
Alessandro Striplac
 

Perfecte Striplac nagels als een professional

Striplac Polijst vijl.
Striplac kleur nagellak .
Striplac Topcoat.
Striplac ledlamp.
Striplac reinigingspads.

Vind jij het lastig om je nagels mooi te lakken? 
Duurt het voor jou te lang dat je nagellak droog is?

Wil je niet iedere maand naar de nagelstyliste?
Ben je klaar met die lelijke afgebladderde nagels?
Dan hebben wij de oplossing met Striplac nagellak!

 
Met dit simpele Striplac stappenplan maak jij thuis in no-time prachtige nagels.

Benodigdheden

 
 

Kies je voor een Striplac startersset. Dan heb je direct alle producten die je nodig hebt.
Heb jij de Striplac startersset nog niet? Shop je via deze link.

 

www.vivadonna.nl

https://www.vivadonna.nl/striplac-peel-and-soak-polijst-vijl.html
https://www.vivadonna.nl/make-up/nagelstyling/striplac-kleuren/
https://www.vivadonna.nl/striplac-topcoat-8ml.html
https://www.vivadonna.nl/striplac-strong-pearl-led-lamp.html
https://www.vivadonna.nl/striplac-peel-soak-reinigingspads-50-stuks-gel-nag.html
https://www.vivadonna.nl/make-up/nagelstyling/striplac-starters-kit/
https://www.vivadonna.nl/search/Striplac+starter/


 
Stap 1:  Nagels vijlen

Vijl je nagels met een zachte vijl met een fijne korrel zodat deze je
natuurlijke nagel niet beschadigt.

Vijl ze in de gewenste vorm.
(Deze vijlen zitten niet in het startpakket)

Voor een link naar deze vijl klik je hier.
 

Stap 2: Nagelriemen verzorgen 
Duw je nagelriemen met een bokkenpootje zachtjes achteruit.

Door je nagelriem regelmatig achteruit te duwen maak je je
nagelplaat langer, heb je minder snel velletjes en zijn je

nagelriemen mooier verzorgd.
 

Stap 3: Nagels polijsten
Alessandro raadt aan om je nagelbed op te ruwen met de Striplac polijstvijl

Vijl eerst de nagels met stap 1 en daarna met stap 2.
Op de vijl staan de stappen duidelijk vermeld.

Als de nagels goed opgeruwd zijn dan blijft de Striplac langer zitten.
Voor een link naar deze buffer (zit niet in het startpakket)

klik je hier.
 

Stap 4: Nagels ontvetten
Als je de nagels eerst ontvet met de Striplac reinigingspads dan blijft Striplac beter zitten.

 Ontvet alleen de nagels van de hand waarmee je gaat beginnen. 
Anders is het effect weg voor je aan je andere hand begint.

Voorbereiding
 

www.vivadonna.nl

https://www.vivadonna.nl/search/nagelvijl+voor/?brand=1811537&min=%E2%82%AC0&max=%E2%82%AC30
https://www.vivadonna.nl/striplac-peel-and-soak-polijst-vijl.html


Striplac aanbrengen
 
 

Stap 1
Een basecoat is bij Striplac niet nodig.

Neem de Striplac kleurlak en breng 1 dun laagje Striplac aan. In principe is 1 laagje voldoende.  
(Maar bij sommige kleuren zal 2 dunne laagjes mooier zijn.)

 
Zet het kwastje 2 mm voor de nagelriemen op de nagel en duw het iets op richting de nagelriem
zodat je de nagelriem net niet raakt. Trek het kwastje nu terug naar de nageltop. Herhaal dit tot

de hele nagel mooi gelakt is.
Vergeet ook de voorkant van de nageltop niet mooi mee te nemen.

Stap 2
Na iedere laag Striplac plaats je nagels in de Striplac lamp en hard de nagellak uit in minimaal
60 seconden. Dus als je 2 laagjes Striplac aanbrengt dan gaan je nagels ook 2x in de lamp.

Stap 3
Breng nu een laagje topcoat aan op de zelfde manier zoals je de Striplac kleur hebt

aangebracht. Vergeet ook wederom de voorkant van de nageltop niet.
En doe de nagels weer minimaal 60 seconden in de lamp.

Stap 4
Je nagels zijn nu super mooi gelakt alleen zit er nog een plak laagje op je nagels.

 Deze verwijder je eenvoudig met de Striplac reinigngspads.
 

En klaar je zijn je perfect gelakte nagels!
 

Mocht je toch nog vagen hebben dan kun je altijd een emailsturen naar info@vivadonna.nl
Wil je alle Striplac producten nog eens op je gemak bekijken? 

Bekijk het Striplac assortiment op www.vivadonna.nl

http://www.vivadonna.nl/


Punten sparen bij Viva Donna
 

Wist je dat je met al je aankopen bij ons kan sparen voor
korting?

 
Iedere euro is 1 punt waard en bij 250 punten krijg je een cadeaubon twv €10.

 
Maak nu direct hier een account aan

 
Volg ons op sociale media

https://www.instagram.com/vivadonnabeautywebshop/
https://www.facebook.com/VivaDonnabeautyshop/?ref=bookmarks
https://www.vivadonna.nl/account/register/

