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WAT HEB IK NODIG?

Bokkenpoot of Orangewood stick

Nagelriemknipper

Zebra Wood file 100/80

Buffer

Carma Nail Prep

Soak off Base Gel of Rubber Base

UV/LED lamp

CARMA Gel Nagellak

Soak off Top Gel

Gelsponsjes

CARMA UV Cleanser

COCO, ORANGE of ARGAN nagelriemolie
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rand (bewaar altijd de 1mm  
afstand vanaf de nagelriem!) Hard 
de (Rubber) Base Gel in UV Lamp, of 
(Carma Dual Cure Supreme) LED-lamp

Uithardingstijd UV:2 min /LED 60sec.

3. GELNAGELLAK

Rol de fles tussen de handpalmen 
om ervoor te zorgen dat de kleur 
grondig wordt gemengd.

Houd het penseel horizontaal op 
de nagel en breng een dun laagje 
CARMA Gel Nagellak kleur aan op 
ieder nageloppervlak inclusief de 
vrije rand van alle vier de vingers 
aan één hand, (bewaar altijd de 
1mm afstand vanaf de nagelriem!)

Hard alle 4 de nagels uit in een 
UV-lamp of (Carma Dual Cure 
Supreme) LED-lamp.

Uithardingstijd UV:2 min /LED 30sec.

1. PREP

Duw de nagelriemen voorzichtig 
terug met de Bokkenpoot of 
Orangewood Stick en verwijder 
eventuele losse velletjes rond de 
nagels met de nagelriemknipper.

Vijl de nagels in de gewenste 
vorm met 100/180 Grit vijl.

Ruw de nagelplaten lichtjes op 
met de Buffer.

Breng CARMA Nail Prep aan op 
een Nail Wipe en reinig de nagel. 
Nail Prep is een natuurlijke 
nageloppervlakte reiniger die de 
hechting van Gel Nagellak verbetert. 
Laat de nagels volledig drogen 
voordat je de Soak Off (Rubber) 
Base Gel Base aanbrengt.

2. BASE GEL

Houd het penseel horizontaal op 
de nagel en breng een dunne laag 
Carma Base Gel aan op iedere 
nageloppervlak inclusief de vrije 

30-60 sec

Rubber Base Gel 
alle varianten: 60sec

30-60 sec

Gellak

Basegel

Gel nagellak aanbrengen 



5. REINIGEN

Verzadig de gelspons met een 
CARMA UV Cleanser naar keuze. 
Veeg hiermee met lichte druk 
de plaklaag  van de gelnagel af.
LET OP: Veeg de gelnagel niet 
opnieuw af met een gebruikt 
deel van het Gel Sponge, want 
dan wordt de plaklaag opnieuw 
verdeeld waardoor de Top gel 
dof wordt. Gebruik een schone 
verzadigde gelspons voor elke 
vinger. 

Tip: Geef je nagels na het uitharden 
een “Cool Down” van 1 minuut 
voordat je met het reinigen begint 
om nog meer glans te krijgen!

6. VERZORGING

Hydrateer je nagelriemen tot slot 
met een druppeltje COCO, ORANGE 
of ARGAN nagelriemolie voor een 
perfect verzorgde look!

Breng een tweede dunne laag 
aan, herhaal het proces voor 
een gelijkmatige kleur.

4. TOP GEL

Houd het penseel horizontaal 
op de nagel en breng een dun 
laagje Carma Top Gel aan op elke 
nageloppervlak inclusief de vrije 
rand van alle vier de nagels aan 
één hand. 

Zorg ervoor dat de Carma Top 
Gel de vrije rand van de nagel 
goed heeft bedekt om een lange 
draagbaarheid te garanderen. 

Hard alle vier de nagels uit 
in UV/LED Lamp

Uithardingstijd UV:2 min /LED 
60sec. Herhaal het proces aan 
de andere kant en duimen.

Topgel

60 sec

60 sec

Gellak

Gel nagellak aanbrengen 
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