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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar 

gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere 

manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  
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Stap 1 

Nagel voorbereiding 

 

 

 

1. Desinfecteer de handen .  

 

 

 

2. Voorbereiding van de Nagel-

plaat:  

a) Geef met een vijl de gewens-

te vorm aan de nagel;  

b) Gebruik een nagelriem pus-

her om de nagelriemen terug te du-

wen, om ze te verwijderen kunt u 

de speciale Cuticle Remo-

ver gebruiken;  

c) Gebruik een witte buffer om 

de lipide laag van het oppervlak 

van de nagel te verwijderen en ver-

wijder het vijlsel voorzichtig.  

 

 

3. Breng de  Nail prep  aan om 

de nagelplaat te ontvetten. Dit zorgt 

voor een optimale hechting van 

de basislaag. Laat het in de lucht 

drogen. 

 

 

 

 



Stap 2 

Toepassing van de Basislaag 

 

 

1. Breng een zeer dunne laag NSC Base Coat aan op de nagels. Verdeel de Base coat gelijkmatig over het 

hele oppervlak van de nagel, let vooral op de punt van de vrije rand.  

2. Een tweede laag Base Coat kan worden aangebracht op dunne en broze nagels.  

3. 3. Polymeriseer in LED lamp 30-60 seconden of Hanteer 90-120 seconden in UV lamp. 

 

 

 

 



Stap 3 

Gel Polish Kleur Applicatie 

 

 

 

 

1. Schud het product altijd goed voordat u de NSC Gel Polish (semi-permanente nagellak) gaat gebruiken.Zo 

worden alle kleurpigmenten goed gemengd.  

2. Breng een dunne laag gekleurde NSC gel Polish (semi-permanente nagellak) aan over het gehele nagelop-

pervlak. Vermijdt het contact met de nagelriemen. Dek de punt van de vrije rand van de nagel nauwkeurig af, 

dit om een langdurig resultaat te garanderen. 

3. Verwijder eventueel gemorst product onder de nagel.  

4. Polymeriseer in LED lamp 30-60 seconden of voor 90-120 seconden in UV lamp.  

5. Je kunt een grotere kleurintensiteit bereiken door meerdere lagen aan te brengen. Je kunt ook een gelaagd-

heid creëren met een andere kleur, breng dan een tweede dunne laag gekleurde glazuur en semipermanente 

polymeriseren in de lamp. 

 

 

 



Stap 4 

Glans en Bescherming 

1. Breng een uniforme laag Top Coat of Top Coat, No Wipe aan op de nagels aan op de nagels die eerder zijn 

bedekt met gekleurde Gel Polish. Gebruik een Top Coat die geschikt is voor Gel Polish.  Dek de punt van de 

nagel (de vrije rand van de nagel) ook nu weer nauwkeurig af en vermijd dat het product op de huid komt.  

 

2. Polymeriseer in LED lamp 30-60 seconden of voor 90-120 seconden in UV lamp. 

 

 

 



Stap 5 

Verwijdering van de dispersieve laag  
(sla deze stap over als u de "Top Coat No Wipe" gebruikt) 

1. Om de dispersieve laag te verwijderen, wrijft u voorzichtig over het oppervlak van de nagel met 

een in CLEARY PLUS ™ - Gel Cleanser gedrenkte nailpad. We adviseren om elke nagel te reinigen met een 

nieuwe nailpad. 

 

 

 



Combinatie met Acryl, AcrylGel, Gel of Fiberglass 

 Wij adviseren om broze, zwakke en beschadigde nagels altijd eerst te voorzien van een afdeklaag, 

voordat u de NON STOP COLOR ™ -Gel Polish aanbrengt. 

 

 

Tips & Aanwijzingen 

1. Breng een laag versterking (Acrylic, AcrylGel, Gel of Fiberglass) op de nagel aan. Als u de nagel wilt verlen-

gen kunt u ook gebruik maken van de Nail Tips voorafgaand aan het aanbrengen van de versterkende laag. 

2. Modeleren, contouren creëren en het nageloppervlak egaliseren (indien mogelijk de laatste dispersieve laag 

van de gel niet verwijderen, als alternatief voor het ondoorzichtig maken van de nagels). In geval van extra-

coating in Acryl of Fiberglass polijst, de nagel niet bufferen met de polijstbuffer, maar maak de nagel goed on-

doorzichtig met een harde korrel 100. 

3. Breng de gekozen gekleurde Gel Polish aan in 1-2 lagen. Gebruik bij elke laag de lamp voor het uitharden. 

4. Breng Top Coat als toplaag aan om nagels te beschermen alsook de aangebrachte Gel Polish. Polymeriseer 

de Top Coat onder de lamp. 

5. Om de dispersieve laag te verwijderen, wrijft u voorzichtig over het oppervlak van de nagel met een cellulose-

weefsel (NAILPAD) gedrenkt in Gel Cleanser (sla deze stap over als u de Top Coat No Wipe gebruikt). We 

raden aan om elke nagel te reinigen met een nieuwe nailpad. 

 

 



Verwijderen Gel Polish met Acryl, Gel en Fiberglass systeem 

1. Verwijder de kleurenlaag met behulp van een 180-korrelige nagelvijl totdat het volledig is verwijderd. 

2. Werk de nagel af met een polijstbuffer om de nagel terug te brengen naar zijn natuurlijke staat.  

3. Breng de nieuwe Gel Polish aan, gebruik een nagelversterker, Speed Hardener en de Cuticle Oil voor de na-

gelriemen. 

4. Gebruik geen Remover Gel, omdat dit product de eerder aangebrachte nagelverlenging of de lagen in 

Acrylic, Gel of Fiberglass eronder kan beschadigen.  

5. Je kunt de Gel Remover wel gebruiken als u het systeem volledig wilt verwijderen. 

 

 

Waarschuwingen 

- Een perfect resultaat wordt uitsluitend gegarandeerd door gebruik te maken van alle originele La Femme®-

 producten  , volgens de aanbevelingen voor het juiste gebruik ervan. 

-  Schud de fles goed voordat u de gekleurde semi-permanente nagellak gebruikt om het product te mengen. 

- Breng zeer dunne lagen aan. Een verkeerde hoeveelheid product kan de duurzaamheid in gevaar brengen en rim-

pelingen en oneffenheden van het oppervlak veroorzaken. 
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