
                                                                                 
Zo gebruik je La Femme Spheric AcrylGel (Acrylic Gel) 

AcrylGel creëert de mooiste nagels 

Spheric AcrylGel heeft 6 kleurnuances. Met Spheric Acrylgel maak je eenvoudig en snel een perfecte 
nagelverlenging of reconstructie. 

Spheric AcrylGel is verkrijgbaar in tubes van 30 en 60 gram. 
De kleurkeuze van de AcrylGel, bepaal je aan de hand van de kleur van het nagelbed die jouw klant 
heeft. Omdat de kleur per persoon kan verschillen kun je kiezen uit vijf verschillende kleuren Spheric 
AcrylGel. Daarmee geeft je een zeer natuurlijk effect mee aan de nagels. 

  

Spheric AcrylGel voordelen: 
• Met Spheric AcrylGel, kun je eenvoudig en snel Nagels verlengen of construeren. 
• Spheric AcrylGel is direct klaar voor gebruik .  
• Dankzij de dichte en uniforme consistentie van de Spheric Acrylgel kan dit langere tijd 

worden gevormd, zonder door te buigen of uit te lopen. 
• De speciale geurloze en 7-vrije formule (vrij van schadelijke stoffen) van Spheric maakt de 

nagel sterker, flexibeler en lichter dan traditionele Acryl nagels en/ of Gel Nagels.  
• Het resultaat is een volledig natuurlijk effect en een zeer lange duurzame nagelverlenging of 

constructie die meer dan 21 dagen blijft zitten. 
  

Hoe Spheric AcrylGel toe te passen: 
• Voordat je de Spheric Acrylgel toe gaat passen, desinfecteert je eerst de handen 
• Behandel eerst de nagelriemen, verwijder deze of druk ze terug 
• Corrigeer de lengte en vorm van de nagel met een vijl.  
• Licht het gehele oppervlak van de nagel op met een vijl of zachte witte zachte korrel buffer 
• Verwijder het vijlsel met een kwast en breng een dun laagje Spheric Bonder-gel aan 
• Let altijd op het uiteinde van de vrije rand nagel. Vervolgens uitharden in de lamp.  
• Druk de juiste hoeveelheid Spheric AcryGel uit de tube, snij dit af met de tool 
• Breng de Acryl Gel aan op de nagel aan.  
• Bewerk de AcrylGel met de speciale penseel (van de tool) die je vooraf hebt gedrenkt in een 

kleine hoeveelheid Spheric SlipSolution en modelleer tot je de perfecte vorm hebt bereikt. 
• Uitharden in de lamp en werk deze bij met een vijl.  
• Breng vervolgens Gel Polish aan of Seal de nagel met Spheric Sealer Gel en let altijd op de 

punt van de vrije rand van de nagel en Uitharden in de lamp. 
• Penseel reinigen met de Spheric penseelreiniger 

  

Lampuithardingstijd van elke passage:   
30-60 seconden (afhankelijk van het vermogen van de LED-lamp), 120 seconden (UV-lamp). 
  

Iets niet duidelijk? Heb je vragen? Neem dan contact met ons op: 

Beauty Box Cosmetics 

E-mail:   info@beautyboxcosmetics.nl 

Tel/ WhatsApp:  +31 (0)6 245.340.36 


