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INSTRUCTIES

Gelieve de volledige instructies te lezen en op te volgen, inclusief waarschuwingen en belangrijke professionele tips, alvor-
ens een gelnagellakproduct op uw nagels aan te brengen. De gelnagellak van SensatioNail™ droogt (verhardt) in slechts 
enkele seconden onder een ledlamp, in tegenstelling tot gewone nagellak die pas na lange tijd en zonder ledlamp droog 
is. Gel vergt geen ‘droog’-tijd. 

AANBRENGEN VAN GELNAGELLAK

Door uw nagels goed voor te bereiden, hecht de gelnagellak beter. Breng de gelnagellak aan in een goed geventileerde, 
schone ruimte. Breng de gelnagellak niet aan in de buitenlucht of in direct zonlicht, aangezien het product gevoelig is voor 
licht. Verwijder bestaande nagellak van de nagels en was en droog uw handen grondig. Duw de nagelriemen terug met de 
schuine rand van het bokkenpootje. Het is belangrijk dat de nagelriemen schoon en vuilvrij zijn wanneer u de gel aan-
brengt, aangezien vuile nagels ervoor kunnen zorgen dat de gel niet goed hecht aan de nagel.   

STEP 1 - VOORBEREIDEN

(1) Vijl de nagel in model en polijst zachtjes de glans van de natuurlijke nagel met 
de roze kant van de polijstschijf. Polijst niet te veel. Verwijder eventuele vuilrestjes.

 
 
(2) Gebruik de pluisloze doek, maak de nagels schoon met de gelreiniger  
en laat 15 seconden drogen.   
 

 

(3) Breng één dunne laag grondgel aan op de nagel.

 

(4) Voor een eenvoudige verwijdering brengt u de gel zuinig, in ronddraaiende 
bewegingen en alleen op de buitenste randjes van de nagel aan. 
Laat 30 seconden drogen. 

TIP Voor het beste resultaat brengt u de gel in dunne, nauwkeurige lagen aan. Om restjes van de borstel te verwij-
deren, opent u de flacon en haalt u de borstel heen en weer langs de binnenkant van de flaconhals. Wij raden u aan 
om de gel eerst aan te brengen op beide duimnagels en deze te laten drogen. Breng de gel vervolgens aan op de vier 
nagels van één hand en laat drogen. Herhaal dezelfde stappen voor de andere hand.  

(5) Breng een dunne laag van de basisgel & laatste laklaag aan op de schone, 
droge nagel, zonder de nagelriem of de huid naast de nagels te raken. 
 

TIP De ledlamp is geprogrammeerd voor 60 seconden, met een PIEPTOON na 30 seconden voor het eenvoudig 
drogen van de nagels van beide handen. 
 



(6) Lak het uiteinde van de natuurlijke nagel door de nagellakborstel langs het 
nageluiteinde te bewegen. Gebruik indien nodig vóór het drogen het bokkenpootje 
om de nagelriem schoon te maken. Plaats uw nagels gedurende 30 seconden onder 
de ledlamp. Indien u een transparante manicure aanbrengt, ga dan verder naar de 
beschermingsinstructies. 

TIP Raak uw nagels na het drogen niet meteen aan. Het droogproces laat aan het eind van elke behandeling een licht 
vochtige laag achter op de nagels, maar uw nagels zijn nu klaar voor het aanbrengen van gekleurde gelnagellak of de 
basisgel & laatste laklaag. De vochtige laag wordt verwijderd met de gelreiniger aan het eind van de manicure.

STEP 2 - LAKKEN

(7) Schud de gekleurde gelnagellak goed om de kleverige substantie dunner te maken 
en om de nagellak eenvoudiger aan te kunnen brengen. Breng een dunne, gelijkmatige
laag aan over de gehele nagel zonder de nagelriem te raken. Lak het uiteinde van de
nagel door de borstel langs het nageluiteinde te bewegen. Gebruik indien nodig vóór 
het drogen het bokkenpootje om de nagelriem schoon te maken. Plaats uw nagels 
gedurende 60 seconden onder de ledlamp. Breng een tweede laag van de gekleurde 
gelnagellak aan. Plaats uw nagels gedurende 60 seconden onder de ledlamp. 

STEP 3 - BESCHERMEN

(8) Breng een dunne laag basisgel & laatste laklaag aan. Zorg ervoor dat de gel niet
de nagelriem of de huid naast de nagels raakt. Lak het uiteinde van de nagel door de
borstel langs het nageluiteinde te bewegen. Gebruik indien nodig vóór het drogen het 
bokkenpootje om de nagelriem schoon te maken. Plaats uw nagels gedurende
30 seconden onder de ledlamp.  

(9) Verwijder de vochtige laag door middel van de gelreiniger en de pluisloze doekjes.
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GELNAGELLAKREMOVER

(10) Polijst de glans van het oppervlak van de nagels met de grijze kant 
van de polijstschijf.  

 
(11) Gebruik de SensatioNail™ Gel Polish Removal Wraps. Doordrenk de pad op de 
folie met aceton. Wikkel de folie strak om uw vinger om de natuurlijk warmte vast te 
houden. Laat 10-15 minuten inwerken, zodat de aceton de gelnagellak 
van de nagel verwijdert.

 
(12) Verwijder de doekjes. Gebruik de SensatioNail™ Gel Polish Removal Tool om 
zachtjes de resterende gelnagellak van de nagels af te halen. Om voor een gezonde 
afwerking eventuele restjes te verwijderen, polijst u uw natuurlijke nagels met 
de roze kant van de polijstschijf. 

BEWAREN VAN GELNAGELLAK

Dit product is gevoelig voor licht. Bewaar de gelnagellak op een donkere plek of in een la. Plaats de gel niet in de koelkast. 
Bewaar op kamertemperatuur. 

GEVOELIGHEIDSTEST

Alvorens het product te gebruiken, raden wij u aan om het product gedurende ten minste 48 uur op één nagel te testen, om er zeker van te zijn dat u 
niet overgevoelig bent voor dit product. Indien zich enige irritatie of ongemak voordoet, dient u meteen te stoppen met het gebruik. WAARSCHUWING: 
Breng niet aan op beschadigde of ontstoken nagels. Vermijd oog- en huidcontact. Ingeval van oog- of huidcontact de betreffende plek gedurende 15 
minuten spoelen met water. Indien zich irritatie voordoet, raadpleeg dan een arts. Bij inslikken direct een arts raadplegen. Het product gebruiken in een 
goed geventileerde ruimte. Buiten het bereik van kinderen houden. Gelreiniger en grondgel: brandbaar. Weghouden van hitte en open vuur. 

WAARSCHUWING LEDLAMP 

•  Spanning: 220-240V/50Hz
•  Buiten het bereik van kinderen houden
•  Contact met water vermijden
•  Alleen ontworpen voor het drogen van gelnagels, niet voor ander gebruik
•  Haal de stekker van de ledlamp uit het stopcontact wanneer u de lamp niet gebruikt
•  Laat de LED-lamp niet onbeheerd
•  Raak het lichtpeertje niet aan wanneer de ledlamp aanstaat
•  Houd gelbestanddelen weg van de ledlamp om verharding van de inhoud te voorkomen
•  Niet direct in de lamp kijken

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE LEDLAMP 
•  Steek de stekker in een stopcontact

•  Steek de stekker in een stopcontakt
•  Druk op de knop aan de achterkant om de ledlamp aan te doen
•  Druk op de knop boven op de ledlamp om deze aan te doen. De ledlamp blijft gedurende 60 seconden aan en piept na elke 30 seconden
•  Als de ledlamp te warm wordt, moet u uw handen er meteen vanaf halen!
•  Nadat de gels zijn gedroogd, schakelt u de lamp uit

ONDERHOUD & SCHOONMAAK VAN DE LEDLAMP 

Gebruik niet samen met andere elektronische onderdelen. Haal vóór het schoonmaken het snoer uit het stopcontact. Neem af met een droge doek. 
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