
 
 
 
 
 
Appliceringsbeskrivning, Magnetics Geler 
 
1. Förbered naglarna som vanligt (med eller utan tip). 
 
2. Torka bort fildamm, fett och bakterier från naturnageln med Nail Antiseptic och en Nail Wipe. 
 
3. Applicera någon av Magnetics Standard eller Flexibla geler i ett tunt lager och ”gnid” in gelen i   
   nagelplattan, var noga med att gelen inte rinner ner i nagelbanden. Härda i UV-lampan i 2 minuter. 
   Torka inte bort det klibbiga skiktet. (Detta är din bas, ingen Primer behövs) 
 
4. Nu kan du bygga dina naglar som vanligt med önskat antal lager och form. 
    Härda i UV-lampan i 2 minuter mellan varje lager och torka inte bort det klibbiga skiktet mellan varje lager. 
 
5. Då naglarna är färdiga torkas det klibbiga skiktet bort med Finishing Wipe och en Nail Wipe. 
 
6. Fila naglarna till önskad form och torka därefter av dem med Nail Antiseptic och en Nail Wipe. 
 

7. Applicera Magnetics Top Gel på naglarna och härda därefter i UV-lampan i 2+2 minuter. 

   Torka därefter bort det klibbiga skiktet med Finishing Wipe och en Nail Wipe. 

   (Alternativ 2 är att pensla Supreme Finish på naglarna som därefter härdas i 2 minuter i UV-lampan. 

    Supreme Finish lämnar inget klibbigt skikt efter sig). 
 
     
    Fransk Manikyr 
    Vid fransk manikyr appliceras Magnetics Ultra White gel, efter punkt 6, i 2 lager. 
    Varje lager härdas i UV-lampan i 3 minuter. 
    Torka därefter bort det klibbiga skiktet med Finishing Wipe och en Nail Wipe och fortsätt  därefter enligt   
    punkt 7.  
 
    Nailplate Extender  
    Den här täckande gelen används för att förlänga nagelplattan på nagelbitare, till kunder som har väldigt    
    kort nagelplatta samt till kunder med missfärgad nagelplatta. 
    Arbeta enligt punkt 1, 2 och 3. 
    Applicera därefter Nailplate Extender och förläng nagelplattan. 
    Härda i UV-lampan i 3 minuter mellan varje lager och torka inte bort det klibbiga skiktet mellan varje lager. 
    Applicera nu en tip eller mall och arbeta därefter enligt punkt 4, 5, 6 och 7. 
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