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step by step Easy French Tips

Förbered nageln som vanligt. Fila nageln
i form och därefter matt med ett White
Block. Torka därefter bort dammet med 
Nail Antiseptic och en Nail Wipe.

Applicera det första lagret med Clear Gel 
(alternativt Soak Off Clear) och härda i 
2 minuter. 

Applicera nu Nailplate Extender Gel 
(alternativt Soak Off Camouflage) för att 
skapa en jämn och vacker nagelbädd.
Härda i 3 minuter och upprepa en gång 
till om nödvändigt. Torka därefter bort det
klibbiga skiktet med Finishing Wipe och 
en Nail Wipe.

Fila nageln matt med ett White Block och
 

avlägsna fildammet. Applicera ett tunt lager
med Brush on Glue på Easy French Tip. 

Applicera nu Easy French Tip på fria 
randen och applicera tryck på sidorna av 
Easy French Tip med en pincett.

Bryt nu försiktigt av själva skaftet på Easy
French Tip och fila nageln i form med en 
Emery Board.

Fila nu tippen matt med ett White Block
för bästa möjliga fästförmåga för nästa 
lager.
Applicera ett tunt lager med Clear Gel 
(alternativt Soak Off Clear). 

Observera! Fyll kanten bakom tippen 
med gel för en jämn övergång från 
nagel till tip. Håll penseln rakt och gör en 
linje från vänster till höger längs med 
smile line. Härda i 2 minuter.

Avsluta nageln med Top Gel (alternativt 
Soak Off Top Gel) och härda i 2 minuter.
Torka därefter bort det klibbiga skiktet
med Finishing Wipe och en Nail Wipe. 

Genom att använda sig av Nailplate Extender
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Gel (alternativt Soak Off Camouflage) döljer

 

 

man effektivt utväxten vid återbesök.
Det snabbaste sättet att ta bort materialet 
(då Soak Off Gel använts) är att fila bort det 
 översta lagret med Soak Off Top Gel och 
därefter lösa upp det med aceton i Magnetics

 

manikyrskål för Soak Off Gel. Därefter är
naglarna klara för ett nytt set med Easy 

French Tips.
Det är alltid svårt att skapa en riktigt skarp 
skarp smile line med gel eller akryl. Alla
försöker att komma på ett trick för att skapa
en perfekta Fransk Manikyr. Tyvärr så finns 
det inga sådana tricks, därför erbjuder vi nu 
en snabb och enkel lösning med 
Easy French Tips!!! 
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Ny text
Rengör nageln med Nail Antiseptic och
fila nageln matt med ett White Block.

Forma nageln och torka därefter bort 
dammet med Nail Antiseptic och en
en Nail Wipe.

Applicera Brush on Glue på den vita
delen av tippen.

Applicera tippen på nageln och tryck på
den tills limmet torkat.

Vrid nu upp och ta bort den skyddande 
transperanta skyddskapslingen.

Applicera tryck på sidorna av Easy French
Tip med en pincett.

Bryt nu försiktigt av själva skaftet på 
Easy French Tip.

Fila nu tippen i form och därefter matt 
med ett White Block.

Applicera det första lagret med Clear Gel 
(alternativt Soak Off Clear) och härda i 
2 minuter. Applicera därefter det andra  

Härda nu nageln 2 x 2 minuter och torka 
därefter bort det klibbiga skiktet med 
Finishing Wipe och en Nail Wipe.

lagret och härda i 2 minuter.
Applicera nu Top Gel (alternativt 
Soak Off Top Gel). 

En Fransk Pedikyr skapad med 
minsta möjliga arbete!
Kunden kommer nu att kunna 
njuta av sin nya Franska Pedikyr 
i c:a 6 veckor. Lycka till!

Tips! Kunden kan själv efterhand 
korta ner tånaglarna med en 
Emery Board.
Efter ungefär 6 veckor kan du ta

 

bort den Franska Pedikyren på  

kunden och applicera en ny.
Om du vill göra en mindre Fransk 
Pedikyr limmas tippen på lite högre 
och filas därefter ner till önskad 
längd.
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