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Straight Forward Tip Applicering, Step by Step 
 

Förberedelse av den naturliga nageln 
Använd en 240/240 grit fil till att fila naturnageln till lämplig form. Lämna 1-2 mm av den fria randen. 
Avlägsna glansen från naturnageln med en vit blockbuffer. 
Applicera Nail Antiseptic på en Nail W ipe för att ta bort f ett och smuts f rån nagelplattan. (Bild 1) 
 

Tip applicering 
Välj en Straight Forward Tip i rätt storlek och önskad färg, Natural, Clear eller French Manicure. Det 
finns en storlek som passar varje nagel då dessa tippar levereras i 12 olika storlekar. Använd Brush 
On Glue och applicera ett tunt lager med lim under kontaktytan på tippen och ett tunt lager på fria 
randen av den nat urliga nageln. Applicera därefter tippen med jämnt fördelat tryck och var noggrann 
med att tippen f äster rakt på nagelplattan. Använd en pincett med jämnt fördelat tryck på vingarna av 
tippen för att försäkra dig om att vingarna fäster ordentligt. (Bild 2 och 3) 
 

Formning av tippen 
Klipp tippen till önskad längd med en tipcutter och fila därefter tippen till önskad form med en Flexi 
Long Lasting XXL 100/180. Avlägsna glansen från tippen med en vit blockbuffer för bästa möjliga 
fästförmåga. (Bild 4 och 5) 
 

Produktapplicering 
Använd den Magnetic produkt du föredrar, Gel eller Akryl, och skapa 
en overlay på den applicerade Straight Forward tippen. Skulptera först 
ett tunt jämnt lager med Clear från sida till sida över själva förlängningen 
och därefter ett tunt lager med Pink över den naturliga nagelbädden. 
(Bild 6 och 7) 
 

Fila till önskad form samt skapa hög finish och glans 
Fila nu de konstgjorda naglarna och overlay till önskad form med Flexi 
Long Lasting XXL 100/180.  Skapa en jämn yta med en vit blockbuffer. 
Använd därefter Scratchless Board 220/280 med ett par droppar av din 
favoritolja från Magnetic och buffa ytan till en skinande jämn finish. 
Använd Magnetic XXL Ultimate Shiner till att buffa naglarna till hög glans. 
(Bild 8 och 9) 
 

Färdig nagel 
Kunderna kommer att bli förvånade över skönheten och styrkan på 
nagelförlängningen och nagelterapeuten över hur lätt det var att skapa 
competition style naglar genom att använda sig av Magnetics nya 
Straight Forward Tip system. (Bild 10) 


