
Winter in Moscow
Step by Step 
by Magnetic Nail Academy

Placera mallen under den 
fria randen på nageln och 
var noggrann med att den 
verkligen sitter rakt samt 
att den passar ordentligt 
under den fria randen på 
den naturliga nageln (mal-
len skall sitta mellan nagel-
plattan och hyponichium).

Skapa bakgrunden. 
Använd Prestige liquid 
med Magnetic färgpulver 
Hologram, Svart och Silver 
Sparkle. Skapa en färg-
övergång från Hologram till 
Svart och Silver mot Svart. 

Det är av största vikt att 
bakgrunden görs så tunn 
som möjligt inför fortsätt-
ningen så nageln bibehål-
ler sin tänkta struktur och 
form.

Placering av Silver leaf 
och framhävning i grönt.
Kombinera Prestige liquid, 
Prestige Crystal Clear samt 
Silver leaf och skapa den 
yttersta delen av Stiletto 
nageln.

Var noggrann med att den 
yttersta delen av Stiletto 
nageln skapas triangelfor-
mad från början.

Använd Sparkle Green färg-
pulver och applicera två 
eller tre små droppar av 
produkten på bakgrunden 
och skapa remsor i grönt 
som smälter in i bakgrun-
den och framhäver själva 
designen.

Förberedelse av den naturliga nageln samt applicering av mall. Använd 
Magnetic Emery Board 240 grit för att korta ner och forma den natur-
liga nageln, lämna c:a 1 mm av den fria randen. Tryck försiktigt till-
baka nagelbanden från nagelplattan med en Magnetic Cuticle Pusher. 
Avlägsna därefter överskottet av nagelbanden med en Cuticle Bit med 
ett varvtal på den elektriska filen på mellan 10.000 till 12.000 varv per 
minut. Ta bort glansen på nagelplattan med en Magnetic White Buffer 
Block. Torka av den naturliga nageln med Nail Antiseptic och en luddfri 
Nail Wipe för att avlägsna damm, smuts m.m.

Skulptering av nagelbäd-
dens förlängning. Använd 
Prestige Camouflage Pink 
med Prestige liquid och 
placera en liten mängd 
material på den naturliga 
nagelns fria rand. Det mesta 
av materialet skall finnas 
vid fria randen på nageln 
för att maskera kommande 
utväxt.
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Smycka med Nail Art Stenar 
och Glass Beads. Applicera 
ett tunt lager med Prestige 
Crystal Clear som skydd 
över din pågående design. 
Ta upp Nail Art Stenar med 
spetsen av penseln och pla-
cera dem i materialet innan 
det har härdat. När produk-
ten har härdat kommer ste-
narna sitta fast ordentligt.

Ta upp lite Prestige Crystal 
Clear med penseln och 
doppa den i Magnetics 
Glass Beads och applicera 
det över fria randen på 
Stiletto nageln.

Skulptera formen och för-
slut designen. Använd 
Prestige Crystal Clear och 
skulptera formen på fria 
randen. Skulptera därefter 
formen på nagelbädden 
med Prestige Blush Pink.

Optimering av C-kurvan. 
Kontrollera hur långt härd-
ningen fortskridit med 
pekfingret och tummen på 
båda sidorna av nageln. 
Kläm försiktigt vänster och 
höger sida av förhöjningen 
vid smile line och optimera 
C-kurvan. Kläm förhöjning-
en från smile line till spet-
sen på förlängningen med 
jämnt tryck och över hela 
längden. Använd Magnetics 
Tweezer och placera den i 
45 graders vinkel vid smile 
line och kläm med jämnt 
tryck. Använd Magnetic 
Clamp Pinchingtool för att 
säkra C-kurvan genom att 
placera den på den bredas-
te punkten vid smile line 
och vänta tills härdningen 
har fullbordats.

Fila formen och skapa en 
hög glans. Använd Magnetic 
long lasting Zebra XXl File 
för att forma nageln, börja 
på själva förlängningen och 
arbeta från spetsen upp 
mot nagelbandsområdet.

Skapa en jämn yta med 
Magnetic White Buffer 
Block. Använd Magnetic 
Sapphire Nail File för att 
jämna till sidlinjerna.

Använd därefter Magnetic 
Scratchless Board med lite 
nagelolja på för att buffa 
nageln till en jämn och 
glansig yta.

Slutligen används Magnetic 
Ultimate Shiner till att 
buffa nageln till mycket 
hög glans.
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