manicure
Standaard manicure
nagels in gelijke vorm en lengte vijlen, vingertoppen laten
weken in badje, nagelriem naar achter duwen en velletjes
knippen, nagels polijsten tot ze glanzen

Manicure en nagels lakken
nagels in gelijke vorm en lengte vijlen, vingertoppen laten
weken in badje, nagelriem naar achter duwen en velletjes
knippen, nagels lakken in kleurtje naar keuze

soak off
Soak Off - Full Color
Soak off wordt ook wel gelish, gellak, semipermanente
nagellak... genoemd. Met deze behandeling kunnen je nagels
niet verstevigd of verlengd worden, maar het kleurtje blijft zo'n
drie weken zitten.
Eerst wordt een mini-manicure uitgevoerd (lengte en vorm van
nagels vijlen, nagels opruwen, nagelriem wordt naar achter
geduwd en velletjes worden weggeknipt). Daarna breng ik de
soak off aan, die uithardt onder de uv-lamp.
Full Color betekent dat alle nagels in een enkel kleurtje gelakt
worden.

Soak Off - Classic French
Classic French houdt in dat de soak off een nude kleurtje is en
dat ik daar dan een witte vrije rand op schilder die heel sterk
afgelijnd is.

Verwijderen oude soak off + nieuwe set Full Color
Als je na zo'n drie weken terugkomt om je nagels met een
nieuwe soak off-behandeling te laten bijwerken, wordt eerst al
het oude product verwijderd. Vervolgens voer ik terug een
mini-manicure uit en breng ik opnieuw soak off aan, die
uithardt onder de uv-lamp.

Verwijderen oude soak off + nieuwe set Classic French
Als je na zo'n drie weken terugkomt om je nagels met een
nieuwe soak off-behandeling te laten bijwerken, wordt eerst al
het oude product verwijderd. Vervolgens voer ik terug een
mini-manicure uit en breng ik opnieuw soak off aan, die
uithardt onder de uv-lamp.

Verwijderen oude soak off + manicure
De soak off kan verwijderd worden met een freestoestel (een
elektrische vijl) of het kan afgeweekt worden. Nadien voer ik
nog een manicure uit waarbij je kan kiezen om de nagels te
laten polijsten of lakken.

rubber base & build (Natural nail treatment)
Rubber Base & Build
Rubber Base & Build kan je in feite een beetje vergelijken met
soak off. Het is namelijk een behandeling waarbij de lak zo'n
drie weken blijft zitten. Je kan de nagels er eveneens niet echt
mee verlengen. In tegenstelling tot de soak off echter,
verstevigt dit wel de nagels! Dit is dus de perfecte keuze voor
mensen met heel slappe en broze nagels. Let wel op: Rubber
Base & Build is enkel beschikbaar in nude-kleurtjes..

Rubber Base & Build - bijwerking
Dit product is niet afweekbaar. Bij een bijwerking moet ik dus
met het freestoestel de bolling wegfrezen en de gekleurde laag
die ik op de nagels heb geplaatst. Vervolgens kan na een minimanicure daar dan nieuw product op aanbrengen, dat wederom
moet uitharden onder de uv-lamp.

Rubber Base & Build verwijderen + manicure
Rubber Base & Build kan enkel verwijderd worden met het
freestoestel (elektrische vijl). Nadien voer ik nog een manicure
uit waarbij je kan kiezen om je nagels te laten polijsten of
lakken.

Gelnagels (kunstnagels)
Gelnagels (lengte van de natuurlijke nagels)
Gelnagels zijn een soort van kunstnagels. Na het uitvoeren van
een mini-manicure, waarbij ik de nagels voorbereid, breng ik
een gelachtige substantie aan. Dat gelachtige product
modelleer ik dan tot het een natuurlijke vorm heeft, waarna de
gel kan uitharden onder de uv-lamp. Nadien perfectioneer ik
die vorm verder door de nagel bij te vijlen en ter afsluiting kan
ik dan een soak off-kleurtje naar keuze lakken.

Gelnagels met verlengingen
Deze behandeling verloopt voor het grootste deel als het
plaatsen van gelnagels volgens de lengte van de natuurlijke
nagels. Er is nu echter een extra stapje: ik verleng de nagels
voor het aanbrengen van de gel met tips of ik verleng de
nagels aan de hand van sjablonen waarop ik het product dan
plaats.

Gelnagels - Bijwerking
Gelnagels moeten na zo'n drie à vier weken bijgewerkt worden.
Dan frees ik de bolling weg en verwijder ik alle deeltjes van de
kunstnagel die de afgelopen weken losgekomen zijn.
Vervolgens plaats ik nieuw product op jouw nagels en kan je
uiteraard terug een kleurtje kiezen, zodat je nagels er weer
tiptop uitzien.

Gelnagels Reverse French Inlay 1 à 3 nagels per hand
Reverse French is een speciale techniek waardoor je een nog
veel scherpere lijn kan verkrijgen tussen het roze van het
nagelbed en de kleur van de vrije rand. Inlay betekent dat er
allerlei nail art in verwerkt kan worden. Je kan spelen met
kleurtjes, glitters, bladgoud, folies...

Gelnagels verwijderen + manicure
Gelnagels kunnen enkel verwijderd worden met een
freestoestel. Nadien voer ik nog een manicure uit waarbij je
kan kiezen om je nagels te laten polijsten of lakken.

