
 

Aanbrengen : 

1. Het aanbrengen van een hybride nagellak 10 seconden bij Nail Selection : 

Eindelijk een permanente, snel drogende, en langdurende nagellak… De hybride nagellak wordt aangebracht 

op de natuurlijke nagel of op een gemodelleerde nagel, op handen of voeten, zonder voorbereiding noch 

noodzakelijke modelage. 

Het aanbrengen van de hybride nagellak geeft een perfecte houdbaarheid van  méér dan 3 weken en is 

bestand tegen stoten en vergt geen droogtijd… 

Dit laat u toe een service aan te bieden aan +/-€25 i.p.v. +/-€7 voor een klassieke nagellakbeurt aan een quasi 

identieke kostprijs… 

Bovendien wordt de nagellak verwijderd bij middel van een oplossing die met het systeem geleverd wordt in 

een praktisch potje waarin men de vingers dompelt… 

Bijgevolg geen vijlen, geen freeswerk, geen agressie. Maar een verwijdering door de klant thuis,in zachte 

behandeling … 

Er is reeds keuze tussen 19 stralende kleuren waaronder de trendy kaki- en koffiekleur, de turkooiskleuren, 

enz., aan de super concurrentiële prijs van €20,35 voor 12ml !! Bovendien, iets wat supereconomisch en 

praktisch is : de basislaag wordt eveneens aangebracht als topcoat. 

Een Duitse onberispelijke kwaliteit aan ongeveer de helft van de prijs van de bestaande systemen. 

 

Noodzakelijk materiaal : 

- Nail clean DO14 

- UV polish Sealer Base & Shine GP00 

- Hybride nagellak GPC01-GPC19 

- UV polish remover gel GP30 

 

Stap na stap :  

1 Voorbereiding van de nagels, wegduwen van de cuticules en wegnemen van de nagelglans(vijl voor de 

natuurlijke nagels) 

2.Poets, ontsmet en deshydrateer in één behandeling met Nail 1clean (DO14) 

3.Breng een fijne laag van UV Sealer Base & Shine (GP00)aan en fixeer gedurende 90 seconden onder de Uv-

lamp of 10 seconden onder onze ccfl LED. 



4.Breng de hybride nagellak aan (GPC01-GPC19) in één enkele fijne laag en fixeer 90 seconden onder de Uv-

lamp of 10 seconden onder onze ccfl LED.  

5.Breng de Uv Sealer Base & Shine (GP00)aan en fixeer 90 seconden onder UV-lamp of 10 seconden onder onze 

ccfl LED. 

Ontvet met een nail wipe gedrenkt in gel cleaner (ex :FL05)of beter nog, met een ontvettende en tegelijkertijd 

verzorgende spray Clean & Care (FL50). 

In tegenstelling met een klassieke nagellak, kan de klant zijn gebruikelijke activiteiten voortzetten maar het is 

aangeraden om direct na de behandeling alle stoten te vermijden. 

 

 

Een goede raad : Onze GPC zijn geschikt om eveneens te worden aangebracht op gemodeleerde nagels 

vermits ze tevens gebruikt worden als kleurgel. U kunt dus vrij kiezen of u het onder de afwerkingsgel 

gebruikt of u aan uw klant de mogelijkheid laat deze thuis te verwijderen om haar french terug te vinden 

door aanbreng op de afwerkingsgel en afwerking met Base & Shine. 

 

Thuis kan uw klant voor het verwijderen zonder vijlen, de pot met automatische Uv gel polish remover gel 

100ml (GP30) gebruiken, met een houtstokje, opgelet, vinger per vinger. 

Op de nageltafel is voor het verwijderen een versie van het product in 500ml beschikbaar voor uw manicuur of 

pedicuurkbol. 

 

 

ZIE ONZE VOLLEDIGE KIT VOOR SLECHTS 200 BEHANDELINGEN AAN €249… 

 

Voor meer informatie en om gratis een volledige Nail selection catalogus te ontvangen of om de lijst van de 

verkooppunten « Nail Selection official dealer » te kennen, 

 contacteer 

 

Les Professions Esthétiques group 

Nail Selection Import Belgium/Lux 

info@lespe.be  www.lespe.be  

tel Fr +32(0)65 363005      tel Nl +32(0)65 311131 

 


