
Pink Gellac Manicure Cursus

Pink Gellac, Wekenlang Perfect Gelakte Nagels 
Die Glanzen Als Nooit Tevoren!

Met deze online Pink Gellac cursus leggen wij u 
eenvoudig maar duidelijk uit hoe u keer op keer het 
beste resultaat kunt behalen. Leest u voordat u de Pink 
Gellac Manicure voor de eerste keer aanbrengt het 
stappenplan aandachtig door. Voor blijvende perfectie is 
het van essentieel belang dat u alle stappen zorgvuldig 
uitvoert. 

De Pink Gellac Manicure neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Een eerste keer zult u er 
waarschijnlijk langer over doen. Voor snelheid en perfectie geld oefening baart kunst, u 
zult merken dat u na een aantal keren beter en sneller wordt in het aanbrengen van de 
Pink Gellac. 

Met het stappenplan Pink Gellac Manicure wordt u stap voor stap uitgelegd hoe u uw 
nagels voorziet van de Pink Gellac. Het is belangrijk de Pink Gellac Base, Color en Top Coat 
in zeer dunne lagen zorgvuldig aan te brengen. Zorg ervoor dat de Gellac niet bij de 
nagelriemen komt zodat er geen verdikking zichtbaar is.

Stappenplan Pink Gellac Manicure

PINK Gellac Manicure Benodigdheden
UV Lamp
Pink Gellac Base Coat
Pink Gellac Color of nagellak
Pink Gellac Top Coat
Pink Gellac Nagelreiniger
Celstofdeppers of watjes
Bokkenpootje
Manicure borstel
Nagelvijl
White Block
Handdoek 
Oude placemat of plastic zak



Stap 1 | De juiste plek voor een ontspannende PINK Gellac Manicure
Kies een plek waar u de UV lamp op een gemakkelijk manier van stroom kunt voorzien en 
u de ruimte heeft om de Pink Gellac Manicure uit te voeren. Voordat u begint met de Pink 
Gellac Manicure adviseren wij u het oppervlak te beschermen tegen eventuele 
beschadigingen door het gebruik van een oude handdoek. Voor optimale bescherming 
raden wij u aan de handdoek van een plastic ondergrond te voorzien, zoals bijvoorbeeld 
een oude placemat of een plastic zak.

Stap 2 | Zorgvuldigheid voor blijvend resultaat
De duurzaamheid van uw gelakte nagels is afhankelijk van een goede voorbereiding van 
de natuurlijke nagel. Wij raden dan ook aan per hand of voet de stappen zorgvuldig en 
grondig te doorlopen. Voordat u met de stappen van de Pink Gellac Manicure begint doet 
u uw sieraden af, verwijdert u eventueel oude nagellak met een nagellak remover en wast 
u uw handen.

Stap 3 | Voorbereiding van de natuurlijke nagel
Voordat u de Pink Gellac Base Coat aanbrengt bereid u uw nagels voor. Verwijder de 
huidcellen van de nagelplaat door met de punt van het bokkenpootje voorzichtig langs uw 
nagelriemen heen en weer te gaan. Duw lichtjes uw nagelriemen terug met het witte 
uiteinde van het bokkenpootje. 

Vijl uw nagels in de gewenste lengte met de nagelvijl, kies voor rechte of juist mooi rond 
gevijlde nagels. Met de witte polijst blok gaat u lichtjes over de gehele nagel heen om de 
glans en eventuele oneffenheden van uw nagels te verwijderen. Uw nagel bestaat uit 
meerdere lagen en zal het polijsten uw natuurlijke nagel niet beschadigen.

Verwijder het stof met bijvoorbeeld een manicure borsteltje en ontvet u uw nagels grondig 
en zorgvuldig met de Pink Nailcleaner op een watje. Zorg ervoor dat u de nagel na deze 
grondige reiniging niet meer aanraakt, als dit wel het geval is dient u de nagels nogmaals 
te ontvetten met de Pink Nailcleaner. Wij raden u aan de nagels per hand te ontvetten en 
te lakken om zeker te zijn van langdurig perfect gelakte nagels.

Stap 4 | Pink Base, dé basis voor duurzaam gelakte nagels
Voor optimaal resultaat en duurzaamheid van uw gelakte nagels is het essentieel de Pink 
Base Coat allereerst aan te brengen. Pink Base is de basis voor de levensduur van uw 
nagellak en camoufleert eventuele vlekken op de natuurlijke nagel. Voorzie uw nagels van 
een dun laagje Pink Gellac Base Coat, lak ook de top van de nagel en hard deze voor 30 
seconden uit onder de Pink UV lamp. De nagels hebben na het uitharden onder de UV 
lamp een plakkerig laagje welke niet verwijderd dient te worden en raak deze niet aan. U 
kunt direct na de Pink Base uw favoriete kleur op de nagels aanbrengen.
 
Stap 5 | Pink Gellac Color, uw nagels in uw favoriete kleur 
Door de Pink Gellac Color aan te brengen in dunne lagen zult u het beste resultaat 
bereiken. Voor blijvende perfectie is het noodzakelijk de lak in meerdere dunne lagen aan 
te brengen dan één dikke laag. Lichte gellak kleuren dekken soms lastig en is het 
noodzakelijk meerdere lagen te lakken. Zorg ervoor dat er geen druppel aan de kwast 
hangt en strijk het kwastje aan beide kanten van het flesje goed af. Begin met het lakken 
in het midden van de nagel en laat ongeveer 1 mm vrij tussen de lak en uw nagelriem. 
Breng de lak in een vloeiende beweging aan in de richting van de vrije rand, de top van 



uw nagel. Lak vervolgens de zijkanten van de nagel op dezelfde wijze en laat ook hier 1 
mm vrij tussen de zijkanten van uw nagels en de lak. Lak ook de

Zodra alle nagels van één hand zijn voorzien van een dun laagje Pink Gellac Color hard u 
deze uit voor 120 seconden uit onder de UV lamp. Hierna herhaald u deze stap nogmaals 
voor optimale dekking met eventueel nog een derde keer totdat u het gewenste resultaat 
heeft behaald. Ook bij deze stap zullen de nagels een plakkerig laagje hebben na het 
uitharden welke u niet dient te verwijderen.

Stap 6 | PINK Shine, afsluiting met hoogglans resultaat
De Pink Gellac Shine zorgt voor de afsluiting van de Pink Gellac Manicure waardoor u 
verzekerd bent van wekenlang perfect gelakte nagels. Breng de Pink Gellac Shine in een 
dunne laag aan op uw nagels en sluit de top van de nagels af. Zorg ervoor dat de Pink 
Gellac Shine niet te dicht bij de nagelriemen komt zodat er geen verdikking zichtbaar zal 
zijn. Hard de Pink Gellac Top Coat in 120 seconden uit onder de UV lamp. Breng een extra 
Pink Gelac Shine aan wanneer uw de nagels extra stevigheid kunnen gebruiken. Het 
plakkerige laagje op de nagels verwijderd u na deze laatste stap, Pink Gellac Shine, met 
de Pink Gellac Nailcleaner en een watje. 

Stap 7 | Dagelijkse verzorging voor langdurig resultaat
Als laatste stap van de Pink Gellac Manicure brengt u de verzorgende nagelriemolie op uw 
nagelriemen aan en masseer het in. Voor verzorgde stevige nagels en langdurig resultaat 
raden wij u aan uw nagelriemen dagelijks de masseren met de Pink Cuticle Oil. 

Gellakken is een kunst
Als de gellak snel afbrokkelt is het goed mogelijk dat de voorkant niet is meegelakt. Ook 
moet je oppassen voor uitlopers op de vrije rand, de top van de nagel en vermijd ook 
bumpertjes, verdikking op de top van de nagel. Ook kan het zijn dat de nagel niet goed is 
ontvet voordat je de base gel aanbrengt. Door de Pink Gellac manicure stap voor stap op 
de juiste wijze uit te voeren zult u uiteindelijk het beste resultaat behalen. 

Gellak Tips voor perfect gelakte nagels

Gellak Tip 1 | Als u de Pink Gellac Base, Color en Shine voor de eerste keer gebruikt kan 
het voorkomen dat er lucht in het kwastje aanwezig is. Hierdoor zal er lucht in de lak 
kunnen voorkomen als u deze aanbrengt. Om dit te voorkomen raden wij u aan het 
kwastje met een celstofdepper goed af te vegen door deze om het kwastje om te vouwen 
en de lak uit het kwastje te 'knijpen'. 

Gellak Tip 2 | Duw vlak voor het aanbrengen van de kleurlaag nogmaals de nagelriemen 
terug. De nagelriemen lopen na een paar minuten terug naar de nagelplaat. Door het 
tussentijds terugduwen van de nagelriemen kun je de gellak dichterbij de nagelriemen 
aanbrengen waardoor je minder snel uitgroei zult hebben. 

Gellak Tip 3 | Doop een gelpenseel met kunststof haren in alcohol en trek de lijn van de 
nagelriemen na wanneer de gellak kleurlaag niet strak is aangebracht. 

Gellak Tip 4 | Door de gellak te polijsten met de witte kant van een polijstbuffer worden 
de nagels nog glanzender. Na het polijsten van de gellak breng je rijkelijk nagelriemolie op 
de nagelplaat aan. Worden de nagels tussen de nieuwe manicure door doffer? Polijst de 



nagels tussentijds glanzend en breng rijkelijk nagelriemolie aan.


