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Algemene informatie:
• Fashion 4 Nails heeft een uitgebreid productassortiment, waarbij de hoogste eisen aan kwaliteit en 

functionaliteit gesteld worden. In combinatie met professioneel vakwerk van mij, geeft dit een garantie voor
prachtige nagels.

• Fashion 4 Nails maakt een klantenkaart met de gegevens over uw specifieke nageltype. Deze analyse zorgt
ervoor dat in de studio steeds de juiste verzorgingsproducten gebruikt worden. Wanneer u thuis producten
wilt gebruiken laat u zich dan door mij adviseren. Dan kan ik u zeggen welke producten het beste zijn voor
uw huid- en nageltype. 

• Hygiëne staat hoog in het vaandel bij Fashion 4 Nails. Elke klant heeft een eigen setvijlen, dit zit al bij de 
eerste set inbegrepen. Zo kunnen geen bacteriën overgebracht worden via kruisbesmetting door bv. 
gebruikte vijlen en bent u verzekerd van een juiste hygiëne. Ook de metalen materialen worden na elke klant
zorgvuldig gesteriliseerd. Uw handen gedesinfecteerd en na ieder gebruik een schone handdoek.

• Om voor iedere klant voldoende tijd te hebben werk ik uitsluitend op afspraak. Bent u verhinderd geef dit 
minimaal 24 uur van te voren door, anders ben ik genoodzaakt alsnog kosten in rekening te brengen.

• Als u voor de eerste keer bij mij komt, maak ik een analyse van uw nagels en noteer dit op een klantenkaart
met de gegevens over uw specifieke nageltype. Deze analyse zorgt ervoor dat in de studio steeds de juiste
verzorgingsproducten gebruikt worden. Wanneer u thuis producten wilt gebruiken laat u dan door uw 
nagelstyliste adviseren. Zij weet wat het meest op uw huid- en nageltype is afgestemd en zal u daarvoor de
juiste producten aanraden.

• De nagels NOOIT knippen om ze in te korten maar altijd de juiste vijl gebruiken.
• Direct contact met sterkte oplosmiddelen zoveel mogelijk vermijden. De kunstlaag is weliswaar 

zuurbestendig, maar wat de natuurlijke nagel kan beschadigen heeft ook invloed op een kunstnagel. 
Gebruik huishoudhandschoenen als u vaak met schoonmaak middelen in aanraking komt, ter voorkoming dat
de kunstnagels los laten / oplossen (week worden). Echter wat de natuurnagel beschadigd, heeft ook 
invloed op een gemodelleerde nagel. 

• Als u de nagels met een donkere kleur wilt lakken, eerst een laagje Basis coat aanbrengen. Dit voorkomt 
verkleuring van de natuurlijke en kunstnagels.

• Bijt ,knabbel, peuter of trek uw kunstnagels nooit los. Dit kan uw eigen nagels zwaar beschadigen.
• Wilt u om wat voor reden dan ook geen kunstnagels meer, laat ze dan door mij vakkundig verwijderen om

schade aan uw natuurlijke nagels te voorkomen.

Even wat fabeltjes op een rij:
• Uw natuurlijke nagels er onder zouden lijden. Indien u uw kunstnagels door een professional laat 

aanbrengen is dit beslist niet waar. De hardheid van uw natuurlijke nagels worden gevormd van binnen uit.
Er wordt alleen de vetlaag van de natuurlijke nagel afgehaald om de kunstnagel beter te laten hechten.

• Als de kunstnagels verwijderd worden krijg je hele dunne natuurlijke nagels waar rode en witte plekken in 
kunnen zitten. Dit kan alleen maar gebeuren als u de kunstnagels er zelf af gaat vijlen, of door iemand die niet
vakkundig genoeg is

• Wie mooi wil zijn moet pijn lijden… dit mag zeker nooit gebeuren als u ze door een vakkundig nagel-
specialist laat zetten. 

• U voelt de kunstnagels zitten, voelen strak aan en zijn zwaar. Dan is er bij u iets verkeerd gegaan, dit zijn de
meest voorkomende fouten die pas beginnende nagelstylistes maken. 

Mooie nagels - kom dan naar Fashion 4 Nails. Ik heb een uitgebreid productassortiment, waarbij de hoogste
eisen aan kwaliteit en functionaliteit gesteld worden. In combinatie met ambachtelijk vakwerk van mij geeft dit
een garantie voor prachtige nagels.


