Onderhoud voor thuis:
• Breekt om wat voor reden dan ook een nagel, wacht niet te lang, bel of mail zo spoedig mogelijk.
Bij mij krijgt u de service om dezelfde of volgende dag uw nagel te laten repareren.
• Loopt u te lang door met een gebroken nagel dan kan het zijn dat uw natuurlijke nagel hieronder lijdt.
U krijgt van mij de garantie dat de nagels minstens 14 dagen blijven zitten zonder af te breken
indien u er normaal mee omgaat.
• Voor een optimale conditie van de huid rond de nagels, is het raadzaam om de huid rond de nagels
en nagelriemen dagelijks met nagelriemolie te behandelen. Hierdoor blijven ze soepel en voorkomt
u pijnlijke losse velletjes rondom uw nagels.
• Gebruik een nagellak remover die geschikt is voor kunstnagels, deze zijn ook in de salon
verkrijgbaar.
• Knip de kunstnagels NOOIT af, (is echter ook met natuurlijke nagels af te raden) ze zullen barsten
of afbreken. Uitsluitend met een geschikte vijl vijlen om een klein beetje de lengte te corrigeren,
gebruik hiervoor nooit een metalen vijl want dan loopt u kans dat de nagel afbrokkelt.
Vijl NOOIT met een vijl boven op de kunstnagels. Laat dit aan mij over, want voor u het weet zit u
door uw natuurlijke nagels te vijlen. Kortom, uw nagels zijn 3 á 4 weken onderhoudsvrij en daarna
is het tijd voor de nabehandeling!
• Stoot u uw nagels regelmatig, laat ze wat korter maken. Deze zijn dan te lang geworden.
• Gebruik uw nagels niet als “gereedschap”.
• 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.
• Voor een perfect resultaat en lange houdbaarheid is het belangrijk de nagels regelmatig te laten
bijwerken en de uitgroei te laten opvullen.
• Gebruik regelmatig een nagelborsteltje en wat zeep om goed onder de nagels schoon te maken.
Bij ernstige verkleuring onder de nagels door bijv. roken, kruiden, haar verf, enz kan je de vingers
laten weken in een beetje soda of groene zeep. Hier worden ze weer mooi schoon van.
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