
Verzorging Kunstnagels 

 

Waarom is verzorging, juist nu, zo belangrijk? 

De lengte van je nagels is afgestemd op wat je dagelijks met je han-

den doet. Zeker na een aantal weken zal het groeien van de natuurlij-

ke nagels te zien zijn. De scheiding tussen de kunstnagel of gelpolish 

en de natuurlijke nagel wordt zichtbaar. De nagels zijn langer gewor-

den en kunnen in het dagelijkse doen en laten gaan hinderen. 

 

Normaal gesproken zou je hiervoor de nagelstudio bezoeken voor een 

opvulbehandeling. Dit is tijdelijk geen optie waardoor zelf thuis je na-

gels verzorgen noodzakelijk is om inscheuren en gebroken nagels te 

voorkomen. 

 

Ik leg je graag uit hoe u dit zelf kunt doen aan de hand van de volgen-

de stappen: 

1. Duw je nagelriemen zachtjes naar achter met een bokkenpoot 

Gebruik hiervoor evt wat nagelriemolie 

 

2. Kort de nagels in 

Met een vijl van 100 tot 180 grit vijl je je nagels op de gewenste lengte. 

Nooit knippen! Je dient er hierbij op te letten dat de vorm van de na-

gels gelijk blijft. Zet de vijl bij de vrije top aan onder een hoek van 45 

graden, zo voorkom je het splijten of loslaten van het product van de 

natuurlijke nagel aan de top. 

 



3. Egaliseer je nagels 

Met een vijl van maximaal 180 grit maak je de overgang van de natuur-

lijke nagel naar de kunstnagel egaal. Je kunt hier probleemloos mee 

over het kunstproduct gaan. Je eigen nagels dien je hierbij te ontzien 

dus echt niet op de natuurlijke nagel vijlen! 

 

4. Verwijder de vijlkrassen 

Met een fijne blok en vervolgens een polijstblok maak je de nagels weer 

helemaal glad, waardoor de fijne krasjes die met het egaliseren ont-

staan, verdwijnen. 

 

5. Werk de nagels af 

*Je kan kiezen om op de nagels een Base Coat aan te brengen en ver-

volgens kun je naar wens nog een kleur aanbrengen. Nagellak in kleur 

breng je meestal in twee dunne lagen aan, vervolgens ter bescherming 

en om de lak sneller te laten drogen breng je nog een laagje Top Coat 

aan. 

*Je kan er ook voor kiezen om enkel de nagel te beschermen en te ver-

stevigen met een Top Coat. 

 

6. Verzorg je nagelriemen 

Een goede nagelriemolie zorgt voor de complete nagelriemverzorging. 

Olie geeft elasticiteit en soepelheid. Gebruik deze bij voorkeur minimaal 

één tot twee keer per dag. Een beschadigde nagelriem belemmert de 

groei van de gezonde nagel. 

 

Al de genoemde producten zijn bij mij aan te schaffen! 

Ik wens je heel veel succes, hoop vooral dat je gezond blijft 

en hopelijk tot gauw! 

Liefs Wendy 

xxx 



Prijslijst producten 

 

 

Bokkepoot         € 2  

Vijl (boomerang) 100/180 grit    € 3  

Fijne blok (wit)        € 2.50 

Polijstblok (blauw) 320 grit     € 2.50 

Base & Coat (Magnetic Brides)    € 8.50 

Top Coat (Quick dry)      € 7.50 

Nagelriemolie (Magnetic Peach)   € 7.50 

 

Deze artikelen zijn allemaal los te verkrijgen! 

Alles samen in 1 pakket is 30 euro! 


