
DIPCRYLIC BRUKSANVISNING

Profesjonelt dip-in system, luktfritt og enkelt i fire trinn

Forbered neglen

• Desinfiser med Sheba Nails Disinfectant Sanitizer Spray.
• Skyv tilbake neglebåndet med en neglebåndsskyver.
• Buff neglen matt med en bufferkloss. Vær nøye i hjørnene slik at utvokst neglebånd fjernes
• Klipp bort løst utvokst neglebånd med en neglebåndssaks.
• Børst bort støv med en neglebørste.
• Desinfiser med Sheba Nails Disinfectant Sanitizer Spray på nytt

Nå kan du enten lime på tipper for å forlenge, eller legge Dipcrylic rett på naturneglen. Limer du på tipper, husk å buffe 
bort all glans fra de pålimte tippene, børste bort alt støv og rense dem med Sanitizer Spray før du legger Dipcrylic.

1. Prep

• Påfør Dipcrylic Prep på neglen og la det tørke helt før du går videre til neste trinn.

2. Base 

• Påfør et svært tynt strøk med Dipcrylic Base over hele neglen (neglelakktynt), men la det være en millimeters 
avstand til huden rundt neglen. Kommer produktet i kontakt med huden, vil du få lifting (lifting betyr at 
kunstneglen løsner fra naturneglen).

• Dypp fingeren i krukken med den fargen Dipcrylic Powder du ønsker. 
Når du dypper, pass på å rulle fingeren litt fra side til side slik at hele neglen dekkes med pulver. Alternativt 
kan du drysse pulveret over neglen med en måleskje. Vi anbefaler drysse-teknikken for en jevnere overflate på 
den ferdige kunstneglen. Tapp fingeren mot kanten av krukken slik at overflødig pulver ristes av.

• Gjenta disse to trinnene for å bygge opp kunstneglen før du går videre til trinn tre.

Husk at antall lag du legger avgjøres av hvor tykk du ønsker å ha kunstneglen. Legg minimum tre lag på nye sett med 
kunstnegler. For lengre negl kan det være nødvendig med ytterligere tykkelse for å gi styrke. Bruker du Dipcrylic farget
pulver, kan fargen bli dypere og mer mettet med flere lag.

3. Activator

• Spray Dipcrylic Activator over hele kunstneglen. Spray alle neglene på én gang med ett trykk på sprayen på ti 
til femten centimeters avstand. Merk: Hvis du opplever en stikkende følelse, holder du enten sprayen for nært, 
eller du har lagt Dipcrylic Base for tykt på.

• Fil til neglen etter ønske, bruk en 180 grit fil for deretter å bruke en buffer for å glatte overflaten ved behov.

4. Top

• Fullfør kunstneglen med et strøk Dipcrylic Top over hele neglen, men la det være en millimeters avstand til 
huden rundt neglen. Kommer produktet i kontakt med huden, vil du få lifting. For sterkest mulig kunstnegl, 
husk å påføre det tynne strøket Dipcrylic Top også helt i front av neglen, slik at du får litt på undersiden av den
frie neglekanten, på denne måten forsegler du neglen i front. For ekstra styrke kan du legge to strøk med 
Dipcrylic Top.

Etterfylling

Dipcrylic er velegnet til etterfylling. Fil bort eventuell lifting og fil ned og matt overflaten på kunstneglen, legg Base på 
den utvokste delen av naturneglen, dypp i Dipcrylic Powder og gjenta om ønsket. For å fullføre, gå til trinn 3 og 4.

Fransk kant

Påfør Dipcrylic Base på neglen, og dypp så kun tippen i hvit Dipcrylic Powder. Tapp fingeren mot kanten av krukken 
slik at overflødig pulver ristes av. Dypp så i Clear, Pink eller Pure Pink slik at resten av neglen dekkes. Tapp fingeren 
mot kanten av krukken slik at overflødig pulver ristes av. Gjenta for å få to lag. Husk at antall lag du legger avgjøres av 
hvor tykk du ønsker å ha kunstneglen. Legg minimum tre lag på nye sett med kunstnegler. For lengre negl kan det være 
nødvendig med ytterligere tykkelse for å gi styrke. Bruker du Dipcrylic farget pulver, kan fargen bli dypere og mer 
mettet med flere lag. Spray til slutt hele neglen med Dipcrylic Activator. Spray alle neglene på én gang med ett trykk på
sprayen på ti til femten centimeters avstand. Merk: Hvis du opplever en stikkende følelse, holder du enten sprayen for 
nært, eller du har lagt Dipcrylic Base for tykt på. Formfil neglene og gå til trinn 4.

For flere produkter i serien, se NEGLEMAKERIET.NO


