
Dual Product Technology

Velkommen til Sheba Nails verden av profesjonelle negleprodukter hos Neglemakeriet. Du er i ferd
med å oppdage vår nyeste hybrid som gir deg muligheten til å kreere sterke og naturlig utseende 
kunstnegler. Ganske enkelt et perfekt produkt!

PÅFØRING AV GELCRYLIC

1. Fjern neglelakk. 
2. Skyv tilbake neglebåndene. 
3. Fjern all glans fra naturneglen med en buffer. 
4. Fjern pussestøv med en neglebørste. 
5. Spray alle neglene med Sheba Nails Disinfecting Sanitizer. 
6. Påfør Gelcrylic Primer med pennen på naturneglen, la primeren tørke til den får et hvitt 

skjær. 
7. Påfør et tynt strøk Gelcrylic gele med ca 1 mm avstand til neglebåndet og huden, på samme 

måte som du ville påføre neglelakk. 
8. Dryss Gelcrylic Powder (valgfri farge) over hele neglen mens du vrir fingeren fra side til 

side slik at hele neglen får et jevnt dryss.
9. Tapp med fingeren for å fjerne overflødig akrylpulver. 
10. Herd under UV-lys i ett minutt (36 Watts UV-lampe). 
11. Påfør et nytt strøk Gelcrylic Gel over hele neglen mens du holder ca 1 mm avstand til 

huden og neglebåndet. 
12. Dryss Gelcrylic Powder over hele neglen på nytt, om nødvendig kan du bygge opp kurven 

på kunstneglen ved å påføre mer  Gelcrylic Gel og Gelcrylic Powder på de punkter du måtte 
ønske.  

13. Herd i UV-lys i to minutter (36 Watts UV-lampe). 
14. På nytt sett med kunstnegler skal det påføres minimum 2 lag, flere hvis du ønsker tykkere 

negler. På etterfylling kan det rekke med ett lag.
15. Når du er ferdig med å legge Gelcrylic bruker du Gelcrylic Finishing Cleanser for å fjerne 

restbelegget etter siste herding. 
16. Formfil kunstneglene etter ønske, ved behov kan du jevne eventuelle ujevnheter på 

kunstnegloverflaten med en 100/180 fil. 
17. Forsegl kunstneglen med UV Glass Sealer. Forsikre deg om at hele kunstneglen blir dekket,

forsegl også den fri kanten ved å pensle UV Glass Sealer på fronten og litt på undersiden.

PÅFØRING AV FRANSK KANT

1. Påfør Gelcrylic Gel kun ytterst på negletippen (på samme måte som du ville påført hvit 
neglelakk for å lage fransk kant). 

2. Dryss over White Gelcrylic Powder. Tapp med fingeren for å fjerne overflødig akrylpulver.  
3. Gjenta påføringen og herd i tre minutter (36 Watts UV-lampe). 
4. Påfør så Gelcrylic Gel på resten av neglen (ikke over den franske kanten). 
5. Dryss på Pink Gelcrylic Powder (eller annen farge du måtte ønske). 
6. Herd i ett minutt (36 Watts UV-lampe). 
7. Gjenta om du ønsker tykkere negl. 
8. Avslutt ved å påføre et siste strøk Gelcrylic Gel over hele neglen og herd i ett minutt (36 

Watts UV-lampe). 
9. Når du er ferdig med å legge Gelcrylic bruker du Gelcrylic Finishing Cleanser for å fjerne 

restbelegget etter siste herding. 



10. Formfil kunstneglene etter ønske, ved behov kan du jevne eventuelle ujevnheter på 
kunstnegloverflaten med en 100/180 fil. 

11. Forsegl kunstneglen med UV Glass Sealer. Forsikre deg om at hele kunstneglen blir dekket,
forsegl også den fri kanten ved å pensle UV Glass Sealer på fronten og litt på undersiden. 

ETTERFYLLING

1. Fil bort kunstnegl rundt neglebåndsområdet.  
2. Desinfiser med Sanitizer.
3. Påfør Gelcrylic Gel på den utvokste delen. 
4. Dryss over Gelcrylic Powder over neglen. 
5. Herd i ett minutt (36 Watts UV-lampe). 
6. For å avslutte påfører du et strøk Gelcrylic Gel over hele neglen og herder i tre minutter (36 

Watts UV-lampe). 
7. Når du er ferdig med å legge Gelcrylic bruker du Gelcrylic Finishing Cleanser for å fjerne 

restbelegget etter siste herding. 
8. Formfil kunstneglene etter ønske, ved behov kan du jevne eventuelle ujevnheter på 

kunstnegloverflaten med en 100/180 fil. 
9. Forsegl kunstneglen med UV Glass Sealer. Forsikre deg om at hele kunstneglen blir dekket, 

forsegl også den fri kanten ved å pensle UV Glass Sealer på fronten og litt på undersiden. 


