
 
 

 

Gebruiksaanwijzing kleur gel polish 

  
Gel polish op natuurlijke nagels. 
Bereid de nagels voor zoals je gewend bent. 
Breng superbond aan volgens 
https://cdn.webshopapp.com/shops/123646/files/327635911/gebruiksaanwijzing-superbond-en-
primer.pdf 
Breng een laagje base/topcoat of structure base aan en hard deze 60 seconden uit in de Lilly Nails 
UV/LED lamp. Zoals bij alle producten die gemaakt zijn voor de nagels dient dit niet op de Proximal Nail 
Fold of in de lateral side walls komt, dit mag met geen enkel product. 
Verwijder het residu (plaklaag) niet. 
Breng de 1ste laag kleur naar keuze aan en hard deze minimaal 40 seconden uit in de Lilly Nails UV/LED 
lamp 
Tip: met een nailart penseel kun je heel strak langs de randen lakken. 
Verwijder het residu (plaklaag) niet. 
Breng de 2de laag kleur naar keuze aan en hard deze minimaal 40 seconden uit in de Lilly Nails UV/LED 
lamp 
Verwijder het residu (plaklaag) niet. 

Wanneer je tevreden bent over de dekking (bij enkele kleuren kun je voor de mooi       een 3de laag 

aanbrengen.) 

 
Is als basis de base/topcoat aangebracht, breng deze dan ook als topcoat aan. Gebruik dan NOOT de 
high shine, deze is te hard en zal scheuren gaan vertonen) 
Hard de base/top coat 60 seconden uit en verwijder het gel residu (plaklaag) met de Lilly Nails cleanser 
https://cdn.webshopapp.com/shops/123646/files/327639182/gebruiksaanwijzing-cleanser.pdf 
Is de basis de structure base, dan kun je wel de high shine aanbrengen. Deze heeft geen plaklaag. 
 
Gel polish op Kunstnagelproduct. 
Na het vormvijlen van de kunstnagel 
Breng de 1ste laag kleur naar keuze aan en hard deze minimaal 40 seconden uit in de Lilly Nails UV/LED 
lamp 
Tip: met een nailart penseel kun je heel strak langs de randen lakken. 
Verwijder het residu (plaklaag) niet. 
Breng de 2de laag kleur naar keuze aan en hard deze minimaal 40 seconden uit in de Lilly Nails UV/LED 
lamp 
Verwijder het residu (plaklaag) niet. 
Wanneer je tevreden bent over de dekking (bij enkele kleuren kun je voor de mooi       een 3de laag 

aanbrengen.) 

Eindig met de high shine topcoat zonder plaklaag. 
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Tip voor het mooiste effect en het product op de juiste plaats op de nagels, plaats product op de nagel, 
plaats de nagel daarna direct in de lamp, plaats daarna product op de nagels van de andere hand en 
weer in de lamp, Lilly nails producten kun je flash curen. 
 
Extra info: Gel polish is gemaakt voor een levensduur van 10 tot 14 dagen op nagels. Gel polish blijft 
vaak langer goed zitten maar leg je klanten altijd uit dat dit de officiële levensduur is wanneer de gel 
polish is aangebracht. 
 

 
 
 
 

 


