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Nail Design met nagellak 

1. Nagels lakken (basisbehandeling)
Benodigdheden:

• Basislak (basecoat) voor op de natuurlijke nagel (bij een kunstnagel is dit niet nodig);
• Nagellak;
• Transparante lak (topcoat).

Behandeling

Zorg ervoor dat je alle oude nagellak resten met behulp van een watje en een nagellak remover zonder aceton, van de 
natuurlijke nagel verwijderd.

Was nu je handen met desinfecterende zeep en ontvet de nagelplaat met behulp van een wattenstaafje en nagellak re-
mover zonder aceton. Zorg hierbij dat je de nagelriem en de zijkanten van de nagel (zijwallen) niet raakt.

Breng nu een basislak (basecoat) aan. Hiermee bescherm je de nagel tegen het indringen van nagellak in de nagelplaat. 
Tevens voorkom je verkleuring van de nagelplaat en zorg je voor een betere hechting van de lak.

Plaats het kwastje nu in het midden van de nagel en strijk de nagellak richting de top van de nagel (vrije rand), je verdeelt 
hiermee de nagellak.

Ga nu terug naar het midden en duw de nagellak richting de nagelriem. Door het kwastje uit te waaieren krijg je een vorm 
die vergelijkbaar is met de vorm van de nagelriem. Trek vervolgens het kwastje weer terug richting de top van de nagel 
(vrije rand). Daarna trek je het kwastje langs de nagelriem en langs de nagelwal (zowel links en rechts) wederom richting 
de top van de nagel (vrije rand).

Voor een goede dekking herhaal je deze behandeling twee keer. Zorg ervoor dat de eerste laag goed droog is voordat 
je de tweede aanbrengt.

Tenslotte lak je de nagel (nadat je beide lagen zeer goed hebt laten drogen) af met een transparante lak (topcoat). 
Een transparante lak beschermt de kleur van de lak tegen bijvoorbeeld invloed van UV-licht en stoten.

2. Crackle behandeling
Benodigdheden:

• Basislak (basecoat) voor op de natuurlijke nagel (bij een kunstnagel is dit niet nodig);
• Nagellak voor de basis;
• Crackle Lak (speciale nagellak);
• Transparante lak (topcoat).

Behandeling

Zorg ervoor dat je alle oude nagellak resten met behulp van een watje en een nagellak remover zonder aceton, van de 
natuurlijke nagel verwijderd.

Was nu je handen met desinfecterende zeep en ontvet de nagelplaat met behulp van een wattenstaafje en nagellak re-
mover zonder aceton. Zorg hierbij dat je de nagelriem en de zijkanten van de nagel (zijwallen) niet raakt.

Breng nu een basislak (basecoat) aan. Hiermee bescherm je de nagel tegen het indringen van nagellak in de nagelplaat. 
Tevens voorkom je verkleuring van de nagelplaat en zorg je voor een betere hechting van de lak.

Plaats het kwastje nu in het midden van de nagel en strijk de nagellak richting de top van de nagel (vrije rand), je verdeelt 
hiermee de nagellak.



(2. Crackle behandeling)
Ga nu terug naar het midden en duw de nagellak richting de nagelriem. Door het kwastje uit te waaieren krijg je een vorm 
die vergelijkbaar is met de vorm van de nagelriem. Trek vervolgens het kwastje weer terug richting de top van de nagel 
(vrije rand). Daarna trek je het kwastje langs de nagelriem en langs de nagelwal (zowel links en rechts) wederom richting 
de top van de nagel (vrije rand).

Dit is de basis, waarover je de crackle lak gaat plaatsen. Laat deze laag goed drogen (minimaal vijf minuten). Door ook 
alle andere nagels te voorzien van een basis laag zijn de vijf minuten drogen van de eerste nagel meestal al voorbij als 
je klaar bent!

Neem nu de crackle lak en breng wederom een laag aan over nagel. Na enige tijd ontstaat van zelf een mooi kleurrijk 
design! Herhaal dit proces bij de andere nagels en laat ze zeer goed drogen.
 
Nadat alle nagels zeer goed droog zijn, zorg je ervoor dat de design mooi behouden blijft door het aanbrengen van een 
laagje transparante lak (topcoat) over de creatie (het design). Laat de transparante lak drogen en verzorg je vingers en 
nagelriemen door ze te masseren met nagelriemolie (cuticle oil).

3. Matte Magic behandeling
Benodigdheden:

• Basislak (basecoat) voor op de natuurlijke nagel (bij een kunstnagel is dit niet nodig);
• Nagellak voor de basis;
• Matte Magic (speciale nagellak);
• Transparante lak (topcoat).

Behandeling

Zorg ervoor dat je alle oude nagellak resten met behulp van een watje en een nagellak remover zonder aceton, van de 
natuurlijke nagel verwijderd.

Was nu je handen met desinfecterende zeep en ontvet de nagelplaat met behulp van een wattenstaafje en nagellak re-
mover zonder aceton. Zorg hierbij dat je de nagelriem en de zijkanten van de nagel (zijwallen) niet raakt.

Breng nu een basislak (basecoat) aan. Hiermee bescherm je de nagel tegen het indringen van nagellak in de nagelplaat. 
Tevens voorkom je verkleuring van de nagelplaat en zorg je voor een betere hechting van de lak.

Plaats het kwastje nu in het midden van de nagel en strijk de nagellak richting de top van de nagel (vrije rand), je verdeelt 
hiermee de nagellak.

Ga nu terug naar het midden en duw de nagellak richting de nagelriem. Door het kwastje uit te waaieren krijg je een vorm 
die vergelijkbaar is met de vorm van de nagelriem. Trek vervolgens het kwastje weer terug richting de top van de nagel 
(vrije rand). Daarna trek je het kwastje langs de nagelriem en langs de nagelwal (zowel links en rechts) wederom richting 
de top van de nagel (vrije rand).

Dit is de basis, waarover je de Matte Magic gaat plaatsen. Laat deze laag goed drogen (minimaal vijf minuten). Door ook 
alle andere nagels te voorzien van een basis laag zijn de vijf minuten drogen van de eerste nagel meestal al voorbij als 
je klaar bent!

Neem nu de Matte Magic en breng wederom een laag aan over nagel. Na enige tijd wordt de basislak mat waardoor een 
zeer trendy effect ontstaat! Herhaal dit proces bij de andere nagels en laat ze zeer goed drogen.
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4. Magneetlak behandeling
Benodigdheden:

•     Basislak (basecoat) voor op de natuurlijke nagel (bij een kunstnagel is dit niet nodig);
•     Magneetlak (speciale nagellak);
•     Magneten;
•     Transparante lak (topcoat).

Behandeling

Zorg ervoor dat je alle oude nagellak resten met behulp van een watje en een nagellak remover zonder aceton, van de 
natuurlijke nagel verwijderd.

Was nu je handen met desinfecterende zeep en ontvet de nagelplaat met behulp van een wattenstaafje en nagellak re-
mover zonder aceton. Zorg hierbij dat je de nagelriem en de zijkanten van de nagel (zijwallen) niet raakt.

Breng nu een basislak (basecoat) aan. Hiermee bescherm je de nagel tegen het indringen van magneetlak in de nagel-
plaat. Tevens voorkom je verkleuring van de nagelplaat en zorg je voor een betere hechting van de lak.

Plaats het kwastje nu in het midden van de nagel en strijk de magneetlak richting de top van de nagel (vrije rand), je 
verdeelt hiermee de magneetlak.

Ga nu terug naar het midden en duw de magneetlak richting de nagelriem. Door het kwastje uit te waaieren krijg je een 
vorm die vergelijkbaar is met de vorm van de nagelriem. Trek vervolgens het kwastje weer terug richting de top van de 
nagel (vrije rand). Daarna trek je het kwastje langs de nagelriem en langs de nagelwal (zowel links en rechts) wederom 
richting de top van de nagel (vrije rand).

Voor een goede dekking herhaal je deze behandeling nogmaals. Zorg ervoor dat de eerste laag goed droog is voordat 
je de tweede aanbrengt.

Om het gewenste motief in de magneetlak aan te brengen plaats je de magneet, meteen na het aanbrengen van de 
tweede laag, 3 tot 5 seconden boven de nagel. Daarna laat je de nagel enkele minuten drogen.

Tenslotte lak je de nagel (nadat je beide lagen zeer goed hebt laten drogen) af met een transparante lak (topcoat). 
Een transparante lak beschermt de kleur van de lak tegen bijvoorbeeld invloed van UV-licht en stoten.

5. Marble behandeling
Benodigdheden:

•     Basislak (basecoat) voor op de natuurlijke nagel (bij een kunstnagel is dit niet nodig);
•     Nagellak minimaal drie kleuren maar voor een aparter effect adviseren wij vier kleuren;
•     Houten stokje (saté prikker);
•     Keukenrol;
•     Transparante lak (topcoat).

Behandeling

Zorg ervoor dat alle oude nagellak resten met een nagellak remover zonder aceton, van de natuurlijke nagel worden 
verwijderd.

Breng nu een laagje basislak (basecoat) aan. Deze basislak zorgt voor een betere hechting van de gekleurde nagellak.

Breng nu met een van de kleuren een laagje nagellak aan op de natuurlijke nagel. Dit is je basis, waarover je een creatie 
(design) gaat plaatsen. Laat deze laag goed drogen (minimaal vijf minuten). Door ook alle andere nagels te voorzien van 
een basis laag zijn de vijf minuten drogen van de eerste nagel meestal al voorbij als je klaar bent!
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(5. Marble behandeling) 
Neem nu de andere kleuren en breng van deze kleuren een druppel (niet te groot) aan op het midden van de nagel. 
Neem het stokje nu en maak bijvoorbeeld een roerende of strepende beweging. Hierdoor ontstaat een mooi kleurrijk 
design! Herhaal dit proces bij de andere nagels en laat ze zeer goed drogen.

Nadat alle nagels zeer goed droog zijn, zorg je ervoor dat de design mooi behouden blijft door het aanbrengen van een 
laagje transparante lak (topcoat) over de creatie (het design). Laat de transparante lak drogen en verzorg je vingers en 
nagelriemen door ze te masseren met nagelriemolie (cuticle oil).
 

Mochten er zich ooit problemen voordoen omtrent deze behandelingen, dan is het mogelijk je probleem aan ons voor te 
leggen, zodat wij je ondersteuning kunnen bieden bij het vinden van een oplossing.
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