
 

Husk at pleje dine neglebånd med negleolie. Det forlænger holdbarheden, giver en stærk 
naturnegl og er en god base for dine kunstige negle. 
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Dip-in negle - Trin for Trin 
Hvis du vil have en forstærkning af neglen med klar Dip-in akrylpulver 
Forberedelse af din negl: Skub neglebåndet tilbage. Form dine negle i den ønskede længde og form med en 
neglefil. Buf overfladen af neglen med en neglebuffer indtil overfladen er helt mat og fri for fedt. Børst 
støvet væk fra neglen med en støvbørste.  

Trin 1: Påfør et tyndt lag 1. Dip-in Primer. Lad det tørre i 15-30 sekunder. 

Trin 2: Påfør forsigtigt et lag 2. Dip-in Base på hele neglen og dyp den øjeblikkelig i Dip-in akrylpulver. Sørg 
for at hele neglen er dækket af pulver. Løft fingeren op og slå let på knoen af fingeren for at ryste 
overskydende pulver af. Vent et par sekunder og gentag dette trin indtil du er tilfreds med neglens tykkelse. 

Trin 3: Når du er tilfreds med neglen, påfører du 3. Dip-in Activator. Lad dette lag tørre. Afhængig af hvor 
mange lag pulver der er på, kan dette tage 5-6 minutter (mens du venter på at neglen tørre kan du gå i 
gang med Trin 1 – 3 på de andre negle). Når neglen er helt tør, kan du begynde at file/buffe overfladen af 
neglen i facon med en fil korn 180/240 eller en buffer. Børst neglestøvet væk med en neglebørste. 

Trin 4: Påfør 4. Dip-in Finish. Lad den tørre i 30-60 sekunder. Gentag processen indtil neglen er blank og 
skinnende. 

Trin 5: Plej dine negle med 5. Dip-in Neglepleje. 

Trin 6: Det bedste resultat får du med rene pensler. Derfor anbefaler vi, at du renser penslerne i 6. Dip-in 
Penselrens både løbende under processen og til allersidst. Dette fjerner rester af pulver m.m. og sørger for 
at penslerne ikke bliver stive eller klistrede. 

Hvis du vil have en helfarve på neglen 
Hvis du vil have en farve på neglene, skal du forberede neglen som anført ovenfor og følge Trin 1 og 2.  

Trin 2: Når du har dyppet din negl én gang i klar dip-in akrylpulver, fortsætter du dette trin med den farve 
du har valgt indtil farven dækker helt. Når du er tilfreds, afslutter du Trin 2 ved at påføre et sidste lag 2. Dip-
in Base og dyppe neglen i klar dip-in akrylpulver. Nu kan du fortsætte med Trin 3-6 som anført ovenfor. 

Hvis du vil have franske negle 
Hvis du vil lave franske negle, skal du først forberede neglen og følge Trin 1 som anført ovenfor. 

Trin 2: Påfør forsigtigt et lag 2. Dip-in Base på hele neglen men dyp kun tippen af neglen i dip-in hvidt 
akrylpulver. Herefter dypper du hele neglen i det valgte cover eller klare dip-in akrylpulver. Sørg for at hele 
neglen er dækket af pulver. Løft fingeren op og slå let på knoen af fingeren for at ryste overskydende pulver 
af. Vent et par sekunder og gentag dette trin med dip-in akrylpulver cover eller klar, indtil du er tilfreds med 
neglens tykkelse. Nu kan du fortsætte med Trin 3-6 som anført ovenfor. 

Sådan fjerner du dip-in akryl fra neglene 
Væd en wipe med Chekos Universal Remover og læg den på neglen. Pak neglen ind i sølvpapir. Vent 10-15 
minutter inden du fjerner indpakningen. Nu kan du skubbe løsnet produkt af neglen med en rosenpind.  

Hvis der stadig er produkt som sidder fast, kan du sætte indpakningen på igen og kigge til neglen hver 5. 
minut. Du kan også file resten af med en neglefil eller en buffer. 


