
VEJLEDNING TIL GELETIPPER MED GELE LIM 

Forberedelse af neglen: Skub neglebåndet tilbage med neglebåndsskubberen. Brug neglefilen til at file dine negle med. De skal være korte og 
gerne ovale i formen. Buf overfladen af neglen med den firkantede buffer, indtil overfladen er helt mat og fri for fedt. Børst støvet væk fra neglen 
med støvbørsten. Væd en wipe med dehydrator og gnub neglen, så den nu bliver helt renset og tør. 

    
Trin 1: Find en tip til hver negl. 
Tippen skal dække hele neglen fra 
side til side. Hvis din negl ligger 
mellem to størrelser, vælger du 
den største størrelse, og filer 
tippen til i siden 

Trin 2: Fil indersiden af tippen i det 
område, som dækker din egen 
negl. Børst støvet væk med 
neglebørsten 
 

Trin 3: Påfør gele limen på din negl 
og hærd i lampe  
(60s LED - 120s UV) 
 

Trin 4: Påfør gele lim på tippen i 
det område, som du har filet på 
 

    
Trin 5: Sæt tippen på neglen 1 mm 
fra neglebåndet, og tryk den 
langsomt på ind til hele neglen er 
dækket. VIGTIGT: Sørg for at der 
ikke dannes luftbobler når du 
sætter tippen på 

Trin 6: Sæt den klare clips på 
neglen. Hvis der glider gele ud fra 
tippen, skal du skrabe det væk 
med rosenpinden inden du 
hærder i lampe. Hærd nu i lampe 
(60s LED 120s UV) 
 

Trin 7: Hvis der sidder gele på 
huden, kan du løsne det med 
rosenpinden og file siderne af 
tippen. Buf overfladen af 
negletippen, så den bliver helt mat 
 

Trin 9: Læg nu to lag af din 
gelefarve eller din gellakfarve. 
Hærd i lampe mellem hvert lag. 
Slut af med et lag Ultra gloss top 
coat og hærd i lampe 
 

Du kan bruge både gellak og gele ovenpå tipperne. Når de skal af, skal du file tipperne af. De kan ikke opløses med universal remover eller acetone. 
Tip: Dine negle holder længst med en fugtet og plejet naturnegl. Brug derfor negleolie mindst én gang om dagen for at undgå løft og en udtørret 
negl. 


