
 

 
 
 
Nedenfor vises trin for trin, hvordan Sculpture Gel systemet virker. 
Det er vigtigt, at udføre alle trin i den rigtige rækkefølge. 
 
Hygiejne og sikkerhed er i højsædet! Arbejd altid med handsker og ansigtsmaske. 

 

1.1 TRIN FOR TRIN 
 
Trin 1  
Fræs neglen mat, således at neglen ikke “skinner” mere. Dette for at gelen 
kan binde på neglen. Hvis du arbejder med håndkraft?  Brug en 
negleskubber til at skubbe neglebåndet tilbage og brug en fil på 180 gritt 
til at slibe neglen mat. Sørg for, at neglen ikke bliver berørt under 
udførelsen af arbejdet. Brug altid en børste til at børste snavs og støv væk. 
 

 
Trin 2  
Herefter må neglepladen ikke berøres! Affedt neglepladen med wipes og 
avfetter (ontvetter). Når neglepladen er tør, kan Medical Reconstruction 
Gel anvendes. 
 
 

Trin 3 
Påfør Medical Reconstruction Gel på neglepladen med drejende 
bevægelser. Påfør altid 1 mm fra neglebåndet. På denne måde vokser 
neglen bedst uden buler eller luft!  Dette lag hærdes under en UV eller 
LED lampe i 3 minutter.   
 
FORSIGTIG! Gelen kan lejlighedsvis give en brændende fornemmelse 
under lampen.  I dette tilfælde tages UV/LED-lampen væk – tryk foden 
mod gulv eller stol. Herefter tilbage i lampen og den brændende 
fornemmelse er forsvundet.   
 

       
Trin 4 – Efter 3 minutter er gelen hærdet. Neglen føles nu fedtet og skal 
afrenses med avfetter (ontvetter).  
 
 

 
Ekstra trin på næste side. 

  



 

 
 
 
EKSTRA Trin 5 – Efter Medical Reconstruction Gel kan du stadig sætte French Gel eller 
Color på: 
 
 
French Pedicure:                   

1. Start med  at matslibe neglene (hvis ikke pålagt GEL) og rens med 
avfetter (Ontvetter) 

2. Læg Basic på neglen 
3. Hærdning UV lys i 2 min. eller LED-lys i 30 sek. 
4. Læg Rose på neglen  

5. Hærdning UV lys i 2 min. eller LED-lys i 30 sek. 
6. Læg Wit (hvid  french kant – ret linjen med F6 pensel) sæt eventuelt hver enkelt negl i UV 

eller LED i 10 sekunder – så det ikke  løber. 
7. Derefter alle negle under UV lys i 2 min. eller LED-lys i 30 sek. 

 
 

8. Lav eventuelt design: guld, sølv eller krystal med design-pensel.     
9. Under UV-lys i 1 minut eller LED 30 sek. 
10. Læg til slut TOPCOAT på neglen 
11. Hærdning UV lys i 2 min. eller LED-lys i 30 sek. 
12. Rens neglene med avfetter (Ontvetter) -det fjerner den fedtede overflade 

 
Så er neglene færdige og nu skulle de holde i mindst 6 uger. 

 
F6 pensel til den hvide kant og designpensel, må kun aftørres med wipes – må 
aldrig renses med andet. 

 
 

Pålægning af farvede GEL-Lakker: 
 

1. Matslib neglene (hvis ikke pålagt GEL) og rens med avfetter (Ontvetter) 
2. Læg Basic på neglen 
3. Hærdning UV lys i 2 min. eller LED-lys i 30 sek 
4. Læg den farvede Colorgel lag 1  
5. Hærdning UV lys i 2 min. eller LED-lys i 30 sek. 
6. Læg den farvede Colorgel lag 2 – er nødvendig så farven bliver mættet! 
7. Hærdning UV lys i 2 min. eller LED-lys i 30 sek. 
8. Under UV lys i 3 min. – under LED-lys i 1min. 
9. Læg Topcoat 
10. Hærdning: 3 min. Under en UV-lampe eller 60 Sek. under en LED-lampe 
11. Rens neglene med avfetter (Ontvetter) det fjerner den fedtede overflade. 

 
 

 
 
  
  



 

 
 
 

1.2 FORKLARING PÅ MYKOSENEGLE 
 
Ved mycosenegle er det bedst  altid at anvende tørteknik. Neglen bliver på denne måde ikke fugtig. 
Hvis man ønsker at anvende våd teknik, skal neglen tørre i mindst 10 minutter under UV- eller LED-
lampe. Dog kan dette ikke anbefales. 

 

1.3 VEJLEDNING TIL TUNNELNEGLE 
 
Frigør neglen fra neglefalsene og erstat stykkerne som er fjernet med gelen  . Dette giver en 
negleløftning på det rigtige sted. Klienten føler ingen gener og er med det samme smertefri. 
Korrektionen sker under vækstprocessen. 

 

1.4 VEJLEDNING TIL TRAUMENEGLE 
 
Anbring gelen fra matrix til toppen af tåen. Effekten fra gelen trykker den fortykkede hud ned så 
neglen kan gro og ikke stopper på grund af modstanden i den fortykkede hud, som også er hård. 

 

1.5 VEJLEDNING TIL NEDGROEDE NEGLE 
 
Fjern den nedgroede negl og byg et stykke negl med gelen. 
Gelen trækker neglen op og leder neglen hen over neglefalsen. 

 

1.6 VEJLEDNING TIL SUNDE NEGLE 
 
Også ved sunde negle kan gelen føles varm. 
Følg behandlingen fra trin 3. 
 


