
 
 

 

Zo verzorgt u uw (kunst)nagels goed 

❖ Het gebruik van nagelolie is NOODZAKELIJK voor het behoud van uw kunstproduct, de voeding 

van uw natuurlijke nagels en het weren van bacteriën en schimmels. Water, 

temperatuurverschillen, schoonmaakmiddelen etc. zorgen voor flinke uitdroging van de 

natuurlijke nagel en de huid. Door uitdroging houdt uw kunstproduct niet goed meer en kan 

gaan liften. Gebruik om die reden 4 keer per dag een nagel(riem)olie. Breng de olie onder uw 

nagels aan en houd uw hand even omhoog. Hierdoor loopt de olie uw nagelriemen in en kunt u 

uw (kunst)nagels en nagelriemen masseren. Door het regelmatig gebruiken van de olie voedt u 

het nagelbed en de nagelplaat en houdt u het product wat op uw nagels zit alsmede uw 

natuurlijke nagel, flexibel, waardoor u langer plezier heeft van uw behandeling. Het gebruik 

van olie zorgt er ook voor dat ziektekiemen geweerd worden en bacteriën en schimmels minder 

kans hebben. 

NB: Bij het niet naleven van deze regel vervalt uw garantie! Hier is geen discussie over 

mogelijk. Ik zie aan de conditie van huid en nagels of er voldoende olie is gebruikt. 

 

❖ Zie uw (kunst)nagels als juwelen en ga er ook zo mee om. Gebruik uw (kunst)nagels niet als 

gereedschap en wees er zuinig op. 

 

❖ Denk met het wassen van uw handen ook aan de onderkant van uw nagels. Etensresten, vuil, 

make-up e.d. kan makkelijk onder uw nagels hechten. Met een nagelborsteltje, warm water en 

een beetje tandpasta maakt u de onderkant van uw nagels makkelijk schoon.  

 

❖ Laat uw nagels tijdig nabehandelen. Maximaal om de 4 weken. Hierdoor voorkomt u dat uw 

kunstnagels gaan scheuren, breken of splijten. Doordat uw natuurlijke nagels door groeien, 

wordt het stresspunt verplaatst. Tijdens de nabehandeling worden deze verhoudingen weer 

hersteld. 

 

❖ Als u uw natuurlijke nagels zelf lakt, gebruik dan nooit een nagelverharder als base coat. Uw 

nagels kunnen hierdoor splijten. 

 

❖ Als u uw nagellak op uw kunstnagels wilt verwijderen, gebruik dan altijd een nagellak 

remover zonder aceton. Bij gebruik van een nagellak remover met aceton worden uw 

kunstnagels aangetast en kunnen ze loslaten. 

 

❖ Kunstnagels kunnen niet tegen middelen zoals Blue wonder, Cilit Bang, aceton, benzine, 

terpentine e.d.. Moet u met een van deze producten werken, gebruik dan te allen tijde rubberen 

handschoenen. Kunstnagels zijn wel bestand tegen bleekwater, chloor, ammoniak en spiritus, 

maar ook bij het gebruik van deze middelen raad ik u aan handschoenen te dragen. 

 

❖ Draag ook handschoenen als u in de tuin werkt. Door met aarde bezig te zijn zou u bij lifting 

een Pseudomonas bacterie kunnen oplopen. 

 

❖ Knip uw (kunst)nagels nooit. Door het knippen kunnen er barsten ontstaan. Laat uw nagels 

door mij, uw styliste inkorten. Wilt u dit toch zelf doen, gebruikt u dan een nagelvijl die u bij 

mij kunt aanschaffen. Deze vijl kunt u schoon maken en enkele keren hergebruiken. Vijl uw 

natuurlijke nagels altijd van buiten naar binnen in één beweging. Maak geen zaagbewegingen 

met de vijl, hierdoor krijgt u haakjes aan uw nagels. 

 

❖ Stoot u uw nagels vaak? Dan is dit een teken dat ze te lang voor u zijn. Laat uw nagels door mij 

inkorten of doe dit zelf met de vijl die u bij mij heeft aangeschaft.  

 

❖ Laat uw kunstnagels door mij, uw styliste verwijderen als u ze niet langer wenst te dragen. 

Het is absoluut NIET raadzaam zelf uw nagels met geweld te verwijderen door te trekken, 

pulken of knippen. U beschadigt hiermee uw natuurlijke nagels. 

 

NB: Een slechte conditie van uw gezondheid, stress, ziektes, zwangerschap,  

 hormoonschommelingen enz. kunnen een oorzaak zijn van het eventueel loslaten 

 van uw kunstnagels. Houdt u hier rekening mee als u een nagelsalon bezoekt.  
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