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Gelpolish combineert de
eigenschappen van een gel
met die van
een nagellak in heel veel
verschillende kleuren. De
nagels zien er 2 tot 4 weken
fantastisch uit. Soms ook
wel langer, mede
afhankelijk van hoe hard
de nagels groeien. Het
bladdert niet en het geeft
de nagels een extra
stevigheid. Scheuren en
afbreken wordt hierdoor
geminimaliseerd. Het is een
ideaal product voor
mensen die geen verlengde
kunstnagel willen, maar wel
mooi verzorgde nagels
voor een langere periode.

Welkom bij de cursus Gelpolish. In dit E-book vind je
alle theorie die je nodig hebt. .

Op 1 juli 2017 heb ik de deuren van Live. Love & Nails.
geopend. Ik werk in de salon met veel plezier en

passie,. Mijn drijfveer is om de klant met een grote
glimlach de salon te zien verlaten met prachtige
nagels. Zelf geef ik de voorkeur aan het zo mooi

mogelijk maken en houden van de natuurlijke nagel
en deze zo gezond mogelijk te houden of krijgen

zonder te veel poespas, less is more! 

Liefs, Rosina

ABOUT

GELPOLISH

WAT IS gelpolish?

HI NAILLOVER,





- Besmettelijke huidziekten
- Kalknagels/schimmelnagels.  -
Eczeem  
- Zwangerschap.  
- Medicatie.  
- Dermatophyte infectie
- Hormoontherapie
- Ontstekingen.  
- Allergieën.  
- Nagelzweer.  
- Wratten bij en onder de
nagels  
- Psoriasis van de nagels.  
- Onycholysis (loslatende nagel)
- Verwondingen dicht bij de
nagels en/of nagelriemen.

Houd de werkplek schoon en
netjes.  Geef de cliënt de

behandeling die je zelf ook zou
willen ondergaan.  Eet niet aan

de werkplek.  Bewaar producten
veilig op een koele, donkere

droge plaats en buiten bereik
van kinderen.  Volg de
handleidingen van de

producten.  Mix geen producten
met elkaar die niet bedoelt zijn

om met elkaar te mixen. 
 Desinfecteer de werkplaats na

iedere cliënt.

hygiene & veiligheid 

contra-indicaties



Er zijn mensen die een vettere
nagelplaat hebben dan
gemiddeld, hierdoor kan het
zijn dat de gelpolish last
krijgen van "lifting". Dit kan
verschillende oorzaken
hebben. Denk aan bijvoorbeeld
hormoonveranderingen
(zwangerschap, overgang,
hormoonbehandeling) of
medicatie. Bij deze mensen is
het nodig om een primer te
gebruiker voordat je de BASE
COAT aanbrengt. De primer zal
zorgen voor optimale hechting.

Soms krijgen nagels door de
chemokuur zo te lijden dat ze af

vallen wanneer je je ergens
tegen stoot. Dat kan helaas ook

nog eens heel pijnlijk zijn.
Gelpolish kan je nagels

hiertegen beschermen. Ook
verkleuringen kun je met

gelpolish verdoezelen. Niet alle
artsen denken hier hetzelfde

over; de één beveelt het aan, de
ander moet er niks van weten.
Overleg dus altijd eerst even.

Gelpolish bij iemand die

chemo krijgt/heeft

gekregen. Mag dit?

De gelpolish laat snel

los. Hoe kan dit?

VEEL GESTELDE VRAGEN



Het belangrijkste van alles:
ontspan! Door te doen zul je
merken dat je steeds meer
ontspannen bent tijdens het
aanbrengen van gelpolish.
Dus... oefenen, oefenen & nog
eens oefenen!

Ja en nee. Gelpolish kan
aangebracht worden bij een

nagelbijter maar zal niet mijn
persoonlijke advies zijn.

Gelpolish geeft extra stevigheid
maar vaak niet voldoende om

het bijten tegen te gaan.
Hiervoor is vaak een acryl/gel

laag voor nodig. Indien de klant
aangeeft niet meer te bijten als

er een mooie gelpolish op zit
kun je het proberen!

Mijn klant is een

nagelbijter. Kan ik

gelpolish aanbrengen?

Bij het aanbrengen van

gelpolish trilt mijn hand

heel erg. Wat kan ik

doen?



Nee! Stuur deze klant door naar
de huisarts voor behandeling

en laat de aangetaste nagel vrij
van product. Indien je wel gaat

behandelen bevat het vijlstof
ook sporen en komt dus overal

terecht. Als je gelpolish
aanbrengt op een

schimmelnagel komen er dus
ook schimmelsporen op het

kwastje terecht. Een
schimmelnagel kan veroorzaakt

worden door: erfelijke aanleg,
na bepaalde infectieziekten, bij

beschadiging van de nagel,
gebruik van antibiotica, slechte

nagelhygiëne, cliënten die al
met een voet/nagelschimmel
zitten, diabetes mellitus of en

stofwisselingsziekte.

Mijn klant heeft een

schimmelnagel. Kan ik

gelpolish aanbrengen?

Wat zijn de voordelen

van gelpolish?

- Wekenlang perfect gelakte
nagels op handen en voeten 

 - Nooit meer binnen een dag al
beschadigde nagels  

- Geeft versteviging aan de
nagels met een natuurlijke look
in tegenstelling tot acryl en gel

kunstnagelsystemen  
- Gelpolish is na de

behandeling direct droog  
- Gelpolish is goedkoper dan

kunstnagels  
- Het is niet schadelijk voor je

nagels



Laat de klant voor de
behandeling de handen goed
wassen, ook goed
onder/rondom de nagels. Tip:
mocht je geen wasbak in de
buurt hebben kun je kiezen
voor een antibacteriële,
reinigende gel die niet hoeft te
worden afgewassen.

De een laat altijd haar nagels
door een ander doen, de ander

probeert het altijd zelf een
beetje en heel soms krijg je
iemand op de stoel die nog

nooit iets aan haar nagels heeft
laten doen. Laat de klant altijd

een intake formulier invullen
zodat de risico’s voor de klant

zo klein mogelijk zijn maar dit is
ook zeker voor jouw eigen

veiligheid. Achterin dit lesboek
staat een voorbeeld van ons

intake formulier. Bereid de klant
altijd voor op de behandeling
en informeer dus goed. Vraag

naar de wensen en
verwachtingen van de klant,

zodat je haar goed kunt
informeren of dit haalbaar is.
Uiteraard speelt jouw advies

een grote rol.

stap 1: INTAKE 

stap 2: DESINFECTIE

STAPPENPLAN



- Schud voor gebruik het flesje
goed door (draaien tussen je
handen, met de dop omlaag)  -
Breng een dunne laag BASE
COAT aan over de gehele
nagelplaat
- Plaats de hele hand onder de
LED lamp en hard in 60
seconden uit

STAP 4: baseclat 

STAPPENPLAN

stap 3: voorbereiding
- Maak de nagels vrij van oude
nagellak
- Duw de nagelriemen terug
met een bokkepootje
- Vijl de nagels in de gewenste
vorm en lengte 
- Polijst zacht de glans van de
nagels met zijde 2 van het
polijstblok
- Ontvet en maat de nagels
schoon met een pluisvrij doekje
en cleanser

TIP!
Indien de cliënt een erg vette
nagelplaat heeft kun je er voor
kiezen om een goede primer te
gebruiken. In de meeste
gevallen is dit niet nodig.



- Schud voor gebruik het flesje
goed door (tip "rollen" tussen je
handen met de dop omlaag, zo
voorkom je luchtbelletjes in de
gellak)  
- Breng een dunne laag TOP
COAT aan over de gehele
nagelplaat  
- Plaats de hele hand onder de
LED lamp en hard in 90
seconden uit

STAP 6: TOP COAT

STAPPENPLAN

STAP 5: COLOR COAT
- Schud voor gebruik het flesje
goed door  
- Breng een dunne laag COLOR
COAT aan over de gehele
nagelplaat
- Plaats de hele hand onder de
LED lamp en hard in 60
seconden uit 
- Breng nog een dunne laag
COLOR COAT aan over de
gehele nagelplaat 
 - Plaats opnieuw de hele hand
onder de LED lamp en hard in
60 seconden uit  - Herhaal deze
stap nog een keer, indien nodig
ook een derde keer



VERWIJDEREN VAN GELPOLISH

Verwijder de glanslaag van de
gelpolish met de grove zijde
van de vijl  Doordrenk de
watjes op de remover folies met
remover.  Wikkel de folies strak
om de vingers en laat de
remover 10-15 minuten
inwerken. De warmte en de
remover lossen de gelpolish oP  
Verwijder de resterende
gelpolish met een bokkepoot.
Indien de gelpolish nog niet is
opgelost, herhaal de vorige
stappen en laat 5 min. inwerken  
Polijst restjes voorzichtig weg
met de white block






