
GELNAGELS
EVERY 
STEP 
COUNTS...

- STAPPENPLAN -

Hilde & Milla | 014 54 88 23

info@drecosmetics.be



1. Ontsmet je eigen handen en die van de klant met 
Clean & Fresh Watermelon. Masseer in en laat aan  
de lucht drogen.

2. Voer een droge mini-manicure uit: nagels in vorm 
vijlen, nagelriemen achteruit duwen met pusher, 
nagels zachtjes opruwen met 180 grit vijl, velletjes 
afknippen met velletjestang, nagels stofvrij maken  
met stofborsteltje. De nagel is nu klaar.

3. PH Nail Prep: nagelplaat uitdrogen (alleen op de 
natuurlijke nagel).

4. Rubber Base zo dun mogelijk aanbrengen, inpoetsen 
en uitharden.

5. Nagels opbouwen met Abstract bouwgel. Uitharden.
6. Plaklaag verwijderen met gelcleanser Green Tea  

(op wipe).
7. Perfecte bolling vijlen met 180 grit vijl. Dit doe je 

volgens de 9 Payeska-vijlstappen.
8. Stof verwijderen met No Plush borstel. Doe dit 

grondig!
9. Nagelriem nogmaals achteruit duwen.
10. Perfecte kleurapplicatie (dunne laag). Uitharden.
11. Tweede laag kleur zetten (eventueel iets dikker). 

Uitharden. Je kan zowel Gelcolor als Brush N’ Color 
gebruiken als kleur.

12. Shield & Shine aanbrengen. Uitharden.
13. Werk af met Super Shine Finish Cleanser  

(tot het piept met een droge wipe).
14. Handcrème aanbrengen.
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BRUSH N’ COLOR
BRING LOVE
INTO EVERY
STEP...
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1. Ontsmet je eigen handen en die van de klant met 

Clean & Fresh Watermelon. Masseer in en laat aan 

de lucht drogen.

2. Voer een droge mini-manicure uit: nagels in vorm 

vijlen, nagelriemen achteruit duwen met pusher, 

nagels zachtjes opruwen met 180 grit vijl, velletjes 

afknippen met velletjestang, nagels stofvrij maken 

met stofborsteltje. De nagel is nu klaar.

3. PH Nail Prep: nagelplaat uitdrogen (alleen op de 

natuurlijke nagel). 
4. Rubber Base zo dun mogelijk aanbrengen, inpoetsen 

en uitharden.

5. Breng een eerste dun laagje Brush N’ Color aan. 

Uitharden.

6. Breng een tweede laag Brush N’ Color aan. Deze 

mag eventueel iets dikker. Uitharden. 

7. Shield & Shine aanbrengen. Uitharden.

8. Werk af met Super Shine Finish Cleanser  

(tot het piept met een droge wipe).

9. Handcrème aanbrengen.

Enkel Brush N’ Color mag je rechtstreeks 
gebruiken op de Rubber Base. Doe dit 
nooit bij colorgel, dan krijg je lifting!

Dré Cosmetics bvba
Goorken 40 | 2260 Westerlo | T +32 (0)14 54 88 23

info@drecosmetics.be | www.drecosmetics.be

STAPPENPLAN BRUSH N’ COLOR



BABYBOOM
EVERY 
STEP OF
THE WAY...
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1. Ontsmet je eigen handen en die van de klant met 
Clean & Fresh Watermelon. Masseer in en laat aan  
de lucht drogen.

2. Voer een droge mini-manicure uit: nagels in vorm 
vijlen, nagelriemen achteruit duwen met pusher, 
nagels zachtjes opruwen met 180 grit vijl, velletjes 
afknippen met velletjestang, nagels stofvrij maken  
met stofborsteltje. De nagel is nu klaar.

3. PH Nail Prep: nagelplaat uitdrogen (alleen op de 
natuurlijke nagel).

4. Rubber Base zo dun mogelijk aanbrengen, inpoetsen 
en uitharden.

5. Op ongeveer 3/4de van de nagel een flinterdun 
laagje Abstract White Gel aanbrengen. NIET uitharden.

6. Op ongeveer 2/4de van de nagel een iets dikker dun 
laagje Abstract White Gel aanbrengen. NIET uitharden.

7. Maak een slordige French en leg je White Gel iets 
dikker. Zweef met je penseel over de White Gel en 
“fade uit” richting de nagelriem. Ga niet over de helft 
en zorg dat het topje van de nagel het meest wit blijft. 
Uitharden.

8. Bouw je nagel op met de Cover Up #6. Niet te dik op 
de punt.

9. Vijl eventueel nog na met een 180 grit vijl voor de 
perfecte bolling.

10. Shield & Shine aanbrengen. Uitharden.
11. Werk af met Super Shine Finish Cleanser (tot het  

piept met een droge wipe).
12. Handcrème aanbrengen.
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RUBBER BASE 
& BUILD 
STEP BY STEP
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1. Ontsmet je eigen handen en die van de klant met 
Clean & Fresh Watermelon. Masseer in en laat aan 
de lucht drogen.

2. Voer een droge mini-manicure uit: nagels in vorm 
vijlen, nagelriemen achteruit duwen met pusher, 
nagels zachtjes opruwen met 180 grit vijl, velletjes 
afknippen met velletjestang, nagels stofvrij maken 
met stofborsteltje. De nagel is nu klaar.

3. PH Nail Prep: nagelplaat uitdrogen (alleen op de 
natuurlijke nagel). 

4. Rubber Base zo dun mogelijk aanbrengen, inpoetsen 
en uitharden.

5. Bouw je nagels op met de Rubber Base & Build 
en draai je vinger om voor de perfecte bolling. 
Uitharden.

6. Je kan de Rubber Base & Build nu zo laten of je 
kan er een Brush N’ Color kleur opzetten (doe dit 
rechtstreeks op de plaklaag van de Rubber Base & 
Build).

7. Shield & Shine aanbrengen. Uitharden.
8. Werk af met Super Shine Finish Cleanser  

(tot het piept met een droge wipe).

9. Handcrème aanbrengen.
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STAPPENPLAN RUBBER BASE & BUILD

Enkel Brush N’ Color mag je rechtstreeks 
gebruiken op de Rubber Base. Doe dit 
nooit bij colorgel, dan krijg je lifting!


