



 
 
Verzorging & Info Gellak & PowerGel 
 
Wees gedurende de eerste 48 uur na de behandeling extra voorzichtig met uw nagels. 
Kunstnagels zijn dan nog bijzonder kwetsbaar en gevoelig voor beschadigingen. 
 
Gebruik alleen een nagellakremover zonder aceton. 
 
Draag handschoenen wanneer u chemische stoffen gebruikt, of dat nu schoonmaakmiddelen zijn 
of sterke kleurstoffen. Gebruik ook handschoenen tijdens intensief werk met uw handen zoals 
bijvoorbeeld tuinieren. Voorkom het weken van de handen in water. 
 
Vermijd druk op de kunstnagels. 
 
Gebruik altijd een base coat onder gekleurde nagellak om verkleuring aan de gel te voorkomen. 
 
Verwijderd de kunstnagels nooit zelf om schade aan de nagels te voorkomen. 
 
Gebruik kunstnagels nooit als gereedschap of om te peuteren of trekken. 
 
Onderhoud uw kunstnagels ten minste eens in de drie weken. 
 
Verzorg de nagelriem met speciale olie en de handen met een handcrème. 
 
Knip kunstnagel nooit en bijt er niet in. U kunt de nagels wel bijvijlen. Vijl de nagels enkel in één 
richting en niet met een zig-zag patroon. 
 
Wanneer een onvolkomenheid ontstaat met de kunstnagels direct na het zetten dient u dit binnen 
3 dagen te melden bij ons. Bent u niet in de gelegenheid om binnen een week terug te komen 
voor herstel? Dan kunnen wij u helaas niet meer onder garantie helpen. 
 
Wanneer u kunstnagels heeft laten zetten bij een andere salon en wij dit hebben moeten 
verwijderen bieden wij geen garantie op de houdbaarheid van de kunstnagels i.v.m. eventuele 
beschadigingen aan de nagels toegebracht door derden. De kunstnagel kan dan namelijk 
eventueel minder goed hechten. De behandelaar beslist of wij uw oude set verwijderen en 
opnieuw zetten, bij twijfel over de kwaliteit doen wij dit niet. 
 
Reinig de onderkant van de nagels enkel met een zacht borsteltje en niet met en scherp 
voorwerp. 
 
Probeer bij schade aan de kunstnagel niet zelf de nagel te repareren maar maak een 
herstelafspraak. 
 
Bescherm uw kunstnagels voor het zonnen of het gebruik van een zonnebank met een speciale 
UV-topcoat. Doet u dit niet dan kunnen de kunstnagels wat gelig verkleuren door de UV-straling.

Informatiesheet Gellak & PowerGel
Alle inhoud van deze informatiesheet is onder voorbehoud van tussentijdse 
wijzigingen. Bij twijfel of vragen over de inhoud vragen wij u contact op te 
nemen met de desbetreffende specialist of behandelaar via onze website 
(www.cosmonde.nl) of telefonisch via 038 230 22 22.
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