
Gebruiksaanwijzing Acquarella 

Acquarella is een andere nagellak dan alle andere. 

Een goede preparatie van de nagels is belangrijk 

voor een goed resultaat. Je hoeft maar een paar 

dingen anders te doen dan je gewend bent met 

reguliere nagellak. Ingewikkeld is het niet. Lees hierna 

wat je moet doen voor een perfect resultaat. 

Voorbereiding 

Voor een goed resultaat is het aan te bevelen om  je 

nagels voor te bereiden met Acquarella Conditioner.  

De voorbereiding zorgt ervoor dat je nagels goed 

gehydrateerd worden en dat oliën en verzachters die 

zorgen dat Acquarella nagellak niet goed hecht, 

verwijdert worden. 

 

Dag 1 

1. Verwijder nagellak die op je nagels zit. Was je 

handen en nagels met zeep en warm water. 

2. Polijst je nagels voor een glad, schoon 

oppervlak. En verwijder de polijstrestjes met een 

beetje Acquarella Remover. 

3. Spoel je nagels af met schoon water en maak ze 

goed droog. (Heel belangrijk!) 

4. Breng twee dunne laagjes Acquarella 

Conditioner aan. 

 

Dag 2 tot en met 5 

Herhaal de stappen hierboven, behalve stap 2. Let er 

op Acquarella Remover te gebruiken om te 

voorkomen dat oliën en verzachters die in reguliere 

removers zitten zich aan je nagels hechten. 

 

Je nagels zijn nu goed gehydrateerd en klaar om 

Acquarella nagellak aan te brengen. 

 

Aanbrengen is makkelijk 

 Verwijder Acquarella nagellak of Conditioner die 

op je nagels zit. 

 Polijst je nagels voor een schoon en glad nagel 

oppervlak. Verwijder de polijstrestjes met wat 

Acquarella Remover. 

 Spoel je nagels af met schoon water en maak ze 

goed droog. (Heel belangrijk voor een goede 

hechting!) 

 Breng twee dunne laagjes Acquarella nagellak 

op. Het eerste laagje mag heel dun!  Breng je de 

lak te dik aan dan brokkelt deze sneller af. 

 

Remover 

Breng remover aan op een katoenen watten pad  en 

breng wat op je nagels aan. Verwijder daarna nagel 

voor nagel de nagellak. Spoel je nagels goed af met 

schoon water, anders hecht nieuwe nagellak niet 

goed. 

 

Moisturizer 

Schud de moisturizer goed voordat je deze gebruikt. 

Masseer een paar druppels in de droge huid rondom 

je nagels om deze te hydrateren, te verzachten en te 

beschermen. De moisturizer kan aangebracht 

worden voor en na een manicure of pedicure 

behandeling. 

 

Acquarella gebruikstips 
 Wil je toch een ander kleurtje of is het lakken niet 

goed gegaan? Tot een minuut nadat je 

Acquarella nagellak hebt aangebracht kan je 

deze onder de kraan afwassen. 

 Het beste tijdstip om Acquarella nagellak aan te 

brengen is vlak voordat je gaat slapen. De 

nagellak heeft dan alle tijd om goed uit te 

harden. 

 Het kan zijn dat Acquarella nagellak niet  goed 

tegen bepaalde zeep of shampoo kan. Is dit het 

geval, laat de nagellak langer uitharden voordat 

je de zeep of shampoo gebruikt of gebruik 

andere zeep of shampoo. 

 Gebruik geen lotions of olie op je handen,  voor 

de nagellak aan te brengen. Om je handen te 

hydrateren voordat je Acquarella nagellak aan 

brengt kun je het best de Acquarella Moisturizer 

gebruiken. 

 Verwijder Acquarella nagellak ALLEEN met 

Acquarella Remover om te voorkomen dat de 

volgende keer de Acquarella nagellak niet goed 

hecht. 

 Nagellak of Remover gemorst? Dep de vlek met 

een stukje keukenrol met wat Acquarella 

Remover. Dep een vlek op je tapijt met wat 

water binnen een minuut nadat je gemorst hebt. 

Verwijder de vlek daarna met keukenrol 

natgemaakt met wat Remover. 

 Wordt de Acquarella nagellak in het flesje na 

verloop van tijd dikker? Doe een of twee 

druppels gedestilleerd water in het flesje en 

schud goed. De nagellak is weer mooi vloeibaar. 

Verwijder tips 

 Verwijder de nagellak na bad of douche. 

Aquarella nagellak absorbeert water. Hoe 

warmer het is, hoe beter de waterabsorbtie. En 

hoe meer water geabsorbeerd des te 

makkelijker kan je de nagellak verwijderen. 

 Laat de remover minimaal een minuut intrekken 

voor de nagellak er af te halen 

 Gebruik alleen maar katoenen pads, geen 

katoenen watten.  

 Verwijder de nagellak beetje bij beetje. Haal wat 

van een nagel af, ga door met de volgende 

etc.. 


