
PowerPop+  og MiniPop er PEAKs nyeste variation over et af tidens allerstørste succesprodukter i neglebran-
chen…..  
 
De forskellige producenter har forskellige navne på deres produkter—sammentrækninger af Gele, gel, lak, po-
lish er blevet til fx , gellak, gelish, polygel etc.  
Hos PEAK kalder vi det gelpolish og PowerPop+s eller MiniPops 
 
PowerPop+ og MiniPop hærder både i 36-watt uv-lampe (2 minutter) og i LED lamper (30-60 sekunder) 
 
PowerPop+  og MiniPop  er beregnet til naturnegle med funktion som en langtidsholdbar neglelak. MEN  den kan 
naturligvis bruges ovenpå både gele og akryl, og disse underlag forbedrer holdbarheden.   
 
På naturneglen kan man få PowerPop+  og MiniPop til at holde perfekt i 2-3 uger, uden afskalning. Men af-
hængig af neglens vækst vil der være brug for opfyldning eller udskiftning, for at udvoksningen ikke bliver for 
synlig, hvis neglen skal holdes pæn.  
 
Selve proceduren er nem - MEGET nem—nemmere end lak, fordi der ikke er nogen tørretid og hærdningen 
først begynder når hånden lægges i lampen. 
PowerPop+  og MiniPop   skal lægges i tyyyyynde lag—tyndere end du nok umiddelbart tror!! 
Det jævner sig selv ud, så bliv ikke nervøs over at trække penselstriber i den våde gelpolish. 
 
PowerPop+  og MiniPop   er også perfekte til franske kanter på både hænder og fødder - og til nail-art! 
 
På MiniPopShoppen skal du prøve at lægge helfarve, opfylde helfarve, udskifte helfarve, blende farver og et par 
enkle designes— alt sammen med MiniPop gelpolish. 
 
Spørg undervejs. De eneste ”dumme spørgsmål” er dem, man ikke fik stillet !! 
 

Velkommen og Rigtig God Fornøjelse. 

Produkter: 
 
Blue Prep anvendes til at dehydrere den naturlige negl før pålægning af Clear  Base Gel  
 
Clear Base er en avanceret gelebase som skaber en stærk binding mellem den naturlige negl og 
gelpolishen.   
 
90 fede farver, der hærder på sekunder, holder i ugevis og fjernes på få minutter!  
Disse alsidige gelelakker hærder på 30-60 sekunder i de fleste LED-lamper og på 2 minutter under 
traditionelle UV-lamper (36 watt)  
 
Clear Top Gel  er topcoat og giver en holdbar blank finish, der holder i flere uger og ”soakes off”  
 
Gel Cleanser/Finish Wipe bruges til at fjerne det fedtede restlag efter hærdning af Top Coat. 
 
Soak-off Remover fjerner effektivt gel-lakker på 10-15 minutter uden at udtørre huden 
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Fremgangsmåder 

Prep 

1. sanitize dine og din kundes hænder  
 

2. skub forsigtigt neglebåndet  tilbage og 
fjern evt rester fra neglepladen 
 

3. fjern glansen fra naturneglen med en 
180 grit fil eller buffer.  
 

4. børst støvet væk med en stiv negle-
børste 

 

NY pålægning på naturnegle  
 

5. tør neglene over med en serviet fugtet med 
Blue Prep og lad tørre helt 
 

6. Læg et tyndt lag Clear Base på neglepladen 
og forkanten og lad hærde i 30 –
60sekunder/2minutter 
 
! Vær forsigtig med ikke at komme på hud og 
neglebånd. Hvis det skulle ske, fjernes det 
med en manicurestick FØR hærdning!  
 

7. Læg på samme måde et tyndt lag af den valg-
te farve og lad hærde i 30-40 sekun-
der/2minutter 
 

8. Gentag evt punkt 7 en eller flere gange for at 
få en jævn, dyb og dækkende farve 
 
! Læg hellere flere tynde lag end et enkelt tykt! 
 

9. Læg et tyndt lag Clear Top Gel og lad hærde i 
30 sekunder/2minutter 
 

10. Fjern det fedtede restlag med en  serviet fug-
tet med Gel Cleanser  
 

11. Afslut med en dråbe negleolie ved neglebån-
dene og masser den ind. 
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Opfyldning / farveskift 
 

• Fil længde og facon. Fil derefter 
med en 180 grit fil topgeleen af 
og fjern glansen fra den nyud-
voksede negl. Børst støv væk 
og tør over med en serviet fug-
tet med  Blue Prep og lad tørre 

•  
Følg derefter punkt 6-11  

 
!!  Hvis du skifter farve kan det lade 
sig gøre at dække lyse farver med 
mørkere, men  IKKE omvendt.  
Så hvis man altså vil skifte fra sort 
til hvid, er man nødt til at fjerne al 
den sorte farve først.  

!!  På gele og akryl skal overfladen være buffet mat, men det er ikke nødvendigt at bruge Base!! 

Aftagning 
 

• Fil overfladen med en 180 grit fil 
for at bryde forseglingen.  

• Fugt en ”wrap” med Soak-Off So-
lution og pak neglen ind 

• Vent  20 minutter og vrik wrappet 
af.  

• Evt rester skubbes/files væk 

• Buf neglen glat 

• Afslut med en dråbe negleolie ved 
neglebåndene og masser den ind. 

 
! Hvis ikke du har  soak-off wraps kan 
du alternativt hælde væsken i en glas-
skål og sænke neglene ned i det. 
Dæk skålen med et håndklæde for at 
begrænse afdampningen!  

Blanding og Blending 
 

• Farverne kan blandes på en 
kakkel af glas eller keramik 

• Du kan også blande ved at give 
et lag af en farve og det næste 
lag med en anden farve 

• Marmorer med flere farver i 
uhærdet gelpolish 

• Drys glimmer over uhærdet 
gelpolish eller dyp i glimmer —
tryk det fast og lad hærde 

 
!! Afslut altid med topcoat !! 
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