
PEAK GEL 

PEAK Gel System er et komplet system til opbygning af kunstnegle. Med PEAK BUILDER GELs får du akrylens styrke og geleens klarhed forenet i et 

og samme produkt. De føles naturlige på neglene og er ideelle til sculpting (og også tipforlængelser, hvis du endnu ikke har lært at bygge på 

form/skabelon) De er lugtfri og har permanent høj glans.  

 

Builder geleerne er medium tykke i konsistensen og fås i Clear, Natural, Cover Up, White: 

Clear:  

helt glasklar stærk gele til opbygning. Tung viskositet. Hærder på 1 minut. 

TIP! Kan evt gøres mere “flydende” ved at blande med en smule 1-phase gel 

Natural:  

Natural giver et meget naturligt rosa/hvidligt skær, og er perfekt til forlængelse for de kunder, der vil have naturligt udseende negle. Hærdningstid 2 

minutter 

TIP! Kan evt gøres mere “flydende” ved at blande med en smule 1-phase gel 

White:  

White Builder er selvnivellerende medium viskositet og meget nem at arbejde med. Den er meget tæt pigenteret og dækker helt i selv meget tynde 

lag. Hærdningstid 3-4 minutter 

TIP!  Sørg for at formen/skabelonen slutter helt tæt op under naturneglen. Hvis ikke du får formene til at slutte helt tæt til anbefales det at lægge en 

tynd skal af 1-phase gele nederst eller en lille “vold”  af Clear Builer ved overgangen mellem form og naturneglens forkant, såder ikke kan trænge 

hvid gele ind. På den måde kan du imødegå evt problemer med uhærdet hvid gele. 

Cover UP: 

Cover Up er naturligt rosa/beige og helt dækkende. Perfekt når du laver neglebidere, eller bare har lyst til at forlænge neglelejet.  

Hærdningstid 2 minutter 

TIP! Cover Up er også velegnet til helt ensfarvede rosa negleClear 1-phase Gel: 

Clear 1-phase gel giver en klar og skinnende overflade med et tyndt lag. Hypo-allergen sammensætning, tynd/let viskositet, helt transparent, høj 

glans, gulner ikke.  

Velegnet til afsluttende lag, som forstærkning af naturnegle, eller til sculpting med inlays i mange lag. Hærdningstid  ½ - 1 minut 

Blue Prep: 

Blue Prep renser og dehydrerer midlertidigt den naturlige negl. Den er en vigtig del af dine forberedelsesprocedurer før pålægning af gele, akryl 

eller neglelak, da den forbedrer vedhæftning og reducerer lifting 

Bonding Gel: 

Bonding Gel er en syrefri "primer", som hverken ridser eller på anden måde skader naturneglen. Den matcher kemisk til PEAKs geleer og giver 

uovertruffen tilhæftning.  Du kan forestille dig den som sugekopper eller dobbeltklæbende tape, der holder geleen fast til neglen og forbygger 

lifting. Hærder i uv-lys på 1 minut. 

No-Cleanse Top Seal: 

I No-Cleanse Top Seal er den nyeste teknologi i UV forsegling taget i brug. Den ændrer en klæbrig geleoverflade til en spejlblank og ikke-fedtet 

overflade. Du sparer polering og tid. Den forlænger neglenes holdbarhed ved at forebygge lifting. Kan også bruges på akryl. 

Gel Cleanser: 

Bruges til aftørring af det fedtede restlag efter hærdning før tilfilning.  Bruges også til afrensning af gelepenslen.   



 

PEAK GEL TRIN FOR TRIN 

1: Prep – hygiejnerutine 

Høj standard med hygiejnen omkring neglebordet, redskaber, selve 

behandlingen osv kendetegner en professionel negltekniker. Forklar 

gerne kunden om dine rutiner.  

 Bed kunden vaske hænder med vand og sæbe og skrubbe 

neglene med en ren neglebørste (gør det samme selv) Afslut 

med håndsprit 

 Fjern evt. neglelak 

 Klip/fil naturneglene ensartet korte. Bed evt kunden klippe 

selv, hvis du er utryg ved det! 

 Skub neglebånd tilbage med en neglebåndsskubber. Sørg for, 

at der ikke sidder rester tilbage på neglepladen 

 Gør hele overfladen mat med en ren buffer eller 180 grit fil. 

Gele kan ikke hæfte på blanke, glatte overflader. 

NB!  Rids kun i neglen gro/længde retning. 

Vær omhyggelig med at komme helt ned i sidefolderne og helt 

op til neglebåndet. 

 Børst støvet væk med en tør, stiv neglebørste 

 Fugt en serviet med Blue Prep og tør neglene over 

 Påsæt forme. Vær påpasselig med at formen slutter tæt op 

under naturneglen. Benyt formens hjælpelinier så den 

kommer til at sidde korrekt i forlængelse af naturneglen. 

 Læg et tyndt lag Bonding Gel på neglepladen og dens forkant!  

Lad hærde 1 minut i uv-lys 

2: Sculpting 

Når gele hærder, bevæger molekylerne i geleen sig hurtigt omkring 

og binder sig sammen (lidt populært beskrevet) Det skaber 

friktionsvarme og kan være ubehageligt eller gøre direkte ondt. Jo 

mere gele der hærder på en gang – jo mere varme. 

Varmeoverførslen kan begrænses og helt undgås ved at bygge 

geleen op i flere tynde lag. 

Gele flyder og bevæger sig indtil det påvirkes af UV-lys. For at geleen 

skal hærde ordentligt, anbefales det at fingrene ligger helt fladt i 

lampen med neglene lige op. Dette gøres bedst ved at hærde de 4 

alm fingre på en gang og tommelfingrene for sig selv.  Vi kalder 

systemet 4+4+2. 

NB!  Vær opmærksom på IKKE at få gele på huden. Hold afstand til 

neglebånd og sider svarende til tykkelsen af et kreditkort.  

 Læg et tyndt lag 1-phase clear gel fra neglebåndet og til den 

ønskede længde. Lad hærde i uv-lys i 1 minut (4+4+2) 

NB! Du kan evt ”pinche” neglen allerede i dette lag: 

Tag hånden ud efter ca. 15-20 sekunder i lampen og klem forsigtigt 

omkring stressområdet med en pincher eller pincet, så siderne på 

den fri kant (forlængelsen) bliver parallelle. Hold den et par 

sekunder og lad derefter neglene hærde færdig i lampen i den 

anbefalede tid. 

Til fransk kant kan du vælge den originale teknik hvor du starter 

med at lave den hvide kant eller bruge ”reverse” teknik, hvor du 

starter med selve neglelejet. Det er udelukkende et 

temperamentsspørgsmål hvilken metode du vælger 

Original:  

 Lav en hvid kant af gangen ved at lægge et tyndt lag hvid gele 

på formen lige foran neglen. Før geleen fra midten og skråt ud 

mod det ene hjørne og glat ud mod forkanten. Gentag fra 

midten og til den anden side. Tør penslen ren på en serviet og 

ret smilelinien til, så den bliver symmetrisk og skarp. Lad den 

hærde mens du gentager på en finger på den anden hånd osv 

(Afhængig af din hastighed kan du lave 1 eller flere, før du 

lader dem lyn-hærde i lampen). Læg evt endu et lag hvid på 

samme måde. 

NB! Med Peaks hvide gele er det vigtigt at den får lov at 

hærde alene i 4 minutter (altså uden anden gele over) 

 Til neglelejet kan du vælge den pink eller klare gele (eller 

kombination) du synes bedst om.   

 Læg først et tyndt lag, der bringer neglelejet i niveau med den 

hvide kant  - lad hærde i uv-lampe 

 Læg et lag på midten af neglen for at bygge stressområdet op - 

lad hærde i uv-lampe 

Gentag, hvis nødvendigt 

 Læg et afsluttende lag med 1-phase Clear gel på hele neglen 

for at udjævne og glatte overfladen. Lad hærde 1 minut i uv-

lampe 

Reverse: 

 Start med at lægge en dråbe gele på neglepladens forkant ( 

eller så langt ude som du ønsker ”neglepladen” skal være og 

tilbage mod neglebåndet.  

Hvis du vælger en optisk forlængelse af neglepladen (fx på en 

neglebider) skal du vælge Cover Up til dette, men ellers kan 

alle buildergeleerne bruges til opgaven. *Ret forkanten til som 

det ”smil” du ønsker og lad hærde i uv-lampen.  (Du kan evt 

pinche forsigtigt efter ca. 20sekunder) 

 Læg endnu en dråbe, men denne gang ved neglebåndet og glat 

ud mod forkanten, lad hærde 

 Byg den hvide kant og lad hærde i alt 4 minutter 

 Opbyg om nødvendigt yderligere stressområde og lad hærde 

 Afslut med et udjævnende lag 1-phase Clear over hele neglen 

og lad hærde 1 minut 

3: Tilfilning 

Neglen er nu principielt færdig. Du mangler blot den afsluttende 

finish-filning og glans 

 Rens det fedtede restlag af neglene med lidt Gel Cleanser på 

en ren serviet 

 Tag formene af 

 Fil med en 180 grit fil sider, forkant og overflade til den 

ønskede facon.  

NB!  Husk at checke neglene fra kundens vinkel! 

4: Afslutning 

 Børst støvet af med en neglebørste og tør over med en ren 

serviet fugtet med Gel Cleanser 

 Pålæg et tyndt, men dækkende lagNo-Cleanse Top Seal – også 

på neglenes forkant (hairline) og lad hærde i 2 minutter i uv-

lampe.   

 Masser en dråbe neglebåndsolie ind i hvert neglebånd 

 Sørg for at din kunde ved, hvordan hun skal passe neglene 

Og at hun har det, hun skal bruge (fil, olie mm) 

 Aftal tid for opfyldning/eftersyn – opkræv din betaling! 


