
 POWER POPS  

PEAK Power Pops  er et moderne hybrid system til holdbar ”lakering” af både naturnegle og kunstnegle, eller til brug som 

farve og nailart i forbindelse med opbygning af kunstnegle.  

 

Power Pops kommer i 6 ml plastflasker med pensel. Supernemt. De er tyndere i konsistensen end de første generationer af 

gelpolish. De er lugtfri og har permanent høj glans. På naturneglen bruges de oven på den kombinerede base/top. 

 

Hærder på 2-3 minutter i uv-lys ¨ 

  

Fås til at starte med i 19 flotte nuancer. 

 

 

Blue Prep:  60 ml/250 ml 

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 

 

Power Base/Top: 6ml 

To funktioner i samme produkt  

1: Lægges som base før pålægning af PowerPop farver på naturneglen. Beskytter mod misfarvning og 

sikrer god tilhæftning 

2: Afsluttende glans og beskyttelse af farven. 

 

Power Pops: 6ml 

 

Farvede Soak-off geleer I tynd konsistens, der gør dem nemme at fordele på neglen. Kan bruges til såvel naturnegle som 

til dekoration og farve på kunstnegle. Hærder på 2 minutter i uv-lys 

 

Soak-off Remover:  150 ml 

Opløser og fjerner PowerPops (og andre soak-off gelpolishes) på 5-10 minutter 

 

Gel Cleanser: 250 ml / 1000 ml 

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

  



 POWER POPS  

 Vask hænder med vand og sæbe – tør grundigt. 

Afslut med håndsprit 

 Fjern evt. neglelak 

 Klip/fil naturneglene ensartede i facon og længde 

 

 Skub neglebånd tilbage og buf neglenes overflade 

let, men omhyggeligt, så de er matte 

 Børst støvet væk og tør over med Blue Prep 

 

 Læg et tyndt lag Base/Top på hele neglen – husk 

at forsegle forkanten.  

Vær omhyggelig med IKKE at komme produkt på 

hud og neglebånd.  

 Læg i uv eller led lampe og lad hærde 2 minutter 

 

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.  

 

1. Læg en lille dråbe på midten af neglen og skub op 

mod (men IKKE på) neglebåndet.  

Glat ud mod forkanten langs den ene side af 

neglen.  

Glat igen fra neglebåndet og langs den anden side. 

Forsegl forkanten.  

Glat ned over midten. 

2. Gentag dette på de andre fingre (4+4+2) 

3. Læg fingerspidserne fladt i uv-lampen og lad hærde 

i 2-3minutter. 

 Gentag punkt 1-3 hvis du ønsker en mere intens 

farve. 

 Læg til slut endnu et tyndt lag Base/Top coat og 

lad hærde i 2 minutter. 

 Tør det fedtede restlag af med en ren serviet fugtet 

med Gel Cleanser 

 Check at der ikke er løbet gele ud på neglebånd, 

og i sidefolderne.  

 Afslut med at massere en dråbe neglebåndsolie i 

fingerspidser og neglebånd.  

 Fortæl din kunde om pleje af neglene og forventet 

holdbarhed.  

 Book til om 2 uger til ny behandling 

 

 Vær omhyggelig med ikke at komme på huden. 

Evt. gele på huden fjernes med manicurestick FØR 

hærdning. 

Gelpolish holder op til 14 dage. Det kan muligvis sidde 

længere, men på det tidspunkt er neglene vokset så 

meget, at det udseendemæssigt er tid til enten at få 

genopfrisket eller en anden farve på.  

PowerPops er let at fjerne med den tilhørende Soak-Off 

Remover. Det letteste og mest skånsomme for huden er 

atbruge de særlige ”remover-wraps”, men man kan også 

bruge vat og alufolie eller ganske enkelt dyppe fingrene i 

en lille glasskål med remover. I det tilfælde skal du 

lægge et håndklæde over, for at begrænse afdampningen.  

 Rids overfladen med en 100/180 grit fil. Det 

gør det nemmere for acetonen at trænge ind i 

geleen. 

 Soak- neglene i 5-10 minutter  

 Geleen ”plukkes af i små ”skaller med en 

manicurestick 

 Vask hænderne med vand og sæbe. Tør 

grundigt og så er du klar til en ny omgang   

Hvis du ikke skal lægge ny gelpolish, buffer du neglen let 

og masserer lidt negleolie ind. 

 


