
 

PEAK AKRYL 

PEAK Akryl System er et komplet system til opbygning af kunstnegle. PEAK Powders er medium til hurtigt sættende homo-polymerer. De giver 

en optimal balance mellem hærdnings- og forarbejdningstid. De er udviklet til at give dig tid nok til at skabe den perfekte smilelinje og også 

tid nok til at perfektionere c-kurver, som holder faconen.  

Peak Powders giver overlegen kontrol under opbygning af neglen. Akrylen får en cremet konsistens, der gør den nem at kontrollere, så den 

ikke løber ud på hud og neglebånd. 

Brug pulverne sammen med PEAK Acrylic liquid. Det giver maximium fleksibilitet uden løft, revner eller bobler 

Højeste kvalitet med holdbare og konsistente farver 

  

Basis farver i Clear, Blush, Hvid, CoverUP 

Clear:  helt glasklar 

TIP!  Perfekt til indkapsling og forsegling af farveblends 

Blush:  

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

White: Helt hvid til franske manicurer. 

Tip! Brug white til effekter med 3-d deko  

Cover UP: 

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

TIP! Cover Up er også velegnet til helt ensfarvede rosa negle 

Liquid: 

Det mest revolutionerende ved denne monomer er den optimale balance mellem hærdnings- og forarbejdningstid. Krystalliserer ikke i koldt 

vejr. Avanceret teknologi gør det nemt at styre farvetonen sammen med PEAKs pulvere. 

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 

Syrefri Primer: 

Lugt- og syrefri primer. Fremmer tilhæftning af negleprodukter. Forebygger lifting 

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. 



 

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.  

NB!  Rids kun i neglens  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. 

 Pensel et tyndt lag syrefri primer på neglene og lad tørre ½ minut. 

NB!  Vær opmærksom på IKKE at få akryl på huden. Hold afstand til neglebånd og sider svarende til tykkelsen af et kreditkort.  

Byg neglen i 4 balls:  

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 teknik 

1:  Saml en hvid akrylball op og læg den på formen ved den frie kant.   

Fordel dem på tværs. Form smilelinien med en ren pensel. 

2:  Saml en lille pink/clear  ball op og læg den i zone (uden at røre den hvide). Vent 

mens der skabes spænding i overfladen. Glat så ud mod siderne og den frie kant 

3:  Saml en lille pink/clear  ball op og læg den i zone 3 nær ved neglebåndet (ca ½ mm 

væk). Glat ud som i punkt 2 

4:  Saml en sidste pink/clear ball op og læg den lige bag midten af neglen. På den måde 

bliver den glattet ud over stressområdet  og forstærker dette 

Nb!  Øv dig i produktkonsistens. En akrylball skal være som en lille perle, der sidder på 

den ene side af penslens spids. Dyp penslen i liquid og tør den ene side af langs dappendishens kant. Typ så i pulveret og træk mod dig 

selv for at opsamle en ball. 

Reverse: 

 Start med ball 2 og ret forkanten til for at danne smilelinien 

 Læg ball 3 

 Så ball 1 – den hvide kant – sørg for at den lægger sig tæt op ad kanten på ball 2 

 Læg evt ball 4 med klar akryl, så du kan trække den lidt udover overgangen mellem rosa og hvid, for at sikre sammenhæng 

3: Tilfilning 

Neglen er nu principielt færdig. Du mangler blot den afsluttende finish-filning og glans 

 Tag formene af 

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

 Afslut med at buffe overfladen med en blød buffer 

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 lag No-Cleanse Top Seal – også på neglenes forkant (hairline) og lad hærde i 2 minutter i uv-lampe.   

 Alternativt kan du lægge en lak-topcoat med uv-filter – lad tørre 

 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! 
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