De Peel Off Revolutie
Méanail Paris presenteert een collectie revolutionaire gel nagellakken, super
glossy, hydraterend en langdurig, die u gedurende 7 dagen een perfecte
manicure zullen garanderen.
In 5 minuten tijd en zonder de moeite van het afhalen ! Super, toch ?
Het is de winnende combinatie van onze knowhow en de samenwerking die we hebben
ontwikkeld met de Méanail community die ons in staat heeft gesteld om een collectie te
creëeren die de voordelen van een klassieke nagellak combineert met die van een gel
nagellak.
Twin Coat Méanail + Peel-Off Méanail + Twin Coat Méanail + lamp UV&LED Méanail +
Cleaner, en hop, in 5 minuten tijd bent u klaar voor een sublieme manicure van 7 dagen.
Exit remover, aluminiumfolie en de elektrische vijl, met onze Peel Off gaat afhalen net zo snel
als opbrengen. Net als een sticker.
Een glanzende en langdurige gel nagellak met een mooie intense kleur.

AANBRENGEN
Duw de nagelriemen opzij een knip de dode velletjes.
Handen/voeten wassen en afdrogen om de restjes te verwijderen.
3 Nagels vijlen en gewenste vorm geven.
4 Twin Coat Méanail Paris aanbrengen en 60s uitharden onder de Méanail lamp.
5 Een eerste laag Peel Off gel nagellak aanbrengen en 60s uitharden (deze stap herhalen
voor een diepere kleur).
6 Twin Coat Méanail Paris aanbrengen en 60s uitharden.
7 Nagels ontvetten met een Cleaner pad om de vette laag weg te halen die de indruk geeft
dat de nagellak niet droog genoeg is.
UW NAGELS ZIJN NU KLAAR VOOR 7 GLOSSY DAGEN !!!
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TIP VAN MEANAIL: Bij stap 4,5,6 is het belangrijk om niet over de nagelriemen te gaan en
goed langs de rand van de nagel te gaan.

AFHALEN
Om het afhalen gemakkelijker te maken, raden wij aan om de Peel Off af te halen met het
ijzeren bokkenpootje (in de Kit Peel Off Méanail). Als u hiermee één van de randen van de
nagellak los maakt dan kunt u vervolgens de nagellak verwijderen net als een sticker!

TIPS & TRICKS
• Voor ieder gebruik het flesje schudden om de pigmenten goed te mengen
• Het flesje niet naast de lamp laten staan, dit zou de Peel Off gel nagellak kunnen
uitharden
• Nooit de dop met de kwast omdraaien om te vermijden dat de nagellak in de dop loopt
• Na ieder gebruik het flesje sluiten
• Uw flesje beschut tegen het licht bewaren
• Voor sommige types nagels, die droger zijn, kan het helpen om uw handen/voeten
enkele minuten in warm water te dompelen, nadat u een klein hoekje van de
nagellak heeft los gemaakt. Dit maakt het makkelijker om de Peel Off gel nagellak
te verwijderen.
• En als laatste, tussen iedere 2 tot 3 manicuren een keer pauze houden. Welke nagellak
u ook gebruikt, gel nagellak, klassieke nagellak of Peel Off, uw nagels moeten gevoed
en gehydrateerd worden om gezond te blijven. Aarzel niet om regelmatig een kuur te
doen met een verzorgende olie. De oliën Bio van Méanail bestaan uit een uitstekende
combinatie van 20 essentiële natuurlijke oliën, rijk aan Biotine en Castor Olie van
Franse fabricatie.

