
Nagels 

 
1. Manicure 

 
Wij bieden een uitgebreide manicure aan. Dit houdt in: 

- Vijlen van de nagels 
- Verzorgen van de nagelriemen 
- Verwijderen van eelt rond de vingers 
- Massage van de handen 
- Lakken van de nagels 
- Nagelriemolie aanbrengen 

 
Ook voor kinderen bieden we een manicure aan. Dit houdt in: 

- Vijlen van de nagels 
- Massage van de handen 
- Lakken van de nagels (met eventuele glittertjes) 
- Nagelriemolie aanbrengen 

Hierbij krijgen de kindjes nog een glaasje kinderchampagne en een klein cadeautje achteraf. 
Indien de kindjes het willen kunnen ze ook een lipgloss aangebracht krijgen. Zodat ze als een echte prinses 
naar buiten gaan. 
 
 

2. Gelnagels 
 
Wij werken met de producten van Light Elegance. Qua kleuren hebben we verschillende producten in ons 
gamma. Deze zijn zeer uitgebreid, dus er is voor ieder wat wils. 
 
Gelnagels worden gezet op de natuurlijke nagel met een builder gel. Deze gaat de nagel verstevigen 
waardoor deze niet zal breken wanneer je hem zal stoten. Het blijft gedurende ruime tijd zitten, maar we 
raden toch aan om tussen de 3-4 weken op bijwerking te komen Omdat de nagels anders te lang en te 
broos kunnen worden. De natuurlijke nagel wordt voorbereid met een elektrische manicure zodat de 
nagelriemen heel strak tonen.  
 
Wij bieden volgend gamma aan: 

- Bijwerking op natuurlijke nagels 
- Bijwerking met sjablonen om te verlengen 
- Full color, naturel, french, baby-, pigment- & colorboom 

 
 

3. BIAB (Binnenkort bij ons te verkijgen: BIAB! Hou onze pagina in het oog voor verdere informatie.) 
 
Wat is BIAB (of ook wel rubberbase genoemd)? 
 
Iedereen kent gellak, maar het nadeel hiervan is dat het vrij snel gaat afbrokkelen of stukjes gaat 
afbreken. Rubberbase wordt aangebracht met een iets dikkere en stevigere laag, maar toch nog dunner 
dan een gelnagel. Dit zorgt ervoor dat je de rubberbase tot 3 weken kan houden.  
 
Je kan kiezen uit een naturel of colornagel. Wat niet kan is verlengen. Rubberbase is voornamelijk bedoeld 
voor heel naturelle nagels. Voorafgaand wordt een elektrische manicure toegepast waardoor je mooie 
nagelriemen zal krijgen. Dit zorgt voor een strakker resultaat. 
 
Wens je graag een afspraak? 

→ info@puurbydorien.be – www.puurbydorien.be  
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