
 
 

 

 

 

 

 

Brush on Fiber gels hebben dezelfde eigenschappen als Rubber Base Gels by #LVS. 

Echter is deze wat harder door de Fiber deeltjes en kan deze gel een uitkomst zijn indien Rubber Base 

te flexibel is. 

Verwar Brush on Fiber gel niet met een hard gel.  

Het is mogelijk om minimaal te verlengen maar niet om volledige extensies te creëren. 

Brush on Fiber Gels zijn perfect afweekbaar. 

 

Brush on Fiber Silk Pink 

Is een perfecte kleur voor een babyboom nagel te creëren in combinatie met Brush on Fiber Silk 

White. 

Brush on Fiber Silk Pink is een zacht roze, semi-transparante kleur. 

 

Brush on Fiber Silk White  

Is een prachtige zijde witte kleur voor een babyboom applicatie. 

Een babyboom maken in een soakable systeem was nog nooit zo eenvoudig! 

Ook is deze kleur perfect voor Milk Bath Nails door de semi transparante dekking. 

 

Brush on Fiber Pink 

Deze transparant roze gel is zeer neutraal en fijn voor degene die een versteviging wensen van de 

natuurlijke nagel. 

Perfect als basis laag voor het behoud van jouw gel polish. 

 

Eigenschappen: 

• Sterk door de Fiber deeltjes 

• Self-levelend 

• Perfecte hechting 

• Geen bond of primer nodig 

• Minimale verlengingen 

• Uitharding: UV: 2min LED: 30sec 

• Opbouw van een apex mogelijk 

• Afweekbaar 

 

Gebruiksaanwijzing: 

Bereid de nagels voor d.m.v. een mini manicure zoals gewoonlijk(nagelriemen naar achteren duwen, 

vliesje verwijderen). 

Buf de nagels voorzichtig met een 180gritt buffer of reinig de nagelplaat met Cinnatize i.p.v. buffen. 

Breng een dun laagje Brush on Fiber #LVS aan op de nagel(en eventueel minimale verlenging) en 

hardt deze uit. 

Indien een apex(bolling) gewenst, breng een tweede laagje aan, hardt deze uit. 

Na aanbrengen van Brush on Fiber by #LVS verwijder je het overtollige/zweetlaagje van het 



oppervlak met een schoon gel penseel. 

Breng hierna jouw Gel Polish kleur of een top gel aan(indien gewenst). 

Eindig na een gel polish kleur met een Flexibele top zoals: Flexy Ultra Shine, Power Seal, Rubber Top, 

Base/Top Gel of Supreme Matt. 

 

 

 

 

 

 

 

               

https://www.bibisnaildesign.com/Loveness-Flexy-Crystal-Shine-Soakable-15ml

