
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Love 2 Rubber Base Gel  
Love 2 Rubber Base gels zijn een perfecte toevoeging in de salon.  
De natuurlijke nagel kan verstevigd worden en oneffenheden kan je met dit 
product prachtig glad krijgen.  
Ook zorgen Rubber Base gels voor een optimale hechting, zelfs als basis voor 
jouw acryl, gel, acrylgel of gel polish.  
Het gebruik van Acid Free primer is optioneel en zou je dus zelfs achterwege 
kunnen laten vanwege de ultieme hechting.  
 
Als je verlengt met een hard product zoals Gel, Acryl of RevoGel, kan je het met 
Rubberbase afwerken. 
Dit wordt door stylistes vaak als prettig ervaren omdat afwerken snel en 
eenvoudig is. 
 



Voordelen:  
• Primer is optioneel  

• Ultieme hechting  

• Flexibel  

• Perfect voor minimale verlengingen  

• Afweekbaar  
• Meerdere kleuren 
• Eenvoudig aan te brengen 
• Snelle applicatie 
 
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.  
Het laatste heeft onze voorkeur daar je de natuurlijke nagel optimaal 
beschermd. 
(optioneel: gebruik Love 2 Acid Free Primer)  
Breng een dun laagje Love 2 Rubber Base Gel 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.  
(De Rubber Base Gels zijn prachtig qua kleur en glans en behoeven geen top 
gel, dit is optioneel). 
 
Indien je graag werkt met één van de hoog gepigmenteerde Rubberbase 
kleuren, dan adviseren wij om te beginnen met een strijk laagje Rubberbase 
Clear. 
Moleculen van een hoog gepigmenteerde kleur kunnen namelijk groter zijn 
waardoor deze zich minder goed in de nagelplaat zouden kunnen hechten. 
  
Rubberbase Gel vs. Gel Polish: 
Na aanbrengen van de Rubber Base Gel verwijder je het 
overtollige/zweetlaagje van het oppervlak met een schoon gel penseel.  
Breng hierna jouw Love 2 gel polish kleur of een top gel aan(indien gewenst).  
Eindig na een gel polish kleur met een Flexibele top zoals: Love 2 Flexy Crystal 

Shine, Power Seal of Suprême Matt. 

 

 

 



Afweken: 

Indien je uithardt in een 405nm UV/LED lamp en je de voorgeschreven 

uithardingstijd aanhoudt is dit product binnen 8 – 12 minuten af te weken. 

De variabele tijd houden we aan, daar natuurlijke nagels allemaal een andere 

conditie hebben. 

 

Bij een gezonde nagelplaat zal het afweken makkelijker gaan dan bij een 

poreuze nagelplaat. 

M.a.w.: als je niet vijlt op de natuurlijke nagel en Cinnatize gebruikt is de nagel 

over het algemeen in goede conditie.  

Maar ook als jouw klant haar nagels goed verzorgt met een professionele 

nagelriem olie zal het afweken makkelijker gaan. 

En klant dient nagelriem olie minimaal 2x daags aan te brengen. 

Zo spelen er meer factoren die invloed hebben op afweken van het product. 

 

Werkwijze: 

Vijl de top ‘open’ met een 180gritt vijl. 

Gebruik Love 2 Soak en breng deze aan op een speciaal daarvoor bestemde 

aluminium wrap en wikkel deze om de kunstnagel/vingertop. 

 

Hou er rekening mee dat het afweken een chemisch proces is en niet 

onderbroken mag worden tijden het afweek proces. 

 

Uitharding Rubberbase:  
30sec LED(405nm) of 2min UV(36watt)  
 

Nazorg: 

Loop je nog ergens tegenaan?  

Na afronding van deze training mag je altijd contact houden met BiBi’s Beauty 

& Supplies. 

Gelieve telefonisch, of per email contact te houden zodat we je snel en 

professioneel van dienst kunnen zijn. 

T: 0165 – 85 60 30 

E: info@bibisbeautysupplies.com 

W: www.bibisbeautysupplies.com 

 



 
 


