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1. Waarom CND PLEXIGEL™? CND PLEXIGEL™ is een veelzijdige & handige borstel-in-een-fles gel 
nagelverbetering-systeem, dat kracht, lengte en vorm geeft voor een 
draagtijd van 3+ weken.     
Geen Potten. 
Geen Tubes.
Geen Mengen. 
Geen Gesmos.
Gebruik met CND™ kleuren om foutloze nagels aan te bieden!

2. Voor welk vaardigheidsniveau werd
CND PLEXIGEL™ ontwikkeld?

CND PLEXIGEL™ werd ontworpen voor nagelprofessionals van alle niveaus:
DE SCHILDER:
Shaper is een brug naar nagelverbetering, met brush-on applicatie.
DE GO-GETTER:
Biedt snelheid en gemak, door tijd voor herbalanceren en vijlen 
te halveren
DE ARTISAN:
Verhoogt het aanbod en verbetert de creativiteit met kristalhelderheid.

3. Hoe verschilt CND PLEXIGEL™ 
van andere types verbeteringen? 

CND™ biedt verbeteringsopties zodat de Nagelspecialist de service kan aanpassen
aan de behoeften van de klant op basis van nageltype en levensstijl.

CND PLEXIGEL™ biedt een handige en veelzijdige manier om vorm en lengte toe
te voegen aan de nagels.
CND PLEXIGEL™ is verwijderbaar.

VUL HET – Red gebarsten nagels met draagbare patches
MAAK HET – Repeer gebroken nagels
VORM HET – Verdik en vorm platte nagels
BOUW HET – Maak aanpasbare lengte

CND™ BRISA™ Gel verbeteringen zijn hard en flexibel, ontworpen voor harde,
broze nagels die een beetje versterking nodig hebben. Dit oplosmiddelbestendige 
oligomeer moet worden gevijld of uitgegroeid als verwijdering gewenst is.

CND™ RETENTION+™ Liquid & Powder verbeteringen zijn de hardste en sterkste
verbeteringsoptie, perfect voor zachte, zwakke nagels die een transformatie
nodig hebben. Liquid & Powder kan verwijderd worden.  

1. Is CND PLEXIGEL™ soak-off of 
verwijderbaar? 

CND PLEXIGEL™ is verwijderbaar. De tijd om te verwijderen is ongeveer 20-30
minuten en kan variëren volgens de dikte van het product. Voor efficiëntie raden 
we aan om de verbetering met 95% te verminderen met behulp van een E-vijl
alvorens de nagel met een dubbel wattenschijfje en CND™ OFFLY FAST™ 
Hydraterende Remover of aceton in te pakken.

2. Is CND PLEXIGEL™ 12-Vrij? CND PLEXIGEL™ is geformuleerd zonder de volgende 12 ingrediënten:: 
Formaldehyde, Toluene, DBP, Formaldehyde hars, Camphor, Xylene,
Parabeen, Ethyl Tosylamide, Triphenyl Phosphate (TPP), MIT, 
Dierlijke ingrediënten & Gluten   

3. Is CND PLEXIGEL™ 
Vegaan?

CND PLEXIGEL™ is een vegaan product geformuleerd zonder
dierlijke ingrediënten.
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4. Is CND PLEXIGEL™ cruelty-free? CND PLEXIGEL™ werd niet getest op dieren.

5. Bevat CND PLEXIGEL™ monomeren
van HEMA? 

CND PLEXIGEL™ is geformuleerd zonder vrije HEMA-monomeer. Sporen 
van HEMA zijn aanwezig in ingrediënten die worden gebruikt in CND PLEXIGEL™.

6. Is CND PLEXIGEL™ geurarm? Ja, hoewel je een lichte geur van de oplosmiddelen in de Bonder en Protector 
Top Coat kan waarnemen.

7. Is CND PLEXIGEL™ compatibel met
CND™ SHELLAC™ Wear Extender 
Base Coat?   

Neen. CND™ SHELLAC™ Wear Extender Base Coat is ontworpen om hechting te
bieden met CND™ SHELLAC™ Gel Polish. CND PLEXIGEL™ Bonder zorgt voor 
aanhechting met Shaper en Builder.  

8. Wat is het verschil tussen
CND PLEXIGEL™ Shaper & Builder?  

CND PLEXIGEL™ Shaper is een kristalheldere brush-on gel verbetering die 
aandikt, uitgladt en nagels vormgeeft. Perfect voor natuurlijke nageloverlays 
en verbetering van korte lengte. De kristalheldere formule is ook perfect voor 
nail art! CND PLEXIGEL™ Builder is een beetje dikker in viscositeit en daarom 
meer geschikt om makkelijker lange verbeteringen te maken die meer top en 
architectuur nodig hebben.

1. Moet CND PLEXIGEL™ geschud worden
voor gebruik?  

Het is niet nodig om Shaper en Builder te schudden, maar voor Bonder en
Protector Top Coat raden we aan het flesje voorzichtig te rollen
om de ingrediënten te mengen, aangezien deze oplosmiddelen bevatten.  

2. Moet de natuurlijke nagel gevijld 
worden voordat CND PLEXIGEL™
wordt aangebracht? 

CND PLEXIGEL™ is een gel verbetering-systeem dat P.R.E.P nodig heeft voor
goede aanhechting. Een lichte glansverwijdering is nodig, gebruik makend 
van een 240-grit buffer of een medium verbetering E-vijl bit. 
P.R.E.P. bestaat uit:  
P-Perform a manicure (Voer een manicure uit)
R-Remove shine (Verwijder glans)
E-Eliminate surface contaminants (Elimineer oppervlakteverontreinigingen)
P-Purify nail plate layers (Zuiver nagelplaatlagen)

3. Kan CND PLEXIGEL™ op zich gedragen
worden zonder kleur?

Ja. Wanneer gebruikt als een volledig systeem, kan CND PLEXIGEL™ op zich
gedragen worden voor een heldere verbetering. Sluit de verbetering af met
CND PLEXIGEL™ Protector Top Coat voor 3+ weken draagtijd.  

4. Wanneer CND™ SHELLAC™ Gel Polish 
over CND PLEXIGEL™ wordt aangebracht, 
moet de top film verwijderd worden voor
aanbrengen van de kleur?

Als de verbetering geen vormen of afwerking nodig heeft, kan je de
CND™ SHELLAC™ Gel Polish rechtstreeks over de top film van de gel aanbrengen.

*Wanneer gebruikt zoals aangegeven
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5. Zijn twee lagen CND PLEXIGEL™ 
Shaper nodig? 

Ja, we raden twee lagen aan voor de beste draagtijd. Breng de eerste laag dun aan
(volgens het Custom Cure-protocol) voor optimale controle, comfort, en beste
aanhechting, en de tweede laag naar behoefte van de klant. 

6. Kan CND™ SHELLAC™ Top Coat gebruikt
worden over CND PLEXIGEL™ in plaats 
van de Protector Top Coat?  

Voor heldere verbeteringen raden we aan af te sluiten met CND PLEXIGEL™
Protector Top Coat. Als CND™ SHELLAC™ Gel Polish gebruikt wordt over
CND PLEXIGEL™, sluit dan af met CND™ SHELLAC™ Original (of DURAFORCE™) 
Top Coat in plaats van de Protector Top Coat.   

7. Kunnen nail art media (i.e. pigment, 
glitter, juwelen, etc.) gebruikt worden
met CND PLEXIGEL™?   

CND PLEXIGEL™ is de perfecte basis voor nail art. We raden aan de basislaag
van het CND PLEXIGEL™ systeem (Bonder, Shaper/Builder en Protector Top Coat)
aan te brengen, voorafgaand aan de nail art elementen. Dit beschermt te integriteit 
van de verbetering tijdens het dragen. Voeg de nail art elementen, zoals juwelen die 
ingewerkt en omhuld worden, of pigmenten en additieven, toe aan de 
CND PLEXIGEL™ toplaag.    

8. Is het mogelijk om de CND PLEXIGEL™  
te dun aan te brengen?

Ja. Als uw klant barsten of schilfers heeft, brengt u de gel mogelijk te dun aan. 
Probeer een extra laag aan te brengen en zorg ervoor dat de randen van alle lagen 
worden afgedicht voor een optimale draagtijd.

9. Kan CND™ SHELLAC™ Base Coat 
gebruikt worden in plaats van
CND PLEXIGEL™ Bonder? 

Neen. Om de levensduur van de CND PLEXIGEL™ behandeling te garanderen, 
moet CND PLEXIGEL™ Bonder gebruikt worden om de verbetering aan de nagel 
te verankeren en als aantrekkingslaag voor het sculpteren te dienen.

10. Kan CND PLEXIGEL™ uitgehard worden 
onder een CND™ UV Lamp? 

De CND™ UV Lamp heeft een mooie brede verdeling van golflengtes en zou goed 
moeten werken, echter omdat CND™ de UV Lamp niet langer produceert,
hebben we ze niet getest met CND PLEXIGEL™.   

We raden de CND™ LED Lamp als beste keuze voor correct uitharden. CND 
PLEXIGEL™ is gecalibreerd om juist uit te harden in beide van onze 
CND™ LED lampen (gesloten en open variant). Als een andere lamp wordt 
gebruikt, zorgt dit mogelijk voor te veel of te weinig uitharden en dit kan een 
invloed hebben op de draagtijd van het product.

11. Kan CND PLEXIGEL™ juist uitgehard
worden met een mini in-de-hand-
gehouden LED lamp?  

Mobiele of mini LED lampen stralen een breed lichtspectrum uit, wat het moeilijk
maakt om hun effectiviteit in het juiste uitharden van CND PLEXIGEL™ te calibreren. 
We raden het gebruik van een CND™ LED Lamp aan want deze is gecalibreerd om 
als een systeem te werken met het CND™ Custom Cure protocol om een juiste 
en aangename uitharding te garanderen.

12. Waarom ondervinden sommige klanten
warmte tijdens het uitharden?   

CND PLEXIGEL™ is monomeer-rijke formule en sommige klanten kunnen warmte-
gevoeligheid ondervinden. Raadpleeg het CND™ Custom Cure protocol.  

13. Wat doet flash uitharden? Flash Uitharden is het gedeeltelijk uitharden van de gel met 2-3 ‘flashes’ in de CND™
LED Lamp voor comfort van de klant en product-controle. De CND™ LED Lamp 
gebruiken met knop 1 voor 2-3 pulsen vermindert de output met 50%, wat de 
warmte-gewaarwording controleert. Eens de gel aangebracht is op de volledige
hand, hard je 1 minuut met preset knop 2B voor een volledige uitharding.
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1. Wat is de bedoeling van de grote
hals aan de fles?  

De CND PLEXIGEL™ fles werd specifiek ontworpen voor gebruiksgemak 
op basis van de individuele viscositeit van elk product. De grotere flessenhals
is afgestemd op de viscositeit van het product, hetgeen het uit de fles halen
en controle van de hoeveelheid makkelijker maakt bij elke toepassing.

2. Wat is het doel van de twee 
verschillende borstels voor
CND PLEXIGEL™? 

De lengte van de borstels werd uniek aangepast om gebruiksgemak 
te bieden op basis van viscositeit. CND PLEXIGEL™ Bonder & Builder heeft een
korte, platte borstel voor precies aanbrengen. De Shaper & Protector Top Coat 
heeft een lange, volle borstel voor vloeiing en vlotte toepassing.

3. Hoeveel toepassingen zitten er
ongeveer in een flesje
CND PLEXIGEL™? 

CND PLEXIGEL™ Bonder = 100 (15 mL)
CND PLEXIGEL™ Shaper = 30 (15 mL)
CND PLEXIGEL™ Builder = 20 (15 mL)
CND PLEXIGEL™ Protector = 80 (15 mL)

4. Wat is de aanbevolen service-prijs voor
een CND PLEXIGEL™ Verbetering
behandeling? 

We raden een gelijke of licht hogere prijs aan als bij een traditionele gel-verbeterings-
behandeling. De klant ontvangt waarde en een lagere kost per week, want 
CND PLEXIGEL™ kan 3+ weken gedragen worden.
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