
 
 
 

Handige tips voor het behoud van uw kunstnagels 
 
Wij doen er uiteraard alles aan om uw nagels er perfect uit te laten zien, maar u kunt er zelf ook voor zorgen dat u 
er lang plezier van zult hebben. Mocht er toch iets niet goed zijn, dan horen wij dat graag en staan wij voor u klaar 
om het te verhelpen.  
 
Wij geven één week garantie op de geplaatste set kunstnagels of een nabehandeling. Wanneer een nagel 
bijvoorbeeld heeft losgelaten, zullen wij dit kosteloos herstellen. De garantie vervalt wanneer blijkt dat de schade 
is ontstaan door uw eigen toedoen. Bijvoorbeeld wanneer u met agressieve schoonmaakmiddelen heeft gewerkt, 
zonder handschoenen te dragen. Of wanneer de schade bijvoorbeeld is ontstaan door het overmatig tikken met de 
nagels op oppervlakken zoals een tafel.  
 
Onderstaand hebben wij voor u handige tips samengesteld voor het behoud van uw kunstnagels. Wij adviseren u 
deze goed door te nemen zodat u er langer plezier van heeft. 
 

 Uw kunstnagels zijn geen gereedschap. Draag daarom handschoenen om uw nagels te beschermen. 
Bijvoorbeeld tijdens het tuinieren of tijdens een verbouwing aan uw huis. 
 

 Probeer uw kunstnagels zo min mogelijk te stoten. Wanneer u uw nagels vaak stoot, zijn ze waarschijnlijk te lang 
voor u. In dat geval kunt u de nagels zelf korter vijlen of u komt even bij ons langs zodat wij het kunnen verhelpen. 

 

 U mag uw kunstnagels nooit knippen. Kunstnagels zullen namelijk zeer waarschijnlijk barsten wanneer u dit 
doet. 

 

 Bel ons direct voor een afspraak wanneer een kunstnagel loszit. Onder de nagel hoopt zich gedurende de dag 
vocht op (bijvoorbeeld tijdens het douchen, handen wassen, etc.). Wanneer u vervolgens zelf de nagel gaat 
plakken, blijft het vocht zitten en kan het geen kant meer op. Hierdoor kan schimmel op uw eigen nagel ontstaan. 

 

 Trek een loszittende kunstnagel nooit zelf eraf. U loopt dan het risico uw eigen nagel te beschadigen. Maakt u 
voor het vakkundig verwijderen van de kunstnagel een afspraak met ons. 

 

 Als u nagellakremover gebruikt, gebruikt u dan nagellakremover zonder aceton. Aceton beschadigt de 
kunstnagel. 

 

 Wanneer u kunstnagels heeft laten plaatsen, adviseren wij u om een flesje nagelriemolie aan te schaffen. Het is 
de bedoeling dat u uw nagelriemen in de ochtend en avond insmeert en het restant olie uitsmeert over de 
kunstnagels. Dit houdt uw gel- of acrylnagels soepeler, waardoor er minder snel een breuk ontstaat. 

 

 Als u veel werkt met schoonmaakmiddelen dan adviseren wij u om handschoenen te dragen. Er zijn veel 
agressieve schoonmaakmiddelen op de markt waar uw kunstnagels niet tegen kunnen. Cif, Oxigel, 
chloorproducten, Cilit Bang en Antikal zijn grote boosdoeners. Nagels kunnen door dit soort producten oplossen 
en/ of beschadigen. 

 

 Ook wanneer u veel met (tuin)aarde werkt, adviseren wij het dragen van handschoenen. In aarde zitten namelijk 
veel bacteriën en wanneer deze onder de nagels blijven zitten, kan er een infectie ontstaan. 

 

 Wanneer uw nagels aan de achterkant wat vies blijven nadat u uw handen heeft gewassen, adviseren wij uw 
nagels wekelijks te weken in een lauw badje soda. Uw nagels worden schoon en zien er weer fris uit. 


