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HET IBX™  SYSTEEM 
VOORDAT JE BEGINT
Vraag net als bij elk nieuw product altijd eerst aan je klant of een nagel-

product bij hem of haar ooit geleid heeft tot gevoeligheid, een alergische of 

willekeurig welke andere negatieve reactie. Als dat zo is, gebruik dan geen 

IBX . Als een deel van het nagelbed bloot ligt, gebruik ook dan geen IBX .

Bij het gebruik van IBX of IBX REPAIR is het belangrijk om altijd elk contact met 

de huid te vermijden om mogelijke negatieve huidreacties te voorkomen. Als 

er na een behandeling roodheid of uitslag optreedt, stop dan 

ogenblikkelijk met het gebruik ervan.

Voor het gebruiken van het IBX Systeem is een warmtebron nodig. We raden 

aan om een lamp te gebruiken met een gloeilamp van 75-100 watt op een 

afstand van 15 tot 20 cm. Je kan een infraroodlamp gebruiken, maar voorkom 

dan te sterke verdamping door de hand zo ver van de lamp te houden dat de 

warmte vergelijkbaar is met een 75 watt gloeilamp. Een kleine föhn op een lage 

stand (warmte en kracht) op een afstand van 35 tot 45 cm is ook een 

mogelijkheid.

Nadat je het product door warmte in de nagelplaat hebt laten binnendringen 

en het overschot lichtjes gedept hebt, moet IBX uitharden onder een LED of 

UV lamp gedurende een periode die gelijk is aan wat de fabrikant ervan aan-

beveelt voor hun gel polish. 

GEBRUIK IBX REPAIR NOOIT ZELFSTANDIG, MAAR ALTIJD IN  

COMBINATIE WITH IBX.
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Bekijk onze video-instructie 

op IBXnails.com
(vertaling op gorge.nl)
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DE EERSTE KEER IBX AANBRENGEN 
ONDER GEL POLISH
LET OP: 
ALS JE HET IBX SYSTEEM ONDER GEL POLISH GEBRUIKT HEB JE ZOWEL 
IBX REPAIR ALS IBX NODIG.  

1.  Verwijder de Gel Polish Toplaag volgens de instructies van de fabrikant.

2. Kort de free edge in tot de gewenste lengte, en breng alle nagels in de ge- 
 wenste vorm. 

3. Maak alle nagels schoon met de nagelreiniger van je keuze.

4.  Schudt het flesje zachtjes en breng IBX REPAIR daarna voorzichtig en dun 
aan op het oppervlak van elke nagel van één hand, net zoals met nagellak 
niet dichter bij de huid dan 1,5 mm.

5. Houdt de hand gedurende 1 minuut onder een warmtebron.

6.  Verwijder na 1 minuut, indien nodig, overtollige IBX REPAIR door zachtjes te 
deppen met een pluisvrij doekje. Houdt daarna de hand onder een LED of 
UV lamp gedurende de door de fabrikant aanbevolen tijd voor hun gel polish 
color coat.

7. Herhaal stap 4 t/m 6 op de andere hand.

8. Maak alle nagels schoon met de nagelreiniger van je voorkeur.

9.  Schudt het flesje zachtjes en breng IBX daarna voorzichtig en dun aan op het 
oppervlak van de nagels, net zoals met nagellak niet dichterbij de huid dan 
1,5 mm. 

10.  Houdt de hand gedurende 4 minuten onder een warmtebron.

11.  Dep zachtjes met een pluisvrij doekje om VOORZICHTIG overtollige IBX te 
verwijderen, Houdt daarna de hand onder een LED of UV lamp gedurende 
de door de fabrikant aanbevolen tijd voor hun gel polish color coat.

12. Maak alle nagels schoon met de nagelreiniger van je voorkeur. 

13.  Bij de eerste IBX behandeling van een klant zijn twee lagen nodig. Herhaal 
daarom de stappen 9 t/m 12 op beide handen met één wijziging: houdt de 
handen bij de tweede laag slechts 2 minuten onder de warmtebron.

14.  Breng na de tweede IBX laag, de Gel Polish Coating weer aan zoals je nor-
maal zou doen volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Breng bij alle volgende behandelingen na het verwijderen van de Gel 
Polish één laagje aan van zowel IBX REPAIR (één minuut verwarmen) als 
IBX (twee minuten verwarmen). Voer de overige stappen uit zoals boven 
beschreven staat.
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HET IBX SYSTEEM 
ONDER GEL POLISH

Het resultaat na  
vijf keer afweken.
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DE EERSTE KEER IBX AANBRENGEN
VOOR NATUURLIJKE NAGELGROEI
LET OP: 
Elke behandeling gebruik je IBX , het werkpaard van het IBX SYSTEEM. 

1.  Verwijder nagellak, kort dan de free edge in tot de gewenste lengte, en 
breng alle nagels in de gewenste vorm.

2. Maak alle nagels schoon met de nagelreiniger van je keuze.

3.  Als de nagels scheurtjes, schilfers of splijting vertonen, ga dan eerst ver-
der met een IBX REPAIR behandeling (zie de volgende pagina voor in-
structies voor IBX REPAIR). Ga daarna verder met stap 4.

4.  Schudt het IBX flesje zachtjes, en breng IBX voorzichtog en dun aan op de 
nagels, net als bij polish niet dichter dan 1,5 mm van de huid.

5. Houdt de hand gedurende 4 minuten onder een warmtebron.

6.  Verwijder overtollige IBX VOORZICHTIG door zachtjes te deppen met een 
pluisvrij doekje. Houdt daarna de hand onder een LED of UV lamp geduren-
de de door de fabrikant aanbevolen tijd voor hun gel polish color coat. 

7. Maak alle nagels schoon met de nagelreiniger van je keuze.

8.  Bij de eerste IBX behandeling van een klant zijn twee lagen nodig. Herhaal 
daarom de stappen 4 t/m 7 op beide handen met één wijziging: houdt de 
handen bij de tweede laag slechts 2 minuten onder de warmtebron. 

9.  Na de tweede IBX laag doe je een normale manicure, duw het eponychium 
terug en reinig de nagel indien nodig. Beëindig de behandeling met Dadi’ Oil.

Bij alle volgende behandelingen hoeft maar één laagje IBX aangebracht 
te worden, waarbij je de handen 2 minuten onder de warmtebron houdt. 
Voer de overige stappen uit zoals boven beschreven staat.
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Nagelplaat 
VOOR 

IBX SYSTEEM  
behandeling

Nagelplaat 
NA 1 

IBX SYSTEEM  
behandeling

VOOR & NA
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IBX SYSTEEM  

behandelingen
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IBX REPAIR VOOR  
NATUURLIJKE NAGELGROEI
IBX REPAIR DIENT VOOR HET HERSTELLEN VAN BESCHADIGINGEN EN KAN 
NIET ZELFSTANDIG GEBRUIKT WORDEN. NA IBX REPAIR MOET ALTIJD EEN 
LAAGJE IBX  AANGEBRACHT WORDEN.  

1.  Breng IBX REPAIR aan in openingen, die het gevolg zijn van splijten, 
scheuren of barsten, op elke nagel waar dat het nodig is. Breng IBX REPAIR 
vooral aan op beschadigde delen. Laat de ruimte tussen gespleten laagjes 
de vloeistof absorberen. Je kan IBX REPAIR in de opening zien wegvloei-
en. Voeg net zolang IBX REPAIR toe tot de opening gevuld is.

2. Houdt de hand gedurende 1 minuut onder de warmtebron.

3.  Veeg overtollige vloeistof niet weg, tenzij het uit de opening gestroomd is. 
Als het nodig is om overtollige IBX REPAIR te verwijderen, doe dat dan heel 
erg zachtjes om te voorkomen, dat je de vloeistof weer uit de net gevulde 
opening duwt. Houdt daarna de hand onder een LED of UV lamp gedurende 
de door de fabrikant aanbevolen tijd voor hun gel polish color coat. 

4.  Herhaal de stappen 1 t/m 3 op de nagels van de andere hand waar dat 
nodig is en ga vervolgens verder met stap 4 van het aanbrengen van IBX .
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