Belangrijk & Verzorgingstips Sam's Place Hand and Nails
Het dragen van kunstnagels brengt een aantal maatregelen met zich mee.
Allereerst is het van groot belang dat Sam's Place Hand and Nails over al uw gegevens -voor zover van toepassing- beschikt.
Daarbij gaat het om NAW-gegevens, beroep, hobby's, maar ook eventuele aandoeningen en medicijngebruik zijn van belang.
(Al uw gegevens worden alleen door Sam's Place Hand and Nails gebruikt én worden onder geen enkele voorwaarde (door)verkocht aan
derden)
De allerbelangrijkste regel is:
Behandel uw kunstnagels met hetzelfde respect als uw natuurlijke nagels
Acrylnagels zijn weliswaar sterk en stevig, maar dat betekent niet dat je er ook alles mee kunt doen. Om uw kunstnagels (en uw natuurlijke
nagels eronder) gezond, mooi en sterk te houden vraag ik u om onderstaande adviezen goed door te lezen en na te leven.
1. Lengte
- Als u niet gewend bent aan lange nagels, raad ik u aan deze bij plaatsing van een acryl nagelverlenging zo kort mogelijk te houden en
geleidelijk door te laten groeien tot u de gewenste lengte heeft bereikt.
- U bent immers niet gewend om te tasten en te stoten met lange nagels. Hierdoor heeft u meer kans op beschadigingen en/of breken
van de nagels.
2. Materiaal
- Gebruik voor het vijlen van uw acrylnagels altijd een papieren of een wood vijl, deze kunt u kopen bij Sam's Place Hand and Nails.
- Vijl uw acrylnagels nooit met een metalen vijl; deze zal zeker schade aan uw nagels toebrengen.
- Vijl alleen aan de lengte van de nagels, elke andere plaats brengt schade toe aan de acrylnagels.
- Kort uw acrylnagels NOOIT in met een nagelschaartje, hierdoor zullen ze gelijk breken/splijten.
- Eventuele vuilresten onder de nagels kunt u wel voorzichtig verwijderen met een metalen vijltje.
- Vervang uw vijlen regelmatig.
- Gebruik uw nagels niet als gereedschap om b.v. nietjes uit papier te trekken!
3. Verzorging thuis
- Het is raadzaam om bij plaatsing van een set Acrylnagels een SolarOil nagelriem olie aan te schaffen (ook deze is te koop bij Sam's
Place Hand and Nails). Nagelriem olie verzorgt de nagelriemen en de nagelwallen, voedt de natuurlijke én de acrylnagel en bevorderd de
nagelgroei, doordat de nagelriemen los laten van de nagel.SolarOil Groot
- Nagelriemen die vastzitten aan de nagel remmen de nagelgroei af. SolarOil kunt u twee keer per dag aanbrengen op de nagelriem en
zachtjes in masseren.
- Indien u uw nagels lakt, gebruik dan een op aceton gebaseerde remover. Deze verwijderd snel de nagellak, daardoor blijft het kort op
de acrylnagel en brengt minder schade aan.
- Wees zuinig met nagellak remover, het droogt de huid en nagelriemen uit. Altijd nabehandelen met SolarOil.
- Voor zachte handen kunt u het beste een verzorgende handcrème gebruiken, zoals de Scentsations van CND..
4. Schoonmaakmiddelen
- Draag huishoud- of latex handschoenen als u met (chemische) schoonmaakmiddelen werkt.
- Ook als u veelvuldig met water in aanraking komt is het verstandig handschoenen te dragen.
- Op deze manier houdt u de acrylnagel en de natuurlijke nagel langer gezond en mooi.
- Cillit Bang wordt steeds meer gebruikt voor schoonmaak werkzaamheden, alleen is dit product zo agressief dat het de
acrylnagels oplost en/of zelfs geheel verwijderd. Draag altijd handschoenen als u met dit product werkt.
5. Medisch
Indien u een klacht heeft van medische aard (allergie e.d.), zal Sam's Place Hand and Nails u te allen tijde doorverwijzen naar een (huis)
arts. Sam's Place Hand and Nails zal nooit zelf uw klacht behandelen. Hiervoor zijn wel producten te koop (b.v. bij de drogist) maar het
beste advies is een bezoek aan uw (huis) arts, deze weet waarover hij/zij praat en hoe uw klacht te behandelen.
6. Garantie
Sam's Place Hand and Nails geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
- U de acrylnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
- U zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
- U de acrylnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
- U andere producten dan de door Sam's Place Hand and Nails geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de acrylnagels.
- U de adviezen voor thuisverzorging van de acrylnagels, zoals beschreven in deze adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
- U het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- U de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
7. Vragen
U kunt altijd e-mailen met uw vragen! Zie adresgegevens bij "Contact"
Nagelweetjes

* Vingernagels groeien drie keer zo snel als teennagels
* Bij mensen tussen de twintig en veertig groeien de nagels het snelst
* Bij zwangerschap en in de zomer groeien nagels nog sneller
* Gemiddeld groeien nagels ongeveer vier centimeter per jaar
* Ziekte of een verminderde weerstand remt de nagelgroei
* Nagels bestaan uit een laag dode cellen, keratine, net als je haar en de buitenste laag van de huid. De groei komt van
binnenuit; levende cellen duwen de dode cellen over het nagelbed naar buiten
* Heet water, schoonmaakmiddelen, nagellak en nagellak remover kunnen de
nagels beschadigen en uitdrogen.
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