
 

 
IBX® BOOST STEP-BY-STEP

FORSTÆRKNING AF NATURNEGL

THE NEXT GENERATION OF
AWARD-WINNING NAIL PRODUCTS

FAMOUS NAMES LLC

STEP 1 
Rens neglene med
en wipe vædet 
med Cinnatize.

STEP 2
Påfør et TYNDT lag
IBX BOOST BASE på
hele neglen, husk at 
forsegle den frie kant.

STEP 3 
Hærd i en UV- eller 
LED lampe i 1 minut.
Fjern ikke topfilmen.

STEP 4 
Påfør et TYNDT lag IBX BOOST 
midt på neglen og og lad
 produktet selvnivellere. 
Fordel så, med let hånd, 
produktet på hele neglen, 
husk at forsegle den frie kant.

STEP 5 
Hærd i en UV- eller 
LED lampe i 1 minut.
Fjern ikke topfilmen.

STEP 6
Ved svage & ødelagte negle 
anbefales det at ligge endnu et  
TYNDT lag IBX BOOST som i step 
4 og hærde som step 5. Fjern 
ikke topfilmen før påføring af 
dette lag.

STEP 7
Fjern topfilmen med 99% IPA/
TopFinish og fil neglen til den 
ønskede form. Pas på ikke at file 
for meget på IBX BOOST, da du i 
forvejen har støbt tyndt.  

STEP 8 
Valgfrit: For at forebygge 
misfarvning og give ekstra shine 
anbefales det at afslutte IBX 
BOOST med en top coat. 
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For at beskytte naturneglen og styrke den indefra anvend da 
IBX Repair & Strengthen før pålægning af IBX Boost. 



 

 
IBX® BOOST STEP-BY-STEP

BALANCERING PÅ NATURNEGL
Start med en manicure, så neglebånd fjernes fra neglepladen

THE NEXT GENERATION OF
AWARD-WINNING NAIL PRODUCTS

FAMOUS NAMES LLC

STEP 1 
Fil overgangen mellem natur- 
negl og det eksisterende
IBX BOOST produkt ved udgro- 
ningen i zone 3.

STEP 2
Rens det nyudvoksede område af 
neglen med Cinnatize.

STEP 5 
Hærd i en UV- eller 
LED lampe i 1 minut.
Fjern ikke topfilmen.

STEP 3
Hvis nødvendigt påfør IBX  
behandling på det nyudvoksede 
område af neglen. 

STEP 4 
Påfør et TYNDT lag
IBX BOOST BASE på
det nyudvoksede område  
af neglen. 

STEP 6 
Påfør et TYNDT lag IBX BOOST 
på det nyudvoksede område 
af neglen og lad produktet 
selvnivellere. 
Fordel så, med let hånd, 
produktet på hele neglen, 

STEP 7 
Hærd i en UV- eller 
LED lampe i 1 minut.
Fjern ikke topfilmen.

STEP 10 
Valgfrit: For at forebygge 
misfarvning og give ekstra shine 
anbefales det at afslutte IBX 
BOOST med en top coat. 

STEP 8
Ved svage & ødelagte negle 
anbefales det at ligge endnu et  
TYNDT lag IBX BOOST som i step 
6 og hærde som step 7. Fjern 
ikke topfilmen før påføring af 
dette lag.

STEP 9 
Fjern topfilmen med 99% IPA/
TopFinish og fil neglen til den 
ønskede form. Pas på ikke at file 
for meget på IBX BOOST, da du i 
forvejen har støbt tyndt. 
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