Gelpolish
Maak binnen de gestelde tijd op 1 hand (5 nagels) Gelpolish aan, waarvan 2
in French Manicure en 3 in Full Cover.
Reglement en extra uitleg:
-

Bij deze wedstrijd mag alleen gebruik gemaakt worden van een
Gelpolish systeem, welke uitgehard moet worden onder een UVof LED-lamp.
2 nagels in French Manicure en 3 in Full Cover, welke nagels dit
zijn staat vrij. Alle nagels moeten op 1 hand bevinden.
French Manicure moet gemaakt worden met een cover product
en een wit of enkel met clear en wit.
De Full Cover nagels moeten met een dekkende kleur gemaakt
worden, zonder glitter of shimmer.
Nagels moeten een hoogglans afwerking hebben ofwel een matte
afwerking. Een combinatie van beide is niet toegestaan.
Er moet gewerkt worden op natuurlijke nagels.
Vorm van de nagels staat vrij, zolang deze draagbaar is.
Gebruik van nagelriemolie en handlotion is toegestaan, maar mag
niet meer zichtbaar zijn bij de jurering.

Divisies:
Divisie 1:Studenten & Beginnende nagelstylisten zonder wedstrijd
ervaring of weinig ervaring.
Divisie 2: Gevorderden: Nagelstylisten die al aan meerdere wedstrijden
hebben deelgenomen of reeds langere tijd actief zijn als
nagelstyliste.
Divisie 3: Masters, nagelstyliste wat al meerdere keren gewonnen
hebben.
Indien u hierover vragen heeft kan u hiervoor uiteraard bij de organisatie om
informatie vragen.
Er moeten minimaal 3 deelnemers per divisie zijn om een scheiding te
behouden. Bij te weinig inschrijvingen worden de divisies samengevoegd.
Werktijd:
35 minuten
Algemene regels:
Bekijk hiervoor het algemene wedstrijd reglement.
Jury criteria:
-

Lengte en Vorm: Alle nagels moeten harmonieus met elkaar zijn
qua lengte. Ook de vorm moet mooi gelijk zijn. Let erop dat de
vorm gestroomlijnd en vooral symmetrisch is.
Full Color gelpolish: De gelpolish moet dekkend en in 1 gelijke
kleur zijn aangebracht. Er mogen geen vlekken zichtbaar zijn!
French: alle witte toppen moeten mooi in harmonie met elkaar
zijn qua lengte en uitstraling. Het witte oppervlak moet strak wit
zijn, zonder schaduw of verkleuringen.
Smile line: Gelijkmatig en symmetrisch, mooi scherp zijn en op
de juiste plaats aangebracht. Op alle nagels hetzelfde zijn.
Sealing: zijwallen en voorzijde van de nagels moeten of goed
ingeseald zijn of volledig vrij van product.
Oppervlak: Het totale oppervlak van de nagel moet glad zijn.
Afwerking: De nagels moeten mooi blinken ofwel volledig mat
afgewerkt zijn, een combinatie van beide is niet toegestaan.

-

Nagelriem: Gelpolish moet zo dicht mogelijk, maar niet tegen de
nagelriem worden aangebracht. Nagelriem moet er nog goed en
gezond uitzien.
Productcontrole en resten: geen luchtbelletjes in de nagels, geen
resten van product, geen plaklaag, geen olie of crème etc
aanwezig.
Algemene indruk: wat is de algemene indruk?

Veel succes !!!!!!

