Babyboom Nails
Maak binnen de gestelde tijd op 1 hand nieuwe Babyboom nagels.
Reglement en extra uitleg:
-

De set “Babyboom Nails” moet worden gemaakt met een
professioneel sculpting systeem naar keuze.

-

De deelnemer is vrij of ze de nagel wilt maken met het acryl-,
gel- of polygelsysteem. Een combinatie van deze is niet
toegestaan.

-

Er moet gewerkt worden met een coverproduct en een spierwit
zijn. Echter moet je ervoor zorgen dat er een mooie zachte
overloop is tussen de kleuren. Er mag geen “smile line” meer te
zien zijn.

-

De kunstnagels moeten op 1 hand, 5 nagels worden aangebracht.
De verlenging moeten gemaakt worden met natural / clear tips
of sjablonen. Een combinatie van beide is niet toegestaan.

-

Alle technieken mogen worden toegepast m.u.v. sponstechniek,
lak, gellak, gelpolish, airbrush, dipsystemen, french tips en full
cover tips.

-

De natuurlijke nagels van het model mogen voorbereid worden
voor de product applicatie voordat de wedstrijd begint (na de
modellencontrole). Er mag geen product op de nagels aanwezig
zijn.

-

Er zal geen aandacht geschonken worden aan eventueel reeds
bestaande kleine schade aan de nagels, nagelriemen of handen
van het model.

-

Het nagelbed mag gemaakt worden met transparant roze,
dekkend roze of een combinatie daarvan.

-

De vorm van de nagels staat vrij, zolang deze draagbaar is (salon
nagels). Zorg wel dat alle 5 de nagels gelijk zijn van vorm.

-

Lengte van de nagel mag zelf gekozen worden door de
deelnemer.

-

Alle producten moeten vrij zijn van een glitter, shimmer en/of
parelmoer gloed.

-

Er mag gebruik worden gemaakt van een frees/elektrische vijl.

-

Voor de hoogglans van de nagel mag gebruik gemaakt worden
van topcoat, glansgel of de polijsttechniek.

-

Het gebruik van nagelriemolie en handlotion is toegestaan, maar
mag niet meer zichtbaar zijn bij de jurering.

Divisies:
Divisie 1: Student & Nagelstylisten met weinig of zonder wedstrijd
ervaring.
Divisie 2: Gevorderden Nagelstylisten die al aan meerdere wedstrijden
hebben deelgenomen of reeds langere tijd actief zijn als
nagelstyliste.
Divisie 3: Masters, Zij die al meerdere malen 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.
Indien u hierover vragen heeft kan u hiervoor uiteraard bij Orchides Nails
om informatie vragen of online via www.orchidesbeautydays.be
Er moeten minimaal 3 deelnemers per divisie zijn om een scheiding te
behouden. Bij te weinig inschrijvingen worden de divisies samengevoegd.
Werktijd:

Werktijd:
1 uur x 15 minuten (75 minuten)

Algemene regels:
Bekijk hiervoor het algemene wedstrijd reglement.
Jury criteria:
-

Lengte: lengte moet draagbaar zijn. Ook moeten alle nagels
harmonieus met elkaar zijn qua lengte.

-

Vorm: Alle nagels moeten gelijk qua vorm zijn. Vorm moet mooi
gestroomlijnd en symmetrisch zijn.

-

Zijwallen en Lowerarch: De zijwallen moeten parallel aan elkaar
lopen en op de juiste plaats zitten. De lowerarches moeten
gelijk zijn aan elkaar en op de juiste plaats zitten.

-

Haarlijn: De haarlijn moet creditcard dik zijn.

-

Apex en Upperarch: Apex moet in het stressgebied liggen en zich
tussen de 25% en 50% bevinden. De gekozen plaats van de apex
moet op alle nagels gelijk zijn. De volledige upperarch moet
mooi gestroomlijnd en gelijkmatig zijn. De gekozen lijn van de
upperarch moet op alle nagels gelijk zijn.

-

Babyboom overloop: De overloop tussen het witte product en
het coverproduct moet vlekkeloos en zonder lijnen of kringen
overlopen in elkaar.

-

Glans en Oppervlak: De nagels moeten mooi glanzen. Het totale
oppervlak van de nagel moet glad, gestroomlijnd en gelijkmatig
zijn.

-

Nagelriem (gebied): De kunstnagel moet mooi ingeblend zijn op
de natuurlijke nagel, zowel zichtbaar als voelbaar. De nagelriem
moet er nog goed en gezond uitzien.

-

Productcontrole en resten: Er mogen geen luchtbelletjes in de
nagels zitten, er mogen geen resten van product, tip, olie,
crème, stof, etc aanwezig zijn.

-

Algemene indruk: Wat is de algemene indruk die de set
achterlaat?

Veel succes !!!

