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Geef je salon een boost met de Dipping Powders van OPI! 

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Dipping Powders van OPI. Op de volgende pagina’s 
vind je de volledige inhoudstafel van dit handboek terug. Neem deze informatie rustig door, zo krijg je 
een goed beeld van de inhoud van de cursus. 

Heb je na het doorlezen van dit handboek nog vragen? Aarzel dan zeker niet om contact op te 
nemen met ons team van experts. Dit kan telefonisch 02/445.54.31 of via mail info@opi-belgium.be. 

Het team van OPI wenst je alvast veel leesplezier en veel succes met je thuisstudie! 
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2. Wat is Powder perfection? 

De Powder Perfection van OPI is enorm snel aan te brengen, geurvrij en biedt wekenlang een 
gelachtige glans zonder slijtage. 

2.1 WAT JE MOET WETEN 

Dit innovatieve poeder zorgt voor een duurzaam resultaat en onevenaarbare glans. De gel is makkelijk 
in vorm te brengen en dient minimaal nagevijld te worden. Mede dankzij de flexibele eigenschappen 
heeft de klant een natuurlijk en gewichtloos gevoel.

2.2 DE VOORDELEN
 
• Eenvoudig en snel aan te brengen
• Droogt vrijwel meteen, geen lamp nodig
• Stevig als acryl, de glans van gel 
• Afweekbaar 

• De perfecte aanvulling op je huidige aanbod 

Ben je op zoek naar een gamma dat meer stevigheid biedt dan gellak of semi-permanente lak? 
Dan zijn de Dipping Powders de perfecte aanvulling voor jouw salon en bovendien de ideale manier 
om een nieuw cliënteel aan te trekken. De poeders voegen extra sterkte toe aan de nagels zodat 
ze verder kunnen groeien zonder af te breken. Ideaal dus voor personen met zwakkere nagels die 
willen genieten van een mooie en kleurrijke manicure.  

• Acryl poeder voor stevige nagels   

De Powder Perfection van OPI is een uniek systeem waarbij de nagel meerdere keren in gekleurd 
acrylpoeder wordt gedompeld. Het eindresultaat is vergelijkbaar met een gelachtige glans en houdt 
tot wel 3 weken zonder te chippen. Het creëren van mooie en stevige nagels was dus nog nooit zo 
makkelijk. Ook het verlengen van de natuurlijke nagel is mogelijk met behulp van tips. De Dipping 
Powders zijn enorm veelzijdig en kunnen perfect aangepast worden aan de wensen van jouw klant.
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3. Anatomie van de nagel

3.1 DE MATRIX 

De matrix is de plaats waar de nagel gevormd 
wordt. De matrix produceert de cellen die de 
nagelplaat vorm geven. Deze bepaalt de vorm, 
breedte en dikte van de nagelplaat. 

Mocht de Matrix beschadigd of geïnfecteerd zijn 
dan loopt de gezondheid van de nageleenheid 
in het geheel gevaar. Schade aan de matrix kan 
blijvende schade aan de nagel veroorzaken. 

3.2 DE LUNULA

Het witte gebied aan de basis van de nagel 
wordt de lunula genoemd. Dit is het voorste 
gedeelte van de matrix dat op sommige 
plaatsen zichtbaar is. 

De lunula ligt onder het dunste gedeelte van de 
nagelplaat. 

3.3 HET NAGELBED

Het nagelbed ligt direct onder de nagelplaat en 
bestaat uit 2 soorten weefsels, de dermis en het 
epidermis. 

Wanneer je de Powder Perfection gaat plaatsen is het belangrijk de nagel goed te kennen. 
Kennis van de natuurlijke nagel is een noodzaak om te weten waar je mee bezig bent.  


