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GEEF JE SALON EEN BOOST MET DE GELCOLOR VAN OPI! 

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding GelColor 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 GELCOLOR?

De Gellak van OPI heet officieel GelColor en kan snel en vakkundig worden aangebracht door 
elke beauty professional. 

2.1 WAT JE MOET WETEN 

Deze semi-permanente lak oogt niet alleen heel natuurlijk, maar bovendien geniet je van een 
uitzonderlijke glans. Het gamma hardt uit onder een lamp. Het resultaat? Een langhoudende kleur 
voor manicures en pedicures met een streeploos resultaat. 

2.2 DE VOORDELEN
 
• Eenvoudig en snel aan te brengen
• Glanzend en streeploos resultaat
• Snelle en gemakkelijke applicatie 
• Houdbaarheid 2 tot 3 weken
• Geen droogtijd na de behandeling

• Professionele gellak 

Terwijl sommige gellakproducten, starterskits en UV of LED lampen verkrijgbaar zijn voor particulieren, 
is de OPI GelColor uitsluitend te verkrijgen als behandeling in de nagelsalons en wordt het exclusief 
verkocht aan beauty professionals. Je kan er dus zeker van zijn dat bij de keuze voor OPI, je een 
kwalitatieve en duurzame gellak manicure in de plaats krijgt. Om de 3+ weken houdbaarheid en een 
duurzame kleur te bereiken, wordt het aangeraden het volledige OPI GelColor systeem op de juiste 
manier te gebruiken. Enkel bij professional gebruik kan je rekenen op eerder genoemde voordelen!

• Hardt uit onder een LED/UV lamp

In tegenstelling tot een gewone nagellak, droogt de gellak niet aan lucht. De GelColor hardt uit in 30 
seconden onder de OPI Dual Cure LED/UV Light. Deze uiterst kwalitatieve lamp met ingebouwde 
timer zorgt voor een optimaal en duurzaam resultaat. OPI en LG werkten samen voor de ontwikkeling 
van de OPI Dual Cure LED/UV Light. De lamp kan 5 vingers tegelijk uitharden waardoor je als 
salonhouder geniet van een uitzonderlijk gebruiksgemak.
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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 GelColor gaat aanbrengen is het belangrijk de nagel goed te kennen. Kennis 
van de natuurlijke nagel is een noodzaak om te weten waar je mee bezig bent.  


