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“Wilde Pedique Plus” Gelnagel 
 heeft een zeer effectief schimmeldodend component.  
 is elastisch en voelt daardoor natuurlijk aan. 
 kan gevijld (of voorzichtig geknipt) en gelakt worden.   
 Is geschikt voor man en vrouw. Voor mannen wordt meestal een 

beige kleur gebruikt en voor vrouwen een pastelkleur. 
 ziet er cosmetisch fraai uit en camoufleert de schimmelnagel. 
 is ook zeer geschikt voor French Nails. 
 wordt uitgehard met een UV- of Ledlamp.  

 

De behandeling en verfraaiing van schimmelnagels 
1. De huid en nagels moeten goed droog zijn dus liefst 12 uur 

voortijds niet wassen 
2. De pedicure freest de eventueel aanwezige schimmel zoveel 

mogelijk weg. Soms is een tweede behandeling nodig voordat 
de gel geplaatst kan worden.  

3. Daarna worden de nagels met de gel aangevuld tot een natuurlijke nagelvorm.   
4. De gel heeft een natuurlijke kleur en wordt in 2 of 3 laagjes uitgehard met een UV- of Ledlamp. 
5. Iedere 6-8 weken wordt de gel opnieuw aangebracht tot de gezonde nagel geheel is uitgegroeid.  
6. Daarnaast behandelt u met tinctuur (Mykosept) om herbesmetting te voorkomen. 

 
Nagelreparaties/-verlenging en French Nails  

1. De huid en nagels moeten goed droog zijn dus liefst 12 uur voortijds niet wassen 
2. De nagels worden door de pedicure gefreesd en voorbereid. 
3. Daarna wordt de gel in 2 of 3 laagjes aangebracht en uitgehard met een UV- of Ledlamp. 
4. U kunt de gel laten uitgroeien of laten verwijderen en opnieuw laten aanbrengen door een pedicure. 

De nagels blijven 8 weken lang mooi. 

 
Goed om te weten 
De Wilde Pedique Plus gel is in principe geschikt voor iedereen, echter soms laat de hechtlaag van de gel los.  
 
Oorzaken kunnen zijn;  
voeten gewassen voor de behandeling met gel, veel zwemmen, hard of vaak stoten (voetballers bijvoorbeeld), 
bepaalde medicatie, hormonale schommelingen of allergie 
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