DANMARKSMESTERSKABERNE I GELENEGLE
REGLER
1. En hånd skal lakeres med en rød cremet lak. Skimmer, perlemor og glimmer
er IKKE tilladt.
2. Basecoat og topcoat er ikke tilladt.
3. Der skal laves et traditionelt pink og hvidt sæt gelenegle. Cover pink,
transparent pink, clear og hvid gele er tilladt. Dette er ikke salon negle og der
forventes at neglene er tynde, har C kurve og skarpe smilelinjer.
4. Der er afsat 3 timer.
5. Der skal bruges traditionel HARD GEL. Akryl/poly gel osv. Er IKKE tilladt.
6. Tipper er ikke tilladt for division 3.
7. Division 1 & 2 kan selv vælge om de vil bruge skabelon eller tipper.
8. Alle Gel sealers og topcoats er tilladt.
9. Det er tilladt at bruge negleolie.
10.Det er tilladt at bruge vand og sæbe til finish.
11.Det er ikke tilladt at forberede skabeloner inden konkurrencen.
12.El fil er tilladt.
13.File olie og creme er tilladt.
14.Pinching redskaber og C- kurve sticks er tilladt.
15. I Division 1 er det tilladt at skulpturere den ene hånd i rent clear eller pink
gele - Det er denne hånd der skal lakeres med rød lak. Den anden hånd skal
være fransk, med pink og hvid gele.
16.Det er ikke tilladt at lakere den hvide kant med hvid gelpolish. Den skal være
skulptureret i hard gel
17.Division 2 & 3 skal lave pink og hvid på alle 10 negle - hvorefter den ene hånd
lakeres med rød lak. (valgfri hånd)
18.Alle deltagere skal selv medbringe den røde lak.
19.Det er IKKE tilladt at bruge hjælpemidler til at udføre den hvide kant. Denne
skal udføres i fri hånd med pensel.
20.Alle generelle regler gælder også i denne konkurrence
21.Alle produkter skal have labels på så det tydeligt fremgår hvad de forskellige
produkter på deltagerens bord er.

DANMARKSMESTERSKABERNE I AKRYLNEGLE
REGLER
1. En hånd skal lakeres med en rød cremet lak. Skimmer, perlemor og glimmer
er ikke tilladt.
2. Basecoat og topcoat er IKKE tilladt.
3. Der skal laves et traditionelt pink og hvidt sæt Akrylnegle. Cover pink,
transparent pink, clear og hvid Akryl er tilladt. Dette er ikke salon negle og der
forventes at neglene er tynde, har C kurve og skarpe smilelinjer.
4. Der er afsat 2 ½ time (150 min.)
5. Der skal bruges akryl.
6. Tipper er ikke tilladt for division 3
7. division 1 & 2 bestemmer selv om de vil bruge skabelon eller tipper.
8. Gel sealer er ikke tilladt i denne konkurrence.
9. Andre topcoats produkter er ikke tilladt i denne konkurrence.
10. Negleolie er tilladt.
11. Det er tilladt at bruge vand og sæbe til finish.
12.Det er ikke tilladt at forberede skabelonerne på nogen måde inden
konkurrencens start.
13.El fil er tilladt .
14.File olie og creme er tilladt.
15.Pinching redskaber og c-kurve stiks er tilladt.
16. I Division 1 er det tilladt at skulpturere den ene hånd i rent clear eller pink
akryl. Det er denne hånd der SKAL lakeres med rød lak. Den anden hånd skal
være fransk, med pink og hvid akryl.
17. Division 2 & 3 skal lave pink og hvid på alle 10 negle - hvorefter den ene hånd
lakeres med rød lak. (valgfri hånd)
18.Ingen UV eller LED lamper er tilladt i denne konkurrence og må ligeledes
heller ikke være på bordet.
19.Alle deltagere skal selv medbringe den røde lak.
20.Det er IKKE tilladt at bruge hjælpemidler til at udføre den hvide kant. Denne
skal udføres i fri hånd med pensel.
21.Alle generelle regler gælder også i denne konkurrence
22.Alle produkter skal have labels på så det tydeligt fremgår hvad de forskellige
produkter på deltagerens bord er.

