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REQ erbjuder ett spännande produktsortiment med många 
smarta säljprodukter som ökar inkomsten på din salong. 
Vi har studerat minsta lilla detalj för att förbättra, förnya 
både produkter och tekniker vilket gör att varje behandling 
blir enklare, snabbare och användarvänlig med optimalt 
slutresultat.

I en bransch som domineras av märken från ”over there” är 
det extra spännande och utmanande med ett märke med 
svenska rötter.

För dig som kund kommer det att märkas framför allt i 
plånboken, då REQs produktsortiment har ett mycket 
konkurrenskraftigt pris men med produktkvalitet av yttersta 
världsklass. 

REQ:s skolor finns runt om i landet och vi ställer höga krav 
på våra lärare som alla har lång erfarenhet av yrket. Som 
privatskola strävar vi alltid efter att tillgodose individuella 
behov och hitta anpassade lösningar för våra elever. Det finns 
alltid möjlighet att komplettera med lärarledda praktikdagar 
på skolan efter behov och önskemål.

REQ Akrylsystem erbjuder stor variation för att skapa starka 
naglar och hållbara naglar med en naturlig look. Tillsammans 
med Manikyrkursen blir du efter denna kurs nagelterapeut. 
Kursen ger dig en bra start i branschen och ditt nya yrke.

Som nagelterapeut har man mycket kontakt med människor 
i ett spännande och kreativt yrke som bjuder på både 
utmaningar och möjligheter. Efterfrågan på vackra händer, 
naglar och avkopplande Spabehandlingar är idag mycket stor 
hos både kvinnor och män världen över. 

Efter utbildningen arbetar våra säljare och återförsäljare med 
att serva dig som kund. Som kund hos REQ blir du kontinuerligt 
uppdaterad med de senaste nyheterna och teknikerna för att 
ständigt utvecklas med oss.

Välkommen till världens roligaste bransch!

Väl mött önskar TEAM REQ

Följ oss gärna!
Facebook: REQ Inspiration                            
Instagram: reqnails_official

 PREP
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Preparation och förberedelse av den naturliga nageln före 
applicering av konstmaterial = Prep
En korrekt utförd preparation av den naturliga nageln ökar vidhäftningen av alla nagelprodukter och är 
därför det viktigaste steget i alla behandlingar med konstmaterial. Genom att ta bort naturlig olja, fukt och 
bakterier från nageln kan materialet få fäste direkt i nagelplattan. Att skapa en felfri och därmed över-
lägsen vidhäftning vid produktapplikationen förhindrar att materialet släpper, vilket ofta är den största 
utmaningen och det vanligaste problemet med alla typer av konstnaglar. Preparationen av nageln kräver 
stor noggrannhet för att materialet ska få maximalt fäste och lång hållbarhet. Vissa naglar kräver mer för-
arbete än andra och oftast behöver man lägga ner mer tid på detta moment vid kundens första besök. Att 
lägga lite extra tid på denna förberedelse och preparation kan bespara dig så mycket som en halvtimme 
när kunden kommer tillbaka problemfri för underhåll. En noggrann preparation tar ca 15-30 minuter 
beroende på kundens förutsättningar och på hur erfaren nagelterapeuten är. 

Inget material för konstnaglar fäster på hud, alla nagelprodukter fäster endast och bara på en noggrant 
rengjord nagelplatta! En noggrant utförd preparation förebygger problem och motverkar att materialet 
släpper ifrån nageln.

Förberedelsen av nageln görs i stort sett på samma sätt, oavsett vilket material som sedan ska appliceras. 
Nageln ska hållas torr, ren och avfettad före applicering av akryl och gel för att uppnå maximal vidhäftning. 

Produkter och verktyg som används vid preparation
och förberedelse av nageln

REQ Tvål - En mild, 
återfuktande och fuktig-
hetsbevarande tvål med 
Vitamin-E och Aloe Vera. 

REQ Pro Pusher & 
Cutter. Kombinerad 
pusher & cutter för 
naturlig nagelvård.

REQ Nagelbandstång. 
Professionell tång för 
trimning av nagelband.

Halvmåne kombifil & 
buffer #180/180
Medium fil och 
buffer i ett. 

En högeffektiv nagel-
bandsremover som 
mjukar upp nagel-
banden och förenklar 
avlägsnandet av döda 
hudceller från nagel-
plattan. Återfuktar 
huden med Aloe Vera.

REQ Cleanser är en skon-
sam ytrengöring för så-
väl dina naturliga naglar 
som konstnaglar i gel. 
Antiseptiska egenskaper 
och med en tillfälligt 
uttorkande effekt, gör 
att REQ Cleanser ger 
en perfekt grund för en 
extra bra vidhäftning av 
valfritt konstmaterial. 

REQ Ultrabond är en 
lufttorkande, syra-
fri bonder som ökar 
vidhäftningsförmågan 
mellan akryl/gel och 
den naturliga nageln. 
Appliceras i två lager 
och ger bästa möjliga 
utgångsläge för ditt val 
av konstmaterial. 

Halvmåne vit 
#240/240 
Fin fil som främst 
används på naturlig 
nagel.

ALCOGEL 77 vol%
 • Återfuktande handdesinfektion. 
• Effektiv mot bakterier och virus utan att torka ut huden. 
• Berikad med Aloe vera som fuktbalanserar och mjukgör. 
• Går snabbt in i huden och klibbar inte efter avdunstning.
• Svensktillverkad.
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Preparation och förberedelse - Steg för steg
Börja alltid varje behandling med att du och kunden tvättar händerna noggrant med REQ Tvål och nagel-
borste i ljummet vatten. Torka torrt och massera sedan in en riklig mängd REQ Hand-
desinfektion.

1. Använd en 240 grits fil för att fila nagelns form och längd. Fila ner längden och runda 
av kanterna på nageln för tippapplikation eller underfila nageln för mallapplikation. 

2. • Applicera en riklig mängd Nagelbandsremover jämnt fördelat runt basen på alla 10 
naglarna. 
• Använd en pusher och fördela produkten på den nedre delen av nagelplattan och 
den omkringliggande huden, låt verka 2 minuter. 

Viktigt! Tvätta sedan av Nagelbandsremovern med tvål och vatten 
för att neutralisera och avsluta den aktiva processen. 

3. Skjut försiktigt tillbaka nagelbandet med din ProPusher, tänk på att nagelbandet skyddar nagelroten så 
var ytterst försiktig. Det är viktigt att man håller ProPushern i rätt vinkel för att undvika att man skrapar 
nagelplattan eller skadar nagelbandet.

4. Använd kniven på ProPushern för att avlägsna döda hudceller från nagelplattan Försäkra dig om att du 
arbetar längs med båda lateralerna och i hela området runt eponychium. Var försiktig så att du inte repar 
nagelplattan. 
5. Klipp försiktigt bort eventuella hudflikar och död hud med en nagelbandstång om det är nödvändigt.
6. Ta försiktigt bort glansen från nagelns yta med Halvmåne buffer 180 grit, fila med lätta tag i nagelns 
växtriktning dvs mot dig. Var extra noggrann runt nagelbanden och längs med lateralerna7. Kontrollera att 
all glans är borta. Borsta naglarna med nagelborste. 

 PREP

Endast de översta 3-5 lagren får tas bort i preparationen av nageln, en för grov fil eller hårdhänt 
filande kan lätt ta bort upp till 30 lager av de ca 100 lager som nagelplattan är uppbyggd av.

1

2

A. Pusher rätt vinkel vid nagelbandet
B. Pusher fel vinkel – rispar nagelplattan
C. Pusher fel vinkel- skär nagelbanden

A B C

4 5 6 7

 PREP
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För applikation av Akryl eller Gel på tipp: 
Om du valt att arbeta med tippar fäster och filar du klart alla tippar innan du fortsätter med rengöringen i 
nästa steg. 

För applikation av Akryl eller Gel på den naturliga nageln eller på mall: 
Om du valt att skulptera på mall eller om du ska förstärka den naturliga nageln går du direkt vidare till 
rengöringen i nästa steg. 

Rengöring av nagelplattan före produktapplikation med Akryl eller Gel

En noggrann rengöring och förberedelse av nagelplattan måste alltid göras före applikation av akryl och 
gelmaterial. Var extra uppmärksam i området runt nagelbandet, där det ofta samlas både fildamm och 
naturliga fetter från huden som förhindrar materialet från att fästa ordentligt. 

Denna rengöring och förberedelse görs i två steg: 

1. Fukta en pad med REQ Cleanser och torka nagelplattan noggrant i gnuggande rörelser.

2. Applicera REQ Ultrabond i ett tunt lager på alla 10 naglar och upprepa med ytterligare ett tunt lager. 

1 2

Tänk på att akryl eller gel måste appliceras på nageln inom 30 minuter efter det att rengöringen 
skett för bästa resultat. Nageln börjar därefter återfukta sig själv och kräver då att man upprepar 
båda stegen i rengöringen innan man fortsätter produktapplikationen. Detta gäller även om 
kundens nagel kommer i kontakt med någonting annat än din skulpteringspensel.

1 2
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MALLAR

Med unika egenskaper för varje tipp, har REQ tippar för såväl nybörjaren som proffset, den trendmedvetna och 
för dig som söker det där lilla extra. REQ presenterar en flexibel tipp med unik fästyta som är 
tids-besparande vid applicering, försedd med djup C-kurva och förarbetade vackra smilelinjer. 

Samtliga tippar säljs i boxar om 600 tippar med ett refillsystem om 50 st/stl.

Allround stl. 1-10 
Flexibel tipp med bred fästyta och mycket mild C-kurva. Fästytan används 
med fördel för tunna och/eller skadade naglar.

Finns i naturell.

Competition stl. 1-10
Flexibel tipp utan fästyta med djup C-kurva och raka sidolinjer. 

Finns i färgerna clear och naturell.

Karin stl. 0-9
Flexibel tipp med unik fästyta som är tidsbesparande vid applicering, djup 
C-kurva och förarbetade vackra smilelinjer. Fästytan används med fördel som 
guide för smilelinjer vid akryl/gel applicering. 

Finns i färgerna clear, naturell och vit.
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Förvaring av din pensel

Rengör alltid din pensel i ren akrylvätska efter varje användning och torka noggrant penselhåren mot en 
ren pad innan du sätter på kapseln. Om akrylvätska samlas i penselhåren och tränger ner i metallskaftet 
kan metallskaftet börja rosta och/eller lösa upp limmet som håller penselhåren på plats. En pensel som 
börjat rosta avger en gulaktig färg när du arbetar och om limmet som håller fast penselhåren börjar lösas 
upp börjar penselhåren falla ur ett efter ett. I båda fallen rekommenderas penselbyte! Var därför extra 
noga med rengöring och avtorkning av penseln efter arbetsdagens slut. Förvara alltid din pensel stående 
med penselborstet nedåt, för att undvika att akrylvätska rinner ner i penselborstet 
och metallskaftet.

Akrylvätska och Akrylpulver 
Med höga krav på säkerhet och optimal materialkompabilitet, presenterar REQ ett unikt 
Akrylsystem som ger dig oändliga möjligheter att skapa starka och hållbara naglar.

REQ Akrylvätska bjuder på egenskaper som maximal flexibilitet och en överlägsen 
vidhäftningsförmåga. Utrustad med en unikt framtagen hällpip, minimeras riskerna 
för onödigt spill och hudkontakt. • Unik hällpip • Maximal flexibilitet • Lättarbetad 
• Överlägsen vidhäftning 

REQ Akrylpulver är ett krämigt, lättarbetat och självutjämnande akrylpulver utan 
luftbubblor. Pulverkvaliteten erbjuder en optimal färgstabilitet och finns tillgänglig i två 
härdningstider.• Självutjämnande • Minimal bubbelbildning • Krämig konsistens 
• Optimal färgstabilitet 

REQ Dip & Designpulver är ett snabbhärdat och lättarbetat Designpulver som använt 
tillsammans med REQ Akrylvätska ger maximal pigmentering och färgstabilitet. 
Finns i burkar om 10 g. Låt fantasin flöda bland våra 24 färger! 
• Snabb härdningshastighet • Lättarbetat 

Tillverkningen

Petroleum, även kallat mineralolja, bergolja eller råolja är den råingrediens som både akrylvätska och 
akrylpulver tillverkas av. Akrylvätska framställs syntetiskt från petroleum och skeppas sedan i stora tankar 
till tillverkarens fabrik. Akrylpulver framställs av akrylvätska och tillverkas i fabriken hos 
tillverkaren, där akrylvätskan placeras i en stor mixer och vatten tillsätts. Eftersom akrylvätska inte blandar 
sig väl med vatten så blir den inte utspädd utan drar istället ihop sig till små pärlor. Man mixar blandning-
en snabbt och tillsätter initiator och katalysator som får vätskan att omvandlas till pulver. Vattnet 
avlägsnas och pulverpartiklarna torkar, tillsatsämnen som bla pigment blandas i och pulvret är sedan 
färdigt.

Olika pulver har olika kemiska sammansättningar med varierande nivåer av initiatorer och 
katalysatorer. För lite initiator kan orsaka allergiska reaktioner och ett mycket svagt material. För 
mycket initiator ökar risken för missfärgningar och skörhet i materialet. För att uppå bästa möjliga 
resultat utan risker är det därför viktigt att aldrig blanda vätska och pulver från olika tillverkare 
eftersom de inte är framtagna för att användas tillsammans.

 Akryl
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Naturell förstärkning på naturlig nagel eller tipp

1. Börja med ditt val av Transparent Klar eller Transparent Rosa för att skapa den fria kanten. Lägg ner 
bollen på den fria kanten och arbeta bollen direkt uppåt och ut mot sidorna. 
2. Kontrollera nageln ifrån sidan innan du går vidare med nästa boll så att nageln får en bra form och till-
räckligt med styrka. 
3. Placera en boll mitt emellan zon 2 och nagelbandsområdet. Arbeta dig ner mot nagelbandet och ut mot 
sidorna med lätt press och pensla sedan med lätt hand materialet mot den fria kanten. 
4. Gå sedan tillbaka till nagelbandsområdet för att pressa ner materialet i nagelplattan. 
Gå vidare och upprepa alla steg på nästa nagel till dess att alla naglar är färdigskulpterade.
5. Slutfila alla naglarna och borsta noggrant med nagelborste. Torka av ytan med REQ Cleanser och för-
segla med ett av alternativen på sid.23.

Enkel men festlig dekoration av den fria kanten

Med ditt val av glitter och/eller färgad akryl kan du enkelt skapa glamorösa och festliga naglar! Du kan 
även applicera stickers, stenar eller andra dekorationer under Akrylen. Låt endast din egen fantasi sätta 
gränserna för vad som är möjligt!

Nedan finner du de enklaste men mest användbara alternativen för den traditionella Franska Manikyren. 
För bästa resultat applicerar du dessa exempel på en nagel med naturell förstärkning för att slippa synliga 
vita kanter från en Fransk Manikyr. 

Glitter utan skarp smilelinje

1. Pensla på ett tunt lager med ditt val av glitterakryl över hela zon 1. 
2. Tona lätt ut akrylen över nagelns egna fria kant, utan att korrigera smilelinjen.
3. Placera en boll mitt emellan zon 2 och nagelbandsområdet. Arbeta dig ner mot nagelbandet och ut mot 
sidorna med lätt press och pensla sedan med lätt hand materialet mot den fria kanten. 
4. Gå sedan tillbaka till nagelbandsområdet för att pressa ner materialet i nagelplattan. 
Gå vidare och upprepa alla steg på nästa nagel till dess att alla naglar är färdigskulpterade.
5. Slutfila alla naglarna och borsta noggrant med nagelborste. Torka av ytan med REQ Cleanser och för-
segla med ett av alternativen på sid.23.

 Akryl
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Reversed Fransk Manikyr med Heltäckande (eller ditt val av)
rosa på naturlig nagel eller tipp 

1. Om du vill eller behöver, väljer du en Heltäckande rosa i zon 2 för att dölja den naturliga nagelns fria 
kant eller skador i nagelplattan, annars väljer du en Transparent rosa. Börja med att applicera en boll mitt 
på nageln, lägg penseltoppen på nagelplattan och pressa bollen mot dig likt en solfjäder för att eventuellt 
kamouflera den fria kanten, förlänga nagelbädden och/eller skapa din guide för smilet. Var noga med att 
skapa ett bra djup i smilet och ge plats för snibbarna på sidorna. Bollen ska smälta ihop med nagelplattan 
mot nagelbandsområdet, utan några kanter, som skapar skuggor och linjer i slutresultatet. 

Förläng aldrig nagelbädden längre än fram till fingertoppen och låt snibbarna avslutas just ovanför 
den naturliga nagelns fria kant sett ifrån sidan, för ett naturligare resultat.

2. Fortsätt sedan med att lägga en mindre boll Transparant rosa vid nagelbandet, arbeta med bestämda 
press och pensla sedan lätt över nageln mot den fria kanten för att skapa apex och balans i nageln. 
3. Kontrollera nageln ifrån sidan innan du går vidare med nästa steg så att nageln får en bra form och 
tillräckligt med styrka. 
4. Avsluta applikationen genom att lägga en boll med ditt val av vitt eller ”Dip & Designpulver” på den fria 
kanten och fyll ut hela zon 1.
5. Håll upp fingret aningen bakåtlutat för att lättare upptäcka ojämnheter och skapa djupare och tunnare 
snibbar under detta moment. Använd hellre för mycket vit, som sedan lätt filas bort, än att lägga för lite 
som kan skapa glapp, ojämnheter och skuggor.
Gå vidare och upprepa alla steg på nästa nagel till dess att alla naglar är färdigskulpterade.
6. Slutfila alla naglar och borsta noggrant rent med nagelborste. Torka av ytan med REQ Cleanser. Försegla 
med Toppgloss och härda 60 sek i LED-lampan.

1

 Akryl
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Reverse Fransk Manikyr  på mall
1. Innan mallarna fästs är det dags för rengöring av nagelplattan. Se ”Rengöring av nagelplattan” 
sid 33.
2. Mjuka upp mallen och gör den följsam genom att ”rulla” mittpartiet på mallen mellan dina 
tummar.
3. Skräddarsy alltid mallen om och där du behöver för bästa passform om t.ex kundens 
hyponychium inte stämmer överens med mallen eller om nageln är bredare än mallens form.
4. Håll tummarna på ovansidan av mallens ”vingar” och pekfingrarna på undersidan, 
pekfingrarna ska peka mot dig.

5. Styr mallen med dina tummar och matcha kundens c-kurva innan du applicerar mallen genom 
att titta framifrån.

6. Applicera sedan mallen utan att komma i kontakt med den rengjorda nagelplattan.

7. Fäst mallen med hjälp av att trycka till med tummarna på sidorna av kundens finger och 
försiktigt avlägsna dina pekfingrarna från mallen.

 Akryl
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5
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7
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 Akryl

13. Avsluta applikationen genom att lägga en boll med ditt val av vitt eller ”Dip & Designpulver” på den fria 
kanten och fyll ut hela zon 1. Vrid ordentligt på fingret när du arbetar för att noggrant kunna skapa skarpa 
sidolinjer utan hack,glapp eller ojämnheter. Applicera hellre för mycket material, som sedan lätt filas bort, 
än för lite som kan skapa glapp, ojämnheter och skuggor. Håll upp fingret aningen bakåtlutat vid detta 
moment, för att lättare upptäcka ojämnheter och skapa djupare och tunnare snibbar. 

14. När materialet börjat ythärda något avlägsnar du mallen genom att öppna perforeringen och dra 
mallen försiktigt nedåt. 

15. Forma parallellerna raka med ett lätt tryck mellan dina tummar, eller lägg en rods i lämplig storlek 
under den fria kanten och forma c-kruvan. Våra rods har markeringar för längd och en 50% c-kurva.

16. Slutfila alla naglar enligt filschema. Borsta noggrant rent med dammborsten. Försegla med Toppgloss 
och härda i LED 60 sekunder. Avsluta med att massera in REQs nagelolja.
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Problem som kan uppstå

Ibland kan man stöta på problem under behandlingen eller när kunden kommer tillbaka för att underhålla 
sina naglar. Nedan har vi försökt belysa de vanligaste utmaningarna.

Problem:
Materialet släpper längs nagelbandet

Kan bero på: Att preparationen av nagel-
plattan, speciellt runt nagelbandet inte är 
tillräcklig.
Prova istället: Att noggrant kontrollera 
att all icke levande hud runt nagelbandet 
avlägsnas under förberedelserna av nagel-
plattan.

Kan bero på: Att akryl har kommit i kontakt 
med hud/nagelband under applikationen.
Prova istället: Att alltid hålla alltid en 
marginal då du applicerar produkterna. 

Kan bero på: Att det ligger för mycket akryl i 
nagelbandsområdet. 
Prova istället att: Att applicera en mindre 
boll nagelbandsområdet för ett tunt och 
naturligt resultat. 

Kan bero på: Att Toppgloss har runnit ner 
och kommit i kontakt med huden. 
Prova istället: Att applicera Toppgloss på 
endast en nagel i taget, fixera 5 sekunder 
och upprepa till dess att alla 10 naglar är 
applicerade. Härda då varje hand i 
60 sek.

Kan bero på: Att man inte pressat på bollen 
tillräckligt mycket i nagelbandsområdet så 
att den fått en bra vidhäftning till den 
naturliga nageln.
Prova istället: Att vänta 2 sek innan du med 
lätta men bestämda press arbetar bollen 
och får den att smälta ihop med nageln i 
nagelbandsområdet.

Problem: Toppgloss släpper längs 
sidorna och vid fria kanten

Kan bero på: Att Toppgloss saknades vid fria 
kanten innan härdning. 
Prova istället: Att noggrant försegla den fria 
kanten innan härdning.
 
Kan bero på: Att ytan på nageln är för slät. 
Prova istället: Att noggant fila eller buffa 
naglen med en ny 180 grits fil, så är du säker 
på att filreporna är 180 grit.

Kan bero på: Att Toppgloss har runnit ner 
och kommit i kontakt med huden. 
Prova istället: Att applicera Toppgloss på 
endast en nagel i taget, fixera 5 sekunder 
och upprepa till dess att alla 10 naglar är 
applicerade. Härda då varje hand 60 sek.

 Akryl
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Problem:
Nageln har inte fått ett högglansigt 
utseende

Kan bero på: Att man masserat in Nagel-
oljan innan naglarna hunnit svalna något när 
de kommit ut ifrån LED-lampan.
Prova istället: Att vänta någon minut innan 
du masserar in Nageloljan. 

Kan bero på: Att Toppgloss har applicerats 
för tunt och lämnat områden utan glans.
Prova istället: Att applicera ett jämnt lager 
över hela nageln och kontrollera att inga 
områden är utan glans innan du placerar 
nageln i LED-lampan.

Problem: 
Nageln går av vid brytpunkten

Kan bero på: Att akrylen har applicerats för 
tunt i stressområdet och vid sidolinjerna.
Prova istället: Att alltid försäkra dig om 
att apexplaceringen är rätt/ är lika på alla 
naglar.
 
Kan bero på: Att kunden har väntat för 
länge mellan sina besök hos dig så att 
naglarna blivit för långa och är i obalans.
Prova istället: Att boka in dina kunder på 
regelbundna underhåll med högst 4 veckors 
mellanrum.

Problem: Smilelinjerna blir ojämna eller 
suddiga

Kan bero på: Att man penslat eller 
applicerat rosa akryl över den vita fria 
kanten. 
Prova istället: Att applicera det vita så 
korrekt och jämnt att den rosa bollen inte 
fastnar där.  
 
Kan bero på: Att man är oerfaren av att
skapa smilelinjer. 
Prova istället: Att öva, öva och öva! Övning 
ger färdighet! 

Problem: 
Kunden får en luftficka mitt på nageln

Kan bero på: Att bollen har varit för stor och 
/eller för blöt så att överdriven krympning 
har skett vid härdningen.  
Prova istället: Att applicera flera mindre 
bollar med korrekt mix ratio. 
 

Problem: Slutresultatet visar små luft-
bubblor i materialet.
 
Kan bero på: Att bollen har blivit 
överarbetad. Bubblor dyker upp när du 
arbetar för snabbt eller är för lätt på handen 
och klappar istället för att använda dig av 
bestämda press.
Prova istället: Att arbeta med bestämda 
press, utan att stressa eller dutta.
 
Kan bero på: Att det finns luftbubblor i 
penseln.
Prova istället: Att pressa penselborstet mot 
doppkoppens botten och vicka lite på pen-
seln för att avlägsna luftbubblorna innan du 
tar upp nästa boll.

Kan bero på: Att du arbetar med en alldeles 
för blöt mix ratio. 
Prova istället: Att öva på att ta upp bollar 
med korrekt mix ratio.

 Akryl
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Problem:
Kundens naturliga nagel separerar ifrån 
materialet vid fria kanten 

Kan bero på: Att den naturliga nageln har 
blivit torr och skör. 
Prova istället: Att rekommendera kunden 
till att använda REQ Nagelolja morgon och 
kväll på undersidan av nageln för att hålla 
den naturliga nageln flexibel och i bra kondi-
tion.

Kan bero på: Använt naglarna som verktyg. 
Prova istället: Välj den behandling som bäst 
passar din kunds livsstil.

Problem: Ytan får små hål och ojämn-
heter

Kan bero på: Att ytan på nageln är för slät 
och jämn för att Toppglossen ska fästa.
Prova istället: Att noggant fila eller buffa 
naglen med en ny 180 grits fil, så är du säker 
på att filreporna är 180 grit.
 
Kan bero på: Att Toppgloss har applicerats 
för tunt. 
Prova istället: Att applicera Toppgloss i ett 
rikligare lager, ungefär som andra lagret 
nagellack. 

Kan bero på: Att för mycket fildamm ligger 
kvar på ytan innan Toppgloss appliceras.
Prova istället: Att alltid noggrant borsta rent 
från fildamm innan du applicerar Toppgloss. 

 Akryl



Kontakta oss 
Har du tankar, frågor eller funderingar som du vill dela med dig av, eller vill 

du komma i kontakt med din närmaste REQ Skola?  Slå oss en signal så gör vi 
vad vi kan för att hjälpa dig.

REQ Eskilstuna
Sanna Suomela & 
Tina Karkuletho
Carlavägen 80
63351 Eskilstuna (Källarlokal)
Tel: 0762-98 56 66
salongyourtime@live.se

REQ Göteborg 
Top Nail
Göteborgsvägen 88 
433 63 Sävedalen
Tel: 0723-29 70 07
Amypham00@hotmail.com
Instagram: Topnail.se

REQ Halmstad 
Elin Andrén
Karl XI:väg 47
302 95 Halmstad
Tel: 035-10 30 00, 
0730- 40 46 02 
info@beautybar.se

REQ Höör 
Emelie Olsson
Mejerigatan 6
243 30 Höör
Tel: 0738-37 51 95
info@designnaglar.se

REQ Kalmar/Bergkvara
Sylvette Ludwig
Kungsvägen 45 
385 40 Bergkvara
Tel: 0703-03 11 62
info@sylvettesnaglar.se

REQ Olofström 
Emily Palander 
Nedre brogatan 1
293 31 Olofström
Tel: 0730-97 12 03 
emily_palander@hotmail.com 

REQ Skåne 
Nina Filipanics
Tel: 0734 25 90 99
nf@re-q.se
Petra Nilsson
Tel: 0734 25 90 98
petra.nilsson@re-q.se
Torget 5 A
245 31 Staffanstorp
 
REQ Skövde 
Eva Johansson
Stora Skattegården 3
Borgunda 520 50 Stenstorp
Tel: 0705-45 11 49 
eva.johansson@borgunda.se 

REQ Stockholm 
Diana Nidzovic
Sveavägen 120
113 50 Stockholm
Tel: 08–441 81 85
info@stockholm-manicure.se

REQ Sundsvall
Monette Nickisch
Bragegatan 1
856 41 Sundsvall
Tel: 0702- 69 24 42
monettenic@hotmail.com

REQ Söderhamn
Åsa Wollertsen
Kungsgatan 23-25 
826 30 Söderhamn
Tel: 0270 24 19 68, 
0707-75 70 52
info@fakefactory.se

REQ Örebro
Kathrin Fors
Allmogegatan 113
703 60 Örebro
Tel: 019 -611 00 07,
0707-77 44 66
info@lillax.se

Utbildningsansvarig:
Petra Nilsson
Tel: 0734-25 90 98
pn@re-q.se

Försäljnngsansvarig:
Nina Filipanics
Tel:0734 259099
nf@re-q.se



REQ AB, Box 4054,
300 04 Halmstad, Sweden | www.re-q.se


