
Hur man tar bort vattenbaserade nagellack:

Vattenbaserade nagellack är en fantastisk uppfinning tycker vi som är snäll mot både kroppen och 
jorden. 

Det finns endast en mindre rolig sak och det är att det är svårare att ta bort än ”konventionellt” 
nagellack om du lämnar det på naglarna mer än en vecka. Det är lättare att få bort efter 4-5 dagar.

1. Om du vill ta bort nagellack från huden eller naglarna innan det har torkat, använd bara vatten 
eller en tandpetare doppad i vatten.

2. För att ta bort vattenbaserade nagellack inom 6 dagar efter applicering är nyckeln att använda 
en remover avsedd för vattenbaserade nagellack. Det hittar du här. Det används med fördel med 
”remover sticks” som du hittar här.

Steg för att ta bort:

Till att börja med, är den bästa tiden att ta bort vattenbaserade nagellack direkt efter ett bad eller 
dusch. Nagellacket kommer att ha absorberat vatten och vara lättare att ta bort. Alternativt kan du 
starta borttagning genom att blötlägga dina naglar i varmt vatten i fem minuter.

För borttagning, är det viktigt att använda bomull pads eller tyg med lite textur. Bomullstussar har 
inte riktigt tillräckligt med textur för att ”få tag på” nagellacket.

Blöt en bomullsspad i remover och dra över varje nagel. Tillåt naglarna att genomblötas i ungefär 
en minut.Ta en till bomulls pad indränkt i remover och torka på varje nageln en stund, alternera 
mellan naglarna.

Om nagellacket fortfarande inte kommer av dina naglar, prova att blötlägg dina naglar i varmt 
vatten under ytterligare fem minuter. Fortsätt att torka naglarna med remover. Du kan även nu 
börja skrapa bort nagellacket med en ”remover stick” medans dina naglar är nedsänkta i varmt 
vatten.

Tvätta sedan händerna med tvål och vatten, torka dem och återfukta händerna med en kräm eller 
lotion.

https://www.clearlife.se/sv/artiklar/sante-nagellacks-remover.html
http://www.clearlife.se/sv/artiklar/sophi-nail-polish-remover-sticks.html

