Soakoff
Soak off er en konkurrence hvor du skal bruge gelpolish på naturneglene. Du skal skabe
nogle smukke ensartede og naturlige negle hvor på den ene hånd (valgfri hvilken) lakere
med traditionelt fransk (BEMÆRK BRUG IKKE EN COVER PINK) og den anden hånd
(modsatte) skal lakerer med en traditionel rød creme lak, uden shimmer, glimmer,
perlemor mm. Du har 45 min. til denne konkurrence.

Regler
-

Det må kun udføres på natur negle (ingen forlængelser er tilladt)
Alle negle skal i konkurrencen lakeres med Gele lak. Ikke alm. neglelak.
Topcoat skal påføres til afslutning
Alle produkter til at udføre en manicure er tilladt
Den ene hånd skal lakeres med en solid rød farve.
Den anden hånd med en fransk lakering. Der skal bruges hvid på den frie kant og
transparent pink på neglepladen. Det er ikke tilladt at bruge skimmer, cover pink eller
perlemor.
Det er IKKE tilladt at bruge hjælpemidler til at udføre den franskekant. Denne skal
udføres i fri hånd med pensel.
Alle generelle regler gælder også i denne konkurrence (LÆS)

Konkurrencen dømmes således:

Nail Shape
-

Formen af neglene ser konsekvent og ensartet ud.
Den frie kant må ikke være ujævn.
Den frie kant skal gå lige fra neglepladen.
Den frie kant skal være firkantet og have symmetri.

Cuticle Maintenance
-

Ingen skader eller irritation omkring neglebåndene.
Neglebåndsområdet skal være velplejet.
Neglebånd skubbes tilbage og trimmes korrekt.
Der må ikke være overdrevet trimning af neglebånd.

Underside
-

Intet synligt støv eller snavs er tilladt.
Ingen overskydende geleprodukt af nogen art.
Olie er tilladt men ingen overdreven brug.
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Surface Smoothness
-

Ingen filelinjer skal kunne ses på negleoverfladen.
Neglen skal føles glat som glas uden ujævnheder i overfladen.
Produktet skal være påført helt jævnt.

High Shine
-

Den øverste forsegler skal være skinnende på hele overfladen af neglen.
Der bør ikke være plamager eller pletter i overfladen
Alt stickylayer skal være fjernet

Red color application
-

Lakken bør påføres tæt og ensartet ved neglebåndene.
Der må ikke være striber i lakken
Der må ikke være lak på huden eller bagsiden af neglene.

Smilelines
-

Produktanvendelsen skal se jævnt ud, med en skarp farvefordeling ved smillinjen.
Den hvide skal have et solidt udseende.
Der må ikke være skygger i smilet.
Der må ikke være luftbobler i produktet.

Product application
-

Produkt på førelsen skal være jævn.
Der må ikke være skygger.
Der må ikke være luftbobler i produktet.
Der må ikke være ramt med produkt på huden.
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