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Am I Right Or Am I Right



CAPTION  heeft in een rap tempo de  
harten van de echte kenners veroverd. 
Sinds de introductie in het najaar van 2014 
zijn zeer veel journalisten en professionals 
het erover eens dat CAPTION de ‘next step’ 
is in de kleuring, verfraaiing en verzorging 
van nagels. Dat dit geen reclame-praat  
is, wordt bewezen door de zeer mooie 
(pers-)prijzen die in korte tijd in de wacht 
gesleept zijn. Vanwege de activiteiten  
met de beautybladen, beauty bloggers,  
bekende Nederlanders, Bekende Belgen 
(Vlamingen) en de algehele hype die 
CAPTION in 2015 heeft gecreëerd, in 
deze speciale Young Nails nieuwsbrief een  
overzicht van wat er in het afgelopen jaar 
is gebeurd. Het toont aan dat CAPTION  
ergens voor staat en in staat is gebleken 
de experts te overtuigen. Nu jij?

Natuurlijk ook uitgebreid aandacht voor de collecties, de 
producteigenschappen en mooie creaties . Kortom een 
must read voor professionals die nog geen CAPTION 
op de plank hebben ! En je weet het, als OPRAH zich 
ermee gaat bemoeien, dan hebben we goud in handen. 
Zorg dat je ook van de partij bent en wacht niet!

VEROVERT DE KRITISCHE PROFFESIONALS

In oktober heeft 
CAPTION bij  
OPRAH de eerste 
prijs gewonnen in  
de categorie “Nails”. 
CAPTION is de  
“next step” in  
nageltechnologie  
en zal het leven  
van de moderne  
en beauty-bewuste 
vrouw aanzienlijk 
vergemakkelijken.



CAPTION GArANTIEs

•	 	Blijvend	mooie	verzorgde	nagels	met‘gellook’,	zonder 
afbladderen.  

•	 	Houdt	tot	wel	9	dagen,	afhankelijk	van	lifestyle	en	conditie	van	
de natuurlijke nagels. Betrouwbare ‘vuistregel’ is: resultaat blijft 
2 tot 3 maal langer zitten dan met andere lakken.  

•	 	Een	(uiterst	zeldzame)	tussentijdse	chip	is	in	een	handomdraai	
bijgewerkt, zonder kleurverschil.  

•	 	CAPTION	Base	Coat	maakt	broze	en	beschadigde	nagels	binnen	
twee maanden sterker.  

•	 	Absoluut	veilig,	beschadigt	de	natuurlijke	nagel	niet,	ook	niet	bij	
verwijderen!  

•	 Verwijderen	gaat	eenvoudig	en	snel	met	nagellakremover		
•	 	Houdt	langer	als	nagels	professioneel	(zoals	in	de	salon)	zijn	

voorbehandeld (dwz.: met zachte sponsvijl voorzichtig bufferen, 
vetvrij maken, reinigen met alcohol en voorbehandelen met 
Young Nails Proteinbond). 

•	 	Bij	gebruik	op	broze	en	beschadigde	nagels	of	na	verwijderen	
van	een	gel-	of	acrylapplicatie,	direct	een	geweldig	resultaat.	
De houdbaarheid van dit verkregen resultaat is echter kort. 
Bij broze en beschadigde nagels is de houdbaarheid van het 
eindresultaat niet gegarandeerd en sterk afhankelijk van de 
algemene conditie van de natuurlijke nagels. 

•	 Geeft	ook	over	acryl	en	gel	een	zeer	mooi	resultaat.	

CAPTION sTAPPENPLAN

(werk niet op de ‘ouderwetse manier’, lees ook “laktechniek” op 
achterkant) 
1.  Start met Base Coat, werk hiermee alle 10 nagels geheel af 

(in verband met  de droogtijd dus niet per hand of per nagel 
aanbrengen).  

2.  Ga verder met kleur van keuze en werk ook nu weer alle 10 nagels 
af. Bij enkele zeer lichte kleuren soms twee laagjes nodig.  

3.  Start direct na het aanbrengen van de kleurlaag of Top Effect met 
de  Top Coat. Het is niet nodig om te wachten totdat de vorige 
coat helemaal droog is, want de Top Coat werkt als een sealer. De 
Top Coat (naar keuze glans of mat) verzegelt het geheel en droogt 
de applicatie zeer snel.  

4.		Het	eindresultaat	(3	lagen)	is	klaar	en	‘touch	dry’	binnen	één	
minuut. WACHT echter 12- 15 minuten om de              -formule 
volledig uit te laten werken.  
Het heeft na die uitwerktijd de look en hardheid van gel! 

5.  Verwijderen van de lak gaat in enkele seconden eenvoudig met 
een nagellakremover 

6.  OPTIE: De uitwerktijd van de              formule kan met enkele 
minuten worden versneld door gebruik van de Dry Drops (handig 
voor gebruik in de salon, maakt de –betaalde- professionele 
behandeling completer). Let op in verband met de snelle droogtijd 
en voorkom indikken van de lakken: Sluit elk flesje eerst goed af 
voordat het flesje van de volgende coat wordt geopend. 

Als	u	dit	leest	heeft	u	de	producten	fysiek	aangekocht	of	hebt	u	de	verzend-verpakking	reeds	geopend.	In	dit	geval	kunnen	wij	de	producten	niet	terugnemen	of	omruilen.

Beste Klant.
Hartelijk dank voor uw vertrouwen in CAPTION. Om optimaal te kunnen genieten van de high-tech              formule is het belangrijk deze informatie eerst goed 
door te lezen. Alleen in dat geval zijn onderstaande garanties van toepassing en heeft u optimaal plezier van uw aankoop. Neem deze informatie dus door 
voordat uw eerste CAPTION flesje wordt geopend.

WAT IS HET, WAT DOET HET

In de bijgevoegde brochures staat uitgebreid omschreven 
wat CAPTION betekent voor de modebewuste, maar  
drukbezette vrouw. We doen het hier wat korter: 
1) snel aan te brengen (zonder lamp)
2) supersnel droog
3) gel look, spiegelglans
4) zeer lang houdbaar, zonder chips én
5) simpel verwijderen met nagellakremover. 

CAPTION is de enige nagellak, waarschijnlijk het enige beauty-product, met keiharde 
garanties over de beloftes van de fabrikant. Uiteindelijk “vullen praatjes geen gaatjes” en telt dus 
alleen het resultaat. Iedere salonklant krijgt daarom bij aanschaf van de CAPTION producten een unieke 
bijsluiter. Deze bijsluiter geeft de richtlijnen voor de juiste applicatie en garandeert de gebruiker dan de 
resultaten.
Er zijn meer lakken uitgekomen in 2015 die zeggen te snel te drogen. Wij kunnen daarover een lang  
verhaal opschrijven of inzage geven in vergelijkende tests, maar doe zelf eens de meest simpele (droog-)
test. Probeer die ‘look-alikes’ eens uit voor het slapen gaan (zoiets was onmogelijk, want de ochtend 
erop had je geheid de dekbedprint in je nagels). De CAPTION-gebruikers weten het inmiddels. Alleen  
CAPTION doorstaat de LakMoesProef: met CAPTION kan je net voor het slapen gaan binnen een kwartier 
een kleurtje aanbrengen en de volgende dag zonder dekbedprint in je nagels wakker worden! 
Gegarandeerd, probeer het maar.

CAPTION LAKTECHNIEK
CAPTION is makkelijker in gebruik dan gewone nagellak, maar mag niet 

aangebracht worden op de bekende ‘ouderwetse’ manier. De high-tech 

LacQ3 formule droogt daarvoor te snel. Maak daarom enkele minuten vrij 

voordat er één flesje wordt geopend, want de lakken zijn (écht) al droog 

voordat dit is uitgelezen!
1.  Het lakpenseel strijkt makkelijker uit en is gevormd op de gemiddelde 

nagelriem (ovaal). Is ook dikker en breder, neemt daarom meer lak op dan 

normaal.2.  Na de opname van de lak niet teveel lak van het penseel afstrijken. Om het 

(gelachtig aanvoelende) product te laten levellen en problemen te voorkomen 

met de droogtijd, niet te droog werken. Bij te droog werken ontstaat 

streepvorming.  TIP: Strijk het kwastje na het dippen slechts éénmaal licht af  langs de 

flessenhals. Er blijft dan één kant van het kwastje ‘nat’. Gebruik de natte 

kant voor de applicatie. (Groot nagelbed? Dan geen lak afstrijken. Voor de 

leveling is dan alle lak nodig.)
3.  Het lakpenseel maakt een dekkende applicatie mogelijk in één aanzet. Één 

penseelstreek is voldoende. Met de kwast “tippen” en meervoudig strijken is 

‘not done’, want dit geeft door de ultrasnelle droogtijd een slecht resultaat!

4.  Werk vanwege de droogtijd ook niet per hand of  per nagel, maar breng de 

coating van het flesje dat openstaat direct aan op alle 10 nagels: Base, dan 

kleur of  (en) Top Effect van keuze, eindig met Top Coat. Breng altijd aan in 

combinatie met de Base en Top coat, anders werkt de LacQ3 niet.

5.  Na het aanbrengen van een laag op 10 nagels is de coat niet helemaal 

droog, maar wél al klaar voor de volgende coating. Elke volgende coat kan 

dus worden aangebracht nadat alle 10 nagels gelakt zijn. (Vandaar de 

aanwijzing niet per hand of per nagel te werken.)

6.  Vóór het aanbrengen van de volgende coat éérst het flesje afsluiten dat 

daarvóór is gebruikt. Laat het niet openstaan! CAPTION’s ultrasnelle 

droogtijd veroorzaakt dan stroperige –dikke- lak. Voorkom ook dat lak lekt 

over de rand van het flesje, geeft problemen met sluiting.

7.  Lees ook stappenplan.

Garanties en Gebruiksaanwijzing

Winnaar Beauty Astir 2014

Beste product in de categorie Beauty 
Discovery Luxe   
“Je zou denken dat zo’n lak er al wel was, 
zeker nu er zoveel lanceringen zijn op  
nagelgebied, maar deze nieuwkomer 
droogt echt in luttele seconden op. Nu is 
dat al uniek, maar bovendien blijft hij -ook 
al is het geen gellak maar een ‘gewone’ 
nagellak- zeker een week perfect zitten. 
Plus: bijzondere kleuren” (vakjury Astir  
Beauty Awards)



TOP EFFECTS                     KLEUREN

Voor de juiste applicatie zijn er twee speciale Top coats, in glans en matte finish, alsmede de Base coat. Daarnaast is er voor een nog snellere droging een 
speciale vloeistof, de Dry Drops. Dry Drops worden veel door salons gebruikt om het snelle drogen nog meer te accentueren. De Caption garanties zijn alleen 
geldig bij gebruik van deze base en top coats, omdat ook daarin de LacQ3 technologie is verwerkt. Zie voor applicatie en garanties de speciale bijsluiter

Onmisbaar: speciale                 Treatments

BASE COAT DRY DROPS

De Caption Top Effects hebben dezelfde hoge  
pigmentatie als de Caption kleuren. Ze worden op  
dezelfde manier aangebracht, in een combinatie of  
gewoon over de lakkleur, met Top Coat als laatste 
laag. Creëert ongekend mooie effecten op alle kleuren.  
Oneindige combinaties zorgen voor iedere gelegenheid 
voor een feestelijk of toepasselijk tintje. Op             staan 
al diverse filmpjes waar goed zichtbaar is wat de Top  
Effects doen en met welk gemak ze worden aangebracht. 
Gewoon een extra laag over de lak. 

MONDAY’S 

THE NEW FRIDAY

Aan de rechterkant is Top 
Effect “My Oh My” over 
zowel een nude tint als zwart 
gebruikt. Geeft natuurlijk met 
elke ondergrond een ander 
‘flashy’ effect.

Op de foto links is goed 
te zien hoe Top Effect 
“Outta My Mind” mooi 
uitkomt over zowel een 
nude tint als zwart” 

BETTER LUCK NEXT TIME

De basiscollectie van CAPTION bevat inmiddels 60 kleuren. Allemaal dekkend in één 
streek met een gel look finish. Aan te brengen op een eenvoudige manier, 10 nagels klaar 
binnen 10-15 minuten. En zo hard als gel.

Voor iedere gemoedsstemming, gelegenheid of gewoon een (gekke) bui heeft CAPTION 
een andere kleur. Vandaar de namen bij de kleuren. De collectie wordt seizoensmatig  
uitgebreid en aangepast. Hieronder enkele populaire kleuren, zie brochure voor  
totaaloverzicht.

Raadpleeg de brochure 
voor alle 18 Top Effects. 
Kijk op Youtube (logo) 
voor mooie creaties en 
step by steps !



LUCENTS                    KLEUREN

Voor de juiste applicatie zijn er twee speciale Top coats, in glans en matte finish, alsmede de Base coat. Daarnaast is er voor een nog snellere droging een 
speciale vloeistof, de Dry Drops. Dry Drops worden veel door salons gebruikt om het snelle drogen nog meer te accentueren. De Caption garanties zijn alleen 
geldig bij gebruik van deze base en top coats, omdat ook daarin de LacQ3 technologie is verwerkt. Zie voor applicatie en garanties de speciale bijsluiter

Onmisbaar: speciale                 Treatments

TOP COAT 
(GLANS)

TOP COAT 
(MATTE)

DE LUCENTS ZIJN ONTWORPEN VOOR SALONBEHANDELINGEN 
Maak met Caption Lucents in een handomdraai een 
unieke Chroomtint. De Lucents zijn niet dekkend,  
waardoor de Chroomlaag (Rewind Repeat) door de 
kleurlaag heen komt. Geweldig voor een speciale avond 
uit en te combineren met diverse nail art designs (zie de 
Stamping Plate op achterkant). Met Lucents maak je zelf 
de gewenste Chroomtint of een nail art creatie, en het 
blijft net zo lang zitten als de ‘gewone’ Caption lakken. 
Op            vind je echt geweldige creaties, inclusief de 
voorbeeldinstructies!

NOTE TO 
SELF

HOLD ON 

TIGHT

WAIT FOR IT

ALRIGHT 
ALRIGHT

EXCUSE 

YOU

GOOD FOR HER

CALM 

COOL & COLLECTED

De basiscollectie van CAPTION bevat inmiddels 60 kleuren. Allemaal dekkend in één 
streek met een gel look finish. Aan te brengen op een eenvoudige manier, 10 nagels klaar 
binnen 10-15 minuten. En zo hard als gel.

Voor iedere gemoedsstemming, gelegenheid of gewoon een (gekke) bui heeft CAPTION 
een andere kleur. Vandaar de namen bij de kleuren. De collectie wordt seizoensmatig  
uitgebreid en aangepast. Hieronder enkele populaire kleuren, zie brochure voor  
totaaloverzicht.

STAMPING PLATES
Maak met de Lucents en  
alle andere Caption lakken  
unieke creaties op de nagel 
door een simpele ‘stempel-print’. 
Door de ultra-snelle droogtijd  
en hoge pigmentatie is het  
aanbrengen van een trendy 
vorm nu kinderspel.
 



BN’ers love Caption!

Ook steeds meer Bekende Nederlanders raken 
overtuigd van de hoge kwaliteit van Caption. 
Door de unieke eigenschappen van Caption, 
sluit deze nagellak perfect aan in het leven 
van de drukbezette en veeleisende vrouw. We 
hebben hierover al vele enthousiaste reacties 
van verschillende BN’ers mogen ontvangen.  
Zo waren ze erg te spreken over het brede 
kleurenassortiment, maar ook de extreem 
snelle droogtijd bleef niet onopgemerkt! Zo ook 
Leontine Borsato: ‘’Wat een heerlijke nagellak 
is dit, droogt echt in een paar minuten!’’ 
(Leontien Borsato op foto rechtsonder)

Ook heeft er eerder dit jaar een luxe V.I.P. 
Lunch plaatsgevonden in het Amsterdamse 
5&33. Deze lunch vond plaats in samenwerking 
met Glossy Magazine Beau Monde. Hier waren 
verschillende BN’ers aanwezig zoals Victoria 
Koblenko, Leontine Borsato en Chantal Bles. 
Ook was SBS6 aanwezig om een item voor 
shownieuws op te nemen. Ook hier waren alle 
dames zeer te spreken over de prachtige  
kleuren en hoe eenvoudig Caption aan te  
brengen is. Caption is hiermee dus écht de 
beauty must-have van nu!

‘’Wat een heerlijk event! Ik ben verliefd 
op alle kleuren en ook vooral op de  
snelle droogtijd van de Caption  
nagellakken.’’(Chantal Bles op de 
Beau Monde Lunch, zij draagt hier de 
kleur Bite Your Tongue)

Ellemieke Vermolen

Chantal Bles en Sahrissa Ling

Beertje van Beers

Anouk Smulders en Emmy KlosRegina Romeijn en PR-Team Caption



CAPTION heeft sinds de introductie in oktober 2014 niets te klagen over de aandacht van de bekendste 
beauty bladen. Sindsdien zijn er meer dan 200 publicaties in bladen als Elle, Vogue en Beaumonde. 
Hieronder de leukste en meest recente.

CAPTION FEESTJES ? 
We zijn sinds kort gestart met de informatieve en 
leuke CAPTION EXPERIENCE PARTIES.
Waarom? Omdat het dikke pret is om met een 
groepje dames de CAPTION producten uit 
te proberen. Juist omdat CAPTION je 100% 
overtuigd als je het eenmaal hebt geprobeerd, 
hebben we deze mogelijkheid voor beauty-  
professionals, met of zonder full time salon. Het 
is daarnaast ook een perfecte aanvulling als je 
het in de salon te druk hebt om iedereen  
uitgebreid voor te lichten. Hoe organiseer je dit? 
Mail ons voor het info-sheet en de voorwaarden 
waaronder we je (indien nodig) kunnen helpen 
met je werkvoorraad.

Caption in Glossy Magazines!

Leontien Borsato en vriendinnen

Vrouw is bijlage Telegraaf
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Puur Wellness & Nagel
Instituut Noord-Holland

Schoolstraat 50
1719 AW Aartswoud
www.puurinstituut.nl
info@puurinstituut.nl

0229 - 581 115

Sky High Cosmetics
Josefine Bakerstraat 2

1311 GA Almere
www.skyhighnaildesign.nl
info@skyhighnaildesign.nl

036 - 533 34 88

La Queens Beauty &
Nails Instituut

Nassaustraat 18A
9671 BW Winschoten

info@la-queens.nl
www.la-queens.nl
0597- 700 203

Lovely Bij Moonnails
Binnenweg 4

2101 JK Heemstede
www.moonnails.nl

moonnails@hotmail.com
06-41525907

SalonCosmetics
Importeur

Innsbruckweg 198
3047 AH Rotterdam

www.saloncosmetics.nl
info@saloncosmetics

Menataupe Beauty Care BV
Van ’t Hoffstraat 37

2991 XP Barendrecht
www.menataupe.nl
info@menataupe.nl

0180 - 558 722

Nail Center Zoetermeer
Louis Braillelaan 100
2719 EK Zoetermeer

www.nailcenterzoetermeer.nl
nailcenterzoetermeer@live.nl

06 - 19 22 57 11

Proles Nails
Bemmelseweg 81H
6662 PE Elst (gld)
www.prolesnails.nl
info@prolesnails.nl

0481 - 351 418

BG Nails
Nunspeetlaan 293

2573 GD Den Haag
www.bgnails.nl
info@bgnails.nl

06 - 54 74 30 95

Romaris Wellness
Buizerdhorst 38
5431 LX Cuijck

www.romaris-wellness.nl
info@romaris-wellness.nl

085 - 104 28 47
alleen SpaRitual Dealer

Enjoy Nails &
Maz Beauty Land
Industriestraat 23

2671 CT Naaldwijk
www.enjoy-nails.nl
info@enjoy-nails.nl

0174 - 640 335

Angel Nails Uden
Oostwijk 1B

5406 XT Uden
www.angelnailsuden.nl
info@angelnailsuden.nl

0413 - 245 413

Curly Nails
Molendijk 86

3258 LN Den Bommel
www.curlynails.nl
info@curlynails.nl
06 - 38 35 29 88

Blond & Co kapper
Raadhuisstraat 43
5975 BJ Sevenum
077- 467 11 17

www.blondencoshop.nl
info@blondencokapper.nl

Allure Beauty-Shop
Luikersteenweg 170 Bus 001

3800 Sint-Truiden, België
info@allure-beauty-shop.be

www.allure-instituut.be/
+32- (0)11 - 582 432

Q-Nails
A.V. Poelmanstraat 2
3207 SJ Spijkenisse

www.q-nails.nl
info@q-nails.nl

06 - 51 53 82 88

Privilege Beauty & More
Westvlietweg 101

2495 AD Leidschendam
www.privilegebeauty.nl
mail@privilegebeauty.nl

070 - 399 38 65

Adore Nail Cosmetics
Bleek 36

2370 Arendonk, België
www.adore.be
info@adore.be

+32 (0)14 - 41 64 72

Nail Essentials
Dynastiestraat 55

1982 Elewijt, België
www.nailessentials.be
info@nailessentials.be
+32- (0)499 - 774 186

Nail XL
Beukweg 90

7556 DG Hengelo
www.nailxl.nl
info@nailxl.nl

074 - 250 5509
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Hieronder vindt u onze dealers in Nederland en België. De dealers in de roze vakjes zijn Master Dealers en verkopen uitsluitend Young Nails producten. 
De Master Dealers zijn Excellente Specialisten van Young Nails en verzorgen ook de opleidingen met Young Nails. De namen in rood weergegeven zijn 

SpaRitual dealer. In de paarse vakjes staan de Subdealers en de dealers uit België.


