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15 odpovûdí na
nejãastûj‰í otázky

Letní
malíﬁská
‰kola

AÈ uÏ máte ruku letité malíﬁky nebo s nail
artem právû zaãínáte, tuto lekci letního
ruãního malování s Designér tipy s módními
vzory zvládnete hravû. Povede ji zku‰ená
‰kolitelka znaãky Trosani Eva ·mídová.

Futuristick˘ trend reprezentovan˘
metalick˘mi odstíny se prosadil
na stﬁíbrn˘ch ‰piãkách tipu.
Hit leto‰ní sezóny - fialovou
najdete na romantick˘ch desénech.
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● Tipy jsou urãeny v˘hradnû k profesionální modelaci a nemají nic spoleãného
s jednorázov˘mi nalepovacími nehty
urãen˘mi pro koneãné spotﬁebitelky.
● Z pﬁedchozího bodu vypl˘vá i následné
pouÏití modelovací hmoty.
● Dobr˘ch v˘sledkÛ dosáhnete s UV
gely i se systémem prá‰ek - kapalina.
● Tipy vytváﬁí krásn˘ kontrast mezi ãir˘m
tûlem nehtu a barevnou ‰piãkou volného
okraje nehtu.
● Ruãnû malovaná kresba je pouze na
povrchu tipu, jak˘koli zásah pilníkem by
znamenal nenávratné odstranûní vzoru.
● Prachu a ostatních neãistot se zbavujte
pouze such˘m tamponem buniãiny.
Stírání povrchu tipu vlhkou cestou
pomocí ãistiãe nehtÛ zpÛsobí zmatnûní
jeho povrchu.
● VÏdy je nutné pilování pﬁechodu na
tipu, aby dokonale pﬁilnul k povrchu
nehtu.
● Ponechan˘ hladk˘ povrch tipÛ nemá
vliv na pﬁilnavost modelovací hmoty.
● Modelovací hmotu volte v barvû ãiré
nebo jemnû rÛÏové, mléãnû zbarvená
zmûní barevnost tipu.
● ZapeãeÈovací vrchní UV gely volte
v ãiré barvû.
● Doplnûní modelovací hmoty se nijak
neli‰í od modelace na bûÏn˘ch tipech.
● Malba je vÏdy umístûna pod okraj
pﬁirozené smile line, ãímÏ je zaruãeno
bezproblémové odrÛstání vzoru, aniÏ by
byl brzy patrn˘ podrÛstající pﬁírodní nehet
z pohledu hﬁbetu ruky.
● Odrostl˘ vzor, kter˘ je stále viditeln˘
na úplném konci ‰piãky tipÛ, nutnû
neznamená jejich odstranûní. Zpravidla
staãí malbu odpilovat, ãímÏ získáte nehet
bez vzoru. ·piãku nehtu lze zkrá‰lit bílou
hmotou k vytvoﬁení oblíbené permanentní
francouzské manikúry (podrobn˘ postup
viz Beauty Salon VeletrÏní speciál 2006).
● Barevné tipy jsou krásné pﬁi pouÏití na
v‰ech deseti prstech. Potﬁebujete-li je
pﬁesto kombinovat s tipy bez vzoru,
pouÏívejte Trosani Designér tipy Clear,
mnoh˘mi oznaãované jako sklenûné.
● LÛÏko pﬁírodního nehtu je po celou
dobu takovéto modelace „na oãích“.
V‰echny moÏné defekty jsou vidût, a
proto je nedoporuãujeme pouÏívat u
znatelnû po‰kozen˘ch pﬁírodních nehtÛ.
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alované tipy u‰etﬁí
spoustu ãasu. Vhodn˘
v˘bûr vzoru slouÏí jako
základ k dal‰ímu nail
artu. Fantazii se meze
nekladou, a proto trénujte malování
s barevn˘mi UV gely nebo zdobícími laky.
Ani ‰trasov˘mi kamínky ãi barevn˘mi flitry
nebo flitrov˘m prachem nemusíte ‰etﬁit.
Kombinováním pﬁede‰l˘ch technik klientelu urãitû okouzlíte. Leto‰nímu létu totiÏ
vévodí metalické efekty. Proto jsme
vybrali jednu z novinek mezi malovan˘mi
tipy. Metalicky ‰edá ‰piãka tipu je
doplnûná jemn˘mi kvûty v barvû lila (vzor
30-215). K decentnímu prozáﬁení tohoto
vzoru jsme nehty jemnû dozdobili kulat˘mi ‰trasov˘mi kamínky v barvû lila (vzor
07-010-09). NeÏ se pustíme do popisu
pracovního postupu, pﬁedkládáme nûkolik tipÛ a trikÛ pro usnadnûní modelace.

3. Velmi dÛleÏit˘m krokem je aplikace
TROSANI Nail Antiseptu pod voln˘ okraj
pﬁírodního nehtu. Jeho antiseptická pﬁísada napomáhá oãistit spodní stranu nehtu
a zároveÀ ho ponechává záﬁivû bíl˘.

4. Pﬁírodní nehty dokonale odmastûte
âistiãem nehtÛ.

8. Ostﬁíhejte je nástrojem Cutter.
Na definitivní délku tipÛ zatím nehleìte,
budete ji ﬁe‰it pozdûji pilníkem.

9. Zvolte koneãnou délku a tvar tipÛ, kterou pilujte vÏdy ostr˘m hrub˘m pilníkem,
napﬁ. hrubost 100 nebo150. Za-mûﬁte
se na rovnobûÏné postranní linie tipu.

Pracovní postup
1. Vydezinfikujte ruce Spitadermem,
tento dezinfekãní prostﬁedek je sporicidní,
virucidní, pÛsobí také proti bakteriím vãetnû TBC, proti virÛm vãetnû HBV a HIV.
Mimo jiné úãinkuje proti mikroskopick˘m
kvasinkovit˘m i vláknit˘m houbám.
2. Po odlakování nehtÛ Trosani odlakovaãem nehtÛ bez acetonu, formaldehydu
a toluenu s peãujícími oleji naneste
TROSANI Cuticle - Remover ke zmûkãení
nehtové kÛÏiãky, poté ji zatlaãte
manikúrním kop˘tkem. Manikúrním
nástrojem se‰krábnûte jemnou blanku
z povrchu nehtu poblíÏ jeho koﬁene.

5. ZkraÈte a vytvarujte nehty do oválného
tvaru pískov˘m pilníkem.

6. OdstraÀte de‰tník, tj. ochrann˘ tukov˘
film, z povrchu pﬁírodního nehtu.
K peelingu nehtÛ pouÏijte jemn˘ pilník
s hrubostí 240 nebo 180. Poté odstraÀte
vznikl˘ prach kartáãkem.

7. Vyberte vhodné velikosti tipÛ a nalepte
je. Lepidlo peãlivû aplikujte po celé lepící
plo‰ce tipu a nalepte je bez vzduchov˘ch
bublin.

10. Pﬁechod mezi nehtem a tipem
peãlivû odpilujte ostr˘m jemn˘m pilníkem
s hrubostí 180. Pilujte nepatrnou ‰íﬁkou
pilníku, abyste zamezila kontaktu
s malbou. PouÏíváte-li frézu, pak pilování
pﬁechodu bude pro vás hraãkou.

11. Aplikujte Nail Prep na nehty. Tento
pﬁípravek ve spreji slouÏí k dokonalému
vysu‰ení pﬁírodního nehtu, ãímÏ dosáhnete v˘borné pﬁilnavosti modelovací
hmoty i na problematick˘ch nehtech.
Urãitû jej nezamûÀujte s Primerem, kter˘
je sv˘m sloÏením zcela odli‰n˘. Nail Prep
od Trosani mÛÏe b˘t v kontaktu s pokoÏkou, navíc zanechává svûÏí vÛni. Nechte
kapalinu odpaﬁit z povrchu nehtu i tipu.
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12. Zbytky prachu nebo jin˘ch neãistot
odstraÀte z povrchu tipu pouze such˘m
tamponem buniãiny.
13. Nehty dokonale vymodelujte dle
bûÏn˘ch pravidel architektury modelovaného nehtu. Zvolili jsme oblíben˘
Trosani One for all LITE gel se samovyrovnávací schopností, kter˘ umoÏÀuje
zlehka nanést C-oblouk. Dostateãná
zásobárna gelu na nehtu v symbióze
s drÏením ‰tûtce a fixace pravé ruky vám
umoÏní bezproblémovou modelaci.
ZapomeÀte na tenké povlaky hmoty
na tipech, b˘vají také dÛvodem, proã
mnohdy nedrÏí nehty.

Nyní pﬁichází na ﬁadu bûÏné
zapeãetûní, ale pro tuto chvíli si
natrénujte, jak si poradit v problémové situaci sniÏující Ïivotnost
modelace. Zde je jeden z moÏn˘ch
postupÛ: V pﬁípadû, Ïe odpilujete více
materiálu u koﬁene nehtu, zbude vám
obnaÏen˘ pﬁírodní nehet. Na tuto malou
plochu pﬁírodního nehtu dokonale
nepﬁilne zapeãeÈovací UV gel, ponûvadÏ
neobsahuje vazební sloÏky. A proto si
vypomÛÏete ﬁídk˘m jednofázov˘m UV
materiálem Trosani Kulzer Nailing gel.
Aplikujte jej ve velmi tenké vrstvû po celé
plo‰e nehtu a nechte vytvrdit.
Tím pﬁipravíte dostateãn˘ podklad pro
UV gel bez vazební sloÏky, ãímÏ je:
16. NOMO GLOSS gel od Trosani.
Tento nov˘ pﬁípravek bez monomerÛ
zaruãuje nejlehãí aplikaci. Navíc se po
ozáﬁení UVA nesmr‰Èuje, a proto nemÛÏe
dojít k obnaÏení samotné ‰piãky modelovaného nehtu.

14. Namodelované nehty dÛkladnû
vytvrìte a polymerizujte v UV lampû.
Dostateãná doba vytvrzování a funkãní
záﬁivky v pﬁístroji mají také podíl na kvalitû
vytvrzovaného plastu.

17. Lepkavost setﬁete âistiãem nehtÛ a
zrevidujte postranní linie, v pﬁípadû nutnosti je zaãistûte jemn˘m pilníkem.

15. Vypilujte povrch a tvar nehtu do
koneãné podoby. Pod mléãn˘m povrchem se na chvilku schová malba, ale
hned v následujících krocích se obrázky
vynoﬁí v celé své kráse a natrvalo.
18. Peãujte také o pokoÏku rukou. Má-li
klientka na spûch, vyberte TROSANI
Oceán manikúru forte s jojobov˘mi perlami. Peeling pomocí moﬁské soli a peãující
oleje v jednom produktu nám u‰etﬁí
nûkolik minut ãasu. Po jemném tﬁení
pokoÏky zbytky spláchneme vlaÏnou
vodou a zbyl˘ olej vmasírujeme.
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19. Vmasírujeme do namáhané nehtové
kÛÏiãky peãující TROSANI NOURISHER
olej s typickou levandulovou vÛní, která
potû‰í smysly.
20. Do pokoÏky vetﬁete Trosani Wellness
mléko s vanilkovou vÛní a decentními
tﬁpytkami, jeÏ na opálené pokoÏce
vykouzlí záﬁící hvûzdiãky.

21. Klientce doporuãte pravidelnû o‰etﬁovat nehtovou kÛÏiãku Trosani TuÏkou
k péãi a dennû pouÏívat Nail antisept
pod nehty. V‰e ji názornû pﬁedveìte.

22. Teprve nyní nadchází vhodn˘ ãas ke
zdobení. Zajisté jej mÛÏete praktikovat po
bodu 16, pak je tﬁeba nechat dostateãn˘
ãas na vytvrdnutí pouÏit˘ch lakÛ, neÏ
pﬁistoupíte k bodÛm 17-20. K jemnému
prosvûtlení vzoru vybírejte ‰trasové
kamínky v barvû lila, která koresponduje
s tónem kvûtin. K dokonalé fixaci ozdob
pouÏívejte k tomu urãen˘ v˘robek Trosani
Sealer. Kamínky aplikujte jeden aÏ dva
kusy na nehet, cílenû naneste malé
mnoÏství fixatéru a okamÏitû do nûj vloÏte
kamínek. PomÛckou k uchopení kamínku
je navlhãená rÛÏová hÛlka, pomocí níÏ téÏ
kamínek ukotvíte do mokrého Sealeru.
Celou plochu nehtu s rozmístûn˘mi
kamínky následnû pﬁelakujte opût
Sealerem. Dobﬁe zafixovaná ozdoba
vám na nehtu vydrÏí i ãtyﬁi t˘dny. ■
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