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Hedvábný lesk přírodních
nehtů doplněný stylovým
líčením, matné efekty
make-upu.., není poznat,
který nehet je opravený
hedvábnými vlákny.

Hedvábně
hladké řešení
Pěstíte si přírodní nehty a když už jsou krásně dlouhé a vy se s nimi můžete konečně pochlubit, jeden
z nehtů napraskne. Než vás napadne radikální řešení, které vůbec nepotěší, totiž z drápků vyrobit
paličky, spěchejte „do servisu“. Eva Šmídová, lektorka manikúry značky Trosani vysvětlí jak pomocí
hedvábných vláken znovu „utkat“ neporušený nehet.

O

pravovat naprasklý přírodní nehet se může
jevit jako pošetilost. Není jednodušší jej zkrátit
a počkat nějaký ten týden až doroste? Jde
samozřejmě o nejrychlejší řešení, ale není pro
nikoho potěšující. Než všechny nehty radikálně
zkrátit a čekat, až zase do požadované délky dorostou (včetně
rizika, že se poté situace může na jiném nehtu opakovat)
vyzkoušejte vrátit čas a vykouzlit nehet jako před prasknutím.
Pokud naprasknul v místě lůžka, to znamená tam, kde ještě
nepřechází nehet ve volný okraj, lze prasklinku zafixovat
samolepící transparentní fólií oválného tvaru a přelakovat.
Řešení je to jednoduché a rychlé, zvládne ho i zákaznice sama.
„Záplata“ se však uvolní a je potřeba ji pravidelně obměňovat.
S prasklinou na volném okraji nehtu si však neporadí. Účinně
a elegantně dokáží v těchto místech opravit naprasklý nehet
hedvábná nebo skleněná vlákna.

Pravé nebo syntetické materiály?
Hedvábí je známý unikátní přírodní materiál a je všeobecně
známý jeho „výrobce“ tedy motýl Bourec morušový. Housenky během své proměny v kuklu vypouštějí ze svých žláz hustou šťávu, která na vzduchu tuhne.Vzniká hedvábné vlákno
vyznačující se svou pevností, pružností, jemností a hebkostí.

26 beauty salon

Kolébkou hedvábnictví je starověká Čína, ovšem dnes nás
neudiví, když známe i alternativní řešení, a proto současně
s hedvábnými vlákny upozorníme i na vlastnosti synteticky
vyráběných vláken. Podstata výroby umělého hedvábí spočívá
v tom, že přírodní kasein, buničina nebo želatina či klíh se
v chemických roztocích srážejí v pevnou hmotu a speciálními postupy pak vzniká předivo, např. acetátové, viskózové
či kaseinové hedvábí. Skelná vlákna rovněž patří mezi umělá
přediva, vyráběná jsou spřádáním roztaveného skutečného
skla ve vlákna a nitě.
ll Používání pružných vláken nachází uplatnění i v nehtové
kosmetice. Tato metoda využívá spojení velmi tenkých
flexibilních vláken (tzv. zpevňující báze) se základní hmotou,
lepidlem na nehty (tzv. matrice, pojidlo). Spojením těchto
dvou materiálů rozdílných vlastností vytvoří celek, tzv. kompozit. Kromě hedvábných vláken se používají na nehty také
skleněná vlákna vyrobená z křemičitého skla.

Jak probíhá oprava nehtu
Oprava přírodního nehtu probíhá pomocí skelné či hedvábné
tkaniny přiložené na přírodní nehet v jedné nebo více vrstvách a následném prosycení speciálním nehtovým lepidlem.
K urychlení vysychání lepidla se používá aktivátor nejčastěji
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ve formě spreje. Výsledný materiál, tzv. kompozit, vytváří
na nehtu velice tenkou vrstvu kopírující přirozenou klenbu
nehtového lůžka. Tím je zajištěna stejnorodost profilu klenby
nehtu před i po aplikaci zpevňující, opravné vrstvy.

Pracovní postup opravy
naprasklého přírodního nehtu:
1. Omyjte si ruce vlažnou mýdlovou vodou, pokožku a nehty

důkladně osušte.

2. Změkčete si přerostlou nehtovou kůžičku hydratační
emulzí Trosani Cuticle-Remover (což není potřeba, pokud

se o kůžičku pravidelně staráte), kterou necháte působit
přibližně tři minuty. Poté nevstřebané zbytky setřete
buničitým čtverečkem a ihned zatlačte změklou kůžičku
dřevěnou špachtlí. Postupujte šetrně, abyste si nezpůsobili
drobná zranění.
3. Pečlivě si odmastěte nehet. Smočte čtvereček buničiny
speciální čirou kapalinou - Trosani Čističem nehtů a otřete
si velmi důkladně všechny přírodní nehty, na které budete
aplikovat hedvábné nebo skleněné vlákno.
4. Nyní přistupte k důležitému kroku, jemným pilníkem si
šetrně odstraňte lesk z přírodního nehtu, který na něm tvoří
přirozený ochranný tukový film. V žádném případě nesmíte
pilovat nehet do jeho hloubky, pouze jej zmatněte po celé jeho
ploše. Buďte důslední i v těch nejméně dostupných místech
kolem nehtové kůžičky. Sebemenší chyba se vám vymstí a
trvanlivost opravovaného nehtu nebude ideální, odchlipování
materiálu by nastalo v několika málo hodinách po aplikaci.
Nezapomeňte si volný okraj nehtu zformovat
do požadovaného tvaru, např. oválného, hranatého nebo
mandlového.
5. Příprava nehtu je za vámi a čeká vás krok, kterým přírodní
nehet opravíte, jednoduše jej zaplátujete. Potřete si nehet
speciálním Trosani lepidlem s integrovaným štětečkem.
Ihned přiložte na plochu tkaninu a dřevěnou špachtlí ji
urovnejte tak, aby na jejím povrchu nebyly patrné záhyby.
Poté nasyťte přichycenou tkaninu lepidlem na jejím povrchu
tak, aby vám nezatékalo na pokožku prstů. Opakováním

vrstvení docílíte pevnější fixace, proto na vrstvu měkkého
lepidla přiložte opět vlákno, poté lepidlo atd.
6. Nyní postříkejte nehet Trosani aktivátorem, který
zabezpečí velmi rychlé vytvrdnutí lepidla. Počkejte několik
minut do úplného vytvrdnutí vzniklého kompozita.
7. Přesahující kompozit přes hranu nehtu vytváří nepravidelný tvar, který nyní zformujte jemným pilníkem do oblíbeného
tvaru. Pilování jde snadno, používejte výhradně jemné zrno
pilníku.
8. Bříšky prstů si přejeďte po povrchu opravovaného nehtu,
ucítíte jemné hrbolky. Ty je třeba vyhladit, aby nehet byl
hladký a lesklý, rovněž barevně sjednocený s přirozenou
barvou nehtu. K vyhlazení opět používejte jemný pilník,
důkladně opracujte i okraje kompozita. Nerovnosti okrajů
mohou způsobit odchlipování od nehtu a tím i nebezpečí
vzniku různých onemocnění nehtů.
9. Povrch opravovaného nehtu je nyní mléčně bílý a vaším
cílem je se barevně přiblížit povrchu přírodního nehtu. Proto
použijte Trosani čistící pilník číslo jedna (tmavě šedý)
nebo zelenou plochu Trosani Wellness pilníku a povrch jím
několikrát přepilujte. Hrubší poréznost povrchu kompozita
se zjemní natolik, že budete moci přikročit k poslednímu
finálnímu kroku. Uchopte pevně mezi prsty leštící pilník
Trosani číslo tři a povrch dokonale vyleštěte, nezapomeňte
na již zmíněné okraje, aby nedocházelo k zatrhávání a odchlipování kompozita.
10. K zapečetění povrchu použijte lesklý Trosani Quick
- dry zoom lak nebo nový Trosani No shine lak s matným
efektem. Potřebujete-li, můžete aplikovat barevný lak na
nehty.

Jaké pomůcky a pracovní
materiál potřebujete?
Můžete si zvolit hedvábná nebo
skleněná vlákna v pásu o délce 1m nebo
předstříhané, nabízí se i varianta samolepící. Potřebujete lepidlo na nehty se
štětečkem, aktivátor, dřevěnou hůlku,
Přírodní nehet
fixovaný hedvábnou
tkaninou a lepidlem
si zachovává
přirozený výraz.

Hedvábná či skleněná vlákna jsou efektivní
pomůckou manikérek pro napravení nalomených nehtů. Vzhledem k jednoduchosti
použití není od věci opravné sady nabídnout
také konečné spotřebitelce, aby i ona měla
opravné nástroje kdykoli při ruce.
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1. zatlačte
kůžičku

2. odmastěte
nehet

3. odstraňte tukový
film z nehtu

4. potřete nehet
lepidlem

5. předstříhaná
tkanina samolepící

6. přiložte
tkaninu

7. urovnejte tkaninu
dřevěnou hůlkou

8. potřete
lepidlem

9. první vrstva tkaniny je
důkladně nasycena lepidlem

10. odstřihněte
přečnívající konec

11. položte
druhou vrstvu

12. opět potřete
lepidlem

13. nastříkejte
Trosani aktivátor

14. před vytvrdnutím
odstřihněte tkaninu

15. pilujte nehet
do tvaru

16. vyhlaďte povrch
kompozitní hmoty

17. zjemněte rýhy
po pilování pil. č. 1

18. vyleštěte
povrch

19. ošetřete nehtovou kůžičku
a okolí výživným olejem

20. srovnání klenby nehtu
bez hedvábí a s kompozitní
hmotou, není rozdílu

jemný a leštící pilník. K ještě lepšímu udržení kompozitní
hmoty na nehtu je samozřejmostí odmaštění nehtů Trosoni
Cleanerem. K závěrečnému vyhlazení je vhodný Trosani
Wellness pilník, který obsahuje jak peelingovou, tak leštící
plochu.

Vše o vláknech
l Nízké materiálové náklady.
l Malá pracnost a časová nenáročnost opravy přírodního
nehtu, není třeba dlouhého tréninku.
l Povrch přírodního nehtu je třeba velmi jemně zdrsnit a
odstranit tak lesklý tukový ochranný film, jinak by trvanlivost
byla značně omezená, téměř nulová.
l Doplnění kompozita je velmi problematické. Doplnění,
jak ho známe z modelace nehtů, nelze v pravém slova smyslu
provádět. Nejspíš vás čeká přibližně po dvou týdnech kompozitní hmotu šetrně odpilovat a dle potřeby ji nově naaplikovat.
l Vlákna můžete použít velmi specificky i v modelaci nehtů.
Vlákna se mohou kombinovat i s tvrdými UV-gely, aby se
zvýšila jejich flexibilita. Jednoduše se tkanina vkládá mezi
jednotlivé vrstvy UV-gelu. Vlákna v modelovací hmotě
nejsou vidět.
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l Kompozit lze aplikovat i na tipy po celé jejich ploše,
zatížitelnost takto zpevněných umělých nehtů bude mnohem nižší než u aplikace profesionálních modelovacích
hmot. Estetičnost práce bude také ovlivněná architekturou
přírodních nehtů. Ploché nehty zůstanou plochými, miskovitý
tvar si zachová stále lžícovitý profil apod.
l Nesnažte se touto technikou nehet vymodelovat, to nelze.
Modelace nehtů je nenahraditelná.
l Tuto disciplínu nehledejte na mistrovských soutěžích
v nail - designu, tam se používají techniky modelace nehtů
UV-gel a P/L (prášek/ kapalina).

Pro „nenapravitelné“ klientky
Přírodní nehty potřebují pravidelnou, nejlépe každodenní
péči, jinak se nenacházejí v ideálním stavu a k praskání
bude docházet více či méně častěji. Každá klientka by si
měla pořídit na domácí péči základní pečující přípravky
a každodenně je používat. K samozřejmostem má patřit
pečlivé vmasírování výživného oleje do nehtů a okolí, aplikace
zpevňujících mechanických zpevňovačů a leštění nehtů.
Také krémy na ruce a nehty patří ke kompletní péči. Při práci
s chemikáliemi používat ochranné rukavice čímž nedochází
k neustálému odmašťování pokožky rukou a nehtů. n
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