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Ručně malované designér tipy Trosani poslouží jak pro hotový svatební efekt, tak jako výborný základ 
pro další kreativní svatební zdobení. Ke zdobení můžete použít různé 3D gelové či akrylové ozdoby, 
kamínky nebo třeba i originální nehtový piercing.

Fantazijní nail art
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Modelka Bára, nail designérka Ivana Johanisová, 
kolegyně Veroniky Beníškové ze salonu Oskar
llDesinfekce rukou, poté důkladné odmaštění nehtů a je-
jich okolí Trosani Čističem nehtů. Následuje korekce délky 
přírodních nehtů a odstranění lesklého tukového povrchu po-
mocí jemného pilníku s hrubostí 240. Modelka má tulipáno-
vitý tvar přírodních nehtů, volný okraj přečnívá. Nehty budou 
prodloužené, proto je Ivana zcela zkrátí a vytvaruje do ovál-
ného tvaru.

llNevěsta je výrazná, modelované nehty podtrhnou její 
osobnost a doplní členité zdobené svatební šaty. Jako základ 
poslouží Trosani designér tipy, které jsou ručně malované 
a dají se podle momentálního přání dozdobit a také zkracovat, 
aniž by se porušila již daná bezchybná smile line. 

llLepící plocha tipu zasahuje při lepení do poloviny 
nehtového lůžka. Opracování délky a tvaru se nijak neliší od 
běžných tipů. Zpilování přechodu je zaměřeno výhradně na 
přechod, nikoliv na plochu tipu. Zasažení vzoru pilníkem 
by znamenalo jeho odstranění. Po odstranění prachu z  tipu 
následuje modeláž nehtů.

llVazbu mezi modelovací hmotou a přírodním nehtem za-
jistíme novou fyzikální cestou, nikoliv chemickou, za použití 
přístroje Trosani Softbond. Přírodní nehet zpolarizujeme 
Softbondem, který pomocí plazmy nehet připraví aniž by ho 

chemicky zatížil. Polarizace trvá 10 sekund, poté následu-
je bezprostřední aplikace čiré modelovací hmoty Trosani 
Kulzer gelem 2. Aplikujeme hmotu rovnou do C-oblouku. 
Kdo upřednostňuje modelování na „mokrou plochu“, aplikuje 
velmi tenkou vrstvu gelu 2, nechá vytvrdit a poté na lepkavost 
aplikuje tuto hmotu do C-oblouku. Důkladně vytvrďte cca 
2-4 minuty. Setřete lepkavost Čističem nehtů.

llModelovací hmotu vypilujeme dle pravidel architektury. 
Po vypilování hmoty se dočasně ztratí vzor, ale to vzápětí 
napraví aplikace zapečeťovací hmoty v  tenké vrstvě. Ivana 
použila nový Trosani Perfect finish gel. Vytvrdila opět 
2 minuty, setřela lepkavost Čističem nehtů a provedla korekci 
postranních linií.

llZávěrečným krokem je hydratace Trosani mlékem na 
ruce s  vůní meruňky, výživný olej Trosani Nourisher olej 
s  citrusovou vůní na nehtovou kůžičku. Na povrch nehtů 
lze aplikovat rozjasňující lak Trosani Nail Whitener. Tento 
design může být použitý samotný, i bez dalšího zdobení.

llNail-art Bára verze 1.
Zdobené svatební šaty v pastelových tónech, se smetanovou, 
růžovou, meruňkovou, decentně je doplněné zelenou. Nehty 
zdobí růžový malovaný kvítek se zelenými lístky. Atraktivitu 
nehtů umocňují použité 3D akrylové květinky stejné velikosti 
umístěné do středu malovaného květu. Trosani lepidlo na tipy 
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je bez problému udrží na svém místě po dlouhou 
dobu. Nehty rozzáří štrasové kameny Swarovs-
ki ve světle růžové a hráškově zelené. Kameny 
opět umísťujeme a fixujeme Trosani Sealerem. 
Akrylové kvítky zůstávají matné. Jeden nehet zdobí 
stříbrný piercing, na konci je namísto kuličky štrasová květinka 
s růžovými kamínky vzor 07-668-02. Tímto zdobením vznikl 
kontrast ploch matná a lesklá stejně jako na svatebních 
šatech. Tip: pokud neovládáte práci s 3D akrylem nebo 3D 
gelem, pořiďte si již hotové kvítky, Trosani je nabízí ve dvou 
velikostech a šesti barvách.

llNail-art Bára, verze 2.
Svatební šaty ve španělském stylu ve vínově červené s  ruční 
malbou zelených stonků se vybízejí k  tomu, aby i nehty 

doplnily celkový výraz nevěsty. Ivana využila namodelovaných 
nehtů, ale délku zkrátila. Výsledkem je francouzská manikúra 
se standardní linií úsměvu, uprostřed je malovaný růžový květ 
doplněný růžovou samolepící ozdobou ve tvaru růže. Střed 
růže je ještě zvýrazněný červeným štrasovým kamenem. Vše 
fixujeme fixatérem ozdob. Výsledkem je jednoduše zdo-
bený nehet s výrazným rudým akcentem doplňujícím atrak-
tivní a netradiční svatební róbu. Veškeré zdobení zvládnou i 
začátečníci, je rychlé a nositelné, snad kromě 3D květů, které 
se dají jednoduše odstranit.  n
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