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Sněhobílá netradiční francouzská manikúra je skvělým výchozím 
bodem pro jemnější méně odvážné zdobení až po výraznější. Krásně 
se na něm vyjímají štrasové kamínky, perličky i flitrový prášek. 

Romantická 
Francie

Modelka Kristýna, nail designérka Veronika 
Beníšková, dvojnásobná mistryně ČR v nail 
designu a vícemistryně světa v Düsseldorfu 2010, 
působí v salonu Oskar, Salvátorská 10, Praha 1

llZnačně poškozené nehty Veronika již za dvě hodiny 
promění do  okouzlujícího svatebního vzhledu. Nehty  
prodlužuje nejprodávanějšími tipy Trosani TR3 s přirozenou 
klenbou a rychle je opracuje hrubým pilníkem. Opracovává 
vždy každý nehet kompletně, tj. nehet zkrátí, vytvaruje a vypi-
luje přechod a lesk na tipu. Vzhledem k  velmi zeslabeným 
nehtům je nutná zvýšená opatrnost při pilování povrchu tipů. 

llVhodnou modelovací hmotou pro tento typ nehtů je 
nová řada Trosani kamufláž gelů pro sjednocení barvy nehtů 
v  naturální barvě (čirá by stále dávala znát stopy poškození 
nehtů). Tento materiál je jednofázový, přesto Veronika aplikuje 
podkladový Trosani Kulzer 1, který zaručí dokonalé přilnutí 
na modelčiných problematických nehtech. Po dvouminutové 
polymerizaci vazebního gelu přechází na modelování architek-
tury nehtu kamuflážním gelem.

llAplikaci modelovací hmoty má svá daná pravidla, které je 
vždy nutné dodržet. Tím docílíme nejenom estetického vzhle-
du modelovaných nehtů, ale i výborné trvanlivosti. C-oblouk  
a kritický bod lze modelovat plochým štětcem, ale také 
kuličkou, která se běžně používá při zdobení nehtů. Zásobárna 
gelu je nejprve formována u samého  kořene nehtu, aniž by 
se dotknula nehtové kůžičky. Poté přecházíme na rozprostírání 
modelovací hmoty na zbylé ploše nehtu. Výhodné je provádět 
tahy štětcem či kuličkou zleva doprava u praváků, leváci 
provádějí tahy opačně,  vždy však jsou tahy vedeny v povrchu 
hmoty, abychom docílili co nejhladšího povrchu.   

llPolymerizace musí být dostatečná, aby se kompletně 
vytvrdila modelovací vrstva. Délka vytvrzení závisí na druhu 
polymerizační lampy. Vždy je výhodnější vytvrzovat déle.
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llTrosani kamufláž gel naturální dokonale zamaskoval 
barevnou nejednotnost přírodního nehtu, přesto si stále zacho-
vává krásně přirozenou barvu. Veronika říká: „Takto úžasné 
zpracovatelské vlastnosti a přirozenou barevnost jsem doposud 
neviděla, Trosani kamufláž gel mi naprosto vyhovuje svojí 
viskozitou, neboť se skvěle nanáší, není příliš hustý ani řídký.“ 
Povrch modelovací hmoty vypiluje tak, aby byl povrch hladký, 
avšak respektuje již vytvořený C-oblouk a správně umístěný 
kritický bod. Precizně zapracovává okraje hmoty u kořene 
nehtu i po jeho stranách, vypiluje finální tvar volného okraje  
a dokonale opracuje špičku. 

llVeronika na modelce vytvoří tradiční francouzskou 
manikúru s  netradiční smile line. Jedna část bílé plochy je 
protažená téměř ke kořenu nehtu. Dokonalost ostré linie 
bílé špičky vyžaduje dlouhodobý trénink. Důležité je praco-
vat s  kvalitním plochým štětcem, který se používá výhradně 
k práci s bílým French gelem. Příliš často štětec nevymývejte 
čističem štětců, výhodnější je mít štětec permanentně nasycený 
gelem. To totiž zajistí jednolitý neroztřepený konec štětce, 
kterým se výborně pracuje. Důležitá je i fixace ruky pro jisto-
tu v detailu a také použití multipigmentového French gelu 
specifické konzistence. Aplikace bílé špičky je provedena ve 
dvou tenkých vrstvách, přesto se špička nehtu nezesílila což 
umožňuje Trosani French gel bílý specifické viskozity. 

llPo polymerizování aplikuje zapečeťující vrstvu čirého gelu 
novým Trosani Perfekt finish gelem (nová varianta známého 
Trosani Top shine gelu). Zpolymerizuje jej a modeláž ukončí 
následnou péčí. Veronika aplikuje výživný olej na nehto-
vou kůžičku - Trosani Nourisher olej mandlový, vmasíruje 
a následně nanese mandlové mléko Trosani. 

llNail –art Kristýna, verze 1.
Nail art má ladit s šaty, proto zůstane i výraz nehtů čistý, s jem-
ným až nenápadným zdobením mini perličkami a štrasovými 
kameny umístěnými na samolepícím pásku Trosani Nail 
Bindis vzor DFGS 068. Ke kořenu nehtu mimo středovou osu  
nehtu lepíme samolepící pásek posázený štrasovými kamínky 
v čiré a růžové barvě. Celý nehet na závěr přetíráme fixatérem 
ozdob, který zaručí stabilitu ozdobných prvků na nehtu.

llNail-art Kristýna, verze 2.
K bohatě zdobeným svatebním šatům pošitým perlami a ko-
rálky ve sněhobílé barvě zvolil tým Trosani jemné zdobení 
mini perličkami a štrasovým kamenem Swarovski. Jednotlivé 
perly uchytávají Veronika a Ivana na nehet pomocí růžového 
dřívka nebo zdobící kuličky. Perly je třeba uchytit do vlhkého 
fixatéru ozdob Trosani Sealeru. Bílá špička je lehce ztlumená 
ultra jemným Trosani flitrovým prachem v pastelově růžovém 
tónu. Čirý štrasový kámen Swarovski s překrásným diaman-
tovým výbrusem je uchycený v místě přibližně nad lunulou, 
ta však není patrná. Celý nehet je pro stabilitu ozdob přetřený 
fixatérem. Zdobení je rychlé a snadno odstranitelné. Výsledek 
viz foto na straně 41.
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