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problém

Pomozte
pﬁirozené
kráse

Nastává nová doba nail designu.
Profesionální znaãky jedna za druhou
pﬁicházejí s unikátními technologiemi,
díky nimÏ mÛÏete klientele nabídnout
revoluãní sluÏbu: nehty zpevnit, zkrá‰lit
a pﬁitom zachovat pﬁirozen˘ vzhled.
Pro mnohé zákaznice pﬁedstavuje toto
ﬁe‰ení elegantní, rychlou a snadnou
pomoc pro jejich kﬁehké nehty, v níÏ
uÏ témûﬁ nedoufaly. ·kolitelka Eva
·mídová vás podrobnû provede celou
procedurou zpevÀování nehtÛ pomocí
Nomo Basic gelu od znaãky Trosani.

Srovnejte sami:
Vrchní ruka je zatím
manikúrou
neupravená a nehty
nezpevnûné. Spodní
nehty jiÏ jsou v perfektní formû. Kdo by
netouÏil po nádhernû
upraven˘ch nehtech
ve skvûlé kondici?
Technologie
umûl˘ch nehtÛ teì
napomáhá kráse
pﬁirozeného vzhledu.
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Pﬁípravné práce
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■ Umyjte a dezinfikujte ruce spolehliv˘m

pﬁípravkem, ku pﬁíkladu Spitadermem (obr.1).
■ NáleÏitou péãi vûnujte klientãinû kutikule.

K jejímu ‰etrnému odstranûní z nehtu pouÏijte
Trosani Cuticle - Remover (obr.2), zmûkãující a
zároveÀ hydrataãní emulzi, obohacenou o proteiny
z hedvábí, vitamin E, alantoin a olej z p‰eniãních
klíãkÛ. Nechte ji pÛsobit dvû, tﬁi minuty a poté
kÛÏiãku vhodn˘m nástrojem zatlaãte (obr.3).
■ Zvolte délku nehtu (na v‰ech deseti nehtech
by mûla b˘t shodná) a pískov˘m pilníkem vytvarujte
je do poÏadovaného tvaru.
■ OdstraÀte de‰tník z povrchu pﬁírodního nehtu.
Peeling nehtu provádûjte pouze velmi jemn˘m
pilníkem o hrubosti 320 (obr.4), poté z nûj ‰tûtcem
odstraÀte prach (obr.5).
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Pevné díky Nomo Basic gelu
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■ Aplikujte jednu kapku UV gelu Nomo Basic Gel

na ploch˘ ‰tûtec (obr.6) a vmasírujte do nehtu
(obr. 7). Tato bioaktivní kapalina se vsakuje
do pﬁírodního nehtu, na povrchu nezanechává
viditelnou vrstvu. Pokraãujte v této aplikaci
i na dal‰ích nehtech.
■ Vytvrìte Basic gel. Na polymerizaci vám postaãí
pouh˘ch tﬁicet sekund (obr. 7).
V pﬁípadû velmi mûkk˘ch nebo tﬁepiv˘ch nehtÛ
mÛÏete nanést i druhou dávku Basic gelu.
Jako vedlej‰í produkt po vytvrzení první dávky se
objeví lepkavost povrchu nehtu, tu v‰ak nestírejte.
Je nutná k navázání druhé dávky a poté opût
nechte vytvrdit.
■ OdstraÀte lepkavost Trosani âistiãem nehtÛ.

9

D U B E N

2 0 0 7

BEAUTY

SALON

37

36-38 PRIRODNI NEHTY

3/29/07

5:46 PM

Page 38

11

problém

Vypilované do dokonalosti
■ Povrch nehtu vyhlaìte. Krystalky kalcia a kﬁemíku na jeho

povrchu zanechaly velmi jemné nerovnosti. Povrch a hranu nehtu
s citem vyhlaìte zelenou plochou TROSANI Wellness pilníku.
Získáte mléãnû zbarven˘ povrch nehtu.
■ Následnû povrch i hranu nehtu vyle‰tûte druhou bílou
stranou Wellness pilníku do vysokého lesku s mokr˘m efektem.
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Pûstûní pokoÏky rukou
■ Péãe o nehty a pokoÏku rukou bude komplexní

a efektivní, pokud pouÏijte nov˘ pﬁípravek v manikúﬁe Trosani
Oceán manikúru. V jednom pﬁípravku se skr˘vají dvû funkce
- peeling i péãe. Obsahuje moﬁskou sÛl se smûsí peãujících olejÛ.
Flakon pﬁed pouÏitím silnû protﬁepte a naneste zhruba 3 ml
pﬁípravku na hﬁbet ruky. KrouÏiv˘mi pohyby proveìte peeling
pokoÏky, obzvlá‰È dÛkladnû pracujte v okolí nehtÛ. Buìte dÛladná a vûnujte se tomuto kroku po ãtyﬁi minuty na kaÏdé ruce.
■ Zbytky moﬁské soli a oleje opláchnûte vlaÏnou
vodou (obr.9). Kartáãkem na manikúru neváhejte odstranit
ve‰keré zbytky i ze spodu nehtÛ.
■ Papírov˘m ubrouskem nejprve odsajte vlhkost
a poté vmasírujte zbytky oleje do pokoÏky, vãetnû nehtÛ a
nehtové kÛÏiãky.
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■ Nyní mÛÏete ‰etrnû odstﬁihnout
pﬁebyteãnou nehtovou kÛÏiãku kle‰tiãkami
na manikúru (obr. 10).
■ Aplikujte v˘Ïivn˘ olej Trosani
Nourisher do zu‰lechtûné kutikuly
a dÛkladnû jej vmasírujte (obr. 11).
■ Pod nehty neopomeÀte aplikovat kapalinu
s antiseptickou pﬁísadou Trosani Nail
Antisept (obr. 12).
■ Hydratujte pokoÏku rukou krémem
nebo mlékem na ruce (obr. 13). PouÏijete-li
Trosani Oceán manikúru, mÛÏete
tento bod vypustit.
■ Oãistûte nehty od zbytkÛ oleje
nebo krému. K celému zákroku vám postaãí
such˘ ãtvereãek buniãiny. Vyhnûte se pouÏití
odma‰Èovaãe.
■ Zpevnûte nehty Trosani mechanick˘m
zpevÀovaãem. Máte na v˘bûr kalciov˘ nebo
s ceramidy. Chystáte-li se klientce nehty
lakovat barevn˘m lakem, poslouÏí vám mechanick˘ zpevÀovaã
jako ideální základní vrstva pod barevn˘ lak. Jako vrchní lak
pouÏijte Trosani Quick dry zoom. Díky nûmu barvu nejen
zapeãetíte, ale získáte i brilantní lesk na jeho povrchu. Navíc jiÏ
nepotﬁebujete Ïádn˘ urychlovaã schnutí laku, jelikoÏ je touto
schopností pﬁípravek perfektnû vybaven (obr. 14).

Sladká teãka na závûr: úklid
Peãlivû vydezinfikujte pomÛcky vãetnû plochy stolu, na pomoc
si pﬁivolejte v˘konného pomocníka, napﬁ. INCIDUR SPRAY
(úãinkuje proti bakteriím, vã. TBC, mikroskopick˘m kvasinkovit˘m
i vláknit˘m houbám a virÛm). Úãinn˘ proti Adeno-virÛm a Papova-virÛm za pouh˘ch 30 minut. NeÏ opustíte své království, neopomeÀte si um˘t a vydezinfikovat ruce, napﬁ. Spitadermem. ■
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Slovníãek nail designov˘ch pojmÛ:
NOMO znamená NoMonomer - gel bez co-monomerÛ
umoÏÀující tak osobám alergick˘m na methakrylát ‰etrnou
práci. Revoluãní ﬁe‰ení, kdy pﬁilnavosti je dosaÏeno
pomocí bioaktivních kﬁemíkovápenit˘ch krystalÛ, pﬁiná‰í
velmi dobrou vazbu na pﬁírodní nehet, navíc je bez kyselin.
oligomer - nízkomolekulární polymer sloÏen˘ z nûkolika
strukturních jednotek. polymer - látka sloÏená z makromolekul
strukturní - t˘kající se struktury, uspoﬁádání. stavební
makromolekula - molekula polymerních látek ﬁetûzovitého typu
tvoﬁená tisíci aÏ miliony atomÛ. molekula - skupina nejménû dvou
atomÛ spojen˘ch chemickou vazbou. atom - nejmen‰í elektroneutrální ãást chemického prvku schopná vstoupit do chemické reakce
trietylenglykoldimetakrylát (TEGDMA) - 2-hydroxyethylmethacrylate (HEMA)
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