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Vítûzná Francie
K dokonalé francouzské manikúﬁe s UV gely vede cesta tvrdé práce
a stálého sebezdokonalování, nicménû v˘sledek stojí za to. Díky této
sluÏbû stoupnete u va‰ich klientek v cenû. Va‰e dveﬁe se netrhnou...
Poãítejte s námi
do deseti...
a s nádhern˘m
nail designem!

Základy práce
Vydezinfikujte sobû i klientce ruce Spitadermem, poté se vûnujte odlakování klientãin˘ch nehtÛ. Aplikujte Cuticle - Remover
na nehtovou kÛÏiãku. Po dvou, minutách
setﬁete nevstﬁebané zbytky su-ch˘m tamponem a ‰etrnû zatlaãte kÛÏiãku rÛÏovou
hÛlkou, manikúrním kop˘tkem ne-bo speciálním kovov˘m nástrojem. Pﬁed modelací
nehtÛ vyuÏijte principy suché manikúry.
Odmastûte nehty a okolí âistiãem
nehtÛ. Jemná receptura s nûÏnou vÛní
nevysu‰uje ani nehty klientky, ani pokoÏku
manikérky. Pamatujte, Ïe pravidlo lepení
je nejprve plochu odmastit, poté zdrsnit.
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Proveìte korekci délky a tvaru
pﬁírodních nehtÛ pomocí Pískového
pilníku (tenké dﬁevûné jádro, s kombinovanou hrubostí 100/180). Pﬁírodní nehet
formujte do oválného tvaru.
OdstraÀte takzvan˘ de‰tník (tukov˘
ochrann˘ film) pastelovû zelen˘m
(240/240) pilníkem Trosani. JiÏ po lehkém
pﬁejetí pilníkem po nehtu je vidût mléãné
zabarvení. ·etrnû povrch celého nehtu
zdrsnûte, dÛkladnû se zamûﬁte na plo‰ky
u kÛÏiãky a po stranách. Prach nestírejte
prsty, ale pouÏijte kartáãek k odstranûní
prachu. Klientce vysvûtlete, proã je
odma‰tûn˘ povrch nehtÛ tak dÛleÏit˘.
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Na prodlouÏení pﬁírodních nehtÛ
volte tipy elastické, pruÏné, nefosforeskující, se zeslabenou lepící
plo‰kou. Na tento workshop jsme si vybrali tipy TR3 s univerzálním tvarem. Lepidlo
aplikujte a kónusem rozetﬁete po lepící
plo‰e tipu a nalepte. Pﬁebyteãné lepidlo
setﬁete such˘m ãtvereãkem buniãiny.
Zvolte délku a nehty zkraÈte
nástrojem zvan˘m Cutter,
dbejte na to, aby úhel mezi jeho noÏem
a tipem byl 90 stupÀÛ, úhel mezi prsty
a pracovní plochou je 45 stupÀÛ, tímto
postupem sníÏíte riziko vzniku defektÛ
v tipech.
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KÛÏiãku jemnû
odstraÀte pﬁípravkem
Cuticle-Remover.

Pﬁejdûte k pilování tipÛ. Aby práce
s pilníky byla efektivní, nechte si na pracovní
plo‰e pouze ty pilníky, které opravdu budete
pouÏívat. Zvolili jsme Trosani pastelov˘
modr˘ (100/100). Ostré hrany pilníku ztupte
tím, Ïe je pﬁejedete jin˘m pilníkem. Poté se
nemusíte tolik obávat pﬁípadného kontaktu
s okolní kÛÏí klientky. Jste-li pravaãka, zaãnûte s pilováním zleva doprava.
·etrnû zatlaãte
kutikulu.

ZEFEKTIVNùTE VA·I PRÁCI
NÁSLEDUJÍCÍM PO¤ADÍM

Proveìte
korekci
délky
a tvaru
nehtÛ.

Nehty pﬁipravené
k aplikaci
umûl˘ch tipÛ.

Na prodlouÏení
pﬁírodních nehtÛ volte
tipy elastické se
zeslabenou plo‰kou.

● Vypilujte délku tipÛ hrub˘m pilníkem. Pracujte na v‰ech 10 nehtech. Délku
tak budete mít „v oku“, na závûr zkontrolujte
délku volného okraje tipu z vnitﬁní strany
ruky, tj. dlaÀové. Pravidlo zní: v‰ech deset
nehtÛ musí b˘t stejné délky, toleruje se
ponechání mírnû prodlouÏené délky u prostﬁedníãku. Tentokrát jsme zvolili délku krat‰í, tzv. tﬁetinovou, která „Francii“ velmi slu‰í
a pro klientky je pohodlná. Modr˘m pilníkem pilujte striktnû narovno, uchopte jej aÏ
na konci. Pracujte stále se stejn˘m pilníkem, hledání „nejvhodnûj‰ího pilníku“ by vás
pﬁíli‰ zdrÏovalo. DodrÏujete pravidlo smûru
zleva doprava. Formu volte s ohledem na
tvar nehtového lÛÏka. Pomyslné opisování
velkého písmene U pﬁi formování oválného
tvaru nám zajisté usnadní práci a v˘sledek
bude stát za to. Porovnejte vypilovan˘ tvar
nehtu s koncem pilníku, ten je totiÏ tvarovan˘ do bezchybného oválu a postranní linie
jsou k sobû rovnobûÏné. To samé vidíte i na
dobﬁe vypilovaném tipu. Poznámka: Mezi
základní tvary patﬁí ováln˘, mandlov˘ a hranat˘ (ten je znám i pod názvy americk˘
nebo poãítaãov˘).
● Pilování pﬁechodu mezi tipem
a pﬁírodním nehtem. I ten nejtenãí tip
zanechá viditeln˘ i hmatateln˘ pﬁechod.
Va‰ím cílem je dokonale odstranit tuto
hranu. PouÏijte stejn˘ hrub˘ pilník. VyuÏívejte témûﬁ celé jeho délky, nikoliv jeho ‰íﬁky,
abyste mûla stálou kontrolu nad manipulací
pilníkem na plo‰e tipu a pﬁírodního nehtu.
Pilník nasaìte pouze na pﬁechod a tahy
veìte podél této hranky stﬁedem nehtu. Na
pilník netlaãte, ostr˘ pilník materiál sviÏnû
opracovává. Pﬁejdûte na opracování pﬁechodu po stranách. V krajích pilujte s nepa-
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Pracovat s Lite
gelem je hraãka
a navíc má
samovyhlazovací
schopnost.

ne‰etrného zasahování pilníkem. Vidíte-li
stále bíl˘ stín tipu na nehtu, pilujte ho více
do hloubky. Laik by nemûl na první
pohled identifikovat tip na nehtovém
lÛÏku. Zbyteãnû neztrácejte ãas neustál˘m opra‰ováním nehtu, vÏdyÈ v‰echno
potﬁebné vidíte. Po pilování máte prostor
na dÛkladné odstranûní prachu z nehtÛ
a rukou, nezapomeÀte vykartáãovat
i spodní stranu nehtÛ. Ubrousek k zachytávání prachu vyhoìte a pracovní plochu
setﬁete navlhãenou Ïínkou. Nehty jsou
perfektnû suché a pﬁipravené k naná‰ení
modelaãní hmoty.

Pﬁi pilování
nehtu volte
hrubost pilníku
takovou, abyste
nezpÛsobila
prodûravûní
ãi drolení
materiálu.

Nanesení jednofázového UV gelu
Nehet pﬁestﬁíkejte pﬁípravkem
Trosani Nail-Prep, jímÏ nehet dokonale
pﬁipravíte k naná‰ení hmoty. Vlhkost
nechte klidnû odpaﬁit.

Prohlédnûte si tenké hrany
vymodelovan˘ch nehtÛ z ãelního pohledu,

trnou ‰íﬁkou pilníku, délkou pilníku vyuÏívejte celou a pokoÏku klientky chraÀte
vlastními prsty tak, Ïe nehtové valy budete oddalovat od nehtu. Radûji ‰krábnûte
pilníkem sebe. Proto mnohé manikérky
chrání své prsty bandáÏí. Zbytek tipu
zÛstává leskl˘,
tj. s de‰tníkem.
● OdstraÀte lesk z povrchu tipu.
Cílem je sjednotit povrch tipu a obnaÏenou ãást pﬁírodního nehtu v jednotn˘
celek. Pracujte s pastelovû Ïlut˘m
(150/150) pilníkem. Tento krok dÛkladnû
oddûlujte od pilování pﬁechodu. Mnoha
nehtov˘m designérkám se stalo, Ïe si
propilovaly voln˘ okraj tipu v dÛsledku
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Nehtová designérka Martina Kejlová Brabcová má v oblibû nov˘ Lite
gel, jelikoÏ práce s ním je snadná
a navíc má gel samovyhlazovací
schopnost. Tím, Ïe se jedná o jednofázov˘ gel, má v sobû zakomponovánu
vazební sloÏku. Pﬁi tro‰e ‰ikovnosti odpadá práce s pilníkem. Gel splÀuje vysoké
poÏadavky na pﬁilnavost, stavbu a lesk.
Aplikace jednofázového gelu
Do stﬁedu lÛÏka naneste zásobu gelu
a ploch˘m ‰tûtcem gel zformujte do tvaru
hrá‰ku. Následuje valení gelu smûrem ke
koﬁenu nehtu, následnû pﬁetoãte ‰tûtec
o 90 stupÀÛ a systematick˘mi tahy zleva
doprava hlaìte gel v jeho povrchu. Tak
postupnû gel rozmístûte po zb˘vající
plo‰e nehtu. V˘sledkem je dokonale
vymodelovan˘ nehet s C-obloukem. Pﬁed
polymerizací zkontrolujte nehtovou kÛÏiãku, vytvrzen˘ gel na pokoÏce jinak zpÛsobí nadzvedávání hmoty z nehtu jiÏ po
nûkolika hodinách. Polymerizace
znamená vytvrzení gelu v UV-lampû
po dobu dvou minut. Doba vytvrzení
gelu souvisí s rozmístûním svûteln˘ch
zdrojÛ i s kvalitou odrazné plochy pﬁístroje. Bûhem polymerizace vzniká z mono-
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meru polymer a s tím souvisí i pﬁípadné
pálení hmoty.
Na povrchu vytvrzeného plastu
vznikla lepkavost, kterou k dal‰í
práci nepotﬁebujete. OdstraÀte ji
âistiãem nehtÛ.
Poznámka: UV- gel pﬁilne na dva druhy
povrchÛ, a to na lepkav˘ nebo zdrsnûn˘.
Pﬁi pilování tvaru a povrchu vymodelovaného nehtu volte hrubost
pilníku takovou, abyste nezpÛsobila
prodûravûní, drolení materiálu
pﬁedev‰ím u koﬁene nebo na ‰piãce
nehtu. Sáhnûte po pastelovû Ïlutém
Trosani pilníku (150/150). Postupujte od
‰piãky smûrem ke koﬁenu nehtu.

Aplikace French gelu
aneb kam s ním
Existuje nûkolik pﬁístupÛ, kam pﬁesnû bíl˘
gel na Francouzskou manikúru aplikovat.
Urãitû najdeme mnoho pﬁíznivcÛ té ãi oné
metody. Jeden preferuje aplikovat barvu
pod modelovací vrstvu, druh˘ naopak na
ní. Cílem není ﬁíci: toto je jediná správná
cesta, ale najít takov˘ zpÛsob ve zpracování, kter˘ umoÏní práci pohodlnou, sviÏnou, ménû nároãnou. Oblíbená je metoda
aplikace French gelu na vymodelovanou
a následnû vypilovanou hmotu. Klady této
metody jsou také v rychlém odstranûní
bílé sloÏky pﬁi doplnûní nehtÛ. Aplikaci
Trosani French gelu provádûjte
s kﬁídovû bíl˘m odstínem. Jeho nízká
viskozita a v˘borné krycí schopnosti
vám dovolí identickou práci jako s lakem
na Francouzskou manikúru.
Mûjte na pamûti, Ïe barevné gely neobsahují vazební sloÏku. Ploch˘m ‰tûtcem
( pouÏívejte stejn˘ jako u modelace)
naberte malé mnoÏství gelu a naneste
na voln˘ okraj vypilovaného nehtu. Tahy
‰tûtcem veìte ve smûru rÛstu nehtÛ,
podobnû jako pﬁi lakování. Prostor
budoucí smile linie zatím ignorujte, barvu
pﬁetahujte a neopomeÀte natﬁít hranu
nehtu. K vytvoﬁení bezchybné smile line
pouÏijte zdobící kuliãku a náhradní hrot
do odlakovací tuÏky. Na kuliãku nabodneme hrot, kter˘ navlhãíme do âistiãe nehtÛ
a pﬁetahy bílého gelu sm˘váme. Zneãistû-
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âir˘m High gloss
gelem zalijte
plochu nehtÛ
v tenounké vrstvû.

Proveìte revizi
postranních linií.
Do nehtové
kÛÏiãky
vmasírujte
mandlov˘
vitaminov˘
olej.

n˘ hrot ãasto otírejte do ãtvereãku buniãiny. Následnû nechte gel vytvrdit dvû minuty. Na vymodelovaném nehtu jsou dvû plochy s rozdíln˘mi povrchy - lepkav˘ a
drsn˘. Oba jsou vhodné k aplikaci závûreãné zapeãeÈovací vrstvy. âir˘ Trosani
High Gloss gel naneste v tenké vrstvû po
celé plo‰e nehtu vãetnû hrany a vytvrìte
na dvû minuty. Lepkavost na povrchu
nepotﬁebujeme k dal‰í práci, proto ji
odstraÀte âistiãem nehtÛ. Ná‰ tip: Chcete-li docílit ménû v˘razné bílé ‰piãky, naneste Trosani French Gel béÏov˘ nebo rÛÏo-

v˘ v tenké vrstvû po celé plo‰e a vytvrìte.
K docílení brilantního lesku aplikujte druhou vrstvu ãirého Trosani High gloss gelu.
Poznámka: Existuje vícero zpÛsobÛ, jak˘mi docílit perfektnû ostré smile linie, tj.
ohraniãení bílé plochy. Zkuste namalovat
oblouãek tenk˘m kulat˘m ‰tûtcem a
následnû zbytek plochy vybarvit ploch˘m
‰tûtcem. Také hustû veden˘mi krouÏiv˘mi
pohyby docílíte se zdobící kuliãkou v˘borného v˘sledku. V‰echny postupy vyÏadují
dokonalou fixaci rukou a pﬁedev‰ím
mnoho zku‰eností. Mnohdy dochází k
hmatatelnému pﬁechodu v místû smile line,
kter˘ není mnohdy ani odstranûn vrstvou
zapeãeÈujícího UV-gelu.
Jste-li pﬁíznivci „spodní“ metody, naneste
tenkou vrstvu jednofázového gelu a
vytvrìte. Na lepkavost aplikujte bíl˘ gel a
po jeho vytvrzení vymodelujte nehty do
C-oblouku. Poté modelovací hmotu
vytvrìte, vypilujte a pokraãujte v aplikaci
zvoleného zapeãeÈovacího gelu.
Poznámka: Barevné sloÏky v gelu se
mohou usazovat, je-li to zapotﬁebí,
opatrnû gel promíchejte.

Dokonãovací práce
Proveìte revizi postranních linií
jemn˘m pilníkem, pﬁesvûdãte se,
Ïe vytvrzen˘ gel je pouze na nehtu,
nikoliv na okolní pokoÏce.
Následuje závûreãná péãe o nehty
a pokoÏku rukou. Pod nehty nakapejte
Nail-Antisept, do nehtové kÛÏiãky vmasírujte vitaminov˘ olej Nourisher mandlov˘,
do pokoÏky rukou vetﬁete VoÀavé mléko
mandlové.
Proveìte dokonalou hygienu pracovní plochy: papírov˘ ubrousek vyhoìte, ruãník vloÏte do ko‰e na ‰pinavé prádlo, setﬁete vlhkou Ïínkou pracovní plochu
a dezinfikujte ji postﬁikem, napﬁ. Incidur
Spray. NezapomeÀte na mytí a dezinfekci
va‰ich rukou. Tyto základní hygienické
úkony provádûjte po kaÏdém o‰etﬁení.
Ve‰keré pouÏité pomÛcky a nástroje uchovejte ve zvlá‰tní nádobû, nikdy je nezaﬁazujte mezi ãisté, vydezinfikované. Na konci
pracovního dne se vûnujte mechanickému
ãi‰tûní a dezinfekci pomÛcek. ■
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