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workshop

Zdokonalte své
salonní sluÏby
o netradiãní sluÏbu
- Francouzskou
manikúru na
nehtech u nohou.
Workshop vede
zku‰ená ‰kolitelka
Eva ·mídová.

sladká Francie

O

âistá práce
a ãistá krása
netradiãní
pedikúry.

na ‰piãkách

kurková sezona pﬁíli‰ zmûn do salónÛ
nepﬁiná‰í, zkuste ãeﬁit stojaté vody novinkou pro va‰i klientelu, díky níÏ zvelebíte
nohy do letních sandálkÛ. Udûlejte krok dál
pﬁed va‰í konkurenci a roz‰iﬁte právû nyní sluÏby o modelaci a korekci nehtÛ na prstech nohou spojenou s permanentní Francouzskou manikúrou. Pﬁedstavíme vám jednoduch˘ pracovní postup s technikou svûtlem tvrzen˘ch
plastÛ, nebo-li metodu UV-gelÛ. Jak podot˘ká ‰kolitelka
pro znaãku Trosani, Eva ·mídová: „Niãeho se neobávejte.
Ubezpeãuji vás, Ïe nemusíte mít obavu z nutnosti dlouhodobého tréninku a také z v˘‰e poﬁizovacích nákladÛ.“
Nejprve si v krátkosti vymezíme pojmy modelace a korekce
nehtÛ na prstech u nohou a rovnûÏ jejich prodluÏování i
permanentního lakování. Pojem modelace znaãí stavbu
nehtu do C-oblouku, aby se tak stal flexibilní, tj. pﬁizpÛsobiv˘ vÛãi nárazÛm. ZároveÀ se nehet zpevní a sjednotí
se jeho povrch. Tato stavba je vÏdy nutná u modeláÏe
nehtÛ na rukou, na nohou nikoliv. Postavit nehty do
C-oblouku opravdu vyÏaduje dlouhodob˘ trénink. Korekce
nehtÛ naopak znamená vyplnûní jemn˘ch i hlubok˘ch
nerovností nehtu za úãelem sjednocení povrchu a zpevnûní
nehtu. Nehty na nohou se málokdy prodluÏují, a pokud
ano, pak snad v˘jimeãnû palec, kter˘ mÛÏe mít asymetrick˘ tvar. Permanentní lakování pomocí UV-barevn˘ch gelÛ
bez pﬁedchozí korekce nehtÛ, je tím nejjednodu‰‰ím do
zaãátku va‰í nové praxe. DrÏte se klíãového pravidla,
které platí u v‰ech v˘‰e uveden˘ch procedur: Pracujte
pouze na ãist˘ch a zdrav˘ch nehtech. Houbová onemocnûní nehtÛ se doopravdy „nevyléãí“ pﬁekrytím jakoukoli
sebeefektnûj‰í hmotou.
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Základní lekce
●● Na zaãátku jsme prozradili, Ïe se není tﬁeba obávat v˘‰e
poﬁizovacích nákladÛ. Bez ãeho se neobejdete? MÛÏete si
vybírat z nepﬁeberného mnoÏství svûtlem tvrdících pﬁístrojÛ,
jedno i více záﬁivkov˘ch. Speciální pﬁístroj Trosani Belpedo
slouÏí k polymerizaci, vytvrzení, UV-gelÛ na nehtech na nohou.
●● UmoÏÀuje pohodln˘ pﬁístup do pﬁístroje ze tﬁí stran,
je pﬁizpÛsoben˘ na vloÏení nohy s vysok˘m nártem a navíc je
lehk˘ a mobilní. Potﬁebujete rovnûÏ ‰tûtec k aplikaci materiálu,
brusn˘ ãtvereãek, pilník s jemn˘m zrnem, ãtvereãky buniãiny,
kop˘tko k zatlaãení nehtové kÛÏiãky. Z materiálu nezapomeÀte na UV-gel Trosani Belpedo, âistiã nehtÛ a zmûkãovaã
kÛÏiãky. Belpedo gel je vhodn˘ ke korekci nerovn˘ch a tenk˘ch nehtÛ, k jejich zpevnûní a v˘bornû poslouÏí i k modelaci
nehtÛ na prstech na nohou.
●● Permanentní Francouzská manikúra dodá eleganci,
a proto nezapomeÀte na kﬁídovû bíl˘ French gel s viskozitou
odpovídající laku na nehty a aplikátor bílé ‰piãky, doporuãujeme zdobící kuliãku. Lesklou teãku na závûr vykouzlí zapeãeÈovací gel, napﬁ. Trosani Top shine gel rosé.
●● Chcete-li nabízet pouze permanentní lakování, nákup
pomÛcek a materiálu se shoduje (viz v˘‰e), snad jen Belpedo
gel nahraìte rÛzn˘mi barviãkami UV-gelÛ. Pamatujte v‰ak,
Ïe barevné gely neobsahují vazební sloÏky k pﬁírodním
nehtÛm a samy o sobû by dokonale nepﬁilnuly k nehtu.
¤e‰ením je tenká vrstva vazebního Trosani Kulzer gelu ã. 1
a na ní aplikovaná barva.
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Pracovní postup
zpevnûní a rekonstrukce
nehtÛ na nohou
●● 1. DÛkladnû vydezinfikujte své ruce a poté nohy
klientky, vãetnû nehtÛ i meziprstních prostor.
●● 2. Aplikujte dostateãné mnoÏství pûny Trosani
Power Mousse a roztírejte ji po celé plo‰e nohy.
Tato voÀavá pûna ji oãistí a provoní po Ïlut˘ch melounech bez uÏití vody. foto 01
●● 3. Na nehtovou kÛÏiãku aplikujte zmûkãující
emulzi Trosani Cuticle-Remover a nechte ji pÛsobit
3 minuty, nevstﬁebané zbytky poté setﬁete
ãtvereãkem buniãiny. foto 02
●● 4. KÛÏiãku z nehtu opatrnû zatlaãte Krystalov˘m
pilníkem, skvûl˘m pomocníkem vám bude téÏ
kovov˘ nástroj - ‰pachtle. Pamatujte, Ïe UV-gel
pﬁilne pouze na nehet, nikoliv na zbytky nezatlaãené
nehtové kÛÏiãky. foto 03, 04
●● 5. Peãlivû odmastûte nehty Trosani âistiãem
nehtÛ, dbejte na to, abyste v následujících krocích
zamezili kontaktu pﬁirozenû mastné pokoÏky
s odma‰tûn˘mi nehty, na nehty jiÏ nesahejte.
●● 6. Pﬁejdûte k pilování tvaru nehtÛ. Na prstech
u nohou se pilují dorovna. foto 05
●● 7. Lesklou ochrannou vrstvu na nehtu jemnû
a ‰etrnû odstraÀte Brusn˘m ãtvereãkem, kter˘
vám zlehka umoÏní manipulaci i na tom nejmen‰ím
nehtu, na malíãku. foto 06
●● 8. OdstraÀte prach z nehtÛ kartáãkem
s pevn˘mi ‰tûtinkami, poté setﬁete prach rovnûÏ
z prstÛ a nohy navlhãenou houbiãkou. Dle potﬁeby
nohu osu‰te papírov˘m ubrouskem. foto 07
●● 9. Vysu‰te nehty pomocí Trosani Nail-Prep, nástﬁik provádûjte ze vzdálenosti asi 10 centimetrÛ. foto 08
●● 10. Postupnû naná‰ejte Trosani Belpedo gel
na jednotlivé nehty. Tento gel je jednofázov˘, vazební
sloÏky k nehtu jsou jeho souãástí. Samovyhlazovací
schopnost vám garantuje optimální práci i pﬁi nároãn˘ch rekonstrukcích nehtÛ. Dokonale pﬁilne k nehtu
i pﬁi aplikaci tenké vrstvy. foto 09
●● 11. Opatrnû vloÏte nohu pod záﬁivky UV-lampy
a nechte gel vytvrdit 2-3 minuty. foto 10
●● 12. Lepkav˘ povrch polymerizovaného gelu
oãistûte Trosani âistiãem nehtÛ. (Hmota je hladká
a nevykazuje nerovnosti, práci mÛÏeme dokonãit.)
●● 13. V mnoha situacích povrch není dokonale
hladk˘, proto postupujte následovnû. Vyhlaìte povrch
hmoty bílou brusnou hubkou. foto 11 (Na vyhlazen˘
povrch aplikujte zapeãeÈující gel a vytvrìte jej, poté
odstraÀte lepkavost a práci mÛÏete dokonãit).
●● 14. A jak na Ïádanou Francouzskou manikúru?
Na vypilovan˘ povrch hmoty aplikujte speciální
barevn˘ Trosani UV- French gel bíl˘. Jeho konzistence
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workshop
je podobná laku na nehty, coÏ vám umoÏní
snadnou aplikaci ‰tûtcem a zároveÀ nevytváﬁí
nepﬁijatelnû silnou ‰piãku, jako tomu b˘vá u
hust˘ch bíl˘ch gelÛ. K aplikaci doporuãujeme
pouÏívat zdobící kuliãku. Pﬁi správné fixaci
rovnûÏ vytvoﬁí ostrou „smile line“. foto 12
●● 15. Poté gel vytvrìte 2 minuty, lepkavost nesm˘vejte. PoslouÏí vám jako pojítko
ke koneãnému gelu.
●● 16. Pro stál˘ trvanliv˘ lesk aplikujte
závûreãn˘ zapeãeÈující Trosani UV-gel Top
shine rosé. Tento gel naneste v tenké
vrstvû pﬁes cel˘ nehet, od koﬁene ke ‰piãce
a hranu nehtu a vytvrìte 2 minuty. Poté
setﬁete lepkavost âistiãem nehtÛ. foto 13
●● 17. NedopusÈte, aby vytvrzen˘ plast
pﬁesahoval jednotlivé hrany nehtÛ, proto vÏdy
proveìte revizi postranních linií a jeho pﬁední
hrany, pilujte velmi jemn˘m pilníkem.
●● 18. Jste-li se svou prací spokojeni,
je ãas pﬁistoupit k závûreãnému o‰etﬁení
pokoÏky nohou a okolí nehtÛ. PﬁípravkÛ
k péãi o nohy je nepﬁeberná ‰kála.
Vyzkou‰ejte peeling a péãi v jednom, tj.
Trosani Oceán manikúru. ObsaÏená moﬁská
sÛl pokoÏku odlehãí od nepotﬁebn˘ch
‰upinek kÛÏe a zároveÀ se smûs peãujících
olejÛ hravû postará o zvlhãení, zvláãnûní
a v˘Ïivu pokoÏky nohou, to
v‰e v nûkolika málo minutách. NeopomeÀte
zbylá zrníãka soli sm˘t vlaÏnou vodou a zbyl˘
olej vmasírovat do pokoÏky. foto 14
●● 19. Povrch nehtÛ mÛÏete rozjasnit
speciálním Trosani lakem Nail Whitener, po
jeho zaschnutí vmasírujte do okolí nehtÛ
vyÏivující olej Nourisher s vÛní manga a pod
nû aplikujte roztok s antiseptickou pﬁísadou
Nail-Antisept. foto 15

tip pro zdatné: „Nejednotnou
barvu nehtu lze s úspûchem
sjednotit aplikací jedné nebo dvou
vrstev French gelu v béÏové nebo
rÛÏové barvû.“ Postupujte shodnû
do bodu 13, poté aplikujte barevn˘
French gel napﬁ. béÏov˘ po celé
plo‰e nehtu, vytvrìte jej a na jeho
lepkav˘ povrch aplikujte bíl˘
French gel, postup je dále shodn˘
od bodu 15.

ZPRACOVALA: EVA ·MÍDOVÁ , TROSANI CZ&SK V.O.S.
NAIL DESIGNER: LENKA KLABOUCHOVÁ,
REGENERAâNÍ STUDIO TRANSFORWARDING S.R.O.
FOTO: MAREK ·MÍD, TROSANI CZ&SK V.O.S.
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Manuál pro
jednoduché zdobení
K jednoduchému nail artu vám zcela urãitû
poslouÏí su‰ené drobné kvûty. Nejlep‰ích
v˘sledkÛ dosáhnete, pokud je vloÏíte do
hmoty Belpedo gelu. Postupujte následovnû: na pﬁipraven˘ nehet aplikujte slabou
vrstvu Belpedo gelu, na kter˘ vloÏte
vybran˘ kvítek, poté v‰echny jeho ãásti
pﬁilepte do podkladu pomocí rÛÏové hÛlky
a vloÏte pod lampu. Tvrìte v‰e 30 sekund,
poté aplikujte silnûj‰í vrstvu Belpedo gelu
a vytvrìte hmotu 3 minuty. OdstraÀte lepkavost a povrch vyhlaìte pilníkem. Kvítek
vám na chvíli zmizí pod bûlav˘m povrchem
právû pilované hmoty, ale jakmile pouÏijete
zapeãeÈující gel, kvûtinka se vyloupne
v celé své kráse. Obr. Vkládání kvítku
- foto 16, 19, usazení - foto 17, zalití do
Belpedo gelu - foto 18, pilování - foto 20
·kolitelka Eva ·mídová na závûr
dodává: „Zcela urãitû vás napadlo,
kdy a jak˘m zpÛsobem je nejvhodnûj‰í provést pedikúru klientky
touÏící nosit dlouhodobû upravené
nehty na nohou. VÏdy zvolte takov˘
postup, abyste nehty dlouze nenamáãeli, neaplikovali masáÏní emulze, v˘Ïivné masky a krémy na nehty.
Je tomu proto, Ïe UV-gely dokonale
pﬁilnou k nehtu suchému a odma‰tûnému. Jistû jiÏ znáte odpovûì.
Pedikúru mnohé z vás provádûjí
mokrou cestou, proto v˘‰e uvedené
postupy radûji provádûjte následující den. Jste-li pﬁíznivcem suché
pedikúry, mÛÏete zkrá‰lovat nehty
ihned. Pokud bûhem péãe provádíte
masáÏe, masky a krémy, je trpûlivost rovnûÏ na místû.“ ■

