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Nehty mohou mít
fiadu problémÛ.
OdráÏí se na nich
zpÛsob Ïivota,
stravování a také
ãas, kter˘ péãi
o nû vûnujete.

Vaše nehty v nové formû
KaÏdé nehty lze dostat do lep‰í kondice - krásné zdravé nehty mÛÏete mít za pfiedpokladu,
Ïe se o nû budete peãlivû a pravidelnû starat, dbát rad a doporuãení va‰í manikérky.

J

ako manikérka jste se jistû ve své praxi jiÏ setkala
s pfiáním zákazníka na vyléãení nehtÛ. Mohlo se jednat
o „vyléãení“ rÛzn˘ch deformit nebo nehtÛ postiÏen˘ch
plísní. Kosmetické firmy nabízející léãivé pfiípravky na
nehty a prezentují léãbu jako snadnou záleÏitost. Je to v‰ak tak
snadné a mÛÏeme vÛbec vstoupit na území léãení? A co na to
fiíkají zákony? V podnikání totiÏ musíte respektovat daná pravidla,
tedy zákony, které jsou nyní v celé Evropské Unii stejné.

●● Zákon o ochranû vefiejného zdraví ã. 258/2000 Sb., kter˘
musí brát v potaz kaÏdá manikérka, v platném znûní §25 definuje
kosmetick˘ prostfiedek takto: Kosmetick˘m prostfiedkem je látka
nebo prostfiedek urãen˘ pro styk se zevními ãástmi lidského tûla
(pokoÏka, vlasov˘ systém, nehty, rty a zevní pohlavní orgány),
zuby a sliznicí dutiny ústní s cílem v˘luãnû nebo pfieváÏnû je ãistit,
parfémovat, mûnit jejich vzhled, chránit je, udrÏovat je v dobrém
stavu nebo korigovat lidské pachy, nejde-li o léãivo. Proto kosmetick˘ pfiípravek nemÛÏe b˘t léãivo a obrácenû, Ïádn˘ kosmetick˘
pfiípravek nemÛÏe zastávat funkci léãiva, tzn. léãit.
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●● Zákon o léãivech 378/2007 Sb., §2 v platném znûní nejenÏe
definuje léãiv˘ pfiípravek, ale pfiedev‰ím v § 25 uvádí, Ïe léãiv˘
pfiípravek nesmí b˘t uveden na trh v âeské republice, pokud
mu nebyla udûlena: a) registrace Ústavem pro kontrolu léãiv,
jde-li o humánní léãiv˘ pfiípravek, nebo Veterinárním ústavem,
jde-li o veterinární léãiv˘ pfiípravek, nebo b) registrace postupem
podle pfiímo pouÏitelného pfiedpisu Spoleãenství. Zákony tedy
jasnû definují rozdíl mezi léãiv˘m a kosmetick˘m pfiípravkem a
souãasnû v‰echny léãivé pfiípravky musí projít registrací. Z toho
vypl˘vá, Ïe v podstatû Ïádn˘ v˘robek kosmetické firmy nemÛÏe
b˘t registrován jako léãivo a tudíÏ neléãí. Mají tedy zákazníci nûjakou nadûji na zlep‰ení stavu sv˘ch nehtÛ? Urãitû ano, a to i s vyuÏitím kosmetick˘ch pfiípravkÛ, kdy nehty budeme chránit, udrÏovat je v dobrém stavu a v neposlední fiadû vyÏivovat jejich v˘vojové centrum.
●● Mechanické zpevÀovaãe nehtÛ mohou b˘t ve formû
laku na nehty, které jsou obohaceny o látky podporující jeho
mechanickou odolnost. Na nehtu vytvofií ochrannou zpevÀující
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vrstvu, a proto nehty snáze odolávají mechanickému a ãásteãnû i chemickému po‰kozování zpÛsobené kaÏdodenním kontaktem s pfiedmûty, vodou, m˘dly nebo saponáty.
BûÏnû se setkáte s balením identick˘m s barevn˘mi a ãir˘mi laky se ‰tûteãkem. Tyto
pfiípravky se aplikují tak ãasto a v takovém mnoÏství, aby se vytvofiila funkãní dostateãnû
silná zpevÀující vrstviãka. Z tohoto dÛvodu není v˘jimkou naná‰ení i více jak tfií vrstev
zpevÀovaãe postupnû aplikovan˘ch v krátkém ãasovém intervalu. Pfiíli‰ silné nánosy
v‰ak mnohdy zpÛsobují odpr˘skávání zpevÀovaãe od mûkké oh˘bající se ‰piãky nehtu.
Lep‰í je nehty vãas odlakovat velmi ‰etrn˘m odlakovaãem a opût pokraãovat ve vrstvení.
Není od vûci téÏ obalit pfiípravkem tenkou hranu ‰piãky nehtu. Pokrytí jeho spodní strany
je témûfi bezv˘znamné. Velk˘ díl zdárného v˘sledku na sebe pfiebírá vÏdy samotná klientka. Péãe o nehty, která musí b˘t kaÏdodenní a hlavnû komplexní, je dána dÛsledností
va‰í zákaznice. Komplexní péãe je nutn˘ krok vedoucí k úspûchu. Co pfiesnû znamená
z hlediska klientek a manikérek.
Pravidlo ZaLaKoVat (Zpevnûní Le‰tûní KaÏdodenní V˘Ïiva)
KaÏdodennost v péãi vyÏaduje opravdovou sebekázeÀ. Známe to v‰echny,
kdy rozumovû víme, co bychom mûly, ale … Svádíme boj s nedostatkem ãasu, nebo
jsme obûtí momentální nechuti ãi obyãejného zapomenutí, aÏ po lenost. Jisté je jedno,
s tímto pfiístupem se nepohnete dál a neãekejte zázrak, nehty se samy nespraví. Pokud
skuteãnû chcete mít nehty v dobré kondici, tak proto musíte nûco udûlat. Zafiaìte péãi
o nehty do va‰eho kaÏdodenního peãujícího programu tak, jako se odliãujete, líãíte,
natíráte se krémy, koupete se nebo sprchujete. Zautomatizování této ãinnosti vás pfiivede
k vytouÏenému v˘sledku.

Pokud skutečně chcete mít nehty krásné a v dobré

kondici, tak proto musíte něco udělat. Zařaďte proto péči
o nehty do vašeho každodenního pečujícího programu.

●● Zpevnûní nehtÛ zaji‰Èují pouze v˘robky s adekvátní recepturou. âtûte pozornû
sloÏení v˘robku a vyh˘bejte se acetonu, formaldehydu, toluenu, kafru, DBP. Jsou to látky
ãasto obsaÏené v lacích na nehty, které mají velk˘ alergizující potenciál na lidsk˘ organizmus. Na trhu se objevují pfiípravky-zpevÀovaãe s pfiívlastkem v˘Ïivn˘, vyÏivující, jako napfi.
vyÏivující lak na nehty. Toto oznaãení je zavádûjící a klamavé. BûÏné laky na nehty sv˘m
sloÏením nemohou b˘t nosiãem aktivních molekul zaji‰Èující v˘Ïivu nehtu. Navíc v˘vojové
centrum nehtové ploténky je umístûno pod nehtovou kÛÏiãkou. K v˘Ïivû je tedy mnohem
úãinnûj‰í aplikovat oleje zlep‰ující kondici nehtÛ právû na nehtovou kÛÏiãku.

●● Le‰tûním nehtÛ zajistíme dokonale hladk˘ povrch a také hranu nehtu. Jeho
celistvost s absencí trhlin zamezíme postupnému zvût‰ování puklin s následn˘m rozdvojením nehtu a tím i zeslabení jeho ‰piãky. Víme, Ïe nehty je vhodné pilovat, nikoliv stfiíhat.
Tahy brusn˘m pilníkem vedeme pouze jedním smûrem a korigujeme jím délku a tvar
volného okraje nehtu. I sebejemnûj‰í brusn˘ pilník v‰ak zanechává neviditelné trhlinky
v nehtu. VÏdy tedy zakonãete pilování le‰tícím pilníkem. âasto jsou nabízeny pilníãky
s ãíseln˘m oznaãením 1, 2, a 3. Na‰ím hmatem je hodnotíme jako hladké, jemné bez
zrna. Pfiesto mohou b˘t nebezpeãné v rukou laika. Pilník jedna zaji‰Èuje peeling
nehtové ploténky, tj. odstranûní nejpovrchnûj‰ích bunûk nehtu, nese oznaãení ãistící.
PouÏívejte jej maximálnû jednou v mûsíci. Tahy veìte po povrchu i na hranû, nikdy ne
silovû, s pilníkem jemnû nehty pohlaìte zvlá‰tû u spodního okraje poblíÏ nehtové kÛÏiãky.
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Ke zdrav˘m nehtÛm
patfií i hebká pokoÏka
na rukou. KaÏdodenní
péãe a obãasná
masáÏ jí prospûjí.

Denní masáÏ nehtÛ není na závadu.
RÛstov˘ pilník jiÏ neodebírá Ïádné povrchové
buÀky, a proto je i v rukách laikÛ bezpeãn˘.
Posledním z trojice je tvrdící pilník. Nehet
s ním dokáÏete vyle‰tit do vysokého lesku.
Prvoplánovû nám v‰ak nejde o brilantní lesk,
ten je podruÏn˘. StûÏejní jeho funkcí je likvidace
trhlinek na plo‰e i hranû nehtÛ. Neãistoty pronikají do ‰tûrbinek, které se postupnû zvût‰ují,
poté se z nehtu oddûlují vrchní vrstvy nehtu
v plátech. Tomuto stavu fiíkáme, Ïe se nehty
tfiepí, následnû se zeslabují, a proto se zatrhávají a lámou. Vyle‰tûn˘ hladk˘ povrch tak zabraÀuje ulpívání neãistot, vlhkosti, je tedy znaãnû
omezeno od‰tûpení vrchních vrstev nehtu na
‰piãce. (Expresního v˘sledku v le‰tûní nehtÛ
dosáhnete pilníkem v zelenobílém provedení s
názvem Trosani Wellness pilník. JiÏ po nûkolika
málo tazích vykouzlí brilantní lesk navíc s mokr˘m efektem.) Stabilita tohoto stavu av‰ak závisí
na na‰ich následn˘ch aktivitách. Staãí si jít hrát
s dítûtem na pískovi‰tû, pfiesazovat kvûtiny ãi si
strouhat zeleninu. Ostrá zrnka písku, nepatrn˘
dotek o zoubky struhadla zapfiíãiÀují navrácení
stavu, vznikají nové trhlinky, které se zvût‰ují, a
problém se vrací. Zde funguje pravidlo kaÏdodenní péãe (kromû pilníku ã.1).

●● Spodní ãást nehtÛ nelze vyhladit
a vyle‰tit, nijak zvlá‰È to nevadí.
V nerovnostech a pórech se po dlouZde se nachází jemná tenká blanka na povrchu
nehtu, kterou mÛÏete beze zbytku odstranit
Pilník s číslem 1, určený pro povrchový peeling
bez rizika po‰kození a zeslabení nehtu.
Jako dÛkaz ãi‰tûní se objevuje jemn˘ bíl˘ pranehtu používejte maximálně jednou v měsíci.
chov˘ závoj na nehtu a na povrchu
Častější použití by poškodilo nehtovou ploténku.
pilníãku. Mnohdy tímto krokem odstraníte
neÏádoucí zaÏloutlé zabarvení, pokud je
Trosani Wellness pilník
expresnû a efektivnû le‰tí.
hou dobu zadrÏuje vlhkost s
dÛsledkem prÛniku barevn˘ch pigKaÏd˘m tahem pilníku
neãistotami.
Komplexní péãi o nehty
mentÛ z lakÛ, jestliÏe klientka
nehet záfií více aÏ do
brilantního lesku.
tak vhodnû doplÀuje pfiípravek s antisepticnepouÏívá podkladovou bázi pod
kou pfiísadou Trosani Nail Antisept, kter˘ zabraÀuje
barevné laky. ZaÏloutlé nehty, jako
Ïloutnutí pfiírodních nehtÛ.
dÛsledek systémové choroby, se
nikdy nesnaÏte odstranit, jsou probar●● V˘Ïiva nehtÛ je jedna velká a pozoruhodná kapitola, na
vené do hloubky. Na fiadu pfiichází
kterou se mÛÏeme podívat z mnoha úhlÛ pohledu. Prospûlo by
pilník dva, kter˘m se masíruje
znát základní pojmy z farmakologie, poznat podstatu fungování
nehet, respektive nehtové lÛÏko, proto
úãinné látky a tak se snáze orientovali v moÏnostech, které nám
nese název rÛstov˘. I tato masáÏ je blahodárná, podporuje propfiípravky na trhu poskytují.
krvení nehtového lÛÏka a tím rovnûÏ pfiispívá k optimalizaci rÛstu
●● Nehet potfiebuje dodat
nehtÛ (Lep‰ích v˘sledkÛ docílíte kombinací s v˘Ïivn˘m olejem).
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urãité látky a v takové formû,
aby je byl schopen pfiijmout
a zpracovat ve svÛj prospûch.
NejdÛleÏitûj‰í úãinnou látkou
v kosmetice jsou tuky, oleje,
které pokoÏku a nehty chrání
pfied vysycháním, pÛsobí rovnûÏ
izolaãnû proti chladu a pfiípravky
nehtové kosmetiky je v optimálnû vstfiebatelné formû obsahují.
Potfiebné vitamíny rozpustné
v tucích jako jsou A, D, E b˘vají
souãástí regeneraãních olejÛ,
krému, ãi emulzí na nehty.
Pfiípravek má v˘znam pfieváÏnû
aplikovat na nehtovou kÛÏiãku,

V‰ímejte si sloÏení pfiípravkÛ, kter˘mi peãujete
o nehty a jejich okolí.
Vybírejte ty s kvalitními
ingrediencemi.
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tov˘ch studiích je to nejprodávanûj‰í produkt v péãi o pfiírodní,
modelované a umûlé nehty.
Nemûl by chybût ani v domácí
péãi. Lokální v˘Ïiva nehtÛ nenahradí pfiijímanou pestrou stravu,
která se ve velkém podílí na stavu
na‰í pokoÏky, vlasÛ a nehtÛ.
Svoji úlohu hraje také vûk i pohlaví. Je vhodné zmínit i cirkadiální
rytmy, tj. biologické rytmy ve
fyziologick˘ch tûlesn˘ch funkcích
v závislosti na sezonní a roãní
dobû, ãi probíhající onemocnûní.
Pilníky na povrchové
o‰etfiení nehtu mÛÏeme
hmatem hodnotit jako
jemné, ov‰em na nehet
pÛsobí dÛraznûji
a po‰kodily by ho.

aby obsaÏené bioaktivní látky
pronikaly také k v˘vojovému
centru nehtu, tj. k jeho kofienu.
Pro nejlep‰í v˘sledky pfiípravek
vmasírováváme
do nehtové kÛÏiãky, tím zlep‰íme prokrvení. Vstfiebávání
bioaktivních látek z pfiípravku
je intenzivnûj‰í. Dal‰í moÏností
zlep‰ující regeneraci tkánû
jsou zábaly, napfi. parafínov˘.
Ve v˘Ïivn˘ch prostfiedcích
vede Trosani Nourisher oil,
smûs olejÛ s vitamíny. V neh-

●● Manikérky tedy nemohou
léãit, ale pfii fie‰ení problémÛ
s nehty nejsou bez ‰ance.
MoÏností je mnoho a záleÏí na

Potřebné vitamíny rozpustné v tucích jako

jsou A, D, E bývají součástí regeneračních

olejů, krému, či emulzí na nehty.
kaÏdém, kolik ãasu péãi o ruce
a nehty vûnuje. ■

Pfií‰tû: pokraãování dal‰ích moÏností zpevÀování nehtÛ,
tipy a triky pro roz‰ífiení manikérsk˘ch obzorÛ
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