22-25 WORKSHOP TROSANI

1/28/08

9:59 AM

Page 22

WORKSHOP

Ukázka odrostl˘ch nehtÛ.
Zaujmou pﬁedev‰ím pﬁilnuté
a zároveÀ jemnû zpracované
okraje hmoty podél koﬁene
a valÛ nehtÛ. C-oblouk je
jiÏ odrostl˘, délka nehtÛ je
mírnû del‰í neÏ je optimální.

Modelovací
abeceda
âast˘m dotazem, se kter˘m se setkávám je
paradoxnû jeden ze základních úkonÛ v nail
designu, tj. doplnûní. Chci se s vámi podûlit
o materiál, kde spojuje mé vlastní letité
zku‰enosti, postﬁehy, nápady a skuteãnosti
z doplnûní modelovací hmoty. Zajisté neodpovím
na v‰e, co vám probleskne hlavou bûhem
podrobného studia textu. Budu se v‰ak snaÏit
vám neopomenout sdûlit v‰e podstatné, o ãem
je mi známo, kde b˘vají nejãastûj‰í pﬁíãiny
mal˘ch i velk˘ch problémÛ.
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Nejdﬁíve se seznámíme
se základní pojmy:
doplnûní a architektura nehtu.

Architektura nehtu není
anatomie nehtu, tedy tak,
jak nás postavila sama pﬁíroda.

●● Doplnûní modelovací hmoty je proces, pﬁi kterém dochází
k obnovení architektury v minulosti vymodelovan˘ch nehtÛ,
která se vlivem ãasu natolik zmûnila, Ïe jiÏ nevykazují takové
vlastnosti, které by umoÏÀovaly jejich bezproblémové no‰ení.
ponauãení: Je tedy mylné se domnívat, Ïe se jedná o pouhé
dolití, dokápnutí nepatrného mnoÏství hmoty na malou plochu,
pouze na odrostlou ãást nehtu u jeho koﬁene, jak se mnozí
domnívají.

●● Pﬁedstavme si jednotlivé body architektury modelovaného
nehtu. Nehty jsou vÏdy zpracovány jednotnû ve v‰ech
následujících hlediscích: forma, délka, Convex, kﬁivka C,
stresov˘ bod, postranní linie, Concav, zbytky materiálu, ‰piãka,
okraje, bílá ‰piãka, lunula, zapeãeÈující vrstva nebo le‰tûní,
lakování, celkov˘ obraz.

V souãasné dobû se vrací móda
mandlového tvaru, podobnû jako
je tomu u ‰piãek bot. Oválné tvary
jsou tûÏ‰í na zpracování neÏ
tvarování hranat˘ch nehtÛ.
●● Architektura modelovaného nehtu je soubor pﬁesnû

●● Na v‰ech nehtech tvarujte vÏdy shodn˘ tvar (formu)
bez odchylek. Základní tvary jsou: ováln˘, mandlov˘ a hranat˘.
V‰echny ostatní jsou jejich odvozeniny.
V souãasné dobû se vrací móda mandlového tvaru, podobnû
jako je tomu u ‰piãek bot. Oválné jsou tûÏ‰í ve zpracování,
neÏ tvarování hranat˘ch nehtÛ. Nejãastûji zde dochází k naru‰ení
postranních linií.
●● Délka nehtÛ je shodná na v‰ech deseti nehtech, snad jen
prostﬁedníãek mÛÏete mírnû ponechat del‰í, nikdy v‰ak krat‰í.
Shodnou délku nehtÛ nejsnáze porovnáte z pohledu dlanû.
Jak je to s dlouh˘mi nehty? DrÏí ménû nebo na délce nezáleÏí?
DodrÏíte-li správnou architekturu v kombinaci s kvalitním
materiálem, pak nenastávají v˘znamné komplikace v jejich
no‰ení. Jsou snáze zranitelné vÛãi nárazÛm a jejich zvykání
nositelkou si vyÏaduje del‰í ãasové období. Dlouh˘mi nehty
nedocílíte pﬁirozeného vzhledu, je to otázka vkusu.

definovan˘ch pravidel, slouÏících k docílení dokonalé funkãní
stavby, zaji‰Èující flexibilitu a trvanlivost, mimo jiné estetické
ztvárnûní vymodelovaného nehtu.
ponauãení: Na svûtov˘ch trzích existují pouhé dva profesionální systémy modelace nehtÛ, kter˘mi zajistíme stavbu nehtu na
míru. Mluvíme o systémech - svûtlem tvrzen˘ch plastÛ a systému prá‰ek / kapalina. Zatím nebyla pﬁedstavena metoda, která
by je nahrazovala. Proto se nenechávejte o‰álit rÛzn˘mi novotaDélka v‰ech nehtÛ má b˘t shodná,
mi a rozumnû si techniku identifikujte a pak si odpovûzte.
U systémÛ hedvábí, sklenûné vlákno a papírové nehty se vÏdy
nejsnáze ji porovnáte
jedná o tenká vlákna, která se nejãastûji pouÏívají k reparaci
a zkontrolujete z pohledu dlaní.
pﬁírodních nehtÛ. Napraskl˘ nehet je zaplátován podobnû jako
laminátová loì. Jde o nejlevnûj‰í techniku bez potﬁeby umûní
nehty vymodelovat. Tento systém dokáÏe pouze kopírovat
pﬁirozen˘ tvar nehtÛ, nelze jej doplÀovat a zajistit jím dokonalou
architekturu nehtu. Setkala jsem se i s tím, Ïe jsou i tací, co
tento systém prezentují jako vrchol techniky v nail-designu
a mnozí tomu vûﬁí. Tato technika se také nepovoluje praktikovat
u mistrovsk˘ch soutûÏí. Umûní modelace nehtÛ by zde
neobstálo.
Modelované nehty

●● Dal‰í kapitolou je metoda gel s aktivátorem, vût‰inou
doplnûno dodatkem - bez lampy. DÛvod je zde v âesku a na
Slovensku prost˘, navodit dojem srovnatelnosti s profesionální
metodou UV gelÛ navíc bez nutnosti investovat do lampy
a dojmu, Ïe „umím modelovat“. Architektura nehtu opût jde
stranou a tím i jejich trvanlivost. BohuÏel se pak stává, Ïe
zákaznice se svûﬁí do rukou profesionála v domnûní, Ïe si
platí za profesionální metodu. Tato „laická“ technika se ãasto
prodává v drogeriích bez nutnosti investice do kurzu a potﬁeby
tréninku. Vyplatí se tedy nauãit se v‰e jinde a od A do Z.
P¤IPRAVILA: ZUZANA VILÍMOVSKÁ
FOTO: ARCHIV BALMAIN

s pouÏitím TROSANI
French trend tipÛ
rÛÏov˘ch. Práce na
tulipánovit˘ch tvarech
nehtÛ vyÏaduje citlivé
zpracování postranních
linií, aby se zachovala
jejich rovnobûÏnost.
C-oblouk je preciznû
zpracovan˘ s ohledem
na stresov˘ bod.
Convexní strana nehtu
je hladká a zapeãetûná
Trosani perleÈov˘m
gelem. Linie úsmûvu
je soumûrná a ostrá.
Tlou‰Èka ‰piãek nehtÛ
se podobá pﬁírodním
nehtÛm. Tvar nehtÛ
je hranat˘.
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Odrosty po cca pûti, ‰esti t˘dnech, materiál
vykazuje pﬁilnavost a neodchlipuje se.
Stresov˘ bod se pﬁemístil blíÏe ke ‰piãce
nehtu. Bílá ‰piãka je umístûna pod zapeãeÈovacím gelem, od‰típnutá je nepatrná ãást
a její linie úsmûvu je nesoumûrnû vykrojená. Tvar u malíãku je nesourod˘.

C-oblouk je dÛleÏit˘ prvek, stûÏejní
bod architektury, kter˘ je nutn˘
znát skvûle nejenom teoreticky,
ale i ho zvládat technicky.

●● Convex je vypouklá horní strana nehtu. Je vypracovaná bez prohlubní a vyv˘‰enin, s perfektním sjednocením
nalepen˘ch tipÛ s nehtem bez viditeln˘ch známek pﬁechodu
lepeného tipu a jeho mléãného zabarvení v místû nehtového
lÛÏka. VÏdy je patrn˘ stejnû tvarovan˘ C- oblouk spoleãnû se
stresov˘m bodem ve stejné v˘‰ce a poloze na v‰ech nehtech.

●● K pochopení stability nehtÛ si pﬁipomeÀme základní
uãivo pﬁi hodinû fyziky: fungování páky a s tím spojené termíny
stabilní a nestabilní poloha. AÈ uÏ jste zdatní ve fyzice více ãi
ménû, tento pokus za to stojí. Uchopte pilník a poloÏte jej na
hranu stolu tak, aby jeho dvû tﬁetiny délky spoãinuly na jeho
plo‰e a zb˘vající tﬁetina byla volná mimo plochu stolu.
Prsty Èuknûte do volného konce pilníku tak, aby se jeho druh˘
konec viditelnû zvedl do v˘‰ky, stejnû jako na houpaãce.
Prsty nyní oddalte a pilník se vrací do pÛvodní, stabilní polohy.
Pokus zopakujte s tím rozdílem, Ïe pﬁesnû pilník poloÏte na
hranu stolu v jeho polovinû, pilník je na váÏkách, na jakou stranu
se má pﬁehoupnout. Budete-li zmen‰ovat plochu pilníku poloÏenou na plo‰e stolu, pak i mal˘m impulsem vidíte ukázkovou
nestabilní polohu.

●● C-oblouk a stresov˘ bod. Tyto dva pojmy se nevyplatí
podceÀovat. Zhmotnit je na nehtech dá jistû práci, ale v˘sledek
stojí za tu malou námahu. Ty z vás, které netu‰í funkci
C- oblouku, pozornû ãtûte následující ﬁádky. Jde o dÛleÏit˘
prvek, stûÏejní bod architektury, kter˘ je nutné znát skvûle
teoreticky i technicky. Pouh˘m natíráním modelovací hmoty
se ke zdárnému cíli nedoberete, obracením ruky a ãekáním
na zázrak tvorby „céãka“, jakbysmet. Nemusí to b˘t chyba na
va‰í stranû, mÛÏe se stát, Ïe ‰kolitel se tomuto tématu nedostateãnû nebo ‰patnû (anebo vÛbec) vûnoval. Doporuãuji vÏdy
reklamovat kurz, na kterém se vám nedostalo odpovûdí na
tuto základní problematiku v modelaci.

●● Jaká je tedy optimální délka modelovaného nehtu?
Délku nehtového lÛÏka si pomyslnû rozdûlte na polovinu a o tuto
polovinu nehty prodluÏte. Vzniklé tﬁi díly, dva tvoﬁí lÛÏko, jeden
voln˘ okraj nehtu, tvoﬁí optimální délku, proto hovoﬁíme o tzv.
stabilní tﬁetinové délce modelovan˘ch nehtÛ.
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●● K porozumûní C- oblouku nám poslouÏí prost˘
pokus se zápalkou. Ta má tvar kvádru. PÛsobíme-li na obou
jejích koncích silou, pak ji zlehka pﬁelomíme. Pokuste se nyní
druhou sirku vytvarovat pilníkem do C - oblouku, v pÛli její délky
ji ponechte v pÛvodní tlou‰Èce a smûrem k obûma koncÛm
ji pozvolna sniÏujte. Poté se pokuste zápalku zlomit, pouÏijte
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Tenké prÛãelí nehtu palce,
rovnobûÏné postranní linie,
viditeln˘ odraz svûtla v povrchu
nehtu ve tvaru luku.

Nehtaﬁsk˘ vesmír
je obrovsk˘,
moÏností co se dá
s nehty v‰echno
dûlat je plno.
Nutné je v‰ak
odli‰it to "správné"
a "‰patné". Proto
je dÛleÏité skvûle
znát nehtaﬁskou
abecedu.
Zde jsou doplnûny nehty
(viz dva pﬁede‰lé), jsou zkrácené
a jednotnû tvarované, bílá
‰piãka je odpilováná, okraje
jsou bez viditeln˘ch hran, jsou
preciznû sjednocené s nehtem,
C-oblouk pÛsobí harmonicky,
povrch je hladk˘.

Na palcích jsou zﬁetelné
lunuly, postranní linie
jsou soudkovité
a vykazují nejednotnost
tvarÛ. Neostrost linie
úsmûvu.

stejné síly, jako u prvního pokusu. Zjistíte, Ïe zlámat ji je
podstatnû obtíÏnûj‰í. Poddává se tlaku a pruÏí, je tedy flexibilní.
Nehty modelujeme do C-oblouku, aby se staly pﬁizpÛsobiv˘mi
vÛãi tlaku, staly se flexibilními.

●● Optimálnû zpracovan˘ C-oblouk je pﬁirozenû
vyhlíÏející a nemá nic spoleãného se siln˘mi pﬁemodelovan˘mi nehty se ztlu‰tûl˘mi ‰piãkami.
Je zajímavé, Ïe Ïeny vlastnící optimálnû klenuté pﬁírodní nehty
hodnotí C-oblouky pozitivnû. Na rozdíl od Ïen majících rovné,
minimálnû vypouklé, ãi lÏícovité tvary nehtÛ. Proto je na místû
osvûta, kdy trpûliv˘m vysvûtlením objasníte v˘znam C-oblouku.
Nevyplácí se akceptovat pﬁání klientky mít rovné, placaté nehty.
Jejich trvanlivost znaãnû sníÏíte, ãímÏ si zadûláte na problém
v blízké budoucnosti. Setrvává-li stále na poru‰ení tohoto
P¤IPRAVILA: EVA ·MÍDOVÁ
FOTO: ARCHIV TROSANI

základního pravidla, pak je pro vás vhodnûj‰í se s klientkou
rozlouãit, neÏ se zbyteãnû zaplétat do sítû potíÏí. Praxe ukazuje
i takové pﬁípady, kdy nositelka sama stavbu nehtÛ poru‰í
neodborn˘m pilováním a následnû se podivuje nad nedostateãnou trvanlivostí modelace. Trpûlivé vysvûtlování, doufejme,
bude mít i v tûchto pﬁípadech v˘znam. Konec první ãásti ■

A co nás ãeká pﬁí‰tû?
Zodpovím vám pﬁesnou polohu stresového bodu a ostatní
souãásti architektury nehtu. S tímto teoretick˘m vybavením
se probereme samotnou technikou doplÀování s moÏn˘mi
úskalími. VyloÏím vám jednotlivé viskozity modelaãních hmot
a doporuãím právû pro vás tu nejvhodnûj‰í. Ve‰keré pﬁipomínky pi‰te na e-mail adresu: beautysalon@trosani.cz
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