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Dokonalé práce dosáhnete jedinû
dokonalou znalostí teorie - a praxe!
Uãte se, cviãte, a bl˘sknûte se
v salonu i na nehtov˘ch mistrovstvích, jako nûkolikanásobná
mistrynû Slovenska a vicemistrynû
mezinárodních mistrovství
v Düsseldorfu - Michaela âepcová.

Modelovací
abeceda II.
Z pﬁedchozího ãísla známe blíÏe pojmy jako architektura nehtu
a doplnûní modelovací hmoty v nehtovém designu. RovnûÏ
jsme si vytyãili základní pojmy architektury modelovaného
nehtu. Pro‰li jsme charakteristiky délky a formy nehtu, probrali
jsme se problematikou C-oblouku. Teì na toto aktuální a pro
kvalitní práci nezbytné téma naváÏeme.
Pojednání o stresovém bodû i tûch dal‰ích vás
posunou mezi znalce teorie. NezapomeÀte, Ïe s tou
ale nutnû souvisí praxe. Jedno se snoubí s druh˘m,
podobnû jako je tomu u jin˘ch ﬁemesel. Postupme
spoleãnû v na‰em vûdûní o krok vpﬁed.
Vzpomínáte si, jak˘ je hlavní dÛvod modelování nehtÛ do
C-oblouku? Pokud ne, odpovûì naleznete v pﬁedchozím ãísle
Beauty Salonu 1/2008. Na horní plo‰e nehtu tvarovaného do
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C - oblouku se nachází stresov˘ (kritick˘) bod. Nalezneme jej
v prÛseãíku dvou na sebe kolm˘ch pﬁímek.
Jedna prochází stﬁedem podél osy nehtu od koﬁene po ‰piãku.
Druhá pﬁímka je pomyslnû vedena napﬁíã nehtem od jednoho
valu k druhému na úrovni poloviny délky nehtového lÛÏka.
Ve stresovém bodû dochází k nejvy‰‰ímu zatíÏení
na nehtu. Z tohoto technicky podloÏeného hlediska nelze
modelovat nehty ploché.
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Kontrolujte svou práci hned dvakrát. Poprvé jiÏ bûhem aplikace
modelovací hmoty, podruhé v prÛbûhu pilování povrchu nehtu.
Peãlivû revidujte jednotnost umístûného kritického bodu z boãního pohledu na v‰ech ãtyﬁech nehtech naráz.
Jste odbornice, a proto se nezaprodejte laick˘m pﬁedstavám o
stavbû nehtu. Je-li C-oblouk zpracován dle pravidel, pak je
v˘sledkem skuteãnû krásn˘ nehet. „Placky“ mají s ideálem krásy
nehtÛ pramálo spoleãného. A zamyslely jste se nûkdy nad tím,
jak je moÏné, Ïe pﬁírodní klenuté nehty spí‰e narostou dlouhé na
rozdíl od nehtÛ lÏícovit˘ch ãi ploch˘ch? I tyto pﬁedchozí vûty vám
mohou b˘t nápomocné pﬁi osvûtû va‰í klientely.

●● „Tipy“ a jejich nasazení. „Tipy“ jsou umûlohmotné ‰piãky a slouÏí k prodlouÏení nehtÛ. Jednotlivé druhy se li‰í svojí
klenbou, délkou plochy urãené k nalepení, pouÏit˘m materiálem i
zbarvením. Tipy s krátkou plochou k nalepení drÏí na nehtech
stejnû dobﬁe jako se standardní délkou a jejich opracování pilníkem je shodné. Zpravidla mají jasnû vytyãenou hranici, kam
lepidlo aplikovat. Za ideálních podmínek tato zaráÏka na spodní
plo‰e konkávní pﬁesnû nasedne na okraj ‰piãky pﬁírodního nehtu.
Vykreslí tak preciznû ostrou linii ve tvaru úsmûvu ãi pÛlmûsíce.
Bezchybné nasazení tipÛ nemusí b˘t v‰ak tak snadné, zvlá‰tû,
nelze-li pﬁírodní nehet zformovat do úhledn˘ch ováln˘ch tvarÛ.
TéÏ vzduchové bublinky vzniklé nedokonal˘m pﬁilepením tipÛ, aÈ
jiÏ zpÛsobené chybn˘m úhlem nasazení tipu nebo krátk˘m pﬁítlakem v prÛbûhu lepení ãi nedostateãného mnoÏství lepidla, v
místû linie úsmûvu, naru‰í v˘sledn˘ dojem. Správnû nasazen˘ tip
vÏdy obepíná pﬁírodní nehet po celé jeho ‰íﬁce. Chybné je,
pokud je nasazen˘ tip mal˘ nebo velk˘. Toto hledisko nejsnáze
zhodnotíte pohledem ze strany levé a pravé. Pamatujte: na velikosti záleÏí. Jednotlivé velikosti tipÛ mÛÏete lehce korigovat pilníkem, aby skuteãnû sedûly jako ulité.

●● Postranní linie jsou vÏdy rovnobûÏné pﬁi pohledu
shora. Cílem následného tvarování tipÛ pilníkem je téÏ precizní
sjednocení postranních linií pﬁírodního nehtu s linií tipu, aniÏ
bychom postﬁehli jakoukoliv odchylku. Jen tak vyrobíme nehet
funkãní a zároveÀ hezk˘ po nûkolik t˘dnÛ.
Po aplikaci modelovací hmoty se stává, Ïe
postranní rovnobûÏné linie se zmûní na soudkovité. Proto bûhem pilování povrchu modelovací hmoty se zamûﬁte opût na jejich tvar.
Vhodn˘m vodítkem, jak by správnû mûly
postranní linie vypadat, je tvar bûÏného brusného pilníku, tj. k sobû rovnobûÏné strany.

pﬁichytávání ‰ablon k nehtÛm a prstÛm, ale i vytvoﬁení pﬁirozenû
vyhlíÏející spodní klenby na stranû konkávní. Navíc ‰ablonová
technika s obtíÏemi ﬁe‰í prodluÏování velmi krátk˘ch nehtÛ,
o okousan˘ch ani nemluvû. Jak ‰ablonu zlehka umístit, pﬁichytit
a udrÏet na místû, to je vskutku oﬁí‰ek. Bereme-li v úvahu
i hledisko fyziologie pﬁírodního nehtu, kter˘ není urãen k tomu,
aby nesl zátûÏ polymerizované modelovací hmoty bez opory,
pak nezb˘vá neÏ konstatovat, Ïe nev˘hody této techniky
vítûzí nad v˘hodami.

Na velikosti záleÏí. A vybranou
velikost tipÛ pak mÛÏete lehce
korigovat pilníkem, aby skuteãnû
„sedûly jako ulité“.
●● Oznaãení „Smile line“ se spojuje pﬁeváÏnû
s aplikací bílé ‰piãky. Urãuje tím hranici mezi pﬁírodní barvou
nehtového lÛÏka a voln˘m okrajem nehtu v bílé barvû. Není
snadné docílit jednolité barvy a ostrého rozhraní, navíc v‰e okorunované ideálnû vykrouÏen˘m oblouãkem ve tvaru zvesela
usmívajících se rtíkÛ. V‰e vyÏaduje dlouhodob˘ trénink.
Snad i proto je tak oblíben˘ kﬁídovû bíl˘ French gel od Trosani
v bezvadné barvû i viskozitû.

●● Vypilování pﬁechodu na tipu. Souãástí horní plochy
nehtu je i sjednocení tipÛ s nehty. V˘sledkem je nerozpoznateln˘
pﬁilepen˘ tip pod modelovací hmotou s garancí moÏného vysokého zatíÏení nehtÛ. Navíc bez rizika nefyziologické zátûÏe
pﬁírodních nehtÛ, ãímÏ nedochází k praskání hmoty po stranách
v místû valÛ, jako tomu b˘vá pﬁi uÏívání ‰ablon. V terénu mÛÏeme bohuÏel spatﬁit nedokonale vypilovanou horní plochu tipÛ,
na které jsou viditelné stopy pﬁechodu a síly materiálu. Jsou
i tací, kteﬁí tipy neopracují a ihned hmotu naná‰í. V˘sledkem je
viditeln˘ pﬁechod, mléãné zbarvení nehtÛ, odpadávání nehtÛ
v nûkolika málo dnech, nadzvedávání hmoty v okrajích nehtÛ,
dokonce nemoÏnost nosit nenalakované nehty. Otázkou je jestli
KdyÏ dokonalost,
tak i s luxusním
akcentem!

●● ·ablony a jejich nasazení.
ProdluÏovat nehty mÛÏeme i pomocí papírov˘ch nebo umûlohmotn˘ch ‰ablon. Vizuální
v˘sledek modelace by mûl b˘t identick˘ s tipy.
Není na místû se domnívat, Ïe práce s nimi
je jednodu‰‰í. Nároãné je nejen poãáteãní
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Délka nedélka, je to
v‰echno o mistrovsky
provedené práci.

jde o pohodlnost nebo neznalost nehtaﬁky. Pozor!
Jiné druhy tipÛ napﬁ. clear, ãili sklenûné, french,
designér s ruãnû malovan˘mi motivy se mohou
li‰it v opracování jejich povrchu!

●● Okraje nehtu s jiÏ polymerizovanou
hmotou podél nehtové kÛÏiãky a valÛ nemohou
b˘t letm˘m pohledem viditelné, také hmatatelné
u novû namodelovan˘ch nehtÛ a v odstupu cca
0,5-1 mm od pokoÏky. Preciznost ve va‰í práci
je na místû, aby nedocházelo k odchlipování
materiálu. Pilování opracovávané hmoty pﬁíli‰ hrub˘m pilníkem
mÛÏe mít za následek prodûravûní a následné odpadávání
hmoty v samém okraji. Okraje zkontrolujte va‰í ‰piãkou nehtu.
Mûli byste cítit pozvoln˘ nástup hmoty do C-oblouku, nikoliv
zadrhnutí.

●● ·piãka nehtu. Její tlou‰Èka se podobá zdravému silnému
pﬁírodnímu nehtu a je vÏdy zpracována shodnû na v‰ech deseti
nehtech. PrÛãelí nehtu je po celém obvodu soumûrné bez
odchylek v krajích ‰piãky. Spodní klenba ‰piãky je vÏdy preciznû
a bezpracnû klenutá u pouÏití metody prodluÏování s tipy.
Podstatnû nároãnûj‰í to budete mít za pouÏití ‰ablon. V˘sledn˘
efekt ‰piãky na stranû horní - konvexní je v˘sledkem kvalitní
práce s modelovací hmotou a následn˘m pilováním povrchu.
Síla ‰piãky b˘vá také ovlivnûna pouÏíváním hust˘ch French gelÛ
nebo materiálem s nerovnomûrnû rozloÏen˘mi pigmenty, které
se vrství v mnoha vrstvách.

Buìte k sobû kritiãtí, hledejte
nedostatky se snaÏte odstraÀovat.
Dokonalost va‰í práce potû‰í vás,
ocení ji zákaznice i její okolí.

kﬁivkou konkávní. Ta mÛÏe b˘t nejãastûji naru‰ena nekvalitním
nebo obtíÏn˘m pﬁichycením ‰ablon k nehtu.

●● Vrchní plocha a zapeãetûní. Vrchní plochu jsme jiÏ zmínili, teì je ãas se na ni podívat z hlediska zapeãetûní. Nejjednodu‰‰í je zacelit UV-gely závûreãnou lesklou tenkou vrstvou materiálu. K docílení hladkého povrchu je zapotﬁebí mít spodní modelovací vrstvu dokonale vypilovanou do tvaru s jemnû porézním
povrchem. To proto, aby nebyly viditelné Ïádné r˘hy po pilníku.
Druhá varianta vedoucí k docílení lesklého povrchu hmoty je le‰tûní, to je v‰ak zdlouhavé a vizuální v˘sledn˘ efekt i kvalitativní se
nevyrovná pouÏitím UV-gelu.

●● Lakování. Povrch laku je jednolit˘ bez vyv˘‰enin a prohlubní s rovnomûrnû rozloÏen˘mi barevn˘mi pigmenty. Lak
pokr˘vá celou plochu nehtu. Okraje laku jsou rovné a s mal˘m
odstupem od kÛÏiãky. Na ‰piãce nehtu se lakování ukonãuje na
stranû konvexní nebo se lakuje téÏ pﬁední hrana, vÏdy v‰ak jednotnû. V˘jimku tvoﬁí problémov˘ tvar nehtového lÛÏka - tulipánovit˘, u kterého je vhodná korekce okrajÛ laku podél nehtov˘ch
valÛ. Postup pﬁi lakování vÏdy zaãíná aplikací spodního laku,
poté barevného a na závûr vrchního laku. VÏdy ponechte dostateãné mnoÏství laku ve ‰tûtci a o hrdlo flakonu otírejte pouze
zadní ãást ‰tûtce.

●● Lunula je mléãnû zbarven˘ pÛlmûsíc znateln˘ u koﬁene
nehtu. Na pﬁírodních nehtech je nejvíce lunula patrná na mohutn˘ch palcích. V nail designu se pﬁed nûkolika málo lety, na mistrovsk˘ch soutûÏích, zaãala tato pﬁirozená souãást nehtu zviditelÀovat a hodnotit. Chceme-li docílit absolutní pﬁirozenosti, je
vhodné pouÏití lehce mléãnû zbarveného materiálu. VykrouÏit
pﬁesn˘ tvar a docílit té správné barvy není jednoduché. BûÏnû se
s nimi nesetkáme na zákaznick˘ch modelacích.

●● Zbytky materiálu a strana konkávní. V‰e, co stojí v
cestû optimálnímu v˘sledku modelace, je nezbytné s peãlivostí
odstranit ze v‰ech zákoutí nehtÛ a pokoÏky ruky. Ve‰ker˘ prach,
zbytky krému, oleje, také pﬁetaÏeného laku nebo nevzhledné
mapy na pokoÏce prstÛ, jako nepovedená souãást odlakování,
ãi vytvrzené lepidlo. Strana konkávní je vyklenutá, vydutá spodní
ãást nehtu, na jejíÏ plo‰e vÏdy uvízne spousta zbytkového materiálu. Spodní klenba nehtu je v prÛãelí nehtu definována tzv.
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●● Celkov˘ obraz modelace.
Hodnocení nehtÛ z estetického hlediska je vÏdy subjektivní.
I nehty podléhají módû. V nedávné minulosti se za trendové
povaÏovaly hranaté tvary. V souãasnosti se mÛÏeme setkat
s tvarem dlouh˘ch ‰piãat˘ch nehtÛ nebo typick˘ch mandliãek.
Chceme-li v‰ak docílit absolutní pﬁirozenosti, pak vás nikdy
nezklamou ‰iroké ovály krátké délky. V˘‰e uvedená pravidla
modelace nejsou zárukou vytvoﬁení vÏdy krásn˘ch nehtÛ.
Správnû namodelované nehty ve v‰ech hlediscích budou zajisté
funkãní, neznamená to v‰ak, Ïe v˘sledn˘ efekt bude hezk˘.
ZáleÏí na va‰em estetickém cítûní. Úspûch závisí i na umûní
vyhledávání chyb a mít vÛli tyto chyby odstranit. Dokonal˘
v˘sledek potû‰í oko va‰e, va‰í klientky i jejího okolí. A to za úsilí
pﬁece stojí!
Pﬁí‰tû vás zveme na pokraãování, kdy abecedu
modelování nehtÛ uzavﬁeme. ■
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