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Modelovací

abeceda III.

Všechna pravidla architektury nehtů nyní zhmotníme v praxi při doplnění modelovací
hmoty. Základní pracovní postup se neliší od počáteční modelace až na drobné výjimky.
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●● VÏdy si umyjte ruce a vydesinfikujte, napﬁ. Spitadermem.
Také klientka má omyté a vydesinfikované ruce.
Zmûkãete nehtovou kÛÏiãku a zatlaãte eponychium.
●● Nehty a okolí odmastûte Trosani âistiãem nehtÛ, kter˘
smí pﬁijít do kontaktu s pokoÏkou. Pozor! PouÏíváte-li tzv. Primer
(v malé lahviãce se ‰tûteãkem), je mylné se domnívat, Ïe funkce
a sloÏení je identické se zmínûn˘m âistiãem nehtÛ.
●● ZkraÈte nehty pilníkem a poté je vytvarujte do formy.
V‰imnûte si, jak pﬁi nepatrném zkrácení, se ‰piãka zesiluje.
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●● Pilujte povrch pÛvodní modelovací hmoty. Pokud je
hmota pﬁilnutá, ponechte ji na nehtu, v opaãném pﬁípadû dÛslednû odpilujte odchlipující se ãásti hmoty. PouÏívejte ostr˘ jemn˘
pilník s hrubostí 180. Je-li potﬁeba razantnûji pilovat, tak i hrubost
120-150 nám dopomÛÏe k okamÏitému odbrou‰ení nepﬁilnutého
materiálu. Bûhem práce na nehty nesahejte, jsou odma‰tûné.

●● Zdrsnûte také obnaÏené ãásti pﬁírodního nehtu u koﬁene
a podél valÛ. Prach odstraÀte kartáãkem. V˘sledkem je mléãnû
zbarven˘ povrch celé plochy nehtu s pÛvodní pﬁilnutou hmotou.
Povrch zbyteãnû nesmáãejte ani vodou, ani âistiãem nehtÛ.
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Zmûkãení
a zatlaãení
kÛÏiãky.

Tenk˘ vlásek gelu
mezi povrchem
a chloupky vyhladí
povrch.

PoloÏení plochého
‰tûtce bûhem
aplikace vrchní
fáze.

Odrostlé C-oblouky
pﬁipravené na
remodelaci.

Zkrácení
po‰kozeného
tipu.

Valení stavební
hmoty ke kÛÏiãce.

Vypilování
povrchu a tvaru
modelovací
hmoty.

·etrné
odstranûní
pÛvodní
hmoty.

Okolní kÛÏiãka
zÛstává
nepotﬁísnûna
hmotou.

Zapeãetûní
stavební
hmoty.

Zbytková neviditelná vlhkost odmítne pﬁilnout následnû
aplikovanou hmotu. To se v‰ak neprojeví ihned, ale aÏ za
nûkolik dnÛ v podobû postupného lokálního uvolÀování
mate-riálu. Pﬁemíra om˘vání se nevyplácí, a proto se dÛslednû
vyva-rujte kontaktu va‰í pokoÏky prstÛ s povrchem hmoty.
Pak nebudete mít nutkání sm˘vat va‰e otisky a vznikl˘ prach
staãí vykartáãovat.

●● Na such˘ povrch aplikujte materiál k doplnûní. PouÏíváte-li
tﬁí fázové UV-gely, naneste první vazební gel v tenké vrstvû
vÏdy po celém povrchu a polymerizujte. Vznikl˘ lepkav˘ povrch
ponechte a pokraãujte v aplikaci modelovací hmoty.
●● Modelovací hmotu naná‰ejte tak, abyste nehty postavili
do C-oblouku s nedíln˘mi aspekty správné stavby a vytvrìte.
Vznikl˘ lepkav˘ povrch by vám bránil v dal‰í práci, proto jej
setﬁete Trosani âistiãem nehtÛ.

●● PusÈte se do pilování. Jako sochaﬁ, kter˘ s náãiním
v ruce a s pﬁedstavivostí mistra, vytesává z kvádru pískovce
sochu, vy se dopilujte k bezchybnému tvaru. Namítnete-li, Ïe
va‰e práce jiÏ nepotﬁebuje dal‰ího opracování, neberu vám vá‰
názor. Moje zku‰enosti v‰ak ukazují, jak rozdílné mÛÏe b˘t vnímání tvarÛ. Skuteãní mistﬁi oboru chyby nacházejí a odstraÀují.
Hlavním kritériem pﬁi volbû modelovacího materiálu není tedy to,
zda je nutné modelovací hmotu pilovat. Mnozí z vás vyÏadují

Vhodn˘
moment
na zastﬁiÏení
kÛÏiãky.

Nail-Art v pár
minutách,
(3D samolepky
a flitr. prach).

toto ubezpeãení. Já vÏdy se sv˘m nejlep‰ím svûdomím tvrdím,
Ïe záleÏí na va‰em umu, ale pﬁedev‰ím, Ïe se vÏdy najde malá
chybiãka, kterou stojí za tu námahu odstranit.

●● Preciznû vytvarované nehty a vypilovan˘ jejich povrch staãí
zapeãetit vrchním UV-gelem. Ten jiÏ aplikujte ve slabé vrstvû
a polymerizujte. Poté lepkavost odstraÀte a zrevidujte postranní
linie pilníkem.
●● Pokraãujte v následné péãi. Zatlaãte nebo odstﬁihnûte
pﬁebyteãnou nehtovou kÛÏiãku, poté vmasírujte v˘Ïivn˘ Trosani
Nourisher olej. Pod nehty kápnûte Trosani Nail - Antisept
s antiseptickou pﬁísadou, do pokoÏky vpravte krém na ruce.
Nazdobte nehty poÏadovan˘m Nail-Artem, vÏdy jej zapeãeÈte
fixatérem ozdob - Sealerem. Doporuãte téÏ vhodné pﬁípravky
k domácí péãi. Ve‰keré úkony si poznamenejte do Kartotékové
karty klientky a pozvûte ji na dal‰í náv‰tûvu cca po 4 t˘dnech-6
t˘dnech.

A jak je to s gely?
●● Ve va‰ich rukách je velmi oblíben jednofázov˘ UV-gel.
Hlavním argumentem v jeho upﬁednostÀování spoãívá v jednoduché aplikaci nebo neznalost aplikaãních krokÛ u tﬁífázové
modelace. Obavy nejsou na místû. Existují základní pravidla,
která lze uplatnit na zdánlivû rozdílné materiály.
Ve 3-fázovém systému se uÏívají tﬁi gely s rozdíln˘m sloÏením

BEAUTY SALON

25

24-26 WORKSHOP TROSANI

5/7/08

5:21 PM

Page 26

workshop
a viskozitou s pﬁesnû definovan˘mi funkcemi. První gel je
vazební, kter˘ zabezpeãuje pﬁilnutí k pﬁírodnímu nehtu a tipu.
Vût‰inou je jeho viskozita nízká, ponûvadÏ se aplikuje v tenké
vrstvû. Druh˘ gel je stavební a slouÏí k vytvarování nehtu do
C-oblouku. Jeho spotﬁeba je nejvût‰í a vyÏaduje technické zvládnutí naná‰ení na nehet, aby práce nebyla utrpením. Viskozita se
pohybuje od hust˘ch po stﬁednû husté, dokonce i ﬁídké. Praktiãtûj‰í je pouÏívání hust‰ích materiálÛ umoÏÀující pohodlnou stavbu
na v‰ech pûti nehtech naráz. Nová generace modelovacích gelÛ
má pﬁívlastek samovyhlazovací. Práce s nimi je snaz‰í, ponûvadÏ
odpustí drobné chyby v drÏení ‰tûtce. Postavit nehty s ﬁídkou
hmotou lze obtíÏnûji.
Obliba nehtÛ v âechách zpÛsobila boom, jehoÏ v˘sledkem je
chrlení nedostateãnû pﬁipraven˘ch nehtaﬁek pﬁedev‰ím v umûní
tvorby C-oblouku, na kterém stojí kvalita modelovan˘ch nehtÛ.
Jejich nedostateãná pﬁíprava pramenící jiÏ z kurzÛ, jim nedovoluje vyuÏívat v˘hod hust˘ch modelovacích hmot, a proto se doÏadují pouze ﬁídkého materiálu. K uspokojení tûchto, základnûj‰ích
ménû nároãn˘ch potﬁeb, zakomponovala znaãka TROSANI do
nabídky modelovací hmoty s nízkou viskozitou.
Tﬁetí gel je zapeãeÈující, patﬁí do kategorie závûreãn˘ch
leskl˘ch gelÛ. Aplikuje se také v tenké vrstvû, podobnû jako gel
první. Základní jeho barva je ãirá, tvoﬁící skeln˘ povrch. Oblíben˘
je jemnû narÛÏovûl˘ skeln˘ gel Trosani Top shine gel rosé. Jinou
kapitolou jsou barevné gely s velikou ‰kálou pouÏit˘ch barevn˘ch
pigmentÛ, které se dûlí na kategorie - transparentní, krycí, perlové, flitrové a mikroflitrové , neonové a french.
Oblíben˘ jednofázov˘ gel mÛÏeme definovat jako „dva v jednom“, kde se snoubí funkce prvního vazebního gelu a druhého
stavebního. Tento modelovací materiál se ihned formuje do
C-oblouku, bez nutnosti uÏití podkladového gelu. Následnû se
polymerizuje a opracuje stejnû jako stavební hmota, tj. gel dva
ve tﬁífázovém systému. I tento materiál se zapeãeÈuje.
Resumé: V˘rok, Ïe 3-fázov˘ systém zabere více ãasu,
není na místû. Mínûní, Ïe ten, ãi onen systém, drÏí více ãi
ménû, jakbysmet. Trvanlivost modelace závisí na zvolené
znaãce snoubící se s respektováním pravidel architektury
modelovan˘ch nehtÛ.
Poznámka: BûÏnû pouÏívan˘ 100% Primer balen˘ v tmavé
lahviãce se ‰tûteãkem, neb˘vá pouÏíván jen v systému
prá‰ek/kapalina. Mnozí v˘robci UV-gelÛ jej musí pouÏít pﬁed
aplikací svûtlem tvrzen˘ch materiálÛ, aby docílili trvalej‰ího
pﬁilnutí hmoty k pﬁírodnímu nehtu.

lá bílá plocha. Úspora ãasu a materiálu je tohoto postupu
dÛkazem. Pﬁedpokladem je vlastnit French gel s rovnomûrnû
rozloÏen˘mi pigmenty a s viskozitou podobnou laku na nehty,
kter˘m zabráníte vzniku nepﬁirozenû silné ‰piãky.

Nejãastûj‰í dotazy, na které jste nenalezli
odpovûdi v textu
●● V jakém ãasovém intervalu se vymûÀují tipy za
nové? Odrostou-li na sam˘ okraj lÛÏka, máte dvû moÏnosti
ﬁe‰ení. 1. Ponechte je na místû, ãasem pﬁirozenû opustí i ‰piãku
nehtu. Potﬁebnou dobu odrÛstání tipu urãuje rovnûÏ délka
volného okraje nehtu. Postupnû pﬁejdûte na zpevnûní pﬁírodních
nehtÛ. 2. Nastanou-li komplikace, je snaz‰í nehty ostﬁíhat a zaãít
od nuly, tj. aplikovat nové tipy. V prÛmûru se tipy obmûÀují
jednou za tﬁi mûsíce. To v‰ak neplatí pﬁi pouÏívání nekvalitních
hmot, lepidla nebo ignorování pravidel architektury nehtu.

Vaše zákaznice si bude nehtů
všímat denně. Odstranění byť
nepatrného detailu stojí za
vaši námahu a čas. Dopřejte
jí i sobě dokonalý výsledek.
●● PodrÛstající pﬁírodní nehet se kroutí, lze tomu
zabránit? Nelze, mûjte na pamûti fyziologii nehtu. Jeho ochrana
hmotou umoÏní bezproblémové podrÛstání, ale ãím se nehet
stává del‰í, tím zﬁetelnûji se mÛÏe od krajÛ uvolÀovat a stáãet
do ruliãky. ¤e‰ením je odstﬁiÏení odchlípajících se ãástí nebo
jejich odfrézování. Podlepení nedoporuãuji, hrozí vznik onychomykotického onemocnûní. Pamatujte, Ïe opravy nemají dlouhou
Ïivotnost a radikální ﬁe‰ení mÛÏe b˘t mnohdy efektivnûj‰í.

●● Jaká je spotﬁeba modelovacího gelu v prÛmûru na
jedny nehty? Spotﬁeba vÏdy souvisí s délkou volného okraje
nehtu, také s délkou, ‰íﬁkou a klenbou nehtového lÛÏka. Nelze
tedy urãit pﬁesné mnoÏství. Budeme-li hovoﬁit o prÛmûrné spotﬁebû modelovací hmoty u nehtÛ s optimální délkou a s optimálním klenutím lÛÏka, pak lze konstatovat, Ïe spotﬁeba je 1-1,5
gramu na deset nehtÛ. Platí to tedy pro gely stavební a jednofázové gely, protoÏe právû ty zabezpeãují stavbu. Spotﬁeba
vazebních a zapeãeÈujících gelÛ je mnohem men‰í. Doporuãuji,
zaznamenávat si poãet nehtÛ, které jste vyrobili z jednoho
balení stavebního gelu a poté si vypoãítat prÛmûrnou spotﬁebu.

Jakou mám úãtovat cenu za doplnûní?
Oblíben˘ French gel bíl˘ patﬁí do kategorie barevn˘ch french
gelÛ. Nejvhodnûj‰í je bílou barvu aplikovat pod zapeãeÈovací
vrstvu. Po mûsíãním odrostu se linie úsmûvu, posouvá vpﬁed.
Zkrátíme-li nehty, pak i proporcionální rozloÏení bílé ‰piãky je
tﬁeba vyﬁe‰it jejím odpilováním. Zajisté oceníte, s jakou expresní
rychlostí bílou plochu odstraníte. Nemusíte se totiÏ propilovávat
celou tlou‰Èkou modelovací hmoty, pod kterou se skr˘vá odrost-

26

BEAUTY SALON

Prvotnû si odpovûzte, kolik vám tento úkon zabere ãasovû.
Potﬁebn˘ ãas je odrazn˘m mÛstkem ve v˘poãtu ceny, ne cena
materiálu, jak se mnozí domnívají. Ekonomiku v˘poãtu cen
detailnû popisuje kolega pan Marek ·míd v pﬁedchozích
vydáních Beauty Salonu. ■
Va‰e postﬁehy a dotazy uvítáme na e-mail adrese:
beautysalon@trosani.cz. Odpovídat vám bude Eva ·mídová.
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