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PomoÏte va‰im
klientkám najít
ztracené sebevûdomí. Ujdûte
s nimi kus cesty,
neÏ se jim podaﬁí
zbavit se v celé
populaci roz‰íﬁeného zlozvyku.
Budou se k vám
vdûãnû vracet.

práce

s paliãkami

O

Je skvûlé
vûdût, Ïe
lze stavût
i v extrémních
podmínkách:)
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Kdo by teì
hádal, Ïe tyto nehty
b˘vají obûtí
laãn˘ch ãelistí?

Práci si rozdûlte do dvou etap. V úvodní etapû
v‰e vysvûtlíte a provedete základní manikúru.
Druhou zamûﬁte na vlastní modeláÏ nehtÛ.
Manikúra b˘vá ãasovû nároãnûj‰í oproti standardním nehtÛm. NeudrÏovaná nehtová kÛÏiãka
zpravidla pﬁekr˘vá velkou ãást zbylého nehtu.
K jejímu zmûkãení, zatlaãení a odstranûní pouÏijte
vodní lázeÀ v manikurní misce, kovovou
manikurní ‰pachtli a stﬁih provádûjte vÏdy ostr˘mi
manikurními kle‰tiãkami.

nychofagie, neboli neurotické okusování nehtÛ, je
jedním ze zlozvykÛ, kter˘m trpí Ïeny, muÏi, dûti i
dospívající mládeÏ. Pﬁíãiny vzniku tohoto jevu u
jedincÛ v‰ech vûkov˘ch kategorií by nám mohl fundovanû vysvûtlit psycholog ãi psychoterapeut. My
se pokusíme zamûﬁit na samotn˘ dÛsledek okusování, tj. na nefyziologicky krátké nehty, s v˘raznû pﬁerostlou nehtovou
kÛÏiãkou, obnaÏen˘mi konci prstÛ, tzv. paliãkou. Stav nehtÛ jsme schopni ãásteãnû ovlivnit a dovést i k normálnímu
vzhledu, pﬁedpokladem v‰ak je aktivní úãast klientky.
●● Zkuste si projít internet a zjistíte, kolik Ïen hledá odpovûì na základní otázku: „Jak se rychle
a natrvalo mohu zbavit okusování nehtÛ“. Naleznete zde stále stejné rady: aplikací umûl˘ch nehtÛ,
modelací nehtÛ, potíráním hoﬁce chutnajících lakÛ.
●● Je jasné, Ïe zmûna musí probûhnout pﬁedev‰ím v „hlavû klientky“, ale k tomu vzdûlání manikérky
nestaãí. Umíme se v‰ak vypoﬁádat s okousan˘mi nehty. Jak dlouho bude klienta tento zlozvyk pro
následovat, to neovlivníme. Pﬁesto péãe a um zruãn˘ch manikérek mnoh˘m pomohla k definitivnímu
ukonãení tohoto ne‰varu, mnohdy desítky let trvajícímu.
●● Tak napﬁ. dle prÛzkumu z Nizozemí, jak zdroj uvádí, 15% dospûl˘ch, 33% mal˘ch dûtí a 45%
dospívající mládeÏe má problémy s onychofagií. Budeme my âe‰i na tom obdobnû? KaÏdopádnû
máme pﬁed sebou velkou skupinu potencionálních klientÛ nehtov˘ch studií.
●● JiÏ pﬁi objednávání po telefonu mÛÏete zaznamenat ponûkud znepokojující otázku: „Mám velmi krátké nehty,
myslíte, Ïe mi pÛjdou udûlat?“ Pokud vám naskoãí my‰lenka, Ïe máte co doãinûní s „vá‰niv˘m útoãníkem na nehty“,
nikdy s tím nevyrukujte po telefonu a ve‰keré va‰e domnûnky ponechte na osobní setkání. Bûhem první náv‰tûvy
lze okamÏitû odpovûdût, zda jste schopna modelaci uskuteãnit.
●● Má-li klientka zbyl˘ nehet v délce, na kter˘ lze uchytit tip s krátkou lepící plo‰kou, máte vyhráno.
Ve své praxi jsem zaznamenala pouze jednu klientku, která nemûla Ïádn˘ zbytek ploténky. Buìte taktní, empatická.
NeupozorÀujte a neukazujte nehty klientky sv˘m kolegyním, natoÏ pak ostatním náv‰tûvníkÛm studia.
Va‰ím citliv˘m pﬁístupem získáte dÛvûru klientky, která vás ráda bude nav‰tûvovat. Nebuìte naivní, zbavit se
zlozvyku je bûh na dlouhou traÈ, neskonãí ze dne na den. Mnohdy budete opravovat nehty po dal‰ím útoku zoubkÛ.
●● Upozornûte ji na ãastûj‰í docházky a s tím i na vy‰‰í finanãní a ãasovou nároãnost, neÏ u bûÏn˘ch nehtÛ.
Pﬁedev‰ím se jedná o zaãáteãní období dvou aÏ tﬁí mûsícÛ.
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Pracovní postup
vstupní manikúry:
potﬁebn˘ ãas
je 90 minut
1. Umyjte klientãiny ruce dezinfekãním
m˘dlem a následnû je
dezinfikujte Spitadermem.
2. Ponoﬁte prsty do zmûkãující vodní
láznû v délce deseti minut, poté aplikujte
vysoce úãinn˘ odstraÀovaã kÛÏiãky
Cuticle Remover. obr. 1
3. Zatlaãte pﬁerostlou kÛÏiãky pomocí
kovové ‰pachtle a jejím druh˘m koncem
se‰krábnûte zbytky kÛÏe z nehtu.
Vznikají velké pﬁebytky, které je vhodné
definitivnû odstranit. obr. 2
4. ·etrnû odstﬁihnûte nehtovou kÛÏiãku
ostr˘mi manikurními kle‰tiãkami. obr. 3
5. Nehty jsou natolik krátké, Ïe jejich
tvarování b˘vá nemoÏné. Nehty nele‰tûte,
protoÏe jste pouÏili postupy mokré
manikúry. Pokraãujte v péãi o pokoÏku
rukou a okolí nehtÛ.
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6. Pomocí jemného peelingu Refining
hand scrub odstraÀte odumﬁelé buÀky
z pokoÏky, dÛkladnû pracujte v okolí
posledního ãlánku prstu. Zbytky setﬁete
navlhãenou houbiãkou. obr. 4
7. Na suchou pokoÏku a nehty naneste
‰pachtlí silnûj‰í vrstvu peãující masky
Hand treatment masque, nechte ji pÛsobit
15 minut. Lep‰ích v˘sledkÛ docílíte
zábalem. Navléknûte sáãek, poté termo
rukavice. Po uplynutí doby zbytky masky
setﬁete vlhkou houbiãkou. obr. 5, 6
8. Aplikujte intenzivní vyÏivující krém
nehtÛ Cuticle massage cream k jeho
koﬁenu. DÛkladnû jej vmasírujte krouÏiv˘mi
pohyby, aby v˘Ïivné látky intenzivnû
penetrovaly do v˘vojového centra nehtu,
do matrixu.
9. Závûrem pokoÏku a nehty zahalte do
jemnû peãujícího krému Hand treatment
cream, vzniklé nevstﬁebané zbytky odsajte
papírov˘m ubrouskem. obr. 7
Objednejte si novou klientku na
druhou etapu po 1 aÏ 3 dnech
na prodlouÏení a modelaci nehtÛ.
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Pracovní postup:
potﬁebn˘ ãas
je 90-120 minut.
Pﬁedem si ostré hrany pilníkÛ ztupte
pﬁepilováním druh˘m pilníkem.
To proto, abyste neporanili jemnou
kÛÏiãku, která je vlivem pÛsobením
slin obzvlá‰È citlivá na poranûní.
1. Po opláchnutí ruce vydezinfikujte
Spitadermem.
2. Zatlaãte nehtovou kÛÏiãku suchou
cestou pomocí rÛÏového dﬁívka.
Zmûkãování kÛÏiãky jiÏ neprovádûjte,
v‰e máte pﬁipraveno z pﬁedchozího dne.
3. Odmastûte nehty a okolí TROSANI
âistiãem nehtÛ, tento krok radûji opakujte
a uvûdomte klientku o nezbytnosti
odma‰tûn˘ch nehtÛ. obr. 8
4. Zdrsnûte povrch nehtÛ, aby byly prosty
de‰tníku, tj. ochranného tukového filmu
na nehtu. PouÏívejte ostr˘ jemn˘ pilník
se zrnem 180. Peeling nehtu provádûjte
‰etrnû po celé jeho plo‰e a nikdy nepilujte
nehet do hloubky. obr. 9
5. ProdluÏte nehty pomocí umûlohmotn˘ch ‰piãek, tipÛ, s krátkou lepící plo‰kou.
Tyto tipy vám ‰etﬁí ãas pﬁi práci, neboÈ
nemusíte upravovat délku jejich tûla
k nalepení. Pﬁesnû dávkujte lepidlo,
vhodné je TROSANI ãiré lepidlo se
‰tûteãkem. TROSANI SALON tipy nalepte
standardním zpÛsobem, pokládejte tip
vÏdy ve smûru od ‰piãky ke koﬁenu.
BEAUTY

SALON
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Mnohdy je nutné pﬁekonat odpor
povûstné paliãky prstu, tj. ãást prstu,
která je bûÏnû pﬁekryta nehtem, nyní
je obnaÏena a porostlá silnou kÛÏí.
Proto je nutné tip pﬁidrÏovat bûhem
lepení více sekund. obr. 10
Poznámka: Je vhodné pouÏití
‰ablon ãi formiãek místo tipÛ?
Rozhodnû NE! Obojí se uchycují
k nehtu pod jeho voln˘ okraj, tj.
v místû, kde konãí pevné uchycení
nehtu k lÛÏku. Toto místo po stranách nehtu b˘vá extrémnû zatûÏováno a pokud zde chybí opora
tvoﬁená tipem, mÛÏe se to projevit
sníÏenou trvanlivostí a neodolností.
Navíc je technologicky obtíÏné
a vût‰inou témûﬁ nemoÏné uchytit
je na nehtu bez volného okraje.
6. Zastﬁihnûte tipy, doporuãte krátkou
délku nehtÛ, aby pﬁesahující ãást tipu
byla v pomûru k délce jeho lÛÏka 1:4,
nebo 1:5. Pamatujete si ze ‰kolních lavic
na páku, její stabilní a nestabilní polohu?
A jak to souvisí s délkou nehtÛ?
O tom nûkdy pﬁí‰tû... obr. 11
10
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modelovací ãir˘ gel TROSANI ONE
FOR ALL LITE GEL. Modelujte je vÏdy
do správné stavby zaji‰Èující flexibilitu
nehtÛ, tj. do C- oblouku. Nejvy‰‰í bod
na nehtu umístûte pﬁibliÏnû v polovinû
délky nehtového lÛÏka - ne ploténky,
neboÈ její velká ãást je snûdena.
Gel dÛkladnû polymerizujte, dle druhu
pﬁístroje se ãas pohybuje v rozmezí
120-180 sekund. obr. 13, 14
tip: v˘hodné je pouÏití jednofázového modelovacího TROSANI Multi
gelu s pﬁívlastkem milky, jeho
mléãné zbarvení zvládne ihned
sjednotit barvu nehtu.
10. Na obrázcích si pov‰imnûte
postavení ‰tûtce a vyuÏití viskozity
gelu. Mezi chloupky a povrchem gelu
spatﬁíte nepatrn˘ odstup, pﬁesto jejich
spojení trvá pﬁes táhnoucí se vlásek
gelu. obr. 15, 16, 17
11. Lepkavost z vytvrzeného povrchu
setﬁete TROSANI âistiãem nehtÛ
a pilujte tvar. Vzniklé jemné nerovnosti
v povrchu vyhlaìte rovnûÏ pilníkem
se zrnem 180. obr. 18
13
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7. Hrub˘m pilníkem se zrnem 80 nebo
100 opracujte tipy. Aby vám práce ‰la
od ruky, zkuste ostr˘m pilníkem
vypilovat tipy v následujícím poﬁadí:
délka na v‰ech tipech najednou,
poté se vûnujte jejich vytvarování.
Dále sjednoÈte pﬁechod tipu s nehtem,
ihned pﬁejdûte k odstranûní de‰tníku na
povrchu tipu. Závûrem zjemnûte dráÏky
po pilování jemn˘m ostr˘m pilníkem
se zrnem 180. obr. 12
8. Nehty peãlivû opra‰te od vzniklého
prachu, zamûﬁte se i na spodní plochu
tipÛ a okolí nehtÛ.
Bûhem va‰í práce zákaznici o v‰em
informujte. Klientce vysvûtlete
funkci profesionálních tipÛ, které
slouÏí jen k prodlouÏení krátk˘ch
nehtÛ, samotné se neudrÏí a vÏdy
musí b˘t pﬁemodelovány
profesionální technikou modelace.
Celoplo‰né nalepovací nehty
pﬁedstavují konfekci, která nemá
Ïádnou podobnost.
9. Na sjednocené opracované tipy
postupnû aplikujte jednofázov˘
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Dílo dokonãete
Koneãná úprava nehtÛ je vÏdy ovlivnûna
vzniklou kapsou, která je u okousan˘ch
nehtÛ viditelná pod modelovací hmotou.
Velikost kapsy závisí na rozdílu délky
nehtového lÛÏka a pﬁírodního nehtu.
Chybûjící nehet je sice nahrazen, ale voln˘
prostor, tj. kapsa, pﬁetrvává do doby,
neÏ pﬁírodní nehet pevnû pﬁiroste po celé
délce lÛÏka. Blanka, která zaji‰Èuje toto
spojení, se naz˘vá hyponychium, téÏ
podnehtí, tj. ãást nehtového lÛÏka uloÏená
pod nehtovou ploténkou. Doba potﬁebná
k dosaÏení optimálního v˘sledku je
dlouhá a mÛÏe trvat jeden rok i více.
Nauãme se, jak tuto zrádnou kapsu
obelstít v závûreãné úpravû. Nejjednodu‰‰í je lakování tmavou krycí barvou.
Udûláme velikou radost va‰í nové klientce,
pokud jí nabídnete Ïádanou Francouzskou manikúru, aniÏ kapsa bude patrná.

Pracovní postup
Francouzské manikúry
klasické a barevné.
1. Na such˘ vypilovan˘ povrch modelovací hmoty naneste TROSANI French gel
béÏov˘ (viskózní jako lak na nehty, v˘hoda
v aplikaci) ve velmi tenké vrstvû a polymerizujte jednu minutu. Poté, aniÏ byste
setﬁela lepkavost, naneste druhou vrstvu
a opût vytvrìte. Do tﬁetice v‰eho dobrého.
Tﬁetí vrstva bezchybnû sjednotí povrch
nehtu a neÏádoucí kapsa se natrvalo

2|7
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schová, nezapomeÀte poslední vrstvu
vytvrdit 2 minuty, setﬁete lepkavost
âistiãem nehtÛ. obr. 19

31

Ïovala hygienu rukou kombinovanou
s produktem s antiseptick˘mi pﬁísadami.
8. Vmasírujte v˘Ïivn˘ olej TROSANI
Nourisher mango do okolí nehtÛ
a krém vetﬁete do pokoÏky rukou.

„Klientku si objednejte
na kontrolu jiÏ po t˘dnu.
Nenastanou-li Ïádné
komplikace, aÈ pﬁijde na
odborné pﬁepilování.“
2. JiÏ stojíte na perfektním základu. Bílou
nebo barevnou ‰piãku vytvoﬁte lakem na
nehty, umoÏníte tím v budoucnu rychlou
zmûnu v designu, navíc neriskujete vytvoﬁení silné bílé (barevné) ‰piãky. Obzvlá‰È,
pokud nemáte dlouhou praxi v aplikaci UV
French gelu na ‰piãky (podrobné informace naleznete v ãísle 5/2006)
3. VykruÏte ostrou linii úsmûvu pomocí
korekãní tuÏky laku. obr. 20, 21
4. Povrch nehtu pﬁekryjte transparentním barevn˘m lakem s jemn˘mi
tﬁpytkami, obr. 22
5. Vytvoﬁte decentní zdobení nehtÛ.
Rychle a snadno vám poslouÏí barvy
na zdobení s dlouh˘m ‰tûteãkem
TROSANI Nail Star. Foto obr. 26, 27
6. ZapeãeÈte v‰e vrchním lakem
TROSANI Quick dry zoom. Tento lak
zasychá rychle, proto není potﬁeba
urychlovaã schnutí laku. obr. 28
7. Pod nehty kápnûte TROSANI Nail Antisept, kter˘ pronikne i do prostoru kapsy.
Apelujte na zákaznici, aby dÛslednû dodr-

ZPRACOVALA: EVA ·MÍDOVÁ, TROSANI CZ&SK V.O.S.
FOTO: MAREK ·MÍD, TROSANI CZ&SK V.O.S.
MANIKÉRKA: LENKA KLABOUCHOVÁ, REGENERAâNÍ STUDIO TRANSFORWARDING S.R.O.

obr. 29, 30, 31

Klientku si objednejte na kontrolu
po krátk˘ch sedmi dnech. Bude-li
v‰e bez komplikací, objednejte si
ji za dal‰í t˘den na odborné pﬁepilování pﬁechodu. Zjistíte také, jak
rychle nehty odrÛstají, abyste ji vãas
objednali na doplnûní. Klientãiny nehty
budou více namáhané, pﬁedev‰ím pﬁetrvávajícím zlozvykem - má nehty pﬁesahující
konec prstu, které ji mohou v poãáteãním
období vadit. Proto se stává, Ïe do studia
dorazí bez nehtu, nûkdy i bez v‰ech.
Tyto klientky zpravidla po pravdû pﬁiznají,
proã tomu tak je. Jejich otevﬁenosti si
vaÏte. Buìte vdûãná, Ïe si na‰ly cestu
zpût do va‰eho studia, dÛvûﬁujíc vám.
Poznámka nejen na okraj:
na obrázcích si v‰imnûte nepomûru
délek tûla a volného okraje nehtu
je‰tû pﬁed aplikací French gelu
béÏového. Sjednocení barvy a
správné umístûní barevného konce
nehtu je v tomto pﬁípadû nezbytné.
Pﬁeji vám úspû‰nou práci a tû‰ím se na
pﬁipomínky k tématu: Onychofagie nehtÛ
a její ﬁe‰ení. Pi‰te a zasílejte svá vyfotografovaná dílka na: onychofagie@trosani.cz.
Tﬁi nejlep‰í získají odmûnu. ■
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