Jak začít?
Modelace nehtů se bezesporu vyznačuje mnoha klady, a proto stojí za to zvolit si ji pro samostatné
podnikání. Ať již zmíníme nízkou počáteční investici s minimálními požadavky na prostor,
zajímavou práci s lidmi či vysokou ziskovost. Jak si však v široké nabídce zvolit ten správný kurz a
dodavatele? Následující řádky berte jako dobře míněnou radu, abyste si zvolili stejně dobře, jako
spousta úspěšných nehtových designerek.

Výhody

Ušetřím peníze za cestu,
ubytování a čas strávený cestou.

Zvolím práci s co
nejlevnějším
materiálem.

Nízké náklady na modelaci.

Ohromím neznalé zákazníky.

Zvolím
technologii, se
kterou
v Evropském
měřítku málokdo
pracuje.

Možné nevýhody
Pořádání kurzů je živností volnou. Nejen
proto se můžete setkat s různou kvalitou
výuky. Vždy si získejte reference, abyste
předešli možnému zklamání.
Na kurzu budu pracovat s materiálem,
který v budoucnu nebudu používat.
Lepší je vybrat si dodavatele a poté se
rozhodnout pro kurz.
Velmi často jsou spojené s nízkou
kvalitou materiálu.

Zvolím technologii,
kterou dodavatel
označuje jako
světovou novinku.

Kurz co nejblíže
místu bydliště

Možnost

Nízká cena automaticky neznamená
vyšší zisk a podnikání je vždy o zisku.
Ztráta zákazníků nízkou nabízenou
kvalitou a s tím spojené problémy v
podnikání.
Ne vždy dodavatel mluví pravdu. A
různých novinek, jejichž éra skončila
dříve než začala v Česku známe mnoho.
Zvolím nevyzkoušenou technologii, u
které se objeví nevýhody později.
Ztráta zákazníků způsobená zklamáním
z dosaženého výsledku a s tím spojené
problémy v podnikání.

Nabízím něco, co nemá každý.

Pokud s ní málokdo pracuje, zřejmě
většina ví, proč s ní nepracuje (v západní
Evropě, ale i Česku, mají největší tržní
podíl UV-gely).
Ztráta zákazníků způsobená zklamáním
z dosaženého výsledku a s tím spojené
problémy v podnikání.

Problémy a jejich řešení
Na vymodelované nehty jsou zákazníky kladeny oprávněně vysoké požadavky. V následujících
řádcích naleznete popis problémů, s kterými se můžete nejčastěji setkat a nástin jejich řešení.

Přírodní nehty jsou
zničené.

Modelace nemá
potřebnou
pevnost a nehty
nesnesou větší
zatížení.

Modelace nemá
požadovanou trvanlivost
a materiál se po krátké
době začíná odlupovat

Problém

Příčina

Řešení

Nedodržení technologického
postupu (nedokonalé odmaštění,
zdrsnění, krátká doba
vytvrzení,…)

Požádejte svého dodavatele o předvedení
správného postupu a ověřte si, zda i jím
vymodelované nehty vyřeší problém.
Pokud ne, příčina je jinde.

Materiál stekl na pokožku

Příště pracujte pečlivěji a přeteklý
materiál vždy před vytvrzením odstraňte.
Modelujte vždy s hustým gelem.

Pracujete s technologicky
nevhodným materiálem (UVgelem, tipy nebo lepidlem).

Vyměňte dodavatele.

Modelace nesplňuje požadavky
na správnou architekturu.

Modelujte správný C-oblouk a umisťujte
správně kritický bod.

Malé množství materiálu.

Nelze přesně říci kolik gramů je třeba na
jedny nehty (různá délka a tvar). Nehty
nepotírejte, ale modelujte.

Pracujete s technologicky
nevhodným materiálem (UVgelem, tipy nebo lepidlem).

Vyměňte dodavatele.

Umělé nehty jste strhli násilím.

Odstranění vždy provádějte šetrně tak,
abyste přírodní nehty nepoškodili.

Nedodrželi jste technologický
postup – mírné zdrsnění před
aplikací.

Na zdrsnění vždy používejte pouze
jemný pilník a provádějte jej několika
málo tahy.

Používáte technologii, která není
flexibilní vůči přírodnímu nehtu.

Vyměňte dodavatele.

Pokud se Vám ve Vaší práci vyskytly i další problémy, s kterými si nevíte rady, s důvěrou se na nás
obraťte i pokud pracujete s jiným materiálem.
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