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Skvělé svatební
nehty pro každého
Každá nevěsta před svatbou řeší desítky věcí, aby vše bylo dokonalé a zdařilo se podle plánu.
Do jejího předlouhého seznamu se samozřejmě řadí výběr svatebních šatů, účes, kytice, boty,…
a rozhodně i krásné ruce a nehty! Jen na nich se bude nejlépe vyjímat všemi obdivovaný a zbrusu
nový snubní prsten. Jak jsou na tom s nehty ostatní svatebčané? Aby dokonalost byla kompletní,
nemohou nevěstě udělat ostudu, a tak vám předkládáme plán, který bude přínosem pro celou
svatební suitu i pro vaše nehtové studio.
Jak se může manikérka postarat o svatebčany
ll Nevěsta - svůj velký den chce mít dokonalý. Vždycky
chtěla vyzkoušet modelaci nehtů, která nabízí trvanlivost,
přirozený dokonalý vzhled, garantuje zdravé podrůstání
přírodních nehtů. A teď je ta pravá chvíle!

„Manikérka mi slibuje novinku, modelaci nehtů pomocí
Trosani Soft Bond, což je nová revoluční technologie
založená na fyzikální plasmové vazbě mezi modelovací hmotou a přírodním nehtem. Skvělé je, že nehty nebudou vůbec
zatížené doposud používanou chemickou vazbou, nemusím se

tedy ničeho obávat. Navíc jsem alergička, a proto bude pro mě
nejlepší Trosani Nomo Builder gel, který neobsahuje žádné
akryláty. V nehtovém studiu nabízí také Trosani Wellness
pedikúru, nehty na nohou budou tedy také dokonalé! Mým
snem je zkusit francouzskou pedikúru, která bude krásně ladit
s nehty na rukou. Jediné, co mi dělá starost je ne zrovna ideální
tvar nehtů na nohou, ale třeba i to půjde napravit.“ Nevěsta
se skutečně nemusí obávat, Trosani Belpedo gel na nohy
dokáže rekonstruovat ploché či jinak zdeformované nehty
na nohou, po aplikaci stačí už jen nanést bílou špičku Trosani French gelu a zapečetit celou modelaci nehtů lesklým
skelně narůžovělým Trosani Top shine rosé gelem, který
maximálně zdůrazní jejich přirozenost.

ll Zejména pro nevěsty, ale určitě i pro ostatní ženy účastnící
se svatby, se hodí originální svatební nail art. Může jít o jemné
nebo výraznější zdobení, s kamínky, perličkami, třpytkami,
například i s 3D efekty (růžičky, apod.). Výhodou nail art
zdobení je, že zručná nail designérka zvládne vzory přesně
ladící se zdobením nevěstiných šatů. Detailní fotky navlékání
snubních prstenů tak nabudou naprosto nový rozměr!

Novinka od Trosani, nalepovací
fólie Blixz v mžiku zkrášlí nehty
nevěsty, maminky nevěsty,
družiček i svědkyň. Nabídka
je tak široká, že ve škále
vzorů si vybere každý podle
svého gusta.
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mu čas na péči o své ruce a nehty zrovna nezbývá. Něco
vám to připomíná? Ano, ne mnoho mužů pravidelně
chodí na manikúru a tak je nasnadě nabídnout nevěstě
i manikúru pro jejího vyvoleného. Časově to nezatíží, vše
se dá pohodlně stihnout do hodiny a efekt bude skvělý.
Zeptejte se na jeho povolání, případně zájmy a zjistěte
tak orientačně v jakém stavu má ruce a nehty, jak si o ně
pečuje a nabídněte řešení na míru.

INZERCE

ll Ženich - neustále časově vytížený a tak není divu, že

ll Pánská wellness manikúra je téměř
identická s dámskou, snad jen použitý
výživný olej na nehty, který se zalešťuje do
přírodního nehtu, má vonné kompozice
odpovídající pánskému vkusu. Pomocí
pečujících pilníků 1, 2 a 3 docílíme absolutně
hladkého a lesklého povrchu nehtů. Pokud
bude muž proti vyleštěnému vzhledu protestovat, nabízí se varianta hedvábného povrchu nehtů. Jednoduše se nanese Trosani No
shine lak s matujícím efektem.
ll Pokud je potřeba řešit větší nedostatky, zkušená manikérka bez váhání poradí. Vysušená a popraskaná kůžička
kolem nehtů se výrazně zlepší po aplikaci výživného mandlového oleje Trosani. Defekty nehtů umí kamuflovat
modelážní gely. Nevzhlednou pokožku rukou účinně a rychle vylepší peeling pomocí mořské soli v přípravcích Oceán
manikúry Trosani.

ll Muži jsou vděční a věrní zákaznici. Skrze
nevěstu se vám tak může podařit získat nového
spokojeného zákazníka, což za zeptání jistě stojí. To samé platí i pro tatínka nevěsty a ženicha
a pro pány svědky. Minimálně můžete nabídnout
pečující přípravky pro domácí použití, pokud
vycítíte, že bude pro nevěstu komplikované
„dostat je“ k vám do salonu.
ll Můžete se setkat s požadavkem rodiny
nevěsty na návštěvu manikérky u nich doma.
Než vše ochotně odkýváte, pečlivě
zvažte tento nárok. Provedení
manikúry či pedikúry není problém uskutečnit i v domácím
prostředí, ale například pro nail
design potřebujete vhodný stůl
k práci. Upozorněte také na
prašnost během modeláže, pokud
byste se na ní s nevěstou či dalšími
svatebčany domluvila. Také se zde
nabízí otázka, zda účtovat klientce
doma vyšší, stejnou nebo dokonce
nižší částku za provedené služby. Co
manikérka, to jiný názor. Ale ve svých
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Vzory Blixz jsou decentní
jednodušší i divočejší
netradiční, v různých
barevných variacích.
Aplikace je rychlá a snadná,
zvládnete ji i sami doma.

kalkulacích myslete na vaši cestu tam a zpět, tedy náklady na
dopravu a časovou náročnost, také „manipulační poplatek“ za
zabalení a opětovné vybalení pracovních pomůcek a materiálu. Jde v podstatě o ztížené pracovní podmínky, tudíž byste
logicky měla účtovat nějaký poplatek.
Rychlá pomoc při naprasknutí přírodních do délky
pěstěných nehtů: není nutné hned se nehtů vzdávat
a zkracovat je, ani nechávat nevzhledně jeden nehet krátký
a ostatní dlouhé. Stačí na nehty použít speciální opravnou
sadu (k dostání u manikérky pracující se značkou
Trosani), rychle a účinně lze i doma naprasklý nehet
zachránit pomocí hedvábných či skleněných vláken
(viz workshop z Beauty Salonu 2/2010).

ll Maminka nevěsty - co poradit mamince nevěsty, která
se snaží pomoci s přípravami a na sebe ji tak mnoho času
nezbývá? Navíc řeší finance a na sobě by chtěla spíše
šetřit. „Kadeřnici stihnout musím, nehty vypadají příšerně,

ale modeláž, která by jistě vypadala dobře by pro mě znamenala investovat do nehtů každých pět týdnů a to se mi opravdu
nechce.“ Volba je vcelku jasná. Jednoduchá rychlá aplikace
s Trosani Nailing jednorázovými nehty v nepřeberném
množství vzorů rázem vše vyřeší. Trvanlivost je výborná, nehty
vydrží nalepené tři až čtyři týdny. S Trosani odstraňovačem
umělých nehtů je snadné je odstranit. Balení nehtů obsahuje celkem 36 kusů, takže je lze ponechat zase na další
příležitost. Po jejich odstranění stačí nehty vyleštit leštičkou
a pravidelně nanášet výživný olej na nehty a jejich okolí,
naprosto stejně jako běžně u přírodních nehtů. Výhodou je,
že aplikaci lze zvládnout s trochou šikovnosti doma, anebo
během cca čtvrt hodiny v salonu přímo od zkušené manikérky.
V nabídce jsou klasické, ale i svatebně laděné vzory.

ll Pokožka rukou stejně jako pleť na obličeji podléhá vlivům
času, proto maminkám nevěst nabídněte ošetření s anti-age
pečující řadou a doporučte také výživné pečující přípravky na
domácí pravidelnou péči.
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ll Sestra nevěsty - pro mladší dívky, které také touží
vypadat skvěle a nepřehlédnutelně, se výborně hodí nedávná
novinka značky Trosani - samolepící fólie na nehty BLIXZ.
K nehtům přilne folie dokonale, teplotou těla se zafixuje a lze
ji pak kdykoli odlepit, ať druhý den nebo třeba za tři týdny
až nehty, tedy i fólie, odrůstá. Vzorů je na výběr skutečně
mnoho, jsou v různých stylech, od elegantních přes exotické,
sexy vzory a netradiční dekory. Cena je také velmi příznivá
a nijak nezatíží studentský rozpočet.
ll Svědkyně nevěsty - pro jednorázovou výjimečnou
příležitost se skvěle hodí praktické Trosani jednorázové
samolepící Nailing nehty, které vydrží 2-3 dny. Jsou jednoduché k aplikaci, jednoduché pro odstranění, nezatíží přírodní
nehty, jsou cenově dostupné a jako bonus se může jevit i jejich
opětovné použití. Balení obsahuje 24 kusů nehtů se speciálním lepidlem umístěným přímo na umělém nehtu, který se
jednoduše přiloží k přírodnímu nehtu a po několik sekund se
přidrží za působení mírného tlaku. Samolepící a přesto velmi
dobře držící po dobu celého víkendu, vydrží spolehlivě mytí
rukou, sprchu i koupele, aniž by se odlouply. A je-li potřeba je
odstranit, stačí ruce ponořit do teplé vody po dobu 15 minut,
uvolní se a jemným tahem se odstraní. I tato verze může být
vhodná pro mladé dívky, nehty jsou k dostání i v juniorské
velikost „S“ a ve škále krásných designů.

MŮŽETE SE SETKAT S PŘÁNÍM
RODINY NEVĚSTY NA NÁVŠTĚVU
MANIKÉRKY U NICH DOMA.
NEŽ VŠE OCHOTNĚ ODKÝVÁTE,
PEČLIVĚ ZVAŽTE TENTO NÁROK.
ll Jak je vidět, díky jedné nevěstě můžete získat hned celý
zástup nových klientů. Chytrým tipem je navázat spolupráci s blízkým svatebním salónem či účastnit se regionálních
kosmetických výstav, místních módních přehlídek a prezentovat zde svůj salón. n
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