
Srdcové 
desatero

Vytáhnûte pfied klientelou své designérské
eso „z rukávu“. Nauãte se pracovat na
v‰ech prstech s takzvan˘mi French tipy,
zkrá‰len˘mi módní perforací ve tvaru
srdce nebo hvûzdy.
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w o r k s h o p

O
Ïivte své designérské umûní novinkou. 
Îhavou specialitou, jeÏ mÛÏete své klientele
nabídnout, jsou takzvané French tipy, které
se sv˘m pouÏitím témûfi neli‰í od bûÏn˘ch
tipÛ. Název sám vám napoví, na jaká kouzla
je mÛÏete vyuÏít. Jejich obliba - narozdíl 
od rtuti na va‰em venkovním teplomûru

- pfiíznivû stoupá. DÛvodem je nasnadû. Tyto tipy pfiedev‰ím ‰etfií
vá‰ ãas k dosaÏení bezchybné Francie. Standardní barvou tûchto
tipÛ je bílá, ov‰em ve své nabídce mÛÏete mít i barevné ‰piãky,
napfi. perlovû bílé, zlaté, rÛÏové ãi fialové. Smile linie b˘vá zpravidla
tvarována do pÛlkruhu. Ov‰em nejnovûj‰í trendy pfiiná‰ejí i popu-
lární elipsovit˘ tvar této linie.

Pracovní postup
Zbavte ruce baktérií. Vydesinfikujte ruce pfiípravkem Spitaderm,

tento desinfekãní prostfiedek je sporicidní a virucidní. PÛsobí rov-
nûÏ také proti bakteriím vãetnû TBC, proti virÛm vãetnû HBV a
HIV. Mimo jiné úãinkuje proti  mikroskopick˘m kvasinkovit˘m 
i vláknit˘m houbám.

Upravte nehtové okolí. Po odlakování nehtÛ aplikujte Cuticle -

Remover ke zmûkãení kutikuly, poté ji zatlaãte (obr. 1 a 2).

Zbavte je mastnoty. Pfiírodní nehty dokonale odmastûte âistiãem
nehtÛ.

Dejte je do formy. ZkraÈte a vytvarujte nehty do oválného nebo
hranatého tvaru (obr.3).

Vybruste je jako diamant. OdstraÀte de‰tník, tj. ochrann˘ tukov˘
film, z povrchu pfiírodního nehtu. K peelingu nehtÛ pouÏijte
jemn˘ pilník s hrubostí 240 nebo 180. Poté odstraÀte vznikl˘
prach (obr.4).

Zbavte je vlhkosti. Aplikujte Nail Prep na nehty. Tento pfiípravek
ve spreji slouÏí k dokonalému vysu‰ení pfiírodního nehtu.

Na velikosti záleÏí. Vyberte vhodné velikosti French tipÛ pro ruce
klientky a nalepte je (obr.5).

V˘hoda na va‰í stranû
● NiÏ‰í materiálové náklady,  nepotfiebujete ani 

French gel, ani lak.

● Spofiíte ãas! Odpadá vám nároãná korekce 

takzvané smile linie. 

● Ve v˘sledku vás potû‰í perfektní  smile linie 

s dokonal˘m tvarem a ostrou konturou.

● Pfii modelaci oceníte jednoduché rychlé 

odstranûní tenkého rozhraní mezi nehtem 

a tipem.

● SníÏení rizika vymodelování siln˘ch hran nehtu

● U této modelace nehrozí vytvofiení hmatatelné 

kontury smile linie na povrchu nehtu, jako je      

tomu v pfiípadû aplikace silnûj‰í vrstvy bílého 

French gelu.

● K práci nebudete potfiebovat nic extra. Vystaãíte

si s bûÏnou modelovací hmotou. K ruce vám 

postaãí jednofázov˘ i tfiífázov˘ systém UV gelÛ, 

ale také akrylov˘ systém P/L.

S ãím musíte poãítat
● Tipy s krátkou lepící plo‰kou k nalepení 

vyÏadují ãastûj‰í v˘mûnu ( doporuãuje se jedno 

doplnûní).

● Pokud si va‰e klientka kou‰e nehty a vy jste jí 

tento zlozvyk je‰tû nepomohla odstranit, pak se 

tûmto tipÛm radûji obloukem vyhnûte. DÛvod? 

Pomûr mezi bílou ‰piãkou a tûlem nehtu by byl 

neúmûrn˘.

● RovnûÏ tuto techniku nezkou‰ejte na prodlou-

Ïení nehtÛ s velmi krátk˘mi nehtov˘mi lÛÏky.

1 2 3KdyÏ pracujete s
tekut˘mi pfiíprav-
ky v lahviãkách,
‰ikovnû je fixujte
v ruce.

DodÏujte
správn˘ sklon
pilníku k
nehtu.
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Vypilujte je k dokonalosti. Tipy ostfiíhejte (obr.6) a poté je opracujte.
K  tvarování tipÛ pouÏijte hrub˘ pilník (obr.7), plochu tipu vãetnû pfie-
chodu pilujte ostr˘m jemn˘m pilníkem (hrubost 180). Buìte ostraÏitá:
Pfii pilování pfiechodu u French tipÛ (zde se jedná o smile linii), se
nesnaÏte o maximální ztenãení nalepené bílé plochy, jako je tomu u
standardních tipÛ s bûÏnou velikostí lepící plo‰ky. Docílila byste tím
neÏádoucího odpilování smile linie, která pfiedstavuje jedineãnou v˘ho-
du French tipÛ. Pokud je na pfiírodním nehtu zaschlé lepidlo, pozÛsta-
tek po lepení, je nejvhodnûj‰í jej odstranit ostrou bílou hubkou, aby-
chom si opût nepo‰kodili bezvadnou smile linii. Aplikujte znovu Nail

Prep na nehty (obr.8). 

Dejte je do lampy. Aplikujte vazební Kulzer gel ã. 1. Naneste jej
pouze v tenké vrstvû (obr.9) a následnû dvû minuty vytvrìte. Buìte
ostraÏitá: UV gel aplikujte s velkou peãlivostí v krajích tipu. Pokud se
vám to pfiíli‰ nezdafií, hrozí odchlipování materiálu od jeho okrajÛ.

PusÈte se do modelace. Na lepkav˘ povrch vazebního gelu aplikujte
modelovací vrstvu Kulzeru gelu ã. 2. Dokonale vymodelujte na nehty
C-oblouk a následnû gel vytvrìte.

Setfiete âistiãem nehtÛ lepkav˘ povrch z Kulzer gelu ã. 2.
Hlavnû nûÏnû. Pilujte tvar a povrch vymodelovaného nehtu, na cel˘
zákrok pouÏijte jemn˘ pilník (obr.10).

w o r k s h o p
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Zamûfite se
na volbu veli-
kosti nové-
ho„obutí“
nehtÛ.

Dávejte pozor na
práci s gelem
zvlá‰tû pfii kra-
jích tipÛ.

Pfiíruãní 
„gilotina“.

18-21 WORKSHOP  11/8/06  11:42 AM  Page 20



P¤IPRAVILA EVA ‚MÍDOVÁ/TROSANI
NAIL DESIGN: MARTINA BRABCOVÁ KEJLOVÁ
FOTO: JERRY EFEB

w o r k s h o p

V‰e zapeãeÈte. Na such˘ vypilovan˘ povrch hmoty aplikujte
zapeãeÈovací Trosani Top Shine gel rosé a vytvrìte (obr.11 a
12).

Znovu se zbavte lepivosti. OdstraÀte lepkavost âistiãem
nehtÛ.

Proveìte revizi. Pfiesvûdãte se, zda postranní linie nehtu
jsou zaãi‰tûné. K jejich revizi pouÏijte tenk˘ pískov˘ pilník.

Soustfieìte se na kÛÏiãku. Do vysu‰ené okolní nehtové
kÛÏiãky vmasírujte mandlov˘ olej, zvláãnûte ji vyÏivující tuÏ-
kou (obr.14) a nakonec do ni zapracujte citrónov˘ v˘Ïivn˘ lej
Trosani Nail - Nourisher.

Doporuãte domácí péãi. Pod nehty aplikujte pfiípravek s
antiseptickou pfiísadou Trosani Nail- Antisept a pfiitom
vysvûtlete klientce nezbytnost jeho pouÏití k domácí péãi o
modelované nehty.

Rozmazlujte ruce. PokoÏku rukou zvláãnûte a o‰etfiete
meruÀkov˘m mlékem Trosani Wellness (obr.15). 

Závûreãné korekce. Such˘m ãtvereãkem buniãiny odstraÀte
zbytky oleje ãi krému z povrchu nehtu.

Dodejte lesk místo sladké teãky. Rozjasnûte Francouzskou
manikúru vrchním lakem Trosani  Nail - Whitenerem, kter˘
modelaci bájeãnû rozjasní (obr.16). ■
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Zvelebte
pokoÏku kli-
entãin˘ch
rukou.

Zvlá‰tní péãi
vûnujte vysu‰e-
né kutikule.

Umûní je nabrat
na ‰tûtec opti-
mální mnoÏství
gelu.
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