
 

 

 
 

 

Co je to NAILING ? 
NAILING je technologie modelace nehtů vyvinutá a patentována firmou TROSANI v roce 1984/85. 
Výrobcem gelů naší špičkové třídy je firma Kulzer, která dodává exkluzivně pouze pro TROSANI. 

Opravdu je NAILING bez exhalací ? 
Ano ! Kulzer gely v NAILING konceptu vycházejí ze světlem tvrzených plomb z dentální 
medicíny, u kterých jsou zdraví škodlivé exhalace a příměsi ze samotného principu vyloučeny. 

Opravdu NAILING nepoškozuje přírodní nehty 
a má i na nich 100% přilnavost ? 

Ano ! Jelikož naše plasty jsou flexibilní vůči přírodním nehtům, nedochází k jejich poškození a 
přilnavost je dokonce vyšší. Cílem u  NAILING konceptu je naopak ochrana přírodních nehtů, která 
umožňuje jejich zdravé podrůstání. 

Opravdu mohu NAILING nosit jak dlouho chci ? 
Ano ! NAILING nepoškozuje přírodní nehty, proto se nemusí nechat „odpočívat“ a jeho trvanlivost 
je tak při pravidelném doplňování neomezena.  

Proč TROSANI preferuje pouze NAILING ? 
TROSANI nejde o nabídku starých byť vylepšených technologií. Chce být na špici vývoje. Nejde 
cestou dílčích zlepšení starých technik s novým názvem, ale naopak náš systém je celý založen na 
jiné podstatě a byl patentován jako poslední mezi profesionálními systémy. 

Která technika modelace je nejnovější ? 
Nejnovější neznamená nejlepší. Spousta nových věcí zapadne do propadliště dějin a tvoří 
nevýznamnou kapitolu historie. O úspěchu rozhodují zákazníci a slovo nejnovější tak ztrácí 
rozhodovací vlastnost. Podstatná je kvalita produktů a serióznost dodavatele. Než se rozhodnete, 
vyžádejte si vždy reference. 

Která technika je nejlepší ? 
Co je to nejlepší ? Pro někoho nejvyšší kvalita, pro jiného nejmenší cena a pro dalšího zase něco 
jiného. Pouze TROSANI Vám NAILINGem nabídne nejen špičkovou třídu Kulzer gelů. Ale i 
levnou NAILING řadu v třífázovém i jednofázovém systému, s hustým i řídkým modelovacím 
gelem s výbornými výsledky (bez odchlípnutí a odštípnutí) a  naším gelem roku: Multi gelem. 

Jsou jiné „gelové nehty“ stejné jako NAILING ? 
Ne ! Obecně využívají pouze stejného principu polymerizace s tím, že jejich výsledky (trvanlivost, 
interval do doplnění, vzhled blízký přírodním nehtům, vliv na přírodní nehty) jsou často odlišné. 



 

 

Jaká je záruka na vymodelované nehty ? 
Záruka u provedené modelace se nemůže vztahovat na opotřebení způsobené jejím obvyklým 
užíváním a bude omezena její trvanlivostí, kdy podle její délky nehtové studio může nabídnout 
odpovídající záruku. Jsou techniky, u kterých se již během několika dnů objeví problémy 
s přilnavostí a záruka nemůže být dlouhá. My vám s Kulzer gely při dodržení technologického 
postupu a správné údržby můžeme garantovat bezproblémovou přilnavost s odpovídající dobou 
záruky. 

Vyžadují různé nehty různé technologie ? 
Ne ! NAILING se dokáže přizpůsobit všem nehtům a dodat tak zákazníkům báječný pocit ze 
splněného přání. 

Je NAILING drahý pro zákazníka ? 
Pokud přijmeme starou známou pravdu: „Nejsem tak bohatá, abych si mohla dovolit kupovat laciné 
věci“, tak určitě ne. Při srovnání je nutné vždy porovnávat celkové náklady a ty jsou ovlivněny 
frekvencí návštěv v nehtovém studiu. NAILING se vyznačuje maximálním možným intervalem do 
doplnění a v porovnání s technikami, které vyžadují častější doplňování vychází levnější. 

Může „Gel bez lampy“ nahradit NAILING ? 
Ne. Tzv. „Gel bez lampy“ je technologie určená především laikům. U všech laických technik je 
téměř vyloučeno doplňování a trvanlivost je značně nižší. Pro svou jednoduchost jsou určeny na 
jednorázové aplikace při různých příležitostech nebo jako opravné sady u vymodelovaných nehtů 
např. na dovolených. Tyto techniky poznáme tak, že u nich neprovádíme modelaci, ale tvar nehtu 
pouze kopírujeme (většinou gelem - proto název gel bez lampy - pozor nezaměňovat s UV-gelem) 
nebo se spokojujeme s pouhým lepením umělých nehtů - pozor nezaměňovat s tipy.  

Musí se u NAILINGu pilovat ? 
Pokud si zvolíte NAILING gel, tak nemusí. Tento nejlepší gel od TROSANI má specificky 
koncipovanou viskozitu, díky které se nanáší v dokonale hladké a tím i lesklé vrstvě. Navíc se u 
všech modelovacích gelů TROSANI více či méně projevuje samovyhlazovací efekt. Důsledkem je 
rychlá a precizní práce s minimem nebo žádným pilováním a bezproblémové použití i začátečníky.   

Má nehtový design budoucnost ? 
Ano ! Přírodní nehty jsou snadno zranitelné, často štěpivé a lámavé. Modelace nehtů zbaví 
zákazníka starostí o nehty a neuvěřitelně zvýší trvanlivost barevných laků. Pokud si Váš zákazník 
modelaci nehtů nepřeje, nabídnete mu z naší nabídky ucelenou řadu přípravků k péči o přírodní 
nehty. 

Proč mám nabízet NAILING i v mém salonu ? 
Modelace nehtů v NAILING konceptu se vyznačuje nadprůměrnou ziskovostí v porovnání s 
ostatními druhy kosmetických či kadeřnických služeb při nižších nákladech na vybavení a zařízení 
salonu. Rychlá návratnost investice tuto službu tedy předurčuje nejen jako rozšíření stávajících, ale i 
začátek podnikání. 
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