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ŠPIČKOVÁNÍ S UMĚLECKÝM ZDOBENÍM
Nail art se dá rozdělit do několika stupňů obtížnosti, ale ten jednodušší v běžné praxi zvládne i šikovná začínající
designérka. Záleží jen na píli, troše výtvarného nadání, cílevědomosti a ctižádosti být lepší než vaše kolegyně
– vždyť jak se říká v angličtině „It´s all about you“. Následující ukázky nail artu připravila obchodní zástupkyně
značky YOUNG NAILS na Slovensku IVETA TOMANOVÁ z Bánské Bystrice, která má dlouholetou praxi v oboru
nehtové modeláže a zdobení nehtů. Bohaté zkušenosti dále předává v rámci nástavbových kurzů v nail artu,
které organizuje ve svém studiu Sarah v Banské Bystrici (značka Young Nails organizuje podobná školení i v
Praze). Ke své práci využívá Young Nails Akryl Speed, který doplňuje širokou škálou barevných akrylů a glitrů.
Použité materiály:
K modeláži nehtů použila Iveta Tomanová
akrylové materiály značky Young Nails, ale
samozřejmě je možné nahradit je gely.
Samotný nail art vytvořila pomocí Young
Nails akrylových pudrů a glitrů.
Použité techniky:
Pro následující ukázky použila Iveta
Tomanová techniku 3D zdobení (motivy
na povrchu nehtu) a Aquarium (motivy
zapuštěné pod modelovaci materiál, které
vypadají jako pod hladinou).
Tvar a délka nehtů:
Nail art se dá samozřejmě aplikovat na
dlouhé i kratší nehty, ale z fotografií je
patrné, ze na delších mnohem lépe vynikne
a navíc tak má nehtová designérka větší
pole působnosti pro svoji kreativitu.
Módní trend v nail artu:
V současnosti jsou velkým hitem dlouhé
špičaté nehty – tento trend se k nám valí
z „východu“ a záleží jen na vás, jestli tu
zdomácní.
Další nápady a inspiraci vám Young Nails ve
spolupráci s Ivetou Tomanovou přinese i v
dalších číslech časopisu Profi nehty.

profesionální materiály pro nail design
uv gely - barevné UV gely - acryl - nail art - glitry - barevné acryly - tipy - štìtce - pilníky - školení

tìšíme se na vás na veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA 2008

19.-20.9. výstavištì Holešovice

NOVINKY

Nail art: Iveta Tomanová,
studio Sarah, Banská Bystrica
Text a foto: Sfinga PK, výhradní distributor
značky Young Nails v ČR a SR

Zastoupení ÈR & SR
SFINGA PK s.r.o
Hot Line/objednávky
+420 739 568236
youngnails@email.cz
www.youngnails.cz
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Prodejci:
Studio Sfinga, Stavitelská 4, Praha 6, tel.:233326756, www.shop.youngnails.cz
www.modelaznehtu.cz
Timea Hambálková, Banièová 50, 83 107 Bratislava, tel.:+421 903 144 696
Iveta Tomanová, Kukuèínova 18, Banská Bystrica, tel.: +421 908 912 475
www.inginails.sk
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