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P O S T U P

JEDNOFÁZOVÉ GELY JEN PRO ZKUŠENÉ
V minulém čísle jsme vám předvedli třífázovou modeláž nehtů produkty firmy YOUNG NAILS, nyní se
zaměříme na rychlejší metodu modelování jednofázovým gelem FLEX. Obvykle trvá nehtové designérce
modelování nehtů zhruba 1,5 hodiny, ale použitím jednofázového gelu je možné zkrátit čas až na 30 minut.
Firma Sfinga PK, která v ČR a SR zastupuje americkou společnost YOUNG NAILS, se při rekvalifikačních
kurzech věnuje nejprve třífázové modeláži, aby se nehtové designérky naučily pořádně modelovat nehty,
a teprve pak přistupuje k modeláži jednofázové. Flex je trochu řidší než gely používané k třífázové modeláži
proto se doporučuje provádět jednofázovou modeláž až po dokonale zvládnutém tvarování těla nehtu.
FLEX gel má název odvozený od své
flexibility a dobré přilnavosti k tělu nehtu.
Modeláž FLEX gelem lze využít ke zpevnění
přírodních nehtů, ale samozřejmě také na
běžné doplnění umělých nehtů. V případě
modeláže problémových, lámavých nehtů
používejte raději třífázový gel YN Build
nebo Build Pink pro větší pevnost. FLEX
gel lze díky řidší konzistenci využít také
k míchání s YN KALEIDOSCOPE barevnými gely a YN GLITTERY a vytvářet tak
mnoho desítek zářivých odstínů pro nail
art a nail design.

3. Naneste slabou vrstvu YN Protein
Bondu (na vzduchu schnoucího základu) na celý opilovaný nehet (nevytvrzuje
se v UV lampě), abyste předešli odchlipování materiálu i na místech špatně opilovaných a nechte pouze zaschnout.

POSTUP:
1. Odstraňte kutikulu pomocí přípravku
YN Pusher a opilujte tělo nehtu pilníkem
YN 180/180.

6. Ošetřete kutikulu přípravkem YN Rose
Oil.

4. Začnete jednofázovým FLEX gelem
modelovat dokonalé tvary jednotlivých
nehtů a střídavě po jednom vytvrzujte
v UV lampě.

Výsledný nehet
2. Aplikujte na povrch nehtu dehydrátor YN
SWIPE, abyste odstranili veškeré mastnoty
a nečistoty.

5. Na závěr vložte obě ruce na 2 minuty
do UV lampy pro dosažení maximálního
lesku. Otřete výpotky z nehtů přípravkem
YN SWIPE.
20 profi nehty
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