CESTA K DOKONALÉ MODELÁŽI
Firma Sfinga PK, která na českém a slovenském trhu zastupuje americkou společnost YOUNG NAILS,
klade velký důraz na školení nehtových designérek. Pravidelně pořádá ve svém pražském školicím
středisku rekvalifikační kurzy Manikúra/modeláž nehtů, ve kterých získají začínající nehtové designérky
potřebné teoretické základy a proniknou do tajů dokonalé modeláže nehtů. Cílem společnosti Young Nails
je zajistit jim úspěšný start do podnikání založený na znalostech a praktických dovednostech získaných
v průběhu rekvalifikačního kurzu, ale i na kvalitních produktech. Velký zájem je také o zaškolení na UV
gely a akryly Young Nails, během nějž se nehtové designérky naučí pracovat s těmito materiály. Přinášíme
vám vzorovou metodu modeláže nehtů SYNERGY UV GEL SYSTEMEM v podání absolventky květnového
rekvalifikačního kurzu.

9. Po vytvrzení setřela
přípravkem YN Swipe z nehtu
opatrně výpotky.

10. Jemným pilníkem hrubosti 180/180 vytvarovala
nehet do dokonalého tvaru.

11. Potom aplikovala v tenké
vrstvě YN Gloss Gel pro
maximální lesk. Nechala
2 minuty vytvrdit v UV lampě.

12. Pro finální úpravu nehtů
a kůžičky použila nehtová
designérka přípravek
YN Cuticle Rose Oil.

Tento postup lze po získání praktických zkušeností s tvarováním umělého nehtu zjednodušit a výrazně tak zkrátit celkovou dobu
modeláže nehtů. Další tipy a triky pro „fast and smart“ modeláž nehtů vysoce přilnavými a pevnými materiály Young Nails najdete
v pokračování, které uveřejníme v příštím čísle Profi nehtů.
Text a foto: Young Nails

1. Nehtová designérka
nejprve důkladně očistila
ruce klientky citronovým
gelem Young Nails Cleanse.

2. Nehet opilovala, upravila
kůžičku a pomocí YN Brush
on Glue nalepila natural tip
z kvalitního ABS plastu.

3. Pilníkem střední hrubosti 150/150 upravila nehet
do požadovaného tvaru.
Zmatnila nehtové lůžko
včetně nalepeného tipu.

4. Dávkovačem nanesla na
tampon YN Swipe a celé
nehtové lůžko včetně
nalepeného tipu jím potřela
pro důkladné odmaštění
a dehydratování.

5. Celý nehet znovu potřela
na vzduchu schnoucím
YN Protein Bondem, který
slouží jako primer pro
gelovou modeláž a zajišťuje
dokonalou přilnavost.

6. V tenké vrstvě aplikovala
podkladový YN Base Gel,
který slouží jako spojovací
vrstva mezi modelovacím
gelem a nehtem. Nechala 2
minuty vytvrdit v UV lampě.

7. Na přání zákaznice
aplikovala jeden z bílých gelů
French, Snow, Hyper White
nebo White na francouzskou
manikúru. Nechala 2 minuty
vytvrdit v UV lampě.

8. Podle stavu nehtu zvolila vhodný modelovací
gel. Podle hustoty, odstínu
a pevnosti materiálu vybírala
mezi YN gely Flex, Build,
Build Pink, Clear Sculptor,
Frosted Pink Sculptor nebo
Frosted Pink. Vymodelovala
nehet a nechala ho 2 minuty
vytvrdit v UV lampě.
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