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I LOVE HYBRYDA
BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA!

Usługa stylizacji paznokci
jest oparta na zaufaniu
i bliskości oraz na ciągłym
kontakcie z klientem,
dlatego tak ważne jest
oferowanie jej na jak najwyższym
poziomie.

Manicure hybrydowy to rodzaj stylizacji paznokci, którą
pokochały kobiety na całym świecie! Dzięki profesjonalnemu
podejściu kobiety zyskują pewność siebie, stają się odważniejsze
i czują się po prostu piękne.
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Istotne jest aby manicure
hybrydowy wykonywany był
trwale oraz nieinwazyjnie
i bezpiecznie. Ciągłe badania
oraz nauka pozwalają tworzyć
produkty o niezawodnej jakości
oraz dające rewelacyjne rezultaty.
Preparaty te zazwyczaj cechują
się większą ceną, ale dają
gwarancję bezpieczeństwa.
Marka CND Shellac i Ekert
Nails, z którą współpracuje
wiele salonów kosmetycznych,
zapewnia podstawy do tworzenia
najwyżej jakości stylizacji,
do których klientki zawsze będą
wracać oraz dba o zdrowie
płytki paznokciowej, w każdym
detalu. Produkty te są całkowicie
hypoalergiczne oraz „3-free”
czyli wolne od formaldehydu,
toluenu i DBP. Dodatkowo
wspomagają ochronę paznokci,
poprzez elastyczne, lustrzane
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prowadzonych w USA przez
Rapid Precision Testing
Laboratories naukowcy dowiedli,
że praktycznie niemożliwym jest
przekroczenie dopuszczalnej
dziennej dawki promieniowania
przy korzystaniu z lamp UV!
Narażenie na promieniowanie
w przypadku wykonywania
manicure jest porównywalne
do tego, jakbyśmy wystawiali się
na 10-20 minut na niezbyt ostre
słońce.

wykończenie, które nie ulega
zmatowieniu ani odpryskiwaniu,
nawet podczas wykonywania
codziennych prac w domu.
Poza produktami
certyfikowanymi oraz
z bezpiecznym składem, ważnym
elementem jest odpowiednia
technika wykonywania stylizacji
hybrydowych. Należy pamiętać,
że nawet najlepszy produkt
nakładany w zły sposób może
wywołać szkody. Po nadaniu
paznokciom odpowiedniego
kształtu, warto opracować
martwy naskórek tzw. „skórki”.
Przy tej czynności musimy być
bardzo ostrożni, jeśli istnieje
możliwość jedynie odsunięcia
naskórka za pomocą zmiękczania
oraz szpatułki warto to
zrobić, natomiast gdy skórki
mocno odstają i wyglądają

nieestetycznie, należy je usunąć
za pomocą cążek albo frezarki.
Kolejnym etapem jest
matowienie płytki paznokcia. Przy
stylizacjach hybrydowych Shellac
używamy jedynie delikatnego
pilnika o gradacji 240, w celu
pozbycia się nadmiaru tłuszczu.
Aby zminimalizować zniszczenie
paznokcia, należy poruszać
pilnikiem w stronę wzrostu płytki
paznokcia. Trzeba pamiętać, że
matowienie to JEDEN ruch pilnika,
DWA to już piłowanie!
Następnym krokiem jest
odpowiednie odtłuszczenie
płytki paznokciowej, zapewnia
to długotrwałość stylizacji
– oczyszcza, dezynfekuje oraz
tymczasowo odtłuszcza płytkę,
wpływa to również na pozbycie
się bakterii. Produkt warto

przycisnąć do paznokcia przez
około 5 sekund i przecierać
cały – boki, spód oraz środek.
Jeśli proces zmatowienia
i odtłuszczenia został wykonany
prawidłowo, to płytka powinna
mieć kredowo biały kolor,
bez żadnych rys. Po około 50
minutach paznokieć powróci
do swojego pierwotnego stanu,
ponieważ tłuszcz ponownie
pojawi się w górnych warstwach
paznokcia.
I na tak przygotowany paznokieć
można już nakładać stylizację
hybrydową, pamiętając
o odpowiednim zakończeniu
wolnego brzegu. Lampy LED
są jednymi z podstawowych
narzędzi używanych podczas
wykonywania manicure
hybrydowego w gabinecie
kosmetycznym. W badaniach
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Jeśli manicure hybrydowy
zostanie wykonany na
bezpiecznych i certyfikowanych
produktach oraz manicurzystka
zachowa całkowitą prawidłowość
pracy i profesjonalizm – staje
się on wtedy bezpieczny.
A bezpieczeństwo to podstawa!
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