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1. Príprava nechtov

Pred predlžovaním nechtov akrylom odstránime z nechtov zvyšky laku. Dezinfikujeme ruky 

sebe,  ale  aj  zákazníčke.  Pilníkom  upravíme  tvar  a  dĺžku  nechtov.   Pomocou 

pomarančového  drievka  zatlačíme  kožičku.  Klieštikami  odstránime  zádery  a  odumretú 

kožičku v okolí nechtov. Následne jemným brúsnym blokom so zrnitosťou 240 zmatníme 

nechty. Prach ktorý sa nám pri brúsení vytvorí odstránime suchým štetcom, alebo kefkou. 

Počas práce ruky neumývame vodou!



2. Lepenie tipov alebo šablónky

Nechty môžete predlžovať pomocou umelých tipov alebo ich predĺžite na šablónku. Pri 

predlžovaní na nechtové tipy nechty vytvarujte pilníkom tak, aby voľný okraj nechta mal 

tvar  rovnakého oblúčika ako zarážka na tipoch.  Zároveň zvoľte  správnu veľkosť tipov. 

Umelý necht nesmie byť širší, ale ani užší ako prírodný. Správne zvolené tipy tak môžete 

lepiť. Lepidlo naneste na zarážku a priložte umelý necht na prírodný. Počkajte 10 sekúnd 

a pokračujte ďalším nechtom. 

Ak sa však rozhodnete, že nebudete na prírodné nechty nič lepiť, tak ich môžete predĺžiť 

na  šablónku.  Šablóny sú  samolepiace  a  ľahko  sa  s  nimi  pracuje.  Papierovú  šablónu 

odlepte z papiera a vnútorným kolieskom si podlepte tú časť, na ktorej budete predlžovať 

necht. Formu tak spevníte. Šablónu (formu) zakladajte pod voľný okraj nechta tak, aby 

kopírovala  prirodzený  necht.  Je  to  dôležité  preto,  aby umelo  predĺžený  necht  pôsobil  

prirodzene.  



3. Prebrúsenie a strihanie tipov

Nalepené  tipy  sú  zväčša  príliš  dlhé  na  bežné  nosenie.  Preto  ich  jednoducho  skrátite 

špeciálnymi   kliešťami,  ktorú  nazývame  tiež  gilotína.  Pilníkom  vytvarujte  voľný  okraj 

nechtov. Miesto, kde je tip prilepený o prírodný necht, ostáva viditeľné. Preto je potrebné 

tento  prechod  prebrúsiť  pilníkom  do  stratena.  Pilníkujte  opatrne,  aby  ste  neprebrúsili  

prírodný necht. Začnite pilníkom so zrnitosťou 100 alebo 180. Pilník vymeňte za brúsny 

blok vtedy, ak bude prechod takmer splývať s nechtom. Prach odstráňte suchým štetcom 

alebo kefkou. Pri predlžovaní na šablónku nevzniká prechod a nie je potrebné skracovať 

vymodelované nechty gilotínou. 

4. Primer

V tomto kroku nanášame na prírodný necht primer, čo je potrebné aj pri predlžovaní na 

tipy, tak aj pri predlžovaní na šablóny. Primer neaplikujte na umelý tip a ani na šablónku, 

patrí len na prírodný necht. Slúži na lepšie priľnutie akrylovej hmoty k nechtom a tiež 

predchádza vzniku plesní. Po jeho nanesení čo najskôr dávame na nechty akryl.



5. Prvá vrstva akrylu

Ako prvý dajte číry alebo ružový mliečny akryl. Štetec namočte do acrylic liquidu a jeho 

špičkou jemne naberte akrylový prášok. Na špičke štetca sa vám vytvorí guľôčka akrylovej  

hmoty.  Tú otrite  o  stred  nechtu  a  šikovne  ju  roztláčajte  smerom k  nechtovej  kožičke. 

Dávajte pozor, aby sa akryl nedotýkal kožičky. Touto vrstvou vymodelujte na nechte tvar  

mandle. Pri kožičke má byť akrylu menej a najviac v mieste, kde sa bude nadpájať biela 

špička. 

V prípade modelovania na šablóny uložte akrylovú hmotu na hranicu, kde končí necht a 

začína šablóna. Roztláčajte ho tiež smerom ku kožičke a vymodelujte mandľu. Pracujte 

rýchlo, pretože akryl tvrdne na vzduchu. No ak zbadáte, že akryl  začína tuhnúť, rýchlo 

namočte štetec do acrylic liquidu a pokračujte v práci. 



6. Biela alebo farebná špička a prebrúsenie nechtov

Bielym alebo farebným akrylom vymodelujte špičku. Štetec namočte do liquidu a špičku 

vložte do akrylového prášku. Z akrylovej hmoty, ktorá sa na štetec prichytila, vymodelujte 

nie príliš hrubú špičku nechtu. 

Pri  práci  so  šablónami  ich  môžete  po zatvrdnutí  špičky odstrániť.  Nechty prebrúste  a 

vytvarujte. Odstránite tak prípadné nerovnosti, ktoré vznikli pri nanášaní akrylu. Pri brúsení 

dávajte pozor, aby ste to neprehnali a nezbrúsili vznikajúci C-oblúk.



7. Zdobenie akrylových nechtov a posledná vrstva

V  prípade,  že  chcete  nechty  zdobiť  glitrami,  vodolepkami  alebo  glitrovým  prachom. 

Prejdite dané miesto štetcom namočeným v acrylic liquide a ukladajte ozdoby. Následne 

chvíľu vyčkajte a nechajte to zatvrdnúť. Tak naneste číry akryl v tenkej vrstve. Prípadné 

nerovnosti  jemne dotiahnite pilníkom alebo brúsnym blokom. Lesk prinavrátite vrchným 

lakom alebo vrchným UV gélom.

8. Ošetrenie olejčekom
Na záver naneste výživný olejček na kožičku okolo nechtov. Ten ošetrí okolie nechtov a 

postará  sa  o  potrebnú  výživu.  Zároveň  pokožku  zvláčni  a  nebudú  sa  vám  vytvárať 

nepríjemné zádery. 

Po ukončení práce nechajte štetec namočený v acrylic liquide. Tak ho  
vytrite do suchej servítky. Ak sú na štetci ešte zvyšky akrylu, opäť ho  
namočte do liquidu na 2-3 minúty. Takto štetec očistíte a zabránite jeho  
stvrdnutiu.


