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1. Príprava nechtov

Z nechtov odstránime prípadné zvyšky laku odlakovačom. Dezinfikujeme nechty 

zákazníčke (ale aj sebe). Na dezinfekciu môžeme použiť aj čistič gélu. Pilníkom upravíme 

tvar nechtov. Na kožičku nanesieme zmäkčovač a po 5 minútach opatrne zatlačíme 

kožičku okolo nechtov pomocou pomarančového drievka. Prebytočnú kožičku 

odstránime klieštikmi. Opatrne prebrúsime celý povrch nechta jemným brúsnym blokom 

so zrnitosťou 240. Dávame pozor, aby sme príliš nezbrúsili nechty. Brúsením ich iba 

zmatníme. Odstránime prach, ktorý vznikne pri brúsení. Môžeme na to použiť suchý 

štetec alebo suchú kefku na prach.



2. Lepenie a skrátenie tipov

Pred lepením tipov si vyberieme tú správnu veľkosť. Umelý necht nesmie byť širší, ale ani 

užší ako prirodzený necht. Tvar vlastných nechtov upravíme tak, aby oblúk nechtu bol 

rovnaký ako oblúk nalepovacej plochy.  Keď máme vybraté správne umelé nechty, 

postupne ich lepidlom na tipy prilepíme. Lepidlo nanesieme na časť umelého nechtu so 

zarážkou a priložíme na prirodzený necht tak, aby medzi tipom a nechtom nevznikla 

vzduchová bublinka. Necht pritlačíme a pridržíme na 10 sekúnd. Pomarančovým 

drievkom odstránime prebytočný lep, ktorý nám spod tipu vytečie ku kožičke. 

Dĺžku umelých nechtov upravíme kliešťami na tipy - gilotínou. Pilníkom upravíme bočné 

hrany a voľný okraj nechtov.



3. Prebrúsenie prechodu a primer

Pilníkom so zrnitosťou 180, alebo brúskou prebrúsime miesto, kde sme nalepili umelý 

necht. Tento prechod treba zbrúsiť do stratena. Pri brúsení dávame pozor, aby sme príliš 

nezbrúsili prirodzené nechty. Prebrúsenie prechodu nám môže uľahčiť prípravok tip 

blender, ktorý nanesieme na prechod pred brúsením. Prach odstránime suchým štetcom 

alebo kefkou. Miesto, kde vidieť prirodzený necht odmastíme a nanesieme primer. 

Nanášame ho len na prírodný necht. Primer slúži na lepšie priľnutie gélu a gélové nechty 

tak dlhšie vydržia. Primer na nechtoch nezaschne, ostáva lepkavý. Nevkladajte ho do UV 

lampy. Dávajte však pozor, aby sa vám na takéto lepkavé nechty nenachytali nečistoty. 

Po nanesení primeru dávame na nechty prvú vrstvu gélu.

4. Prvá vrstva gélu



Pri 1-fázovom systéme dávame ako prvý 1-fázový UV gél v tenkej vrstve. Gél nanášame 

plochým štetcom opatrne, aby nezatiekol k nechtovej kožičke. Ak sa tak stane, 

pomarančovým drievkom prejdeme líniu okolo kožičky, čím gél odstránime. Zatečený 

gél by nám pri odrastaní nechtov vytváral neestetické odchlipy, v ktorých môžu vznikať 

plesne. Gél necháme v UV lampe 2 minúty. Pri tvrdnutí gélov sa na ich povrchu vytvára 

lepkavá vrstva. Tá vyzerá ako nevytvrdnutý UV gél. Neľakajte sa! je to výpotok, ktorý 

odstránite čističom gélu.

5. Kamuflážny 2x

Francúzsku manikúru robíme kamuflážnym a bielym gélom. Ako prvý nanášame 

kamuflážny UV gél. Nenatierame ho na celý necht, ale len na tú časť, ktorá má byť 

nechtovým lôžkom. Z kamuflážneho gélu vytvarujeme na nechte tvar mandle. Pri 

tvarovaní mandle si môžeme pomôcť druhým štetcom namočeným v čističi gélu. 

Kamuflážny gél nanášame v dvoch hrubých vrstvách tak, aby pri kožičke bolo gélu menej 

a najviac aby ho bolo v mieste, kde sa bude nadpájať biela špička. Každú z vrstiev gélu 

treba nechať vytvrdnúť v UV lampe. Čas tvrdnutia gélu je v 9W UV lampe cca 5 minút, no 

v 36W UV lampe 2 minúty. Výpotok utrieme čističom gélu. Pilníkom zrnitosti 80 si 

vytvarujeme „úsmevovú líniu“, a tak sa nám bude ľahšie robiť biela špička a oblúčik.



6. Biely gél

Pred použitím je dobré si biely UV gél premiešať, pretože sa nám pigment mohol usadiť. 

Vzniknuté bublinky odstránime ešte v kelímku pomarančovým drievkom. Biely gél 

nanášame na špičku nechta v tenkej vrstve. Môžeme ho naniesť aj v dvoch vrstvách, no 

predovšetkým si nerobíme starosti s výškovým rozdielom medzi kamuflážnym a bielym 

gélom. Ten je potrebný pre správny tvar nechta  a pomáha nám pri dokonalej bielej 

špičke.  Biely gél necháme v 36W UV lampe tvrdnúť 2-4  minúty. Výpotok utrieme 

čističom gélu.

7. Zdobenie glitrami

V prípade, že si chceme špičku nechta ozdobiť glitrami (trblietkami), nanesieme na 

špičku v tenkej vrstve 1-fázový gél do ktorého vložíme ozdoby. Tak dáme nechty do UV 

lampy na 2 minúty. V tomto kroku dávame na nechty len tie ozdoby, ktoré je potrebné 

zaliať gélom (nie nálepky). 



8. Dotvarovanie 1-fázovým gélom

Výškový rozdiel medzi kamuflážnym a bielym UV gélom vyrovnáme čírym UV gélom, 

alebo 1-fázovým UV gélom. Takým spôsobom nám vznikne C oblúk, vďaka ktorému budú 

nechty odolnejšie voči nárazom. Aj číry gél necháme v UV lampe 2 minúty. Utrieme 

výpotok a nechty prebrúsime. Pilníkom si upravíme aj konečný tvar nechtov a hrúbku 

špičky. Špička by nemala byť príliš hrubá, pretože tak pôsobí veľmi umelo a nechty opticky 

rozširuje. 

9. Záverečný gél
Často pomenovaný ako finish gél, shinning gél, vrchný gél, gél na vrátenie lesku alebo top 

gel. Tento gél sa aplikuje na nechty celkom na záver. Prinavráti nechtom lesk, ktorý sa 

stratil  pilníkovaním v predošlom kroku. Do finish gélu vkladáme kamienky. Niektoré finish 

gély sú bez výpotku, čo znamená, že po vytvrdnutí sa na povrchu nevytvára lepkavá 

vrstva. Iné sú s výpotkom, kde lepkavosť musíte utrieť čističom gélu.
 

10. Aplikujeme olejček
Olejček nanášame na kožičku v okolí nechtov, kde ho jemne vmasírujeme.


