Manikúra
Manikúru provádíme tzv. na sucho, a to proto, že takto ošetřené nehty nejsou roztřepené.
Tvar nehtů upravíme podle přání klientky, ošetříme kůžičku kolem lůžka a jemně
přebrousíme a přeleštíme povrch nehtu, aby byl čistý a hladký. Lůžko promasírujeme
výživným krémem nebo olejíčkem a naneseme výživu a případně barevný lak.

P-shine
Jedná se o japonskou manikúru, která podporuje prokrvení a zdravý růst nehtů. Hlavními
složkami je včelí pyl a křemičitá hlinka, které se nanášejí na nehet a zalešťují speciální
leštičkou. Na nehtu se vytvoří ochranná vrstva, která nehet vyživuje. Nehet získá velmi
vysoký lesk. Musí se pravidelně doplňovat po 14 až 21 dnech.

Modelace nehtů ÚV gely
Jedná se o vymodelování Vašich přírodních nehtů pomocí ÚV gelů, buď na formu, nebo
pomocí tipů. Nehty takto vymodelované jsou pevné a krásné, můžeme je přizdobit bílou nebo
barevnou permanentní francouzskou manikúrou, nebo jakkoliv jinak nazdobit, to už záleží na
Vaší odvaze, vybírat je z čeho. A nebo nalakovat jakýmkoliv lakem - lak drží a neloupe se.
Aby nehty byly pěkné, je nutné pravidelné doplňování gelu, a to za 3 až 4 týdny.

Camouflage
Jedná se o metodu prodloužení lůžka. Zalomila jste si nehet do tzv. živého a po zahojení Vám
chybí část nehtu, nebo jste si hodně a dlouho kousala nehty a máte nyní malé resp. krátké
lůžko. Tak pro tyto případy je tu gel - tzv. camouflage. Tímto gelem Vám vymodelujeme nové
pěkné lůžko a na něj napojíme krásnou špičku dle Vašeho výběru (přírodní, bílou, barevnou,
třpytivou).

Parafín-peeling
Parafín je zahřátý vosk na 37°C, do kterého se vnoří ruce ošetřené výživným krémem nebo
vazelínou, pak se každá ruka vloží do igelitového sáčku a do froté rukavice a nechá se 20 až
30 min. zábal působit. Poté se parafín sundá z rukou a hned je znát účinek - ruce jsou hebké.
Peeling slouží k odstranění staré a suché kůže z rukou. Provádí se pomocí oleje a
peelingového prášku. Ten se nasype na ruce, přidá se olej a mnete si ruce jako při mytí, poté
se ruce opláchnou vlažnou vodou a výsledek je dokonalý – nádherně hebké ruce.

Nail Art – zdobení nehtů
klasické lakování | ruční malování | barevné a třpytivé gely | perleťové, barevné a třpytivé
„francie“ | nálepky | kamínky, perličky, kytičky, razítka | hologramy | 3D zdobení

