
  Najnovšie trendy v oblasti zdobenia nechtov
Táto profesia  sa plynule mení, rozvíja vplyvom módy. Neustále hľadá novinky, nové možnosti, 

farby, zdobiace materiály, vzory. 
Nechtovým dizajnérkam už nestačí základné vzdelanie v tejto 
oblasti, ale musia sa neustále zdokonaľovať a rozvíjať pod 
vplyvom zmien v technike a v móde.  V dnešnej modernej dobe 
sa k nám dostáva nespočetné množstvo zdobiaceho materiálu 
a techník zdobenia, ktoré sa oplatí sledovať, naučiť sa ich 
a používať ich. Veď koľko ľudí, rúk a nechtových tvarov, toľko 
štýlov, vkusov, farieb... Ak chceme dokonale uspokojiť 
požiadavky návštevníkov, treba byť pripravení sledovať 
a spoznávať nové trendy.

 MAĽOVANIE S AKRYLOVÝMI FARBAMI 
●●●●●●●●●●

Maľovanie s akrylovými farbami je jednou 
z najobľúbenejších zdobení XX. storočia kvôli 
jednoduchému použitiu a silnej plastickosti. Uplynuli 
časy, keď maliari používali akrylové a olejové farby len 
na maľovanie obrazov. 

Akrylové farby prešli dlhú cestu a aj nechtová profesia 
objavila ich mnohostranné použitie. Ponúka jedinečnú možnosť 
v oblasti zdobenia nechtov.  Ponúka také spôsoby pre 
začiatočníkov ako aj skúsených odborníkov, ktoré umožňujú 
vývoj, zdokonalenie a tým aj rozširujú okruh zákazníkov. 

CHARAKTERISTIKA AKRYLOVÝCH FARIEB: 

       -     Obsahujú pigmentové a plastické čiastočky.

       -     Nosičom častíc je tvrdidlo – živica.

       -     Vodová báza, strednehustá textúra, ktorého hustotu môžeme 
meniť vodou.

       -     Farba má vysokú kryciu schopnosť, rýchlo schnúca, po 
uschnutí je vodeodolná.

       -     Každá farba je na báze vody s kvalitnými pigmentmi.

       -     Nevyblednú.

       -     Farby sa môžu vzájomne miešať.

       -     Rýchlo schnú.

Veľké množstvo vodovej disperzie, ktorú akrylová farba 
obsahuje,  počas schnutia vodu vyparuje, a vytvára silné väzby 
medzi molekulami.

 

VYUŽITIE:

Paleta farieb ponúka veľa možností v oblasti zdobenia. Lesklé, 
mramorové, metalové a neónové  farby uspokoja každú 
požiadavku. Na to, aby zdobenie bolo pekné a náročné, musíme 
použiť kvalitné akrylové farby, vhodný štetec a vodu. Podľa 
zdobiacej techniky môžeme použiť farby buď ako základ, na 
maľovanie, mramorovanie respektíve inou technikou.

Pri príprave základu dbajme na to, aby sme akrylové farby riedili 
do vyhovujúcej hustoty, veď to je základom intenzivity farby. Pri 
zdobení však nepoužívame farby iba na základ, ale aj na 
maľovanie motívu. 

Pri maľovaní s akrylovými farbami môžeme dosiahnuť efekt 
podobný olejomaľbe - správnou kombináciuo farieb, použitím 

správneho štetca, výberom techniky a správnym tieňovaním. Po 
uschnutí farieb nanesieme na vyzdobený necht Top Gel 
k vytvorenie žiarivého lesku. 

Pre menej zručných už existujú tzv. nálepky, ktoré vyvolávajú 
dojem maľovaných nechtov. Pomocou týchto nálepiek môžeme 
vyčarovať na nechte podobné vzorky ako pri maľovaní.

 

PIGMENTOVÝ PRÁŠOK 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Nadrobno podrvený rozpustný prášok, ktorý ľahko 
disperguje vo všetkých nosičoch. Určujúca je farba, 
 trvácnosť a krycia schopnosť farby. Pomocou 
pigmentových práškov môžeme dosiahnuť krásnu 
paletu farieb, veď farby sa dajú dokonale navzájom 
miešať. Čím vyšší je obsah pigmentu, tým živšia, 
tmavšia je farba. Životnosť práškov je približne 15 

rokov. 

Skladovať na suchom mieste, pretože menšie čiastočky pri 
vlhkom vzduchu sú náchylné k zlepeniu. 

 

POUŽITIE:

Prášky sa môžu miešať s gélmi a akrylovými práškami alebo sa 
môžu na ne naniesť. 

Pigmentové prášky sú veľmi vhodné k zintenzívneniu základu, 
doplneniu a k zdobení. Ovplyvňuje farbu tvrdnúcej látky(gél, 
akrylový prášok).

VYUŽITIE:

1.      Na mokro: Vmiešať do gélu alebo porcelánového prášku. 
Zvýrazní, oživí farbu.

2.      Na sucho:  Nasypeme na povrch a následne povrch prekryjeme 
vrstvou gélu alebo akrylového prášku. 

 

ZAMATOVÝ PRÁŠOK   ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Používa sa podobne ako pigmentový prášok. Po nasypaní na 
hotový necht dosiahneme jemný, mäkký, zamatový efekt. 
Odporúča sa na extra povrchové zdobenie a na súťaže. 

 

Nemôžeme sa uspokojiť s vedomosťami, ktoré sme v praxi 
niekedy získali. Stále si musíme rozvíjať vedomosti, snažiť sa 
o to, aby sme svoju prácu vykonávali na čo najvyššej úrovni. 
Buďme stále zvedaví, učme sa robiť nové veci. Táto práca si 
vyžaduje neustály rozvoj osobnosti. Učenie nie je hanba ale 
cnosť. 

 

Snažme sa stále dosiahnuť maximum, pretože menej nestačí. 
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