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1. Príprava nechtov

Z nechtov odstránime prípadné zvyšky laku odlakovačom. Zvyšky gél  laku odstránime 

odmočením v kozmetickom acetóne. Dezinfikujeme nechty zákazníčke, ale aj sebe. Na 

dezinfekciu  môžeme  použiť  aj  čistič  gélu.  Pilníkom  upravíme  voľný  okraj  nechtov. 

Pilníkujeme len jedným smerom. Na kožičku nanesieme zmäkčovač a po 5 minútach ju 

opatrne zatlačíme pomocou pomarančového drievka. Prebytočnú časť kožičky odstránime 

klieštikami.  Opatrne zmatníme celý  povrch  nechta brúsnym blokom so zrnitosťou 240. 

Necht nebrúsime.    Dbáme na to, aby boli zmatnené všetky časti nechtovej platničky, ináč 

by  sa  mohla  znížiť  životnosť  lakovania. Prach,  ktorý  vznikne  pri  brúsení  odstránime 

suchým štetcom alebo kefkou na prach.



2. Nanesieme primer a nadlak/podlak

Na pripravené  nechty  nanesieme primer,  ktorý  zabraňuje  vzniku  plesňových  ochorení. 

Zároveň slúži na lepšie priľnutie gél laku k nechtom. Nanášame ho len na prírodné nechty. 

Primer necháme na nechtoch pôsobiť 2 minúty. Aj po tomto čase ostávajú nechty lepkavé, 

pretože primer nikdy nezaschne. Túto lepkavosť neodstraňujeme, ale nanášame na ňu 

číry  gél  lak  s  názvom  nadlak  podlak.  Nanášame  ho  asi  1mm  od  nechtovej  kožičky. 

Dávame  pozor,  aby  nezatiekol  ku  kožičke.  Ak  by  sa  tak  stalo,  tak  pomocou 

pomarančového drievka si túto líniu niekoľkokrát prejdeme. Tak oddelíme zatečený gél od 

kožičky.  Nadlak a podlak nanášame aj na hrany nechtov, tým "uzavrieme" platničku a 

predĺžime životnosť lakovania.Vrstvu nadlaku podlaku dáme vytvrdnúť na 2 minúty do UV 

lampy  (36W)  alebo  na  30  sekúnd  do  LED lampy.  Po  vytvrdnutí  ostáva  na  nechtoch 

lepkavá vrstva, výpotok. Ten nieje potrebné utierať.



3. Farebný gél lak

Nanášame  ho  v  2-3  tenkých  vrstvách  tak,  aby  nezatekal  ku  kožičke.  Každú  vrstvu 

necháme v UV lampe 2 minúty alebo v LED lampe 30 sekúnd. Výpotok medzi jednotlivými 

vrstvami  farebného  gél  laku  neutierame.  Ak  chcete  nechty  zdobiť  maľbou,  alebo 

nálepkami,  tak  ich  aplikujte  na  poslednú  vrstvu  vytvrdnutého  gél  laku,  ktorú  ste  utreli  

čističom gélu. 

4. Záverečná vrstva nadlak/podlak

Na nechty nanesieme poslednú vrstvu, ktorá vráti nechtom lesk. Aplikujeme v tenkej vrstve 

nadlak/podlak, ktorý v UV lampe vytvrdne za 2 minúty.  Lepkavý výpotok utrite čističom 

gélu a buničinou. V prípade zdobenia kamienkami, ukladajte ozdoby do nevytvrdnutého 

nadlaku/podlaku a až potom dajte nechty do UV lampy. 



5. Aplikujeme olejček

Olejček nanášame na kožičku v okolí nechtov, kde ho jemne vmasírujeme. Používame ho 

nielen  po predlžovaní  nechtov,  ale  môžeme ho aplikovať  aj  na  prírodné nechty,  a  na 

nechty  na  nohách.  Keďže  je  olejček  obohatený  o  vitamíny a  príjemne vonia,  kožičku 

zmäkčuje,  čím  ju  lieči  a  zabraňuje  tvorbe  záderov.  Kožička  bude  zdravá  a  nechty 

dostatočne vyživené.

6. Odstraňovanie gél laku
Na odstránenie gél laku z nechtov použijeme kozmetický acetón, resp. odstraňovač gél 

laku. Najprv povrch nechtov narušíme pilníkom. Tak namočíme kozmetický tampón 

acetónom a priložíme na necht. Prst zabalíme do alobalu. Necháme pôsobiť 10-15 minút a 

prst odbalíme. Presvedčíme sa, či už vrstva gél laku zlieza. Ak nie, opäť namočíme 

tampón a priložíme na necht na ďalších 5-10 minút. Zvyšky gél laku odstránime 

pomarančovým drievkom. Ruky ošetríme výživným krémom.


