
AKRILNA MODELAŽA NOHTOV – NAVODILA – KORAK ZA KORAKOM

1.Očistite in dezinficirajte roke stranke in svoje lastne roke z dezinfekcijskim sredstvom.

2.Narahlo matirajte površino nohta z blok pilo.

3.Nohte očistite s cleanerjem/razmaščevalcem/čistilom.

4.Na površino vsakega nohta nanesite primer/bonder. Bodite pozorni, da tekočina ne pride v stik z 
obnohtno kožico.

5.a) Na vsak noht nalepite šablono/model, pri čemer mora nohtna konica ležati na površini 
šablone/modela, če se odločite za delo na šablono.

b) Na vsak noht nalepite umetno konico, če se odločite za delo na umetne konice–podaljške.

6.Šablono/model pod prstom in na koncu zalepite skupaj oz. oblikujete umetno konico.

7.Napojite čopič z akrilno tekočino.

8.Čopič potopite v brezbarvni akrilni prah. Na čopiču se bo samodejno oblikovala  kroglica v 

velikosti graha.

9.Kroglico z materialom enakomerno porazdelite po površini nohta vse do oznake na 

šabloni/modelu, ki smo jo določili za dolžino nohta. Pri podaljševanju na umetno konico, akrilno 

maso porazdelimo od korena nohta do vrha umetne konice.

10.Čopič vmes čistimo v tekočini za čiščenje čopiča. Pustimo, da se akrilni material na nohtih 

posuši.

11.Ko je površina nohta posušena, potopimo čopič znova v akrilno tekočino in nato v bel akrilni 

prašek.

12.Z belo kroglico nanašamo belo francosko konico.

13.Znova pustimo, da se dobro posuši.

14.Očiščen čopič potopimo v akrilno tekočino in v roza akrilni prašek. Kroglico z materialom 

nanašamo od korena nohta do bele francoske konice.

15.Znova dobro posušimo in očistimo čopič.

16.Nanesemo še zadnji sloj z brezbarvnim akrilnim praškom in pri tem pazimo, da izravnamo 

nepravilnosti. Nepravilnosti med modelažo lahko med vmesnimi sloji tudi pilimo in vsakokrat 

očistimo s cleanerjem/razmaščevalcem/čistilom.

17.Očistimo čopič.

18.Ko je modelirna masa na nohtu posušena, previdno odstranimo šablono/model. Če smo delali na 

umetno konico, ta postopek odpade.

19.Vzamite pilico 100/100 in noht oblikujte v želeno obliko.

20.Vzamite blok pilo in zgladite površino nohta.

21.Vzamite polirni blok in spolirajte površino nohta.



22.Obrnite polirni blok na najfinejšo stran in polirajte do sijaja.

23.Ko ste na polirnem bloku uporabili vse strani in se površina nohta sije, je modelaža zaključena. 

Za še večji sijaj in zaščito lahko po površini nohta nanesete tekočino Top Coat in posušite na zraku. 

Če razpolagate z UV lučko, nanesite tekočino UV Top coat in utrdite v UV lučki.

Vse potrebne materiale za akrilno modelažo nohtov  dobite v naši spletni trgovini. 
Obiščite www.nohti-gel.com !
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