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Jedną z najstarszych technik 
wykorzystywanych przez stylistów paznokci 
jest technika akrylowa, która obok żelu jest 
najczęściej wybieraną metodą wzmacniania 

i przedłużania naturalnej płytki paznokcia.
Akryl, żel, hybryda, fiberglass, wydawałoby 
się zupełnie różne metody pracy, łączy jedna 

najistotniejsza rzecz – skład chemiczny.

szlifujemy technikę

szystkie te metody opiera-
ją się na jednej grupie che-
micznej określanej mia-
nem akryli. Różni je tylko 
sposób polimeryzacji, 
czyli mówiąc najprościej 

– twardnienia masy wykorzystanej do stylizowania pa-
znokcia. Czyli żel to akryl? Dokładnie tak. Różnica polega 
na tym, iż żel do polimeryzacji potrzebuje wiązki światła 
UV, a akryl połączenia proszku i liquidu.W poniższym ar-
tykule przybliżę technikę akrylową jako źródło nieograni-
czonych możliwości stylizowania paznokci.

Trochę chemii…
W technice akrylowej liquid jest mieszaniną monome-
rów, natomiast proszek jest polimerem zawierającym ini-
cjator (nadtlenek benzoilu) oraz różne dodatki (pigmen-
ty). Bardzo ważna jest świadomość, iż tak naprawdę nie 
polimer odpowiada za proces polimeryzacji, tylko mono-
mer. Polimer jest jedynie nośnikiem inicjatora dla mono-
meru, który zapoczątkowuje ten proces.

Przygotowanie płytki 
Aby akryl właściwie przylegał do powierzchni płytki pa-
znokcia, należy zacząć od czystych rąk. Proste umycie rąk 
usuwa z powierzchni płytki zanieczyszczenia, które za-
burzają prawidłowe przyleganie akrylu. Pominięcie tego 
kroku jest główną przyczyną zakażeń paznokci, a także 
może doprowadzić do zanokcicy.

Nie piłuj płytki, tylko zmatawiaj!!!
Jednym z najbardziej niebezpiecznych nieporozumień 
w branży stylizacji paznokci jest to, że aby akryl się do-
brze trzymał, należy płytkę bardzo mocno spiłować. To 
jest absolutnie fałszywe i bardzo szkodliwe dla klientów 
twierdzenie. Ostry pilnik (o gradacji mniejszej niż 240) 
zdejmuje za dużo naturalnej płytki paznokcia, osłabiając 
ją. To nie poprawi wytrzymałości akrylowych paznokci, 
wręcz może prowadzić do uszkodzenia łożyska paznok-
cia; indukować reakcje alergiczne i powodować dyskom-
fort, taki jak pieczenie wraz z postępem polimeryzacji 
produktu. Cienkie paznokcie są bardziej elastyczne. Ta 
dodatkowa elastyczność powoduje, że płytki bardzo ła-
two się wyginają i powstają niewidoczne, włoskowate 
pęknięcia. Ostre pilniki i frezy używane nieumiejętnie 
generują w wyniku tarcia dużo ciepła. Aby osiągnąć suk-
ces, należy odpowiednio przygotować płytkę paznokcia, 
używać prawidłowych technik aplikacji i wysokiej jako-
ści produktów, w ten sposób zbudujemy idealne, mocne  
i elastyczne paznokcie.
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Idealna konsystencja…
Najważniejsze w technice akrylowej jest uzyskanie od-
powiedniego produktu, za pomocą którego wykonamy 
stylizację. Mówiąc najprościej – dążymy do idealnej kul-
ki. Konsystencja tej kulki jest uzależniona przede wszyst-
kim od ilości polimeru (proszku), z którego ją zbudujemy. 
Idealna proporcja to półtorej porcji monomeru (liqiudu) 
do jednej porcji polimeru (proszku). Oczywiście na oko 
jest to bardzo trudne do zmierzenia. Istotny jest dla nas 
w takim razie poziom suchości lub wilgotności kulki. Sty-
lizacja stworzona zbyt suchą kulką będzie mało elastycz-
na, z tendencją do zapowietrzania się w strefie skórek. 
Zbyt mokra kulka będzie główną przyczyną reakcji aler-
gicznych u klientów i stylistów paznokci. Mokra kulka 
daje lepszą przyczepność, ale zdecydowanie gorszą wy-
trzymałość.
Idealna proporcja jest średnio wilgotna, taka pozwala na 
budowanie paznokci mocnych, elastycznych, o doskona-
łej przyczepności. Zatem…

Jak stworzyć idealną kulkę…
Aby poznać właściwości używanego produktu oraz by się 
do niego przyzwyczaić, warto chwilę poeksperymento-
wać, tworząc różnej wielkości kuleczki akrylowe o zróż-
nicowanej wilgotności.
Na początku całkowicie zanurzamy w liquidzie szczecinę 
pędzelka. Dociskamy lekko włosie do dna pojemniczka, 
przesuwając szczecinkę na boki, tak aby usunąć ewen-
tualne pęcherzyki powietrza ukryte pomiędzy włoskami. 
Wyciągając pędzelek z pojemniczka, dociskamy włosie 
do brzegów naczynia, jednocześnie obracamy go, tak by 
ładnie uformować szczecinkę w szpic. Im mocniej doci-
śniemy pędzelek, tym więcej płynu z niego wyciśniemy. 
Warto na początku stosować różne ilości liquidu, by wy-
czuć technikę oraz nauczyć się idealnego wyważenia pro-
porcji liquidu i proszku.
W ramach treningu możemy także odsączać pędzelek na 
ręczniku papierowym, dzięki temu łatwiej ocenimy ilość 
liquidu, który znajdował się w jego szczecinie. Następnie-
nabieramy na czubek pędzelka proszek i delikatnie zata-
czamy nim kółka lub ostrożnie przesuwamy nim na boki. 
Uważamy, by akryl nie oblepił całej szczecinki. W takim 
przypadku materiał stwardnieje, zanim przystąpimy do 
modelowania – a sam pędzelek ulegnie zniszczeniu.
Po wykonaniu kuleczki kładziemy ją na gładką, odtłusz-
czoną powierzchnię paznokcia, nie naciskamy kulki, tyl-
ko przez 15 sekund obserwujemy…
  jeśli kulka natychmiast się rozpłynie, czyli jej wysokość 

obniży się o połowę lub więcej, 

  jeśli kulka straci większość swojego pierwotnego kształ-
tu,
  jeśli wokół podstawy kulki widać pierścień monomeru 

to znaczy, że proporcja jest większa niż trzy części mo-
nomeru z jedną częścią polimeru.

Jeśli Twoja kulka jest z kolei zbyt sucha, nic nie da doło-
żenie liquidu i próba naprawienia jej. Proces polimeryza-
cji rozpoczął się i nie przyjmie ona więcej liquidu. Kulka, 
która jest nieprawidłowa, powinna być zdjęta i stworzona 
na nowo. Jeśli po godzinach ćwiczeń udało nam się opa-
nować idealną kulkę, rozpoczynamy pracę nad budową 
paznokcia akrylowego. Przedstawię techniczne aspekty 
budowy paznokcia w klasycznym stylu frencz.

Idealna linia uśmiechu 
Wykonanie idealnej linii uśmiechu w przypadku sty-
lizacji frencza to kwestia dobrego wyczucia produktu, 
a przede wszystkim wiedza dotycząca techniki jego apli-
kacji. Bardzo ważne, by linia frencza nie przebiegała zbyt 
płytko albo zbyt wysoko oraz by nie była zbyt płaska. Li-
nia uśmiechu powinna cieszyć oko swoją regularnością 
i symetrycznością. Do tego modelując zwracamy uwagę, 
czy nie powstają cienie i smugi. Początkowo możemy ćwi-
czyć na tipsach, należy tylko pamiętać, iż tips absorbuje 
monomer i musimy pracować ciut bardziej mokrą kulką 
niż w przypadku szablonu. Zaznaczona linia uśmiechu 
na tipsach bardzo pomaga w idealnym wytyczeniu grani-
cy pomiędzy białym i różowym akrylem. Staramy się tak 
układać białą końcówkę, by mieściła się w ramach wyty-
czonej linii… Starajcie się tworzyć końcówkę z jednej ku-
leczki. Zastosowanie jednej kulki (oprócz końcówek linii 
uśmiechu) gwarantuje jednolity koloryt białego przedłu-
żenia. Jeśli połączymy ze sobą kilka drobniejszych kule-
czek o choćby minimalnie innym składzie, może okazać 

SZKOLENIE ONLINE
17 maja | godz. 18.30
Zapraszamy na szkolenie online z Danką Błotną, 
która podczas godzinnego spotkania pokaże jak 
wykonać idealny frencz salonowy! na szkoleniu 
zostaną przedstawione praktyczne aspekty, 
takie jak: perfekcyjne przygotowanie płytki 
paznokcia,prawidłowe podkładanie szablonów, 
technika budowania łoża w żelu i akrylu, idealna 
linia uśmiechu w technice żel i akryl, efektywne 
opiłowywanie. 
wstęp wolny | Liczba miejsc ograniczona
wejdź na www.nailpro.com.pl i zarejestruj się!
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się, że na powierzchni warstwy pojawią się smugi i cie-
nie, co sprawia niepożądany efekt marmurkowy. Techni-
ka aplikacji polega na nabraniu pędzlem średnio dużej 
kulki akrylowej, którą umiejscawiamy pośrodku wolnej 
końcówki paznokcia. Wycieramy pędzelek, aby nie po-
zostały na nim resztki materiału. Nie czynimy tego jed-
nak zbyt mocno, by nie usunąć całej wilgoci ze szczeciny 
pędzla. Podczas oczyszczania delikatnie dociskamy wło-
ski, jednocześnie dociskając pędzelek, tak by uformować 
na nowo ładny szpic. Następnie przesuwamy materiał 
wybrzuszeniem pędzelka na prawo i lewo. Także na wol-
ną końcówkę nasuwamy masę, która powinna ją cienko 
pokrywać.
Nabieranie materiału, umiejscawianie kuleczki na pa-
znokciu oraz przesuwanie masy na boki nie powinno za-
jąć więcej niż 20 sekund.
Następnie ponownie zanurzamy pędzelek w celu jego 
zwilżenia, formujemy włoski w szpic. Trzymamy go pio-
nowo tak, by jego trzon wskazywał na sufit. Teraz pocią-
gamy linię uśmiechu: zaczynamy od środka i przesuwa-
my szczecinkę na prawo, a potem na lewo. Nie trzymamy 
pędzla za bardzo pod kątem, gdyż istnieje niebezpieczeń-
stwo, że podważymy powłokę, pod którą wpłynie różowy 
materiał, co w rezultacie sprawi, że linia uśmiechu będzie 
nieregularna. Optymalna linia uśmiechu ma mocno za-
rysowany i prosty brzeg, jakby został on wycięty foremką 
do ciastek. Może się zdarzyć, że zajdzie potrzeba ponow-
nego lub nawet podwójnego pociągnięcia linii uśmiechu, 
tak by przybrała ona pożądany kształt. Jeśli warstwa za-
cznie wyraźnie twardnieć, kształtujemy linię uśmiechu 
nieco wolniejszymi ruchami.
Naszym kolejnym krokiem jest stworzenie kątów linii 
uśmiechu, dzięki czemu nie będzie ona zbyt płaska. Pę-
dzelkiem tworzymy małą, raczej suchą kuleczkę. Nanosi-
my ją przy linii uśmiechu i modelujemy powoli w kierun-
ku wału paznokciowego – nie naruszamy jednak skórek! 
Czynność wykonujemy po obu stronach płytki. Osobom 
początkującym bardzo często zdarza się, że zanim roz-
poczną pracę nad kolejnym paznokciem, brudzą zbyt 

wcześnie nałożonym różowym akrylem linię uśmiechu. 
W takim przypadku nie do końca utwardzona biel mie-
sza się z różową masą. Warto dołożyć tuż za rant białej 
krawędzi kulkę przezroczystego akrylu, a dopiero potem 
dokładać lekko różowy.

Wypełnianie łożyska 
Najczęściej używamy różowego transparentnego prosz-
ku akrylowego–najlepiej pasuje on do naturalnej płytki 
paznokcia. Tworzymy więc odpowiedniej wielkości kulkę  
i nakładamy ją na środek paznokcia. Masę uklepujemy de-
likatnie pędzelkiem, rozprowadzając akryl płasko i cienko 
w kierunku skórek, pamiętając o tym, by ich nie dotknąć 
i by przy skórkach nie było go zbyt grubo. Mogłoby to być 
powodem późniejszego odspojenia akrylu z paznokci. Ró-
żową masę dociągamy jeszcze do białej końcówki i czy-
ścimy pędzelek. Budujemy za pomocą przezroczystego 
akrylu apex w punkcie stresu. Przebiega on w polu mie-
dzy pierwszą a trzecią częścią długości przedłużonego 
paznokcia. Tam zwykle przebiega punkt najbardziej na-
rażony na złamanie– musi on być odpowiednio grubszy  
i wzmocniony. Nakładamy w to miejsce kulkę przezroczy-
stej masy i rozkładamy ją najpierw do tylu, na boki, a po-
tem do przodu, przykrywając delikatnie wcześniej zrobio-
ną białą końcówkę frencz. Tak samo wykonujemy kolejne 
paznokcie. Kończąc ostatni paznokieć najczęściej okazu-
je się, że na wcześniej zrobionych masa akrylowa jest już 
twarda – głuchy pusty dźwięk przy ostukiwaniu paznok-
cia świadczy o jego gotowości do opiłowania. Nadajemy 
paznokciom kształt, potem polerujemy. Niebywale istotna 
dla uzyskania efektu szkła na paznokciu akrylowym jest 
powtarzalność ruchów na każdym paznokciu i praca pil-
nikami o odpowiedniej gradacji, od najbardziej ostrego do 
najbardziej miałkiego – aż do polerki szkiełko.
Jeśli już zdobędziecie wiedzę na temat stylizacji akrylem 
na profesjonalnie przeprowadzonym szkoleniu, przećwi-
czycie odpowiednią liczbę godzin, tworząc idealne kul-
ki – jest szansa, że pokochacie akryl z wzajemnością, bo 
to technika, która stwarza ogrom możliwości stylizacyj-
nych, a wykonane paznokcie akrylowe są cienkie, wytrzy-
małe i dostatecznie elastyczne. n

Danka Błotna

stylistka paznokci, szkoleniowiec, złota medalistka 
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Opiłowywanie powierzchni akrylowej


