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PRZEDŁUŻANIE NA FORMIE – W obu technikach stylizacji paznokci, tzn. w żelu i akrylu, 
przedłużanie naturalnej płytki może być wykonane przy użyciu zarówno tipsów, jak 

i szablonów. Wokół podkładania szablonów narosło wiele mitów – że trudne, że nie wychodzi, 
że paznokcie słabo się trzymają.
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Technika prawidłowego pod-
łożenia formy to zasadnicza 
część szkolenia z budowania 
paznokci żelowych lub akry-

lowych. Perfekcyjnie dopasowana 
forma to paznokcie z idealną krzywą 
wklęsłą, to równolegle poprowadzo-
ne krawędzie boczne, to w ostatecz-
nym efekcie piękne, naturalne, trwa-
le paznokcie.
Oczywiście na sukces w ten spo-
sób przedłużanych paznokci wpływa 
wiele elementów. 

Po pierwsze, jakość materiału, czyli 
z czego wykonane są formy.
Przy wyborze form należy szczegól-
ną uwagę zwrócić na: 
– papier, z jakiego wykonane są sza-
blony – nie może być bardzo cienki 
ani też bardzo gruby, musi być dość 
elastyczny, najlepiej, jeśli po zrolo-
waniu formy pozostaje ona w swoim 
kształcie (zdjęcie 1);
– kształt szablonu musi zapewnić 
idealne dopasowanie do palca, tak 
aby podczas stylizacji forma nie 

przesunęła się, bo grozi to „zgubie-
niem idealnego kształtu”;
– klej, jaki zastosowany jest pod for-
mą, musi być dobrej jakość, tak aby 
pod wpływem ciepła (polimeryzacja 
żelu w lampie UV) formy się nie roz-
klejały lub nie odklejały od palca.

Po drugie, prawidłowo przygotowa-
na wolna krawędź paznokcia. 
Ważne jest, aby maksymalnie krót-
ko przypiłować wolną krawędź (ok. 
1 mm) idealnie równolegle z linia 
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 Więcej informacji na temat techniki pracy  
 stylistek paznokci znajdziesz 

na www.beauty-forum.com.pl w zakładce 
Wiedza & co – Dłonie i paznokcie.

łoża. Łoże paznokcia może mieć 
kształt owalny – wręcz prawie trój-
kąt (szczególnie na placach wskazu-
jących) – lub zupełnie prosty. Należy 
bezwzględnie dopasować kształt 
wolnej krawędzi do linii łoża. Zbyt 
długa wolna krawędź lub nieprawi-
dłowo opiłowana będzie utrudniała 
idealne podłożenie formy (zdjęcie 2).

Po trzecie, prawidłowa technika pod-
kładania szablonu, na którą składają 
się następujące elementy:
– zanim rozpoczniesz podkładać sza-
blon, zroluj go w palcach, prawie ża-
den naturalny paznokieć nie jest 
idealnie plaski, każdy ma naturalną 
krzywiznę. Najlepiej wyobrazić so-
bie, że podkładanie formy to wkła-
danie rurki w rurkę, wtedy łatwiej 
będzie zrozumieć, dlaczego nie pod-
kładamy formy na płasko;
– podkładamy szablon i skupiamy 
się dokładnie na środku naturalne-
go paznokcia. Podkładamy go tak, 
aby dokładnie znajdował się w li-
nii prostej z palcem. Dopiero wtedy 
ustalamy, czy będzie wymagał pod-
cięcia, czy nie. Jeśli forma nie układa 
się idealnie na całej długości z wolną 
krawędzią, należy tak ją podciąć, aby 
nigdzie nie było wolnej przestrzeni. 
Taka wolna przestrzeń, szczególnie 
w technice żelowej, może powodo-
wać podlewanie się materiału pod 
szablon, a w konsekwencji np. łama-
nie się paznokci, tworzenie uskoku 
pod paznokciem (zdjęcie 3); 
– ważne jest równe podcięcie sza-
blonu, najczęściej należy pogłębić 
go, rzadko kiedy trzeba go bardziej 
wyciąć na płasko. Ważne, aby sza-
blon był równo pocięty po prawej 
i po lewej stronie patrząc od środka 
wolnej krawędzi. Można to wyko-
nać nożyczkami, ale większą precy-
zję uzyskamy, podcinając cążkami 
o długim ostrzu min. 5 mm;
– w przypadku paznokci, które są głę-
boko osadzone, idealną praktyką jest 
nacinanie szablonów u nasady wol-
nej krawędzi z prawej i lewej strony. 
Tak podcięta forma pozwoli na wybu-
dowanie krzywej wklęsłej o łuku do 
maksymalnie 40 proc. (zdjęcie 4);

– jeśli podłożymy prawidłowo for-
mę pod wolną krawędź, należy usta-
lić, czy szablon nie spada w dół zbyt 
mocno lub nie podnosi się w górę. 
Idealnie, jeśli środek palca i linie sza-
blonu tworzą prostą, patrząc z bocz-
nej perspektywy palca;
– prawidłowo zamocowaną formę 
należy idealnie równo skleić, krzy-
wo sklejona forma to krzywa wklęsła 
– nieprawidłowo, nierówno wygięta 
(zdjęcie 5).

Praca z formą to sposób na budo-
wanie maksymalnie naturalnych 
paznokci. Tylko precyzyjne i pra-
widłowe podkładanie szablonów 
pozwoli nam osiągnąć ten efekt. 
Pamiętajmy, że przede wszystkim 
poprzez ćwiczenia można nauczyć 
się prawidłowo podkładać. Każde 
dłonie to inne wyzwanie. Czasami 
nawet każdy palec jednej dłoni mo-
że wymagać innego podcięcia sza-
blonu.  ¨
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