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Najważniejsze elementy 
stylizowanych paznokci 
warunkujące ich 
wytrzymałość 

Jednym z elementów warunkuj¹cych 

wytrzyma³ośæ i elastycznośæ przed³u¿a-

nych paznokci jest prawid³owo umiejsco-

wiona linia stresu oraz apex. Wiele styli-

stek paznokci nawet, jeśli s³ysza³a i zna 

te pojêcia nadal ma problemy z prawi-

d³ow¹ budow¹ paznokci przed³u¿anych 

¿elem lub akrylem. Po³¹czenie naturalne-

go wygl¹du paznokci, ich smuk³ości 

i harmonii z wytrzyma³ości¹ – to trudne 

wyzwanie. Aby mu sprostaæ nale¿y pa-

miêtaæ o wielu elementach podczas 

stylizacji. Te elementy to pocz¹wszy od 

przygotowania p³ytki, pod³o¿enia szablo-

nu do stworzenia krzywej „C”, po umiej-

scowienie prawid³owo linii stresu, doda-

nie odpowiedniej ilości materia³u w ape-

xie, a tak¿e zbudowanie symetrycznych 

krzywych bocznych. To wymaga nie tylko 

wiedzy, ale tak¿e umiejêtności spojrzenia 

na paznokcia ca³ościowo, z ka¿dej per-

spektywy (przedniej, bocznej i górnej). 

W niniejszym artykule skupiê siê na linii 

stresu i apexie – najwa¿niejszych elemen-

tach warunkuj¹cych wytrzyma³ośæ styli-

zowanych paznokci.

Linia Stresu
Jak sama nazwa wskazuje to najbardziej 

„newralgiczne” miejsce paznokcia. Naj-

czêściej w tej strefi e ³ami¹ siê nieprawi-

d³owo zbudowane paznokcie. Przebiega 

ona mniej wiêcej w po³owie d³ugości 

paznokcia. Na naturalnej p³ytce bardzo 

³atwo j¹ znaleźæ, wystarczy lekko naci-

sn¹æ woln¹ krawêdź. Miejsce na ³o¿u 

paznokcia, które zmieni kolor na jaśniej-

szy to w³aśnie lokalizacja linii stresu. Jeśli 

budujesz krótkie paznokcie akrylowe 

b¹dź ¿elowe twoja linia stresu powinna 

znajdowaæ siê w po³owie d³ugości miêdzy 

skórkami, a woln¹ krawêdzi¹ paznokcia. 

W przypadku budowania d³u¿szych pa-

znokci, linia stresu przesuwa siê delikat-

nie w stronê skórek. Jeśli linia stresu 

przebiega zbyt daleko od strefy skórek, 

albo w tej linii znajduje siê zbyt ma³o 

produktu, stworzone w ten sposób pa-

znokcie bêd¹ nara¿one na z³amanie, 

nawet przy delikatnym uderzeniu. Nale-

¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e w miarê wzrostu 

naturalnej p³ytki, linia stresu tak¿e ulega 

przesuniêciu, bardzo czêsto nieprawid³o-

wo umiejscowiona powoduje, ¿e takie 
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paznokcie po 1 do 2 tygodni od za³o¿enia 

³ami¹ siê.

Apex 
Apex to najwy¿szy i najgrubszy punkt na 

powierzchni przed³u¿onego paznokcia, 

powinien znajdowaæ siê ponad lini¹ 

stresu, dlatego tak wa¿ne jest jej prawi-

d³owe zlokalizowanie. Apex nigdy nie 

powinien znajdowaæ siê w obrêbie wol-

nego brzegu paznokcia. Prawid³owe 

umiejscowienie linii stresu oraz apexu 

przek³ada siê na trwa³oścæ i harmonijny 

wygl¹d budowanych paznokci.

Z pojêciem linii stresu i apexu wi¹¿e siê 

jeszcze jedno pojecie tzw. upper arch, 

czyli górna krawêdź paznokcia, najwy¿-

szy punkt tej krawêdzi to w³aśnie apex. 

Prawid³owo zbudowana górna krawêdź, 

czyli opadaj¹ca w kierunku wolnego 

brzegu i walów paznokciowych, bêdzie 

warunkowa³a elastycznośæ stworzonych 

paznokci, a tak¿e subtelny i naturalny ich 

wygl¹d.

Tu oczywiście powstaje pytanie – jak taki 

efekt osi¹gn¹æ? Bezwzglêdnie najwa¿-

niejsza jest w³aściwa technika pracy 

i sposób aplikacji produktu. Wielokrotnie 

na szkoleniach powtarzam, ¿e to pêdzel 

buduje Twój paznokieæ a nie pilnik. 

Zanim rozpoczniemy aplikacjê ogl¹damy 

naturalny paznokieæ z ka¿dej perspekty-

wy i oceniamy gdzie umieścimy liniê 

stresu (miejsce to warunkuje d³ugośæ 

przed³u¿onego paznokcia). Pamiêtamy 

o spojrzeniu na paznokieæ z bocznej 

perspektywy. Stopieñ uwypuklenia gór-

nej krawêdzi uzale¿niony jest od wygl¹du 

naturalnego paznokcia. Prawid³owy k¹t 

ustawienia pêdzla w czasie nak³adania 

produktu warunkuje w³aściw¹ budowê 

górnej krawêdzi. Bli¿ej strefy skórek pê-

dzel ustawiam pod k¹tem ostrym, im 

bli¿ej apexu ustawiam go bardziej rów-

nolegle do powierzchni paznokcia, prze-

suwaj¹c siê w kierunku wolnej krawêdzi 

znowu pracujê pêdzlem ustawionym pod 

katem ostrym. Pilnik s³u¿y tylko do deli-

katnego wyrównania nadanego kszta³tu, 

poprawienia go, a nie jego zbudowania. 

W stylizacji paznokcia nie ma przypad-

kowych ruchów.

Wielokrotnie obserwuje na szkoleniach 

tendencjê do w miarê poprawnego bu-

dowania kszta³tu paznokcia, który potem 

ulega zniszczeniu podczas opracowania 

pilnikiem. Pamiêtajmy, zarówno aplikacja 

produktu jak i jego opi³owanie wymaga 

od nas skupienia i wiedzy gdzie i dlacze-

go dany ruch siê wykonuje. Sukces styli-

zowanych paznokci to osi¹gniêcie ideal-

nej równowagi miêdzy mocnymi i ela-

stycznymi paznokciami, uzyskamy to 

tylko poprzez umiejêtne i uwa¿ne apli-

kowanie produktu oraz prawid³owe 

opi³owanie.
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