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JAK ŘEŠIT PROBLÉM JAK ŘEŠIT PROBLÉM 
ZARŮSTAJÍCÍCH NEHTŮZARŮSTAJÍCÍCH NEHTŮ
Příčiny zarůstání nehtů jsou různé – často tkví v nesprávném ošetřování nehtů nebo v nošení těsné obuvi na Příčiny zarůstání nehtů jsou různé – často tkví v nesprávném ošetřování nehtů nebo v nošení těsné obuvi na 
vysokých podpatcích, mohou být způsobeny také špatným tvarem nohou, poruchami růstu nehtů, nadměrným vysokých podpatcích, mohou být způsobeny také špatným tvarem nohou, poruchami růstu nehtů, nadměrným 
zatěžováním nohou, tlakem apod. Problémy zarůstajících nehtů úspěšně řeší systém nehtových špon, jež na český zatěžováním nohou, tlakem apod. Problémy zarůstajících nehtů úspěšně řeší systém nehtových špon, jež na český 
a slovenský trh dováží firma CONETA, s. r. o. Se svolením Berndta Stolze, majitele firmy B/S Spangen, přinášíme a slovenský trh dováží firma CONETA, s. r. o. Se svolením Berndta Stolze, majitele firmy B/S Spangen, přinášíme 
inovovaný obrazový manuál aplikace špony B/S Classic pomocí multiaplikátoru, který výrazně zjednodušuje pra-inovovaný obrazový manuál aplikace špony B/S Classic pomocí multiaplikátoru, který výrazně zjednodušuje pra-
covní postup.covní postup.

Aplikace B/S špony pomocí multiaplikátoruAplikace B/S špony pomocí multiaplikátoru
Pečlivá příprava před aplikací:Pečlivá příprava před aplikací:

Základem úspěchu je vysoká odbornost 
a zkušenosti pedikéra. Nadprůměrně silný 
nehet musíte lehce obrousit. Bezprostředně 
před aplikací B/S špony nohy nekoupejte 
ani nedezinfikujte – nehet musí být suchý. 
Důkladně ho odmastěte B/S čističem 
a nechte dobře zaschnout.

Správné změřění a určení optimální velikosti Správné změřění a určení optimální velikosti 
B/S špony:B/S špony:

Maximálního účinku se dosáhne, když B/S 
špona Classic přiléhá napříč celým nehtem, 
a přitom je nalepena 1 – 2 mm od bolavé-
ho místa. V žádném případě by se neměla 
dotýkat pokožky. Profesionální výsledek 
podmiňuje dokonalý pracovní postup. Špičku 
multiaplikátoru nasaďte kolmo k okraji nehtu 
v místě, kde bude B/S špona přilepena. 
Následně odvalujte multiaplikátor přes šířku 
nehtu k protějšímu okraji. Multiaplikátor 
nesmí sklouznout! Musí dosednout přesně 
k nehtovému valu, jinak byste měli použít 
větší nebo menší velikost.

Dokonalá příprava určeného multiaplikátoru:Dokonalá příprava určeného multiaplikátoru:

Šponu správné velikosti (čísla špony a apli-
kátoru se shodují) lehce zbruste na okrajích 
drsné strany a následně zasuňte (drsnou 
stranou nahoru) pod přídržnou gumičku na 
multiplikátoru. Gumový kroužek spolehlivě 
drží šponu na aplikátoru.

Správné použití aktivátoru a lepidla: Správné použití aktivátoru a lepidla: 

Nejprve naneste štětečkem B/S rychle-
schnoucí aktivátor pouze na levý a pravý okraj 
nehtu v místě nasazení špony – rychlejšího 
zaschnutí dosáhnete lehkým foukáním. B/S 
lepidlo naneste speciálním štětečkem na 
drsnou plochu špony tak, aby 3 mm od 
gumového kroužku zůstalo na šponě suché 
místo! 

Perfektní přiložení a přilepení B/S špony:Perfektní přiložení a přilepení B/S špony:

Opakujte stejný postup jako u určení velikos-
ti špony. Tj. špičku multiaplikátoru nasaďte 
přesně na stejné místo kolmo k bočnímu 
kraji nehtu. Přidržte asi 5 – 7 vteřin a pak 
multiaplikátor pomalu odvalulte ke středu 
nehtu a přidržte dalších 7 – 10 vteřin. Pak 
multiaplikátor opatrně stáhněte z B/S špony 
tak, aby gumový kroužek zůstal na něm. Nyní 
otočte multiaplikátor a špičkou (kde není 
gumový kroužek) znovu přitlačte přesně na 
konec B/S špony. Počkejte opět asi 5 vteřin, 
znovu veďte multiaplikátor pomalu přes celý 
nehet a na druhém konci počkejte rovněž asi 
5 vteřin. Dosáhnete tak dokonalého přilnutí 
B/S špony k nehtu.

Text a foto: Coneta, s. r. o.Text a foto: Coneta, s. r. o.
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