
 
 

 

JAKA LAMPA DO HYBRYD? 

 
W głowie wciąż jednak słyszysz przerażające pytanie z pogranicza świata nowych technologii i branży „beauty”: jaka lampa 

do hybryd jest najlepsza? Na szczęście za chwilę i ten problem zostanie rozwiązany. Po przeczytaniu tego artykułu wybór 

odpowiedniej lampy będzie już tylko formalnością.  Przy każdej lampie znajdziesz instrukcję obsługi lampy. 

 

Wydawać by się mogło, że skoro lakier hybrydowy utwardza się pod wpływem światła ze specjalnej lampy, nie ma 

większego znaczenia jaki model urządzenia wybierzemy. Okazuje się jednak, że jest kilka parametrów na które powinnaś 

zwrócić uwagę. Lampy różnią się mocą, budową lub technologią na jakiej bazują wykorzystane w nich żarówki lub diody. 

Wszystko to przekłada się później na czas i skuteczność schnięcia lakieru. Sprawdźmy więc, na co trzeba zwrócić uwagę, 

aby już przy okazji zakupu pierwszej lampy mieć pewność, że posłuży nam ona przez długie lata. 
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Czy lakier hybrydowy wyschnie bez lampy UV? 
 

 

Zacznijmy od pytania, które  

od dłuższego czasu regularnie trafia  

do naszej skrzynki odbiorczej. Czy lakier 

hybrydowy wyschnie bez lampy UV?  

 

To zabawne, ale odpowiedź  

na to pytanie zazwyczaj będzie 

twierdząca. Nie znaczy to jednak, 

że lampa w ogóle nie będzie Wam 

potrzebna. Wręcz przeciwnie.  

Już wyjaśniamy, gdzie tkwi haczyk. 
 

Jeśli kontekst pytania dotyczy jedynie 

technologii UV, możemy śmiało 

stwierdzić, że istnieją inne lampy, które 

poradzą sobie z utwardzaniem lakierów 

tak samo dobrze, a nawet lepiej. O tym 

przeczytacie jednak w dalszej części 

tekstu. Sedno pytania o to, czy lampa do hybryd będzie nam potrzebna dotyczy jednak czego innego. Większości pytających 

chodzi o to, czy paznokci nie da się wysuszyć tak samo, jak robi się to w przypadku tradycyjnego lakieru. Byłoby to możliwe 

(o czym świadczą zalecenia producentów mówiące o unikaniu promieni słonecznych w trakcie przygotowywania 

manicure’u), ale z pewnością trwałoby kilka godzin i wciąż nie zapewniało optymalnej trwałości. Lampa UV lub LED  

jest więc czymś co musisz kupić, aby prawidłowo utwardzić lakier hybrydowy!  
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Która lampa  jest lepsza UV czy LED? 

 
Szukając informacji o lampach na pewno trafisz na dwa 
typy urządzeń - UV oraz LED. W dzisiejszych czasach 
lepszym wyborem będą druga z wymienionych 
technologii. Jest to sprzęt nowszej generacji, który 
pozwala jeszcze szybciej utwardzić lakier. Ponadto, lampy 
UV wyposażono w żarówki, które co jakiś czas trzeba 
wymieniać. Urządzenia oznaczone jako LED lub Dual LED 
będą więc znacznie lepszą inwestycją. 
 

 

Jakiej mocy lampa do hybrydy? 
 
Kolejnym parametrem, na który powinnaś zwrócić uwagę 
podczas wybierania odpowiedniej lampy pozwalającej  
na komfortowe wykonanie manicure’u w domu, będzie jej 
moc. Jednostką, którą posługują się producenci sprzętu 
jest tutaj wat oznaczony symbolem „W”.  
 
O ile profesjonalne lampy, będące częścią wyposażenia 
salonów urody, charakteryzują się dużą mocą, dochodzącą 
nawet do 120 W, w domowych warunkach wystarczy nam 
znacznie „lżejszy” sprzęt. Urządzenia oferujące 50 W będą 
właściwym wyborem (chyba, że malowanie paznokci 
zajmuje Wam 10 godzin dziennie). 

 

https://lakieryhybrydowe.pl/lampy-do-hybryd?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=jaka-lampa-do-hybryd


 
 

 Jaka lampa do hybryd jest najlepsza? 

Na pewno zwróciłyście też uwagę na to, że dostępne na rynku lampy mogą mieć bardzo zróżnicowany kształt. O ile czasami 

w grę wchodzi fantazja projektantów i rozwiązania natury estetycznej, z punktu widzenia klientki należy zwrócić uwagę na 

dwa rodzaje konstrukcji. Najtańsze lampy to tzw. „mostki”. Wiele osób doceni ich niewielkie rozmiary i poręczny kształt. 

Trzeba jednak pamiętać o tym, że diody LED rozmieszczone są tutaj tylko u góry. Wystarczy odrobina nieuwagi i kilka 

niepotrzebnych ruchów palcami, aby trzeba było powtarzać proces utwardzania lakieru. Co gorsza, jeśli górna warstwa 

hybrydy stwardnieje, a pod spodem pozostanie płynna, może dojść do reakcji alergicznej. Właśnie dlatego lepszym 

wyborem będą nieco większe i droższe LEDy. Jeśli oszczędność miejsca nie jest waszym priorytetem, warto postawić  

na lampę w pełni zabudowaną. Diody rozmieszczone są tutaj pod różnymi kątami, co zapewnia dokładne utwardzenie 

lakieru na całej płytce paznokcia. 
  

Ile kosztuje dobra lampa do hybrydy? 

 
Dla wielu osób, kluczowym kryterium wyboru lampy będzie jej cena. Tu czeka na nas miłe zaskoczenie. Okazuje się,  

że w przypadku wielu produktów będzie ona liczona w dziesiątkach, a nie setkach złotych. Najtańszym rozwiązaniem będzie 

technologia UV. Za sprawdzoną lampę tego typu zapłacimy ok. 50 złotych. Dokładając drugie tyle, będziemy mogli kupić 

lampę LED. Wiele modeli kosztujących w granicach 100 złotych posiada już takie ulepszenia jak sensor ruchu lub 

wyświetlacz. Urządzenia dostępne w naszym sklepie idealnie sprawdzają się do domowego użytku. Co ciekawe, wiele 

naszych klientek korzysta z nich również w prowadzonych przez siebie salonach kosmetycznych. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Jaką lampę do hybryd wybrać? 

 
Szukając odpowiedniej lampy pozwalającej 

wykonać hybrydowy manicure w domu, 

warto wziąć pod uwagę gotowe zestawy 

startowe. Jednorazowy wydatek, 

obejmujący lakiery, bazy, topy i dodatkowe 

akcesoria, może okazać się znacznie bardziej 

korzystny niż kompletowanie kosmetyków i 

sprzętu poprzez osobne zakupy. W sklepie 

lakieryhybrydowe.pl znajdziecie gotowe 

zestawy, w skład których wchodzą różne 

lampy i akcesoria. W zależności od budżetu, 

każdy znajdzie tu coś dla siebie. Pamiętajcie 

też, że produkty, które trafiają do naszych 

zestawów startowych nie są przypadkowe. 

Bazując na własnych doświadczeniach, 

dokładamy wszelkich starań, aby znalazły 

się tam kosmetyki, urządzenia i akcesoria, 

które posłużą Wam przez długie lata. 
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