
Jak samodzielnie 
zrobić hybrydĉ?

5 kroków do 
idealnego manicure

www.lakieryhybrydowe.pl



Marzysz o perfekcyjnym manicure hybrydowym, 
ale nie masz czasu ani ochoty, by umawiać na jego 
zrobienie w salonie kosmetycznym? 

Spokojnie, naprawdę nie musisz wychodzić 
z domu, by mieć piękne paznokcie. Wydaje Ci się, że jego 
zrobienie w domowym zaciszu jest bardzo trudne i 
wymaga pomocy wykwalifikowanej kosmetyczki? 

Nic bardziej mylnego! 

Z naszym poradnikiem krok po kroku dowiesz się, jak 
zrobić perfekcyjną hybrydę samodzielnie! Gotowa? 
Do dzieła!

www.lakieryhybrydowe.pl



PRZYGOTOWANIE PŁYTKI PAZNOKCIA

Czego potrzebujesz?

- preparatu do dezynfekcji
- kopytka lub drewnianego patyczka
- pilnika
- bloczku polerskiego
- szczoteczki

Pewnie chciałabyś uzyskać wymarzoną 
hybrydę od razu, ale nim będziesz cieszyć 
się pięknym i trwałym manicure, musisz poświęcić chwilę przygotowaniu płytki paznokcia. To niejako fundament dla uzyskania 
zachwycającego efektu i niezbędna baza dla całej operacji pt. piękne pazury!

Zacznij od zdezynfekowania swoich dłoni i paznokci specjalnym preparatem z linii Cosmetics Zone oraz usuniĉcia skórek za 
pomocą kopytka lub drewnianego patyczka. Ten zabieg powinien być wykonywany delikatnie, 
a co najważniejsze - bezboleśnie (koniecznie pamiętaj o tym, kiedy jednak zdecydujesz się na wizytę w salonie 
i ta część przygotowania okaże się nieprzyjemna – to niedopuszczalne!) Użyj pilniczka, by nadać paznokciom upragniony 
kształt. Na koniec wygładź powierzchniĉ płytki bloczkiem polerskim, a powstały pyłek usuń za pomocą szczoteczki.

www.lakieryhybrydowe.pl

https://lakieryhybrydowe.pl/cosmetics-zone-cosmetic-alcohol-spirytus-kosmetyczny?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/cosmetics-zone-cosmetic-alcohol-spirytus-kosmetyczny?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/p/Kopytko-ze-stali-nierdzewnej/102?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/p/Patyczki-z-drzewa-pomaranczowego-17-cm-10-sztuk/1184?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/searchquery/pilnik/1/phot/5?url=pilnik?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/searchquery/blok/1/phot/5?url=blok?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/p/Profesjonalna-szczoteczka-do-manicure-rozne-kolory/373?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy


ODTŁUSZCZENIE PAZNOKCI I NAŁOŻENIE BAZY

Co Ci siĉ przyda?

- waciki bezpyłowe
- CLEANER lub aceton kosmetyczny
- Preparat PRIMER BONDER
- Opcjonalnie: preparat MULTIBOND

Przed aplikacją lakieru na płytki paznokcia bardzo 
istotne jest ich dokładne odtłuszczenie. Użyj w tym celu 
wacików bezpyłowych nasączonych preparatem 
CLEANER. Jeśli masz problematyczne paznokcie, na 
których lakier hybrydowy zwykle trzyma siĉ krócej, 
zastąp CLEANER acetonem kosmetycznym. Następnie 
nałóż na paznokcie PRIMER BONDER i poczekaj, aż 
wyschnie (potrwa to ok. 30 sek.) Do przygotowania 
płytki przydatnym może okazać się także preparat 
MULTIBOND, który możesz utwardzić z bazą 
COSMETIC ZONE, o której więcej dowiesz się już za 
chwilkę :)

WAŻNE! Pamiętaj, że skórki to także część ochronna paznokcia – nie wycinaj 
ich głębiej niż to konieczne, by nie naruszyć delikatnego naskórka! 

Odpowiednio przygotowana płytka musi być gładka i zmatowiona, ale bądź 
ostrożna – paznokcie mają delikatną strukturę i musisz uważać, by nie zetrzeć 
zbyt wielu ich warstw. Usuń także całkowicie pyłek powstały w wyniku 
polerowania – paznokcie muszą być całkowicie gładkie! (oczyszczone).

WARTO WIEDZIEĆ! Preparaty tj. Bezkwasowy Primer czy Multibond zwiększają 
przyczepność lakieru hybrydowego! www.lakieryhybrydowe.pl

https://lakieryhybrydowe.pl/pl/searchquery/waciki+bezpy%C5%82owe/1/phot/5?url=waciki,bezpy%C5%82owe?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/searchquery/CLEANER/1/phot/5?url=CLEANER?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/searchquery/aceton+kosmetyczny/1/phot/5?url=aceton,kosmetyczny?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/p/Primer-Bonder-Cosmetics-Zone-15-ml-bezkwasowy/96?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/p/Multibond-Bonder-7ml/822?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/Bazy-hybrydowe/364?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/Bazy-hybrydowe/364?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/Bazy-hybrydowe/364?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy


NAŁOŻENIE BAZY I UTWARDZENIE LAMPĄ UV / LED

Czego Ci trzeba?

- Lampy UV lub Lampy LED
- Bazy COSMETICS ZONE

Czas na bazĉ! Nałóż na paznokcie cienką warstwę 
wybranej bazy, a następnie utwardź za pomocą lampy. 
Jeśli posiadasz lampę UV zajmie Ci to około 2-3 minuty. 
W przypadku lampy LED około 30-60 sekund. 

Jesteśmy już prrrawie na finiszu, cierpliwości! ;)

WAŻNE! Aplikuj bazę ostrożnie - jeśli zalejesz nią skórkę okalającą 
płytkę paznokcia, może to spowodowad jej zapowietrzenie i skrócid 
trwałośd Twojego manicure hybrydowego!

www.lakieryhybrydowe.pl

https://lakieryhybrydowe.pl/lampy-do-hybryd?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/lampy-do-hybryd?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/lampy-do-hybryd?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/Bazy-hybrydowe/364?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/Bazy-hybrydowe/364?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy


APLIKACJA LAKIERU HYBRYDOWEGO I 
UTWARDZENIE ZA POMOCĄ LAMPY UV / LED

Na tym etapie użyjesz:
- Lakieru /-ów hybrydowych z serii Cosmetics Zone
- Lampy UV lub lampy LED

Nałóż cienką warstwĉ lakieru w wybranym przez siebie 
kolorze i utwardź go za pomocą lampy – jeśli używasz 
lampy UV zajmie Ci to ponownie 2-3 minutki. 

W przypadku lampy LED, standardowo, około 30-60 
sekund. Aby uzyskać głęboki i intensywny kolor nałóż 
drugą warstwę lakieru i ponownie utwardź.

UWAGA! Na tym etapie NIE przemywaj paznokci 
CLEANERem!

WAŻNE! Aplikuj bazę ostrożnie - jeśli zalejesz nią skórkę okalającą 
płytkę paznokcia, może to spowodowad jej zapowietrzenie i skrócid 
trwałośd Twojego manicure hybrydowego!

www.lakieryhybrydowe.pl

https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/LAKIERY-HYBRYDOWE/68?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/LAKIERY-HYBRYDOWE/68?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/LAKIERY-HYBRYDOWE/68?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/LAKIERY-HYBRYDOWE/68?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy


DOBRE RADY:

- Pamiĉtaj o dokładnym wymieszaniu lakieru 
przed aplikacją lub postaw buteleczkę do 
góry dnem - czasem jego pigment opada na 
dno!

- Nie nakładaj zbyt grubych warstw lakieru -
trudniej je utwardzić.

- Nie wyjeżdżaj poza płytkę paznokcia w 
czasie aplikacji lakieru!

- Nie przerywaj utwardzania – tylko ciągły 
proces trwający 2-3 minuty w przypadku 
lampy UV oraz 30-60 sekund w przypadku 
LED gwarantuje prawidłowy manicure 
hybrydowy! Jeśli przerwiesz ten proces lakier 
może się zmarszczyć i będziesz musiała 
przeprowadzić całą operację od nowa.

www.lakieryhybrydowe.pl



Oto, czego potrzebujesz:

- wybranego Topu Cosmetics Zone
- Lampy UV lub LED
- CLEANERa
- oliwki COSMETICS ZONE
- Kremu do dłoni z Satynowej 
kolekcji SPA Cosmetics Zone

Za Tobą najtrudniejsze, w zasadzie już możesz się cieszyd swoimi zachwycającymi paznokciami. Aby jednak trwało to jak najdłużej powinnaś zabezpieczyd 
swój manicure. W jaki sposób?

Nałóż cienką warstwę lakieru Top Cosmetics Zone i utwardź w lampie: (UV ok. 2-3 minuty, w lampie LED 30-60 sekund). Jeśli zdecydowałaś się na 
klasyczny TOP przemyj płytkę paznokcia wacikiem nasączonym preparatem CLEANER. W przypadku TOP NO WIPE twój manicure jest gotowy już po 
wyjęciu dłoni z lampy, ponieważ nie posiada lepkiej warstwy dyspersyjnej. Na koniec rozpieśd swoje dłonie i wmasuj w skórki wokół paznokcia oliwkę 
COSMETICS ZONE, dostępną w aż 3 oszałamiających zapachach: melonowym, truskawkowym oraz pomaraoczowym.

ZABEZPIECZENIE MANICURE

www.lakieryhybrydowe.pl

https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/Topy-hybrydowe/363?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/Topy-hybrydowe/363?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/lampy-do-hybryd?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/Cleanery-do-hybrydy/126?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/p/Zapachowa-oliwka-z-pedzelkiem-15ml/77
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/p/Zapachowa-oliwka-z-pedzelkiem-15ml/77?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/p/Zapachowa-oliwka-z-pedzelkiem-15ml/77
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/Topy-hybrydowe/363?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/Topy-hybrydowe/363?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/Topy-hybrydowe/363?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy


Plan działania już masz, wydrukuj go, by mieć zawsze 
pod ręką i… do dzieła!

Pamiĉtaj – praktyka czyni mistrza, wystarczy kilka 
aplikacji, aby dojść do wprawy profesjonalnej 
kosmetyczki i stylistki paznokci, my w Ciebie 
wierzymy! 

Własnoręcznie wykonany manicure hybrydowy 
to oszczędność czasu, pieniędzy, ale i przede 
wszystkim źródło ogromnej satysfakcji!

Trzymamy kciuki :) Masz już może jakieś rady dla 
początkujących? Czekamy na twoje wskazówki 
i zdjęcia pięknych stylizacji wykonanych przez Ciebie!

Podeślij  je nam na Instagramie lub Facebooku.

www.lakieryhybrydowe.pl

https://www.instagram.com/cosmeticszone.pl/
https://www.facebook.com/CosmeticsZone


UCZULENIE NA HYBRYDĈ - CO ZROBIĆ?

Jeśli zauważysz u siebie takie objawy, powinnaś jak 
najszybciej usunąć manicure i skontaktować się z 
lekarzem.

PRZECZYTAJ: Uczulenie na hybrydę. Wszystko, co 

powinnaś o nim wiedzieć

• Bezpieczne lakiery hybrydowe HYPO

• Bazy żelowe Gelly Be HYPO

• Żele do przedłużania i budowy paznokci HYPO

•Top hybrydowy Classic (jedyny na ten moment) 

HYPO

www.lakieryhybrydowe.pl

https://lakieryhybrydowe.pl/blog-uczulenie-na-hybryde-co-powinnas-wiedziec?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/blog-uczulenie-na-hybryde-co-powinnas-wiedziec?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/blog-uczulenie-na-hybryde-co-powinnas-wiedziec?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/blog-uczulenie-na-hybryde-co-powinnas-wiedziec?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/najdelikatniejszy-sklad?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/najdelikatniejszy-sklad?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/bazy-hybrydowe-zelowe-cosmetics-zone
https://lakieryhybrydowe.pl/bazy-hybrydowe-zelowe-cosmetics-zone
https://lakieryhybrydowe.pl/bazy-hybrydowe-zelowe-cosmetics-zone
https://lakieryhybrydowe.pl/bazy-hybrydowe-zelowe-cosmetics-zone
https://lakieryhybrydowe.pl/bazy-hybrydowe-zelowe-cosmetics-zone
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/ZELE-DO-PRZEDLUZANIA-PAZNOKCI-HYPO/137?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/pl/c/ZELE-DO-PRZEDLUZANIA-PAZNOKCI-HYPO/137?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/cosmetics-zone-top-classic-7ml?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/cosmetics-zone-top-classic-7ml?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/cosmetics-zone-top-classic-7ml?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/cosmetics-zone-top-classic-7ml?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy
https://lakieryhybrydowe.pl/cosmetics-zone-top-classic-7ml?utm_source=cosmeticszone.pl&utm_medium=pdf&utm_campaign=manicure-hybrydowy

