
BROUSÍME BRUSKOU
BRUSKA JAKO NÁŠ NEJLEPŠÍ PŘÍTEL, NIKOLIV NEPŘÍTEL.



Bruska jako nástroj



Profi-Xtreme Drill 4

 Profesionální bruska Xtreme Drill 4 v novém 

designu. 

 Kvalitní provedení zaručuje bezchybný a tichý 

chod přístroje.

 Regulace otáček 0-30000 otáček. 

 Pravý i levý chod.

 Nožní pedál.

 Kvalitní rychloupínací hlava.



Travel DRILL

 Cestovní bruska Travel Drill

 Vhodná pro nástavce s průměrem stopy 2,35 mm

 15000 otáček

 Pravý chod.



Druhy frézek a jejich 

použití



Diamantové 

nástavce

 Diamantové frézky umožňují hygienickou a 
rychlou práci při úpravě nehtů.

 Vyznačují se dlouhou životností.

 Frézky mají vysokou odolnost při intenzivní 

práci.

 Neobrušují se.

 Použití těchto fréz je bezpečné i při práci na 

problémových místech. 

 Používají se na suchý nehet bez použití 

změkčovače. 

 Vhodné k odstraňování nadnehetní blanky, 
zatvrdlé kůže kolem nehtu a nehtových 

valů.



Safírové 

nástavce
 Jsou ideální pro úpravu a péči o zatvrdlé nehty a kůži na 

rukou i nohou.

 Safírové nástavce jsou jemnější než nástavce 

diamantové.

 Oproti diamantovým nástavcům mají nižší pořizovací 

cenu, avšak nižší životnost. 

 Použití je stejné jako u nástavců diamantových.

Brousek - manikurní kuličkaBrousek - kónický krátkýBrousek - váleček Brousek - pro Smile line



Karbidové 

nástavce

 MODRÁ ŘADA - Frézky s modrým označením 

se vyznačují vysokou tvrdostí a odolností, 

proto jsou vhodné pro broušení akrylu i UV 

gelu. 

 ČERVENÁ ŘADA – Nedosahují takové tvrdosti 
jako frézky s modrým označením, a proto 

nejsou vhodné pro broušení akrylu, ale 
pouze UV gelu.

 FIALOVÁ ŘADA – Velmi jemné frézky, které 

jsou vhodné na dobroušení materiálu a 

přechodu k přírodnímu nehtu.

 ŽLUTÁ ŘADA – Velmi jemné frézky, které jsou 

vhodné při dokončování broušení. Velké 

využití mají při přebrušování přechodu 

materiálu k přírodnímu nehtu.



Titanové 

nástavce
 Pozlacené titanové frézky splňují nejvyšší nároky a 

zaručují dlouhodobou životnost.

 Jsou určeny pouze pro úpravu umělých nehtů.

 Oproti ostatním frézám se pomaleji zahřívají.

 Jsou vhodné pro broušení akrylu i UV gelu

 Lze s nimi dobře tvarovat nehet a to díky oboustranným 

zářezům.

Xtreme Titanium - kuželXtreme Titanium - kapka Titanová, zlacená - kužel Titanová, zlacená - válec



Keramické 
nástavce
 Díky konstrukci a materiálu, 

ze kterého jsou vyrobeny, se 
tyto frézky při práci 
nezahřívají.

 Keramické frézky nepřenáší 
vibrace na nehet 
zákaznice. 

 Tvrdost, hrubost a jemnost 
frézek se označuje jako u 
karbidových frézekstejným 
barevným označením.

 Je určený jak pro broušení 
gelu tak i akrylu.

Frézka keramická - kužel



Leštící frézky

 Tyto frézky umožňují odstranění lesku 

(mastnoty na přírodním nehtu), zjemnění 

nerovností a leštění.

 Variabilní nástavce od silikonových a 

plstěných až po jemné textilní leštičky 
nabízejí širokou možnost uplatnění v péči o 

přírodní i modelované nehty.

 U těchto frézek je třeba však opatrnosti při 

použití na přírodní nehet, vzhledem k rychle 
se zahřívající vlastnosti.

 Nevhodné jsou pro tenké a jemné nehty.



Kamenné a smirkové 
brusné válečky

 Smirkové brusné válečky 
jsou dostupné v různých 
stupních hrubosti.

 Brusný váleček se umísťuje 
na kovový nebo plastový 
nosič.

 Brusnými válečky lze 
nahradit ruční pilník.

 Kamenné frézky jsou velmi 
vhodné pro ztenčení velmi 
silných nehtů a také k 
odstranění nadnehetní 
blanky z povrchu přírodního 
nehtu. Smirkový kroužek Držák na smirkový kroužek



Sada pro suchou manikúru – Dry Manicure

 Tato sada obsahuje šest nejoblíbenějších frézek, 

které jsou určeny speciálně na suchou přístrojovou 

manikúru, nebo také známou jako „ruská manikúra“.

 S touto sadou dokonale odstraníte nadnehetní

blanku z přírodního nehtu, ošetříte nehtové valy a 

zahladíte kůžičku k dokonalosti.

 Díky této technice, je možné dosáhnout perfektního 

lakování a nanášení materiálu až téměř pod kutikulu, 

kdy po týdnu není patrný jakýkoliv odrost  nehtu.





Doplňkové 
frézky

 Dolpňkové frézky jsou 

frézky, které Vám 

pomohou při očištění 

nehtu, nebo odstranění 

kamínků a 3D Nail Artu.

Frézka - odstraňovač kamínků Frézka kartáč - čistící



Práce s frézkami

bezpečně a rychle



Efektivní 

odbrušování 

materiálu

 Abychom předešli poranění, je velmi důležité dbát na 
zafixování ruky při broušení. Opora ruky nás chrání před 
možným sklouznutím ruky, která drží brusné pero.

 Pozor na směr pilování! Většina frézek má speciální zářezy, 
které pak umožňují pilování pouze jedním směrem. V 
případě pilování proti směru zářezů, hrozí takzvané 
„kopnutí“ frézkou. Tento moment je velice nepříjemný jak 
pro Vás tak i pro zákaznici. 

 S bruskami nikdy nepracujte na plný výkon otáček. Silně se 
tím zatěžuje motor a broušení se tím neurychlí. Pokud jsou 
otáčky příliš vysoké, materiál nestačí při broušení z frézky 
vypadávat a zůstává mezi zářezy. Tímto se frézka zahltí a 
výrazně se tím sníží výkon broušení. 

 Otáčky přizpůsobte typu frézky a své zručnosti. Jiné otáčky 
volte na materiál, jiné na přírodní nehet.

 Když brousíme je potřeba dosáhnout plynulého pohybu 
frézky nebo nástavce po nehtu. Pokud se při broušení 
zastavíte na jednom místě, hrozí popálení nebo probroušení 
nehtové ploténky. Jestliže nemáte potřebnou zručnost 
nebo jistotu, raději snižte otáčky broušení. Tím předejdete 
možnému poranění.



Odstraňování 

nehtové 

kůžičky v 

okolí valů

 Pro odstranění nadnehetní blanky v okolí 

nehtového valu jsou nejvhodnější 

diamantové nebo safírové nástavce 

kuželovitého tvaru. Tento tvar Vám umožní 

se bez obtíží dostat na problémová místa a 

kůžičku šetrně odstranit.

 S těmito nástavci však opatrně, nesmíte s 

nimi brousit nehtovou ploténku, ale pouze 

nadnehetní blanku nebo nehtovou 

kůžičku.



Podbrušování 

nehtů

 Velkým pomocníkem jsou speciální 

nástavce pro vybrušování nečistot, 

odstranění oddělujícího se nehtu zespoda 

ve volném okraji modelovaného nehtu 

nebo při korekci padajících nehtů.

 Pro odstraňování nečistot jsou dostačující 

diamantové nebo safírové nástavce.

 Pro odbroušení nebo korekci padajícího 

nehtu je potřeba volit frézku, která má úzký 

kuželovitý tvar, což umožňuje dostatečný 

prostor jak se dostat pod nehet bez rizika 

poranění.



Jak na 

přírodní 

nehet při 

manikúře

 Při přebrušování přírodního nehtu nebo 

leštění nevyvíjejte silný tlak na nástavec, 

který požíváte. Snižte otáčky brusky 

maximálně na 6tis./min.

 U přírodního nehtu se jedná pouze o 

odstranění mastného filmu z nehtu, 

popřípadě srovnání nerovností nehtu 

(příčné nebo podélné rýhování).

 V případě dolešťování přírodního nehtu, 

dbejte vždy na pocit Vaší klientky, či 

klienta, aby nepociťovali nepříjemné 

přehřívání nebo dokonce pálení na 

nehtové ploténce.



Jak se starat o našeho

velkého pomocníka a jak

prodloužit jeho životnost.



Údžba a 

hygiena 

brusek a 

nástavců

 Při práci brusku mějte na místě z dosahu hlavního 
zdroje prachu a používejte kvalitní odsávačku 
(např. Xtreme Dust Collector)

 Po ukončení práce odsajte z povrchu brusky a 
brusného pera jemný prach vysavačem a povrch 
otřete jen mírně vlhkým hadříkem. V žádném 
případě nečistěte brusky ani brusná pera mokrou 
cestou.

 Frézky a nástavce vždy důkladně očistěte od 
prachu kartáčkem. 

 Zbytky, které často zůstávají v záhybech frézky, 
velmi dobře odstraníte ponořením do lázně s 
dezinfekčním roztokem za použití ultrazvukového 
čističe.

 Pokud používáte frézky a speciální nástavce na 
nehtovou kůžičku, zde je nutná dezinfekce ve 
sterilizátoru.

 Pozor! Pro čištění frézek nepoužívejte kovové 
kartáčky, takto se frézky velmi rychle tupí a jejich 
životnost a doba použitelnosti se tím značně 
zkracuje.



Děkujeme za Vaši
přízeň a přejeme
Vám hodně
úspěchů v oboru.

www.

www.crystalnails-praha.cz

www.charismaplus.cz


