
LAMPY DO PAZNOKCI 

 
Jaką lampę najlepiej wybrać - LED czy UV, a może CCFL lub LEDUV? Zacznijmy 

od początku: po co nam lampa? Jest ona niezbędna do utwardzania lakierów 

hybrydowych, a jej wybór ma duże znaczenie. Lakiery źle utwardzone mogą się 

marszczyć, kurczyć i ciągnąć. Jeśli źle utwardzimy hybrydę, to będzie ona dużo mniej 

trwała, może np. schodzić płatami albo spowodować jakąś infekcję, a tego nikt nie chce. 

 

Najpierw podział lamp ze względu na rodzaje świetlówek/diod oraz rodzaj 

emitowanego światła. 

Lampy UV  

Najczęściej stosowane i jedne z najtańszych 

(poza mostkami, których nie polecam, ale o tym później) 

lamp na rynku, choć ich cena może znacząco wzrosnąć 

za dodatkowe bajery, takie jak czujnik ruchu czy timer. 

Przy wyborze lampy UV należy zwrócić uwagę na jej 

moc. Dostępne są lampy o mocy 9W, jednak nie radzę ich 

kupować, bo taka moc jest zdecydowanie zbyt mała. Polecam 

lampy UV o mocy 36W - w takiej lampie są 4 świetlówki 

o mocy 9W, więc jest 4x mocniejsza niż siostra, 

o której wspominałam wcześniej. Jest to najpopularniejszy typ 

lamp i dobrze się sprawdza przy stylizacji hybrydowej 

oraz żelowej. W zależności od producenta lakierów 

hybrydowych czas utwardzania jednej warstwy może być 

różny, ale zwykle wynosi około 2 minut. Muszę jednak 

wspomnieć, że niektóre ciemne kolory mogą potrzebować 

dłuższego czasu utwardzania. Dużą zaletą lamp UV jest to, 

że utwardzają każdy rodzaj hybryd i żeli, pomimo dłuższego 

czasu naświetlania. 

Lampy LED 

W tych lampach, niestety, nie wszystkie produkty się utwardzają. Zazwyczaj problem 

dotyczy żeli UV oraz może wystąpić przy "trudnych kolorach" czerni oraz bieli. Zaletą lamp 

LED jest czas, w jakim lakiery są utwardzane: z 2 minut skraca się przykładowo do 30 sekund 

(w zależności od mocy lampy). Zdecydowanie jest to świetna sprawa dla salonów, 

które potrzebują w krótkim czasie zrobić jak największą liczbę paznokci. Lampy LED mają 

w środku sporo niewymiennych diod o bardzo długiej żywotności. W lampach UV, 

gdy żarówka się spali, należy ją wymienić, a koszt takiej żarówki to 5-20zł (w zależności 

od jakości). Nie dzieje się to oczywiście zbyt często, jeśli używacie takiej lampy tylko 

do własnych potrzeb, jednak w salonach zdecydowanie lampa LED sprawdzi się lepiej 

ze względu na szybkość pracy i brak potrzeby wymiany czegokolwiek.  

Lampy LED + CCFL 

To lampy z ledami oraz dodatkowo zamontowaną 

świetlówką CCFL w kształcie spirali, która ma zapewnić 

idealne i równomierne doświetlenie. Połączenie tego typu 

ma  według producenta umożliwiać utwardzanie lakierów 

hybrydowych w czasie 10-30 sekund, choć w rzeczywistości 

jest to raczej czas około 30-40 sekund, w zależności 

od koloru i samego lakieru. Lampa ta jednak nie jest idealna 

do utwardzania produktów UV. Można ją dostać już za około 



100 złotych w zależności od mocy i funkcji. Niewątpliwie lampy CCFL kuszą swoim 

wyglądem i obietnicami producenta. Nazwa DIAMOND pochodzi rzecz jasna od kształtu 

obudowy, która wygląda jak szlify diamentów. Dostępna jest w wielu wariantach 

kolorystycznych. Moc 36 W jest w niej składową 24W LED oraz 12W CCFL, tak więc mamy 

w niej 2 rodzaje różnego światła, które w rezultacie dają nam bardzo dobrą moc. Ciekawostkę 

stanowi fakt, że żarówka CCFL to właściwie nic innego jak UV. W związku z tym poza 24W 

LED mamy tu dodatkowo delikatne światło 12W UV. Wnętrze lampy jest oczywiście 

lustrzane, co ma na celu odbijanie światła i jego równomierne rozpraszanie, aby pazurki lepiej 

się utwardzały. 

Lampy LED/UV, które zazwyczaj mają w nazwie " SUNUV" 

Jest to lampa z diodami wyglądająca jak zwykła 

LEDówka, jednak zamontowane są w niej diody LED nowej 

generacji. Różnią się od zwykłych tym, że emitują światło 

o długości fali 365 i 405 nm, co oznacza, że długość fali jest 

taka jak w lampie UV (365). Diody w tej lampie po prostu 

emitują światło, które odpowiada światłu LED i światłu UV 

razem. W związku z tym lampa powinna utwardzać wszystkie 

produkty, które są dostępne na rynku, bez znaczenia, czy są 

dedykowane do lamp LED czy UV. 

W nowej technologii są też dostępne mostki o mocy 24W. Oczywiście mostki są 

tańsze, bo ich koszt zbliża się do lampy Diamond (ok. 100zł). Jednak pomimo nowej 

technologii nie jestem za mostkiem. Nie ma on lustrzanego dna ani tyłu, przez co następuje 

większa strata światła, które jest tak ważne do dobrego utwardzania produktów. Kiedy lampa 

nie jest zabudowana, to wolny brzeg paznokcia nie utwardza się prawidłowo. Moim zdaniem 

lepiej dołożyć 30-50zł i kupić SunOne. Zwróćcie uwagę, aby Wasza lampa była zabudowana 

z tyłu. Dlaczego? Buteleczki lakierów hybrydowych, mimo że są zwykle w szkle barwionym 

na czarno, wciąż mogą przepuszczać część promieni. Tak więc przy zwykłej zabudowanej 

lampie możecie postawić sobie swoje lakiery z boku czy z tyłu lampy bez obawy, że utwardzą 

Wam się w szkle. Niestety słyszałam już o wypadkach, w których hybryda zrobiła się 

"glutowata" właśnie z takiego powodu, że była postawiona w miejscu, do którego docierało 

światło lampy.  

Jeśli zamierzacie robić paznokcie w domowym zaciszu i nie planujecie zakładać 

salonu, polecam najzwyklejszą lampę UV 36W. Minusem jest długi czas utwardzania. Koszt 

to około 30-40zł. Po jakimś czasie może pojawić się konieczność wymiany świetlówek. 

W przypadku Lamp LED oczywiście wiadomo, że im większa moc lampy, tym szybciej 

i lepiej utwardza, dlatego trzeba to uznać za najważniejszy wyznacznik podczas wyboru. 

Polecam więc kupować lampy ledowe o mocy nie mniejszej niż 36W. 9W LED mija się 

z celem, gdyż czas utwardzania musi być dłuższy, więc w takim wypadku trzymacie rękę 

pod lampą nawet 2 minuty jak w UV (nie wierzcie w obietnice producenta, że taki mostek 

utwardzi Wam hybrydy w 30 sekund). Dochodzi też kwestia utwardzania osobno kciuka 

ze względu na małe gabaryty itd. Patrząc jednak na najnowsze lampy LED/UV, sądzę, 

że w ogóle nie ma sensu już kupować zwykłej lampy LED, bo koszt będzie podobny, 

a w nowych lampach utwardzi się Wam każdy produkt, nie tylko przeznaczony do ledów. 

Tu jednak mam na myśli lampę SUNUVOne lub SUN2 o mocy 48W, bo jeżeli planujecie 

kupić mostek, to przy takiej cenie skłaniałabym się jednak ku lampie DIAMOND, która jest 

zabudowana z tyłu i ma odblaskowe wnętrze zwłaszcza, że czas utwardzania będzie 

praktycznie taki sam w diamencie i w mostku 24W. 

Gusia 


