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Drodzy 
Czytelnicy,

z radością prezentujemy Wam 69. numer pisma 

Akademia Paznokcia.

Cieszymy się, że jesteście z nami. To właśnie 

Wasza obecność sprawia, że z przyjemnością 

tworzymy kolejne wydania. Mamy nadzieję, że 

czeka nas jeszcze wiele wspólnie spędzonych 

chwil.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować 

wszystkim Autorom artykułów oraz zdobień – 

dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniami 

oraz inspirujecie do działania. Dzięki Wam nasi 

Czytelnicy mogą dokładnie poznać branżę oraz 

być na bieżąco z trendami.

Dziękujemy Wam za czynny udział w dyskusjach 

na naszym Facebooku oraz Instagramie. Kontakt 

z Wami jest dla nas niezwykle cenny. Razem 

tworzymy prężnie działającą społeczność, którą 

łączy ta sama pasja – stylizacja paznokci.

Żywimy nadzieję, iż nowy numer sprawi, że 

przywitacie jesień z uśmiechem na twarzy, 

a chłodne wieczory będą idealną okazją do 

spędzenia z nami wolnego czasu.

Bądźcie dla nas, jesteśmy dla Was!

Sylwia Woś-Malissa
Redaktor Naczelna
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1. Używając lakierów hybrydowych koloru niebieskiego i 
zielonego, wykonujemy ombre. Cieniujemy do momentu 
uzyskania zadawalającego efektu – utwardzamy. 
Następnie nakładamy top i również utwardzamy.

2. Na przygotowanym paznokciu robimy zarys pszczółki.

3. Musem tworzymy podstawę pszczółki - w celu uzyskania 
efektu 3D nakładamy więcej produktu.

4. Żółtym kolorem malujemy tułów pszczółki - utwardzamy.

5. Czarnym kolorem malujemy czułki, oczy, paski i odnóża 

oraz pomarańczowym kolorem cieniujemy tułów - 
utwardzamy. Zdobienie pokrywamy topem i również 
utwardzamy.

6. Skrzydełka szkicujemy na kartce.

7. Na wzór szkicu, na folię nakładamy top. Utwardzamy.

8. Kolorem czarnym malujemy cienkie żyłki na skrzydełkach 
- utwardzamy. Używamy pyłku, tym samym nadając im 
blasku. 

9.  Używając kleju, naklejamy skrzydełka pszczółce. Gotowe!

1 2 3 4 5

6 7 8

Marzena Tołkaczew 
„Nail Art i stylizacja paznokci to moja pasja, 

którą zajmuję się od 2 lat. Nieustannie szkolę 
się i rozwijam w tym kierunku.”

9

Pszczółka
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1. Białym paint gelem malujemy głowę konia. 

2. Czarnym kolorem malujemy kontury, nozdrza, uszy oraz oczy.

3. Żółtym, jasno oraz ciemnobrązowym kolorem malujemy cienie.

4. Czarnym oraz białym gel paintem malujemy oczy.

5. Pastelowymi odcieniami żółtego, liliowego oraz różowego malujemy liście. Kolorami: niebieskim 
różowym oraz fioletowym malujemy grzywę.

6. Pastelowymi kolorami podkreślamy liście. Białym kolorem malujemy kropeczki w środku kwiatu. 
Następnie dodajemy białe elementy na grzywie, oczach oraz w nozdrzach.

Yuliya Novikava 
Instruktor Luxe Nails

www.nail-art.es
Valencia, Hiszpania

1 2 3 4 5 6

Rajski
rumak
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1. Przygotowujemy płytkę paznokcia, podkładamy i 
odpowiednio podcinamy szablon.

2. Budujemy szkielet cienką warstwą żelu. 

3. Żelem w kolorze cielistym o dużym stopniu krycia budujemy 
kształt. 

4. Opiłowujemy krawędzie, ściany oraz cały kształt naszego 
butterfly.

5. Topem bez dyspersji robimy awangardowy french, w który po 
utwardzeniu wcieramy pyłek holo.

6. Nasz french pokrywamy lakierami transparentnymi w dwóch 
odcieniach niebieskiego. 

7. Po utwardzeniu, czarnym żelem do zdobień malujemy 
kontury skrzydeł, linię uśmiechu oraz linie na ścianach 
bocznych nadając im charakterystyczne dla skrzydeł 
elementy. 

8. Sondą dodajemy białe kropeczki. 

9. Całość wykańczamy aplikując cyrkonie Swarovskiego w 
różnych rozmiarach i kształtach, crystalpixie oraz biały 
kawior.

1 2 3 4a 4b 5
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Karolina Smolińska
INDIGO Young Team 

Właściciel INDIGO NailSalon Głogów 
INDIVIDUAL TOP SCORER Of Nailympia Estonia 2019

Multimedalistka Mistrzostw Nailympia
karola_indigo
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„Dlaczego wszystko odpada?”, „Gdzie popełniłam błąd?”, „Hybryda 
odklejała się już następnego dnia.”, „Moje paznokcie są do niczego, 
nic nie trzyma.”, „Ja chyba nie nadaję się do tej pracy.” – takie i 
inne stwierdzenia często słyszę od osób, które przed przyjściem na 
profesjonalne szkolenie lub doszkolenie, próbowały samodzielnie 
wykonać stylizacje hybrydowe/żelowe albo przez krótki czas 
pracowały w branży beauty. 

Najczęściej w trakcie rozmowy i szkolenia okazywało się, że większość 
osób robiła błędy już na poziomie podstawowym, czyli w trakcie 
przygotowania płytki. Paznokcie były źle oczyszczane z resztek starej 
masy oraz narastającego perionychium, do matowienia używano 
polerek(!!!), czasem nie dość dokładnie usuwano pył powstały w 
trakcie pracy, a po płytkach w nadmiarze lał się primer kwasowy, 
podczas gdy o dehydratorach słyszało niewiele osób. 

Jeżeli chcesz, żeby Twoje klientki nosiły trwałe, estetycznie wykonane 
stylizacje aż do kolejnej wizyty, to podstawą tego wszystkiego jest 
dokładne przygotowanie płytki paznokciowej. Wystarczy kilka zasad, 
które wprowadzisz do swojej pracy i będziesz wykonywać krok po 
kroku zawsze w tej samej kolejności. 

Zasada nr 1
Czystość i bezpieczeństwo ponad wszystko, czyli 
kurczak curry i ziemia z ogródka 

Dłonie i paznokcie klientki muszą być ZAWSZE czyste i zdezynfekowane 
odpowiednim preparatem. Większość klientek dba o higienę rąk, ale 
czasami może zdarzyć się jakaś wpadka. Poproś klientkę o dokładne 
wyszczotkowanie paznokci i/lub sama doczyść miejsca pod wolnym 
brzegiem, używając do tego jednorazowego patyczka. Pomijając 
względy estetyczne i higieniczne, takie resztki mogą przedostać się 
na powierzchnię płytki przed nałożeniem preparatów bazowych i 
cała Twoja praca pójdzie na marne. Ty zawsze pracuj w rękawiczkach 
oraz używaj narzędzi sterylizowanych, a jednorazowe pilniki traktuj 
zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli jeden dla jednej klientki.

Zasada nr 2
Usunięcie starej masy, czyli obca forma życia

Przed przystąpieniem do wykonania nowej stylizacji DOKŁADNIE 
zmyj lakier/odżywkę lub usuń poprzednią masę hybrydową. Możesz 
odmoczyć ją w preparatach typu remover albo usunąć przy pomocy 
frezarki. Pamiętaj, żeby nie zostawić żadnych resztek, a tym bardziej 
podpowietrzonej masy bazowej, zachowując się w myśl zasady: 
„Przykryjemy i jakoś to będzie”. To prosta droga do rozwoju wszelkich 
bakterii oraz drobnoustrojów, a w efekcie końcowym choroby aparatu 

5 złotych zasad
poprawnej stylizacji paznokci
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paznokciowego. Chyba nie chcesz na kolejnej wizycie zobaczyć 
zainfekowanej płytki oraz usłyszeć pytania: „Czy to jakaś obca forma 
życia z Marsa?”.

Zasada nr 3
Kształt i powierzchnia, czyli szlifierka do metalu

Skróć i opiłuj paznokcie do ustalonego wcześniej kształtu. Kieruj się 
upodobaniami klientki, ale także kształtem palców i budową całej 
dłoni. Paznokieć jest zbudowany z około 100 warstw keranocytów 
ułożonych dachówkowato od macierzy do wolnego brzegu. Jego 
powierzchnię możesz zmatowić przy pomocy pilnika o gradacji 
180/240. Pracuj pilnikiem z wyczuciem i zawsze w kierunku z góry 
na dół. Sama nazwa MATOWIENIE jest dla Ciebie wskazówką, 
żeby pracować delikatnie, bez zbędnego nacisku. Do zmatowienia 
powierzchni możesz też użyć delikatnego frezu diamentowego 
o kształcie dużej kulki lub walca. Jeżeli użyjesz bardziej ostrych 
narzędzi trąc bez umiaru we wszystkich kierunkach, to płytka zostanie 
przepiłowana, będzie miękka i osłabiona, co wpłynie na trwałość 
stylizacji końcowej. Ta część zabiegu nie może być nieprzyjemna 
lub bolesna dla klientki, żeby nasza praca nie kojarzyła się z ostrą 
szlifierką przemysłową z warsztatu blacharskiego zaprzyjaźnionego 
pana Zenka.

Zasada nr 4
Odwieczny problem skórek, czyli „Teksańska 
masakra piłą mechaniczną”

Skórki odsuwamy przy pomocy patyczka lub kopytka. Możemy użyć 
preparatów zmiękczających, które pomogą nam w pracy i nie wpłyną 

negatywnie na przyczepność masy.  Następnie usuwamy resztki 
perionychium przy pomocy frezów i/lub cążek w zależności od 
ich stanu i Twoich umiejętności i odpylamy wszystko szczoteczką. 
Tu także należy pracować z dużym wyczuciem, żeby nie skaleczyć 
klientki. Krwawienie utrudni nam  dalsze etapy pracy oraz może 
spowodować problemy zdrowotne np. u diabetyka. Pracuj tak, 
żeby nie uszkodzić żywych tkanek i nie pozostać potem w pamięci 
klientki jako „ta z piłą, która masakruje skórki”.

Zasada nr 5
„Tłusta płytka”, czyli nie wchodź bez potrzeby do 
wanny z kwasem

Jak zapewne wiesz, każda płytka posiada swoją naturalną wilgotność. 
Nie ma płytek tłustych, mogą być za to zbyt wilgotne z powodu np. 
nadmiernej potliwości dłoni. I wtedy z pomocą przychodzi on - ubrany 
cały na biało :) -  pan DEHYDRATOR. Jest to jeden z najważniejszych 
i podstawowych preparatów, który usunie nadmiar wilgoci i zwiększy 
przyczepność bazy do powierzchni. Jego aplikacja zajmuje chwilę, 
powinien szybko odparować i pozostawić płytkę ponownie białą, 
jak po matowieniu. Jeżeli ten proces trwa zbyt długo, możesz użyć 
przed nałożeniem bazy hybrydowej primera bezkwasowego a w 
ekstremalnych przypadkach kwasowego. Przy dobrze przygotowanej 
powierzchni często użycie samego dehydratora daje spektakularne 
efekty przyczepności, bez potrzeby ciągłej aplikacji kwasów. Pamiętaj 
o zasadzie, że czasem mniej znaczy lepiej i nie używaj preparatów w 
nadmiarze. Wszystkie płynne preparaty aplikuj tylko i wyłącznie na 
płytkę paznokci, omijaj naskórek.

Ewa Kitka-Karaś 
Advanced Educator Euro Fashion Akademia Paznokcia 

Szczecin 
Właściciel i szkoleniowiec  studio ev_ka

Ewa Kitka-Karaś
Advanced Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia

1. Przygotowujemy paznokcie według powyższych pięciu zasad. 
Jeden z nich pokrywamy w całości neonowymi hybrydami, a 
na czterech pozostałych kładziemy wybrany kolor nude i po 
utwardzeniu malujemy końcówkę frenchową lub nieregularny 
kształt. Kolory mieszamy metodą mokre w mokre. 

2. Utwardzamy i aplikujemy punktowo folię transferową w złotym 
kolorze.

3. Malujemy zarys skóry węża złotym paint gelem lub używamy 
gotowych naklejek wodnych.

4. Całość pokrywamy topem non wipe, utwardzamy i dodajemy 
cienkie linie oraz nanosimy kropki w kolorze czarnym i białym.

1 2

3 4

Zrobione? To śmiało możesz nakładać bazę i przejść do 
wykonania szybkiej letniej stylizacji w neonowych kolorach 
z modnym efektem skóry węża, która dobrze wygląda na 
paznokciach o każdej długości. 
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Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, na portalach 
społecznościowych oraz internetowych tablicach ogłoszeń, można 
zaobserwować lawinowo pojawiające się oferty stylizacji paznokci 
żelowych i hybrydowych w bardzo niskich cenach. Czy to właśnie nie 
cena jest pierwszym, na co zwracamy uwagę podczas poszukiwania 
danego dobra czy usługi? Oczywiście, że tak! Jednak czy niska cena 
wystarczy, by pozyskać klientów?

Decydując się na stylizację paznokci zarówno hybrydowej, jak i 
żelowej, w cenie nie przekraczającej 40-50 złotych, nie powinniśmy 
oczekiwać oszałamiającego efektu i spektakularnej trwałości 
stylizacji. Dlaczego? Dlatego, że cena stylizacji odzwierciedla 
całokształt pracy stylisty oraz zużycie narzędzi i produktów użytych 
do wykonania tej stylizacji. O ile cena za zużyte produkty jest czymś, 
co można łatwo „udowodnić” klientce, o tyle wycena pracy (techniki 
i umiejętności) stylistki już nie jest tak oczywista do unaocznienia. 

Niska cena stylizacji proponowana w wielu ofertach najczęściej 
„odbija się czkawką’” na jej trwałości. Profesjonalne produkty 
dobrej jakości, posiadające wyższe parametry trwałości i mniejszą 
podatność na uszkodzenia po wykonaniu stylizacji, kosztują więcej 
niż dostępne w drogeriach produkty do samodzielnego użytku w 
domu. Dodatkowo, profesjonalna stylizacja jest wieloetapowa i 
wymaga użycia więcej niż jednego produktu, w przeciwieństwie 
do tego, co głoszą hasła reklamowe produktów dostępnych w 
drogeriach, tym samym podnosząc cenę usługi. 

Narzędzia i ich właściwa dezynfekcja to zagadnienie, o którym 
często zapominamy, a które niewątpliwie także wpływa na cenę 

wykonanej stylizacji. Jednorazowe pilniczki i rękawiczki, sterylizator, 
płyny do dezynfekcji - to wszystko także wpływa na cenę stylizacji u 
profesjonalisty.

Ostatnim i najbardziej istotnym elementem składowym ceny 
stylizacji paznokci są: umiejętności, wiedza i warsztat posiadany 
przez stylistkę.

Stylizacja paznokci to nie tylko wybór koloru i wykonanie zdobienia a 
o jej jakości i estetyce decyduje przede wszystkim warsztat stylistki. 
Nie bez powodu mówi się, że zawód stylisty paznokci wymaga ciągłego 
doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji, jako że ta dziedzina rozwija się 
niezwykle szybko. Firmy kosmetyczne prześcigają się w wypuszczaniu 
na rynek coraz to nowszych produktów, pojawiają się nowe trendy 
w stylizacjach. To wszystko wymaga od stylisty samodoskonalenia 
i pogłębiania swoich umiejętności. Brak odpowiedniej wiedzy i 
przygotowania, doświadczenia i znajomości zasad postępowania, 
w tym przestrzegania zasad bhp, może doprowadzić, w najlepszym 
przypadku do nieudanej lub niespełniającej oczekiwań klientki 
stylizacji. Tak naprawdę może skończyć się to o wiele gorzej, 
doprowadzając do chorób skóry i paznokci (nieprawidłowe użycie 
narzędzi, użycie niezdezynfekowanych narzędzi, nieumiejętne 
postępowanie z paznokciem), przez uszkodzenia płytki paznokcia, aż 
do jego deformacji. 

Wszystkie te elementy od produktów po narzędzia, aż po uczestnictwo 
w warsztatach, szkoleniach i szkoleniach indywidualnych to koszty, 
które muszą być wliczone w ceny usług  wykonywanych w salonach 
kosmetycznych.

CennikCennik
jak prawidłowo zaplanować 
koszt wykonania 
stylizacji paznokci Paulina Kula

Advanced Educator Euro Fashion Akademia Paznokcia 
II miejsce „Pink & White żel” Nails Master Cup 

Paulina Kula
Advanced Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia
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1. Przezroczystym żelem tworzymy „szkielet 
paznokcia”.

2. Nakładamy czerwony żel.

3. Żelem kamuflującym lub białym budujemy 
paznokcie. Dzięki takiemu zabiegowi, widoczna 
z dołu czerwień nie straci na intensywności.

4. Po wypiłowaniu aplikujemy czarny żel. Całość 
nabłyszczamy.

Bożena Pustelnik-Szczepańska
mgr kosmetolog, instruktor marki SPN, 
wykładowca akademicki BWS im Józefa 

Tyszkiewicza
w Bielsku-Białej na kierunku kosmetologia, 

właścicielka salonu BPS studio

1 2 3 4

Klasyczne szpilki z czerwoną podeszwą stały się inspiracją do stworzenia dwukolorowego manicure. Z 
wierzchu czerń, która jest symbolem odwagi, ekstrawagancji, ale też tajemniczości, a od spodu czerwień – 

charakteryzująca klasykę, pewność siebie i seksapil. Manicure zainspirowany popularnymi szpilkami nadaje 
paznokciom elegancji oraz jest idealny na każdą okazję! Jak go wykonać?

Czerwień i czerń a’la Louboutin
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1. Przygotowujemy płytkę paznokcia i pokrywamy ją kolorem w naturalnym odcieniu lub przedłużamy paznokieć żelem w kolorze 
nude. Powierzchnię matujemy bloczkiem polerskim.

2. Na zmatowionym paznokciu, farbkami akwarelowymi, za pomocą cieniutkiego pędzelka do zdobień malujemy płatki bławatka.

3. Po wyschnięciu farbki cieniujemy płatki i delikatnie rozmywamy wodą ich brzegi. 

4. Po kolejnej chwili zarezerwowanej na wyschnięcie wzoru dodajemy cieniowanie środka kwiatu. Po wyschnięciu całość 
pokrywamy topem o matowym wykończeniu i utwardzamy.

5. Złotym paint gelem malujemy kłos i złotą trawę, a następnie utwardzamy.

1 2 3 4 5

Bławatek

Ewa Hyży
Stylistka paznokci

właścicielka EDENails w Krakowie

EDENails
__edenails__

Bławatek
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1. Podstawę z białego lakieru hybrydowego dokładnie matujemy 
i przemywamy.

2. Naklejamy szablon w kształcie koła i przy użyciu aerografu 
robimy na środku linię kolorem różowym.

3. Przyklejamy odwrotną część szablonu (koła) i powtarzamy 
ruch w poziomie.

4. Paznokieć zabezpieczamy matowym topem. Utwardzamy i 
przemywamy.

5. Przykładamy kolejny szablon z wyciętymi pasami.

6. Malujemy paznokieć z jednej strony aerografem i farbką w 

kolorze fioletowym.

7. Przykładamy ten sam szablon z drugiej strony tak, aby 
pomalowane wcześniej pasy były zakryte. 

8. Niebieską farbką do aerografu rozprowadzamy kolor niebieski 
na drugiej połowie.

9. Zdejmujemy szablon (koło) i nakładamy w jego miejsce 
szablon z pustym miejscem.

10. Nakładamy kolejny szablon (użyty wcześniej w kroku 5). 
Używamy aerografu z farbką w kolorze fioletowym.

11. Nakładamy top nabłyszczający i  utwardzamy.

1 2 3 54

aestete.lodz

Vita Morozova
Stylistka oraz szkoleniowiec 

Salonu Aesthete beauty longe. 
Stylizacją paznokci zajmuje się 4 lata. Specjalizuje 

się w manicurze kombinowanym, zdobieniach 
akwarelą oraz przedłużaniu fiberglass. 

Absolwentka wielu znakomitych szkół na Ukrainie. 
tel. 660-099-778

6

7 8 9 1110

Aerografpiękno i prostota w jednym!
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Do najczęstszych schorzeń w odcinku lędźwiowym zaliczamy 
dyskopatię lub zwężenie średnicy krążka między kręgami. W ostrym 
przebiegu tej choroby może dojść do podrażnienia części uda, 
pośladka, tylnej strony łydki aż do palca u stopy. Zespół takich 
schorzeń nazywany rwą kulszową, która potocznie nazywana jest 
atakiem korzonków nerwowych.

UWAGA! Dysk nie  jest strukturą mobilną, włożoną pomiędzy dwa 
kręgi. Jest tak  silnie połączony z  kręgami, że  nie  ma możliwości, 
żeby  „wyskoczył” na  zewnątrz. Budowa dysku pozwala zarówno 
na ruch kręgosłupa, jak i zapewnia jego stabilność. Niedoskonałość 
dysków sprawia, że  często dochodzi do  uszkodzeń jego wnętrza. 
Mikrouszkodzenia w późniejszym etapie powodują, że wewnętrzna 
część dysku zaczyna się przemieszczać na zewnątrz, co doprowadza 
do  powstania tzw. przepuklin i  wypuklin. Uszkodzenia w  dyskach 
ma każdy z  nas, dlatego, jeśli przeczytacie wynik rezonansu 
magnetycznego, nie  należy popadać w  panikę. Badania pokazują, 
że w wieku 50 lat praktycznie wszyscy mamy mniejsze lub większe 
schorzenia kręgosłupa. W  momencie powstania mikrouszkodzenia 
lub przeciążenia w  obrębie dysku może dojść do  silnej reakcji 
zapalnej. To właśnie ona jest przyczyną bólu i obrzęku. Stan zapalny 
powoduje podrażnienia biegnącego nieopodal korzenia nerwowego. 
Dodatkowo zazwyczaj mamy do czynienia z odruchowym napięciem 
w obrębie mięśni i powięzi. Napięcie może obejmować obszar dookoła 
zajętego miejsca, a także schodzić niżej do kończyn, obręczy barkowej 
lub miednicznej. Wtórnie dochodzi do  ograniczenia ruchomości 
w obrębie stawów międzykręgowych. W trakcie stanu zapalnego ból 
może pojawić się także w nocy, należy jednak pamiętać, że ból nocny 
jest objawem niepokojącym, który  zawsze należy skonsultować 
z lekarzem. Pamiętajmy, że w momencie, gdy przestajemy odczuwać 

ból, nie oznacza to wcale, że dysk „wskoczył na swoje miejsce”.

Wprowadzenie aktywności usprawnia dopływ krwi, a więc także 
tlenu i innych składników odżywczych do wszystkich tkanek 
okołokręgosłupowych. Powoduje to lepsze odżywienie dysków, 
stwarzając bardziej dogodne warunki do pełnienia funkcji, za które 
są one odpowiedzialne. Ogromną rolę w terapii odgrywa umiejętność 
przyjmowania prawidłowej pozycji ciała. Śpijmy wygodnie na dobrze 
dobranym materacu. Ważne jest także odpowiednie nawodnienie 
organizmu. Pijmy dużo, ale nie kawy, herbaty, słodkich napojów tylko 
wody mineralnej.

Profilaktyka jogą

Szalenie istotną zaletą jogi jest fakt, że w prawie każdej asanie 
powinniśmy pracować nad wydłużeniem kręgosłupa. W ciągu dnia, 
gdy chodzimy, biegamy obciążamy nasz kręgosłup sprawiając, że 
skraca się on nawet o 1cm. Za to w trakcie praktyki jogi staramy 
się przeciwdziałać temu procesowi. Dzięki wydłużaniu kręgosłupa 
przy pomocy pracy mięśni odciążamy nadmiernie ściśnięte 
przez grawitację krążki, co działa pozytywnie na naszą postawę. 
Wydłużaniem nazywamy proces, w którym przemieszczamy kość 
ogonową w dół, jednocześnie kierując ją w kierunku kości łonowej 
(wydłużenie odcinka lędźwiowego – przeciwdziałanie pogłębionej 
lordozie w tym obszarze). Dodatkowo uwypuklenie klatki piersiowej 
oraz wydłużenie tyłu szyi powoduje spłaszczenie kifozy piersiowej 
i lordozy szyjnej. Wszystkie te działania pozytywnie wpływają na 
ułożenie kręgosłupa w naturalnej i neutralnej pozycji. Oczywiście te 
rady działają tylko i wyłącznie w przypadku pogłębionych krzywizn 
– lordozy lędźwiowej, kifozy piersiowej, lordozy szyjnej. Zdarzają się 
też, bowiem przypadki, gdy lordoza lędźwiowa jest spłaszczona 

JOGAJOGA
a dyskopatia odcinka lędźwiowego

Monika Kubrak 
Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Przez 7 lat była instruktorką fitness, a od ponad 4 lat 
praktykuje tylko jogę i prowadzi codziennie zajęcia w 

Trójmieście. Wielbicielka hatha jogi, zwierząt, podróży oraz 
aktywnego i zdrowego życia. 

www.fitnessizycie.pl
monikakubrak
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– wtedy powinniśmy unikać tzw. podwijania kości ogonowej i działać 
w tym obszarze w przeciwnym kierunku.

Niezwykle ważnym aspektem jogi jest również oddech. Głębokie 
wdechy i wydechy, przy prawidłowej postawie pozwalają na dodatkowe 
wydłużenie kręgosłupa poprzez zwiększenie objętości płuc.

Ostatni aspekt profilaktyki jogą problemów z odcinkiem lędźwiowym, 
a mianowicie wzmacnianie mięśni grzbietowych – w tym głębokich, 
oraz mięśni brzucha. Słabe mięśnie stanowią prostą drogę do 
wszelakich schorzeń kręgosłupa. Główną funkcją tej grupy mięśni 
jest, bowiem utrzymywanie prawidłowej postawy ciała, czyli wraz z 
kręgosłupem stanowią podstawę, dzięki której możemy się poruszać. 
Płaski brzuch to nie tylko względy estetyczne, ale przede wszystkim 
aspekty zdrowotne. Joga daje nam tu wiele narzędzi, które pomagają 
w pracy nad tą grupą mięśni i mogą stanowić naturalną profilaktykę w 
dolegliwościach związanych z kręgosłupem.

Joga jest świetnym narzędziem w profilaktyce chorób kręgosłupa. 
Asany połączone z uważnym oddechem wydłużają kręgosłup dając 
więcej przestrzeni ubitym dyskom międzykręgowym oraz wzmacniają 
mięśnie, które wraz z kręgosłupem są odpowiedzialne za utrzymanie 
prawidłowej postawy ciała. W przypadku, gdy niestety dopadły nas 
już choroby w wyniku przeciążenia kręgosłupa lub urazu, powinniśmy 
uważać na ekstremalne ruchy – wygięcia do tyłu, do przodu, skręty. 
Skupić się wówczas na tych, które wzmacniają mięśnie posturalne 

(mięśnie postawne, które, na co dzień pomagają zachować 
odpowiednią postawę ciała). Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że 
tylko właściciel kręgosłupa będzie wiedział, kiedy go boli, więc nigdy 
nie powinniśmy wykonywać asan za wszelką cenę, mimo bólu. 

Zapraszam do prostych ćwiczeń, które pomogą przy dyskopatii 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 

Ponadto chciałabym jeszcze podkreślić, że jogę możemy zastosować 
w profilaktyce oraz we wspomaganiu leczenia kręgosłupa, ale nigdy 
zamiast profesjonalnej rehabilitacji.

Bhujangasana II – pozycja sfinksa
rozluźnia barki  · wzmacnia i zwiększa ruchomość kręgosłupa  · rozciąga 
kręgosłup, klatkę piersiową, mięśnie brzucha  · otwiera klatkę piersiową.

Ananda Balasana – pozycja szczęśliwego dziecka
przynosi ulgę w bólach kręgosłupa · rozciąga wewnętrzne pachwiny 
i plecy

Leżenie na dysku/kocu/bolsterze
odciążanie części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa 
(dzięki czemu pomaga zmniejszyć dolegliwości bólowe)

Śavasana - pozycja trupa, leżenie z podpartymi kolanami
eliminacja napięć w dolnych plecach

Pozycja wydłużenia kręgosłupa z klatką piersiową na 
kole/bolsterze i pośladkami na piętach
relaksuje ciało · wydłuża kręgosłup · przynosi ulgę w bólach pleców 

Literatura:
1.http://maciejwielobob.pl/2012/10/synchronizacja-ruchu-z-oddechem/

2. Ćwiczenia hatha-jogi w profilaktyce kręgosłupa- Małgorzata Grabara, Janusz Szopa
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Problem 
wrastających paznokci

profilaktyka i leczenie
Nasze stopy, tak jak i paznokcie są bardzo ważną częścią naszego 
ciała. To właśnie one niosą nas przez całe życie i powinniśmy o nie 
szczególnie dbać. Niestety, często zapominamy o ich prawidłowej 
pielęgnacji, bądź ignorujemy powstające zmiany. 

 Płytka paznokciowa jest przezroczystą, twardą, ale również elastyczną 
strukturą zbudowaną z ponad stu zachodzących na siebie warstw 
skeratynizowanych komórek macierzy. Paznokcie są przydatkami 
naskórka, które pełnią wiele funkcji; ułatwiają chwytanie, utrzymują 
równowagę ciała, chronią palce. Jej wielkość zależna jest od wielkości 
palca na którym rośnie. Jej grubość zależna jest od długości macierzy, 
jednak wraz z wiekiem grubość się zmienia. Warto wiedzieć, że rozwój 
paznokci zaczyna się już w okresie prenatalnym - około 8. tygodnia życia. 
W 36. tygodniu ciąży paznokcie sięgają już opuszków. Po narodzinach mały 
człowiek ma już w pełni wykształconą płytkę, chociaż jest ona mniejsza i 
bardziej unerwiona niż u dorosłego człowieka. 

Paznokcie u rąk różnią się od paznokci u rąk: grubością, która sięga między 
0,5 – 0.75 mm u rąk, a 1,0 – 1,5 mm u stóp; tempo wzrostu paznokci u stóp 
jest 3 razy wolniejsze niż w przypadku dłoni. 

Zdrowe i zadbane paznokcie to same plusy, jednak zupełnie inaczej 
wygląda to, gdy zaczynają wrastać.

Problem wrastających paznokci jest bardzo powszechny i dotyka osób w 
każdym wieku, również niemowląt. Problem ten dotyczy nie tylko paznokci 
u stóp, ale również dłoni. Jest to nie tylko defekt estetyczny, ale również 
poważna jednostka chorobowa. Znaleźć ją możemy w Międzynarodowej 
Klasyfikacji Chorób ICD-10, L060.0.

Wrastanie paznokci w początkowym etapie możemy poznać po nasilającym 
się bólu podczas chodzenia, co spowodowane jest wbijaniem paznokcia 
w skórę, zaczerwieniem i obrzękiem. W kolejnych etapach może dojść do 
wysięku ropnego, martwicy, a nawet powikłań skutkujących amputacją.

Przyczyn wrastania jest bardzo wiele, między innymi:

• deformacje stóp: haluksy, palce młoteczkowate, płaskostopie,

• nieprawidłowe skracanie paznokci bądź pozostawienie w wałach 
ostrych krawędzi paznokcia,

• predyspozycje genetyczne,

• choroby: układu krążenia, cukrzyca,

• wycinanie „boków”,

• urazy mechaniczne,

• nieprawidłowo dopasowane obuwie; wysoki obcas, zbyt wąskie, za 
ciasne, za luźne,

• nadwaga.

 Wbrew pozorom wielu z nas nie potrafi prawidłowo skracać paznokci, czyli 
tak aby w przyszłości uniknąć wrastania. Aby zapobiegać wrastaniu należy 
przede wszystkim dbać o stopy i paznokcie, oraz regularnie odwiedzać 
gabinet podologiczny w celu kontroli.

Anna Żórawska 
Podolog oraz Instruktor Junior Nails Company 

Właściciel salonu Dream Beauty w Gdyni

Akademia Paznokcia LATO-JESIEŃ 2019 [69]

TECHNIKA

22



Jest kilka złotych zasad skracania paznokci, których 
warto przestrzegać:

• paznokcie u stóp należy skracać co około 1,5 tygodnia,

• dobrze jest przed rozpoczęciem skracania zmiękczyć paznokcie 
poprzez krótką 3-5 minutową kąpiel. Jest to niezwykle ważne w 
przypadku paznokci zgrubiałych,

• nie należy skracać paznokci za krótko, bo może to doprowadzić do 
wrastania. Patrząc z góry na palec nie powinno być widać więcej niż 
1 milimetr opuszka,

• paznokcie należy skracać na prosto, nie na okrągło. Płytka paznokcia 
rośnie w kierunku prostopadłym do kierunku jej obcinania. Jeśli 
skracamy paznokcie na prosto to tak też będą rosły, jeśli jednak 
skracamy je w kształt łuku to płytka będzie rosnąć również w 
kierunku wałów.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

W przypadku pojawienia się pierwszych objawów wrastania paznokci 
powinniśmy udać się do specjalisty - podologa. To on w zależności od 
stopnia zaawansowania zmiany zastosuje odpowiednią metodę. Na rynku 
jest wiele metod leczenia wrastających paznokci: rurki Sulci, tamponada, 
rekonstrukcja, taping, ortonyksja (korekta za pomocą klamry: metalowej, 
plastikowej, drucianej), kostka Arkady, a nawet zabieg chirurgiczny. 
Jednak zabieg chirurgiczny zaleca się w ostateczności, gdy wszelkie inne 

metody nie przyniosły efektu lub gdy podolog uzna, że jest to niezbędne 
do dalszego leczenia (np. korekta wałów). W warunkach domowych nie 
zaleca się prób zwalczenia problemu na własną rękę, ponieważ możemy 
pogorszyć stan wrastania, wałów okalających paznokieć, jak i samych 
paznokci.

Jeśli wrastaniu towarzyszy również stan zapalny to w pierwszej kolejności 
podolog go zwalczy, a dopiero później rozpocznie terapie. 

Leczenie wrastających paznokci to długotrwały proces, niejednokrotnie 
trwający latami. Zależy on od lokalizacji zmiany, jej stanu, przyczyn 
wrastania, kondycji wałów, współpracy pacjenta z podologiem. 
Leczenie polega przede wszystkim na zmianie kierunku wzrostu płytki 
paznokciowej. Niestety w przypadku wrastających paznokci nie możemy 
mówić o gwarancji, ponieważ pracujemy z ludzkim ciałem, które jest 
nie przewidywalne. Zdarza się, że efekt jest krótkotrwały (wrastanie 
spowodowane predyspozycjami genetycznymi, chorobami, brak 
współpracy na linii pacjent - podolog) i wówczas powinniśmy być pod 
stałą opieką podologa.

Wrastający paznokieć to bolesna dolegliwość. Początkowo jest jedynie 
przyczyną lekkiego dyskomfortu. Jednak w miarę wrastania paznokcia 
pojawiają się bóle palucha, co w końcu uniemożliwia chodzenia. Ważne 
jest, abyśmy już w początkowej fazie udali się do specjalisty podologa, 
który nam pomoże. 

Cza s  n a  s t y l i z a c j e  n i e  d o  zda r c i a  z  p i o r u nu j ą c ym  b l a s k i e m !

 T O P  N A BŁY S Z C Z A JĄC Y

Twarłość do 5 tygodni!Rzadka konsystencja

Piorunujący blaskOdporne na działenie UV

W W W . N A I L S C O M P A N Y . E U

TECHNIKA



1. Pastelowymi kolorami malujemy na paznokciach różne kształty. Utwardzamy.

2. Następnie, kolorem czarnym, malujemy kontury kształtów. Utwardzamy.

3. Kolorem czarnym ponownie malujemy cieńsze linie między konturami, tworzymy różne kształty. Utwardzamy. 

4. Całość pokrywamy matowym topem. Utwardzamy. 

5. Żelami do zdobień bez dyspersji wypełniamy powstałe kształty. Między czarnymi liniami tworzymy wypukłe elementy, tym 
samym uzyskując efekt trójwymiarowości. Utwardzamy.

6. Pozostałe, większe przestrzenie wypełniamy żelami do zdobień bez warstwy dyspersyjnej. Utwardzamy w lampie. 

1 2 3

4 5 6

mozaikaLetnia

Magdalena Koczwara  
Od 6 lat zajmuje się paznokciami z zamiłowania i pasji. 

Od ponad roku jest zawodową stylistką paznokci.  
Właścicielka salonu Pin Up Magdalena Koczwara 

Ul. Polna 18, Pawłowice 

pin_up.magdalena
PIN UP Magdalena Koczwara 
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Najmocniejsze strony Gelastica akrylożelu od Indigo

Gelastic vs żel - Wyobraź sobie żel budujący, który 
nakładasz na każdy palec z osobna, i dopiero przy 
piątym paznokciu klientka wkłada rękę do lampy 
– czysta wygoda, prawda? Tak właśnie pracuje się 
Gelasticiem. To produkt, który możesz modelować 
tak długo, jak tego potrzebujesz, nie martwiąc się, że 
nagle zacznie spływać bądź zastygać. Gelastic to także 
gwarancja czystszej pracy. Pył, który powstaje podczas 
piłowania, jest cięższy od tego, który wytwarza się przy 
obróbce żelu. Co to daje? Pył z Gelastica nie unosi się w 
powietrzu, a ty zyskujesz większy komfort pracy! Pracując 
z Gelasticiem nie ma mowy o zalanych skórkach, czy 
lejącym się żelu – szczególnie latem. To ogromny 
przełom w świecie stylizacji paznokci i każdy powinien 
choć raz spróbować akrylożelu, aby wyrobić sobie opinię 
na jego temat. Może okaże się, że pokochasz tę metodę 
i nie będziesz sobie wyobrażać bez niej nawet jednego 
dnia w salonie? Mocno wierzymy, że tak się wydarzy!  
 
Gelastic vs akryl - To jak wygląda praca z akrylem 
jest mocno powiązane z temperaturą otoczenia. W 
przypadku Gelastica nie ma tego problemu - produkt 
zachowuje się dokładnie tak samo zarówno w 
zimnych, jak i ekstremalnie ciepłych warunkach. W 
przeciwieństwie do akrylu Gelastic nie ma drażniącego 
zapachu, dzięki czemu manicure jest o wiele 
przyjemniejszy, co z pewnością ucieszy Twoje klientki.  
 
Powiedz stop pieczeniu w lampie - Gdy klientka 
przychodzi do Ciebie z bardzo zniszczonymi 
paznokciami np. po nieudanej stylizacji lub ze 
zgryzioną lub zerwaną masą, bez obaw możesz jej 
zaproponować rekonstrukcje przy użyciu Gelastica. 

Dlaczego? Praca z akrylożelem wiąże się z niską 
temperaturą polimeryzacji. Dzięki temu nawet przy 
nałożeniu grubszej warstwy, klientka nie musi się 
obawiać pieczenia, czy dyskomfortu. Gelastic to 
idealne rozwiązanie dla wrażliwych klientek, które nie 
decydują się na przedłużanie paznokci, ponieważ nie 
lubią uczucia pieczenia, które jest często spotykane w 
przypadku tradycyjnych żeli UV. 

Przedłużanie paznokci szybsze niż kiedykolwiek -  
Wiesz, że wykonanie profesjonalnego przedłużenia 
może trwać niecałą godzinę? Jeżeli paznokcie Twojej 
klientki nie rosną zbyt mocno do góry lub w dół idealną 
odpowiedzią na jej potrzeby będą foremki Dual. Dzięki 
ich użyciu jesteś w stanie maksymalnie skrócić czas 
wykonywania stylizacji. A co z tymi, których paznokcie 
rosną w dół bądź w górę? W ich przypadku najlepiej 
sprawdzą się formy transparentne, które pozwolą Ci 
uformować idealny kształt paznokcia. Linia produktów 
Gelastic to tak naprawdę wszystko, czego potrzebujesz, 
aby rozpocząć swoją przygodę ze stylizacją akrylożelem. 

Który kolor Gelastica wybrać? - Akrylożel z linii 
produktów Gelastic to aż 4 wersje kolorystyczne ze 
zróżnicowanym stopniem krycia. Clear idelanie nadaje 
się pod wykonywanie zdobień na transparentnej 
powierzchni. Dzięki 30% krycia odcienia Glass Pink 
osiągniesz efekt szklanych paznokci, a decydując 
się na Milky będziesz mogła stworzyć perfekcyjnego 
babyboomera. Korzystając z Cover – najbardziej 
napigmentowanego odcienia zapewniającego, aż 
90% krycia osiągniesz maksymalnie naturalny efekt. 
Wszystkie odcienie Gelastica wpisują się jednak w 
naturalny look paznokcia, dzięki czemu bez problemu 
będziesz w stanie dobrać odpowiedni odcień dla 
każdej klientki.

Jeżeli chcesz rozpocząć swoją 

przygodę z Gelasticiem skontaktuj 

się z najbliższym Centrum 

Szkoleniowym Indigo. Nasze 

instruktorki wprowadzą cię w tajniki 

szybkich przedłużeń i nauczą jak 

prawidłowo pracować z Gelasticiem.

AKRYLOŻEL W SALONIE - 
POZNAJ GELASTIC

Glass Pink

Cover

Clear

Milky
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Photographer: Ania Kosik 
Styling: Ewa Krajewska/Couture 
Model: Weronika Kurnikowska 
Make-up: Ewa Czaplejewicz-Adamowicz/
Natural Beauty Gdynia
Location: Hotel Sofitel Grand Sopot
Podziękowania dla PR Manager: Agata Kielan/
Sofitel Grand Hotel
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1. Przedłużamy paznokcie wybraną metodą. 

2. Malujemy paznokcie wybranym kolorem i zabezpieczamy je topem matowym oraz no wipe. 

3. Techniką one stroke, przy użyciu paint gel’u, malujemy poszczególne elementy.  

4. Dodajemy cienkie linie i kropki.

5. Wykańczamy zdobienie. Zgodnie ze swoim gustem wybieramy błysk lub mat.  

1 2 3

4 5

Joanna Mirkowska
Master Educator Euro Fashion Akademia Paznokcia

Master Instruktor Harmony
Stylista z wieloletnim doświadczeniem

Pruszcz Gdański
tel. 58/692 22 20

www.EuroFashion.com

Joanna Mirkowska
Master Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia
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Photographer: Ania Kosik 
Styling: Ewa Krajewska/Couture 
Model: Weronika Kurnikowska 
Make-up: Ewa Czaplejewicz-Adamowicz/
Natural Beauty Gdynia
Location: Hotel Sofitel Grand Sopot
Podziękowania dla PR Manager: Agata Kielan/
Sofitel Grand Hotel
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1. Tworzenie ornamentów rozpoczynamy od wykonania największych elementów. Malujemy 
pasek, na którym później umocujemy cyrkonie. 

2. Dodajemy kwiatowe zdobienia malowane cienkim pędzlem.

3. Całość wykańczamy dekoracyjnymi liniami.

4. Nabłyszczamy stylizację i aplikujemy cyrkonie. Tworzymy wzór – na środku paznokcia 
nakładamy największą z nich, a obok niej coraz mniejsze.  

1 2 3 4

Joanna Lenarczyk
Advanced Educator EuroFashion Akademia Paznokcia

Master Educator Harmony
Educator Entity Artist

Juror oraz sędzia na mistrzostwach stylizacji paznokci.
Laureatka Nail Masters Londyn 2017 oraz zdobywczyni 

3 miejsca w Mistrzostwach StarTrek Rzym 2017 
w kategorii One Stroke.

Właściciel salonu firmowego Euro Fashion – Studio Barwa 
oraz Szkoły Stylizacji Paznokci.

Joanna Lenarczyk
Advanced Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Ornamenty
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1. Standardowo przygotowujemy płytkę paznokcia oraz opra-
cowujemy skórki. Dwukrotnie malujemy paznokieć białym 
lakierem hybrydowym. Po utwardzeniu w lampie, wacikiem 
z cleanerem, ścieramy warstwę dyspersyjną lakieru. Cienkim 
pędzelkiem oraz czarnym żelem do zdobień rozpoczynamy 
szkicowanie skarabeusza. Zaczynamy od wyznaczenia osi 
środkowej.

2. Szkicujemy tułów oraz głowę. 

3. Dodajemy odnóża oraz czułki.

4. Wypełniamy kolorem namalowany szkic. Utwardzamy. Nano-
simy drobne kropeczki na odnóżach, tułowiu i czułkach. Do 

tej czynności używamy naostrzonego drewnianego patyczka 
oraz białego żelu do zdobień. Cienkim pędzlem dodajemy 
białe linie na głowie. Utwardzamy.

5. Wyznaczamy skrzydła skarabeusza oraz malujemy na nich 
biało-złote, symetryczne wzory. Utwardzamy. Pokrywamy 
paznokieć matowym topem bez dyspersji. 

6. Skrzydła skarabeusza pokrywamy grubą warstwą topu bez 
dyspersji. Utwardzamy w lampie. Czynność powtarzamy 
dwukrotnie, celem uzyskania efektu 3D. Pozostałą część 
pokrywamy niewielką ilością topu. Całość utwardzamy w 
lampie.

Aneta Jeleń 

miss_deer_nails
Miss Deer Nails  

1 2 3 4 5 6

skarabeuszskarabeusz
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Chcesz zrobić profesjonalny manicure w maksymalnie krótkim 
czasie? Co powiesz na 30 minut? Dzięki właściwościom 
Mineral Base Twoje klientki nie tylko będą mogły cieszyć się z 
ekspresowo wykonanej stylizacji. Ich manicure będzie trwały 
i elegancki. Poznaj działanie bazy mineralnej Indigo – must 
have Twojego salonu. 

Jedna butelka pełna możliwości

Mineral Base od Indigo to rewolucyjny  produkt 3 w 1. Łączy w sobie 
wszystkie zalety bazy, koloru oraz topu  – oferuje znacznie więcej. 
Jeżeli zaprosisz Bazę Mineralną do swojego salonu to zyskasz 
partnera, który nie tylko ekstremalnie skróci czas stylizacji, ale 
też sprawi, że Twój budżet odczuje różnicę. Do delikatnej stylizacji 
wystarczą zaledwie dwie warstwy produktu, utwardzenie w lampie i 
przemycie powierzchni paznokcia Cleanerem Super Shine. Stylizacja 
jest w pełni gotowa – w ekstremalnie krótkim czasie. Dwie warstwy 
produktu oznaczają też, że jedna buteleczka Mineral Base wystarczy 
na zdecydowanie dłużej. 

Dzięki 75% kryciu i bogatej palecie odcieni klientka zyska upragniony 
natural look. Ty zaś masz pewność, że wróci po więcej. Korzystając 
z Mineral Base można także delikatnie przedłużać naturalną płytkę 
paznokcia, a także uzupełniać ubytki. Pamiętaj jednak, że wymaga to 
położenia grubszej pierwszej warstwy oraz odczekania około minuty 
po polimeryzacji. Wrażliwsze klientki ucieszy zaś informacja, że 
Mineral Base nie piecze w trakcie utwardzania się w lampie. Pamiętaj, 
że decydując się na przedłużanie, wykonanie kompletnej stylizacji 
potrwa trochę dłużej niż pół godziny. 

Idealne dopasowanie

Mineral Base to sześć odcieni kolorystycznych, które ułatwią 
stworzenie idealnych stylizacji. Dzięki swojej dość rzadkiej 
konsystencji nakładanie Bazy Mineralnej jest naprawdę łatwe. 
Nie musisz się obawiać zalania skórek.  To co sprawi, że klientki 
pokochają  Bazę Mineralną to bez wątpienia jej paleta kolorów, dzięki 
której bez problemu będziesz w stanie dobrać idealny odcień zgodny 
z naturalną karnacją klientki. Oprócz czterech odcieni oscylujących 
od chłodnego, delikatnego różu, aż po najciemniejszy beżowy odcień, 
w ofercie znajdują się także dwie niezwykłe wersje koloru Natural. 
Do najbardziej neutralnego odcienia różu dodano złote i srebrne 
drobinki. Wake Up No Make Up i Delikates to idealne produkty dla 
klientek, które pragną jednocześnie mieć jak najbardziej naturalnie 
wyglądający manicure, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z nutki 
ekstrawagancji. 

Baza bez ograniczeń

Jeżeli Twoja klientka pragnie jednak, aby na paznokciu pojawił się 
kolor bardziej intensywny to wcale nie musisz rezygnować z Bazy 
Mineralnej. Dlaczego? Bo Mineral Base świetnie sprawdzi się także 
jako baza pod lakiery hybrydowe. Świetnie łączy się w stylizacjach 
z odcieniami nude, pastelami lub do wykonania szybkich zdobień. 
Dzięki użyciu Bazy Mineralnej, wystarczy, że na kolory nude nałożymy 
jedną warstwę  i uzyskamy wtedy piękne krycie. Mineral Base idealnie 
nadaje się także do wykonania babyboomera i ombre. Takie stylizacje 
możesz śmiało proponować klientkom szukającym idealnego 
manicure do noszenia na co dzień, a także na specjalne uroczystości. 
Delikatne odcienie sprawiają, że Baza Mineralna idealnie nadaje 
się zarówno do stylizacji ślubnych jak i do noszenia w pracy, czy na 
urlopie. Zaś 75% krycie sprawia, że odrosty na paznokciach będą 
mniej widoczne. Dla klientki oznacza to bycie gotową na każdą okazję 
bezpieczeństwo – gdy zdarzy jej się nieplanowany wyjazd, a wizyta 
w salonie odsunie się w czasie – jej paznokcie nadal będą wyglądać 
estetycznie i zdrowo.

Baza 
udanej stylizacji

Dlaczego warto wprowadzic 
manicure mineralny do 
oferty salonu? 

`
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1. Przedłużamy paznokcie, opracowujemy, przygotowujemy 
je do nałożenia lakierów hybrydowych.

2. Paznokcie na palcach serdecznym i środkowym 
malujemy na czarno, a pozostałe na żółto.

3. Na czarnym kolorze malujemy kształt liści.

4. Jaśniejszym zielonym dodajemy kolejne liście.

5. Neonowym zielonym malujemy ostatnie liście.

6. Żółtym kolorem malujemy kształt kwiatów.

7. Cieniujemy kwiaty kolorami: pomarańczowym, bordowym 
i czarnym, a następnie dodajemy białe akcenty.

8. Całą stylizację wykańczamy topem nabłyszczającym.

Anna Pałuka
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

InoeArt - Poznań

Anna Pałuka
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

1 2 3 4
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egzotyki
Szczypta
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1. Przygotowane paznokcie malujemy lakierem 
hybrydowym w odcieniu ciepłego beżu. Nakładamy 
matowy top na paznokcie, które będziemy zdobić, a na 
pozostałe – błyszczący.  

2. Pędzlem z włosia naturalnego nakładamy niewielką 
kropelkę farbki akwarelowej, następnie płuczemy pędzel.

3. Wilgotnym pędzlem rozcieramy farbkę, układając ją w 
kształt płatków.

4. Taką samą techniką dokładamy pozostałe elementy. 
Uważamy, żeby kolory nie mieszały się ze sobą.  

5. Domalowujemy liście. 

6. Uzupełniamy całość detalami, by stworzyć ładną 
kompozycję. Na wyschnięte zdobienie nakładamy top no 
wipe i utwardzamy.

7. Białym paint gelem domalowujemy kontury i detale.

1 2 3 4

5 6 7

lookLetni Urszula Paśnikowska
Szkoleniowiec firmy Makear

Od czterech lat zajmuję się metodą hybrydową oraz jestem właścicielką 
gabinetu stylizacji paznokci w Białymstoku. Moją dewizą jest teza 

mówiąca, że to nie ja rozwijam pasję, to pasja rozwija mnie.

MatkaPolkaHybrydowa
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1 2 3 4

1. Malujemy paznokieć kolorem szarym oraz utwardzamy w 
lampie LED przez 30 s.

2. Robimy ombre w kolorze szaro-czarnym. W tym 
przypadku wykonujemy je przy pomocy aerografu. Do 
pistoletu wlewamy farbkę koloru czarnego. Natrysk 
zaczynamy od dołu. Kierujemy się ku górze tworzymy 
subtelne przejście. Całość pokrywamy matowym topem i 
utwardzamy w lampie LED przez 30 s.

3. Za pomocą art żelu, który nie posiada warstwy 
dyspersyjnej, malujemy linie - zaczynamy od cienkiej, 
pionowej. Utwardzamy w lampie LED przez 30 s. 

Następnie, w ten sam sposób, malujemy trójkąciki. 
Całość utwardzamy w lampie LED przez 30 s. 

4. Top no wipe mieszamy z płatkami snow kameleon, a 
następnie malujemy zarys kwiatków oraz utwardzamy w 
lampie LED przez 30 s. 

5. Art żelem bez warstwy dyspersyjnej malujemy kontury 
płatków kwiatka – używamy do tej czynności bardzo 
cienkiego pędzelka. Utwardzamy w lampie LED przez 30 s. 

6. Dodajemy złoty bulion/kawior. Najlepiej umieścić go na 
żelu clear bądź bazie hybrydowej typu strong clear. Całą 
stylizację utwardzamy w lampie LED przez 60 s.

Marta Kmiecik
Niezależny instruktor oraz ambasador 

marki Follynail
Właścicielka salonu oraz Akademii 

na terenie Holandii

Rainbow Nails by MK
Academy Rainbow Nails by Marta Kmiecik 

5 6

Zawsze na topie!
Szarości?Szarości?
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1. Standardowo przedłużamy paznokcie dowolną metodą. 
W tym przypadku budujemy paznokcie żelem w kolorze 
„pink”. Opracowujemy je i nadajemy ostateczny kształt. 

2. Zaczynamy malować kratę. Potrzebujemy żeli w 
odcieniach jasnego i ciemnego brązu, pomarańczowego 
oraz koloru czarnego. Zaczynamy malować paski jasnym 
brązem.  

3. Używamy ciemniejszego odcienia brązu.

4. Dodajemy cienkie linie – używamy koloru 
pomarańczowego oraz czarnego. 

5. Całość nabłyszczamy i zaczynamy lepić jarzębinę. 
Niezbędny jest czerwony akryl, z którego robimy malutkie 
kuleczki. 

6. Następnie lepimy żółto-zielone oraz zielone listki 
akrylowe. Dodajemy cyrkonie i gotowe.

1 2 3

4 5 6

Edyta Lajtner
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Dyplomowana Stylistka Paznokci
Lich Niemcy

Edyta Lajtner
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia
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1. Malujemy paznokcie kolorem beżowym. 

2. Kolorem czerwonym malujemy kształt róży. 

3. Kolorem czarnym malujemy kontury płatków. 

4. Tym samym sposobem malujemy liście. 

5. Całość pokrywamy matowym topem. 

6. Płatki oraz liście wypełniamy gęstym topem lub żelem.

1 2 3 4 5 6

Paulina Głowacz
Pasjonatka stylizacji paznokci

lakierowy_apacz
lakierowyapacz

Redroses
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1. Pokrywamy żelem naturalny paznokieć, a następnie opiłowujemy go i 
nadajemy mu kształt. 

2. Pokrywamy paznokieć kolorem białym i malujemy zarys liścia.  

3. Wypełniamy liść trzema kolorami – w ten sposób tworzymy ombre.

4. Uzupełniamy liść czarnym podłożem oraz drzewami, tworząc krajobraz. 
Domalowujemy białe gwiazdeczki oraz księżyc. Liść pogrubiamy czarnym 
konturem oraz domalowujemy ogonek liścia. Z jego lewej strony tworzymy 
lekki cień. 

5. Całość pokrywamy topem bez warstwy dyspersyjnej. Pozostałe paznokcie 
malujemy jednym, wybranym przez nas, kolorem. 

1 2 3 4

Dorota Połeć
Założycielka salonu kosmetycznego 
„Piękno i Pasja”, szkoleniowiec i 
wykładowca w szkole Teb Edukacja. 
Miłośniczka zdobień artystycznych.

Dora Nails Art Piękno i Pasja

5

Jesiennyliść
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1. Akrylowym coverem przedłużamy paznokieć. 

2. Turkusowym żel-lakierem malujemy fale morza. 

3. Ciemnoniebieskim kolorem malujemy okolice skórek i cie-
niujemy w kierunku wolnego brzegu paznokcia. Beżowym i 
brązowym farbką malujemy strukturę piasku. 

4. Beżową farbką akrylową malujemy sylwetkę żółwia. 

5. Malujemy plamy na żółwiu i nakreślamy pancerz brązową 
farbą akrylową.

6. Ciemnozielonym i neonowym kolorem malujemy skorupę 
żółwia.

7. Brązową farbką malujemy cienie wokół żółwia.

8. Białym paint gelem malujemy fale. Pokrywamy paznokieć 
matowym topem.

José de la Madrid 
NAIL ARTIST EF EXCLUSIVE MEXICO

José de la Madrid 
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia
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1 2 3

1. Opracowany paznokieć pokrywamy białą hybrydą, utwardzamy, pokrywamy topem velvet (matowym) i ponownie 
utwardzamy.

2. Na pędzelek do one stroke nabieramy pigment wymieszany z multiartem (kolorowym żelem do zdobień). Z jednej strony 
nakładamy czerwony z odrobiną brązu, z drugiej strony żółty. Mieszamy produkt na pędzelku, by uzyskać gradient. Listki 
malujemy techniką one move. Utwardzamy przez 90 sekund.

3. Pokrywamy paznokieć topem velvet  (matowym) i utwardzamy. Za pomocą cienkiego pędzelka malujemy, złotym żelem 
metalicznym bez dyspersji, drobne listki oraz dodajemy poprzednio namalowanym liściom żyłki i delikatne kontury. 
Utwardzamy produkt przez 90 sekund.

Anna Kozłowska
Instruktor marki Słowianka Nail Trends

Właścicielka salonu i Centrum Szkoleniowego 
A Nails Studio, Peterborough, Anglia

Wielokrotna medalistka mistrzostw w Polsce 
i za granicą

Slowianka UK Peterborough
Slowianka UK Peterborough Anna Kozlowska A Nails Studio

JesienneJesienneliście
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1. Budujemy paznokcie.

2. Cielistym żelem malujemy zarys 
twarzy i ramię. 

3. Domalowujemy usta i nos.

4. Domalowujemy włosy.

5. Domalowujemy cienie.

6. Aplikujemy top, utwardzamy i 
odbijamy folię. Całość pokrywamy 
topem.

1 2 3

4 5 6

Magdalena Traks
Instruktor Słowianka Nail Trends 

I miejsce w mistrzostwach Nail Master Cup Gdańsk 2018
I miejsce w mistrzostwach Nail Olympic Show Poznań 2018

www.salonrenesans.pl

Slowianka_Magdalena_Traks
slowiankakoszalin

Kobiety
kochają złoto!
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Ilona Musik
Właścicielka Akademii ProShape
Instruktor Geomertric Beauty Art

Międzynarodowy Instruktor z ponad 20-letnim doświadczeniem
Jurorka mistrzostw w Polsce i za granicą

tel. +48 532 304 280
e-mail: imusik@vp.pl

1. Paznokcie przedłużamy coverem żelowym.

2. Aplikujemy dwie warstwy białego lakieru hybrydowego. Za każdym razem utwardzamy 30 sek. 
Następnie, całość pokrywamy topem matowym i utwardzamy 2 min.

3. Malujemy kwiat, pąki oraz gałązki. Używamy akwareli w kolorze ciemnoróżowym. 

4. Wzór dopełniamy listkami i elementami trzeciorzędnymi w kolorze ciemnozielonym.

5. Paznokieć obrysowujemy srebrnym paint gelem, utwardzamy 30 sek. Całość pokrywamy dry topem 
i utwardzamy 1 min.

1 2 3 4 5
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1. Przygotowaną płytkę paznokcia malujemy kolorem 
żelowym bez dyspersji - utwardzamy 30 sekund w 
lampie LED.

2. Malujemy płatki białym żelem z dyspersją - 
utwardzamy 10 sekund w lampie LED.

3. Malujemy listki - utwardzamy wszystko 30 sekund w 
lampie LED.

4. Na powstałą po utwardzeniu warstwę dyspersyjną 
wklepujemy pyłek nadający efekt dymu. Na pędzelek 

w kształcie języczka nabieramy odrobinę różowego 
koloru. Wklepujemy go do połowy płatków kwiatka, 
a pozostałą część pokrywamy kolorem żółtym. Dzięki 
temu uzyskujemy idealne przejście ombre.

5. W ten sam sposób pokrywamy listki zielonym 
kolorem. Nadmiar pyłku nadającego efekt dymu 
zmiatamy bardzo miękkim pędzelkiem. Całość 
pokrywamy topem i utwardzamy w lampie LED 30 
sekund.

Katarzyna Gancarz
Stylizacja paznokci to moja pasja.

Indigo Educator 
Clacton On Sea, Essex

Katarzyna Gancarz Indigo Nails Educator
katarzyna.indigo

1 2 3 4 5

Energetyczne
zdobienie
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Rewolucja
w Twoim salonie

Miałam taką świadomość już znacznie wcześniej, ale dopiero udział 
w Kosmetycznych Rewolucjach w TVN Style unaocznił mi skalę 
problemu... Wielu początkującym wydaje się bowiem, że do odniesienia 
sukcesu w naszej branży wystarczy „ładnie robić paznokcie”. Sądzą, że 
ta umiejętność obroni się sama, po czym klientki będą szturmować 
drzwi naszego gabinetu i walczyć o każdy wolny termin. A tymczasem 
rzeczywistość bywa dość brutalna.

Minęły bowiem czasy, kiedy w dzielnicy funkcjonowało kilka 
znanych salonów, które dyktowały warunki pojawiającej się powoli 
konkurencji. Obecnie liczba gabinetów jest gigantyczna. W dobie 
dotacji, dofinansowań i łatwo dostępnych kredytów, biznes nail 
art&nail design jawi się jako pewne źródło dochodu. W dodatku dość 
przyjemnego, bo co to za problem kilka godzin dziennie „pomachać” 
pędzelkiem? A jednak jest to filozofia, co mieliśmy okazję zobaczyć przy 
okazji telewizyjnego reality show. Jakie elementy najbardziej hamowały 
rozwój salonów i mogły mieć wpływ na brak wystarczającego napływu 
klientów? Wymieniam w przypadkowej kolejności:

1. Wątpliwy porządek
Kochani Styliści… Pracujemy w branży beauty. Uszczęśliwiamy kobiety. 
Poprawiamy im nastrój. Wzmacniamy ich samoocenę. Kreujemy piękno. 

Jak można to robić wśród wszechobecnego brudu? Przepraszam, 
innego słowa użyć się nie da. Poklejone butelki lakierów hybrydowych, 
których aż nie da się odkleić od ręki. Zakurzone od pyłu biurka. Zalane 
żelami szuflady. O braku porządku w częściach socjalnych salonu 
nawet nie wspominam… Oczywiście, są klienci, którym taki stan rzeczy 
nie będzie przeszkadzał. Jednak z pewnością możemy przyjąć, że wiele 
spośród odwiedzających Was kobiet uzna, że ich noga nigdy więcej w 
takim miejscu nie postanie. Na pierwszy rzut oka widać czy stylista jest 
perfekcjonistą, czy też małym flejtuszkiem, który w upapranym lakierami 
fartuchu przyjmuje pięć klientek dziennie. Pamiętajcie proszę, że 
materiały światłoutwardzalne bywają uciążliwe w utrzymaniu czystości, 
dlatego tak ważna jest tutaj technika pracy. Żele zawsze otwieramy 
w pozycji poziomej - by nie kipiały i nie wyciekały. Nie przekręcamy 
słoika pionowo! Pędzle w lakierach hybrydowych odsączamy zawsze 
do wewnątrz szyjki - by nie ciekły i nie brudziły butelek. Pędzle żelowe 
w czasie pracy odkładamy zawsze na skraj blatu, a nie na otwarty słoik 
żelowy – chcemy przecież, by pędzel był idealnie czysty. W przeciwnym 
razie pokleimy swoje rękawiczki, a tym samym całe stanowisko pracy. 
Dodatkowo, warto pomyśleć o inwestycji w dobry pochłaniacz pyłu, 
który rzeczywiście wciąga nieczystości, a nie tylko je wydmuchuje. Poza 
tym, należy też pilnować regularnego usuwania resztek produktu z 
lamp UV oraz dokładnie czyścić przybory, którymi się pracuje. Brudny 
pędzel czy dłutko = totalna antyreklama dla salonu.

Paulina Pastuszak
Instruktorka szkoląca na 5 kontynentach, współprowadząca 

Kosmetyczne Rewolucje w TVN Style, zdobywczyni WorldCup Nail 
Art, wielokrotna jurorka i prelegentka kongresów branżowych, 

dyrektor ds. merytorycznych Akademii Semilac.
www.paulinapastuszak.pl
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2. Brak dezynfekcji i sterylizacji
Rewolucje mocno uświadomiły klientki. Wiele widzek wie już 
doskonale, że na widok brudnego pilnika należy uciekać z krzykiem, 
a nie rozsiadać się w fotelu. Standard w postaci jednego pilnika na 
zabieg staje się już powszechnie praktykowaną normą, a nie przejawem 
fanaberii rozrzutnej właścicielki salonu. I bardzo dobrze, tak być 
powinno! Upowszechnia się także stosowanie sterylizacji, ponieważ 
autoklawy stały się mniejsze, zgrabniejsze i tańsze. Mnóstwo kobiet ma 
już świadomość, że tylko rytualne odpakowanie pakietu zapewni im 
pełne bezpieczeństwo. Narzędzia przerywające ciągłość skóry i tkanek 
muszą być myte, dezynfekowane i sterylizowane. Tak stanowi prawo, 
któremu podlegają obecnie salony kosmetyczne. Od razu nadmienię 
tutaj, że dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów, ale 
nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe. Z kolei w procesie sterylizacji 
likwidowane są formy przetrwalnikowe drobnoustrojów. Aby zapewnić 
bezpieczeństwo i utrzymać jego najwyższy poziom, należy zawsze 
dezynfekować, a dopiero później sterylizować narzędzia. Tylko autoklaw 
jest gwarantem skutecznego zniszczenia wszelkich mikroorganizmów, w 
tym również wirusów. Dlatego należy odgórnie przyjąć, że do autoklawu 
trafiają: cążki, dłutka, kopytka, multikopytka, frezy i nożyczki do skórek. 
Czyli każde narzędzie, którym możemy klientkę skaleczyć. 

3. Na bakier w kompetencjami miękkimi
W tym kontekście najbardziej raził mnie poziom obsługi klienta. 
Tych fragmentów na antenie nie pokazano, ale w jednym z salonów 
na porządku dziennym było obgadywanie nielubianych klientek – 
wymieniano je z imienia i nazwiska. W obecności innych klientów! 
Naprawdę nie trzeba kończyć nowatorskich kursów z zakresu 
komunikacji biznesowej, by wiedzieć, że takich rzeczy po prostu robić 
NIE wolno… Jest to jednak skrajny przypadek. Znacznie częściej pewne 
niedociągnięcia nie wynikały ze złej woli, a z niewiedzy lub braku 
świadomości. Nasz przekaz w około 55% odbierany jest na podstawie 
mowy ciała (postawa, mimika, gesty), w 38% na bazie tego w jaki sposób 
się wypowiadamy, a tylko w 7% liczy się to, CO właściwie mówimy. I tu 
często styliści tracą sporo punktów. Na pytania klientów odpowiadają 
półsłówkami, nie utrzymują kontaktu wzrokowego, zbywają trudne 
pytania wykrętami i mętnym tłumaczeniem. Profesjonalista powinien 
budzić zaufanie! Nie chodzi o to, by „szpanować” wiedzą i próbować 
zagadać klientkę, ale pamiętajmy, że nasza rola sprowadza się również 
do zaopiekowania się gościem. Dlatego odpowiednia komunikacja - 
pełna szacunku, serdeczności i wzajemnego zrozumienia jest bardzo 
ważna. W branży usługowej, gdzie nie zawsze liczy się sam zabieg, a 
emocje mu towarzyszące, to wyjątkowo istotny aspekt. Zwłaszcza 
kobiety, które przychodzą do salonu kosmetycznego by odpocząć, 
odprężyć się i zrelaksować, zwracają uwagę na takie detale. Jeśli więc 
opryskliwy stylista ze znudzonym wyrazem twarzy przystąpi do zabiegu 
pytając: „I co teraz pani chce na tych paznokciach?”, to nie ma co 
oczekiwać, że taka klientka do nas wróci i poleci swoim koleżankom. 

4. Niedobory produktowe
Branża stylizacji paznokci zmieniła się diametralnie na przestrzeni 
ostatnich lat. Przeszła niesłychaną metamorfozę. Powstały dziesiątki 
nowych produktów i technik. Cudowne jest to, że dzięki tym innowacjom 
jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom niemal każdej klientki.  
Dlatego też nie wyobrażam sobie obecnie pracy przy użyciu jednego 
żelu lub jednej bazy hybrydowej. Taka sytuacja nie daje możliwości 
dopasowania się do oczekiwań poszczególnych klientów i ich stylizacji. 
Warto bowiem nadmienić, że produkty do modelowania paznokci 
różnią się między sobą wieloma właściwościami. Należą do nich: 
przeznaczenie, kolorystyka, napięcie powierzchniowe, konsystencja, 
ilość fotoinicjatorów, przyczepność, czas i rodzaj polimeryzacji, brak lub 
istnienie warstwy inhibicyjnej, a także miękkość lub twardość produktu. 
Baza, która u jednej klientki sprawdzi się idealnie, dla drugiej będzie 
zbyt słaba. Żel, który świetnie nadaje się do przedłużania na formie, 
niekoniecznie zda egzamin z utwardzania naturalnego paznokcia. 
Może okazać się, że będzie zbyt sztywny. Dlatego trzeba wziąć pod 
uwagę konieczność poszerzenia oferty i zainwestowania w produkty, 
które poradzą sobie w każdych warunkach. Mamy wtedy zdecydowanie 
większą szansę na zbudowanie licznej bazy klientów.

5. Brak szkoleń
Dobry kurs to obowiązek każdego pasjonata stylizacji paznokci. 
Solidne szkolenie dostarczy kursantowi taką dawkę wiedzy, że ten 
z czystym sumieniem będzie mógł rozpocząć praktykę bez obawy, że 
ucierpi na tym potencjalny „królik doświadczalny”. Co rozumiem pod 
pojęciem „solidne szkolenie”? Przede wszystkim nie może mieć ono 
formy skrajnie wieloosobowej. W dużej grupie doskonale gra się w 
piłkę nożną, ale ten rodzaj społecznej integracji nijak nie sprawdza 
się w procesie nauczania czynności manualnych. Powyżej sześciu 
osób to już w tym przypadku tłok i należy o tym pamiętać wybierając 
ośrodek szkoleniowy. Podstawę stanowi także osoba instruktora, 
którego zadaniem jest wprowadzenie kursanta w arkana zagadnienia. 
O specyfice szkoleń można by pisać całe elaboraty, ale pokrótce może 
jeszcze zaznaczę, że solidne szkolenie z całą pewnością odbywa się 
przy udziale modelki, na której ćwiczy kursant; obowiązkowo obejmuje 
naukę pracy na szablonie oraz przy użyciu materiałów kamuflujących, a 
także zapewnia uczestnikom wystarczający czas pracy. Niby piszę tutaj o 
oczywistych kwestiach, ale przecież widzieliśmy w programie przypadki 
stylistek - i właścicielek salonu! - które nie odbyły żadnego szkolenia 
i były samoukami… Czy naprawdę tak powinna wyglądać rzeczywistość 
w naszej branży?

Poruszone przeze mnie kwestie to tylko kropla w morzu bolączek, 
które trapią niektóre salony kosmetyczne. Mam jednak nadzieję, że 
dzięki temu drobnemu zestawieniu Czytelnicy zastanowią się, czy w 
ich własnym biznesie jest coś, co można by poprawić. I niewielkim 
nakładem sił oraz środków podrasować do takiego stopnia, by interes 
kręcił się jak oszalały.
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Makijaż matowy w stylu cut-crease to zaawansowana technika profesjonalna, 
której niekwestionowanym mistrzem jest Ewelina Zych – wizażystka, fotograf 
i szkoleniowiec z Sosnowca. Praca z cieniami matowymi wymaga dużo 
cierpliwości i precyzji, ale jeśli już poświęcimy jej odpowiednio dużo czasu, 
efekty będą spektakularne. Na początku kilka słów o samym cut-crease. W 
makijażu dziennym i okolicznościowym ta technika pojawiła się stosunkowo 
niedawno, ale w świecie Drag Queens znana jest od wielu lat. Cut-crease, 
czyli ostre odcięcie pomiędzy ruchomą powieką a załamaniem ma na celu 
powiększenie oka i wyostrzenie rysów twarzy, co wygląda korzystnie podczas 
występów na scenie.

Czego potrzebujemy żeby wykonać makijaż w stylu cut-crease w matach? 
Najważniejsze będą: paleta kolorowych cieni o dobrej pigmentacji, baza 
z właściwościami kryjącymi, korektor. Do tego przydadzą się nam małe, 
precyzyjne pędzle – zarówno te do blendowania, jak i małe kuleczki oraz płaskie 
„języczkowe”. Konieczny jest oczywiście pędzel do „odcinania” cut-crease, 
najlepiej płaski precyzyjny syntetyczny.

Ważny jest fakt, że ten typ makijażu najlepiej będzie wyglądał na osobie z dużymi 
oczami. Opadająca, schowana powieka całkowicie go wyklucza. Zresztą, to chyba 

oczywiste – szkoda, żeby nasza misterna praca zniknęła pod 
fałdką skóry. Matowe cut-crease świetnie sprawdzi się do sesji 
zdjęciowych – modelka będzie wyglądać po prostu obłędnie!

A teraz czas na makijaż
 krok po kroku:
Krok 1 - Przygotowujemy powiekę, nakładając na nią kryjącą 
bazę lub mieszankę korektora z bazą aż po sam łuk brwiowy.

Krok 2 - Zaznaczamy kształt oka ciemnym cieniem i 
blendujemy go ku górze. Ponad ciemnym cieniem możemy 
użyć jaśniejszego, na przykład nad ciemnym granatem 
blendujemy kolor niebieski.

Krok 3 - Odcinamy kształt cut-crease korektorem lub 
mieszanką kryjącego korektora z bazą.

Krok 4 - Na środku powieki umieszczamy najbardziej 
intensywny cień. Na razie go nie blendujemy.

Krok 5 - W wewnętrznym kąciku umieszczamy biały cień. Na 
razie go nie blendujemy.

Krok 6 - Wracamy do ciemnego cienia i stopniowo, delikatnie 
blendujemy go do środka, tak, by w końcu połączył się z 
intensywnym kolorem na środku powieki.

Krok 7 - Blendujemy ze sobą wszystkie cienie, nie zapominając 
o precyzji. Do każdego cienia musimy wrócić kilka lub nawet 
kilkanaście razy, aż stworzą równe, miękkie przejścia.

Krok 8 - Czarnym cieniem przyciemniamy zewnętrzny 
kącik. Opcjonalnie dodajemy kreskę – ja akurat nie jestem 
zwolennikiem kresek przy tym makijażu, niektóre wizażystki 
uważają, że są niezbędne.

Krok 9 - Malujemy dolną powiekę. Przy tym makijażu cienie 
nakładamy dość nisko, żeby wyglądały spójnie z mocno 
wyrysowaną górą.

Krok 10 - Doklejamy długie kępki rzęs lub gęste rzęsy na 
pasku.

Do makijażu twarzy warto użyć mocno kryjącego podkładu 
i skupić się na intensywnym konturowaniu. Wtedy całość będzie wyglądała 
spójnie. I voila – matowe cut-crease gotowe! Proste, prawda? Niestety nie 
do końca. Ta technika, jak wspomniałam na początku, wymaga dużo pracy, 
cierpliwości i precyzji. Warto jednak poświęcić jej czas żeby mieć piękne zdjęcia 
w portfolio.

Julia Gołębiewska
Wizażystka, przedsiębiorca
Trójmiasto
Najważniejszy w pracy jest profesjonalizm.
Telefon: 530724943

Julia Gołębiewska Wizaż
juliagolebievskamua

Fotograf: Łukasz Sturma | Instagram: ls.ssa
Modelka: Daria Szwaba | Instagram: daria_szwaba

Akademia Paznokcia LATO-JESIEŃ 2019 [69]

TECHNIKA

46



Aleksandra Thrun
Międzynarodowy Dyplomowany Instruktor Euro Fashion 
Akademia Paznokcia. Instruktor Hand&Nail Harmony w 

stopniu Doctorate Professor. Specjalizuje się w artystycznych 
zdobieniach, regularnie publikuje swoje prace oraz  artykuły 

na łamach pism branżowych.  Prowadzi warsztaty i pokazy nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie. Na co dzień uczy w Akademii 

Paznokcia w Pruszczu Gdańskim. Szkoliła się u takich sław jak 
Christina Gonzales, Natalia Yakubchuk, Valentina Denisenko, 

Andrea Szalay, Krisztina Ujvari. 
Pruszcz Gdański
tel. 58/692 22 20

1. Cieniujemy tło dowolną techniką. Pracujemy z błękitem i 
pastelowym fioletem. Całość utwardzamy i zabezpieczamy 
topem.

2. Matujemy powierzchnię delikatną polerką. Farbą akrylową 
lub gel paitem malujemy pierwszy kwiat w technice one 
stroke. Pracując gel paintem każdy etap utwardzamy w 
lampie.

3. Dodajemy kolejny element. Tym razem kwiat powinien 
być w ciemniejszych kolorach.

4. Malujemy drobne, falowane liście.

5. Dodajemy środki. Cieniowany oraz wypełniony jednym 
kolorem. 

6. Malujemy drobne kropeczki wokół środków oraz łodyżki 
w listkach. 

7. Malujemy dodatkowe linie, które dopełnią naszą 
kompozycję.

8. Nabłyszczamy całość i utwardzamy w lampie. 

1 2 3 4 5 6 7 8

One Stroke 
+ pastele = 
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1. Budujemy paznokcie żelem budującym typu cover. Na serdeczny paznokieć nakładamy dwie warstwy 
białego lakieru hybrydowego oraz top o matowym wykończeniu. Czarnym paint gelem malujemy 
kontury żyrafki. Używamy cienkiego pędzelka. 

2. Wypełniamy elementy żyrafki odcieniami żółtego, rudego i brązu. Cieniujemy je ze sobą. 

3. Dopełniamy całość malując rogi, uszy, oczy oraz piegi. Całość pokrywany topem bez dyspersji.

1 2 3

Joanna Kuskowska
Master Instruktor Nails Company 

Silver Instruktor Nailpro Competition
Właścicielka Nails school by Joanna Kuskowska w Trzciance 

IV miejsce Nails Olimpic Show 2016 „Zdobienia płaskie”
I miejsce Nailpro Competition 2017 „Twist french” 

III miejsce Nailpro Competition 2017 „Salon success dark side”
II miejsce salon Success Nailpro Czech 2019 
IV miejsce twist french Nailpro Czech 2019 

Urocza
Żyrafa
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1. Przedłużamy paznokcie dowolnie wybraną metodą oraz 
nadajemy im kształt. Pokrywamy je transparentnym, 
beżowym kolorem. Utwardzamy i matujemy paznokcie za 
pomocą buffera.  

2. Rozpoczynamy zdobienie od namalowania skórki arbuza. 
Używamy ciemnozielonego żelu, a bezpośrednio nad nią 
malujemy neonową, zieloną linię. Obydwa kolory cieniujemy 
ze sobą. Powtarzamy ten sam krok przy użyciu koloru 
białego, który nakładamy bezpośrednio przy zielonym 
neonie. Następnie, kolorem różowym, malujemy miąższ 
arbuza i cieniujemy granicę między nim a białym. 

3. Powtarzamy tę samą czynność jeszcze raz, aby wzmocnić 
intensywność kolorów. Miąższ cieniujemy ciemniejszym 

odcieniem różu. 

4. Na paletce mieszamy ze sobą top bez dyspersji i czarny 
żel. Powstałą mieszanką malujemy kropki imitujące cienie 
pestek. Utwardzamy. Czarnym żelem tworzymy kontur arbuza 
oraz pestki. Do tej czynności używamy cienkiego pędzelka. 

5. Białym żelem wykańczamy nasze zdobienie. Malujemy małe 
kropki na pestkach oraz kontur arbuza. 

6. Całe zdobienie zabezpieczamy topem matującym. 
Utwardzamy.

7. Gęstym topem bez warstwy dyspersyjnej tworzymy krople 
imitujące wodę. 

1 2 3

Katarzyna Łużna Gujska
Stylizacją paznokci zajmuje się od marca 2017 r.
Stylistka paznokci w Indigo NailSalon Głogów

Indigo Young Team

kate.indigo.glogow

4

5 6 7

Arbuzowelove
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1. Mocno rozwodnioną farbą akwarelową malujemy zarys 
wróżki. 

2. W podobny sposób malujemy flet, liście oraz kwiaty, a na 
pozostałą część tła nakładamy bardzo mocno rozwodnioną 
niebieską akwarelę.

3. Przy użyciu farby cieniujemy liście oraz kwiaty. 

4. Cieniujemy sukieneczkę, rączki oraz włosy wróżki. Używamy 
akwareli. Do kwiatów dodajemy najciemniejsze elementy.

5. Podobnie przyciemniamy sukieneczkę, flet, końcówki liści 
oraz buźkę, dodajemy zawijaski.

6. Białą hybrydą (rozcieńczoną topem) rozjaśniamy wybrane 
miejsca. Pozwoli nam to uzyskać efekt imitujący światło. 

7. Cieniujemy listki – używamy turkusowej oraz żółtej hybrydy 
rozcieńczonej topem. Całość pokrywamy topem. 

8. Przy użyciu paint gelu malujemy białe elementy.

1 2 3

Justyna Hnatkiewicz
Stylistka paznokci 

Wielbicielka zdobień

4

5 6 7 8

Kwiatowawróżka
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1. Paznokieć pokrywamy kolorem zielonym. 

2. Tworzymy górną część loda za pomocą żelu 
teksturyzującego. 

3. Dorabiamy patyczek do loda. 

4. Aplikujemy kolor, który będzie imitował lodową 
polewę. 

5. Powtarzamy czynność, dodajemy posypkę. 

6. Na czubek paznokcia aplikujemy lakier, który sprawi, 
że wykończenie będzie naprawdę soczyste. Malujemy 
serduszko i aplikujemy piegi. 

Paulina Szulc
Instruktor marki SPN Nails

Clacton-on-Sea, Wielka Brytania
Stylizacja paznokci i makijaż są moją pasją.

1 2 3

4 5 6Lo
do

w
a

fan
ta

zj
a

Akademia Paznokcia LATO-JESIEŃ 2019 [69]

ZDOBIENIA

52



CLASSIC
CLEAR

DIRTY
PINK

PINK
CLEAR

NUDE
PINK

PEACH
COVER

MILKY
CLEAR

WHITE
COVER

ICE
PINK

PEACH
LIGHT

NUDE
BEIGE

W W W . M A K E A R . P L

TRY THE MAGIC
OF BUILDER GELS

BY MAKEAR™



1. Na pomalowane wcześniej paznokcie malujemy 
fioletową hybrydą zarys naszej ośmiornicy i utwardzamy 
w lampie. Nakładamy drugą warstwę fioletowej hybrydy 
tym samym maskując niedociągnięcia.

2. Białym paint gelem malujemy oczko.

3. Czarnym paint gelem wykańczamy oczko naszej 
ośmiornicy, a różową hybrydą dodajemy kokardkę oraz 
usta bezkręgowca.

4. Fioletowym paint gelem malujemy kontury i zarys macek, 
a czarnym detale ryjka. Pokrywamy wszystko topem.

1 2 3 4

Karolina Hellich
Miłośniczka zdobień na paznokciach z wieloletnim doświadczeniem

Zdobywczyni I Miejsca Diamond Master of Semilac 2018 Zdobienia płaskie/3D
Zdobywczyni II Miejsca Platinum Master of Semilac 2018 French

Właścicielka Studia Koci Pazur w Gdańsku.  
Studio Koci Pazur

koci_pazur_karolina_hellich

Ośmiorniczka
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Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych 
wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, 
kosmetycznych, tatuaży i odnowy biologicznej z dnia 10.06.2019 r.  
spowodował niemałe poruszenie w branży beauty i dużą ilość pytań. 
Wbrew pozorom, prace nad zmianami w ustawie trwały już od 2012 r. 
Głównym celem nowej regulacji prawnej, ma być przede wszystkim 
ograniczenie do minimum ryzyka zakażeń groźnymi chorobami, 
które mogą być przenoszone w wyniku naruszenia ciągłości tkanek, 
podczas wykonywania zabiegów pozamedycznych takich jak  manicure, 
tatuaż, a nawet strzyżenie u fryzjera.

Podczas świadczenia wszelkiego rodzaju usług związanych z pielęgnacją 
i zdobieniem ciała, można zachorować na wirusowe zapalenie wątroby 
typu B lub C, HIV, różnego rodzaju grzybice, czy nawet wszawice.  Te 
zagrożenia przyczyniły się do powstania ustawy, która ma na celu 
doprecyzowanie:

• Minimalnych standardów jakie powinny spełniać miejsca 
usługowe z zakresu pielęgnacji i zdobienia ciała,

• Warunków świadczenia usług oraz sposoby prawidłowego 
postępowania,

• Kwalifikacji osób z zakresu procesów dekontaminacyjnych.
lientek, które pragną jednocześnie mieć jak najbardziej naturalnie 
wyglądający manicure, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z 
nutki ekstrawagancji. 

Nowy akt prawny nakłada na usługodawców z branży beauty, 
konieczność jednorazowego zakupu urządzenia do dezynfekcji np. 
myjki ultradźwiękowej oraz sterylizację narzędzi w profesjonalnym 
autoklawie. Przy wyborze autoklawu należy zwrócić uwagę czy 
posiada klasę B, świadczącą o tym, że jest to urządzenie medyczne. 
Obecnie na rynku są dostępne autoklawy spełniające wszystkie 
wymagania Sanepidu, sterylizujące narzędzia zaledwie w 15 min jak np. 
autoklaw Enbio. Ponadto właściciel salonu kosmetycznego powinien 
zapewnić jednorazowe przeszkolenie pracownika odpowiedzialnego 
za dekontaminację. Dokumentację z procesów sterylizacji należy 
przechowywać przez 10 lat.

Nowo powstały projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia jest w zasadzie 
niczym innym, jak  działaniem nowelizacyjnym do Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. Co ważne, wszystkie podmioty 
których będą dotyczyć nowe przepisy miały prawo do wniesienia uwag 
na  piśmie do dnia 19 lipca 2019 r. Od tej daty mamy 3 miesiące na 
zapoznanie i dostosowanie się do nadchodzących zmian.

W § 23 wskazany został także dwuletni okres na dostosowanie:

• Stanowisk dekontaminacyjnych, jeżeli usługodawca zdecyduje się 
na ich prowadzenie we własnym obiekcie, a także na nabycie lub 
podniesienie kwalifikacji pracowników z zakresu sterylizacji, 

• Szatni w obiektach, gdzie świadczone są usługi odnowy 
biologicznej. 

W rozporządzeniu można również spotkać się z zapisem 6 miesięcy dot. 
zapewnienia prawidłowej wentylacji w obiektach. 

Szczegółowe informacje dostępna są na stronach rządowych, gdzie 
można zapoznać się z całą treścią nowego rozporządzenia Ministra 
Zdrowia.

NOWE PRZEPISY W BRANŻY BEAUTY, 
czyli na jakie zmiany należy się przygotować?
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1. Aplikujemy kolor podkładowy, utwardzamy.

2. Gąbeczką wykonujemy delikatne przejście z dodatkiem koloru pomarańczowego, utwardzamy. W celu zwiększenia 
intensywności kolorów czynność powtarzamy. Utwardzamy.

3. Nakładamy matowy top, utwardzamy.

4. Paint gelem bez lepkiej warstwy malujemy ornamenty. Używamy cienkiego pędzelka. Utwardzamy.

5. Uzupełniamy poszczególne części ornamentów. Używamy pomarańczowego żelu bez lepkiej warstwy. Utwardzamy. 

6. Powtarzamy krok 5. W tym przypadku używamy różowego żelu. 

1 2 3 4 5 6

Kasia Rogus 
GlossySwan

Waarman 15, Winsum (NL)  
Mistrzyni Holandii 2018 
Dutch Nail Queen 2019 

Tel.:+31622947202 
www.glossyswan.nl 

GlossySwan

Fantazyjneombre
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1 2 3 4 5

1. Za pomocą dedykowanych produktów budujemy paznokieć. Malujemy go wybranym kolorem lakieru 
hybrydowego i utwardzamy w lampie. 

2. Przy użyciu pędzelka i wybranego koloru malujemy wzór. Ponownie utwardzamy. 

3. Za pomocą gąbki i dodatkowego koloru jesiennego tworzymy na paznokciu delikatne ombre. 

4. Przy użyciu odpowiedniego produktu matujemy stylizację, utwardzamy. 

5. Uzupełniamy stylizację o ciemniejsze akcenty za pomocą produktu bez dyspersji, po czym wkładamy do lampy. 

Katarzyna Wojtczak
Indigo Educator z centrali w Łodzi. 

Zdobywczyni medali na mistrzostwach w 
Londynie, Genewie i Madrycie w kategorii Nail Art. 
Autorka licznych stylizacji do zdjęć reklamowych. 
Perfekcjonistka obdarzona niezwykłym zmysłem 

estetycznym. Pasjonatka misternych, artystycznych 
zdobień.

GondolaGondola
LolaLola
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Przygotowanie materiałów do sterylizacji
Proces przygotowania materiałów do sterylizacji może być zarówno 
jednoetapowy, jak i wieloetapowy.

Proces jednoetapowy (obejmujący dezynfekcję i mycie w 
procesie ręcznym lub maszynowym) zalecany jest dla wyrobów 
niewymagających demontażu, które to zawsze muszą być 
sterylizowane. W przypadku zorganizowania stanowiska Sterylizacji 
Gabinetowej lub Punktu Sterylizacji w gabinecie urody dopuszczalny 
jest proces ręczny.

Proces wieloetapowy obejmuje procesy mycia i dezynfekcji - 
wstępne oraz właściwe. Stosowany jest on dla wyrobów i urządzeń 
wymagających demontażu, otwarcia i dekompozycji. 

Zdemontowane wyroby po myciu i dezynfekcji wstępnej podlegają 
dezynfekcji (średniego lub wysokiego stopnia) i myciu właściwemu. 
Mycie właściwe i dezynfekcja powinny być wykonywane w procesie 
automatycznym z dezynfekcją termiczną lub termiczno-chemiczną,  
z finalnym płukaniem wodą oczyszczoną i automatycznym suszeniem. 
Na Stanowisku Sterylizacji Gabinetowej lub w Punkcie Sterylizacji oraz 
w przypadku szczególnych wskazań producenta sprzętu dopuszczalna 
jest dezynfekcja i mycie właściwe przeprowadzane 
w sposób manualny.

Kluczowym elementem sterylizacji jest monitorowanie parametrów 
krytycznych procesu. Poniższa tabela przedstawia zmienne fizyczne 
wymagające monitorowania przy poszczególnych rodzajach 
sterylizacji.

Stan techniczny urządzeń powinien być kontrolowany przynajmniej raz do roku 
(chyba, że producent urządzenia zaleca inaczej) przez upoważniony personel.

Kontrola prawidłowości sterylizacji obejmuje metody fizyczne, biologiczne 
i chemiczne. Wybór metod kontroli przez osobę odpowiedzialną za proces 
sterylizacji powinien być zgodny z zaleceniami producenta sprzętu oraz 
polskimi normami w tym zakresie. Kontrola sterylizacji powinna być 
potwierdzona stosownym orzeczeniem o skuteczności procesu.

Kontrola parametrów fizycznych
Sterylizator najczęściej wyposażony jest w przyrządy, które rejestrują 
parametry krytyczne właściwe w zależności od używanego czynnika 
biobójczego (metody sterylizacji). Orzeczenie o skuteczności procesu 
sterylizacji tylko na podstawie wskaźników fizycznych w komorze  
(z rejestratora automatycznego) i wsadzie (z niezależnych 
rejestratorów)  jest możliwe w procesach całkowicie zwalidowanych 
(pod względem kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i samego 
działania).

Jeżeli podstawą wydania orzeczenia o skuteczności sterylizacji jest 
kontrola wskaźników w komorze lub tylko we wsadzie, wskazane 
jest użycie w przyrządach testowych lub pakiecie reprezentatywnym  
wskaźników chemicznych typu 5 lub 6  i/lub wskaźników 
biologicznych.

W przypadku sterylizatorów niewyposażonych w automatyczną 
rejestrację parametrów krytycznych wskazane jest zastosowanie 
wskaźników chemicznych typu 5 lub 6 w przyrządach testowych i 
wskaźników chemicznych do sprawdzenia każdego wsadu. 

Sterylizacja
w gabinetach urody cz. 2

Czynnik biobójczy Parametry wymagające kontroli

Para wodna
Czas, temperatura, ciśnienie, obecność 

pary

Epoksyetan
Czas, temperatura, wilgotność względna, 

stężenie gazu

Niskotemperaturowa para wodna i 

formaldehyd

Czas, temperatura, stężenie 

formaldehydu, wilgotność

Kwas nadoctowy Czas, temperatura, stężenie

Nadtlenek wodoru Czas, temperatura, stężenie
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Piotr Jalowski 
Pracuje w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Gdańsku w Oddziale Epidemiologii i Statystyki. Na co dzień 
zajmuje się epidemiologią chorób zakaźnych w województwie 
pomorskim oraz kwestiami zarządzania kryzysowego, przede 
wszystkim w aspekcie zagrożeń epidemicznych. 

Kontrola z użyciem wskaźników biologicznych
Wskaźników biologicznych należy bezwzględnie używać zgodnie z 
ich przeznaczeniem z uwzględnieniem zasad stosowania, hodowli 
i przechowywania. Wyrób po sterylizacji z użyciem wskaźników 
biologicznych nie powinien być użyty przed uzyskaniem wyniku 
kontroli biologicznej. 

Użycie wskaźników biologicznych w każdym wsadzie jest zalecane w 
następujących sytuacjach:

• sterylizacji niskotemperaturowej (chyba, że wskazania 
producenta stanowią inaczej),

• w przypadku, gdy stosowana procedura wskazuje na użycie 
wskaźników biologicznych,

• w przypadku sterylizacji bez zautomatyzowanej rejestracji 
zmiennych fizycznych.

W przypadku automatycznej kontroli parametrów fizycznych 
oraz stosowania wskaźników chemicznych klasy 5 lub 6 kontrole 
biologiczną należy stosować przynajmniej 1 x w tygodniu.

Liczba użytych wskaźników biologicznych winna być uzależniona 
m.in. od wielkości komory sterylizatora (w przypadku urządzeń o 
pojemności mniejszej od jednostki wsadu – przynajmniej jeden 
wskaźnik, w przypadku urządzeń o większej pojemności – przynajmniej 
2 wskaźniki). Wskaźniki winny być umieszczane w pakiecie (pakietach) 
reprezentatywnych dla wsadu w miejscach o najtrudniejszym 
dostępnie czynnika biobójczego.   

Kontrola z użyciem wskaźników chemicznych
Wskaźniki chemiczne zawierają preparat, który zmienia zabarwienie 
wskaźnika po działaniu na niego odpowiednich warunków fizycznych 
wynikających z procesy sterylizacji. Wyróżnia się 6 typów wskaźników w 
zależności od zakresu kontroli.

Podczas bieżącej kontroli wskazane jest zastosowanie wskaźnika typu 
1 oraz typu 5 lub 6. 

Liczba użytych wskaźników chemicznych typu 5 lub 6 winna być 
uzależniona od wielkości komory sterylizatora (w przypadku urządzeń 
o pojemności mniejszej od jednostki wsadu – przynajmniej jeden 
wskaźnik, w przypadku urządzeń o większej pojemności – przynajmniej 
2 wskaźniki). Wskaźniki winny być umieszczane w pakiecie (pakietach) 
reprezentatywnych dla wsadu w miejscach o najtrudniejszym 
dostępnie czynnika biobójczego. 

Kontroli za pomocą wskaźników chemicznych można nie 
wykonywać w przypadkach procesów walidowanych, jednoczesnej 
kontroli parametrów fizycznych i biologicznych, stosowania do 
kontroli wskaźników biologicznych lub chemicznych w pakietach 
reprezentatywnych lub urządzeniach testowych. 

Orzekanie o sterylności produktu zawsze powinno opierać 
się na podstawie kontroli z użyciem przynajmniej 2 metod 
badania skuteczności (kontroli parametrów krytycznych  
i użycia wskaźników chemicznych i/lub biologicznych).

Przechowywanie materiałów po sterylizacji
Materiały sterylne (wielorazowego  oraz jednorazowego użytku) należy 
przechowywać w warunkach uniemożliwiających ich skażenie oraz 
uszkodzenie opakowania. Materiały sterylne należy przechowywać 
w wydzielonych do tego celu szczelnie zamykanych szafkach lub 
szufladach. Wyrobów sterylnych nie należy umieszczać razem ze 
środkami chemicznymi, w odległości mniejszej niż 1,5 m od stanowiska 
higieny rąk i innych miejsc, gdzie istnieje ryzyko zachlapania oraz 
razem z przedmiotami, których często używamy (aby zminimalizować 
ryzyko ich uszkodzenia). Należy ograniczyć otwieranie szuflad i szafek 
przez inne osoby.

Wyroby sterylne powinny być ponadto przechowywane w miejscach 
stabilnych, aby zminimalizować ich upadek na podłogę. Każdy upadek 
na podłogę produktu jednorazowego powinien eliminować go z użycia, 
a w przypadku wyrobu wielokrotnego użycia, jest wskazaniem do 
ponownej sterylizacji (również w przypadku rzekomo nieuszkodzonym 
opakowaniu). 

Ponadto w miejscu przechowywania materiałów sterylnych należy 
zagwarantować odpowiedni poziom wentylacji, ochronę przed 
zmianami temperatury, wilgotności, zakurzeniem, promieniowaniem 
słonecznym, szkodnikami oraz innymi czynnikami mogącymi wtórnie 
skazić produkty sterylne. Dlatego też nie należy składować materiałów 
sterylnych w pobliżu okien, drzwi, układów wentylacyjnych

Przed użyciem produktu sterylnego należy każdorazowo ocenić 
hermetyczność opakowania. W przypadku opakowań rozdartych, 
mokrych, zakurzonych i zanieczyszczonych produkt powinien być 
ponownie poddany dekontaminacji.

Typ Funkcja Uwagi

Typ 1

Informują, że dany pakiet został 
poddany sterylizacji (umieszczane są na 
opakowaniach papierowo – foliowych, 
etykietach, taśmach itd.)

Wskaźniki te nie potwierdzają 
skuteczności sterylizacji

Typ 2

Test sprawności sterylizatora pod 
względem prawidłowego usuwania 
powietrza i właściwej  penetracji parą 
wodną, 

Powinien być każdorazowo  
przeprowadzony na początku 
pracy przed pierwszym cyklem 
sterylizacji

Typ 3
Reaguje zmianą barwy na 1 parametr 
krytyczny, umieszczany jest wewnątrz 
pakietu

Typ 4
Reaguje na 2 lub większą ilość 
parametrów krytycznych, umieszczany jest 
wewnątrz pakietu

Typ 5 

Reaguje na wszystkie parametry 
krytyczne, umieszczany jest wewnątrz 
pakietu lub w urządzeniach testowych lub 
pakietach reprezentatywnych

Typ 6 Jak w pkt 5 dla danego ustawionego cyklu 
sterylizacji

LATO-JESIEŃ 2019 [69] Akademia Paznokcia

ZDROWIE

59



Sukces Nail Artist EF w Moskwie 
Miło nam poinformować, że Yulia Nikulina - Nail Artist Euro Fashion 

Akademia Paznokcia z Moskwy, zajęła I miejsce w Międzynarodowych 

Mistrzostwach Zdobienia Paznokci „Nail Olymp”, które odbyły się w 

dniach 26-27 maja w Moskwie. Yulia wygrała w kategorii debiutów TIP 

BOX wykonanych lakierami hybrydowymi. Serdecznie gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów! 

Pokaz trendów Hand&Nail Harmony
W dniu 12 czerwca 2019 w siedzibie Euro Fashion Akademia Paznokcia w Pruszczu Gdańskim odbył się pokaz trendów Hand&Nail Harmony. Pokaz 

prowadzili: Krasimira Petrova posiadająca najwyższy tytuł instruktorski Hand&Nail Harmony oraz Antony Buckley Dyrektor Szkoleń Hand&Nail 

Harmony w Europie. W trakcie kilkugodzinnego pokazu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowościami oraz produktami Morgan Taylor, 

Gelish, PolyGel, Gelish Dip i Art Form. W trakcie pokazu uczestnicy mieli 

możliwość przyjrzenia się pracy na poszczególnych produktach oraz 

zadawania pytań prowadzącym wydarzenie ekspertom. Pokaz zakończył 

się rozdaniem dyplomów wszystkim uczestnikom.

LATO-JESIEŃ 2019 [69]
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Szkolenie Instruktorskie Hand&Nail Harmony

W dniach 8-11 czerwca 2019 w siedzibie Euro Fashion Akademia Paznokcia w Pruszczu Gdańskim odbyło się szkolenie instruktorskie 

Hand&Nail Harmony. Szkolenie prowadzili: Krasimira Petrova posiadająca najwyższy tytuł instruktorski Hand&Nail Harmony oraz 

Antony Buckley Dyrektor Szkoleń Hand&Nail Harmony w Europie. Podczas 4 dni szkolenia instruktorzy mieli możliwość zapoznania się 

z nowościami, a także okazję, by doskonalić technikę przedłużania paznokci żelem, akrylem i systemem PolyGel. Ponadto szkolenie 

obejmowało pracę na produktach Gelish, Gelish Dip, Morgan Taylor oraz żelami do zdobień Art Form. Szkolenie zakończyło się egzaminem 

oraz przyznaniem certyfikatów w omawianych dziedzinach.
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1. Na standardowo przygotowany paznokieć nakładamy bia-
ły podkład, matujemy, a następnie ołówkiem zaznaczamy 
szkic twarzy naszej laleczki.

2. Wybieramy hybrydę w kolorze cielistym, przypominają-
cym kolor skóry. Utwardzamy w lampie.

3. Wypełniamy oczy zieloną hybrydą, utwardzamy i malu-
jemy rzęsy czarnym paintem, pamiętamy zaznaczeniu o 
błysku w oku. Utwardzamy w lampie.

4. Cienkim pędzelkiem rysujemy brwi, zarys nosa, dodajemy 

piegi i malujemy usta.

5. Kolejny krok to konturowanie twarzy i szyi ciemniejszym 
odcieniem przypominającym klasyczny bronzer. Utwar-
dzamy w lampie. Nakładamy matowy top i utwardzamy.

6. Wybieramy kilka odcieni czerwieni i pomarańczy. Maluje-
my włosy w tych kolorach, aby fryzura naszej lali nabrała 
wyrazu. Utwardzamy w lampie. Malujemy mini golf 
pod szyją w kolorze butelkowej zieleni, który uzupełni 
jesienną stylizacje. Nasza piegowata lala jest już gotowa!

Izabela Grabowska
Stylistka paznokci z 4-letnim doświadczeniem. 
Właścicielka Studia Urody Bellis. Wielbicielka 
nietypowych stylizacji i zdobień, nieustannie 

podnosząca kwalifikacje związane ze stylizacją 
paznokci. 

1 2 3 4 5 6

Piegowatalala
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1. Przygotowujemy stylizację z wykorzystaniem 
żelu cover do budowy. Następnie wybieramy 
kolor wiodący. Tutaj wybrana została ciemna 
fuksja. 

2. Na utwardzoną warstwę koloru nakładamy top 
bez warstwy dyspersyjnej. Wybieramy drobno 
zmielony pyłek, który stworzy efekt lustra. 
Należy wetrzeć go w gładką powierzchnię 
typu no wipe. Możemy zrobić to pacynką lub 
palcem. 

3. Wygładzony pyłek pokrywamy topem no wipe 
o wykończeniu błyszczącym lub matowym – 
wedle uznania.

4. Kolejny paznokieć malujemy wiodącym 
kolorem, zostawiając przestrzeń od skórek w 
kształcie 1/3 koła. Tu również wystarczy jedna 

warstwa koloru, ponieważ w kolejnym kroku 
prześwity nie będą miały dużego znaczenia.

5. Poza wiodącym kolorem przygotowujemy jasny 
kolor – w tym przypadku przybrudzony, jasny 
róż.  Nakładamy plamki koloru wiodącego i 
jasnego. Następnie nakładamy je naprzemien-
nie, aby powstały łatki. 

6. Cieniowanie kolorów możemy wykonać 
gąbeczką lub pędzelkiem. W tym przypadku 
do połączenia plamek wykorzystaliśmy pędzel. 
Przejście kolorów nie jest bardzo widoczne, 
kolory będą żywsze po pokryciu paznokci 
topem. 

7. Jeszcze przed nałożeniem topu aplikujemy 
kilka plamek pyłku, z którego korzystaliśmy 
wcześniej. Następnie nakładamy top matowy 

lub no wipe (drugi z nich możemy zmatowić 
polerką, dla uzyskania efektu velvet). Białym 
paintem bez dyspersji i cienkim pędzelkiem 
malujemy dwie cienkie linie zgodnie z 
kształtem łuku.  

8. Paznokcie z kolorową końcówką wykonujemy 
metodą frencha konstrukcyjnego. Żelem 
cover budujemy łożysko, opracowujemy je, a 
następnie wolną przestrzeń zamalowujemy 
kolorem wiodącym. Po utwardzeniu dodajemy 
kilka plamek koloru jasnego, a następnie 
odrobinę pyłu. Całość pokrywamy żelem clear. 
Po opracowaniu masy nakładamy top no wipe. 

9. Urozmaiceniem stylizacji będzie dodanie 
błyskotek. W tym przypadku zostały użyte 
cyrkonie oraz bulion. Możemy umocować je za 
pomocą bazy rubber, żelu lub topu. 

Paulina Laskowska
Instruktor stylizacji paznokci TRUSCADA TEAM 

Zdobywczyni 1 miejsca na Mistrzostwach Nail Pro w 
Rumunii 2017 (Hand Painting Nail Art-kat. nowicjusz)

Właścicielka 
Laskovska Nails&Beauty w Zielonej Górze

nr tel. 668 277 763 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Autumn look
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1. Budujemy paznokcie metodą żelową.

2. Paznokcie, które pozostają bez wzorów malujemy na gładko, srebrną i fioletową hybrydą. Na dwóch następnych, czarnym paint 
gelem, tworzymy geometryczne linie. 

3. Przestrzenie między liniami wypełniamy kolorami wcześniej pomalowanych paznokci. Paintem domalowujemy brakujące linie. 
Utwardzamy topem bez dyspersji. Fioletowa geometria jest już gotowa.

1 2 3

Edyta Nowakowska
Właścicielka salonu Kobieta z pazurem

Indigo Nails Lab Grójec
Stylistka paznokci z 13-letnim doświadczeniem.

kobietazpazurem.grojec

Letnia
GEOMETRIA
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1. Paznokcie przygotowujemy do stylizacji. Tworzymy cienką, przezroczystą warstwę bazową. 
Utwardzamy 30 sekund w lampie LED. 

2. Na całą długość paznokcia nakładamy żel kamuflujący, który odpowiednio modelujemy. 
Utwardzamy 90 sekund w lampie LED. Usuwamy lepką warstwę. Opracowujemy. 

3. Usuwamy pył powstały w trakcie stylizacji. Nakładamy żel wykończeniowy i utwardzamy 30 sekund 
w lampie LED. Wcieramy pyłek z efektem lustra. 

4. Żelem malujemy czerwone oraz pomarańczowe płatki. Stosujemy technikę malowania Petrikowa. 
Utwardzamy 5 sekund w lampie LED.

5. Tworzymy kolejną warstwę płatków. Utwardzamy 5 sekund w lampie LED.

6. Do namalowania delikatnych elementów stylizacji używamy cienkiego pędzelka oraz białej farbki. 
Dodajemy kropki. Utwardzamy 30 sekund w lampie LED. 

7. Nakładamy żel i utwardzamy 30 sekund w lampie LED. Dodajemy cyrkonie. 

1 2 3 4 65

Ksenia Zhukovska
Dyplomowany Instruktor Euro Fashion Akademia Paznokcia

Posiada tytuł „Narodowa duma w sztucznych paznokciach”2015
Sędzia kwalifikacyjnego etapu mistrzostw Nail Pro Eastern Europe.

3-krotna złota medalistka mistrzostw NailPro Eastern Europe 
Competitions Kharkov Beauty 2014

Top-10 Eastern Europe Competitions Kharkov Beauty 2014
Competiotion Ukraine.

Ksenia Zhukovska
Certified Instructor

Euro Fashion Akademia Paznokcia

7

Jesień
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1. Na jednej dłoni, przy użyciu czterech dowolnych 
kolorów tworzymy ombre. Utwardzamy. 

2. Na drugiej dłoni, kolorowym paintem, za pomocą 
cienkiego pędzelka do zdobień, malujemy kontury 
owoców. Wypełniamy je paintem i utwardzamy zgodnie 
z zaleceniami producenta.

3. Malujemy cienie na owocach. 

4. Wypełniamy tło paznokci.

5. Tworzymy kontury owoców.

6. Wszystkie paznokcie pokrywamy topem. Utwardzamy. 
Po nałożeniu topu podkreślamy całość białymi liniami.

1 2 3

4 5

Karina  Makovoz-Koniaieva 
Nail artist, miłośniczka zdobień, stylistka paznokci 

z wieloletnim doświadczeniem.

makovozkoniaievakarina

6

Mocowoców
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1. Aplikujemy dwie warstwy białego lakieru hybrydowego - za 
każdym razem utwardzamy w lampie. Ściągamy warstwę 
dyspersyjną.

2. Zielonym lakierem hybrydowym malujemy szeroką linię, aby 
uzyskać zarys skóry węża. Nie utwardzamy w lampie.

3. Pędzelkiem do zdobień i niebieskim lakierem hybrydowym 
malujemy cienką linię na konturach skóry węża. Utwardzamy w 
lampie.

4. Mieszamy niewielką ilość czarnego lakieru hybrydowego z 
topem i aplikujemy na zdobienie. Nie utwardzamy. Za pomocą 

sondy wykonujemy kropki topem – uważamy, żeby nie rozlały 
się na resztę zdobienia. Utwardzamy. Pokrywamy topem cały 
paznokieć. Utwardzamy i przecieramy cleanerem.  

5. Pędzelkiem do zdobień i czarnym paintem wykonujemy cienkie 
fale na konturach – uważamy, żeby nie przenikały się wzajemnie. 
Utwardzamy w lampie.

6. Za pomocą sondy, czarnym paintem, malujemy kropki. 
Utwardzamy. 

7. Topem no wipe wykonujemy krople rosy. Utwardzamy. 

1 2 3 4 65 7

Anna Pieczywek  
Dyplomowany Technik Usług Kosmetycznych 

Stylistka rzęs i paznokci 
Miłośniczka Nail Art

Laureatka wielu konkursów stylizacji paznokci 
studiourodyasmeen

ModnyModny
wężowy wzór
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1 2 3 4 5

1. Paznokieć nadbudowujemy bazą i utwardzamy w lampie.

2. Na paznokciu osłaniamy miejsce, które nie zostaje poddane ombre.

3. Paznokieć malujemy wybranym kolorem lakieru hybrydowego. Utwardzamy  w lampie.

4. Zdejmujemy pasek z paznokcia i za pomocą topu matującego wykańczamy stylizację. Utwardzamy w lampie. 

5. Za pomocą pędzelka i wybranych produktów bez dyspersji uzupełniamy stylizację. Całość również utwardzamy w lampie.

Katarzyna Wojtczak
Indigo Educator z centrali w Łodzi. 

Zdobywczyni medali na mistrzostwach w 
Londynie, Genewie i Madrycie w kategorii Nail Art. 
Autorka licznych stylizacji do zdjęć reklamowych. 
Perfekcjonistka obdarzona niezwykłym zmysłem 

estetycznym. Pasjonatka misternych, artystycznych 
zdobień.

VooVooDoDooo
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Indigo Nails
Jesień to czas porządków – także wśród salonowego wyposażenia. Gdy 
Twoje narzędzia najlepsze chwile mają już za sobą, powinnaś rozważyć 
wymianę na nowe. I tutaj Indigo przygotowało dla was coś specjalnego! 
Od teraz w naszej ofercie znajdziecie m.in. cążki do skórek, zaciskarki, 
kopytka oraz cęgi do pedicure. Do swoich salonów możecie też zamówić 
ekskluzywną linię narzędzi Indigo, przyciągającą wzrok elegancką czernią. 
CENA: Informacja o cenach poszczególnych narzędzi Indigo znajduje się na 
stronie internetowej. 
www.indigo-nails.com

ENTITY
Kolekcja Haute List
6 całkiem nowych kolorów w palecie ENTITY, piękne modne odcienie 
tego sezonu. Wielowymiarowy pomarańcz, gorący róż, elegancka 
orchidea, mocny niebieski z kroplą fioletu, bajeczny błękit oraz 
stylowa opalizująca żółć. Wszystkie kolory dostępne jako żel-lakier 
oraz Dip.
Cena Dip: 107zł (43g)
Cena żel-lakieru: 79,90zł (15ml)
www.eurofashion.com

Nails Company
Eleganckie, designerskie, trwałe — takie są paletki do zdjęć NC Nails 
Company International! 
Wybierz swój ulubiony kolor:
• Różowy
• Niebieski
• Przezroczysty/Biały
Malujesz piękne zdobienia na tipsach, ale nie wiesz, jak je stylowo 
zaprezentować na zdjęciu? Koniec przyklejania tipsów do pędzelka! Z 
pomocą przychodzą aż TRZY paletki do zdjęć!
www.nailscompany.pl

GELISH
Gelish Go File Hybrid Electric File
MOC SPOTYKA MOBILNOŚĆ 
Więcej mocy. Większa żywotność baterii. WIĘCEJ USŁUG. 
Nasza ekskluzywna stacja dokująca Go File™ zapewnia mobilność 
i wygodę połączoną z mocą urządzenia stacjonarnego. 35 000 RPM 
z True Torque™ i beztarciową konstrukcją. 8-10 godzin pracy na 
baterii pozwala ci na dłuższą pracę bez przerw.
www.eurofashion.com
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Nails Company
Profesjonalna lampa DuoGlow BL wykonana jest ze stopu aluminium, 
przez co jej składany statyw jest nie tylko stabilny, ale i zadziwiająco lekki. 
Wysokość statywu o trzystopniowej regulacji może wynosić zaledwie 50 lub 
aż 180 cm, dzięki czemu lampa sprawdzi się w każdym pomieszczeniu. 
Ramię multimedialne posiada uchwyt na telefon, który umożliwia 
wykonywanie zdjęć oraz filmów podczas Twojej pracy. 
Panel sterujący zawiera również port USB, za pomocą którego naładujesz 
swój telefon w trakcie stylizacji. Teraz możesz sama prowadzić transmisje 
online na Facebooku czy Instagramie! W ten sposób zdecydowanie 
urozmaicisz profil w mediach społecznościowych i dotrzesz do większej ilości 
odbiorców.
www.nailscompany.pl

Indigo Nails
Niezwykle elegancki pędzelek do pyłków w kształcie róży. Praktyczne narzędzie, 
które pomoże Ci pozbyć się zbędnego pyłu i stylowy gadżet, który doda uroku 
wnętrzom Twojego salonu. Nie ma róży bez kolców? A jednak! Pędzelek do 
pyłków Flower Brush z mięciutkim włosiem zdecydowanie przeczy tej tezie. 
Przekonaj się sama! 
CENA: 19.90 zł 
www.indigo-nails.com

Nails Company
Topy bez warstwy dyspersyjnej, odporne na zarysowania. Idealne 
do wykańczania stylizacji hybrydowych, żelowych, akrylożelowych 
i akrylowych. Te topy nie świeci w lampie czyli nie zmienia koloru 
ciemnych lakierów hybrydowych (co bardzo ważne, ponieważ efekt na 
czarnym lakierze jest obłędny!)
Posiadają one drobne, srebrne, złote oraz rózowe drobinki które 
przepięknie się mienią.  Zapomnij o pyłkach. Teraz wystarczy że nałożysz 
sam top a efekt na paznokciu gotowy! To nigdy nie było tak proste.
www.nailscompany.pl

GELISH
Gelish® 18G UnpluggedTM LED Professional Light 
Gelish® 18G UnpluggedTM LED Professional Light lampa to opracowana 
naukowo, precyzyjnie skalibrowana autentyczna dioda LED (Light-Emitting 
Diode) o wyjątkowej jakości. Została specjalnie zaprojektowana do 
szybkiego, wydajnego utwardzania żeli, szczególnie do wysokowydajnych 
żeli Gelish® twardych oraz żel-lakierów Soak-Off Gelish®. W lampie znajduje 
się (18) 2-watowe diody LED rozmieszczone strategicznie wewnątrz lampy, 
dzięki czemu cała przestrzeń świetlna jest wykorzystana w celu zapewnienia 
równomiernego utwardzania pięciu palców.
www.eurofashion.com

MakearTM

MakearTM przedstawia nową kolekcję jesiennych kolorów - „Fall in 
Colours”. Jeśli kochasz ciepłe i stonowane barwy jesieni, które zarazem 
pozwolą Ci na odrobinę szaleństwa, to w tej kolekcji znajdziesz coś dla 
siebie. Osiem starannie dobranych, nowych kolorów, z których stworzysz 
piękne i nastrojowe jesienne stylizacje. Dostępne w sprzedaży już od 16 
września.
www.makear.pl
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Indigo Nails

Nail Polish 2+2
Aż do wyczerpania zapasów możesz cieszyć się promocją 2+2 na produkty 
Nail Polish. 
Kupując cztery produkty płacisz cenę dwóch.
www.indigo-nails.com

Euro Fashion
Płytka ze stali nierdzewnej chroniona folią, którą należy usunąć 
przed pierwszym użyciem. Doskonała jakość odbitych grafik - 
wykorzystanie wytrzymałych materiałów pozwoli na wykonanie 
wielu fantazyjnych zdobień bez obaw o zużycie.
Cena: 11zł (było 22zł)
www.eurofashion.com

Indigo Nails

Gel Brush 2+2 
Aż do wyczerpania zapasów możesz cieszyć się promocją 2+2 na 
produkty Gel Brush.  
Kupując cztery produkty, płacisz cenę dwóch. 
www.indigo-nails.com

Christrio
Żel o niesamowitym połysku! Jednofazowy nieżółknący, 
samopoziomujący wykona za Ciebie połowę pracy, możesz go 
używać na formę, tipsa, pozwala stworzyć estetyczne paznokcie i 
chorni naturalną płytkę paznkcia. Dostępne kolory: french pink, 
french white i natural o pojemności 28g.
Cena: 75zł (było 149.59zł)
www.eurofashion.com

Akademia Paznokcia LATO-JESIEŃ 2019 [69]

PROMOCJE

76



Weekend inspiracji
Targi BEAUTY FORUM są poświęcone top 
trendom kosmetyki profesjonalnej oraz 
nowoczesnej edukacji. 21-22 września 
ponownie możemy liczyć na wiele nowości 
w dziedzinie pielęgnacji, stylizacji i 
zdobienia paznokci. Bogata oferta firm 
paznokciowych, pokazy, seminaria i warsztaty 
z międzynarodowymi gwiazdami oraz 
emocjonujące mistrzostwa. Przyjrzyjmy się im 
bliżej! 

Odbiciem dynamicznego rozwoju branży nail 
design jest rosnąca i niezwykle atrakcyjna oferta 
Targów BEAUTY FORUM dla profesjonalistów 
oraz młodych pasjonatów pięknych dłoni i 
paznokci. Ciekawi nowych trendów, nowinek 
produktowych, zabiegowych i technologicznych 
znajdą tutaj mnóstwo inspiracji. Pod 
nowym adresem, w Centrum Targowo-
Konferencyjnym GLOBAL EXPO w Warszawie, 
targi oferują komfortową, nowoczesną 
przestrzeń. Przejrzyście zaprojektowane 
strefy wystawiennicze obejmują: Kosmetykę 
klasyczną i aparaturową, Paznokcie i rzęsy, 
Makijaż klasyczny i permanentny, Podologię 
i Strefę Exclusive dla selektywnych marek. Po 
raz kolejny targi goszczą Fundację Piękniejsze 
Życie, organizującą warsztaty pielęgnacji i 
makijażu w ośrodkach onkologii.

Ugruntowaną renomą i olbrzymią frekwencją 
cieszy się Międzynarodowy Kongres 

Kosmetyczny. Najlepsi prelegenci i inspirujące 
wykłady, uzupełnione praktyką, przyciągają 
zarówno osoby z doświadczeniem zawodowym, 
jak i młodzież, stawiającą pierwsze kroki w 
branży. Program Kongresu został pogrupowany 
w nowe kategorie tematyczne:

• PMU and LASH & BROWS – makijaż 
permanentny i stylizacja brwi/rzęs

• ACNE FORUM – kompleksowa diagnostyka 
i terapia skór trądzikowych

• BEAUTY EXPERT – kosmetologia 
zaawansowana w ujęciu 
interdyscyplinarnym

• FOOT EXPERT – specjalistyczna 
pielęgnacja stóp i podologia

• HAIR & BODY ANTI-AGING – holistyczna 
pielęgnacja i profilaktyka w trychologii i 
kosmetyce twarzy i ciała

• BEAUTY BUSINESS – marketing, 
zarządzanie, psychologia biznesu

• MAKE-UP & STYLE – profesjonalny makijaż 
i stylizacja

• NAIL ART & DESIGN – profesjonalna 
stylizacja i zdobienie paznokci

W kategorii NAIL ART & DESIGN przygotowano  
seminaria, które poprowadzą wybitne ekspertki 
z Polski i zagranicy: 

• Ruslana Ruzhytska – aerografia w 
manicure

• Viktorija Borovikova – EXPRESS Nails, 
czyli budowa paznokcia z jednej kropli

• Małgorzata Kruś – O perfekcyjnym 
i trwałym manicure hybrydowym by 
MollyLac

• Galyna Yamnytska, Katerina Biliaeva – 
zaprezentują nowość na polskim rynku 
Fiber Włókno.

Ponadto Victorija Borovikova poprowadzi 
warsztat pt. Budowa paznokci w aktualnych 
trendach – współczesny migdał.

Sercem wydarzeń dla profesjonalistów 
zdobienia paznokci i pielęgnacji stóp oraz 
wizażystów będzie scena MAKE-UP & NAIL 
POINT. To nowość w tym roku. Tutaj odbywają 
się na żywo prezentacje najlepszych stylistów 
i szkoleniowców z szeroko pojętej dziedziny 
dłoni i stóp oraz pokazy makijażu. Na scenie 
wystąpi m.in. światowej sławy stylistka 
paznokci – Andrea Szalay znana szerszej 
publiczności jako „Norka”.

Publiczność będzie oklaskiwać zwycięzców 
mistrzostw stylizacji i zdobienia paznokci na 
scenie BEAUTY POINT. Targi BEAUTY FORUM 
są bowiem areną emocjonujących konkursów. 
Wiele znanych stylistek i edukatorek tutaj 
zdobyło swoje pierwsze trofea. Jesienią odbędą 
się: 10. Mistrzostwa Manikiuru Hybrydowego 
BLACK & WHITE oraz nowość: Mistrzostwa 
Zdobienia Salonowego NAILART EXPRESS na 
temat: Autumn Dreams.

Szczegółowe informacje o targach, programie 
wykładów, pokazów i regulaminy mistrzostw 
znajdziesz na www.beauty-fairs.com.pl
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1. Tworzymy szkielet paznokcia i nadajemy mu kształt sztyletu, następnie przedłużamy łoże.  

2. Nakładamy kolorowy akryl i robimy witraż.

3. Budujemy i piłujemy paznokcie, zachowując ich kształt. 

4. Przy użyciu akrylu robimy róże.

5. Malujemy białe kreski i nabłyszczamy topem.

6. Za pomocą akrylu kleimy róże. Nasza stylizacja jest już gotowa. 

1 2 3 4 65

Roman Cesarz
Advanced Educator Euro Fashion Akademia Paznokcia

Bydgoszcz
www.EuroFashion.com
www.efexclusive.com

Roman Cesarz
Advanced Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Akrylowe
sztylety
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1. Budujemy paznokieć, malujemy kolorem białym, pokrywamy topem i matujemy.

2. Malujemy zdobienie farbkami akwarelowymi.

3. Wykańczamy zdobienie, cieniujemy oraz pokrywamy topem nabłyszczającym.

4. Na płatki oraz listki nakładamy gęsty żel przezroczysty.

5. Na większe płatki nakładamy powtórnie żel przezroczysty. Obok zdobienia robimy kropki w 
celu stworzenia efektu mokrych paznokci.

1 2 3 4 5

Lilianna Brudzisz
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Stylistka rzęs i paznokci

Lilianna Brudzisz
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Pracownia kosmetyczna Lilly
Liliannabrudzisz

Klasyczny duet
w kwiatowym towarzystwie
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1. Paznokieć przygotowujemy w sposób standardowy. 
Nakładamy dwie warstwy białego lakieru hybrydo-
wego – utwardzamy każdą z nich. Następnie całość 

pokrywamy topem, po czym matujemy je bloczkiem 
polerskim. Czerwoną oraz różową hybrydą malujemy 

kształt arbuzów - przed utwardzeniem delikatnie 
mieszamy je ze sobą. 

2. Malujemy jedną żółtą oraz dwie zielone linie na 
brzegach czerwieni. Kolory nakładamy w kolejności 

od najjaśniejszego do najciemniejszego. Przed 
utwardzeniem delikatnie mieszamy je ze sobą.

3. Czarną hybrydą, przy użyciu cienkiego pędzelka, 
malujemy pestki. Następnie całość utwardzamy, 

nakładamy top i kolejny raz utwardzamy. 

4. Mieszanką topu bez dyspersji oraz małej ilości 
czerwonej hybrydy malujemy spływający sok. 

Nakładamy kilka warstw, aby uzyskać efekt 3D. Każdą 
warstwę utwardzamy. Dodatkowo za pomocą samego 

topu tworzymy krople wody na arbuzie, po czym 
całość utwardzamy.

1 2 3 4

Ilona Kuchno
Właścicielka salonu Cosmetic - Service w Bochni

Tel: 533-222-987

cosmeticserviceilona
ilonakuchno

Arbuzowawariacja
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1. Na opracowane paznokcie jednej dłoni aplikujemy żel w celu 
wzmocnienia płytki. Trzy paznokcie malujemy hybrydą w kolorze 
bordowym i pokrywamy topem bez warstwy dyspersyjnej. Na 
serdeczny i środkowy paznokieć kładziemy hybrydę w kolorze 
jasnego, pudrowego różu. Pokrywamy topem no wipe.

2. Na formie do przedłużania paznokci tworzymy róże 3D w 
odcieniach różu.

3. Mocujemy różyczki.

4. Wykańczamy stylizację bulionem i kryształkami. Dopełnieniem 
stylizacji jest biżuteria wykonana akrylem w tonacji zdobienia.

5. Standardowo także przedłużamy paznokcie drugiej dłoni, 
opracowujemy. Trzy paznokcie malujemy kolorem granatowym. 
Pokrywamy topem no wipe. Na serdeczny i środkowy paznokieć 
kładziemy kolor błękitny - używamy lakieru hybrydowego. 
Pokrywamy topem no wipe. 

6. Na formie do przedłużania paznokci tworzymy róże 3D w 
odcieniach niebieskiego.

7. Mocujemy różyczki oraz wykańczamy stylizację bulionem i 
kryształkami. Dopełnieniem stylizacji jest biżuteria wykonana 
akrylem w tonacji zdobienia.

1 2 3 4

5 6 7

Akrylowe
róże

Anna Michalska
Educator Chiodopro

Właścicielka Studio Stylizacji „Effect”, Iława 
I Miejsce – Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Zdobienia Paznokci Złota Jesień 2015

Studio Stylizacji „Effect”
Anna Michalska Educator Chiodopro Academy

anna_michalska_educator
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Zakończenie Rocznej Szkoły Stylizacji 
Paznokci ,,Nailschool” by MakearTM

W ostatnim czasie w Białymstoku, Warszawie i na Śląsku odbyło się 

zakończenie Rocznej Szkoły Stylizacji Paznokci ,,Nailschool” by MakearTM.

Naszym kursantkom serdecznie gratulujemy. Kolejna edycja Rocznej 

Szkoły rusza już we wrześniu, po więcej szczegółów zapraszamy na nasz 

profil na Facebooku.

Summer Art 3D – 
letnia porcja wiedzy

Zjawiskowe zdobienia, nauka stylizacji z nutką letniego 

szaleństwa i mnóstwo pozytywnej energii. Tak można 

podsumować Summer Art 3D – cykl warsztatów Indigo, który 

cieszył się zainteresowaniem stylistek zarówno w Polsce, jak i za 

granicą. Nasze kursantki miały okazję nauczyć się, jak wykorzystać 

pełen potencjał Mousse Gel i Art Gum - produktów Indigo 

idealnie nadających się do tworzenia trójwymiarowych zdobień. 

Nie zabrakło letnich inspiracji i dużej dawki praktycznych porad. 

Dziękujemy, że byłyście z nami! 

Jeżeli nie możecie doczekać się kolejnych warsztatów Indigo 

śledźcie naszą stronę www.indigo-nail.com/blog. 

Tam znajdziecie wszelkie informacje o zbliżających się 

wydarzeniach.  Stay Tuned! 

Szkolenie Enbio
31 lipca w Katowicach, odbyło się szkolenie pod nazwą : 

Dezynfekcja i sterylizacja w salonie kosmetycznym. Organizatorem   

wydarzenia była firma Enbio - producent autoklawów oraz Vellp 

Professional Beauty Expert - atelier edukacyjno-kosmetologiczne 

prowadzone przez Panią Ewę Żabińską-Lubowiecką - Prezes 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Stylistów Paznokci „Fantasmagorie”. 

Na szkoleniu zostały poruszone m.in. kwestie związane z właściwym 

przygotowaniem narzędzi, przeprowadzanie testów chemicznych i 

biologicznych, a także archiwizowanie danych z procesów. Uczestniczki 

szkolenia otrzymały sporą dawkę wiedzy i odpowiedzi na wszystkie 

nurtujące pytania.
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Eleganckie
Ornamenty
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www.nailartmagazine.pl

Jesienna
Róża
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Owoce?
Tylko w 3D!

90 Neony w 
towarzystwie 
kwiatów
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Magdalena Talarczyk 
Profi Educator firmy Słowianka Nail Trends 

Właścicielka salonu MALU MALU Magdalena 

Talarczyk w Szczecinie

Do wykonania zdobienia 
potrzebne są:
Żel: clear
Hybryda: czarna
Ozdoby: złoty pyłek
Żel do zdobień: czarny żel bez dyspersji
Żel nabłyszczający: top no wipe

Eleganckie ornamenty

1. Na opracowany pazno-
kieć nakładamy czarną 
hybrydę. Utwardzamy.                                  
   
   
   
   
 

2. Na utwardzoną czarną 
hybrydę nakładamy top 
no wipe. Utwardzamy. 
Następnie wcieramy 
złoty pyłek.  
   
   

3. Na złoty pyłek 
nakładamy top no wipe. 
Utwardzamy. Następnie, 
na utwardzonym topie, 
żelem do zdobień bez 
dyspersji malujemy 
wzór. Utwardzamy 
go przez 2 min. Nasze 
zdobienie jest gotowe.

NailArt
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Rocio Del Prado
Educator Euro Fashion Akademia Paznokcia

Nail Artist Mexico, wykonuje makijaż 

permanentny, grafik, tatuażystka 

oraz artysta plastyk 

rociodelpradonails@gmail.com

Do wykonania zdobienia 
potrzebne są:
Akryl: cover
Farbka akrylowa: czarna
Żel: nabłyszczający
Ozdoby: flash effect

Jesienna róża

1. Akrylowym coverem wymie-
szanym z płatkami flash effect 
budujemy paznokieć. Pilnikiem 
opracowujemy paznokieć. 

2. Czarną farbką malujemy małą 
spiralę stanowiącą centrum róży 
i liści.    

3. Dodajemy kolejne płatki. Te 
same czynności powtarzamy na 
górze paznokcia.

4. Dodajemy płatki mniejszej róży, 
następnie dodajemy listki.  
    
    

5. Rysujemy zarys materiału/
wstążki.

6. Powstały zarys malujemy roz-
wodnioną farbką, aby otrzymać 
mniejszą intensywność koloru. 
    
    

7. Czarną farbką podkreślamy 
zarys.

8. Nabłyszczamy.

Rocio Del Prado
Educator 

Euro Fashion Akademia Paznokcia
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Klaudia Gozdek
Stylistka paznokci z 10-letnim doświadczeniem

Instruktorka marki Makear

Założycielka salonu oraz centrum szkoleniowego

Amethyst NailSpa, Łódź

Instagram: Amethyst_klaudia_gozdek

Do wykonania zdobienia 
potrzebne są:
Hybryda: biała, łososiowa, żołta, 
pomarańczowa, fuksja
Paint gel: biały, czarny
Top: matowy

Owoce? Tylko w 3D!

1. Paznokieć 
pokrywamy hybrydą 
koloru białego. Po 
jej utwardzeniu, na 
połowę jednego 
paznokcia nakła-
damy łososiowy 
lakier hybrydowy. 
Całość pokrywamy 
topem matowym. 
Posłuży on za idealny 
podkład pod Nail 
Art.   

2. Tworzymy łuki z kilku 
kolorów lakierów 
hybrydowych. Nie 
utwardzamy.  
   

3. Cienkim pędzelkiem 
do Nail Artu 
blendujemy 
kolory. Delikatnymi, 
pociągłymi ruchami 
przesuwamy pędzel 
w kierunku pozio-
mym. Cieniowanie 

rozpoczynamy od 
najjaśniejszego 
koloru zatrzymując 
pędzel w połowie 
łuku. Czynność 
powtarzamy, tym 
razem rozpoczynając 
od koloru najciem-
niejszego. Po jej 
zakończeniu, nasze 
ombre utwardzamy 
minutę w lampie 
LED/Dual LED. Całość 
pokrywamy topem, 

aby płynnie wykonać 
pozostałą część 
zdobienia.  
   

4. Białym lakierem 
hybrydowym 
oraz paint gelem 
wykańczamy wzór. 
Do tej czynności 
używamy cienkiego 
pędzla z włosia 
syntetycznego typu 
liner.  

5. Czarnym paint 
gelem, przy pomocy 
cienkiego pędzla 
typu liner, malujemy 
cienkie i nieregu-
larne linie, tworząc 
wykończenie 
oraz otoczkę dla 
zdobienia.  
   
   
   
   

6. Zdobienie 
pokrywamy topem 
matowym, aby do-
dać mu charakteru 
oraz satynowego 
wykończenia.Opcjo-
nalnie, przy pomocy 
żelu clear, nakładamy 
na utwardzony top 
krople, które sprawią, 
że zdobienie będzie 
wydawało się bar-
dziej trójwymiarowe.

NailArt
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Elżbieta Wiązowska
Dyplomowany Instruktor 

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Studio Black - Skierniewice

Do wykonania zdobienia 
potrzebne są:
Akryl: cover
Hybryda: biała, różowa
Paint gel: ciemnoróżowy, fioletowy, 
biały, zielony

Neony 
w towarzystwie
kwiatów

1. Akrylem cover przedłu-
żamy paznokcie.  
   
   

2. Wybrane do zdobienia 
paznokcie pokrywamy 
białym lakierem 
hybrydowym, pozostałe 
– różowym.

3. Na białych paznokciach 
rysujemy ołówkiem szkic 
kwiatów.   
   

4. Poszczególne płatki 
cieniujemy paint gelami. 
   
   

5. Zielonym paint gelem 
malujemy listki. Całość 
pokrywamy topem 
– gotowe!

Elżbieta Wiązowska
Dyplomowany Instruktor

Euro Fashion Akademia Paznokcia
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Paulina Rajca
Dyplomowana instruktorka

Właścicielka Studia PAURA 

Profesjonalna Stylizacja Paznokci

Wałbrzych

www.facebook.com/paurapaznokcie

Do wykonania zdobienia 
potrzebne są:
Akryl: pink
Żel do zdobień: beżowy, ciemnobrązowy, 
różowy, czerwony, zielony
Żel: clear
Paint gel: czarny, czerwony
Ozdoby: cyrkonie

Pani Jesień

1.  Na przygotowa-
nym, opracowa-
nym paznokciu 
malujemy zarys 
twarzy – używamy 
beżowego żelu. 
Utwardzamy.  
   
   
   
   
   

2. Ciemnym, brązo-
wym odcieniem 
malujemy kolejne 
elementy - powieki, 
nos oraz delikatnie 
zaznaczamy 
kontur postaci. Tym 
samym odcieniem, 
rozmytym z topem, 
tworzymy cienie 
na policzkach, 
czole oraz szyi. 
Utwardzamy.

3. Czerwienią, 
pracując jedynie 
czubkiem pędzelka, 
tworzymy usta. 
Czarnym paint 
gelem włos po 
włosku malujemy 
brwi - staramy 
się nie dociskać 
pędzelka zbyt 
mocno, tworzymy 
cienkie linie. 
Utwardzamy.

4. Delikatnymi 
ruchami, podobnie 
jak w przypadku 
brwi, malujemy 
rzęsy. Na policzki 
nakładamy odrobi-
nę różowego żelu, 
po czym delikatnie 
rozmywamy go 
topem. Utwardza-
my.   
   

5. Bardzo ciemnym 
brązem, 
pojedynczymi 
pociągnięciami 
malujemy włosy. 
Całość pokrywamy 
topem, utwardza-
my.   
   
   
   
   

6. Czerwonym oraz 
zielonym malujemy 
gałązki jarzębiny. 
Wklejamy kilka 
drobnych cyrkonii. 
Utwardzamy.

NailArt
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Iwona Kiwacka-Majerczyk
Instruktor Mistero Milano 

tel. 604 505 620

www.paradnica.pl

Do wykonania zdobienia 
potrzebne są:
Akryl: cover
Hybryda: fioletowa
Paint Gel: jasnozielony, ciemnozielony, 
czarny, biały
Żel nabłyszczający: clear, top no wipe
Ozdoby: opalizujące płatki alu, fioletowy 
brokat

Winogrona

1. Standardowo przygotowujemy 
płytkę paznokcia naturalnego, 
a następnie przedłużamy go 
coverem na szablonie, w tym 
przypadku nadajemy mu 
kształt migdała współczesnego. 
Malujemy french w kolorze 
ciemnego fioletu.

2. Na frenchu układamy opalizujące 
płatki alu oraz odrobinę fioleto-
wego brokatu – utwardzamy.

3. Całość pokrywamy topem, 

utwardzamy, a następnie 
matujemy polerką.

4. Malujemy pierwszy listek 
metodą one stroke przy pomocy 
ciemnego i jasnozielonego 
paintgelu – utwardzamy.

5. Domalowujemy kolejne 
listki – utwardzamy. Każdy listek 
pokrywamy drugą warstwą, aby 
podbić kolor.

6. Koło listków domalowujemy 

cień – utwardzamy.

7. Dokładamy gałązki 
– utwardzamy.

8. W miejscu, gdzie będzie kiść 
winogrona przyciemniamy, a 
następnie utwardzamy. Całość 
pokrywamy topem nabłyszczają-
cym – utwardzamy.

9. Gęstym topem no wipe 
wymieszanym z fioletową 
hybrydą zaczynamy układać kulki 

winogrona – każdą przymrażając 
osobno w lampie.

10.  Ciemnozielonym paintgelem 
wymieszanym z odrobiną 
czarnego domalowujemy uner-
wienie w listkach oraz delikatnie 
podkreślamy gałązki.

11.  Całość wykańczamy białym pa-
intgelem, podkreślając wybrane 
elementy wzoru i kontury.

NailArt

093
NailArt

NailArt

093
NailArt



1. Na uprzednio przygotowanym, zmatowionym paznok-
ciu, ołówkiem tworzymy zarys postaci.

2. Twarz wypełniamy cielistym kolorem wymieszanym z 
dodatkiem fioletu.

3. Zaczynamy malować poszczególne elementy twarzy. 
Po nałożeniu konkretnego koloru, przed utwar-
dzeniem, cienkim pędzelkiem dodajemy jaśniejszy 
lub ciemniejszy odcień – uzyskamy efekt cieni oraz 
trójwymiarowości.

4. Wypełniamy zęby i oczy, malujemy powieki - wszystko 

tą samą techniką, co wyżej.

5. Kolorujemy włosy, starając się pracować pędzelkiem w 
kierunku od środka do zewnątrz.

6. Czarnym paintem obrysowujemy kontury i dodajemy 
trochę zmarszczek.

7. Wykańczamy topem - standardowo przy zdobieniach 
nakładamy top dwa razy. Pierwszą warstwę matowimy, 
przecieramy i znów kładziemy top. W razie potrzeby, 
przed utwardzeniem obracamy dłoń, aby wypoziomo-
wać top – w ten sposób uzyskamy idealnie równą taflę.

Katarzyna Floriańczyk  
Blondi Nails

Instruktor SPN NAILS 
Ul. Bema 5, 05-480 Karczew

Tel: 500 406 383
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1. Na paznokcie nakładamy kolorową bazę hybrydową, 
będzie ona świetnym tłem dla takiego zdobienia.

2. Białym lakierem hybrydowym malujemy kształt plastra 
arbuza. Pomoże to uwidocznić jaskrawe kolory.

3. Zielonym żelem do zdobień, wymieszanym z topem 
hybrydowym, cieniujemy skórkę arbuza.

4. Topem z czarnym żelem tworzymy efekt cienia, aby 

nadać zdobieniu efektu trójwymiarowości.

5. Dwoma odcieniami różu wypełniamy białą przestrzeń.

6. Czarnym żelem malujemy detale, takie jak pestki. 

7. Białym żelem malujemy błyski światła – robimy to bardzo 
delikatnie! Całość pokrywamy matowym topem.

8. Na koniec gęstą bazą hybrydową tworzymy krople wody.

Patrycja Gerech
Instruktor Noriko Nails

I miejsce w kategorii nail art w mistrzostwach Beauty Trend’s 2018
II miejsce w kategorii nail art w mistrzostwach Beauty Trend’s 2019

Prowadzi gabinet kosmetyczny Pin up beauty salon

1 2 3 4 5 6 5 6

Soczyste
zdobienie
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Drogi Czytelniku! 
Jeżeli kupujesz pismo Akademia Paznokcia, z pewnością 
jesteś już doświadczonym stylistą paznokci. Jednak 
śmiało możemy stwierdzić, że po gazetę sięga coraz więcej 
hobbystów. Ten artykuł powstał właśnie z myślą o Was. 

Jaka jest najlepsza ścieżka kariery, by pokonać drogę od hobbysty 
do stylisty? 

Podejrzewam, że wielu spośród stylistów paznokci z wieloletnim 
doświadczeniem zaczynało tak samo – od malowania paznokci sobie, 
a następnie swoim przyjaciółkom. Często wszystko zaczyna się od 
„zabawy” w stylizację oraz hobby. Pamiętajmy jednak, że zabawą to 
nie jest. W obliczu alergii, zakażeń oraz braku higieny, musimy bardzo 
uważać na zdrowie swoje oraz swoich klientów. Oczywiście, nigdy 
nie była to zabawa, jednak 20 lat temu nie było takiej świadomości, 
zarówno wśród stylistów, jak i klientek. Nie przywiązywało się takiej 
uwagi do jednorazowych pilników, nakładek na mandrel oraz fakt, czy 
stylista ma własny autoklaw. Wszystko ewoluuje. Wy, jako hobbyści, 
też powinnyście iść do przodu.  

W trakcie studiów malowałam paznokcie wszystkim koleżankom. Po 
studiach rozpoczęłam pracę w banku. Pamiętam strach, który mi 

wtedy towarzyszył. Zadawałam sobie wiele pytań, nie wiedziałam czy 
rzucić pracę i zająć się rozwijaniem swojej pasji, czy zostać w branży 
ekonomicznej. Jeśli chciałam coś osiągnąć, musiałam, kolokwialnie 
mówiąc: „nieźle się napiłować”. To ciężka, fizyczna praca! Obecnie 
mamy dostęp do frezarek, które bardzo skracają czas pracy, a co 
najważniejsze – pozwalają nam być perfekcyjnymi w tym, co robimy. 

do stylisty
Od hobbysty
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Magdalena Perec 
Akademia Magik 
Piła  
Tel: 602601844

magikpila

Jakie szkolenia są podstawą?

Aplikacja hybrydy, praca różnymi frezami i manicure frezarkowy 
– po tych szkoleniach możecie być perfekcyjnie przygotowani do 
bycia stylistą. Uwierzcie mi, internet nie zastąpi szkolenia. Rzetelną, 
podpartą doświadczeniem wiedzę zdobędziecie jedynie na szkoleniu 
u profesjonalisty. Zastanówmy się, przecież nie ma kursów na prawo 
jazdy online. Dlaczego? Z prostego powodu – to także wymaga 
wprawy! Nie nabierzemy jej przez internet. Wykonywanie usług z 
zakresu stylizacji paznokci bez odpowiedniego szkolenia jest jak 
jazda samochodem bez prawa jazdy. Wiem, wiem – przecież mamy 
internet, kursy online i YouTube. Nie można wykonywać tego zawodu, 
„bo dobrze nam to wychodzi”. Talent należy uzupełnić dużą dawką 
wiedzą! W pierwszej kolejności warto udać się na kurs z  manicure 
hybrydowego. Jeśli już wcześniej robiłaś paznokcie sobie – weź udział 
w warsztatach „od hobbystki do stylistki”. Dowiesz się na nich, jak 
prawidłowo i bezpiecznie wykonywać manicure oraz jak unikać 
uczuleń lub onycholizy. Ze zgrozą obserwujemy, że wraz ze wzrostem 
liczby alergii i uczuleń, nie wzrasta liczba wykwalifikowanych stylistów 
paznokci. Najlepiej od razu udać się na kurs manicure hybrydowego, 
ale jeśli nie masz na to środków – weź udział w warsztatach. 
Zdecyduj się na nie, jeśli nie jesteś pewna, czy na pewno chcesz 
zapłacić około 1300-1500 złotych za kurs podstawowy. Obejmuje on: 
manicure hybrydowy, pracę frezarką, budowę paznokcia naturalnego 
i przedłużonego. Zastanów się, czy chcesz kupować wszystkie 
niezbędne produkty. Są to np. żele, pochłaniacz lub wygodne krzesła, 
które zapewnią odpowiedni komfort pracy. Pomyśl również, czy 
chcesz inwestować w dobre frezy i autoklaw. Na warsztatach dowiesz 

się, jak prawidłowo pracować frezarką, jaka jest różnica pomiędzy 
poszczególnymi bazami i primerami oraz przede wszystkim – jak 
prawidłowo wykonać paznokcie sobie, a dopiero później komuś! 
Po takich zajęciach dowiesz się, czy ten zawód naprawdę jest dla 
Ciebie. Może „złapiesz bakcyla” i od razu zapiszesz się na szkolenie 
podstawowe, bo uznasz, że warsztaty to za mało!

Na Facebooku możemy znaleźć mnóstwo grup dotyczących paznokci 
oraz ich stylizacji. Miłośnicy tej dziedziny codziennie dyskutują o 
tym, gdzie kupić najlepszą frezarkę, jaką wybrać lampę, jakie bazy do 
hybrydy są najlepsze, czy jakie formy warto zakupić. Pamiętajmy, że 
tańsze nie znaczy lepsze! Szukaj dobrych produktów i wartościowych 
szkoleń. Najlepsze są te, które odbywają się w sprawdzonych 
placówkach, kameralnych grupach oraz z udziałem modelek.

Przedstawiam prace hobbystek, które odbyły warsztaty typu „Od 
hobbysty do stylisty”. Może po obejrzeniu tych prac dojdziesz do 
wniosku, że warto inwestować w siebie i ten zawód jest właśnie dla 
Ciebie!
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Kornelia Groniak
Debiutant Young Pro Crew Mistero Milano

1 2 3

1. Na zmatowionym tipsie malujemy hybrydą zarys szopa.

2. Ciemniejszymi kolorami zaznaczamy istotne elementy 
zwierzaka.

3. Malujemy pozostałe dodatki – używamy koloru białego oraz 
dowolnych, wybranych przez nas odcieni. 

4. Na koniec czarnym oraz białym paintem wykańczamy 
szopa.

4

Szoppracz
ZDOBIENIA



Karolina Jusiak
Advanced Educator Euro Fashion Akademia Paznokcia 

Master Educator Hand&Nail Harmony

Karolina Jusiak
Advanced Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia

1. Malujemy paznokieć na kolor biały. Zmywamy warstwę 
dyspersyjną, a następnie lakier matujemy bufferem. Paint 
gelami cieniujemy tło. 

2. Malujemy kontury skrzydeł motyla, następnie wypełniamy 
je kolorem. 

3. Cienkim pędzlem malujemy żyłki na skrzydłach. 

4. Malujemy tułów motyla, czułki oraz nogi. Nakładamy 
matowy top.

1. Malujemy paznokieć na kolor biały. Zmywamy warstwę 
dyspersyjną, a następnie matujemy lakier bufferem. Paint 
gelami cieniujemy tło. 

2. Malujemy łodygę i liście. Nakładamy matowy top. 

3. Białym paint gelem malujemy pąki kwiatów. Nakładamy 
matowy top.Kwiatek

Motyl

1 2 3

1 2 3 4
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