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Drodzy 
Czytelnicy,

z radością oddajemy do Waszych rąk 
wyjątkowy, 72. numer pisma.

W tym roku świętujemy 15. urodziny Akademii 
Paznokcia – naszego wspólnego dzieła. 

Wszystkim Autorom artykułów oraz zdobień 
serdecznie dziękujemy za wieloletnią, owocną 

współpracę – żywimy nadzieję, iż to nie 
koniec naszej wspólnej przygody. 

Czytelnikom pisma dziękujemy za obecność 
oraz rady płynące prosto z serca, które 

regularnie zamieszczacie na naszych profilach 
w mediach społecznościowych. 

To wydanie jest wyjątkowe, ponieważ oprócz 
tradycyjnej, papierowej wersji oferujemy Wam 

również e-wydanie pisma. Zależy nam na 
Waszej wygodzie – dzięki temu możemy być   

z Wami wszędzie.  

Ogromu inspiracji! 

Sylwia Woś
Redaktor Naczelna
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1. Podkładamy formę pod kształt stiletto.

2. Formujemy łoże paznokcia. 

3. Tworzymy skrzydła motyla – używamy turkusowego 
akrylu.

4. Piłujemy i polerujemy paznokcie. 

5. Tworzymy fioletowe kwiaty techniką One Stroke. 
Używamy paint gelu. 

6. Wykańczamy nasze zdobienie kryształkami oraz 
kawiorem. 

1 2 3 4 5

w kształcieSztylet

motyla

6

Mino Vo
Certyfikowany Instruktor Euro Fashion Akademia Paznokcia 

Londyn
Winner of Winners in Nailympia competitions

Mino Vo
Certified Instructor

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Minovolondon
Mino Vo
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1. Używając lakieru hybrydowego koloru białego, malujemy 
skrzydła motyla.

2. Na przygotowane skrzydła nakładamy pomarańczowy kolor, 
który imituje segmenty grejpfruta.

3. Środek cieniujemy, a dookoła skrzydeł dodajemy czerwony 
kontur.

4. Czarnym kolorem malujemy tułów, czułki oraz kontur 
skrzydeł.

5. Następnie malujemy dolne skrzydła. Aby uzyskać 
przezroczysty efekt, mieszamy białą hybrydę z topem. 
Następnie cienkim pędzelkiem malujemy żyłki na 
skrzydłach. 

6. Sondą nakładamy top, który będzie imitował miąższ 
grejpfruta. Cytrusowy motyl jest gotowy.  

2 3 4 51 6

Marzena Tołkaczew 
Nail Art i stylizacja paznokci to moja pasja, 

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

Marze-Na-ilsmotyl
Cytrusowy
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1 2 3 4 5

1. Budujemy paznokcie. Wybrany kształt to migdał 
salonowy. Paznokieć, na którym będziemy malowali 
motylka, pokrywamy lakierem hybrydowym w odcieniu 
cover. Zaznaczamy kontury motylka. Używamy cienkiego 
pędzelka oraz paint gelu. 

2. Stopniowo wypełniamy kontury kolorowymi paint gelami. 

Jednocześnie cieniujemy wzór. 

3. Aby uzyskać efekt wybicia dodajemy cienie oraz kropki. 
Używamy do tego bazy clear zabarwionej czarną hybrydą. 

4. Czarnym paintem dodajemy żyłki. 

5. Nabłyszczamy paznokcie. Na wierzchu malujemy kontury. 
Używamy czarnego oraz białego paint gelu.  

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 Motyl
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1. Przedłużamy paznokcie żelem coverowym. Nadajemy im 
wybrany kształt – w tym przypadku migdał. 

2. Dwa paznokcie malujemy lakierem hybrydowym w 
kolorze jasnego różu, utwardzamy 30 sek. Pozostałe 
dwa paznokcie zdobimy, a białym pait gelem malujemy 
nierównomierną, grubszą linię. Utwardzamy 20 sek.

3. Po nałożeniu i utwardzeniu różowej hybrydy, z 
pomarańczowego paint gelu tworzymy ombre, 
utwardzamy 30 sek. Kolejne dwa paznokcie cieniujemy 
lakierami hybrydowymi w kolorach: pomarańczowym, 
różowym, fioletowym, żółtym, zielonym oraz niebieskim, 
a następnie utwardzamy 30 sek.

4. Na paznokcie nakładamy top, całość stylizacji 
uzupełniamy cyrkoniami i bulionem. Utwardzamy 2 min.

1 2 3 4

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

lataKolory
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Każda konstrukcja potrzebuje odpowiedniego wsparcia. 
Nieważne, czy to wieża Eiffla, czy może mały domek nad 
jeziorem. Wszystkie budowle, aby były trwałe i solidne, 
potrzebują prawidłowej konstrukcji, zachowania wszystkich 
konstrukcyjnych zasad i elementów. Podobnie jest z 
paznokciem. Musi być odpowiednio skonstruowany, aby był 
trwały. Składa się na niego kilka elementów, i aby paznokcie 
były wytrzymałe, musimy zachować je wszystkie.

Zacznijmy od początku. Na konstrukcję dobrego paznokcia składa 
się kilka składowych. To one sprawiają, że paznokcie są mocne i 
odporne na uszkodzenia, ale też dzięki nim nasze paznokcie są po 
prostu ładne. Takim elementem jest tunel, który odgrywa dużą rolę 
w konstrukcji naszych paznokci.

Tunel, krzywa C, krzywa C poprzeczna - słyszeliście o czymś takim? 
Tak? To świetnie! Wszystkie te nazwy opisują jedną krzywą. Kształt 
paznokcia od jednego boku do drugiego. Patrząc na paznokcie od 
przodu bardzo łatwą ją zauważyć. Jedna krzywa, a tyle nazw? Niestety 
tak. Wszystkie te nazwy są jak najbardziej poprawne i choć dość 
trudno się w tym odnaleźć, warto o tym pamiętać. W nomenklaturze 
anglojęzycznej ta krzywa jest nazywana właśnie krzywą C - trzeba 
przyznać, że wygląda właśnie jak leżąca litera C. Dawno temu została 
w języku polskim nazwana tunelem i jako tunel funkcjonowała 
bardzo długo. Czy jest to błędna nazwa? Niekoniecznie. Nazwa 
„tunel” doskonale oddaje wygląd paznokcia w tym miejscu. Skąd 
krzywa C poprzeczna? To proste, trzeba było ją jakoś rozróżnić od 
znanej nam już długo krzywej C (która w angielskim nazewnictwie 
wcale nie jest krzywą C, a górnym łukiem paznokcia). W zależności 
od tego, u kogo się uczycie, z jakiej nomenklatury instruktor czerpie, 
z jakiej sami czerpiecie, możecie usłyszeć różne nazwy odnoszące się 
do jednej krzywej.

Tunel  paznokci

Akademia Paznokcia wiosna-lato 2020 [72]
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Tunel jest naturalnym kształtem naszych paznokci. 
Występuje w paznokciach naturalnych i może mieć różną wielkość, w 
zależności od naszej genetyki. Oczywiście możemy mieć do czynienia 
z paznokciami z pięknym, wygiętym tunelem - takie paznokcie są 
często smukłe i dość długie. Lecz możemy również trafić na paznokcie 
prawie płaskie, z minimalnym tunelem. Jest to bardzo istotna 
krzywa, zależy od niej odporność na naprężenia, którym codziennie 
poddajemy nasze paznokcie. Działa trochę jak amortyzator - bierze na 
siebie wszystkie stuknięcia, puknięcia i uderzenia, rozkładając je na 
całą powierzchnię paznokcia. Dzięki prawidłowo wymodelowanemu 
tunelowi na sztucznych paznokciach, te mogą być cienkie, ale wciąż 
mocne i twarde!

Tunel paznokcia składa się z dwóch krzywych - concave 
oraz convex. Bardzo nie lubię tłumaczenia tych nazw, bo brzmią 
zwyczajnie dziwnie i są mylące. Krzywa wklęsła i krzywa wypukła - to 
one składają się na tunel i na wolny brzeg paznokcia. Odpowiednio, 
dolna i górna krawędź tunelu. Oczywiście powinny mieć taki sam 
kształt, aby tunel był wymodelowany prawidłowo.

Zaciskać, czy nie zaciskać? Oto jest pytanie. Najprostszym 
sposobem na uzyskanie tunelu jest zaciśnięcie masy. Należy to robić 
w odpowiednim momencie i oczywiście wymaga to sporo wyczucia. 
Możecie tutaj spotkać dwie szkoły. Pierwsza – zaciska tunel, druga – 
nie zaciska tunelu. Jedno i drudzy mają trochę racji. Zanim zaczniemy 
sprowadzać na nasze paznokcie piekielne tortury zaciskania, musimy 
się zastanowić, czy są nam potrzebne. W zależności od tego, jakie 
robimy paznokcie, i jakie są nasze paznokcie naturalne, zaciskanie nie 
jest niezbędne. W paznokciach salonowych, w salonowych kształtach, 
30% koła w zupełności wystarczy, by podtrzymać paznokieć. Przy 
ładnych, naturalnych tunelach, zaciskanie może nie być konieczne. 
Jeżeli nie mamy szczęścia do ładnych paznokci, należy o zaciskaniu 
pamiętać. Należy je wykonać odpowiednio delikatnie. Trzeba złapać 
dobry moment polimeryzacji materiału. Zbyt mocne i nieumiejętne 
zaciskanie może niestety prowadzić do onycholizy. Róbmy to z 
wyczuciem! Jeżeli nie chcemy zaciskać lub jesteśmy przekonani co 
do szkodliwości tej czynności, tunel paznokcia należy wypracować 
odpowiednio docinając formę. Musi ona nie tylko prawidłowo leżeć 
przy paznokciu, ale także utworzyć odpowiedni tunel. Wymaga to 
oczywiście odrobiny wprawy i może powodować pewne problemy na 
początku drogi z paznokciami.

Nie należy rezygnować z tunelu na paznokciach. 

Jeżeli naturalny paznokieć nie daje nam tunelu to zaciskajmy, 
dzięki temu paznokcie będą mocniejsze i smuklejsze. Nie wolno 
natomiast przesadzić. Kształt musi być dość naturalny i powinno się 
go kontrolować. Jeżeli zbyt mocno zaciśniemy tunel nasz concave 
będzie różny od convexu, a to może mieć różne skutki. Od zbyt 

grubych krawędzi, po nieprawidłowy kształt, i wreszcie w najgorszych 
przypadkach - onycholizę. Nie wolno używać do zaciskania bardzo 
dużej siły. Co jeśli nie zaciśniemy tunelu, nie dotniemy formy? No cóż, 
wtedy kończymy z naleśnikiem - paznokciem płaskim, nieprawidłowo 
skonstruowanym, mogącym pękać i łamać się. Takie paznokcie 
należy dużo bardziej wzmocnić, co sprawia, że są grube. Nadanie mu 
prawidłowego kształtu może być utrudnione, a także doprowadzić do 
naruszenia pozostałych części paznokcia.

Pamiętajmy o prawidłowej architekturze paznokci. Jest to bardzo 
ważne, dzięki niej możemy cieszyć się pięknie ozdobionymi dłońmi. 
Każda krzywa spełnia swoją określoną funkcję i żadnej nie można 
sobie odpuścić.

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
www.EuroFashion.com

Aleksandra Thrun
Master Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia
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Wybór odpowiedniej lampy do stylizacji paznokci wielu 
początkującym stylistkom nastręcza nie lada problemów. 
Czym się kierować, aby zakup był trafiony i służył latami?

Lampy stosowane w manicure emitują tylko jeden z trzech rodzajów 
UV – UVA o długości fali 365 – 405nm, dzięki czemu – o ile są używane 
zgodnie z przeznaczeniem - są całkowicie bezpieczne dla naszego 
organizmu. Lampy wykorzystywane do światłoutwardzalnych 
produktów możemy podzielić na kilka typów według kilku kategorii:

I -  rodzaj stosowanej technologii światła

II -  moc

III -  kształt lampy i wypełnienie jej dna

Warto również odpowiedzieć sobie na pytanie: Do utwardzania jakich 
produktów potrzebujemy lampę? Na rynku dostępne są lampy, które 
utwardzają zarówno żele, hybrydy oraz akrylożele. Są też i takie, które 

utwardzą tylko hybrydy lub takie, które idealnie utwardzą żel, a zanim 
utwardzą hybrydę to ta już zdąży zalać skórki. Dlaczego? Ponieważ 
każdy z tych produktów może absorbować różne długości fal, a co 
za tym idzie – może polimeryzować przez określony czas. I tak dla 
przykładu – lakiery hybrydowe bardzo szybko utwardzają się przy fali 
o długości 405nm, a tą daje nam światło technologii LED. Natomiast 
falę o maksymalnej długości 365nm daje nam światło technologii 
UV, które także utwardzi hybrydę, ale dopiero po około 2 minutach. 

Na rynku mamy do wyboru lampy UV, LED, CCFL oraz DualLed. 
Każda ma inne przeznaczenie. Oprócz nich mamy jeszcze lampy z 
technologią Low High Mode oraz Red Light.

Lampy UV – jak dotąd najbezpieczniejsze, najmniej zawodne 
źródło światła w polimeryzacji żeli. Obecnie najtańsze na rynku. Jednak 
ze względu na długi czas utwardzania – 2-3 minuty zarówno żele, jak i 
hybrydy -  prawie już w ogóle nieużywane w salonach. Mimo wszystko, 
jeśli decydujemy się na zakup lampy tunelowej UV pamiętajmy, że 
powinna mieć moc minimum 36Watt (najlepiej 4 świetlówki po 9W) 
oraz należy zwrócić uwagę na to, czy lampa jest transformatowa, 
indukcyjna czy elektroniczna. Rodzaj ten ma znaczenie przy wymianie 

Lampy do stylizacji paznokci Jaka wybrac?, ,
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Bożena Pustelnik-Szczepańska
mgr kosmetolog, Instruktor marki SPN, szkoleniowiec i 
wykładowca na kierunku kosmetologia w Bielskiej Wyższej 
Szkole im. J. Tyszkiewicza, właścicielka salonu BPS studio – 
Czaniec (woj. śląskie)

bps_studio

żarówek, które należy wymieniać co 400-500 godzin pracy. Mimo takiego 
samego gwintu i ogólnego wyglądu świetlówek, żarówka z oznaczeniem 
E (do lampy elektronicznej) nie zaświeci w lampie transformatowej (z 
oznaczeniem I lub L) i na odwrót. 

Jak odróżnić lampę transformatową od elektronicznej? W lampach z 
zapłonem elektronicznym żarówki zapalają się od razu, natomiast w 
indukcyjnych/transformatowych – zanim odpalą, kilka razy najpierw 
mrugną. Należy również pamiętać, że żarówki UV nie przepalają się 
gwałtownie  a powoli tracą swoją intensywność. Często objawiają się 
czarną obwódką przy gwincie.

Lampy LED sprawdzą 
się w utwardzaniu lakierów 
hybrydowych lub żeli 
dedykowanych specjalnie dla 
lamp LED. Niestety, klasyczny, 
tzw. twardy żel nie utwardzi się 
w samym świetle LED. Jednym 
ze składników żeli i hybryd są 
fotoinicjatory, które warunkują 
zajście procesu polimeryzacji. 
O ile hybrydy nakładamy 
cieniuteńką warstwą, są bardziej 
elastyczne, „lekkie”, mają 
całkiem inne wiązania, o tyle 
żelem budujemy paznokcie, są 
produktem bardziej twardym, 
więc tutaj potrzebujemy 
większej mocy i standardowej 
fali światła UV.  

Należy pamiętać, że diody LED nie nadają się do wymiany. Jednak 
ich żywotność sięga około 35-50 tys. godzin pracy. Czasami można 
zaobserwować, że diody zmieniają barwę światła. Na szczęście to nie 
znak „znikającej mocy” czy przepalonego LED, a wyczerpany luminofor, 
który jest nakładany na soczewkę kolorowej diody, aby dawała białe 
światło.

Lampy LED+CCFL często zwane lampami hybrydowymi. 
Najczęściej posiadają moc 36W (12W CCFL oraz 24W LED).  Spiralna 
żarówka to tzw. CCFL wypełniona głównie neonem. O ile żarówkę można 
wymieniać, o tyle diody LED już nie. Jednak tak jak w innych przypadkach, 
diody LED pracują do 50000 godzin, a żarówka CCFL maksymalnie około 
20000 godzin. Minimalna moc dla utwardzenia lakierów hybrydowych 
to 24W. Natomiast 12W CCFL to jeszcze za mało, aby utwardzić żel. Żel 
potrzebuje minimum 36W standardowego światła UV. Teoretycznie, 
przy niedziałającej żarówce CCFL moglibyśmy utwardzać hybrydę, 
jednak… rozmieszczenie diod tylko po bokach lampy nie warunkuje 
prawidłowego utwardzenia. 

Lampy DUAL LED to połączenie technologii LED i UV, gdzie  
jednej diodzie mamy zamknięte dwa rodzaje światła o różnej długości 
fali – 365nm UV, 405nm LED. Dzięki temu możemy utwardzić zarówno 
żele jak i hybrydy oraz akrylożele. Lampy Dual LED najczęściej mają 
możliwość przełączenia mocy z 24W na 48W. Hybrydę możemy 
utwardzać przy 24W, a żel i akrylożel 48W.

Coraz częściej, producenci w lampach dual led rezygnują ze 
standardowego wentylatora zapewniającego chłodzenie podczas pracy 
na rzecz technologii Low Heat Mode i wybierają jedną moc lampy – 
minimum 36W. Zastosowany system stopniowo zwiększa moc lampy, 
dzięki czemu minimalizuje jej nagrzewanie, ryzyko pieczenia podczas 
utwardzania i marszczenia się lakieru. 

Przy wyborze lampy oprócz technologii światła, bardzo istotna jest jej 
moc. Lakiery hybrydowe najlepiej utwardzają się przy minimum 24W 
zarówno w świetle LED jak i UV, natomiast żele i akrylożele 36W UV. 

Sprzedawcy oferują nam lampy 
o różnym kształcie i tym samym 
różnym rozmieszczeniu punktów 
świetlnych. Obecnie mamy lampy 
tzw. mostek o mocy 9W lub 18W – 
często zwana „lampą podróżną”. 
Ze względu na zbyt niską moc nie 
nadaje się do pracy na co dzień. 
Nawet jako „ratunkowa lampa w 
podróży” nie gwarantuje 100% 
utwardzenia lakieru, o żelu nie 
wspominając.

Lampy tunelowe cechują 
się mocą minimum 24W, a 
maksymalnie nawet 72 Watt. 
Dzięki zabudowanej formie, 
ich zaletą jest równomierne 
rozmieszczenie diod czy żarówek 
UV co gwarantuje prawidłowe 
doświetlenie produktu z każdej 

strony. Duże znaczenie ma również kolor dna. Najlepiej wybierać te z 
białym lub lustrzanym dnem, ponieważ odbijają światło. Natomiast 
kolor czarny pochłania światło.

Obecnie coraz częściej producenci w swoich lampach dołączają 
jeszcze technologię Red Light, czyli fototerapię światłem UV. 
Wprowadzają czerwone światło, które z założenia nie drażni oczu, działa 
przeciwstarzeniowo - stymuluje produkcję kolagenu, minimalizuje 
uczucie pieczenia.  Jednak niestety, z punktu widzenia kosmetologa, 
moc światła w tych lampach, a zarazem czas naświetlania podczas 
stylizacji służy jedynie za zbędny „światełkowy” gadżet.

Jaka wybrac?
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1. Przygotowane odpowiednio paznokcie malujemy lakierem 
hybrydowym w odcieniu fuksji. Paznokieć serdeczny 
pokrywamy białą hybrydą. Malujemy go matowym topem, a 
pozostałe paznokcie błyszczącym. 

2. Czarnym paint gelem malujemy cienką linię, biegnącą 
mniej więcej przez środek paznokcia. Zaczynamy od 
wolnego brzegu, kierujemy się ku górze i lekko zwężamy 
linię – będzie to nasza gałązka. 

3. Sondą zanurzoną w brokatowym paint gelu malujemy 
kropki biegnące wzdłuż gałązki. 

4. Pędzelkiem z włosia naturalnego malujemy po obu 
stronach gałązki niewielkie trójkąciki. Używamy farbki 

akwarelowej. Po tym kroku płuczemy pędzelek. 

5. Lekko wilgotnym pędzelkiem rozcieramy trójkąciki. 
Tworzymy kształt płatków. 

6. Tą samą metodą dokładamy więcej płatków z obu stron 
gałązki. Im bliżej końca gałązki, tym namalowane kwiatki 
mają być mniejsze.  

7. Zmieniamy kolor farbki na zielony i domalowujemy liście 
na końcach gałązki.

8. Czarnym paint gelem oraz cienkim pędzelkiem 
domalowujemy cienkie linie i ornamenty uzupełniając 
całość. Utwardzamy w lampie. Malujemy topem no wipe. 
Utwardzamy.

2 3 4 51 6 7 8

Ewa Brudz
Absolwentka kosmetologii i zdrowia publicznego. 
Stylistka paznokci z kilkuletnim doświadczeniem. 
Miłośniczka zdobień. Właścicielka Pasją Malowane 

- Ewa Brudz w Sandomierzu. 
Ewa_Brudz

Pasją Malowane Ewa Brudz 

Delikatnekwiatuszki
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1. Paznokcie pokrywamy jasnym kolorem, a następnie 
matujemy. 

2. Ołówkiem rysujemy szkic.

3. Czarnym żelem do zdobień, przy użyciu cienkiego 
pędzelka, obrysowujemy cały szkic. 

4. Pomarańczowym, czerwonym i różowym wypełniamy 
przestrzenie płatków kwiatów. Każdy element 

utwardzamy osobno, żeby kolory się nie zlały. 
Robimy to precyzyjnym, cienkim pędzelkiem – 
tworzymy gruby, strukturalny wzór. 

5. Liście wypełniamy trzema odcieniami niebieskiego 
(kolor niebieski, niebieski zmieszany z małą ilością 
białego oraz niebieski zmieszany z większą ilością 
białego). Na koniec, przy użyciu sondy, dodajemy 
kropeczki. Zdobienie jest gotowe. 

1 2 3 4 5

Witrażowekwiaty Anna Kurzok
Indigo Educator

by Joanna Bandurska
Katowice
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1. Przygotowany paznokieć pokrywamy dwiema warstwami 
koloru. Całość pokrywamy topem. Następnie na 
zmatowionej powierzchni szkicujemy wstępny kształt 
flaminga. 

2. Jaśniejszym odcieniem różu pokrywamy głowę oraz 
szyję ptaka. Ciemniejszym odcieniem dodajemy cienie 
znajdujące się wokół oka, dzioba oraz szyi. 

3. Kolorem jasnoszarym pokrywamy dziób, ciemniejszy 
odcień dodajemy na końcówce. Żółtym malujemy oko, a 
złotym – koronę. 

4. Dodajemy kolejne warstwy kolorów, aby uzyskać bardziej 

intensywne barwy i ładniejsze przejście kolorów. 

5. Czarnym paintem dodajemy kontury oraz oko. 

6. Białym paintem tworzymy „cienie” konturów. Dodajemy 
plamkę na oku, tworząc efekt przypominający „błysk”. 
Pojedynczymi pociągnięciami pędzla dodajemy kilka 
piórek. 

7. Mieszamy top z kolorem czarnym w celu uzyskania 
transparentnej szarości. Uzyskaną mieszanką malujemy 
cień. Całość pokrywamy topem. 

8. Na koronie przyklejamy kryształki Swarovskiego – doda 
to jeszcze większego błysku. 

Justyna Cybal 
Nail Artist Euro Fashion 

Akademia Paznokcia

Justyna Cybal
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

justinasnails 

2 3 4 51 6 7 8

FLAMINGO
flamingo
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1. Malujemy paznokcie białym kolorem.

2. Czarną hybrydą, przy użyciu sondy, malujemy kropki.

3. Pokrywamy paznokcie matowym topem.

4. Paint gelem malujemy róże, zaczynając od środka. Na koniec dodajemy listki. 

1 2 3 4

Paulina Głowacz
Pasjonatka stylizacji paznokci

lakierowyapacz
lakierowy_apacz

Dots, lines& roses
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1. Przedłużamy paznokcie żelem kamuflującym. Po nadaniu 
odpowiedniego kształtu, frezem „stożek” „wiercimy” 
dziurę. Aby móc zamocować koralik, frezujemy delikatnie 
wyżłobienia w miejscu, gdzie umieścimy drucik. 

2. Żłobienia wypełniamy przezroczystym żelem, następnie 
mocujemy koralik na druciku, utwardzamy. 

3. Aby konstrukcja była stabilna, drucik ponownie zalewamy 
żelem. Po utwardzeniu delikatnie wyrównujemy kształt 
paznokcia wokół koralika. Następnie całość pokrywamy 
dowolnie wybranym kolorem. 

4. Wokół koralika, na top lub bazę hybrydową, aplikujemy 

bulion i cyrkonie. Po utwardzeniu, białym paint gelem, 
malujemy wzorek. 

5. Drugi z paznokci zdobimy nitką, wykorzystując technikę 
„mokre na mokre”. Na nieutwardzoną warstwę koloru 
przykładamy nitkę zanurzoną w białej hybrydzie.

6. Przeciągamy nitkę wzdłuż paznokcia. Gotowy wzór 
utwardzamy.

7. Na nabłyszczonym paznokciu uzupełniamy wzór białym 
żelem do zdobień. Na koniec ozdabiamy bulionem i 
cyrkoniami.

1 2 3 4

Bożena Pustelnik-Szczepańska
mgr kosmetolog, Instruktor marki SPN, szkoleniowiec i 
wykładowca na kierunku kosmetologia w Bielskiej Wyższej 
Szkole im. J. Tyszkiewicza, właścicielka salonu BPS studio – 
Czaniec (woj. śląskie)

bps_studio

5 6 7

Koralik
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1. Przedłużamy paznokieć do żądanego kształtu i przygotowujemy go pod zdobienie.

2. Na przygotowanym paznokciu, przy użyciu gąbeczki, tworzymy ombre. Utwardzamy. Czynność powtarzamy dwukrotnie. 

3. Paznokcie malujemy bazą i układamy płatki flexy. Utwardzamy. Całość pokrywamy matowym topem. Utwardzamy. Farbami 
akwarelowymi malujemy kwiatki i listki.

4. Kolorowym żelem tworzymy kropeczki w środkach kwiatów. Utwardzamy. Całość pokrywamy topem no wipe. Utwardzamy. Gotowe!

1 2 3 4

Milena Piskorska 
Stylistka z 10-letnim doświadczeniem

Właścicielka salonu Hey Piękna! Luźno ręka
Tytuł Nail Artist Eurofashion Akademia Paznokcia

Tel: 781107092
Lubartów

Milena Piskorska
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Hey Piękna!Luźno ręka

Powiewwiosny
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1. Na białym tle, białym paint gelem malujemy szkic lalki. 

2. Kolorami wypełniamy głowę, tułów, sukienkę, zabawkę. 

3. Czarnym paint gelem malujemy oczy oraz elementy 
królika.

4. Czarnym paint gelem malujemy cienie na włosach, 
sukience i rajstopach lalki. Brązowym kolorem 
dodajemy cienie wokół oczy. Czerwonym zaznaczamy 

policzki. Białym – kropki na sukience. Jasnoniebieskim 
paint gelem plamki oraz serduszka na tle zdobienia.

5. Nakładamy top coat bez warstwy dyspersyjnej. Białym 
paint gelem malujemy obramowanie zdobienia, 
kropeczki w oczach, rozjaśniamy włosy, królikowi 
dodajemy wąsy. Malujemy czerwone serduszko, a jego 
brzegi podkreślamy kolorem czarnym.

1 2 3 4

Yuliya Novikava
Instruktor Luxe Nails

www.nail-art.es
Valencia, Hiszpania

Gorjussdoll

5
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1. Na zbudowany i przygotowany paznokieć nakładamy 
lakier hybrydowy w odcieniu pastelowego różu. 

2. Na utwardzony kolor nakładamy Aqua Gel. Na mokry 
produkt nakładamy kilka odcieni różu. Utwardzamy. 

3. Rozcieramy wszystko pędzelkiem i czekamy aż lakier się 
rozpłynie. 

4. Po utwardzeniu nakładamy top bez dyspersji.

5. Malujemy nierównomierne linie i utwardzamy.

6. Odbijamy złotą folię i nakładamy matowe wykończenie.

1 2 3 4

Kolorowe
marmurki

5 6

Dominika Kędzierska
International Educator&Trainer 

Stylizacją paznokci zajmuję się od ponad 6 lat, a od niedawna prowadzę 
również szkolenia na terenie Niemiec w Monachium.

Osiągnięcia: 
V-ce Mistrzyni Tip Box- Nails Olympic Show Poznań 2018

I miejsce Salon Sucess Holandia 2019
NMC Niemcy 2019

II miejsce Pink&White Gel
II miejsce Soak Off

Nailympion Hiszpania 2019
I miejsce Salon Style French

I Stiletto Nail Art
III miejsce Twist French

donciastudio 
doncianails 
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1. Standardowo przygotowujemy płytkę, przedłużamy 
paznokcie żelem na szablonie, opiłowujemy na wybrany 
kształt, bloczkiem polerskim pozbywamy się wszelkich 
nierówności. Odpylamy paznokcie, trzy wybrane 
pozostawiamy matowe, dwa pokrywamy beżowym kolorem 
hybrydowym, utwardzamy, przecieramy cleanerem dyspersję 
i matujemy bloczkiem polerskim, odpylamy.

2. Na paznokciach bez koloru, dowolnymi produktami, 
wykonujemy kolorowe ombre (dla wzmocnienia efektu 
możemy posypać paznokcie przezroczystym akrylem i 

dopiero utwardzić - posypujemy tylko pierwszą warstwę).

3. Na beżowych paznokciach malujemy motyle zwrócone do 
siebie, pędzelkiem cieniujemy ze sobą kolory wykorzystane 
do ombre, utwardzamy.

4. Ombre powtarzamy, aż do uzyskania pożądanego efektu, 
każdą warstwę utwardzamy. Czarnym i białym żelem typu 
art wykańczamy motyle. Środek każdego motyla wypełniamy 
topem nabłyszczającym zmieszanym z wybranym kolorem 
syrenki, utwardzamy. Całość stylizacji pokrywamy topem 
nabłyszczającym.

2

3

1

4

Marzena Rychlik
Dyplomowana Stylistka Paznokci

Właścicielka Nails Around Marzena Rychlik w Żukowie
I miejsce w kategorii Stylistka Paznokci Roku 2019 

w powiecie kartuskim w plebiscycie „Dziennika 
Bałtyckiego” Mistrzowie Urody 2019

IV miejsce w kategorii Stylistka Paznokci Roku 2019 w 
województwie pomorskim w plebiscycie „Dziennika 

Bałtyckiego” Mistrzowie Urody 2019

nailsaround.mr
nailsaround_marzena_rychlik

motylmotyl
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1. Paznokcie pokrywamy lakierem hybrydowym. Po 
utwardzeniu przemywamy je oraz matujemy.

2. Za pomocą aerografu tworzymy ombre. Całość 
zabezpieczamy i utwardzamy w lampie.

3. Malujemy zarys postaci, używając lakierów hybrydowych. 
Utwardzamy w lampie. 

4. Cieniujemy i dodajemy detale.

5. Dodajemy kolejne elementy zdobienia.

6. Paznokcie z postacią zabezpieczamy matowym topem, a 
pozostałe - topem błyszczącym. Utwardzamy. Na matowy 
top nakładamy detale z paint gelu bez dyspersji.

2 3

4

1

Marta Bogdańska
Dyplomowany Instruktor Euro Fashion 

Akademia Paznokcia
III miejsce Nail Art Poland 2019, Nail Master Cup

III miejsce HYBRID show wiosna 2016
Wielokrotna mistrzyni Nailexpert

I miejce w nailpro forum
oraz laureatka wielu konkursów internetowych

Właściciel salonu Simp Nails od 2002 roku
w Pomiechówku woj mazowieckie

Marta Bogdańska
Advanced Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia
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Zamów już dziś na www.indigo-nails.com

IndigoNails IndigoNails



Zamów już dziś na www.indigo-nails.com

IndigoNails IndigoNails



1. Przedłużamy paznokcie przy użyciu cover żelu. Następnie 
opiłowujemy materiał, tym samym nadając paznokciom 
ostateczny kształt. Na 4 paznokciach, za pomocą pastelowej, 
żółtej hybrydy, malujemy french.

2. Jeden paznokieć pokrywamy w całości żółtą hybrydą z 
poprzedniego kroku.  
Następnie, powtarzamy na nim te same czynności, które 
wykonywaliśmy na pozostałych. 

3. Cieniujemy paznokcie za pomocą gąbki i neonowej, 
pomarańczowej hybrydy.

4. Tworzymy zarys naszych kwiatów na wszystkich 

paznokciach. Używamy kolorowe hybrydy oraz pasty. 

5. Czarną pastą obrysowujemy kontury kwiatów. Środki 
wypełniamy kolorem czarnym. 

6. Białą pastą podkreślamy zdobienie, dodając cienkie linie na 
płatkach. 

7. Czarną pastą rysujemy cienką linię, biegnącą z różnych 
stron. 

8. Dodajemy listki, aby wypełnić pustą przestrzeń w projekcie. 
Dodajemy czarne kropki tworzące koraliki. 

9. Nabłyszczamy paznokcie. Na powierzchni topu, za pomocą 
żółtej pasty, wypełniamy kropkami środki kwiatków. 

1 2 3

Dorota Lip- Łysakowska
Właścicielka szkoły stylizacji paznokci ProNail 
Academy by Dorota Lip- Łysakowska w Katowicach.
Instruktor Master Team Mistero Milano
Gold Instruktor Nailpro Competition
Certyfikowany instruktor kształtu „Pipe”
Wielokrotna Mistrzyni Europy Nailpro Competition 
2016/2017/2018/2019 - Polska, Czechy, Słowacja, 
Ukraina, Bułgaria, Rumunia
Top Master Bulgaria Nailpro Competition 2018
Top Master Nailpalooza 2019
Mistrzyni konkursu Tom Holcomb Nail Competition 
Pink & White Acrylic 2016
I miejsce Nailpro Cyber Competition 2011

4

5 6 7 8

Kwiecisty 
LOOK 
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1. Standardowo przedłużamy paznokcie dowolną metodą. 
Opracowujemy, nadając im ostateczny kształt.

2. Całość pokrywamy lakierem hybrydowym w kolorze jasnego, 
pudrowego różu. 

3. Tworzymy czerwone słońce oraz drzewko bonsai. Na dwóch 
paznokciach malujemy czarny okrąg. 

4. Czarnym paintem malujemy postać gejszy trzymającej 
wachlarz w dłoni. 

5. Całe zdobienie uzupełniamy kwiatami kwitnącej wiśni. 
Umieszczamy je także na pozostałych paznokciach. 
Malowanie zaczynamy od białych płatków. 

6. Dodajemy więcej szczegółów – różowe środki kwiatów oraz 
zielone listki. Stylizacja jest gotowa. 

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

Kraj kwitnącejwisni,
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1. Matujemy wcześniej zbudowany paznokieć.

2. Przy użyciu ołówka szkicujemy kwiaty.

3. Uzupełniamy kwiaty kredkami akwarelowymi.

4. Cieniujemy płatki i łodygi czystą wodą. Kolory łączą się 

podczas nanoszenia wody na płatki. 

5. Nanosimy poprawki kredką i ponownie cieniujemy wodą.

6. Płynnym złotem malujemy dodatki. Następnie nanosimy top.

1 2 3 4

Kredkami

5 6

Lilianna Brudzisz
Nailartist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Stylistka rzęs i paznokci
Właściciel: Pracownia kosmetyczna 

Lilly Lilianna Brudzisz
Pracownia kosmetyczna Lilly

liliannabrudzisz

Lilianna Brudzisz
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia
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1. Podkładamy formę na kształt sztyletu. 

2. Aplikujemy kryjącą bazę na cały paznokieć. Więcej 
materiału umieszczamy na środku paznokcia. 

3. Piłujemy paznokcie, nadając im trójkątny kształt z 
płaskimi brzegami. 

4. Formujemy róże 3D.

5. Cały paznokieć oraz róże pokrywamy złotym, 
metalicznym paintem. 

6. Wykańczamy look, dodajemy szczegóły. 

1 2 3

4 5 6

Mino Vo
Certyfikowany Instruktor Euro Fashion Akademia Paznokcia 

Londyn
Winner of Winners in Nailympia competitions

Mino Vo
Certified Instructor

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Minovolondon
Mino Vo

Metaliczneróze.
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Tarcza antykryzysowa
czyli ulgi dla firm w ZUS

Maciej Raszewski
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Centrum Obsługi Telefonicznej: dni robocze 
godz. 8-18 tel. 225601600,

Skype: zus_centrum_obslugi_tel
Email: cot@zus.pl

Epidemia koronawirusa w poważnym stopniu dotknęła branżę 
beauty. Konieczność zamknięcia salonów w oczywisty sposób 
przekłada się na spadek przychodów firmy. Zagrożone są też 
miejsca pracy. Z pomocą przychodzi państwo, które wprowadziło 
pewne rozwiązania mające na celu minimalizowanie liczby 
bankructw i upadłości przedsiębiorstw oraz ochronę rynku pracy. 
Część z tych rozwiązań realizowana jest przez ZUS.

Na jaką pomoc mogę liczyć?

Wsparcie dedykowane jest głównie małym przedsiębiorstwom. 
Firmy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za 
miesiące od marca do maja. Mają też możliwość opłacenia 
zaległych składek za okres od stycznia bez odsetek. Firma w 
tarapatach może też odroczyć termin płatności składek lub 
rozłożyć je na raty – bez opłaty prolongacyjnej. Zawarte wcześniej 
układy ratalne i odroczenia płatności można w czasie pandemii 
„zawiesić” na 3 miesiące bez konsekwencji finansowych (bez opłaty 
prolongacyjnej). Na pomoc mogą też liczyć osoby zatrudnione na 
umowy cywilnoprawne (m.in. zlecenia i o dzieło). Mogą ubiegać 
się o tzw. świadczenia postojowe. Postojowe przewidziano też dla 
samozatrudnionych.

Zwolnienie ze składek za okres od marca do maja

Ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli 
działalność przed 1 kwietnia i nie zatrudniają nikogo lub 
zatrudniają maksimum 49 osób (przy ustalaniu tej liczby nie wlicza 
się pracowników młodocianych). Można wnioskować o zwolnienie 

za jeden lub kilka miesięcy. Gdy przedsiębiorca opłaca składki 
wyłącznie na własne ubezpieczenia jego przychód z działalności 
w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może 
przekroczyć kwoty 15 681 zł, tj. 300% prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia brutto. Warunek finansowy nie dotyczy firm 
zatrudniających pracowników. Trzeba też pamiętać o terminowym 
składaniu dokumentów rozliczeniowych chyba, ze jest się z tego 
obowiązku zwolnionym. Czas na złożenie wniosku (formularz RDZ) 
upływa z końcem czerwca. Do dnia otrzymania informacji z ZUS 
o zwolnieniu ze składek, można nie opłacać składek za miesiące, 
które zostały wskazane we wniosku. Przepisy nie przewidują 
minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, 
którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących 
pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, dla 
których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich 
wymiaru. Z kolei firma zatrudniająca od 10 do 49 osób, może 
być zwolniona z 50% składki. Inny wyjątek dotyczy spółdzielni 
socjalnych, które mogą uzyskać zwolnienie z całości składek od 
marca do maja, bez względu na liczbę zatrudnionych osób. 

Ze zwolnienia mogą skorzystać firmy, które znalazły się w trudnej 
sytuacji w związku z epidemią koronawirusa. Natomiast nie 
skorzystają firmy, które w grudniu 2019 r. posiadały zaległości w 
opłacaniu składek do ZUS oraz przedsiębiorcy, którzy korzystają 
z tzw. ulgi na start (opłacają jedynie składkę zdrowotną przez 
pierwsze 6 m-cy prowadzonej działalności).
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Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie składek na 
raty bez opłat prolongacyjnych

Z tego rodzaju ulgi mogą skorzystać wszystkie firmy, bez względu 
na wielkość zatrudnienia. Polega ona na tym, że przedsiębiorca 
ma możliwość opłacenia składek w późniejszym, dogodnym dla 
siebie terminie jednorazowo (odroczenie terminu) lub w ratach 
(układ ratalny). Wg. nowych przepisów ZUS nie naliczy opłaty 
prolongacyjnej, jeśli odroczenie terminu lub raty dotyczą składek 
od stycznia. Warto pamiętać, że wnioski o odroczenie terminu 
najlepiej składać przed ustawowym terminem płatności składki. 
W przeciwnym przypadku składka staje się zaległa i ZUS musi 
naliczyć odsetki za zwłokę. Wniosek o ulgę (formularz RDU) można 
składać w dowolnym terminie.

Jeśli firma zawarła z ZUS umowę układu ratalnego lub odroczenie 
płatności, może bez konsekwencji zawiesić tą umowę na okres 
trzech miesięcy (wniosek RDS). Dzięki temu układ ratalny 
zostanie wydłużony o ten okres. Podobnie w przypadku umowy o 
odroczenie terminu płatności. Wydłużenie terminu nie powoduje, 
że firma zapłaci dodatkową opłatę prolongacyjną.

Opóźnione płatności bez odsetek

Przedsiębiorstwa, które zapłacą składki z opóźnieniem mogą 
uniknąć obowiązku opłaty odsetek za zwłokę. Takie rozwiązanie 
wymaga złożenia wniosku (formularz RDO). Uwaga! Zwolnienie 
z odsetek możliwe jest tylko za składki od stycznia. Za starsze 
zaległości ZUS naliczy odsetki. O zwolnienie można wnioskować 
w okresie trwania stanu epidemii, zagrożenia epidemicznego albo 
do 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie postojowe można otrzymać maksimum trzy razy (nie 
częściej niż jedno w miesiącu, trzeba składać kolejne wnioski). 
Z postojowego może skorzystać przedsiębiorca, który rozpoczął 
prowadzenie firmy przed 1 lutego 2020 r. a jego przychód w związku 
z epidemią koronawirusa jest niższy od tego z poprzedniego 
miesiąca o co najmniej 15% (warunku nie muszą spełniać 
przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia). 
Przedsiębiorca nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń 
społecznych (np. jednocześnie nie pracuje na etacie) oraz musi 
mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP lub mieć 
prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. 

Standardowa wysokość postojowego wynosi 2  080 zł. Nieco 
niższą kwotę (1 300 zł) otrzymają przedsiębiorcy, którzy rozliczają 
podatek kartą podatkową i są zwolnieni z opłacania podatku VAT. 
Wniosek o postojowe (formularz RSP-D) można składać do ZUS 
najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został 

zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Z postojowego mogą skorzystać też osoby wykonujące m.in. 
umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Uprawniony musi spełniać 
kilka warunków. Po pierwsze, umowa musi być zawarta przed 1 
kwietnia. Po drugie, przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany 
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek 
nie może przekroczyć kwoty 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Po trzecie, uprawniony 
nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. 
nie pracuje jednocześnie na etacie). Po czwarte, uprawniony 
nie może wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w 
części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności. Po piąte, 
musi mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP lub 
mieć prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. 
Standardowa wysokość postojowego to 2 080 zł. Wyjątkiem jest 
sytuacja kiedy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w 
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o 
świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie 
postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych 
umów.  Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną może otrzymać 
postojowe trzykrotnie, nie częściej niż co miesiąc. Wypłata 
kolejnego postojowego wymaga złożenia kolejnego wniosku z 
oświadczeniem, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Wniosek (formularz RSP-C) można składać do ZUS najpóźniej 
w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony 
ogłoszony stan epidemii. Wniosek składa zleceniodawca (za 
zleceniobiorcę) lub zamawiający (za osobę wykonującą umowę o 
dzieło) dołączając kopię zawartej umowy.

Jak składać wniosek

Wnioski można składać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych 
ZUS (PUE ZUS) na stronie internetowej www.zus.pl. Można też 
przekazać do ZUS papierową formę, np. za pośrednictwem poczty 
lub umieścić w skrzynce podawczej w dowolnej placówce ZUS.

Gdzie szukać dodatkowych informacji

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej 
www.zus.pl. Na stronie można znaleźć również wzory wniosków, 
instrukcje składania ich przez PUE ZUS oraz przykłady. 

ZUS uruchomił również dodatkowe infolinie: 22 290 87 02, 22 290 
87 03 (pn.-pt. 7: 00-15:00). Można też skorzystać z Centrum Obsługi 
Telefonicznej ZUS pod nr 22  560 16 00 (pn.-pt. 7:00-18:00) lub 
mailowo cot@zus.pl.
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1. Przedłużamy paznokcie żelem cover do żądanej długości 
i kształtu, opiłowujemy nadając docelowy kształt. Kciuk 
malujemy białą hybrydą, utwardzamy w lampie. Na środku, 
niebieskimi paintami, malujemy nieregularną plamę, 
rozmywając kontury i tworząc prześwity koloru.

2. Na wciąż nieutwardzony niebieski aplikujemy kilka plam 
ciemniejszego granatu oraz bieli, teraz możemy „przymrozić” 
w lampie.

3. Różową hybrydą lub paintem (ale bardzo niewielką ilością) 
malujemy zarysy czterech kolejnych kwiatów – utwardzamy.

4. Ciemniejszym różem przyciemniamy kwiaty u nasady, a 

jasnozielonym malujemy zarysy liści – utwardzamy.

5. Ciemną zielenią przyciemniamy liście oraz domalowujemy 
szypułki kwiatów – utwardzamy.

6. Dodajemy łodygi i nerwy w liściach – utwardzamy.

7. Niebieskim, zielonym i ciemnoróżowym tworzymy cienie 
wokół wzoru – w tym celu nabieramy na pędzel niewielką 
ilość koloru i rozcieramy wokół zarysów – utwardzamy.

8. Całość pokrywamy topem no wipe – utwardzamy, na 
powierzchni wykańczamy wzór domalowując drobne 
elementy białym paint gelem – utwardzamy.

Iwona Kiwacka-Majerczyk
Instruktor Mistero Milano 

tel. 604 505 620
www.paradnica.pl

1 2 3 4 5 6 7 8

Subtelna
kompozycja

Akademia Paznokcia wiosna-lato 2020 [72]

ZDOBIENIA

40



1. Standardowo przedłużamy paznokcie – wybrany kształt to 
migdał rosyjski. Paznokieć palca serdecznego przedłużamy 
metodą frencha 3D w odcieniach fioletu, błękitu i żółci. 

2. Na wszystkich paznokciach (oprócz serdecznego) malujemy 
wstępne tęczowe zdobienie. Użyte kolory: fiolet, błękit, 
neonowy żółty. 

3. Wstępne zdobienie tęczowe obrysowujemy białym paint 
gelem. Nakładamy top bez dyspersji.

4. Na utwardzonej powierzchni tworzymy kolejny kontur, tym 
razem czarnym paint gelem. 

5. Na wybranych paznokciach warstwowo malujemy kropki 
różnej wielkości. Użyte kolory: biały, żółty, czarny. 

2 3 41 5

CIT RUSrainbow
Iwona Friede 
Advanced Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia 
Ruda Śląska 

Wielokrotna laureatka konkursów:
III miejsce Nail Master Cup 2018 Tip Box

I miejsce Victory Nail Cup 2019 Art Phone Case
III miejsce Victory Nail Cup Butterfly Shape Poster 2019

I miejsce Nail Master Cup 2019 Tip Box

Iwona Friede 
Advanced Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia
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2 3 4

1. Przygotowujemy paznokcie do stylizacji i nadajemy im 
kształt.

2. Pokrywamy paznokcie kolorem różowym, a po 
utwardzeniu nakładamy top i utwardzamy. 

3. Białym żelem bez dyspersji malujemy wzór bandany. 
Utwardzamy. 

4. Czarnym żelem bez dyspersji wykańczamy wzór 
kropkami i liniami, utwardzamy.

1

Justyna Maris
Nail Art i stylizacja paznokci to moja pasja.

III Miejsce w Box Nail Art, Nail Tech 2017
Indigo Educator

GODIVA Nails&Workshop, Londyn

Bandana
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Beata Wójcicka
Wykładowca na targach branżowych w Polsce, 

Włoszech, Belgii, Francji, Niemczech. 
Autorka programów szkoleniowych Nails Company. 

Działająca jako instruktor szkoli przyszłych 
instruktorów marki, doszkala gabinety patronackie. 
Pełna energii, ambicji i talentu. Na bieżąco śledzi 
nowinki branżowe. Kreatywność to jej drugie imię. 

Biegle działająca w gazetach branżowych. 

2 3 54

1. Malujemy paznokieć na kolor Nude.

2. Aplikujemy wybrane kolory w kształcie fali, jeden 
przy drugim. 

3. Cieniujemy kolory ze sobą.

4. Malujemy matowym topem.

5. Czarnym paint gelem malujemy czarne listki.

1

Delikatne
zdobienie
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1. Akrylowym coverem przedłużamy paznokieć. 
Opracowujemy. Czerwoną farbką akrylową malujemy 3 
listki.

2. Dodajemy niebieskie płatki. Następnie małe, 
pomarańczowe płatki.

3. Dodajemy czerwone płatki. Następnie dodajemy zielone 
listki.

4. Czarnym i ciemnozielonym kolorem cieniujemy zdobienie.

5. Rozjaśniamy zdobienie białą farbką.

6. Na wolnej części paznokcia aplikujemy złotą, metaliczną 
farbkę.

7. Dodajemy czarny kolor tworząc cień. Nabłyszczamy.

1 2 3

Rocio Del Prado 
Educator Euro Fashion Akademia Paznokcia

Nail Artist Mexico, wykonuje makijaż permanentny, 
grafik, tatuażystka oraz artysta plastyk 

rociodelpradonails@gmail.com

Rocio Del Prado 
Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia

4 5 6 7

Akrylowe kwiaty
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1. Zakładamy rękawiczkę jednorazową. Rozprowadzamy wokół 
palca akrylożel.

2. Pędzelkiem nasączonym control liquidem staramy się 
wyrównać nierówności, które nam powstały – utwardzamy. 
Tu musimy zwrócić uwagę na to, by produkt utwardził się z 
każdej strony. Proponujemy najpierw standardowo włożyć 
dłoń do lampy (na 60 sekund, jak podczas wykonywania 
paznokci), a następnie obrócić dłoń do góry nogami i 
ponownie włożyć do lampy.  

3. Po utwardzeniu ściągamy pierścionek z rękawiczki. Przy 

użyciu frezarki i frezu piłujemy od wewnątrz i od zewnątrz, 
uzyskując kształt oraz grubość pierścionka, jakie chcemy.

4. Używając pilnika i bloku polerskiego wyrównujemy całość, a 
następnie wygładzamy.

5. Całość pokrywamy topem bez dyspersji i utwardzamy.

6. W utwardzony top wcieramy złoty pyłek. Nadmiar pyłku 
ściągamy przy użyciu delikatnego pędzelka. Całość 
pokrywamy topem, a następnie utwardzamy.

7. Przy użyciu bazy bądź kleju do paznokci przyklejamy 
diamenciki oraz kawior.

1 2 3

4 5 6 7

Katarzyna Gancarz 
Stylizacja paznokci to moja pasja.

Edukator Indigo 
Clacton On Sea, Essex

Katarzyna Gancarz Indigo Nails Educator
katarzyna.indigo

Jak wykonać pierścionek przy użyciu produktów do paznokci? To nic trudnego. Zapewne słyszeliście o pierścionkach wykonanych 
z akrylożelu bądź żelu. Nie da się ukryć, że są trendem tej wiosny. Taka biżuteria idealnie uzupełni Waszą stylizację. Efekt, 
jaki uzyskamy, zależy od tego, co lubicie – Wasz gust oraz wyobraźnia znajdą swoje odzwierciedlenie w pierścionku. Dzisiaj 
zaprezentowana zostanie wersja skromna, ale mająca swój urok. Jak widać za pomocą produktów do stylizacji z powodzeniem 

możemy wykonać nie tylko efektowne stylizacje paznokci.  

Niecodzienna
biżuteria
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Produkty potrzebne do wykonania 
pierścionka:
· rękawiczka jednorazowa,
· akrylożel, 
· control liquid, 
· pędzel z miękkiego włosia, 
· frez, 
· pilnik i buffer o ziarnistości 100/180, 
· top bez dyspersji, 
· pyłek metal manix, 
· baza,
· diamenciki + kawior.
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1. Pokrywamy paznokcie wybranym lakierem hybrydowym,  
a następnie całość zabezpieczamy matowym topem.  

2. Przyklejamy szablon z wybranym ornamentem,  
a następnie natryskujemy białą oraz perłową farbkę. 
Całość zabezpieczamy matowym topem. 

3. W wybranych miejscach robimy kropeczki, które 
zabezpieczamy matowym topem. Do wykonania tej 
czynności używamy sondy lub cienkiego pędzelka. 

4. Zdobienie uzupełniamy drobnym bulionem. 

1 2 3

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

4

Szyk ielegancja
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1. Paznokieć pokrywamy brudnym odcieniem różowego 
lakieru hybrydowego. Odbijamy złotą folię, a następnie 
nakładamy matowy top. 

2. Rozrabiamy białą hybrydę z topem – proporcja 1:3. 

Zaczynamy malować wzór. 

3. Całość pokrywamy matowym topem. Białym paint gelem 
oblamowujemy wzór. 

1 2 3

Joanna Rozwadowska
Dyplomowany Instruktor EFexclusive 

Euro Fashion Akademia Paznokcia
Międzynarodowy Instruktor HAND&NAIL HARMONY

FOR-NAILS
Wielokrotna Mistrzyni Nail  Art 

Sędzia  Nailpro EEU
Sędzia Nail Master Cup 

Sędzia Nails Olimpic
www.for-nails.pl

www.NailHarmony.pl
www.efexclusive.com

Joanna Rozwadowska
Master Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Dzień slubu,
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1. Przedłużony paznokieć pokrywamy białą hybrydą oraz 
matujemy.

2. Nanosimy szkic postaci ołówkiem.

3. Bananowym odcieniem hybrydy lub żelu wypełniamy 
głowę postaci.

4. Pastelowym różem wypełniamy włosy.

5. Ciemniejszym odcieniem żółtego tworzymy gruby kontur 
głowy.

6. Włosy obrysowujemy ciemnym różem. Oczy malujemy 
czarnym i niebieskimi żelem. Dodajemy białe kropeczki 
na źrenicach. Zdobienie zabezpieczamy topem.

1 2 3 4 5 6

Patrycja Gerech 
Instruktor Noriko nails

I miejsce w mistrzostwach Victory nails cup one tip
I miejsce w kategorii nail art w mistrzostwach Beauty Trend’s 2018
II miejsce w kategorii nail art w mistrzostwach Beauty Trend’s 2019
I miejsce w mistrzostwach Victory Nail Cup - kategoria aquarium tip

Prowadzi gabinet kosmetyczny Pin up beauty salon

Pony&Nailboutin
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1. Pod przygotowany paznokieć wsuwamy formę. Wybrany 
kształt – sztylet. 

2. Za pomocą żelu clear wykonujemy szkielet. Utwardzamy 
i nakładamy biały żel budujący, a na niego – folię. 
Rozciągamy żel pod folią i wkładamy do lampy. 

3. Po wyciągnięciu z lampy ściągamy folię. 

4. Wykonujemy ombre. 

5. Nadbudowujemy paznokieć żelem clear. Opiłowujemy 
go według zasad piłowania aż do uzyskania pożądanego 
kształtu. 

6. Dołączamy wcześniej przygotowane ozdoby. Stylizacja 
pokazowa jest gotowa!

1 2 3 4 5 6

Paulina Kula 
Instruktor Euro Fashion Akademia Paznokcia od 2015 roku

Stylistka z 15-letnim doświadczeniem
Właścicielka salonu NAILS TEAM COSMETICS DĘBNO 

Wicemistrzyni Pink&White żel Nail Master Cup  
Brązowa medalistka Nail Master Cup Nail Art 3D  

Tel: 501524222 

Paulina Kula
Advanced Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Paulina Kula Instruktor Euro Fashion

W blasku
słońca

promieni
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1. Pokrywamy paznokieć dowolnym kolorem – utwardzamy 
30 sekund. Nanosimy kilka różnokolorowych, 
nierównomiernych plamek. Utwardzamy w lampie 30 
sekund. 

2. Całość pokrywamy topem matowym. Utwardzamy. 
Utwardzoną powierzchnię przecieramy cleanerem. 
Rozpoczynamy malowanie listków – używamy cienkiego 

pędzelka oraz kolorowego żelu. 

3. Dodajemy kolejne elementy …… i kolejne.

4. Dodajemy nieregularne kropki w kolorze różowym i białym.

5. Przed utwardzeniem posypujemy nasz wzór przezroczystym 
proszkiem akrylowym. Utwardzamy w lampie przez 30 
sekund. 

1 2 3 4 5

Delikatny
Aneta Jeleń

Miss Deer Nails 
miss_deer_nailsroślinny wzór
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1. Przygotowujemy paznokieć do stylizacji, przedłużamy, 
pokrywamy kolorem, a następnie topem matowym.

2. Rysujemy szkic i wypełniamy go kolorami podstawowymi.

3. Dodajemy cienie.

4. Czarny kolor mieszamy z niebieskim - wykonujemy obrys 
poszczególnych elementów.

5. Czystym, czarnym kolorem poprawiamy obrys - staramy się 
wykonać cieniutkie linie

6. Wokół postaci malujemy grubą, czarną linię - zapewni ona 
efekt „naklejki”.

7. Pokrywamy topem matowym i gotowe!

1 2 3 4 5 6

Angelika Drozd
Stylistka Paznokci z Dąbrowy Górniczej

Miłośniczka Nail Artu

7

STICKERSnails
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1. Lakierem hybrydowym malujemy kontur serca, a paintem białe kropeczki. 

2. Na kropkach malujemy dowolny, koronkowy wzór. Zieloną farbką malujemy zawijasy znajdujące się dookoła serca. 

3. Kolorowymi farbkami malujemy folklorystyczne wzory. 

4. Nakładamy matowy top. Białym paintem pogrubiamy kontury białej koronki. 

1 2 3

Iwona Walcha 
Instruktor BrillBird Bytom 

Tel: 505449401

4

folkloru Odrobina
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1. Na zmatowioną bufferem powierzchnię paznokcia 
zabezpieczoną bazą coverową nanosimy szkic zdobienia 
zaznaczając przy tym jego kluczowe elementy tj. kształt oraz 
oczy, policzki i nosek. Osoby początkujące mogą skorzystać 
z siatki graficznej, która ułatwi właściwe przenoszenie 
proporcji z gotowych grafik. Wypełniamy kolorem największą 
powierzchnię – futerko, do którego wykonania użyłam 
dwóch kolorów: pomarańczu oraz delikatnej żółci. Całość 
utwardzamy  w lampie przez 30 sekund. 

2. Odpowiednimi odcieniami wypełniamy pozostałe elementy 
zdobienia, według kolejności: policzki – żółty odcień, 
nosek – różowy, oczy – biały. Całość ponownie utwardzamy 

w lampie przez 30 sekund.

3. Czarnym żelem w pędzelku delikatnie obrysowujemy 
zdobienie. Całość utwardzamy  w lampie przez 30 sekund. 

4. Całość pokrywamy matowym topem i utwardzamy  w lampie 
przez 30 sekund. 

5. Czarnym żelem w pędzelku ponownie obrysowujemy 
zdobienie. Dodatkowo wszystkie zewnętrzne linie zdobienia 
pogrubiamy, dzięki czemu nadajemy mu efekt naklejki. 
Utwardzamy  w lampie przez 30 sekund. 

6. Czarnym żelem w pędzelku domalowujemy cętki Garfield’a. 
Utwardzamy  w lampie przez 30 sekund.

1 2 3 4

Magdalena Sawica
Właścicielka salonu oraz Centrum Szkoleniowego Indigo Manchester.

Szkoleniowiec z 8-letnim stażem.
Laureatka prestiżowych konkursów oraz Mistrzostw.

5 6

GARFIELD
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1. Przedłużamy paznokieć żelem clear.

2. Coverem przedłużamy łoże paznokcia.

3. Na zbudowany szkielet aplikujemy zieloną hybrydę.

4. Następnie białą. Posypujemy pyłkiem.

5. Budujemy paznokieć. Opracowujemy.

6. Malujemy kwiaty. 

7. Nakładamy matowy top. Wykańczamy płatki oraz liście za pomocą paint gelu. 

1 2 3

Julita Latusek
Instruktor Euro Fashion Akademia Paznokcia 

w stopniu Advanced
Instruktor CLD

Właścicielka gabinetu kosmetycznego w Lublińcu
Posiada 16-letnie doświadczenie w stylizacji paznokci 

oraz 10-letnie w stylizacji rzęs.

Julita Latusek
Advanced Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia

4 5

6 7

Różyczki
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1. Paznokcie utwardzamy bazą budującą w kolorze mlecznym.  

2. Na utwardzoną bazę nakładamy kolejną, cienką warstwę bazy 
mlecznej. Tym razem mieszamy ją z niewielką ilością białej hybrydy. 
Nie utwardzamy.  

3. Na mokrą hybrydę kładziemy pociętą folię spożywczą. Przy pomocy 
drewnianego patyczka delikatnie ją wgniatamy, tak aby wbiła się w 
zakamarki lakieru. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie LED/UV. 

4. Po utwardzeniu delikatnie odrywamy folię oraz wyrównujemy 
krawędzie boczne paznokcia. Używamy pilnika o ziarnistości 180. 

5. Utwardzony, pognieciony mleczny marmur pokrywamy grubszą 
warstwą półtransparentnego, różowego lakieru hybrydowego. 
Pamiętaj, żeby domalować kolor pod same skórki! Utwardzamy w 
lampie LED/UV przez 60 sekund. 

6. Po utwardzeniu wyrównujemy kształt pilnikiem o ziarnistości 180. 
Całość wygładzamy blokiem polerskim ziarnistości 240. Białym paint 
gelem delikatnie poprawiamy linie marmuru. Wszystkie paznokcie 
pokrywamy topem no wipe. Nasza stylizacja jest już gotowa!

Kobieca
delikatność

Klaudia Gozdek
Stylistka paznokci z 11-letnim doświadczeniem

Instruktorka marki MakeAR 
Założycielka salonu oraz centrum szkoleniowego Amethyst NailSpa 

Łódź

1 2

5 6

3 4
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1. Pokrywamy paznokieć kolorem bazowym – w tym 
przypadku jest to pastelowy róż. 

2. Nakładamy matowy top.  

3. Za pomocą ołówka rysujemy delikatne linie, po których 
będą biegły płatki kwiatów. Farbami akwarelowymi 

malujemy płatki. W tym przypadku użyte kolory to: różowy, 
niebieski oraz fioletowy. 

4. Czarną farbką malujemy „łodygi”, kropeczki i dodajemy 
detale.

5. Po wyschnięciu farbki nakładamy top bez dyspersji.

1 2 3 4 5

FlowersKarolina Jusiak
Advanced Educator Euro Fashion Akademia Paznokcia 
Master Educator Hand&Nail Harmony

Karolina Jusiak
Advanced Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia
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Dorota Połeć
Stylistka paznokci z wieloletnim doświadczeniem. Miłośniczka 

ręcznie malowanych zdobień. Założycielka salonu kosmetycznego 
„Piękno i pasja”. Szkoleniowiec i nauczycielka w szkole Teb Edukacja. 

4

1. Pokrywamy żelem naturalny paznokieć. 

2. Tworzymy ombre – użyte kolory paintów: żółty, 
pomarańczowy, czerwony. Całość pokrywamy matowym 
topem. 

3. Kolor pomarańczowy delikatnie cieniujemy czarnym, 
można użyć brązu. Malujemy chmury. Czarnym paintem 
malujemy ptaszki znajdujące się w oddali.

4. Następnie dodajemy piramidy, podłoże oraz wielbłąda. 
Całość pokrywamy topem no wipe. 

321

Egzotyczny
zachód słońca
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1. Na przygotowanym i zmatowionym paznokciu rysujemy 
wstępny szkic zdobienia. 

2. Kolorem pomarańczowym pokrywamy większą część 
futra. Dodajemy białą plamę znajdującą się dookoła oka. 

3. Ciemniejszym odcieniem koloru pomarańczowego 
dodajemy cienie. Kolorem brązowym malujemy nos. 
Kolorem żółtym malujemy oko, a żółtym z dodatkiem 
białego – pysk. 

4. Zaczynamy malować prążki na tygrysie. Dodajemy 
kontury oka i pyska. 

5. Białym paintem malujemy plamki na nosie i oku – 
tworzą optyczny efekt „błysku”. Długimi pociągnięciami 
pędzla dodajemy wąsy oraz kilka kępek sierści na głowie 
i pod okiem. Całość pokrywamy topem. 

Justyna Cybal 
Nail Artist Euro Fashion 

Akademia Paznokcia

Justyna Cybal
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

justinasnails 

2 3 4 51

Drapieżnytygrys
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Nails Company
KOLEKCJA CHIC SUMMER
Lakiery hybrydowe Nails Company to hit! To już dobrze wiecie. Jednak czy 
już wiecie o najnowszej kolekcji CHIC SUMMER? To kontynuacja poprzednich 
kolekcji z drobinkami - Chic i Chic Intense. Składa się z 8 wspaniałych, 
wyjątkowych, inspirowanych latem kolorów. Zaszalej i stwórz najlepsze 
wakacyjne mani z tymi lakierami!
www.nailscompany.eu

Indigo Nails
Trzy KOLORY
Trzy wiosenno-letnie odcienie z palety kolorystycznej Indigo. Endorfina to 
energetyczny i  wypełniony po  brzegi wiosenną radością lakier hybrydowy 
w odcieniu intensywnie neonowego różu, z  którym poczujesz, że nie ma 
rzeczy niemożliwych. Money Maker to symbol luksusu i  bogactwa – nie 
tylko kolorystycznego. Przyciąga uwagę intensywnym odcieniem czystej 
czerwieni, dzięki któremu każda z nas może wyglądać jak milion dolarów. 
Pana Banana to zaś neonowopastelowy odcień żółtego przywodzący na myśl 
wasz ulubiony owoc.
cena: 34zł / 7ml
www.indigo-nails.com 

Indigo Nails
Masło Shea Drama Queen 
Postaw na pielęgnację godną prawdziwej królowej. W codziennych 
zabiegach w Twoim domowym Spa nie zapominaj o stosowaniu 
Masła Shea Drama Queen. To dawka pozytywnej energii dla Twojej 
skóry, włosów i paznokci kusząca bestsellerowym zapachem. 
Taka uczta dla zmysłów to prawdziwy rarytas. Dasz się skusić?   
cena: 32zł / 70g
www.indigo-nails.com 

Nails Company
ŚCIANKA BEZPIECZEŃSTWA IDEALNA DO SALONU, SKLEPU, 
ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO… 
Na każdą ladę, recepcję, stół. 
Bądź bezpieczna! Zadbaj o zdrowie swoje i swoich klientek! 
Ścianka wykonana jest z policarbonatu, który można dezynfekować – 
nie będzie pękał ani nie zostaną matowe smugi. 
Wymiary widoczne na zdjęciu. 
Wysokość 74cm
Szerokość “w środku” 80cm
Boki “w środku” 20cm
Wymiary okienka:
44cm x  19cm
www.nailscompany.eu
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Indigo Nails
Mineral Base Sophisticated i Golas
Kultowa seria Mineral Base powiększyła się o dwa nowe odcienie. 
Neutralny róż Sophisticated oraz chłodny beż Golas. Mineral Base 
Indigo to  produkt 3w1 łączący w  sobie bazę, kolor oraz top coat. Dzięki 
temu nudziakową stylizację wykonasz w  zaledwie 30 minut. Krycie 
na  poziomie maksymalnie 92% sprawi, że odrosty będą zdecydowanie 
mniej widoczne. Postaw na  niezwykłe działanie bestsellerowej Bazy 
Mineralnej  i oczaruj swoje Klientki piękną i ekspresową stylizacją paznokci. 
cena: 38zł / 7ml
www.indigo-nails.com 

Euro Fashion
Pędzelki RaNails
Kolekcja obłędnych pędzli RaNails. Nie może ich zabraknąć w Twoich 
zasobach, wykonane z najwyższej jakości włosia. Możesz wybierać wśród 
swoich ulubionych kształtów oraz rozmiarów. Rączką w pięknym kolorze Rose 
Gold ozdobiona cyrkoniami. Czy potrzeba czegoś więcej?
www.shop.eurofashion.com

Euro Fashion
Entity Dip&Buff
Cechy systemu Dip&Buff - Nie wymaga lampy - Bez intensywnego 
zapachu - Soaks off - Łatwy do usuniecia - Nie niszczy płytki paznokcia 
- 60 perfekcyjnych kolorów - 4 idealne kolory do Frencha - Klasyczne, 
metaliczne, opalizujace, brokatowe - Nieskazitelna linia usmiechu, za 
kazdym razem - Super szybka, łatwa i precyzyjna aplikacja - Wygodny, 
zamykany pojemnik. 
Teraz wszystkie kroki są dostępne w ekonomicznych uzupełnieniach.
cena: od 82zł / 60ml
www.shop.eurofashion.com

Euro Fashion
Przyłbica ochronna PET. Idealna do pracy w salonie.
cena: 12.99zł
www.shop.eurofashion.com
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Indigo Nails
Promocja Lakiery klasyczne 
Nasz sposób na nudę? Baw się razem z nami i zmieniaj kolory na paznokciach zawsze wtedy, gdy masz na to ochotę. Lazurowy błękit, 
a może orzeźwiająca mięta? Teraz nie musisz decydować. Graj w kolory i wypełnij każdą z chwil innym odcieniem Indigo. Kup lakiery 
klasyczne Indigo za 5 zł - tylko z kodem rabatowym: KLASYKNA5. Spiesz się! Promocja obowiązuje tylko do wyczerpania zapasów!  
www.indigo-nails.com 

Indigo Nails
Promocja Santorini 
Wybierz się w słoneczną podróż z kultowymi lakierami z kolekcji Santorini i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Kup minimum 5 dowolnych 
odcieni Santorini i zgarnij holograficzną kosmetyczkę Indigo. Ten praktyczny gadżet szybko stanie się ukochanym towarzyszem każdej Twojej 
podróży. Choć na dalekie wyprawy trzeba będzie jeszcze poczekać, z odcieniami kolekcji Santorini w każdej chwili możesz wybrać się w 
słoneczną podróż pełną barw inspirowanych pięknem greckich krajobrazów. Nie Wiem, Kurt Cobalt, a może Kissmeralda? Twórz najpiękniejsze 
letnie stylizacje z kultowymi odcieniami kolekcji Santorini i ciesz się elegancką kosmetyczką Indigo.
www.indigo-nails.com 
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Nails Company
Mega promocje na 16 urodziny Nails Company.
www.nailscompany.eu

Nails Company
Zestaw – płyn do dezynfekcji wraz z kremem do rąk 
+ 10 MEDYCZNYCH MASECZEK OCHRONNYCH!
Idealne połączenie. Zadbaj nie tylko o swoje bezpieczeństwo, 
ale i o odpowiednie nawilżenie swoich dłoni. Wybierz swój 
ulubiony zapach kremu do rąk.
cena: 99zł
www.nailscompany.eu

Euro Fashion
Wszystkie płytki do stampingu kupisz z rabatem -40%.
www.shop.eurofashion.com

Euro Fashion
Nabłyszczająca warstwa nawierzchniowa bez 
przemywania. Oszczędź czas z wysokiej jakości 
nabłyszczaczem, który zapewni długotrwały połysk 
i ułatwi pracę każdej stylistce. Wystarczy nałożyć 
warstwę Pro Tec na akryl, żel lub jedwab i utwardzić go 
przez 2-3 minuty w lampie UV.
cena: 135zł  67,50zł
www.shop.eurofashion.com

Euro Fashion
Kolorowy puder akrylowy, doskonale nadaje się do fantazyjnych zdobień. 
Bardzo bogata paleta kolorów, pozwoli stworzyć prawdziwe dzieła. 
Pojemność: 7g
cena: 28zł  10zł
www.shop.eurofashion.com
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1. Standardowo przedłużamy paznokcie. 
Zamalowujemy pierwszy wybrany obszar na 
paznokciu. Utwardzamy 30 sekund.

2. Drugim kolorem powtarzamy poprzedni krok. 
Utwardzamy przez 30 sekund. 

3. Nakładamy top, utwardzamy 30 sekund. Przy 
użyciu czarnego żelu do zdobień bez dyspersji 
dodajemy linie. Na kolejnych paznokciach 
powtarzamy te same kroki, starając się stworzyć 
trochę inne wzory. Stylizacja jest gotowa. 1 2 3

Magdalena Talarczyk 
Profi Educator firmy Słowianka Nail Trends 

Właścicielka salonu MALU MALU Magdalena Talarczyk 
w Szczecinie

GEOMETRIAGEOMETRIA
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1. Podkładamy szablon i robimy przezroczysty szkielet.

2. Na podkładkę kładziemy wybrane kolory tak, aby na siebie 
nachodziły.

3. Pędzlem nabieramy te kolory i przekładamy na paznokieć – w 
tym przypadku pokrywany był głównie wolny brzeg paznokcia 
naturalnego, aby wyglądało to estetycznie oraz tak, aby jeden 
paznokieć „przechodził” w drugi. 

4. Naklejamy dżety - ponieważ wybraliśmy barwy wody, to 
dodaliśmy muszelki i rozgwiazdy (klejone na żel). W zależności 
od tego ile mamy czasu, można je namalować. Polecamy 

bawić się kolorami - to proste zdobienie sprawdzi się w każdej 
kolorystyce przez pastele po neony! Szablony można na tym 
etapie już zdjąć.

5. Pokrywamy wszystko żelem. W tej stylizacji użyliśmy 
przezroczystego, ale polecamy spróbować dodać do żelu 
odrobinę koloru niebieskiego – zabarwienie doda efektu głębi. 
Jeśli pozostaniesz przy tej wersji kolorystycznej – zamieszaj 
żel. Zrobią się w nim bąbelki. Ci z Was, którzy mieszali żel z 
kolorem już mają „napowietrzony” produkt. To dodatkowy 
efekt 3D, który nie wymaga od nas żadnego wysiłku! 
Opiłowujemy paznokcie, a następnie zabezpieczamy je topem.

1 2 3

Katarzyna Floriańczyk
Instruktor Blondi Nails

Instruktor 
Ul. Bema 5, 05-480 Karczew

Tel: 500 406 383

4 5

OceanOcean
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Daria Tadus
Właścicielka i Główny Instruktor Lux Nails Academy 

we Wrocławiu
Laureatka wielu prestiżowych mistrzostw stylizacji 

paznokci, m.in.: I miejsce Extreme Stiletto Design na 
Nailpro Poland 2018, II miejsce Sculptured Acrylic 

French, II miejsce Tip Box 3D, III miejsce Twist French 
Nailpro Poland 2017, III miejsce Sculptured Stiletto, 
III miejsce Salon Nails na Nails Olympic Show 2017.

1 2 3 4 5 6 7

1. Przedłużony paznokieć opiłowujemy i nadajemy mu 
żądany kształt. 

2. Paznokieć pokrywamy hybrydą w kolorze nude. 

3. Nabłyszczamy, utwardzamy i wcieramy pyłek. 
Zabezpieczamy topem. 

4. Żółtym i pomarańczowym paint gelem tworzymy 

delikatne kwiaty. 

5. Rozcieramy płatki białą oraz koralową hybrydą. Używamy 
pędzelka do zhostovo.

6. Uzupełniamy wzór. Utwardzamy. 

7. Nanosimy matowy top, utwardzamy. Białym paint gelem 
poprawiamy poszczególne płatki i dodajemy kropeczki. 

Koralowe
kwiaty
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Beata Wójcicka
Wykładowca na targach branżowych w Polsce, 

Włoszech, Belgii, Francji, Niemczech. 
Autorka programów szkoleniowych Nails Company. 

Działająca jako instruktor szkoli przyszłych 
instruktorów marki, doszkala gabinety patronackie. 
Pełna energii, ambicji i talentu. Na bieżąco śledzi 
nowinki branżowe. Kreatywność to jej drugie imię. 

Biegle działająca w gazetach branżowych. 

2 3 5 64

1. Malujemy paznokieć na niebiesko. 

2. Różową hybrydą malujemy kształt butelki i 
rozlanego lakieru.

3. Czarną hybrydą cieniujemy.

4. Cieniujemy ciemniejszym odcieniem różu.

5. Nabłyszczamy topem.

6. Malujemy białe elementy paint gelem.

1

Butelkalakierulakieru
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1 2 3 4 5 6 7

1. Jako bazę do zdobienia nanosimy kolor jasnoniebieski.

2. Malujemy turkusowe kropki. Nabłyszczamy.

3. Dodajemy ciemnoniebieskie kropki. Nanosimy matowy 
top. Następnie białym paint gelem malujemy kwiat.

4. Dodajemy pastelowy różowy kolor.

5. Pogłębiamy efekt używając koloru fuksja.

6. Na środek kwiatka nanosimy ciemnoczerwony kolor.

7. Dodajemy żółty pręcik oraz zielone listki. Całość 
nabłyszczamy.

Cindy Custodio Ricardez
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Cindy Custodio Ricardez
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Stylizacjana lato
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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

1 2 3

4 5

1. Usuwamy starą masę i wykonujemy manicure – w 
tym przypadku kombinowany. Przygotowujemy płytkę 
paznokcia, nakładamy bazę, a następnie utwardzamy w 
lampie przez 30 sekund. 

2. Pokrywamy kilka paznokci białym lakierem hybrydowym 
– będzie to idealna baza pod neonowy kolor. 
Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. 

3. Nakładamy kolor cytrynowy. Utwardzamy w lampie 
przez 30 sekund. 

4. Nakładamy podkład pod zdobienie. Utwardzamy w 
lampie przez 30 sekund. 

5. Za pomocą pędzla malujemy płatki. Utwardzamy przez 
30 sekund. 

6. Malujemy kontur płatków i łodygi przy użyciu 
cienkiego pędzla oraz brązowego lakieru hybrydowego. 
Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Całość 
pokrywamy topem.

6
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1. Na gotowy paznokieć pokryty bazą, nakładamy matowy 
top, utwardzamy i rysujemy szkic ołówkiem.

2. Pokrywamy szkic pierwszą warstwą koloru. Zaczynamy od 
jaśniejszych odcieni. Utwardzamy. 

3. Nakładamy kolejną warstwę. Tym razem korzystamy  
z ciemniejszych kolorów. Dodajemy początkowe cienie. Na 
typ etapie warto zarysować szczegóły postaci.

4. Cieniujemy całość jeszcze bardziej. Warto korzystać z 
techniki cieniowania „mokre na mokre”.

5. Dodajemy czarne kontury.

6. Całość pokrywamy topem bez warstwy dyspersyjnej. 
Utwardzamy. Dodajemy białe linie, które dodadzą efektu 
uwypuklenia. 

1 2 3 4 5

Agata Opałka
Właścicielka „Opałkowe Malowanki Agata Opałka”

MINIONEK

6

MINIONEK
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1. Odpowiednio przygotowujemy paznokcie. Podkładamy 
formy.

2. Standardowo przedłużamy paznokcie, opracowujemy je.

3. Malujemy paznokcie kolorem czarnym, na drugiej 
warstwie układamy płatki holograficzne. Całość 
zabezpieczamy topem matowym.

4. Pędzelkiem do One Stroke malujemy poszczególne 
płatki kwiatka, tak by w efekcie utworzyć kompozycję 
rozwiniętej róży.

5. Stopniowo dodajemy kolejne płatki i listki.

6. Obrysowujemy płatki białym kolorem i utwardzamy. 
Zabezpieczamy stylizację topem.

1 2 3 4

Onestroke

5 6

Anna Michalska
Master Educator Chiodopro

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

II Miejsce - Mistrzostwa Victory Nail Cup 2019 Figure 3D
IV Miejsce - Mistrzostwa Victory Nail Cup 2019 Art Phone Case

I Miejsce - Mistrzostwa Nail Master TC 2020 w kategorii Zdobienia Ślubne
I Miejsce - Viva Nail Cup International Master - Tipbox. One Stroke

III Miejsce - Viva Nail Cup International Master - Freestyle. Jewellery.
Tel: 608-122-341

Studio Stylizacji „Effect” Anna Michalska 
Master Educator Chiodopro Academy

anna_michalska_mastereducator
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1. Przedłużamy paznokcie i nadajemy im dowolny, wybrany 
przez nas kształt. Używamy materiału typu cover, a 
następnie matujemy całość. 

2. Przyklejamy taśmę klejącą do paznokci i układamy z niej 
kształty. 

3. Na tak przygotowanych paznokciach wykonujemy ombre 
z wybranych kolorów. W celu uzyskania większego 
nasycenia można posypać nieutwardzone cieniowanie 

akrylem clear, a następnie utwardzić, otrzepać z nadmiaru 
proszku i ponownie wykonać cieniowanie.

4. Delikatnie usuwamy taśmę klejącą i pokrywamy 
całość topem. Białym żelem bez warstwy inhibicyjnej 
obrysowujemy granice kształtów. Przy użyciu sondy 
robimy kropeczki.  

5. Doklejamy cyrkonie.

1 2 3 4 5

Izabela Gołuńska-Senik
Stylistka paznokci

Właścicielka: Świeżo Malowane Indigo Nailsalon 
w Mysłowicach

swiezo.malowane.indigo

Delikatnybłysk
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1 2 3 4

1. Przygotowujemy płytkę paznokcia. 

2. Podkładamy formy. Wybrany kształt – migdał rosyjski. 

3. Przedłużamy paznokcie akrylem. 

4. Na jednym paznokciu tworzymy szkielet z żelu. 

5. Wydłużamy łożysko, piłujemy. 

6. a-c Wykonujemy french techniką 3D. Na środkowej 
części układamy muszle. Opracowujemy powierzchnię. 

7. Jeden paznokieć pokrywamy kolorem białym. 

8. Na trzech paznokciach wykonujemy babyboomer 
przy użyciu aerografu. Na białym paznokciu układamy 
kamienie Swarovskiego. Całość pokrywamy topem. 

Anna Prabucka
Master Educator Gelish Nails Harmony 
Właścicielka Salonu Magia Salon Urody
Osiągnięcia:
Grand Master NMC 2019 
I Miejsce Nail Art NMC 2019
I Miejsce Tip Box 3d NMC 2019
II Miejsce Pink&White NMC 2019
III Miejsce 21 Mistrzostwa Polski 2019
I Miejsce On&MyOwn Nail Pro 2018 
III Miejsce Pink&White Nail Pro 2018 
II Miejsce Pink&White Akryl NMC 2018

Anna Prabucka
Advanced Instructor

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Anna Prabucka Eurofashion
Anna Prabucka Instruktor EuroFashion
Magia Salon Urody

5

6a 6b 6c 7 8

FRENCH3D
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1. Paznokcie przedłużamy żelem cover. Przygotowujemy je 
pod stylizację.

2. Farbami akwarelowymi malujemy owoce i kostki lodu.

3. Białym paint gelem malujemy kontury kieliszka oraz 
bąbelki.

4. Zieloną, różową i pomarańczową hybrydą malujemy tło 
zdobienia. Całość pokrywamy topem.

5. Linię szklanki pogrubiamy białym paint gelem. Gęstym, 
przezroczystym żelem zaznaczamy kostki lodu oraz owoce. 

1 2 3 4 5

Aleksandra Staszewska
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Aleksandra Staszewska
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

assesandra
assesandra_

Wstrząśniętynie zmieszany
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1. Wykonujemy szkic zdobienia ołówkiem.

2. Wypełnianie zaczynamy od koloru twarzy. Wybieramy 
cielisty, jasny odcień. Dodajemy ciemniejszy w miejsca, 
które mają być wyraźniej zaznaczone. 

3. Dodajemy policzki - czerwoną hybrydę mieszamy z topem. 
Otrzymanym kolorem wypełniamy również usta. 

4. Zabieramy się za włosy. Najlepsze efekty dają wymieszane 
kolory.

5. W kolejnym etapie zajmujemy się ciemniejszymi 

elementami – konturem, brwiami, włosami (II etap), oczami, 
ustami oraz noskiem. 

6. To etap detali: piegi, bliki, dopracowujemy włosy.

7. Dodajemy kwiaty, okulary, choker.

8. Całość pokrywamy topem matowym.

9. Na samym końcu jeszcze raz malujemy okulary, aby 
stworzyć delikatny efekt 3D. Dodajemy kontur kwiatków 
– używamy białego koloru. Dodajemy kilka pasemek. Nie 
nakładamy topu.  

1 2 3 4 5

Anna Gorońska
Q Young Team

q_by_annagoronska

6 7 8 9

PaniPiegowata

wiosna-lato 2020 [72] Akademia Paznokcia

ZDOBIENIA

85



„Czy muszę zrobić sobie przerwę od paznokci?”, „Czy muszę 
ściągnąć paznokcie, aby pooddychały?”. Z pewnością, każda z 
nas chociaż raz słyszała podobne pytanie od klientki. Czy teorie o 
oddychających paznokciach powinnyśmy włożyć między bajki ? Czy 
kilkutygodniowe przerwy od stylizacji mają sens?

Płytka paznokciowa jest martwym, rogowym wytworem naszego 
organizmu. Nie oddycha, nie regeneruje się. Paznokcie nie potrzebują 
powietrza z zewnątrz, nie wdychają i nie wydychają go. Tlen potrzebny 
do funkcjonowania macierzy (jest to jeden z nielicznych żywych 
elementów w budowie aparatu paznokciowego, który odpowiada za 
wytwarzanie  keratyny, czyli głównego budulca paznokcia) w 100% 
jest dostarczany za pomocą krwi. Wszystkie substancje niezbędne 
do funkcjonowania paznokcia są dostarczane do niego za pomocą 
krwiobiegu. Paznokieć może zdrowo rosnąć nawet w środowisku 
zupełnie pozbawionym tlenu, do funkcjonowania potrzebuje dobrego 
przepływu krwi w macierzy, łożysku czy wale okołopaznokciowym. 

Płytka paznokciowa w odróżnieniu od naszej skóry nie regeneruje 
się, wszystkie zmiany i uszkodzenia zostaną na niej aż do całkowitego 
ich zrośnięcia. Tempo całkowitego zrastania paznokci to około 3-5 
miesięcy. Jeśli Twoja klientka chce zrobić przerwę od stylizowanych 
paznokci powinna ona trwać co najmniej 2- 3 miesiące. Pamiętać 

trzeba, że na wygląd naszych paznokci wpływ ma przede wszystkim 
genetyka. Jeśli problemem klientki zawsze były cienkie i łamliwe 
paznokcie, to po ściągnięciu masy one nadal takie będą. Przerwa 
w stylizacji paznokci ma sens jedynie, gdy płytki zostały zniszczone 
nieodpowiednim wykonaniem usługi (np. przepiłowana płytka) lub 
złym, zbyt agresywnym usunięciem żelu bądź hybrydy. W tym czasie 
klientka powinna:

• maksymalnie skracać paznokcie,

• intensywnie nawilżać oliwką płytki paznokcia i skórki w 
celu zwiększenia ilości olejów i wody w płytce paznokcia – 
uelastycznienia jej. Wmasowywanie oliwki w skórki pobudza 
ukrwienie macierzy i tym samym daje impuls do lepszej pracy.

• cierpliwie czekać aż wszelkie uszkodzenia zrosną.

Przerwa od manicure hybrydowego/stylizacji paznokci

Katarzyna Leks
Wielokrotna Mistrzyni Pink and White

Instruktor SPN Nails
Studio Wersal Gdańsk

Czy to ma sens?
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Enti ty kolekcja „Polished To Perfecti on”
Polished To Perfecti on to sześć nowych odcieni inspirowanych 
barwami natury, wśród których zarówno wielbicielki wyrazistego jak 
i stonowanego manicure znajdą coś dla siebie. Kolekcja dostępna 
jest w formie żellakierów oraz DIP-ów.  
Cena żellakier: 79,90zł/15ml  
Cena puder dip: 107zł/43g  

OFERTA DOSTĘPNA W SKLEPACH STACJONARNYCH EF ORAZ NA WWW.SHOP.EUROFASHION.COM

Elegance kolekcja „Sweet Harmony” 
Kolekcja Sweet Harmony to kwintesencja 
delikatności. Rozbielone odcienie różu i 
liliowego fi oletu, mlecznobrzoskwiniowy 
lekko połyskujący złotymi drobinkami oraz 
nude i kawa z mlekiem to kolory, które 
świetnie sprawdzą się w codziennych 
stylizacjach jak i w wyjściowym wydaniu na 
specjalne okazje. 
Cena: 27zł/7,3ml 

Płyn antyseptyczny RaNails 
Płyn antyseptyczny do dezynfekcji skóry i 
powierzchni roboczej. Niezbędny na rozpoczęcie 
każdego zabiegu manicure, aby zapobiec 
rozprzestrzenianiu się infekcji. Doskonały 
również dla klientek do torebki lub samochodu, 
aby dłonie utrzymać w czystości i wolne od 
zarazków. Posiada przyjemny zapach gumy 
balonowej. Nowe pojemności: 118ml, 30ml. 
Cena: 11.90zł/30ml
Cena:  24zł/118ml

Pędzle do odpylania
Pędzle o niezwykłym designie oraz fantazyjnym kolorze 
posiadają bardzo miękkie i sprężyste włosie. Idealnie nadają się 
do oczyszczania płytki paznokcia z pyłu. Doskonale sprawdzą 
się również do usuwania nadmiaru pyłków i brokatów. Roża 
dostępna w 2 kolorach, jednorożec w 4 kolorach. 
Cena: 19,90zł 

KOLOROWE

RaLac kolekcja “New Rules” 
Przedstawiamy nową kolekcję żellakierów 
RaLac RaNails o nazwie “New Rules”.
Wyraź swoje emocje za pomocą manicure w 
jednym z sześciu intrygujących odcieni.
Teraz to ty dyktujesz warunki.
Cena: 33zł/10ml 

HYBRYDY
Gellacco EFexclusive, RaLac RaNails, Gelish, 

Enti ty, GELme ESN, Elegance, REALAC, 
Inspire, Christrio, Gelix ImpressioNails. 

Promocja nie dotyczy baz i topów. 

MAJ
Rabat dotyczy wybranych
kategorii produktów

OFERTA DOSTĘPNA W SKLEPACH STACJONARNYCH EF ORAZ NA WWW.SHOP.EUROFASHION.COM

FARBKI ŻELOWE 
Paint Gele: EFexclusive, RaNails, Premium 
by Euro Fashion, ESN, Elegance, 4Pro oraz 

Gelish Art Form Gel.  

ŻELE KOLOROWE 
EFexclusive, RaNails, ESN, REALAC, Christrio. Ofer-

ta nie dotyczy żeli brokatowych. 

RZĘSY KOLOROWE 
Kolorowe i cieniowane rzęsy jedwabne oraz 

kolorowe rzęsy na pasku Photo Shoot.  

-25%



CZERWIEC
Rabat dotyczy wybranych
kategorii produktów

OFERTA DOSTĘPNA W SKLEPACH STACJONARNYCH EF ORAZ NA WWW.SHOP.EUROFASHION.COM

AKWARELE 
Farbki akwarelowe EFexclusive, Elegance.  

PIELĘGNACJA STÓP
Olive Tree Spa Clinic kolekcje Asian Rose Petals, Cool 

Capucino, Gold Treasure, Refreshing Mint 
oraz Callus Eliminator Euro Fashion.
Promocja nie dotyczy produktów Bielenda.

Euro Fashion i Olive Tree Spa Clinic 
– różne wzory i kolory. 

Klasyczne lakiery do paznokci: Morgan Taylor, 
Color Club, Elegance, lakiery zmieniające kolor 
Ruby Wing, lakiery wodne Color Club Water 

Color oraz lakiery do zdobienia Art Club.
Promocja nie dotyczy baz i topów. 

DO PAZNOKCI
LAKIERY

I KAPCIE DO PEDICURE
SEPARATORY

-25%

FARBKI AKRYLOWE 
Farbki akrylowe RaPaint RaNails oraz 
One Stroke Acylic Paint Euro Fashion.  

LIPIEC
Rabat dotyczy wybranych
kategorii produktów

OFERTA DOSTĘPNA W SKLEPACH STACJONARNYCH EF ORAZ NA WWW.SHOP.EUROFASHION.COM

PUDRY DIP 
Gelish, Enti ty, RaNails, Color Club. 

PODPÓRKI POD DŁOŃ  
Różne wzory i kolory 

SMOKE POWDER  
Euro Fashion. 

Dostępny w 10 kolorach. 

AKRYLE KOLOROWE  
EFexclusive, RaNails, Harmony, Enti ty, Christrio, 

ESN, 4pro, ImpressioNails. 

-25%



CZERWIEC
Rabat dotyczy wybranych
kategorii produktów

OFERTA DOSTĘPNA W SKLEPACH STACJONARNYCH EF ORAZ NA WWW.SHOP.EUROFASHION.COM

AKWARELE 
Farbki akwarelowe EFexclusive, Elegance.  

PIELĘGNACJA STÓP
Olive Tree Spa Clinic kolekcje Asian Rose Petals, Cool 

Capucino, Gold Treasure, Refreshing Mint 
oraz Callus Eliminator Euro Fashion.
Promocja nie dotyczy produktów Bielenda.

Euro Fashion i Olive Tree Spa Clinic 
– różne wzory i kolory. 

Klasyczne lakiery do paznokci: Morgan Taylor, 
Color Club, Elegance, lakiery zmieniające kolor 
Ruby Wing, lakiery wodne Color Club Water 

Color oraz lakiery do zdobienia Art Club.
Promocja nie dotyczy baz i topów. 

DO PAZNOKCI
LAKIERY

I KAPCIE DO PEDICURE
SEPARATORY

-25%

FARBKI AKRYLOWE 
Farbki akrylowe RaPaint RaNails oraz 
One Stroke Acylic Paint Euro Fashion.  

LIPIEC
Rabat dotyczy wybranych
kategorii produktów

OFERTA DOSTĘPNA W SKLEPACH STACJONARNYCH EF ORAZ NA WWW.SHOP.EUROFASHION.COM

PUDRY DIP 
Gelish, Enti ty, RaNails, Color Club. 

PODPÓRKI POD DŁOŃ  
Różne wzory i kolory 

SMOKE POWDER  
Euro Fashion. 

Dostępny w 10 kolorach. 

AKRYLE KOLOROWE  
EFexclusive, RaNails, Harmony, Enti ty, Christrio, 

ESN, 4pro, ImpressioNails. 

-25%



1. Przedłużamy paznokieć. Jako tło zdobienia nakładamy 
ciemnozielony oraz żółty kolor - cieniujemy je.

2. Odcieniami ciemnej zieleni malujemy liście.

3. Kolorem żółtym rozjaśniamy liście. Następnie dodajemy 

ciemniejsze detale, dzięki którym liście będą wyglądały 
bardziej naturalnie.

4. Jeszcze ciemniejszym kolorem podkreślamy liście.

5. Dodajemy żyłki liści i pozostałe detale. Nabłyszczamy. 

1 2 3

Rocio Del Prado 
Educator Euro Fashion Akademia Paznokcia

Nail Artist Mexico, wykonuje makijaż permanentny, 
grafik, tatuażystka oraz artysta plastyk 

rociodelpradonails@gmail.com

Rocio Del Prado 
Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia

4 5

Zielone liście
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1. Paznokcie przedłużamy coverem.

2. Paznokcie malujemy trzema wybranymi kolorami. Cieniujemy je ze sobą (niezbyt precyzyjnie).

3. Metodą „na mokro” tworzymy wzór przypominający kwiaty. 

4. Domalowujemy środki kwiatków – używamy koloru czarnego. Domalowujemy kropeczki. Całość pokrywamy topem. 

1 2 3

Paulina Szulc
Instruktor marki SPN Nails

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

4

Wiosennesztylety
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Nudziakowe odcienie od lat cieszą się niesłabnącą popularnością – zarówno wśród klientek, jak i samych stylistek.          
Do manicure w wydaniu natural look polecamy kultową Mineral Base. Baza 3w1 to produkt, który pozwala stworzyć 
kompletną stylizację nude w zaledwie 30 minut. Do kolekcji Baz Mineralnych dołączyły właśnie dwa nowe odcienie 

Sophisticated oraz Golas. 

NOWE KOLORY
KULTOWEJ BAZY MINERALNEJ INDIGO
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Potrójna moc

Mineral Base to produkt 3w1, który może pełnić funkcje bazy, koloru 
i top coatu jednocześnie. Mineralek można oczywiście używać z 
powodzeniem jako bazy pod stylizację hybrydową z innym kolorem. 
Używając w swoich stylizacjach Bazy Mineralnej możesz skrócić czas 
trwania pojedynczej wizyty, a co za tym idzie zwiększyć liczbę klientek. 
Kompletna nudziakowa stylizacja powstanie w zaledwie 30 minut – 
wystarczą dwie warstwy Mineral Base i mamy gotowy manicure. Bogata 
paleta naturalnych odcieni dopasowanych do różnych typów karnacji 
oraz krycie na poziomie maksymalnie 92% sprawiają zaś, że odrosty są 
mniej widoczne. Dzięki temu nudziakowa stylizacja przy użyciu Mineral 
Base świetnie sprawdzi się np. podczas wyjazdu na urlop lub w czasie 
gdy regularne wizyty w salonie nie są możliwe.

Mineralki, czyli miłość od pierwszego nałożenia

Kolekcja Baz Mineralnych cieszy się Waszym olbrzymim 
zainteresowaniem od samego początku. Wszystko zaczęło się od 
czterech odcieni mineralek dopasowanych do różnych typów karnacji: 
Natural, Porcelain, Sensual Skin i Blush. Dzięki swoim właściwościom 
Bazy mineralne szybko stały się produktem kultowym. Nie dziwi więc, 
że do czterech odcieni szybko dołączyły dwa kolejne. Tym razem były 

to warianty kolorystyczne Mineral Base Natural wzbogacone o srebrne 
i złote drobinki, czyli Delikates oraz Wake Up No Make Up. Są to kolory, 
które podbiły serca miłośniczek szybkiego manicure w wersji natural 
look z odrobiną ekstrawaganckiego błysku. Kolekcja Baz Mineralnych 
powiększyła się właśnie o dwa nowe kolory, które poszerzają 
nudziakową paletę mineralek.  Sophisticated to wysublimowany 
neutralny róż, który świetnie prezentuje się zarówno solo, jak i w 
zdobieniach. 

 
Golas natomiast to klasyczny nudziak w najczystszej postaci. Ten 
odcień beżu idealnie nada się do tworzenia stylizacji na specjalne 
okazje. Na zdjęciu możecie podziwiać propozycję z wykorzystaniem 
pyłków – idealną np. przy manicurze ślubnym. Jeżeli Twoja klientka 
pokocha Golasa to z powodzeniem może go nosić także na co dzień, 
szczególnie gdy w pracy nie może pozwolić sobie na zbyt intensywną 
burzę kolorów na paznokciach. 

Wszystkie odcienie Mineral Base świetnie prezentują się solo – w 
stylizacjach natural look, ale także w towarzystwie innych odcieni 
lakierów hybrydowych. Jak wygląda manicure z wykorzystaniem 
nowych kolorów mineralek możecie się przekonać śledząc nasze 
profile na Instagramie, Facebooku oraz Pintereście.
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Wiele stylistek paznokci wykonuje swoją prace poprawnie - na 
koncie mają liczne kursy i certyfikaty, a grono ich stałych klientek 
jest naprawdę pokaźne. Nie widzą one konieczności doskonalenia 
swoich umiejętności i uczestniczenia w kolejnych szkoleniach. 
Niestety, tym sposobem spoczywają na laurach – trzeba pamiętać, 
że branża beauty rozwija się niezwykle dynamicznie. Koniecznym 
jest doskonalenie swoich umiejętności oraz poznawanie nowych 
technik stylizacji i zdobień.

Niektórzy uważają, że raz odbyte szkolenie i wiedza przekazana 
na nim wystarczą na całą karierę zawodową. To jest błąd! Techniki 
stylizacji znane naście lat temu zostały albo udoskonalone, albo 
wręcz obalone! 

Co zrobić w sytuacji, gdy pomimo chęci uczestniczenie w szkoleniach 
stacjonarnych jest utrudnione lub z różnych powodów niemożliwe? 
Idealnym rozwiązaniem stają się szkolenia online! 

W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z pandemią wirusa 
SARS-CoV-2 (koronawirus) zamarła cała europejska gospodarka. W 
ramach środków bezpieczeństwa rządy państw europejskich zakazały 
działalności niemalże w każdym sektorze. Niestety, dotyczyło 

to również salonów kosmetycznych, których działalność została 
zawieszona do odwołania. 

W Polsce salony kosmetyczne zostały odgórnie zamknięte od 
dnia 30 marca 2020 r., jednak wiele z nich już wcześniej podjęło 
decyzje o zawieszeniu działalności z obawy przed potencjalnym 
zagrożeniem.  

Stawiając czoła przeciwnościom, z jakimi przyszło się mierzyć 
przedsiębiorcom, w tym salonom kosmetycznym, wielu instruktorów 
„przeniosło” swoją działalność do sieci 

i zaczęło funkcjonować za pośrednictwem social mediów oraz 
licznych platform internetowych. Dzięki takim kanałom mają oni 
możliwość organizowania oraz przeprowadzania szkoleń online. 

Jak się okazało – był to strzał w dziesiątkę! Zarówno dla instruktorów, 
którzy zostali pozbawieni możliwości wykonywania pracy, a tym 
samym zarabiania, jak i dla osób, które dotychczas 

nie miały czasu lub sposobności odbycia kursu albo szkolenia 
stacjonarnie. Jest to także doskonały sposób na podniesienie 
lub usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu stylizacji 
paznokci przez stylistów oraz pracowników salonów, których 
praca została przymusowo zawieszona. Pozwala to produktywnie 
spożytkować czas wolny, którego na co dzień brakuje. 

Szkolenia online mogą poruszać zarówno zagadnienia teoretyczne 
– w formie wykładów, jak i praktyczne – z czynnym udziałem 

spróbuj, a nie pożałujesz!
Szkolenia online
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Paulina Kula 
Instruktor Euro Fashion Akademia Paznokcia od 2015 roku
Stylistka z 15-letnim doświadczeniem
Właścicielka salonu NAILS TEAM COSMETICS DĘBNO 
Wicemistrzyni Pink&White żel Nail Master Cup  
Brązowa medalistka Nail Master Cup Nail Art 3D  
Tel: 501524222 

Paulina Kula
Advanced Educator
Euro Fashion Akademia Paznokcia

Paulina Kula Instruktor Euro Fashion

uczestników w trakcie szkolenia. Najczęściej jednak łączą one te dwie 
formy podczas jednej transmisji. 

Szkolenia prowadzone w sieci cieszą się dużym zainteresowaniem, 
przede wszystkim ze względu na fakt, że w takim szkoleniu może 
uczestniczyć każdy – zarówno początkujący stylista, który dopiero 
rozpoczyna swoją przygodę, jak i ten, który posiada wcześniej zdobytą 
wiedzę – nie ma ograniczeń. Dodatkowym atutem są dogodne godziny 
i terminy kursów oraz możliwość uczestniczenia  w szkoleniu bez 
wychodzenia z domu.   

Szkolenia odbywają się w gronie osób zainteresowanych danym 
szkoleniem, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa w nim oraz 
dokonały wszelkich formalności. Wiele ze szkoleń, zostaje zapisane 
w formie umożliwiającej ponowne odtworzenie całości. Istnieje zatem 
możliwość skorzystania z przekazanej wiedzy także w późniejszym 
czasie lub wrócenie do materiału w celu utrwalenia  wiadomości.

Do przeprowadzenia szkolenia online przez stylistę, poza sprzętami 
używanymi przez niego na co dzień w stacjonarnej pracy w salonie 
(m.in. lampa, pilniczki, frezarka, produkty do stylizacji hybrydowej i 
żelowej, formy, itp.), potrzebne jest jedynie medium, które pozwoli 
dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, tj. telefon z aparatem lub 
aparat, oraz social media (np. Facebook, Instagram) lub platforma 
internetowa (np. YouTube). 

Uczestnik natomiast powinien posiadać narzędzia potrzebne do 
wykonania zabiegu/stylizacji zgodnie z  tematyką danego szkolenia. O 
akcesoriach niezbędnych dla danego szkolenia- informuje organizator. 

Jak zatem widać, szkolenia online przynoszą korzyści zarówno dla ich 
organizatorów 

- instruktorów, jak i dla uczestników takich kursów. Gwarancją sukcesu 
jest zaangażowanie 

i organizacja ze strony instruktora oraz chęci do poszerzania wiedzy i 
aktywna postawa ze strony uczestnika.

I N T E R N A T I O N A L
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Ewo l u c j a
szkolenia warsztatu

Dawno, dawno temu, kiedy internet był dla nielicznych, a 
bycie profesjonalistą było okupione setkami zniszczonych 
pędzli i dziesiątkami przepiłowanych paznokci członków 
rodziny, dostęp do szkolenia i profesjonalnej wiedzy można 
było nabyć tylko i wyłącznie na szkoleniach. „O zgrozo”  
-  można by rzecz. Jak to? Przecież wystarczy wpisać na YouTube 
„skóra węża” lub „Jak zrobić kiwi na paznokciu?”, i jak za machnięciem 
czarodziejskiej różdżki wyświetla się masa inspiracji. 

Jednak większość z nas jest świadkiem ewolucji szkolenia własnego 
warsztatu. Nie ukrywam, że łatwy dostęp do wiedzy jest i dla mnie 
wspaniałym rozwiązaniem. 

Jak to było?

Jeszcze niedawno, bo 10 lat temu, swój fach doskonalić mogliśmy głównie 
na szkoleniach. Były one różne. Jedne lepsze, drugie gorsze - jednak 
najważniejszą zaletą tej formy był pędzel. Pędzel namacalny, pędzel za 
który mógł złapać także instruktor, instruktor który palcem dokładnie 
pokazał i powiedział: „O tutaj, widzisz? Tu jeszcze jest krzywo, i nie pod 
takim kątem piłujesz akryl”. Tak, akryl był niezłą szkołą. Kto potrafił 
okiełznać akryl był mistrzem pędzla. Oj, a ile ich trafiło do śmietnika, 
bo się „skleiło”. Szkolenia dawały dużą dawkę motywacji i setki godzin 

ćwiczeń. W świecie internetu zaczęły rozkwitać fora internetowe, które 
były kuszące i maksymalnie inspirujące.

Fora internetowe to drugi krok w przyszłość. Podejrzewam, że moje 
koleżanki po fachu pamiętają fora, na których codziennie wieczorem 
spotykałyśmy się online i każdy udostępniał swoje najnowsze prace. Były 
to prace naprawdę rzetelnie wykonane. Szpice opanowały świat stylistki 
paznokci. Każda metoda zdobienia typu „kwiatki akrylowe” czy „one 
stroke” była rozłożona na czynniki pierwsze. Fora internetowe pełniły 
rolę rozległej encyklopedii stylizacji paznokci. Setki pytań i porad, zdjęć 
krok po kroku z dokładnymi opisami były niczym wisienka na torcie. Fora 
internetowe przyciągały jeszcze jedną kwestią – konkursami. Ogromne 
zainteresowanie nimi przyciągało sponsorów, a nagrody były cudownym 
„motorem do działania” dla stylistek. Fora internetowe także wiodły prym 
w promowaniu instruktorów godnych zaufania. To był przełom. Stylistki 
paznokci i pasjonatki przestały szukać szkoleń blisko miejsc zamieszkania. 
Jakość stała się najważniejszym wyznacznikiem dobrego szkolenia. 
Wtedy zaczęły być gotowe jechać na szkolenie „na koniec świata”. Fora 
internetowe dały także mocny pogląd na odpowiednią budowę paznokci. 
Jak na dłoni (czyli jak na zdjęciu) było widać różnicę między pracami 
wystawionymi na forach przez dziewczyny, które w jednym momencie 
były na szkoleniu w różnych miejscach. Zdjęcia i porównywanie dawały 
bardzo duży obraz prawidłowości i talentu. Użytkownicy zachwyceni 
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Sandra Budzińska
Stylistka paznokci z 12-letnim stażem
www.kobietazpazurem.blogspot.com
www.sferapiekna.com.pl

rozwojem for internetowych, a styliści nie spoczywali na laurach. 
Warsztaty organizowali sami lub z pomocą sponsora. Spotykali się 
na środku Polski, zawsze była jakaś chętna instruktorka, która służyła 
pomocą. Te spotkania były czymś namacalnym i spektakularnym. 
Grono ludzi, których łączyła wspólna pasja, i które w ogóle się nie znały 
(poza loginem na forum), pakując walizkę wypchaną żelami,  lampami 
i pędzelkami po brzegi, jechało na warsztaty paznokciowe. To były 
spotkania pełne wiedzy, potu, koloru i kończyły się zawsze dużo później 
niż pierwotnie było uzgodnione. Atmosfera była rewelacyjna. Osobiście 
uważam, ze ten okres był czymś wspaniałym i godnym podziwu. 

Blogi

Kto miał, ten wie, że blogi internetowe nie były niczym innym niż portfolio 
własnych umiejętności. Pełniły rolę strony internetowej. Do tej pory mój 
blog istnieje, mimo iż „nie żyje”, to miło do niego wrócić i sprawdzić 
postęp własnych umiejętności. Archiwum bloga na to pozwalało.  Stylistki 
paznokci wklejały tam swoje prace, dyplomy, opisywały siebie, ale także 
wabiły klientki. Blogi były pierwszymi stronami, które pokazywały świat 
paznokci nie tylko w kręgu osób wykonujących ten fach, ale także były 
dobrym miejscem do zaprezentowania własnych możliwości przyszłej 
klientce. Sama spotkałam się z klientkami, które drukowały zdjęcie 
paznokci przeze mnie wykonanych zamieszczone na blogu i zaskakiwały 
mnie kładąc je na biurku oraz mówiąc: „Takie chce”.

YouTube

To kolejny krok w świecie stylizacji paznokci. Filmiki zdobień krok po kroku 
zaczęły pojawiać się na forach internetowych i tak oto zaczęły namnażać 
się w prędkości światła. Jednak był to także duży plus. Za darmo, 
oczywiście poza opłatą za internet można było i można nadal znaleźć 
interesujący wzór, zobaczyć jak podłożyć szablon lub jak namalować 
myszkę Mickey. Jednak z coraz większym napływem filmików, także rosła 
coraz większa ilość błędnych czynności. Filmiki Youtube nie zastąpią 
profesjonalnego szkolenia, ale jak niewprawione oko ma znaleźć filmik 
godny polecenia z gwarancją poprawności przedstawionych działań? 
Szukając pewnych źródeł, kierujmy się kanałami rzetelnym i oficjalnymi. 
Czas na króla dzisiejszych czasów w zdobywaniu wiedzy. Facebook przejął 
stery i jest to niewątpliwie portal o maksymalnej ilości i dogodności 
przekazywanych informacji i inspiracji.  Był on także zapowiedzią końca 
zainteresowania forami internetowymi. Przestały one być wygodne, były 
za bardzo anonimowe, rządziły się swoimi prawami i regulaminami. 
Facebook wyciągał ręce z nieograniczonymi możliwościami promowania 
własnej osoby jak i własnego salonu. Strony poświęcone biznesowi 
stanowią jedne z pierwszych źródeł informacji dzisiejszych czasów. 
„W którym gabinecie wykonam manicure hybrydowy nie za miliony”? 

Ile razy widzieliśmy na „ogłoszeniach” facebookowych takie pytania? 
W komentarzach setki odpowiedzi, poleceń i zapewnień. Facebook 
ma jednak także drugą stronę medalu. Stał się narzędziem eliminacji 
konkurencji. Na pewno osoby prowadzące gabinet natknęły się na 
niepochlebną opinię na Facebooku od niezadowolonej „klientki”, której 
tak naprawdę nigdy w gabinecie nie było... Facebook może dać masę 
możliwości. Grupy tworzone na nim są pewnego rodzaju systemem 
zdobywania wiedzy. Jednak mam nieodparte wrażenie, że kilka lat temu, 
zanim zadało się pytanie, najpierw samemu szukało się odpowiedzi. Teraz 
pojawiają się setki tych samych pytań na grupach dotyczących stylizacji 
paznokci - „Czy muszę używać primer?” lub „Dlaczego top mi pęka?”. 
Brak chęci samodzielnego poszukania odpowiedzi naprawdę dobija. 
Facebook jest jednak bardziej spersonalizowany - zakładamy swoją 
stronę i działamy na swoją rzecz. Forum internetowe działało bardziej 
tematycznie i zbiorowo. Facebook pozwala na zdobycie obszernego 
zasięgu klienteli. Mądrze prowadzony jest genialnym źródłem informacji 
o gabinecie. W tym momencie istnieją profesjonalne firmy umożliwiające 
prowadzenie profilu oficjalnego.

I wreszcie ostatni krok dzisiejszych czasów - 
Instagram. Innowacyjne pomysły oraz bardziej realne podejście do 
klientów. Zdjęcia to ostatnimi czasy miły dodatek oznaczony #hastagami, 
które niewątpliwie ułatwiają szukanie inspiracji. Genialnym krokiem są 
instastory - relacje na żywo, które pozwalają na bezpośredni kontakt z 
użytkownikiem. Instruktorki nagrywające krok po kroku jednocześnie 
odpowiadają na zadane pytania. Pozwalają szkolić swój fach we własnym 
domu. Często uprzedzają o transmisji i potrzebnych materiałach, aby 
kursant mógł pracować razem z nimi. 

Co jeszcze nas czeka? Tego nikt nie wie. Obraz, który 
przedstawiłam to około 12 lat obserwacji, których dokonuję jako stylistka 
paznokci. Czasy, w których się znajdujemy niewątpliwie dostarczają 
nam wielu możliwości szkolenia własnego warsztatu. Jednak z biegiem 
tych lat nadal mam niezmienne zdanie. Szkolenia na żywo, w centrum 
szkoleniowym, na warsztatach są podstawą wykonywanego fachu. 
Pozwalają uzyskać rzetelną wiedzę i umiejętności oraz sprawiają, że 
nasze zabiegi są bezpieczne i profesjonalne. 
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Ciężko znaleźć osobę, która nie miała problemu z odciskami na 
stopach. Niewygodne obuwie oraz specyficzna budowy stopy są 
głównymi powodami, przez które mamy problemy z odciskami. 
Nawet najmniejszy element może powodować dyskomfort i ból, 
dlatego bardzo istotne jest to, by skontaktować się ze specjalistą 
zaraz po zauważeniu pierwszych niepokojących objawów.

Czym właściwie jest odcisk?

To obszar pogrubionej skóry o zwiększonej wrażliwości, głównie 
koloru żółtego, żółto-brązowego lub delikatnie różniącego się 
od odcienia zdrowej skóry. Odciski najczęściej umiejscowione 
są na poduszkach śródstopia, piętach, między palcami oraz na 
zewnętrznych częściach stóp. 

Istnieją dwa typy odcisków:

1. Odcisk suchy

Może pojawić się o różnych porach roku, jego przyczyna tkwi w 
ciasnym obuwiu i zbyt mocno obciążonych stopach – wówczas 
odciski umiejscawiają się na palcach (na powierzchniach bocznych 
oraz opuszkach). Mogą pojawić się również z przodu stopy lub pięty. 

Suche odciski mogą być:

• proste, mające jednorodną strukturę (mogą pojawić się na 
różnych partiach stóp), 

• złożone, czyli z korzeniem (jest to efekt 100% ucisku na jeden 
punkt). Charakterystyczny jest także kształt grzyba z szerokim 
kapeluszem na podeszwie i prętem, który rośnie w głębokie 
warstwy skóry i tkanki podskórne. Najczęściej występują między 
palcami oraz na nich, na stawach paliczkowych, rzadziej na 
podeszwach i piętach. 

2. Odcisk wilgotny (modzele) 

Znajdują się w miejscach stałego tarcia. Najczęściej powstają podczas 
noszenia niewygodnego obuwia (głównie nowe buty). 

Tworzenie odcisków odbywa się w trzech etapach:

I etap - Pod wpływem działania mechanicznego pojawia się 
zaczerwienienie, przepuklina, wodniste bąble.

II etap -  Pogrubienie skóry. 

III etap - Charakteryzuje się obecnością twardych, szorstkich, 
zrogowaciałych warstw, czyli nagniotków, odcisków, modzeli. 

Nasza skóra zawsze chroni się przed negatywnymi czynnikami i 
wpływami, dlatego komórki skóry potrafią regenerować się bardzo 

odwieczny problem
Odciski
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nstruktor Akademia Zdrowia i Urody „Magik” 

Magdalena Perec w Pile
www.magik.pila.pl

magikpila

szybko oraz mają zdolność keratynizowania. W ten oto sposób 
odbywa się tworzenie odcisków. Jest to sygnał, że naszym stopom 
jest źle i trzeba im pomóc. 

Główne powody powstawania odcisków to:

• niewygodne, nieprawidłowo dobrane obuwie,

• materiały, z których wykonano obuwie jest niskiej jakości, 

• syntetyczne składniki skarpet, pończoch i rajstop,

• nadmierna potliwość stóp, 

• cechy naskórka, 

• osobliwość stopy i cechy jej struktury (płaskostopie), 

• sposób i styl życia, tryb pracy (budowlańcy, sportowcy itd.), 

Odciski mogą być również spowodowane chorobami, np. Hallux 
Valgus. Najczęściej występują u osób o cienkich stopach, noszących 
buty bez skarpet i u supermodelek. 

Jak usuwa się odciski?

Odciski można usunąć samodzielnie, jednak lepiej tego nie robić  
i udać się do specjalisty - podologa.

Istnieje kilka sposobów, np. praca frezarką, którą bezboleśnie usuwa 
się odciski. Można też użyć skalpela lub usunąć je laserem w klinice. 

Samodzielnie można użyć plastra przeciwodciskowego, ale w tym 
przypadku może wystąpić oparzenie chemiczne oraz dodatkowy ból, 
dlatego lepiej samemu nie eksperymentować i skorzystać z porady 
podologa.

Czasami się zdarza, że odciski są wynikiem infekcji grzybicznych. W 
takim przypadku konieczna jest opinia specjalisty i indywidualna 
diagnoza, spersonalizowana pod konkretny przypadek. 

Profilaktyka 

Polecam przestrzegać kilku zasad:

1. Suplementacja i witaminy. 

Konieczne jest przyjmowanie witamin. Witamina „A” jest tutaj 
szczególnie przydatna, ponieważ reguluje podstawowe rogowacenia. 
Przebieg leczenia trwa około 2-3 miesiące. 

 2. Właściwy dobór obuwia.

Bardzo istotne jest prawidłowe i jak najbardziej 
odpowiednie dopasowanie obuwia. Rozmiar 
butów powinien pasować do rozmiaru stóp. 

Z wiekiem stopy rosną, stają się większe, szczególnie u kobiet 
mających dzieci. 

3. Odrzucenie przyzwyczajeń. 

Nie przyzwyczajaj się do butów. Miękkie adidasy czy buty sportowe 
nie nadają się do codziennego noszenia, ponieważ nogi w nich 
są bardzo zrelaksowane i potem trudno jest przyzwyczaić się do 
normalnego obuwia. 

4.  Łagodzenie zmęczenia stóp.

Polecam masaż stóp lub kąpiele z solami zmiękczającymi. 

5. Chodzenie na boso.

To świetne wzmocnienie dla ciała i zapobieganie procesowi pocenia 
się stóp, powstawaniu nagniotków i modzeli. 

6. Przestrzeganie higieny osobistej. 

Codzienne, wieczorne mycie stóp mydłem jest niezwykle istotne.

7. Dezynfekowanie stóp.

1-2 razy na tydzień warto stosować kąpiele z roślinami leczniczymi. 
Po zakończeniu czynności należy wytrzeć stopy do sucha, szczególnie 
między palcami.

8. Stosowanie kremów pielęgnacyjnych. 

Codziennie smaruj stopy kremami dobranymi do towarzyszących 
ci problemów. Jeśli cierpisz na nadmierną potliwość stóp – używaj 
kremu dedykowanego tej przypadłości. Jeśli masz tendencję do 
pękających pięt – stosuj kremy na popękane pięty. 
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Ten obecny, trudny dla nas czas miał wyglądać zupełnie inaczej. 
Dotyczy wszystkich, nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy poza 
zagrożeniem. Myślę tu konkretnie o kwarantannie, społecznej 
izolacji. Pojawia się w nas obecnie mnóstwo przeróżnych emocji. A 
najważniejszy jest spokój. 

Medytacja to stan, w którym jesteśmy najmocniej, najbardziej 
namacalnie obecni. Skupiamy się na tym, że oddychamy, czujemy 
swoją dłoń, ubranie, powiew wiatru na twarzy. Medytacją może być 
picie herbaty lub jedzenie mandarynki. Potrzebny jest tylko jeden 
składnik: uważność. 

Żyć uważnie to znaczy regularnie zwracać spokojną uwagę na chwilę 
obecną. Ta postawa może radykalnie zmienić nasz stosunek do 
świata. Uważność (pełna świadomość) to także nazwa określonej 
formy medytacji, która jest dość prosta. 

Ludzie jak nigdy przedtem cierpią z powodu problemów psychicznych 
i emocjonalnych. Lęk, depresja, ataki paniki, brak umiejętności 
radzenia sobie ze stresem powodują, że wiele osób cierpi. Nadmiar 
„hałasu”, jaki jest wokół, dosłownie przytłacza. Liczne badania 
naukowe pokazują, że lekarstwem dla współczesnego człowieka jest 
medytacja. W dzisiejszych czasach medytacja nie jest już opcją do 

rozważenia, ale niezbędnym elementem higieny życia. To lekarstwo 
nic nie kosztuje, jest bardzo proste i dostępne dla każdego, w 
każdej chwili.   Udowodniono, że zaledwie 10 minut medytacji 
dziennie obniża poziom stresu (również u młodych matek, które są 
bardzo narażone na stres!), poprawia jasność myślenia, umiejętności 
podejmowania decyzji i łagodzi niepokój.

Badania niezależnych instytutów badawczych dowodzą, że 
praktykowanie stanów uważności, skupienia – medytowanie, 
porządkuje nasz mózg. Naukowcy stwierdzili kiedyś, że ludzki mózg 
zaczyna powoli się kurczyć, począwszy od około 25-30 roku życia, ale 
uwaga - nie dzieje się tak w przypadku osób, które medytują! Być 
może z tego powodu bardzo wiekowi jogini nie tylko nie doświadczają 
starczej demencji, ale wręcz przeciwnie – są mistrzami i mędrcami. 

Osoby zdolne do chwilowego wyciszenia są na co dzień mniej 
zestresowane, bardziej obecne   tu i teraz, przez co podejmują 
bardziej świadome decyzje i są zwyczajnie szczęśliwsze. Medytacją 
może być wszystko. Nie trzeba spełnić specjalnych warunków, nie 
trzeba jechać na koniec świata. Usiądź, zatrzymaj się na pięć minut 
dziennie. I skup się na tym, co jest. Na swoim oddechu. Na swoich 
dłoniach. Na odgłosach wsi, miasta, które wpadają przez okno. Tylko 
bądź. Nie walcz z myślami, nie złość się, że przychodzą. Obserwuj je. 

MEDYTACJĘCzas na
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Stopniowo zauważysz, że będzie ich coraz mniej. Pojawi się cisza. 

OSHO, hinduski guru i mistrz duchowy, mawiał, że dla człowieka 
zachodu, który nie potrafi medytować, nie potrafi wyciszyć nawału 
swoich myśli, świetnym rozwiązaniem jest ruch. Nie każdy potrafi 
zapanować nad umysłem, ale każdy  zdrowy człowiek, potrafi chodzić 
i biegać. Medytacja ruchu nie jest wcale mniej wartościową formą 
medytacji. W niej również można się uspokoić.

W ruchu, jeśli ten trwa odpowiednio długo, zawsze - jak mówi Osho

Znajdź zatem spokój w sobie. Bez ciszy w środku, nie sposób siebie 
usłyszeć. W chaosie codzienności, chwila spokoju jest jak tlen. 
Nasza głowa potrzebuje medytacji, nasze ciało wymaga rozluźnienia. 
Medytować można też i przy muzyce.

Mity na temat medytacji
Medytacja może, ale nie musi być powiązana z religią. Oczywiście, 
istnieje mnóstwo szkół medytacji, jest medytacja buddyjska i 
chrześcijańska, ale mnie to nie interesuje. Moja medytacja nie jest 
powiązana z żadną religią.

W trakcie medytacji nie musisz siedzieć w pozycji lotosu, nawet 
nie musisz wcale siedzieć! Naturalnie, różne szkoły zalecają różne 
pozycje – lotosu, pół-lotosu itp. Ja polecam też medytację na leżąco, 
bo tak jest bardzo wygodnie. 

W medytacji wcale nie chodzi o to, żeby pozbyć się z głowy myśli! Też 
mi się tak kiedyś wydawało, co sprawiło, że im bardziej się starałam 
tych myśli pozbyć, tym więcej ich było. Nasz mózg to wielka fabryka 
myśli, które ciągle powstają, często nieświadomie. Gdy wyciszamy się 
w medytacji na chwilę – uderzają ze zdwojoną siłą, głównie dlatego, 
że nareszcie jesteśmy ich świadomi. W poradzeniu sobie z natłokiem 
myśli pomaga kilka technik, ale przede wszystkim świadomość, że w 
trakcie medytacji nie mamy pozbyć się myśli, tylko zaakceptować 
ich fakt i je „puścić”, spojrzeć na nie z dystansu.

Medytacja nie polega na odcięciu się od świata, ale przeciwnie, na 
zbliżeniu do niego, żeby go zrozumieć, pokochać i zmienić.  

Co daje medytacja? 
Powody, dla których warto jest medytować są różne, ale każda osoba, 
która medytuje podkreśla, że medytacja przynosi:

• poczucie wewnętrznego spokoju i harmonii,

• inspirację,

• niezbędny dystans do wydarzeń, które przynosi życie i świat (a 
to jest kluczowy warunek zarządzania stresem),

• akceptację tego, co przynosi życie,

• klarowność myśli,

• dobre samopoczucie, optymizm, witalność,

• kreatywność,

• lepsze połączenie ze sobą, z intuicją, z wewnętrznym głosem,

• siła i wytrwałość, aby realizować swoje cele,

• lepsze, bardziej spełnione życie.

Od czego zacząć i jak to zrobić?
• Na początku możesz spędzić w medytacji zaledwie 3-5 minut 

dziennie, aby z biegiem czasu ten czas stopniowo wydłużać. 
Zatrzymaj się, zamknij oczy i słuchaj. Przyjmij wszystkie dźwięki. 

• Pamiętaj, że medytacja nie polega na próbach powstrzymania 
myśli! Tego nie da się zrobić. Nie możesz wymagać od serca, 
że na twoje zawołanie przestanie pompować krew, tak samo 
nie możesz wymagać od mózgu, że przestanie myśleć. Podczas 
medytacji chodzi o zmianę stosunku do myśli, stawanie się 
świadomym obserwatorem, nabycie bezcennej umiejętności, 
aby nie angażować się emocjonalnie w każdą myśl, która 
przychodzi nam do głowy (nie każda z nich jest mądra, 
rozsądna czy korzystna). Myśli pojawiają się i odchodzą, a my 
bez angażowania się emocjonalnego obserwujemy ten proces. 

• Nauka medytacji jest jak jazda na rowerze – nie nauczysz się 
tego z książek, z filmów, z teorii, ale jedynie i wyłącznie podczas 
osobistej praktyki. Trzeba próbować. Jak spadasz z roweru 
podnosisz się, otrzepujesz kolana i znowu próbujesz – aż do 
chwili, kiedy poczujesz, o co w tym chodzi i załapiesz, jak to jest 
jechać ze swobodą, radością i lekkością.

• Możesz zacząć medytować sama/sam lub w grupie, z 
nauczycielem, instruktorem.

Autor: Christophe Andre.

“przychodzi ta chwila, gdy biegnący znika i 
zostaje tylko biegnięcie. Ciało, umysł i dusza 

zaczynają działać razem”

„Twoje myśli są jak te liście, jest ich mnóstwo, 
z każdej strony, pozwól im przychodzić i 

odchodzić, tak po prostu; tak jest doskonale; 
ta chwila jest doskonała; nie ma co oczekiwać 

więcej niż to, co właśnie przezywasz tu i teraz”.
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Prosta medytacja – krok po kroku?
Wszystko, czego potrzebujesz, to wygodna przestrzeń, w której nic nie 
będzie zakłócało twojego spokoju.

• Usiądź wygodnie w pozycji siadu skrzyżnego, lotosu lub z plecami 
opartymi na krześle lub połóż się na podłodze (pozycja siedząca 
jest lepsza).

• Zacznij od pozostawienia otwartych oczu, bez wysiłku, z łagodną 
miękkością.

• Weź głęboki wdech przez nos i zrób wydech przez nos.

• Podczas wydechu delikatnie zamknij oczy i wznów normalne 
oddychanie.

• Poświęć chwilę, aby się zatrzymać i świadomie cieszyć się 
obecnością w tej chwili. Poczuj swoje ciało – na przykład jego 
nacisk na krzesło lub podłogę pod tobą, stopy na podłodze.

• Delikatnie skup się na oddechu i zwróć uwagę na oddech i ciało 
wraz ze wznoszącym się i opadającym odczuciem oddychania.

• Kiedy zdajesz sobie sprawę, że twój umysł wędruje do myśli, 
dźwięków lub innych odczuć, delikatnie powróć do oddechu.

• Po pewnym czasie stopniowo zwracaj uwagę na swoje ciało            
i przestrzeń wokół siebie. Następnie ponownie delikatnie otwórz 
oczy.

Korzystając z dobrodziejstwa medytacji rozwijasz bezcenną 
świadomość siebie, rozwijasz niesamowitą zdolność radzenia 
sobie ze stresem, poprawiasz swoje zdrowie, przedłużasz młodość 
i zwiększasz intelekt. Jeśli poświęcisz zaledwie tę niewielką ilość 
minut dziennie, codziennie, aby zamknąć oczy i skupić się na 
oddechu - zmienisz na lepsze całe swoje życie.

Powodzenia!

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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„Wracam do gry!„
rewolucyjny powrót 

po przymusowej przerwie
Ależ w ciągu niespełna dwóch miesięcy zaszalała nasza rzeczywistość, 
prawda? Stanęła na głowie i radośnie przebiera nogami, z ciekawością 
obserwując, jak sobie radzimy. A musimy przyznać - pole do popisu 
mamy spore. Trzeba ratować biznesy, spinać domowe budżety, wytrwać 
w odrabianiu zadań z matematyki online i do tego przyzwoicie wyglądać, 
by sensownie prowadzić swoje social media. To spore wyzwanie, ale 
głęboko wierzę, że damy radę.

Przygotowanie tego artykułu było szalenie trudne, bo w momencie, 
gdy go piszę, nie mamy pojęcia, kiedy branża kosmetyczna zostanie 
„odmrożona”, i jakie będą obowiązywały w niej środki ostrożności. Co 
się zmieni? Jakie obostrzenia wprowadzi rząd? Na razie istnieją tylko 
dywagacje. Spróbowałam napisać więc tekst względnie uniwersalny - 
tekst zawierający porady zarówno dla dużych salonów, jak i pojedynczych 
stylistek. Tak, by ująć wszystkie możliwe aspekty naszej działalności. 

1. To, że trzeba uporządkować finanse jest kwestią oczywistą. 
Sprawdź, co ewidentnie musi być zapłacone, co może poczekać, a co 
jest totalnym zbytkiem. Czy naprawdę potrzebujesz kolejnej, nowej, 
„wiosennej” kolekcji lakierów hybrydowych? Śmiem wątpić. Odpuść 
więc sobie szukanie nowinek na stronach producentów… Czy jest sens 
kupowania setki jednorazowych fartuchów zabiegowych, skoro jeszcze 
nikt takiego zalecenia nie wydał? Chyba bez sensu wychodzić przed 
szereg. Miałaś zamówiony druk nowych wizytówek? Daruj sobie. „W 

onlajnie” zareklamujesz się praktycznie bezkosztowo, a i efekt może 
być lepszy. Opłacasz co miesiąc salonową muzykę? Fajnie. Ale w tym 
momencie chyba nie jest to artykuł pierwszej potrzeby. Wydrukuj sobie 
kartkę z napisem „muzyka tylko dla personelu” i śmiało słuchaj, czego 
tylko chcesz. W razie kontroli, spokojnie powołaj się na orzeczenie 
sądu w sprawie fryzjera z Wałbrzycha. Czy rzeczywiście musisz kupować 
pełen zestaw nowych frezów? Wiem! Poprzednie się już starły, ale może 
spróbujesz pracować techniką „manicure jednym frezem”? Zawsze 
oszczędzisz kilkadziesiąt złotych.

2. Zweryfikuj też podejście do kwestii „niezbędnych do 
zapłacenia”.  Właściciel lokalu nalega na spłatę czynszu? Żywcem nie 
masz z czego zapłacić, a on chce Cię wyrzucić z salonu? Proszę bardzo! 
Niech wyrzuca! Gdzie w najbliższym czasie znajdzie kogoś na Twoje 
miejsce....? Wszyscy jedziemy na jednym wózku. Nie bój się postawić 
sprawy na ostrzu noża. W najgorszym razie, bez problemu znajdziesz 
inny lokal - po biznesie, który w kryzysie zbankrutował… Takich miejsc  
z pewnością będzie całkiem sporo. Może nawet 
upolujesz lepszy metraż, fajniejszą lokalizację  
i dogodny parking. Lekkimi brakami w aranżacji nowego przybytku raczej 
się nie przejmuj. Twoje stałe klientki również będą „poturbowane” przez 
koronawirusa, więc z pewnością przymkną oko na brak ozdobnej tapety 
na ścianie.

Paulina Pastuszak
Instruktorka szkoląca na 5 kontynentach, współprowadząca 

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

www.paulinapastuszak.pl
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3. Szukaj w tym całym szaleństwie pozytywów, bo one istnieją. 
Naprawdę! Po pierwsze, jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji, bo nasze 
produkty tak szybko się nie zepsują. Możesz wrócić do pracy w każdej 
chwili, a biurko i lakiery poczekają. Po drugie, ten „przymusowy urlop” 
był/jest świetnym momentem na doskonalenie umiejętności. Kiedy 
wcześniej miałaś tyle czasu, by poćwiczyć one stroke albo malowanego 
frencha? Po trzecie, klientki, które „skoczyły w bok” podczas Twojego 
przestoju, prawdopodobnie wrócą z podkulonym ogonem, przepiłowana 
płytką i zalanymi skórkami. Trzeba się cieszyć! Po czwarte, rynek zalany 
został szkoleniami online. Jak to zwykle bywa - są lepsze i gorsze. Tańsze 
lub droższe. Wybór jest olbrzymi, ale warto skorzystać z takiej możliwości. 

4. Od miesięcy zmagałaś się z problematyczną pracownicą albo 
koszmarnymi nieporozumieniami z firmą, z którą pracujesz? 
Wykorzystaj ten moment i zakończ kooperację. To najlepsza możliwa 
chwila! Chcesz przykładu? Proszę bardzo. Po dwóch ladach od momentu 
przyjęcia propozycji współpracy, pożegnałam się z marką Semilac. 
Czy koronawirus był przyczyną? Ależ skąd. Stanowił jednak znakomity 
zapalnik, pretekst, bodziec... Zwał jak zwał. To dobry czas na nowe 
otwarcie. 

5. To też idealny moment, by pomyśleć o zatrudnieniu nowych 
specjalistów do Twojego gabinetu. Osobiście jestem przeszczęśliwa, 
że zakończyła się era dyktatu pracownika, w której pannice bez matury z 
muchami w nosie przychodziły do pracy, robiąc łaskę, że wezmą do ręki 
pilnik. Wybacz brutalność, taka prawda. Wielu dobrych kosmetologów 
zostało obecnie „na lodzie”, warto więc pomyśleć o rekrutacji. 
Niekoniecznie już teraz, od 1. czerwca, ale należy mieć taką myśl gdzieś 
z tyłu głowy. 

6. Przemodeluj cennik. Jeśli ta parszywa sytuacja będzie się 
przedłużać, naszym klientom zacznie stopniowo brakować 
pieniędzy. To jasne. Dlatego zamiast reklamować drogie usługi, skup 
się na obniżeniu ceny, ale spróbuj nadrobić efektem skali. Przy czym 
uwaga!! ABSOLUTNIE nie proponuję tu obniżania istniejących cen! 
O tym napiszę za moment. Po prostu zamiast w cenie 80 zł, w czasie 
dwóch godzin wykonywać dopieszczony do granic możliwości manicure 
kombinowany z misternym zdobieniem geometrycznym, wprowadź 
ofertę „szybki nude manicure” za 50 zł. W 40 minut bez grama problemu 
położysz beżową bazę budującą i zrobisz niezły manicure, a niską ceną 
przyciągniesz klientów, którzy będą starali się oszczędzić lub zatrzymasz 
te stałe klientki, dla których ta różnica okaże się być istotna.

7. Zapomnij o obniżaniu cen, by przyciągnąć klientów! Czy 
obecna sytuacja niektórych niczego nie nauczyła?! Jak to jest, że 
niektóre właścicielki salonów, już 2-3 dni po zamknięciu, lamentowały, 
że nie mają za co żyć? I oczywiście - w pełni rozumiem trudne wypadki 
losowe, poczynione ostatnio inwestycje, ciężkie choroby w rodzinie… 
Oczywiście, że tak. Jednak jeżeli ktoś przez ostatnie lata wiecznie zaniżał 

ceny - malował hybrydę za 50 zł i kładł żel za 60 zł, to nie ma się co 
dziwić, że brak mu środków odłożonych na czarną godzinę. Świadczymy 
usługi luksusowe. Tak! Kolorowe paznokcie nie są niezbędne do życia! 
Wystarczyło zatem 2 lata temu podnieść koszt zabiegu o 10 zł i w tym 
momencie, w śwince skarbonce leżałoby dodatkowe kilkanaście tysięcy 
złotych. I dlatego błagam Was - uczmy się na własnych błędach! To 
nie jest czas na obniżki. Chwilę temu wróciłam z pobliskiego sklepu 
spożywczego. Kupiłam kilka rzeczy na kolację. Dla dwóch osób. Żadne 
cymesy, a zapłaciłam 92 zł. Pięć sztuk pomidorów kosztowało mnie 5,20. 
Dlaczego inne branże nie mają żadnego problemu z podniesieniem cen, 
a „panie od paznokci” nadal  chcą „malować po kosztach”?! Nie potrafię 
tego pojąć.

8. Staraj się maksymalnie zdywersyfikować źródła dochodu. 
Oferujesz jedynie zabiegi stylizacji paznokci. Hmm… Byłabym spokojniejsza, 
gdybyś potrafiła też stylizować rzęsy. Choćby 1:1 i małe objętości. A może 
pedicure? Idzie lato i choć wizja upojnych wakacji okrutnie się oddaliła, 
zadbane stopy w sandałkach muszą ładnie się prezentować. Może więc 
wystarczy drobny remont, by w Twoim salonie ustawić stanowisko do 
pielęgnacji stóp? Do tego koniecznie warto zadbać o odsprzedaż produktów 
dla klientów. Balsamy, kremy, oliwki, szczoteczki, pianki do mycia rzęs -  
to wszystko nadal będzie kobietom potrzebne, a nawet kilkaset złotych 
marży, może w obecnych czasach stanowić różnicę.

9. Pamiętaj, że zdobycie nowego klienta jest sześciokrotnie 
droższe niż utrzymanie dotychczasowego. Zadbaj więc o 
bywalczynie Twojego salonu! Mam nadzieję, że w czasie przymusowego 
zamknięcia, byłaś z nimi w kontakcie? Radziłaś jak podpiłować odrost? 
Przygotowałaś płatne zestawy pierwszej pomocy (pilnik, baza hybrydowa, 
kolor) i wspólnymi siłami na zamkniętej facebookowej grupie prowadziłaś 
lekcje: „Jak przetrwać bez swojej stylistki?”. To genialne posunięcie, 
od którego ja bezwzględnie bym zaczęła. Zakładając więc, że cały czas 
byłaś aktywna w social mediach, a nie zapadłaś się pod ziemię, powrót 
powinien być łatwiejszy. Klientki, które przez miesiąc oglądały piękne 
prace, które wrzucałaś na Facebooka lub Instagram, już przebierały 
nogami, by się do Ciebie dostać. 

A na koniec… Pamiętaj, że biznes jest tak dobry, jak zarządzający nim 
właściciel. Pomyśl o tym, gdzie chciałabyś być za 3 lata. Może to idealny 
moment na zmiany? Ewolucję profilu gabinetu? Zastanów się, jakie 
zabiegi będą cieszyły się największą popularnością po kryzysie. Może 
wreszcie zatrudnisz pracowników, o których tyle myślałaś? Rozpisz 
sobie bardzo konkretnie trzy scenariusze. Optymistyczny, realistyczny i 
pesymistyczny. Zrób symulację. Przeprowadź wyliczenia. Strach przed 
nieznanym jest gorszy niż samo nieznane. Gdy oswoisz się z myślą, że 
„po rewolucji” trzeba zacząć wszystko od nowa, jest szansa, że panika 
zniknie, a jej miejsce zajmie żelazna konsekwencja. W dążeniu do 
nowego celu. Powodzenia!
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Zastanawiacie się, jak zmotywować się do startu w 
mistrzostwach stylizacji paznokci? Mamy nadzieję, 
że wywiad z laureatką zeszłorocznych Mistrzostw 
Nail Master Cup pomoże Wam przekonać się do 
wzięcia udziału w nowej, wspaniałej przygodzie.  

Akademia Paznokcia: Jak zaczęła się Pani przygoda 
ze stylizacją paznokci?

Sabina Rzucidło: Przygoda ze stylizacją paznokci 
zaczęła się u mnie dość dawno, bo w 2011 roku. 
Uczęszczałam wtedy do dziennej szkoły policealnej 
o profilu kosmetycznym, a także zaocznej o profilu 
wizaż i stylizacja paznokci oraz wizerunku. Praktyki 
podjęłam już w trakcie trwania szkoły, zaraz po 
jej skończeniu dostałam się na staż w gabinecie 
kosmetycznym. Następnie podjęłam pracę w innym 
gabinecie kosmetycznym, który prowadziłam sama. 
Brałam udział w pierwszych szkoleniach z Nail Artu 
oraz techniki. 

Kolejnym etapem w moim życiu zawodowym 
i prywatnym była emigracja. Wyjechaliśmy z 
narzeczonym do Londynu i tam mieszkaliśmy 
niecałe dwa lata. Początki były bardzo trudne, a ja 
nie poddawałam się i szukałam pracy w polskim 
gabinecie zajmującym się stylizacją paznokci. Udało 
się! Dostałam pracę w salonie, który był bardzo 
popularny we wschodnim Londynie. Po około 
dwóch latach wróciliśmy do kraju. W międzyczasie 
dostałam zaproszenie od właścicielki marki Indigo 
Nails Lab, aby dołączyć do Indigo Young Teamu. 
Po roku przygotowań zostałam certyfikowanym 
instruktorem tej marki. 

Otworzyłam także swój gabinet stylizacji paznokci 
wraz z centrum szkoleniowym. W tym momencie 
prowadzę szkolenia, zajmuję się również stylizacją 
paznokci, ale nie zapomniałam o szkoleniach! W 
dalszym ciągu biorę w nich udział i doskonalę 
warsztat. Zaczęłam swoją przygodę z mistrzostwami 
i zdobyłam już kilka naród. Nie wyobrażam sobie w 

tym momencie nie pracować w tej dziedzinie, nie 
szkolić się oraz – co najgorsze – stać w miejscu. 

Praca jest moją pasją i kocham to, co robię! 

AP: W którym momencie kariery pojawił się u Pani 
pomysł wystartowania w mistrzostwach stylizacji 
paznokci?

S. Rz.: W zasadzie od razu po tym, jak zostałam 
instruktorem. Jednak przez natłok obowiązków 
związanych z otwarciem centrum szkoleniowego i 
gabinetu musiałam odłożyć to na później. Zaczęłam 
startować w 2019 roku. Od razu odniosłam pierwsze 
sukcesy – zupełnie się tego nie spodziewałam. W 
tym roku czekają na mnie nowe wyzwania i kolejne 
mistrzostwa. Trzymajcie kciuki!

AP: Pamięta Pani swoje pierwsze mistrzostwa? 
Jak je Pani wspomina z perspektywy osoby, która 
zdobyła już wiele nagród?

S. Rz.: Tak, były dla mnie ogromnym wyzwaniem i 
jeszcze większym stresem. Nie wiedziałam, czego 
się spodziewać, jak to będzie, czy dam radę, 
czy zmieszczę się w czasie? Brałam udział w 4 
konkurencjach. Były to konkurencje artystyczne. 
Zdobyłam wtedy w Gdańsku, w pierwszej dywizji, 
dwa złote medale. Było to niesamowite uczucie, a łzy 
same napływały mi do oczu. Nie mogłam uwierzyć w 
to, co się dzieje.  

AP: W jaki sposób przygotowuje się Pani do udziału 
w mistrzostwach?

S. Rz.: Przede wszystkim jeżdżę do koleżanek z 
branży na szkolenia przygotowujące do mistrzostw. 
Praca w domu „po godzinach” - po prostu trzeba 
ćwiczyć i powtarzać wiedzę praktyczną i teoretyczną. 

Wszystkie osoby, które startują w mistrzostwach 
wiedzą jaka to ciężka praca i ile wyrzeczeń nas czeka, 
by osiągnąć wymarzony cel. 

AP: Jaka konkurencja jest Pani ulubioną? Dlaczego 
właśnie ona?

S. Rz.: Hmmm, nie mam  jednej ulubionej. Lubię 
konkurencje techniczne i artystyczne. Z tych, w 
których startowałam, dużą przyjemność sprawiły 
mi konkurencje: Jewelery nails, sztylet, tip box oraz 
typowe konkurencje techniczne typu: manicure 
hybrydowy czy salon nails. Wiele jeszcze przede 
mną i myślę, że wkrótce pojawi się jakaś ulubiona. 

AP: Jakimi tytułami może się Pani pochwalić?

S. Rz.: I miejsce Tip Box mix media „Świat Komiksu” 

I miejsce Nail Art Poland „Fabryka Świętego 
Mikołaja”, Mistrzostwa Nail Master Cup Gdańsk 
2019 r., I dywizja - I miejsce Manicure Hybrydowy, 
I miejsce Salon Nails, I miejsce Perfect Match 
Pink&White, II dywizja -  III miejsce Jewelery Nails , 
Mistrzostwa Nails Olimpic Show Norway 2019 r.

AP: Jakie emocje oraz uczucia towarzyszą 
uczestnictwu w mistrzostwach?

S. Rz.: Jest to cała gama uczuć. Stres, podniecenie, 
strach, śmiech, pozytywna energia, adrenalina, 
skupienie. Nastrój waha się jak w kalejdoskopie. 

AP: Co Pani czuje podczas ogłaszania wyników oraz 
odbierania nagród?

S. Rz.: Zazwyczaj mam nogi z waty i jestem w tym 
momencie bardzo skupiona oraz podekscytowana 
tym, co za chwilę nastąpi... Niesamowite uczucie. 

AP: Czy istnieje jakaś uniwersalna rada dla osób, 
które chcą wziąć udział w mistrzostwach?

S. Rz.: Czy będzie to uniwersalna rada – nie wiem. 
Na pewno te osoby powinny być zdeterminowane, 
uparcie dążyć do wyznaczonych sobie celów. 
Rozwijać się i szkolić oraz dużo, dużo ćwiczyć, by być 
jeszcze lepszym. 

AP: Jaką radę dałaby Pani osobie, która chce 
wystartować w mistrzostwach, ale tego nie robi, 
ponieważ boi się porażki?

S. Rz.: Według mnie, jeśli nie spróbujesz, to się nie 
dowiesz i będziesz żałować. Podejdź do tego „na 
luzie”, spróbuj czegoś nowego. 

Sprawdź swoje możliwości – nawet jeśli raz czy 
dwa się nie uda, nie należy się poddawać.  Jest to 
porządna lekcja i nauka na przyszłość, ponieważ 
tego, co zobaczysz na mistrzostwach, nie zobaczysz 
nigdzie indziej. Warto przełamać swoje słabości 
i lęk – może poskutkuje to pięknym i błyszczącym 
medalem. 

Wiem, że ktoś może powiedzieć „łatwo się mówi” 
– no nie! Nie tak dawno sama stałam przed 
tym wyborem i wiem, że mimo wszystko warto! 
Doświadczenia, jakie tam zdobyłam i emocje, 
których doświadczyłam, są bezcenne. 

AP: Pani Sabino, dziękujemy! Mamy nadzieję, że ten 
wywiad sprawi, że spotkamy się na mistrzostwach 
w większym gronie

S. Rz.: Również dziękuję i – mam nadzieję – do 
zobaczenia! 

Wywiad z 

Sabiną Rzucidło 
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Przedłużenie trwałości stylizacji rzęs

Trwałość stylizacji rzęs może się wydawać kwestią bardzo indywidualną. Odkąd zabieg przedłużania rzęs przyjął się na polskim rynku, 

słyszeliśmy już wiele mitów na temat tego, czemu rzęsy odpadają przedwcześnie. Niektóre z nich krążą do tej pory i ciężko je obalić 

- co stylistka, to inna opinia i zalecenia dotyczące pielęgnacji domowej. Postaram się dziś, przy pomocy zebranych doświadczeń, 

wymienić i rozłożyć na czynniki pierwsze, wszystkie słyszane przeze mnie tezy na temat trwałości rzęs. Zaczynamy!

TEZA ZA PRZECIW

Klej ma największe znaczenie

Tak, dobry klej to podstawa. Przechowujemy 
go w woreczku termoizolacyjnym, 
utrzymujemy szyjkę w czystości. Po 
otwarciu nowego opakowania należy 
wstrząsać klej przez minutę, następnie 
wylać pierwszą kroplę do śmietnika (mogła 
zalegać w szyjce i zmienić właściwości), 
każdą wylaną kroplę zmieniamy w trakcie 
aplikacji wielokrotnie (nie czekamy do 
zmiany konsystencji - to już za późno).

Nawet na najmniej trwałym kleju dobra 
stylistka stworzy trwałą stylizację. Praca 
będzie trwała dłużej, rzęsy będą się 
„ślizgać”, ale przy dużym styku z rzęsą 
naturalną, prawidłowym przygotowaniu 
rzęs naturalnych i nie podnoszeniu zbyt 
skrajnie wilgotności w pomieszczeniu, w 
którym wykonywany jest zabieg, otrzymamy 
efekt trwałej stylizacji.

Wilgotność musi być dokładnie 

dopasowana do kleju

Tak, to prawda, jeśli pracujemy na jednym 
kleju. Wtedy możemy stosować osuszacze, 
nawilżacze, a także wietrzyć pomieszczenie.

Nie, jeśli jesteśmy stylistkami 
przygotowanymi na każde warunki i mamy 
w zanadrzu kilka rodzajów produktów - 
każdy na inną pogodę.

Jak dbasz - tak masz

Tak, to święta prawda... Rzęsy naturalne 
są bardzo delikatną częścią naszego 
ciała. Po zamocowaniu do nich rzęs 
syntetycznych, stają się jeszcze bardziej 
podatne na uszkodzenia, szczególnie 
te mechaniczne. Przede wszystkim nie 
powinniśmy w żadnym wypadku wyrywać 
rzęs. Jest to wbrew pozorom bardzo częsty 
nawyk klientek, szczególnie w sytuacji, gdy 
aplikacja jest już na oczach kilka tygodni 
i rzęs zostało niewiele. Rzęsy należy myć 
szamponem przeznaczonym do pielęgnacji 
okolicy oka.

Tłuste kosmetyki, takie jak mleczka do 
demakijażu, olejki, kremowe cienie do oczu, 
tak naprawdę bardzo nieznacznie wpływają 
na trwałość stylizacji. Problematyczny 
może okazać się eyeliner wodoodporny, 
który po zaschnięciu zmienia konsystencję 
na gumową i okala rzęsy. Bardzo trudno go 
rozpuścić kosmetykami do demakijażu, jak 
i szamponem do mycia rzęs.
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Podczas zabiegu nie rozmawiamy

Bardzo ważny punkt. Gdy prowadzimy 
rozmowę podczas zabiegu, powieki 
wpadają w drgania, przez co uchylają się 
i umożliwiają dostanie się oparów kleju 
do oka - podrażnienie wywołuje łzawienie 
i utrudnia wiązanie kleju. Kości twarzy są 
w ruchu, co uniemożliwia nam stabilne 
ułożenie dłoni, przez co rzęsy nie są 
przyklejone tak dokładnie, jak mogłyby być.

Jeśli chodzi o trwałość, to nie ma tutaj 
żadnych sprzeciwów, aby obalić tę tezę. 
Rozmowa może zwiększyć przywiązanie 
klientki do kosmetyczki, ale wpłynie 
znacznie na jakość wykonanej usługi.

Tworzywo nie ma znaczenia

Owszem, starannie wykonana aplikacja, 
która spełnia wszystkie wymogi, zawsze się 
obroni, a tylko efekt wizualny będzie się 
różnił ze względu na to, z jakiego materiału 
rzęsy zostały wyprodukowane.

Tworzywo użyte do produkcji rzęs wpływa 
na ich porowatość, a to łączy się ze 
stopniem przywierania do rzęsy naturalnej.

Czas stylizacji wymierny 

z trwałością

Tak, czas aplikacji, jaki poświęcamy na 
klientkę powinien być na tyle długi, 
aby z należytą starannością wykleić 
jak największa liczbę rzęs naturalnych. 
Jeśli kończymy zabieg patrząc tylko na 
efekt wizualny, a nie idzie to w parze 
z wyklejeniem wszystkich rzęs, które 
kwalifikują się, trwałość będzie mniejsza 
niż mogła być.

Wyjątkowo zdolne manualnie osoby, 
szybko nabywają umiejętności w tego 
typu procedurach. Czasem po kilku 
tygodniach praktyki, możemy powiedzieć, 
że kosmetyczka posiada zdolności 
pozwalające na pracę z klientem. 
Doświadczenie natomiast przyjdzie z 
czasem.

Doświadczenie stylistki 

kluczowym punktem

Dokładność przyłożenia rzęsy, zakres 
ruchu dłoni, umiejętność pracy na rzęsach, 
idealne zabezpieczenie dolnej powieki- to 
wszystkie umiejętności, które nabywa się 
po odpowiednio długiej praktyce. Wszystkie 
z tych czynników wpływają bardzo mocno 
na trwałość stylizacji rzęs.

Wyjątkowo zdolne manualnie osoby, 
szybko nabywają umiejętności w tego 
typu procedurach. Czasem po kilku 
tygodniach praktyki, możemy powiedzieć, 
że kosmetyczka posiada zdolności 
pozwalające na pracę z klientem. 
Doświadczenie natomiast przyjdzie z 
czasem.

Na wymianę rzęs  w cyklu nic nie 

poradzimy...

Rzęsa, która jest w telogenie, wypadnie 
lada dzień i z tym należy się zgodzić. 
Może nadejść miesiąc, w którym większa 
część rzęs naturalnych niż zwykle, akurat 
będzie w tej fazie cyklu – np. między 3 a 6 
miesiącem po porodzie.

Nie jest standardową sytuacją, kiedy prawie 
wszystkie rzęsy po tygodniu od aplikacji 
odpadają jednocześnie. Sytuacji takiej 
nie można traktować jako uwarunkowanej 
cyklem. Ubytki pojawiające się w jednym 
miejscu również nie wskazują, aby miało to 
połączenie z etapem wzrostu rzęs.
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Przedłużenie trwałości stylizacji rzęs

Hormony dyktują trwałość

Tak, jeżeli mówimy o hormonach 
warunkujących fazę, w której aktualnie jest 
rzęsa - np. prolaktyna czy estrogen.

Nie, jeżeli mamy na myśli hormony, które 
odpowiadają za przetłuszczanie włosów 
i rzęs oraz ich kondycję. Rzęsy dobrze 
przygotowane do zabiegu będą w idealnej 
formie łączenia ich z klejem i rzęsą 
syntetyczną, a łój wytwarzany w kolejnych 
dniach, nie będzie miał większego 
znaczenia, jeśli chodzi o trwałość.

Wystarczy odtłuszczenie i możemy 

zaczynać zabieg

Tylko i wyłącznie wtedy, gdy klientka 
jest uczulona na któryś ze składników 
preparatu do mycia rzęs, a nie możemy go 
niczym zastąpić.

Nie, nie i jeszcze raz nie. Rzęsy nawilżone 
wodą, umyte szamponem i dokładnie 
oczyszczone na całej swojej długości, a 
także czyste powieki i przestrzenie między 
przydatkami to przestrzeń do stworzenia 
trwałej i higienicznej stylizacji.

Techniką prowadzenia statystyk z codziennych zabiegów przeprowadzanych na przestrzeni około 6 lat, najlepszą trwałością  

cieszyły się rzęsy aplikowane w wilgotności pomiędzy 45 a 51 %,  z niewielką zależnością od marki i rodzaju kleju. Wilgotność 

warunkowała głównie tempo  pracy - czym większa, tym klej wiązał szybciej.

Propozycja, która jest oszczędna i sprawdza się, to posiadanie jednego sprawdzonego kleju, który najbardziej pasuje do warunków, 

w których pracujemy w danej porze roku (w każdym kwartale możemy pracować na innych klejach). Jest to rozwiązanie dla 

stacjonarnych gabinetów kosmetycznych. Stylistki mobilne powinny posiadać minimum dwa różne kleje w kuferku.

Rzęsy najlepiej myć opuszkami palców. Najpierw zwilżamy oczy wodą, aplikujemy szampon i okrężnymi ruchami myjemy rzęsy od 

samej nasady, aż po końce, a na koniec spłukujemy pianę.

Agata Okoniewska
Dyplomowany Instruktor Euro Fashion 
Akademii Stylizacji Rzęs
Kosmetolog
Właścicielka salonu Oczy Usta-Kosmetologia twórcza 
w Pruszczu Gdańskim 
Tel: 503963828
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Pozytywne skutki pandemii
w kontekście rzęs syntetycznych

Czy sytuacja epidemiologiczna na świecie mogła przyczynić się 
do zmiany postrzegania kobiecego piękna i zapoczątkować nowe 
trendy usług kosmetycznych? Z pewnością! Z powodu konieczności 
zamknięcia salonów piękności, kobiety zostały pozbawione 
możliwości skorzystania z usług m.in. stylizacji paznokci oraz rzęs. 
Przyczyniło się to do promowania bardziej naturalnego wizerunku 
kobiety. Bez ingerencji zabiegów, a często również makijażu. 
Chwilowa przerwa w noszeniu rzęs syntetycznych nie musi jednak 
oznaczać całkowitej rezygnacji z ich stylizacji.

W czasie przymusowej przerwy warto skupić uwagę na codziennej 
pielęgnacji włosa, a tym samym poprawić jego kondycję. Już 
kilkutygodniowa kwarantanna pozwoli na pełną wymianę rzęs 
naturalnych na powiece. Wówczas każda z nich, umiejscowiona na 
powiece górnej przejdzie przez wszystkie fazy cyklu. Począwszy od 
wzrostu, przez czas dorosłości, aż do swobodnego wypadnięcia i 
zastąpienia inną. Proces regeneracji można przyspieszyć domowymi 
sposobami pielęgnacyjnymi. Zdecydowanie nie poleca się stosowania 
ogólnodostępnych odżywek przeznaczonych do porostu rzęs i brwi. 
Zawierają one substancje stymulujące wzrost, które mogą uszkodzić 
cebulkę włosa. Bardzo często doprowadzają także do przerostu rzęsy, 
która po odstawieniu preparatu staje się znacznie krótsza niż podczas 
jego stosowania. Proces regeneracji powinien odbyć się wyłącznie 
za pomocą naturalnych produktów, z ograniczeniem tuszu i henny. 
Stosowanie olejku rycynowego z pewnością będzie w tym pomocne. 
Polecane jest aplikowanie preparatu dwa razy dziennie, za pomocą 
jednorazowej, dedykowanej szczoteczki.

Warto pamiętać, że samodzielna koloryzacja rzęs farbką (henną 
żelową) w warunkach domowych, może spowodować nadmierne 
rozjaśnienie włosa oraz zaburzenie jego struktury. Skład produktów 
przeznaczonych do stylizacji samodzielnej, znacząco odbiega od 
produktów profesjonalnych. Polecane jest zatem farbowanie rzęs 
naturalnych w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych.

Nie należy także zapominać o prawidłowej higienie okolicy oka i 
mycia rzęs za pomocą przeznaczonych do tego produktów. Jednym z 
nich jest pianka CLD Creative Lash Design. Piankę należy nanieść na 
górną powiekę zamkniętego oka, po czym wmasować, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na przestrzenie znajdujące się między rzęsami. 

Następnie dokładnie spłukać letnią wodą.

Rzęsy naturalne w okresie przerwy z pewnością będą sprawiać 
wrażenie dużo krótszych niż przed zakładaniem produktów 
syntetycznych. Wynika to ze złudzenia optycznego oraz przyzwyczajenia 
do mocniejszego efektu stylizacji. Warto zaznaczyć, że prawidłowa 
i profesjonalna aplikacja nie przyczynia się do pogorszenia ich 
kondycji. Włos z natury znacznie różni się od rzęsy syntetycznej. Jest 
dużo jaśniejszy oraz mniej podkręcony. Jedyną sytuacją, w której 
można zaobserwować znaczne pogorszenie kondycji włosa jest 
stosowanie nieprawidłowych aplikacji lub uszkodzenia mechaniczne 
spowodowane wyrywaniem rzęs lub powstających odrostów. 
Jeśli rzęsy naturalne posiadają jakiekolwiek ubytki lub wzbudzają 
niepokój, należy skontaktować się ze specjalistą. Profesjonalni styliści 
rzęs, już na podstawie przesłanej fotografii potrafią określić ich stan 
oraz zaproponować proces regeneracyjny. Z pewnością odpowiedzą 
również na wszelkie pytania oraz rozwieją wątpliwości Klientki.

Powrót do aplikacji po okresie kwarantanny z pewnością przyczyni się 
do zdecydowanie większych możliwości stylizacji. Dzięki prawidłowej 
pielęgnacji rzęsy naturalne będą zregenerowane i odżywione. W 
okresie wakacyjnym najbardziej popularne będą mocne, duże 
objętości rzęs syntetycznych. Poprawa kondycji włosa w czasie 
przerwy, z pewnością pozwoli na dokonywanie odważniejszych 
wyborów. Kobiety spragnione usług kosmetycznych z większą 
radością zdecydują się na uzyskanie bardziej spektakularnego efektu 
niż dotychczas. Nim to jednak nastąpi, warto zainwestować swój czas 
w ochronę i pielęgnację rzęs naturalnych. Nie można także zapomnieć 
o poradach i opiniach profesjonalistów. To on mogą określić, czy 
wybrana stylizacja nie przyczyni się do nadmiernej eksploatacji włosa 
oraz nie spowoduje uszkodzeń. 

Ewelina Tomczak 
Instruktorka stylizacji rzęs i brwi z wieloletnim 
doświadczeniem w branży beauty. Specjalizuje się w stylizacji 
rzęs objętościowych. Zdobywczyni wielu nagród branżowych 
na tle mistrzostw międzynarodowych. 
Właścicielka marki EVLashes.
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Jak przygotować się 
do wykonywania zawodu stylistki rzęs?

Kobiety od zarania dziejów dbały o swoją urodę, stale się 
upiększając. Jednak to oczy kobiet przyciągają dużą uwagę, 
dlatego przez wiele lat starano się stworzyć produkt, który 
wzmocni efekt zalotnego spojrzenia. Niestety żaden z 
pomysłów nie był zbyt trwały. Były to efekty jednodniowe.

Aż do czasu, kiedy w 2003 r. japoński charakteryzator Shu Uemura 
zaaplikował rzęsy z futra norki. Była to metoda 1:1, która szybko 
zyskała popularność. Początkowo, głównie ze względu na wysokie 
ceny zabieg był powszechny w Hollywood. Minęło kilka lat, ceny 
spadły (chociaż zabieg nadal był kosztowny, ceny dochodziły do 
1200 zł za aplikację) i trend dotarł do Polski. Wiedza, szkolenia 
oraz produkty nie były na wysokim poziomie. Na szczęcie to się 
zmieniło i teraz mamy ogromny wachlarz profesjonalnych produktów 
i szkoleń do wyboru.

Nie ulega wątpliwości, że branża beauty stale się rozwija w dość 
szybkim tempie. Chcąc być na bieżąco z trendami należałoby poszerzać 
ofertę usług w salonach. Klientki również nie są niedoinformowane i  
niekiedy to właśnie przez ich pytania i ciekawość decydujemy się na 
dodatkowe zabiegi. Chcąc zająć się stylizacją rzęs trzeba gruntownie 
się przygotować. Podpowiem, jak się za to zabrać oraz jak najlepiej 
wyposażyć kuferek w niezbędne przybory i narzędzia.

Zabieg ten niestety nie należy do najłatwiejszych, dlatego niezbędne 
będzie odbycie szkolenia - i to nie jednego! Pamiętajmy, że mamy 
do wyboru różne metody i efekty. Nie wystarczą filmiki pokazowe 
w intrenecie. Nie można posiłkować się, ani wcześniej przygotować 
jedynie poprzez samo oglądanie internetowych instruktaży. 
Niezbędna jest wiedza, pomoc, wskazówki i opieka instruktora, aby 
nie nabrać niepoprawnych nawyków. Biorąc pod uwagę dłuższą 
perspektywę, mogą one być niebezpieczne dla naszego organizmu. 
Poza przekazywaną prawidłową wiedzą, trener pokaże jak prawidłowo 
przyjąć pozycję przy wykonywaniu zabiegu oraz jak poprawnie i 
ergonomicznie dla nadgarstków trzymać narzędzia. Z samego internetu 

nie dowiemy się o skutecznych trikach i prawidłowościach podczas 
wykonywania bezpiecznego zabiegu. Na szkoleniu poza otrzymaną 
wiedzą teoretyczną, która ma ogromne znaczenie w tego rodzaju 
zabiegu, zostanie wytłumaczone i pokazane, jak w praktyce wykonać 
bezpiecznie i świadomie aplikację rzęs. Po szkoleniu przychodzi czas 
na własną praktykę - tylko od nas zależy, po jakim czasie będziemy 
gotowe na pracę z klientką. Jedna czy dwie modelki na szkoleniu nie 
wystarczą do opanowania poprawnej techniki pracy. Ćwiczeniom 
należy poświęcić dużo czasu. Można trenować przyklejanie sztucznych 
rzęs, np. do nitki przyklejonej do pudełka, miski czy kubka. Należy 
pamiętać o tym, aby nitka była dobrze napięta. W ten sposób ćwiczymy 
opanowanie drżącej ręki oraz trafianie i poprawne aplikowanie 
sztucznej rzęsy na naturalną. Rzęsy klientki również mogą się ruszać 
podczas zabiegu, tak samo jak nitka w czasie ćwiczeń. W treningu 
może być również pomocna główka treningowa. Przyklejamy do niej 
sztuczne rzęsy w pasku. Dla lepszego opanowania sztuki przyklejania 
rzęs, ćwiczenia można przeprowadzić na dwóch lub trzech paskach, 
tak aby przyszłe stylistki rzęs jednocześnie trenowały separację oraz 
pracę na rzędach. Nasze naturalne rzęsy rosną w rzędach, stąd taka, 
a nie inna praca podczas szkolenia. Podczas szkolenia dokładnie i 
szczegółowo omawiam każde narzędzie oraz produkt niezbędny do 
wykonania zabiegu. Na życzenie kursantki wypisuję listę tych rzeczy, 
aby mogła dokonać zakupu i niczego nie pominęła. 

Co powinno się znaleźć w dobrze wyposażonym 
kuferku? Już wymieniam.

• Dwie pęsety: prosta do separowania rzęs i zakrzywiona do 
pobierania oraz aplikowania. Każdy dobiera pęsetę do siebie, 
aby była odpowiedniej długości i zapewniała komfort pracy – 
musi być wygodna w użytkowaniu. Na szkoleniu powinno być 
kilka modeli do dyspozycji, aby wybrać najlepszą dla siebie. 

• Musimy zabezpieczyć rzęsy dolne, aby nie doszło do sklejenia 
z górnymi. Tu z pomocą przychodzą taśmy, plastry czy płatki. 
Jako główny element polecam taśmę piankową „microfoam”, 
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jest najbezpieczniejsza dla delikatnej skóry pod oczami klientki, 
nie ma możliwości uczulenia. Same możemy wyciąć odpowiedni 
dla oczu klientki kształt. Jedna rolka wystarczy na około 80-100 
aplikacji. Dla uatrakcyjnienia zabiegu możemy użyć gotowych 
płatków kolagenowych, z dodatkiem składników pielęgnujących 
skórę. 

• Z pomocą przychodzą różne taśmy, wykonane z bezpiecznych dla 
skóry materiałów. Do wyboru mamy taśmy silikonowe, transpore 
oraz micropore. Będą pomocne w podklejeniu górnej powieki, 
kiedy płatek lub taśma microfoam się osuną, np. przez łzy 
klientki lub przy niedomykalności powiek.

• Do nakładania poszczególnych preparatów potrzebne będą 
aplikatory welurowe (które okażą się pomocne również przy 
doczyszczaniu rzęs i powiek) oraz patyczki microbrush.

• Szklane lub plastikowe holdery do umieszczania pasków z 
rzęsami podczas zabiegu stylizacji rzęs.

• Okrągła  podstawka na klej wykonana z nefrytu, którego 
właściwości spowalniają wysychanie kleju.

• Tzw. „glue plate” – czyli foliowe podkłady ochronne pod klej. 
Można kupić gotowe lub użyć tego papierka po naklejkach, bądź 
zużytych form do paznokci.

• Pomocna oraz wygodna dla nas i klientek będzie poduszka 
memory foam oraz miękki koc do okrycia klientki w trakcie 
zabiegu - na pewno będzie Ci wdzięczna. A jeśli pracujesz z 
osobą lubiącą rozmawiać, może się zrelaksuje i zdrzemnie, co 
będzie dla nas pomocne i przyspieszy czas pracy.

• Nożyczki do wycinania taśm.

• Drewniane patyczki do pomocy przy nakładaniu płynnych 
preparatów na rzęsy. Takie same jak do depilacji lub węższe.

• Szczoteczki do czesania rzęs, które oddajemy klientce po każdym 
zabiegu.

• Chusteczki lub cienkie, perforowane waciki do wycierania (efekt 
niepożądany) łez.

• Maskę ochronną na twarz, aby zredukować wdychanie oparów 

Preparaty:

• Klej – odpowiedni do metody, jaką wykonujemy, prędkości 
naszej pracy oraz do warunków panujących w pomieszczeniu.

• Szampon do mycia i oczyszczania rzęs. Możemy myć aplikatorem 
welurowym bądź pędzelkiem. Pipeta do spłukiwania szamponu 
oraz naczynko na wodę.

• Cleaner do odtłuszczania rzęs.

• Primer – używany opcjonalnie, do poprawy przyczepności.

• Rzęsy dobrej jakości o różnych profilach, długościach i 
grubościach, dostosowane do rodzaju zabiegu, oczekiwań oraz 
jakości rzęs naturalnych klientki.

• Remover – do usuwania sztucznych rzęs.

• Preparaty do dezynfekcji rąk i narzędzi.

Z takim przygotowaniem usługa na pewno spełni wymogi usługi 
profesjonalnej.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości – odezwij się. 

Powodzenia!

Karolina Białogońska
Dyplomowany Instruktor Euro Fashion Akademii Styliacji Rzęs

Gdynia
karola_noblebeauty_eurofashion

Karolina Białogońska
Lash Instructor
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