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Drodzy 
Czytelnicy,

z radością oddajemy do Waszych rąk 73. 
numer pisma Akademia Paznokcia. 

Cieszymy się, że możemy Wam zaoferować 
zarówno tradycyjne, papierowe wydanie, jak 

i wersję elektroniczną pisma. Dzięki temu 
rozwiązaniu możecie mieć gazetę zawsze pod ręką.

Autorom artykułów oraz zdobień dziękujemy za 
owocną współpracę – dostarczacie Czytelnikom 

dużej dawki wiedzy oraz ogromu inspiracji.

Czytelnikom dziękujemy za zaufanie – 
cieszymy się, że od tylu lat jesteście z nami. 

Pamiętajmy, że Akademia Paznokcia to nasze 
wspólne dzieło.  

Bądźcie dla nas, jesteśmy dla Was!

Sylwia Woś
Redaktor Naczelna
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1. Na wybudowany żelem coverowym paznokieć nakładamy 
pierwszą kroplę wybranej hybrydy, rozciągając ją na 
połowę wolnego brzegu paznokcia. 

2. Cienkim pędzelkiem do zdobień rozciągamy hybrydę do 
połowy długości paznokcia - utwardzamy 30 sekund. 

3. Na drugą połowę paznokcia nakładamy czarną hybrydę. 

4. Rozciągamy hybrydę tak samo jak poprzedni kolor - do 
połowy długości paznokcia. Utwardzamy 30 sekund.

5. Na łączenie między kolorami nakładamy kroplę hybrydy 
z brokatem. 

6. Hybrydę rozprowadzamy po wolnym brzegu i ciągniemy 
cienkim pędzelkiem aż do połowy długości paznokcia. 
Utwardzamy 30 sekund, a następnie nakładamy top 
no wipe. Utwardzamy 60 sekund. Nasza stylizacja jest 
gotowa.

1 2 3 4 5 6

EfektWOW!

Magdalena Talarczyk 
Profi Educator firmy Słowianka Nail Trends 

na terenie Szczecina 
malumalu_slowianka 
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Pedicure kosmetyczny to zabieg coraz częściej wykonywany 
w gabinetach kosmetycznych oraz w salonach stylizacji 
paznokci. Jak sama jego nazwa wskazuje, jest to zabieg 
kosmetyczny mający na celu poprawę kondycji skóry stóp oraz 
wyglądu paznokci. Usługa ta jest coraz częściej wybierana nie 
tylko przez miłośniczki malowania paznokci jednym kolorem, 
ale Panie ceniące sobie powszechnie już dostępny Nail Art, 
wykonywany w większości salonów stylizacji paznokci na dłoniach 
klientek. Nowym trendem staje się zdobienie paznokci również  
na stopach. Szczególnie w okresie letnim, kiedy sezon urlopowy 
jest w pełni, klientki wybierają rozmaite wzory. Tego typu zabieg 
nazywany jest pedicurem hybrydowym, najbardziej pożądanym oraz 
najtrwalszym.

W naszym salonie  najczęściej wykonywane zabiegi pielęgnacji stóp to:

Pedicure biologiczny - jest to zabieg najmniej inwazyjny, bez 
użycia metalowych narzędzi oraz frezarki.

Etapy wykonania:

• kąpiel stóp w wodzie z dodatkiem soli zmiękczających,

• starcie zrogowaciałego naskórka na pomocą tarki oraz peelingu 
z masażem, 

• odsunięcie skórek drewnianym patyczkiem,

• usunięcie błonek płynem zmiękczającym, 

• skrócenie paznokci delikatnym pilnikiem o ziarnistości 180-240,

• zmatowienie płytki paznokcia delikatnym blokiem polerskim,

• malowanie paznokci odżywką lub tradycyjnym lakierem, 

• nałożenie kremu lub maski.

Taki zabieg powinno wykonywać się minimum co 2 tygodnie w celu 
odświeżenia wyglądu skóry stóp i paznokci.

Optymalny czas trwania takiego zabiegu to około 40-60 minut.

Pedicure hybrydowy – zabieg ten polega na precyzyjnym 
opracowaniu płytki paznokcia oraz wałów okołopaznokciowych i 
precyzyjnym pomalowaniu paznokci lakierem hybrydowym.

Pedicure?
Niejedno ma imię

Pedicure hybrydowy ze zdobieniem

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
Master Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Anna Prabucka Eurofashion
Anna Prabucka Instruktor EuroFashion
Magia Salon Urody
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Etapy wykonania:

• kąpiel stóp w wodzie z płatkami mydlanymi w celu odświeżenia, 

• precyzyjne opracowanie płytki paznokcia oraz okolic wałów 
okołopaznokciowych odpowiednio dobranymi narzędziami,

• wygładzenie opuszków palców delikatną nakładką ścierną 
(kapturek - ziarnistość 240),

• aplikacja lakieru hybrydowego* (ewentualne wykonanie 
zdobienie)

*malowanie farbami, zdobienie cyrkoniami lub french malowany 

Dobrze wykonany zabieg powinien pozwolić klientce cieszyć się 
efektem przez co najmniej miesiąc czasu.

Takie zabieg wykonywany jest około 60 minut.

Pedicure hybrydowy SPA

Usługa ta jest najczęściej wybieraną przez klientki ceniące sobie 
komfort oraz zdrowy i estetyczny wygląd stóp. 

Etapy tego zabiegu:

• kąpiel w wodzie z dodatkiem aromatycznych olejków lub 
płatków mydlanych w celu odświeżenia, 

• nałożenie na zrogowacenia preparatu zmiękczającego. Jednym 
z ulubionych produktów używanych w naszym salonie jest 
Callus Eliminator EF preparat ten ułatwia szybkie usunięcie 
martwego naskórka za pomocą tarki lub frezarki,

• na początkowym etapie używamy nakładek ściernych o dużej 
ziarnistości np. 80. Następnie należy wygładzić powierzchnię 
stóp delikatną nakładką ścierną (ziarnistość 180-240). Efektem 
jest wypolerowana, błyszcząca i miękka skóra,

• następnie precyzyjnie opracowujemy płytkę paznokcia oraz 
okolice wałów okołopaznokciowych – używamy odpowiednio 
dobranych narzędzi, 

• aplikujemy kolor hybrydowy,

• wykonujemy peeling, 

• na końcowym etapie zabiegu masujemy stopy po wcześniejszym 
nałożeniu maski lub kremu.

Dobrze wykonany zabieg powinien pozwolić klientce cieszyć się 
efektem przez co najmniej miesiąc czasu.

Czas trwania zabiegu to około 90 minut.

Pedicure kosmetyczny nie jest zabiegiem leczniczym, 
dlatego świadoma kosmetyczka lub stylistka paznokci powinna 
przed wykonaniem usługi dokładnie obejrzeć stopę i wyeliminować 
wszelkie przeciwwskazania do wykonania zabiegu. 

Są nimi: 

• odciski i nagniotki,

• modzele,

• świeże rany i pęknięcia, 

• zakażenia grzybicze i drożdżakowe, 

• zakażenia wirusowe (brodawki, kurzajki),

• zapalenia ropne oraz alergiczne, 

• wrastające paznokcie (nietypowość płytki),

• nieuregulowana cukrzyca.

Jeśli którakolwiek ze zmian występuje u klienta, kosmetyczka 
lub stylistka powinna skierować go do specjalistycznego 
gabinetu podologicznego.

Bardzo cieszy mnie fakt, że z roku na rok ilość klientek, które 
regularnie korzystają z zabiegów pedicure kosmetycznych wzrasta 
nie tylko latem, ale trwa przez cały rok. Coraz częściej z tego typu 
zabiegów korzystają również panowie. Zadbane stopy nie tylko 
poprawiają komfort życia, ale także stają się naszą wizytówką.

Pedicure hybrydowy SPA

lato-jesień 2020 [73] Akademia Paznokcia
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1. Malujemy paznokieć beżową hybrydą i pokrywamy 
matowym topem. Następnie całość delikatnie 
matujemy polerką oraz rysujemy szkic postaci 
ołówkiem.

2. Kolorowymi żelami z dodatkiem pigmentów 
wypełniamy poszczególne elementy Daisy, 

zaczynając od największych. Używamy pędzla typu 
flat. 

3. Cienkim pędzelkiem malujemy kontury.

4. Całość pokrywamy błyszczącym topem, utwardzamy 
10-15 sekund i dodajemy wypukłe, białe elementy 
multiartem.

1 2 3 4

Daisy

Angelika Matras
Stylistka paznokci

mani_matras
Mani Matras

na safari
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efekt, który pokochasz! 
Babyboomer
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Babyboomer od kilku sezonów króluje w salonach kosmetycznych i 
nic nie wskazuje na to, żeby jego popularność miała się zmniejszać.

To świetna alternatywa dla klasycznego frencha.

Jest też prosty sposób na wykonanie tego zdobienia!

Przede wszystkim należy dobrać odpowiedni kolor bazowy 
– najlepiej, żeby był dość jasny i wpadający w róż. Gdy już 
przedłużymy i opiłujemy paznokcie, należy je wygładzić, ponieważ 
podczas budowania białego koloru uwidoczniają się wszystkie 
rysy na powierzchni. Ja używam do tego mlecznego koloru lub 
matowego topu (zdj. 1)

Kolejny krok to nakładanie ombre. 

Do tego potrzebna będzie gąbeczka i biały żel (zdj. 2).

Wybieramy gęsty, mocno napigmentowany żel do zdobień (zdj. 3). 
Gąbeczka powinna być jak najdelikatniejsza i oczywiście - czyściutka. 

Nakładamy odrobinę żelu na sam brzeg gąbeczki (zdj. 4) i delikatnie 
rozklepujemy na rękawiczce, aby rozprowadzić produkt.

Następnie nakładamy kilka warstw na paznokcie, każdą z nich 
utwardzamy (zdj. 6). Ilość warstw jest zależna od pigmentacji żelu 
i intensywności, jaką chcemy osiągnąć. 

Jeśli mimo wszystko na twoim ombre widać pociągnięcia gąbki, 
na wierzch należy nałożyć mleczną hybrydę lub żel - to wygładzi 
zdobienie. Nakładamy top i gotowe (zdj. 7)! Możesz cieszyć się tym 
delikatnym efektem na paznokciach.

Patrycja Gerech
Instruktor Noriko nails

I miejsce Victory nails cup aquarium tip 2019
I miejsce nail art beauty trend’s 2018
II miejsce nail art beauty trend’s 2019 

I miejsce 3d tip box Victory nails league 2020
I miejsce mix media Victory nails league 2020

III miejsce tip portrait Victory nails league 2020

Zdj. 1 Zdj. 2

Zdj. 3 Zdj. 4

Zdj. 5 Zdj. 6

Zdj. 7

lato-jesień 2020 [73] Akademia Paznokcia
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1. Na zmatowionym kolorze szkicujemy skrzydła motyla.

2. Używając koloru różowego i fioletowego, malujemy skrzydła 
motyla.

3. Na przygotowanych skrzydłach wykonujemy cieniowanie 
ciemniejszymi odcieniami różu i fioletu. Staramy się 
uzyskać staranne przejście - jak w ombre.

4. Mieszamy kolor czarny z top coat, co daje nam efekt cienia 
motyla. Następnie zdobienie pokrywamy matowym top 
coat.

5. Czarnym kolorem bez dyspersji malujemy kontur skrzydeł, 
żyłki, tułów oraz czułka.

6. Sondą nakładamy kropeczki w kolorze białym. Letni motyl 
jest już gotowy! 

2 3 4 51 6

Marzena Tołkaczew 
Nail Art i stylizacja paznokci to moja pasja, 

którą zajmuję się od ponad 3 lat.
Nieustannie szkolę się i rozwijam w tym kierunku. 

Marze-Na-ils
motylLetni
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1. Paznokieć pokrywamy białą hybrydą.

2. Na białym tle malujemy wzory. Używamy hybrydy 
rozcieńczonej z topem. 

3. Dodajemy kolejne kolory.

4. Dodajemy kolejne kolory aż do momentu 
zapełnienia całej powierzchni paznokcia. 

5. Całość pokrywamy matowym topem. Na utwardzonej 
powierzchni malujemy cieniutkie, nieregularne linie.

6. Zdobienie wypełniamy bulionem.

1 2 3 4 5

Anna Gorońska
Q Educator - Poznań

Właścicielka Centrum Szkoleniowe Q by Anna Gorońska
q_by_annagoronska 6

na latoNEONY
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1. Na zbudowany i przygotowany paznokieć nakładamy lakier hybrydowy w kolorze zgaszonej mięty.

2. Na utwardzonym kolorze malujemy wypełnienie kwiatów – używamy białego paintu. Utwardzamy.

3. Cieniujemy płatki i środek kwiatów, dodajemy białe gałązki. 

4. Nakładamy top bez dyspersji. Białym musem malujemy wypukłe wykończenia płatków, dodajemy cienie.

5. Na koniec przyozdabiamy cyrkoniami Swarovskiego.

2 3 4 51

Dominika Kędzierska
Q Master Educator

Stylizacją paznokci zajmuję się od ponad 6 lat, a od stycznia 
prowadzę również szkolenia 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 Stilletto Nail Art 
III miejsce Twist French

q_by_doncianails
donciastudio

Latow pelni~
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1. Przedłużony paznokieć pokrywamy kolorem 
granatowym oraz perłowym topem.

2. Metodą One Stroke malujemy kwiaty, „przycinamy je” 
pędzlem.

3. W wolnych przestrzeniach dodajemy listki oraz 
środki kwiatów.

4. Malujemy pejsy i środki listków, a na koniec wszystko 
pokrywamy topem.

1 2 3 4

Lilianna Brudzisz
Nail Artist Euro Fashion 

Akademia Paznokcia

Lilianna Brudzisz
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

liliannabrudzisz
Lilianna Brudzisz – Pracownia kosmetyczna Lily

flowers 
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1. Pokrywamy paznokcie bazą hybrydową w kolorze ciepłego 
beżu i utwardzamy w lampie LED.

2. Wykonujemy ombre kolorem niebieskim – cieniujemy 
aż do uzyskania zadowalającego efektu. Każdą z warstw 
utwardzamy w lampie LED.

3. Używając koloru ciemnoniebieskiego, malujemy kilka 
nieregularnych cieni fal. Utwardzamy w lampie LED.

4. Odbijamy złotą folię transferową.

5. Tworzymy mieszankę z białej hybrydy, topu bez dyspersji 

i kilku kropli oliwki do skórek, mieszamy i nakładamy tę 
mieszankę na paznokieć – w ten sposób tworzymy białą 
pianę fal. Utwardzamy w lampie LED. Całość pokrywamy 
matowym topem i utwardzamy w lampie LED.

6. Gęsta, białą pastą do zdobień wykonujemy na powierzchni 
strukturalny wzór fal i utwardzamy w lampie LED.  
Po utwardzeniu, czerwonym żelem do zdobień malujemy 
rozgwiazdę. Utwardzamy w lampie LED.

7. Gdzieniegdzie ozdabiamy nasze zdobienie cyrkoniami 
Swarovskiego, perłami oraz kawiorem.  

1 2 3 4

Sabina Rzucidło
Indigo Educator

Przemyśl

5 6 7

Morskie fale

lato-jesień 2020 [73] Akademia Paznokcia

ZDOBIENIA

21



1. Wykonujemy french.

2. Beżową farbką malujemy twarz. Dodajemy detale: 
okulary przeciwsłoneczne, nos, usta. 

3. Wykańczamy okulary, malujemy włosy, czapkę.

4. Nabłyszczamy. Następnie doajemy elementy zdobienia 
czarnym gel paintem.

5. Nad ustami malujemy pieprzyk. Usta wypełniamy 
kolorem pomarańczowym.

1 2 3 4

Letniastylizacja

5

Valeria Sosa
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Argentyna

Valeria Sosa
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia
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1. Na odpowiednio wybudowany i opiłowany paznokieć,  
od skórek do wolnego brzegu, nakładamy jeden pod drugim 
następujące neonowe kolory: fioletowy, różowy, czerwony, 
pomarańczowy i żółty. Nie utwardzamy. 

2. Lateksową gąbeczkę docinamy na długość paznokcia, 
następnie przykładając na całej długości paznokcia 
delikatnie stemplujemy od lewej do prawej i z powrotem. 
Dla zintensyfikowania kolorów pkt. 1-2 powtarzamy 
dwukrotnie.

3. Jeśli podczas cieniowania powstały pęcherzyki, zanim 

utwardzimy drugą warstwę, posypujemy całość akrylem 
przezroczystym. Następnie utwardzamy.

4. Miękkim pędzelkiem odpylamy resztę akrylu, który nie 
wtopił się w kolor. Następnie malujemy topem matującym. 
Jeśli nie posiadamy topu matującego, możemy nabłyszczyć, 
a następnie delikatnie zmatowić bloczkiem, aby móc 
wykonać zdobienie. 

5. Czarnym paint gelem malujemy kółka, na koniec 
wypełniamy łączenia między nimi i nabłyszczamy.

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

Soczysteombre
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1. Białym i niebieskim kolorem robimy ombre. Czarnym  
i białym paint gelem rozpoczynamy malowanie wzoru.

2. Dodajemy kolory: liliowy, różowy, pomarańczowy oraz 
żółty – na tułów biedronki. Listki malujemy używając 
kolor jasnozielony oraz biały.

3. Czarnym paint gelem podkreślamy zdobienie oraz 
malujemy główkę, nóżki i kropeczki na ciele biedronki.

4. Nakładamy jedną warstwę top coatu, utwardzamy. 
Następnie bardzo delikatnym pilnikiem matujemy 
powierzchnię paznokcia. Aplikujemy matowy top, 
utwardzamy. Dodajemy srebrne elementy zdobienia.

5. Dodajemy srebrne linie. Przezroczystym żelem 3D 
uwydatniamy tułów biedronki, aby nadać mu efekt 3D.

1 2 3 4 5

Letniabiedroneczka

Yuliya Novikava
Instruktor Luxe Nails

www.nail-art.es
Valencia, Hiszpania
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1. Malujemy tips na kolor biały. Na powierzchnię koloru 
nakładamy matowy top. Na zmatowionym lakierze, cienkim 
pędzelkiem, malujemy kontury kwiatów maku i wypełniamy 
jego środki kolorem czerwonym. Na jednym z nich 
pozostawiamy mały obszar do wypełnienia środka. 

2. Następnym krokiem jest namalowanie łodyg oraz pąków. 

Wypełniamy środek zielonym paintem oraz cieniujemy.

3. Dodajemy kontury. Używamy białego oraz czarnego painta. 
Całość pokrywamy matowym topem. 

4. Na sam koniec poprawiamy zdobienie białym paintem bez 
dyspersji – dodajemy kreski, aby uzyskać efekt 3D. Całość 
uzupełniamy kilkoma cyrkoniami.

2 31 4

Paulina Boho
Stylistka Paznokci, miłośniczka Nail Artu, 

technik usług kosmetycznych, 
laureatka wielu konkursów.

Nazwisko to jej znak rozpoznawczy.

HybrydoweMani Paulina Boho
hybrydowemani_paulinaboho

Maki
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1. Budujemy paznokcie, używając żelu clear. Pod spód kładziemy bazę 
hybrydową oraz cienką warstwę jednofazowego żelu cover.

2. Na spiłowany paznokieć nakładamy matowy top. Po utwardzeniu, po kolei, 
malujemy i utwardzamy fantazyjne gałązki. Zaczynamy od koloru białego.

3. Używając białego oraz ciemnoróżowego paint gelu, tworzymy trzeci, 
pośredni kolor – jasny róż.

4. Dodajemy ciemnoróżowe gałązki. Nabłyszczamy całość stylizacji topem 
bez przemywania. Gotowe!

2

3

1

4
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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 

Akademia Paznokcia lato-jesień 2020 [73]

ZDOBIENIA

28



1. Dezynfekujemy swoje dłonie oraz dłonie klientki. 
Przygotowujemy w standardowy sposób płytkę paznokcia, 
aplikujemy budujący żel, utwardzamy w lampie. Nakładamy 
dwie warstwy hybrydy w odcieniu jasnoróżowym i 
utwardzamy. 

2. Malujemy kształt arbuza. Używamy koloru białego. Następnie 
utwardzamy w lampie.  

3. Malujemy cienkie paski. Używamy ciemnego oraz jasnego 
odcienia koloru zielonego. Cieniujemy zdobienie, używając 
cienkiego pędzelka. Utwardzamy.

4. Wypełniamy wnętrze czerwoną hybrydą, zostawiając pasek 
pomiędzy kolorem jasnozielonym i czerwonym. Wypełniamy 
pasek topem i delikatnie cieniujemy z czerwonym. 
Utwardzamy. 

5. Czarną oraz białą farbką malujemy pestki arbuza. 
Utwardzamy. 

6. Całą stylizację pokrywamy topem matowym i utwardzamy 
w lampie. W kilku miejscach malujemy kropki. Używamy 
błyszczącego topu. Utwardzamy.  

Anna Zhuk
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Gabinet stylizacji paznokci - Anna Zhuk
_anna.zhuk_

Anna Zhuk
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

2 431 5 6

Arbuzove love
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1. Pokrywamy paznokieć białym lakierem hybrydowym. 
Utwardzamy.

2. Różowym odcieniem hybrydy malujemy zarys kucyka. 
Utwardzamy.

3. Malujemy włosy. Utwardzamy.

4. Oczy malujemy białym, niebieskim i czarnym paint gelem. 
Dodajemy białe kropeczki na źrenicach. Malujemy rzęsy, 
używając koloru czarnego. Utwardzamy.

5. Całość obrysowujemy czarnym paintem. Utwardzamy.

6. Kolorowymi hybrydami, przy użyciu sondy, malujemy 
kwiatki i kropki. Zdobienie zabezpieczamy topem.

2 431 5 6

Żaneta Winiarska-Wlazło
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Żaneta Winiarska-Wlazło
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Nail Artist Żaneta Winiarska-Wlazło 
Euro Fashion Akademia Paznokcia

Lash Artist Żaneta Winiarska-Wlazło
Euro Fashion Akademia Stylizacji Rzęs

kucyk‘
Teczowy
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1. Budujemy paznokcie, używając żelu clear. Pod spód kładziemy bazę hybrydową oraz cienką warstwę 
jednofazowego żelu cover. Wybrany kształt to kwadrat.  Pokrywamy paznokieć transparentnym lakierem 
hybrydowym.

2. Mieszamy ze sobą 3 odcienie różu. Każdy nakładamy na długość 1 cm oraz szerokość 3 mm. Na wierzchu 
naszej mieszanki tworzymy nitki z paint gelu.

3. Tak przygotowaną kombinację przekładamy na paznokieć za pomocą pędzelka.

4. Całość utrwalamy, paznokieć nabłyszczamy topem bez przemywania oraz obrysowujemy zdobienie białym 
paint gelem.

2 31 4

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 

Stone
effect
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1. Przedłużamy paznokcie na kształt rosyjskiego migdała.

2. Na środkowym oraz serdecznym paznokciu malujemy zdobienie. Paint gelami malujemy owoce cytrusowe oraz gałązki.

3. Dodajemy gałązki na drugim paznokciu. Następnie czarnym kolorem cieniujemy i delikatnie podkreślamy krawędzie.

4. Białym kolorem rozjaśniamy elementy zdobienia, a czarnym mocniej podkreślamy krawędzie.

5. Nabłyszczamy.

Clarisa Ferri
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Clarisa Ferri
clarisaferri

Clarisa Ferri
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

2 431 5

Cytrusy
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1. Malujemy paznokcie lakierem hybrydowym   
w odcieniu beżowym. Całość zabezpieczamy topem  
no wipe.

2. Wcieramy mirror effect w odcieniu różowym   
i zabezpieczamy topem matowym.

3. Malujemy kwiatki paint gelem.

4. Następnie dodajemy drobny bulion.

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

Paznokcie
z klasą
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1. Na białym tle cieniujemy ze sobą dwa odcienie brązu. 

2. Białym, gęstym paint gelem malujemy płatki. 

3. Powierzchnię zapełniamy w taki sposób, by wzór 

przenikał się z tłem.

4. Po nabłyszczeniu, białym paint gelem dodajemy 
kropeczki. Posypujemy drobnym brokatem i utwardzamy. 

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

Uzupełnieniekreacji

4
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1. Przedłużone i  opiłowane paznokcie odpylamy i pokrywamy 
wybranym kolorem bazowym.

2. Malujemy zarys twarzy i wypełniamy go kolorem.

3. O dwa tony ciemniejszym odcieniem malujemy szyję i dekolt, 
aby uzyskać efekt głębi i poprawiamy kształt twarzy.

4. Malujemy włosy.

5. Dodajemy elementy uzupełniające – opaskę oraz kolczyki. 
Możemy także dodać brwi, usta czy liście.

6. Każde zdobienie pokrywamy topem no wipe, a następnie 
kładziemy top mat na wybrane elementy/paznokcie. 
Zapobiega to podkreśleniu nierówności. Wykańczamy 
stylizację oliwką.

1 2 3 4 5 6

Beata Wodzak-Zwara
Instruktor Astonishing & Noriko Nails

Golden Instruktor Nailpro
Sc Centrum szkoleniowe w Gdyni

beatawodzakzwara_instruktor

autumn
Women 

in

Graficzne zdobienia od jakiegoś czasu zagościły 
także w stylizacji paznokci. Zdobienia #minimalart dają 
nieograniczone wręcz możliwości w nail arcie, a wykorzystanie 
kobiecych sylwetek nadaje całej stylizacji delikatności 
i zmysłowości. Zdobienia te pokrytem topem matowym 
wyglądają lepiej niż jakiekolwiek inne, ale dla porównania 
zostawiłam także zakończone topem no wipe. 
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1. Pokrywamy paznokieć czarną hybrydą.

2. Malujemy szkic róży, używając białego paint gelu.  

3. Cieniujemy nasz szkic. 

4. Białym żelem tworzymy kontur naszej róży. Całość pokrywamy topem. 

1 2 3 4

Roman Cesarz
Advanced Educator Euro Fashion Akademia Paznokcia

Bydgoszcz
www.EuroFashion.com
www.efexclusive.com

Roman Cesarz
Advanced Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Czarno-biała

róża
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1. Malujemy paznokcie pastelowym odcieniem fioletu.

2. Pastelowym odcieniem koloru żółtego malujemy kształty 
cytryny.

3. Żółty mieszamy z odrobiną pomarańczowego i cieniujemy 
owoce.

4. Zielonym kolorem malujemy liście.

5. Cienkim pędzelkiem malujemy kontury cytryn i liści. 

6. Sondą dodajmy kilka kropek na owocach. Pokrywamy 
wszystko matowym topem.

1 2 3 4 5 6

Paulina Głowacz
Pasjonatka stylizacji paznokci

lakierowyapacz
lakierowy_apacz

Summer citrus

Letnie 
kwiaty

Akademia Paznokcia lato-jesień 2020 [73]

ZDOBIENIA

40



1. Malujemy tips jednolitym kolorem - utwardzamy. 
Pokrywamy topem velvet - utwardzamy 30 sek.

2. Ciemniejszymi kolorami malujemy dolne płatki (pigmenty 
wymieszane z multiartami w proporcji 1:1).

3. Przyciemniany dodatkowo wewnętrzne części płatków.

4. Następnie dodajemy więcej bieli i malujemy górne płatki.

5. Malujemy żółty środek i dodajemy ciemniejsze elementy 
wokół niego.

6. Następnie dodajemy listki oraz żyłki. Całość utwardzamy 
minimum 60 sekund. 

7. Nabłyszczamy i utwardzamy.

Monika Misiek
Instruktor Słowianka Nail Trends
Właścicielka Salonu NAILepsze 

1 2 3 4 5 6 7

Letnie 
kwiaty
w jesiennej 
kolorystyce
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2 3 4

1. Przygotowane wcześniej paznokcie pokrywamy 
lakierami hybrydowymi w wybranych kolorach 
i utwardzamy 30 sekund. Następnie wszystkie 
paznokcie pokrywamy dokładnie Topem No Wipe (bez 
dyspersji) i utwardzamy 30-60 sekund.

2. Za pomocą wybranych kolorów hybryd tworzymy 
dowolny wzór. Na nieutwardzony kolor sypiemy pyłek, 
a następnie całość utwardzamy 30 sekund, po czym 
szczoteczką usuwamy nadmiar pyłku.

3. Przy pomocy drugiego koloru tworzymy kolejny 
element wzoru, sypiemy pyłek i ponownie utwardzamy 
30 sekund. Na koniec dokładnie pozbywamy się pyłku 
szczoteczką.

4. Do wzoru wybieramy trzeci pasujący kolor   
i postępujemy jak poprzednio.

5. Całość dokładnie czyścimy szczoteczką i szybkie 
zdobienie jest gotowe!

1

Paulina Lach - Szałas
Właścicielka salonu Paula Nails & Beauty
Zdobywczyni III miejsca na Mistrzostwach 

Nails Olimpic Show - Poznań 2018
w konkurencji Zdobienia Płaskie

tel. 886-132-178
Paula Nails & Beauty

5

Wakacje z kolorem
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1. Tips malujemy 2 razy białym kolorem oraz 
pokrywamy topem no wipe.

2. Na nim malujemy imitację drewnianego patyczka – 
używamy koloru brązowego.  

3. Przy użyciu sondy tworzymy 2 kropki. Łączymy je ze 
sobą – dzięki temu otrzymamy kształt serca. 

4. Jasnoróżowym paint gelem malujemy dolną 

warstwę loda. Utwardzamy.

5. Mocniejszym różem tworzymy kolejną warstwę 
loda. Nieutwardzony lakier posypujemy 
przeźroczystym akrylem. Utwardzamy.

6. Miętowym kolorem malujemy górną warstwę loda.

7. Nieutwardzony kolor ponownie posypujemy 
akrylem. Utwardzamy.

1

Ice cream

6 7

Kamila Wojtynka
Q Educator Kalisz

Właścicielka Centrum szkoleniowego 
Manufaktura Paznokci

q_by_manufaktura_paznokci
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1. Budujemy paznokcie za pomocą żelu i opiłowujemy, 
nadając im ostateczny kształt.

2. Dwukrotnie pokrywamy paznokcie hybrydą w beżowym 
kolorze.

3. Nakładamy matowy top i utwardzamy.

4. Złotym spider gelem wykonujemy wzór na paznokciach.

5. Na jednej części paznokcia malujemy akwarelowe kwiaty.

6. Dodajemy liście i czarne środki w kwiatach. Całość 
pokrywamy matowym topem.

7. Na koniec wykonujemy ozdobne broszki z cyrkonii i 
bulionu.

1 2 3 4

5 6 7

Złotajesień
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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
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1. Standardowo przygotowujemy płytkę paznokciową, 
podkładamy szablony, przedłużamy paznokcie oraz 
opiłowujemy, nadając im ostateczny kształt.

2. Przy pomocy złotego, brokatowego żelu malujemy listki.

3. Listki cieniujemy kolorowymi żelami. Użyte kolory to: żółty, 
czerwony, zielony oraz pomarańczowy. Tworzymy kontur 

czarnym paintem. Brązową farbką malujemy gałązki. 

4. Białym żelem malujemy ptaszki.

5. Kolorujemy ptaki. Użyte kolory to: czerwony, 
pomarańczowy oraz czarny. Robimy czerwone kropki za 
pomocą sondy. Nabłyszczamy. Nasza stylizacja jest już 
gotowa.

1 2 3

Edyta Lajtner
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Dyplomowana Stylistka Paznokci
Lich Niemcy

Edyta Lajtner
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

4 5

Autumnlook
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Każdy z nas wie, że obecność w social mediach jest niezwykle istotna. 
Kluczowym elementem są fotografie artystyczne. Gdy robimy zdjęcia, 
musimy zadbać o ich odpowiednią jakość, ekspozycję oraz oświetlenie. 

Określając temat zdjęcia, musimy pamiętać o odpowiednim rozkładzie 
elementów, zdecydować co umieścić w kadrze, co z niego usunąć 
itp. Musimy zmaterializować naszą „układankę”. Kolor jest  kolejnym 
elementem, który się w niej pojawia. Jednak musimy pamiętać, że jest on 
niezwykle ważny. Edycja zdjęć jest ostatnim elementem przed publikacją 
zdjęcia w sieci. Kluczowe są: teoria barw, znaczenie kolorów oraz dobór 
odpowiedniego oświetlenia. 

Świadome wykorzystanie wszystkich wymienionych czynników pozwala 
nakierować uwagę odbiorcy na rzeczy, na których pokazaniu najbardziej 
nam zależy. 

W przypadku zdjęć paznokci najbardziej popularną lampą jest model 
Tetrial z Ikea. Posiada on jedno źródło światła, z wykorzystaniem 
klasycznej żarówki LED z gwintem E27. Dzięki takiej żarówce powstaje 
„linia światła” – jest to pojęcie używane w stylizacji paznokci. Eksponuje 
ono błysk znajdujący się na paznokci oraz pokazuje ich idealną 
strukturę. Należy jednak pamiętać, że ujawni wszystkie niedociągnięcia, 
które pokażą się w postaci załamania owej linii. Taka żarówka musi 
mieć odpowiednie parametry (Lumeny, Kelwiny). Nie musimy jednak 

sugerować się ilością Watów, ponieważ nie zawsze są odpowiednikiem 
tych samych parametrów.

Parametry, którymi powinniśmy kierować się przy zakupie:

- temperatura barwowa światła (w stopniach Kelwina).

Najlepiej sprawdzi się 5500-6500K – barwa naturalna. Jednak każdy 
model telefonu lub aparatu ma swoje indywidualne cechy – niektóre 
z nich bardziej lubią ciepłe światło, a inne zimne. 

Przykłady: Iphone około 6000K, Samsung/Huawei około 6500K. 

Na rynku dostępne są również inteligentne żarówki w zestawie z pilotem. 
Ustawiamy za jego pomocą moc oraz rodzaj światła – od ciemnego aż po 
zimne. Koszt: ok 100 zł.

Drugą ważną wartością, którą musimy sugerować się przy wyborze 
odpowiedniego oświetlenia jest jednostka strumienia świetlnego 
(lumeny; lm.)

Za mała ilość lumenów sprawi, że zdjęcie będzie niedoświetlone. 
Natomiast przy zbyt dużej ilości mogą pojawić się zakłócenia w postaci 
ciemnych pasków. Najlepiej sprawdzi się 1055-1521 lm. 

Kamila Wojtynka
Q Educator Kalisz

Właścicielka Centrum szkoleniowego 
Manufaktura Paznokci

q_by_manufaktura_paznokci
na paznokcie!Kierujemy reflektory
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czyli zastrzyk gotówki na wakacje
Bon turystyczny

Maciej Raszewski
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

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

Email: cot@zus.pl

Od początku sierpnia rodzice nieletnich dzieci, które uprawnione 
są do świadczenia wychowawczego (czyli tzw. 500+) mogą uzyskać 
dodatkowe środki, które można wykorzystać np. na wakacyjny 
wypoczynek. Jest to tzw. Polski Bon Turystyczny, który honorowany 
jest w tysiącach miejsc w Polsce.

Dla kogo ten bon? Bon otrzymał każdy rodzic, który ma 
przyznane prawo do świadczenia wychowawczego (500+). Z bonu 
skorzystają też opiekunowie pobierający dodatek wychowawczy, 
który przysługuje na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, 
rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Co można zyskać? Na każde uprawnione dziecko otrzymasz 
bon o wartości 500 zł. Jeśli twoje dziecko posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, to możesz 
otrzymać dodatkowe świadczenie, również w kwocie 500 zł. Bon 
jest ważny do końca marca 2022 r.

Jak mogę uzyskać bon? Bon ma formę elektroniczną i trzeba 
go aktywować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE 
ZUS). Aby to zrobić, trzeba więc posiadać aktywny profil na PUE 
ZUS. Profil można założyć na stronie www.zus.pl przy pomocy 
zaufanego profilu ePUAP, e-dowodu, certyfikatu kwalifikowanego 
lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Można też 
zgłosić się do dowolnej placówki ZUS z dokumentem tożsamości  
i profil założy ci urzędnik.

Po zalogowaniu do PUE ZUS, należy wybrać „Polski Bon 
Turystyczny – Mój bon” i kliknąć w „Aktywuj bon”. Koniecznie 
trzeba też podać swój adres email i numer telefonu 
komórkowego. Otrzymasz indywidualny kod obsługi płatności, 
który będzie potrzebny do zapłacenia bonem. 

Rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mogą 
uzyskać dodatkowe świadczenie przy użyciu opcji „Złóż 
wniosek o dodatkowe świadczenie”.

Za co mogę zapłacić bonem? Bonem zapłacisz za usługi 
hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce 
przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku 
publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację 
Turystyczną (POT). Aktualna lista podmiotów, w których można 
skorzystać z bonu jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl. 

Jak wygląda płatność bonem? Upewnij się, że przedsiębiorca 
turystyczny uczestniczy w projekcie Polski Bon Turystyczny. 
Przedsiębiorca lub recepcjonista poprosi cię o podanie kodu 
obsługi płatności. Wprowadzi go do systemu informatycznego, 
podając uzgodnioną z tobą kwotę, jaka ma być opłacona bonem. 
Po chwili otrzymasz SMS z kodem potwierdzającym. Podaj go 
recepcjoniście, który za jego pomocą autoryzuje transakcje. 

W każdej chwili możesz na PUE ZUS sprawdzić historię swoich 
transakcji i aktualne saldo bonu. Bon możesz wykorzystywać w 
wielu miejscach, aż do wyczerpania jego wartości. Jeśli usługa, 
za którą płacisz bonem przekracza jego wartość, to brakującą 
część możesz zapłacić gotówką, kartą lub przelewem.

Gdzie znajdę więcej informacji? Więcej informacji znajdziesz na 
stronie www.zus.pl oraz www.pot.gov.pl. Możesz też skorzystać 
z instrukcji publikowanych na YouTube w kanale „Elektroniczny 
ZUS”. Dla uczestników programu Polski Bon Turystyczny 
uruchomiona została całodobowa infolinia 22 1122111. Pytania 
można też przesyłać na adres email bon@zus.pl.
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- „Pani Justyno, to samo odpadło!”

- „Pani Kasiu, ja nic nie skubałam, po prostu się złamał…”

Mhmmm. Oczywiście. Lubimy te tłumaczenia naszych klientek. 

I wierzymy w nie bezgranicznie! 

Ale żarty na bok. Porozmawiajmy na poważnie. Nie twierdzę, że nasze 
klientki są oszustkami czy naciągaczkami, które w ramach „reklamacji” 
żądają zwrotu kosztów wykonania zabiegu, bo hybrydy odpadły, a żele 
się połamały. Absolutnie nie! Ale bardzo często bywalczynie salonów 
kosmetycznych nie zdają sobie sprawy z tego, że same naruszają 
konstrukcję swoich stylizacji i własnoręcznie niszczą paznokcie. 

Z drugiej jednak strony, musimy zachować bezstronność i stwierdzić, 
że pęknięcia i uszczerbki jakim ulegają czasami wymodelowane 
paznokcie, wynikają z nieprawidłowej budowy i są całkowitą winą 
stylistki. Wybaczcie, takie są fakty. Prowadzę szkolenia od 12 lat i wiem 
doskonale, jakie błędy techniczne popełniają manikiurzyści… A jest ich 
sporo!

Gdybym więc miała przygotować zestawienie najczęstszych przyczyn 
powstawania tego typu „niedoskonałości”… Jak wyglądałaby taka 
lista? Oto ona. Zestawienie podstawowych, paznokciowych grzechów 
głównych popełnianych przez klientki:

1. Przeciąganie czasu między uzupełnieniami.

Jest to kłopot, wiem. Jednak rolą stylisty jest zapewnienie klientki, 
że my naprawdę nie namawiamy na regularne, comiesięczne wizyty 
dlatego, że chcemy na nich więcej zarobić (wybaczcie dosadne 

ujęcie tematu). Powiem nawet, że wręcz przeciwnie! Jeśli klientka 
przyjdziecie do nas za 6-7 tygodni, to lepiej dla naszego budżetu - 
bo w napięty harmonogram damy radę „wcisnąć” nową miłośniczkę 
manicure. Natomiast trzeba regularnie tłumaczyć, że w trosce o stan 
paznokci zapraszamy regularnie co 3-4 tygodnie, bo w przeciwnym 
razie odrost, który stopniowo pojawia się od strony skórek, 
doprowadzi do bolesnego nadrywania paznokcia. Im większy wzrost, 
tym mocniejszy efekt dźwigni - czyli nacisk na końcówkę paznokcia. 
Nawet najlepiej położona masa nie da rady skrajnie długo utrzymać 
się na paznokciu, co będzie skutkowało obciążeniem macierzy, 
powstawaniem bruzd i bolesnych pęknięć na powierzchni. W czasie 
tego mini wykładu warto posiłkować się zdjęciami dramatycznie 
zakrwawionych, połamanych paznokci. Drastyczne, ale skuteczne.

2.   Samodzielne spiłowywanie masy.

Wiemy doskonale, że to wygląda bajecznie łatwo. Kilka machnięć 
pilnikiem, kilka przejazdów frezem - i produktu nie ma! Ale stylista 
wie doskonale, że bezinwazyjne usunięcie żelu/akrylu/hybrydy wcale 
takie proste nie jest. Wymaga posiadania fachowego i zróżnicowanego 
sprzętu, dużej wiedzy i sporego doświadczenia. Kilka pociągnięć 
za dużo i katastrofa gotowa. Przepiłowana i zaczerwieniona płytka 
powoduje bolesność łożyska, wrażliwość na ciepłą i zimną wodę 
oraz ogólny dyskomfort podczas wykonywania każdej czynności. Nie 
zapominajcie więc przy każdej wizycie ostentacyjnie ocenić stan 
płytki paznokcia. Takie oględziny upewnią klientkę w przekonaniu, 
że jest w dobrych rękach i nie warto kombinować z modelowaniem 
„na własną rękę”. 

Pęknięcia, złamania i pozostałe urazy mechaniczne
Jak im zapobiegać? W jaki sposób naprawiać?

Akademia Paznokcia lato-jesień 2020 [73]

TECHNIKA

50



3. Samodzielne próby poprawiania pracy stylisty.

Zbyt często Klientki próbują dokonywać zmian w wykonanej stylizacji, 
a naprawdę nie powinny tego robić. Profesjonalista zna konstrukcję 
stylizowanego paznokcia - odpowiednio kieruje linie boczne, 
nadbudowuje apex, wznosi s-line, piłuje pod prawidłowym kątem 
krzywizny, dokładnie zalewa wolny brzeg. Laik nie znający tych zasad, 
często potrafi doprowadzić do bolesnych złamań i pęknięć, których 
spokojnie można by uniknąć. Dlatego w czasie modelowania dbajcie 
o to, by od czasu do czasu użyć fachowego słownictwa. Branżowa 
terminologia pozwoli klientce zrozumieć, że samo przypatrywanie się 
to za mało i nie warto samodzielnie „gmerać” przy kształcie.

4. Samodzielne próby uzupełniania.

Bywa i tak, że pasjonatki pięknych dłoni połakomią się na zestaw 
z marketu za 99 zł i uznają, że przecież „same dadzą radę”. Jasne! 
Fajnie! Ile razy oglądałam skutki takich samoróbek? Tysiące. I okej, 
nikt im nie zabroni eksperymentów, ale stylista powinien postawić 
sprawę jasno. Nie ma „poprawiania po kimś”. Jeśli klientka wróci do 
Was niczym syn marnotrawny, powitajcie ją z uśmiechem, po czym 
ściągnijcie całość jej „arcydzieła” i zbudujcie swoje konstrukcje. Od 
podstaw. Kasując za usuwanie masy i pełen nowy zabieg. To często 
pomaga zapomnieć o niezbyt mądrych pomysłach samodzielnego 
przeprowadzania zabiegu.

A teraz bolesna chwila - czas uderzyć się w pierś. Nie zawsze 
pęknięcie będzie winą klientki. W trakcie zabiegu modelowania 
występuje szereg trudnych i newralgicznych momentów, w czasie 
których styliści nie stają na wysokości zadania. Pęknięcia i złamania 
wynikają więc często z następujących „nieścisłości”:

1. Niedokładne podłożenie formy.

Styliści bagatelizują idealne skrócenie wolnego brzegu przed 
podłożeniem szablonu, przez co szkielet nie stanowi idealnej 
kontynuacji linii bocznej paznokcia naturalnego. W powstających w 
ten sposób szczelinkach dochodzi do licznych mikrourazów, które po 
kilku dniach przekształcają linię boczną w istne pobojowisko. Materiał 
wykrusza się, pęka, odspaja i w końcu łamie przy wyjściu na wolny 
brzeg. A tak być nie powinno. (fot. 1)

2. Niedbałe wymodelowanie szkieletu.

To niestety zmora. Oczywiście zdarzają się klientki z wydatnymi 
i nabrzmiałymi fałdami lateralnymi, gdzie rzeczywiście trudno 
jest wcisnąć się pędzelkiem, ale nie czarujmy się… Wiele 
niedomalowanych linii bocznych występuje na najzwyklejszych 
paznokciach, a stylista po prostu „zapomniał” zerknąć w miejsce 
łączenia płytki z żelem. A jeśli nie zapomniał, to uznał, że „jakoś to 
będzie” i można załatać troszkę wolnej przestrzeni na skórze. No cóż. 
To tak nie działa. (fot. 2)

3. Nadmierne wypiłowanie masy przy liniach bocznych.

To wybitnie częsta przypadłość. Nagminnie widuję, że nieprawidłowo 
- bardzo szeroko i płasko - podłożony szablon skutkuje powstaniem 
szerokiego szkieletu. Szeroki szkielet to automatycznie wielki, 
płaski, rozlany na boki kształt paznokcia, który stylista rozpaczliwie 
próbuje uratować bardzo mocnym piłowaniem. A to niestety 
błąd. Bez solidnych fundamentów w postaci dobrze podciętego 
szablonu, nie da się wymodelować poprawnego technicznie, 
smukłego i zgrabnego paznokcia. Nadmierne piłowanie boków 
będzie prowadziło do ich podpiłowania - na szkoleniach nazywam 
tę linię „startującym samolotem”. W tym przypadku nie mamy 
jednak do czynienia z „odlotem”. Wręcz przeciwnie - prędzej pojawi 
się awaria w postaci pęknięcia lub złamania. (fot. 3)

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3
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4. Brak zrozumienia architektury paznokcia.

Konstruowanie paznokci nie może polegać na nalaniu bezkształtnej 
kupki żelu na - położony „byle jak” - szablon. Samym piłowaniem 
nie uzyskamy wtedy idealnych krzywizn. Od wielu lat powtarzam 
wyświechtany już frazes, że stylista paznokci jest artystą pędzla. Nie 
pilnika! Narzędziem ściernym tylko delikatnie podrasowujemy detale, 
a całokształt konstrukcji powinien być budowany tak ładnie, jak to 
tylko możliwe. (fot. 4)

W tym momencie wiemy już skąd (między innymi) biorą się pęknięcia 
i złamania. A jak sobie z nimi poradzić? Wiele zależy od konkretnej 
sytuacji, jednak warto rozważyć dwie możliwości:

    1. Pęknięcie pojawiło się w okolicy linii stresu i objęło naturalną 
płytkę paznokcia od linii bocznej do około 30% szerokości płytki. 
W takim przypadku bardzo dobrym rozwiązaniem będzie przycięcie 
wolnego trójkąta w miejscu złamania i nadlanie brakującej wyrwy 
akryżelem. Czemu akurat tym produktem? Bo jest stabilny i nie będzie 
piekł w lampie! (fot. 5)

2. Inną, częstą sytuacją jest odspojenie samego produktu od płytki 
paznokcia. W takim momencie trzeba zwrócić baczną uwagę na idealne 
usunięcie masy z miejsca łączenia z paznokciem. Pozostawienie lekkiego 
liftingu na krawędzi może bowiem skutkować dalszym rozwarstwianiem 
i brakiem spójności - a tym samym zwiększeniem ryzyka pojawienia 
się bakterii Psedomonas. Piłowanie lub frezowanie musi przebiegać 
bardzo ostrożnie, by nie uszkodzić płytki paznokcia, którą następnie 
standardowo pokrywamy masą. (fot. 6)

Niezależnie jednak od przyczyny powstania pęknięcia, należy pamiętać, 
że złamanie paznokcia jest urazem mechanicznym i NIGDY nie możemy 
zagwarantować klientowi, że do niego nie dojdzie. Nie ma takiej opcji. 
Nawet najlepiej wymodelowany paznokieć może ulec uszkodzeniu, jeśli 
działające na niego siły będą zbyt duże. Jednak mimo wszystko -  
w miarę możliwości - starajmy się zapobiegać niż leczyć.

Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6

Paulina Pastuszak
Instruktorka szkoląca na 5 kontynentach, współprowadząca 

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

Właścicielka platformy szkoleniowej online.
www.paulinapastuszak.pl
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1. Przygotowany paznokieć malujemy białym lakierem 
hybrydowym. Utwardzamy. Delikatnie matujemy 
paznokieć. Ołówkiem rysujemy szkic.

2. Czarnym paint gelem zaznaczamy wszystkie kontury.

3. Pomarańczowym, neonowym lakierem hybrydowym 
wypełniamy okulary, kolczyki i koszulkę.

4. Cieniujemy całą twarz oraz dekolt, używając czarnego 
lakieru hybrydowego wymieszanego z topem. Rysujemy 
pasma włosów. Używamy różnych odcieni szarego paint 
gelu.

5. Cały paznokieć pokrywamy topem. Utwardzamy. 
Dodajemy elementy na okularach, ustach i włosach. 
Używamy białego paint gelu. Ponownie utwardzamy.

1 2 3 4 5

Anna Szlembarska 
Pasjonatka stylizacji paznokci.

Miłośniczka nail artu.
Ana’s nails-Anna Szlembarska 

aszlembarska_nails
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1. Przezroczystym żelem tworzymy długi szkielet – szpic 
bądź sztylet. 

2. Wybieramy różne kolory i malujemy bąbelki naszej 
lampki.

3. Jaśniejszymi odcieniami hybryd cieniujemy bąbelki lawy, 
aby wyglądały realistycznie i trójwymiarowo. 

4. Budujemy paznokcie przezroczystym żelem   
i opiłowujemy. 

5. Podstawę i górę lampy malujemy czarnym lakierem. 
Całość pokrywamy topem. Możemy cieszyć się 
oryginalnym i kolorowym manicure.

1 2 3 4 5
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Karolina Gruszecka
Ambasadorka wielu znanych 

marek paznokciowych. 
Pasjonatka Nail Artu i pięknych, 

długich paznokci.

zacnepazury
zacnepazury
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1. Przygotowujemy naturalną płytkę paznokcia pod 
przedłużenie. 

2. Przedłużamy paznokieć. Wybrany kształt to migdał 
salonowy. 

3. Paznokcie znajdujące się na palcu wskazującym, 
małym oraz kciuku pokrywamy hybrydą w odcieniu 
pomarańczowej czerwieni. 

4. Paznokcie palca serdecznego oraz środkowego 
stopniowo pokrywamy kolorami. Najpierw używamy 
koloru żółtego.

5. Dodajemy do zdobienia kolor pomarańczowy, jak 
również nasz kolor bazowy – pomarańczowo-czerwony.

6. Nieregularne wzory obrysowujemy czarnym paintem. 
Wszystko pokrywamy topem. 

1 2 3 4 5 6

AutumncolorsIwona Friede 
Advanced Educator

EuroFashion Akademia Paznokcia
    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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1. Malujemy paznokcie białym lakierem hybrydowym. Na 
wybranych paznokciach tworzymy zarys postaci.

2. Wypełniamy naszkicowane elementy.

3. Cieniujemy niektóre elementy. Robimy to tak, by szyja oraz 
usta były ciemniejsze. 

4. Dodajemy detale zdobienia.

5. Na innych paznokciach mieszamy top z różowym oraz 
brzoskwiniowym lakierem hybrydowym. Powstałą 
mieszanką tworzymy nieregularną strukturę. Nakładamy top. 
Utwardzamy.

1 2

3 4
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Karina Makovoz-Koniaieva
Nail artist, miłośniczka zombies, stylistka paznokci 

z wieloletnim doświadczeniem. 
Instruktor stylizacji paznokci.

_KMK_NAILS
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1. Podkładamy formę i wyznaczamy kształt.  

2. Akrylem budujemy paznokieć. 

3. Pilnikiem opracowujemy kształt. 

4. Malujemy paznokieć airbrush’em mieszając matowe   
i metaliczne kolory. 

5. Używając folii transferowej  formujemy linię oraz kółeczka. 

6. Kółeczka wypełniamy gęstym żelem tworząc klejnociki. 

7. Przyklejamy ozdoby.

8. Dodajemy ozdoby w okolicy skórek oraz pogłębiamy efekt 
wykorzystując technikę bąbelkową. 

1 2 3 4
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Mino Vo

Londyn
Winner of Winners in Nailympia competitions

Minovolondon
Mino Vo
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Lato 2020 to zdecydowanie sezon neonów. Bez względu na to czy będzie to neonowa tęcza, szalone zdobienie w stylu 
graffiti czy delikatny akcent fluo na pastelowych paznokciach – decydując się na wyraziste odcienie z kolekcji Fluomania 

możesz być pewna, że stworzysz manicure zgodny z najgorętszymi trendami lata.

NAJMODNIEJSZE
PAZNOKCIE NA LATO
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Fluomania – lato w swietle neonów
Wakacje to wyjątkowy okres w roku, w którym każda z nas lubi 
sobie pozwolić na więcej – również jeśli chodzi o stylizację 
paznokci. Miłośniczkom odważnych, letnich kolorów, które kochają 
przyciągać wzrok wyrazistym lookiem, z pewnością spodoba się 
11 neonów z najnowszej kolekcji lakierów hybrydowych Indigo. 
Jak zdecydować się na jeden kolor z tak zjawiskowej palety? 
Spokojnie, tego lata nie trzeba wybierać – im więcej odcieni w 
jednej stylizacji, tym lepiej. Nailartowa tęcza w odcieniach fluo 
albo gładkie paznokcie w różnych kolorach kolekcji Fluomania to 
będzie strzał w dziesiątkę. 

Modne, fantazyjne wzory stworzysz również, sięgając po inspirację 
do świata street artu i popartowych komiksów. Postaw na graffiti 
w neonowych odcieniach lub ulubione postaci z kreskówek na 
paznokciach – efekt wow gwarantowany.

Pastelowo-neonowe love
A co z Klientkami, które nie wyobrażają sobie lata bez jasnych, 
dziewczęcych pasteli, a jednocześnie chciałyby pozostać 
„modne”? Żaden problem. Wymaluj dla nich wymarzony 
manicure w subtelnych odcieniach kolekcji Think Spring i dodaj 
do nich neonowy akcent. Mlecznobrzoskwiniowe odcienie, takie 
jak Prima Aprilis czy Pasteliusz, pastelowomiętowy Positivus czy 
błękitny Mr. Fantastic stworzą idealną bazę pod drobne, neonowe 
wzory np. w postaci niewielkich kropeczek. 

Miłośniczkom delikatnych stylizacji możesz też zaproponować 
neonowego frencha, a nieco bardziej odważnym paniom 
– neonowo-pastelowe ombre. Połączenie koloru Bingo! – 
pastelowego różu z kolekcji Think Spring – z wyrazistą La Bambą w 
jednej, cieniowanej stylizacji będzie prezentować się zjawiskowo. 

Wszystkie neonowe odcienie Fluomanii oraz pastele z kolekcji 
Think Spring znajdziesz w sklepie internetowym www.indigo-nails.
com oraz u Dystrybutorów marki.
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Karolina Hellich
Miłośniczka zdobień na paznokciach z wieloletnim doświadczeniem

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

Zdobywczyni II Miejsca Platinum Master of Semilac 2018 French
Właścicielka Studia Koci Pazur w Gdańsku.

koci_pazur_karolina_hellich
Studio Koci Pazur
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1. Na wykończony już paznokieć nakładamy trzy kulki  
z żółtego akrylu i tworzymy „wychudzonego bałwana”. 
Posłuży nam to za szkielet owada. 

2. Czarnym akrylem budujemy elementy głowy, tułowia   
i odwłoku. Dolepiamy również żądło.

3. Paint gelem malujemy pasy i nieregularne kropki 
na odwłoku. Głowę również wzbogacamy o detale, 
zostawiając przestrzeń na oczy.

4. Czarnym akrylem rzeźbimy czułki, a żółtym odnóża osy.

5. Cieniujemy zdobienie paint gelami lub akrylem - to już 
kwestia indywidualna. W przypadku użycia paintów należy 
przemyć całość cleanerem po utwardzeniu.

6. Na formie do przedłużania, z hybrydy budującej, tworzymy 
dwie łezki i utwardzamy w lampie.

7. Na warstwę dyspersyjną wcieramy dowolny pyłek, 
pokrywamy kolejną warstwą bazy budującej i utwardzamy.

8. Spider gelem tworzymy nieregularne linie i wzory, aby 
skrzydełka zyskały efekt 3D. Wszystko przykrywamy 
kolejną warstwą bazy i wykańczamy topem no wipe.

9. Skrzydełka przyklejamy na kropelkę bazy hybrydowej. 
Po utwardzeniu piłujemy tak, aby elementy dopasować 
odpowiednio do układu naszych dłoni, by zapewnić sobie 
lub klientce większy komfort użytkowania.

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Osa
nie taka straszna, gdy jest z akrylu
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1. Przygotowujemy płytkę paznokcia, docinamy i podkładamy 
szablony. Na formie budujemy szkielet i wydłużamy łoże 
metodą french. 

2. Na wolny brzeg aplikujemy różne kolory hybrydy. 
Utwardzamy. Budujemy paznokcie żelem przezroczystym 
oraz brokatem. Piłujemy paznokcie. Łoże jednego paznokcia 
malujemy na biało.

3. Malujemy zarys kwiatów i listków.

4. Cieniujemy wszystkie elementy, zaczynając od jasnych 
kolorów.

5. Cieniujemy następne elementy. Każdy kolor utwardzamy   
w lampie.

6. Dodajemy drobne elementy kwiatka i cieniujemy zdobienie 
ciemnym kolorem. Całość pokrywamy topem.

7. Malujemy białą pastą kontury kwiatków i listków.

1 2 3 4

5 6 7

Kwiatowy
french
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Karina Makovoz-Koniaieva
Nail artist, miłośniczka zombies, stylistka paznokci 

z wieloletnim doświadczeniem. 
Instruktor stylizacji paznokci.

_KMK_NAILS
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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
Master Educator

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Anna Prabucka Eurofashion
Anna Prabucka Instruktor EuroFashion
Magia Salon Urody
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Stylizacja paznokci w naszych czasach stała się nie tylko zajęciem 
polegającym na malowaniu paznokci. Z roku na rok przybywa na rynku 
coraz więcej utalentowanych osób, które szkolą się w tej dziedzinie. 
Powstają nowe marki, a co za tym idzie – pojawiają się nowi instruktorzy 
stylizacji paznokci. Coraz częściej obserwuje się osoby, które wychodzą 
ponad utarte schematy w tym zawodzie. Można zaobserwować również 
wzrost osób startujących w konkursach stylizacji paznokci. Powszechnie 
znane są mistrzostwa stacjonarne, na których najlepsi instruktorzy 
znanych marek rywalizują ze sobą na polu konkursowym. Oceniani oni 
są przez gwiazdy znane w branży. Od niedawna możemy zaobserwować 
nowy trend, a mianowicie mistrzostwa on-line, w których uczestnicy 
mogą pokazać swoje umiejętności techniczne oraz artystyczne. Jedną z 
głównych zalet tego typu wydarzenia jest to, że na wykonanie stylizacji 
uczestnicy mają nieograniczony czas i mogą dopracować swoje prace 
do perfekcji. Większość  tematów konkursowych, w przeciwieństwie do 
mistrzostw stacjonarnych, jest z dziedzin artystycznych, mających na 
celu pokazanie kunsztu oraz umiejętności stylistów. Jedną z ciekawszych 
konkurencji, o której chciałabym opowiedzieć jest Poster, w której 
stylista ma nieograniczone pole do wyrażenia i pokazania swoich 
umiejętności technicznych, ale i wykazania się w sferze artystycznej. 
Ocenie podlega nie tylko wykonana stylizacja, ale charakteryzacja 
modelki oraz przedstawienie tematu na zdjęciu. W tej konkurencji 
stylista ma możliwość wykazania się kreatywnością, umiejętnościami 
oraz może poszaleć z długością i kształtem paznokci.

TOP 10 WAŻNYCH RZECZY, KTÓRE 

WARTO WIEDZIEĆ PRZED STARTEM 

W KONKURENCJI POSTER 

1. Szkolenie przygotowujące do startu (moją inspiracją oraz motorem 
napędowym w tym przypadku jest Katarzyna Wolny - stylistka z długim 
doświadczeniem oraz ogromną wiedzą, posiadająca duszę artysty, 
co w tej konkurencji jest niezbędne.) Jej pasja oraz profesjonalne 
podejście do szkolenia popchnęło mnie do wejścia na wyższy poziom 
w tworzeniu nowych projektów.

2. Wybranie techniki pracy, w której będziecie ćwiczyć swój warsztat.

3. Analiza regulaminu jest jedną z najważniejszych rzeczy, które 
uczestnik powinien zrobić przed zgłoszeniem uczestnictwa (to tyczy się 
startu w każdych mistrzostwach).

4. Przemyślany plan odnośnie pełnej charakteryzacji oraz zdobienia 
paznokci w podanym przez organizatora temacie.

5. Znalezienie modelki, która odpowiadać będzie twoim wymaganiom 
(Ciekawa twarz oraz ładna dłoń).

6. Charakteryzacja modelki - tu albo zatrudniamy profesjonalistę, albo 
same stawiamy czoła wyzwaniu. 

7. Paznokcie pokazowe w kształtach awangardowych wymagają czasu, 
aby je wykonać, dlatego ważne jest przemyślane rozplanowanie 
etapów przygotowań do sesji.

8. Znalezienie fotografa oraz studia fotograficznego, w którym 
wykonanym zdjęciem (jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ zdjęcia 
powinny być bardzo dobrej jakości).

9. Musimy pamiętać, że oprócz zdjęcia posterowego musimy wykonać 
zdjęcia pomocnicze, na których fotografujemy stylizacje z każdej strony.

10. Przesłanie zdjęć organizatorowi w ilości podanej w regulaminie.
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1 2 3 4

1. Matujemy płytkę, skracamy wolny brzeg, podkładamy 
szablon. 

2. Budującym coverem budujemy apex i ścianę linii 
uśmiechu. Opiłowujemy. Zieloną hybrydą malujemy 
ścianę jajka coverowego. 

3. Na wolny brzeg kładziemy żele brokatowe w odcieniu 
złota i zieleni. 

4. Paznokcie budujemy żelem clear, zaciskamy tunel  

i opiłowujemy. 

5. Następnie nabłyszczamy. Tworzymy płatki z akrylu lub 
plasteliny, formujemy kształt pędzlem.  Przyklejamy 
cyrkonie w wybrane miejsca. 

6. Mocujemy płatki wokół cyrkonii. 

7. Wzór uzupełniamy cyrkoniami, bulionem oraz żelem 
typu spider gel.

5

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 2017.6 7

Awangarda
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1. Pokrywamy tips jasnym kolorem. Nakładamy matowy 
top. Na zmatowionym kolorze malujemy kontury papugi. 
Zaznaczamy dziób, skrzydła oraz ogonek.

2. Malujemy czarnym paintem wzór piórka i wypełniamy nim 
środek.

3. Następnie, kolorem żółtym, malujemy kolejny odcinek 
skrzydeł.

4. Przechodzimy do ogonka. Powtarzamy czynność z punktu 
2. Malujemy białym paintem kółko, w którym będzie 
znajdowało się oko papugi. Następnie, jasnym kolorem, 

wypełniamy dziób oraz konturujemy jego kształt cienkim 
pędzelkiem.

5. Cieniujemy środek tułowia papugi oraz jej czubek głowy. 
Malujemy mniejsze kółko znajdujące się na białym kółku. 
Używamy koloru niebieskiego, a następnie robimy czarną 
kropkę na środku oraz cienki pasek wokół wzoru. Używamy 
tego samego koloru, którego użyliśmy w przypadku dziobu. 

6. Malujemy białym paintem kreski i kontury, aby nadać kształt 
papużce. Pokrywamy całość matowym topem oraz dodajemy 
kilka cyrkonii.

2 31 4

Paulina Boho
Stylistka Paznokci, miłośniczka Nail Artu, 

technik usług kosmetycznych, 
laureatka wielu konkursów.

Nazwisko to jej znak rozpoznawczy.

HybrydoweMani Paulina Boho
hybrydowemani_paulinaboho

Papuga

5 6
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ORAZ STRUCTURE GEL
BAZY COVEROWE

Gellacco FUSION EFexclusive, BCT System 
RaNails, Complete System ESN, Structure Gel 

Gelish, Structure Gel Inspire. 



ORAZ STRUCTURE GEL
BAZY COVEROWE

Gellacco FUSION EFexclusive, BCT System 
RaNails, Complete System ESN, Structure Gel 

Gelish, Structure Gel Inspire. 



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. W standardowy sposób przygotowujemy płytkę 
paznokcia.

2. Modelujemy cienkie, przezroczyste podłoże żelowe. 

3. Nakładamy kamuflaż w wybranym kolorze. Utwardzamy 
w lampie przez 2 minuty, zaciskamy tunel. 

4. Nadajemy paznokciom kształt – w tym przypadku jest 
to migdał.  

5. Nakładamy cienką warstwę podkładową i utwardzamy  
 w lampie przez 30 sekund. Przyklejamy folię 
transferową.

6. W losowych miejscach nakładamy białą farbę żelową. 
Pokrywamy paznokcie topem, a następnie utwardzamy 
w lampie przez 30 sekund. 

6

Letninastrój
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1. Różową farbką akwarelową malujemy zarys flaminga. 

2. Cieniujemy, dodając ciemniejszy odcień różu oraz kolor 
pomarańczowy.

3. Czarną farbką malujemy dziób flaminga. 

4. Ponownie czarną farbką, ale wymieszaną z minimalną 
ilością wody, cieniujemy dziób i dodajemy oko. 

5. Cienkim pędzelkiem wykańczamy czarny obrys i białe 
elementy.

1 2 3

Kornelia Groniak
Instruktor Mistero Milano

4 5

Flaming!
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Indigo Nails
Flame Effect
Pyłek do zdobień Flame Effect w postaci drobnych, delikatnych płatków doda 
blasku każdej stylizacji. Nowe pyłki Indigo zamienią powierzchnię paznokcia 
w mieniącą się taflę, a nałożone na część paznokcia, pozwolą uzyskać 
wyjątkowe wykończenie delikatniejszych zdobień. Flame Effect dostępny 
jest w 4 wariantach kolorystycznych: Coopperfield – miedziany, Moonlight – 
srebrny, Eldorado – złoty, Vanity – fioletoworóżowy.
cena: 24zł
www.indigo-nails.com 

Indigo Nails
Wedding Set
Wedding Set to kompletny zestaw produktów do zjawiskowych, ślubnych 
zdobień. Znajdziesz w nim 3 lakiery hybrydowe z kolekcji Wedding, połyskujące 
ozdoby i dodatki, dzięki którym będziesz mogła stworzyć niezliczoną liczbę 
ślubnych kompozycji. Miksuj ze sobą poszczególne produkty i twórz wyjątkowe 
dzieła, które zachwycą każdą Pannę Młodą.
cena: 125zł
www.indigo-nails.com 

Indigo Nails
Fluomania
Kolekcja Fluomania to 11 neonowych odcieni lakierów hybrydowych o 
doskonałym kryciu, które pozwolą Ci wyczarować najmodniejszy wakacyjny 
manicure. Wyraziste neony idealnie wpisują się w aktualne paznokciowe 
trendy, wśród których prym wiodą tęczowe stylizacje i szalone zdobienia w 
stylu graffiti. Coś dla siebie znajdą tu z pewnością panie, które lubią zaszaleć i 
podkreślić odważnym manicurem swój zadziorny charakter. Miłośniczki klasyki 
odkryją natomiast swoje ulubione odcienie w świeżej, neonowej odsłonie.
cena: 34zł
www.indigo-nails.com 

Nails Company TM

KOLEKCJA HAWAII GIRLS
Hawajskie plaże to Twój wymarzony kierunek? Kokos z palemką to  
super pomysł na drinka? Koniecznie dobierz do tych planów idealnie  
pasujące hybrydy! Kolekcja Hawaii Girls to prawdziwy HIT!  
Sprawdź konsystencję naszych lakierów – zakochaj się w niej i  
cały czas powiększaj z nami kolekcję swoich lakierów. 
www.nailscompany.eu
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Euro Fashion
Osłona stanowiąca dodatkową barierę przed rozprzestrzenianiem się chorób, 
przenoszonych drogą kropelkową. Idealna na stolik do manicure i recepcję - 
wszędzie tam gdzie zachodzi bezpośredni kontakt z klientem.
Wymiar osłony: 70cm (szer.) x 60cm (wys.). Na dole posiada okienko 
ułatwiające wykonanie usługi o wymiarze: 43,5cm (szer.) x 19cm (wys.).
Osłona została wykonana z przeźroczystej płyty, odpornej na uszkodzenia 
oraz środki dezynfekujące (do przemywania nie stosować acetonu).
Konstrukcja składa się z 3 elementów (płyta główna + 2 nóżki). Całość 
nie wymaga mocowania do blatu. Po złożeniu jest również wygodna do 
ewentualnego przechowywania.
Zapewnij bezpieczeństwo i komfort pracy sobie, swoim pracownikom oraz 
klientom!
cena: 175zł
www.eurofashion.com

Euro Fashion
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.
cena: 19,90zł/118ml
cena: 32zł/236ml
www.eurofashion.com

Euro Fashion
Fartuch ochronny, doskonały dla każdej kosmetyczki. Wykonany z czarnego 
nieprzemakalnego materiału. Rozmiar uniwersalny. 
cena: 20zł
www.eurofashion.com

Nails Company TM

Mirror Powder   to światowy trend w stylizacji paznokci. Niezwykle  
łatwa aplikacja pozwala na uzyskanie efektu tafli lustra na  
paznokciach.  Paznokcie nigdy nie miały takiego blasku. Dostępny w 4 kolorach.  
My zakochaliśmy się w nim od pierwszego wejrzenia. A Ty?
www.nailscompany.eu
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Indigo Nails
Indigo Home SPA w Twoim Salonie
Balsamy od 29,00 zł |Peelingi od 63,50 zł |Kupuj więcej za mniej i oferuj kosmetyki 
Indigo Home SPA swoim Klientkom. Przy zakupie co najmniej 5 produktów 
z danej kategorii zapłacisz mniej. Zamów ich co najmniej 10 i zyskaj jeszcze 
więcej. Promocją objęte są wszystkie Indigo Home SPA z wyłączeniem zestawów. 
www.indigo-nails.com 

Indigo Nails
Muszle Indigo
Ozdobne Muszle Indigo za 3 zł z kodem rabatowym ARTISTA. Zamów połyskujące 
Muszle w wyjątkowej cenie i wyczaruj na paznokciach niepowtarzalne 
dzieła sztuki. Nie zwlekaj, oferta obowiązuje tylko do wyczerpania zapasów. 
www.indigo-nails.com 

Indigo Nails
5 lakierów z kolekcji Santorini + kosmetyczka holo
Wybierz się w słoneczną podróż z kultowymi lakierami z kolekcji Santorini i skorzystaj z super promocji. Kup minimum 
5 dowolnych odcieni Santorini i zgarnij holograficzną kosmetyczkę Indigo – idealną na wakacyjne wyjazdy i nie tylko. 
www.indigo-nails.com 
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Euro Fashion
Wszystkie kuferki kupisz z rabatem -40%.
www.shop.eurofashion.com

Euro Fashion
Wnętrze posiada lustra odbijające, które wzmacniają ilość światła 
potrzebnego do utwardzenia żelu.
Lampa posiada różne czasy pracy:
• timer 30 sekund, timer 60 sekund, timer 90 sekund, ciągły czas pracy
Wymiary:
• szerokość: 25cm, wysokość: 9.5cm, głębokość: 20cm
Żywotność lampy od 35 000 do 50 000 godzin. Lampa posiada czujnik 
automatycznego włączania.
www.shop.eurofashion.com

PROMOCJE



Branża beauty – skojarzenie z konkretną płcią 
nasuwa się samoistnie, prawda? Salony stylizacji 
paznokci zdominowane są przez kobiety.   
A co z mężczyznami? 

Jeszcze do niedawna widok mężczyzny pracującego 
jako stylista paznokci wzbudzał zdziwienie – 
uznawano to niesłusznie za niemęskie zajęcie. Na 
szczęście czasy się zmieniają i obecnie nikt nie jest 
zdziwiony tym faktem! Wzbudza to podziw, kobiety 
chętnie wspierają kolegów po fachu, a klientki 
chętnie korzystają z ich usług. 

Z radością zaprezentujemy Wam rozmowę                     
z Romanem Cesarzem – Instruktorem Euro Fashion 
Akademia Paznokcia.  

Akademia Paznokcia: Cieszymy się, że chcesz 
podzielić się z nami swoimi doświadczeniami. 
Może - tak na dobry początek - powiesz, kiedy 
pojawił się u Ciebie pomysł, by pracować właśnie 
w takiej branży? 

Roman Cesarz: Właściwie to kwestia przypadku,     
a raczej zakładu! (śmiech) 

AP: Jak wyglądały Twoje początki w pracy? Mamy 
na myśli reakcje rodziny, znajomych oraz klientek. 

RC: Reakcja rodziny na pomysł, że będę stylistą – 
byli zdziwieni, ale siostra popchnęła mnie do tego 
i motywowała. Znajomi nie spodziewali się czegoś 
takiego. Nie myśleli, że naprawdę zacznę to robić, 
ale motywowali mnie i mówili, że tak naprawdę to 
świetny pomysł. Klientki były trochę zszokowane, 
że przyjmuje je mężczyzna, ale jeżeli chodzi              
o wykonaną pracę, to były zadowolone i zdziwione 
efektem. 

AP: Co motywowało Cię do działania? 

RC: RMoją główną motywacją była koleżanka, która 
prowadziła salon. Odwiedzałem ją, oglądałem jej 
pracę i w tamtym momencie jeszcze nie myślałem, 

że mógłbym zająć się tym na poważnie. Znajoma 
mnie do tego namawiała, mówiła, że byłbym w tym 
dobry, bo mam talent plastyczny. 

AP: A miałeś może jakieś chwile zwątpienia? 

RC: Miałem chwile zwątpienia. Zastanawiałem 
się czy pogodzę dwie rzeczy jednocześnie – bycie 
stylistą paznokci oraz byciem dekoratorem/
projektantem wnętrz. Stylizacja paznokci jest moją 
wielką pasją, wręcz nie czuję, że pracuję. Czasami 
pomimo ogromnego zmęczenia i tak przyjmuję 
klientki, bo daje mi to radość – zupełnie jakby 
podłączyli mnie do ładowania/ładowarki. Zyskuję 
ogromną dawkę energii, a współpraca z klientką 
dostarcza mi mnóstwo radości. 

AP: Jak wyglądała Twoja ścieżka zawodowa? Od 
czego zaczynałeś?

RC: Tak naprawdę wszystko zaczęło się od zakładu 
– siostra z kuzynkami założyły się, że za 2 tygodnie 
zrobię im french na paznokciach. Kupiłem pierwszy 
lepszy starter przez znany portal sprzedażowy. 
Gdy przyszedł, od razu pobiegłem do koleżanki 
zapytać „co do czego”, bo w ogóle nie miałem o 
tym pojęcia. Tak bardzo zależało mi na wygranej, 
że zrobiłem swój pierwszy kwiatek 3D z akrylu! Miał 
nawet cyrkonię na środku. Po dwóch tygodniach 
przystąpiłem do działania – bogaty w wiedzę, 
którą udało mi się zdobyć za pośrednictwem 
Youtube oraz dzięki pomocy koleżanki. Jakieś pół 
roku po tej sytuacji zdecydowałem się pójść na 
kurs – jednak nie wszystko poszło po mojej myśli. 
Gdy dzwoniłem, żeby się zapisać, panie pomyślały, 
że to niemożliwe, że mężczyzna chce być stylistą 
paznokci i potraktowały to jako żart! Musiałem 
dzwonić i dopytywać, czy w ogóle ten kurs się 
odbędzie, czy może o mnie zapomnieli. Okazało 
się, jak mówiłem wcześniej, że nie zapomnieli, 
tylko myśleli, że robię sobie z nich żarty. Na kursie 
okazało się, że mam do tego dryg i w połowie zajęć 
dostałem propozycję pracy – nie zgodziłem się, 
bo przyszedłem się szkolić, a nie szukać pracy. Już 
idąc na szkolenie wiedziałem czym cover, jak się 
pracuje z akrylem (np. robi kwiatki) oraz miałem 
większą wiedzę na temat produktów niż reszta 
kursantek. Interesowałem się tym, więc takie rzeczy 
nie były dla mnie żadną nowością – inni słyszeli 
o nich po raz pierwszy. Po zakończeniu szkolenia 

stwierdziłem, że dobrze mi poszło i będę szukał 
kolejnych szkoleń, które dostarczą mi nowej wiedzy 
oraz nauczą nowych umiejętności, technik itp. 

W jednym z numerów Akademii Paznokcia 
przeczytałem o mistrzostwach stylizacji paznokci 
w kategorii Pink&White – był to 12 czerwca 2011 r. 
To pamiętna data, bo wtedy zaczął być obchodzony 
Dzień Stylisty Paznokci i odbywały się mistrzostwa! 
Pomyślałem, że spróbuję, więc pojechałem się 
zapisać. Wiedziałem, że nie mam szans na wygraną, 
ale chciałem spróbować. Konkurowałem z osobami, 
które już zdobyły jakieś tytuły. Pojechałem się 
sprawdzić, zobaczyć jak w ogóle wygląda udział 
w mistrzostwach, chciałem to przeżyć na własnej 
skórze. Było to wspaniałe doświadczenie, pomimo 
tego, że oczywiście nie wygrałem (śmiech). Po 
powrocie do domu zobaczyłem, że na stronie AP 
pojawiło się kolejne ogłoszenie o mistrzostwach 
w kategorii Nail Art. Pomyślałem – jadę! I tak też 
zrobiłem. 

O Euro Fashion dowiedziałem się za pośrednictwem 
tego pisma – Akademii Paznokcia (śmiech). Dużo 
czytałem o produktach tej firmy, byłem nimi 
zainteresowany i chciałem je nabyć. Kupiłem 
produkty z linii EF Exclusive. Gdy wróciłem do domu, 
od razu zawołałem mamę, czułem przypływ energii 
do działania i potrzebowałem paznokci, na których 
będę mógł pracować! Zakochałem się w tej marce! 
Stwierdziłem, że to ta, na  której chcę pracować i 
moja fascynacja wciąż trwa – niezmiennie pracuję 
na niej już od 10 lat. 

AP: Jak zostałeś instruktorem EF?

RC: 7 lat temu podjąłem decyzję o nawiązaniu 
współpracy z marką EF Exclusive. Wysłałem 
zapytanie o taką możliwość. Chciałem wiedzieć, 
co mam zrobić, by móc nim zostać. Musiałem 
napisać pracę instruktorską. Gdy została zaliczona, 
skierowano mnie na egzamin instruktorski – były 
to 3 dni pełne stresu i nerwów. 

AP: Co czułeś, gdy zostałeś instruktorem? 

RC: Gdy usłyszałem „witamy w gronie instruktorów”, 
poczułem niesamowitą radość! Nie ma słów, które 
by ją opisały. Zdałem egzaminy za pierwszym razem 
i czułem, że moje wieloletnie starania nie poszły na 
marne. Gdy wracałem do domu, płakałem z radości. 

Mężczyzna w branży
zdominowanej 
przez kobiety
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Dostałem mnóstwo gratulacji, czułem wsparcie ze 
strony bliskich oraz ogromną radość, że mogę zająć 
się zawodowo tym, co jest moją pasją.

AP: Jak kursantki reagują na to, że szkoli je 
mężczyzna? Przecież to nieczęsty widok. 

RC: Niektóre reagują śmiechem, inne są zdziwione. 
Na szkoleniach dobrze pracują, chętnie słuchają 
i aktywnie biorą w nim udział. Na zakończeniu 
kursu często słyszę, że cieszą się, że mogły się ze 
mną uczyć. Mimo wszystko mężczyzna-instruktor 
to niecodzienny widok i są zadowolone, że mogą 
spróbować czegoś innego (śmiech).

AP: Gdybyś nie był stylistą paznokci, to kim?

RC: Oczywiście, że dekoratorem wnętrz! Interesuję 
się urządzaniem wnętrz oraz wykonuję meble na 
wymiar. Wbrew pozorom wszystko łączy się ze sobą 
– istotne są faktury i kolory. Jestem artystyczną 
duszą, wykorzystuję zdolności plastyczne we 
wszystkich moich pracach. Maluję wzory na 
paznokciach, ale także wzory na ścianach – np. 
Kubusia Puchatka z przyjaciółmi na ścianie w 
przedszkolu. 

AP: Co najbardziej cenisz w byciu stylistą 
paznokci? Co daje Ci ta profesja?

RC: Bycie stylistą paznokci daje mi możliwość 
kontaktu z ludźmi – dużo z nimi rozmawiam, a ja 
uwielbiam przebywać wśród innych osób! Robienie 
paznokci bardzo mnie uspokaja i relaksuje, odrywa 
mnie od codziennych problemów oraz daje 
energię na kolejny dzień. Teraz, w dobie pandemii, 
tworzenie akrylowych figur było dla mnie 
ratunkiem przed nadmiernym stresem i strachem.

AP: Jaka radę dałbyś wszystkim mężczyznom,  
którzy marzą o takiej pracy, ale coś ich blokuje?

RC: Żeby się nie wstydzili, bo nie jest to profesja 
zarezerwowana jedynie dla kobiet. Bycie stylistą 
nie uwłacza męskości, wręcz przeciwnie – nie 
możemy narzekać na brak powodzenia wśród płci 
pięknej (śmiech). Prawdziwy mężczyzna nie wstydzi 
się nosić różu, ani robić paznokci (śmiech). 

AP: Jakimi tytułami możesz się pochwalić? Na 
pewno będą motywacją dla innych :)

RC: Jestem Instruktorem Euro Fashion Akademia 
Paznokcia – Advanced. Dwa lata temu na 
mistrzostwach stylizacji paznokci zająłem II 
miejsce w kategorii Studio Nail Art oraz III miejsce 
w kategorii Sztylet Design. Nie mówię jednak, że 
to koniec, bo jeszcze niejedno mam w planach 
(śmiech). 

AP: My wiemy, że to nie jest koniec :) Dziękujemy 
za rozmowę. Mamy nadzieję, że będziesz 
motywatorem dla panów, którzy wątpią w 
słuszność swojego wyboru. 

RC: Pamiętajcie drodzy mężczyźni – nie ma czego 
się bać! Dziękuję za rozmowę.
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Monika Trzęsała
Właścicielka marki PAZNOKCIE NA MIARĘ. 

Założycielka Rocznej Szkoły Stylizacji Paznokci, 
kształcącej przyszłych Stylistów Paznokci w Kaliszu 
oraz w Łodzi. Instruktor niezależny z wieloletnim 

doświadczeniem, który stale dąży do perfekcji pod 
okiem największych Mistrzów Stylizacji Paznokci. 
Miłośniczka Nail Artu i kwiatowych kompozycji.bukiet

Letni
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1. Przedłużamy paznokcie. Wybrany kształt to migdał 
klasyczny. Całość pokrywamy matowym topem bez 
warstwy dyspersyjnej. 

2. Na palcu środkowym zaznaczamy ołówkiem środek 
kwiatka. 

3. Mocno rozcieńczonym kolorem różowym wykonujemy 
cztery plamy w kształcie płatków dookoła zaznaczonego 
środka. 

4. Nakładamy mocny pigment z koloru różowego w miejsce 
pomiędzy płatkami.

5. Czyścimy pędzel i samą wodą rozcieramy wzór, tworząc 

cieniowanie płatków, które są poniżej. 

6. Brązowym pigmentem malujemy plamkę na połowie 
środka. Natomiast zielenią złamaną czerwienią malujemy 
początki listków. 

7. Czystym pędzelkiem rozcieramy kolory, wykonując środek 
kwiatka i listki. Pigmentem, przy użyciu samego koniuszka 
pędzla, tworzymy linie na płatkach, a kolorem czarnym 
malujemy pręciki dookoła środka.

8. Malujemy małe elementy wykańczające zdobienie. Całość 
pokrywamy ponownie matowym topem bez warstwy 
dyspersyjnej.

2 3 41

Kwiatek

5 6 7 8

1. Łączymy kolor chabrowy z ciemnym fioletem. Powstałą 
mieszanką malujemy środek róży w kształcie ślimaczka. 

2. Kładziemy pigment z nowopowstałego koloru   
w najciemniejszym miejscu pierwszego płatka. 

3. Czyścimy pędzelek i samą wodą rozcieramy wzór dookoła. 
Dokładamy drugi płatek w pierwszej linii od środka. 
Czystym pędzelkiem, przy użyciu samej wody, rozcieramy 
wzór. 

4. Analogicznie tworzymy trzy rzędy płatków. 

5. Kolorem zielonym, wykorzystywanym przy pierwszym 
kwiatku, malujemy listki i małe elementy wykańczające 
zdobienie. Kolorem czarnym, delikatnie, używając 
samej końcówki pędzelka, malujemy gałązkę. Całość 
przykrywamy matowym topem bez warstwy dyspersyjnej. 

2 3 41 5

Róża
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Paulina Łada NailArtist EFAP
paulina_lada

Paulina Łada
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Paulina Łada
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

1. Przygotowujemy paznokcie pod stylizację. Maksymalnie 
skracamy paznokcie i dokładnie matujemy. 

2. Przedłużamy paznokcie do oczekiwanej długości   
i nadajemy im pożądany kształt. 

3. Na opiłowanym żelu rysujemy ołówkiem szkic naszego 
zdobienia. 

4. Szkic wypełniamy kolorowymi hybrydami. Zaczynamy 

od największych elementów. Każdą warstwę hybrydy 
utwardzamy w lampie. 

5. Kiedy całe zdobienie jest już wypełnione kolorami, 
przystępujemy do cieniowania. 

6. Czarnym paint gelem wykonujemy kontury. 

7. Białym paint gelem dodajemy drobne akcenty. Całość 
pokrywamy topem.

Jesiennylisek

1 2 3 4

5 6 7
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1. Przedłużamy paznokcie żelem cover. Nadajemy im kształt. 
Cztery paznokcie pokrywamy topem matowym natomiast 
paznokieć palca serdecznego - topem błyszczącym.

2. Następnie paintem no wipe w kolorze białego złota 
malujemy pionowe linie. Mają znajdować się na środku 
czterech paznokci. Pomijamy paznokieć znajdujący się  
na palcu serdecznym. 

3. Na środku paznokcia palca serdecznego malujemy 
jajeczko wcześniej wspomnianym paintem, nakładamy     

na niego odrobinę bazy budującej bądź żelu 
przezroczystego. Jajeczko pokrywamy topem. 

4. Dookoła jajeczka przyklejamy cyrkonie oraz bulion w tym 
samym rozmiarze.

5. Dodajemy bulion oraz cyrkonie w różnym rozmiarze, 
rozciągając ich położenie w stronę skórek oraz wolnego 
brzegu. GOTOWE!

Kamila Malinowska
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Kamila Malinowska
Dyplomowana stylistka paznokci

Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

2 3 41

Power of

5

gold
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Szkolenie online w Akademii 
Paznokcia Euro Fashion
Początek wakacji upłynął w Akademii Paznokcia Euro Fashion 

niezwykle pracowicie. Oprócz tradycyjnych szkoleń odbywających 

się stacjonarnie w naszej głównej siedzibie, w lipcu miało miejsce 

również ciekawe szkolenie online z Romanem Cesarzem - niezwykle 

uzdolnionym Instruktorem Euro Fashion Akademia Paznokcia z 

Barcina. W ramach szkolenia uczestnicy mogli zgłębić tajniki tworzenia 

zjawiskowych czarno-białych zdobień przedstawiających zwierzęta.  

Zapraszamy serdecznie już wkrótce na kolejne szkolenia online. 

www.eurofashion.com 

Otwarcie nowego Showroomu Indigo 
Showroom Indigo zaprasza na zakupy w nowej lokalizacji przy ul. Senatorskiej 14/16 w Łodzi. 13 lipca odbyło się oficjalne otwarcie nowego lokalu tuż 

przy głównej siedzibie marki. Po uroczystym przecięciu wstęgi, dla gości przygotowano pokazy stylizacji paznokci. Nie zabrakło też słodkich niespodzianek i 

bąbelkowego toastu. Przez cały dzień Klientki mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji z Instruktorkami Indigo. 

Nowy Showroom odwiedzać można od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00. Na miejscu Klienci mogą sprawdzić konsystencję produktów, porównać 

ich kolory i przetestować zapachy. W przyszłości w nowym lokalu odbywać się będą również cykliczne pokazy, prowadzone przez Instruktorki łódzkiej Centrali 

Indigo.

www.indigo-nails.com 
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Jesienna Wariacja110

www.nailartmagazine.pl

Letnie kwiaty

Łąka Kaczor Daffy

Letnie Ombre Lato z Błyskiem

111

112 113

114 115



Iwona Friede 
Advanced Educator EuroFashion Akademia Paznokcia

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

Do wykonania zdobienia 
potrzebne są:
Żel: clear, nabłyszczający
Hybrydy: chabrowa, czarna, niebieska, 
zielona, żółta, różowa
Paint Gel: biały
Ozdoby: cyrkonie

Jesienna 
wariacja

1. Standardowo 
przygotowujemy płytkę, 
pokrywamy ją żelem,  
a następnie opiłowujemy. 
   
   
   

2. Paznokcie znajdujące się 
na palcu wskazującym, 
małym oraz kciuku 
pokrywamy kolorem 
chabrowym.   
   
   

3. Paznokcie znajdujące się 
na palcu środkowym oraz 
serdecznym pokrywamy 
czarną hybrydą.   
   
   
   

4. Białym paint gelem 
tworzymy zarys kwiatów.  
   
   
   
   
   

5. Kolorowymi hybrydami 
wykonujemy cieniowanie 
na białym wzorze. 
Wykonujemy obrys białym 
paint gelem. Stylizację 
wykańczamy topem.  
Nabłyszczamy i dodajemy 
cyrkonie.

NailArt

92NailArt

NailArt

NailArt



Anna Szlembarska 

Pasjonatka stylizacji paznokci.

Miłośniczka nail artu.

Facebook: Ana’s nails-Anna Szlembarska 

Instagram: aszlembarska_nails

Do wykonania zdobienia 
potrzebne są:
Hybrydy: biała, dwa odcienie 
koloru różowego, dwa odcienie 
koloru niebieskiego, żółta, zielona, 
pomarańczowa
Paint Gel: czarny, biały
Top: matowy

LETNIE
KWIATY

1. Przygotowane 
paznokcie malujemy 
białym lakierem 
hybrydowym. Na 
dwóch paznokciach 
tworzymy łuki 
 z dwóch odcieni 
koloru różowego.

2. Malujemy 
różnokolorowe płatki 
kwiatów.  
   
   
   
   

3. Cieniujemy kwiaty 
i liście trochę 
ciemniejszymi 
kolorami lakierów 
hybrydowych.  
   
   

4. Dodajemy tło, 
używając lakierów 
hybrydowych 
wymieszanych   
z topem. Pędzelkiem 
wykonujemy 
zygzakowate ruchy. 
 

5. Czarnym paint 
gelem zaznaczamy 
linie łuku. Rysujemy 
cienkie kreski na 
płatkach kwiatów   
i liściach.  
   

6. Paznokcie 
pokrywamy 
matowym topem, 
utwardzamy  
w lampie, dodajemy 
kontury białym paint 
gelem i ponownie 
utwardzamy.
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Paulina Łada
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Facebook : Paulina Łada NailArtist EFAP

Instagram: paulina_lada

Do wykonania zdobienia 
potrzebne są:
Żel: cover, żel z błyszczącymi drobinkami, 
nabłyszczający bez dyspersji
Farbka akwarelowa: zielona, niebieska, 
pomarańczowa, żółta, różowa, czarna
Paint Gel: biały
Ozdoby: złoty brokat

ŁĄKA

1. Przygotowujemy 
paznokcie pod stylizację. 
Pokrywamy naturalny 
paznokieć żelem cover.  
   
   
   

2. Paznokieć pod zdobienie 
pokrywamy bazą  z 
błyszczącymi drobinkami.  
   
   
   
   

3. Przemywamy paznokieć 
i matujemy. Farbami 
akwarelowymi malujemy 
kwiaty i liście.   
   
   
   

4. Na namalowanych 
kwiatach wykonujemy 
cieniowanie. Całość 
pokrywamy topem bez 
dyspersji.   
   
   

5. Na topie, białym paint 
gelem, malujemy kontury 
kwiatów i liści. Kwiatowe 
zdobienie wykonujemy 
na 2 paznokciach. Resztę 
paznokci zdobimy złotym 
brokatem.
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Bożena Pustelnik-Szczepańska 
Mgr kosmetolog, Instruktor marki SPN Nails, 

szkoleniowiec i wykładowca na kierunku 

kosmetologia w BWS im. J. Tyszkiewicza, 

właścicielka salonu BPS studio – Czaniec 

(woj. śląskie)

Instagram: bps_studio

Kaczor Daffy

1. Malujemy paznokcie 
mlecznobiałym 
żelem. Delikatnie 
matujemy. Przy 
pomocy cienkiego 
pędzelka i czarnego 
żelu do zdobień 
rysujemy kontur 
kaczora.   
   
   
   
   
   
   

2. Czarnym paint 
gelem wypełniamy 
szyję oraz głowę.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

3. Żółtym lakierem 
hybrydowym 
malujemy dziób.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

4. Ciemnobrązową 
hybrydą 
podkreślamy 
kontury, a kolorem 
pomarańczowym 
wykonujemy 
delikatne 
cieniowanie, kierując 
się od konturu do 
środka.  
   
   
   
   
   

5. Nadajemy oczom 
trójwymiarowości 
– w kierunku od 
dziobu do czubka 
głowy cieniujemy 
białka oczu, 
zaczynając od koloru 
jasnoniebieskiego. 
Następnie 
nakładamy 
beżowy i biały. 
Domalowujemy 
źrenice.   
   
   
  

6. Białą hybrydę 
łączymy z topem 
w proporcji 1:1. 
Dodajemy efekt 
3D, kolorem białym 
- miejsca, które 
chcemy optycznie 
uwypuklić, kolorem 
transparentnym 
czarnym - miejsca, 
na które powinien 
padać cień.  Całość 
nabłyszczamy 
topem. 

Do wykonania zdobienia 
potrzebne są:
Żel: mlecznobiały, nabłyszczający
Hybryda: ciemnobrązowa, 
pomarańczowa, jasnoniebieska, beżowa, 
biała, czarna
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Kamila Malinowska
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Dyplomowana stylistka paznokci Letnie ombre

1. Przedłużamy paznokcie 
i nadajemy im żądany 
kształt. Nakładamy 
wybrany kolor, 
utwardzamy.  
   
   
   

2. Dodajemy kolejne 
dwa neonowe kolory 
i cieniujemy używając 
gąbeczki. Dodajemy 
kolejne warstwy. 
Powtarzamy czynność 
aż do uzyskania 
zadowalającego nas 
efektu.

3. Następnie nakładamy top 
no wipe.  
   
   
   
   
   

4. Na paznokieć palca 
serdecznego nakładamy 
matowy top. Czarnym, 
dość gęstym paintem 
malujemy graficzny kwiat. 
   
   

5. Dodajemy pionowe linie 
i zaczynamy dodawać 
kolor mieszając farbki 
akwarelowe - różową 
oraz musztardową. 
Pozostajemy w obszarze 
kwiatu. Nakładamy 
matowy top. GOTOWE!

Do wykonania zdobienia 
potrzebne są:
Hybryda:  neonowa róża, neonowa 
pomarańczowa
Top: bez przemywania, matowy
Paint gel: czarny
Farbka akwarelowa: różowa, 
musztardowa
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Do wykonania zdobienia 
potrzebne są:
Żel: cover, nabłyszczający (bez przemywania) 
Hybryda: biała
Żel kolorowy: złoty
Ozdoby: cyrkonie, kawior

1. Przedłużamy paznokcie 
dowolnym żelem cover. 
Opracowujemy je, nadając 
im wybrany kształt oraz 
matujemy.  
   
   

2. Jeden paznokieć 
pokrywamy topem, 
natomiast drugi 
malujemy białą hybrydą - 
utwardzamy 30 sekund. 
   
   

3. „Coverowy” paznokieć 
pokrywamy topem, 
następnie na 
nieutwardzonym topie, 
przy pomocy cienkiego 
pędzelka do zdobień i 
białej hybrydy, tworzymy 
marmurkowy efekt - 
utwardzamy 30 sekund.

4. Przy pomocy białego 
oraz złotego żelu do 
zdobień dodajemy 
delikatne linie na 
marmurku - utwardzamy 
30 sekund. Następnie 
całość pokrywamy topem 
no wipe i ponownie 
utwardzamy 30 sekund.

5. Obydwa paznokcie 
ozdabiamy za pomocą 
cyrkonii i kawioru - 
utwardzamy 30 sekund.

Paulina Lach - Szałas
Właścicielka: Paula Nails&Beauty 

Facebook: Paula Nails & Beauty

Morawica/k. Kielc

tel. 886132178Lato z błyskiem
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