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LAMINOWANIE BRWI

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs: 
wybawienie czy wróg? 

Czy aplikowanie rzęs syntetycznych 

faktycznie niszczy rzęsy naturalne? 

Istota „luźnej ręki”
dlaczego jest to takie kluczowe 

w codziennej pracy stylistki paznokci? 
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Drodzy 
Czytelnicy,

z radością oddajemy do Waszych rąk ostatnie 
tegoroczne wydanie pisma Akademia 

Paznokcia. Następnym razem spotkamy się już 
w Nowym Roku. Numer 74. jest wyjątkowy, bo 

zawiera w sobie nutkę świątecznej magii.   
 

Autorom artykułów oraz zdobień dziękujemy 
za współpracę – dzięki Wam wiele osób 

ma dostęp do nowych rozwiązań, ogromu 
inspiracji oraz solidnej dawki motywacji.  
Czytelnikom dziękujemy za to, że wciąż 

jesteście z nami. 
 

Z całego serca życzymy Wam spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w 

gronie najbliższych osób. Niech w Nowym 
Roku świat będzie dla Was pełen radości, 

zdrowia i przyjaciół, a w Waszym domu nigdy 
nie zabraknie zrozumienia i miłości. 

Sylwia Woś
Redaktor Naczelna
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1. Na paznokieć pokryty kolorem nakładamy matowy top, 
a następnie utwardzamy. Na zmatowionej powierzchni 
malujemy liść – używamy zielonej hybrydy. Delikatnie 
rozjaśniamy zdobienie, używając jaśniejszego odcienia 
zieleni. 

2. Cień liścia konturujemy żółtym paint gelem. 

3. Białym paint gelem podkreślamy kontury liścia. Sondą 

wykonujemy trzy kropki, imitujące jarzębinę. Przy użyciu 
cienkiego pędzelka wypełniamy środki jarzębiny małymi 
kropkami. 

4. Cały paznokieć pokrywamy matowym topem, a następnie 
utwardzamy. Sondą tworzymy śnieg, nie utwardzamy. 
Posypujemy wzór akrylem, a następnie utwardzamy. Przy 
pomocy szczoteczki usuwamy pozostałości akrylu. Nasze 
zdobienie jest już gotowe. 

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

Jarz ęb ina
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1. Malujemy paznokieć hybrydą w kolorze ciemnozielonym, a 
następnie pokrywamy matowym topem. Z beżowego elastic 
gelu formujemy jedną większą kulkę i cztery mniejsze. 
Następnie przyklejamy je do paznokcia, jednocześnie lekko 
ugniatając i formując głowę misia oraz jego uszy, a także 
łapki. 

2. Nakładamy kolejny owalny element w ciemniejszym 
kolorze. Całość pokrywamy cienką warstwą matowego topu.

3. Kolorowymi żelami malujemy nos, oczy, brwi i dodatkowe 
elementy. 

4. Zieloną hybrydą malujemy kieszonkę, a następnie całość 
utwardzamy w lampie.

5. Malujemy świąteczną kratę. 

6. Dodajemy białe szwy, cienkie linie i kieszonkę. Wszystko 
pokrywamy matowym topem.

1 2 3 4

Świąteczny Angelika Matras
Stylistka paznokci

mani_matras
Mani Matrasmiś

5 6
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4

1. Przedłużamy paznokcie – wybrany kształt to sztylet. Opiłowujemy i nabłyszczamy całość. 

2. Białym paint gelem bez warstwy dyspersyjnej malujemy wzory na paznokciach i posypujemy je 
akrylem z drobinkami, utwardzamy.

3. Hybrydę rozrabiamy z topem i malujemy płatki kwiatów, utwardzamy. 

4. Odcieniami niebieskiego i zielonego zaznaczamy kontur płatków.

5. Topem rozcieramy kontury, dodajemy w środku żółty i również cieniujemy, utwardzamy.

6. Za pomocą paint gelu dodajemy białe linie i kropki. Zdobienie uzupełniamy cyrkonami. Gotowe! 

5 6
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Ktoś mnie kiedyś zapytał: „Po co robisz takie paznokcie?” 

Cóż, po pierwsze jest to sztuka dla sztuki. Oczywiście, że nikt z takimi paznokciami na co dzień nie chodzi, ale jeśli robisz to 
z pasji, to dlaczego nie? Awangarda uczy nas, że nawet najmniejszy błąd będzie bardziej widoczny niż w przypadku paznokci 

salonowych. Jest to fenomenalny sposób na szlifowanie samodyscypliny i pokonywanie barier. 

Paznokcie awangardowe, i nie tylko, to istna matematyka. Dzięki takim paznokciom rozumiemy, że nawet 1 mm ma znaczenie, 
jeśli chodzi o podkładanie szablonów. Trenujemy techniki piłowania, nakładamy materiał tak, by był on w idealnych 
proporcjach. Jeśli tworzysz awangardowe kształty, jesteś krok dalej niż konkurencja. Tworzysz w końcu coś ponadprzeciętnego. 

Zatem nie krytykuj, weź pędzel w dłoń i spróbuj zrobić coś podobnego. 

Picasso czy Dali? Ich twórczość również nie każdemu się podoba, jednak fakty są takie, że byli niesamowitymi malarzami – do 
dzisiaj mają rzeszę fanów. Ty tak samo jak oni jesteś artystą, więc idź o krok dalej i stwórz nieoczywistą wersję siebie. 

Akademia Paznokcia JESIEŃ-ZIMA 2020 [74]
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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. Standardowo przygotowujemy płytkę paznokcia i 
podkładamy szablon. Przy użyciu przezroczystego żelu 
budujemy szkielet paznokcia. 

2. Wydłużamy i opracowujemy łoże paznokcia.

3. Na przezroczystą końcówkę nakładamy brokat, folię oraz 
tasiemki.

4. Paznokcie przykrywamy żelem. Opracowujemy.

5. Następnie nakładamy top bez warstwy dyspersyjnej. 
Przyklejamy ozdoby. 

1 2 3 4

Złota

Kinga Guła-Makrzanowska
Instruktor firmy Nagllar
Właściciel salonu NailBar by Kinga Guła

nagllar_szczecin_nailbar

Instruktor Nagllar Kinga Guła-Makrznowska

jesień

5

Jesień kojarzona z pochmurnym niebem i deszczem jest 
niedoceniana pod względem kolorystyki, którą w tym okresie 
roku oferuje natura. Złote i czerwone liście na drzewach są 
doskonałą inspiracją do wykonania iście jesiennej stylizacji!

....
....

....
....

....
....

....
...
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1. Tips pokrywamy kolorem różowym. 

2. Z boku tipsa malujemy biały, pionowy pasek. 

3. Z drugiej strony malujemy ciemnoróżowy pasek. 

4. Biały lakier hybrydowy mieszamy z przezroczystym 
akrylem. Malujemy wzorek na pasku, a przed utwardzeniem 

całość posypujemy jeszcze raz akrylem. Utwardzamy. 

5. Kolor różowy mieszamy z akrylem. Naprzemiennie 
tworzymy wzorki, żeby uzyskać efekt sweterka. Utwardzamy.  

6. Analogicznie, kolorem ciemnoróżowym wymieszanym 
z akrylem tworzymy zdobienie na ciemnym pasku. 
Utwardzamy.

2 3 4 51 6

Kamila Wojtynka
Q Educator Kalisz

Właścicielka centrum szkoleniowego 
Manufaktura Paznokci

q_by_manufaktura_paznokci

Róż... i juz!
.
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1. Standardowo przygotowujemy płytkę. Budujemy 
paznokcie żelem. 

2. Po opracowaniu paznokci aplikujemy kolory – biały oraz 
czarny. Używamy lakierów hybrydowych. 

3. Na środkowych paznokciach malujemy wzory krzyża  
i girlandy.

4. Jeden z serdecznych paznokci cieniujemy czarnym paint 
gelem. 

5. Malujemy maskę ducha.

6. Drugi paznokieć palca serdecznego cieniujemy na szarym 
tle. Czarnym paintem uzyskujemy nierówne kształty. 

7. Rysujemy twarz Chucky Doll. Na czarne paznokcie, na 
utwardzony top, nakładamy czerwony paint gel, który 
będzie imitował krople krwi.

6

doll
Chunky

Iwona Friede 
Advanced Educator

Euro Fashion 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

1 2 3 54 7
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french manicurePowrót do przeszłości i ponadczasowy

glossyswan

Katarzyna Rogus
GlossySwan 

International Nail Educator
Global Champion 2020

Dutch Queen 2019
Dutch Champion 2018

www.glossyswan.nl
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Na początku warto się zastanowić, czym w ogóle jest 
french manicure? Kiedy powstał i kto go wymyślił?

Otóż powstał on w latach 70. XX wieku w USA. Jego pomysłodawcą był 
Amerykanin – Jeff Pink. 

Dlaczego powstał?

Nowy trend stworzono z myślą o gwiazdach Hollywood. Takie paznokcie 
miały być uniwersalne i pasujące do różnych kreacji. 

Skąd nazwa „french manicure”?

Nazwa tego trendu miała swój początek na pokazie mody w Paryżu. 

Kto odnowił ten trend? Kiedy został odnowiony?

Uma Thurman spopularyzowała ten trend w latach 90. XX wieku. 
Zainspirowała kobiety do noszenia na dłoniach klasycznych stylizacji. 

Czym właściwie jest „french manicure”?

Jest to bazowy podkład w odcieniu nude, delikatnego różu bądź 
transparentna baza zakończona białym paskiem na linii wolnego 
brzegu. Już w latach 70. XX był wykonywany klasycznymi lakierami do 
paznokci. W obecnych czasach możemy pozwolić sobie na dłuższą 
radość z takiego manicure – istnieją produkty takie jak: hybrydy, żele, 
akryle itp. 

Kiedyś i teraz

French w swojej klasycznej odsłonie jest przepiękny. Nieskazitelna 
biel idealnie oddaje naturalność płytki paznokciowej. Jednak z czasem 
trendy uległy zmianie i na salony wkroczył także french brokatowy, 
ze zdobieniami oraz przeróżnymi efektami. Zaczęto go wykonywać 
również różnymi technikami – możemy wykonać french konstrukcyjny, 
malowany, przecierany, odbijany itp.  

Moje spotkanie z frenchem

Swój pierwszy french wykonałam 24 grudnia 2008 roku. Zdjęcie jest 
zestawieniem prac z roku 2009 (french biały + brokat z czarną linią 
wykonaną z brokatu oraz gwiazdkami)  oraz 2019. Właśnie tak wyglądała 
moja pierwsza praca. Powyżej widzicie już zdjęcia z 2009 roku. Zostały 
wykonane po moim pierwszym szkoleniu. Tuż po nim pracowałam w 
Polsce przez dwa lata, a następnie wyjechałam za granicę. W Holandii 
odbyłam wiele szkoleń, które pozwoliły mi udoskonalić warsztat – 
poznałam na nich różne techniki wykonywania frencha. Na zdjęciach 
widać, że droga ta nie była prosta. Uwielbiam french przez jego 
uniwersalność oraz klasyczność. Pasuje do wszystkiego! Patrząc na te 
zdjęcia widać, że ciężka praca znacznie podnosi nasze umiejętności. 
Pamiętajcie! Nie poddawajcie się i ćwiczcie!

JESIEŃ-ZIMA 2020 [74] Akademia Paznokcia
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w ZUS
Bezpieczna e-wizyta

Teraz możesz załatwić sprawę w ZUS nie wychodząc z domu. 
Od 4 listopada we wszystkich oddziałach Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych zarezerwujesz wizytę on-line w dogodnym dla siebie 
terminie. 

Do e-wizyty wystarczy komputer z mikrofonem i kamerą lub smartfon. 
Sam(a) wybierasz dogodny dla siebie termin i godzinę wizyty online. 
Podczas rozmowy eksperci ZUS odpowiedzą na pytania z zakresu 
emerytur i rent, zasiłków, ubezpieczeń i składek. Na e-wizytę można 
umówić się w dni robocze godzinach 9.00-14.30. 

Z usługi można korzystać od 19 października. Początkowo było to 
możliwe w oddziałach ZUS w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i we 
Wrocławiu. Od 4 listopada e-wizyta jest dostępna we wszystkich 
oddziałach.

E-wizyta – jak to działa 
Aby skorzystać z usługi, musisz wejść na stronę zus.pl/e-wizyta. 
Pierwszy krok to wybór jednego z pięciu tematów rozmowy:

• Firmy i pracownicy

• Zasiłki

• Emerytury i renty

• założenie profilu PUE

• doradca ds. ulg i umorzeń.

Następnie w formularzu podajesz swój kod pocztowy. W przypadku 
płatników składek będzie to kod siedziby firmy. Wyszukiwarka zwróci 
adres placówki ZUS, pod którą podlega dany adres.

Potem wybierasz datę i godzinę e-wizyty. Ostatnim krokiem jest 
podanie danych teleadresowych i potwierdzenie rezerwacji. W tym 
miejscu zostaniesz poproszony/-a o zgodę na przetwarzanie Twoich 
danych, na nagrywanie e-wizyty oraz nierozpowszechnianie wizerunku 
pracownika ZUS. Jeśli się na to nie zgadzasz, nie możesz skorzystać z 
e-wizyty.

Poinformuj także, jeśli w rozmowie będzie Ci towarzyszył opiekun 
prawny lub faktyczny.

Dzień przed spotkaniem na wskazany podczas rejestracji numer 
telefonu otrzymasz sms z przypomnieniem. Na godzinę przed 
umówionym terminem otrzymasz na adres mailowy link do połączenia 
wideo z konsultantem.

Co możesz załatwić podczas e-wizyty
Podczas e-wizyty możesz m.in.:

• założyć profil na PUE ZUS,

• złożyć niektóre wnioski o wydanie zaświadczeń,

• dowiedzieć się jak wypełnić, skompletować i złożyć wniosek lub 
dokument,

• skonsultować się z doradcą emerytalnym w kwestii 
najkorzystniejszego momentu przejścia na emeryturę,

• skonsultować swoją sprawę z doradcą płatnika składek,

• dowiedzieć się, jakie są obowiązujące przepisy prawa z zakresu 
ubezpieczeń społecznych.

Akademia Paznokcia JESIEŃ-ZIMA 2020 [74]
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Krzysztof Piskorz
Koordynator ds. komunikacji 
społecznej i edukacji
ZUS, oddział w Lublinie

Jeśli chcesz uzyskać dane ze swojego konta
Jeśli podczas e-wizyty chcesz uzyskać dane z Twojego konta w ZUS, 
musisz:

• podać swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL;

• pokazać do kamery swój dowód tożsamości, kiedy pracownik 
ZUS Cię o to poprosi;

• odpowiedzieć na dodatkowe pytania pracownika, żeby mógł 
potwierdzić swoją tożsamość.

O czym musisz pamiętać podczas e-wizyty
• Twoja twarz powinna być dobrze oświetlona, a tło za Tobą musi 

być neutralne.

• Zasięg kamery nie może obejmować nikogo poza Tobą (i 
ewentualnie Twoim pełnomocnikiem).

• Pomieszczenie, w którym będziesz rozmawiać, nie może 
znajdować się w miejscu publicznym, w którym panuje duży 
hałas.

• W trakcie rozmowy nie wychodź poza obiektyw kamery bez 
uzasadnionej przyczyny. Wyjście poza kadr jest podstawą do 
tego, żeby pracownik ZUS zakończył rozmowę.

Możesz skorzystać z e-wizyty w imieniu innej osoby, tylko jeśli 
posiadasz pełnomocnictwo zarejestrowane w ZUS. Przed rozpoczęciem 
e-wizyty pracownik ZUS sprawdzi Twoje pełnomocnictwo.

Warto także pamiętać, że podczas e-wizyty nie złożysz wniosku o 
zmianę danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych. Nie 
możesz także zmienić numeru rachunku bankowego ani potwierdzić 
Profilu Zaufanego ePUAP.

PRAWO



1. Budujemy paznokieć nadając żądany kształt. 

2. Opracowujemy ostateczny kształt. 

3. Airbushem malujemy paznokieć używając zimnych i 
„lodowych” kolorów.

4. Kolor biały pokrywamy żelem, następnie posypujemy 
proszkiem. Utwardzamy.  

5. Tworzymy akrylowe kwiaty 3D, mocujemy je na paznokciu. 

6. Przyklejamy cyrkonie. 

1 2 3

4 5 6

Zimowa propozycja
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Mino Vo
Londyn

Winner of Winners in Nailympia competitions

Minovolondon
Mino Vo



Gold

1. Przedłużamy paznokcie. Nadany kształt to migdał klasyczny.  

2. Na serdecznym palcu zaznaczamy środki kwiatów kolorem 
magenta.

3. Dokładamy pozostałe kolory i cieniujemy granicę przejścia 
kolorów.

4. Pędzelkiem do zhostovo, zamoczonym z jednej strony w 
białym żelu, zaznaczamy pierwszą, najdalszą warstwę płatków 
obu kwiatów.

5. Kolejne warstwy płatków malujemy cały czas dodając do 
naszego zdobienia bieli.

6. Ciemnym brązem malujemy nieregularny środek. Na płatki 

wyciągamy cieniutkie kreseczki. Białym żelem delikatnie 
poprawiamy niektóre kontury płatków. Dopiero teraz 
utwardzamy nasze zdobienie 60 sekund.

7. Żółtym paintem tworzymy kropeczki wokół środka 
- utwardzamy.

8. Paznokieć palca środkowego malujemy bordową hybrydą.  Na 
warstwie dyspersji układamy folię do zdobień.

9. Całość malujemy topem matowym i utwardzamy.

10. Tworzymy broszkę z kamieni i folii, którą mocujemy na 
żel clear. Pozostałe paznokcie malujemy beżową hybrydą. 
Pomijając środkowy palec, całość stylizacji pokrywany topem 
błyszczącym i utwardzamy 60 sekund. 

2 3 41 5

7 8 96 10

autumn
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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.

paznokcie na miarę
paznokcie na miarę



1. Przezroczystym żelem tworzymy szkielet paznokcia. Przemywamy warstwę dyspersyjną, następnie budujemy łożysko paznokcia. 
Aby ułatwić sobie pracę proponujemy użyć żelu z tiksotropią, czyli tzw. „pamięcią cieczy” lub acrylożel.

2. Opiłowujemy kształt łożyska, tworząc idealną linię uśmiechu. Matujemy pozostały szkielet.

3. Końcówkę french malujemy żelem metalicznym. Aby podkreślić ostrość linii uśmiechu, malujemy również „ścianę” łożyska.

4. Cienko aplikujemy przezroczysty żel, następnie układamy ciętą folię. Utwardzamy. Rzadkim żelem, który idealnie wleje się pod 
niewielkie szczelinki powstałe z płatków foli zatapiamy ozdoby.

5. Całość opiłowujemy, nabłyszczamy i… voila!

2 31 4

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)

bps_studio

Okres świąteczno-karnawałowy to niewątpliwie idealny czas, by móc pozwolić 
sobie na błyszczące paznokcie. W 2020 roku na salony powrócił french w 
różnych odsłonach. Wiosną obserwowaliśmy delikatne, pastelowe frenche, 
latem cieniowane, neonowe końcówki, jesienią french w kolorach fioletu, czerni 
zdobił jeden lub dwa paznokcie jako dodatek do jednokolorowych stylizacji, a 
zimą? Zimą stawiamy na french blinkblink! 

Szybki, banalnie prosty, a jakże efektowny!

5

Blink Blink
french

Akademia Paznokcia JESIEŃ-ZIMA 2020 [74]

ZDOBIENIA

24



1. Na paznokcie nakładamy wybrany kolor.  

2. Tworzymy szkic laseczek świątecznych.

3. Wypełniamy zdobienie, a następnie utwardzamy. 

4. Tworzymy szkic płatków śniegu.  

5. Dodajemy kreseczki, które będą dopełnieniem naszych 
płatków śniegu. 

6. Mieszanką kolorów malujemy serduszka. Dodajemy 
gwiazdkę oraz kropeczki – białe i czerwone. Całość 
pokrywamy matowym topem i utwardzamy.

1 2 3 4

Patrycja Wróbel
Ambasadorka marki Pb Nails

Stawiam coraz większe kroki w social mediach. 
Stylizacja paznokci to moje hobby i zarazem 
praca. Uwielbiam tworzyć piękne stylizacje!

easynails_pat

5

klimat

6

Świąteczny
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Sandra Piątkiewicz 
Stylistka paznokci z Ząbkowic Śląskich, 

miłośniczka wszelakich zdobień.
pinkstylizacjapaznokci

Salon Stylizacji Paznokci Pink
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1. Przedłużamy paznokcie dowolną metodą, najlepiej kolorem cover i nadajemy oczekiwany kształt.

2. Pokrywamy paznokcie mlecznym kolorem z drobinkami. 

3. Kolorem błękitnym robimy dwie warstwy ombre. 

4. Błękitnym oraz pudrowym różem malujemy wzór sweterka i utwardzamy.

5. Cały paznokieć pokrywamy topem i posypujemy proszkiem akrylowym wymieszanym z błyszczącym pyłkiem – dzięki temu 
uzyskamy lepszy efekt.  

6. Przechodzimy do paznokcia palca serdecznego. Malujemy na nim zarys kota – używamy koloru białego.

7. Pudrowym różem malujemy szalik kota. 

8. Wykonujemy kropeczki lub inne, dowolne wzorki na szaliku kota – używamy koloru błękitnego. 

9. Tworzymy kontur ciemnoszarym kolorem.

10. Wykańczamy zdobienie domalowując elementy takie jak: plamki, rumieńce, oczy, pyszczek i wąsy. Utwardzamy, a następnie całą 
stylizacje pokrywamy topem. 

11. Na koniec, białym kolorem, na głowie i nosku malujemy śnieg oraz kropeczki imitujące spadający puch. Całość posypujemy 
proszkiem akrylowym i utwardzamy. Miękkim pędzelkiem pozbywamy się resztek akrylu. Gotowe!

2 31 4 5

7 86 9 10 11

kotŚnieżny
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1. Na wcześniej przygotowany paznokieć nanosimy szkielet 
naszego wzoru. Używamy czarnej hybrydy połączonej z 
topem. Utwardzamy w lampie przez 5 minut. 

2. Malujemy nasz wzór za pomocą lakierów hybrydowych. 
Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. 

3. Cieniujemy nasz wzór. Używamy czarnej oraz białej hybrydy 
– łączymy je z topem.  

4. Za pomocą czarnego paint gelu i cienkiego pędzla 
malujemy obwód. Wolne miejsca uzupełniamy brokatem. 

5. Pokrywamy paznokcie topem no wipe. Utwardzamy w 
lampie przez 30 sekund. Dodajemy odrobinę białego paint 
gelu, który będzie przypominał śnieg. Całość posypujemy 
brokatem i utwardzamy w lampie przez 30 sekund.

1 2 3 4 5

Kviatkovska Nataliia 
Master Edukator Salon urody Magia Nail Art 

Osiągnięcia:
MTU 2018 (Ukraina)

III miejsce manicure klasyczny,
I miejsce salonowe zdobienia za pomocą hybrydy 

MTU 2019  (Ukraina)
III miejsce frezarkowy manicure
II miejsce manicure klasyczny 

Viva Nail Cup 2020 (Poland) I miejsce Tipbox pedicure tips

Kviatkovska Nataliia Nail Art
Kviatkovska Nataliia

GRINCH... Święta będą!
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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 zdobienie. Opiłowujemy kształt, 
nakładamy primer, bazę pod hybrydę i kolor. 

2. Na paznokciach, które będziemy zdobić, wykonujemy ombre. 

3. Czarną hybrydą malujemy domek, choinkę i latarnie. 

4. Różnymi odcieniami koloru niebieskiego cieniujemy obszar 
wokół domku i choinki. 

5. Dodajemy białe elementy na domku i malujemy choinki. 
Używamy lakieru hybrydowego.

6. Kolorowymi lakierami hybrydowymi malujemy światełka w 
oknach, latarnie i lampki choinkowe.  
W tle malujemy niebieskie i białe śnieżynki. 

7. Całość pokrywamy topem no wipe. Na dachu domku malujemy 
śnieg, który obsypujemy brokatem „na mokro”. To samo 
robimy z białymi choinkami. Na szczytach latarni, domku i 
choinki przyklejamy cyrkonie. Pozostałe paznokcie ozdabiamy 
śnieżynkami.

Zimowydomek

1 2 3

4 5 6 7
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1. Aplikujemy kolor, utwardzamy.

2. Nabłyszczamy topem, utwardzamy, matujemy blokiem 
polerskim.

3. Wzór konturujemy ołówkiem.

4. Renifera wypełniamy odcieniem brązu, utwardzamy.

5. Nabłyszczamy topem, utwardzamy, matujemy polerką. 

Konturujemy ołówkiem oczka, nosek oraz buźkę.

6. Oczy malujemy białym paint gelem. Nosek i buźkę 
posypujemy białym akrylem, utwardzamy. Omiatamy 
szczoteczką.

7. Malujemy kontur, białym paint gelem wykonujemy 
kropeczki, posypujemy akrylem, utwardzamy. Całość 
omiatamy szczoteczką.

2 431 5

Renifer czeka
Święta tuż tuż... 

Kamila Szcześniak
Stylistka paznokci, wizażystka, linergistka

Właścicielka salonu kosmetycznego Orchidea
Pasjonatka artystycznych zdobień

Osiągnięcia:
I miejsce metoda żelowa Irlandia

I miejsce manicure hybrydowy Irlandia
Tytuł Irish National Student 2017

Orchidea.Kamila.Szcześniak
salon_beauty_orchidea

6 7
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1. Przygotowujemy w standardowy sposób płytkę paznokcia 
– jak pod usługę przedłużania. Podkładamy szablon, 
budujemy kształt paznokcia i utwardzamy w lampie. 
Opiłowujemy. 

2. Na opiłowany paznokieć nanosimy cieniutką warstwę żelu i 
utwardzamy. Na warstwie dyspersyjnej żelu odbijamy złotą 
folię. 

3. Przezroczystym żelem budujemy krzywą C i znów 

utwardzamy. 

4. Białą hybrydą malujemy linię uśmiechu i wypełniamy 
wnętrze. Utwardzamy. 

5. Całą stylizację pokrywamy topem i utwardzamy w lampie. 
Aby uzyskać lepszy połysk, nanosimy top również na 
odwrotnej stronie paznokcia i utwardzamy. Stylizacja jest 
gotowa.

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
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1. Przedłużamy paznokieć mlecznym żelem.

2. Białą hybrydą malujemy zarys kwiatu.

3. Wykonujemy cieniowanie ciemnoniebieską hybrydą, a następnie dodajemy szare listki.

4. Całość konturujemy brokatowym paintem.

5. Dodajemy ozdobne piegi.

Monika Krysiak 
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Inżynier Ochrony Środowiska
Pasjonatka Nail Artu

Prowadzi Studio Urody Lauritta we Wrocławiu

Monika Krysiak
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

2 431 5

Zimowe
kwiaty
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1. Przedłużamy paznokcie dowolną metodą.

2. Paint gelami malujemy szkic, który będzie podstawą 
naszych kwiatów. Zaznaczamy płatki i liście.

3. Akrylem (białym, różowym i gołębim) budujemy płatki. 
Kompozycję uzupełniamy cyrkoniami oraz bulionem. 
Przy użyciu paint geli domalowujemy elementy 
uzupełniające.

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

SUBTELNYlook
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1. Na pomalowanym paznokciu (pokrytym kolorem oraz 
topem no wipe) malujemy białe kreski za pomocą paint 
gelu. Nadajemy im kształt łezki. Dodajemy kropki. Cały, 
nieutwardzony wzór posypujemy proszkiem akrylowym. 
Utwardzamy, a następnie za pomocą szczoteczki 
zgarniamy resztki proszku. 

2. Następnym krokiem jest namalowanie dwóch prostych 
linii. Tworzymy z nich kształt trójkąta. Powtarzamy 
czynność z proszkiem akrylowym. 

3. Sondą robimy kropki dookoła linii, które tworzą 
trójkąt. Całość posypujemy proszkiem akrylowym na 
nieutwardzony paint. Nasze zdobienie jest już gotowe.

1 2 3

Wspomnienie
ciepłych chwil

Paulina Boho
Stylistka Paznokci, miłośniczka Nail Artu, 

technik usług kosmetycznych, 
laureatka wielu konkursów.

Nazwisko to jej znak rozpoznawczy.

HybrydoweMani Paulina Boho
hybrydowemani_paulinaboho
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1. Przy użyciu gel polish malujemy zarys zdobienia. 

2. Kolorami wypełniamy płatki. Pastelowym żółtym – płatki 
na pierwszym planie, ciemnopomarańczowym – płatki na 
drugim planie, pozostałe – pastelowym pomarańczowym. 
Mniejszy kwiatek wypełniamy różowym kolorem. Następnie 
malujemy zielone listki.  

3. Cieniujemy kwiatki oraz listki. 

4. Do kolorów używanych wcześniej do cieniowania dodajemy 
kolor brązowy. Cieniujemy kwiatki oraz listki. 

5. Pastelowym żółtym kolorem podkreślamy elementy 
zdobienia na drugim planie. Białym kolorem podkreślamy 
obrys elementów znajdujących się na pierwszym planie. 

6. Brązowym kolorem dodajemy obrysy kwiatków i listków. 
Dodajemy cieniowanie w środku kwiatków oraz malujemy 
żyłki na liściach. 

7. Zdobienie pokrywamy topem. Białym gel paintem dodajemy 
obrysy kwiatków. Złotym kolorem podkreślamy środki. Na 
okolice skórek przyklejamy cyrkonie.

1 2 3 4 5

Yuliya Novikava
Instruktor Luxe Nails

www.nail-art.es
Valencia, Hiszpania

6 7

Autumnflowers
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1. Na wybranych paznokciach robimy french, używając 
niebieskiego transparentnego koloru. Dodajemy  drobne 
niebieskie ozdoby.

2. Paznokcie frenchowe budujemy, następnie opracowujemy.

3. Na kolejnym paznokciu malujemy tło. Następnie malujemy 
domek, cieniujemy.

4. Dodajemy elementy tła oraz drzewa.

5. Białym kolorem malujemy śnieg. Nabłyszczamy. 

6. Na innym paznokciu malujemy tło i choinki.

7. Pokrywamy paznokieć matowym topem. Malujemy 
bałwanki. 

8. Wykańczamy zdobienie, dodajemy „śnieg”.

9. Paznokcie nabłyszczamy, przyklejamy cyrkonie.

1 2 3 4 5

klimat
Zimowy

6 7 8 9
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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



1. Podkładamy formę, tworzymy przezroczysty szkielet.

2. Coverem tworzymy łożysko.

3. Opiłowujemy kształt łożyska.

4. Nakładamy pierwszy kolor –niebieski. Intensywny, prawie 
czarny przy łożysku, a przezroczysty na szkielecie.

5. Dodajemy brokatowy, niebiesko-zielony kolor.

6. Dokładamy muszelki i błyszczące płatki - w tym miejscu 
ogranicza nas tylko wyobraźnia.

7. Nakładamy przezroczysty żel na przedłużenie paznokcia.

8. Opiłowujemy paznokieć.

9. Nakładamy top bez przemywania.

10. Przyklejamy cyrkonie.

1 2 3 4 5

6 7

Winterfrench

8 9 10

Aleksandra Sobowiec 
Instruktor marki Q by Better Nails we Wrocławiu

Właściciel Salonu Olala
olala.nails.makeup
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1. Gotowy, pomalowany na biało paznokieć pokrywamy matowym 
topem, jeśli jest z warstwą dyspersyjną – przemywamy. Na 
podkładkę nakładamy kroplę brązowej hybrydy. Mieszamy ją z 
topem, a następnie taką półtransparentną mieszanką malujemy 
szkic na białym, matowym paznokciu. Na jednym malujemy 
dynię.

2. Na kolejnym – parasol. Utwardzamy przez 30 sekund. 

3. Stopniowo wypełniamy szkic, pamiętając o takim mieszaniu 
kolorów, by przejście było jak najmniej widoczne. Można po 
każdej części przemrażać przez 10 sekund. Po wypełnieniu całego 
szkicu utwardzamy przez 60 sekund. Całość pokrywamy topem  

z warstwą dyspersyjną, a następnie utwardzamy przez 10 sekund. 
Nie przemywamy.

4. Na lepkiej warstwie można dodać cienie stworzone z wcześniej 
wymieszanej brązowej hybrydy z topem – dzięki temu zyskamy 
głębię rysunku. Cienkim pędzelkiem wykonujemy precyzyjnie 
linie. Kontury zaznaczamy czarnym paint gelem. Całość 
utwardzamy przez 60 sekund.

5. Nakładamy top z warstwą dyspersyjną. Utwardzamy przez 10 
sekund. Białym paint gelem, wedle uznania, dodajemy cienkie 
linie. Utwardzamy przez 30 sekund. Całość przemywamy 
clenerem.

i parasolDynia

2 3 4 5

Agnieszka Lubczyńska
ail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Właścicielka gabinetu „Flamazing”
Tel: 506568309

Agnieszka Lubczyńska
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Flamazing Agnieszka Lubczyńska Nail Artist EFAP
Aga_lubczynska_flamazing

1
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1. Przygotowujemy płytkę paznokci. Na przezroczysty szkielet 
aplikujemy czerwoną hybrydę. Utwardzamy. Budujemy 
paznokieć dowolnym żelem budującym, następnie 
utwardzamy w lampie. Opiłowujemy kształt paznokcia i 
aplikujemy czarny kolor na paznokcie, a na kciuk biały. 
Utwardzamy w lampie. Aplikujemy dowolny top, następnie 
utwardzamy w lampie. Na zmatowionym kciuku szkicujemy 
oczy za pomocą czarnego glassa. Usta i nos zaznaczamy 
czerwoną hybrydą, utwardzamy w lampie.

2. Wykonujemy cienie wokół oczu, oraz zaznaczamy wyraźniej 

oczy naszego klauna, następnie utwardzamy w lampie.

3. Wykonujemy konturowanie twarzy za pomocą czarnego 
glassa, czarne rysy twarzy oraz czerwone linie za pomocą 
czerwonej hybrydy, następnie utwardzamy w lampie.

4. Wykonujemy pomarańczowe/żółte włosy oraz dorzucamy im 
trochę refleksów, następnie utwardzamy w lampie.

5. Twarz oraz włosy klauna pokrywamy topem bez dyspersji, a 
czarne tło topem matowym, następnie utwardzamy w lampie.
Stylizacja jest już gotowa!

2 431 5

Mariola Kozuszek 
Indigo Nails Educator 
Luton, Wielka Brytania

mariolakozuszekindigo
mariolakozuszek.indigo

minionego
Wspomnienie 

Halloween 
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1. Standardowo opracowujemy płytkę paznokcia oraz skórki. Tło 
pod kasztanem malujemy białym lakierem hybrydowym, po 
utwardzeniu przecieramy wacikiem z cleanerem. Matujemy za 
pomocą bloku polerskiego.

2. Ciepłym odcieniem brązu, wymieszanym z topem, malujemy 
kontur kasztana. Utwardzamy. Środek kasztana cieniujemy tą 
samą mieszanką, którą malowaliśmy kontur. Ciepłym odcieniem 
zieleni malujemy skorupki. Po utwardzeniu domalowujemy 
igiełki na skorupkach. Utwardzamy. 

3. Gałązki cieniujemy za pomocą ciepłego odcienia brązu, ale nie 
nakładamy topu. Utwardzamy. Mlecznym lakierem malujemy 
„błonę” otaczającą kasztan. Utwardzamy. Środek kasztana 

cieniujemy ciepłym odcieniem brązu. Czynność powtarzamy 
aż do uzyskania zadowalającego efektu. Utwardzamy. Białym 
kolorem ponownie malujemy błonę otaczającą kasztan, żeby 
była wyraźniejsza. Utwardzamy. Skorupki cieniujemy ciemniejszą 
zielenią. 

4. Malujemy igiełki, a kolorem brązowym malujemy gałązkę.

5. Czarnym paint gelem, wymieszanym z topem, malujemy cienie 
na kasztanie oraz gałązkach. Utwardzamy. 

6. Czarnym paint gelem obrysowujemy kasztan i jego błonę. 
Obrysowujemy również igiełki i utwardzamy. 

7. Białym paint gelem wykańczamy kasztan. Utwardzamy. Całość 
pokrywamy topem i utwardzamy.

2 3 4 5

Patrycja Janielucha
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Dyplomowana stylistka rzęs i paznokci
Dyplomowana linergistka z zakresu makijażu 

permanentnego brwi i ust
Właścicielka Salonu Kosmetycznego Patrycja Janielucha

Ul. Sadowa 18/20, Łódź

Patrycja Janielucha
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

kosmetyka.u.Pati
kosmetyka.u.patii

1 6 7

Kasztany
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1. Przygotowujemy tło do zdobienia granatowym 
lakierem.

2. Tworzymy kontur białą hybrydą wymieszaną z topem. 
Po utwardzeniu zabezpieczamy zdobienie topem.

3. Białą hybrydą wykonujemy obrys naszego konturu, 

tym samym tworząc zaspy śniegu. Nie utwardzamy. 

4. Na nieutwardzone, stworzone wcześniej zaspy śniegu, 
sypiemy syrenkę i utwardzamy. 

5. Ściągamy nadmiar syrenki. Nasze zdobienie jest już 
gotowe!

puchBiały

2 3 4 5

Jakub Pacanowski
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Certyfikowany stylista paznokci
Pragnę przełamać stereotyp, 

że mężczyźni nie nadają się do tworzenia 
pięknych dzieł na paznokciach.

Jakub Pacanowski
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

1

JESIEŃ-ZIMA 2020 [74] Akademia Paznokcia

ZDOBIENIA

47



1. Malujemy paznokcie dwiema warstwami czarnego lakieru 
typu glass lub topem zmieszanym z odrobiną czarnego żelu 
do zdobień, przy czym na drugą nieutwardzoną warstwę 
kładziemy folię spożywczą i tworzymy załamania za pomocą 
patyczka.

2. Utwardzamy paznokcie razem z folią, po wyjęciu z lampy 
delikatnie ją odrywamy. 

3. W cały paznokieć wcieramy pyłek złote lustro, następnie 
pokrywamy wszystkie załamania przezroczystym żelem 
zmieszanym z lakierem glass, bądź czarnym art gelem.

4. Po utwardzeniu opiłowujemy paznokcie, aby nic nie 
wystawało, przemywamy cleanerem i pokrywamy topem. 
Jesienny marmur w całkiem innej odsłonie jest gotowy! :)

1 2 3 4

Karolina Gruszecka
Ambasadorka wielu znanych 

marek paznokciowych. 
Pasjonatka Nail Artu i pięknych, 

długich paznokci.

zacnepazury
zacnepazury

złotoJesienne
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Clarisa Ferri
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Clarisa Ferri
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

1. Budujemy i opracowujemy paznokieć na żądany kształt.

2. Jeden paznokieć malujemy na kolor biały. Następnie malujemy 
matowym topem. Pozostałe paznokcie malujemy na kolor 
niebieski. 

3. Gel paintami rozpoczynamy malowanie. Malujemy podłoże, 
wieżę, niebo, drzewo.

4. Dodajemy wodę oraz trawę.

5. Malujemy matowym top coatem. Następnie białą farbką 
malujemy rower.

6. Rower malujemy kolorem czerwonym oraz czarnym. 

7. Czarnym gel paintem podkreślamy zarys roweru.

8. Paznokieć ze zdobieniem pokrywamy błyszczącym top coatem,  
a paznokcie niebieskie – matowym. 

w Paryżu
Wizyta

1 2 3 4 5 6 7 8
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1. Paznokcie budujemy stosując się do zasady: wskazujący  
i środkowy jako french konstrukcyjny, pozostałe paznokcie 
zbudowane przy użyciu żelu cover.

2. Paznokieć palca środkowego oraz serdecznego pokrywamy 
hybrydą w kolorze pastelowego różu. Pokrywamy go topem, 
nakładamy pyłek i zamykamy stylizację topem. 

3. Paznokieć palca środkowego ozdabiamy kamieniami, cyrkoniami 
oraz bulionem „na bogato”.

4. Paznokieć palca wskazującego ozdabiamy delikatniej. Używamy 
cyrkonii oraz bulionu. 

5. Powierzchnię wokół kamieni oraz cyrkonii pokrywamy topem. Na 
okolice skórek przyklejamy małe cyrkonie.

1 2 3 4 5

Iwona Friede
Advanced Instructor
Euro Fashion 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

IceQueen
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1. Malujemy paznokcie na wybrany kolor i nakładamy top. 
Zaczynamy od konturu - cienkie linie możemy wykonać 
ołówkiem lub żelem do zdobień.

2. Mieszanką żelu beżowego z topem wypełniamy twarz i 
dłonie postaci. Utwardzamy.

3. Mieszanką żółtego żelu i topu wypełniamy włosy. 
Utwardzamy.  

4. Do beżowej mieszanki dodajemy odrobinę czerwonego 
żelu i malujemy cienie.

5. Do żółtej mieszanki dodajemy odrobinę brązu i cieniujemy 
włosy. Całość utwardzamy i pokrywamy topem.

6. Czarnym, gęstym żelem malujemy kontury i detale. 
Utwardzamy, nakładamy top i gotowe!

1 2 3 4 5 6

Zapewne nie raz, przeszukując internet w poszukiwaniu inspiracji, zastanawiałeś się, jak rozmieścić wybraną grafikę na paznokciu. 
Rozwiązanie jest prostsze niż myślisz! Przedstawiam sposób, jak to zrobić.

• Wyszukaj grafikę, która będzie pasowała do twojego stylu. 

• Zrób zrzut ekranu. 

• Następnie otwórz wybrane zdjęcie w aplikacji do obróbki zdjęć. Przytnij zdjęcie - najlepiej 16:9 - (będzie wąskie i długie - jak 
paznokieć). Pozwoli Ci to lepiej rozmieścić zdobienie na paznokciu.

• Siatka, która pojawia się na zdjęciu po wybraniu opcji przytnij, ułatwi Ci zachowanie proporcji podczas szkicowania konturu na 
paznokciach.

• Przy wykonywaniu szkicu przyda się też funkcja zmiany obrazka na szkic - wystarczy wybrać opcję „style”, następnie „shiluette” -

  i już mamy same kontury! 

Kiedy mamy już przygotowane zdjęcia, czas na przygotowanie paznokci.

Jak przenieść internetowe 
inspiracje na paznokcie?
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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

z księżyca
Czarodziejka



Tworząc to zdobienie, bardzo się uśmiałam, ponieważ 
musiałam cofnąć się w czasie o jakieś 12 lat.

W zasadzie nie wiem czy moja twarz bardziej się uśmiechała, czy raczej 
ukazywała wielkie zdziwienie i niedowierzanie, połączone z małą nutką 
zawstydzenia. Oj tak… Nie jest łatwo wrócić do starych stylizacji, a co 
gorsza - przyznać się do nich, kiedy w branży osiągnęło się już sporo, ma 
się status mistrza i instruktora, a do tego oko wyostrzyło się tak bardzo 
na błędy i estetykę, że aż boli od patrzenia.  

Jednak pomimo tego, chciałam wam pokazać prace wykonane przeze 
mnie około 12 lat temu, z których byłam bardzo dumna, i skonfrontować 
je z tym, jak wykonałabym je teraz oraz pokazać, jakie zmiany niesie ze 
sobą czas połączony z ciężką pracą. 

Jak widać różnica jest ogromna. Wykonując paznokcie teraz, zaczęłabym 
od porządnego manicure i przygotowania płytki. Jest to podstawą w 
trwałości stylizacji. Dobrałabym odpowiednie produkty o dobrej jakości 
oraz takie, które są przeznaczone do konkretnego zadania, aby ułatwić 
i przyspieszyć sobie pracę. Rynek paznokciowy jest w tej chwili tak 
rozwinięty, że mamy dostęp do wielu specjalistycznych narzędzi 
i produktów zapewniających nam zupełnie inny komfort pracy.

Na pewno przyłożyłabym się do podkładania szablonu. Kiedyś ważne 
było, żeby się utrzymał – teraz, żeby pasował idealnie do odpowiedniego 
kształtu. Zadbałabym o ważne szczegóły budowy, takie jak apex, którego 
nie raz mi brakowało, pomimo tego, że przecież go robiłam. Nie wiem, 
gdzie on się podziewał. Do tego dochodzą inne ważne aspekty budowy 
- stworzenie odpowiedniego tunelu, kształt i piłowanie, którym nie raz 
dało się wszystko popsuć. Jest ono bardzo ważne i każdy ruch powinien 

być przemyślany. Sama budowa powinna być już taka, aby piłowanie 
stało się jedynie formalnością. Pamiętam, że robiłam to kiedyś baaardzo 
długo.

Poza sferami technicznymi, dochodzi również temat zdobień, gdzie 
też wiele się zmieniło  – oczywiście na lepsze. 15 lat temu zrobienie 
ornamentu z folią lub kwiatka techniką one stroke było nie lada 
wyczynem. Najmodniejszymi wzorami były akrylowe wystające kwiaty 
(które kocham do dzisiaj) i french posypany kolorową trawką lub 
plastrami miodu na niezbyt idealnej linii uśmiechu… Ależ to był szał! 
I powiem wam, że ani ornament, ani kwiaty - patrząc na to z biegiem 
czasu - chyba mi nie wychodziły :) Chociaż byłam z nich wtedy bardzo 
dumna, teraz jestem nimi co najmniej rozbawiona. Z biegiem czasu i tu 
postęp technik, narzędzi i produktów rozwinął się niesamowicie, tym 
samym usprawniając pracę.

W każdym razie, będąc wtedy internetowym samoukiem i wzorującym się 
na wschodnich inspiracjach czułam niedosyt oraz dużą przepaść między 
moją pracą a tym, co chciałabym osiągnąć. Dodam, że dostęp do szkoleń 
i mediów też nie był rozwinięty w takim stopniu, jak dziś.

Aby zaspokoić swoje aspiracje, szybko zaczęłam korzystać z wszystkich 
możliwych i dostępnych szkoleń oraz warsztatów, aby moje prace były 
takie, jak te ze wschodu. Nie ma rzeczy, której nie da się nauczyć jeszcze 
lepiej. A do tego trzeba wiele godzin ciężkiej pracy i wyrzeczeń, ale myślę 
że efekty widać na pierwszy rzut oka... I  nie trzeba wiele mówić. Nie 
trzeba też wstydzić się tego, że kiedyś się zaczynało i efekty bywały różne, 
bo każdy - nawet największy - mistrz przeróżnego rzemiosła kiedyś 
zaczynał. Dlatego z dumą prezentujcie wasz rozwój i zmiany na lepsze.

do przeszłościPowrót

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. Budujemy szkielet z przezroczystego żelu i 
przedłużamy łożysko cover żelem.

2. Opiłowujemy łożysko paznokcia.

3. Po opiłowaniu oczyszczamy szkielet i 
budujemy wolny brzeg paznokcia za pomocą 
brokatowych żeli i hybryd.

4. Opiłowujemy paznokcie nadając im 
ostateczny kształt.

5. Nabłyszczamy paznokcie za pomocą topu.

2 431 5

teraz

kiedyś
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1. Przedłużamy paznokcie za pomocą żelu 
cover.

2. Opiłowujemy paznokcie, nadając im 
ostateczny kształt.

3. Za pomocą gąbki cieniujemy końcówkę 
paznokcia. Używamy koloru różowego.  

4. Techniką One Stroke malujemy kwiat na 
dwóch paznokciach.

5. Dodajemy liście, ozdobne elementy i 
nabłyszczamy paznokcie.

2 431 5

teraz

kiedyś
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PREMIEROWA EDYCJA ZA NAMI!

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom targów i kongresu 
BEAUTY FORUM ONLINE, które odbyły się 21-23 listopada, za 
zaangażowanie i liczny udział. 

W ciągu trzech dni targowych platformę targową odwiedziły 
5883 osoby, realizując łącznie 4256 dostępów do wykładów 
kongresowych.

W tym roku nie mogliśmy się spotkać na żywo. Koronawirus pokrzyżował 
nasze plany związane z imprezami targowymi w realu, ale nie był w stanie 
zamknąć nam drogi do wirtualnych spotkań z Wami. Pomysł na nowy 
projekt powstał, by dać specjalistom branży beauty możliwość nawiązania 
i podtrzymania relacji biznesowych, dostęp do aktualnej oferty i solidnej 
porcji wiedzy w bezpieczny, komfortowy sposób.

Kongres BEAUTY FORUM ONLINE okazał się dużym sukcesem. 
Wyselekcjonowane zagadnienia, pogrupowane w 7 sekcji tematycznych 
tworzyły imponujące portfolio 44 wykładów (w tym paneli dyskusyjnych), 
prowadzonych przez 58 znakomitych prelegentów. Za radością i satysfakcją 
obserwowaliśmy Wasze zainteresowanie seminariami. Wykładowcy chwalili 
Wasze zaangażowanie w dyskusje, częstotliwość i jakość zadawanych 

pytań i poruszanych tematów. Przyjazna użytkownikom, intuicyjna obsługa 
platformy webinariów online sprzyjała licznemu uczestnictwu. Formuła live 
z możliwością dostępu do materiału video w późniejszym czasie uczyniła 
naszą ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną i elastyczną.

Miło nam poinformować, iż w części wystawienniczej platformy e-targów 
zaprezentowało się 500 firm i marek. Dedykowana premierowej edycji 
BEAUTY FORUM Online platforma była przygotowana specjalnie na potrzeby 
naszego wydarzenia, co umożliwiło zastosowanie wielu dogodnych i 
oryginalnych rozwiązań. Pragniemy podkreślić, iż wirtualne targi BEAUTY 
FORUM były jedynym tak profilowanym wydarzeniem w tym sezonie, podczas 
którego profesjonaliści mogli zapoznać się z szeroką ofertą branży w jednym 
miejscu. Dzięki możliwości precyzyjnego filtrowania ofert oraz bezpiecznej 
i komfortowej formie kontaktu, platforma w znaczącym stopniu wypełniła 
lukę, jaka powstała przez brak możliwości organizacji i uczestnictwa 
w spotkaniach branżowych na żywo. Kompleksowa oferta produktów, 
technologii, szkoleń, rozwiązań marketingowych, atrakcyjne promocje 
targowe, najświeższe trendy i nowości, bezpłatne szkolenia organizowane 
przez wystawców, aktualne oferty pracy, dogodne formy kontaktu przez chat, 
wideo-rozmowę - wszystko to na wyciągnięcie ręki, sprzed ekranu własnego 
komputera czy smarftona było do dyspozycji uczestników 21-23.11.2020.

Cieszymy się, że mogliśmy zaoferować Wam przestrzeń, w której 
podtrzymanie i nawiązanie relacji biznesowych, bliski kontakt z branżą i 
innymi specjalistami stał się możliwy i przyniósł Wam nowe perspektywy 
i rozwiązania.

Jeżeli nie udało Wam się być z nami live, nic straconego! Nagrania z 
kongresu są dostępne w formie BEAUTY FORUM ONLINE VOD, w cenie 
14,90 zł za wykład. Zamów dostęp na stronie www.beauty-forum.com.pl w 
zakładce Aktualności -> Kongres BEAUTY FORUM ONLINE VOD.

JESIEŃ-ZIMA 2020 [74] Akademia Paznokcia

LUDZIE I WYDARZENIA

57



1. Przedłużamy paznokcie, opracowujemy je na wybrany kształt.

2. Przygotowane paznokcie malujemy na biało, utwardzamy.

3. Po utwardzeniu matujemy. Rysujemy ołówkiem na paznokciu 
szkic zdobienia.

4. Czerwonym kolorem malujemy ptaka oraz owoce. Utwardzamy.

5. Zielony mieszamy z białym i malujemy liście. Utwardzamy.

6. Czerwony mieszamy z żółtym, malujemy dziób i pióra oraz 
owoce. Utwardzamy. Zielonym kolorem malujemy blaszkę liści. 
Utwardzamy.

7. Czerwony mieszamy z czarnym i cieniujemy ptaka oraz owoce. 
Utwardzamy. Zielony mieszamy z białym, malujemy nerwy liści. 
Utwardzamy.

8. Zielony mieszamy z czarnym, malujemy blaszkę pomiędzy 
nerwami liści. Utwardzamy. Gąbeczką nakładamy na białe tło 
subtelny odcień zieleni. Utwardzamy.

9. Czarnym kolorem cieniujemy. Utwardzamy. Białym kolorem 
malujemy śnieg na owocach i liściach. Utwardzamy. Całość 
pokrywamy topem i utwardzamy.

2 431 5

Czerwony
ptak

krakowskiepazurki

Karina Świerczek
Właściciel: Krakowskie Pazurki

Master Educator marki Mollon Pro
biuro@krakowskiepazurki.pl

7 986
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1. Przedłużamy paznokieć, zachowując prawidłową budowę. 
Nanosimy dwa kolory hybrydy (fioletowy i niebieski). Przy 
pomocy gąbki tworzymy ombre, czynność powtarzamy do 
momentu uzyskania zadowalającego efektu. Dodatkowo, 
możemy podbić kolor akrylem. 

2. Dodajemy ozdobne piegi.

3. Białą hybrydą malujemy zarys liska.

4. Jasnoszarym lakierem hybrydowym wypełniamy kształt lisa.

5. Ciemnoszarym kolorem hybrydy obrysowujemy kontur. 
Czarną hybrydą malujemy nosek i oczka.

6. Dodajemy cienie i przyklejamy ozdobną broszkę na uszku 
liska.

Monika Krysiak 
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Inżynier Ochrony Środowiska
Pasjonatka Nail Artu

Prowadzi Studio Urody Lauritta we Wrocławiu

Monika Krysiak
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

2 431 5

Zimowylis

6
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1. Paznokcie przedłużamy żelem, a następnie pokrywamy bazą 
w naturalnym odcieniu. Utwardzamy. 

2. Malujemy półokrąg na paznokciu. Utwardzamy. 

3. Całość pokrywamy matowym topem. Utwardzamy.

4.  Na półokręgu, za pomocą tego samego koloru, malujemy 

wzór sweterka. Nie utwardzamy.

5. Zdobienie posypujemy przezroczystym proszkiem 
akrylowym. Utwardzamy.

6. Po wyciągnięciu dłoni z lampy omiatamy nadmiar proszku 
akrylowego. Gotowe!

1 2 3 4

Andżelika Malik
Indigo Designer

gandziuchaa

5 6

CROP TOP!
Sweterek
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Indigo Gloucester by Eliza Sinoradzka
eliza_indigo

Eliza Sinoradzka
Stylizacja paznokci jest nie tylko moja praca, 

ale i wielką pasją. 
Indigo Educator Gloucester, Wielka Brytania 

Kwiaty
jesieni
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1. Paznokcie przygotowane do stylizacji pokrywamy lakierem 
hybrydowym w kolorze ciepłego fioletu i utwardzamy. 

2. Przecieramy clenerem warstwę dyspersyjną. Cienkim 
pędzelkiem malujemy gałązkę – używamy żelu do zdobień w 
kolorze brązowym. 

3. Żółtym lakierem hybrydowym malujemy listki i utwardzamy. 

4. Na końcówkach liści wykonujemy cieniowanie. Używamy 
brązowego żelu do zdobień oraz cienkiego pędzelka. 
Obrysowujemy kontury listków i utwardzamy. 

5. Całość pokrywamy topem.

1 2 3 4 5

Paznokieć serdeczny 

1. Paznokieć pokrywamy lakierem hybrydowym w kolorze kawy 
z mlekiem, a następnie utwardzamy. 

2. Warstwę dyspersyjną przecieramy cleanerem. Malujemy 
gałązki – używamy cienkiego pędzelka oraz brązowego żelu 
do zdobień. Utwardzamy. 

3. Na jednej z gałązek malujemy listki – używamy żółtego 
lakieru hybrydowego. 

4. Na końcówkach liści wykonujemy cieniowanie – od końca 
do środka liścia. Używamy brązowego żelu do zdobień oraz 

cienkiego pędzelka. Na koniec, cienką linią, podkreślamy 
kontury liści. Utwardzamy.

5. Na drugiej gałązce, czerwonym lakierem hybrydowym, 
malujemy kropki. Utwardzamy. 

6. Przy czerwonych kropkach, czarnym żelem do zdobień, 
malujemy delikatne, rozmazane kropki. Utwardzamy.  

7. Białym żelem do zdobień, na czerwonych kropkach, 
malujemy mniejsze, białe kropki. Utwardzamy. 

8. Całość pokrywamy topem.

Paznokieć środkowy

1 2 3 4

5 6 7 8
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Instruktorki Euro Fashion na podium NAILPRO Poland Competition
Kolejne mistrzostwa online, które miały swój finał w październiku przyniosły kolejne sukcesy niesamowitych Instruktorek Euro Fashion Akademia Paznokcia. „NAILPRO 

Poland Competitions” 2020 okazały się szczęśliwe dla dwóch dziewczyn z Teamu EF, które zgarnęły łącznie aż 6 medali. 

Karolina Jusiak

1 miejsce w kategorii „On my own” - dywizja master 

3 miejsce w kategorii „Soak Off Gel Application”

Paulina Kula

2 miejsce w konkurencji „Extreme Stiletto Design French 3D” - dywizja master

2 miejsce w konkurencji „On My Own” - dywizja master

3 miejsce w konkurencji „Salon success” - dywizja master

3 miejsce w konkurencji „French Twist” - dywizja master

Dziewczyny, serdecznie gratulujemy! Podziwiamy Wasze zdolności, pracowitość i determinację w dążeniu do celu i życzymy jeszcze wielu sukcesów! 

www.eurofashion.com 

Akademia Paznokcia JESIEŃ-ZIMA 2020 [74]

LUDZIE I WYDARZENIA

64



1 2 3 4 5

1. Przygotowujemy paznokcie pod stylizację. Opiłowujemy 
płytkę paznokcia, nadajemy kształt. Matujemy 
paznokcie, na których będziemy wykonywać zdobienie. 

2. Ołówkiem rysujemy szkic zdobienia. 

3. Wypełniamy szkic kolorowymi hybrydami. Każdą 
warstwę utwardzamy w lampie. 

4. Dodajemy ciemniejsze elementy. 

5. Czarnym paint gelem wykonujemy kontury, a białym 
dodajemy drobne akcenty. 

6. Wypełniamy wolne przestrzenie. Resztę paznokci 
dekorujemy drobnym brokatem, śnieżynkami   
i cyrkoniami. Całość pokrywamy topem.

6

Paulina Łada NailArtist EFAP
paulina_lada

Paulina Łada
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Paulina Łada
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

Dzwoneczki
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MakearTM

WINTER SECRETS to najnowsza, zimowa kolekcja od MAKEARTM. To najmodniejsze 12 kolorów na zimę, okres świąteczny 
i noworoczny. Doskonała pigmentacja oraz dobór barw świetnie wyglądających zarówno w lodowym połysku jak 
i szronowym macie wpiszą się idealnie w magię tego czasu. Ale niech to pozostanie naszym zimowym sekretem. 
www.makear.pl

Euro Fashion
Paleta kolorów korona - plastikowa paletka w kształcie korony, która 
doskonale nadaje się do zaprezentowania gamy kolorystycznej danego 
produktu. Dostępna w kolorach: przezroczystym, naturalnym i czarnym. 
kod: 864310-864312 
cena: 10zł
www.shop.eurofashion.com

Nails Company
Nowa kolekcja Lakierów hybrydowych od Nails Company. 
Wspaniałe kolory, które pomogą Ci przetrwać jesienną chandrę. 
www.nailscompany.eu
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Euro Fashion
Cążki do skórek Premium by EF - najwyższej jakości narzędzie do usuwania 
skórek wykonane ze stali chirurgicznej, długość ostrza 3mm - bardzo 
szybko i precyzyjnie usuwają skórki. Mogą być sterylizowane w autoklawie. 
kod: 864309 
cena: 37zł
www.shop.eurofashion.com

Euro Fashion
Nożyczki do skórek Premium by EF - najwyższej jakości narzędzia do 
usuwania skórek wykonane ze stali chirurgicznej. Nożyczki o idealnie 
wyprofilowanym, lekko wygiętym ostrzu bardzo szybko i precyzyjnie 
usuwają skórki. Mogą być sterylizowane w autoklawie. 
kod: 864308 
cena: 29zł
www.shop.eurofashion.com

NOWOŚCI



Euro Fashion
Balsamy Morgan Taylor BareLuxury - wszystkie zapachy i pojemności
30% TANIEJ
www.shop.eurofashion.com

Nails Company
2+1 Promocja świąteczna – cały grudzień
Lakiery hybrydowe, lakiery magnetyczne wszystkie kolekcje, oliwka 
do skórek , top i bazy wszystkie, wszystkie pyłki Frozen, Holo, Chrom, 
Mermaid, Flakes, Neon, UV Paintng Gel, preparaty wszystkie rodzaje 
www.nailscompany.eu

Nails Company
-20% Promocja świąteczna – cały grudzień
Żele do paznokci wszystkie kolekcje, akryl szybkoschnący wszystkie rodzaje 50g.
www.nailscompany.eu

Euro Fashion
Zestawy Christrio - zestawy ozdób i akryli kolorowych
50% TANIEJ
www.shop.eurofashion.com
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1. Pokrywamy paznokieć lakierem hybrydowym w odcieniu 
nude. Utwardzamy.

2. Malujemy zarys sowy z czapką na głowie. Używamy 
brązowej i żółtej hybrydy. Utwardzamy.

3. Malujemy oczy, nos i wnętrze sowy. Używamy białej, żółtej 
i brązowej hybrydy. Utwardzamy.

4. Czarnym paint gelem obrysowujemy oczy i sowę,   
a czerwonym czapkę. Utwardzamy.

5. Białym paint gelem dodajemy białe elementy. Żółtym, 
czerwonym i pomarańczowym lakierem hybrydowym 
malujemy ciapki. Utwardzamy.

6. Zdobienie zabezpieczamy błyszczącym topem. 
Utwardzamy.

2 3 41

Sowa
5

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

6
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Istota „luźnej ręki”
dlaczego jest to takie kluczowe w codziennej pracy 

stylistki paznokci? 

Mam ogromną przyjemność pisać ten artykuł. Zapewne ciekawi 
was, jak zrodził się pomysł na taki reportaż? Otóż każda stylistka 
paznokci zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest ułożenie dłoni, 
nadgarstka i ręki podczas wykonywania zabiegu. Największą 
inspiracją zawsze jest samo życie. 

Jako stylistka paznokci codziennie spotykam się z problemem 
tak zwanej „sztywnej” ręki” – czyli usztywnianiu palców dłoni i 
nadgarstka przez klientkę. Kto z nas nie zna tego problemu, kiedy 
nie jesteśmy w stanie swobodnie poruszać jej palcami? Jest to 
bardzo duże utrudnienie dla obu stron. Praca z taką osoba nie 
należy do najprostszych, gdyż wymusza określoną pozycję – bardziej 
pochyloną w stronę klientki, napinając przy tym odcinek szyjny, 
a także nadwyrężając nasz nadgarstek. Mało osób pracujących w 
zawodzie zdaje sobie sprawę z możliwych powikłań takiej pozycji. 
Wydawać się może, że przez krótki czas wykonywania stylizacji  nie 
będziemy w grupie ryzyka różnych powikłań zdrowotnych. Odbyłam 
rozmowę z doświadczonym fizjoterapeutą – mgr Jakubem Gawronem 
(właścicielem gabinetu fizjoterapii Reha-Gawron), który nakierował 
mnie na wiele aspektów związanych z prawidłową postawą podczas 
pracy, a także poinformował, z czym wiąże się ignorowanie tego wzorca. 
Niestety, lekarze i media nie mówią o tym otwarcie i nie usłyszymy o 
występujących czynnikach szkodliwych na rozmowie kwalifikacyjnej, 

kiedy ubiegamy się o stanowisko stylistki paznokci. 

Aby rozwinąć ten temat należy zacząć od pojęcia lordozy, która 
jest naturalną, biologiczną krzywizną naszego kręgosłupa. W trakcie 
naszej pracy bardzo często pochylamy się w stronę klientki, aby 
mieć lepsze pole widzenia, dokładniej aplikować produkty i mieć 
zwiększoną kontrolę nad dłonią klientki. W momencie, kiedy nasza 
klientka napina swoją dłoń, nie mamy dostatecznej widoczności i 
staramy się zbliżyć do jej ręki. „Pamiętajmy o tym, by nie ustawiać 
głowy i szyi w nadmiernej protrakcji (czyli nie wysuwajmy 
głowy do przodu – pozycja taka zmienia ustawienie głowy na 
bardziej wyprostne w odcinku szyjnym przy jednoczesnym 
zwiększeniu napięcia tylnej taśmy mięśniowej oraz mięśni 
podpotylicznych)” (J. Gawron). Punktem wyjścia będzie odpowiednia 
postawa nasza oraz pani, lub też pana, której/któremu wykonujemy 
stylizację. Powinniśmy szczególnie zadbać o proste plecy, odcinek 
szyjny i luźne dłonie klientki, aby wyeliminować ryzyko pogłębienia 
lordozy. Widzimy, jak bardzo ważne jest to, aby zapewnić naszym 
klientom komfortowe siedzenie podczas zabiegów – by nadmiernie 
nie zmuszać ich do napinania się (J. Gawron). 

W momencie kiedy pracujemy ze swobodną, luźną dłonią, 
bezinwazyjnie i bezproblemowo manewrujemy palcami klientów, nie 
narażając żadnej ze stron na duży dyskomfort. Spędzając w pracy 
około 8 – 10 godzin dziennie i powielając złą postawę, w bardzo 
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Aleksandra Smoląg 
Właścicielka salonu „Olala” w Gliwicach

krótkim czasie możemy nabawić się wielu nieprzyjemności, które 
mogą wykluczyć nas ze świata stylizacji paznokci. 

W następnej kolejności warto powiedzieć o skurczach. Najczęstszą 
przyczyną występowania skurczy jest napinanie określonej partii 
mięśni. Analizując naszą postawę podczas pracy z osobą, która za 
sztywno trzyma rękę, narażamy się na nieprzyjemne naprężenia 
w mięśniu zginaczu i odwodzicielu kciuka oraz w pozostałych 
zginaczach palców. Podczas długoletniej pracy napinanie tych 
partii mięśni może prowadzić do zespołu cieśni nadgarstka – czyli 
do ucisku na nerwy. Jest to bardzo uciążliwe schorzenie, na które 
narażeni są nie tylko pracownicy biurowi, poprzez niewłaściwą 
ergonomię ciała, ale także stylistki paznokci. Próbując rotować 
napiętymi palcami naszej klientki, musimy pokonać duży opór jej 
mięśni, wskutek czego nadwyrężamy mięśnie i ścięgna w naszej 
dłoni. Powoduje to również dyskomfort dla drugiej strony, gdyż 
możemy przyczynić się do ucisku i ból górnej kończyny. Pierwszym 
podstawowym objawem zespołu cieśni nadgarstka jest mrowienie 
i drętwienie w okolicy kciuka, palca wskazującego, środkowego 
i serdecznego. W momencie zignorowania tych symptomów 
pojawiają się problemy z poruszaniem. Jest to spowodowane 
osłabionymi mięśniami i nasilającym się stanem zapalnym. W 
zawodzie stylisty problemem może stać się utrzymanie preparatów 
w dłoni, głowicy frezarki, a nawet kłopoty z utrzymaniem pilnika. 

Analizując tę część, uświadamiamy sobie, jaką wartość w naszej 
pracy ma architektura postawy oraz prawidłowe ułożenie ręki i 
dłoni klientki. Dla uzyskania większego komfortu warto rozważyć 
zakup podłokietnika. Tutaj duża uwaga dla klientek, aby nie 
traktować tego jak poduszkę pod dłoń, tylko stosować dokładnie 
z przeznaczeniem. W pierwszej kolejności klientka siada wygodnie 
i co ważne – prawidłowo. Kolejno opiera łokieć na podłokietniku 
i rozluźnia swoją dłoń. Podczas pracy na tak ułożonej ręce mamy 
swobodny dostęp do każdej części paznokcia, manewrując palcami 
nie narażamy żadnej ze stron na dyskomfort i nieprzyjemne 
napinanie mięśni. Musimy zwracać szczególną uwagę na ten 
czynnik z uwagi na nasze zdrowie. Jednak abyśmy mogły przez wiele 
lat służyć naszym klientkom i wykonywać przepiękne paznokcie, 
należy wziąć sobie tę sprawę do serca.  

Kwestia praktyczna również jest bardzo istotna. Dla wielu z nas 
pomocą mogą okazać się ćwiczenia. Przed wykonaniem zabiegu 
można wraz z klientem wykonać kilka podstawowych ruchów, 
ułatwiających nam późniejszą współpracę. Przy systematycznym ich 
powtarzaniu przez wiele lat będziemy niezawodnie i bez żadnych 
kontuzji służyć w tej branży. Pamiętajmy również o tym, że zawsze 
warto skorzystać z rady fizjoterapeuty, gdy tylko zaobserwujemy u 
siebie niepokojące objawy.

Ćwiczenie 1  Zginanie i prostowanie dłoni. 

Zadanie polega na ułożeniu łokcia 
na blacie, utrzymanie w pozycji 
pionowej przedramienia i wykonywanie 
nadgarstkiem płynnych ruchów na 
przemian w przód i w tył. Ćwiczenie należy 
wykonać dla prawej i lewej dłoni po 5 
powtórzeń na stronę.

Ćwiczenie 2 Rotacja nadgarstkiem.

To ćwiczenie należy wykonywać 
podobnie jak poprzednie z ułożonym na 
blacie łokciem i utrzymanym w pionie 
przedramieniem. Zaciskamy dłoń w pięść i 
płynnie rotujemy nadgarstkiem wykonując 
obszerne kółka w prawo i w lewo. Ćwiczenie 
należy wykonać dla prawego i lewego 
nadgarstka po 5 powtórzeń na stronę.

Ćwiczenie 3 Rozciąganie

Zadanie ma na celu rozluźnienie spiętych 
mięśni zginacza. Ćwiczenie możemy 
podzielić na dwa etapy. W pierwszym, 
wyciągamy przed siebie lewą rękę, unosząc 
dłoń do góry (starając się, aby stworzyła 
z przedramieniem kąt 90 stopni), prawą 
dłonią chwytamy lewą i przyciągamy 
do siebie. W drugim etapie obracamy 
lewą dłoń w dół, prawą ręką chwytamy 
za palce lewej dłoni i przyciągamy do 
siebie. Ćwiczenie należy wykonać dla obu 
dłoni,trzymając po 5-10 sekund w setach 
po 3 powtórzenia. 
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1. Przedłużamy paznokcie mlecznym żelem.

2. Za pomocą gąbki i paint gelu cieniujemy wolny brzeg 
paznokcia.

3. Część paznokci pokrywamy matowym topem.

4. Na dwa paznokcie nakładamy ozdoby w postaci brokatu   

i holograficznych płatków.

5. Paznokcie z poprzedniego kroku pokrywamy matowym 
topem. 

6. Na wszystkich paznokciach malujemy ornamenty gel 
pastami bez warstwy dyspersyjnej.

2 431 5

Zimowe
zdobienie

6

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. Przygotowany paznokieć pokrywamy kolorem, który będzie 
tworzył tło naszego zdobienia. Utwardzamy. 

2. Nie przemywamy po wyciągnięciu dłoni z lampy. Przy 
użyciu czarnej hybrydy wykonujemy biegnący przez środek 
paznokcia rząd złożony z czterech identycznych kropek. 
Utwardzamy.

3. Tworzymy kropki znajdujące się w rzędzie obok głównych 
kropek (w połowie odległości pomiędzy jedną a drugą 
kropką).

4. Analogicznie do kroku 3. uzupełniamy drugą stronę 
paznokcia. Utwardzamy.

5. Całość pokrywamy matowym topem. Utwardzamy. 

6. W dowolnych miejscach malujemy serduszka. Najprostszą 
metodą na namalowanie takiego wzoru jest rozpoczęcie 
od wykonania sondą dwóch kropek – nie utwardzamy!

7. Cienkim pędzelkiem domalowujemy na dole trójkącik 
łączący dwie kropki – utwardzamy. Kolejne serduszko 
malujemy w ten sam sposób. 

2 3 41

Kropki

5

kropeczki
glossyswan

Katarzyna Rogus
GlossySwan 

International Nail Educator
Global Champion 2020

Dutch Queen 2019
Dutch Champion 2018

www.glossyswan.nl

6 7

Akademia Paznokcia JESIEŃ-ZIMA 2020 [74]

ZDOBIENIA

74



1. Paznokieć pokrywamy jasną, beżową hybrydą 
- utwardzamy. Całość pokrywamy topem matowym - 
utwardzamy 60 sekund.

2. Brązowym bądź bordowym kolorem hybrydowym 
malujemy kapelusz grzyba. Używamy cienkiego pędzelka. 
Utwardzamy 10 sekund. Następnie malujemy trzon grzyba 
oraz szkielet listka. Całość utwardzamy 10 sekund. 

3. Szkielet uzupełniamy listkami, mieszając różne odcienie 
koloru pomarańczowego oraz żółtego – utwardzamy. 
Malujemy kolejny szkielet listka, mieszając kolor zielony z 
czarną hybrydą.

4. Uzupełniamy szkielet zieloną hybrydą i utwardzamy. 
Czarnym żelem malujemy literkę A i U.

5. Malujemy gałązkę. Zaczynamy malowanie od 
najciemniejszych kolorów, a następnie przechodzimy do 
jaśniejszych odcieni, jednocześnie tworząc efekt ombre. 
Utwardzamy.  

6. Całość pokrywam matowym topem. Na nieutwardzony 
top, za pomocą pędzelka, kładziemy płatki złotej folii. 
Utwardzamy 60 sekund.

1 2 3 4 5 6

Katarzyna Gancarz Beauty & Passion

kg_beautyandpassion

Katarzyna Gancarz 
Stylizacja paznokci to moja pasja

International Educator

AutumnAutumn

JESIEŃ-ZIMA 2020 [74] Akademia Paznokcia

ZDOBIENIA

75



1. Na zbudowany i przygotowany paznokieć nakładamy lakier 
hybrydowy w kolorze naturalnym.

2. Na utwardzonym kolorze malujemy lakierem hybrydowym 
plamy w różnych odcieniach niebieskiego. Utwardzamy   
i odbijamy folię. 

3. Domalowujemy niebieskie elementy. 

4. Czarnym paintem tworzymy kropki oraz gwiazdkę.

5. Wykańczamy stylizację matowym topem.

1 2 3 4 5

lookGwiezdny

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
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1. Paznokcie pokrywamy czerwoną hybrydą, nanosimy top   
i utwardzamy przez 30 sekund.

2. Mieszamy niewielką ilość czarnej hybrydy z topem, a 
następnie malujemy grubsze linie w pionie i poziomie.

3. Za pomocą czarnego i białego mousse gelu malujemy 
cieniutkie kreseczki.

4. Dodajemy złotą linię na czarnym kolorze. 

5. Na środkowym palcu malujemy dwie śnieżynki. Puste 
przestrzenie wypełniamy kropeczkami.

1 2 3 4 5
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Anna Małyska 

Stylistka paznokci z pasją, od 7 lat w branży, 
technik usług kosmetycznych z Lublina.
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1. Malujemy paznokieć kolorem pomarańczowym. 

2. Kolorem czarnym malujemy zarys psa. 

3. Nie utwardzając cieniujemy wzór, używając top coat’u.  

4. Kontynuujemy malowanie wzoru, malujemy oczy i inne 
detale. 

5. Oczy malujemy na niebiesko. 

6. Kolorem czarnym nadajemy zdobieniu intensywności. 

7. Jasnym kolorem malujemy kontur oczu oraz uszu. W tle 
dodajemy białe liście. 

8. Kolorami: pomarańczowym, zielonym oraz żółtym 
cieniujemy liście. Dodajemy detale wykańczające 
zdobienie. Nabłyszczamy. 

2 3 41 5 6

Valeria Sosa 
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Argentyna 

Valeria Sosa 
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

7 8

in autumnPuppy
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1 2 3 4 5

1. Przygotowujemy paznokcie do aplikacji materiału. 
Modelujemy cienkie podłoże i nadajemy mu kształt kwadratu. 
Utwardzamy w lampie LED przez 30 sekund.

2. Przedłużamy łoże paznokcia oraz tworzymy linię uśmiechu. 

3. Na wolną krawędź aplikujemy biały żelem. W razie potrzeby 
dodajemy różowy żel. Przykładamy folię, utwardzamy w lampie 
LED przez 30 sekund.

4. Na końcówkę paznokcia nakładamy kolor fioletowy.

5. Całość pokrywamy przezroczystym żelem. Utwardzamy w 
lampie LED przez 90 sekund. Usuwamy warstwę dyspersyjną  
i piłujemy paznokcie, nadając im kształt kwadratu.

6. Nabłyszczamy.  Białym żelem malujemy linię uśmiechu oraz 
mroźne wzory. Posypujemy proszkiem akrylowym, a następnie 
utwardzamy w lampie LED przez 30 sekund.

6

Zimowywieczór

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
CERIFIED INSTRUCTOR

Euro Fashion Akademia Paznokcia
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1. Pokrywamy paznokcie delikatnym, cielistym kolorem z drobinkami. 
Utwardzamy i nakładamy matowy top. 

2. Akwarelą zaczynamy tworzyć listki. Pierwszymi listkami 
wyznaczamy zarys zdobienia. 

3. Domalowujemy kolejne listki.

4. Całość ponownie pokrywamy matowym topem. 

5. Dodajemy tasiemkę i złoty bulion.

6. Dodajemy cyrkonie.

1 2 3 4

Anna Gorońska
Q Educator - Poznań  

Właścicielka Centrum Szkoleniowe 
Q by Anna Gorońska 

q_by_annagoronska 

5 6

zdobienie salonowe
Szybkie
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1. Aplikujemy bazowy kolor. Nakładamy matowy top.

2. Białym kolorem malujemy kwiatki i listki. Ponownie 
aplikujemy matowy top.

3. Płatki kwiatków pokrywamy kolorem pomarańczowym.

4. Kolorem żółtym malujemy listki.

5. Pomarańczowym kolorem cieniujemy liście.

6. Kolorem brązowym zaznaczamy środek liści. Białym 
kolorem zaznaczamy kontury płatków i liści. Nabłyszczamy.

2 3 41 5 6

Carolina Carasco
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Carolina Carasco
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

liśćJesienny
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1. Przedłużamy paznokcie. Wybrany 
kształt to balerina. Całość 
malujemy czarną hybrydą.  

2. Paint gelami tworzymy ombre. 

3. Odbijamy złotą folię transferową, 
a następnie pokrywamy 
paznokcie matowym topem.

4. Malujemy pierwsze płatki 
kwiatów metodą one stroke. 

5. Dodajemy kolejne rzędy kwiatów. 

6. Malujemy liście, dodajemy kropki 
na środkach kwiatów.

1 2 3

4 5 6

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.

One Stroke
w towarzystwie OMBRE

JESIEŃ-ZIMA 2020 [74] Akademia Paznokcia

ZDOBIENIA

87



1. Malujemy paznokcie dwiema warstwami wybranego koloru 
i utwardzamy.

2. Wszystkie paznokcie pokrywamy matowym topem.

3. Innym odcieniem hybrydy malujemy kontury serduszek i 
rękawiczek, utwardzamy. Tworzymy kilka kropek   

i posypujemy proszkiem akrylowym.

4. Tworzymy białe kontury, zaczynamy malować misia   
w czapce.

5. Wykańczamy zdobienie, na reszcie paznokci robimy małe 
kropeczki.

1 2 3 4

Karolina Gruszecka
Ambasadorka wielu znanych 

marek paznokciowych. 
Pasjonatka Nail Artu i pięknych, 

długich paznokci.

zacnepazury
zacnepazury

5

miśŚwiąteczny
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Sandra Piątkiewicz 
Stylistka paznokci z Ząbkowic Śląskich, 

miłośniczka wszelakich zdobień.
pinkstylizacjapaznokci

Salon Stylizacji Paznokci Pink
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1. Przedłużamy paznokcie dowolną metodą i nadajemy im oczekiwany kształt.

2. Paznokcie palca środkowego oraz wskazującego malujemy kolorem białym. Resztę paznokci pokrywamy 
kolorem błękitnym z warstwą dyspersyjną. Całość utwardzamy.

3. W błękitne paznokcie wcieramy niebieski pyłek.

4. Białe paznokcie pokrywamy matowym topem i utwardzamy.

5. Na tym etapie potrzebujemy farbki akwarelowe. Na macie robimy niebieskie kleksy.

6. Pędzelkiem odsączonym z wody zdejmujemy nadmiar koloru farbki, tym samym tworząc kształt kwiatków.

7. Po wyschnięciu malujemy kontury kwiatów przy użyciu akwareli. 

8. Całość pokrywamy topem.

9. Na koniec, według uznania, doklejamy białe, błękitne bądź srebrne cyrkonie. 

2 31 4 5

7 86 9

Zimowekwiaty
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1. Standardowo przygotowujemy płytkę paznokcia oraz 
opracowujemy skórki. Dwukrotnie malujemy paznokieć 
jasno-różowym lakierem hybrydowym. Po utwardzeniu w lampie, 
wacikiem z cleanerem ścieramy warstwę dyspersyjną lakieru.

2. Cienkim pędzelkiem oraz cielistym lakierem rozpoczynamy 
szkicowanie jeża. Utwardzamy.

3. Sięgamy po żółty lakier i malujemy bazę pod nasze liście.

4. Chłodnym brązem malujemy pozostałą część jeża. Utwardzamy. 
Pomarańczowym i zielonym lakierem zaczynamy cieniować nasze 
liście. Utwardzamy.

5. Za pomocą cienkiego pędzelka i czarnego paint gela zaczynamy 
malować kontur. Do cieniowania jeża sięgamy po ciepły brąz 
oraz top, niewielką ilość obu produktów mieszamy razem  
i przystępujemy do cieniowania. Całość utwardzamy.

6. Ciemną część jeża pokrywamy za pomocą czarnego lakieru 
wymieszanego z topem. Domalowujemy śliwkę w łapkach jeża  
i po utwardzeniu obrysowujemy ją całą paint gelem. Utwardzamy.

7. Na koniec białym paint gelem obrysowujemy liście, a na jeżu 
rysujemy jego igiełki na przemian z czarnym. Utwardzamy. Całość 
pokrywamy topem i utwardzamy.

2 3 4 5

Patrycja Janielucha
Nail Artist Euro Fashion Akademia Paznokcia

Dyplomowana stylistka rzęs i paznokci
Dyplomowana linergistka z zakresu makijażu 

permanentnego brwi i ust
Właścicielka Salonu Kosmetycznego Patrycja Janielucha

Ul. Sadowa 18/20, Łódź

Patrycja Janielucha
Nail Artist

Euro Fashion Akademia Paznokcia

kosmetyka.u.Pati
kosmetyka.u.patii

1 6 7

JeżJeż
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Moja przygoda ze stylizacją rzęs zaczęła się od dość popularnego 
scenariusza: zanim usiadłam po drugiej stronie łóżka jako stylistka, 
byłam bardzo długo „tylko” klientką. Pamiętam moją pierwszą 
aplikację. Długie, 13 mm, proste, wręcz teatralne rzęsy, zakładane 
w jednym z gdańskich salonów na specjalną okazję (studniówkę). 
Efekt? Wydana niemała kwota, a zdjęcia na zawsze zostawię w tym 
„widocznym tylko dla mnie” albumie na Facebooku. Mogę śmiało 
powiedzieć, że przez te dziesięć lat noszenia rzęs doświadczyłam już 
każdego rodzaju emocji, które towarzyszą nam po i w trakcie takiego 
zabiegu. Od zadowolenia i zachwytu, poprzez zaskoczenie 
i  zniechęcenie oraz, często,  rozczarowanie.  

“Ściągnęłam i nie miałam co umalować”, „Wypadły mi wraz z moimi”, 
„Ściągnęłam je i wyglądałam jak po chemioterapii”, „Boję się, że 
będę łysa”. Nie zliczę, ile razy sama wypowiadałam, ale i słyszałam, 
takie słowa od koleżanek czy klientek. Skąd się to bierze? Co jest 
powodem tych obaw albo tego szokującego efektu po ściągnięciu 
zaaplikowanych nam rzęs? Szczerze mówiąc, sama musiałam stać się 
stylistką, aby zrozumieć dokładnie, w czym tkwi problem. 

Zacznijmy od podstaw

Gdy przychodzisz na aplikację rzęs, jako klientka oddajesz się w ręce 
certyfikowanej stylistki. Właśnie, certyfikowanej, a więc mała rada: 
ZAWSZE sprawdź, czy Pani do której się wybierasz, ukończyła szkolenie 
oraz przejrzyj galerię jej prac. Nie wybieraj pierwszej czy najtańszej 
w pobliżu - to Twoje oczy i zdrowie. Ale idąc dalej: na ten moment 
poza grzecznym leżeniem, wyciszeniem telefonu, zrelaksowaniem się 
i zmyciem makijażu, nie masz nic więcej do zrobienia. Stylistka, aby 
wykonać poprawną aplikację powinna przede wszystkim ocenić stan 
Twoich naturalnych rzęs. Bardzo często zdarzają się takie klientki, które 
chcą “długo i gęsto”, a niestety ich rzęsy nie należą do zbyt mocnych. 
Gdy źle dobierzemy wagę rzęs syntetycznych, możemy doprowadzić 
do tzw. łysienia trakcyjnego, czyli mechanicznego wyciągania 
rzęsy z mieszka włosowego, co w efekcie doprowadzi do mocnego 
przerzedzenia rzęs naturalnych. Wielokrotnie ściągałam stylizacje, 
które były po prostu nieodpowiednie dla danego oka, no i jest to jeden 
z pierwszych powodów, dla których nasze rzęsy po takim zabiegu mogą 
być w fatalnej kondycji. 

Należy wspomnieć także, że podczas samej aplikacji nie powinnyśmy 
odczuwać bólu, pieczenia, mocnego łzawienia. Jeżeli czujesz, że płatki/

taśmy Ciebie uwierają, uchylasz i otwierasz oczy, widzisz mocno 
światło lampy, czy odczuwasz bardzo mocne pieczenie: Twoja stylistka 
ma obowiązek to poprawić. Inaczej można doprowadzić do chociażby 
poparzenia rogówki, a sam zabieg powinien być relaksującym, a nie 
stać się dwugodzinną męczarnią.

Jak sprawdzić czy rzęsy zostały zaaplikowane poprawnie? Po pierwsze, 
rzęs nie można czuć! Nie może być tak, że otwierając oczy masz 
wrażenie jakby ktoś dorzucił Ci na powieki dodatkowe kilogramy. 
Powinny być lekkie, nieodczuwalne i miękkie w dotyku. Po drugie, nic 
nie powinno Cię kłuć, ciągnąć czy sprawiać, że odczuwasz jakikolwiek 
dyskomfort. Jeżeli czujesz, że rzęsy po delikatnym dotknięciu kłują Cię 
w powiekę, oznacza to, że zostały one zaaplikowane zbyt blisko, co 
może spowodować zatkanie mieszków włosowych, osłabienie rzęs, 

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs: wybawienie czy wróg? 
Czy aplikowanie rzęs syntetycznych faktycznie niszczy rzęsy naturalne? 
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podrażnienie skóry powieki i całą gamę nieprzyjemności. Kolejna 
sprawa, to te cudowne zjawisko niewypadania rzęs syntetycznych. 
Ile razy słyszałam, że „moje rzęsy trzymają się ponad dwa miesiące”. 
Okej- to, że aplikacja jest trwała to jedno, ale rzęsa naturalna żyje od 
90 do 150 dni. Dlatego nie ma możliwości, aby zaaplikowane nam rzęsy 
nie zaczęły wypadać wraz z naszymi naturalnymi. Jeżeli po upływie 
dłuższego czasu nie zauważysz jakichkolwiek ubytków, a podczas 
czesania rzęs szczoteczka haczy, przez co nie ma możliwości ich 
swobodnego rozczesania, na 99% oznacza to, że Twoja aplikacja składa 
się ze sklejek, czyli źle odseparowanych kępek, które są ze sobą po 
prostu sklejone i nie mają fizycznej możliwości wypadania, a to kolejna 
przyczyna słabej kondycji rzęs naturalnych po ściągnięciu syntetyków. 

Oczywiście nie czepiajmy się tak tylko tych złych stylizacji, ponieważ jest 
też sporo cech osobniczych, które mają na to wpływ. Należy do nich np. 
poziom naszych hormonów, w tym zmiany wysokości: 

• progesteronu (odpowiada m.in. za utrzymanie ciąży),

• estrogenu (wpływa na kondycję włosów),

• prolaktyny (jej nadprodukcja także wpływa na wypadanie włosów 
i rzęs).

Zabawne, ale zabiegi beauty powinnyśmy wykonywać w okresie od 10 
do 17 dnia cyklu, bo są one wtedy najbardziej efektowne i najmocniej 
„przyswajalne”. Dodatkowo, wpływ mają takie czynniki jak: menopauza, 
ciąża, połóg, antybiotykoterapia, kuracje hormonalne, sterydowe oraz 

aldehyd octowy, czyli „syndrom dnia poprzedniego”. Wiedziałyście, że 
idąc na tzw. „kacu” na zabieg stylizacji rzęs (a więc z wysuszoną łuską 
włosa), aplikacja będzie najprawdopodobniej nietrwała? Klej wyciąga 
resztę wilgoci z włosa, a jeżeli jej jest mało, to nie ma możliwości 
trwałej polimeryzacji. Klej lubi wilgoć (podczas pracy). Często stylistka 
już na etapie zabiegu, a także klientka świeżo po nim, przyczynia się 
do pogorszenia wiązania kleju, używając produktów, które są po prostu 
chemicznie niezgodne ze sobą.

Pielęgnacja pozabiegowa

Na ten temat jest dużo faktów i mitów wmawianych klientkom od lat. 
Prawda jest taka, że połowa moich klientek, gdy trafiają na moje łóżko 
po innej stylistce, niepewnie przyznaje, że nie myją rzęs lub nie wiedzą, 
jak to robić (bo przecież „rzęs nie można moczyć”). Nie można? Wręcz 
przeciwnie - trzeba! Jak odpowiednio więc pielęgnować nasze nowe 
rzęski? Mają nam one ułatwić życie, ale nie oszukujmy sie - basen, chlor, 
sauna, produkcja kwasu mlekowego podczas treningu, nadmierna 
produkcja łoju, substancje oleiste i dwufazowe, makijaż, eyeliner - to 
nie są najlepsi przyjaciele rzęs syntetycznych. Ile razy po aplikacji 
wróciłyście do domu i nałożyłyście podkład/korektor w okolice oczu? 
A wiecie, że w kosmetykach do twarzy jest bardzo duża ilość substancji 
oleistych? Mają one oczywiście za zadanie nie wysuszać skóry, ale w 
przypadku rzęs, stopniowo wypuszczają „tłustą smugę”, która się na 
nich osadza. Dodatkowo nieregularne mycie, zbyt częste szczotkowanie, 
dłubanie, skubanie i spanie z twarzą̨ w poduszce - lista jest dłuższa niż 
przepis na dobry gulasz. 
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A więc zanim zasypiesz swoją stylistkę wiadomościami typu: „Rzęsy 
mi lecą”, przyjrzyj się swojemu organizmowi, pielęgnacji domowej i 
łazienkowym rytuałom. Istnieje seria produktów, które na pewno Twoja 
stylistka może Ci polecić, właśnie stworzonych do pielęgnacji domowej. 
Często słyszę, że klientki używają do mycia samej wody. No dobrze, ale 
czy próbowałyście kiedyś domyć tłustą patelnię samą wodą? Domyślacie 
się, jaki jest efekt - żaden. Warstwa tłuszczu zostaje i obciąża. Zapomina 
się, że rzęsa jest włosem, a więc można to porównać do sytuacji, 
jakbyśmy nie myły skóry głowy, nie masowały jej i nie pielęgnowały. 
Myślę, że dość szybko zauważyłybyście utratę i wypadanie włosów. To 
samo jest w przypadku braku pielęgnacji powieki i rzęs. 

Co zrobić, aby zregenerować rzęsy?

Najważniejsze, aby nie iść na skróty i nie sięgać po stymulatory wzrostu, 
czyli mocno promowane odżywki do rzęs. Dlaczego? Ponieważ w 
większości przypadków w składzie takich produktów są „pobudzacze” 
do wzrostu, które mobilizują włos w nienaturalny sposób i najczęściej 
po odstawieniu mamy efekt odwrotny - rzęsa się łamie i nie ma siły 
sama rosnąć. Nie wspomnę już o licznych alergiach, zaczerwienieniach 
powieki itd. Polecam więc bardziej naturalne sposoby: suplementację 
biotyny (a także witamin na porost włosów i poprawę ich kondycji),  
dietę i odpowiednie nawadnianie, masaż powieki oraz naszego 
odwiecznego przyjaciela, jakim jest olejek rycynowy (stosowany 
regularnie, wieczorem przed snem). 

Pamiętaj: wybieraj zaufane, doświadczone stylistki, aby mieć pewność, 
że trafisz w odpowiednie ręce i będziesz mogła cieszyć się pięknym, 
wyrazistym spojrzeniem!

Jaśmina Dzwonnik
Instruktorka Stylizacji Rzęs
Linergistka
Właścicielka Studia Urody Dolls 
oraz marki odzieżowej stworzonej 
dla kobiet z branży beauty dolls.beautymakers

dolls.jasminadzwonnik 
dolls.beautymakers

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs: wybawienie czy wróg? 
Czy aplikowanie rzęs syntetycznych faktycznie niszczy rzęsy naturalne? 
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LAMINOWANIE BRWI

Laminowanie wciąż należy do nowości na rynku stylizacji brwi. Ten 
zabieg pokochały osoby, które cenią sobie naturalność, bowiem przy 
laminowaniu trudno o przerysowany efekt.

Wszystko zaczęło się około 2-3 lata temu od mody na „fluffy brows”, 
czyli makijaż brwi, który wykonujemy za pomocą mydła glicerynowego. 
Włoski są postawione do góry, co nadaje im puszystości i gęstości, a 
jednocześnie lekkości. Fluffy brows świetnie sprawdzały się podczas 
sesji beauty oraz fashion, gdzie wyrysowane brwi były zdecydowanie 
nie na miejscu. Eksperci od stylizacji brwi, zainspirowani zdjęciami z 
wybiegów, postanowili znależć preparaty, które stworzą podobny efekt 
ale będzie on trwały. Do tej pory miałyśmy jedynie do wyboru makijaż, 
klasyczną hennę, hennę pudrową, farbki oraz makijaż permanentny. 
Zabieg laminowania brwi jest 
zdecydowanie najtrwalszym 
ze wszystkich wymienionych, 
wyłączając oczywiście makijaż 
permanentny. 

Teraz już wiemy, jaki efekt 
możemy uzyskać podczas 
zabiegu laminowania brwi, więc 
właściwie dla kogo on jest? 
Przede wszystkim dla osób, 
które narzekają na niesforne, 
nieukładające się i sztywne 
włoski. Laminacja doskonale 
je ujarzmi i ukryje ubytki w brwiach. Od technicznej strony patrząc, 
laminowanie powoduje przerwanie mostków dwusiarczkowych 
w strukturze włosa za pomocą kwasu tioglikolowego, a później 
ich odbudowanie, po to, by nadać im wymarzony kształt. Podczas 
zabiegu nakłada się preparat zawierający keratynę, który sprawi, że 
włosek będzie odżywiony, pogrubiony oraz nada piękny połysk. Na 
sam koniec aplikuje się substancje pielęgnujące, na przykład krem 
arganowy. Nurtuje Was pewnie, czy zabieg ten jest dla każdego oraz u 
kogo on się nie sprawdzi. Otóż, nie dla wszystkich laminowanie będzie 
rozwiązaniem idealnym. Nie sprawdzi się na pewno u osób, które 
mają bardzo mało włosków. Przeciwwskazaniem jest wcześniejsze 
przycinanie brwi. Oczywiście nie znaczy to, że zabiegu nie możemy 
wykonać, ale doświadczona stylistka na pewno będzie go odradzać, 
ponieważ efekt będzie zwyczajnie niezadowalający. No właśnie, a co 
z domowymi sposobami na laminowanie? W końcu produkty możemy 

znaleźć w Internecie i co stoi na przeszkodzie, by wykonać stylizację na 
własną rękę... Ja jednak polecam udać się do salonu, w którym zostanie 
to wykonane w profesjonalny sposób. Styliści są po szkoleniach (jeśli 
masz wątpliwości, poproś o certyfikat), na których szerzej omawia się 
stronę techniczną zabiegu oraz budowę włosa, co jest niezbędne we 
wstępnej ocenie, na jaki czas możemy nałożyć preparaty na brwi. W 
najgorszym wypadku niedoświadczona osoba może doprowadzić do 
nieodwracalnej utraty brwi.

Jeśli już jesteście przekonane, że laminowanie jest dla Was, kilka słów 
o trwałości oraz pielęgnacji brwi po zabiegu. Wszystko oczywiście 
zależy od konkretnego przypadku, u jednych ten zabieg może być 
naprawdę trwały, a u niektórych nieco mniej. Przede wszystkim, 

niewiele osób wykonuje samą 
laminację. Zazwyczaj cały proces 
składa się z trzech etapów, czyli 
właśnie laminowanie, farbka i na 
koniec regulacja. Laminowanie 
oraz farbka na włosie powinna 
utrzymać się około 6 tygodni, 
farbka na skórze na pewno zmyje 
się wcześniej, zazwyczaj po około 
7 dniach. Dzieje się tak, dlatego 
że nasz naskórek wymienia się 
bardzo szybko. Nie zmienia to 
faktu, że laminowanie to wciąż 
najtrwalsza forma stylizacji, dla 
porównania henna pudrowa 

utrzyma się około 3 tygodni. Czy możemy połączyć laminowanie z 
henną pudrową? Zdecydowanie nie powinno się tego robić, ponieważ 
henna pudrowa dodatkowo wysuszy włos. Po zabiegu laminowania 
brwi codziennie wieczorem polecam wcierać we włoski olej arganowy, 
to dodatkowo stymuluje nowe cebulki do wzrostu.

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

Julia Gołębiewska Wizaż
juliagolebievskamua
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