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Pięknie ozdobione paznokcie,
a przy tym starannie wykonana usługa
stylizacji paznokci akrylem bądź żelem,
manicure lub pedicure to tylko część
zabiegów kosmetycznych, z których
coraz częściej korzystają kobiety. Dość
łatwo zaobserwować fakt, że coraz więcej
pań przywiązuje dużą uwagę do dbałości
o swoje dłonie. Piękne i zadbane dłonie, a
w szczególności paznokcie są wizytówką
i potrafią wiele o człowieku powiedzieć.
Odpowiednia wiedza, praca
na najwyższych jakości produktach i
starannie wykonana usługa zdobienia
oraz właściwa pielęgnacja na co dzień
gwarantuje piękny efekt w postaci
zdrowych i ładnych paznokci. Niestety
nie każda z nas może sobie pozwolić na
odrobinę szaleństwa podczas zabiegu
stylizacji. Wiąże się to z wieloma istotnymi
czynnikami życia codziennego mającymi
wpływ na ostateczny wygląd paznokci.
Naturalnym jest, że inaczej powinny
wyglądać paznokcie kobiety pracującej
w banku, a inaczej stylistki w salonie
kosmetycznym. Nie oznacza to jednak,
że osoby te mają całkowicie zrezygnować
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z usług profesjonalnej stylistki lub
ograniczyć się jedynie do krótko
obciętych, opiłowanych i pomalowanych
lakierem paznokci. Profesjonalna stylistka
znajdzie rozwiązanie na każdą okazję.
Zaproponuje odpowiedni zabieg (np.
akryl lub żel) i odpowiednio przyozdobi
paznokcie w zależności od potrzeb i
sytuacji.
Uniwersalnym rozwiązaniem,
które od lat cieszy się ogromnym
zainteresowaniem klientek, są paznokcie
typu french. To idealne rozwiązanie dla
pań, które nie mogą pozwolić sobie na
wyrafinowane zdobienia. French pasuje
do każdej kreacji, fryzury czy okoliczności.
Odpowiednio wykonana usługa, kształt
linii uśmiechu i paznokcia (tak zwany
tunel) oraz długość ma tu podstawowe
znaczenie. Jednym zdaniem paznokcie
z końcówką french pasują do każdego
rodzaju pracy, są doskonałym dodatkiem
każdej zadbanej kobiety, niczym nierzucający się w oczy naszyjnik, czy
delikatnie narzucony jedwabny szal.

Naturalnie
nie
należy
poprzestawać tylko na samym frenchu.
Kilka zdobień z akrylu kolorowego np.
kwiatki, łezki lub inne kształty dodają
uroku i stanowią doskonałe uzupełnienie
całości. Jednym z wielu rozwiązań jest
pokrycie płytki paznokcia lakierem,
a właściwie wykonanie zdobień za
pomocą lakierów do paznokci w kilku
kolorach np. z dodatkiem lakieru z
brokatem. Daje to ciekawy efekt, wygląda
bardzo estetycznie i przyciąga wzrok
zarówno panów, jak i pań. Nierzadko
klientki same eksperymentują z różnymi
kolorami i nadają barwę w/g upodobań.
Dla bardziej odważnych pań,
mogących sobie pozwolić na większą
finezję, w szczególności tych, dla
których długość paznokci, ich kształt
oraz kolor nie zakłóci funkcjonowania w
życiu codziennym, polecam paznokcie
wykonane, np. metodą akrylową w
której pojawiają się różne kształty,
pełne pięknych barw lub przedmiotów,
zatopionych w masę. Tak, jak w przypadku
paznokci z końcówką french, tak i tu można
pokusić się o nieograniczoną fantazję

związaną z wykonaniem a właściwie
zdobieniem paznokci. Możliwości, jakie
nam daje sprawna ręka stylistki, jej
wiedza, doświadczenie i szeroki wybór
ozdób, jest nieskończenie wiele. Ważne
jest, aby obsługująca nas stylistka była
jednocześnie artystą z wyobraźnią, znała
się na właściwym doborze kolorystyki i
umiała spełnić każde nasze życzenie.
Coraz więcej kobiet decyduje
się na dość nietypowe formy zdobień.
Od różnej wielkości brokatów, cyrkonii,
kolorowych akryli bądź żeli po suszone
kwiaty, koronki a nawet loga firm
renomowanych marek np.: CHANEL, po
kryształki Swarovskiego oraz inne, często
niespotykane przedmioty. Wszystko
w zależności od potrzeb i upodobań.
Wielokolorowe paznokcie powoli stają
się codziennością i znajdują coraz więcej
zwolenniczek, głównie nastolatek, bo
to właśnie one mogą pozwolić sobie
na przeróżne zdobienia, wymyślny
kształt lub niekonwencjonalną długość
paznokci. Nieco starsze Panie wolą
konwencjonalne rozwiązania, subtelne
zdobienia w akrylu bądź żelu, które
jedynie podkreślają starannie wykonaną
usługę i są uzupełnieniem całości.
Często spotykanym zabiegiem
cieszącym się dużą popularnością wśród
pań, głównie starszych, jest manicure.
Zabieg ten polega na starannym
opiłowaniu płytki paznokcia (nadaniu
jej odpowiedniego - anatomicznego
kształtu), usunięciu zbędnego naskórka
i pomalowaniu
paznokci
lakierem

bezbarwnym lub, np. czerwonym. To
właśnie podczas zabiegu manicure
można nauczyć się podstawowych
zagadnień związanych z codzienną
kosmetyką dotyczącą pielęgnacji dłoni
i paznokci. Każda z nas powinna stale
czuwać nad ich kondycją używając
odpowiednich produktów, które mają
na celu zapobiegania rozwarstwiania
się płytki paznokcia i jej wzmocnienie.
Co ciekawe, z zabiegu manicure coraz
częściej korzystają mężczyźni.
Jak widać uzupełnieniem
zadbanej kobiety nie muszą być długie,
niezwykle barwne, mieniące się różnością
barw w przeróżnych kształtach i kolorach
paznokcie. Ważny jest ich ogólny,
estetyczny wygląd lub starannie wykonana
usługa stylizacji paznokci, a przede
wszystkim o ich codzienna pielęgnacja
we własnym zakresie. Wszystko zależy
od potrzeb klientki, jej wieku, upodobań,
miejsca pracy, a co najważniejsze wiedzy
i doświadczenia stylistki.
Tylko praca na najwyższej
jakości produktach, wiedza i doświadczenie pozwoli sprostać wysokim
oczekiwaniom klientów. Najlepszą
wizytówką dla stylistki jest efekt w
postaci ładnych i zadbanych paznokci jej
klientów, ich zadowolenie i zrozumienie
konieczności właściwej i sukcesywnej
pielęgnacji dłoni. Bo stylistka nie tylko
zdobi, ale też uczy.

