ARTYYKUŁ O MALOWANIU I ZDOBIENIU PAZNOKCI
Pięknie pomalowane i ozdobione paznokcie to część kobiecego wizerunku, który
przyciąga wzrok wielu ludzi. Istnieje wiele sposobów, aby nadać paznokciom wyjątkowy
i oryginalny wygląd. W prezentowanym niżej artykule, swoją uwagę skupię na tradycyjnym
malowaniu paznokci oraz na ich zdobieniu za pomocą pyłków, rapidografu i pędzli.
Malowanie paznokci rozpoczyna się od usunięcia skórek, spiłowania ich i nadania im
odpowiedniego kształtu. Następnie odtłuszcza się je zmywaczem do paznokci, a skórę wokół
nich natłuszcza się, aby lakier do niej nie przywarł. Po przygotowaniu paznokci, nakłada się na
nie cienką warstwę bazy, która wzmocni przyczepność lakieru i ochroni przed
przebarwieniami. Po wyschnięciu bazy, umieszcza się pędzelek na środku płytki i bez
odrywania go od płytki paznokcia maluje się ją najpierw od góry do dołu, a dopiero później
boki. Kiedy paznokcie dobrze wyschną nakłada się drugą warstwę lakieru. Na sam koniec
nakłada się utwardzacz, wzmocni on trwałość lakieru, a paznokcie będą pięknie lśniły.
Oprócz tradycyjnego malowania paznokci, które niewątpliwie sprawia, że wyglądają
one piękniej, można również skorzystać z wielu metod ich zdobienia. Jedną z najnowszych
metod zdobienia paznokci jest zdobienie ich za pomocą pyłków.
Zdobienie paznokci za pomocą pyłków, polega na wtarciu przez kosmetologa
wybranego pyłku w manicure hybrydowy klientki za pomocą pacynki lub palca w rękawiczce.
Po nałożeniu pyłku, pędzelkiem lub szczoteczką omiata on paznokcie, aby usunąć resztki pyłku,
które nie zatopiły się w warstwie lakieru. Na koniec kosmetolog nakłada dwie warstwy topu
i utwardza je w lampie LED. Zdobienie pyłkami nie tylko sprawi, że twoje paznokcie nabiorą
nowego blasku, ale również da ci możliwość uzyskania wielu dodatkowych efektów takich jak:
•
•
•
•

Efekt syrenki
Efekt kameleona
Efekt lustra (Mirror Powder Effect)
Efekt holo

Efekt syrenki – to błyszczący pyłek występujący w wielu wariantach kolorystycznych,
opalizujący (mieniący się w zależności od konta padania światła) na zielono, złoto, różowo
i dający wiele kombinacji. Efekt jaki dadzą pyłki zależy od koloru lakieru hybrydowego.
Paznokcie z efektem syrenki świetnie wyglądają w zestawieniu z pastelami, pięknie mienią się
w słońcu na określony kolor i świetnie sprawdzają się w różnych sytuacjach.
Efekt kameleona, to efekt dostępny w kilku kolorach, które zmieniają swoją barwę jak
kameleon. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, już za pomocą jednego lakieru do paznokci
można uzyskać ciekawie wyglądające kolory, które pod wpływem światła zmieniają się
w zależności od kąta padania promieni.
Mirror Powder Efect (efekt lustra) występuje w sześciu wariantach kolorystycznych:
srebrnym, złotym, różowym, zielonym, granatowym i fioletowym. Dzięki „lustrzanym”
lakierom uzyskuje się na paznokciach efekt tafli lustra. Pyłek ten można nakładać na tradycyjny
lakier do paznokci, jednak efekt lustrzanego manicure osiąga się tylko na hybrydach.
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Efekt Holo to pyłek, którego drobinki doskonale komponują się z każdym kolorem
lakieru. Przypomina błyszczący brokat, mieni się w blasku słońca, dając efekt hologramu.
Drugą wspomnianą wyżej metodą zdobienia paznokci, na którą chcę zwrócić uwagę w
tym artykule jest metoda zdobienia Rapidografem. Rapidograf, to wysokiej jakości narzędzie
przeznaczone do precyzyjnego rysowania tuszem wzorków na hybrydach. Wzory rysuje się na
delikatnie zmatowionej drugiej warstwie lakieru hybrydowego. Po narysowaniu wzoru należy
odczekać kilkanaście sekund, aż tusz dobrze wyschnie, nakładamy top i utwardzamy. Ręcznie
malowane zdobienia nadają paznokciom niepowtarzalnego charakteru, wyglądają jak małe
dzieła sztuki.
Na koniec niniejszego artykułu warto też wspomnieć o metodzie zdobienia paznokci
pędzlami. Zdobienie paznokci pędzlami, to sztuka wymagająca precyzji i wyobraźni. Przed
wykonaniem zabiegu należy jedynie wybrać określony wzór zdobienia lub przedstawić
kosmetologowi propozycję wykonania własnego projektu. Dzięki tej metodzie każda nasza
klientka będzie mogła cieszyć się indywidualnie dobranym i niespotykanym wzorem
ozdabiającym paznokcie.
Opisane wyżej metody zdobienia paznokci nie wyczerpują tematu, ponieważ jest on bardzo
rozległy. Mam jednak nadzieję, że zachęcą one czytelniczki niniejszego artykułu do
wypróbowania nowych trendów w dziedzinie stylizacji paznokci.
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