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3 produkty 
– absloutny must have!
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Ochrona naturalnej płytki
Do najczęściej wykonywanych 
usług należy utwardzanie natural-
nej płytki. Wiadomo bowiem, że 
główną zaletą stylizacji paznokci 
jest ochrona i wzmocnienie. I to za-
równo w przypadku przedłużania, 
jak też klasycznej hybrydy. Dlatego 
pierwszym „must have” w palecie 
produktów jest profesjonalna ba-
za. Jakimi cechami musi się wyróż-
niać? Przede wszystkim mnogością 
zastosowań. Takiego produktu moż-
na będzie zatem śmiało użyć za-
równo do klasycznego manikiuru 
hybrydowego, jako swego rodzaju 
remedium wzmacniającego i utwar-
dzającego płytkę, a także do uzupeł-
nień. Zaletą bazy powinna być jej 
konsystencja – umożliwiająca na-
wet miejscowe nadbudowanie bez 
obaw, że produkt spłynie. Co istot-
ne z punktu widzenia optymaliza-
cji czasu, najlepiej jest wybrać pro-
dukt 3 w 1, który łączy cechy bazy, 
koloru oraz topu nabłyszczającego. 
Co do koloru – najlepiej by był to 
jasny, mleczny odcień. Taka bar-
wa stanowi doskonały podkład pod 
neony oraz pastele. Jeszcze do nie-
dawna brakowało na polskim rynku 
bazy 3 w 1 w takim odcieniu. Teraz 
jednak zaopatrzenie się w produkt 
wysokiej jakości nie stanowi pro-
blemu.
Klientki decydują się na mleczne pa-
znokcie zarówno wiosną, jak i latem. 
Produkt w takim odcieniu świetnie 
sprawdzi się także na ślub lub im-
prezę komunijną. Uniwersalizm ba-
zy w mlecznym kolorze jest nie do 

przecenienia. Pracując tym produk-
tem, możesz zdecydowanie skrócić 
czas wykonywania stylizacji.  

Lśniący pancerz
Gotową stylizację należy zabezpie-
czyć odpowiednim topem. Jak zwy-
kle diabeł tkwi w szczegółach. Cóż 
więc znaczy stwierdzenie „odpo-
wiednim”? Przede wszystkim top 
musi podkreślić walory stylizacji. 
Czyli zabezpieczyć kolor, uwidocz-
nić zdobienie i nadać całości blasku.  

W takim wypadku najlepiej spraw-
dzi się krystalicznie przezroczysty 
i bardzo błyszczący top nawierzch-
niowy. Godne uwagi są te produk-
ty, które po polimeryzacji w lampie 
nie wytwarzają na powierzchni war-
stwy dyspersyjnej – jednocześnie 
zachowując elastyczność. Dlaczego 
top elastyczny? Ponownie odpowie-
dzią jest tutaj uniwersalizm. Taki top 
sprawdzi się zarówno do nabłysz-
czenia i zabezpieczenia paznokci 
przedłużanych, jak również hybry-
dowych, które „pracują”. Produkt nie 
popęka na paznokciu, co gwarantu-
je trwałość zdobienia. Ponadto, jak 
każdy produkt z wytypowanej prze-
ze mnie trójki, cechuje się wysokim 
komfortem pracy oraz łatwą i szybką 
aplikacją. Dokładając do tego równa-
nia doświadczenie i talent stylistki, 
otrzymujemy idealną stylizację. 

Dla niego 
Jak wiadomo, z salonów stylizacji ko-
rzystają zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni. W ostatnich latach dostrzega-
my wzrost zainteresowania męskiej 
części społeczeństwa usługami ma-
nikiuru. Panowie przełamują kolejne 
bariery i bez lęku przed ostracyzmem 
zaczynają dbać o stan swoich dłoni. 
Dlatego w salonie musimy posia-
dać produkt przeznaczony dla męż-
czyzn. Pamiętajmy, że często pierw-
szej wizycie towarzyszy stres. Jedni 
obawiają się nienaturalnego efektu 
zabiegu, a inni czują lęk przed bó-
lem. Zadbajmy o to, aby każdy klient 
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NIEZBĘDNIK STYLISTKI PAZNOKCI – Z punktu widzenia osoby prowadzącej własny 
biznes najważniejsze jest zoptymalizowanie pracy – wykonanie stylizacji w maksymalnie 
krótkim czasie, bez narażenia jakości. Sukces opiera się na połączeniu dwóch czynników: 
z jednej strony liczy się poziom wyszkolenia stylistki, jej technika pracy i umiejętności 
oraz, z drugiej strony, ważne są produkty, z których na co dzień korzysta. 
Gdy te elementy się dopełniają, możemy myśleć o optymalizacji naszych usług. 
W niniejszym artykule skupimy się na produktach, bez których trudo byłoby się obejść.
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czuł się komfortowo. Zapytajmy 
o jego oczekiwania i powód, który 
skłonił go do wizyty w salonie. 
Idealnym produktem wieńczącym 
zabieg męskiego manikiuru będzie 
masło shea. Po jego użyciu dłonie 
prezentują się świetnie. Ważne jest, 
aby postawić na zapach dla panów 
– w grę wchodzą nuty piżma i cedru. 
Nie powinien on jednak domino-
wać nad perfumami używanymi na 
co dzień. Masło shea pozwoli nam 

otworzyć nasz salon na klienta, któ-
ry – jeżeli tylko poczuje się komfor-
towo – będzie chętnie wracał. 

W poszukiwaniu ideałów
Stylizacja paznokci to branża, w któ-
rej ciągle szukamy nowych rozwią-
zań. Są wśród nich produkty, bez 
których trudno jest myśleć o opty-
malizacji pracy i osiąganiu coraz 
lepszych efektów. Komfort działania 

w salonie stylizacji paznokci wyni-
ka z pracy na produktach sprawdzo-
nych i pewnych.  ¨

KATARZYNA KACZMAREK
Sędzia oraz wielokrotna 
medalistka mistrzostw stylizacji 
paznokci. Stylistka paznokci 
z 18-letnim doświadczeniem. 
Miłośniczka pracy z akrylem 
oraz metody żelowej. Prowadzi 
trzy centra szkoleniowe. Fo
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Żyjemy w czasach, 
gdy trendy przychodzą 
i odchodzą, a nowin-
ki branżowe gonią jed-
na za drugą. Kluczowa 
staje się optymaliza-
cja pracy, dzięki której 
pracujemy sprawnie 
i skutecznie


