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Koci języczek
BEATA FAJFER

Niezbędnym asortymentem potrzebnym do
pracy każdego stylisty jest zestaw profesjonalnych pędzli do stylizacji paznokci. Ich
wykonanie, kształt, grubość i rodzaj włosia,
jak i wielkość samego pędzelka oraz jego
przeznaczenie nie są przypadkowe. Dobór
odpowiedniego w zależności od wybranej
metody akryl bądź żel jest niezwykle istotne i ma duży wpływ na efekty naszej pracy.
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów
pędzelków o różnych kształtach oraz długościach. Każdy z nich przeznaczony jest do
innych prac. Wszystko w zależności od potrzeb, umiejętności i doświadczenia stylisty
oraz wybranej metody. Innych pędzli użyjemy do prac podstawowych np. do modelowania paznokci, a innych do artystycznych
zdobień w akrylu. Dobór odpowiedniego
jest tu niezwykle istotny, a jego wybór nie
należy do najłatwiejszych.
Jednym z podstawowych pędzelków, który
stanowi wyposażenie każdego stylisty paznokci, jest pędzelek zwanym potocznie
„kocim języczkiem”. Ta dość dziwna, a zarazem śmieszna nazwa nie jest przypadkowa
i ma swoje uzasadnienie w jego przeznaczeniu. Pędzelek ten, kształtem przypomina
koci język z dość charakterystycznie ukształtowanym szpicem i delikatnie spłaszczona
metalową obudową. Zwykle wykonywany

jest ręcznie z najwyższej jakości włosia naturalnego. Dostępny bywa w kilku rozmiarach 4, 6, 8 gdzie do każdego rozmiaru
przypisana jest inna wielkość pędzelka.
“Koci język” to niezastąpiony pędzelek
z głównym przeznaczeniem do zdobień
w akrylu. Dzięki jego charakterystycznej
budowie oraz odpowiedniemu ułożeniu
włosia jesteśmy w stanie wykonać nawet
najbardziej skomplikowane zdobienia np.
kwiaty wypukłe z akrylu, wzory 3D, mozaiki
oraz inne w zależności od potrzeb.
Jak widać możliwości, jakie nam daje koci
języczek, jest niezwykle dużo, a próba wykonania ich pędzlem zwykłym, przeznaczonym do nakładania akrylu, byłaby dużym
utrudnieniem. Do pewnych prac “koci języczek” jest pędzelkiem niezastąpionym. Pędzelkiem, dzięki któremu wykonanie delikatnych prac staje się o wiele łatwiejsze,
prostsze, a zarazem przyjemniejsze. To
właśnie dlatego zyskał uznanie wielu znanych stylistów w branży, którzy tworząc
niepowtarzalne zdobienia posługują się
właśnie “kocim języczkiem”.
Jak widać dobór odpowiednich pędzelków
w zależności od wybranej metody, a przede
wszystkim rodzaju zdobień jest bardzo
ważny. Dość częstym błędem jest zakup
pędzelków nieznanych firm potocznie zwanych „no name”, które nie posiadają żadnego doświadczenia w zakresie wykonania
i doboru odpowiedniego włosia oraz użytych podczas produkcji materiałów. To błąd,
którego skutki są nieodwracalne. Niestety
praktyka ta stosowana jest przez początkujących stylistów w branży. Osoby te nie mają pojęcia, że praca na produktach niezna-

nego pochodzenia jedynie utrudni im życie.
Jednym z pierwszych kroków każdego początkującego stylisty powinien być zakup
wysokiej jakości asortymentu, znanych i renomowanych firm. Firm, w których kupno
produktów wiąże się z fachową poradą najlepszych stylistów w branży. Mam tu na
myśli nie tylko pędzelki, ale cały niezbędny
asortyment potrzebny do pracy. W tym zawodzie podstawą sukcesu jest praca na
produktach znanych i renomowanych marek. Tylko takie podejście przyniesie efekt w
postaci pięknie wykonanych i ozdobionych
paznokci, a co za tym idzie zadowolenie i
uśmiech klienta. Naturalnie idzie to w parze
z doświadczeniem i wiedzą stylisty.
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