
Zadbane dłonie i pięknie ozdo-
bione paznokcie powoli stają 

się standardem w życiu kobiety. 
Niestety, z powodu braku czasu 
czy rodzaju wykonywanej pracy, 
nie każda z nas może pozwolić 
sobie na czasochłonne i niezwy-
kle barwne zdobienia. Zbliżająca 
się noc sylwestrowa i następują-
cy po niej karnawał to doskonała 
okazja na to, by dać upust swojej 
fantazji. To idealny moment, w 
którym możemy pozwolić sobie 
na odrobinę szaleństwa. Wyob-
raźnia i doświadczenie stylisty 
daje tu nieskończenie wiele moż-
liwości - wszystko w zależności 
od potrzeb i okoliczności. Jedną z 
metod, która umożliwi uzyskanie 
zapierającego dech w piersiach 
efektu końcowego, są paznokcie 
wykonane metodą akrylową. 
 Przed przystąpieniem do pra-
cy dezynfekujemy dłonie i sta-

rannie przygotowujemy płytkę 
paznokcia. Nadajemy jej odpo-
wiedni kształt, usuwamy lub pod-
suwamy skórki za pomocą cążek 
bądź kopytka, a potem delikatnie 
matowimy płytkę paznokcia pil-
nikiem o drobnej ziarnistości. Na-
stępnie paznokcie odtłuszczamy 
specjalnym preparatem i nakła-
damy primer. Do tego celu pole-
cam używać produkty wyłącznie 
znanych i renomowanych marek, 
ponieważ dają one gwarancję, iż 
płytka paznokcia będzie odpo-
wiednio przygotowana. Wymie-
nione czynności mają ogromny 
wpływ na kolejne etapy naszej 
pracy. 
 W zależności od kształtu i 
wielkości płytki paznokcia do-
pasowujemy odpowiedni szab-
lon. Następnie przygotowujemy 
pędzle, które powinny być wy-
sokiej jakości, najlepiej z natural-

nego włosia i ręcznie wykonane. 
Dobrze dobrane ułatwią, a nawet 
przyśpieszą pracę. To nimi będzie-
my formować kształt paznokcia 
i wykonywać zdobienia. Kolejną 
czynnością jest dobranie kolorów 
liquidu i pudrów akrylowych w 
zależności od potrzeb. 
Pracę zaczynamy od stworzenia 
podstawy, nadając kształt i dłu-
gość paznokcia za pomocą akry-
lu krystalicznego. Czynność tę 
powtarzamy ze szczególną sta-
rannością na kolejnych palcach. 
Zdejmujemy szablony i ewentu-
alnie korygujemy przedłużone 
paznokcie. 
 Kolejnym etapem, niezwykle 
lubianym przez stylistki, jest zdo-
bienie paznokci. To właśnie tu 
możemy popisać się doświadcze-
niem, wiedzą i umiejętnościami 
nabytymi na przestrzeni lat. Zdo-
bienie paznokci to etap, w którym 
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nie ma rzeczy niemożliwych, do-
tyczy to zarówno metody żelowej, 
jak i akrylowej. Jedynie potrzeby 
klientki mogą ograniczyć wodze 
naszej fantazji. To właśnie fi nezyj-
ne zdobienia nadają unikalność 
paznokciom, które zawsze - nieza-
leżnie od sytuacji - będą uzupeł-
nieniem wizerunku każdej kobie-
ty. Możliwości jest nieskończenie 
wiele: od zdobień akrylem koloro-
wym, przez kwiaty w 3D, wtapiane 
cyrkonie, suszone kwiaty, koronki 
lub kryształki Svarowskiego, loga 
renomowanych fi rm, np. CHANEL, 
oraz inne - czasami niespotykane 
- przedmioty. Wykonanie zdo-
bienia zarówno w akrylu, jak i w 
żelu to dość żmudne i niezwykle 
czasochłonne zajęcie. Jedynie do-
świadczenie, umiejętności oraz 
lata praktyki pozwolą na uzyska-
nie oczekiwanego efektu końco-
wego. O ile wtopienie elemen-

tów, np. brokatu czy cyrkonii, w 
masę akrylu bądź żelu jest proste, 
to zdobienie kolorowym akrylem 
wymaga pewnego doświadcze-
nia, bez którego nie da się wyko-
nać wielobarwnych kwiatów czy 
innych równie ciekawych wzo-
rów.
 W prezentowanym przypadku 
użyliśmy proszków w dwóch ko-
lorach: czarnym i złotym, co dało 
przedsmak nadchodzącej zabawy 
w noc sylwestrową. Dodatkowym 
zdobieniem jest kwiat wykona-
ny na co drugim palcu z białego 
i czerwonego akrylu, co w fazie 
końcowej wywołuje wrażenie 
efektu 3D. Całość pokryta została 
cienką warstwą akrylu krystalicz-
nego, którą opiłowujemy, nadając 
jej odpowiedni kształt, a następ-
nie matujemy i polerujemy na 
wysoki połysk. Na tak wykończo-
ne paznokcie nakładamy lakier 

bazowy, który zapobiega żółk-
nięciu, wzmacnia i uelastycznia 
akryl, oraz cienką warstwę lakieru 
nabłyszczającego.
 Wykonanie paznokci i zdobień 
kolorowym akrylem nie należy do 
łatwych, ale daje więcej możliwo-
ści niż metoda żelowa. To właś-
nie dzięki kolorowym proszkom 
możemy uzyskać niepowtarzalne 
zdobienia, które z całą pewnością 
staną się idealnym uzupełnieniem 
kreacji sylwestrowej. Sylwester to 
noc szaleństw, jedna z nielicznych 
w ciągu roku, kiedy możemy so-
bie pozwolić na niezwykle długie 
o niepowtarzalnych kształtach 
paznokcie w szampańskich kolo-
rach, mieniące się brokatem.
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