
Салоний жіночий манікюр з дизайном (Фотоконкурс) 

Виконується на живих моделях 

Без обмеження учасників за віком 

_____________________________________________________________________________ 

  

Учасник має презентувати салонний жіночий манікюр на двох руках з натуральними 

нігтями. Усі техніки манікюру дозволені. Однотонне покриття має бути на 6 пальцях. Усі 

кольори дозволені. Салонний комерційний дизайн має бути виконаний на 4х пальцях. 

 

Салонний манікюр та дизайн має бути виконаний з використанням новітній передових 

технологій та професійних препаратів, які використовуються в салонах краси. 

 

Модель має бути з натуральними нігтями, без жодного штучного здовження (без 

нарощування)  

 

Учасник має надати онлайн 2 фото готової роботи: 

1-вид зверху 2х рук 

2-приближений вид зверху однієї руки 

 

Манікюр та дизайн має відповідати прикладам роботи, які надає СПУ. 

 

Заборонено:  

- Обробляти фото за допомогою фотошопу та інших фото-редакторів у зоні кутикули, валіків 

та нігтів; 

- 3D дизайн заборонений; 

- заборонено використовувати шаблони, трафарети, наклейки для створення дизайну; 

-будь-які прикраси на руці;  

 

  

1.Довжина нігтів  

Довжина вільного краю нігтів має бути не більше 5 міліметрів.  

Довжина вказівного, середнього та безіменного пальців має бути однаковою. Мізинець та 

великий палець мають гармонізувати із загальною довжиною усіх нігтів. 

 

2.Форма вільного краю. 

Учасники можуть вибрать будь-яку форму, але вона має бути однаковою на усіх 10 пальцях.  

 

3.Обробка кутикули та бокових валіків 

Кутикула має бути видалена на усіх пальцях та мати чистий і рівній зріз, без порізів та 

задирків (заусенец). Лінія кутикули має бути рівною та чіткою. Допускається використання 

усіх технік манікюру. 

 

  

4. Покриття нігтів. 

Кольорове покриття має бути виконане максимально близько до зони кутикули. Воно 

повинно мати чіткий кордон з натуральним нігтем Допускається використання будь-яких 

кольорів та матеріалів. Однотонне покриття має бути виконане на будь-яких 6 нігтях. 



 

5.Дизайн 

Салонний комерційний дизайн має бути виконаний на будь-яких 4х пальцях. Дизайн має 

бути виконаний з використанням швидких салонних технік. 

Критерії: 

-Контрастність та читабельність малюнку. Підбір кольорів та їх гармонічність 

-Гармонічне виконання дизайну без перенавантаження та пустоти 

-Елегантність та деталізація елементів; професійне використання матеріалів.   

 

  
 


