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28th European Masters’ Award Nail-Design 2015

POLKI MISTRZYNIAMI
EUROPY!

Joanna Nawrocka
I miejsce w kategorii żel/akryl na szablonie
Przygotowania do Mistrzostw European Masters’Award
Nail-Design rozpoczęłyśmy wraz z modelką zaledwie
miesiąc przed konkursem. Trening pomaga mi doskonalić technikę, którą pracuję podczas zawodów.
Wykonuję go zawsze tylko na tej dłoni, która podczas
mistrzostw jest pokrywana czerwonym lakierem.
Dzień konkursu to jak zwykle dużo emocji i adrenaliny, niewątpliwie narastającej w momencie, gdy poznamy uczestników, z którymi przyszło się nam zmierzyć. Na mistrzostwa Europy przyjeżdżają bowiem
wszyscy zwycięzcy konkursów krajowych, często
są to wielokrotnie utytułowani mistrzowie. Dlatego
też konkurencja podczas imprezy takiej rangi jest
znacząca.
Sam konkurs to oczywiście skupienie, by stylizacja,
którą wykonujemy, była w jak największym stopniu
precyzyjna. Biegnący czas oraz towarzyszący stres jak
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zwykle nie pozwolił na uniknięcie drobnych błędów.
Jednak ocena pozostawała w rękach sędziów, którzy
dość skrupulatnie punktowali nasze prace.
Czas oczekiwań na wyniki minął na zwiedzaniu
ogromnych monachijskich targów. W miarę możliwości starałam się również oglądać prace wykonaneprzez innych uczestników konkursu, ponieważ to
bardzo ważny element każdych mistrzostw. Gdy przyszedł czas ogłoszenia wyników na scenie głównej, nie
spodziewałam się tego, co za chwilę się wydarzy.
Zdobycie Mistrzostwa European Masters’Award Nail-Design to dla mnie ogromne wyróżnienie.
Udział w mistrzostwach daje możliwość dokładnego przeanalizowania poziomu swoich umiejętności.
Pozwala dostrzec, co jeszcze powinniśmy udoskonalić oraz na co zwrócić szczególną uwagę w swojej pracy. Każdy konkurs to kolejne doświadczenie, z którego można wyciągnąć wnioski, co należy zrobić inaczej
następnym razem, aby było jeszcze lepiej.
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Łzy szczęścia, okrzyki radości i oklaski na stojąco… tak wyglądał finał 28. edycji mistrzostw
EuropeanMasters’Award Nail-Design 2015, które odbyły się 17 października podczas targów
BEAUTY FORUM Monachium. Miło nam poinformować, iż Joanna Nawrocka zajęła I miejsce
w kategorii żel/akryl na szablonie, zaś Agnieszka Mazur II miejsce w kategorii żel/akryl na tipsie.
Jesteśmy niezwykle dumni z sukcesu laureatek Polskich Mistrzostw Modelowania Paznokci,
które reprezentowały nasz kraj podczas zmagań międzynarodowych. Przedstawiamy relację
aktualnych mistrzyń, które opisują przygotowania i emocje towarzyszące drodze na podium.

Agnieszka Mazur
II miejsce w kategorii żel/akryl na tipsie
Podczas tegorocznych międzynarodowych mistrzostw
European Master’s Award Nail-Design w Monachium
miałam okazję i zaszczyt reprezentować Polskę w kategorii żel/akryl na tipsie i finalnie stanąć na podium
z drugim miejscem, choć przyznam szczerze, że nie
było to łatwe. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Czas poświęcony na ćwiczenia, które zresztą nie
zawsze szły pomyślnie, uważam za bardzo cenny. Dziś
mogę potwierdzić, że dzięki ogromnemu samozaparciu
wiele rzeczy wcześniej nieosiągalnych staje się możliwe. Z ogromną niecierpliwością wyczekiwałam wyjazdu do Monachium i pomimo strachu, jaki mi towarzy.

szył, czułam podekscytowanie. Na miejscu natomiast
bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie organizacja i przebieg mistrzostw. Konkurs zorganizowany był na bardzo wysokim poziomie. Najmniej miło wspominam
czas oczekiwania na wyniki, dlatego że zawsze wzbudza wielkie emocje i w związku z tak dużą konkurencją
z różnych państw nie liczyłam na miejsce na podium.
Sam moment ogłoszenia wyników uważam za nie do
opisania słowami, po prostu życzę tego każdemu, kto
nie miał okazji przeżycia takigo wydarzenia. Jest to
ogromna radość, niedowierzanie i zaszczyt stania na
podium z najlepszymi ludźmi w Europie. Mistrzostwa
te jak żadne inne wcześniej były dla mnie ogromną nauką. Wracałam z bardzo dużym bagażem doświadczeń.

Weź udział w Polskich Mistrzostwach Modelowania Paznokci!
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W niedzielę 6 marca podczas targów BEAUTY FORUM do walki staną uczestnicy, którzy
powalczą o miejsca na podium w kategoriach żel/akryl na tipsie oraz żel/akryl na szablonie!
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Zgłoszeń szukaj na www.beauty-fairs.com.pl
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