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Dyplomowany instruktor stylizacji paznokci oraz przedłużania rzęs w poznańskiej filii
abc-nailstore. Laureatka wielu krajowych i międzynarodowych mistrzostw Nail Design,
m.in. ośmiokrotna mistrzyni Polski, II miejsce Beauty Expo Cup Praha 2010, III miejsce
European Masters Award 2011, mistrzyni Nails Olympic Show „Perfect French”. Prowadzi
jako jedna z nielicznych szkolenia przygotowujące do Mistrzostw Nail Design. Od 2000
roku właścicielka Studia Kosmetycznego BeautyNails w Poznaniu, które jest ośrodkiem
szkoleniowym, centrum zaopatrzenia stylistów, jak również studiem, w którym każdy
klient może zadbać o dłonie i stopy oraz zasięgnąć fachowej informacji dotyczących
prawidłowej pielęgnacji.

Swoje życie zawodowe związałam ze
stylizacją paznokci, ponieważ...
...w 1999 roku zupełnie przypadkowo
postanowiłam przedłużyć własne.
Podczas wizyty u stylistki na tyle
spodobała mi się ta forma pracy, iż
postanowiłam odbyć szkolenie z tego
rodzaju usług. Jeszcze wtedy nie
miałam pojęcia, że praca stanie się moją
największą pasją i zaowocuje zdobyciem
umiejętności, które pozwolą mi osiągnąć
sukces w tej branży.

W mojej pracy kocham...
...codzienny kontakt z ludźmi, którzy
Parasailing w Turcji

reprezentują różne typy osobowości.

Jako dziecko chciałam zostać...
...sportowcem bądź trenerem. Do
szesnastego roku życia moim najlepszym
przyjacielem był sport. Grałam przez 8 lat
w piłkę ręczną, co spowodowało, iż tuż
przed maturą moim celem były egzaminy
na Akademię Wychowania Fizycznego.
Jednak moje losy potoczyły się zupełnie
inaczej i zdobyłam wykształcenie
jako dekorator wnętrz na poznańskiej
Akademii Sztuk Wizualnych.

Pomysły i inspirację czerpię...
...odwiedzając kilka razy w roku

Stylizacja zwycięskich paznokci

www.facebook.com/NailproPolska

targi branżowe oraz korzystam
z ogólnodostępnych źródeł takich jak
internet czy pisma branżowe

Moje największe marzenie...
...związane jest niewątpliwie z moją pracą,
a ściślej dotyczy miejsca pracy. Marzy mi się
gabinet, w którym będę mogła od początku do
końca zaprojektować wnętrze, wykorzystując
wiedzę wyniesioną ze studiów.

Jestem totalnie uzależniona od...
...kuchni męża, ponieważ sama niestety
spędzam w kuchni mało czasu ze względu
na 10-godzinny tryb pracy.

Nie potrafię zrezygnować z...
...ciągłego doskonalenia swoich
umiejętności, czego wynikiem jest chęć
uczestnictwa w kolejnych coraz to bardziej
prestiżowych konkursach. Myślę, że
nadal drzemie we mnie duch rywalizacji,
który został zaszczepiony w dzieciństwie
podczas kariery sportowej...

Mój przepis na udany dzień...
...to dobrze przespana noc, pyszne
śniadanie i zeszyt zapisany samymi
ulubionymi klientkami.

W wolnym czasie uwielbiam być...
...z rodziną i przyjaciółmi, najchętniej
poza domem, ponieważ nie jestem typem
domatora. Kocham wodę i często nurkuję,
więc w okresie letnim każdą wolną chwilę
staramy się spędzać blisko zbiorników
wodnych. Zimą oczywiście góry i narty.
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