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Mednarodno tekmovanje
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V sklopu sejma frizerstvo in kozmetika je na celjskem sejmišču 4. in 5. februarja potekalo mednarodno tekmovanje
v oblikovanju nohtov Nail Design 2012. Gre za edino tovrstno tekmovanje v Sloveniji, ki ga je letos že deveto leto zapored pripravila in organizirala Mojca Janežič. Vsi tekmovalci so prejeli diplomo o sodelovanju, prvi trije vsakega tekmovanja pa tudi pokale in bogate nagrade. Paša za oči (tudi za obiskovalce) je bilo tudi letos tekmovanje v kategoriji
Total look, kjer so skupine predstavile celoten izgled – celostno zamisel (frizura, make-up, obleka, nohti) na modelu.
Letošnja tema je bila svet vampirjev, v kategoriji tekmovanja Total Look je tekmovalo kar 14 skupin.
»Vzroki, zakaj vsa leta pripravljamo ta

valk in 14 ekip. Med njimi so bili odrasli in

predstavitveni škatlici, ki so bile posta-

tekmovanja so trije: prvi je ta, da z oce-

učenci srednjih in višjih šol za kozmetiko.

vljene na ogled obiskovalcem v vitrini.

njevanjem pripomoremo k boljši kvali-

Tekmovanje je bilo razdeljeno v šest

»Letos je bilo izjemno vzdušje med tek-

teti dela posameznikov; kot drugo, zato,

kategorij: manikira, kjer tekmovalci pri-

movanjem Total look. Sodniki so bili zelo

da se promovira poklic manikira, in zato,

kažejo spretnost nege rok, oblikovanja

navdušeni nad delom skoraj vseh tek-

da se pokaže, kaj vse se še da narediti z

naravnih nohtov in lakiranja; Permanen-

movalnih skupin. Opaziti je bilo velik na-

nohti,« je povedala Mojca Janežič o na-

tno lakiranje, kjer tekmovalci prikažejo

predek pri kreativnosti celotne podobe,

menu priprave tega tekmovanja.

spretnost lakiranja s Soak Off Gel-lak

saj so se vsi zelo potrudili, da se je zgod-

Na tekmovanju so sodelovali manikerji

sistemom na naravne nohte modela,

ba prepletala od nail arta, make-upa,

in manikerke, ki so prikazali svoje spre-

Total look, kjer ekipe na skupno temo

frizure do obleke«, ocenjuje letošnje tek-

tnosti in sposobnosti te stroke. »Vse

»vampirski svet« prikažejo svojo zami-

movanje Janežičeva. Glede organizacije

spretnosti pri vsakodnevnem delu ne

sel na modelu; Nail design, kjer tekmo-

pa: »Letos so krožni sodniki zelo strogo

pridejo do izraza, saj je večina tekmo-

valci prikažejo spretnost podaljševanja

ocenjevali urejenost delovnega mesta in

valnih mojstrovin prezahtevnih za vsa-

nohtov; Stiletto Nail Art, kjer mora tek-

pravilno in varno uporabo vseh izdelkov

kodnevno izdelavo in tudi za uporabo

movalec prikazati sposobnosti obliko-

ter sanitarnih in zaščitnih sredstev med

oziroma nošnjo, podobno kot je visoka

vanja nohtov z izbranim materialom; v

delom. To je tudi pri delu s strankami

moda na modnih revijah,« je razložila

Stiletto obliki na temo »Svet vampirjev«

zelo pomembno, saj vedno več strank v

Mojca Janežič.

in Boxed mixed media, kjer so tekmoval-

salonih pričakuje storitev na zelo viso-

Tudi letos so prejeli veliko število prijav-

ke svojo zamisel nail arta na temo "Svet

kem nivoju.«

nic. Skupaj je tekmovalo kar 49 tekmo-

vampirjev" prinesele že dokončano v
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