
               «Nailfest 2016» в рамках виставки «Імідж краси» 

 
 

 
 

Розклад майстер-класів від Гуру нігтьової індустрії !!! 

7 грудня 2016 

10.00-10.15 Реєстрація учасників 

10.15-10.30 Урочисте відкриття Нейл Фестивалю Nailfest 2016! 

 Вітальне слово від спонсорів: Компанія Віталіна, Компанія Дез-Ант, 

Професійна школа нігтьового мистецтва Вікторії Клопотовой. 

Ведучий майстер-класів - Чемпіон Світу з моделювання та дизайну нігтів 

Вікторія Клопотова. Вікторія Клопотова - Віце-Президент ООО 

Східноєвропейської нігтьової асоціації - ВЕНА, Директор конкурсів в східній 

Європі Nailpro EEu, багаторазовий переможець національних, європейських і 

світових Чемпіонатів. Засновник школи з нігтьового мистецтва №1 Professional 

nail school by Viktoriia Klopotova. 

10.30-12.00  

«Гігієна в манікюрному кабінеті - запорука здоров'я майстра і клієнта» 

Солошонок Людмила Володимирівна - науковий консультант, кандидат 

хімічних наук, директор компанії ДЕЗ-АНТ, розповість про інфекційну безпеку 

в індустрії краси! Інфекційна безпека в індустрії краси - особиста безпека 

майстра і захист клієнта. Нормативні документи з очищення, дезінфекції та 

стерилізації манікюрних, педикюрних інструментів. Швидка дезінфекція 

поверхонь. Тренінг по дезінфекції рук. 

Подарунки від компанії отримує кожен учасник! Засіб для дезінфекції рук. 

Засіб для швидкої дезінфекції інструментів. Антиперспірант для нормалізації 

потовиділення і захисту від запаху поту.  

На майстер-класі  Ви дізнаєтеся, як правильно працювати з деззасобами і як 

правильно обробляти поверхні. На практичному занятті, майстри побачать 

ефективність антисептичних препаратів для рук в апараті, що надається 

компанією ДЕЗ-АНТ. Подбайте про здоров'я своє і клієнта! 

12.10-14.00      «Особливості апаратного експрес манікюру.  

Ідеальне покриття гель-лаком » 

На майстер-класі Ви дізнаєтеся і відпрацюєте експрес методику виконання 

безпечного манікюру за допомогою фрезера. Навчити працювати швидко і 



якісно - запорука успіху майстра. Завдяки цій техніці, Ви зможете швидше і 

більше заробляти. Зроби себе успішним! 

Викладач - Надія Узун, Провідний викладач Professional nail school by Viktoriia 

Klopotova. Сертифікований інструктор тм NL n.o.b.e.l. - International educator, 

International Guru Trinity Beauty, сертифікований інструктор форми PIPE. 

Золотий призер МТУ 2013, золотий, срібний і бронзовий призер Чемпіонатів 

NAILPRO Східної Європи 2014 року, 2015-го, 2016р.р. Регіональний 

представник ООО Східноєвропейської нігтьової асоціації – ВЕНА (м.Київ). 

14.10-16.00 

«Досконале моделювання в французькому манікюрі. Гелева технологія » 

Світлана Колмагорова - викладач майстер-класу, продемонструє і навчить Вас 

працювати коректно з гелевою технологією. Ви дізнаєтеся як досягти ідеальної 

роботи, виконуючи Френч. Досконалий французький манікюр - це найвище 

досягнення нігтьового майстра. Будь кращим, а ми допоможемо тобі в цьому! 

Світлана Колмагорова - Ведучий викладач і керівник Професійної нігтьової 

школи Вікторії Клопотової (м.Харків), Сертифікований інструктор тм NL nobel 

- Expert Educator, Гуру тм Trinity Beauty, Сертифікований інструктор форми 

PIPE, Доповідач семінарів і навчальних програм, Засновник і тренер діючої 

команди «Ukrainian Creative Group », Учасник всеукраїнських, європейських 

чемпіонатів, Призер чемпіонату NAILPRPO EEu (Київ 2014 року), Суддя 

чемпіонату Східної Європи NAILPRO EEu, Регіональний представник ООО 

Східноєвропейської нігтьової асоціації – ВЕНА. (Харківська обл.) 

16.10-18.00 

«Ідеї до новорічних свят в дизайні нігтів. Фактурні і площинні дизайни» 

Сьогодні майстри використовують різні техніки і технології для створення 

дизайну, але іноді, володіючи різними вміннями, немає найголовнішого - ідеї! 

На майстер-класі , Яна Кутова підкаже, як знаходити ідеї для дизайну і навчить 

Вас володіти деякими техніками, які допоможуть створювати шедеври на 

нігтиках улюблених клієнтів швидко і віртуозно! 

Яна Кутова - Ведучий викладач і керівник Professional nail school by Viktoriia 

Klopotova (м.Черкаси), нейл-дизайнер з авторськими методиками викладання, 

сертифікований інструктор тм NL nobel - International Educator, сертифікований 

інструктор форми PIPE, призер Чемпіонату NAILPRO EEu 2014, 2015 р.р.,  

регіональний представник ООО Східноєвропейської нігтьової асоціації – 

ВЕНА. (Черкаська обл.) 

 

 Кожному учаснику надаються подарунки! Від компанії ДЕЗ-АНТ – засіб 

антисептики, дезинфекції; від компанії Віталіна - набір фрез для манікюру; 

від бренду NLn.o.b.e.l. - Форми для моделювання нігтів.  

Реєстрація по тел.: +38 068 883 8069, http://klopotova.com/ 

 

http://klopotova.com/

