
Wielki Come Back 



Faraon Narmer - barwienie henną wnętrza dłoni, podeszwy stóp i paznokci. 

3000 lat p.n.e. 

Nefretete - barwienie na czerwono paznokci  (kolor zastrzeżony wyłącznie dla rodu  

królewskiego). 

Chiny - lakier (guma arabska + żelatyna + wosk pszczeli + barwniki roślinne + kurze białko). 

600 p.n.e. 

Chiny - naparstki biżuteryjne ze srebra 
i złota. 



Renesans - preparaty bezbarwne, 

- paznokcie w kształcie migdała, 

- krótkie i lekko wyostrzone, 

- adaptacja patyczka z drewna 
pomarańczowego. 

0-1800 n.e. 

1800-1900 

Wcieranie oliwy zabarwionej 
na czerwono. 

- Użycie  metalowych nożyczek i  
metalowych pilników, 

- wcieranie w paznokcie barwionych 
pudrów i kremów. 

1900 



Flowery manicure products 
nowy rodzaj pilnika - 
materiał ścierny na 
drewnianym podkładzie. 

1910 

1917 

"Nie obcinaj skórek!” 
reklama w Vogue. 
Pierwszy zestaw do 
domowego manicure. 

Wykorzystanie farb samochodowych 
jako lakierów do paznokci. 

1920 

1925 

Pojawienie się 
lakierów w odcieniach 
różu i czerwieni. 



Powstaje pierwowzór francuskiego 
manicure - różowy krem i kredowo     
biały płyn nakładany pod końcówkę 
paznokcia. 

1927 

1930 

Gwiazdy filmowe wprowadzają 
lakiery do mody. Zmywacz i 
oliwka. G. Garbo - przedłużanie  
paznokci taśmą filmową i 
malowanie na czerwono. 

Revlon – powstanie lakieru 
Dopasowywanie koloru szminki 
do lakieru. 

1932 

1934 

Maxwell Lappe 
(dentysta) tworzy 
sztuczne paznokcie dla 
osób obgryzających.  



Powstaje szablon nakładany na 
paznokieć zapewniający równe 
nałożenie lakieru. 

1936 

1937 

Zostaje opatentowana 
metoda stosowania tipsów 
do naprawy i przedłużania 
paznokci. 

Rita Hayworth - moda na długie, 
czerwone paznokcie -  bardziej 
owalne niż ostre. Popularność 
męskiego manicure. 

1940 

1950 

Powiększanie gamy 
kolorów. Moda na 
owalne i jaśniejsze. 



Thomas Slack - patent na foliowe 
szablony do nakładania akrylu. 

1957 

1970 

„Lata 70 latami sztucznych 
paznokci”. Paznokcie bardzo długie 
dla bogatych sfer.  Powstają 
pierwsze salony piękności. 

Moda na kwadratowe paznokcie 
(konkursy stylizacji, krzywa C). 

1973 

1976 

Jeff Pink - twórca 
francuskiego 
manicure. 



Firma Sogo - system 
fiberglass. 

1979 

1980 

Zaadaptowanie frezarek 
dentystycznych i 
jubilerskich. Pierwsze targi 
i mistrzostwa świata 
stylizacji. Neonowy szał. 

Pierwszy system żelowy 
(lampa wynaleziona przez 
Jamesa Giuliano). 

1982 

1994 

Światłoutwardzalny 
liquid i akryl trafiają 
na rynek. 

Uma Thurman - moda na 
krótkie, naturalne 
paznokcie z francuskim 
manicure lub pomalowane 
na bardzo ciemne kolory 
np.: bordo, burgund.  

1995 









































































mini 

asymetria 

kokardy 

spodnie do ślubu 

ekspozycja pleców 

Black & white 

moda na paznokciach 

pastele 

ślubna czerwień i neon 








