
Перманентний макіяж – наскільки це важливо для представ-
ниць прекрасної статі?

Перманентний макіяж дозволяє підкреслити красу жінки, до-
помагає їй виглядати доглянутою щодня. Також він є необхідні-
стю для тих жінок, які мають алопецію та після хіміотерапії, такі 
клієнти обслуговуються в нас безкоштовно.

У чому ваші переваги? Чим «берете» клієнтів?

Безумовно, головне в роботі – довіра. Це основа, адже мій 
клієнт мені довіряє, і я не маю права його підвести. Це вже не 
клієнти, а моя друга велика сім’я. Ще однією з основ у роботі 
б’юті-майстра є відчуття міри та смаку, бо клієнт має отримати 
якісні послуги і бути задоволеним на всі 100 відсотків.

Салон краси – ознака майстерності чи данина часу? 

Відкрити салон краси – це велика відповідальність. Зважив-
шись на такий крок, ти маєш чітко розуміти, що можеш задо-
вольнити найвибагливішого клієнта. Тому майстерність завжди 
має перебувати на першому місці.

Кілька корисних порад від вас як фахівця для дівчат.

Варто пам’ятати, що погано виглядає тільки лінивий. Для того, 
щоб бути вродливою, треба слідкувати за собою. Необхідно 
дотримуватися правильного харчування та займатися спор-
том, що є основою з основ. Все решта ми доведемо до ідеалу).

Як не здійснювати помилок, зважившись на перманентний 
макіяж? Що треба знати?

Важливо розуміти, що обирати спеціаліста треба за рекомен-
даціями від людей, які насправді переконалися у фаховості 
майстра, його можливостях та кваліфікації. І, звичайно, обира-
ючи свого фахівця, треба бачити аж ніяк не гламурні фото на 
інтернет-сторінках «спеціаліста». 

Б’юті сфера – це творчість. Що чи хто надихає вас творити?

Так, дійсно, сфера краси – це однозначно творчість, я творю 

щодня. Ви навіть не уявляєте, як це – бачити щасливі оченята 
задоволеного клієнта, посмішку на обличчі жінки, спостерігати 
її безмежну вдячність. Це те, що не купиш за гроші.

Що робить майстра справжнім фахівцем та наскільки важли-
ва віддача від клієнта?

Я чітко розумію, що на своєму місці. Справжній фахівець – по-
стійне вдосконалення, роки практики, підвищення кваліфікації, 
майстер-класи, безперервна робота над собою. І тоді, завітав-
ши до такого майстра, клієнт одразу розуміє, що він в надійних 
руках висококваліфікованого та фахового спеціаліста, який 
здатен реалізувати бачення та мрію замовниці.

Чи завжди ви можете дати клієнту те, що він хоче? Чи дово-
диться відмовляти? З яких причин?

Бувають різні моменти. Я часто відмовляю клієнтам, коли бачу, 
що робити так, як просить жінка, не потрібно (при цьому, при-
чин може бути безліч). Завжди ціную час і кошти кожної люди-
ни, а також поважаю кожного, хто довірився мені.   

Що є популярним у цьому сезоні? Ваш модний прогноз на 
майбутнє.

З упевненістю можна стверджувати про головну тенденцію та 
підтвердити основне – природність буде в моді завжди!  

Ваша діяльність – це можливість дати жінкам прекрасне, під-
креслюючи їхню вроду. Що побажаєте читачкам часопису?

Моя діяльність – дарувати приємні емоції, творити красу та під-
креслювати вроду. Я завжди підтримую своїх людей, намагаюсь 
пояснити, що ми маємо любити, цінувати та поважати себе.    

Побажаю міцного здоров’я, якщо буде здоров’я, все решта ми 
зможемо досягнути самі.

Текст: Дмитро Димов

Ніна Ладнєва – харизматична та епатажна 
представниця б’юті-індустрії, власниця однойменної 
студії «Ніна Ладнєва: стиль краси» та навчального 
beauty-центру. Понад 12 років Ніна є майстром 
перманентного макіяжу, вона не лише робить 
жінок красивішими, але й створивши бренд  «NINA 
LADNEVA STYLE», допомагає їм знайти свій стиль в 
одязі. Майстриня створила місце, де поєднуються 
відмінна якість, широкий спектр послуг та приємне 
обслуговування. Окрім цього Ніна допомагає людям, 
що перемагають важкі недуги, тому майстри салону 
краси обслуговують їх безкоштовно. Таким чином, 
народжувати красу – то шляхетна справа.

Займатись тим, що 
приносить радість, а 
не працювати заради 
матеріальних благ

Nina 
Ladnieva 

Basic information

Діяльність: Ніна Ладнєва 

Спеціалізація: майстер 
перманентного макіяжу з 
понад 12-річним досвідом, 
косметолог, власниця 
студії краси «Ніна Ладнєва: 
стиль краси», бренду одягу 
«NINA LADNEVA STYLE» та 
навчального beauty-центру. 

Досягнення:

- Топ-100  «Ukrainian women»;

- Топ-100 «Галицький П’ємонт 
видатних львів’ян сучасності»;

- Топ-100 найкращих салонів 
України; 

- «Monet Fashion 
awards-2020»  (найкращий 
дизайнер одягу);

- Топ-50 успішних жінок 
Львова.

Місто: Львів

Phone: 0671205309

Inst: @nina_permanent 

Цікаві факти 
- улюблені фільми -  «Зелена 
миля» та «Легенди осені»;

- улюблена країна – Іспанія;

- хобі – лижі, караоке.

113

TOP.UA TOP 100 BEAUTY ДІВ УКРАЇНИ

112


