
Домашній манікюр: впораємося самі?

      

Кому не знайома ситуація, коли часу на збори мало, а свіжий манікюр просто необхідний.
Доводиться займатися цією процедурою будинку. На перший погляд, зробити манікюр
самостійно нескладно. Однак у цій справі є теж свої маленькі хитрощі. Давайте їх
освоювати.

Для початку згадайте, як вам робили манікюр у салоні, і постарайтеся повторити всі
пункти.

Підготовка нігтів. Вимити руки з милом і приготувати для нігтів живильну ванночку.
Наприклад, таку: в теплу воду додати лимонного соку і кілька крапель ефірного масла.
Масло можна взяти будь-яке, але краще те, що вам подобається. Можна
використовувати оливкову. Підійде і звичайний зволожуючий лосьйон для тіла.
Тривалість ванночки 10-15 хвилин.

Насухо витерти руки. Пам’ятайте, підпилювати нігті мокрими не можна, вони
травмуються. Але якщо їх необхідно підстригти, бажано, навпаки, стригти вологими.

Пиляємо за правилами. Для цих цілей використовуємо пилки не залізні, а «нового»
покоління: пластикові, скляні або картонні з дрібнозернистим покриттям. Рухи пилкою
необхідно здійснювати не вперед-назад, а в одну сторону.

Необхідно прибрати кутикулу. Професіонал в салонах кутикулу (шкіру навколо нігтя)
відрізає. Для цієї процедури потрібно мати належну вправність, щоб не порізатися. Не
будемо ризикувати і знову опустимо руки на кілька хвилин в нашу живильну ванночку.
Кутикула розм’якшиться, і можна акуратно зрушити її спеціальною дерев’яною паличкою.
Вона додається до манікюрним наборам.

Добре, якщо у вас вдома є масло або спеціальний засіб для пом’якшення кутикули. Його
наносять на 5 – 10 хвилин.
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Готуємо нігті до покриття. Перш ніж братися за лак, добре б кілька хвилин помасажувати
руки і пальці мигдальним маслом і змастити їх живильним або зволожуючим кремом. Під
час масажу продовжуємо акуратно зрушувати кутикули до основи нігтя. Даємо
можливість крему вбратися, це займе приблизно 10 хвилин. Потремо нігті рідиною для
зняття лаку, щоб їх знежирити.

Наносимо лак. Більшість жінок у домашніх умовах не користуються основою під лак.
Професіонали ж вважають цей крок необхідним для того, щоб лак рівніше лягав і довше
тримався. Отже, відповідальний процес. Починаємо з мізинця і наносимо пару шарів
кольорового лаку. Кожному шару даємо просохнути протягом 2-3 хвилин.

Бажано! Кожен шар наноситься пензликом в три руху: по центру нігтя, а потім по краях.
Перед кожним наступним пальцем мачає пензлик у флакон з лаком. Можна
використовувати закріплювач. Його наносять зверху для того, щоб лак довше не
облазить.

Ваш манікюр готовий. Краще, якщо лак висохне природним чином. Але є спосіб
прискорити цю процедуру. Потримайте руки під струменем холодної води 5-10 хвилин – і
можете сміливо вирушати на захід. Впевнена, червоніти вам за манікюр не доведеться.

На закінчення кілька корисних порад:

- Якщо руки змастити половинкою лимона, шкіра стане біліше, а нігті – міцніше;
- Два дні на тиждень давати нігтям відпочивати від лаку;
- Знімати лак потрібно засобами, які не містять ацетону;
- Не забувайте одягати гумові рукавички, коли займаєтеся прибиранням будинку або
працюєте в саду.
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