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برای فصل گرم
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تابستان، فصل لبریز شدن از رنگ  هاست؛ 

فصل آفتاب و دریا و صندل های رنگارنگ و 

ایام پیراهن های گشاد و خنک و گل دار. برای 

کامل کردن ترکیب تابستانی تان، دست تان را هم 

تابستانی کنید. 

در این راهنمای کوتاه، با مراحل مانیکور )مراقبت 

از دست ها و ناخن های دست( و پدیکور )مراقب از 

پاها و ناخن های پا( که به راحتی در خانه قابل انجام  

هستند آشنا می شوید. تمام ابزارهایی که برای 

مراقبت از ناخن های تان به آن احتیاج دارید در 

فروشگاه آنالین دیجی کاال موجودند. راهنما را 

بخوانید، به وب سایت دیجی کاال مراجعه کنید 

و با انتخاب و خرید ابزارهای مانیکور و پدیکور، 

همه چیز را مقابل در منزل تان تحویل بگیرید.

راهنمای یک مانیکور کامل در خانه
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اگر از الک ژلی استفاده کرده اید و می خواهید آن را در خانه پاک کنید، یک راه حل ساده 

برای شما وجود دارد، تعدادی گازاستریل را در استون شناور کنید. گاز را دور انگشت تان 

بپیچید. حاال یک فویل دور گازاستریل مرطوب از استون بگیرید؛ انگار که انگشت تان را 

با الیه های گاز و فویل پانسمان کرده اید. پنج تا هفت دقیقه منتظر بمانید. حاال الیه ی ژل 

به آسانی از روی ناخن شما کنده می شود.

1

الک پاک کن اتود 
 محلول

 حجم: ۱۰۰ میلی لیتر

 مبدأ برند: کره

 بدون استون

 اگر الک شما تیره و پوست شما بسیار روشن 

است، قبل از پاک کردن الک، یک الیه ی ضخیم 

کرم روی دستان تان بمالید. به این ترتیب از 

رنگ گرفتن پوست تان جلوگیری می کنید.

اگر بالفاصله بعد از پاک کردن الک، می خواهید 

یک رنگ دیگر الک را روی ناخن های تان 

بزنید اما اثر الک قبلی هنوز روی ناخن تان 

باقی مانده است، می توانید دستان تان را برای 

چند دقیقه در محلولی از آب و سودای خوراکی 

یا آب و خمیردندان سفید کننده قرار دهید.

به مدت چند دقیقه 

دستان خود را در 

محلول آب و سرکه ی 

سفید قرار دهید تا 

چربی ها از روی پوست و 

ناخن شما زدوده شوند.

اسکراب الیه بردار نیوآ مدل 
Gommage

 حجم: ۷۵ میلی لیتر

 مبدأ برند: آلمان

E دارای ویتامین 

 حاوی دانه های آبی رنگ فعال 

برای الیه برداری مالیم پوست

2
سلول های مرده ی 

پوست دستان 
خود را  با  اسکراب 
الیه برداری کنید.

ناخن های خود را با الک پاک کن بدون استون پاک کنید.
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 ناخن های خود را سوهان 
بکشید و به حالت دل خواه 

دربیاورید.

ست مانیکور ویتالی 8 عددی 
A611 مدل

 ابزارها: سوهان، تمیز کننده ی زیر  ناخن، 

موچین، عقب برنده ی ناخن با دو سایز 

مختلف، قیچی گوشه گیر ناخن،  ناخن گیر و 

دورگیر ناخن

 ابزارها از استیل ضدزنگ

 دارای کیف چرمی زیپ دار 

3
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روغن ترمیم کننده و نرم کننده 
کوتیکول ناخن ماواال 

 روغنی

  حجم: ۱۰ میلی لیتر

 مبدأ برند: سوییس

 محکم کننده ی نوک ناخن های نرم

 بدون النولین

 قابل استفاده در صورت وجود الک ناخن

 جلوگیری از ریشه ریشه شدن ناخن

پوست ضخیم شده ی اطراف 
ناخن تان را بگیرید و سپس مواد 

ازبین برنده ی کوتیکول را دور 
ناخن های تان بمالید.

کرم دست و ناخن هرباسین
 Wuta Kamille AloeVera مدل 
 مناسب برای پوست معمولی

 حجم: ۳۰۰ میلی لیتر

 مبدأ برند: آلمان

E و A دارای ویتامین های 

 حاوی عصاره های بابونه، آلوئه ورا و بادام آفریقایی

 استحکام بخش و تقویت کننده ی ناخن

 مرطوب کننده و نرم کننده ی پوست

 بدون الکل و مواد شیمیایی

کرم تغذیه کننده دست بی یلندا 
Happy End سری
 مناسب برای پوست خشک

 حجم: ۷۵ میلی لیتر

 مبدأ برند: لهستان

E و A دارای ویتامین های 

 ضد پیری و بازگرداننده ی حالت 

االستیکی پوست

 مرطوب کننده ی قوی برای پوست های 

خشک و ناخن های شکننده

محلول استحکام بخش

SCINTIFIQUE مدل a ناخن 
 محلول

  حجم: ۵ میلی لیتر

 مبدأ برند: سوییس

 محکم کننده ی نوک ناخن های نرم

 جلوگیری از شکستن و الیه الیه شدن ناخن

استفاده ی دائم از مواد شوینده ی شیمیایی و الک، دستان شما را خشک 
و ناخن های تان را شکننده و آسیب پذیر می کند. با ترمیم کننده های 
پوست و تقویت کننده های متنوع ناخن در وب سایت دیجی کاال، 

ازپوست دست و ناخن های تان مراقبت کنید. 
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 Ultra Stay And Gel Shine بیس کت کاتریس

  ژل بی رنگ

 حجم: ۸ میلی لیتر

 افزایش دوام و ماندگاری الک

 محافظت از خراش و ترک خوردگی

 درخشان کننده ی الک 

با پد پنبه ای، 
چربی اضافه روی 

ناخن تان را پاک 
کنید.

 )Base Coat( یک الیه بیس کت
روی ناخن تان بزنید تا ماندگاری 

الک شما بیش تر شود.

 بیس کت را روی ناخن خود 

بمالید و بگذارید خشک شود.

یک قطره الک را در مرکز ناخن، 

کمی باالتر از کوتیکول ناخن تان 

قرار دهید.

به دقت قطره را به سمت کوتیکول 

برانید؛ به طرزی که فاصله ی بسیار 

کمی تا کوتیکول باقی بماند.

 برس الک خود را به سمت باال 

بکشید و تا لبه ی ناخن ادامه دهید.

به پایین ناخن برگردید و انحنای یک 

طرف ناخن را با الک پر کنید. 

بعد از پرکردن انحنای ناخن، 

کشیدن برس را تا لبه ی ناخن 

ادامه دهید.

 عمل مرحله ی قبل را برای 

سمت دیگر ناخن تکرار 

کنید.

 اگر الزم است، مسیر را برای الیه ی 

دوم تکرار کنید و در آخر  یک الیه 

تاپ کت که زود خشک می شود، 

روی ناخن تان بزنید.
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الک ناخن کاپریس 

 Alicia مدل

 براق

 حجم: ۱۱ میلی لیتر

 مبدأ برند: فرانسه

 خشک  شوندگی سریع و 

ماندگاری طوالنی

 درخشندگی زیاد

الک ناخن 

آنی 

 براق

 حجم: ۱۵ میلی لیتر

 خشک  شوندگی سریع و 

ماندگاری طوالنی

 پوشش دهی مناسب

الک ناخن 

میسلین

براق

حجم: ۱۰ میلی لیتر

مبدأ برند: آلمان

خشک  شوندگی سریع و 

ماندگاری طوالنی

درخشندگی باال

الک ناخن ماواال  

 Mini Milky  مدل

 براق

 حجم: ۵ میلی لیتر

 مبدأ برند: سوییس

 بدون تولوئن، کافور، دی بوتیل 

فتاالت و نیکل

8

با فراسیدن تابستان، به سراغ الک هایی با رنگ های گرم و شاد بروید

 و نشاط رنگ ها را در روزهای داغ و شب های کش دار آن جاری کنید. 

الک های غلیظ نئونی، در کنار رنگ طبیعی ناخن، به تصویر مایعی رنگین پشت شیشه  شبیه می شوند. پس بهتر است برای این که 
رنگ های نئونی روی ناخن های تان جلوه  ی زیباتری داشته باشند، ابتدا یک الیه الک سفید روشن را به عنوان پایه روی ناخن تان 

بزنید و بعد از این که به خوبی خشک شد، رنگ های خیره کننده ی نئونی را به عنوان الیه ی دوم استفاده کنید. 

328 94
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الک هایی با سایه های مختلف بژ نسکافه ای تا بژ صورتی، رنگ های گچی روشن و 
تونالیته های مرجانی برای اغلب پوست های برنزه و آفتاب سوخته، مناسب و شیک هستند.

اگر پوست شما به  طور طبیعی تیره است یا در 
روزهای داغ تابستان حسابی آفتاب گرفته اید، از 
تونالیته های کالسیک شنی ماسه ای و رنگ های 

خامه مانند استفاده کنید.

در هوای مرطوب و شرجی، الک به مدت زمان بیش تری برای خشک شدن احتیاج دارد.
شاید تصور کنید که حرکت باد می تواند به خشک شدن الک شما کمک کند. این یک تصور 

نادرست است؛ پس در معرض باد فن و هواکش ننشینید!بعد از این که الک شما کمی خشک  شد، 
دستان تان را در آب یخ قرار دهید. الک شما به سرعت خشک می شود.

ژل براق کننده ی ناخن آنی 

 ژل

 حجم: ۱۵ میلی لیتر

 کمک به جال و ماندگاری الک

بعد از این که الک شما خشک شد، تصویر تابستانِی ناخن های خود را با یک تاپ کت 

)Top coat( مناسب کامل کنید. روی الک گچی غلیظ تان یک براق کننده بزنید یا 
اگر به جلوه ی درخشنده تری عالقه دارید، یک براق کننده ی مرواریدی و متالیک، 

انتخاب  درستی برای شماست.

اگر دل تان 

رنگ های تیره 

و زمستانی 

می خواهد، 

می توانید با یک 

براق کننده ی 

صدفی آن را 

مناسب فصل 

گرما کنید. به یاد 

داشته  باشید که 

رنگ های بسیار 

تیره، مانند 

آبی سیر، روی 

ناخن های کوتاه 

زیباترند.
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