
Лаки  для нігтів.

Манікюр



Лаки для нігтів і супутні 

засоби

Сьогодні в продажі багато 

нових лаків, таких, про 

яких ще недавно навіть не 

чули, але проте не 

втратили актуальності й 

традиційні види лаків, що 

здавна використовуються 

жінками.



Лак для нігтів, який жодного разу не відкорковували, 
може зберігатися дуже довго. Якщо ж ви почали 
користуватися лаком, то вживати його можна 
протягом двох років. При цьому намагайтеся 
купувати лаки, що містять кульки, які 
перешкоджають загустению. Занадто густий лак 
можна розвести спеціальною рідиною.



Засобу для видалення лаку. У цей час косметологи пропонують широкий 
вибір засобів для зняття лаку. Яке з них вибрати, щоб нігті не тільки не 
постраждали, але й, навпаки, одержали додаткове харчування?

Рідина для зняття лаку повинна бути досить активної для того, щоб 
розчинити синтетичні смоли, що втримуються в лаку нітроцелюлозу й, які 
взагалі розчиняються погано. Із цим завданням превосходно справляється 
ацетон, але він погано впливає на нігті, видаляючи разом з лаком жирові 
компоненти нігтьової пластини й роблячи її дуже ламанням. Але 
косметологічна галузь промисловості все-таки не відмовилася від ацетону 
геть-чисто, він входить до складу деяких засобів для зняття лаку, але все 
більшу популярність здобувають засобу, що містять етил , бутив , амілацетат 
або їх суміші, а також толуол і деякі спирти. Вони більш щадяще ставляться 
до нігтьової пластини, але однаково знежирюють її, тому в рідині для зняття 
лаку додають зм'якшуючі засоби.



Лаки для нігтів від L'ambre 
допоможуть Вам зробити 
бездоганний манікюр. По-
перше, вони гарно лягають і 
рівномірно розподіляються 
на нігтьовій пластині. По-
друге, швидко сохнуть і 
тривалий час залишаються 
на нігтях, не втрачаючи своєї 
привабливості. По-третє, 
захищає нігті від шкідливого 
впливу навколишнього 
середовища, також лак не 
містить ацетону. 

А палітра відтінків просто 
відмінна !!!! 



Доглянуті руки і нігті давно 
вже стали невід'ємною 
частиною гарного вигляду 
поважної себе людини. Шлях 
до успіху в особистому житті і 
кар'єрному рості у всі часи у 
великій степені був 
пов'язаний із зовнішньою 
красою жінки.



Не так складно зробити манікюр самостійно, 
достатньо знати основні правила, мати потрібні 
інструменти і бути акуратною. Але часто вся праця 
знецінюється недбалим забарвленням або від того, 
що лак виявився неякісним. А тому, не економте на 
собі, ніколи не купуйте знижені в ціні лаки. 



Ви повинні знати, що кольорові декоративні лаки не 
містять особливих інгредієнтів для лікування або 
вирівнювання нігтя. Тому, якщо у вас є якісь 
проблеми, краще купувати спеціальне базове 
покриття, до складу якого входять різні корисні 
речовини.
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