


Інструменти для нарощення нігтів



Гель, за допомогою якого перетворюється ніготь, являє

собою в'язку клейку масу. Він буває одно-, двох- і

трифазний. Від кількості фаз залежить, скільки разів

(відповідно від одного до трьох) ніготь покривається гелем 

і скільки разів після покриття поміщається під

ультрафіолетові лампи, під дією якої гель протягом 2-3 

хвилин застигає. Якщо нігті здорові, гель може наноситися

безпосередньо на ніготь, при «зіпсованих» нігтях -

рекомендується попередньо накладати тіпс. Прозорий гель 

дає природний відтінок, а за допомогою комбінування з

білим можна зробити «френч».

При нанесенні гелю на власний ніготь використовується

спеціальна форма, яка підводиться під вільний край нігтя і

закріплюється. Після цього рука поміщається під лампу, і

гель застигає. Потім форму знімають і надають нігтя

бажану довжину та форму.



Різновиди гелів 

• Био-гелі,прозорий для 

укріплення натуральний

нігтів.

• Комуфлюючі гелі.

• Однофазові гелі.

• Констрюючі гелі.

• Гелі для французького 

манікюра.



Нейл – арт адо дизайн нігтів

Нейл – арт, дизайн нігтів - ці слова є синонімами, що

означають прикраса нігтів. Вправний майстер, з його допомогою,

може перетворити нігті ввідмінна прикраса для жінки. 

Багатьом знайоме відчуття, коли хочеться щось оригінально змінити

всобі, тоді і приходить думка про нігті, з якими без особливого ризику

можна проводити експерименти, втілюючи в

життя свою фантазію.Прикрасами нігтів можуть послужити фольга, стрази,

мережива, блиск, акрилові фарби, гелі, лаки та багато іншого. Також

можливий пірсингнігтів. Найбільш часто пірсингу піддають не

справжні нігті, а штучні.Хоча власниці сильних і міцних нігтів

можуть зробити таку процедуру і знатуральними нігтями. Щоб прикраса

не заважало

в процесі роботи,пірсинг роблять на мізинці або безіменному пальці

лівої руки.

Нейл арт включає в себе як різні малюнки і наклейки на нігтях, так

професійний манікюр (в основному французька).



1) Художній розпис нігтів

Найпоширеніший вид дизайну. Малюнок наносится за

допомогоюводно-акрилових фарб

або лаків на поверхню нігтя. У процесі

використовуються спеціальні інструменти (кисті, гол

чки, палички).Результат залежатиме від

професіоналізму й таланту майстра, хоча, впринципі,

ідею можна запропонувати і самому, так як майстер

незавжди здатний відгадати ваші побажання. У

такому вигляді дизайнунайчастіше використовують фо

льгу,

піщинки для нейл арту, мікроблескіі мережива. Резул

тат досить практичний, оскільки в силу відсутностіре

ьєфу він не заважає роботі.



2)  Обємний дизайн

Даний вид дизайну найкраще підійде якщо ви

зібралися відвідати яку

небудь важливу для Вас захід. Такий нейл арт можливий

звикористанням кольорових акрилових пудр і гелів, за

допомогою якихна поверхні нігтя кріпляться різноманіт

і декоративні е ементи,наприклад у вигляді

квітів.

Такий дизайн виконується на готовомуштучному

або натуральному нігті. Є два 

різновиди об'ємного дизайну:

- На зразок площинного дизайну, але з

використанням акрилових пудр і

гелів, які надають малюнку об'єм;

- Композиція, зібрана з декількох окремих елементів.



• 3) Акваріумний дизайн нігтів

Нейл арт, який створює ілюзію перебування композиції

за склом.Створення такого дизайну вимагає використан

ня майже всіх видів засобів, 

доступних для прикраси нігтів (фарби, стрази, фольга, 

акрилові пудри, сухі квіти, 

гелі). Акваріумний дизайн нігтів

вимагаєвисокого рівня професіоналізму майстра. Викон

ується така

прикрасана штучних нігтях. Починається процес з того, 

що майстер проводить підготовку нігтів

до нарощування, далі на 

нігті викладається тонкий шармоделює матеріалу. Після

цього, використовуючи заготовленіматеріали, 

наноситься бажаний малюнок. По завершенню, 

ніготьперекривають моделюючим матеріалом. Потім, 

для придбанняприродного вигляду, ніготь підпилюють і

полірують, щоб надати нігтюгладкість. Одне з

головних переваг акваріумного дизайну нігтів - це

його довговічність. Також існує можливість покрити так

ий ніготь лаком.Цікаво те, що після

зняття лаку ніготь матиме такий самий вигляд, як і до 

його нанесення.


