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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στην σημερινή εποχή, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, έχουν ανοίξει 

και συνεχίζουν να ανοίγουν πολλά στούντιο ομορφιάς, στα οποία 

προσφέρουν περιποίηση ακρών. Με αποτέλεσμα η ζήτηση μιας καλής 

τεχνίτριας αυξάνετε κάθε μέρα και πιο πολύ. Και για αυτό το λόγο για να 

ξεχωρίσετέ εσείς και να διαλέξει η πελάτισσα ειδικά εσάς, θα πρέπει να 

βάλετε τα δυνατά σας στην εκμάθηση αυτού του επαγγέλματος. Για αυτό 

το λόγο θα πρέπει συνέχεια να αναβαθμίζετε τις γνώσεις σας και να 

προσφέρετε ακόμα πιο πολλά στις πελάτισσες σας. Οπότε θα πρέπει να 

ξεκινήσετε από την βασική ερώτηση.  

Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τα νύχια μας; 
 
 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. 

 

1. Υγιεινή 
Περιλαμβάνει την επεξεργασία όλων των επιφανειών εργασίας με ένα 

αντισηπτικό διάλυμα ή διάλυμα σαπουνιού (τοίχοι, τραπέζι, λάμπες, 

πολυθρόνες και λουτρά). Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, τα χέρια της 

πελάτισσάς και της τεχνίτριας απολυμαίνοντε με αντισηπτικό ή διάλυμα 

σαπουνιού. 
 

 

2. Απολυμανση  
Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει την επεξεργασία όλων των εργαλείων εργασίας, 

των ψαλιδιών και των φρεζών σε ειδικό διάλλειμα που παρασκευάστηκε 

σύμφωνα με τις οδηγίες. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, τα περισσότερα 

παθογόνα σκοτώνονται. 

 

Πιο συχνά χρησιμοποιούνται: επιφανειακές ουσίες, αλδεΰδη, περιέχοντα 

φαινόλη, παρασκευάσματα που περιέχουν χλώριο ή αλκοόλες για την 

παρασκευή διαλυμάτων (πρώτα βάζουμε το νερό σε ειδικό δοχείο και μετά το 

υγρό)  

 

Σημαντικό! Για την απολύμανση των εργαλείων, είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιηθούν μόνο τα μέσα που προορίζονται για το σκοπό αυτό. Λάβετε 

υπόψη ότι αυτά τα υγρά πρέπει να περιλαμβάνουν πρόσθετα 

αντιδιαβρωτικά προστασίας.
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

 Τα εργαλεία είναι ήδη βυθισμένα στο υγρό 

απολύμανσης, ανοιχτά ή πλήρως 

αποσυναρμολογημένα. Πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό 

συγκέντρωσης διαλύματος, τόσο μικρότερη 

είναι η έκθεση σε αυτό. 

 Μέσος χρόνος απολυμαντής 10 – 20 λεπτά. 

 Τα φρεζάκια πρέπει να απολυμαίνονται ξεχωριστά από τα πενσάκια και τα ψαλίδια 

σε ειδικό δοχείο με εσωτερικό ένθετο με οπές. Το διάλυμα αυτό γίνεται σε ποσότητα 

που εξασφαλίζει πλήρη εμβάπτιση των εργαλείων. 

 Μετά την απολύμανση, όλα τα εργαλεία βγαίνουν από το υγρό με ειδικές λαβίδες, 

πλένονται κάτω από νερό και σκουπίζονται στεγνά και τοποθετούνται σε αποστειρωτή 

(κλίβανο). 

 

3. Αποστείρωση 
Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει τη θερμική επεξεργασία όλων των εργαλείων σε ειδικές 

συσκευές αποστείρωσης που προορίζονται για αυτόν τον τύπο επεξεργασίας. 

Υπάρχουν οι παρακάτω τύποι: 

 Gasperlenic (μπαλίτσες) (χρησιμοποιούνται συχνά σε σαλόνια ομορφιάς, αλλά δεν 

εγγυώνται 100% πλήρες καθαρισμό εργαλείων). 

 Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης (η πιο αποτελεσματική επεξεργασία για εργαλεία , που 

χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική και σε άλλες ιατρικές συσκευές, πληρούν όλα τα 

πρότυπα και τις προδιαγραφές ελάχιστης υγιεινής, μπορούν να χειριστούν και 

φρεζάκια και φρέζες από καουτσούκ, απαιτούν τη χρήση πακέτων craft) 

 τα αυτόκλειστα (τόσο αποτελεσματικά όσο οι κλίβανοι ξηράς αποστείρωσης, 

απαιτούν τη χρήση πακέτων craft) 

 Η αποστείρωση των εργαλείων πραγματοποιείται υπό τη δράση της υψηλής 

θερμοκρασίας. Είναι τακτοποιημένα, κρυμμένα, τοποθετημένα σε σχάρα 

αποστείρωσης με θερμότητα ή βυθισμένα σε πακέτα craft και σφραγισμένα. 

Στον θερμοαποστειρωτή, πρέπει να τοποθετήσετε τα εργαλεία απολύτως 

στεγνά. 
 
 

Αποθηκεύστε όλα τα εργαλεία που είναι 

απαραίτητα για μια λυχνία UV αποστειρωτή με 

βακτηριοκτόνα φώτα (μια μονάδα UV μπορεί να 

ενσωματωθεί στο ντουλάπι πεντικιούρ). Η 

δεύτερη επιλογή αποθήκευσης σε ένα γεωμετρικά 

κλειστό δοχείο 
 

Ο πιο εγγυημένος τρόπος για να διατηρηθεί η στειρότητα των εργαλείων 

είναι να αποστειρωθούν σε ένα αποστειρωτή σε ειδικές σακούλες Craft και 

στη συνέχεια να τα αποθηκεύσετε.
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΤΗΝ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ. 

 
           Δυστυχώς, στην επιλογή των απολυμαντικών δεν δίνεται πάντοτε αρκετή προσοχή. 

Οι τεχνίτριες των σαλονιών δεν έχουν πάντα την ευκαιρία να τις επιλέξουν - είτε λόγω 

έλλειψης γνώσης, είτε επειδή κάποιοι ενδιαφερόμενοι ρυθμιστικοί φορείς επιθυμούν να 

επιβάλλουν τη γνώμη τους. Είναι απαραίτητο να θυμούνται οι εργοδότες  και οι υπαλλήλου 

του σαλονιού: η ορθώς επιλεγμένη προετοιμασία απλοποιεί τη διαδικασία απολύμανσης 

και επιτρέπει τη φροντίδα της υγείας και της ασφάλειας του πελάτη και του προσωπικού. 
           Πρώτον - αυτό που πρέπει να θυμάστε όταν επιλέγετε ένα μέσο απολύμανσης - τα 

φάρμακα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην Ελλάδα (να έχουν πιστοποιητικό εγγραφής 

και κανονισμούς για τη χρήση). Ελέγξτε αν έχει λήξει η περίοδος παρασιτισμού του 

φαρμάκου. Διαφορετικά δεν έχετε κανένα δικαίωμα να το χρησιμοποιήσετε στην δουλειά. 

           Δεύτερον - για να επιλέξετε τα σωστά μέσα για την απολύμανση, είναι απαραίτητο 

να γνωρίζετε τις ιδιότητες των προτεινόμενων παρασκευασμάτων. Αυτές οι ιδιότητες 

εξαρτώνται από τη δραστική ουσία - το κύριο συστατικό στη σύνθεση του φαρμάκου. Και 

παρότι σήμερα τα περισσότερα από τα φάρμακα συνδυάζονται (δηλαδή συνδυάζουν και τα 

δύο ή περισσότερα συστατικά), οι κύριες ιδιότητες του φαρμάκου προσδιορίζονται από το 

συστατικό, το κλάσμα μάζας του οποίου είναι το μεγαλύτερο. Αυτό το συστατικό 

ονομάζεται κύρια δραστική ουσία. 

Ανάλογα με τη δραστική ουσία, τα φάρμακα χωρίζονται σε διάφορες κύριες ομάδες, οι 

οποίες περιέχουν: 

 

1. Χλωριούχα φάρμακα 
Τα κύρια φάρμακα αυτής της ομάδας είναι: η ντοκτίνη, η χλωρανθοϊνη, η νεοχλωρίνη, η 

βιοχλωρική. 

Τα συμπυκνώματα για την παρασκευή του διαλύματος εργασίας πρέπει να αραιωθούν με 

νερό σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Το πλεονέκτημα αυτών των φαρμάκων είναι ότι έχουν υψηλή αντιμικροβιακή δράση 

(καταστρέφουν βακτήρια διαφόρων ειδών, ιούς, μύκητες, σπόρια) και ταυτόχρονα είναι τα 

φθηνότερα της αγοράς. 

Το μειονέκτημα τους είναι η παρουσία μιας έντονης οσμής χλωρίου (η οποία θα εξαεριστεί 

σε 10-15 λεπτά) και η υψηλή επιθετικότητα σε διάφορα υλικά - μέταλλα, υφάσματα, ξύλο. 

Το διάλυμα αυτών των φαρμάκων χρησιμοποιείται μία φορά. Ως εκ τούτου, σας 

συμβουλεύουμε να τα χρησιμοποιήσετε για τον καθαρισμό των χώρων και για το πλύσιμο 

των ρούχων. 

 

2. Προετοιμασίες που βασίζονται στη δράση του ενεργού 

οξυγόνου. 
Σήμερα, στην αγορά κυκλοφορούν φάρμακα βασισμένα στη δράση του ενεργού οξυγόνου 

(που περιέχουν οξειδωτικούς παράγοντες και υπεροξείδια): Dismozon pur και υπεροξείδιο 

του υδρογόνου. Όλα τα παρασκευάσματα είναι συμπυκνωμένα.  
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ΑΝΑΤΟΜΊΑ ΤΩΝ ΝΥΧΙΏΝ 
 

Προκειμένου να φροντίσετε σωστά τα νύχια και να μην τα βλάπτετε κατά τη διάρκεια 

του μανικιούρ, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τη δομή τους. 

 

Ας εξετάσουμε τη δομή του νυχιού στην εικόνα.  

 

Το νύχι είναι μια ομαλή, ελαφρώς κυρτή, ημιδιαφανής 

καλαμένια πλάκα, η οποία έχει μια σταθερή δομή και 

αποτελείται από μια πρωτεΐνη (κερατίνη). 

Έχει τρία στρώματα διαφορετικής πυκνότητας, χαλαρά 

ενωμένα κερατοειδή πλάκες, η ουσία που τα συνδέει 

κάνει το νύχι ελαστικό, την κερατίνη (μια πρωτεΐνη που 

περιέχει θείο), το αλατούχο νερό από τους ιδρωτοποιούς 

αδένες, το λίπος από τους σμηγματογόνους αδένες. 

 

Το νύχι βρίσκεται στο κοίτη όνυχα 4. 

Το ανοιχτό τμήμα του νυχιού ονομάζεται σώμα 3. και το κλειστό (εγγύς) τμήμα 

ονομάζεται ρίζα 1. 

Το νύχι περιβάλλεται από όλες τις πλευρές από πλευρικά παρωνύχια (δύο πλευρές 6 και 

ένα προβαλλόμενο κύλινδρο που καλύπτει τη ρίζα του νυχιού που βρίσκεται στην κάτω 

άκρη). 

Το τμήμα του νυχιού, το οποίο κλείνει την πλάκα ρίζας, ονομάζεται παρωνύχιο 5. 

Η επιδερμίδα αναπτύσσεται στο χαμηλότερο ορατό τμήμα του σώματος του νυχιού. Το 

μέρος του νυχτοκάλυπτρου, που καλύπτεται με τη ρίζα και το κάτω μέρος του νυχιού, 

ονομάζεται ρίζα (matrix) 1. Το μπροστινό μέρος της ρίζας λάμπει μέσα από την πλάκα 

των νυχιών με τη μορφή ενός λευκού μέρους της ημικυλινδρικής μορφής, η οποία 

ονομάζεται μηνίσκος του όνυχα 2. 

Λόγω της διαίρεσης των κυττάρων της μήτρας, η πλάκα των νυχιών αυξάνεται. Ο μέσος 

ρυθμός ανάπτυξης των νυχιών ανά μήνα είναι 3-4 χιλιοστά. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης των νυχιών φτάνει στο αποκορύφωμά της στην ηλικία των 10-14 ετών 

και επιβραδύνεται μετά από 20 χρόνια. 

Όροι που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της δομής των νυχιών. 

 
 

 

Υπονυχι (8)  

 

 

Δέρμα κάτω από την ελεύθερη άκρη του νυχιού, που 

αποτελείται από μη κεντρική άνιση κατανομή κυττάρων. 

 

Παρωνύχιο (5) 

 

Το δέρμα στην καμπύλη των νυχιών, καλύπτοντας και 

προστατεύοντας την πλατίνα και την εποχή της ρίζας των 

νυχιών. 



  

6 

 

 

 

 
Μηνίσκος (2) 

 

Η ημισέληνο (μέρος της μήτρας) στη βάση του νυχιού, το 

οποίο έχει ως αποτέλεσμα μια λαμπερή απόχρωση. 

 πιο εντατική διαίρεση κυττάρων 

 ενδοκυτταρική συγκέντρωση κερατοφίνης 

 αδύναμη παροχή τριχοειδών αγγείων 

 εξασθενίζοντας τη δομή των ινών κάτω από τον ιστό 

 

    Ρίζα (1) 

 

 Περιοχή ανάπτυξης νυχιού, που καταλήγει στην αρχή του 

και είναι υπεύθυνη για τη διαίρεση των κυττάρων του 

νυχιού (κερατίνη) 
 

Κοίτη όνυχα 

(4) 

 

  Ιστός κάτω από την πλάκα του νυχιού, υπεύθυνο για την   

πρόσφυση της βάσης και της πλάκας του νυχιού. 
 

 

Παρωνύχιο (5) 

 

μια λεπτή πλάκα   που καλύπτει το νύχι στο πλάι της 

επιδερμίδας και προστατεύει το νύχι 
 

Πλευρικά 

παρωνύχια (6) 

 

Είναι οι πλευρικοί κόγχοι γύρω από την πλάκα του νυχιού, 

μεταξύ της και του πλευρικού κυλίνδρου. 

 
Ρίζα του νυχιού (1) 

 

Αυτό είναι το τμήμα της πλάκας που διεισδύει στο δέρμα. 

Αποτελείται από πιο νεογέννητα κομμάτια, ως εκ τούτου 

μαλακότερη και πιο εύκολα τραυματισμένη. 
 

Η κερατίνη του νυχιού είναι διαφορετική σε δομή από την κερατίνη του δέρματος, είναι 

πιο σκληρή, λιγότερο πορώδη και διογκώνεται αισθητά λιγότερο όταν έρχεται σε επαφή 

με το νερό. 
 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ. 

 

Ονυχολογία - η διάγνωση της κατάστασης των νυχιών, μαζί με εργαστηριακές και 

βακτηριολογικές μυκολογικές μελέτες, παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. για να διαγνώσετε 

σωστά τη νόσο, θα πρέπει να θυμάστε τη φυσιολογική κατάσταση του νυχιού. Σε αυτή την 

περίπτωση, η επιφάνεια της πλάκας του νυχιού είναι λεία, ματ ή ελαφρώς λαμπερή. Μέσω 

αυτού η επιφάνεια είναι γενάτη με μικρά αγγεία και ως εκ τούτου έχει ένα ροζ χρώμα. Η 

αντοχή και η πυκνότητα του νυχιού αξιολογούνται σύμφωνα με το σχήμα της πλάκας του 

νυχιού (σωστό σχήμα, ομαλές άκρες και λεία επιφάνεια), η σύνδεσή του με την επιφάνεια 

του νυχιού, η αντοχή και η βλάβη. 

Η ταχύτητα με την οποία μεγαλώνουν τα νύχια, πάντα έχει σχέση με τις ορμόνες μας (στις 

γυναίκες μεγαλώνουν πιο γρήγορα απ’ ότι στους άντρες), με τις εποχές του χρόνου (το 

καλοκαίρι μεγαλώνουν πιο γρήγορα, απ’ ότι το χειμώνα) και η δραστηριότητα (με το χέρι 

που δουλεύουμε, μεγαλώνουν πιο γρήγορα) 
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ΛΟΓΟΙ (παράγοντες) ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ  

ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ  ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 

 

 παροχή αίματος στους ιστούς 

 διατροφή 

 μηχανική επίδραση στο νύχι 

 ανωνυχία - συγγενής παθολογία της έλλειψης νυχιών 

 δηλητηρίαση με δηλητηριώδεις ουσίες 

 μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή 

 μακροπρόθεσμη επαφή με χημικά 

 τραύμα: οι βλάβες εντοπίζονται συχνότερα στην περιοχή της μήτρας. 

Οι αλλαγές επηρεάζουν την εγγύτερη άκρη, εξαπλώνεται προς την κατεύθυνση του 

ελεύθερου άκρου του νυχιού. 

 φάρμακα: η μακροχρόνια χρήση τους μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην 

ανάπτυξη των νυχιών. 

 η λήψη φαρμάκων (μακροπρόθεσμα) επηρεάζει επίσης την ανάπτυξη των νυχιών.  

 Μυκητιασική λοίμωξη (ONYHOMYCOSIS): σε ορισμένες ασθένειες, ο κίνδυνος 

βλάβης των νυχιών από μικροοργανισμούς (ονυχομυκητίαση αυξάνεται σημαντικά 

μεταξύ των ατόμων που πάσχουν από: 

 διαβήτη 

 οστεοπόρωση 

 τραυματισμός άκρων 

 χρόνια φλεβική ασθένεια 

 περιφερική νευροπάθεια 

 παραμορφώσεις ποδιών 

 διαταραχή της ροής του λεμφικού συστήματος 

 υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης και γλυκών 

 υπερίδρωσίν των ποδιών (υπερβολική εφίδρωση) 

 Επιπλέον, άλλοι παράγοντες συμβάλλουν στην εμφάνιση παθολογιών των νυχιών. 

 κληρονομικότητα 

 έντονο αθλητισμό 

 την κακή υγιεινή των ποδιών  

 ακινητοποίηση (ασθενείς σε κρεβάτι, ασθενείς σε κατάσταση κώματος, αναγκαστική 

ακινησία) 

 παραγωγική δραστηριότητα. 

 

Τα συμπτώματα της ονυχομύκωσης είναι: 

 ψευδολεχονυχία - λευκό χρώμα, λόγω της εισαγωγής του μύκητα στην επιφάνεια του 

νυχιού 

 καντιντίαση - κίτρινο χρώμα σε κάποιο σημείο του νυχιού 

 αιμορραγίες των νυχιών - μαύρο χρώμα (με τραυματισμούς) 

 καντιντίαση, ονυχομυκητίαση, μόλυνση από βακτήρια, πρασινωπό ή καφέ χρώμα 
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ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΝΥΧΙΔΩΝ  
 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι επιδερμίδας και είναι απαραίτητο να επιλέξετε τη μέθοδο της 
σωστής επεξεργασίας. Εάν επιλέξετε εσφαλμένα μια μέθοδο επεξεργασίας, θα λάβετε λάθος 
αποτέλεσμα. Αντί για ένα ποιοτικό και γρήγορο μανικιούρ, ο πελάτης θα έχει ένα άσημο 
μανικιούρ. 
 

Είδη επιδερμίδας: 

 Η κανονική επιδερμίδα μοιάζει με μια λεπτή επίπεδη λωρίδα. 
Δεν χρειάζεται να την κόβετε, αρκεί να κάνετε ένα μανικιούρ spa ή ένα απαλό μανικιούρ. 
Σχεδόν κάθε είδος μανικιούρ είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο επιδερμίδας. Αλλά είναι 
σημαντικό να θυμάστε - ΧΩΡΙΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ! Όλα είναι καλά με μέτρο! 
 

 Η ξηρή επιδερμίδα είναι επιρρεπής σε ρωγμές και εκτός από τη συνεχή φροντίδα 

στο σαλόνι του μανικιούρ, χρειάζεται επιπλέον φροντίδα στο σπίτι. Για τέτοια 

επιδερμίδα είναι κατάλληλο να κάνετε: 

o combi μανικιούρ: Οι παρανυχίδες  στις δύο πλευρές του νυχιού επεξεργάζονται με 

τροχό, και τοποθετούμε ειδικό υγρό ή αλατισμένο διάλυμα πάνω σε αυτές και 

κατόπιν τις κόβουμε με ψαλιδάκι ή πενσάκι. 

o Μανικιούρ μόνο με τροχό κάνουμε όταν το δέρμα είναι παχύ και δεν είναι λιπαρό. 

o Κλασσικό μανικιούρ κάνουμε, εάν οι παρανυχίδες έχουν ρωγμές και έχουν ανοίξει.  

              Στις ξηρές επιδερμίδες είναι καλό να κάνουμε παραφινοθεραπεία. 

 

 Πυκνό, τραχύ δέρμα, είναι το πιο δύσκολο να χειριστεί. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

πρέπει να κοπεί στο τέλος. Για μια τέτοια επιδερμίδα είναι κατάλληλο, το κλασικό 

μανικού και  μανικιούρ με τροχό. Για να αποφύγετε το σχηματισμό της παρανυχίδας, 

πρέπει να φροντίζετε συστηματικά για την επιδερμίδα στο σπίτι - να τρίβετε με λαδάκι, 

να πλένετε τα χέρια σας με ένα ήπιο σαπούνι γλυκερίνης που λειτουργεί σαν ελαφρύ 

ξεφλούδισμα και προωθεί την επούλωση τραυμάτων. Χρησιμοποιήστε κρέμες χεριών 

και νυχιών. 

ΤΡΟΧΟΙ και ΦΡΕΖΕΣ 

 (πως δουλεύομε με αυτά και ποια είναι τα είδη) 
 

Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερες τεχνίτριες μανικιούρ χρησιμοποιούν στην 

υπηρεσία τους, μανικιούρ με τροχό και combi μανικιούρ. Για να υπάρχει καλό αποτέλεσμα 

στο μανικιούρ, πρέπει να διαλέγουμε καλής ποιότητας φρέζες και τροχό. 

 

Φρέζες για μανικιούρ 

Ο τροχός για μανικιούρ και πεντικιούρ αποτελείται από δύο βασικά κομμάτια: ο ένας είναι 

επεξεργαστής και το άλλο ειδικό στυλό στο οποίο μπαίνουν οι φρέζες, με της οποίες η 

τεχνίτρια εργάζεται και εκτελεί μια διαδικασία μανικιούρ. 

 Ο επεξεργαστής ελέγχει την ταχύτητα του κοπτήρα, δίνει την κατεύθυνση της 

κίνησης. 

 Εκτός από το σχεδιασμό, οι τροχοί διαφέρουν στην ισχύ και τη μέγιστη ταχύτητα: 

 Ένας ισχυρός τροχός για την τεχνίτρια δεν πρέπει να είναι λιγότερος από 60W, με 

ταχύτητα 30-45000 στροφές το λεπτό. 
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Για όσους φοβούνται να κάνουν κλασσικό μανικιούρ λόγω υψηλού κινδύνου μόλυνσης, 

μανικιούρ και πεντικιούρ με χρήση του τροχού είναι ιδανικό για αυτή την περίπτωση. 

Μανικιούρ με τροχό εκτελείται σε στεγνή επιδερμίδα χωρίς να τα βάζουμε σε νερό, έτσι 

αποφεύγουμε κίνδυνο μυκητίασης. Τα φρεζάκια διαφέρουν μεταξύ τους από λειαντικότητα, 

διάμετρο και είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν με διαφορετικές ταχύτητες. Για να γίνει αυτό, 

κάθε τεχνίτρια πρέπει να γνωρίζει την διαφορετικότητα των φρεζών: 

 

1. Φρέζες καρβιδίου: 

Η χαρακτηριστική διαφορά των μεταλλικών φρεζών από τις άλλες φρέζες, είναι οι χοντρές 

βελονιές πάνω του. Αυτές οι φρέζες χρησιμοποιούνται στα αρχικά στάδια του μανικιούρ και 

του πεντικιούρ για αφαίρεση του υλικού: αφαιρώντας ένα μεγάλο στρώμα χονδρού δέρματος 

από τις φτέρνες, ένα στρώμα ακρυλικού ή σκληρού κάλου. Ανάλογα με το μήκος, τη διάμετρο 

και το σχήμα επιλέγετε φρεζάκι για τη δουλειά που χρειάζεστε. Η ακαμψία της φρέζας μπορεί 

να προσδιοριστεί από τις χρωματικές εγκοπές πάνω στο σώμα της φρέζας: 

 

 

 

o Μαύρο χρώμα έχει το πιο σκληρό φρεζάκι. 

o Μπλε χρώμα είναι λιγότερο σκληρό. 

o Πράσινο και κόκκινο (ανάλογα με τις εγκοπές, τη 

θέση και το βάθος τους) - μέτρια σκληρότητα 

o Το κίτρινο είναι το πιο μαλακό φρεζάκι. 

 

 

 

Συνιστάται να δουλεύετε με φρέζες καρβουνίου (μεταλλικές φρέζες)  στις 10.000-

12.000 στροφές ανά λεπτό. 

2. Διαμαντένιες φρέζες 

Με μεγαλύτερη ακαμψία σε σύγκριση με την πορσελάνη, οι φρέζες με διαμάντια είναι πιο 

λειτουργικοί. Διαμαντένια φρεζάκια με μικρές διαμέτρους χρησιμοποιούντε για την 

αφαίρεση της παρανυχίδας. Επιλέγοντας διαμαντένια φρεζάκια για το μανικιούρ, θα πρέπει 

να δώσετε προσοχή στη διαφορά στην τιμή. Το φυσικό διαμάντι είναι πολύ πιο ακριβό από 

τα τεχνητά ψίχουλα, είναι περισσότερο ανθεκτικό στη φθορά και δεν θερμαίνεται τόσο 

πολύ όταν τρίβεται, πράγμα που σας επιτρέπει να εργάζεστε με ασφάλεια με το δέρμα και 

να το επεξεργάζεστε με φυσικά νύχια και τεχνητά.  

 

Σφαιροειδές, πυραμιδικό, με σχήμα φλόγας, μικρό σχήμα σταγόνας - χρησιμοποιείται 

κυρίως για την ανύψωση της επιδερμίδας και την αφαίρεση της’ οι κινήσεις του τροχού 

πρέπει να γίνονται προς την αντίθεση κατεύθυνση, ξεκινώντας από την μήτρα του νυχιού 

και σε διαφορετικές κατευθύνσεις (αλλάζοντας την περιστροφή όταν κινείται προς τα 

δεξιά), καθαρίζοντας το δέρμα. 
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Μεγάλα, στρογγυλεμένα φρεζάκια, κύλινδροι, καρότα σε σχήμα σταγόνας - 

χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των πλευρικών σημείων, από το κέντρο προς δεξιά και 

μετά αριστερά κατά το μήκος της επιδερμίδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεγάλες στρογγυλεμένες και τραπεζοειδείς, σφαιρικές, διαφόρων διαμέτρων, 

κυλινδρικού σχήματος, μέσης διαμέτρου - που χρησιμοποιούνται για την πλήρη 

απομάκρυνση και καθαρισμό της επιδερμίδας και πλευρικών ραβδώσεων από τις 

κεραμωμένες πλάκες. Η κίνηση γίνεται από τα δεξιά προς αριστερά με την αντίθετη 

φορά. 
 

 
 

 

Οι διαμαντένιες φρέζες δουλεύουν σε 12 - 15000 περιστροφές ανά λεπτό, ανάλογα με την 

ευαισθησία του δέρματος του πελάτη. 

 

3. Κεραμικές φρέζες: 

Αυτός είναι ο ασφαλέστερος τύπος φρεζών για μανικιούρ λόγω της σχετικής απαλότητας 

του υλικού και επομένως είναι ιδανικά για αρχάριους. η λειαντικότητα των κεραμικών 

φρεζών κυμαίνεται από 100 έως 400 km / s. Τα χονδρά φρεζάκια χρησιμοποιούνται για την 

απομάκρυνση του νεκρού δέρματος στα πόδια με ένα πεντικιούρ, μεσαίο και λείο φρεζάκι 

για το γυάλισμα του δέρματος και την τελική επεξεργασία του. 

Λόγω της μαλακότητάς της, τα κεραμικά φρεζάκια δεν είναι ανθεκτικά στη φθορά, 

επομένως, όταν χρησιμοποιούνται συστηματικά, συνιστάται να υπάρχει ένα εφεδρικό 

σύνολο από αυτά. Ανάλογα με το χρώμα χωρίζονται από απαλότητα: 

o μπλε, ροζ - το πιο απαλό και μικρό λειαντικό 

o λευκό - μέτριο λειαντικό 

o μαύρο - το πιο χονδρόκοκκο. 

Τα διαμαντένια φρεζάκια χρησιμοποιούνται κυρίως μόνο για το καθαρισμό της 

επιδερμίδας. Τα κεραμικά φρεζάκια λειτουργούν στις 10.000-18.000 περιστροφές ανά 

λεπτό, ο κύλινδρος στο νύχι μπορεί να φτάσει τις 25.000 στροφές. 
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4. Φρέζες λείανσης και γυαλίσματος:  

Όλες αυτές οι φρέζες είναι από καουτσούκ διαφορετικής ποιότητας 

υλικού. Αυτές οι φρέζες λειάνουν και γυαλίζουν τα νύχια, δέρμα στις 

περιφερικές κορυφογραμμές και την επιδερμίδα. Δουλεύουν σε 

15000-18000 περιστροφές ανά λεπτό. 

 

 

 

Ο βασικός κανόνας στην εργασία με τροχό και φρεζάκια: ΟΣΟ ΠΙΟ ΧΟΝΤΡΟ 

ΦΡΕΖΑΚΙ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΑΧΗΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ!!! 

 

 

 

COMBI ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

 Λίμα 180/240 για λιμάρισμα ελεύθερου άκρου  

 Pusher διπλής όψης  

 buffer 150/240 

 Φρεζάκια, για καθαρισμό δέρματος γύρω από το νύχι, σφαίρα για καθαρισμό και 

σήκωμα παρανυχίδων 

 Φρεζάκια λείανσης 

 Ψαλιδάκι  

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

 Βάση για τα χέρια 

 Χαρτί κουζίνας 

 Τροχός για μανικιούρ (20.000-35.000 στροφές το λεπτό)  
 Φρέζες 

 Λίμα για μανικιούρ 180/220 

 Αιμοστατικό  

 Καλλυντικά: αλκαλικό - αλατούχο διάλυμα, κρέμα χεριών (εφαρμόζεται στο τέλος της 

διαδικασίας), λάδι για την ενυδάτωση της επιδερμίδας μετά τη διαδικασία μανικιούρ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Καθαρισμός χεριών του πελάτη και δικά μας με αντισηπτικό σπρέι για υγρό. 

 Αφαιρούμε την ελεύθερη άκρη στο μήκος και το σχήμα που χρειάζεται ο πελάτης με 

τη βοήθεια λίμας για μανικιούρ: μετακινώντας από τη μια άκρη στην άλλη σε μία μόνο 

κατεύθυνση, η λίμα προς το νύχι είναι κάθετη. 

 Σπρώχνουμε την επιδερμίδα απαλά προς τα πίσω με pusher: κινήσεις από αριστερά 

προς το κέντρο και από δεξιά προς κέντρο της επιδερμίδας. Σπρώξτε με γωνία 20°-30° 

προς την επιφάνεια της πλάκας. Δεν πατάμε και δεν πιέζουμε στη μέση της ρίζας για 

να αποφύγουμε τραυματισμούς.  

 Μπαφάρουμε τα νύχια από της παρανυχίδες προς το ελεύθερο άκρο 

 Η ανύψωση της επιδερμίδας και η κοπή της παρανυχίδας γίνεται με τη φρέζα φλόγα, 
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και στις δύο φορές στροφών του τροχού. Το αριστερό μέρος, ξεκινώντας από τη μέση 

μεταξύ του κέντρου του νυχιού και του δεξιού ημιτονοειδούς, καθαρίζουμε το με 

ταχύτητα 15.000-17.000 στροφές ανα λεπτό και αντίστροφα στη δεξιά πλευρά. Το 

φρεζάκι πρέπει να είναι σχεδόν ξαπλωμένο παράλληλα στο νύχι. Οι κινήσεις είναι 

σύντομες και το τμήμα εργασίας της φρέζας είναι:  πρώτα ανοιχτά προς τα πλάγια, και 

στη συνέχεια με την κορυφή της φρέζας, κρατήστε το σε γωνία 30 μοιρών, 

καθαρίζουμε το πτερύγιο. Και αμέσως καθαρίζουμε τα πλαϊνά, δουλεύουμε πρώτα με 

όλα τα αριστερά μέρη του νυχιού σε όλα τα 10 δάχτυλα και τα 10 δάχτυλα στη δεξιά 

πλευρά. 

 Βρέχουμε την επιδερμίδα με αλκαλικό διάλυμα αλατόνερου, αφήνουμε λίγα λεπτά, 

αφαιρούμε τα υπολείμματα με μια πετσέτα. 

 Επαναλαμβάνουμε τις ίδιες κινήσεις με pusher 

 Αφαιρούμε την παρανυχίδα με ψαλίδι: 

Δουλεύουμε μόνο με τις άκρες του ψαλιδιού (1-2mm), τα ψαλίδια κρατάμε πάντα 

κάθετα χωρίς να τα χωρίς να τα καρφώνουμε στο νύχι. Προσπαθούμε να κόψουμε μια 

επίπεδη λωρίδα από τη δεξιά γωνία προς τα αριστερά, στο τέλος γυρνάμε το ψαλίδι και 

κόβουμε τη λωρίδα από την αντίθετη πλευρά. Πρέπει να κόψουμε μόνο τη διαφανή 

νεκρή επιδερμίδα, χωρίς να κόβουμε βαθιά με ψαλίδι έτσι ώστε να μην κόψουμε τα 

νεότερα στρώματα του δέρματος γύρω από τα νύχια. 

 Βάζουμε nail fresher & primer 

 Βάζουμε βάση του ημιμόνημου τρίβοντας ελαφρά πάνω στο νύχι, εάν είναι απαραίτητο 

κάνουμε ενίσχυση και πολυμερίζουμε 1 λεπτό. 

 Βάζουμε χρώμα σε δύο λεπτές στρώσεις, πολυμερίζοντας τη κάθε στρώση 30 

δευτερόλεπτα 

 Στο τέλος καλύπτουμε με τοπ το χρώμα κλείνοντας και το ελεύθερο άκρο, 

πολυμερίζουμε 1 λεπτό 

 Αφού βγάλουμε το χέρι από τη λάμπα πολυμερισμού, αφήνουμε να κρυώσει λίγο το 

τοπ και αφαιρούμε τη κολλώδη επιφάνεια. 

 Βάζουμε κρέμα χεριών και λαδάκι. 

 

 

 

 

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΜΕ ΤΡΟΧΟ 
 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 

 Λίμα 180/240 για λιμάρισμα ελεύθερου άκρου  

 Pusher διπλής όψης  

 Buffer 150/240 

 Φρεζάκια, για καθαρισμό δέρματος γύρω από το νύχι, σφαίρα για καθαρισμό και 

σήκωμα παρανυχίδων, σταγόνα ή καρότο για αφαίρεση. 

 Φρεζάκια λείανσης, ταχύτητα 10000-15000 στροφές το λεπτό. 
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

 Βάση για τα χέρια 

 Χαρτί κουζίνας 

 Τροχός για μανικιούρ (20.000-35.000 στροφές το λεπτό)  
 Φρέζες 

 Λίμα για μανικιούρ 180/220 

 Αιμοστατικό  

 Καλλυντικά: αλκαλικό - αλατούχο διάλυμα, κρέμα χεριών (εφαρμόζεται στο τέλος της 

διαδικασίας), λάδι για την ενυδάτωση της επιδερμίδας μετά τη διαδικασία μανικιούρ 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Καθαρισμός χεριών του πελάτη και δικά μας με αντισηπτικό σπρέι για υγρό. 

 Αφαιρούμε την ελεύθερη άκρη στο μήκος και το σχήμα που χρειάζεται ο πελάτης με τη 

βοήθεια λίμας για μανικιούρ: μετακινώντας από τη μια άκρη στην άλλη σε μία μόνο 

κατεύθυνση, η λίμα προς το νύχι είναι κάθετη. 

 Σπρώχνουμε την επιδερμίδα απαλά προς τα πίσω με pusher: κινήσεις από αριστερά προς 

το κέντρο και από δεξιά προς κέντρο της επιδερμίδας. Σπρώξτε με γωνία 20°-30° προς 

την επιφάνεια της πλάκας. Δεν πατάμε και δεν πιέζουμε στη μέση της ρίζας για να 

αποφύγουμε τραυματισμούς.  

 Μπαφάρουμε τα νύχια από της παρανυχίδες προς το ελεύθερο άκρο 

 Η ανύψωση της επιδερμίδας και η κοπή της παρανυχίδας γίνεται με τη φρέζα φλόγα, και 

στις δύο φορές στροφών του τροχού. Το αριστερό μέρος, ξεκινώντας από τη μέση 

μεταξύ του κέντρου του νυχιού και του δεξιού ημιτονοειδούς, καθαρίζουμε το με 

ταχύτητα 15.000-17.000 στροφές ανα λεπτό και αντίστροφα στη δεξιά πλευρά. Το 

φρεζάκι πρέπει να είναι σχεδόν ξαπλωμένο παράλληλα στο νύχι. Οι κινήσεις είναι 

σύντομες και το τμήμα εργασίας της φρέζας είναι:  πρώτα ανοιχτά προς τα πλάγια, και 

στη συνέχεια με την κορυφή της φρέζας, κρατήστε το σε γωνία 30 μοιρών, καθαρίζουμε 

το πτερύγιο. Και αμέσως καθαρίζουμε τα πλαϊνά, δουλεύουμε πρώτα με όλα τα 

αριστερά μέρη του νυχιού σε όλα τα 10 δάχτυλα και τα 10 δάχτυλα στη δεξιά πλευρά. 

 Στη συνέχεια βάζουμε το τροχό σε forward, και ξεκινώντας από τα δεξιά προς αριστερά, 

με γρήγορες κινήσεις αφαιρούμε το νεκρό δέρμα. 

 Λειαίνουμε την επιφάνεια με φρέζες λείανσης, ταχύτητα 10000-15000 στροφές το 

λεπτό. 

 Βάζουμε nail fresher & primer 

 Βάζουμε βάση του ημιμόνημου τρίβοντας ελαφρά πάνω στο νύχι, εάν είναι απαραίτητο 

κάνουμε ενίσχυση και πολυμερίζουμε 1 λεπτό. 

 Βάζουμε χρώμα σε δύο λεπτές στρώσεις, πολυμερίζοντας τη κάθε στρώση 30 

δευτερόλεπτα 

 Στο τέλος καλύπτουμε με τοπ το χρώμα κλείνοντας και το ελεύθερο άκρο, 

πολυμερίζουμε 1 λεπτό 

 Αφού βγάλουμε το χέρι από τη λάμπα πολυμερισμού, αφήνουμε να κρυώσει λίγο το τοπ 

και αφαιρούμε τη κολλώδη επιφάνεια. 

 Βάζουμε κρέμα χεριών και λαδάκι. 
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ΕΝΥΣΧΗΣΗ  ΦΥΣΙΚΟΎ ΝΥΧΙΟΎ 

Είδη ενίσχυσης φυσικού νυχιού: 

 Ενίσχυση με ακρυλική σκόνη 

 Ενίσχυση με βάση ημιμόνημου  

 

1. Ενίσχυση με ακρυλική σκόνη 

Αυτό το είδος ενίσχυσης ταιριάζει σε χοντρά νύχια, χωρίς όμως να έχουν ρωγμές, 

και είναι προτιμότερο να γίνεται σε κοντά νύχια. Ταιριάζει τέλεια σε νύχια με 

ονυχοφαγία.  

 

Οδηγίες: 

 Προετοιμασία των νυχιών (αφαίρεση παλιού υλικού, εάν υπάρχει) λιμάρουμε, 

μπαφάρουμε, βάζουμε nail fresher & primer 

 Βάζουμε λεπτή στρώση βάση ημιμόνημου σε όλα τα νύχια, χωρίς να τα 

παλυμερίσουμε, ρίχνουμε λεπτή στρώση διάφανου ακρυλικού με τη βοήθεια του 

pusher 

 Πολυμερίζουμε 30 δευτερόλεπτα 

 Βάζουμε δεύτερη στρώση βάσης ημιμόνημου και πολυμερίζουμε 1 λεπτό 

 Αφαιρούμε την κολλώδη ουσία και βάφουμε τα νύχια με χρώμα και στο τέλος με 

τοπ. 

 

2. Ενίσχυση με βάση ημιμόνημου 

Αυτό το είδος ενίσχυσης ταιριάζει σε όλους τους τύπους νυχιών. Με τη βοήθεια 

αυτής της ενίσχυσης μπορούμε να φτιάξουμε κατάλληλο πάχος σε μακριά νύχια, 

έτσι βοηθάμε να κρατήσουν παραπάνω την αντοχή τους. 

 

Οδηγίες: 

Προετοιμάζουμε τα νύχια για την τοποθέτηση της βάσης του ημιμόνημου 

Με λεπτή στρώση βάφουμε ένα νύχι και χωρίς να το πολυμερίσουμε βάζουμε 

αμέσως μία μεγάλη σταγόνα και με ελαφριές κινήσεις κινούμε το υλικό δεξιά και 

αριστερά, έχοντας το χέρι της πελάτισσας σκυμμένο προς εμάς. Το μεγαλύτερο 

σημείο APEX πρέπει να είναι στη μέση του νυχιού. Στο ελεύθερο άκρο και στις 

άκρες τις παρανυχίδας θα πρέπει να αφήνουμε ελάχιστο υλικό. 

Πολυμερίζουμε κάθε νύχι από ένα λεπτό, αφαιρούμε τη κολλώδη ουσία και 

βάφουμε τα νύχια με χρώμα. 

 

ΦΡΟΝΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΘΕΊΤΕ ΝΑ ΧΈΡΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΙΣΣΩΝ ΣΑΣ, 

ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! 
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