
«Оволодіння основами матеріалознавства» 

Кваліфікація: манікюрник ІІ розряду 

Н.Е. №11 Види засобів по догляду за шкірою  рук 

Багато жінок помилково вважають, що для підтримки краси рук достатньо зробити манікюр, але це не 

так. Ніякий яскравий лак або гарний візерунок на нігтьовій пластині не в силах приховати сухість шкіри 

або дрібні вікові зморшки. 

Краса жіночої руки в першу чергу залежить від здоров'я шкіри, а його ми губимо миючими засобами, 

частими контактами з водою і зовнішнім середовищем, яка теж приносить багато неприємних 

сюрпризів.  

Щоб зберегти шкіру молодою, здоровою слід запам'ятати кілька простих правил: 

 шкіра не любить холодної води – мити руки потрібно тільки теплою; 

 часте миття хоч і є основним правилом гігієни, але призводить до зневоднення 

шкіри, якщо потім погано просушувати руки; 

 краще використовувати рідке мило – воно трохи м'якше твердого; 

 не варто відтирати забруднення на руках, оскільки тертя пошкоджує шкірний покрив, в 

разі необхідності для видалення складних забруднень краще скористатися лимонним 

соком; 

 якщо попереду робота, яка передбачає контакт з миючими засобами, можна скористатися 

силіконовим гелем, створює захисну плівку на руках і оберігає їх від шкідливого 

мильного розчину; 

 щоб зберегти еластичність шкіри, не менше двох разів на день слід використовувати 

креми; 

 хоча б раз у півтора тижні слід робити ванночки з використанням спеціальних засобів 

або відварів трав. До складу трав'яного збору обов'язково повинна входити ромашка, 

череда, липа; 

 не слід забувати про те, що крім хімічних чистячих засобів, шкоду шкірі можуть 

приносити звичайні продукти, які ми використовуємо на кухні, серед них цибуля, 

апельсин, молода картопля, часник; 

 крім засобів зовнішнього застосування не варто забувати, що молодість і краса залежить 

і від якісного харчування, в меню не слід забувати включати фрукти і овочі, а також 

тваринний білок. В якості відновлюючого прийому можна періодично вживати вітамін Е 

і вітамін А, вони допоможуть відновити не тільки здоров'я шкіри всього тіла, але і стан 

волосся. 

 Наносити масло два рази в день в запущених випадках і 3 рази в тиждень для 

профілактики. 

 Виконання домашньої роботи і контакт з водою в рукавичках. 

 Легкий щоденний масаж кінчиків пальців круговими рухами: покращує кровообіг, 

підвищує еластичність шкіри, уповільнює наростання шкіри навколо нігтя. 

 Живильні маски для рук і шкіри навколо нігтів: роби їх 2 рази в тиждень в запущених 

випадках і 1 раз в тиждень для профілактики пересихання шкіри. 

 Холодна або гаряча парафінотерапія: миттєво усуває сухість шкіри рук і кутикули, 

прибирає і запобігає появі задирок.У міжсезоння процедура просто незамінна. 

Інтенсивність: 2-3 рази на місяць. 

 



ДЗ:  ПРОЧИТАТИ ТА ПЕРЕПИСАТИ ПІДКРЕСЛЕНИЙ ТЕКСТ,  

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО  УРОКИ 

https://youtu.be/sz9xHLHUTlE Як доглядати за руками | 

https://youtu.be/ql6mORLxzLo Догляд за шкірою рук 

 

https://youtu.be/sz9xHLHUTlE
https://youtu.be/ql6mORLxzLo

