
«Оволодіння основами матеріалознавства» 

Кваліфікація: манікюрник ІІ розряду 

Н.Е. №19 Види  допоміжних матеріалів, які використовуються під час виконання 

манікюрних робіт 

https://youtu.be/9YhFDlxEA38  інструменти для манікюру та педікюру. 

Манікюр і педикюр - це не просто спосіб доглядати за нігтями, а мистецтво 

творити красу на кінчиках пальців.   

При виконанні манікюрних робіт, майстер  застосовує допоміжні  матеріали, які 

полегшують  операції з  манікюру. 

Щітки для нігтів 

Різні щітки використовують для очищення простору під 

нігтями або для змахування пилу, якої особливо багато буває 

при корекції нарощених нігтів. Для першої мети варто 

зупинити свій вибір на натуральній щетині, щоб уникнути 

подряпин. 

Пензлики  для манікюру та дизайну  

Не завжди «рідні» пензлики з флакону зручні, тому додаткова 

не завадить. Окремий інструмент знадобиться і для дизайну, 

щоб наносити лак у вигляді тонких візерунків. А при 

використанні наклейок пензлем зручно вносити легкі 

поправки, щоб картинка не ушкодилася. При покупці кисті 

керуйтеся не тільки формою, а й гнучкістю, постарайтеся 

примірятися до неї, оцінити, наскільки добре вона пружинить. 

Пінцет 

 Кінчики повинні бути тонкими, а пряма або вигнута форма – 

питання  зручності. 

Роздільник для пальців  

Щоб спростити процес гігієнічного манікюру або педикюру і 

акуратно нанести покриття на пальці ніг, використовуються 

спеціальні роздільники. Вони не дозволяють нігтям стикатися 

один з одним, і лак не розмазується. 

 

Дотс – незамінний інструмент при створенні дизайну 

Це пристосування з кулькою на кінці використовують для нанесення 

точок та інших малюнків. Якщо ви не хочете підбирати для цієї мети 

підручні предмети, ДОТС може виявитися зручним. Вибирають його 

найчастіше за розміром. 

 

 

 

 

https://youtu.be/9YhFDlxEA38


Декор для манікюру 

Різноманітні прикраси, такі як стрази, гліттер, стрічки, фимо, фольга, наклейки, 

камені, бульонкі і об’ємні фігурки, можна вибирати, керуючись своїм почуттям 

прекрасного, вони не є небезпечними для здоров’я. 

Рідина для зняття лаку 

Найбільш доступним варіантом існує на основі ацетону. Але,краще віддавати 

перевагу засобам з добавками (вітамінами, зволожуючими і живильними 

компонентами), адже навіть незважаючи на недовгий контакт з нігтьової пластиною 

розчинник діє на неї агресивно, і це потрібно компенсувати. 

Ремувер для кутикули 

Такий засіб впливає на шкіру хімічно, розм’якшуючи її. Оскільки там містяться 

агресивні речовини, намагайтеся вибирати засоби з лечащими і захисними 

компонентами і точно слідувати інструкції. 

Важливо й те, яким способом ви наносите Ремувер. Часто флакончик з тонким 

носиком зручніше, ніж пензлик, і дозволяє точно розподілити засіб. 

 Ватні палички 

 

 

Ватні кульки    

 

Манікюрна ванночка 

 

 

Серветки одноразові  

Серветки безворсові 

Крафт пакети 

Рукавички 

Рушники 

Набори одноразових дерев'яних паличок (апельсинових або бамбукових) 

ДЗ:  прочитати та переписати підкреслений текст та уважно переглянути відео 

урок. 

Питання для самоконтролю:  

1. Що відноситься до видів  допоміжних матеріалів манікюрних робіт? 

2. В яких цілях використовується дотс? 

 



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

Косметичні засоби 

Харчування і зволоження дуже важливі для підтримки краси нігтів і шкіри, без якої 

не домогтися гарного манікюру і педикюру. Доступні засоби догляду бувають 

декількох типів: 

 Масла і бальзами. Їх активні компоненти вбираються в шкіру і нігті, зміцнюючи їх і 

прискорюючи їх зростання. 

 Креми для рук і ніг. М’яке зволожуючу дію в них часто поєднується з додатковими 

ефектами, наприклад, з відбілюванням шкіри рук або усуненням неприємного запаху 

від ніг. 

 Захисні покриття. Часто надають лікувальний ефект, захищають нігті від попадання в 

них фарбувальних або шкідливих речовин з лаку або навколишнього середовища. 

Повний список інструментів для манікюру, який повинен бути в арсеналі 

Так як професійний манікюр включає в себе цілий комплекс різноманітних 

обов'язкових процедур, то й інструменти повинні бути в повній відповідності. Не 

рекомендується купувати дешеві вироби, віддавайте перевагу якісного товару за 

списком: 

ванночки для рук (силіконові або пластикові) зі зручною фіксацією положення 

пальців.  

В наявності повинні бути матеріали для роботи: вата, рушники, спонжи, рукавички; 

щітки для чищення нігтів;  набори одноразових дерев'яних паличок (апельсинових 

або бамбукових), де гострий кінець призначений для очищення бруду під нігтями, а 

закруглений – для роботи з кутикулою. Палички повністю безпечні, так як 

виготовляються з антисептичної деревини; 

щипці і ножиці з нержавіючої сталі хорошої якості (мають високу ціну), але кращі 

інструменти для манікюру себе виправдовують за рахунок тривалого терміну 

експлуатації. Періодично їх потрібно заточувати вручну. Ножиці з різними лезами 

підійдуть для виконання необхідних маніпуляцій з нігтями і кутикулою. Щипцями 

користуються для корекції місць з огрубілою шкірою, де ножиці застосувати 

незручно; 

пилок має бути як мінімум дві: одна – для манікюру, інша – для педикюру. Краще 

віддавати перевагу приладам з двостороннім покриттям різної щільності.  

Новинки у вигляді бафа бажано мати в своєму арсеналі, так як він дозволяє 

відполіровувати нігті більш ретельно і якісно. Виробники пропонують одноразові 

інструменти для манікюру у вигляді бафів, пилок тощо; 

масло для кутикули – воно допомагає досягти ідеального стану шкіри навколо нігтя, 

підвищує якість процедури; 

матеріали для покриття нігтьових пластин: база під фарбування, зміцнюючий засіб, 

гель-лаки, шеллаки, кисті, всілякі трафарети, наклейки, стрази. Повинен бути певний 

запас необхідних матеріалів, щоб при бажанні можна було нанести будь-яке покриття 

(наприклад, в техніці омбре, френч, гліттер), різні малюнки. 

 



Біогель для нарощування нігтів. Він дозволяє 

зміцнювати натуральні нігті. Особливо необхідний 

біогель тим, чиї нігті далекі від бажаного ідеалу: 

ламаються або шаруються. Біогель повністю 

безпечний і дозволяє дуже легко наростити красиві 

нігті. Для цього достатньо мати УФ лампу, під 

променями якої гель твердіє і приймає форму. 

Віддаляється він так само просто - за допомогою 

спеціальної рідини, його не потрібно спилювати. 

Біогель дуже популярний за своєю економічності. 

o ФІМО для нігтів - яскраві, барвисті вироби з полімерної глини, які широко 

використовуються для прикраси нігтів. Вони чудово поєднуються з нігтями, 

нарощеними гелем або акриловим способом. ФІМО можуть продаватися в 

спеціальних штангах або вже нарізаними. Тематичне розмаїття, дозволяє створювати 

неперевершені композиції. На нігті зазвичай, розташовують між першим шаром і 

моделюючим. 

o Матеріали для фотодизайну - найпростіший спосіб прикрасити нігті. Десять 

наклейок з різноманітними малюнками дозволяють швидко змінити образ, 

акцентувати імідж. Їх використання нешкідливо. Матеріали для фотодізайна можна 

застосовувати при гелевому моделювання або просто під прозорий лак. 

o Тіпси акваріумні, верхні форми для швидкого нарощування нігтів. 

Використовуючи верхні форми можна менше, ніж за годину наростити прекрасні 

нігті. Нарощування за допомогою верхніх форм доступно навіть у домашніх умовах. 

Їх не потрібно обпилювати, форма сама прекрасно відстає від акрилу і надає 

готовому нігтя ідеальну рівність і приємний блиск. Акваріумні тіпси відрізняються 

тим, що мають два шари, між якими розташований кишеньку. Це дозволяє 

експериментувати з різними елементами дизайну. Після того, як ви занурте їх у 

кишеньку типса, його потрібно буде запечатати акрилом, а далі можна діяти за 

звичною схемою. 

o Гелева система для нарощування нігтів. Безкислотні матеріали, які 

використовуються при гелевому нарощуванні, створюють безпечне середовище. На 

натуральний ніготь наноситься гель, який твердне під впливом УФ лампи. Він 

дозволяє нігтю дихати. Гелі можуть бути кольорові, моделюючі, базові, 

камуфлирующие, скульптурні, однофазні і у кожного є свої особливості. 

o Акрилова система, мономери. Нігті, нарощені за допомогою акрилової системи, 

створюються шляхом змішування акрилової пудри і мономера. В результаті реакції, 

створюється новий полімер, він і є основою нарощуваного нігтя. У акрилової системи 

раніше репутація страждала через використання шкідливого метилметакрилату, але 

після того, як він був замінений повністю безпечним этилметакрилатом технологія 

стала набувати все більшу популярність. 

o Комплекти для стемпинга. Стемпинг нейл арт доступний для застосування в 

домашніх умовах. Він дозволяє швидко робити чіткі одноколірні відбитки на нігті за 



допомогою спеціального штампика. Зображення краще наносити на вже 

нафарбований ніготь. Комбінуючи картинки і наносячи їх різними кольорами, можна 

отримувати оригінальні акуратні композиції. 

o Косметика для нігтів. Натуральні нігті вимагають ретельного догляду. Зробити їх 

міцними і красивими допоможуть різні вітамінні олії, які наносять на кутикулу і 

безпосередньо на ніготь. Можна користуватися рідинами для активного росту нігтів. 

Деякі, наносяться в якості основи під лак або нарощений ніготь, зберігаючи здоров'я 

натурального. Є і спеціальні рідини, які полегшують створення манікюру тим, що 

миттєво сушать лак. Всього 30 секунд після нанесення, і ваш бездоганний манікюр. 

o Матеріали для нейл-арту просто вражають своєю різноманітністю. Зараз можна 

придбати різні наклейки. У дизайні використовуються клейкі нитки, колоті 

черепашки, оброблені спеціальним способом і пофарбовані в яскраві кольори, 

сухоцвіти, фольга, блискітки, перламутрові пластини, декоративний пісок, листя - все 

це надає можливість створювати небувалі шедеври. 

o Допоміжні рідини для нігтів. В якості допоміжних рідин при роботі з нігтями, вам 

можуть знадобитися дезінфектанти, антисептики, засоби для знежирення нігтів, 

зняття лаку або видалення тіпсів. У кожної рідини своє призначення. 

o Матеріали для створення весільного дизайну і французького манікюру. Для 

наречених нейл індустрія пропонує чудові білосніжні 3D наклейки, а, якщо ви готові 

до радикальних оновлень, можна з допомогою спеціальної фольги створити собі 

кришталеві нігті. Французький манікюр в моді завжди. Це елегантна класика, яка 

створюється дуже легко. Гелеві фарби та спеціальні смужки дозволять зробити ваш 

французький манікюр бездоганним. 

o Фарби та пензлі для нігтів. Для художнього розпису нігтів використовують 

акрилові фарби. Вони так само чудово лягають на папір, дерево, гіпс, скло, 

пластмасу. Яскраві і блискучі, вони не тріскаються після нанесення, і триматися дуже 

довго. 

o Нігті 3D. Все більшу популярність завойовують об'ємні силіконові наклейки на нігті, 

які творять так званий ефект 3D. Вони дозволяють створити неповторний дизайн і 

зробити образ ще більш гармонійним, повторивши малюнок нігтя на мобільному 

телефоні або прикрасах. 

 

 

 

 

 

 

 

 


