
«Оволодіння основами матеріалознавства» 

Кваліфікація: манікюрник ІІ розряду 

 

Н.Е. №3 Складові парфумерно-косметичних товарів  

для манікюрних робіт 

1. Вибілювальний олівець для нігтів -  спеціальний олівець білого кольору для нігтів, 

щоб пофарбувати зворотню поверхню відрослого нігтя  

2. Відлущувальний крем для кутикули - косметичний крем для видаляння ороговілих 

часток кутикули та зволожування шкіри навколо нігтів  

3.Засіб для укріплювання нігтів - косметичний засіб для укріплювання нігтів, 

запобігання їх ламкості та розшаровуванню. Виробляють у вигляді бальзаму, лосьйону 

тощо  

4.Полірувальна паста для нігтів. Косметичний засіб пастоподібної консистенції для 

доглядання за нігтями і надавання їх поверхні рівного та блискучого вигляду. 

5.Засіб для знімання кутикули. Косметичний засіб для усування кутикул та ороговілих 

частинок шкіри навколо нігтя. Виробляють у вигляді бальзаму, лосьйону, гелю тощо. 

6.Лак для нігтів. Косметичний засіб у вигляді рідинної в’язкої маси із умістом 

плівкоутворювальних речовин, фарбувальних пігментів, перламутрових добавок тощо 

для догляду, пофарбування, покращування зовнішнього вигляду нігтів та надавання їм 

блиску. Залежно від рецептури, призначення та ступенів покриття виготовляють лак 

для нігтів:  

— температурний — змінює колір відповідно до температури поверхні нігтя;  

— хамелеон — змінює колір залежно від освітлювання й нахилу нігтя;  

— металік — має холодний металічний блиск;  

— кракле — фактура поверхні нігтя нагадує стародавні картини або кераміку. Кожний 

ніготь має неповторний візерунок із тріщинок.  

Косметичні засоби для манікюру та педикюру — емаль — дає глянсовий блиск або 

матову поверхню;  

— перламутровий — дає м’який перламуровий відблиск; 

 — прозорий — транспарентний; 

 — із блискітками — дуже стійкий, потрібні зусилля, щоб його зняти;  

— для дискотек — в ультрафіолетовому освітленні змінює свій колір;  

— швидковисихаючий — час висихання лакової плівки до 1 хв;  



— лак-основа — лак для укріплювання та вирівнювання поверхні нігтів тощо 

7. Блиск для нігтів -  косметичний засіб із умістом спеціальних добавок, безкольоровий 

або забарвлений у різні кольори для надавання нігтям, покритим лаком, глянцевої 

поверхні. 

8.Закріплювач лаку для нігтів - безкольоровий косметичний засіб з умістом 

модифікаторів, який під час затвердіння утворює щільну плівку і закріплює та 

підвищує стійкість лаку на нігтях. Наносять на шар лаку. 

9. Швидковисихаючий захисний покрив для нігтів - косметичний засіб для 

прискорювання висихання лаку для нігтів, створює блискуче водовідштовхувальне 

покриття та захищає лак від стирання, відколювання та втрати кольору. 

10. Рідина для знімання лаку -  косметичний засіб у вигляді рідини (однофазної або 

багатофазної) із умістом органічних розчинників та біологічно активних речовин для 

знімання лаку з поверхні нігтів. Виготовляють із умістом ацетону або безацетонову — 

кетонову чи спиртову. 

 

ДЗ:  прочитати та переписати підкреслений текст 

Питання для самоконтролю:  

1. Перелічить, що входить до складу  лаків для нігтів. 

2. Які виготовляють лаки  для нігтів, охарактеризуйте. 

 


