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Checklist, czyli czego potrzebujesz do pracy

•   Pilnik

•   Polerka

•   Patyczki

•   Aplikator do płynu lub wody

•   Waciki

•   Cleaner

•   Woda ( do naskórka lub neutralizacji)

•   Płyn keratolityczny

•   Nożyczki/cążki do skórek

•   Płyn do dezynfekcji 

•   Rękawiczki

•   Frez do zdjęcia starej stylizacji



Etapy pracy z keratolitykiem (woda)

1. Mycie rąk
2. Dezynfekcja
3. Zdjęcie starej stylizacji (jeśli jest)
4. Opiłowanie paznokci
5. Odsunięcie skórek patyczkiem
6. Praca polerką na płytce i wokół skórek 
7. Nałożenie wody na skórki
8. Odsuwamy patyczkiem nabłonki
9. Jeśli jest taka konieczność - powtarzamy nakładanie wody 

i odsuwanie
10. Wycinanie skórek nożyczkami 

Etapy pracy z keratolitykiem (płyn)

1. Mycie rąk
2. Dezynfekcja
3. Zdjęcie starej stylizacji (jeśli jest)
4. Opiłowanie paznokci
5. Odsunięcie skórek patyczkiem
6. Praca polerką na płytce i wokół skórek
7. Płyn na skórki (do 1 minuty może być na skórze ) 
8. Usuwamy patyczkiem nabłonki
9. Neutralizacja wodą
10. Ponowne odsunięcie skórek
11. Wycinanie nożyczkami skórek



Manicure biologiczny - zabieg, podczas którego nie używamy żadnych 
metalowych narzędzi. Polega na skróceniu paznokci, odsunięciu skórek, 
wypolerowaniu płytki. Nie wycina się skórek,nie nakłada lakieru, służy 
pielęgnacji dłoni.

Manicure klasyczny - zabieg z użyciem metalowych narzędzi, wycinamy skórki, 
malujemy lakierem. Nie używamy frezarki do obróbki skórek

Manicure kombinowany - łączy w sobie manicure klasyczny, czyli metalowe 
narzędzia i frezarkę. To połączenie / kombinacja metod. Pozwala na optymalny 
dobór narzędzi do konkretnego klienta.

Manicure japoński - przewiduje dowolną metodę opracowania skórek, skupia 
się na pielęgnacji płytki poprzez wcieranie w nią pasty i pudru. Polega na 
wypolerowaniu płytki na lustrzany połysk. Nie polecam tej metody dla paznokci 
cienkich, ponieważ ten sposób ścienia i tak osłabioną często płytkę

Manicure męski - metodę opracowania skórek dobieramy optymalnie do rodzaju 
skóry klienta, po czym zamiast malowania, polerujemy z użyciem oliwki. 

Manicure
Z wycinaniem Bez wycinania

1. Z keratolitykiem (woda lub płyn).
• Dla każdego rodzaju skóry

2. Gąbeczka / gumeczka
• Usuwanie delikatnych skórek 
• Polerowanie przy innych

3. Safety
• Dla suchych delikatnych skórek 
• Nie polecam dla skóry mokrej

4. Płomień
• Dla skóry suchej i normalnej
• Robi kieszonkę na lakier

5. Kombinowany (4 frezy)
• Dla skóry suchej, grubej
• Robi kieszonkę na lakier

Manicure biologiczny

rodzaje manicure



Klient (typy skóry)

Sucha
W zależności od bliskości 
ukrwienia
- wszystkie opcje manicure

Normalna
W zależności od bliskości 
ukrwienia
- wszystkie opcje manicure

Mokra
Keratolityk lub Płomień

Bliskość ukrwienia

Blisko ukrwione
Da się zrobić małą 

kieszonkę
Głęboka 

kieszonka

Keratolityk

Gąbeczka

Safety

Płomień

Płomień

Gwoździk


