מניקור | שלבי טיפול

שלב | |1סבון טיפולי Treatment Soap /

שוטפים את כף היד בסבון הטיפולי מבית  clearanceהמכיל חומרים אנטיספטיים ואנטי
בקטריאליים המנקים ביסודיות את כף היד .החומרים אינם גורמים לייבוש וגירוי העור ומתאימים
את רמת ה PH-לתחילת טיפול.

שלב | |2מסיר קוטיקולה Cuticle Remover /

יש למרוח את מסיר הקוטיקולה מבית  clearanceעל הקוטיקולה באצבעות הידיים למשך
 30שניות ולאחר מכן בעזרת דוחף העור לדחוף את העור העודף ממשטח הציפורן ולהסירו.
גזירה ושיוף של הציפורניים  -פעולה זו נעשית על מנת לקבל תוצאה מושלמת של הסרת
הקוטיקולה ומיצוי מקסימלי של מצע ציפורן שלמה ללא שאריות עור תוך שמירה בטיחותית
מפציעות כתוצאה משימוש בכלים חדים.

שלב | |3סבון טיפולי Treatment Soap /

שוטפים שנית את כף היד בסבון טיפולי מבית  clearanceעל מנת לנטרל את שאריות
החומרים הפעילים ,ליצור מצע כף יד נקי ומחוטא ולהתאים את רמת ה PH-לשלב הסיום.
תוך כדי ייבוש כף היד ביסודיות על המטפלת לבצע אבחון סופי של כף היד הכולל בדיקה
מקיפה לזיהוי ציפורניים מפוצלות ,פטרת ,אקזמה לסוגיה או עור יבש במיוחד.
במידת הצורך יש להמליץ ללקוח/ה על כל אחד מהפתרונות הנוגעים בשימוש הביתי:
 - clearance Active Nail Solutionפתרון לבעיית פטרת ואקזמת כף היד והרגל.
 - clearance Protective Hand Cream SPF 15פתרון לבעיית עור יבש וסדוק במיוחד
המכיל מסנני קרינה  UVA / UVBלהגנה מקסימלית על כפות הידיים מחשיפה לשמש.
 - clearance Nail Strengthenerפתרון לבעיית ציפורניים סדוקות ומפוצלות
יש למרוח את הציפורניים במחזק ציפורניים טיפולי מבית  clearanceהמבצע פעולת הבראה
לציפורניים סדוקות ומפוצלות וכן לציפורניים בריאות .ניתן למרוח לק במידת הצורך.

שלב | |4קרם פילינג טיפולי Treatment Peeling Cream /

עיסוי כף היד בקרם פילינג טיפולי מבית  clearanceהמועשר בוויטמינים  B5ו E -החיוניים
לשמירה על העור ולהגברת הלחות .הפילינג הטיפולי נועד להסרת שאריות העור והקשקשת.
הפילינג עשיר במיקרו גרגירים המלטשים ומחליקים את העור תוך כדי הסרת תאי עור מתים.

קרם ידיים טיפולי Protective Hand Cream /

UVA UVB

בסיום שלבי טיפול המניקור בשיטת  clearanceיש למרוח קרם ידיים טיפולי על כפות ידיים
נקיות ויבשות ולעסות היטב עד לספיגה מלאה.
הקרם מכיל מסנני קרינה  UVA / UVBלהגנה מקסימלית על כפות הידיים מחשיפה לשמש ומשלב
את טכנולוגית ” – “Fusion Skin Lightתרכיז צמחי המסייע בהבהרת העור.
הקרם מועשר בריכוזים גבוהים של אוריאה המעניק לחות לריכוך והרגעת העור ,ויטמין  Eהמסייע
למתן גמישות לתאי העור ושמן חוחובה ומרכיבים נוספים הנלחמים בזיהומים ומסייעים לריפוי
העור.
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