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Gomba a körmökön
1. A szükséges fertôtlenített eszközök, illetve
a szükséges anyagok.
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A gombás köröm nyáron esztétikai és egészségi
probléma egyszerre. A megoldás: a beteg köröm
korrekciója javítja az esztétikai képet és a speciális
modellezô anyag célzott hatóanyag-tartalma
elôsegíti a köröm gyógyulási folyamatát.
11. A kiszabott korrekciós szövet
próbája a köröm felszínére.

2. Beteg lábak.

14. A korrekciós szövet illesztése.

14. Az eszközök kezelés utáni
fertôtlenítése.

5. A kezelt köröm fertôtlenítése.

6. A kezelt köröm és a körömsánc
alapos elôkészítése.

7. A szakszerûen elôkészített
köröm.

8. A köröm speciális anyaggal
történô zsírtalanítása.

9. A korrekciós szövet kiszabása.

10. A korrekciós szövet formára
szabása.
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13. A modellezô anyag egyenletes
elterítése a köröm felszínén.

3. A beteg köröm rövidítése.

4. A beteg köröm felszínének kezelése, lecsiszolása – kizárólag nedves
technikával mûködô speciális géppel, mely gombaölô folyadékkal tölthetô
fel. Ezt a speciális folyadékot igen magas fordulatszámon (20–40 000) a
körömfelszínre és a körömbe hordja fel a gép, ezzel elôsegítve a körömben a gyógyulást és megakadályozva a gomba mikroorganizmusának a
légtérben való bekerülését, és hogy azt a vendég, vagy a kezelést végzô
belélegezze, mely betegséget okozhat, amellett, hogy a gombás betegséget tovább terjesztheti. Szükséges a légtér nagyságának megbecsülése,
ahol a kezelést végezzük, a megfelelô típusú folyadék kiválasztásához.
Ezenkívül szükségesek a védôfelszerelések, és a megfelelô mikroklíma
biztosítása, speciális, tervezett, szigorúan betartott fertôtlenítési és
takarítási gyakorlat.
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12. A gombaölô, modellezô anyag
felhordása a köröm felszínre.
Kifejezetten a gombás körömre
kifejlesztett összetételû (többféle
árnyalatban választható, átlátszó,
bézs, rózsaszín).

15. A modellezô anyag következô
rétegének felhordása. A modellezett
köröm formázása, felületének
kezelése, lakkozás, ápolás.

16. A kész modellezett köröm.
(Tanácsos 2-3-hetente a köröm
állapotát ellenôrizni, szükség esetén
gyakrabban, valamint gondoskodni a
köröm állandó ápolásáról!)
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