
A vendégek többsége igen elfoglalt, így na-

gyon kevés az az idô, amit szépségápolásra

tudnak fordítani.

Ezt a rövid idôt ezért nagyon hatékonyan szeretnék ki-

használni, ha lehet a legrövidebb idôn belül a leggyor-

sabban, s a lehetôségekhez mérten a legjobb minôsé-

gû szolgáltatást kapni.

A munkavégzés színvonalának mérôje a hatékonyság.

A szolgáltatásokat igénybevevôk számára fontos még

az állandó, innovatívmegújulás, a legújabb fejlesztések

hétköznapi munkában történô alkalmazása. Korlátokat

szinte csak a szaktudás hiánya, vagy a pénz szab ebben

a versenyben, ahol fontos az ár és a nyújtott szolgálta-

tás értékének az egyensúlya.

Reszelés, csiszolás, polírozás
A kéz- és lábápoló, mûkörömépítô szakmában alapve-

tôen a formázó és az ápoló szakaszban végzett munka-

folyamatok ezek, melyek végezhetô különbözô kézi esz-

közökkel, reszelôkkel, bufferekkel, illetve polírozó eszkö-

zökkel vagy csiszológéppel, frézerekkel.

A csiszológépek használata gyorsabbá teszi a munkát

amellett, hogy a felületek tökéletesebbmegmunkálását

lehet elérni, mely tartósabbá is teszi a végeredményt.

Fontos a sok gyakorlás, a koncentrált munkavégzés, hi-

szen „élô” munkafelületen kell a munkát végezni, ahol

a hibának, nem szakszerû feladatvégzésnekmaradandó

következménye, örökre megmaradó károsodás lehet

a vége.

Reszeléssel, csiszolással lehet a köröm hosszát, formá-

ját, statikai felépítését, felszínét alakítani, illetve políro-

zással finomítani, fényesíteni, tartósabbá tenni.

A lábápolásnál gyakran a kezelendô bôr-

felület megmunkálásához, a felszín el-

dolgozásához, finomításához nélkülöz-

hetetlen a reszelôk, csiszolók használa-

ta. Ehhez kell a megfelelô eszközöket

megválasztani, melyek kiválasztásánál

fontos szempont a tartósság, fertôtlenít-

hetôség, illetve a könnyû tisztán tartás.

Kezdô szakemberek talán egyik legnehe-

zebb feladata a megfelelô eszköz kivá-

lasztása.

Fontos, hogy a kezelendô felületeknek

csak a felszínén végezhetô bármely be-

avatkozás, hiszen mélyebb rétegekben

rendkívül sérülékeny például a körömle-

mez, melynek lapszerinti rétegeit a kera-

tin tartja egyben,mely rendkívül vízoldé-

kony.

Ezért csak finoman szabad a felszínén lé-

vô réteget eltávolítani,mely a körömala-

ki sejtjeinek termelôdését serkenti, ezál-

tal erôsíti a körmöt. Ezen kívül polírozás-

sal, szarvasbôr polírozó eszközzel a kö-

röm fényét vissza kell adni, mely védi

a víz áztató hatásától.

Durva szemcsézetű …
A reszelôk lehetnek fém vagy papírresze-

lôk, melyek felületén különbözô szem-

csézet található ipari gyémántporból,

kvarcból, korundból.

Igen elterjedtek ma már az üveg vagy ke-

rámiareszelôk is, melyek jól fertôtleníthe-

tôek és sterilizálhatóak, bár óvatosan kell

velük bánni ugyanis nagyon törékenyek.

Kézre és lábra szükséges külön eszközök-

kel rendelkezni, sôt a mûkörömépítés-

kor is ajánlatos külön felszereléssel dol-

gozni.

… és finom szemcsézetű
reszelők
A reszelôk durvaságát vagy finomságát

az egy négyzetcentiméterre esô szem-

cseszám jelzi.
s Durva: a 100 alatti
s Közepes: a 100-180-ig
s Finom: a 180-240-ig
s Polírozó: a 240 feletti szemcseszám-

mal rendelkezô eszköz.

Ezek a szemcsék a munka során a keze-

lendô felület darabkáit lesúrolva, azt

magukkal görgetve saját szemcséiket is

elveszítve teszik a felszínt egyre fino-

mabbá. Ezek a reszelôk egy bizonyos idô

után elkopnak, cserélni kell ôket.

Reszelők és csiszológépek használata

Gyorsan, hatékonyan
A mindennapi kézápoló és lábápoló

tevékenységek során nélkülözhetetlen

a kézi eszközök használata. Emellett

egyre elterjedtebbek és közkedveltebbek

a különféle csiszológépek is.

A fokozódó piaci versenyben

rendkívül fontos az igényes, szakszerű,

profi munkavégzés, valamint a gyorsaság.
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Minden munkafázis összetett
tudást kíván meg
s a kezelési felületről – körömről és bőrről –

alapos anatómiai ismereteket
s szakmai anyag- és eszközismeretet, techno-

lógiai ismereteket
s módszertani ismereteket
s közegészségügyi ismereteket
s hibalehetőségek, korrekciók ismeretét



Egy-egy ilyen kézi eszköz egyszerre több-

féle durvaságú felületet is tartalmaz, így

nevezik ôket 2-3-4-utas reszelôknek, po-

lírozóknak.

A körmök hosszának rövidítésére a kö-

röm vastagságának és az eltávolítan-

dó rész nagyságának a függvénye,

hogy mennyire durva reszelôt kell

használni.

A körmök felszínének megmunkálásánál

is az a döntô, mennyit kell vagy lehet

a felszínrôl eltávolítani. A helyes sor-

rend: párhuzam, hossz majd a felszín re-

szelése a durva reszelôtôl haladva a fino-

mig.

Amennyiben nem sikerült egy felszínt

homogénre, ill. fényesre polírozni, úgy

vissza kell lépni akár több munkafázist

is, s addig ismételni, míg el nem érjük

a tökéletes eredményt. Ilyen módon

a körmök egyaránt tartósabbak és erô-

sebbek lesznek.

Amennyiben a lábápolásnál a bôr keze-

léséhez használunk kézi eszközöket, azo-

kat ugyanezen elvek alapján kell kivá-

lasztani, és használni, valamint különös

gonddal fertôtleníteni.

Csiszológépek …
Ezek azok az eszközök, melyek a szakem-

berek munkáját egyrészt meggyorsítják,

másrészt a felszín megmunkálását mû-

vészien tökéletesítik.

A csiszológépek igen gyors fordulatszá-

mon képesek a leghatékonyabban a fel-

szín tökéletes, homogén reszelésére, fi-

nomítására. A fordulatszám a pro-

fesszionális gépek esetében munkavég-

zés közben, az elvégzendô munkától

függôen választhatómeg és állítható be.

A mûkörömépítésnél használatos gépek

a körömfelszín megmunkálását rendkí-

vül gyorssá teszik, viszont nagyon óvato-

san kell vele bánni az eredeti köröm vé-

delmében. A profi mûkörömépítôk vi-

szont gyakran inkább a kézzel végzett

munkát részesítik elônyben, hiszen ôk

a mûköröm statikai felépítését nem re-

szeléssel, hanem már a modellezéskor

kialakítják, amely utánmár csak a felszín

finomítására van szükség. Manikûr ese-

tén inkább a kézi reszelés ajánlott.

… és frézerek
A professzionális gépek és frézereik egy-

mással és más professzionális gépekkel,

azok frézereivel minden esetben kompa-

tibilisek.

A frézerek látják el a különbözô funkció-

kat a felületek csiszolásakor. A körülte-

kintô megválasztásukat úgy elméletben,

mint gyakorlatban meg kell tanulni,

szakvizsgázni és azután szabad csak

a gyakorlatban ôket elkezdeni használ-

ni.

A lábápolás során a bôr kezelés végén

történô finomítására, a körmök felszíné-

nek reszelésére és finomítására szolgál-

nak a különbözô gépek.

A frézerek megválasztásánál vegyük fi-

gyelembe a körmök állapotát, vastagsá-

gát, a kezelendô bôrfelület sajátosságát.

Megkülönböztetünk marókat, hántoló-

kat, csiszolókat. Fontos a csiszolás he-

lyes irányának megválasztása pl. fentrôl

lefelé vagy balról jobbra, illetve fordítva.

Ennek megválasztása a köröm sajátos-

ságától és a kezelt felülettôl, valamint

a bôr növekedésének irányától, annak

vastagságától függ. Minél durvább

a megmunkálandó felület, annál dur-

vább lehet a frézer is, mellyel dolgozha-

tunk.

Gyógyászati kezelésbe fogni kizárólag

többéves szakmai gyakorlat és szakvizs-

ga után szabad, csakis megfelelô orvosi

háttérrel. A kezeléseket orvosi felügyelet

mellett, és pontosan dokumentálva kell

végezni. A lábápoló hatóköre kizárólag

a hámrétegre terjed ki, ennek túllépése

komoly következménnyel járhat, és ve-

szélyes lehet.

A gépek alkalmazásának elterjedése az

esztétikai pedikûrben nagy lehetôséget

nyújt a szakmai elôrelépésre, gyorssá,

kényelmessé teszi a munka elvégzését.
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