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HISTORIA

Partycja Perlik

Już w starożytnym Egipcie, Grecji, Indiach i Rzymie panie
utwardzały i upiększały swoje paznokcie, pokrywając je złotem lub srebrem. W Egipcie stosowano czarną hennę, a Rzymianki nabłyszczały paznokcie miksturą z tłuszczu i krwi owiec.
Pierwsze sztuczne paznokcie pochodzą z Chin. Były zrobione ze
specjalnie usztywnionego papieru ryżowego.
W latach pięćdziesiątych w Ameryce pewien dentysta złamał sobie
paznokieć. Utrudniało mu to pracę, więc postanowił uzupełnić ubytek w paznokciu masą akrylową, którą stosował do produkcji protez
dentystycznych. Udało się. Tak powstał pierwszy w historii tips i w
latach siedemdziesiątych ruszyła produkcja akrylowych paznokci.
Dzisiejsze masy akrylowe stosowane do wykonywania paznokci bardzo różnią się od tych dentystycznych – tamte były bardzo twarde i mało sprężyste,
co powodowało, że tipsy łatwo się łamały.
Popularny dziś manicure french powstał w USA w 1976 roku, jego pomysłodawcą był Jeff Pink. Pomysł malowania paznokci dwoma lakierami – białym i cielistym, został stworzony z myślą o aktorkach
filmowych pracujących w Hollywood, które wcześniej do każdej kreacji
musiały je przemalowywać, co zajmowało bardzo dużo
czasu. Manicure francuski był uniwersalny.

Paznokcie: Anna Śledzińska, Anna Zalewska (www.EuroFashion.com.pl), Beata Fajer (www.wzorkinapazurki.

karnawał
na ostro
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OBECNIE

Na rynku kosmetycznym dostępne są obecnie 3 rodzaje tipsów: żelowe, akrylowe i jedwabne. Nie można jednak wskazać, które z
nich w najmniejszym stopniu niszczą płytkę
paznokcia. Profesjonaliści twierdzą, że tylko
niepoprawne usunięcie tipsów lub złe opiłowanie paznokcia przed ich nałożeniem może
uszkodzić płytkę. Nie ma jednak wątpliwości,
że sztuczne paznokcie z akrylu są najtrwalsze
i najmocniejsze.
Proces zakładania tipsów składa się z kilku
etapów. Najpierw trzeba zdezynfekować dłonie i przygotować płytki paznokci do przyklejenia tipsów. Następny etap to odtłuszczenie,
przyklejenie tipsów oraz wyrównanie ich powierzchni. Na koniec wystarczy nałożyć materiał, z którego mają być wykonane tipsy. Co
pewien czas należy uzupełniać masę, z której
wykonane są tipsy (2–4 tygodnie).
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