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، و حفظ بهداشت فرديزدایی محیطآلودگی
هاو نحوه استفاده از آنانواع مواد ضدعفونی محیط و وسایل کار

:%4فرمالدئید-1
. کننده استکه داراي بخارهاي بسیار سمی و تحریک% 4محلول فرمالدئید 

:%5/2محلول بتادین -2
تري برخوردار اسـت و اثـر خورنـدگی آن    بیش، شبیه آب ژاول بوده، ولی از ثبات % 5/2محلول بتادین 

. باشدتر میکم
:محلول ساولن-3

آن %  1شود و غلظـت  از محلول ساولن، براي ضدعفونی کردن، لوازم و ابزار فلزي و غیرفلزي استفاده می
. ها نیز، مناسب استبراي ضدعفونی کردن زخم

:%2یدیمحلول گلوتار آلد-4
. سدیم فعال نماییدکننده و نیتریتبا افزودن پودر و یا بافر قلیایی، حاوي فعالرا% 2محلول گلوتارآلدیید 

:الکل اتیلیک-5
بـه صـورت آمـاده در    .که کاربرد زیـادي دارد ، استايکنندهدرجه، محلول ضدعفونی70تیلیک الکل ا

.شودداري میشیشه نگه
:)کلرین(%)1/0–5/0(آب ژاول محلول هیپوکلریت سدیم یا -6

کند و آب ژاول یک محلول قوي، جهت ضدعفونی کردن لوازم و ابزار کار است، که فلزات را تخریب می
.روددر مقابل نور و حرارت، سریع خاصیتش از بین می

رنـگ بـوده و اثرخورنـدگی روي    بی. محلول نانوسیل به صورت آماده در بازار موجود است: نانوسیل-7
. ابزار ندارد

پوشش ظاهري و نحوه رعایت کردن بهداشت شخصی 
ي افـراد، بـه نـوعی    باشد، که در رعایت بهداشت عمومی همهبهداشت به دو صورت عمومی و فردي می

نظافـت فـردي نیـز از وظـایف     . اي سالم داشته  باشیمموظفند، نکات بهداشتی را رعایت نموده، تا جامعه
ا که در سالن آرایش و پیرایش، ارتباط بسیار نزدیـک اسـت،   از آن ج. شودبهداشتی هر فرد محسوب می

.باشدبراي جلوگیري از امراض گوناگون، رعایت بهداشت فردي و بهداشت عمومی الزم و ضروري می
تصاویر مربوط به وسایل جعبه کمک هاي اولیه 

کننـده  هـاي ضـدعفونی  محلول-5چسب مخصوص پانسمان -4چسب زخم -3گاز استریل -2پنبه -1
شـماره  -10شـونده  البار مصرف یخ فعي یککیسه-9دماسنج -8پنس -7قیچی -6) ساولن، بتادین(

.فشار سنج-11) 115(هاي پزشکی تلفن مرکز فوریت



تئوري نور، رنگ و انعکاس آن و ارتباط آن ها با یکدیگر 
هاي قرمز، این طیف شامل رنگ. نمایدنیوتون با کمک منشور، توانست نور سفید را تجزیه 1676در سال 

.آمدندیمنارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش بوده که به دلیل شکست نور پدید 
بینید کـه دوبـاره نـور سـفید ایجـاد      یمهاي تجزیه شده را، با یک عدسی محدب متمرکز کنیم، اگر رنگ

و نـارنجی ، و گروه بعـدي بـنفش،   آبیقرمز، زرد و : هاي تجزیه شده را به دو گروه مثالًاگر رنگ. شودیم
را ترکیـب  هاآنآید و اگر مجدداً یمبندي کنید، از ترکیب هر گروه، رنگ جدیدي به دست تقسیمقرمز

سفید بـه  دو گروه رنگی که با هم ترکیب شوند و رنگ . بینید که نور سفید به وجود آمده  استیمکنید، 
.گویندیمهاي مکمل وجود آید را رنگ

آنانعکاسونور
به همین نسبت رنگ کرم، مقـداري  . باشدیم%  86ین رنگ است، داراي انعکاس ترروشنرنگ سفید که 

تـر از  رنگ زرد نیـز، تیـره  . رسدیمانعکاس %  70تر شده و به انعکاس آن کم% 10. تر از سفید استتیره
رنگ، داراي انعکـاس  و سبز کم% 45رنگ انعکاسی آبی کم. رسیده است% 60انعکاس آن به کرم شده و 

% 90انعکـاس دارد و  % 10است و سیاه که فقط % 14رنگ قرمز، چون تیره است، انعکاس . باشدیم% 54
.کندیمنور را جذب 

بار مصرف طریقه دفع بهداشتی زباله و مواد یک
داخل آن . دار انتخاب شود و به تعداد کافی در سالن وجود داشته باشدپوشسطل زباله باید، از نوع در-

.دان را شسته و خشک نماییدپس از تخلیه زباله. ي زباله گذاشته و هر روز به موقع تخلیه شودکیسه
انواع پوست و مواد مصرفی

: پوست نرمال
ي یعنی رطوبت پوست به انـدازه . است نه چربتان نه خشک ما داراي پوست نرمال باشید، پوستگر شا

. باشدوست نیز طبیعی میکافی است و سبوم پ
:پوست چرب

صورت بـراق و  شود وی که غدد چربی بیش از اندازه ترشح کند، پوست با چربی زیادي مواجه میهنگام
.آیدروغنی به نظر می

:پوست خشک
، روي سـطح پوسـت  . چربی پوسـت بـروز نمایـد   دادن آب یا ، در اثر از دست پوست خشک ممکن است

.شودته پوسته و حالت کشیدگی احساس میپوس
:پوست مختلط

. ها و چانه خشک استهاي صورت است و بر عکس گونهي قسمتتر از بقیهگاهی پیشانی و بینی چرب
:پوست حساس

.شودهاي قرمز نیز میکهبرافروخته شده و دچار التهاب و ل. پوست حساس نازك است
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مختلفهايپوستجهتمصرفیمواد
و مواد فاقد هرگونه ، کنترل شدهتبندي از نظر کیفی، که مراحل تولید و بستهزمانی مواد استاندارد هستند

.آلودگی باشد
.شوندي متفاوت ساخته میپایه4آرایشی از مواد
):امولسیون روغن در آب(O/Wي آب پایه

افزایند و چربـی  میمی مواد چرب و روغنی را به آن ، که کباشدي آب میپایهماده اصلی این محصوالت 
.شودق میلدر آن مع

):امولسیون آب در روغن(W/Oي چربی پایه
، پوسـت را نـرم   چربی زیـادي دارد . افزایندي رنگی را به آن میهآب و ماد. ي اصلی آن چربی استهماد
. باشدهاي خشک مناسب میکند و براي پوستمی

oilترکیبات بدون چربی  –free:
.شودباعث کشیدگی و خشکی پوست می،کیبات این محصول روغن وجود ندارددر تر

waterرکیبات بدون آب ت – free:
. باشندآب میت و از آنجا که داراي چربی باالیی هستند، عایق و ضدها چربی اسي اصلی آنهماد

فرم متعادل چهره
:ال چهرهاجزاء ایده

.ي یک چشم استال، به اندازهي دو چشم در صورت ایدهفاصله
ي طـول یـک چشـم     به انـدازه ، در هر قسمت جی چشم، تا رستنگاه مو در دو طرفي خاري گوشهفاصله

.چشم داریم5در عرض چهره : توان گفتپس می. باشدمی
.باشدچشم، از خود میي طول یک ي طول گوش است و عرض بینی، به اندازهطول بینی به اندازه

ي انتهاي ابرو، منطبق با خطی است، که از پـره . ي داخلی چشم بگذردسرابرو منطبق با خطی که از گوشه
.ي خارجی چشم بگذرد و به انتهاي ابرو برسدبینی و گوشه

یـک  ي عرض یک چشم، در مرکز و با چشم باز به اندازه ي چشم با ابرو، در چشم بسته، به اندازهفاصله
.ي چشم باشدعنبیه
ي لب پایین تا نوك چانه بوده و برجستگی دو طرف لب باال باید رو ي لب باال تا بینی نصف فاصلهفاصله

.به سوراخ بینی باشد
هاي مختلف چهرهتفکیک نمودن فرم

:ي بیضیچهره
توانیـد  دارید، مـی ا از هر نوع آرایش که دوست شم. یش خاصی نداردي شما نیاز به آرافرم بیضی چهره

.اده کنیداستف



:چهره مثلث 
. ل کنید که پیشانی پهن به نظر آیدث طوري عمي مثلبراي متعادل کردن چهره

:ي مثلث معکوسچهره
. تان باید پیشانی را باریک و پهناي صورت را کم کنیدي مثلث معکوس هستید، با آرایشاگر داراي چهره

: ي گردچهره
رده و چتري را یک طرفه پهنا را کم ک،، شما نیز داراي پهناي زیاد چهره هستیدگرد استان تيگر چهرها

.حالت دهید
: ي مربعچهره

ید و زوایـا را نیـز از   ، پهناي چهره را کم کنباشدتان زیاد میتان به نظر مربع است، پهناي چهرهاگر چهره
. بین ببرید

:ي لوزيچهره
. ها را کم کنیدپهناي گونهتان لوزي است، اگر چهره

:مستطیليچهره
تان متعـادل بـه نظـر    يتان را کم کرده و چهرهيي مستطیل، زوایا و کشیدگی چهرهآرایش مناسب چهره

.آیدمی
ایجاد تناسب بین اجزاء چهره

نیپیشاسازيمتعادل
:پیشانی معمولی
لی برجسته و نه خیلـی تـو رفتـه    نه خی. باشدمیي چهره را داراال، یک سوم اندازهو ایدهپیشانی معمولی

.                                                        است
، ابتدا همیشه فن زمینه در قسمت پیشانی نیز. شودتکنیک سایه روشن، همیشه بعد از فن زمینه، انجام می

.زنید و در هم محو کنیدروشنایی ب، بعداگر تیرگی نیاز بود، تیرگی را زده. را بزنید
: انواع رتوش پیشانی

:پیشانی کوتاه
.شما ممکن است داراي پیشانی کوتاه باشید

اي فن بهتر است، به صورت عمودي و ضـربه . (تر از زمینه، بپوشانیدام پیشانی را با فن دو درجه روشنتم
. امکان، موها را روشن کنیدتر بردارید و در صورت  موها را در قسمت پیشانی، بیش. )ودزده ش

:پیشانی بلند و خیلی بلند
حالت ) ايیا سایه تیره مشکی یا قهوه(ا با مداد مناسب ، قسمت رستنگاه راگر پیشانی شما خیلی بلند است

نه بزنید و به تر از زمیپیشانی، فن دو درجه تیره، دور تا دورتر از رستنگاهکمی پایین. اي، مو بگذاریدضربه
.کنار تیرگی را، کمی روشنی داده، تا طبیعی به نظر آید. موها و پیشانی، محو کنیدطرف 



) شقیقه تا شقیقه کوچک: (پیشانی باریک
پیشانی را، روشن بزنیـد و بـه طـرف    ، دو طرف اگر پیشانی شما تنگ و باریک است، به صورت نیم دایره

.و نماییدچنین در فن زمینه محو هم) مانند باز کردن پنجره(بیرون 
)شقیقه تا شقیقه، بازتر از حالت عادي: (پیشانی باز

تیرگی را بـه طـرف پیشـانی و    . دو طرف پیشانی در قسمت شقیقه را، تیرگی دهید،اگر پیشانی باز دارید
.تیرگی روشنایی داده و در فن چهره، محو نمایید، محو کنید و کنار داخل

:پیشانی فرو رفته و برجسته
، و هـاي غیرطبیعـی را سـایه   هایی برجسته اسـت، برجسـتگی  رفته و قسمتتان فروپیشانیاگر قسمتی از 

.  اي، محو کنیدی دهید، هر کدام را به صورت ضربههاي غیر طبیعی را روشنرفتگیتو
:شقیقه برجسته

نگاه مـو  از سمت رسـت Cکل نیم دایره یا تیرگی را به ش،تر نشان دهیدتان را فرو رفتهاگر بخواهید شقیقه
. یده و به سمت داخل صورت محو کنیدکش

:شقیقه فرو رفته
Cدر صورتی که بخواهید شقیقه را برجسته نشان دهید روشنی را از سمت گوشه خارجی چشم به شکل  

.ده و به سمت بیرون صورت محو کنیدکشی
:الي ایدهپلک و پیله-

تـر از دو  باشد و قسمت وسط پلک برجسـته میترین برجستگیبیشي چشم داراي ال، پیلهدر چشم ایده
. شودو پیله فرو رفتگی مالیمی دیده می، بین پلک در انتهاي پلک. طرف است

:هاي افتادهپلک-
ن چشم کشـیده و سـایه   ، خطی به طرف بیرو)بین پلک وپیله چشم(م چشمهاي افتاده، از خط سودر پلک

گ را قسمت ترین رنیره و مات استفاده نمایید و تیرهسایه تاز. تا آرایش به طرف باال کشیده شود،بزنید
. برآمدگی پشت چشم بزنید

:پلک پایین تورفته و پلک برجسته-
. رجسته کردن تورفتگی استفاده کنیدقانون از بین بردن برجستگی و بهاي تورفته و برجسته براي پلک

:گونهسازيمتعادل
:ي معمولیگونه

، تیرگی را زیـر اسـتخوان گونـه بـه     داراي بر جستگی طبیعی است، بعد از زدن فن زمینهي شما اگر گونه
تخوان گونه به همان روشنی را نیز روي اس. کشیده و آن را به باال محو کنیدتا هشت ابرو) ر(شکل حرف 

، سـپس بـه  ی گونـه کشـیده  ته رنگ روشنی را زیر تیرگ. شکل رسم کرده، آن را به دو طرف محو نمایید
. طرف پایین محو کرده و فیکس کنید



:گونه برجسته
طوري کـه  . یر استخوان گونه به شکل مد بکشیداگر چاق هستید براي الغر کردن گونه  ابتدا تیرگی را ز

ي خارجی لب قرار بگیرد و قسمت باالي گونه را بـه سـمت داخـل صـورت و     انتهاي آن روي لپ گوشه
به سمت بیرون محـو  روشنی را روي استخوان گونه زده و . محو کنیدیین تیرگی را به دو طرف قسمت پا

.نمایید
:الغرگونه

ز زیر استخوان گونـه کشـیده تـا    ، براي این مدل گونه تیرگی را به شکل نیم دایره اپس از زدن فن زمینه
یرگی را این ت. عضله را در بر گیرد، باید تیرگی زیرکل)یک سوم خط خنده(ي بینی آن را ادامه دهید پره

.نیدکنیم روشنی را روي استخوان گونه بزبه سمت داخل صورت محو می
:البینی ایده-

بینی شما اگر. آن برابر یک چشم باشد) عرض(اي است، که طول آن برابر گوش و پهناي ل بینیابینی ایده
. سازي نیستمتعادلبزنید و نیاز به انجام ال است فن زمینه راایده

بینیانواع سازيمتعادل
: رتوش بینی کوتاه-

3و 1تـر از دو قسـمت   ، کـم 2ي وسط چهره، یعنـی قسـمت شـماره    اگر داراي بینی کوتاه هستید، ناحیه
بین این. به طرف بیرون محو کنید، تا نوك بینی را با فن تیره بکشید ودو خط موازي از سر ابرو. باشدمی

.دهیددو خط روشنایی زده و تا سر ابرو، روشنایی را ادامه 
: رتوش بینی بلند-
ي زي از گوشـه دو خـط مـوا  . تر استبیش3و 1چهره، نسبت به 2ر داراي بینی بلند هستید، قسمت اگ

وسط دو خـط  . ه بکشید و به طرف بیرون محو کنید، با فن دو درجه تیرداخلی چشم، به طرف نوك بینی
.را، روشنایی دهید و محو نماییدتیرگی

):دراز(رتوش بینی کشیده -
بکشـید و  ، در دو طرف تیغـه بینـی   ي چشمسازي بینی کشیده، دو خط موازي تیره از گوشهبراي متعادل

هـا را تیرگـی   نوك بینـی و پـره  . د و دو طرف بینی را روشنایی دهید، به طرف تیغه محو نماییها راتیرگی
.را روشنایی دهیدداده، زیر بینی 

:رتوش بینی پهن-
. هاي بینی، محو نماییدکشید و تیرگی را به دو طرف کنارهي بینی بدو خط موازي تیره، در دو طرف تیغه

. ط، روي بینی را، روشنایی داده و محو کنیدوس
: رتوش بینی افتاده-

ر بینی را روشنی داده محو تیرگی دهید و زی، تر، قسمت افتاده نوك رابینی افتاده با فن دو درجه تیرهبراي
.نمایید



:رتوش بینی کج و رفع انحراف آن-
.را به طور جداگانه در نظر بگیرید، هر قسمت دارافبراي متعادل کردن بینی کج یا انحر

ن ادل برسد و در ف، تا بینی به تعروشنایی و برجستگی غیر طبیعی را، تیرگی بزنیدطبیعی رافرو رفتگی غیر
.زمینه محو کنید

:رتوش بینی خیلی باریک-
ایی ، روشـن تـر از زمینـه  فن دو درجه روشـن ، با راي متعادل کردن بینی خیلی باریک، تمام سطح بینی راب

.دهید و در فن زمینه محو کنید
هالبسازيمتعادلاصول

:اللب ایده-
ازآن جاکـه  هااین لب. سبک روي لب بزنیدي چهره را، خیلیال هستید، فن زمینههاي ایدهاگر داراي لب

.کنیدخط لب را روي خط اصلی لب کشیده و داخل آن را پر. شوندال هستند، به دلخواه آرایش میایده
: رتوش لب باریک-

.یک فن خیلی روشن را روي لب بزنید، براي متعادل کردن لب خیلی بارهاي باریک هستیداگر داراي لب
دور لب، در قسمتی که خط لب کشیدید، با مداد سفید یا فـن  . خط لب را، خارج از خط اصلی لب بکشید

تان استفاده هايها روي لبدهندهاز رژلب حجم. سته به نظر آیدان برجتهايروشن، روشنایی بدهید، تا لب
.کنید

:رتوش لب کلفت-
، خـط لـب را از   تر از زمینه بپوشانیدیا دو درجه تیرهرا با فن زمینه، لبهاي کلفت هستیداگر داراي لب

لی کلفت اسـت و  تان خیباگر ل. تان استفاده کنیدهايخل خط اصلی لب بکشید و از رژ مات، براي لبدا
، حالت قرمزي را از بین برده و توانید ابتدا با کانسیلر سبزرود، میحالت قرمزي دور لب، با فن از بین نمی

.و از خط لب و رژ استفاده نماییدرا روي لب بمالیدسپس فن زمینه
:رتوش لب نامساوي-

. بپوشانید و با پودر فیکس کنید، روي سطح لب را با فن زمینه کامالًهاي نامساوي هستیداگر داراي لب
.ي شوند و با رژلب داخل لب را پر نماییدتان مساوهايبا مداد لب، خط لب جدید بکشید، طوري که لب

:تر از لب باالرتوش لب پایین بزرگ-
با مداد لب، خـط لـب پـایین را،    . کنیدها نیز بزنید و با پودر فیکس تان را، روي لبيي چهرهرنگ زمینه

. لب باال اگر مناسب است، خط لب را روي خط اصلی لب بکشید. داخل از خط اصلی بکشید
روي لب باال مقداري . تر به نظر آیدبدهید، تا کوچکروي لب پایین کمی تیرگی . رژلب را هماهنگ بزنید

. برق لب بزنید



:رتوش لب گشاد-
خط لب را نرسیده به انتهاي لـب، بـه   . بزنید و فیکس کنید، فن زمینه راهاي گشاد هستیداگر داراي لب

. نگ و مناسب داخل آن را پر نماییدبا رژ هماه. یعنی طول لب را کم کنید. داخل ببرید
:هاانواع چانه

:ي معمولیچانه-
. ل اسـت ااندازه باشد، چانه معمولی و ایدهم صورت است که اگر با دو قسمت دیگر، یک چانه قسمت سو

دو عضله است که با باال رفتن چانه داراي. فن زمینه را تماماً روي این قسمت زده و نیاز به رتوش ندارد
ها را تیـره کنیـد تـا    عضله مثلثی شکل را روشن کرده و زیر آناین دو. شودسن، این دو عضله افتاده می

. تر شودچهره جوان
:ي بلندرتوش چانه-

تان بلند است و براي رتوش تر باشد، چانهگیري بیشاگر قسمت سوم چهره، از دو قسمت دیگر، در اندازه
اطـراف  . و به حالت گرد بزنیـد انتخاب کرده تر این قسمت، روي تیزي چانه، از فن دو الی سه درجه تیره

.را روشنی داده و در هم محو کنیدآن
)تورفته: (ي کوتاهرتوش چانه-

ه اسـت و بـراي طبیعـی    ، چانه کوتـا تر باشدگیري کمر اندازه، از دو قسمت دیگر داگر قسمت سوم چهره
شـنی داده و در  ، روتـر درجه روشنفتگی چانه را با فن سه ، روي تو رنشان دادن آن، باید به صورت گرد

.فن زمینه محو کنید
:ي تیزرتوش چانه-

گـرد  ، بـه صـورت   را) سه گـوش (روي چانه تیز . هاي تیز، شبیه به چانه بلند عمل کنیدبراي رتوش چانه
.تیرگی داده و دو طرف چانه را، روشنی دهید و در هم ادغام کنید

:ي عقب رفتهرتوش چانه-
هایی از چانـه،  در قسمت. تر از زمینه بزنیدچانه، روي کل چانه را، از فن دو درجه روشنبراي رتوش این 

)طبق قانون کره. (وي برجستگی را تیرگی دهیدتوانید راگر برجستگی غیر طبیعی داشت، می
هاشناخت رنگ

:هاقانون رنگ
هاي فرعـی، در  که این رنگآید، یمي فرعی به وجود ها،رنگهاي اصلیاز ترکیب شدن رنگ:فرمول اول
.گیردیمهاي اصلی قرار مقابل رنگ
. کندیمهر رنگ اصلی، رنگ فرعی مقابل خودش را خنثی :فرمول دوم

ل 
فص

دوم



تناسب رنگ چهره و فیزیک رنگ
جسم بعضی از شعاع را جـذب و بعضـی دیگـر را مـنعکس    ،تابدزمانی که شعاع نور بر سطح جسمی می

اگر یک جسم شعاع رنگی نور را کامل جـذب نمایـد، سـیاه و اگـر     . شوددیده میکند و بدین صورت می
.هاي گوناگونی با یکدیگر دارندرنگ تفاوتنور و. شودشعاع، رنگی را جذب نکند، سفید دیده می

هانحوه ترکیب کردن رنگ
هاي اصلی آید و رنگها از ترکیب هیچ رنگی به وجود نمیاین رنگ. قرمز، زرد، آبی: هاي اولیه شاملرنگ

.گویندها رنگ موجود و مولد میهستند، که به آن
: هاي ثانویهرنگ
.شودهاي اصلی حاصل مینارنجی، بنفش و سبز است، که از ترکیب رنگ: هاي ثانویه شاملرنگ
: هاي ثالثیهرنگ
یا به عبـارت  . آیندهایی هستند که از ترکیب چند رنگ به وجود میرنگ: ي سه یا ثالثیههاي درجهرنگ

. شوددیگر، از ترکیب یک رنگ اولیه با یک رنگ ثانویه، رنگ ثالثیه حاصل می
ها جواري رنگهاي رنگی و همنحوه استفاده از گروه

:هاي گرمرنگ
ها قرمز یا زرد استفاده شده است و هرچه قرمزي هاي زنده هستند، که در ترکیب آنهاي گرم رنگرنگ

. تر استباشد، رنگ گرمتر رنگ بیش
:هاي سردرنگ
تـر باشـد، سـردتر    باشند، و هر چه در رنگ، آبی بـیش ي آبی میروح و از پایههاي سرد، مرده و بیرنگ
. است
: هاي خنثیرنگ
.باشندسیاه، سفید، خاکستري یا دودي می: رنگ هستند شاملهاي خنثی که بیرنگ
بـنفش آبـی، بـنفش    : مثـل . شوداز ترکیب یک رنگ گرم و یک رنگ سرد حاصل می:هاي دوگانهرنگ
.قرمز

هاي آرایش در خودآراییکاربرد انواع تکنیک
مفهوم خودآرایی چهره

ترین نکاتی که یک بنابراین یکی از مهم. باشددن ظاهر خود نشان شخصیت انسان میآراستن و مرتب کر
را دانسـته و در رفـع آن کوشـش    درست دیدن او که تمام عیوب خود،شخص باید مد نظر داشته باشد

. تر کندکند، و تمام معایب ظاهري خود را بتواند از بین ببرد یا کم
هاي اختصاصی چهرهانواع آرایش

:دو طریق استه گریم ب
.آموختن گریم بر چهره خود:طریق یک
.آموختن گریم بر چهره دیگران:طریق دو



)طریق یک(خودآرایی چهرهنحوه انجام 
عضـو متناسـب و نامتناسـب چهـره خـود را      . حاالت و میمیک بشناسید) فرم چهره(چهره خود را از نظر 

انجام گریم بر چهـره  . شکاالت چهره را به حداقل برسانیدتشخیص دهید تا بتوانید با متعادل ساختن آن ا
.به این کار مسلط شدتوان کل است، ولی با تمرینات مکرر میخود تا حدودي مش

. رف چهره با هم یکی باشـد هاي دو طخطوط و حجم،ت کنیددق. دهدآینه تمام عیوب چهره را نشان می
.در آخر آرایش را فیکس کنید. گونه بزنیدها را ریمل زده و سایه و رژچشم. ها فرم دهیدبه ابرو

در خودآرایی) ...نگین ، اکلیل و(ه از تزئینات طریقه استفاد
)...واکلیلمژه،نگین،(چهرهتزئیناتکاربا

:ژل اکلیلی
قلم مـو را داخـل   .باشداستفاده از آن بسیار راحت می. استهاي مختلف موجود بنديژل اکلیلی در رنگ

. هر حالتی که دوست داشته باشید، طراحی کنیدمقداري ژل برداشته و به دلخواه. ژل اکلیلی بزنید
)هاي فلزبراده: (اکلیل پودري

هاي مـورد نظـر بـا    م موي مرطوب، به قسمتقلم مو را با آب مرطوب نموده و اکلیل را با قل:روش اول
براي تثبیـت کـردن   . مدتی مکث نموده، تا اکلیل خشک شود. سلیقه و نوع آرایش استفاده کنیده بهتوج

.شودمتري زده میسانتی30ي فیکساتور از فاصله. فیکساتور آرایشی استفاده نماییدآن از
-صوص بزنید و با نوك انگشتان، اکلیل را بچسبانید یا قلمهاي مورد نظر را چسب مخقسمت:روش دوم

ي آخر آرایش، با قلم مو، اکلیـل را بـه محـل مـورد نظـر      مواد چسب آغشته کنید و در مرحلهمو را به
.        بچسبانید

:اکلیل مایع
تی مکث کنیـد، تـا اکلیـل    مد. مورد نظر بزنیدهاي برداشته و به قسمتاکلیل مایع را موي خشک، با قلم

.چسبد و نیازي به فیکس نداردمایع پس از خشک شدن، به پوست میاکلیل. مایع خشک شود
)جوان، میانسال، مسن(جام خودآرایی مناسب سنین مختلف نحوه ان

از یـک کـرم پـودر سـبک یـا      . باشیدترین مشکالت پوستی میشما اگر کم سن و سال هستید، داراي کم
اگـر پوسـت   . تري داشـته باشـد  کرم پودر باید مات باشد، تا پوست حالت طبیعی.استیک استفاده کنیدپن

توانید به این منظور می. آرایش باید طبیعی باشد. خشک باشد، از کرمی که نیمه مات است، استفاده کنید
رژگونه . هاي مالیم براي آرایش استفاده کنیداز رنگ. نتخاب کنیدرنگ سایه و رژگونه را از یک خانواده ا

چرب اسـتفاده  توانید، از یک مداد مشکی کمها را میبین مژه. یم باشد، که دیده نشودقدر مالو رژلب آن
. تان را مشکی نشان دهدکنید، تا فقط مقداري چشم

ي رنگ ابرو استفاده توي ابرو خالی داشت، از سایهبا برس ابرو فقط ابرو را مرتب کنید، اگر بنا به دالیلی
مواد آرایشی کـه بـه صـورت ژل هسـتند و روي پوسـت خشـک       . کنید، تا قسمت خالی را پوشش دهید

. تان مناسبندشوند، براي پوستمی



تر باید هاي قويداراي ضایعات پوستی نیز باشید، که از پوشاننده،ممکن است،اگر در سنین باالتر هستید
هاي خشک، قبل از کـرم پـودر از یـک    براي پوست. تان خشک باشدیا ممکن است، پوست. استفاده کنید

تـان دچـار   اگر پوسـت . اي مالیم بزنیدکننده استفاده نمایید و روي آن، کرم پودر صورتی یا قهوهمرطوب
چنین قبـل از کـرم پـودر و    مه. چین و چروك هم باشد، کرم پودر انتخابی نباید خیلی چرب و براق باشد

توانید، از یک ضدچروك براي پوست، و یک سرم لیفتینـگ بـراي دور چشـم اسـتفاده     کننده میمرطوب
بعد از کرم پودر، از رژگونـه سـبک بـه رنـگ صـورتی      . ها باز شودصورت را ماساژ دهید، تا چین. نمایید

یم و کم رنگ بزنید و افتادگی روي پیله چشم سایه مایع را روي پلک، به صورت مال. مالیم استفاده نمایید
ي پـودري اسـتفاده   توانید، از سـایه روي سایه مایع در صورت تمایل می. را، کمی سایه تیره و مات بزنید

ي روشن استفاده کنید، تا تیرگـی و گـودي   زیر چشم را از سایه. با مداد، دور چشم را مشکی نمایید. کنید
استفاده از خط لب ضروري است، زیـرا مـانع بیـرون    . را به سمت باال بزنیدریمل . تر دیده شودچشم کم

خط لب را به طرف باال بکشید تـا  . رنگ با خط لب استفاده نماییدشود و از رژلب همآمدن رژ از لب می
.تر نشان دهدافتادگی لب کم

، عصروه انجام خودآرایی مناسب روز، شبنح
روزآرایش

آرایش روز از آن جا که در همه . باشداست و به رنگ طبیعی پوست نزدیک میآرایش روز، آرایش محو 
. گیرد، داراي نور طبیعی هستندجا مورد استفاده قرار می

کـن،  پاكصورت را بـا شـیر  . نور طبیعی باشدبراي انجام آرایش نیز باید جایی را انتخاب نمود که، داراي
.و پنبه یا تونیک از روي صورت برداریدکن را با آب ولرمپاكپاك نمایید و اثر شیر

کـه بـه رنـگ    ) کرم روز(از یک فن خیلی مالیم، . ي مرطوب، تونیک را از روي صورت پاك نماییدبا پنبه
. بزنیـد ) کرم پودر مـات (توانید،کرم پودر یک الیه خیلی نازك نیز می. پوست نزدیک است، استفاده کنید

-در این مرحلـه مـی  . و همه صورت را  با پودر فیکس، فیکس نماییدرژگونه خیلی مالیم را به گونه بزنید

به طرف بـاال  . ابروها را مرتب کنید. تر شودتوانید با یک دستمال مرطوب، آرایش را بیات کنید، تا طبیعی
که طبیعی به نظر برسـد، بـا گـوش    اي یا خاکستري کنید و براي اینشانه کرده و با مداد ابرو، آن را قهوه

ي مصـنوعی تـک تـک اسـتفاده     توانید، از مژهدر صورت نیاز می. دست نماییدکن موهاي ابرو را، یکپاك
رنگ سایه را نزدیک به پوست انتخـاب  . سایه را خیلی مالیم بزنید که فقط چشم خوش حالت شود. کنید

ل بزنید، تا پر و بلند ها را ریممژه. اي و خاکستري براي آرایش روز مناسبندهاي بژ، کرم، قهوهرنگ. نمایید
اي کشـیده و  خط لب قهوه. خط چشم کوتاه  بکشید، تا چشم زیباتر به نظر آید و پلک برجسته شود. شوند

. اي یا رنگ لب ترکیب کرده و محو نماییدبا رژ کرم یا قهوه
عصرآرایش

. باشدتر مییظتر و از آرایش روز غلآرایش عصر، همان آرایش کوکتل است که، از آرایش شب کمی کم



کن، از فن یـک درجـه   کن و گرفتن اضافی شیرپاكدر آرایش عصر بعد از پاك کردن صورت با شیرپاك
توانیـد،  رنـگ نیـز مـی   خواهید، از کرم برنـزه و بـی  اگر آرایش برنزه می. تر از پوست استفاده نماییدروشن

. استفاده نمایید
شبآرایش

کن، پـاك نماییـد و   براي انجام این آرایش صورت را با شیرپاك.باشدآرایش شب، یک آرایش غلیظ می
بـا توجـه بـه تـن     . کن گرفته شود، صورت را با لوسیون یا تونیک تمیـز کنیـد  براي این که چربی شیرپاك
تـر از توانیـد، فـن را روشـن   درجـه مـی  2براي آرایش شب، معموالً یک الـی  . پوست، فن را انتخاب کنید

. اییدتان انتخاب نمپوست
در این مرحله عمل تکنیـک سـایه و روشـن    . موي فن زنی، فن را به تمام چهره بزنیدبا کمک اسفنج یا قلم

براي گرفتن ایرادهاي چهره عالوه بر فـن از پالـت رنگـی    . چهره را انجام دهید و ایرادهاي چهره را بگیرید
ا مایع را روي گونه بزنید و با پودر فیکس بعد از رتوش چهره، رژگونه کرمی ی. توانید استفاده کنیدتیره می

ي مصـنوعی  براي آرایـش شـب حتمـاً از مـژه    . آرایش چشم را شروع کنید. همه صورت را فیکس نمایید
. سایه را با توجه به پشت چشم، رنگ لباس و مد انتخـاب کنیـد  . ابروها را نیز مداد بکشید. استفاده نمایید

خط چشم را، با توجه به چشم بکشید . هم از گروه براق و اکلیلی باشدهاي انتخابی تیره و روشن کنار سایه
ي چشم و خط چشم، از براي سایه. طوري که حالت آن کامالً مشخص باشد و عیوب چشم را برطرف کند

. براي داخل چشم، از مدادهاي رنگی استفاده نمایید. هاي تند و غلیظ استفاده کنیدرنگ
حداقل وسایل و مواد مصرفینحوه انجام خودآرایی با 

هاي مختلـف  با نوك انگشتان مقداري کرم پودر را برداشته و به قسمت. صورت را شسته و خشک کنید
.صورت که نیاز به کرم پودر دارد بزنید

سپس از همان رژلب به مقـدار  . رژلب را با انگشتان به مقدار خیلی کم به عنوان سایه پشت چشم بمالید
.ه نیز استفاده کرده و رژگونه بزنیدخیلی کم روي گون

.تان تکمیل شودها رژلب زده و با مداد چشم داخل چشم را مشکی کنید تا آرایشروي لب
حالت دادن به مو در حوزه خودآرایی

هاو طریقه استفاده از آنوسایل و مواد مصرفی در حالت دادن به مو،انواع ابزار
اي است که شـبیه  دهنده سبک، هوا مانند و ضربهمحصول حالت، یک که به موس هم معروف استفوم

. باشدبه فوم اصالح می
. شوداي ارائه میبه صورت تیوپی یا کاسهاست کهبراي حالت دادن موهاي ضخیم مناسبژل

. کنددر حالی که شرایط بافتی ایجاد میافزاید به نرمی مو و درخشندگی آن میسیلیکون
راي حفظ وضعیت مـدل مـو اسـتفاده    سپري نهایی هم معروف است به شکل مرطوب بکه به ااسپري مو

. شودمی



هاي براشینگ موروش
بـراي انجـام   .باشـد می) سشوار(حالت دادن به موها با ابزار گرمازا براشینگ کردن به معنی فرم دادن و 

دهنـده  هـاي حالـت  لوسـیون پوي مـورد نظـر بشـویید و از    براشینگ موها را با توجه به جنس آن با شام
.تر فرم بگیردتا موها راحت....) موس،ژل. (مخصوص و مناسب مو استفاده کنید

از اولین الیه تقسیم شده شروع به سشوار ،بندي کرده و از پشت سرپس موها را با توجه به مدل تقسیمس
به ،و موها را به حالت گردهاي مو را باریک برداشته و سشوار را آهسته روي مو حرکت دهیدالیه. کنید

.زیر یا به رو حالت دهید
انواع فرق جلوي سر متناسب با جام چهره

.باشدهاي بیضی میمناسب براي صورت.از وسط چتري شانه را بکشید و فرق ایجاد کنید:فرق وسط
.باشدیگرد یا مربعی مهایی سه گوش وکه پیشانی پهن دارند و براي صورتمناسب افرادي :فرق کج

.رودهاي گرد یا مربع به کار میبراي ارتفاع دادن به صورت:فرق اریب
برداشتن موهاي زائد صورت و حالت دادن به ابرو در خودآرایی

:   نحوه ي بند انداختن صورت
.سیون صورت با بند را انجام دهیدتوانید عمل اپیال، به دو طریق میآیینه بنشینیدبه روي رو 

نـخ اصـالح را در دسـت    . تان ببندیدتوانید به انگشت شست پايي صندلی یا در منزل مینخ را به دسته
داریـد و بـا حرکـات مخصـوص روي    گرفته سه الی چهار بار بپیچانید و انتهاي نخ را با دست دیگر نگـه 

.صورت بچرخانید و عمل بند انداختن را انجام  دهید
به ابروها با توجه به فرم چهرهفرم دادن

ي بیضـی  اگـر داراي چهـره  . کنیـد ي خود را شناسـایی  خواهید ابروهارا بردارید، فرم چهرههنگامی که می
بـه  ابرو را به فرم ویرگول ودهیم به شما پیشنهاد می. توانید برداریدمدل دلخواه میابرورا به هرهستید،

د، بهتـر  ولی اگر چهره کشیده و به فرم مسـتطیل باشـ  ،تان دو چندان شودطرف شقیقه بردارید تا زیبایی
قدر کم کنید که به صورت یک خـط حالت آن را آنتر بردارید و سعی کنید،است ابروها را پرتر و پهن

.کند، زیرا خطوط صاف از کشیدگی صورت کم میصاف درآید
نحوه پیرایش ابرو به فرم راسته

ردارید تا به صورت یک بعد از برداشتن موهاي زاید ابرو و انجام کوپ آن، زیر ابرو را به طور یکنواخت ب
.دم ابرو را نیز کوتاه کنید و کوپ کردن ابرو را، دوباره چک کنید. آیدخط راست در

دارنحوه پیرایش ابرو به فرم حالت
ي زیاد از ابرو شتن موهاي زاید ابرو که با فاصلهبعد از بردا،تان را کمانی برداریدابروهايخواهید اگر می

دارید و دم ابـرو را  تر بري ابرو بیشهید و زیر ابرو را در قسمت زاویهلیه را انجام دکوپ اوروییده است،
.ابروها را کوپ کنیدسپس . تا یک کمان بلند داشته باشید،ي خارجی چشم ادامه دهیدگوشهنیز تا



قرینه نمودن ابروها
هر ردیف که از یک ،دو ابرو را به طور متناوب بردارید،براي قرینه نمودن ابروهاي ناهماهنگ سعی کنید

.دو ابرو را با هم چک کنیدم به همین ترتیب بردارید و دائماًدارید از ابروي دیگر همیابرو بر
کوتاه کردن مو

جنس و حالت موانواع
صاف، ،این الگوها موج. شودطراحی کردن مدل در نظر گرفته میموها الگوهاي فر طبیعی دارند که هنگام
.        عامـل در انتخـاب مـدل  هسـتند    دو نیـز مـو و انبـوهی   جنس. فري، مجعد و بیش از حد مجعد هستند

تـا خیلـی  ، از نـازك ز پر پشت تا کم پشـت اانبوهی مو . ظریف، متوسط و زبر: هاي اولیه عبارتند ازبافت
.گیرندقرار میضخیم

فرم سر و گردن خود
کـه  هر آرایش مـویی  هستید، داراي سر بیضیاگرل است واسربیضی، یک فرم ایده:لاسر بیضی ایده-

.توانید انجام دهیدمیرید،دادوست 
.برجسته باشدقسمت پشت سربایددرآرایش مو):صاف(پشت خوابیدهسر باریک و-
براي برجسته کردن قسـمت  .تر شودآرایش مو در قسمت تاج سر باید برجسته:قسمت تاج سر صاف-

.کوپ کنید تا برجسته جلوه کند،موها را در این قسمت پرتر،تاج سر
.تر شودآرایش مو در قسمت پشت سر برجسته:پشت سر فرو رفته،پس سربرجسته-
.تر آرایش کنیدباالي سر را برجستهموهاي:باالي سر خوابیده-
تـر نشـان دادن سـر    براي بزرگ.باشدآرایش مو در این نوع سر در تمام سر برجسته می:سر کوچک-

. تر جلوه کندبزرگتانکوتاه کنید تا سر،ترحجمتر و پرتمام موها را بلند،کوچک
زیـرا  ،موها در پشـت گـردن بپرهیزیـد   از کوتاه کردن . استکشیدگی گردن ،هدف:پهنکوتاه وگردن 

. بهترین انتخاب است،براي گردن کوتاه،هاي کوتاه مومدل
هاي بلنـد و الغـر   مدل موهاي بلند براي گردن. هدف کاهش کشیدگی گردن است:و باریکبلندردن گ

.باشدتر میمناسب
پوشاند و تقریباً متوسط میهایی که گردن را باید از مدل.کاهش کشیدگی گردن است،هدف:بلندگردن 

. استفاده کرد،و حالت شلوغ داشته باشد
انواع پیتاژ

پیتاژ با قیچی
تواند خـیس یـا خشـک    موها می. شودتکنیکی است که در انتهاهاي مو با استفاده از نوك قیچی انجام می

.باشد
پیتاژ با تیغ اصالح
.کندانتهاي مو را نازك میح توانید ببینید که تیغ اصالمی: کم کردن از وزن



برس و شانه،انواع قیچی
ون موجود بوده و هر قیچی کار خاصـی  قیچی در انواع گوناگ. ترین ابزار کوتاهی قیچی استاز مهم:قیچی

.قیچی باید بسیار تمیز باشد.دهدانجام می
.شوندتر براي برداشتن طول و دقت در مدل کوتاهی استفاده میبیش:هاي کوتاهیقیچی
هاي اضافی ها براي برداشتن تودهشوند، اینکننده نیز نامیده میهاي ترکیبقیچی:کنندههاي نازكقیچی

.و براي ترکیب کردن یک قسمت با دیگري مناسب هستند
مسأله مهم در مورد شانه این است کـه از شـانه بـا    . هاي متفاوت موجود استهدر شکل و انداز:هاشانه

هـا  هایی که نوك تیز و باریک هستند، زیرا ایـن شـانه  دست استفاده شود نه شانهراست و یکهاي دندانه
باشند و ممکن است هنگام کوتاهی خم شده و کوتـاهی بـه خـوبی انجـام نگیـرد و     پذیر میبسیار انعطاف

.چنین پوست سرتان نیز اذیت شودهم
تعریف زوایا

ي روي پوست مماس شود،زاویهکامالً در جهت رویش خودابیده وروي سر خواگر مو :صفر درجهيزاویه
.هددصفر درجه تشکیل می

به حالت مایل و به طرف پایین در دست گرفته شود و دست با سر کمی فاصله اگرمو:درجه45يزاویه
درجـه  45يزاویه، درجه حرکت کند45ي جهت رویش خود کمی باالتر به اندازهداشته باشد، یعنی در 

.شودهاي پایین موها بسیار کم خرد میدر این زاویه، قسمت. شودمیایجاد 
90کـه زاویـه،در حـدود    به طوري،شوداگر موها به صورت عمود بر سر قرار گرفته:درجه90يزاویه

.گویندمیدرجه 90يزاویه،درجه تشکیل دهد
ــه ــه135ي زاوی ــیش :درج ــاراکمی ب ــه اگرموه ــراز زاوی ــه   90يت ــه زاوی ــه طوریک ــاالببریم ب ــه ب درج

.گوینددرجه می135زاویه،درجه تشکیل دهد135درحدود
درجـه  180يموها در جهت مخالف رویش خود با پوست سر مماس باشد،زاویهاگر :درجه180يزاویه

.دهدتشکیل می
انواع مختلف کوتاه کردن مو در خودآرایی

هـا را شـانه   سپس با شانه دندانه درشـت آن . استفاده کنیدکنندهموها را شسته و از نرم:دستمدل یک
.از جلو تا پشت سر فرق باز کنید و موها را به دو طرف سر هدایت کنید. نمایید

کامالً پایین بگیرید ولی اگر تر باشد، سر راتر و اریبتان داراي شیب بیشخواهید دو طرف موهاياگر می
تـان  قد چتري و قد مو را بـه دلخـواه  .ر باشد، سر را باالتر نگه داریدتري برخورداخواهید، از شیب کممی

با دست کلوش یک کوپ یک. به هم وصل نماییددو الگو را به صورت یک خط فرضی کوتاه کنید، سپس
دار کـردن مـو   دار بـراي نـوك  از قیچی دندانـه .ي خودتان خواهید داشتشیب کم یا زیاد بنا به خواسته

درجـه  45ي مو با باز و بسته کردن با زاویـه هاي مختلف نوكقیچی دندانه را در قسمت.استفاده کنید
.حالت زیباتر به موهاي خود بدهید



پیتاژ در حوزه خودآرایی
بـدون کوتـاه   ،پیتـاژ رونـدي برداشـتن توده   . شودهاي امروزه استفاده میکوتاهیتکنیکی است که اغلب در

.کردن طول است
بندي موتقسیم
باید در قرار . شودزیرا چشم به یک بخش کشیده می. شدنقطه مرکزي مدل مو با،تواندهاي مو میتقسیم

. هاي طبیعی استفاده کنیدمعموالً بهتر این است که از تقسیمدر صورت امکان، .دادن دقت کنید
طرز گرفتن قیچی و شانه

و انگشـت حلقـه را در   )دست چپ خود را بـاز کنیـد  پ هستید، اگر دست چ(دست خود را باز کنید . 1
. دسته انگشت تیغه ساکن و انگشت کوچک را در کمان جاي انگشت قرار دهید

. تیغه متحرك قرار دهید) دسته شست(شست را در دسته انگشت انگشت. 2
. چندین بار قیچی را باز و بسته کنید و فقط روي حرکت انگشت شست خود تمرکز کنید. 3
هاي اصلی وفانتزيگرن

هاي طبیعیرنگ
هاي مختلـف یکسـان   ي رنگ موها از شرکتشوند در همههاي اصلی که پایه رنگ مو محسوب میرنگ

: ها عبارتند ازاین رنگ.هستند
مشکــی-1
مشکی طبیعـی-2
اي تیــرهقهوه-3
اي متوسـطقهوه-4
اي روشــنقهوه-5
)بور سیر(بلونـد تیـره -6
)بور متوسط(بلوند متوسط -7
)بور روشن(بلوند روشن-8
)بور فیلد روشن(بلوند خیلی روشن -9

)بور فیلد خیلی روشن(بور خیلی خیلی روشن -10
)فانتزي(دار تنهايرنگ
بر سه رنگ اصلی کمی از رنگ مورد نظر داخـل آن ریختـه شـده و رنـگ     عالوهفانتزي ي هارنگسري

مثالً . باشدن، سایه موجود در رنگ مو میمنظور از ت. تبدیل به یک رنگ جدید با تن مورد نظر شده است
.هاي خاکستري، طالئی، قرمز و غیره داشته باشدناي از تمو ممکن است سایه
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هاپایه رنگ
:شودناخته میر رنگ با دو ویژگی شه
)عمق رنگ(ي رنگپایه-1
)سایه(تن رنگ -2

یا تراز پایه .شوندص می، زیرا با این دو ویژگی مشخگیرندها از این دو ویژگی مورد بررسی قرار میرنگ
ي دهنـده ، نشـان ترین و دهتیره،ي رنگ مشکیدهنده، نشانیک.شودبندي میرنگ مو از یک تا ده طبقه

.ترین رنگ استروشن،رنگ روشن
هاقانون سفیدي

:سفیدي٪25قانون -
رنگ فانتزي ) سه چهارم(رنگ اصلی همپایه رنگ مصرفی با ) یک چهارم(
:سفیدي٪50قانون -
رنگ فانتزي ) دو چهارم(رنگ اصلی همپایه رنگ مصرفی با  ) دو چهارم(
:سفیدي٪75قانون -

رنگ فانتزي) یک چهارم(رنگ اصلی همپایه رنگ مصرفی با )سه چهارم(
:سفیدي٪100قانون -

.استفاده شودهاي اصلی با واریاسیون مورد نظر بهتر است ابتدا دانه مصنوعی به موها داده و از سري رنگ
نحوه رنگ کردن صحیح مو در حوزه خودآرایی

.شودهاي مقاوم مو انجام میآمیزي از قسمتشروع رنگ-
متر مانده به ریشـه  سانتی5/1الی 1خواهید رنگ کنید از پشت سرل میاگر موي طبیعی را براي بار او-

ریشه ،ي شرکت سازنده داردي موها بزنید و پس از مکث کوتاهی که بستگی به توصیهرنگ را روي ساقه
درشـت  شانه دندانـه دست شدن رنگ باسپس جهت یک.آمیزي کنیدرا نیز از پشت سر شروع به رنگ

.موها را شانه نمایید
نحوه رنگ کردن موهاي سفید در حوزه خودآرایی

، قبـل  تار سفید باشد% 20الی15در صورتی که ریشه موها داراي . ناسایی کنیددرصد سفیدي موها را ش
داشته باشـد  د تار سفی% 20تر از ولی اگر موها بیش.آمیزي روي موها عمل مردانساژ انجام دهیداز رنگ

.انجام دهید) مردانساژ شامپو(آمیزي عمل شامپو شیمیایی قبل از رنگ
بهتر است از جایی که سفیدي متمرکـز  .رنگ را از جلوي سربزنید،داراي تارهاي سفید استاگر موها-

.است شروع نمایید
مواد شوینده و ضدعفونی کننده شستشوي دست و پا

ها تماس دارند، بر رشد نـاخن  که اغلب قلیایی هستند و مرتب با دست) مایعات ظرفشویی(مواد شوینده 
هاي ناخن خیس خورده، با قرار گـرفتن در  هاي پوست که در لبهکوتیکول و الیه. گذارنداثر نامطلوب می



هـا  در چنـین شـرایطی نـاخن   . توانند محافظ مناسبی براي ناخن در حال رشد باشـند معرض عفونت، نمی
.شونده و شکننده میپذیر بودآسیب

)مانیکور(دست ناخنبهدادنفرم
.توانید استفاده نماییدبراي این کار از آستون میهاي قبلی روي ناخن را کامالً پاك کنید،الك

ها ناخنبعد از پاك کردن ناخن، .براي پاك کردن الك ناخن از انگشت کوچک دست چپ شروع نمایید
ـ یک با ،عمل مانیکور را انجام دهید،خواهیدوقتی می. را سوهان بزنید ه و دست سوهان را در دست گرفت

. عمل سوهان زدن را با دست دیگر انجام دهید
صـورت رفـت و برگشـت روي    ت کنید سوهان را به دق. شودشما انجام میفرم دادن به ناخن به دلخواه 

دسـت را درون ظـرف   . تمام شد، دست دیگر را سوهان بزنیـد سوهان زدن دست چپ که. ناخن نکشید
بی ي چوبعد از مدتی دست را بیرون آورده و با میله.شود، قرار دهیدمخصوص که حمام صابون نامیده می

ضـمناً موقـع عقـب زدن    . راف ناخن را به آرامی کنار بزنیداید پوست اطکه مقداري پنبه دور آن پیچیده
. باشید که روي ناخن خراشیده نشودبپوست اطراف ناخن مراق

)پدیکور(پا ناخنبهدادنفرم
قبل از شروع پدیکور یک حوله ). لوازم مخصوص پا(باشدبراي انجام پدیکور، همان وسایل مانیکور الزم می

پهن کنید و بعد لگن آب را روي آن بگذارید، ظرف را تا نیمه از آب پر کرده و چند قطره صابون مـایع  
.الیه بردار ناخن به آن اضافه کنیدیا 

.تمام وسایل خود را در دسترس بچینید
ي سوهان در پـدیکور زبرتـر از   تمام مراحل کار مانند مانیکور است، به جز مرحله سوهان زدن که درجه

.باشدسوهان مانیکور می
الكازاستفادهصحیحروش

دست چپ شـروع کنیـد تـا    را از انگشت کوچک بهتر است الك زدن. ها را الك بزنیدکه ناخنبراي این
.تر انجام گیردکارتان راحت

ي د، زیادي آن را با دهانـه برس الك را درون شیشه الك فرو ببرید و اگر مقدار زیادي الك برداشته ش
برس الك را از انتهاي ناخن تا ابتداي ناخن بکشید و الك را به صورت یکنواخت . اي الك بگیریدشیشه
.ت کنید که الك مصرفی نه خیلی رقیق و نه خیلی غلیظ باشددق.ناخن پخش نماییدروي 

شستشوي دست و پا
ها اگر ظرف مخصوص در اختیار ندارید، از یک ظرف گود براي این منظور استفاده براي شستشوي ناخن

که به لطافت و ظرف را با آب ولرم و صابون پر کرده چند قطره آب لیمو و روغن زیتون براي این. کنید
هاي زیر ناخن را از بین ببرد به آن اضافه کنید و انگشـتان را داخـل   ها کمک کند و آلودگیتمیزي ناخن

. ار دهیدآن قر
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ي این لوازم کارشستشوي توانید با تهیهکه می.باشد براي شستشوي پا لوازم مخصوصی در بازار موجود می
. پا را انجام دهید

ماساژدست                
تر است، به سطح پوست نزدیکماساژ را ابتدا به آرامی شروع کرده به طرف مناطقی که در آن استخوان

.فشار زیادي وارد نیاوریدبه سطح دست،
ماساژ پا

توانـد موجـب افـزایش    ماسـاژ مـی  . هاي احساس آرامش در پا و گاهی کل بدن استماساژ پا یکی از راه
. خون پا شودجریان 

مصنوعیناخنچسباندن
چسـب  . ي ناخن بچسـبانیم وي صفحهتوانید ناخن مصنوعی را رز لوازم مانیکور است که با آن میچسب ا
.باشدوي ناخن از یک روز تا یک هفته میت دوام آن رع مختلف در بازار موجود است و مددر انوا
هاى مخصوصى چسببا شوند و دازه ناخن بریده مىهاى مصنوعى بعد از تمیز کردن سطح ناخن به انناخن

.شوندهاى مختلفى به دلخواه رنگ مىده و یا بعد از چسباندن توسط الكشوند که یا رنگى بوچسبانده مى


