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)...دما،چیدمان،رنگ،نور(عوامل فیزیکی در محیط کار
هـا  این المپ.نماییداستفاده،باشندهاي سیلندري که داراي محافظ میاز المپ،توانیدبراي سالن آرایش می

یکنواخـت پراکنـده کننـد و    به طور تا نور را در فضا،سقف نصب کردهنه و هم دریهم اطراف آی،توانیدرا می
.تر انجام گیردتر و کار راحتصمشخ،رنگ چهره

نـور طبیعـی داشـته    کـه ایـن یعنی هنگام کار بـراي  .چنین در سالن آرایش از نور سفید نیز کمک بگیریدهم
ي فـرد را سـرد   چهـره ،نور سفید به تنهـایی زیرا.از نور زرد و سفید استفاده نمایید،1به 3از نسبت ،باشید
خـواهیم  مـا مـی  .رسـد نظـر مـی  بـه ترگرمو آرایش دهدمیو نور زرد نیز حالت گرمی به چهره دادهنشان 

.آرایش طبیعی به نظر برسد
:مناسبيهتهوی

میـزان  ،سـرما ،ه مطبوع در محیط کار الزم و ضروري اسـت و سـاختمان را از نظـر گرمـا    تهویوجود سیستم 
ي حـرارت در  درجهشودمیمطلوبی رسانده و باعث ي هوا به حده، تعویض و تصفیي پاکیزگیدرجه،رطوبت

برقراري جریان هوا ممکن است از طریق بـاز کـردن در و پنجـره نیـز     .هاي سالن یکنواخت شودتمام قسمت
در زیـرا .باشـد بهداشتی میعلمی و غیرتعویض هوا غیر،ولی امروزه ثابت شده است که از این راه.انجام گردد

و شـود مـی سر و صدا و دیگر عوامل مضـر، وارد سـاختمان و فضـا    ،اثر باز بودن درها و پنجره ها گرد و غبار
.کندمیایجاد ناراحتی 

ي مطبوع هتهویز به ها مجههایی که ساختمان آنمحیط،دهدها نشان میبه عمل آمده از بررسیطبق نتایج 
.دنباشمی،ي مطبوع ندارندهتهویهایی که پرکارتر از محیط،هستند

.سالن آرایش ضروري استدر )ایرکاندیشن یا اگزوفن(هاي قوي این نصب فن و هواکشبنابر
:دماي محیط کارتنظیم 

از کارکنان آرایشگاه و پیرایشگاه موقع انجـام کـار   .ي حرارت مناسب بستگی به نوع کار در محیط دارددرجه
گـراد سـانتی يدرجه21کنند که دماي تري نیز صرف میانرژي کم،ردارندتري برخوك کماز تحرجا کهآن

.کندبه رطوبت هوا فرق میهتوجاین درجه حرارت با تغییر فصل با .براي سالن کافی است
مـؤثّر میزان رطوبت هوا نیز در سـالن  .باشدمیالزم و ضروري،جا نمایدبههوا را جا% 10سیستمی که بتواند 

.باشدمیبراي سالن مناسب% 50رطوبت .است
:محیط کارصحیح بندي عایق
سر و صدا و هر نوع آلودگی وارد فضـا و  ،سرما،طوري که گرما.بندي محیط کار باید صحیح انجام گیردعایق

هـاي دو جـداره اسـتفاده    از درب و پنجـره ،بندي صحیح محـیط کـار  براي رسیدن به عایق.محیط کار نشود
.بندي کنیددیوارها و سقف را عایق.نمایید

)هاها و باکتريمیکروب(کی در محیط کاریعوامل بیولوژ
:میکروب
طور طبیعی در محیط وجود دارند و با ورود به بدن انسان ه ها موجودات بسیار کوچکی هستند که بمیکروب

.سازندیا سایر موجودات زنده فرد را آلوده می



:باکتري
هـزاران بـاکتري   .شـوند باشند که در همه جا یافت میپی تک سلولی میوهاي میکروسکها ارگانیسمباکتري

هـا در بـدن انسـان    متفاوت بدون ایجاد بیماري در سطح بدن ما وجود دارند که فقط تعداد نسبتاً کمی از آن
تتوانـایی حیـا  ،هاي آنانها بدون نیاز به سایر موجودات زنده و یا سلولاین میکروب.کنندایجاد بیماري می

.دارند
:ویروس
هـا  بـراین بـه آن  بنـا .انـد وابسـته دهاي میزبان خورشد نداشته و به سلولی قدرت حیات ویها به تنهاویروس

تواننـد  ها نیز وجود دارند که مـی بوي از میکررها و انواع دیگقارچ،شودانگل داخل سلولی اجباري اطالق می
.ی باشندمهمهاي عامل بیماري

:اسپور
ي حیات در شرایط دشوار را براي آن فراهم ادامهي زندگی میکروب است که توانایی اي از چرخههاگ مرحله

.سازدمی
:آلودگی

خونورود میکروب به بدن و
:عفونت

آنورود میکروب به بدن و تکثیر
:ي گندزداماده
.کنداي است که از رشد میکروب جلوگیري میهماد

زا و حوادث شغلیکپسول آتش نشانی و عوامل آتش
کـن  خـاموش کپسول اطفائ حریق یا آتـش ،شودمییکی از لوازمی که منجر به حذف یا خاموش شدن آتش 

.دستی است
:هاي متفاوت استها در وزن و رنگکنخاموشآتش

.معموالً به رنگ قرمز است،کن آبخاموشآتش-
.رنگ استبه رنگ کرم کم،کن فومخاموشآتش-
.آبی رنگ است،کن پودرخاموشآتش-
،کـن هـالوژن  چنین آتش خـاموش هم.باشدمشکی رنگ می،)اکسید کربندي(2coخاموش کن گاز آتش-

بـا شناسـایی   .گیـرد تر مورد استفاده قـرار مـی  ی بودنش کمخاطر سمه سبز رنگ است و در فضاي سربسته ب
.نماییدها استفاده به موقع از آن،توانیدها میکنخاموشآتش

:توان طبقه بندي نمودي زیر میدسته6ها را در کل به آتش
خـاموش  .مانـد هـا خاکسـتر بـر جـاي مـی     از آن،آتش سوزي جامدات که معموالً پس از سوختن:Aطبقه -

2coآب و کپسول :ي مناسبکننده



که بعد از سوختن از خـود خاکسـتر   گازوییل ،بنزین،نفت:مانند،آتش سوزي مایعات قابل اشتعال:Bطبقه -
ها این آتش.)خیس(پتوهاي نسوز،ماسه خشک،کف،شکپودر خ:ي مناسبکنندهخاموش.گذاردبه جا نمی

نفـت و نفـت سـیاه کنـد اشـتعال      ،اتر و تینر سریع االشـتعال و گازوییـل  ،بنزین:هایی مثلآتش:دسته2به 
.هستند

ماسـه  ،کـف ،پـودر خشـک  )ابتدا قطع جریان گاز(:ي مناسبکنندهخاموشوآتش سوزي گازها :Cطبقه -
)خیس(پتوهاي نسوز،خشک

ي کننـده خـاموش .پتاسـیم ،اتی چون منیـزیم گداختن فلز:ات قابل اشتعال مانندآتش سوزي فلز:Dطبقه -
.ي خشک استماسه،پودر خشک:مناسب

گـاز  )برقابتدا قطع جریان(:ي مناسبکنندهخاموش.)الکتریسیته(آتش سوزي وسایل الکتریکی:Eطبقه-
2co،پودر خشک
ي خشکماسه،پودر خشک:ي مناسبکنندهخاموش.منفجرهموادآتش سوزي -

:آتش سوزي
ي سوختنی در کنار هم قـرار گیـرد و یـک جسـم بـه      هاکسیژن و ماد،یعنی حرارت،عامل آتش3زمانی که 

بنابراین تا زمـانی  .آیدبرسد احتراق و آتش به وجود می،شودمیی که افروزش نامیده صمشخي حرارت درجه
.یابدادامه می)احتراق(آتش سوزي،وجود داشته باشد،شودمیآتش نامیده ثمثلکه ،عامل3که این 

:برق گرفتگی
در اثر عبور جریان الکتریکی تحریک نموده و جریان برق منجـر  ،یکباره سیستم عصبی بدن را،برق گرفتگی

.شودمیایست قلبی و از بین بردن ضربان قلب ،هاي بدن و مرکز عصبیبه آشفتگی سیستم
هـیچ اقـدامی   ،به هیچ عنوان قبل از قطع بـرق ،برق گرفتگی ایجاد شد،اگر براي شخصی،کهشودمیتوصیه 

.ابتدا برق را قطع کنید،حتماً.براي کمک به وي نکنید
.نباشندهادي برق،حتماً از لوازمی استفاده شود که،براي جدا کردن شخص برق گرفته-
گرفتگـی ایجـاد  بـرق آب هـادي بـرق اسـت و   ،از آب استفاده ننمایید،ي برقهنگام آتش سوزي به وسیله-

.افتدتان به خطر میو در این مورد جانکندمی
:گرفتگیآب

توضـعی .برق را از فیوز اصلی ساختمان قطع نمایید،با دست خشک،شویدگرفتگی میهنگامی که دچار آب
.کش کمک بخواهیددهید و از یک لولهالعاطول س یا مسئسرا به مؤ



ه هاي اولیکمکيجعبه
:محتویات ضروري

کننـده  عفونیضـد هـاي  محلـول -5چسب مخصـوص پانسـمان  -4چسب زخم -3گاز استریل -2پنبه -1
ي شـماره -10ال شـونده  یخ فع،بار مصرفي یککیسه-9دماسنج -8پنس -7قیچی -6)بتادین،ساولن(

فشار سنج-11)115(هاي پزشکی تتلفن مرکز فوری

:نشت گاز
ز بـه سیسـتم قطـع و    چنـین مجهـ  هم.تمام لوازم گاز سوز باید استاندارد باشند،براي جلوگیري از نشت گاز

بوده تا در مواقع قطع و وصل گاز به صورت خودکار عمل کرده و مانع از آتـش  )ترموکوبل(وصل خودکار گاز
.سوزي و انفجار گاز گردد

و شستشو دهندهعفونیضددستگاه 
کلیه لوازم و ابزاري که در مراکـز بهداشـتی و درمـانی چنـد بـار مـورد       ،سازمان جهانی بهداشتيبه توصیه

خـوبی شسـته شـده و پـس از     ه باید پس از استفاده با دستکش توسط آب و صابون ب،گیرنداستفاده قرار می
خطـر انتقـال ویـروس توسـط لـوازم      قطعـاً .استریل گردنـد کامالً،هاي استریلخشک کردن با یکی از روش

عفونی ضـد ات بـراي  العـ اطامـا داشـتن   ،ل پزشکی و درمانی نیستیخطر وساي داشتی به اندازهبهآرایشی و
.ضروري استمحیط بسیار مفید وکردن لوازم و

:عفونیضد
کردن پوست و زخم عفونیضد،البه عنوان مث.باشدزا از بافت زنده مینابود کردن عوامل بیماري،عفونیضد
تا از آسیب رساندن بـه  ،تر باشدباید از نظر غلظت از گندزداها کم،دهیدانجام میضدعفونیي که با آنمواد
.دنتري دارکمسمیتهاکنندهضدعفونی،به همین دلیل.هاي بدن جلوگیري به عمل آیدبافت
:زداییگند

هـاي  کـردن مکـان  ضدعفونیمثل.گویندجان را گندزدایی میهاي بیزا در محیطنابود کردن عوامل بیماري
...آب و سبزي و،تجهیزات و لوازم کار و محیط آن،لباس و ظروف،مسکونی

:)سترون سازي(استریل
.گویندمیزا را استریل چه غیر بیماريزا و چه بیماري،هامیکروبنابود کردن کل



:زداهاانواع گند
)اشعه یونیزاسیون،حرارت،دهیپرتو(فیزیکی:الف
)...وولینکرئ،بتادین،االمیده،ساولن،الکل،کلر(شیمیایی:ب

زداهاي فیزیکی گند–الف 
)پاستوریزه کردن،جوشاندن،استفاده از بخار(:حرارت مرطوب

تـر  ي حرارت مرطوب بـیش چه درجههر،نماییدتدق.روندها از بین میدر اثر حرارت مرطوب تمام میکروب
،زاسرعت مرگ عوامل بیماري:توان گفتپس می.تر خواهد بودها کمزمان از بین رفتن میکروبتمد،باشد

.زمان آن بستگی داردتمدي حرارت و به درجه
:اتوکالو

.دهـد زدایـی را انجـام مـی   دقیقه عمل گند20تا 15زمان تمدبه ،گرادسانتیيدرجه121این دستگاه در 
زدایـی لـوازم بیمارسـتان و    تر براي گنـد و بیششوندمیي بخار آب تحت فشار استریل و لوازم به وسیلهابزار 

.آرایشگاه کاربرد دارد
:جوشاندن

کـه  لباس و لـوازمی  ،زدایی آببراي گند،زدایی دسترسی نداریدو وسایل گندمواددر مواقع اضطراري که به
ي یـه در ایـن روش کل .عمل جوشاندن اسـتفاده کنیـد  توانید ازمی...قیچی و،تیغ،آلوده شده از قبیل سرنگ

.رونددقیقه از بین می30الی 20تمددر ،گرادي سانتیدرجه100ها در میکروب
:حرارت خشک

یلی تأثیر حرارت مرطوب خبینید که می،اگر بخواهید حرارت مرطوب و حرارت خشک را با هم مقایسه کنید
تمـد حرارت خشک ،هاي مشابه براي استریل کردن لوازمحرارتيدر درجه.تر از حرارت خشک استبیش

.تري نیاز داردزمان بیش
.نماییدباید از حرارت خشک استفاده ،یدتوانید از حرارت مرطوب استفاده کندر مواقعی که نمی

:فور
بـه  ،گـراد سانتیي درجه170ساعت یا در حرارت 2تمدبه ،گرادي سانتیدرجه160این وسیله در حرارت 

اي کـه  ي و شیشـه فلـز از این وسیله براي استریل کـردن ابـزار  .دهدساعت عمل استریل را انجام می1تمد
.استفاده کنید،ل دماي باال را دارندتحم
ي بـراي اسـتفاده  بنـدي  هاي مخصوص بـه صـورت بسـته   آن را در پارچه،بعد از استریل کردن لوازم:هتوج
.آماده نماییددمجد

گندزداهاي شیمیایی :ب
بـراي  .شـیمیایی گنـدزدایی شـوند   مـواد باید بـا ،ل دماي باال را ندارندبا لوازمی سر و کار دارید که تحماگر 
زیـرا ،هاي قابل دید پاك شود و بعد آن را خشـک کنیـد  ها را بشویید تا تمام آلودگیل آناو،زدایی لوازمگند

سپس لـوازم را در محلـول   .کندمیخیس بودن لوازم منجر به رقیق شدن محلول گردیده و اثر آن را ضعیف 
.قرار دهید



:%4یدئفرمالد-
خصوص بـراي چشـم و گلـو    ه ب،ی و تحریک کننده استکه داراي بخارهاي بسیار سم% 4ید محلول فرمالدئ

.زمان استفاده از آن حتماً از ماسک استفاده کنید.باشدشدیدي میكمحر
:%5/2محلول بتادین -

تـر  تري برخوردار است و اثر خورنـدگی آن کـم  ولی از ثبات بیش،شبیه آب ژاول بوده%  5/2محلول بتادین 
.باشدمی

.کردن لوازم مسی و آلومینیومی استفاده نکنیدضدعفونیاز این محلول براي
:ساولنمحلول -

آن بـراي %  1شود و غلظت ي استفاده میفلزي و غیرفلزکردن لوازم و ابزارضدعفونیاز محلول ساولن براي
.مناسب است،هاکردن زخمضدعفونی

.دقیقه در محلول قرار دهید30تمدلوازم و ابزار کار را به 
:%2یدئآلدمحلول گلوتار-

.ال نماییـد فعـ ،کننده و نیتریت سـدیم الحاوي فع،و یا بافرقلیاییبا افزودن پودررا % 2ید محلول گلوتارآلدئ
یـد  آلدئگلوتار.شـود مـی اس به حرارت استفادهکردن لوازم حسضدعفونیاین محلول بسیار قوي بوده و براي

محلـول  .سـاعت اثـر اسـتریل کننـدگی دارد    10تمـد و در ضـدعفونی دقیقه اثـر 30تا 10زمان تمددر 
حتماً بایـد دور  ،داري نیست و زمانی که تیره شدهفته قابل نگه2تر از بیش،ال شدزمانی که فعگلوتارآلدئید
.ریخته شود

:الکل اتیلیک-
اي است که در آرایشگاه و آموزشگاه کاربرد زیـادي دارد و بـه   کنندهضدعفونیدرجه محلول70اتیلیک الکل

.شودداري میصورت آماده در شیشه نگه
:)کلرین()%1/0–5/0(آب ژاول محلول هیپوکلریت سدیم یا -

کنـد و در  مـی ات را تخریـب فلـز کردن لوازم و ابزار کار است کهضدعفونیآب ژاول یک محلول قوي جهت
محلـول را رقیـق   8بـه  1به نسـبت  ،باید قبل از مصرف.رودتش از بین مییخاصسریع ،مقابل نور و حرارت

.از این محلول استفاده نمایید،دار ماتکنید و در ظرف پالستیکی درب
:نانوسیل-

نانوسـیل  .رنگ بوده و اثر خورندگی روي ابزار نداردبی.محلول نانوسیل به صورت آماده در بازار موجود است
ي یـه کلبـراي  2Dاسـپري نانوسـیل  :مـثالً .قـرار داد ي سـطوح و ابـزار مـورد اسـتفاده     یـه توان براي کلرا می

موضـعی پوسـت محلـول    ضـدعفونی اس و نوك تیـز و سطوح حس6D،ي دستکنندهضدعفونی2F،سطوح
3تـا  2پـس از  ،نمـوده مـورد نظـر اسـپري    محلول نانوسیل را روي محل.باشدمی،Iآنتی سپتیک نانوسیل 

.بردها را از بین میو میکروبشدهدقیقه بخار 5و بعد از کندمیها اثر دقیقه روي میکروب



:نانوسیلاستفاده از محلول ي نحوه
کـف دسـت   ،راهـا  مخصوص دستF2محلول نانوسیل .ها را شسته و خشک نماییددست،در صورت نیاز-

.باشدثانیه می30اقل قابلیت اثر محلول نانوسیل حد.بریزید

)5تصویر (.هاي دست پخش شودي قسمتتا محلول کامالً در همه،خوب به هم مالیدهها را دست-

)6تصویر (.پشت دست چپ بمالید،پشت دست راست و کف دست راست را،کف دست چپ را-



.آغشته و ماساژ دهیدموادالي انگشتان را کامالً بهالبه-

یکـدیگر را  ،دسـت انگشـتان دو تـا ،در کف دست دیگـر بمالیـد  ،یک دست راانهاي بیرونی انگشتقسمت-
.و محلول را به زیر ناخن انتقال دهندگیرند بردر

هـا را  دسـت .شـود ضـدعفونی هـا کـامالً  تا دست،در کف دست مالش دهید،دو دست را نیزنوك انگشتان -
.هاي برقی خشک نماییدکني شخصی یا دست خشکحوله،با دستمال کاغذي،آبکشی کرده

هاي مربوط به شغلعوارض پوستی و بیماري
هـاي ویروسـی منجـر بـه     عفونـت ،داخلی بدنئشرایط محیطی و اشکال در کار اجزا،مناسبرژیم غذایی نا

.شوندعوارض پوستی می



1:خالتب

یـک یـا   ،ز کردهگابتدا پوست گز.شودخال گفته میتب،شودت نوعی ویروس ایجاد میکه به علییهالبه تاو
ها ترك خورده و ضایعات میان بـافتی از  تاول.شودتاول کوچک و دردناك ظاهر شده و پوست قرمز میچند

.شودی دیده میتر روي لب و بینخال بیشتب.شودآن ترشح می

2:زگیل

ت تمـاس بـا   به علـ .باشندمیها برآمده یا تخت این برجستگیکه شود پوست ایجاد میهایی رويبرجستگی
.یابدمیهاي گرم و مرطوب گسترش تر در مکانبیش.دنآیبه وجود می،فردي که دچار ویروس شده

3:زرد زخم

.شوددیده می...وگوش،گردن،صورت:در نقاط باز بدن از جملهتر این ضایعات بیش.استبیماري مسري 

١Herpes
٢Wart
٣Impetigo



4:کچلی

.مو و ناخن را مبتال نماید،کچلی بیماري قارچی واگیردار است که ممکن است پوست
.هـر شـخص را گرفتـار نمایـد    ،رعایت نکردن بهداشت است که ممکـن اسـت  ،ترین عامل ایجاد کچلیاصلی

.شودمیتر در کودکان؛ و کچلی پوست و بدن در بزرگساالن دیدهکچلی سر، بیش

5:گال

،ات آنمشخصـ ایـن بیمـاري مسـري بـوده و از    .کنـد که انگل آن زیر پوست زندگی می،استبیماري انگلی
.باشدخارش شدید هنگام شب و ضایعات خراشی در پوست می

6:زونا

آیـد کـه بـه    مـی پیش ندرته آورد و بمرغان آن را به وجود میکه ویروس آبلهاستزونا بیماري عفونی حاد
.مرغانی یا زونایی به وجود آیدآبلهخاطر تماس با بیمار 

7:سالک پوستی

از طریق پشـه از شخصـی بـه شـخص دیگـر منتقـل       ،سالک بیماري انگلی است که این بیماري توسط انگل
.گرددمی

٤Ringworm
٥Scabies
٦Shingles
٧Cutaneous leishmaniasis



:شپش
.کندالي درز لباس زندگی می،اي است کوچک که روي بدن انسانشپش حشره

8:اگزما

.بپرهیزیـد زا آلـرژي مواداز تماس با.بهبودي طوالنی شودي بیماري مزمن است که گاهی ممکن است دوره
پوسـته باشـد و گـاهی پوسـت حالـت پوسـته     سوزش و خارش همراه مـی ،این ضایعات معموالً با تغییر رنگ

.شودمی

9:آکنه

و آن را به داخل فولیکول تخلیه کردهکه سبوم تولید ،ي سباسه استهداراي یک یا چند غد،هر فولیکول مو
هـاي  ولاز سل،ات شاخیچرب تولید شده و محتویموادزمانی که مقدار.یابدد و به سطح پوست راه میکنمی

گردد و غـدد  میدمشکل شده و به مرور زمان مجراي باریک فولیکول مسدومواديهتخلی،مرده افزایش یابد
.شوداي ایجاد میبزرگ شده و ضایعات آکنهموادعسباسه در اثر تجم

.سازي کنیدبعد پاك،را به پزشک ارجاع دهیدهاآناول ،ايهاي آکنهسازي پوستبراي پاك

٨Eczema
٩Acne



:هاي باز یا سرسیاهکومدون
هاي محیط قرار آلودگییابند و در معرض هوا وبه طور مستقیم به سطح پوست راه می،که سبومدر مناطقی

کومدون سرسیاه بـه وجـود   ،شوندمیسیاه رنگ،الي سبوماي البهدانهرنگموادعت تجمگیرند و یا به علمی
.آیدمی

:هاي بسته یا سرسفیدکومدون
پوسـت بـه   سـفیدي بـر روي  هاي سردانه،ع سبومتجم،دلیلی بسته شودي فولیکول به هر هنگامی که دهانه

.باشداي براي تکثیر باکتري میکه این حالت زمینه،دنآوروجود می
.دنشوتر دیده میکتف و ستون فقرات بیش،Tناحیه ،ها در نواحی چرب صورت مثلکومدون

:هاي خیلی چربمنافذ باز پوست در پوست
ها این پوست.داراي منافذ باز زیادي هستند،خیلی چرب هستند و کامالً براق دیده می شوندهایی که پوست

باعـث بـاز   ،شود و مجاري آن گشـاد شـده  حی جمع میچربی در مجاري ترش،تمیز نشوندبمرتاگر به طور 
.شونداین منافذ روي پوست باقی مانده و با چشم دیده می.گرددماندن منافذ پوست می

:آبی پوستو کمخشکی
داري رطوبـت را در  زمانی که پوست توانایی نگـه .تواند دلیل خارجی یا داخلی داشته باشدخشکی پوست می
.است% 80حدوداً ،ات آب پوستمحتوی.شودخشک می،خود نداشته باشد

بـه سـطح   هـاي عمیـق   الیهی آب ازدائماگر انتقال جریان ،آب هستند%30تا %10هاي شاخی حاويولسل
طبیعی تـر از حـد  ح سبوم نیز کمچنین زمانی که ترشهم.پوست نرم و صاف خواهد بود،پوست طبیعی باشد

بـراي  .شـود باعـث خشـکی مـی   ،پس هم کم آبی و هم کم چربی بودن پوست.پوست خشک می شود،باشد
چـرب  اگر پوسـت کـم  .حتماً باید دلیل خشکی آن را بدانید،هاي خشک را درمان کنیدکه بتوانید پوستاین

هاي با کرم،پوست را درمان نمود؛ و اگر پوست کم آب باشد،توانها میها و چرب کنندهبا مصرف کرم،باشد
،شـخص دچـار پیـري زودرس   ،خشکی پوست درمان نشـود اگر.شوندها درمان میکنندهرسان و مرطوبآب

.گرددپوست میافتادگی و چروك شدن
:چین و چروك و افتادگی پوست

،هاي االستینرشتهیابند و تغییردر پوست افزایش می،هاچین و چروك،با افزایش سن و نازك شدن پوست
حالت ارتجـاعی پوسـت   باعث کم شدن ،م از یک طرفمنظهاي ضعیف و ناهاي خطی باریک به تودهاز رشته

کـه  ،گـردد آن مـی شـدن باعث کم شدن قـدرت پوسـت و شـل   ،طرف دیگرشده و کاهش تخریب کالژن از 
مراقبـت از پوسـت و اسـتفاده از    ،کنـد این مسأله را تشـدید مـی  ،هاي عصبی نیزخشکی بیش از حد و حالت

.اندازدمیپیري پوست را به تأخیر،محصوالت آرایشی به طور صحیح
:کدر شدن پوست

باعـث کـدر شـدن    ،سـن عوامل داخلی و افزایش،آلودگی هوا،پوستي شاخی و کراتینی ضخیم شدن طبقه
ي شـاخی پوسـت را از   سازي کرده و الیهصورت را پاك،براي از بین بردن این حالت پوست.گرددپوست می
بردارهـاي ضـعیف   ها و الیـه تونیک،کنپاكشیر:ی مانندهایکنندهاز پاك،توانیدبه این منظور می.بین ببرید

.استفاده نمایید



:ترك خوردگی پوست
شـرایط سـرد و خشـک آب و هـوایی ایـن      ،نماییدتدق.داردترك برمی،زمانی که پوست خیلی خشک شود

.تا از بروز ترك خوردگی جلوگیري به عمـل آیـد  ،پوست خشک را باید درمان کرد.کندعارضه را تشدید می
.باشدها براي پوست ضروري میکنندهها و مرطوبچنین استفاده از نرم کنندههم

:تعریق بیش از حد
ي تیروئید یـا  هاي مثل غداي از یک مشکل زمینهچنین نشانههم.یک عامل ژنتیکی داشته باشد،ممکن است
.رودمیسالگی از بین30شود و تا سنمیمعموالً ابتدا موقع بلوغ ظاهر،تعریق بیش از حد.دیابت باشد

:زائدموهاي 
.برنـد در صورت رنج مـی زائدها از داشتن موهايتر خانمها سخت است و بیشبراي خانمزائدداشتن موهاي 

صـدي  درصـد يامـا نتیجـه  .اسـت رمـؤث زائـد موهـاي  اي از بـین بـردن  بر)الکترولیز(روش کواگوالسیون
.بافت اطراف صدمه ببیند،ممکن استنداشتن مهارتدهد و در صورت نمی

10:پسوریازیس

تـر در  باشد و بـیش که پوشیده از پوسته می،افی استهاي قرمز رنگ شفپسوریازیس به شکل آسیب دیدگی
،دیـدگی هسـتند  شود و در نقاطی که تماس زیـاد و دچـار آسـیب   ها دیده میپوست سر و ناخن،انگشتان پا
.شودنمایان می

11:کهیر

کننـده و  اسـتفاده از پـاك  ،نسبت به عوامل خارجی است که بر اثـر شـرایط  ،واکنش دفاعی بیمارگونه پوست
.گرددنمایان می...ی نوع تغذیه ونیش حشرات و حت،هاشوینده

١٠Psoriasis
١١Hives



:کک و مک
اي نقطـه رنگکماي هاي قهوههعات و لکضای.شودکک و مک در سطح پوست ظاهر می،ع مالنیندر اثر تجم

.شودهستند که در افراد سفید پوست و بور دیده می

:)ايهاي قهوههلک(هاي ناشی از آفتابهلک
تر بـروز  بیش،شوند و در نقاطی که در معرض آفتاب استاي تیره تا سیاه ظاهر میاین ضایعات به رنگ قهوه

.شودهاي کبدي گفته میهلکهاکه به آن،کنداین ضایعات گاه در اثر نارسایی کبدي نیز بروز می.کندمی

12:کوپروز

.یابدها کاهش میت ارتجاعی مویرگیخاصدر درم ،به دلیل اشکال در گردش خون
سـن یـا   ،ي حرارتدرجهافزایش،که در اثر کاهش حالت ارتجاعی،هاي خونی قابل رؤیتمویرگبه اجتماع 

.شودمیکوپروز گفته،ه برنگردندگشاد شده باشند و به حالت اولیکاري اشتباهدست

١٢Kvprvz



13:)کلواسما(مالسما

مالسما بـه حالـت   .شودي صورت دیده میاي با الگوي مخصوص است که در ناحیهدانهمالسما گسترش رنگ
.کندتیره بروز میاي روشن تاها و باالي لب به صورت نواحی قهوهگونه،قرینه و معموالً در پیشانی

14:)پیسی(ویتیلیگو

،تـري هسـتند  شـود و در افـرادي کـه داراي پوسـت تیـره     به دلیل از دست دادن مالنین پوسـت ایجـاد مـی   
.باشدتر میمشخص

یا نشستن هنگام کارعوارض جسمی و طرزصحیح  ایستادن 
رگ بـه رگ،هاماهیچهچون درد هایی همگیري از ناراحتیاب و جلوي جذبه منظور برخورداري از یک چهره

.ه دهیدهاي شغلی ارائتتصویر فیزیکی را در هنگام فعالیشدن کمر و کوفتگی الزم است بهترین 
: ردرست ایستادن هنگام کا

ي سینه را به جلو و استخوان کتف را قفسه.ددارینگهسر را باال .هنگام کار صاف بایستید و خود را خم نکنید
.ددارینگهبه طرف عقب 

١٣Melasma
١٤Vitiligo



و زانو و تمام وزن روي پاي راست رو به جلو و پاي راست مستقیماًاشته درجه نگه د45پاي چپ را در زاویه
.را کمی روي خط زانوي چپ خم کنید

:درست نشستن
هنگام نشستن روي صندلی براي جلوگیري از خستگی ناشی از کار و سالم ماندن ستون فقرات باید درسـت  

قـوس طبیعـی   3باید باسن با پشت صندلی در تماس باشد و ،نشینیدهنگامی که روي صندلی می.بنشینید
شـما .درجـه باشـد  135ي نشسـتن  زاویهیعنی.به عقب متمایل شود،شانه.بدن موقع نشستن حفظ گردند

هـا  رانبدن را روي دو باسن و روي طول کلکمر استفاده کنید و وزن يگاه در ناحیهاز یک تکیه،توانیدمی
.قرار دهید



:مناسب هنگام کاريرعایت فاصله
.انجام دهیدبه راحتی کار یدکافی داشته تا بتوانهاي مختلف سر، دیدفاصله باید طوري باشد که بر قسمت

:استفاده از کفش مناسب
.با کفی قابل انعطاف و راحت انتخاب نمایید،هاي پاشنه کوتاه و پهنکفش

نادرستدرست
فردياز وسایل حفاظت استفاده

کار حتماً باید لوازم حفاظت فردي است که در محلدستکش و ماسک از،کفش مناسب،روپوش سفید نخی
.مورد استفاده قرار گیرد

محیط کار ضدعفونیوزائدموادتفکیک و جمع آوري
.ها باید کامالً رعایت شودها و آرایشگاهی است که در آموزشگاهمهمدفع مناسب زباله از مباحث 

.عفونی و شیمیایی باشند،ندهتیز و برها نوكممکن است زباله،در محیط آرایشگاه
اي با مشتريمشاوره حرفهرمؤثهاي برقراري ارتباط روش

.در کار استتموفقیمداري و برقراري ارتباط با او رمزمشتري-



ارتباط رفتاري است که در خود پیـامی داشـته باشـد و طـرف     ،ارتباط فقط حرف زدن و بحث کردن نیست
.کندمیرابطه را مختل،اگر پیام از طرف مقابل درك نشود.مقابل ما آن را درك نماید

تصاویر مربوط به کار
ها عکس از نمونه کار یا برنامه کامپیوتري را همیشه در محیط کار داشته باشید و آن،تمجال،ژورنالتصاویر

قبلـی بـا مشـتري    چنین راجع به تصاویر و کارهايهم.به مشتري نشان داده تا اعتماد او به شما زیاد شودرا 
و اضطراب او کم شده و باعث جلـب اعتمـادش   مشخصمهارت شما براي مشتريص وصحبت کنید تا تخص

.شوید
پوشش ظاهري آرایشگر و بهداشت فردي

یت دیگران بوده و در بهداشت و لباس باعث آزار و اذبودن بمرتنازیرا،جذاب باشیدپاکیزه و،بمرتهمیشه
.باشدآمیز میتوهین

.تـر عـرق کنـد   هوا جریان داشـته و بـدن کـم   ،شودزیرا باعث می،روپوش سفید نخی مناسب پیرایشگر است
.دهدچنین لباس سفید تمیز پاکیزگی فرد را نشان داده و احساس خوبی به مشتري میهم

مشتري پذیريوصحیح ارتباط
.رایشگر استپیشما به عنوان یک تموفقیکلید ،مشتريتشخصیپی بردن به 

اگـر بـا   .باشـد میسیستم ارزشی فرد ،برخوردها،عادات،احساسات درونی،انعکاس خارجی:تشخصیتعریف 
.قرار نخواهد گرفتهتوجهاي شما به نظر نخواهند آمد و مورد مهارت،افراد آشنایی نداشته باشیدتشخصی
برخوردهاي خوب و بـد زنـدگی بـه کسـب یـک      .آن هم به صورت روزانه،باشداصوالً اکتسابی می،تشخصی
.کندمیکمک ،بهترتشخصی

رسیدگی به درخواست و اعتراضات مشتري
.مشتري است را فراموش نکنیدبه اعتراضات مشتري رسیدگی کنید و جمله همیشه حق با- 

،کنندمیهایی که احساسات شما را آشکارنشانه،سعی کنیدمشتريانتقاداتوپیشنهاداتبابرخوردهنگام 
،با کنترل رفتار خود.نخواهد گشتبر،حرفی که از دهان خارج شود.تحت کنترل در آورید و عصبانی نشوید

.به رشد صفات خوب و طرد صفات نامطلوب بپردازید
پر کردن کارت سوابق مشتري

ضروري اسـت و انجـام خـدمات    ،اي براي انجام خدمات مطلوبپر کردن کارت مشتري در هر جلسه مشاوره
.ه شودتر ارائکار دقیق،شودمیتر کرده و باعث شگر را در جلسات بعدي راحتیرایپ

و کارکنانبا مشتريه رفتار مناسب ارائ
تـا مشـتري نظـر شـما را     ،رفتارکنیـد راستو رونام مشتري را با احترام زیاد به زبان آورده و با او صمیمی-

غلـب سـکوت و اسـتراحت را تـرجیح    مشـتري ا .کنیـد همراهـی مشتري را تا نشستن روي صـندلی  .بپذیرد
.دهدمی
.دار خوبی باشیدمواظبت نموده و امانتاو لوازم و وسایل ازمراجعه کننده را به حال خود رها نکنید و -



)ي موصدمه زدن به ساقه(16دپیالسیونو)ي موصدمه زدن به ریشه(15مفهوم اپیالسیون
:مورد نیاز اپیالسیونموادلوازم و

،نـواري دسـتگاه مخصـوص بـرش پـد    ،باکتریالژل آنتی،قیچی،تالکپودر ،التهابضدکرم ،سلفون یا پارچه
تخت ،دستکش،ماسک،بندپیش،روسري،نخ،دسته چوبیکاردك استیل با،کاردك چوبی،دستمال یا پنبه

کـرم  ،ضـدعفونی ژل،التهابضـد ماسـک  ،صـندلی کـار  ،بـار مصـرف  انـداز یـک  زیـر ،چـراغ کـار  ،مخصوص
،التهابضـد ژل ،پـد نـواري سـفید   ،مومخشاب یا قوطی حاوي،موم شمعی،موم گرم و سرد،کنندهمرطوب

ت در صـورت ضدحساسیو لوسیون شیر مخصوص ،باکتریالاسپري آنتی،رویشضدي قطره،روغن مخصوص
نیاز 

:مورد نیاز دپیالسیونموادابزار و
کـاردك  ،پنبه،دستکش،ماسک،بندپیش،روسري،تل،کنندهضدعفونیمحلول،کاغذ سمباده،17ژیلت،تیغ

،انـواع موبرهـا  ،کننـده کرم مرطـوب ،التهابضدماسک ،کنندهضدعفونیژل،18باکتریالژل آنتی،پالستیکی
)مثل آب معدنی اون(کنندهلوسیون خنک،).داراي الکل پایین باشد(جوشضدو التهابضدکرم،پودر تالک

انواع جنس موها
.شودمیکرکی و ترمینال تقسیم ،را به طور کلی به موهاي النوگوجنس موها 

19:موهاي النوگو

.موهاي جنینی است که روي بدن جنین وجود دارد
:موهاي کرکی

.باشندمتري میمیلی20در حدود ي نرم و ظریفی هستند که معموالً موها
20:موهاي ترمینال

.تر هستندتر و ضخیماز موهاي کرکی بلند
زائدهاي از بین بردن موهاي روش

١٥Epilation
١٦Epilation
١٧Gillette
١٨Antibacterial Gel
١٩Lanvgv
٢٠Terminal



)سرما و گرما(پیالسیون با مومک به روش دستیا-
)22اپیالتور،21وکس(به روش برقیو اپیالسیون دپیالسیون -
هاي موبردپیالسیون با تیغ و کرم-
دپیالسیون با کاغذ سمباده -
)سرما و گرما(پیالسیون با مومک به روش دستیا

ي داخل محفظـه ،موم سرد به صورت مایع روان.تري استجدیدروش ،نسبت به موم داغاستفاده از موم سرد 
.اي قرار داردبستهدر

روي آن ،ي نازك موم را در جهت رشد مو روي پوست بزنیـد ي موم را روي پوست کشیده و یک الیهمحفظه
ن مـوم  هـا قبـل از زد  در بعضی از موم.پارچه یا سلفون قرار داده و در جهت خالف رشد مو سلفون را بردارید

بعد موم را روي پارچه بریزیـد و پارچـه تـوري را بـرخالف جهـت      ،توري انداختهتوانید پارچه روي پوست می
.رویش مو بردارید تا موها کنده شود

چنینهماست در آمدن موهاي کرکی و ضخیم از ریشه است و از معایب آن ایجاد درد،ت استفاده از موممزی
.بردآمده و کوتاه را از بین نمیموهاي تازه در

نـوك موهـا   .تا موها به سطح پوسـت برسـند  ،کشدهفته طول می2رشد موها بعد استفاده از موم کم بوده و 
.زمان رشد کردن ظریف و نرم است

:نوار موبر مومک
.گرم شودها مالش دهید تابین دست،الیه به هم چسبیده است را2نوار مومک که داراي 

٢١Wax
٢٢Epilator



.ي نوار را از هم جدا کنیدالیه به هم چسبیده2سپس به آرامی 

.روي پوست بچسبانید،یکی از نوارهاي مومک را در جهت رویش موها

.روي نوار را چند ثانیه ماساژ دهید
.نوار مومک را بردارید،سریع در جهت خالف رویش موهابا یک حرکت 

.استفاده نماییدالتهابضدپوست را با آب ولرم بشویید و از کرم 



:گرمطرز استفاده از موم 
.کنیدگرم،طوري که جوش نیاید،کنگرمگراد یا در مومي سانتیدرجه40قوطی مومک را در آب گرم 

.روي دست پخش کنید،اي نازك را در جهت رویش موهاالیه،ي کاردكلبهبا استفاده از 

.اي را روي موم گذاشته و با دست فشار دهید تا خوب بچسبدنوار پارچه



.به سرعت بکشید،پارچه را بر خالف جهت رویش مو

.ولرم بشوییددستمال مرطوب به آرامی تمیز کرده و با آبپوست را با 
.گرددزیرا باعث تحریک پوست می،محل را نخارانید،بعد از مصرف نوار مومک

:موم شمعی
ایـن وسـیله بـراي اپیالسـیون     .اشـند بي دیگري براي اپیالسیون میوسیله،)شمعی(هاي گیاهیوکس یا موم

.شودمیمناسب بوده و بدون پد استفاده ،موهاي کوتاه و ضخیم نیز
.باشدمیخاصهاي موجود است که هر کدام مخصوص پوست،عهاي متنودر رنگ،هاي شمعیموم

:ي استفادهشیوه
.نماییدضدعفونیصورت را،کنندهضدعفونیبا اسپري-
.رطوبت پوست را با دستمال یا پنبه بگیرید تا پوست کامالً خشک شود-
م ي منظیک الیه،با آبسالنگ در جهت رشد مو،کن ذوب شدهگرمدستگاه موممخزن موم شمعی که داخل -

.و نازك به پوست بمالید
تـر آن را روي دسـت خـود    بـراي اطمینـان بـیش   .موم خیلی داغ نبوده و پوست را نسـوزاند ،مواظب باشید-

.امتحان کنید
.کوتاهی مکث کرده تا خنک شودتمد-
.از روي پوست بردارید،با دست خود پوست را نگه داشته و با دست دیگر موم را برخالف جهت-
.درجه باشد45ي برداشتن بهتر است زاویه-
سپس از لوسیون مخصوص اسـتفاده کنیـد   ،استفاده کرده و ماساژ دهیدالتهابضداز ژل،بعد از اپیالسیون-

.تا پوست نرم شود
رویش مـو اسـتفاده   ضديساعت از قطره6جلسه هر 3الی 2در ،رشد موها به تأخیر بیفتد،خواهیداگر می-

موهـا را کرکـی   ،رویشضديچنین استفاده از قطرههم.نمایید تا بدین صورت رشد موها را به تأخیر بیندازید
.کندمی



:گراددرجه سانتی100هاي خشابی با موم
:لوازم مورد نیاز

روغـن  ،التهابضـد ژل ،پـد نـواري سـفید   ،پـودر تالـک  ،باکتریـال اسـپري آنتـی  ،قوطی حاوي مومخشاب یا 
دستگاه مخصوص برش پد نواري ،ماسک،دستکش،رویشضدي قطره،مخصوص

.باشدمیدقیقه30مکث آن تمد.خشاب حاوي موم را در دستگاه قرار داده تا ذوب شود-
ل تسـت کـرده و بعـد از آن    خشـاب را او .تمیـز نماییـد  ،ضـدعفونی مورد نظر اپیالسیون را با اسپريمحل-

.استفاده نمایید
مقداري پودر تالک را روي سطح ،تري ایجاد شود و رطوبت سطح پوست گرفته شودخواهید درد کماگر می-

.پوست پخش کرده و ماساژ دهید
.کندحرکتاي پارچه امتحان کنید تا روان هخشاب را روي تک-
.بکشیدهامورد نظر در جهت رویش موروي محل-
.سریع بردارید،هاپد را روي موم گذاشته و ماساژ دهید و برخالف جهت رشد مو-
.شودضدعفونیتا کامالًژل مخصوص را روي پوست مالیده -
.محل را نرم و لطیف کنید،با روغن مخصوص-

)اپیالتور(به روش برقیو اپیالسیون موقتدپیالسیون
ماشـین  (یـا مـوزن برقـی   )اپی لیدي(توانید از موکن برقیمی،ی براي اصالح صورت به روش برقیبه طور کل

.باشندهاي برقی قابل شارژ میموکن و موزن.استفاده کنید)یک یا چند فنره



که داراي سرهاي مختلـف بـوده و هرکـدام بـراي قسـمتی از      ،موجود استع انواع متنوماشین موکن برقی در 
.کنیده از موکن برقی فقط شخصی استفاد.شودمیصورت و بدن استفاده

:موکن دستی
هـاي مـوکن .ع زیاد بوده و انواع آن در بازار موجود اسـت وکه داراي تن،دنباشها ابزار دستی موزدایی میموکن

توان با آن بـه راحتـی موهـا را    د که هر کدام داراي دسته بوده و مینباشهدستی ممکن است یک یا چند فنر
.برداشت

هاي موبردپیالسیون با تیغ و کرم
ي سطح بـا آن تراشـیده   موها فقط از روي پوست و همه،شودمیهنگامی که از تیغ براي دپیالسیون استفاده 

چنـین  هـم ،روز برسـد 2الـی  1به ممکن استتمداین .کشد که رشد کندزیادي طول نمیتمدو شودمی
بهتر است از تیغ بـراي دیپالسـیون   .شودمیتر شده و نوك مو تیز و ضخیم ضخامت موها نیز زمان رشد بیش

.دست و صورت استفاده نشود

:با کاغذ سمبادهدپیالسیون 
دیـدگی  و باعث آسـیب ي تبلیغاتی داشتهتر جنبهاین ابزار بیش.استدپیالسیون دستی کاغذ سمباده از ابزار

.پوست را تمیز کنید.شودپوست می



موبرهايکرمانواع
پـودر و اسـپري موجـود    ،خمیـر ،موبر به شکل کرم.باشدهاي مختلف میموبر داراي انواع گوناگون از شرکت

باعث نرم شدن موهاي ،ترکیباتی که در موبرها به کار رفته است.قلیایی قوي استPHکرم موبر داراي .است
.روندشده و در سطح پوست از بین میزائد

:طرز کار
سپس پوست را طـوري  ،ي که چربی اضافی آن برطرف گرددتا حد،گرم بشوییددپیالسیون را با آب نیممحل

به صورتی کـه کـامالً   ،کرم را با کاردك مخصوص روي پوست قرار دهید.خشک کنید که کمی مرطوب باشد
.ي ضخیمی روي پوست ایجاد نمایدروي موها را بپوشاند و الیه

دقیقـه  10الـی 5از بستگی به ضـخامت مـو   (.مکث کنیدیتمد.کرم را روي پوست ماساژ ندهید،کنیدتدق
کرم را از روي پوسـت برداریـد و بـا آب گـرم     .کندمیپس از مکث الزم موها حالت پوسیدگی پیدا ).باشدمی

بعد از انجـام  .بعد از موزدایی یا کرم مرطوب کننده مناسب استفاده کنید،از ژل التیام بخش.محل را بشویید
.شودمیرشد موها نرمال ،دپیالسیون با موبر

انواع پوست صورت
:پوست معمولی–

غدد چربـی آن  زیرا،کردهح ي کافی چربی ترشبه اندازه.داراي رنگ و سطح یکنواختی استپوست معمولی
.اسـت عمربـ مترگرم در هر سانتیمیکرو500تا 250ح چربی آن بین ترش.کنندمیتفعالیبه اندازه طبیعی 

.سطح پوست رطوبت کافی داشته و از لطافت برخوردار است
:پوست چرب-

تـر  بیش،ح غدد چربییعنی میزان ترش.کنندح میدازه طبیعی ترشزیادتر از ان،چربی در این نوع پوستغدد
صـورت حالـت روغنـی و    ،شودمیح چربی باعثترش.از پوست استعمربمترمیکروگرم در هر سانتی500از 
.شوداق دیدهبر
:پوست خشک-

کـه  آیـد سطح پوست به وجـود مـی  حات غدد چربی و از دست دادن آب شدن ترشپوست خشک به دلیل کم
عمربـ متـر میکروگـرم در سـانتی  250تـر از  کـم ،ح غدد چربیترش.گرددپوست میحساسیتباعث،این امر

.شودمی
:پوست مختلط-

تـر در پوسـت   باشد و بـیش پوست مینوع2پوست مختلط ترکیبی از ،استمشخصکه از نام آنطور همان
،پیشـانی یعنـی .تیزون چرب اسـت ،صورتTخشک و ناحیه (صورت uمعموالً ناحیه .شودمیصورت دیده 

ها خشک یـا نرمـال   ها و گاهی دور چشمهاي پوست است و بر عکس گونهتر از بقیه قسمتچانه چرب،بینی
.است



:اسپوست حس-
در برابـر نـور   .شوندمیند و در اثر باال رفتن سن نازك آلرژي دار،هایی هستند کهپوست،اسهاي حسپوست
لوازم آرایش و غذا باعث واکنش ایـن  ،داروهاضی ازمصرف بع:عواملی مانند.دهندنشان میحساسیتآفتاب
.شوندمی،سرخی پوست،سوزش،خارشها شده و دچار پوست

مصرفیموادوابزار کار
).بهتر است از نوع ابریشمی استفاده نشود،براي بند استنخ کتان (هاي مختلفنخ در سایز-
).داراي الکل پایین باشد(جوشضدو التهابضدکرم -
)مثل آب معدنی اون(کنندهلوسیون خنک-
23)لیدوکایین(کنندهحساسپري بی-

بندپیش،روسري،تل-
پنبه،نخیدستکش،ار مصرفبدهانی یکماسک -
).بهتر است پودر تالک استریل شده باشد(پاشپودرپودر اصالح و -
270درجـه را بـا   96لیتـر الکـل   میلـی 730).درجه را رقیق کنید96الکل ،اگر نداشتید(درجه70الکل -

.لیتر آب مقطر مخلوط نماییدمیلی

صورتاصالحجهتکنندهحسبیمواد
:لیدوکایین

25کایینیا گزیلو24که نام تجاري دیگر آن زایلوکایین،حسی موضعی استي بیهترین مادترین و انتخابیمهم

.باشدمی
26:بنزوکایین

.استدر دسترس % 5هاي تر به صورت پمادکه بیش،باشدحس کننده موضعی میبیموادبنزوکایین از
.با پزشک مشورت شود:مصرف در حاملگی

٢٣Lidocaine
٢٤Zaylvkayyn
٢٥Xylocaine
٢٦Benzocaine



کنندهحسبیموادوکرمانواعازاستفاده
،ي قابل برگشـت در غشـاهایی کـه از نظـر الکتریکـی قابـل تحریـک هسـتند        ي هستند که موجب وقفهمواد
.شوندمی

بندباصورتاصالح
این عمـل معـروف بـه    ،آوریمی موهاي صورت را از ریشه بیرون میخاصبا کمک نخ مخصوص اصالح با روش 

.باشدبند انداختن یا اصالح صورت با بند می
طرف آزاد .استبندد و یک طرف نخ را گره زده و طرف دیگر آزادپیرایشگر نخ را دور گردن می،در این روش

قسمت پیچانـده شـده   .دارددور پیچانده و انتهاي نخ را با دست دیگر نگه می3الی 2نخ را در دست گرفته و 
.آیندنخ گیر کرده و از ریشه بیرون میهايموها الي پیچ،نخ را روي پوست قرار داده و با یک حرکت مالیم

ولـی اگـر بنـد انـداختن بـه روش      .آینـد موها از ریشه بیرون مـی يهمه،درست انجام گیرد،اگر بند انداختن
.کنندروز رشد می3الی 2مانند و بعد از ها در پوست باقی میموها سرکن شده و ریشه،صحیح انجام نگیرد

وسایل کارعفونیضد
نخ را بـا  ،توانیدمیچنینهم.دقیقه در محلول دتول یا وایتکس قرار دهید20تمدنخ را قبل از استفاده به -

.نماییدضدعفونیالکل یا نانوسیل نیز
.نماییدضدعفونی،کنندهضدعفونیید و با محلولها را با آب و صابون بشویدست-

عوارض پوستی بعد از بند
.باشدمیالتهاب و ورم در مراحل بعدي ،جوش و خارش،لي اوقرمزي پوست در مرحله،از عوارض بند

اصالح حد مناسب صورت
تر از رستنگاه بیش،پیشانی کوتاه هستندشقیقه و براي افرادي که داراي .استاصالح صورت رستنگاه مو حد

.آیدتر به نظربزرگنیز پیشانی تر و ها بیششقیقهيفاصلهتوانید موها را بردارید تا مو می
صورتاصالحازبعدالتهابضدمحصوالتازاستفاده

بینـد و زمینـه   ي فولیکول مو باز شده و پیاز مو نیز صـدمه مـی  دهانه،شوندمیوقتی موها در اثر بند کشیده
.براي عفونت فراهم شده و ممکن است پوست عفونی شده و جوش بزند



.صورت آلوده نشود،و تا زمان بهبودي نیز مواظب باشیدنمودهضدعفونیراصورت ،الزم است

هاي مراقبت از پوست روش
ممکن اسـت  مواداین.باشدهاي متفاوت موجود و قابل دسترس میبه صورتالتهابضدمختلف مواددر بازار

.شوندمیبه نوع پوست استفاده هتوجکرم و لوسیون باشد که بعد از اصالح صورت با ،به صورت ژل
تمیز کردن پوست

هاي تمیز کننده پوست داراي انواع فرآورده.پوست را باید تمیز نمود،قبل از انجام هر اقدامی روي پوست
.باشدهاي زیر میو داراي ویژگیها یکی استا اساس کار آنباشند، اممختلف می

.استفاده از آن احساس خوبی ببخشد- 
.آن متعادل و نزدیک به پوست صورت باشد27هاش. پ- 
.هاي روي پوست را از بین ببردگرد و غبار و آلودگی،آرایشیمواد،تمام ذرات چربی- 
.پوست را تمیز کرده و تحریکات پوستی و چشمی ایجاد نکند- 

:هاي پوستکنندهانواع پاك
:کنپاكشیرانواع 

کـن بـه   شـیرپاك .تـر باشـد  بیش،که نسبت آب آن،باشدمیچربی در آب28به شکل امولسیون،کنشیرپاك
.شودمیراحتی از روي پوست شسته 

٢٧PH
٢٨Emulsion



:کن پوست چربپاكشیر
هـاي چرکـی و   جوش،ع چربیز تجمکن مخصوص پوست چرب عالوه بر پاك کردن چربی پوست اپاكشیر

.کندمیضدعفونیجلوگیري کرده و صورت راعفونت نیز 
:کن مالیمشیرپاك

در بعضـی از ایـن   ،هـاي سـن بـاال و ضـعیف اسـت     و مخـتلط و پوسـت  اسحسـ ،هـاي خشـک  براي پوسـت 
ي قـویتی و مغـذ  تمـواد ،ي گیاهان تقویتی استفاده شده ضمن پـاك کـردن صـورت   ها از عصارهکنپاكشیر

.کندمیپوست را تأمین 
:کنندهکرم پاك

کننـده چـرب و   هـاي پـاك  کـرم .به عنوان شستشوي روزانه استفاده نمایید،توانیدکننده میهاي پاكاز کرم
.هاي خشک مناسبندپوستتر بوده و براي پاك کردنکن غلیظشیرپاك.باشدغلیظ می

:انواع تونیک
پوسـت را متعـادل  هـاش .پهـا معمـوالً   تونیک.در بازار موجود است،هاي مختلفبراي پوست،29انواع تونیک

ی را مهمـ سـازي نقـش   در ترمیم پوست زمان پاك.دهدکنند و منافذ پوست را بسته و به پوست قوام میمی
.نمایندایفا می

٢٩Tonic



:کنندهکف پاك
هـا معمـوالً شـاداب کننـده    ایـن کـف  .کنـد میعمیقاً آلودگی و چربی را از روي پوست پاك ،کنندهکف پاك

.برندرا از بین می،شوندمیکه باعث جوش ،هاییکنندگی دارند و باکتريضدعفونیاثر.باشندمی

:هالوسیون
مـواد که در فرمول ایـن ،مایع هستندهایی به شکل فرآوردهها لوسیون.لوسیون در انواع مختلف موجود است

ضـدعفونی عرق وضـد ها لوسیون.از لوسیون استفاده کنید،کنپاكپس از استفاده از شیر.چربی وجود ندارد
.باشندکننده می

:جوشضدلوسیون 
ها را خشک کرده و منافذ پوست را کـاهش  جوش،کندمیپوست را تمیز کهاینجوش عالوه بر ضدلوسیون 

.داردنگه میصورت را شاداب و نرم.کندمیجلوگیري جدیدهاي داده و از به وجود آمدن جوش



:اسحسي پوست خشک وکنندهلوسیون پاك
هـاي مـرده را از بـین    ولي سـل مانـده ت اسـت و بـاقی  ضدحساسیآلرژي و ضد.این لوسیون بدون الکل است

.بردمی

30:)تونر(هاي چربي پوستکنندهلوسیون پاك

اش کـرده و منافـذ پوسـت    پوسـت را بشـ  ،ت قابض کنندگی داردیخاصزیرا.کندمیچربی پوست را تنظیم 
.شودمیدست جمع و پوست یک

31:)پیلینگ(بردارالیه

)پیلینـگ کننـده  (از الیـه بـردار  ،آنهـاي پاك کردن آلـودگی هاي مرده صورت وبراي برطرف کردن پوست
).بردار سفید آب استترین الیهقدیمی(.شودمیاستفاده 

:)اسکراب(ي استفاده از الیه بردارنحوه
صورت را کمی مرطوب نموده و اسکراب را به آرامی با نوك انگشتان روي پوست پخش نمایید و بـا حرکـات   

.نشودآغشتهاطراف چشم و لب .دهیدساژروي پوست ما،دایره وار
)ژل شوینده(:کننده مخصوص پوست چرب و مختلطژل پاك

مناسب پوست را تمیز کرده و باعث خنک شـدن  32هايي پوست به دلیل داشتن سورفاکتانتژل پاك کننده
.شوندمیآن

:هاصابون
ي هسورفاکتانت یا مـاد ،هااصلی در تمام پاك کنندهمواد.ها هستندي پوست صابونپاك کنندهموادیکی از

ات چربـی  چـرب کـه بـه واسـطه اسـید چـرب بـه ذر       هـاي اسـیدي  که همـان نمـک  ،باشدال سطحی میفع

٣٠Toner
٣١Peeling
٣٢Surfactants



ه نموده و از سـطح پوسـت بـا کمـک آب    چربی را احاط،هامیسل.دهدرا می33هاند و تشکیل میسلچسبمی
.داردمیبر

:صورتيدهندهفرمماساژ
.باشدترکیبی از فشارها و ماساژ می،ي صورتماساژ فرم دهنده

،ي بهتـري داشـته باشـد   نتیجـه ،این ماساژکهاینبراي .خوب ماساژ دهید،روغن با کرم ماساژ زده،به صورت
.بار روي پوست انجام دهید3توانید تمام حرکات را می

:ماساژ پیشانی و شقیقه
.ها صاف شودتا چروك،وسطی را بین دو ابرو قرار دهید و به آرامی به سمت باال بکشیدم وانگشت دو-1

پوسـت را  ،آرامش بخش بـوده ،این حرکت.ها را در دو طرف شقیقه گذاشته و به آرامی فشار دهیددست-2
.کندمیخستگی چشم و سر درد را درمان  ،نرم

٣٣Micelles



:بینیماساژ دور چشم و
داخلـی چشـم و کنـار    ياز کنار ابرو تـا گوشـه  ،با انگشت انگشتري،براي برطرف کردن خطوط دور چشم-

.دایره ماساژ دهیدبه صورت نیم،ي بینیتیغه

بـا  ،ابرو تا وسط چشـم را ياز روي ابرو تا دنباله ابرو و از دنباله،بینیدطور که نقاط را روي تصویر میهمان-
ها به جریان افتـاده و باعـث بـاز شـدن عـروق دور      تا خون این قسمت.اي ماساژ دهیدحرکات دورانی و نقطه

.چشم شود
.اشاره به طرف باال بکشیدوبا دو انگشت میانی،خط بینی و دو طرف بینی را-

فشـار  ،نقاط کنار بینی را با حرکات نیشگون مانند یا  فشـاري ،براي برطرف کردن خطوط ریز اطراف بینی-
.دهید



:هاماساژ دور لب و گونه
مانند تصـویر  ،به سمت شقیقه،گوش و از کنار بینیي دهان به سمت از گوشه،از چانه به طرف زیر گوش–

.ماساژ دهید

.نقاط زیر گوش را فشار دهید و از وسط چانه به طرف باالي دهان را نیز فشار دهید-

.تا خطوط دور لب باز شود،فشار دهید،شده در تصویر رامشخصنقاط-



فریز نمودن صورت
:که شاملشودمیفریز صورت به چند روش انجام 

:ماسک مخصوص
یخی یخچال قرار دهید و روي صورت بگذاریـد  دقیقه در جا5تمدماسک مخصوص فریز کردن صورت را به 

.تا صورت فریز شود
:ي یخکیسه

نمـوده و  ی مکـث تمد.ي فریز گذاشته و روي صورت به حالت دورانی ماساژ دهیدمقداري یخ را درون کیسه
به همـین ترتیـب تمـام پوسـت صـورت را فریـز       .هاي دیگر پوست قرار دهیدو روي قسمتریدکیسه را بردا

.کنید
ماسک صورت

تقویتی بوده و براي مراقبـت از پوسـت اسـتفاده    ،تها به طور موقماسک.ها در انواع مختلف موجودندماسک
.شوندمی

ویتامینه صورت
:شوندمیدسته تقسیم 2به ،هایتاساس قابلنقش بسزایی دارد و بر،ها در سالمتی پوستویتامین
و ویتامین محلول در آبمحلول در چربی ویتامین 

.هستند)K-E-F-D-A(:ویتامین محلول در چربی-1
:Aویتامین 

.رودنرم کننده به کار میهاي ها و لوسیوندر کرم.دارده میپوست را مرطوب نگ
:Eویتامین 

.کندمیاز چین و چروك و شل شدن عضالت پوست جلوگیري 
:Fکمبود ویتامین 

.شودمیباعث بیماري کورك و آکنه 



:هاي محلول در آبویتامین-2
Kویتامین ، Dویتامین ، B6ویتامین، Pویتامین ، )بیوتین(Hویتامین ، Cویتامین 

دادن ابروانواع فرم 
:تان را برداریدابروهاي،خواهیداگر می

تان پیـاده  تان مناسب باشد و آن را با اصول و روش صحیح روي پوستفرمی از ابرو را پیدا کنید که با صورت
.ها عمل کنیدو طبق آن،ها مقایسه کردهخود را با مدها و چهره،سعی نکنید.کنید

دسـت کـرده و قـوس ابـرو را در قسـمت بـاالي منحنـی چشـم          درونی یـک ي قسمت داخلی ابرو را با گوشه
خط پایین چشم را دنبال کنید که انتهاي خـط در کـدام قسـمت بـا ابـرو      ،ي ابروبراي اندازه.هماهنگ کنید

.کندمیتالقی پیدا 
-هـم ،برداریـد )مسـتقیم (یا راسته )قوس مالیم(ي مالیمزاویه،)قوس تند(ي تندبا زاویه،توانابروها را می

نازك یا متوسط حالت دهید و شکست ابرو را ،کوتاه یا متوسط و از نظر پهنا نیز کلفت،چنین دم ابرو را بلند
آن ابروهـا را آرایـش نمـوده تـا چهـره      ئبه فرم چهره و اجزاهتوجدر هر صورت با .وسط یا انتها ببرید،ابتدا

.آیدتر به نظرزیباتر و متعادل
چنـین کنـار   ي داخلی چشم و ابـرو در یـک خـط و هـم    یک ابروي استاندارد باید کنار خارجی بینی با گوشه

قوس ابـرو نیـز بـا مردمـک چشـم     .ي خارجی چشم و ابرو نیز در یک امتداد قرار گیردخارجی بینی با گوشه
.در یک امتداد باشد،در حالی که مستقیم نگاه کنید)سیاهی چشم(

ابـرو  هـا ناتر انسولی در بیش.ابروي نرمال و طبیعی روي استخوان پشت چشم است،طورکه گفته شدهمان
ال و د دور ابرو آن را به حالـت ایـده  ها با برداشتن موهاي زائخانم.یا باالي این استخوان یا پایین آن قرار دارد

.کنندنرمال نزدیک می
.باشـد ي ابـرو تـر از زاویـه  ي ابرو و دم ابرو باریـک تر از زاویهابرو باید پهنسر:آلپهناي یک ابروي ایده

.شودمیبراي فرم دادن به ابرو از مداد ابرو یا پودر ابرو استفاده 



تقسیم بندي ابرو
)تاج ابرو(سر ابرو-1
)آرك ابرو،قوس ابرو(ي ابروزاویه–2
)2تصویر()دم ابرو(ي ابرودنباله–3
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و نقاط تالقی ابروابروبنديتقسیم
.خط به وجود آمده است2از ظاهراً،کنیدمیوقتی به ابرو نگاه 

کـه معمـوالً بـه طـرف بـاال      ،باشـد ی است که از ابتداي چشم تا آرك یا بلندترین نقطه ابرو مـی خط اول خط
.متمایل است
.یابدباالترین نقطه ابرو شروع شده و تا انتهاي ابرو ادامه میی است که از خط دوم خط

به هم وصل و ممتد بوده و ابتداي ابرو کلفـت و انتهـاي آن   ،خط2که این شودتدقزمان برداشتن ابرو باید 
.نازك باشد

ابـرو ی باید رعایت شود که یکی از این اصول شـناخت تقسـیم بنـدي    خاصبراي برداشتن ابرو اصول و قواعد 
.باشدمی

:)تاج ابرو(سر ابرو
ي داخلـی چشـم بگـذرد و در راسـتاي بینـی      طوري که از گوشه،ي بینی قرار دهیدهپرکش را کنار اگر خط

.شودمیي تاج ابرو محسوب تا این محدوده،باشد



:دم ابرو یا دنباله ابرو
شـروع محـدوده   این نقطـه ،بر چشم و ابرو باشدي خارجی چشم قرار دهید که عمودکشی را گوشهاگر خط

.ادامه دارد)انتها(دم ابرو است و تا دم ابرو

:)ي ابروزاویه(قوس ابرو
ي زاویـه شروع قوس یـا  ،ر ابرو به طرف قوسکش با ابرو در قسمت سي برخورد یا تالقی خطنقطه

.باشدمیانتهاي قوس ابرو،دم ابروکش با ابرو در قسمت ي تالقی خطابرو است و نقطه

زوایاي چشم و ابرو،اشکال هندسی چهره
در هشـتی  ،ي بـاز یـا بسـته   قـدرت مـانور زاویـه   .ي باز یا بسته برداریدتوانید با زاویهدار را میابروهاي حالت

.باشدهاي دیگر ابرو میتر از مدلبیش
ي ابـرو  رسـد و هـر چـه زاویـه    تر به نظـر مـی  ي چشم و ابرو بیشفاصله،ابرو بازتر باشدیا قوسچه زاویههر

.شودمیپشت چشم بسته ،تر باشدجمع



،ي ابـرو ي دنبالـه تـرین انـدازه  لاا ایدهام،هاي مختلف برداریدهاي متفاوت و در اندازهي ابرو را به شیوهدنباله
.شودمیابرو به آن اشاره احیطرکه در ،باشدابرو میي تالقی مداد با همان نقطه

چشمزوایاي
را بـه مـدل دلخـواه    )دم(و انتهـاي ابـرو  )تـاج (ابتداي ابـرو که بتوانیدکندمیآشنایی با زوایاي چشم کمک 

.بردارید
:ي خارجی چشمزاویه
با هر ).قسمتی از ابرو که به طرف خارج صورت و رستنگاه مو است(ي خارجی چشمي ابرو را از گوشهدنباله
.توان برداشتاي میزاویه

.درجه مناسب است90يي خارجی چشم با زاویهاز گوشه،الي ایدهبراي برداشتن ابرو به اندازه
.ابرو را تیغ بزنید،درجه110يتوانید تا زاویهي خارجی چشم میبراي ابروي اریب از گوشه

.نماییدکوتاهدرجه ابرو را45ي توانید با زاویهي خارجی چشم میبراي مدل ابروي بلند از گوشه



هـاي متفـاوت برداشـته    با زاویه،ي داخلی چشم نیزابتداي ابرو از گوشه،سمت بینی استقسمتی از ابرو که 
ي دو چشـم  به فاصـله هتوجي داخلی چشم  با از گوشهها زاویه.درجه است90ي متعادل آن اندازه.شودمی

.شودمیاز همدیگر کم یا زیاد 
هاي به هـم نزدیـک  چشمتوانید بردارید و برايسر ابرو را می،درجه45ي هاي دور از هم تا زاویهبراي چشم

.وسط ابرو را بردارید،درجه110الی100يبا زاویه

آماده سازي وسایل
.شـود شکل قیچی و انبري تقسیم می2ی به اما به طور کل،هاي مختلف موجود استبا شکل و اندازهموچین

.با فاصـله از خـط ابـرو مناسـب اسـت     زائدموچین الکتریکی نیز به بازار آمده است که براي برداشتن موهاي 
تـر دیـده  ابـرو بهتـر و راحـت   خـط هاآنکه با روشن کردن ،ز به نور متمرکز هستندها مجهبعضی از موچین

.شودمی

:قیچی ابرو
هـر کـدام   .باشـد متوسـط و کلفـت مـی   ،ي نازكهاي متفاوت موجود است که داراي تیغهقیچی ابرو در مدل

.باشندصاف یا کجی داشتهي نوك یا دهانه،ممکن است
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.شودمی

:قیچی ابرو
هـر کـدام   .باشـد متوسـط و کلفـت مـی   ،ي نازكهاي متفاوت موجود است که داراي تیغهقیچی ابرو در مدل
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تـر  تـا راحـت  ،نیـز صـاف بـوده   ی قیچی را انتخاب نمایید که کوچک و سبک و تیز باشد و نوك آن طور کلهب
.بتوانید ابرو را روي خط ابرو قیچی کرده و فرم دهید

:تیغ
ـ بـار مصـرف   حتمـاً یـک  ،شـود تیغ مصرفی که بعد از برداشتن ابرو براي گرفتن پرزها اسـتفاده مـی   وده و از ب

.آن خودداري کنیددمجدي استفاده
:برس ابرو

انتخاب کنید تا به راحتی موهاي ابرو را شانه کرده ،برس ابرو را از نوعی که نه خیلی زبر و نه خیلی نرم است
)16تصویر (.و بتوانید به راحتی ابرو را فرم دهید

)بند و موچین(بندي آنبه تقسیمهتوجتمیز کردن ابرو با 
.ابرو را برخالف و در جهت رشد ابرو شانه نمایید،ابرو یا مسواك ابروبا استفاده از برس 

.خط ابرو و حالت ابرو چگونه است تا بتوانید به راحتی ابرو را بردارید،جهت رویش مو،کنیدتدق

.موهاي خیلی بلند ابرو را قیچی نمایید
گیـري  ابـرو را انـدازه  ،گیري که قبالً توضـیح داده شـد  طبق اندازه،داریدلین بار ابرو برمیهنگامی که براي او

.ي فرد در نظر داشته باشیدبه چهرههتوجفرم ابرو را نیز با ،کنیدمشخصابتدا و انتهاي ابرو را.نمایید
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:برس ابرو

انتخاب کنید تا به راحتی موهاي ابرو را شانه کرده ،برس ابرو را از نوعی که نه خیلی زبر و نه خیلی نرم است
)16تصویر (.و بتوانید به راحتی ابرو را فرم دهید

)بند و موچین(بندي آنبه تقسیمهتوجتمیز کردن ابرو با 
.ابرو را برخالف و در جهت رشد ابرو شانه نمایید،ابرو یا مسواك ابروبا استفاده از برس 

.خط ابرو و حالت ابرو چگونه است تا بتوانید به راحتی ابرو را بردارید،جهت رویش مو،کنیدتدق

.موهاي خیلی بلند ابرو را قیچی نمایید
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.خط ابرو و حالت ابرو چگونه است تا بتوانید به راحتی ابرو را بردارید،جهت رویش مو،کنیدتدق

.موهاي خیلی بلند ابرو را قیچی نمایید
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شـروع  ،تـري برخـوردار اسـت   کمحساسیتهاي دیگر ابرو ازبرداشتن ابرو را از پل بینی که نسبت به قسمت
توانید از موچین خودکـار اسـتفاده کنیـد تـا سـرعت عمـل       می،زیاد استزائداگر ابرو داراي موهاي .نمایید
.تري داشته باشیدبیش

براي تمیز کردن موهاي برداشته شده در دست داشته باشید و موهاي برداشـته شـده را   ،ي تمیزه پنبهتک2
.با آن تمیز نمایید

براي جلوگیري از کنده شـدن پوسـت   .مواظب باشید پوست زیر ابرو کنده نشود.زیاد برداریدتدقموها را با 
.پوست زیر ابرو را بین دو انگشت اشاره و وسطی خود بکشید،چنین باز شدن فولیکول موزیر ابرو و هم

،دمجـد ا موقـع رشـد   موها را در جهت رشد بردارید تـ .موهاي زیر ابرو را از دم ابرو شروع به برداشتن نمایید
.گیر نیفتد،جور رشد نکرده و زیر پوستنا

.موهاي برداشته شده را روي پنبه جمع کنید
ي داخلـی  با موچین معمولی برداشتن را ادامه داده و به طـرف گوشـه  ،و با فاصله را که برداشتیدزائدموهاي 

.کنیدبمرتابروها را چشم
.داشته باشدتر زیر ابرو را بردارید تا ابرو حالت طبیعی،دادن ابروتر براي حالتبیش،سعی کنید



زیـاد  تمـد ابرو کار کنید تا بتوانید ابرو را یکنواخت در آورده و مشتري نیز فقـط در یـک نقطـه بـه     2روي 
.احساس درد نکند

در .کـار را بپسـندد  يتـا او نیـز نتیجـه   ،ابروها را کنترل کرده و شانه نمایید و به مشتري نشان دهیدبمرت
.اً ابروها را قیچی نماییددمجدصورت نیاز 

.بردارید،تمام موهاي ضخیم و بدحالت را در صورتی که ابرو به هم نریزد
دوباره دور ابروها را با لوسـیون ،در خاتمه.تیغ بزنید،بار مصرفي پایانی دور خط ابرو را با تیغ یکدر مرحله
.کنید و به مشتري نشان دهیدبمرتکرده و ابروها را ضدعفونی،کنندهکننده خنکضدعفونی

به اشکال چهرههتوجابرو با احیطرپیرایش و 
.ابرو را با مداد یا خط کش انجام دهیداحیطر،قبل از برداشتن ابرو

موهاي ابرو را به طرف باال شانه کـرده و قسـمت تـاج ابـرو را     ،با مسواك یا برس ابرو،ي ابروهثانویبراي کوپ 
درجـه  45ي درجه قسـمت زاویـه و انتهـاي ابـرو را بـا زاویـه      90ي با زاویه.بزنیدکامالً روي خط ابرو قیچی 
بـه  ،این کـوپ .بزنیدیعنی به صورت اریب به طرف شقیقه روي خط ابرو قیچی ،نسبت به رویش موهاي ابرو

.معروف است،ي ابروهثانویکوپ 
:هاي گرددر صورت،ابرواحیطر

تـر بـه   نمایید تا شقیقه کوچـک احیطرکمی کوتاه و انتهاي آن را به طرف باال ،دارباریک و زاویهکمی ابروها 
.رعایت شود) 2،1، 3(باید  قانون ،از نظر عرضی.نظر آید

ي دو ابرو را به پس فاصله،بینی پهن و گوشتی هستندهاي گرد معموالً داراي صورت،دانیدطور که میهمان
.تر به نظر آید و دید بیننده نیز به وسط چهره متمرکز شودتا بینی کشیده،هم نزدیک کنید

:عمربهاي ابرو در صورتاحیطر
،ابـرو قسـمت سـر  .باشـد مـی ي مالیـم مناسـب   زاویهباابروي احیطر،درشت و پهن،عمربهاي صورتبراي
.شودمیاحیطر،دار و صاف و با یک قوس مالیم باالي ابروتاج



:)رأس به پیشانی(ی با قاعده پهنثمثلهاي ابرو در صورتاحیطر
هـا در ایـن   چشـم .کنیـد احـی طرابرو را بلنـدتر  .باشدشقیقه کوتاه می،ي پهنبا قاعدهثمثلهاي در صورت

.شودتر ها از هم بیشابروي فاصله،براي برطرف کردن این حالت.به هم نزدیک  استمعموالً،صورت
:)رأس به چانه(معکوسثمثلهاي ابرو در صورتاحیطر

ابتدا تا انتهاي ابـرو را از نظـر   ،ابرو را پهن و هشتی،پیشانی عریض استجایی کهاز آن،هادر این نوع صورت
دم ابـرو را  .کنیـد احـی طربرابـر دم ابـرو   2ابرو را يتاج تا زاویه،کرده و از نظر طولیاحیطریکسان ،عرض

.کوتاه نموده تا شقیقه کم عرض به نظر آید
:هاي کشیدهابرو در صورتاحیطر

ابـرو را پرتـر و   ،کشیدگی پیشانی کـم شـود  کهاینبراي .معموالً پیشانی کشیده است،هاي کشیدهدر صورت
دست و انتهـاي آن کمـی   یعنی ابتدا و وسط ابرو یک)2، 3،3(قانون،در قسمت عرضی.کنیداحیطرصاف 
.از کشیدگی چهره کم شودشودمیصاف باعث احیطر.تر شودنازك

:ابرو با مداد یا ماژیکاحیطر
تـر و  درجه تیـره 1هاي روشن از مداد تر و براي ابرودرجه روشن1هاي تیره از مداد براي ابرو،ابرواحیطردر 
.هاي خالی ابرو از مداد هم رنگ استفاده نماییدکردن جاچنین براي پرهم

:ي استفاده از مداد ابرونحوه
ابروها را به طرف باال و در جهت رشد موها شانه کنیـد  .کامالً تیز کنید،مداد را با استفاده از تراش مخصوص

.تر کرده و حالت اصلی را به ابرو بدهیدشده را پهنمشخصخط.نماییدمشخصابرو راخط،و با مداد

به شکل هندسی چهرههتوجفرم ابرو با 
.بخشدزیبایی می،به چهره،ي شخص انجام پذیردبه چهرههتوجآرایش ابرو اگر با 



:ي بیضیچهره
کـه بـه طـرف شـقیقه متمایـل شـود       ،آلیک ابروي ویرگولی شکل ایده.اي استانتخاب ابرو دلخواه و سلیقه
.چهره را زیباتر خواهد کرد

)مستطیل،دراز(:ي کشیدهچهره
ي مستطیل قـوس کمـان ابـرو را    براي برداشتن ابرو در چهره.باشدابروي راسته می،ابروي مناسب این چهره

.کم کرده تا به صورت یک خط صاف در آید

)گوشچهار(:عمربي چهره
،برداشته و به آن قوس مالیـم دهیـد تـا در انتهـا    یا نرمال باریک نسبتاً ابروها را هاي مربع ظریف براي چهره

.کمان بلند به وجود آورید



:ي گردچهره
دم ابـرو را نیـز کوتـاه       .دار بـوده و بـه طـرف بـاال باشـد     ابرویی است که کمی زاویه،ابروي مناسب این چهره

.کنید

:ي لوزيچهره
هـا و زوایـاي صـورت کاسـته     ابروي مناسب این چهره را از باال و پایین قوس و انحنا دهید تا از پهناي شقیقه

.شود

)قلبی،1ذوزنقه (:رأس به چانهثمثلي چهره
.شودمیکمی کوتاه،ابرو نیزقد.داریدقوس زیاد داده و به صورت هشت بر،ابروي مناسب این چهره را باید



).نیز شبیه به این چهره است2ذوزنقه ،گالبی(:س به پیشانیأرثمثلي چهره
ي داخلی شروع به برداشتن کرده و به طـرف انتهـا و   از گوشه،بعد از برداشتن وسط ابرو و موهاي زائد اطراف

ابـرو  .دو سر ابرو را از هم فاصله دهید تا قسمت باالي چهره بازتر به نظـر آیـد  .حالت دهید)شقیقه(گیجگاه
.خیلی کشیده و صاف نشود

به چشم و پیشانی و بینیهتوجفرم ابرو با 
.نمودهتوجباید ،باشند و براي فرم دادن ابرو به فرم پیشانی نیزهاي متفاوت میافراد داراي پیشانی

این ویژگی ممکن است به طور جداگانه .باشندعریض یا تنگ می،کوتاه،پیشانی بلندی افراد دارايبه طور کل
داشـتن  عـالوه بـر  ،شخصی فقط داراي پیشانی عریض بوده و شخص دیگر:مثالً.و یا با هم در افراد دیده شود

.پیشانیش نیز بلند باشد،پیشانی عریض
:به چشمهتوجتعیین فرم ابرو با 

:نمودهتوجبه چشم  باید به نکات زیر هتوجبراي حالت دادن ابرو با 
حالت چشم و پلک از مواردي هستند کـه در تعیـین فـرم    ،ي چشم و ابروفاصله،چشم از همدیگر2ي فاصله
.باشندمیرمؤثبه چشم هتوجابرو با 

:به بینیهتوجتعیین فرم ابرو با 
.شودمیابرو نزدیک به هم برداشته 2ي فاصله،براي بینی کوتاه-
.شودمیابرو نزدیک به هم برداشته 2،براي بینی پهن نیز-
.شودمیابرو از هم دور برداشته 2ي فاصله،براي بینی بلند-
.شودمیابرو دور از هم برداشته 2،براي بینی تیز-

پیرایش ابرو در ابتدا و انتهاي کار
.استضروري)کوپ ابرو(دو مرحله کوتاهی ابرو ،)حجمبه جز ابروهاي کم(ابروی در برداشتن طور کله ب

:لي اومرحله
موهاي ابـرو را  ،خط ابرویعنی کمی باالتر از ،اصلی ابرو باید فاصله داشته باشدبا خط،ي ابرو استهکوپ اولی

.کوپ نمایید



:مي دومرحله
کمـی بـاالتر از خـط ابـرو کـوپ      ،ي ابرودر قسمت تاج و دنباله،روي خط پشت ابرو،ي ابرو استهثانویکوپ 

.شودمی
:هي انجام کوپ اولینحوه

تا تمـام موهـاي   ،این کار را چند بار انجام دهید.ابروها را به طرف باال شانه بزنید،با استفاده از یک برس ابرو
یعنی یک خط صاف کمی باالتر از خـط اصـلی   ،درجه90ي تاج ابرو را با زاویه.ابرو به طرف باال حالت بگیرد

درجه قرار دهید و بـه صـورت   45ي زاویهي ابرو تا انتهاي آن موها را درسپس شروع زاویه،ابرو کوپ نمایید
،درجـه 45ي بـا زاویـه  باشد که آن قسمت هـم  ي دم ابرو مینوبت محدوده،بعد از زاویه.کوپ نمایید،اریب

اً موهاي ابرو را به طرف باال و اریب شانه زده و در صورت الزم اگر دمجد.شودمیکوپ ،یعنی به صورت اریب
.نماییدکوپ،مویی باقی مانده بود

پیرایش ابروهاي کم حجم و فردار
کـم حجـم  ،هـایی نیـز  خـالی و قسـمت  هـا آنهـاي  که بعضی از قسـمت داریدمیگاهی اوقات ابروهایی را بر

هـاي هـا کـامالً خـالی و قسـمت    قسـمت خـالی آن  ،طبیعی کوپ کنیـد اگر این ابروها را روي خط،باشدمی
.شودمیکم حجم نیز خالی دیده 

متفاوتهايرویشدرابروموهايکردنکوتاهي نحوه
جهت یا رویش به طرف باال دارنـد و بعضـی   ،بعضی از موهاي ابرو.هاي متفاوت استموهاي ابرو داراي رویش

موهـاي ابـرو را شـانه    ،در هر صورت با بـرس .دنرویش به طرف پایین یا کج و ناموزون باش،دیگر ممکن است
ابـرو قیچـی   ،و درسـت روي خـط  بگیریـد حالـت و فـرم ابـرو را در نظـر    .دهیدقرار ،جهت رویشدرکرده و 
.ابرو زیاد کم پشت و خالی نشود،فقط باید مراقب باشید.نمایید

:ابروي دخترانه
.براي برداشتن زیر ابرو از انتهاي ابرو شروع به برداشتن کنید

.اطراف ابرو را با بند یا موچین خودکار برداریدزائدموهاي 
برداشـتن  نیـز بعـداز   را د فقط خط بیندازید و قسمت زیر ابـرو ئبعد از برداشتن موهاي زارا قسمت پشت ابرو 

فرم ابرو در مدل دخترانـه  .بگیردتا ابرو حالت زیبایی به خودو کمی قوس دادهد فقط خط انداختهئموهاي زا
.دهیدتر با کوپ کردن ابرو به آن فرمو بیشکندطبیعی است و تغییر نمی



حالت دادن به ابرو به فرم هالل
ي ابـرو را  هاولیتوانید کوپمی،ي زیاد از خط ابرو قرار دارندد و اضافی که در فاصلهبعد از برداشتن موهاي زائ

.فرم مناسبی به ابرو دهیدسپس ،انجام داده
دایـره در  بـه صـورت نـیم   طوري که با ابتدا و انتهاي ابرو تقریباً،هشتی را برداشته،پشت ابرو در قسمت آرك

.آید
توانیـد  ابروي هالل را مـی .آیدطوري که زیر ابرو به صورت هالل در،تر برداریدزیر ابرو را در قسمت انتها بیش

.آوریدکوتاه یا متوسط در،بلند
یعنی پهناي ابرو در سـر  .باشدمی1ولی در قسمت انتها ،2در قسمت زاویه نیز ،2پهناي ابرو در قسمت ابتدا 

.شودمیتر ولی دم آن نازك،ي آن یکسان استابرو و زاویه
.را به حالت گرد فرم دهیدسر ابرو

تا دور ابرو را تیغ بزنید و در غیر این صورت از بند استفاده کرده و سپس کـوپ  دور،در صورت تمایل مشتري
.ابرو را انجام دهیدهثانوی

حالت دادن ابرو به فرم هشتی
ـ  وهبعد از انجام مراحل اولی ،ي زیـاد از خـط ابـرو قـرار دارنـد     در فاصـله د و اضـافی کـه  برداشتن موهـاي زائ

.فرم مناسبی به ابرو دهیدسپس ،ي ابرو را انجام دادههکوپ اولی،توانیدمی
از باالي تاج ابـرو تـا قسـمت    ،پشت ابرو در قسمت آرك را دست نزنید و بگذارید به صورت هشتی و تیز بماند

.بستگی به کلفتی و نازکی ابرو دارد،که چند ردیف برداریداین.داریدرا برآرك 
.ایجاد کنید،داشته و حالت هشت را در قسمت زیر ابرو نیزر برتقسمت زیر ابرو در انتهاي زاویه ابرو را بیش

.دهدی به چهره میخاصابروي هشتی چشم را زیبا نشان داده و جذابیت
.شودمیابروي هشتی به صورت هشت باز یا هشت بسته برداشته 

و در شودمیتر از پشت ابرو برداشتهبیش)دم ابرو(قسمت انتهاي ابرو،براي برداشتن ابرو به فرم هشت بسته
زیـر تـاج ابـرو و دم    ،ولی در هشت باز،فرم دهیدحالت اریب کامالًتر برداشته و از زیر کم،قسمت تاج ابرو نیز
.برداریدتر بیشراابرو از قسمت زیر



اده کرده و سـپس کـوپ   دور تا دور ابرو را تیغ زده و در غیر این صورت از بند استف،مشتريدر صورت تمایل 
.ي ابرو را انجام دهیدهیثانو

کمانی الت دادن به ابرو به فرم ح
پشـت  (.طوري که ابرو به صورت هالل در آید،پشت ابرو در قسمت آرك را بردارید،هبعد از انجام مراحل اولی

).نشودابرو زیاد برداشته
ابـرو را  يهتوانید کوپ اولیمی،ابرو قرار دارندي زیاد از خطو اضافی که در فاصلهزائدبعد از برداشتن موهاي 

.فرم مناسبی به ابرو دهیدانجام داده سپس 
دم ابرو در ایـن قسـمت تـا    .تا یک کمان بلند و نازك به وجود آید،تر برداریدزیر ابرو را در قسمت انتها  بیش

.ي خارجی چشم ادامه داردگوشه
در بعضـی  .دهـد ي پشت چشم را زیـاد نشـان مـی   فاصله،شوددار برداشته میابروي کمانی چون بلند و حالت

ا فـرق ابـروي مینیـاتوري بـا کمـانی در      امـ .مناطق ابروي کمانی معروف به ابروي مینیاتوري نیز شـده اسـت  
.شدباضخامت و پهنا می

یعنـی ابـرو   .باشـد می1و در قسمت انتها 2در قسمت زاویه ،3)سر ابرو(پهناي ابروي کمانی در قسمت ابتدا
.نازك است،متوسط و در انتها،در زاویه،در ابتدا کلفت

دور تا دور ابرو را تیغ بزنید و در غیر این صورت از بند استفاده کرده و سپس کـوپ  ،در صورت تمایل مشتري
.ي ابرو را انجام دهیدهثانوی

اده کرده و سـپس کـوپ   دور تا دور ابرو را تیغ زده و در غیر این صورت از بند استف،مشتريدر صورت تمایل 
.ي ابرو را انجام دهیدهیثانو

کمانی الت دادن به ابرو به فرم ح
پشـت  (.طوري که ابرو به صورت هالل در آید،پشت ابرو در قسمت آرك را بردارید،هبعد از انجام مراحل اولی

).نشودابرو زیاد برداشته
ابـرو را  يهتوانید کوپ اولیمی،ابرو قرار دارندي زیاد از خطو اضافی که در فاصلهزائدبعد از برداشتن موهاي 

.فرم مناسبی به ابرو دهیدانجام داده سپس 
دم ابرو در ایـن قسـمت تـا    .تا یک کمان بلند و نازك به وجود آید،تر برداریدزیر ابرو را در قسمت انتها  بیش

.ي خارجی چشم ادامه داردگوشه
در بعضـی  .دهـد ي پشت چشم را زیـاد نشـان مـی   فاصله،شوددار برداشته میابروي کمانی چون بلند و حالت

ا فـرق ابـروي مینیـاتوري بـا کمـانی در      امـ .مناطق ابروي کمانی معروف به ابروي مینیاتوري نیز شـده اسـت  
.شدباضخامت و پهنا می

یعنـی ابـرو   .باشـد می1و در قسمت انتها 2در قسمت زاویه ،3)سر ابرو(پهناي ابروي کمانی در قسمت ابتدا
.نازك است،متوسط و در انتها،در زاویه،در ابتدا کلفت

دور تا دور ابرو را تیغ بزنید و در غیر این صورت از بند استفاده کرده و سپس کـوپ  ،در صورت تمایل مشتري
.ي ابرو را انجام دهیدهثانوی

اده کرده و سـپس کـوپ   دور تا دور ابرو را تیغ زده و در غیر این صورت از بند استف،مشتريدر صورت تمایل 
.ي ابرو را انجام دهیدهیثانو

کمانی الت دادن به ابرو به فرم ح
پشـت  (.طوري که ابرو به صورت هالل در آید،پشت ابرو در قسمت آرك را بردارید،هبعد از انجام مراحل اولی

).نشودابرو زیاد برداشته
ابـرو را  يهتوانید کوپ اولیمی،ابرو قرار دارندي زیاد از خطو اضافی که در فاصلهزائدبعد از برداشتن موهاي 

.فرم مناسبی به ابرو دهیدانجام داده سپس 
دم ابرو در ایـن قسـمت تـا    .تا یک کمان بلند و نازك به وجود آید،تر برداریدزیر ابرو را در قسمت انتها  بیش

.ي خارجی چشم ادامه داردگوشه
در بعضـی  .دهـد ي پشت چشم را زیـاد نشـان مـی   فاصله،شوددار برداشته میابروي کمانی چون بلند و حالت

ا فـرق ابـروي مینیـاتوري بـا کمـانی در      امـ .مناطق ابروي کمانی معروف به ابروي مینیاتوري نیز شـده اسـت  
.شدباضخامت و پهنا می

یعنـی ابـرو   .باشـد می1و در قسمت انتها 2در قسمت زاویه ،3)سر ابرو(پهناي ابروي کمانی در قسمت ابتدا
.نازك است،متوسط و در انتها،در زاویه،در ابتدا کلفت

دور تا دور ابرو را تیغ بزنید و در غیر این صورت از بند استفاده کرده و سپس کـوپ  ،در صورت تمایل مشتري
.ي ابرو را انجام دهیدهثانوی



فرم دادن به ابرو به حالت ترکیبی
توانیـد  می،ي زیاد از خط ابرو قرار دارندد و اضافی که در فاصلهه و برداشتن موهاي زائانجام مراحل اولیبعد از 

.فرم مناسبی به ابرو دهیدي ابرو را انجام داده سپس هکوپ اولی
.طوري که با ابتدا و انتهاي ابرو تقریباً به صورت هالل در آید،هشتی را برداشته،راقسمت آركپشت ابرو در 

.طوري که زیر ابرو نیز به صورت هالل باز و بلند در آید،تر برداریدزیر ابرو را در قسمت انتها بیش
یعنی پهنـاي ابـرو در سـر    .باشدمی2و در قسمت انتها نیز ،2، در قسمت زاویه 3پهناي ابرو در قسمت ابتدا 

.شودو دم آن میتر از زاویه ابرو ضخیم
دور تا دور ابرو را تیغ زده و در غیر این صورت از بند استفاده نموده و سپس کـوپ  ،در صورت تمایل مشتري

.ي ابرو را انجام دهیدهثانوی

حالت دادن ابرو به فرم راسته
.نور را تنظیم نمایید

توانیـد  مـی ،ي زیاد از خـط ابـرو قـرار دارنـد    د و اضافی که در فاصلهه و برداشتن موهاي زائاز آمادگی اولیبعد 
.فرم مناسبی به ابرو دهیدي ابرو را انجام داده سپس هاولیکوپ

زائـد پشت ابرو فقط موهـاي  (.اریب در آیدك طوري بردارید که به صورت یک خطپشت ابرو را در قسمت آر
).را بردارید

طـوري کـه ابـرو بـه     ،ي داخلی چشم  به طور یکنواخت برداریـد ي خارجی چشم تا گوشهزیر ابرو را از گوشه
.صاف در آیدصورت یک خط

.دو سوم انتهاي ابرو را بردارید و فقط یک سوم آن باقی بماند،در قسمت دم ابرو
فقـط  .باشـد مـی )دلخواه(3یا 2و در دم ابرو نیز 3ي ابرو نیز ، در قسمت زاویه3پهناي ابروي راسته در ابتدا

.شودمینوك انتها کمی نازك 

فرم دادن به ابرو به حالت ترکیبی
توانیـد  می،ي زیاد از خط ابرو قرار دارندد و اضافی که در فاصلهه و برداشتن موهاي زائانجام مراحل اولیبعد از 

.فرم مناسبی به ابرو دهیدي ابرو را انجام داده سپس هکوپ اولی
.طوري که با ابتدا و انتهاي ابرو تقریباً به صورت هالل در آید،هشتی را برداشته،راقسمت آركپشت ابرو در 

.طوري که زیر ابرو نیز به صورت هالل باز و بلند در آید،تر برداریدزیر ابرو را در قسمت انتها بیش
یعنی پهنـاي ابـرو در سـر    .باشدمی2و در قسمت انتها نیز ،2، در قسمت زاویه 3پهناي ابرو در قسمت ابتدا 

.شودو دم آن میتر از زاویه ابرو ضخیم
دور تا دور ابرو را تیغ زده و در غیر این صورت از بند استفاده نموده و سپس کـوپ  ،در صورت تمایل مشتري

.ي ابرو را انجام دهیدهثانوی

حالت دادن ابرو به فرم راسته
.نور را تنظیم نمایید

توانیـد  مـی ،ي زیاد از خـط ابـرو قـرار دارنـد    د و اضافی که در فاصلهه و برداشتن موهاي زائاز آمادگی اولیبعد 
.فرم مناسبی به ابرو دهیدي ابرو را انجام داده سپس هاولیکوپ

زائـد پشت ابرو فقط موهـاي  (.اریب در آیدك طوري بردارید که به صورت یک خطپشت ابرو را در قسمت آر
).را بردارید

طـوري کـه ابـرو بـه     ،ي داخلی چشم  به طور یکنواخت برداریـد ي خارجی چشم تا گوشهزیر ابرو را از گوشه
.صاف در آیدصورت یک خط

.دو سوم انتهاي ابرو را بردارید و فقط یک سوم آن باقی بماند،در قسمت دم ابرو
فقـط  .باشـد مـی )دلخواه(3یا 2و در دم ابرو نیز 3ي ابرو نیز ، در قسمت زاویه3پهناي ابروي راسته در ابتدا

.شودمینوك انتها کمی نازك 

فرم دادن به ابرو به حالت ترکیبی
توانیـد  می،ي زیاد از خط ابرو قرار دارندد و اضافی که در فاصلهه و برداشتن موهاي زائانجام مراحل اولیبعد از 

.فرم مناسبی به ابرو دهیدي ابرو را انجام داده سپس هکوپ اولی
.طوري که با ابتدا و انتهاي ابرو تقریباً به صورت هالل در آید،هشتی را برداشته،راقسمت آركپشت ابرو در 

.طوري که زیر ابرو نیز به صورت هالل باز و بلند در آید،تر برداریدزیر ابرو را در قسمت انتها بیش
یعنی پهنـاي ابـرو در سـر    .باشدمی2و در قسمت انتها نیز ،2، در قسمت زاویه 3پهناي ابرو در قسمت ابتدا 

.شودو دم آن میتر از زاویه ابرو ضخیم
دور تا دور ابرو را تیغ زده و در غیر این صورت از بند استفاده نموده و سپس کـوپ  ،در صورت تمایل مشتري

.ي ابرو را انجام دهیدهثانوی

حالت دادن ابرو به فرم راسته
.نور را تنظیم نمایید

توانیـد  مـی ،ي زیاد از خـط ابـرو قـرار دارنـد    د و اضافی که در فاصلهه و برداشتن موهاي زائاز آمادگی اولیبعد 
.فرم مناسبی به ابرو دهیدي ابرو را انجام داده سپس هاولیکوپ

زائـد پشت ابرو فقط موهـاي  (.اریب در آیدك طوري بردارید که به صورت یک خطپشت ابرو را در قسمت آر
).را بردارید

طـوري کـه ابـرو بـه     ،ي داخلی چشم  به طور یکنواخت برداریـد ي خارجی چشم تا گوشهزیر ابرو را از گوشه
.صاف در آیدصورت یک خط

.دو سوم انتهاي ابرو را بردارید و فقط یک سوم آن باقی بماند،در قسمت دم ابرو
فقـط  .باشـد مـی )دلخواه(3یا 2و در دم ابرو نیز 3ي ابرو نیز ، در قسمت زاویه3پهناي ابروي راسته در ابتدا

.شودمینوك انتها کمی نازك 



دور تا دور ابرو را تیغ بزنید و در غیر این صورت از بند استفاده کرده و سپس کـوپ  ،در صورت تمایل مشتري
.ي ابرو را انجام دهیدهثانوی

:پهن به طرف باالحالت دادن به ابرو به فرم
پشت ابرو را در قسمت آرك طوري بردارید که  بـه صـورت صـاف و در انتهـا کمـی      ه بعد از انجام مراحل اولی

.دار درآیدزاویه
.آوریدزیر ابرو را به صورت یک خط صاف در

تـر و کمـی   که ایـن قسـمت نـازك   ،ي دم ابرو کمی نازك کنیدي ابرو را از قسمت باال در ناحیهقسمت دنباله
.دار گرددزاویه

.باشدمی2و انتهاي آن 3و زاویه ابرو 3سر ابرو ،پهناي ابروي پهن به طرف باال
دور تا دور ابرو را تیغ بزنید و در غیر این صـورت از بنـد اسـتفاده کـرده و سـپس      ،در صورت تمایل مشتري

.ي ابرو را انجام دهیدهثانویکوپ 

:اریببه فرمحالت دادن به ابرو
قسمت تاج ابـرو تـا   فقط در .ی موهاي ریز را بگذارید بمانددر قسمت آرك ابرو دست نزنید و حتپشت ابرو را 

.د و اضافی را برداریدموهاي زائ،آرك
.ي خارجی به طرف داخل برداریدزیر ابرو را به صورت اریب از گوشه

دهیـد تـا   دم ابرو را به اندازه دلخواه مشتري تیغ بزنید و با مداد دنباله ابرو را به صورت تیز به طرف باال حالت 
.ابرو کامالً اریب شود

مخصوصـاً  ،است3،2،1پهناي ابروي اریب .باشدابروي کالسیک نیست و یک ابروي فانتزي می،ابروي اریب
.شودیاریب برداشته م،در قسمت زیر ابرو

بند استفاده کرده و سپس کـوپ  دور تا دور ابرو را تیغ بزنید و در غیر این صورت از ،در صورت تمایل مشتري
.ي ابرو را انجام دهیدهثانوی

دور تا دور ابرو را تیغ بزنید و در غیر این صورت از بند استفاده کرده و سپس کـوپ  ،در صورت تمایل مشتري
.ي ابرو را انجام دهیدهثانوی

:پهن به طرف باالحالت دادن به ابرو به فرم
پشت ابرو را در قسمت آرك طوري بردارید که  بـه صـورت صـاف و در انتهـا کمـی      ه بعد از انجام مراحل اولی

.دار درآیدزاویه
.آوریدزیر ابرو را به صورت یک خط صاف در

تـر و کمـی   که ایـن قسـمت نـازك   ،ي دم ابرو کمی نازك کنیدي ابرو را از قسمت باال در ناحیهقسمت دنباله
.دار گرددزاویه

.باشدمی2و انتهاي آن 3و زاویه ابرو 3سر ابرو ،پهناي ابروي پهن به طرف باال
دور تا دور ابرو را تیغ بزنید و در غیر این صـورت از بنـد اسـتفاده کـرده و سـپس      ،در صورت تمایل مشتري

.ي ابرو را انجام دهیدهثانویکوپ 

:اریببه فرمحالت دادن به ابرو
قسمت تاج ابـرو تـا   فقط در .ی موهاي ریز را بگذارید بمانددر قسمت آرك ابرو دست نزنید و حتپشت ابرو را 

.د و اضافی را برداریدموهاي زائ،آرك
.ي خارجی به طرف داخل برداریدزیر ابرو را به صورت اریب از گوشه

دهیـد تـا   دم ابرو را به اندازه دلخواه مشتري تیغ بزنید و با مداد دنباله ابرو را به صورت تیز به طرف باال حالت 
.ابرو کامالً اریب شود

مخصوصـاً  ،است3،2،1پهناي ابروي اریب .باشدابروي کالسیک نیست و یک ابروي فانتزي می،ابروي اریب
.شودیاریب برداشته م،در قسمت زیر ابرو

بند استفاده کرده و سپس کـوپ  دور تا دور ابرو را تیغ بزنید و در غیر این صورت از ،در صورت تمایل مشتري
.ي ابرو را انجام دهیدهثانوی

دور تا دور ابرو را تیغ بزنید و در غیر این صورت از بند استفاده کرده و سپس کـوپ  ،در صورت تمایل مشتري
.ي ابرو را انجام دهیدهثانوی

:پهن به طرف باالحالت دادن به ابرو به فرم
پشت ابرو را در قسمت آرك طوري بردارید که  بـه صـورت صـاف و در انتهـا کمـی      ه بعد از انجام مراحل اولی

.دار درآیدزاویه
.آوریدزیر ابرو را به صورت یک خط صاف در

تـر و کمـی   که ایـن قسـمت نـازك   ،ي دم ابرو کمی نازك کنیدي ابرو را از قسمت باال در ناحیهقسمت دنباله
.دار گرددزاویه

.باشدمی2و انتهاي آن 3و زاویه ابرو 3سر ابرو ،پهناي ابروي پهن به طرف باال
دور تا دور ابرو را تیغ بزنید و در غیر این صـورت از بنـد اسـتفاده کـرده و سـپس      ،در صورت تمایل مشتري

.ي ابرو را انجام دهیدهثانویکوپ 

:اریببه فرمحالت دادن به ابرو
قسمت تاج ابـرو تـا   فقط در .ی موهاي ریز را بگذارید بمانددر قسمت آرك ابرو دست نزنید و حتپشت ابرو را 

.د و اضافی را برداریدموهاي زائ،آرك
.ي خارجی به طرف داخل برداریدزیر ابرو را به صورت اریب از گوشه

دهیـد تـا   دم ابرو را به اندازه دلخواه مشتري تیغ بزنید و با مداد دنباله ابرو را به صورت تیز به طرف باال حالت 
.ابرو کامالً اریب شود

مخصوصـاً  ،است3،2،1پهناي ابروي اریب .باشدابروي کالسیک نیست و یک ابروي فانتزي می،ابروي اریب
.شودیاریب برداشته م،در قسمت زیر ابرو

بند استفاده کرده و سپس کـوپ  دور تا دور ابرو را تیغ بزنید و در غیر این صورت از ،در صورت تمایل مشتري
.ي ابرو را انجام دهیدهثانوی



:شمشیريحالت دادن به ابرو به فرم
تـر برداشـته   طوري که سر ابـرو کمـی پهـن   ،پشت ابرو در قسمت تاج ابرو را برداریده بعد از انجام مراحل اولی

.کنیدانتهاي ابرو را در قسمت زیر ابرو نیز حالت داده و نازك.شود
.باشدمی)نازك(1ابرو يو در قسمت دنباله)پهن(3پهناي ابرو در قسمت سر ابرو 

،باشـد مـی از جهاتی دیگر شبیه بـه ابـروي هشـتی   کمانیابروي شمشیري از جهاتی شبیه به ابروي هاللی و
.استدارا در انتها و هشتی را و کمانی در ابتدایعنی حالت و فرم ابروي هاللی

دور تا دور ابرو را تیغ زده و در غیر این صورت از بند استفاده کرده و سـپس کـوپ   ،در صورت تمایل مشتري
.ي ابرو را انجام دهیدهثانوی

قرینه نمودن ابروهاي ناهماهنگ
ابرو 1ابرو را به طور متناوب بردارید هر ردیف که از 2براي قرینه نمودن ابروهاي ناهماهنگ سعی کنید 

.ابرو را با هم چک کنید2دارید از ابروي دیگر هم به همین ترتیب بردارید و دائماً میبر
آنهاش.پانواع پوست صورت و 

آن بـاال و اگـر   هاش.پ،داگر درجه قلیایی باال باش.ستندها اسیدي یا قلیایی هدانید محلولطور که میهمان
.آن پایین استهاش.پ،درجه اسیدي زیاد باشد

بـراي متعـادل  ،هسـتند هـاش .پباشد و محصوالتی که داراي ایـن  می5/ 6تا 2/4پوست صورت هاش.پ
روي پوسـت حالـت   (،اگر از محصوالت قلیایی مثـل صـابون اسـتفاده کنیـد    ا ام.اندداشتن پوست مناسبنگه

هـاي  ا پوسـت امـ .کشد تا حالـت اسـیدي پیـدا کنـد    ساعت طول می3براي پوست طبیعی ).شودقلیایی می
ها زیاد شده و پوسـت  میکروبتفعالیتمدتر حالت قلیایی دارند و در این زمان بیشتمدخشک و حساس 

.بیندآسیب می
.داشتن پوست استفاده نماییدهاي اسیدي براي ثابت نگهتوانید از محلولاین حالت شما میدر

:هاي گیاهی سنتیرنگ
.دنگردمیهتهیبرگ یا گل گیاهان مختلف ،پوسته،هاي گیاهی از ساقهرنگ

:شمشیريحالت دادن به ابرو به فرم
تـر برداشـته   طوري که سر ابـرو کمـی پهـن   ،پشت ابرو در قسمت تاج ابرو را برداریده بعد از انجام مراحل اولی

.کنیدانتهاي ابرو را در قسمت زیر ابرو نیز حالت داده و نازك.شود
.باشدمی)نازك(1ابرو يو در قسمت دنباله)پهن(3پهناي ابرو در قسمت سر ابرو 

،باشـد مـی از جهاتی دیگر شبیه بـه ابـروي هشـتی   کمانیابروي شمشیري از جهاتی شبیه به ابروي هاللی و
.استدارا در انتها و هشتی را و کمانی در ابتدایعنی حالت و فرم ابروي هاللی

دور تا دور ابرو را تیغ زده و در غیر این صورت از بند استفاده کرده و سـپس کـوپ   ،در صورت تمایل مشتري
.ي ابرو را انجام دهیدهثانوی

قرینه نمودن ابروهاي ناهماهنگ
ابرو 1ابرو را به طور متناوب بردارید هر ردیف که از 2براي قرینه نمودن ابروهاي ناهماهنگ سعی کنید 

.ابرو را با هم چک کنید2دارید از ابروي دیگر هم به همین ترتیب بردارید و دائماً میبر
آنهاش.پانواع پوست صورت و 

آن بـاال و اگـر   هاش.پ،داگر درجه قلیایی باال باش.ستندها اسیدي یا قلیایی هدانید محلولطور که میهمان
.آن پایین استهاش.پ،درجه اسیدي زیاد باشد
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:هاي گیاهی سنتیرنگ
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باشـند  سایه متفاوتی میکه هر کدام داراي رنگ وتوان نام برد را می...بابونه و،پوسته گردو،مازوج،نیل،حنا
بـه رفلـه رنـگ از ایـن     هتوجـ و بـا  پوست رنگ نگیـرد  ،باید مواظب باشیدموادو براي رنگ کردن ابرو با این

.ها استفاده کنیدرنگ

مناسب ابروپراکسیدهاي و رنگ شیمیایی
اگـر موهـا را رنـگ    .گیردهاي الزم انجام مراقبتتحت روش صحیح رنگ کردن ابرو کمی مشکل است و باید 

هاي مخصـوص ابـرو اسـتفاده    توانید از رنگمی،خواهید رنگ ابروي مناسب با موها داشته باشیدکردید و می
.کنید

.شوداستفاده می)H2O2(کسید امی و پراي رنگ کردن دائمی ابرو از رنگ دائبرا
براي رنگ ابرو بهتر .هاي متفاوت موجود استاز شرکت)ايژله،کرمی،مایع(رنگ دائمی مو در انواع مختلف

تر از انواع دیگر آن هسـتند و کنتـرل   هاي کرمی غلیظزیرا رنگ.رنگ دائمی استفاده شوداز نوع کرمی،است
.شودمیترتر بوده و احتمال رفتن به داخل چشم نیز کماین رنگ راحت

:)پوستیحساسیتآزمایش(تست
داشـته باشـند و بعـد از    حساسـیت ي رنگـی کنند ممکن است به مـاده افرادي که براي رنگ ابرو مراجعه می

.دچار واکنش پوستی شوندموادتماس با این



.ساعت قبل از انجام رنگ ابرو به سالن مراجعه کنند24شود بنابراین توصیه می

و روشنهاي تیرهترکیب رنگ با پراکسید جهت رنگ
کنیـد امـا   ترکیـب  حجمی 10توانید رنگ انتخابی را با پراکسید هاي مختلف ابرو میدست آورن رنگهبراي ب

.مکث را تغییر دهیدتمد
ابرورنگ پاك کردنو ها طرز صحیح رنگ زدن به ابرو

،حجمـی مخلـوط کنیـد   10کرمناقطره اکسید2ا بار)مترسانتی1ي به اندازه(مقدار کمی رنگ انتخابی-
.شوددستیکهم بزنید تا 

ها بمالید ابرومقدار کمی رنگ را با کمک برس به رنگ تمیز کنید و ظرف برس رنگ را با استفاده از دهانه -
ي دوم را بـه همـین روش رنـگ    ابـرو .ها آغشته شـود ور یکنواخت از ریشه تا ساقه ابروسعی کنید رنگ به ط

.کنید
.تمیز و مرطوب پاك نماییديي اول را با استفاده از پنبهرنگ ابرو،ي دومکردن ابروپس از رنگ -


