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ja i pani Iwona Wojtysiak, kosmetyczka z Instytutu Zdrowia i Urody Feniks w Warszawie, która wykonała mi manikiur japoński

PRZETESTOWALIŚMY

MANIKIUR JAPOŃSKI
Jeśli borykasz się z problemem łamliwych i słabych paznokci, koniecznie wypróbuj manikiur japoński. Miałam okazję go przetestować efekty są fantastyczne!

tekst: Kasia Kosieradzka

O zabiegu opowiedziała mi pani Iwona Wojtysiak, kosmetyczka z Instytutu Zdrowia i Urody
Feniks w Warszawie.
Czym różni się manikiur japoński od manikiuru klasycznego?
Iwona Wojtysiak Manikiur klasyczny to przede wszystkim nadanie kształtu płytce paznokcia, w zależności
od potrzeb wycięcie, bądź też nie, skórek i pomalowanie paznokci lakierem. Natomiast manikiur japoński
jest stricte manikiurem leczniczym i ma za zadanie zregenerować płytkę paznokciową.
Dla kogo przeznaczony jest w takim razie manikiur japoński?
Iwona Wojtysiak Przede wszystkim dla osób posiadających cienkie, łamliwe i rozdwajające się paznokcie.
To świetna kuracja wzmacniająca! Manikiur japoński może być również stosowany na paznokcie u stóp. Ich
płytka paznokciowa nie różni się niczym od tej u rąk.

Czy mężczyźni mogą skorzystać z manikiuru japońskiego?
Iwona Wojtysiak Jak najbardziej! Panowie często borykają się z problemem kruchych paznokci. A ten
rodzaj manikiuru daje tak naturalny efekt, że mężczyźni mogą z powodzeniem z niego korzystać.

zestaw do manikiuru japońskiego zawierający między innymi specjalne pilniki do wyrównywania i matowienia płytki
paznokciowej, pastę ze składnikami odżywczymi oraz puder ochronny

Przy manikiurze japońskim wykorzystywana jest specjalna pasta, którą wciera się w płytkę paznokcia, a
następnie puder. Jakie są ich zadania?
Iwona Wojtysiak Pasta zawiera naturalne składniki wzmacniające i odżywiające płytkę paznokcia. W
swoim składzie ma między innymi witaminę A i E, płek pszczeli, keratynę oraz krzemionkę z Morza
Japońskiego. Poza walorami leczniczymi, pasta nadaje paznokciom piękny połysk różowej perły. Natomias
puder wmasowywany jest po aplikacji pasty i chroni przed wypłukaniem składniki w niej zawarte.
Jak często należy wykonywać manikiur japoński?
Iwona Wojtysiak Najlepiej co 2 tygodnie przez około 3-4 miesiące do całkowitego wzrostu płytki
paznokciowej. Za pierwszym razem pastę nakłada się na całą płytkę, ale przy kolejnych razach jest ona
aplikowana tylko na odrosty paznokci.
Jak długo utzrymuje się efekt błyszczenia, a także odżywienia paznokci?
Iwona Wojtysiak Efekt błyszczenia utrzymuje się do kolejnego zabiegu. Jeśli chodzi o wzmocnienie płytki,
to ciężko jest podać konkretny okres, ponieważ u każdej osoby wygląda to inaczej.
Czy po manikiurze japońskim można normalnie nakładać na przykład lakier do paznokci?
Iwona Wojtysiak Nie jest to wskazane, ponieważ na wypolerowanej i nawilżonej płytce paznokcia nie
będzie się on dobrze trzymał. Z resztą myślę, że po zabiegu paznokcie wyglądają tak ładnie, zdrowo i
naturalnie, że dodatkowa stylizacja nie jest im potrzebna.
Czy manikiur japoński można wykonać samodzielnie w domu?

Iwona Wojtysiak Raczej nie, dlatego, że można za mocno spiłować lub zmatowić płytkę paznokciową i
osiągnąć efekt odwrotny, czyli zniszczone paznokcie. Pastę i puder oczywiście uda się wmasować, ale
płytka paznokciowa będzie bardzo tkliwa i zabieg będzie bolesny.
Dziękuję za rozmowę!

Jak wygląda manikiur japoński?

manikiur japoński trwa ok. 30 minut, w Instytucie Zdrowia i Urody Feniks kosztuje 70 zł

Zabieg rozpoczyna się od opiłowania paznokci i nadania im kształtu. Następnie, po namoczeniu paznokci w
ciepłej wodzie z mydłem, odpycha się skórki.
Przy użyciu specjalnego dwukolorowego pilnika płytka paznokciowa jest wygładzana i matowiona. Kolejny
krok to nałożenie i wmasowanie pasty. Ma ona konsystencję wysuszonej gliny. Już przy jej nakładaniu
widać, jak paznokcie nabierają połysku. Po nałożeniu pasty, wmasowywany jest puder ochronny. Jego
nadmiar strzepywany jest specjalnym pędzelkiem.
Po umyciu dłoni i wmasowaniu w nie balsamu nawilżającego można podziwiać efekty. Paznokcie błyszczą
tak, jakby były pomalowane bezbarwnym lakierem!

Efekt połysku rzeczywiście utrzymuje się bardzo długo - na moich paznokciach ponad 3 tygodnie! Poza
tym moje paznokcie cały czas rosną bez rozdwajania się (w końcu!). :)

Oto efekt końcowy!

Jak wam się podoba?

Instytut Zdrowia i Urody Feniks to miejsce, które łączy unikalną atmosferę z nowoczesnym i bardzo stylowym wyposażeniem
gabinetów. Instytut wykorzystuje najnowocześniejsze technologie: eMatrix RF, Velasmooth, Vip Line, MedSculpt, Focus Melody
RF, Liposhock. Szeroki zakres usług pozwala skorzystać z programów, zabiegów oraz rytuałów mających na celu zmniejszenie
stresu, pomoc w walce z różnymi problemami, poprawą kondycji fizycznej i psychicznej. Zabiegi są indywidualnie dopasowane
do typu skóry, jej aktualnego stanu i trybu życia klienta. Współpraca Instytutu z dietetykiem oraz lekarzem medycyny estetycznej
umożliwia kompleksowe podejście problemu. Pobyt w Instytucie to niezapomniane chwile, które pozwalają oderwać się od
codzienności, stymulują do odnowy, pełnego wyciszenia, relaksu i odpoczynku.

