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 પેડિક્યોર (Pedicure) 
 ાની (હીર) થી ગ સુધીની સંદમય ભાલજત એટરે 

ેડિક્મોય. ગ, હીર અને નેરની સંબાને ેડિક્મોય 

કહેલાભાં આલે છે. ગ એ ળયીયનું અગત્મનું અંગ છે. તેને 

સુંદય ફનાલલા ભાટે ેડિક્મોય કયલુ જોઈએ. ેડિક્મોયથી 

બ્રિ સક્મુયરેળન લધે છે. ગ અને હીરના ભસલ્સ 

સ્ટટમ્મુરેટ થામ છે. સ્ટકનને ટભૂધ, િેસ્રકેટ અને ટેન્ળન-

ફ્રી યાખલા ભાટે તેભજ ગનો દેખાલ સુધાયલા ભાટે 

ેડિક્મોય કયલાભા આલે છે. 

 ેડિક્યોરમાં વરાતાં સાધનો :- 

 નાની સ્સઝસય 

 પ્મુસ્ભક ટટોન 

 ેડિ કટય 

 નેરપાઈરય 

 ક્મુડટકર ુળય 

 અન્િયનીથ િટટ ડયભુલય 

 ક્મુડટકર નાઈપ 

 સોફ્ટ નેરબ્રળ 

 નોભયર હોટ લોટય 

 નેરોસ્રળ ડયભુલય 

 પૂટ ટા (ગ ફોલાનું ઇરેસ્ક્ટિક સાધન) 

 નેડકન 

 નેરકટય 

 ટરેય 

 ઓડયન્જ સ્ટટક 

 ેડિક્યોર મસાજના સ્ટેપ્સ :- 

 ફંને હાથથી ગ ય નીચેથી ઉય તયપ ભસાજ કયલો. 

 આંગીઓ ય કરોકલાઈઝ - એસ્ન્ટકરોકલાઈઝ ભસાજ કયલો. 

 આંગીઓને લાીને ખંચલી. 

 આંગીઓને લાયાપયતી કિીને કરોકલાઈઝ - એસ્ન્ટકરોકલાઈઝ યોટેટ કયલી અને ખંચલી. 

 ગના તસ્માભાં આંગીઓની નીચે ડરસ - રોસ ભસાજ કયલો. 

 ભુઠ્ઠી લાીને ગના તસ્માભાં કરોકલાઈઝ - એસ્ન્ટકરોકલાઈઝ ભસાજ કયલો. 
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 ગની હીર ય ભસાજ કયલો. 

 ગનાં તસ્માભાં અંગ્રેજીના 'S' અને '8' ળેભાં ભસાજ કયલો. 

 ગનાં કાંિા ય ડરસ - રોસ ભસાજ કયલો. 

 ગ ય ફંને હાથથી લાઈબ્રેળન ભસાજ કયલો. 

 સ્ંસ્ચંગ ભસાજ કયલો. 

 ફંને હાથની આંગીઓથી થથાલલું (ટેસ્ંગ કયલું). 

 હાથને ફંગરની જભે ગો કયી ભસાજ કયલો. 

 ઢીંચણની નીચેના જોઈન્ટ ય ડરસ - રોસ ભસાજ કયલો. 

 ઢીંચણની પયતે સકયર ભસાજ કયલો. 

 કાપના ભસલ્સનો નીચેથી ઉય તયપ ભસાજ કયલો. 

 છેલ્લે જનયર ટટિ ોક ભસાજ કયલો. 

 ેડિક્યોર કરવાની રીત :- 

 ેડિક્મોય કયતા હેરા નેરોસ્રળ કાઢીી નાખલી. જો નેલ્સ રાંફા-ટંૂકા હોમ તો કાીને સયખા 
કયલા. 

 નેરપાઈરયથી નેરને ળે આલો. ફપય કયલું. 

 નોભયર હોટ લોટયભાં ળેમ્ૂ, રેભન, હાઈિિ ોજન ેયોકસાઈિના 5 થી 7 ટીાં નાખીને 
10 સ્ભસ્નટ પૂટટાભાં ગ ફોલલા. 

 સોફ્ટ બ્રળની ભદદથી નેર અને ગની હીર યનો ભેર દૂય કયલો. 

 ટરેયની ભદદથી ગની હીરની િેિ સ્ટકન દૂય કયલી. જો લાડઢીમા (રેક) ડ્યા હોમ તો અથલા 
િેિ સ્ટકન લધાયે હોમ તો ેિી કટયની ભદદથી લધાયાની સ્ટકન કાઢીી નાખલી. 

 ગ ય હરકા હાથે પ્મુસ્ભક ટટોન ઘસલો. 

 ટરફથી 2 થી 3 સ્ભસ્નટ ભસાજ કયી ાણીથી ગ લોળ કયલા. ત્માયફાદ ગ રૂછીને નેર 
ય ક્રીનસ્ઝંગ રીભ રગાિલું. 

 ક્મુડટકર ુળય લિે ક્મુડટક્લ્સને ાછ ધકેરીને ક્મુડટક્લ્સ સાપ કયલા. લધાયાના 
ક્મુડટક્લ્સને કટયની ભદદથી ડયભૂલ કયલા. 

 ેડિક્મોયનો ભાટક રગાલીને તેની ઉય સ્ક્રંગ ડપલ્ભ ેય ટાઈટ યે કયીને તેના ય કોટન 
સોક્સ હેયલા. તેને 10 સ્ભસ્નટ યહેલા દેલા. 

 છી સોક્સ અને સ્ક્રંગ ેય કાઢીી રેલાં અને ભાટક યફ કયીને ડયભુલ કયલા. ત્માયફાદ ગ 
લોળ કયલા. 

 ફોડિ રોળન અથલા રીભથી ઉય જણાવ્મા ભુજફ ભસાજના ટટેપ્સ પ્રભાણે 7 થી 10 
સ્ભસ્નટ ભસાજ કયલો. 

 નેર યથી રીભ રૂછીને ફેઝકોટ કયલો. ત્માયફાદ તેની ઉય નેરોસ્રળ ણ કયી ળકામ.  


