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 મેનિક્યોર (Manicure) 
 નેરની વંબા આજના વભમભાં ઘણી જ અગત્મની થઇ 

ગઈ છે. ોણ, તંદુયસ્તી અને યોગ નેરના લધલા ય 

અવય કયે છે. નેર આગ અને ઉય લધે છે. નેર 

ઉનાાભાં લધાયે ઝડથી લધે છે. ભેનનક્મોય દ્વાયા નેર 

અને શાથની ભાલજત કયી તેને વુંદય ફનાલી ળકામ છે. 

 ભેનનક્મોય રેટીન ળબ્દ છે , જભેાં ‘ભેનન’ એટરે શાથ અને 

‘ક્મોય’ એટરે ભાલજત. શાથના દેખાલને વાયી નસ્થનતભાં યાખલા ભાટે  ભેનનક્મોય કયલાભાં 
આલે છે. ભેનનક્મોભાં આલતા ભવાજ શાથના કાંડાને  ફ્રેનક્વફર અને ડેનરકેટ ફનાલે છે. તથા 
શાથની સ્કીનને યંકર ડલાથી ફચાલે  છે. શાથ અને આંગાના બ્રડ વક્મુુરેળન લધાયે છે. 

ભેનનક્મોય લા , વામનવ, ળયદી અને ઉધયવભાં યાશત આે છે. તે આયાભદામક શોલાથી 
તેનાથી નચંતા અને ટેન્ળન ણ દૂય થામ છે. 

 મેનિક્યોરમાં વપરાતાં સાધિો :- 

 નેરકટય 

 નેરપાઈરય 

 ક્મુટટકર ટયભૂલય, ુળય 

 અન્ડયનીથ ટયભૂલય 

 ડસ્ટ ટયભૂલય 

 ળાુ ડસ્ટ ટયભૂલય 

 ક્મુટટકર નાઈપ 

 કોટન (રૂ) 

 ળેમ્ૂ, સ્રફ 

 નોભુર શોટ લોટય 

 નેરોનરળ ટયભૂલય 

 ભવાજ રીભ અથલા ફોટડ રોળન 

 વોપટ શેન્ડબ્રળ 

 રેભન, વોલ્ટ, શનન 

 નેટકન 

 શાઈડર ોજન ેયોક્વાઈડ 

 કનરંગ ટપલ્ભ ેય 

 ટપંગયફાઉર 

 ભેનનક્મોય ભાસ્ક 

 કોટન ગ્રોવ્ઝ 
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 મેનિક્યોરિા મસાજિા સ્ટેપ્સ :- 

 જનયર સ્ટર ોકભાં ફંને શાથથી ઉય તયપ ભવાજ કયલો. 

 ફંને શાથથી કરોકલાઈઝ - એનન્ટકરોકલાઈઝ ભવાજ કયલો. 

 આંગીઓ ય કરોકલાઈઝ - એનન્ટકરોકલાઈઝ ભવાજ કયલો. 

 નંનચંગ ભવાજ કયલો. 

 શથેીની લચ્ચેથી આંગી તયપ અંગૂઠાથી ભવાજ કયલો. 

 યનફંગ કયલું. 

 આંગીઓને શરકા શાથે લાયાપયતી ખંચલી. 

 ભુઠ્ઠી લાીને તેનાથી શથેીભાં ભવાજ કયલો. 

 કાંડા ય કરોકલાઈઝ - એનન્ટકરોકલાઈઝ ભવાજ કયલો. 

 લાઈબ્રેળન કયલું. 

 ટેનંગ ભવાજ કયલો. 

 ફંને શાથને ફંગરની જભે ગો કયી ભવાજ કયલો. 

 કોણી ય કરોકલાઈઝ - એનન્ટકરોકલાઈઝ ભવાજ કયલો. 

 ફધા જ નેલ્વ ય કરોકલાઈઝ - એનન્ટકરોકલાઈઝ ભવાજ કયલો. 

 મેનિક્યોર કરવાિી રીત :- 

 ભેનનક્મોય કયતાં શેરા નેરોનરળ ટયભૂલ કયીને જરૂય શોમ તો નેલ્વ કાી રેલા. 

 નેલ્વને પાઈર કયીને ફપય કયલું. 

 નોભુર શોટ લોટયભાં ભેનનક્મોયનું ળેમ્ૂ, રેભન, શનન અને શાઈડર ોજન ેયોક્વાઈડના 4 
થી 5 ટીાં નાખીને 10 થી 15 નભનનટ શાથ ફોાલી યાખલા. 

 શરકા શાથે સ્રફ ભવાજ કયી એ જ લોટયભાં શાથ લોળ કયલા. 

 નેટકનથી શાથ રૂછી નેલ્વ ય ક્રીનનઝંગ રીભ રગાલી પક્ત નેલ્વ ઉય જ ભવાજ કયલો. 

 ક્મુટટકર ુળય લડે ક્મુટટકલ્વ (નેલ્વની ફાજુની લધાયાની નસ્કન) ને ાછ ધકેરલી. 
ત્માયફાદ ફાજુભાંથી ક્મુટટકર વાપ કયલા. 

 અન્ડયનીથ ટયભૂલયથી નેલ્વને અંદયથી વાપ કયલા. ડસ્ટ ટયભૂલયથી નેલ્વને વાઈડભાં વાપ 
કયલા. 

 શાથ ઉય ભેનનક્મોયનો એ.એચ.એ. નસ્કન રાઈટનનંગ ભાસ્ક રગાલલો. તેના ય નક્રંગ ટપલ્ભ 
ેય ટાઈ યે કયીને કોટન ગ્રોવ્ઝ શેયાલલા. 

 આ ભાસ્કને 10 નભનનટ યાખીને ગ્રોવ્ઝ અને ેય કાઢી નાખલાં. છી યફ કયીને ભવાજ 
કયલો. કોલ્ડ લોટયભાં શાથ લોળ કયાલલા. ભવાજથી ડેડ નસ્કન નીકી જળે. 

 ત્માયફાદ શાથ ય રીભ અથલા ફોટડ રોળન રગાલી ઉય જણાવ્મા પ્રભાણે ભવાજના સ્ટેપ્વ 
રેલા.ં ભવાજ 5 થી 10 નભનનટ કયલો. છી નેલ્વની અંદયથી રીભ રૂછીને ફેઝકોટ 
નેરોનરળ કયલી. 


