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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Tırnakları çıkartma ve yapıştırmalarla süsleme 

 

İşlem basamakları   Öneriler 

 Masa üstüne manikür yastığını yerleştiriniz.

     

 Silindir şeklinde,  hafif yumuşak bir yastık 

kullanınız. 

 Manikür yastığının üzerine manikür 

havlusunu seriniz. 

 

 Masanın üstüne araç gereçleri; 

Oje,  cila,  çeşitli şekillerde ve desenlerde 

çıkartmaları ve yapıştırmaları hazırlayınız.

  

 

 Müşterinin ellerini su ve sabunla yıkamasını 

söyleyiniz. 

 

Ellerinizi dezenfekte ediniz.  

 Müşteriyi rahat bir konumda oturtunuz. 

    

 

 Müşterinin elini parmaklar aşağıya gelecek 

şekilde manikür yastığına yerleştiriniz.  

 

 Alttan parmaklarla desteklenen tırnaklara, 

istenilen renkte ojeyi fırça yardımı ile dipten 

uca doğru hareketlerle sürünüz, birkaç dk. 

ojenin kurumasını bekleyiniz.  

Ojenin kuruduğundan emin olunuz. 

 

 Hazır olan çıkartma ve yapıştırmaların 

yapışkan kısmını açınız.  

  

 

Uygulanacak tırnağı bir elinizle alttan 

destekleyiniz. 

 

İstenilen desen ve şekillerde hazır olan 

yapıştırmaları kurumuş olan ojenin herhangi 

bir yerine yapıştırınız. 

 



Çıkartmanın desenli olan kısmını tırnak 

üzerine gelecek şekilde birkaç dk. bastırınız. 

 

Son olarak süslemelerin kalıcı olması için 

tırnağa cila sürünüz. 

 

İşlemlerin tümünü bütün tırnaklara 

uygulayınız. 

 

  

Tırnakları baskı tekniği ile süsleme 

 İşlem basamakları Öneriler 

 Masa üstüne manikür yastığına 

yerleştiriniz. 

 Silindir şeklinde, hafif yumuşak bir yastık 

kullanınız.      

Manikür yastığının üzerine manikür 

havlusunu seriniz. 

 

 Masanın üstüne araç gereçleri 

Hazırlayınız.   

 

Müşterinin ellerini su ve sabunla yıkamasını 

söyleyiniz. 

 

Ellerinizi dezenfekte ediniz.  

Müşteriyi rahat bir konumda oturtunuz.  

Müşterinin elini parmaklar aşağıya gelecek 

şekilde manikür yastığına yerleştiriniz 

 



Alttan parmaklarla desteklenen tırnaklara, 

istenilen renkte ojeyi fırça yardımı ile dipten 

uca doğru hareketlerle sürünüz, birkaç dk 

ojenin kurumasını bekleyiniz 

 

Şekillerin bulunduğu diskten istediğiniz şeklin 

üzerine özel ojeyi sürünüz. 

 

Sıyıraç ile disk üzerindeki fazla boyayı 

sıyırınız 

 

Damgayı disk üzerine hızlıca bastırarak şekli 

damgaya alınız. 

 

 

Damgayı tırnağın istenilen bölgesine 

bastırarak şekli tırnağa aktarınız. 

 

Parlaklık ve kalıcılığı sağlamak için en üste 

cila sürünüz. 

 

İşlemlerin tümünü bütün tırnaklara 

uygulayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


