SZALON

A körömlakkozás
hagyományai
Avagy miért nem kell ma már kesztyûbe
rejtenünk kezeinket?
Különbözô korok és kultúrák sokaságát nézve kiderül, hogy a kezek és a körmök
dekorációja, illetve gondozottsága sok esetben szimbolikus jelentôségû volt.
Az évezredek alatt a kéz- és körömápolás rituális voltát az esztétikum és a jól
látható egészség és egyéniség megmutatása váltotta fel. Ennek egyik eszköze
a körömlakkozás, mely 80 éve része a nôk életének. A professzionális piacon már
természetes, hogy formatervezett üvegekben, akár szabadalmaztatott „mindig nyitható”
gumikupakkal, speciális ecsettel együtt kapjuk az árnyalatokat.

Örök klasszikusok: a végzet asszonya
és a francia manikûr

Professzionalitás
a vendég otthonában is!

Amióta a 30-as években megszületett az elsô tartós körömlakk, azóta hódít. A kezdeti szûk színkínálatot a 70-es években beindult diszkókorszak bôvítette ki, de a klasszikus végzet asszonyának vörösei mellett ekkor született meg a francia manikûr is, melyet a hollywoodi sztároknak fejlesztettek
ki azért, hogy legyen egy olyan körömviseletük, ami bármikor bármihez passzol, mégis elegáns és ápolt. A vörös és az
eredeti francia manikûrhöz használt árnyalatok folyamatos
gazdagodása mellett a gyártók odafigyelnek a körmös szakemberek munkáját megkönnyítô eszközválasztékra is, hiszen
nem mindegy – fôleg az eredeti francia manikûr esetében –,
hogy vékonyított, vagy hagyományos vastag ecsetet használunk.

A körömszalonok kínálatában természetes
a minôségi professzionális eszközök és termékek használata. Régen például a körömlakkok alapját képezte a DBP, a formaldehid és a toulol, melyeket ma már az egészségre ártalmatlan anyagok váltottak fel.
Többek között ezért is fontos tájékoztatnunk vendégeinket az általunk használt
anyagokról. Ma már alapvetô az a tendencia, hogy kisebb – pl. körömlakkok esetében 18 ml-es – kiszerelésben, így jóval kedvezôbb áron, a körömápoló szakemberektôl is megvásárolhatóak a szalonban használt professzionális termékek. Ennek egyik
elônye, hogy így biztosan jó kezekben tudjuk vendégeink kezeit, amellett, hogy
a szolgáltatásnyújtáson túl plusz bevételt
érhetünk el általa.

Mutasd a körmödet, megmondom, ki vagy,
és milyen a kedved!
A körömlakk az egyéniség megnyilatkozásának egyik eszköze lett. Nem véletlen, hogy szintén a 70-es évek óta töretlen
az extrémebb árnyalatok népszerûsége is. Fekete és sötét,
vibrálóan világító, élénk színpompa vagy szolid visszafogottság… Minden hangulatra, egyéniségre és évszakra megtalálható a megfelelô körömlakk! A kifutók diktálta trendeknek
megfelelôen évente több körömlakk-kollekció segít abban,

Tipp
A legújabb trend árnyalataiból összeállított lakkjaidat a vendéged számára jól látható helyen
helyezd el, lehetôleg közel hozzá, hogy alaposan megnézhesse, és kiválaszthassa a neki
leginkább tetszô árnyalatot!
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hogy az egyik legalapvetôbb öltözék kiegészítô, a köröm is a legdivatosabb legyen.
A kollekciók inspirációi azon témák, melyek
a legnagyobb divattervezôket, zenei és filmikonokat is megihleti, mint például legutóbb
a mitológiák és a mesevilág elemei.

Ragyogó hatások vagy matt
árnyalatok?
Már az ókori Egyiptomban is arannyal díszítették körmeiket a legelôkelôbbek. Láthatjuk, nem új keletû a ragyogás utáni vágy,
mostanra a nemesfémek árnyalatai mellett
a selyem, a gyémánt, a briliáns és más drágakövek csillogása mellett már holografikus
hatása is van a legdivatosabb körömlakkoknak. És mint minden, ez a tendencia is kétpólusú: a csillogó ragyogás mellett a matt
hatású árnyalatok is helyet kaptak a kedvenc
körömlakkok között. A ragyogás jól kiegészíti a vibráló, extrovertált vendégek
személyiségét, míg a matt árnyalatok azok szívéhez találják meg
az utat, akik klasszikusabb külsôjük mögött személyiségük
mélyebb rétegeit vigyázzák féltve ôrzött kincsként.

Jeff Pink
Jeff Pink a francia manikûr kitalálója,
az ORLY alapító vezérigazgatója és elnöke.
A 70-es években forradalmasította
a körömápolási eszközöket és technikákat,
számos ma is használt szabadalom fûzôdik
a nevéhez.
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