
وقتی نزد ناخن کار می روید از شما می پرسد 
چه فرم ناخنی را دوست دارید و شما همیشه 
بین مربع یا گرم یا تیز و کشیده مردد هستید 
و گاهی از نتیجه انتخابتان راضی نمی شوید. 
دلیل این موضوع این است که به هر فرم انگشتی مدل خاصی 
از ناخن می آید و این مدل برحسب کوتاهی و بلندی ناخن 
هم تغییر می کند. با خواندن این متن این بار که برای مانیکور 
به آرایشگرتان مراجعه می کنید، می دانید برای داشتن دستانی 

زیباتر چه انتخابی داشته باشید.

با توجه به سالمت ناخن هایتان فرم ناخن را انتخاب کنید
انتخاب فرم ناخن دلخواه به سالمت ناخن های شما هم بستگی 
دارد. اگر ناخن های سست و شکننده ای دارید یا ناخن های نرمی 
دارید که موقع رشد به سمت داخل برمی گردد، بهتر است مانیکور 
ساده ای انجام دهید که کوتاه و گرد باشد، اما اگر ناخن های مقاومی 

دارید می توانید فرم دلخواهتان را انتخاب کنید.

چه فرم ناخنی به دستتان می آید؟
این موضوع به ساختار دست شما بستگی دارد. هر فرم ناخنی به 
هر نوع دستی نمی آید. برای اینکه بتوانید تشخیص دهید بهترین 
کف  است  کافی  است،  نوع  کدام  شما  دست  برای  ناخن  فرم 

دستتان را روی میز بگذارید و با دقت به انگشتانتان نگاه کنید.
- اگر ناخن های شما بدون عیب و کامال صاف است و دو خط 
اطراف ناخن مثل دو خط موازی در امتداد هم باال رفته اند؛ یعنی 
هر نوع فرم ناخنی به انگشتان دست شما می آید. می توانید فرم 

گرد یا مربع گرد یا بیضی را انتخاب کنید. حتی فرم مربع صاف 
هم برایتان مناسب است.

بسیار شایع  فرم  این  دارید؛  ذوزنقه  به شکل  ناخن هایی  اگر   -
است. در این فرم ناخن، باالی ناخن وسیع تر از پایه آن است. 
برای این فرم از ناخن مانیکور به شکل مربع گرد مناسب تر است 

چون ناخن را باریک تر نشان می دهد.
- اگر ناخن های کوتاهی دارید یا اینکه ناخن هایتان رشد خوبی 
ندارد یا صفحه ناخن ها متفاوت از هم است، ناخن گرد مناسب 
دستان شماست. این فرم ناخن به سادگی نمی شکند و مراقبت از 
آن ساده تر است، اما اگر انگشتان کوتاهی دارید، توصیه می کنیم 
این نوع فرم ناخن را انتخاب نکنید چون انگشتان شما را کوتاه تر 

جلوه خواهد داد.
بلند شود، فرم آن بیضی  با فرم گرد  ناخنی  اگر اجازه دهید   -
برابر  در  بودن  شیک  و  زیبا  عین  در  نیز  فرم  این  شد.  خواهد 

شکستگی بسیار مقاوم است.
- اگر صفحه ناخن شما در هر دو دست یکسان است، فرم مربع 
به دستان شما می آید. نگهداری از فرم مربع کمی سخت است 
و باید مرتب سوهان بکشید تا گوشه ها تیز و سر ناخن صاف 
بماند. در صورتی که ناخن های بلند با فرم مربع انتخاب کنید، 
احتمال شکستگی باالست. پس اگر ناخن های سست و نازکی 

دارید این طرح مناسب شما نیست.
- اگر ناخن های سستی دارید و در عین حال دوست دارید آنها را 

بلند کنید، بهتر است به جای فرم مربع، مربع گرد را انتخاب کنید.
- اگر صفحه ناخن پهنی ندارید، فرم بادامی بیشتر به دستان شما 
می آید. این مدل فرم ناخن مناسب ناخن های نیمه بلند یا بلند است.

به بلندی ناخن هایتان توجه کنید
قبل از اینکه فرم خاصی را برای ناخن هایتان انتخاب کنید به حرفه 
و عاداتی که در طول روز دارید، توجه داشته باشید؛ اینکه شما 
یک مادر هستید یا اهل پخت وپز و کارهای روزانه آشپزخانه یا 
باغبانی می کنید، شاید شما را ناچار کند فرم ناخن های کوتاه را 

انتخاب کنید.

چه رنگ الکی مناسب چه فرم ناخنی است؟
در صورتی که ناخن های کوتاهی دارید باید رنگ الک هایی را 
انتخاب کنید که ناخن شما را بلندتر نشان دهد. رنگ های روشن 
در این شرایط بر رنگ های تیره برتری دارند. فرنچ کردن ناخن 
نیز بسیار خوب است و سبب ایجاد نوعی توهم در بینایی و بلند تر 

به نظر رسیدن ناخن می شود.
در صورتی که مایلید صفحه ناخن را باریک تر جلوه دهید باید 
الک را وسط ناخن بزنید و اجازه دهید دو طرف ناخن خالی 
بماند. به این نوع الک زدن »مدل ایتالیایی« می گویند. در ضمن 
از انتخاب رنگ سفید که ناخن را پهن تر نشان می دهد، خودداری 
کنید. رنگ های تیره و مات مناسب ترند. اگر صفحه ناخنتان خیلی 
باریک است، از رنگ های براق و درخشان که نور را منعکس 

می کند، استفاده کنید.
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مقصودعلی

آیا شما به خوبی از ناخن های 
خود مراقبت می کنید و به 
حفظ سالمت آنها اهمیت 
ناخن هایتان  به  می دهید؟ 
خوب و بادقت نگاه کنید. آیا سالم و محکم 
به نظر می رسند؟ یا آنچه می بینید ظاهری 
شکسته، پوسته پوسته، شیار دار، فرورفته و 
با رنگ های غیرمعمول و غیرطبیعی است؟ 
بسیاری از مشکالت وابسته به سالمت ناخن ها 
تنها با انجام مراقبت های ساده قابل پیشگیری 
هستند و تنها تعداد نادری از این مشکالت خبر 
از وجود بیماری خاص و جدی در بدن ما 
می دهند و نیازمند توجه بیشتری خواهند بود. 

1. به موارد طبیعی و غیر طبیعی 
توجه کنید

ناخن های شما متشکل از الیه هایی پروتئینی 
به نام »کراتین« هستند که باعث رشد آنها از 
می شوند.  پوست  زیر  در  ناخن  بن  قسمت 
درحقیقت ناخن های سالم، سطحی صاف و 
صیقلی دارند و بدون شیار و حفره هستند. 
عالوه بر این، از لحاظ رنگ یکنواخت و دارای 
استحکام الزم اند اما بعضی اوقات روی ناخن ها 
شیار های عمودی و بی خطری دیده می شود که 
از قسمت ریشه ناخن در زیر پوست تا نوک 
ناخن ادامه پیدا می کنند. معموال این شیار ها 
با باال رفتن سن و سال بیشتر و عمیق تر هم 
می شوند. عالوه بر این، ممکن است خطوط 
سفید رنگ یا نقاطی ناشی از آسیب های احتمالی 

به ناخن ها پدیدار  شوند که به مرور زمان و 
از بین می روند.  بلند شدن ناخن  با رشد و 
البته تمامی مشکالت ناخن ها طبیعی نیستند و 
بعضی اوقات مشکالت جدی و قابل توجهی 
وجود دارند که در صورت مشاهده هر یک از 
آنها باید به پزشک یا فرد متخصص مراجعه 

شود. مشکالتی از قبیل:
تغییر رنگ ناخن، مانند تیرگی زیر ناخن  	•

یا تغییر رنگ تمامی سطح آن
تغییر شکل ناخن مانند فر یا حلقه ای شدن آن 	•

نازک یا ضخیم شدن ناخن 	•
جدا شدن ناخن از پوست اطراف آن 	•

خونریزی اطراف ناخن 	•
تورم و التهاب  یا احساس درد اطراف ناخن 	•

	رشد نادرست ناخن 	•

2. آشنایی با راه حل های طبیعی
ناخن های خود را خشک و تمیز نگه دارید

باعث  ناخن ها  داشتن  نگه  تمیز  و  خشک 
پیشگیری از رشد باکتری ها زیر آنها خواهد 
شد. مجاورت مداوم و طوالنی مدت ناخن ها با 
آب به خصوص آب داغ می تواند منجر به سست 
و شکننده شدن آنها شود. سعی کنید هنگام 
شستشوی ظرف ها، استفاده از مواد شیمیایی 
و سایر کارهای خانه از دستکش های خانگی 
الستیکی که با پنبه اندود شده اند، استفاده کنید. 

3. بهداشت ناخن ها را رعایت کنید
کوتاه کردن منظم و مرتب ناخن ها یکی از 
کلیدی ترین نکات بهداشتی در سالم نگاه داشتن 
آنهاست. سعی کنید هر دو هفته یکبار آنها را 

کوتاه و مرتب کنید و برای کوتاه کردن ناخن ها 
و گرفتن پوست اطراف آنها از ناخن گیر و 
قیچی تیز و مناسب استفاده کنید. هنگام کوتاه 
صاف  شکل  به  را  ناخن هایتان  ابتدا  کردن، 
کوتاه کنید و بعد سر یا نوک ناخن را گرد و 

منحنی شکل کنید. 

4. مرطوب کننده بزنید
هنگام استفاده از کرم ها یا لوسیون های مناسب 
برای پوست دستتان، کمی از آن را روی ناخن ها 

و پوست اطرافشان ماساژ دهید.

5. از تقویت کننده ناخن استفاده کنید
بیشتر تقویت کننده های ناخن باعث ایجاد الیه  
که  می شوند  ناخن  سطح  روی  ضخیم تری 

از شکنندگی و سستی بیشتر آنها جلوگیری 
البته طبیعی ترین  می کنند. یکی از بهترین و 
بادام  روغن  ترکیب  ناخن  تقویت کننده های 
این  از  استفاده  است.  آووکادو  روغن  و 
و  رطوبت  حفظ  باعث  عالی  تقویت کننده 
ناخن ها  اطراف  پوست  مناسب  آب رسانی 

می شود.

6. مصرف بیوتین را فراموش نکنید
مصرف  که  است  آن  از  حاکی  تحقیقات 
مکمل های طبیعی و غذایی مثل بیوتین می تواند 
به استحکام ناخن ها کمک کرده و از شکسته 
شدن مداوم آنها جلوگیری کند. توصیه می شود 
برای استفاده از بیوتین  قبل از مصرف آن با 

پزشک یا فرد متخصص مشورت کنید.

7. مراقب رژیم غذایی خود باشید
همان طور که پیش تر هم ذکر شد، ناخن های 
ما از پروتئینی به نام »کراتین« تشکیل شده اند. 
بنابراین همان طور که زیبایی و سالمت پوست 
با خوردن مواد غذایی مغذی و مفید  و مو 
تامین می شود، پیروی از رژیم غذایی مناسب 
برای حفظ سالمت ناخن ها هم ضروری است. 
متخصصان پوست و زیبایی توصیه می کنند 
روزانه در رژیم غذایی خود از ویتامین هایی 
مثل ویتامین E، مکمل های حاوی بیوتین و 
روغن ماهی استفاده کنید و همزمان مصرف 
خوراکی های سرشار از پروتئین مانند حبوبات، 
را  آجیل(  )انواع  روغنی  دانه های  و  ماهی 

فراموش نکنید. 

8. به ناخن های خود استراحت دهید
لوازم  سایر  و  ناخن  الک های  از  استفاده 
استفاده  ناخن ها  طراحی  در  که  شیمیایی 
نخواهد  جانبی  عوارض  بدون  می شوند 
بود. بنابراین توصیه می کنیم آخر هفته ها به 
ناخن های خود استراحت بدهید تا آنها بتوانند 
به طور طبیعی خود را ترمیم و باز سازی کنند. 
سعی کنید بعد از استفاده از الک ناخن های 
مخصوصا نوع پر رنگ آن چند روز به ناخن ها 
دیگر  از یک رنگ  بعد  و  بدهید  استراحت 
استفاده کنید. این کار مانع خشکی ناخن ها 
می شود و به این ترتیب از سست و شکننده 

شدن آنها پیشگیری می کند.
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