
Z
abiegi pielęgnacyjne na sto-
pach możemy stosować
same, ale czasem warto od-
dać się w ręce specjalistów.
jednym z takich zabiegów

okładparafinowy.Zabiegrozpoczynasię
peelingiem,poktórymspecjalistawma-
sowuje w stopy regenerujące preparaty
bogate w substancje aktywne i pokrywa
jewarstwamiciepłej,odpowiedniospre-
parowanej parafiny. Otulone w ten spo-
sób stopy regenerują się i wzmacniają
przez 20 –30 minut. Rozgrzana, płynna
parafinadługoutrzymujeciepłoipowoli
je uwalnia. Po zabiegu parafinowym
skóra staje się miękka i elastyczna.

Potemczasnapedicure,któramożna
wykonać w gabinecie lub samodzielnie.
Najpierw zanurzamy stopy na co naj-
mniej 15 minut w misce z wodą z dodat-
kiem soli, mydła lub płynu do kąpieli.
Zmiękczając w ten sposób naskórek,
przygotujemystopydodalszejczęściry-

tuału, czyli złuszczania. Sposób, w jaki
wykonamy tę operację zależy od gru-
bości zgrubień na skórze. Jeśli wykonu-
jemy go systematycznie, powinien wy-
starczyć specjalny peeling do stóp, gdy

Latemzrzucamykrytebutyizakładamy
sandałki.Niestetyniezawszepozimiejesteśmy
zadowolonezwyglądustóp,trzebaoniezadbać

Zadbane stopy
krok po kroku
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A kademickie Centrum Kosmeto-
logii (ACK) to nowe, ciekawe
miejsce w Warszawie. Powstało

pod patronatem Wyższej Szkoły Infra-
struktury i Zarządzania oraz marek
kosmetycznych: Peggy Sage i dr Belter.
I co ciekawe, łaczy role naukowo-
badawcze z edukacyjnymi i usługowy-
mi, a celem jest profilaktyka w kosme-
tologii mająca na celu opóźnienie
oznak starzenia się skóry. W ACK
odbywają się szkolenia i ćwiczenia
z przedmiotów: kosmetologia pielęg-
nacyjna, kosmetologia upiększająca,
kosmetologia lecznicza, nowoczesna
aparatura. Oprócz tego proawdzone są
tam badania naukowe dotyczące kon-
dycji skóry z uwzględnieniem podsta-
wowej i specjalistycznej pielęgnacji czy
wpływu czynników zewnętrznych
na skórę. Można tam również odbyć
zabiegi w specjalistycznym gabinecie.
Warszawa, ul. Rostafińskich 4,
http://www.wsiiz.pl/akademickie-cen-
trum-kosmetologii

Wyjątkowe
miejsce
w stolicy

preparatsobienieporadzi–musimyużyć
tarki lub pumeksu.

Kolejnym krokiem idealnego
pedicurujestusuwanieskórekzpomocą
preparatu zmiękczającego. Należy pos-
marować nim skórki otaczające płytkę
ipokilkuminutachodsunąćpatyczkiem.
Bardzo ważne we właściwej pielęgnacji
stóp jest utrzymywanie odpowiedniej
długości paznokci. Skracając je – długie
wyglądają brzydko i są nie higieniczne –
pamiętajmy, żeby nie zaokrąglać ich
po bokach-grozi to wrastaniem płytki
w skórę. Używajmy do tego celu ostrych
nożyczek (tępe powodują rozdwajanie
płytki) i szklanych pilników. Na koniec
należy wygładzić paznokieć za pomocą
specjalnej polerki.

Następnie wcieramy w stopy bogaty
wskładnikiodżywczekremnawilżająco-
regenerujący, wykonując jednocześnie
delikatny masaż. Stopy ze skłonnością
do powstawania zgrubień i pękania
skóry na piętach wymagają stosowania
specjalistycznychpreparatów,np.kremu
z woskiem pszczelim.

Czas na malowanie paznokci. Wśród
różnych technik malowania i zdobienia
paznokciniegasnącąpopularnościącie-
szy się francuski mani- i pedicure. Jest
uniwersalny i pasuje niemal na każdą
okazję. Możemy go nosić zarówno
do pracy, w której panuje dress code, jak
idoszkołyczynauczelnię.Koszttakiego
zabiegu w salonie kosmetycznym za-
czyna się od kilkudziesięciu złotych, ale
można go też wykonać samodzielnie
w domu z pomocą dostępnych w droge-
riach lakierów. Dorota Domienik


