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PIELÊGNACJA STÓP ZIM¥
Najbli¿sze miesi¹ce to czas, w którym nasze stopy
schowamy do butów, aby chroniæ je przed deszczem,
œniegiem i mrozami. Nie jest to jednak powód, aby zapomnieæ o nich a¿ do lata! O pielêgnacji i problemach stóp,
szczególnie zim¹, porozmawiamy z pani¹ Karolin¹
Lorenc-Bry³¹, specjalist¹ podologiem z salonu 2B Beauty.
- Jak powinna wygl¹daæ pielêgnacja stóp zim¹?
- O stopy nale¿y dbaæ przez ca³y rok, aby zawsze by³y w odpowiedniej kondycji.
Niezmiernie wa¿na jest sta³a
pielêgnacja, gdy¿ zapobiega
nadmiernemu narastaniu zrogowacia³ego naskórka, który mo¿e
powodowaæ bolesne odciski i modzele.
Zim¹, ze wzglêdu na ogrzewanie, stopy s¹ bardziej podatne na
wysuszenie. Problem ten dotyczy
szczególnie skóry piêt, która nie
posiada gruczo³ów ³ojowych.
W takiej sytuacji wystarczy codzienne u¿ywanie preparatu do pielêgnacji stóp, najlepiej z mocznikiem. Idealnym dope³nieniem codziennej pielêgnacji jest profesjonalny zabieg w salonie kosmetycznym.
- Jak czêsto nale¿y wykonywaæ zabieg profesjonalnej pielêgnacji stóp?
- Zabiegi profesjonalnej pielêgnacji stóp zaleca siê wykonywaæ
co 4-6 tygodni, w zale¿noœci od
indywidualnych potrzeb.
- Czy mo¿na samodzielnie,
miêdzy zabiegami, usuwaæ
zrogowacenia?
- Zdecydowanie odradzam wykonywanie tego typu zabiegów
samodzielnie! Istnieje niebezpieczeñstwo usuniêcia zbyt du¿ej
iloœci naskórka, co w rezultacie
mo¿e byæ bolesne jak i daæ efekt
odwrotny od zamierzonego i potêgowaæ narastanie zmian. Trzeba pamiêtaæ, ¿e skóra stóp pe³ni
równie¿ wa¿ne funkcje ochronne,
dlatego nie wolno nadmiernie
usuwaæ zrogowaceñ.

- Jak wiêc nale¿y pielêgnowaæ stopy miedzy zabiegami?
- Preparatami do pielêgnacji
stóp, które nale¿y dobieraæ indywidualnie, w zale¿noœci od problemu. Ja zawsze po obejrzeniu
stóp i przeprowadzeniu wywiadu
dopasowujê odpowiedni œrodek.
Niestety wiele kremów dostêpnych na rynku nie nadaje siê dla
diabetyków, dlatego trzeba wybieraæ tylko te renomowanych
firm. Osoby ze skór¹ potliw¹ powinny u¿ywaæ kosmetyków antyperspiracyjnych, za to osoby ze
skór¹ such¹ - nat³uszczaj¹cych.
W ka¿dym przypadku polecam
konsultacjê z podologiem, który
na pewno chêtnie i fachowo doradzi w doborze odpowiedniego
preparatu.
- Kiedy nie wystarczy zwyk³y
pedicure?
- Gdy mamy do czynienia z odciskami, modzelami, pêkaj¹cymi
stopami czy wrastaj¹cymi paznokciami, zwyk³y pedicure nie
jest wystarczaj¹cy. Te problemy
czêsto wynikaj¹ ze zmian w budowie stopy. Do trwa³ego ich usuniêcia niezbêdne jest znalezienie
przyczyny, wyeliminowanie jej
oraz odpowiednie usuniêcie powsta³ych zmian. Niestety kosmetyczki nie posiadaj¹ specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie.
W takich przypadkach zalecam
odwiedzenie gabinetu podologicznego, gdzie mo¿na uzyskaæ
fachow¹ pomoc.
- Kto powinien zwracaæ
szczególn¹ uwagê na stopy?
- Cukrzycy oraz osoby z zaburzeniami kr¹¿enia, gdy¿ oni s¹

najbardziej nara¿eni na problemy
ze stopami i póŸniejsze powik³ania. Te osoby powinny zachowaæ
czujnoœæ i w razie najmniejszych
problemów ze stopami udaæ siê
do podologa lub lekarza. Uszkodzenie skóry mo¿e prowadziæ do
zaka¿enia oraz do niebezpiecznych powik³añ.

- Czym ró¿ni siê gabinet podologiczny od gabinetu pedicure?
- Po pierwsze pracuj¹ tam odpowiednio wykszta³cone osoby,
które maj¹ szerok¹ wiedzê z zakresu anatomii stopy, du¿¹ wiedzê medyczn¹ oraz potrafi¹ pracowaæ z osobami z grupy ryzyka,
czyli cukrzykami, chorymi na hemofiliê oraz reumatykami. Wiedz¹, w jaki sposób pokierowaæ
pacjenta aby ust¹pi³y problemy.
Po drugie, gabinety te musz¹
byæ wyposa¿one w profesjonalne
urz¹dzenia oraz narzêdzia. Musz¹ zapewniaæ odpowiedni¹ sterylizacjê narzêdzi i posiadaæ autoklaw medyczny (lub mieæ do
niego dostêp), który jest jedynym,
100-procentowo
skutecznym
sprzêtem sterylizuj¹cym.
- Czy jeden zabieg podologiczny wystarczy?

- To zale¿y. Czêsto, gdy problemy wystêpuj¹ w wyniku nieodpowiedniej pielêgnacji, wystarczy
jeden zabieg. Je¿eli jednak problem jest spowodowany zaburzeniami w budowie stopy, wa¿na
jest sta³a wspó³praca pacjenta,
zarówno z podologiem, jak
i z ortoped¹. Bardzo istotne jest,
aby problemy usun¹æ do koñca,
a nastêpnie stosowaæ siê do zaleceñ podologa. Nie zapominajmy, jak wa¿na jest profilaktyka,
równie¿ zim¹, gdy stóp nie widaæ.
- Dziêkujemy za rozmowê.

W ka¿dy wtorek miêdzy 9.00
a 15.00 oraz w czwartek miêdzy 15.00 a 21.00, po wczeœniejszym umówieniu siê,
zapraszamy na bezp³atne
konsultacje podologiczne.

Studio Urody 2B Beauty, ul. £ukowska 2B,
tel. 22 612-54-41; www.2b−beauty.pl
czynne: pon.–pt. 9.00–21.00, sob. 9.00–15.00.
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KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza

codziennie w godz. 700-2200
 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA ABONAMENTY
NA SEZON ZIMOWY!

CARIDENT
Gabinet
Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3
(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32,
610−50−31
 Leczenie w znieczuleniu
 Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 Wybielanie
 RTG na miejscu
poniedziałek, czwartek – 1300−1900
wtorek – 930−1700
sobota – 900−1300

HURTOWNIA OPTYCZNA

Przychodnia Lekarska

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03
pon.−pt. 9.00−19.00, sob. 9.00−13.00

Vita Med

Okulary

49,−*

oprawa + szk³o + robocizna (sfera –6 do +6)

Zapisy do lekarzy
rodzinnych!

Soczewki
z antyrefleksem

99,−*

2 soczewki plastikowe, (sfera –4 do +6)
* szczegó³y promocji w hurtowni

ul. Meissnera 7 (Goc³aw)

Lecznica
Stomatologiczno-Protetyczna
Rok za³. 1989 r.
ul. Grochowska 142
tel./fax 22 610-41-91
czynne pon.-pt.10.00-20.00
Pe³en zakres us³ug.
RTG I KONSULTACJE GRATIS.

Wysoka jakoœæ – niskie ceny!

tel. 673-35-00

HURT

–

DETAL

Gabinet
Stomatologiczno –
−– Lekarski
Warszawa,
ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00−20.00

 Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku
10.00 - 19.00
 Ginekolog
od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00
 USG prenatalne 3D 4D
pon., œroda, czwartek, pi¹tek
16.00-18.00
 Urolog
wtorek 14.00-16.00
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