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PEELING I ZÁBALY
Díky němu odstraníte odumřelé části po-
kožky a zjemníte kůži. Peeling obsahuje 
důležité hydratační i vyživující látky. Vhod-
né jsou i masky na nohy. Vyhněte se těm 
tzv. exfoliačním, které narušují 
pokožku chemicky pomocí kyse-
lin nebo hydroxidů. Masku lze ta-
ké nahradit hydratačním krémem. 
Ten aplikujte na pokožku nohou, 
zabalte je do suchého ručníku, 
igelitového sáčku a nechte půso-
bit 15 minut.

Cukrový peeling pro 
suchou pokožku, 
BisBis, 509 Kč 

Maska na nohy a nehty, 
Gabriella Salvete, 69 Kč

UPRAVTE 
NEHTY

I to je základ krásných no-
hou. Ideální je upravit a zkrá-

tit nehty hned po koupeli nohou. 
Zastřihujte je vždy spíše rovně, 
maximálně mírného obloučku. 

Pokud byste nehet zastřihla 
v rohu, mohl by zarůstat. Os-

tré rohy pak můžete leh-
ce zapilovat. 

JEMNÉ A HEBKÉ
Odstranění ztvrdlé a su-
ché kůže na nohou zajis-
tí Konopný regenerační 
krém na nohy s vysoce 
regenerační látkou CBD 
získávanou z konopí a ex-
traktů z kaštanu koňské-
ho a kostivalu. Bambucké 
máslo a slunečnicový olej 
pokožku účinně zjemňují 
a zvláčňují.  

Ryor.cz, 125 Kč
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HYDRATUJTE
Do chodidel vmasírujte vyživující hydra-
tační krém, chodidla budou potom pří-
jemná na dotek a zrelaxovaná. Aby byl 
výsledek perfektní, měla byste si nohy 
mazat krémem alespoň třikrát týdně, a 
to vždy, než půjdete spát. Skvěle fungu-
jí také reparační séra na rozpraskanou 
pokožku nebo změkčující produkty na 
ztvrdlou kůži. 

CHOĎTE 
NABOSO

Součástí péče o zdravé no-
hy je chůze naboso. „Má 

pozitivní vliv na prokrvení 
našich končetin a na celko-
vý postoj těla. Když chodí-
te bosa, dopřáváte nohám 
akupresuru,“ doporučuje 

pedikérka Hana Hu-
bená. 

INZERCE

NEHTY 
ZASTŘIHUJTE 

DO ROVNA

Vyživující krém na chodidla,
 Ziaja, 70 Kč

Balzám na ztvrdlou pokožku
 Pedik, Alpa, 54 Kč

Krém na zrohovatělou kůži 
Peo, Astrid, 70 Kč

Vyhlazující 
peeling na nohy, 
Yves Rocher,
149 Kč
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Vždy jsem toužila 
po krásných 
a hustých vlasech

„Jako první si změny na mých vlasech všiml můj manžel, 
který řekl, že je jasně vidět, jak mi vlasy zhoustly. Jsou 
krásně lesklé a vypadají zdravě.  Kromě toho mám viditelně 
méně šedivých vlasů.“

Hair Volume™ je dostupný v lékárnách a na www.newnordic.cz
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