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Jaké jsou nejčastější chyby, 
které děláme při domácí pedikúře?
Základem každé pedikúry je použití 

správných produktů a pomůcek. A to bývá 
při provádění v domácích podmínkách 

nejčastější problém. Pomůcky často nejsou 
určeny pro péči o nohy, a co je hlavní 
problém – nebývají sterilní. Mnohdy je 

používá celá rodina, což může zapříčinit 
vznik různých mykóz a nepříjemných 

infekcí. Proto je důležité navštívit odborné 
pracoviště a na správném postupu se 

poradit s pedikérkou.

Proč ještě jít na profesionální 
pedikúru do salonu? 

Podle statistik ujdeme každý den 
v průměru 4000 až 10 000 kroků. 

Pokud to spočítáte za celý život, je to 
kus cesty. Přesto ale o nohy nepečujeme 
zdaleka tak důkladně jako o jiné části 
těla. Nohy jsou přitom jednou z nejvíce 

zatěžovaných částí těla a tím, že 
navštívíte odborníka, můžete předejít 

řadě nepříjemných problémů. Pedikérka 
vám ošetří nohy skalpelem či speciálním 
pedikérským přístrojem, dokonale vás 
zbaví otlaků, kuřích ok, upraví vám 

nehty a nehtové kůžičky. Při pedikúře si 
i náležitě odpočinete, může být spojena 
i s relaxační masáží nohou a chodidel. 

V neposlední řadě vám pedikérka 
doporučí, jak o nohy pečovat v domácích 

podmínkách a jaké zvolit korekční 
pomůcky a vhodné produkty.

Co s oteklýma nohama v těhotenství? 
Otékání nohou v těhotenství je celkem 
běžnou záležitostí, kvůli navyšování 

hmotnosti nohy mnohem více zatěžujeme. 
Následkem jsou nepříjemné otoky, ale 
třeba i křečové žíly. Vždy je potřeba vše 
konzultovat s lékařem. Jako prevenci 
doporučuji nošení vhodné a pohodlné 

obuvi či kompresivních punčoch. Důležité 
je také dopřávat tělu zdravou a vyváženou 

stravu, pravidelný pohyb i dostatečný 
odpočinek. Při odpočinku doporučuji 

nohám ulevit tak, že si je podložíte nad 
úroveň pasu. Pokud už otoky trpíte, 

můžete je zmírnit studenými obklady, 
pomoct může i pedikérské ošetření 

v kombinaci s wellness pedikúrou, což je 
pro nohy velmi uvolňující. FO
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Sprej na plísně nohou, Manuka 
Mycofoot Spray, Green Idea, 198 Kč

Balzám 
na ztvrdlou 

pokožku, Pedik, 
Alpa, 54 Kč

Laky na nehty, Mini Color Delight, Mavala, 169 Kč/ks

SPECIÁLNÍ PÉČE
Proč je důležité udržovat nohy zdravé 
a pečovat o ně? Kromě toho, že nás celý život 
nosí, je třeba myslet i na to, že mykózy nebo 
kvasinky zdravé nohy nenapadnou. Pokud 
už se u vás tyto obtíže projeví, vyhledejte 
odborníka – podologa. Jestliže trpíte na kuří 
oka nebo třeba zarůstání nehtů, požádejte 
o pomoc pedikérku. Obojí dokáže spolehlivě 
ošetřit (lépe než vy doma svépomocí) a může 
vám poradit, jak vzniku obtíží předcházet. 
A co dalšího můžete pro zdraví svých chodidel 
udělat? Udržujte si přiměřenou hmotnost, 
jezte zdravě, pravidelně se hýbejte a myslete 
i na pitný režim a volbu vhodné obuvi.

Jemný peeling 
na nohy, Bis Bis, 

566 Kč

A CO NEHTY?
O ty pečujte podobně jako o ty na rukách: Zastřihávejte je rovně pomocí speciálních 
kleštiček, vyhnete se tak bolestivému zarůstání okrajů. Kůžičku kolem nehtů jemně 

zatlačujte pomerančovým dřívkem (nikdy ji nestřihejte!) a hydratujte olejíčkem. 
I v případě lakování postupujte stejně jako na rukách – podkladový lak (zabrání obar-

vení nehtu), jedna či dvě vrstvy laku a topcoat, který dodá lesk a prodlouží výdrž.


