
 

Člověk ujde denně v průměru 6000 kroků. 
Takové námaze se pokožka chodidel brání 
tím, že tvrdne, rohovatí a bez nutné péče 
praská. Chodidla jsou velmi přetěžovanou 
částí těla, která si zaslouží pozornost, aby se 
nestala zdrojem nepříjemných bolestí. V 
nevhodné obuvi se teplota v botě zvyšuje o 
několik stupňů a způsobuje ještě větší tlak 
na celou oblast. Také  tření z příliš těsných 
střevíčků neprospívá a bývá příčinou 
nepříjemných mozolů a otlaků. Přestože je 
pedikúra velmi důležitá, ještě stále najdeme 
mnoho lidí, kteří tuto péči podceňují a kteří 
ji berou jen jako nepodstatnou péči o tělo. 
Zapomínáme  na to, že nohy nás nosí celý 
život a že si péči zaslouží. 

Pedikérská péče o nohy má význam 
zdravotnické prevence, tzn. pravidelnou 
péčí se předchází onemocnění nohou a 
dolních končetin. Pravidelně prováděná 
pedikúra může odstranit vady, které by při 
zanedbání vedly k trvalým obtížím a 
deformitám nohy. Péče o nohy s již 
vyvinutými deformitami se řadí k 
zdravotnické péči a právě zde má pedikúra 
uplatnění. Různé deformity a onemocnění 
nehtů nelze často úplně odstranit a zbývá 
zde odborná pravidelná péče, která 
zabraňuje zhoršení těchto obtížných změn a 
zamezuje větším bolestem. 

PAMATUJTE : ZDRAVÉ NOHY NEBOLÍ ! 
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Aktivní nalepovací špony PODOFIX jsou inovativní způsob pro odstranění 
všech typů zarostlých nebo deformovaných nehtů. Tato metoda korekce 
nehtů je vhodná téměř pro každého, včetně dětí a diabetiků. Účinnost 
této  metody potvrzuje řada  pacientů, pedikéru a podologů. Pomocí této 
jednodušší metody se mohou pacienti vyhnout chirurgickému zákroku. 
Nástup účinku této metody je velmi rychlý a hlavně zcela bezbolestný. 
• Nehtová špona obvykle nemá vliv na obvyklý denní režim 
Zpravidla špona zůstává na nehtu od 4 do 12 týdnů. 
 Pokud po této době není nehet v požadovaném tvaru, tak se špona 
odstraní a aplikuje se nová a to do doby než nehet získá 
 svůj přirozený a zdravý růst. 
 
 

 
 

 
 

Přístrojová  (medicinální) pedikúra je moderní metoda ošetření pomocí 
vysokootáčkových fréz tzv. nasucho - pokožka nohou je ošetřena bez předchozího 
namočení ve vodě. Práce probíhají na dezinfikovaných nohách, odbroušením postižených 
míst brusnými nástavci.  Bruska pracuje ve vysokých otáčkách a je společně s odsáváním, 
čištěním, desinfekcí a sterilizací kompletně pojata do jednotného programu, který zajistí 
absolutně hygienický postup. Touto metodou je zaručena bezbolestnost a bezkrevnost 
celého ošetření. Zrohovatělá kůže je odstraňována fyziologicky přirozeným způsobem - 
broušením, při kterém nedochází k porušení integrity kůže. I ošetření nehtů pomocí 
přístrojové pedikúry je pečlivější a šetrnější, při řešení zarůstajících nehtů prakticky 
nenahraditelné. Nejrozšířenější problémy např. kuří oka, zarostlé nehty, deformované 
nehty, různé praskliny se odstraňují výbrusem bez bolesti a krvavých poranění. 
Medicinální pedikúru by měli navštěvovat především lidé s neuropatií (snížená citlivost 
nohy vůči bolesti), u kterých je velké riziko poranění  
při provádění klasické pedikúry (mokrou cestou).  
Ošetření má také velký význam pro rizikové skupiny lidí  
s onemocněním žil či tepen dolních končetin, s lupénkou  
nebo cukrovkou, pro které není klasická pedikúra  
doporučována. 
 
 



Parafínové zábaly a jejich význam 
Co je to parafín? 
Parafín je speciální vosk obohacený 
vitamínem E, který se používá k léčebným i 
kosmetickým účelům a vyniká svou 
schopností zadržovat teplo a tuhne při 
teplotě 52-62°C. Parafín prohřívá, uvolňuje 
tkáně, zvyšuje krevní oběh a otevírá póry. 
Využití parafínu: účinky parafínu jsou 
léčebné i estetické. 
Parafínový zábal: prokrvuje pokožku, 
prohřívá svaly, uvolňuje ztuhlé a bolestivé 
klouby, změkčuje také ztvrdlou kůži , 
pomáhá při odstraňování celulitidy 
Je vhodný na zábaly na: artritidu, 
revmatismus, bolesti rukou, choroby 
pohybového aparátu, chronickou 
revmatoidní artritidu, choroby drobných 
kloubů končetin, zhrublou, mozolovitou, 
suchou nebo popraskanou pokožku rukou či 
nohou. 
Parafínový zábal jako kosmetická kúra 
Parafínové zábaly se využívají též v 
kosmetické péči pro výživu a zjemnění kůže 
rukou, loktů, kolen a chodidel. Mezi 
nejoblíbenější aplikace parafínu patří zábaly 
rukou: na péči o ruce se často zapomíná a 
přitom stáří ženy se vždy dobře pozná práv 
 podle rukou... Po zábalu jsou ruce velmi 
dobře odpočinuté a dostavuje také vysoký 
kosmetický efekt. Ruce jsou hladké, hebké  
 sametové. Při aplikaci se využívá pomalého 
předávání tepla a účinných minerálů do 
těchto oblastí. Svou neprodyšností a 
teplotou zábal zvyšuje prokrvení pokožky, 
nahrazuje obklady, změkčuje kůži, má 
blahodárný vliv na klouby. Nanáší se pomocí 
parafínové lázně.  Po parafínové kúře jsou 
hladké a jemné, zbavené odumřelých buně 
 a suchých šupinek kůže.  
 
  
 

 
 

Mykóza nehtů může být způsobena 
například kvasinkami, či 
saprofytickými houbami. Celkově asi 
jen polovina všech nehtových 
onemocnění je způsobena houbami. 
Vyvolatelé infekce pronikají do 
nehtového lůžka, nehet je 
deformovaný, žlutě zbarvený drobivý 
v okraji nehtu a později v celém 
rozsahu bývá rozšíření a zbytnění 
rohové vrstvy. Toto onemocnění by se 
nemělo podceňovat, jelikož hrozí 
přenesení infekce na další části těla, 
ale může vyústit i v závažný problém 
například až v gangrénu prstů u 
diabetiků. Léčba se pokud možno 
zahajuje lokálně tinkturami, krémy a 
mastmi obsahující léčiva zvaná 
antimykotika. Lokální léčiva se musejí 
aplikovat v dostatečném rozsahu, 
patřičně dlouho, i nějakou dobu po 
viditelném zhojení a v určité denní 
frekvenci.  Na vlhké formy jsou 
vhodnější tinktury, na suché formy 
zase spíše masti a krémy. Pokud léčba 
nezabírá, nasadí se antimykotika. 
Prevence spočívá v nošení vzdušné 
obuvi, bavlněných ponožek, pokud se 
nohy často potí je vhodné používat 
přípravky proti pocení nohou a nohy 
často větrat. Obuv by se měla dvakrát 
do týdne dezinfikovat antimykotickým 
sprejem. Starší obuv, která byla 
nošena před vyléčením mykózy, je 
také třeba vydezinfikovat. Po návštěvě 
rizikových zařízení jako jsou bazény, či 
společné sprchy je třeba ošetřit nohy 
preventivně protiplísňovým 
přípravkem. 
 

 
 

 
 
 



Cukrovkou trpí stále větší procento populace na celém světě.Toto onemocnění se 
bohužel projevuje také různými poruchami a poškozením některých orgánů.Typickým 
příkladem je tzv. diabetická noha,s níž se mohou pedikéři v každodenní praxi setkat. 
 Jestliže pacient s vysokým rizikem diabetického vředu dodržuje zásady správné péče o 
nohy a nosí vhodnou obuv, může se této nepříjemnosti vyhnout.  
K hlavním zásadám péče o nohy patří každodenní prohlídka nohou se zaměřením na 
zjištění otlaků, zarudnutí, kožních prasklinek, plísňových postižení či oděrek. Pokud je 
kůže suchá, je třeba ji pravidelně zvláčňovat a odstraňovat zrohovatělé vrstvy. 
Doporučuje se také vyvarovat se rozmáčení pokožky nohou při koupeli. Vhodné jsou 
pravidelné návštěvy pedikéra , který by ale měl být na onemocnění předem upozorněn. 
Pedikér by měl být proškolen, jak pečovat o nohy diabetiků. Důležité je pedikúru 
provádět "na sucho" bez předchozího rozmáčení kůže, což je stále v pedikérské praxi 
běžné. Pokožka nohy diabetika je suchá, zrohovatělá, náchylná ke vzniku trhlin, které jsou 
snadno dostupnou branou pro vznik infekce. V pedikérských salonech se používají 
vydezinfikované nástroje a zkušení pedikéři vědí, že se kvůli snížené citlivosti nohou 
klienta musí vyvarovat jakýchkoli úkonům, které by mohly vést 
k poranění kůže. Klient totiž nemusí upozornit na zvýšený tlak či bolest, protože je prostě 
necítí. Do meziprstních prostor není vhodné aplikovat jakoukoli kosmetiku, pokud není 
předem schválena od lékaře, jelikož v těchto místech nejčastěji dochází k rozvoji 
plísňových infekcí. Také zatlačování kůžičky je v případě diabetiků velmi rizikové, jelikož 
při něm může dojít k poranění, které lehce způsobí nežádoucí bakteriální infekci.  
V našem studiu vám nabízíme kvalitní ošetření nejnovějším podologickým přístrojem a 
použití kosmetiky na nohy vhodné pro diabetiky. 
 
 

P Shine japonská manikura   je zaměřená na speciální péči o přírodní nehty. 
 

Přednosti této kosmetické metody jsou v dlouhodobém účinku a nenáročném udržování stálého  lesku 
ošetřeného nehtu. Nanášení je jednoduché a  přirozené. Nanášecí hmota se skládá ze včelího vosku, 
mateří kašičky, křemičité hlinky, jemných parafínů, glycerinu, bentonitu, panthenolu, vitamínů A, E, H  
a provitaminu B5. Manikura P.shine zvyšuje pevnost nehtů, jejich pružnost, metabolismus nehtového 
kořene  a nehtového lůžka. Působí i jako prevence proti lámání a třepení nehtu. Doporučujeme ji jako 
nejúčinnější metodu při léčení oslabených přírodních nehtů po nehtové modeláži. Po vytvoření P-Shine 
manikúry vznikne na povrchu nehtu tzv.glazura, která má nejen estetický efekt, ale zároveň  zabraňuje 
odplavování přirozených lipidů, což znamená, že zabraňuje vysušování nehtu. Kořen nehtu má v potom 
schopnost  produkovat kvalitní keranocity, takže se celkový stav přírodního nehtu postupně zlepšuje.  
P-Shine obsahuje komponenty vyrobené z přírodních látek. Neobsahuje žádná organická rozpouštědla, 
barviva ani parfémy. Obsahuje přírodní horninu betonit, která vznikla metamorfózou usazenin  
z pravěkých moří. Tato hornina, pochází z naleziště v okolí amerického města Fort Benton.Obsahuje také 
směs parafínu a včelího vosku, která na nehtu vytváří tenký ochranný a zároveň vzdušný film. Glycerin, 
Panthenol a lanolín jsou klasické složky, jež dodávají nehtům vlhkost. Prášek dále obsahuje křemík a zinek, 
které jsou potřebné pro zdravý růst nehtové destičky. Vitamíny A, E a H spolu s provitamínem B5 jsou 
látkami, které nehet potřebuje pro regeneraci a pro prevenci vůči poruchám růstu. 
 

Ženy, budete se divit, ale P-Shine často využívají i muži! 
 

 


