Kosmetyka dla urody

M

ogłoby się wydawać, że
takie czynności, jak skrócenie płytki paznokciowej
czy usunięcie szorstkiego naskórka
są proste, prozaiczne i poradzi sobie z nimi każdy. Nic bardziej mylnego. Niestety, często dają tu o sobie znać wrodzone lub nabyte zniekształcenia stóp, a wtedy pomocna okazuje się regularna profilaktyka w postaci podstawowego zabiegu podologicznego, o czym mówił
Piotr Bielawski. Wręcz niezbędne
w pracy podologa są frezy i inne
narzędzia, bez których nie można
przeprowadzić prawidłowo zabiegu
– na temat właściwego użycia frezów mówiła Aneta Kowalczyk. Za-
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stosowanie specjalnych klamer ortonyksyjnych do leczenia wrastających lub wkręcających się paznokci było tematem wystąpień Izabeli Skrabińskiej i Katarzyny Zawadzkiej. Także jeden z dwóch wykładów Magdaleny Hafezi-Chojeckiej – dyplomowanego podologa i szkoleniowca z ogromnych
doświadczeniem – dotyczył problemów wrastania i wkręcania się
paznokci, różnic między tymi schorzeniami oraz doboru właściwej terapii. Magdalena Hafezi-Chojecka
przedstawiała też szczegóły związane z budową i wyglądem palców
stóp ważne dla ich właściwej pielęgnacji lub leczenia. Podkreśliła,
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stopy

Szczęśliwe
Blisko 170 osób zjechało na Edukacyjne Seminarium
Podologiczne zorganizowane w Warszawie przez
firmę i portal Ambasada Kosmetyczna. Wzięły w nim
udział właścicielki gabinetów podologicznych i kosmetycznych,
podolożki i kosmetolożki. Mówiono m.in. o problemie tzw. ortonyksji, zabiegach dla stóp, podoceutykach i... czytaniu
z palców. Seminarium zorganizowano we współpracy z siecią
gabinetów Centrum Podologiczne®.

W kuluarach
można było zapoznać
się z ofertą
wystawców,
a także
zbadać stopy
podoskopem

Uczestniczki
w czasie
wykładów

jak duże znaczenie dla osiągnięcia dobrego efektu wszelkiej terapii ma współdziałanie ze strony pacjenta. Poza wykładami do atrakcji
seminarium należały pokazy z wykorzystaniem narzędzi firmy RUCK,
a także podoskopowe badania stóp, diagnozowanie
ich wad, takich jak płaskostopie
czy koślawość, w połączeniu
z indywidualnym doborem wkładek. Dużym zainteresowaniem
uczestniczek cieszyły się podoceutyki prezentowane na stoiskach wystawców. Seminarium zakończyła niespodzianka w postaci nagród
dla uczestniczek, losowanych
w loterii „wizytówkowej”.
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