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Ennek ellensúlyozására kombinált ápo-
lási programokat állíthatunk össze:

Ehhez szükségesek a magisztrális, patikai, 
magas hatóanyagú, friss készítmények, 
melyek természetes forrásból származó 
hidratáló elemeket, zsírokat, olajokat és 
vitaminokat tartalmazzanak, valamint a 
bőr regenerálódását elősegítő hatóanya-
gokat és a hatóanyagok felszívódását 
elősegítő anyagokat is. Pl. unquentum 
hidrosum emoliens, és unquentum hid-
rofil nonionikum, A-, E-, C-vitamin, la-
nolin, szarvasfaggyú, glicerin, levendula 
olaj, teafaolaj,  panthenol, allantoin, aloe 
vera, stearin sav, palmitinsav.

Mindezek mellett fontos megtanítanunk a 
klienseinket a helyes lábhigiéniára és a lá-
bakat friss levegőn történő pihentetésére, 
a lábtorna, kíméletes sport, séta szüksé-
gességére és a legfontosabbra, a napfény 
gyógyító hatására. Ez alól kivételt képez 

a beteg bőr, a fényérzékeny bőr vagy a 
speciális gyógyszeres kezelés, mely néha 
kizárja a napozás lehetőségét.

Fontos figyelmeztetni a klienseineket to-
vábbá arra is, hogy egészséges lábbelit 
viseljenek tavasszal és nyáron is. Bőr láb-
beli legyen, és rendszeresen fertőtlenítsék.

Nyáron szokássá vált, különösen a fia-
talok körében a „flipp-flopp” papucsok, 
a „garten schuhe”-k viselése utcai láb-
belinek. Ezek túl azon, hogy illetlenek, 
nem is egészségesek, igen komoly moz-
gásszervi elváltozást okozhat az állandó 
viselésük.

Még senkinek nem jutott eszébe, hogy a 
lábujjak közötti papucsok, szandálok egy 
állandó lábujj szeparátor szerepét is betöl-
tik, mintegy állandó tehermentesítőként?

Pedig ez nem mindenkinek és nem min-

den esetben ajánlott, komoly ortopédiai 
kivizsgálás, kiropraktikai vizsgálatnak 
kell megelőznie minden tehermentesítő 
alkalmazást. Hovatovább a tehermente-
sítésnek csak a személyre szabott, egye-
dileg előállított tehermentesítő alkalmas, 
melyet a pedikűrös előzetes gipszminta 
vagy egyéni felmérés alapján két vagy 
több komponensű alapanyagból kever ki 
és készít el. Ehhez persze ismét SZAK-
VIZSGA szükséges.

Láthatjuk tehát, hogy a pedikűrös 
szakmai tudása egy életen át fejleszthe-
tő, mely által igen komoly szakmai is-
meretekre tehet szert és magasan kva-
lifikált szakmai tudást szerezhet meg.
Ha ezt így teszi, igen elismert szakem-
ber válhat belőle, éppúgy, mint valaha, 
pl. nagy szakmai elődeink, Durlacher 
Ábrahám és Durlacher Lajos, akikről 
utcát neveztek el egy németországi 
fürdővárosban.

Korszerű előkészítővel puhítsuk a bőrt 
és ne áztassuk!

A bőrkeményedés és a mokaszin láb 
kialakulásának kritikus helye a talp éle.

A benőtt köröm kerüljön szakszerű
eltávolításra!

A benőtt köröm a zárt cipőben foko-
zattan ki van téve a cipő nyomásának 
és a  gyulladás veszélyének.

A cipők nyomásának köveztében, kü-
lönösen akkor, ha ortopédiai elválto-
zás is van a lábakon, tyúkszem is ki-
alakulhat a bőrkeményedéses lábakon.

A sarkak télen is berepedezhetnek, ezt 
kezelhetjük konzervatív és kombinált, 
gépi módszerekkel.

Nem lehet eleget hangsúlyozni a fer-
tőtlenítés szükségességét. Különösen 
fontos a sebbe benőtt köröm kivésése 
után bőrön használatos speciális fer-
tőtlenítő alkalmazása

A benőtt köröm kinövesztésének egyik 
legjobb módszere a spange. FONTOS: 
SPANGE SZAKVIZSGA SZÜKSÉ-
GES a használatához.

A gombás körmöket alaposan vágjuk 
le!

Gépi kezeléssel precízen tisztítsuk le! 

A köröm zsírtalanítása és gombaelle-
nes ecsetelése. Előkészítés spangehoz 
és körömprotézishez.

A hiányzó körömrész pótlása medical 
géllel, lakkal ellátva, így már mehet is a 
láb a szandálba!

A gombás köröm sáncának kitisztítá-
sa.

Körömprotézis készítése hiányzó kö-
römre, körömrészre

Tyúkszem (lapszerinti kérgesedéssel) 
kezelése, a lábujjak hátán nemcsak 
fájdalmas, de esztétikailag sem szép.

MEDICAL GÉL alkalmazása (csak 
erre a célra kifejlesztett, gombaellenes 
hatóanyaggal ellátott zselé alkalmas, 
melyet HAVONTA kell eltávolítani, 
esetlegesen újra felhordani.

A bőrt télen igénybe veszi az, hogy ál-
landóan zárt cipőben csizmában van a 
láb. Szellőzetlen a cipő, dörzsöli a lá-
bat, nem kap napfényt, fogy a vitamin 
a szervezetből és a bőrből is.

Gombaellenes fertőtlenítés.
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