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Spa manicure
i Spa pedicure
dla kobiet w ciąży

Jeszcze do niedawna kobiety w ci¹¿y
wgabinecie kosmetycznym „nie by³o”.
Nikt nie myśla³ o stworzeniu zabiegów
specjalnie dla przysz³ych mam. Od paru
lat widzimy du¿e zmiany. Obecnie gabinety, salony, instytuty piêkności dbaj¹
o przysz³¹ mamê z zw³aszcza o kondycjê
jej skóry.
Ogromny postêp w kosmetologii stworzy³
wiele mo¿liwości pielêgnacji skóry czy
paznokci u przysz³ej mamy. Sympozja
kosmetyczne, zjazdy kosmetologów,
portale kosmetyczne, fachowa literatura,
targi kosmetyczne, szkolenia dla kosmetyczek, manicurzystek czy pedicurzystek
pozwoli³y pog³êbiæ wiedzê na temat
stanu skóry i przydatków w okresie ci¹¿y
oraz jej bezpiecznej pielêgnacji.

Zabiegi manicure i pedicure
Zabiegi manicure i pedicure jak najbardziej s¹ wskazane podczas trwania ci¹¿y.
Kobiety w tym stanie równie¿ maj¹ dolegliwości ze strony skóry d³oni czy stóp
min. suchośæ, pêkanie skóry piêt, odciski,
wrastaj¹ce czy nadmiernie ³amliwe paznokcie. U niektórych pañ zmiany te
mog¹ siê nasiliæ a u innych nastêpuje
poprawa kondycji skóry i paznokci co jest
uwarunkowane przez hormony.
W drugiej po³owie ci¹¿y lub krótko przed
rozwi¹zaniem ze wzglêdu na trudności
z wykonaniem zabiegów w domu (obrzê66
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ki, z³e samopoczucie, powiêkszaj¹cy siê
obwód brzucha) kobiety odwiedzaj¹ gabinety w celu wykonania podstawowych
zabiegów jak manicure i pedicure.
Zabiegi manicure i pedicure wykonane
przez wykwalifikowany personel s¹ bezpieczne dla przysz³ej mamy i jej dziecka.

Co nale¿y wiedzieæ przed przyst¹pieniem do zabiegu
Przed przyst¹pieniem do zabiegów nale¿y pamiêtaæ, ¿e kobieta w ci¹¿y jest
czêsto szczególnie wra¿liwa na zapachy
(równie¿ te które przed zajściem w ci¹¿ê
jej nie przeszkadza³y) dotyczy to nie tylko
zmywaczy, lakierów ale równie¿ ró¿nego
rodzaju masek i peelingów. Nale¿y wówczas przeprowadziæ wywiad z klientk¹,
a tak¿e przedstawiæ kosmetyki jakie
planujemy zastosowaæ podczas zabiegu.
Nie wskazanie jest tak¿e u¿ywanie zmywaczy z acetonem czy innych rozpuszczalników podczas zabiegów pielêgnacyjnych i upiêkszaj¹cych.
Chocia¿ nie ma wyraźnych przeciwwskazañ medycznych wiele ośrodków kosmetycznych nie zaleca równie¿ zak³adania
wszelkiego rodzaju paznokci sztucznych:
akrylowych, ¿elowych czy nawet lakierów hybrydowych, które s¹ trudne do
usuniêcia przez sam¹ klientkê. Wiêkszośæ
po³o¿ników woli aby paznokcie w czasie
porodu nie by³y niczym pokryte, zmiana

ich zabarwienia mo¿e byæ dla lekarza
wa¿nym sygna³em ¿e dzieje siê coś niepokoj¹cego.
Inne dolegliwości które nale¿y wzi¹æ pod
uwagê przy planowaniu zabiegu u ciê¿arnej to:
• ból krêgos³upa z tego powodu nale¿y do³o¿yæ starañ aby zabiegi by³y
wykonywane w wygodnej dla klientki pozycji.
• dolegliwości ze strony naczyñ krwionośnych np. tzw. paj¹czki, obrzêki,
¿ylaki, tu nale¿y zachowaæ szczególn¹
ostro¿nośæ.

Zasady podczas wykonywania
zabiegu
• Podczas wykonywania zabiegu manicure jak wspomniano wy¿ej, nale¿y
pamiêtaæ o dostosowaniu fotelu do
potrzeb kobiety w ci¹¿y. Zalecane
zabiegi to zabiegi bez u¿ycia c¹¿ek
czy ostrych narzêdzi (je¿eli musimy
ich u¿yæ to pamiêtajmy o szczególnej
ostro¿ności przy ich u¿yciu, aby nie
dosz³o do skaleczenia).
• Podczas opracowywania kszta³tu paznokci z rozwag¹ dobieramy odpowiedni¹ ziarnistośæ gdy¿ w tym stanie
paznokcie czêsto s¹ bardziej kruche,
rozdwajaj¹ce siê, czy ³amliwe.
• P³yny do k¹pieli d³oni, maski, peelingi,
kremy dobieramy z linii dla cer deli-
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katnych, wra¿liwych. Nie stosujemy
gor¹cych k¹pieli i masek silnie rozgrzewaj¹cych.
Zwracamy uwagê na sk³adniki czynne
w preparatach np. nie powinny zawieraæ olejków aromatycznych.
Podczas zabiegów nie stosujemy
sprzêtów kosmetycznych np. ultradźwiêków, mezoterapii czy innych
sprzêtów imituj¹cych fale ultradźwiêkowe czy pr¹dy.
Podczas zabiegu pedicure wa¿na jest
temperatura wody, aby by³a przyjemnie ciep³a a k¹piel nie trwa³a zbyt
d³ugo.
W przypadku obrzêków koñczyn dolnych musimy koniecznie przeprowadziæ wywiad np. od kiedy i czy lekarz
o tym jest poinformowany. W przypadku je¿eli nie mamy p/wskazañ wykonujemy pedicure z wykorzystaniem
³agodnych preparatów najlepiej lekko
ch³odz¹cych ¿elowych ale tylko w porze
letniej (w trakcie okresu zimowego
wystrzegamy siê nawet lekkiego och³odzenia koñczyn dolnych).

Propozycje zabiegów dla kobiet
w ci¹¿y
Aby przysz³a mama czu³a siê ekskluzywnie i komfortowo, mo¿emy wykonaæ
szereg zabiegów pielêgnacyjno relaksuj¹cych dla skóry d³oni i stóp. Celem zabiegów bêdzie wzmocnienie struktur
skóry, paznokci a tak¿e polepszenie
przep³ywu w naczyniach krwionośnych
np. przy lekkich obrzêkach.
Zastosowanie kosmetyków na bazie
wysokogatunkowych olei roślinnych np.
maski, mas³a, olejki do masa¿u, olejki do
paznokci czy delikatne peelingi. S¹ one
dobrze tolerowane przez skórê przysz³ych
mam. Olejek s³onecznikowy, oliwa z oliwek, olejek z wiesio³ka itp. bêd¹ skutecznie od¿ywia³y, chroni³y i pielêgnowa³y
skórê u kobiet w ci¹¿y.

Jak wzbogaciæ podstawowy zabieg manicure i pedicure?
• ciep³a oliwkowa k¹piel dla zniszczonych paznokci

• relaksuj¹cy delikatny masa¿ z u¿yciem
np. czystego oleju s³onecznikowego.
• ciep³y kompres na skórê d³oni i stóp
z u¿yciem masek od¿ywczych i regeneruj¹cych w przypadku bardzo suchej skóry
• delikatny masa¿ z u¿yciem ¿elu np.
z ¿ywokostem, wyci¹giem z oliwki
europejskiej, wit. C, który przyniesie
ulgê przy obrzêkach d³oni i stóp
• masa¿ wa³ów paznokciowych i p³ytki
paznokcia przy u¿yciu prawdziwych
olejów roślinnych co spowoduje
od¿ywienie p³ytki paznokci
• polerowanie i wyg³adzanie paznokci np. manicure japoñski

upominkowych dla przysz³ych mam, rabatach, prezentach, a mo¿e wizyty domowe. Wszystko po to, aby z nami
mog³y siê czuæ kobieco, zadbane, radosne i piêkne.

Okres ci¹¿y jest bardzo wa¿nym i najpiêkniejszym wydarzeniem w ¿yciu kobiety, ale
równie¿ stanem
któremu towarzysz¹ chwile
zmêczenia, bólu,
niepokoju. Z kolei
zmiany hormonalne
w organizmie kobiety
powoduj¹ u niej zmiany
nastrojów dlatego nale¿y zadbaæ o nastrój
w trakcie zabiegów.
Muzyka, podgrzane
olejki, maski i delikatne ruchy masa¿u
dadz¹ uczucie g³êbokiego relaksu
i odprê¿enia. Poza
tym jest to okazja do
odpoczynku, rozluźnienia i dotlenienia
organizmu kobiety ciê¿arnej.
Gabinety kosmetyczne nie
powinny rezygnowaæ z us³ug
dla kobiet w ci¹¿y. Tego rodzaju zabiegi mog¹ staæ siê dobrym
marketingiem w salonach kosmetycznych.. Warto pomyśleæ o bonach
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