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DLACZEGO NALE¯Y DBAÆ
O D£ONIE ZIM¥
D³onie s¹ wizytówk¹ naszych klientek.
Na co dzieñ nie poświêcaj¹ one zbyt
wiele czasu na ich pielêgnacjê, ograniczaj¹c siê najczêściej do na³o¿enia jakiegoś kremu, nie zwracaj¹ uwagi, czy zawarte w tych kremach substancje s¹
najw³aściwsze dla skóry. Skóra d³oni jest
bez przerwy poddawana niekorzystnym
czynnikom atmosferycznym, jak s³oñce,
mróz, wiatr oraz czynnikom chemicznym,
takim jak myd³a, detergenty. Prowadz¹
one do uszkodzenia p³aszcza hydro-lipidowego, co z kolei powoduje napiêcie
skóry, jej wysuszanie i bolesne pêkniêcia
naskórka. W niskich temperaturach
membrany lipidów ³atwiej zmieniaj¹
swoj¹ strukturê przechodz¹c w uk³ady
¿elowe – o s³abszych w³aściwościach
ochronnych.
Skóra d³oni ró¿ni siê znacznie swoj¹
budow¹ od skóry reszty cia³a. Ma bardzo
cienk¹ tkankê podskórn¹, która niedostatecznie chroni przed urazami mechanicznymi. Pozbawiona jest te¿ prawie
ca³kowicie gruczo³ów ³ojowych, co redukuje wydzielanie sebum, które w sposób
naturalny chroni nasze rêce przed przesuszeniem. W skórze zlokalizowanych
jest wiele gruczo³ów potowych, które
zwiêkszaj¹ utratê wody. Ta specyficzna
budowa powoduje, ¿e skóra d³oni jest
bardzo delikatna i w okresie zimowym
wymaga w³aściwej pielêgnacji, dostosowanej do indywidualnych potrzeb.
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PODSTAWOWE ZASADY
ZIMOWEJ PIELÊGNACJI D£ONI
W GABINECIE KOSMETYCZNYM
Podstawow¹ zasad¹ w pielêgnacji skóry
d³oni w gabinecie kosmetycznym jest
stosowanie kosmetyków przeznaczonych
do tego celu. Dzia³anie ich zwi¹zane jest
z uzupe³nianiem brakuj¹cego t³uszczu
w warstwie rogowej z jednoczesnym
wprowadzaniem surowców biologicznie
aktywnych, w tym rozpuszczalnych
w wodzie zwi¹zków higroskopijnych.
1. Moczenie r¹k
U¿ywamy delikatnego myd³a ¿elu do
namaczania o w³aściwościach nawil¿aj¹cych, wzbogaconego pewn¹ ilości¹
kremu lub olejków roślinnych, by zintensyfikowaæ efekt pielêgnacyjny. Takie
myd³o nat³uszcza naskórek, a jednocześnie nie zmienia odczynu pH skóry na
zasadowy. Po umyciu d³onie klientki
nale¿y osuszaæ, unikaj¹c wycierania.
2. Zastosowanie peelingów
Peeling do d³oni to kosmetyk wszechstronny. Nie tylko z³uszcza naskórek, ale
nawil¿a, od¿ywia i pobudza komórki do
tworzenia nowego kolagenu i elastyny.
By zachowaæ w³aściwy stan skóry, nale¿y
wykonaæ peeling przed ka¿dym zabiegiem kosmetycznym. Peeling dobieramy
w zale¿ności od stanu skóry; jej grubości
i zmian, jakie wystêpuj¹ na skórze.
W przypadku skór grubych, zrogowacia³ych wskazane jest zastosowanie peelin-

gów gruboziarnistych, np. z naturalnymi
kwasami AHA (trzcina cukrowa, winogrona, marakuja, ananas), po którym
skóra stanie siê jaśniejsza, g³adka i gotowa na dobroczynne dzia³anie substancji
zawartych w kremach. Je¿eli skóra jest
mocno podra¿niona, zaczerwieniona
i napiêta, u¿ywamy peelingu w formie
¿elu. W przypadku bol¹cych pêkniêæ
naskórka rezygnujemy z peelingu.
3.Zastosowanie masek, ¿eli i emulsji
Preparaty te dobieramy w zale¿ności od
stanu skóry i jej potrzeb. Najczêściej
stosowanie s¹ maski, w których sk³adzie
recepturalnym znajduj¹ siê wiêksze ilości
sk³adników biologicznie aktywnych i od¿ywczych. G³ówn¹ zasad¹ dzia³ania
masek s¹ środki zmiêkczaj¹ce skórê. Na
powierzchni skóry tworzy siê okluzyjny
film lipidowy, który zmniejsza transepidermaln¹ utratê wody, prowadzi do
pêcznienia keratynocytów, zmniejszenia
szczelin miêdzykomórkowych, a w efekcie – do utraty wilgoci. Dochodz¹ równie¿ do komórek warstwy rogowej,
uzupe³niaj¹ brakuj¹ce lipidy, dzia³aj¹c
przeciwzapalnie, zmniejszaj¹ produkcjê
oraz uwalnianie cytokin prozapalnych.
Na rynku znajduj¹ siê te¿ emulsje, w których faz¹ zewnêtrzn¹ jest woda. Preparaty tego typu s¹ chêtnie stosowane ze
wzglêdu na to, ¿e nie s¹ t³uste i szybko
ulegaj¹ wch³oniêciu. W emulsji O/W faza
wodna wchodzi w kontakt ze skór¹,
która pêcznieje, co powoduje, ¿e skóra
³atwiej przyswaja substancje aktywne za
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ich pomoc¹ przenoszone. Coraz czêściej
produkuje siê równie¿ preparaty pielêgnacyjne w postaci ¿eli. Szybko siê
wch³aniaj¹, nawil¿aj¹, niekiedy lekko
nat³uszczaj¹ skórê. Za ich pomoc¹ wprowadzane s¹ do skóry substancje nawil¿aj¹ce, takie jak: witaminy, kwas hialuronowy, mocznik oraz inne substancje
czynne, które wp³ywaj¹ na efekt wyg³adzenia, nawil¿enia skóry, dzia³aj¹ przeciwzapalnie i koj¹co.
4. Skórki i paznokcie – w trakcie zabiegów pielêgnuj¹cych skórê d³oni nie zapominamy równie¿ o paznokciach i suchych skórkach okalaj¹cych paznokcie.
Ju¿ zastosowanie masek, k¹pieli parafinowych i innych preparatów powoduje

od¿ywienie, nat³uszczenie i regeneracjê
skórek i paznokci. Kiedy dochodzi do
nadmiernego wysuszenia, ³amliwości,
rozdwajania i pêkania paznokci, pielêgnacji d³oni musimy poświêciæ wiêcej
uwagi. Nie zaleca siê k¹pieli wodnych
z dodatkiem myde³ przed zabiegiem
manicure, poniewa¿ woda powoduje
pêcznienie, a nastêpnie wysuszenie paznokci. Do pielêgnacji zniszczonych paznokci oraz skórek polecamy specjalistyczne oliwki, które w swoim sk³adzie
zawieraj¹ olej winogronowy, jojoba, rycynowy, witaminy. Na ich bazie mo¿emy
wykonaæ masa¿ wa³ów paznokciowych,
podczas którego dojdzie do przekrwienia, dotlenienia oraz od¿ywienia nie tylko
skórek, ale i samego paznokcia.

KONTYNUACJA PIELÊGNACJI
D£ONI W DOMU
Po zakoñczonym zabiegu klientka powinna byæ poinformowana o dalszej pielêgnacji w warunkach domowych oraz
o tym, jak czêsto powinna korzystaæ
z us³ug profesjonalnych w gabinecie
kosmetycznym.
Aby zim¹ w³aściwie pielêgnowaæ skórê
d³oni nale¿y przestrzegaæ kilku prostych
zasad. Skóra źle znosi wysok¹ temperaturê, dlatego powinno siê myæ rêce
w ciep³ej, a nie gor¹cej wodzie, u¿ywaj¹c
delikatnego myd³a nawil¿aj¹cego. Nie
powinno siê myæ r¹k bezpośrednio przed
wyjściem z domu, mo¿na natomiast kilka
minut wcześniej nat³uściæ rêce ochronnym kremem przeznaczonym do skóry
d³oni.
Jeśli nie zabezpieczymy odpowiednio
skóry przed dzia³aniem mrozu i stanie siê
ona zaczerwieniona i sina, co mo¿e
świadczyæ o przemro¿eniu, to w domu
musimy j¹ rozgrzaæ, zanurzaj¹c d³onie
w letniej wodzie, nastêpnie delikatnie
rozmasowaæ. Bezpośrednio po przemarzniêciu r¹k nie wolno stosowaæ gor¹cych
ok³adów czy wody ani ogrzewaæ ich nad
kaloryferem. Stopniowo mo¿na podnieśæ
temperaturê wody. Gdy d³onie stan¹ siê
cieplejsze, smarujemy je kilkakrotnie
kremem do r¹k z witaminami A i E, gliceryn¹ i kolagenem, po czym nak³adamy
bawe³niane rêkawiczki. Do pielêgnacji
r¹k w domu warto poleciæ kremy t³uste.
Ró¿nica miêdzy kremem nawil¿aj¹cym
a t³ustym jest ró¿nic¹ w ilości sk³adników
nat³uszczaj¹cych, które po odparowaniu
wody pozostaj¹ na powierzchni skóry,
tworz¹c warstwê ochronn¹. Kremy nawil¿aj¹ce zawieraj¹ mniej tzw. fazy olejowej, dlatego warstwa lipidów pozostaj¹ca na skórze jest cieñsza. Kremy t³uste
posiadaj¹ wiêcej fazy olejowej, dlatego
chroni¹ skórê nieco lepiej. Wygodnie dla
klientki jest, kiedy w gabinecie mo¿na
zaopatrzyæ siê w kosmetyki do pielêgnacji skóry d³oni w domu. Klientka po zakoñczonym zabiegu mo¿e sobie kupiæ
odpowiednio dobrany przez kosmetyczkê krem wraz z dodatkowymi wskazówkami, jak pielêgnowaæ skórê d³oni.
grudzień 2010 www.paznokcie.pl
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PROFESJONALNE KOSMETYKI
NAJLEPSZE NA ZIMÊ
Przez wiele lat panowa³o przekonanie,
¿e podczas zimowych ch³odów nie nale¿y stosowaæ kremów nawil¿aj¹cych,
poniewa¿ obecna w nich woda zamarza
na powierzchni skóry i powoduje przemarzanie, a w efekcie pêkanie naskórka.
Wspó³czesna nauka zweryfikowa³a tê
teoriê, a nowoczesne kremy nawil¿aj¹ce
mo¿na stosowaæ bez obaw nawet podczas mrozów. Dokonuj¹c przegl¹du
sk³adów ró¿nych kremów, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e woda jest ich sk³adnikiem g³ównym, zarówno w kosmetykach t³ustych,
które maj¹ charakter tzw. emulsji „woda
w oleju” czy te¿ w nawil¿aj¹cych, czyli
emulsji typu „olej w wodzie”. Ró¿nica
dotyczy ilości wody zawartej w preparacie. Niektóre kremy nawil¿aj¹ce zawieraj¹ substancje higroskopijne, które zatrzymuj¹ wodê pochodz¹c¹ ze skóry w³aściwej lub tê, która pochodzi z kremu, jest
to np. kwas hialuronowy. Jednak wch³a-

80

PAZNOKCIE grudzień 2010

nianie wody przez skórê jest ograniczone, poniewa¿ wiêkszośæ jej wyparowuje.
Dlatego, aby nawil¿anie by³o g³êbokie,
w niektórych preparatach zastosowano
tzw. nośniki (nanosomy), które transportuj¹ wodê w g³¹b naskórka. Okaza³o siê
jednak, ¿e nośniki te mog¹ zwiêkszaæ
ryzyko wyst¹pienia stanów zapalnych
w skórze. Kiedy nak³adamy na d³onie
krem, niezale¿nie od tego, czy jest t³usty,
czy nawil¿aj¹cy, tworzy siê na skórze
d³oni jednolita warstwa, która umo¿liwia
szybkie wyparowanie wody pod wp³ywem ciep³a cia³a. Na skórze pozostaje
warstwa substancji t³uszczowych albo
substancji zatrzymuj¹cych wodê w naskórku. W ten sposób skóra zostaje odpowiednio nawil¿ona. W zimie najlepiej
jednak u¿ywaæ kremy t³uste, zawieraj¹ce
witaminy, np. A, E i substancje nawil¿aj¹ce, np. mocznik. Nowoczesne technologie pozwoli³y na szybkie wch³anianie
t³ustych kremów nie zostawiaj¹c przy tym
t³ustej warstwy na powierzchni skóry.
Oprócz tego sk³adniki kremów t³ustych,
jak ceramidy, cholesterol, oleje roślinne,

doskonale wbudowuj¹ siê w warstwê
lipidow¹ skóry uszczelniaj¹c j¹, a tym
sposobem zapobiegaj¹ utracie wody
z naskórka. Poniewa¿ zima sprzyja utracie wilgoci przez skórê, która staje siê
szorstka, ma³o elastyczna i podra¿niona,
tym czêściej nale¿y dostarczyæ jej odpowiednich substancji pielêgnuj¹cych.
Wtedy skóra ³atwiej zniesie nisk¹ temperaturê i unikniemy efektu zaczerwienionych d³oni.
Krem ochronny na zimê musi
spe³niaæ określone wymogi:
• hamowaæ parowanie wody
z zewnêtrznych warstw naskórka,
• od¿ywiaæ i regenerowaæ – zawieraæ witaminy i inne wyci¹gi,
np. z miodu, lnu, mocznika,
• chroniæ przed utrat¹ ciep³a
przez np. wytworzenie tzw.
filmu ochronnego.
Kremy przeznaczone do pielêgnacji zim¹
maj¹ zwiêkszon¹ zawartośæ t³uszczu oraz
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sk³adniki nawil¿aj¹co-ochronne: glicerynê, lipidy, ceramidy, nienasycone kwasy
t³uszczowe i witaminy, proteiny jedwabne, len, witaminy C i E oraz substancje
³agodz¹ce podra¿nienia: alantoina, pantenol, rumianek, sza³wiê. Mo¿na tak¿e
stosowaæ kremy o charakterze regeneruj¹cym naskórek, np. z wyci¹gami i olejami roślinnymi, takimi jak olej z annato,
olej z wiesio³ka, mas³o shea czy mas³o
kakaowe. Doskona³e efekty w odbudowie
p³aszcza hydro-lipidowego maj¹ ciep³e
k¹piele z podgrzanej oliwki. Zalecane s¹
mieszanki ró¿nych olei, np. olej winogronowy, migda³owy, jojoby, rycynowy i kie³ków pszenicy. Mo¿emy zastosowaæ tak¿e
kompresy, ok³ady i masa¿e d³oni.

ZABIEGI W GABINETACH
KOSMETYCZNYCH
Ka¿dy gabinet kosmetyczny powinien
w okresie zimowym oferowaæ bogat¹
gamê zabiegów pielêgnacyjno-regeneruj¹cych skórê d³oni. Dobieraj¹c zabiegi
dbamy o ich urozmaicenie, aby poprawiæ
nie tylko kondycjê skóry, ale zrelaksowaæ
lub pobudziæ nastrój klientek.
Proponujemy:
K¹piele parafinowe, gdzie parafina jest
wêglowodorem nienasyconym i zawiera
du¿¹ ilośæ substancji nat³uszczaj¹cych.
Powoduj¹ rozgrzanie, wyg³adzenie, nat³uszczenie oraz ujêdrnienie skóry. Sprawiaj¹, ¿e wszystkie preparaty na³o¿one
przed zabiegiem na skórê dzia³aj¹ skuteczniej. Mo¿emy po³¹czyæ zabieg z masa¿em, na³o¿eniem maski, serum. W zimie zabieg parafinowy d³oni powinien
byæ wykonywany raz na dwa tygodnie,
a w przypadkach nadmiernego wysuszenia skóry – raz w tygodniu.
Zabiegi z podgrzanymi olejkami aromatycznymi pozwalaj¹ nie tylko zregenerowaæ uszkodzony naskórek, wbudowuj¹c
siê w p³aszcz hydro-lipidowy, ale te¿
pobudzaj¹ strefy receptorowe skóry.
Masa¿ wykonany na bazie podgrzanych
olejków wp³ywa uspokajaj¹co i relaksuj¹co na klientkê. Mo¿e byæ wykonany
podczas ka¿dego zabiegu pielêgnacyjnego. Olejki podgrzewamy w k¹pieli wodnej ok. 5–7 min., nastêpnie nanosimy na
skórê d³oni i wykonujemy masa¿.

Maski s¹ niezbêdne w pielêgnacji skóry
d³oni w zimie. Przy wyborze maski zwracamy uwagê na zawarte w niej substancje
o dzia³aniu silnie regeneruj¹cym, nawil¿aj¹cym i od¿ywczym, jak np. miód, len,
mocznik, witaminy A, E. Po na³o¿eniu
maski na skórê d³oni, w celu lepszego
wch³oniêcia mo¿emy na³o¿yæ ciep³y kompres, wykonaæ masa¿, za³o¿yæ foliê, a nastêpnie ciep³e rêkawice frotte. Aby substancje zawarte w maskach mog³y lepiej
wnikn¹æ w g³¹b naskórka, mo¿emy tak¿e
wykorzystaæ ciep³¹ parê z Vapozonu,
kieruj¹c j¹ na d³onie klientki przez ok. 10
min. W pielêgnacji skóry, która natychmiast potrzebuje silnej regeneracji mo¿na
zastosowaæ maskê, a nastêpnie naświetliæ
d³onie lamp¹ Sollux z czerwonym filtrem.
Peelingi s¹ podstawowym preparatem
kosmetycznym podczas zabiegów w gabinecie kosmetycznym. Zastosowanie ich
pozwala nie tylko z³uszczyæ zrogowacia³y naskórek. Oprócz substancji ściernych
zawieraj¹ olejki, witaminy oraz wyci¹gi
z zió³ i owoców, które podczas z³uszczania skóry zrogowacia³ej d³oni nie tylko
nawil¿aj¹ i pielêgnuj¹, ale pobudzaj¹
komórki do produkcji w³ókien kolagenowych, które odpowiadaj¹ za elastycznośæ
i wytrzyma³ośæ skóry. Peelingi dobieramy
w zale¿ności od stanu skóry.
W przypadku skór nadwra¿liwych i po
odmro¿eniach u¿ywamy peelingu delikatnego, na bazie ¿elu.
Masa¿ ma dobroczynny wp³yw na d³onie,
powoduje mechaniczne usuniêcie zrogowacia³ego naskórka, wspomaga procesy metaboliczne przebiegaj¹ce w skórze, rozluźnia
miêśnie oraz ³agodzi napiêcia i stresy – dlatego powinien byæ w ofercie ka¿dego gabinetu kosmetycznego. Do wykonania wykorzystujemy olejki, maski kremowe, ¿ele,
które mo¿na lekko ociepliæ przed zabiegiem.
Masa¿ poprawia funkcjonowanie ca³ego
organizmu, a dziêki rozluźnieniu miêśni,
poprawieniu pracy uk³adu kr¹¿enia oraz
„wyciszeniu” nerwów, klientka czuje siê
zrelaksowana i wypoczêta.

nionego i utrudnionego przep³ywu krwi,
a przez to do uszkodzeñ naczyñ krwionośnych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pielêgnacja
skóry d³oni w gabinecie kosmetycznym
musi byæ rozpoczêta dopiero po ust¹pieniu ostrych objawów przemro¿enia.
Pielêgnacja w gabinecie w przypadku
skór odmro¿onych polega na stosowaniu
bardzo delikatnych peelingów na bazie
¿elu, gdzie eksfoliatorem s¹ np. drobinki
z ³odyg bambusa. Peeling powinien zawieraæ np. witaminy, wyci¹g z liści oliwki
europejskiej i glukam, który przywraca
równowagê wodno-t³uszczow¹ uszkodzonej skóry. Nale¿y zwróciæ uwagê na
zregenerowanie oraz wzmocnienie naczyñ krwionośnych, stosuj¹c preparaty
z zawartości¹ ¿ywokostu, aceroli, arniki
górskiej itp. W ofercie zabiegów gabinetów kosmetycznych powinny siê znaleźæ
k¹piele w lekko podgrzanych oliwkach,
zabiegi parafinowe d³oni, naświetlania
lamp¹ Sollux. W przypadku d³ugotrwa³ych zmian zalecamy skorzystaæ z porady
lekarza, który mo¿e zaleciæ np. stosowanie maści lecznicze lub zabiegi, takie jak
diatermia.

PODSUMOWANIE
Zim¹ szczególnie polecane s¹ zabiegi,
które poprawi¹ nasz nastrój, warto zatem
wybraæ taki zabieg, aby mia³ dzia³anie
rozgrzewaj¹ce oraz by³ wykonywany
wraz z u¿yciem olejków aromatycznych
czy kadzide³. Zabieg powinien byæ relaksem, pozwoliæ przenieśæ siê nam myślami
w ciep³e, egzotyczne miejsca. Taka pielêgnacja pozwoli nam nie tylko na posiadanie piêknych d³oni, ale i na prawid³owe
funkcjonowanie skóry.
Dodatkowe informacje:
DelaWell
tel. 22/434 68 67
www.delawell.pl

PIELÊGNACJA D£ONI
PRZEMRO¯ONYCH
Odmro¿enia powstaj¹ w wyniku dzia³ania
niskiej temperatury. Dochodzi do zwolgrudzień 2010 www.paznokcie.pl
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