
Nadeszło lato. Zrzucimy z nóg ciężkie zimowe obuwie i z radością wskoczymy w sandały, 
klapki czy espadryle. Jak przygotować do tego nasze stopy?
Na to i inne pytania odpowie Agnieszka Litwin – podolog z zawodu i zamiłowania.

JAK PRZYGOTOWAĆ 
STOPY NA LATO?
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Jak przygotować stopy na nadcho-
dzące lato?

Rzeczywiście nadchodzi lato i to do-
bry czas, by zadbać o stopy. Niestety 
większość z nas zapomina, że należy 
zajmować się nimi przez cały rok! Re-
gularna pielęgnacja sprawia, że nawet 
nagły wzrost temperatury i koniecz-
ność zmiany obuwia na lżejsze, nie 
wprawia nas w zakłopotanie. Jednak 
rozumiem – dziś mamy rozmawiać 
o „odgruzowywaniu” stóp, jak to ma-
wiają moi klienci, po zimie i przygoto-
waniu ich do kolejnego sezonu. 

Lato to wbrew pozorom trudny czas 
dla skóry, w tym dla skóry stóp. Wy-
soka temperatura oraz obuwie, które 
nosimy sprzyjają nadmiernemu  po-
ceniu stóp, a następnie ich  rogowa-
ceniu. Zatem w pierwszej kolejności 
proponuję wykonać porządny zabieg 
pedicure u sprawdzonego specjalisty, 
a następnie odpowiednią pielęgna-
cję pomagającą zachować efekty na 
dłużej. 

A co z bardzo popularnymi skarpet-
kami złuszczającymi? Nie wystarczą?

Wiele osób uważa je za domowy za-
miennik specjalistycznego zabiegu. 
Niestety tak nie jest. Skarpetki złusz-
czające są nasączone kwasami, któ-
re działają na wszystkie partie stopy 
tak samo, podczas gdy na samej po-
deszwie mamy do czynienia z warstwą 
rogową o dwóch grubościach – na 
palcach i na podeszwie. Nie zapomi-
najmy również o dużo cieńszej skórze 
na grzbiecie stopy! W przypadku uży-
cia skarpetek złuszczających jest tak 
samo narażona na działanie kwasów, 
jak skóra na podeszwie. Zastosowanie 
tego wynalazku mocno zaburza pra-
cę skóry stopy i jej naturalną barierę 
ochronną, co może w przyszłości skut-
kować zakażeniami grzybiczymi czy 
bakteryjnymi. 

A skarpetki odżywcze i nawilżające? 
Mogłyby wspomóc pielęgnację?
O ile są na bazie naturalnych składni-
ków, to jak najbardziej tak. To produkt 

dla leniwych: zakładasz, po kilkunastu 
minutach zdejmujesz i masz gładkie 
stopy. Warto je stosować dla podtrzy-
mania efektu zabiegu pedicure. 
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Jak podejść do problemu odcisków 
i nagniotków, które często ujawniają 
się po zimie?

Nagniotki i odciski powstają w wy-
niku kumulacji nadmiernego ucisku 
na dany fragment stopy. Należy za-
tem pozwolić usunąć takie zmiany 

wykwalifikowanemu specjaliście za 
pomocą odpowiednich narzędzi, tym 
bardziej, że jest to zabieg bezbolesny. 
Następnie trzeba zastosować odpo-
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wiednie materiały odciążające miejsce 
po zmianie, które można nabyć u swo-
jego podologa lub w aptece. Pozwoli to 
na zregenerowanie skóry i utrzymanie 
efektów zabiegu.
Jeśli chodzi o środki do samodzielne-
go usuwania odcisków, to trzeba być 
bardzo ostrożnym. Preparaty te są naj-
częściej tworzone na bazie kwasu sali-
cylowego, który przy dłuższym czasie 
stosowania może głęboko penetrować 

skórę, doprowadzając do powstania ran. 
Spotkałam się z przypadkiem osoby 
z cukrzycą, która zastosowała samo-
dzielnie taki preparat! Na szczęście sy-
tuacja została opanowana i zakończyła 
się dobrze, ale kto wie, co by było, gdyby 
nie trafiła w odpowiednim momencie 
do specjalisty. Zadziwiająca jest łatwa 
dostępność tak silnych preparatów. Trze-
ba pamiętać, że odciski niejednokrotnie 
są umiejscowione głęboko w skórze, do 

której nie dotrze stosowany preparat, 
a  przy nieostrożnej aplikacji może on 
zniszczyć zdrową skórę wokół zmiany. 
Jeśli już musimy użyć preparatu na wła-
sna rękę, to udajmy się do apteki i wy-
słuchajmy porady farmaceuty. 

Jak często powinno się odwiedzać pe-
dicurzystkę lub podologa?

To bardzo indywidualna sprawa, zależy 
od wielu czynników i potrzeb danego 
klienta. Standardowa wizyta u podologa 
lub pedicurzystki powinna odbywać 
się regularnie co 4-6 tygodni, a u osób 
z problemami stóp nawet i częściej.
Podczas regularnych wizyt specjalista 
czuwa nad kondycją naszych stóp, pro-
blemy z którymi odwiedzamy podolo-
ga lub pedicurzystkę są pod kontrolą, 
co sprawia, że nasze stopy wyglądają 
zdrowo i pięknie.

Jakie problemy zdrowotne ma pani na 
myśli, gdy mówi o częstszych wizytach 
w gabinecie? 
 
Do gabinetu podologicznego trafiają 
osoby z problemami takimi jak: nadmier-
ne zrogowacenie, pękanie skóry, wrasta-
jące paznokcie, brodawki, odciski czy 
nagniotki. Przychodzą one zazwyczaj 
po to, by ten problem szybko rozwiązać 
i przynieść ulgę swoim stopom. Taka 
sytuacja wymaga jednak  częstszych 
i regularnych wizyt. Dla przykładu, usu-
wanie odcisków wymaga czasem wizyt 
co tydzień, pozbycie się problemu wra-
stających paznokci – co kilka dni i jest to 
niezbędne, żeby terapia dała zamierzony 
efekt. Są też choroby przewlekłe, np. 
rogowce, w których proces odnowy na-
skórka jest znacznie skrócony i zajmuje 
około 14 dni. Zatem, jak łatwo policzyć, 
po 28 dniach naskórek osiąga nienatu-
ralną grubość, która znacznie utrudnia 
normalne funkcjonowanie, nie mówiąc 
już o estetyce. Tak więc regularne wizyty 
co 3-4 tygodnie znacznie poprawiają 
komfort chodzenia, estetykę skóry stóp 
jak również wpływają na dobrą kondycję 

lider na rynku leczniczych szamponów
przeciwłupieżowych1

skutecznie zwalcza grzyby powodujące łupież2

zmniejsza łuszczenie skóry oraz świąd3

jest bezpieczny i dobrze tolerowany2

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane  dotyczące działań 
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Nawracający łupież: 
Próbowaliście już wszystkiego? 
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psychiczną klientów. Pamiętajmy, że sto-
py stanowią integralną całość również 
z naszym wnętrzem. Miło zobaczyć, że 
po udanym zabiegu pedicure u moich 
klientów pojawia się szeroki uśmiech 
na ich twarzy.

Jeszcze jedno pytanie o specjalną pie-
lęgnację stóp u osób, które chorują na 
cukrzycę. Jak wiemy, zwłaszcza przewle-
kła cukrzyca może skutkować neuropatią 
cukrzycową. Krążenie obwodowe jest 
wówczas mocno upośledzone i istnieje 
ryzyko pojawienia się tzw. stopy cukrzy-
cowej. Jak temu zapobiegać?

W tym przypadku ważna jest szybka 
reakcja. Cukrzyca to w dzisiejszych cza-
sach coraz częściej występująca cho-
roba, nawet u młodych osób. I tu też 

zalecam wizytę u wykwalifikowanego 
specjalisty podologa w celu wykona-
nia badań przesiewowych takich jak 
sprawdzenie czucia powierzchownego 
i głębokiego, ciepła i zimna. Są to pro-
ste, a zarazem ważne badania, które 
dają nam szybką odpowiedź, w jakim 
stanie są aktualnie stopy chorego. Poza 
tym taka wizyta pozwoli zorientować 
się diabetykowi, na co zwracać uwagę, 
gdy kontroluje stan swoich stóp i jak 
o nie odpowiednio dbać. W przypad-
ku wystąpienia zrogowaceń zostaną 
one również profesjonalnie usunięte 
w trakcie takiej wizyty. Jest to ważne 
i nie należy dopuszczać do powstawa-
nia wspomnianych zmian, gdyż osoby 
chore na cukrzycę, z powodu neuro-
patii mają znacznie osłabione krążenie 
krwi w stopach, co utrudnia gojenie 

się ran. Jeśli zmiany takie nie zostaną 
usunięte w odpowiednim czasie, może 
to prowadzić do dalszych poważnych 
konsekwencji. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę i roz-
wianie wielu wątpliwości.

Warto pamiętać o stopach! Dbajmy 
o nie cały rok, by były będą piękne 
i zdrowe, a to sprawi, że będziemy się 
czuli komfortowo.

Wywiadu udzieliła 

AGNIESZKA LITWIN
Podolog

Pytania zadawała 

SYLWIA KAPUŚNIAK 
Pracownik Apteki
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