
Każdy z nas doskonale wie, że dłonie są wizytówką człowieka. Przy 
wykonywaniu niezliczonej liczby czynności, utrzymanie odpowiedniego wyglądu 
estetycznego dłoni i paznokci to nie lada wyczyn. 
 
Pękające i rozdwajające się paznokcie powodują dyskomfort i niedogodności w 
normalnym funkcjonowaniu. Popękane, suche dłonie zawstydzają nas. Bardzo istotne jest, 
aby odpowiednio o nie dbać. 
  
Uszkodzone paznokcie i dłonie mogą być wynikiem zbyt częstego kontaktu z chemicznymi 
preparatami. Przyczyną może być również woda. Zbyt częste nawadnianie i wysuszanie 
płytki paznokcia i rąk powoduje, że paznokcie stają się słabe i łamliwe, a dłonie popękane i 
suche. 
  
Przywrócenie odpowiedniego i zdrowego stanu dłoni paznokci jest wyjątkowo 
czasochłonne. 

  
  
1. Przycinanie ich możliwie jak najkrócej, aby 
zapobiegać ich łamaniu się. Zaokrąglić ostre 
krawędzie, dzięki temu nie dojdzie to uszkodzenia 
płytki paznokcia. Należy to robić przynajmniej raz w 
tygodniu, w zależności od tempa im wzrostu. 
  
2. Zwilżanie wacika lub bawełnianej szmatki w naturalnej oliwie z oliwek (lub innym olejku 
o właściwościach regenerujących i nawilżających) i delikatnie wmasowywać w opuszki i 
paznokcie. Co najmniej raz dziennie, aby przywrócić odpowiedni stan nawilżenia. 
  
3. Mycie rąk mydłem nawilżającym i ciepłą wodą, aby utrzymać je w czystości i zapobiec 
powstawaniu infekcji. Nie należy myć dłoni zbyt często, gdyż naraża się jej wówczas na 
WYSUSZENIE. 
UWAGA! Po każdym myciu należy zastosować krem nawilżający! 
  
4. Jako dodatkowe środki wzmacniające, można stosować odżywki do paznoki w postaci 
oleistych balsamów. Zaleca się to po wykonaniu wszystkich poprzednich punktów NA NOC 
lub przed wyjściem z domu. 
  

 
  
1. Odpowiednia higiena. Mycie nawilżającym i 
regenerującymi mydłami. Nie mogą zawierać 
PARAFINY(sprawia ona pozory gładkiej cery, lecz skóra 



wówczas nie oddycha). Chodzi przede wszystkim o nawilżenie NAJNIŻSZYCH partii skóry. 
Mydła zawierające jojobę, oliwę z oliwek, arganowy olejek doskonale spełniają ten 
warunek. 
  
2. Dokładne osuszenie(między palcami, aby nie tworzyć warunków do rozwoju bakterii i 
grzybów), najlepiej papierowymi ręcznikami, gdyż frotte mogą podrażnić skórę i przenosić 
bakterie.  
  
3. Po każdym myciu zastosowanie kremu do dłoni(nawilżającego). NIE ZAWIERAJĄCEGO 
PARAFINY. 
  
POLECAMY W NASZYM SKLEPIE: 
  
- Serum arganowe z drzewem herbacianym i czosnkiem 
- Oleisty balsam do pielęgnacji dłoni i paznokci 
- Eliksir do paznokci 
- Krem nawilżająco regenerujący do dłoni 
 

http://softolive.com/serum-arganowe-do-paznokci-neroli-czosnek-drzewo-herbaciane.html
http://softolive.com/oleisty-balsam-dlonie-i-paznokcie.html
http://softolive.com/regenerujacy-eliksir-do-paznokci.html
http://softolive.com/krem-do-dloni-przeciwzmarszczkowy.html

