
Žena a pohyb Objevili jsme pro vás

nohy jako 
v bavlnce 
podle Lenky Švábové

v  žádném přípa-
dě si je nenechte 
operovat!“ kázal 

mi lékař, s nímž jsem 
chtěla vyřešit své vbo-
čené palce na nohou. 

„Operace vás nemine!“ řekla mi o šest týdnů 
později lékařka, která v ordinaci kolegu za-
stupovala. Aha! Problémy s nohama nejsou 
ničím ojedinělým – celý den nás oddaně nosí 
a taková zátěž se musí někde projevit. Řešení 
ale zjevně není vždy jednoznačné. Svěřte se 
tedy do rukou odborníka – podologa. Já se 
chystám zajít do institutu Hilarion (www. 

hilarion.cz), kde snad 
vyřeším své obtíže 
s palci a rovnou si tu 
nechám udělat i doko-
nalou pedikúru.
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Těchto 14 dní

Lenka…

Tuhé koupelové pěny 
Lush stačí rozdrobit do 

vody a rázem máte vanu 
plnou bublinek a vůně. 
V podzimní kolekci nás 

baví kočička Bewit-
ched a třpytivá Sparkly 

Pumpkin. (165 Kč/ks, 
cz.lush.com) 

Zachumlat 
se do bublin

Batůžky opět vítězí nad  
kabelkami. Aby ne, když 

jsou tak hezké a praktické!  
Batoh Lylee Doris,  

www.vivantis.cz, 1499 Kč

Avokádovým olejem BioAroma (252 Kč / 100 ml, www.
bioaroma.cz) můžete ošetřit suchou pokožku a zbavit ji 
vrásek nebo si ho pro lepší hydrataci vetřít do vlasů.

Na pleť i do vlasů

134 www.jenprozeny.cz/zenaazivot

Suchá, mokrá, přístrojová, 
manuální – možnosti pedikúry 
jsou široké, dopřát bychom si 
ji měli zhruba jednou za měsíc

wellness
Zápisník

Zubní pasta NanoCare, 
White Pearl, www.
krasnyusmev.cz, 249 Kč

vyzkouŠeLa 
novou zubní pastu 

White Pearl 
s nanočásticemi 

24karátového zlata 
a práškem z uhlíku. 

NavŠTíviLa 
 Stezku korunami 
stromů krkonoše 

(www.stezka- 
krkonose.cz)  

a uŽiLa si sjezd 
z Černé hory  
na koloběžce.

Dětské boty Sole 
Runner, model Puck, 
www.naboso.cz, 
1890 Kč

 

jako bosky
skoro

Tvrdé podrážky, úzké boty 
a podpatky mohou zapříčinit

bolesti kolen, kyčlí i zad. „Bosé“ 
boty jsou vhodné pro dospělé

i pro děti. Velký výběr
najdete na  

www.naboso.cz.


