
Pani Jager, jest Pani ładnie opalona. Była 

Pani na urlopie?

O, dziękuję. Moja 

opalenizna jest efektem 

codziennej pracy 

w ogródku. Tam 

 zawsze jest co 

         robić...

Oj tak, to prawda.

W przyszłym tygodniu wybieramy się na 

urlop w Alpy. Będzie to nasza pierwsza 

wędrówka po górach.

Super! Jak długo planujecie być na szlaku?

   W sumie tydzień. 

   Startujemy 

z Oberstdorf, 

a celem jest Meran.         Ma Pani 
   przynajmniej 
  dobrze rozchodzone 
         buty?

          Mam dobre buty, bo często 

chodzimy na spacery. Obawiam się tylko 

bolesnych odcisków. To nasza pierwsza tak 

                     długa wędrówka.

  Dobre buty to połowa sukcesu. Teraz Pani 

 stopy powinny być regularnie pielęgnowane 

 kremem, który wzmocni skórę i doda jej 

elastyczności. Najlepszy jest pecalvus® Fusscreme 

Granatapfel zawierający naturalny ekstrakt 

  owocu granatu, olejek pestek dzikiej róży

                      i orzechów Macadamia

Myślę, że na początku mogę mieć pewne trudności żeby 

się przyzwyczaić do codziennego kremowania stóp. 

Chociaż widzę szansę, że w międzyczasie przerodzi się to 

w pewnego rodzaju rytuał i że moje stopy będą 

                 miały się lepiej.

  naprawdę niezbędny, 

   zresztą dla każdego 

       turysty.

Sztyft idealnie zabezpiecza przed odciskami 
          i pęknięciami delikatnej skóry na stopach.

Podobnie jak 

        jeleni łój?

Tak! Sztyft zawiera naturalne składniki m.in. jeleni łój chroniący 

przed podrażnieniami stóp w butach. Może być stosowany 

miejscowo, dlatego jest oszczędny w stosowaniu. Jest idealny na 

                                 podróże i na wędrówki.

A jak często się go stosuje?

        Najlepiej cienką warstwę nanieść 

  rano, jeszcze przed rozpoczęciem 

 wędrówki. Przede wszystkim na miejsca 

najbardziej  narażone na tarcie. Działa 

 przez wiele godzin. W razie potrzeby lub 

 w międzyczasie można go użyć ponownie.

I jeszcze jedna dobra rada między nami 
kobietami. Sztyft bardzo pomaga gdy uda 
 od wewnętrznej strony się ocierają 
                  – wypróbowane!

Zgadza się – muszę to 

podpowiedzieć mojej przyjaciółce 

Helenie. Ona ma z tym problem.

Może chce Pani jeszcze jeden sztyft dla Pani męża?

Mój mąż uważa, że jest 

twardzielem i że nie 

  potrzebuje nic takiego.

Wobec tego podaruję Pani plaster na odciski. Może mu 

 go Pani wręczyć gdy poskarży się na pierwszy 

                           odcisk.

Dziękuję bardzo, 

będę pamiętała.

Życzę „bezodciskowej” wędrówki po 

 Alpach i do widzenia za 6 tygodni.

Agata Dobrodziej i wędrówka po Alpach

www.sklep.podologiczny.pl
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Dobrodziej  

Na wędrówkę po 

    górach dodatkowo

    radzę zabrać peclavus® 

    PODOcare Hautschutz 

     w sztyfcie. Jest 
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