
 

 

Pięty na piątkę 

 

 

 

Krem pielęgnacyjny  

na popękane pięty od TianDe 

ma zbawienny wpływ na Twoje pięty!  

 

 

 
 

 

Popękane pięty są dla ich właścicieli dużym dyskomfortem, nie mówiąc już o tym, że 

wyglądają przy tym bardzo nieestetycznie. Uczucie ciągłej suchości i podrażnienia skóry, ból 

podczas chodzenia oraz krępujące noszenie butów z odkrytymi piętami to tylko część 

niedogodności. Nie jest przyjemnie widzieć takie stopy, a tym bardziej je dotykać. Dlaczego 

nasze pięty nagle zaczynają pękać? Przyczyn może być kilka. 

 

Pierwsza i najbardziej popularna to niewłaściwa pielęgnacja. Starannie pielęgnujemy naszą 

cerę, o reszcie ciała czasami zapominamy, a tylko niewielką część naszej uwagi poświęcamy 

piętom. A szkoda! Nogi to przecież prawdziwe „pracusie”, gdyż przyjmują na siebie cały 

ciężar naszego ciała, dlatego zasługują na kosmetyki przeznaczone specjalnie dla nich. 

Pamiętaj o tym, że krem do ciała nie nadaje się do pielęgnacji stóp – jest zbyt mało tłusty i 

odżywczy.  

 

Drugą przyczyną pęknięć jest suchy klimat. Latem jak najszybciej chcemy wyskoczyć z 

nudnych spodni i kozaków, i założyć buty nie w pełni zabudowane. Pył i piasek nieuchronnie 

osiadają na skórze i bezlitośnie ją wysuszają, słońce przygrzewa ultrafioletem, a w 

konsekwencji pięty pękają. Nie znaczy to, że należy zrezygnować z odkrytych butów – tu 

znów wszystko zależy od pielęgnacji. Dobry krem do pięt ochroni nogi przed szkodliwym 

działaniem czynników zewnętrznych i nie pozwoli skórze nadmiernie się przesuszać. 

 

Kolejną z przyczyn jest wiek. Po 40-stce w organizmie następują zmiany, które prowadzą do 

tego, że skóra staje się bardziej sucha, a pięty zaczynają pękać  Dasz radę to zmienić! 

 

Krem pielęgnacyjny do pięt od TianDe pomoże uporać się z tymi konsekwencjami i ochroni 

skórę przed pękaniem oraz wysuszeniem.  

W skład kremu wchodzą wyciągi i olejki roślinne, witaminy i składniki nawilżające.  

 

Zapomnij o pęknięciach, suchej i grubej skórze, a ciesz się gładkością i delikatnością swoich 

pięt! 

 

Krem pielęgnacyjny od TianDe:  

piętom na ratunek  

 

Przywracamy miękkość i gładkość:  

- wyciąg z chryzantemy indyjskiej – zmiękcza i łagodzi skórę 

- olejek z kamelii – zmiękcza i nawilża skórę  

- witamina Е – zapobiega suchości skóry 



 

 

 

Pracujemy nad regeneracją:  

- olej z rokitnika – zapewnia głęboką regenerację skóry 

- alantoina – ma właściwości gojące, sprzyja regeneracji komórek 

 

Zapewniamy wydłużone nawilżenie: 

- hialuronian sodu – jeden z najsilniejszych środków nawilżających 

- składniki NMF (naturalnego czynnika nawilżającego) – zapewniają optymalny poziom 

nawilżenia w warstwie rogowej 

 

Krem pielęgnacyjny na popękane pięty skutecznie nawilża i odżywia skórę. Z każdym dniem 

stosowania, Twoje pięty stają się coraz bardziej miękkie! Składniki aktywne, wchodzące w 

skład kremu, działają jednocześnie w kilku kierunkach. 

 

Wyciąg z chryzantemy indyjskiej jest otrzymywany z rośliny, która swoją tryumfalną 

podróż po świecie zaczęła ponad 2500 lat temu. Te niezwykle piękne kwiaty są dziś 

uwielbiane i uprawiane na całym świecie. W Rosji chryzantemy są nazywane królowymi 

jesieni, a w Chinach istnieje powiedzenie: „Jeśli chcesz być szczęśliwy – zasadź 

chryzantemy”. Oprócz zewnętrznego piękna, kwiaty te mają też właściwości prozdrowotne. 

Wyciąg rośliny pomaga zachować młodość skóry, znakomicie ją zmiękcza i łagodzi.  

 

Olej z rokitnika jest popularnie stosowany w medycynie i kosmetologii, a o jego 

właściwościach leczniczych krążą legendy. Wszystko dzięki niezwykle bogatemu składowi. 

Znajdują się w nim witaminy: A, C, E, K, witaminy z grupy B, dużo mikroelementów – 

wapń, mangan, magnez, molibden, żelazo, krzem oraz wielo- i mononienasycone kwasy 

tłuszczowe. Pomaga przywrócić w skórze równowagę kwasowo-zasadową i zapobiega 

powstawaniu suchości. Składniki oleju sprzyjają regeneracji skóry, co jest szczególnie ważne 

przy głębokich pęknięciach na piętach.  

 

Olejek z kamelii jest bardzo popularny w Chinach i Japonii, u nas zaś do tej pory pozostaje 

składnikiem egzotycznym. Praktycznie dwie trzecie masy olejku stanowi kwas oleinowy, 

którego działanie uzupełniają frakcje kwasu palmitynowego i linolowego, a także niewielkie, 

ale ważne dla skóry ilości kwasu stearynowego, arachidonowego i mirystynowego. Ma 

znakomitą zdolność do wchłaniania, natychmiast zmiękcza i nawilża skórę.  

 

Witamina Е to jeden z najsilniejszych antyoksydantów, który troszczy się o młodość i piękno 

skóry. Niedobór witaminy E to jedna z przyczyn suchości skóry i popękanych pięt. Warto 

urozmaicić swoją dietę produktami zawierającymi witaminę E (najwięcej znajduje się w 

orzechach), nie zapominając o stosowaniu kremu od TianDe! 

 

Alantoina to składnik aktywny wielu kosmetyków o unikalnych właściwościach gojących. 

Sprzyja szybkiej regeneracji komórek. W praktyce farmaceutycznej, alantoina jest stosowana 

przy leczeniu wolno gojących się ran, oparzeń i uszkodzeń skóry. Po raz pierwszy została 

otrzymana z komórek embrionalnych ptaków. 

 



 

 

Hialuronian sodu to jedna z najsilniejszych substancji nawilżających, która tworzy na 

powierzchni skóry warstwę ochronną i pomaga jej zatrzymać wilgoć. Sprzyja regeneracji 

komórek naskórka i utrzymuje jego elastyczność. 

 

W składzie kremu pielęgnacyjnego na popękane pięty znajduje się mocznik – składnik 

naturalnego czynnika nawilżającego (NMF) skóry. Mocznik powstaje w organizmie z 

aminokwasu argininy. NMF jest jednym z najważniejszych i niezastąpionych elementów 

zdrowej skóry. Zachowuje jej elastyczność i chroni prze uszkodzeniami. Utrzymuje warstwę 

rogową naskórka w optymalnym stanie. Mocznik znakomicie przewodzi inne składniki 

aktywne kremu do głębokich warstw skóry, przez co zwiększa jego działanie.   

 

Kompleksowa pielęgnacja pięt od TianDe 

 

Krok nr 1: zabiegi wodne  

Zrób kąpiel do stóp  

 

Krok nr 2: pozbycie się zgrubiałej skóry 

Wypoleruj pięty za pomocą pilnika do stóp „Master Quartz”  

 

Krok nr 3: intensywna pielęgnacja  

Nanieś krem pielęgnacyjny na popękane pięty 

 

Aby pięty były „na piątkę”, jest im potrzebna kompleksowa pielęgnacja. W asortymencie 

TianDe znajduje się wszystko, co potrzebne do tego, by wykonać pełnowartościowy zabieg 

pielęgnacji skóry pięt. 

 

Krok 1: zabiegi wodne 

Rozpocznij od rozgrzewającej kąpieli do stóp „Talasso” lub dowolnej kąpieli solnej do stóp z 

serii Master Herb. Te skuteczne produkty pomogą usunąć zmęczenie i uczucie ciężkości w 

nogach, znormalizować wydzielanie potu, zmiękczą zgrubiałą skórę, odciski i modzele, 

przygotowując skórę pięt do dalszej pielęgnacji.  

 

Krok 2: pozbycie się zgrubiałej skóry 

Następnie, niezbędny okaże się pilnik do stóp „Master Quartz“. Jego jedna strona poleruje 

stopy, druga (grubsza) – usuwa ze skóry wszystko, co zbędne. Zabieg ten wystarczy 

wykonywać raz na tydzień.  

 

Krok 3: intensywna pielęgnacja 

Kompleksową pielęgnację stóp kończy zastosowanie kremu na popękane pięty – na wcześniej 

przygotowaną skórę. Składniki aktywne kremu będą starannie troszczyć się o Twoje nogi oraz 

przywrócą im gładkość, miękkość i delikatność.  

 

Krem pielęgnacyjny na popękane piety: miękkość w czystej postaci! 

 

www.tiandekolobrzeg.pl 


