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Wstęp 

Usługa, którą oferujesz 
Popyt na usługi jest obecnie bardzo duży. Oznacza to, że wykonując na rzecz innych 
jakieś świadczenie lub usługę, otrzymujesz za to odpowiednie wynagrodzenie. 

Częścią Twojej pracy jest przykładanie dużej wagi do własnego wyglądu i higieny, a 
także do odpowiednio dobrego poziomu świadczonej usługi. Jeżeli usługi, które 
wykonujesz, nie będą odpowiednio dobre, Twoi klienci po prostu odejdą. 

Po pomyślnym odbyciu tych praktyk część Twojej odpowiedzialności będzie obejmować 
nie tylko  
zadbanie o wysoki poziom higieny osobistej i w miejscu pracy, ale również sposób 
postępowania względem klientów. A ten zakres obejmuje Twoją osobowość, należytą 
staranność, rady przekazywane klientom oraz etykę zawodową. 

Usługa, której się od Ciebie oczekuje 
Niezależnie od tego, czy przyjmujesz stałego, czy nowego klienta, już od momentu 
wejścia do salonu powinien on czuć się komfortowo i mieć zaufanie do Twoich usług. 
Oczekuje on usługi na jak najwyższym poziomie, a zarazem poświęcenia jemu uwagi i 
zapewnienia odpowiedniej pielęgnacji. Prawdopodobnie będzie on bardziej zadowolony 
z usługi może nie na najwyższym poziomie, jednak świadczonej z odpowiednią 
dbałością o niego, niż z usługi bardzo wysokiej jakości, lecz bez troski o niego jako 
klienta. 

Spis treści 
Moduł A 02 Przygotowanie miejsca pracy 
Moduł A 03 Powitanie klienta/ wywiad (Podstawowa kontrola) 
Moduł A 04 Pedicure (kosmetyczna pielęgnacja stóp) 
Moduł A 05 Manicure (pielęgnacja dłoni) 
Moduł A 06 Podstawowy masaż stóp 
Moduł A 07 Modelowanie paznokci u stóp 
Moduł A 08 Podstawowa wiedza teoretyczna 
…… Na zakończenie 

Moduł A 02 

Przygotowanie miejsca pracy 

Do zabiegów pedicure Spa i manicure potrzebne będą następujące materiały robocze: 
4 małe ręczniczki dla klientów, miska do pielęgnacji stóp, pilniki do 
profesjonalnych zabiegów, pilniki jednorazowe, szpatułka metalowa, cążki do 
skórek, cążki do paznokci, obcinacz do paznokci, gąbka do usuwania 
zrogowaciałego naskórka, perełki do kąpieli lub mydło w kremie, lakier do 
paznokci, baza pod lakier do paznokci, zmywacz do paznokci, oliwka do paznokci, 
preparat do usuwania skórek, peeling do stóp, krem do stóp, maska do stóp, 
patyczki z drzewa różanego, rękawiczki i maseczka ochronna na twarz,  
(Produkty jednorazowe można przechowywać w małej puszce i stosować częściej do 
zabiegów wykonywanych dla tego samego klienta, aż do ich zużycia.) 
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Narzędzia do profesjonalnych zabiegów są dezynfekowane i sterylizowane po każdym 
użyciu, dzięki czemu można je zastosować do wykonywania zabiegów u innych 
klientów. 
RADA:  Patrz również rozdział „Podstawowa wiedza teoretyczna” podpunkt „Higiena” 

Moduł A 03 

Powitanie klienta 

Powitaj klienta, ew. zabierz od niego kurtkę lub płaszcz i powieś na wieszaku. Ew. 
zapytaj klienta, czy nie chce skorzystać jeszcze z toalety. Zdarza się, że klient podczas 
zabiegu będzie musiał skorzystać z toalety. 
Zaprowadź klienta na miejsce wykonywania zabiegu i wypełnij razem z nim kartę 
wywiadu/kartę podstawowej kontroli. (Czy jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę. np. 
zrogowaciały naskórek, miejsca ucisku, alergie, obrażenia w obrębie stóp itp.) 
Zadbaj o to, aby klient zajął wygodną pozycję siedzącą. 
Teraz przygotuj kąpiel dla stóp, umyj/zdezynfekuj swoje dłonie. 

 

Zabieg można wykonywać tylko na zdrowych stopach, nie wykonywać zabiegów u 
cukrzyków i osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe. 

Moduł A 04 

Przebieg pedicure 

1. Woda do kąpieli stóp powinna mieć właściwą temperaturę (ok. 37 stopni Celsjusza 
– letnia woda). 
Kąpiel stóp powinna trwać od 5 do 8 minut.  
Silne zrogowacenia usunąć pumeksem, wykonując okrężne ruchy, bez 
nadmiernego nacisku. 

2. Osusz starannie stopy i sprawdź jeszcze raz,     
    czy nie występują na nich zmiany, np. skórne lub w obrębie płytki paznokcia. 
3. Usuń teraz miskę do pielęgnacji stóp, aby nie przeszkadzała w dalszych zabiegach. 
4. Sprawdź, czy klientka i Ty macie wygodną pozycję siedzącą. 
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5. Zdezynfekuj swoje dłonie i stopy klientki  
    za pomocą środka do dezynfekcji skóry, nie zapomnij o przestrzeniach między 
palcami. 
6. Usuń ew. pozostałości starego lakieru do paznokci. (Możesz to zrobić również przed 
kąpielą stóp). 
7. Skróć paznokcie klientki do wymaganej długości. Musisz pamiętać o tym,  
    aby paznokcie były prosto obcięte.  
    Skracaj paznokcie małymi „kroczkami”. (Pamiętaj: Im mniej płytki paznokciowej w 
cążkach,  
    tym łatwiej jest ją obciąć). Koniecznie pamiętaj o tym, aby  
    swoimi palcami rozdzielać palce stóp klientki, tak aby nie doszło  
    do urazów. Skracaj paznokcie jeden po drugim, 
8. Przed piłowaniem paznokci załóż maseczkę, chroniącą usta i    
    nos. Spiłuj paznokcie pilnikiem do paznokci (o uziarnieniu 180). 
    Zaleca się piłowanie tylko w jednym kierunku. Nie ma znaczenia, który to będzie  
    kierunek. Rozdziel palce u stóp klientki własnymi palcami  
    i stabilnie je przytrzymaj. Małe zgrubienia paznokci możesz również ostrożnie usunąć  
    pilnikiem. Uważaj, aby nie uszkodzić pilnikiem skórek przy paznokciach klientki.  
9. Pokryj skórki obficie preparatem do zmiękczania skórek.  
10. Po ok. 2 minutach metalową szpatułką lub  
      patyczkiem odsuń ostrożnie skórki z płytki paznokcia. Zwróć uwagę na siłę  
      nacisku, aby odsuwanie skórek nie było dla klienta bolesne.  
      Wyczyść wolną przestrzeń pod płytką paznokciową. 
11. Usuń ostrożnie cążkami skórki odsunięte za pomocą  
      patyczka. (Tylko małe odstające zrogowaciałe fragmenty skóry).  
      Odcięcie całej skórki przy paznokciu może doprowadzić  
      do obrażeń. Ponadto w wyniku kompletnego usunięcia skórki  
      może dojść do wnikania bakterii aż do korzenia paznokcia i do jego uszkodzenia. 

Jeżeli klient nie chce za każdym razem korzystać z pedicure Spa, w tym momencie 
kończysz wykonywanie zabiegu pielęgnacji stóp. Na koniec nałóż po kropli oliwki na 
skórki przy paznokciach i wmasuj ją w ramach zakończenia pielęgnacji w skórę stóp i 
palców u stóp. 

Zabieg Wellness 

Przed peelingiem przynieś najpierw w misce do pielęgnacji stóp świeżą, ciepłą wodę. 

Podczas peelingu (prawa stopa klienta) usuwasz pozostałą złuszczoną skórę 
okrężnymi, płynnymi ruchami. Zrogowaciały naskórek znajduje się najczęściej pod 
stopą i na małym palcu u stopy. Peeling gruboziarnisty może doprowadzić do 
podrażnienia skóry na górnej powierzchni stopy, jeżeli nacisk na stopę będzie zbyt silny 
lub ruchy zbyt szybkie.   

Mały ręczniczek (dla klientów) zanurz w ciepłej wodzie i wykręć materiał tak, aby nie był 
nadmiernie nasączony wodą. Takim kompresem owiń prawą stopę. 
Pozostaw kompres na ok. 2 minuty. W tym czasie wykonaj peeling lewej stopy i powtórz 
działanie z ręczniczkiem. 
Wtedy usuń peeling z prawej stopy i owiń ją suchym ręcznikiem. 
To samo powtórz przy lewej stopie, a następnie owiń ją suchym ręcznikiem. 
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Musisz usunąć całą masę peelingującą, aby drobne ziarenka nie przeszkadzały 
podczas masażu. Pamiętaj również o pięcie i przestrzeni między palcami. Musisz także 
dokładnie oczyścić płytkę paznokcia, w przeciwnym razie lakier do paznokci lub żel nie 
będzie się należycie trzymał płytki. 

W przypadku podrażnienia skóry (np. po depilacji owłosienia) lub urazów zalecam 
wykonanie peelingu cukrem trzcinowym, ponieważ sól morska mogłaby powodować 
nieprzyjemne pieczenie skóry. 

Na zakończenie usuń miskę z wodą. 

Nałóż maskę na stopy ew. za pomocą pędzla do nakładania maski i owiń stopę 
woreczkiem foliowym. Aby nie doszło do wychłodzenia stopy, owiń ją suchym 
ręcznikiem. Możesz również użyć poduszki wypełnionej pestkami wiśni itp. Pozostaw 
maskę na 5-20 minut. 

Ten czas możesz wykorzystać np. na manicure. 
W tym celu przygotuj miejsce pracy do wykonania manicure (Moduł A 05). 

Moduł A 05 

Manicure 

1. Skróć paznokcie u dłoni do właściwej długości. 
2. Następnie spiłuj paznokcie w jednym kierunku, nadając im żądany kształt. 
    Pamiętaj, aby nie piłować pospiesznie linii bocznej paznokcia. Prowadzi to  
    nierzadko do urazów w obrębie łożyska i wału paznokcia 
3. Pokryj skórki grubą warstwą preparatu do zmiękczania zrogowaciałego naskórka. 
4. Odsuń ostrożnie zrogowaciały naskórek patyczkiem lub 
    szpatułką. 
5. Usuń preparat do zmiękczania zrogowaciałego naskórka ligniną, nasączoną   
   wcześniej zwykłą wodą. Możesz zaproponować tutaj również krótką kąpiel dłoni  
    (ok. 1 min) lub usunąć preparat do zmiękczania zrogowaciałego naskórka       
    za pomocą ciepłego kompresu. 
6. Cążkami do skórek ostrożnie usuń (skubiąc) odstające „resztki skóry”.  
7. Teraz nałóż bazę pod lakier do paznokci (base coat). Następnie pokryj paznokcie  
    wybranym barwnym lakierem, a po ok. 3-5 min suszenia nałóż lakier wierzchni top  
    (top coat). 
8. Następnie możesz jeszcze nałożyć nieco olejku do paznokci oraz kremu do  
    codziennej pielęgnacji. 

Oprócz pedicure Spa, możesz również zaoferować manicure Spa. 
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Moduł A 06 

Masaż stóp 

Dzięki masażowi stóp możesz zapewnić swoim klientom dodatkową porcję „dobrego 
samopoczucia i pielęgnacji skóry”. Intensywne wcieranie kremów może znacznie 
poprawić kondycję skóry, zwłaszcza w przypadku bardzo suchej skóry. 

Masuje się przede wszystkim mięśnie. Istnieją różne chwyty masażu, mające różne 
działania w zależności od intensywności i szybkości ich wykonywania.  

Głaskanie: wykonywane całą dłonią, z uciskiem w kierunku serca. 
Rozcieranie: wykonuje się je z większym uciskiem i w szybszym tempie niż głaskanie. 
Najczęściej wykonuje się je tylko jedną częścią dłoni np. kłębem kciuka oraz palcem 
wskazującym. Chwyt ten stosuje się rozgrzania masowanego fragmentu. 
Ugniatanie: polega na ugniataniu na zmianę za pomocą kciuków i pozostałych palców. 
Należy przy tym nieco podnosić masowane miejsce. Uważaj, aby nie „uszczypnąć” przy 
tym swoich klientów. Ten chwyt należy stosować z nieco większą siłą, pozwala on na 
poprawę ukrwienia oraz przyspieszenie szlaków metabolicznych. 
Ważne: Nie zajmujemy się problemami wymagającymi leczenia klinicznego lub 
terapeutycznego. Naszym celem jest wyłącznie odprężenie i zapewnienie dobrego 
samopoczucia. 

Do masażu możesz stosować dostępne w handlu kremy. Jednak samodzielne 
mieszanie kremów i olejków pozwala na nieco więcej indywidualności i dostosowanie 
produktów do poszczególnych klientów. (Zwróć uwagę na ewentualne nietolerancje lub 
alergie klientów) 

Jako olejki bazowe sprawdzą się olej jojoba, olej z kiełków pszenicy, oliwa z oliwek lub 
inne naturalne oleje bez domieszek. Olejki eteryczne pozyskiwane są z części roślin. Z 
uwagi na to, że w handlu dostępne są zazwyczaj olejki o wysokim stężeniu, dlatego 
bardzo ostrożnie ustalaj ich dawkę.  
Do masażu wystarczy zazwyczaj: 3-4 krople olejku eterycznego na 1 łyżkę stołową 

Najpierw Twój klient musi się wygodnie położyć. Przyjemność sprawią mu cicha muzyka 
relaksacyjna oraz miła woń pomieszczenia. Twoje paznokcie powinny był krótkie, 
zalecam również zdjęcie biżuterii. Może ona przeszkadzać podczas masażu.  
Przestrzegaj przeciwwskazań. Jeżeli występują przeciwwskazania, masaż nie zawsze 
jest możliwy. 
Przeciwwskazaniami do masażu mogą być np. choroby naczyń obwodowych, 
zakrzepice, zapalenie żył, miażdżyca, obrzęki, choroby serca, ciąża, stany zapalne lub 
inne zranienia. 

W większości przypadków jako kremu do masaży można użyć nałożonej maseczki, 
możesz również swój własny krem dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. 
Podziel stopę na 5 torów. Począwszy od palucha (1 tor) aż po mały palec (5 tor). 
Niewielkimi ruchami okrężnymi ruchami możesz teraz masować poszczególne tory 
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(zapytaj klientów o odpowiedni nacisk). Na koniec pogłaszcz jeszcze stopę 1-2 razy. 
Masaż stóp powinien trwać ok. 3-5 minut na każdą ze stóp. 
Chwyty masażu powinno się wykonywać w jednostajnym tempie - każdy chwyt po 3 
razy. 
Skonsultuj z klientem właściwy nacisk (ewentualnie wykona chwyt testowy). 
Wybrane tempo oraz wykonanie poszczególnym ruchów powinny być identyczny przy 
masażu obu nóg. 
Przedstawione tu chwyty masażu stanowią wyłącznie sugestię. Zawsze możesz je 
połączyć z „własnymi” chwytami masażu. Każdy inaczej odczuwa masaż i każdy 
masażysta subiektywnie inaczej masuje.  

Moduł A 07 

Modelowanie paznokci metodą żelową 

Potrzebujesz następujących materiałów: 
tunelowa lampa UV, żel wygładzający, żel do manicure francuskiego, lignina, 2 pędzelki, 
cleaner,  
bloczek polerski, pędzelek do usuwania pyłu 

1. Nanieś niewielką ilość cleanera na ligninę i odtłuść  
płytkę paznokciową i skórkę przy paznokciu. 
2. Nadaj szorstkości płytce paznokcia za pomocą bloczka polerskiego. 
3. Usuń pył z płytki paznokcia za pomocą bloczka polerskiego. 
4. Stwórz puste przestrzenie między malcami za pomocą separatora palców (lub 
ligniny). 
5. Ustaw stopę klientki w taki sposób, żeby żel nie skapywał. 
6. Nanieś „cienką” warstwę żelu wygładzającego. 
7. Utwardzanie żelu w lampie UV trwa 2 minuty. 
8. Powtórz całą procedurę na drugiej stopie. 
9. Wymodeluj białe końcówki paznokci na płytce paznokci za pomocą pędzelka, tworząc 
tzw. francuski manicure. 
10. Ponownie utwardź żel w lampie UV przez 2 minuty. 
11. Ponownie nałóż cienką warstwę żelu wygładzającego na paznokcie i utwardzaj go w 
lampie UV przez 2 minuty. 
12. Powtórz tę procedurę na drugiej stopie. 
13. Następnie zmyj tak zwaną „lepką wierzchnią warstwę”.  
W tym celu ponownie nasącz ligninę/wacik w cleanerze 
14. Nałóż kroplę olejku do paznokci na płytkę paznokcia oraz krem do codziennej 
pielęgnacji na stopę i delikatnie je wmasuj. 

RADA: Jeżeli Twoja klientka nie chce już więcej żelu, możesz usunąć go za pomocą 
wacika nasączonego w acetonie, wystarczy nałożyć go na płytce paznokcia i ściągnąć 
po 20 minutach. Resztę należy ostrożnie usunąć za pomocą pilnika do paznokci. 
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Modul A08 

Moduł A 08 Podstawowa wiedza teoretyczna 

Higiena i sterylizacja 
Jako pedikiurzystka/pedikiurzysta zobowiązana/zobowiązany jesteś również podczas 
wizyt domowych do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 
dotyczących higieny. 
Firma Gustav Baehr GmbH oferuje plan higieny online. Znajdziesz go pod adresem: 
www.baehrshop.de/hygieneplan 

Metody zachowania higieny 
W celu wyeliminowania bakterii i innych organizmów można skorzystać z różnego 
rodzaju metod. 
Materiały jednorazowe (pilniczki kartonowe ze szmerglem, patyczki różane, pumeks) są 
przeznaczone dla tylko jednego klienta.  
Materiał profilujący (metalowy lub innego rodzaju) można dezynfekować i sterylizować. 
Przed dezynfekcją zapoznaj się z zaleceniami producenta. Dokładne dawki i informacje 
dotyczące czasu potrzebnego na dezynfekcję znajdziesz na produktach. 
Następnym krokiem jest sterylizacja przyrządów. Według dzisiejszych standardów 
sterylizacja przebiega z użyciem sterylizatora na gorące powietrze w temperaturze 180 
stopni Celsjusza i trwa 90 minut. Konieczne jest sprawdzenie sterylizatora 2x do roku za 
pomocą bioindykatorów. W tym celu skontaktuj się z instytutem higieny. 
Współpracujemy z instytutem higieny w Gelsenkirchen, nr telefonu: 0209-1586-127). 
W przypadku chęci otrzymania wytycznych dot. obsługi autoklawu od urzędu ds. 
zdrowia zasięgnij informacji u danego producenta/dostawcy.  

Po każdym klientce należy zmieniać rękawiczki, jeżeli nie posiadasz worka 
jednorazowego na myjkę do stóp, to musisz po każdym kliencie j gruntownie wypłukać, 
a następnie wlać środek do dezynfekcji powierzchni. 
Przed kolejnym użyciem myjki należy odczekać, aż do zakończenia dezynfekcji. 

Uprzątnij walizkę, stanowisko pracy, urządzenia i krzesło klienta, a następnie przetrzyj 
szmatką nasączoną w środku dezynfekcyjnym.  

Środek dezynfekcyjny 
to roztwór stosowany zazwyczaj do dezynfekowania nieruchomych obiektów, takich jak 
umywalki, podłogi, pojazdy i fotele robocze. Pozwala to na zredukowanie ilości bakterii 
do bezpiecznego poziomu, jednak zazwyczaj nie zabija zarodników.  
Nie nakładaj go na skórę. 

Preparat antyseptyczny 
stosuje się do eliminowania bakterii i mikroorganizmów lub do hamowania ich rozwoju. 
Produkuje się go w formie roztworu i można nakładać go na skórę. 

Bakteriocyd, środek sterylizujący odpowiedni do pedicure. 
Pamiętaj o przestrzeganiu i postępowaniu zgodnie z zaleceniami producenta.  
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Higiena osobista  
Higiena osobista wpływa na jakość Twojej usługi.  
Budzi zaufanie klienta w Twoje kompetencje.  

Uwagi dotyczące przepisów dotyczących higieny 
Federalny Urząd ds. Zdrowia (BGA) zajmuje się monitorowaniem higieny. 
Rozporządzania dotyczące higieny obowiązują również dla obszaru pedicure, ponieważ 
podczas przy wykonywaniu tej działalności „możliwe jest przenoszenie czynników 
chorobotwórczych choroby przenoszonej poprzez krew na urządzeniach lub 
przyrządach”. Dotyczy to zwłaszcza wirusów Aids oraz żółtaczki typu B. 
W przypadku usług pedicure wystarcza z reguły wdrożenie działań dezynfekcyjnych 
oraz czyszczących. Jeżeli jednak podczas pedicure wystąpi krwawienie, bezwzględnie 
konieczne jest przeprowadzenie sterylizacji odpowiednich instrumentów i frezarki.  

Zranienia musisz opatrzyć natychmiast za pomocą środków do odkażania ran (np. 
„Pedilenu, środka do odkażania ran Octenisept lub innego podobnego środka), a 
następnie zakleić plastrem. 
Dalsze informacje dotyczące środków higieny i odpowiednich środków dezynfekcyjnych 
otrzymasz w lokalnym urzędzie ds. zdrowia. 
Po wykonaniu każdej usługi zobowiązana jesteś do odkażenia stanowiska pracy, 
pojazdu, fotel roboczego i fotela klienta za pomocą środka do dezynfekcji powierzchni. 
Zamieć podłogę i nakryj ją czystą ściereczką. 

Zdezynfekuj wykorzystane przyrządy w specjalnym preparacie do ich czyszczenia, 
pamiętaj aby przestrzegać zaleceń producenta dotyczących czasu dezynfekcji i dawki 
preparatu.  
W tym celu przepłucz najpierw przyrządy zimną wodą, aby do roztworu nie dostały się 
resztki naskórka lub paznokci. 
Po dezynfekcji przepłucz przyrządy zimną wodą i wysusz. W tym celu użyj szmatki nie 
zostawiającej włókien. 

W przypadku zanieczyszczenia przyrządów płynami ustrojowymi (krwią, ropą itd.) lub 
kontaktem z chorą tkanką (np. krwiakami, paznokciami i skórą z dolegliwościami 
grzybiczymi itp.) zobowiązana jesteś do wysterylizowania przyrządów i zutylizowania 
wymiennych nasadek. 
Po dokonaniu dezynfekcji zdecyduj, czy pracowałabyś tymi przyrządami na własnych 
stopach, w przeciwnym razie konieczna jest sterylizacja.  

Ponieważ w poszczególnych krajach związkowych obowiązują inne wytyczne dotyczące 
higieny, powinnaś skontaktować się z odnośnym urzędem ds. zdrowia i zasięgnij 
informacji o obowiązujących wytycznych i przepisach dotyczących higieny.  

Moduł A 08 Podstawowa wiedza teoretyczna 

Rejestracja działalności w organach publicznych 

Jeżeli chcesz założyć własną działalność gospodarczą, musisz zarejestrować ją w 
urzędach publicznych, niezależnie od tego, czy otwierasz salon, czy będziesz oferować 
usługi mobilne. 
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Rejestracja działalności gospodarczej 
Aby prowadzić działalność usługową w zakresie pielęgnacji dłoni i stóp, należy zgłosić 
ją we właściwym lokalnym urzędzie (wydział gospodarczy). Należy wypełnić specjalny 
formularz i wnieść stosowną opłatę. W wielu krajach związkowych właściwy urząd (w 
którym można bezpośrednio uzyskać informację na ten temat) automatycznie 
przekazuje zgłoszenie działalności do urzędu skarbowego, branżowego zakładu 
ubezpieczeń społecznych i właściwej izby rzemieślniczej. Jeżeli takie automatyczne 
zgłoszenie nie jest praktykowane, założyciel firmy musi sam pofatygować się do 
wspomnianych urzędów i zgłosić swoją działalność. 
Rejestrując firmę, podajesz przedmiot swojej działalności: 
kosmetyczna pielęgnacja stóp, masaż stóp, stylizacja paznokci u stóp i manicure. 

Odpowiedzialność cywilna w pracy pedikiurzysty 
Prowadząc salon pielęgnacji stóp czy wykonując usługi mobilne w tej branży należy 
obowiązkowo wykupić zawodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
Roszczenia osób, które np. w niezamierzony sposób doznają szkód podczas 
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych stóp, mogą ew. zagrozić egzystencji 
działalności. 
RADA: Sprawdź oferty u różnych ubezpieczycieli i je porównaj! 

Urząd ds. zdrowia i higieny 
Sprawdź odnośne nakazy we właściwym urzędzie ds. zdrowia i higieny. A dokładniej: 
Zapytaj w urzędzie ds. zdrowia i higieny, jakie musisz spełnić wymagania dotyczące 
prowadzenia działalności o takim charakterze. Ew. poproś o pisemne potwierdzenie. 

Podstawy prawne 
Pedikiurzystka musi pamiętać o tym, że nie może ingerować w obszary zarezerwowane 
dla zawodów medycznych, tzn. zajmuje się ona wyłącznie zdrowym człowiekiem/jego 
stopami.  

Obowiązek zachowania poufności 
Zgodnie z regulacjami zawartymi w § 2-3 fed. kodeksu karnego pedikiurzystka podlega 
obowiązkowi zachowania poufności. 

Księgowość/ doradca podatkowy 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczanie kasy odbywa się analogicznie. W 
pewnych okolicznościach może występować obowiązek prowadzenia elektronicznej 
kasy fiskalnej. Tzw. „kasa gotówkowa” to również możliwa opcja 
i jest ona nadal często stosowana. W przypadku kasy gotówkowej jest jednak ważne, 
aby osoba, która jest za nią odpowiedzialna, prowadziła rozliczenia gotówki w sposób 
dokładny i weryfikowalny dla urzędu skarbowego. 

Nie działaj bez planu! 

Jakich klientów chcesz pozyskać – kto będzie Twoją grupą docelową?  
Gdzie chcesz pracować? Z jakimi kosztami jest to związane? Jaki będzie nakład czasu?  
Jaka koncepcja jest dla Ciebie odpowiednia? Zanim zaczniesz rozważać inne kwestie, 
odpowiedz najpierw na powyższe pytania.  
W obecnych czasach firma bez strony internetowej praktycznie nie istnieje. Na stronie 
internetowej możesz zamieszczać informacje o swoich usługach oraz ew. ofertach, 
dzięki czemu będziesz spotykać się ze stałym zainteresowaniem. 
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Reklama/ cennik 

Dzisiaj reklama jest równie ważna, jak informacje przekazywane „z ust do ust”.  
Większość klientów niemieckich wydałaby od 16,00 € do 30,00 € na pielęgnację stóp.  
9% z tych, dla których zabiegi pielęgnacyjne stóp są istotne, mogliby wydać nawet 
kwoty od 31,00 € do 35,00 €. 

 

Reklama powinna zostać wydrukowana wyraźną czcionką na kolorowym papierze.  
Dzięki temu będzie wyróżniać się od innej „białej” korespondencji i będzie czytelna 
również dla starszych osób.  
Pamiętaj: Reklamę pamiętamy dopiero wtedy, gdy zobaczyliśmy ją co najmniej siedem 
razy. Dzięki niej stajemy się identyfikowalni. Podobna zasada obowiązuje dla ogłoszeń 
w prasie. To oznacza, że Twoje ulotki będą w ciągłym obiegu: w różnych kolorach i z 
okazji różnych promocji (np. wiosna, walentynki, Wielkanoc, Dzień Matki, specjalna 
oferta letnia, jesień, Dzień Św. Mikołaja lub Boże Narodzenia).  
Pamiętaj, aby zawsze wyraźnie uwypuklać elementy, które zapewnią Twoją 
rozpoznawalność.  
Np. Twoje nazwisko, nazwę firmy lub logo, które zawsze powinno być duże i widoczne. 

Inną możliwość: propozycja promocyjnych zabiegów pielęgnacyjnych stóp. Wybierz 
jednego lub dwóch klientów, którzy są komunikatywni i sprawnie działają w sieci. 
Zaproponuj im bezpłatny zabieg pielęgnacyjny stóp z prośbą, aby w zamian zapewnili 
Ci reklamę w postaci rekomendacji. Idealnym wyborem będą osoby, które są bardzo 
aktywne i np. regularnie odwiedzają studia fitness, korzystają z sauny lub basenu. Czyli 
również tam, gdzie stopy są widoczne. Doświadczenie pokazuje, że to kobiety głównie 
rozmawiają na temat wypielęgnowanych stóp i to one je podziwiają. 

W wyszukiwarkach można znaleźć różnych internetowych oferentów usług. 
Można skorzystać z ich oferty wykonania ulotek, wizytówek, opracowania strony 
internetowej lub materiałów reklamowych. 
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Przykład kalkulacji kosztów: 

Ważne jest, aby w swoich kalkulacjach uwzględnić fakt, że może będziesz musiała 
utrzymać się sama wyłącznie ze swoich dochodów. Nie oznacza to wcale, że taka 
sytuacja musi nastąpić, ale powinnaś założyć, że może się zdarzyć.  
Podatek od dochodów: 
W kolejnym kroku ważne jest uzyskanie przejrzystego obrazu w zakresie podatku od 
dochodów. Bezwzględnie musisz mieć rozeznanie w tej kwestii. Dlatego koniecznie 
zalecam przeprowadzenie wcześniej  rozmowy z doradcą podatkowym, który z 
pewnością okaże się pomocny. 

Pierwszą istotną kwestią będzie to, czy działalność prowadzona jest w sposób mobilny, 
czy w salonie kosmetycznym. Jaka będzie wysokość ponoszonych kosztów: czynszu, 
prądu itp. Amortyzacja też jest ważna! 
Jakie pojawią się inne, dodatkowe koszty: 
Materiały eksploatacyjne (kremy, rękawice, maseczki ochronne, ubezpieczenia, 
naprawy, materiały dekoracyjne, woda. pralnia, doradca podatkowy, reklama, urlop itp.). 

Kalkulacja 

Etapy pracy   ______Czas trwania ok. 60 minut        _ Cena__ 
Rozmowa wstępna/czas relaksu po zabiegu   5 minut 
Zabieg pedicure    
- Kąpiel stóp i pielęgnacja              30 minut           € 21,90 
- Maska na stopy          15/20 minut   € 9,90 

Zabieg manicure podczas zabiegu  
nakładania maski na stopy     
- Pielęgnacja wraz z pomalowaniem paznokci 15/20 minut            € 17,90 
 Lakier do paznokci         €  6,00 
      
Masaż stóp           8 minut   €  8,00 
          Łącznie.      € 63,70 
Zużycie materiałów    ok. € 10,00  
Czas pracy (0,80 euro/minutę)       ok. € 48,00  
Inne pozycje, prąd/woda/ręczniki 
materiały eksploatacyjne itp.            ok. € 5,70  

Zalecana cena         € 63,70 

Modelowanie paznokci u stóp  20 minut    € 19,80 
Zużycie materiałów    ok. € 3,80    

Zalecana cena         € 18,80 
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Jeżeli zaproponujesz jedynie zabieg pielęgnacyjny stóp z użyciem żelu, inne usługi ew. 
nie będą wykonywane. Wtedy zalecana cena kształtowałaby się na poziomie € 41,70. 
Ale ponieważ lubimy niższe ceny, lepiej wygląda kwota € 39,90 ☺. 

Sporządzając kalkulację ceny uwzględnij również cenniki swojej konkurencji. Wiele 
zależy też od tego, na jakim obszarze będziesz proponować swoje usługi.  

Jeżeli będzie to okolica o niskiej strukturze cen (czynsz, wynagrodzenia itp.), 
prawdopodobnie otrzymasz mniej za swoje usługi, niż w obszarze z nowym 
budownictwem lub w dużej aglomeracji miejskiej. 

Jednak osoby pracujące na obszarach wiejskich są coraz częściej skłonne do płacenia 
większych kwot za „chwilę relaksu”.  

Na zakończenie 

Możliwe, że będzie to dla Ciebie zupełnie nowe zajęcie, zatem – bazując 
na własnym doświadczeniu – muszę powiedzieć, że na początku będziesz 
potrzebować więcej czasu dla swoich pierwszych klientów. I to nie jest nic 
złego. Wszystko potrzebuje czasu. Zobaczysz, że z każdym klientem 
będzie szybciej i łatwiej. Na początku lepiej zachować większą ostrożność i 
pewność w działaniach. To znacznie lepsze, niż szybkie wykonywanie 
czynności i doprowadzenie do obrażeń u klienta. 
Sprawność i szybkość przyjdzie sama, im pewniej będziesz wykonywać 
swoje działania. ☺ 

W mojej szkole chętnie sięgam po przykład związany z kursem na prawo 
jazdy: 

Przypomnij sobie swoją pierwszą jazdę pod okiem instruktora. Tę 
niepewność i strach. 
Masz do tego prawo... 

.... i z jaką pewnością siebie dziś prowadzisz swoje auto.  

Daj sobie czas... 

To Twój czas, bez presji. 

Jeśli pojawią się pytania, chętnie odpowiemy na nie podczas naszych 
webinarów. 

Życzę Ci wiele radości i niewielu trosk w wykonywaniu nowego zawodu. 

Twoja  
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