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Dones amb càncer participen en un taller de
maquillatge i cura de la pell a l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova
Impartit per la Fundación Stanpa, en el marc d’un programa altruista, ajuda
les pacients en tractament a recuperar la seva imatge i autoestima
Demà tindrà lloc la primera sessió, de 15.30 a 17.30 h, a la sala polivalent de
l’Hospital de Dia Oncohematològic
Dotze dones que actualment segueixen un tractament actiu contra el càncer
s’han inscrit per participar en un taller de maquillatge i cura de la pell, impartit per
la Fundación Stanpa, a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Demà tindrà lloc
la primera sessió d’aquest taller, de 15.30 a 17.30 h, a la sala polivalent de
l’Hospital de Dia Oncohematològic.
El taller corre a càrrec de la Fundación Stampa, en el marc del programa
internacional ‘Posa’t guapa, et sentiràs millor’, que ajuda pacients en tractament
actiu a recuperar la seva imatge i autoestima ―que pot veure’s perjudicada pels
efectes secundaris dels tractaments oncològics. Un total de 36 hospitals de tot
l’Estat espanyol han impartit aquest taller des de l’any 2012, dirigit per més d’un
centenar de professionals de l’estètica voluntaris i que compta amb la
col·laboració de professionals d’oncologia, psicologia i amb coordinadors de
l’Associació Espanyola contra el Càncer.
Durant el taller, els voluntaris guiaran les participants a través de 12 passos
bàsics per cuidar la pell, protegir-se del sol i maquillar-se durant el tractament. En
els tallers s’utilitzen necessers de productes donats per les empreses
participants.
La Fundación Stanpa és una organització sense ànim de lucre promoguda per la
Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica, que està reconeguda com a
fundació d’interès general per part del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat.
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