Agata Dobrodziej i klamra niosąca uśmiech.

Dobre rady
Podolog
Agaty
Dobrodziej

Mój duży palec czasami jest czerwony jakby
miał zapalenie. Nieprzyjemne uczucie
następowało przeważnie podczas chodzenia.
Wtedy nie było mi do śmiechu. Ulgę poczułem
dopiero gdy usunąłem narożnik
paznokcia.

Och, tego nie potraﬁę słuchać. Głębokie wycinanie
paznokcia to tylko ulga krótkoterminowa. Niestety może
to doprowadzić do wrastania paznokcia, a nawet
znacznie się do tego przyczynić. Dlatego lepiej
skracać paznokcie bardziej prosto.

Aaa, tego nie wiedziałem.

Wyraźnie widać tendencje do wrastania
paznokcia. Aby naprowadzić go na właściwy tor
wzrostu proponuję założenie klamry
ORTOGRIP professional.

Będę się cieszył gdy nie będę więcej
Zabieg ten musi Pan pokryć z własnej kieszeni.

odczuwał bólu. Nie wiedziałem,

Kasa chorych aktualnie nie refunduje tych kosztów.

że klamry zakłada się
na paznokcie stóp.

Pierwsza wizyta
kosztuje 130 euro.
(w Niemczech)

Z pewnością nie tylko Pan. Niewielu wie
o tym, że korekta za pomocą klamry
ORTOGRIP professional może trwale uwolnić od
problemów wrastających paznokci. Tłumaczenie
tego jest bardzo ważne.

One mają wesołe
kolory.

Co Pani teraz robi?
Będzie bolało?

Trzy tygodnie później....
Kolory oznaczają różną siłę drucika. Na
grubszy i szeroki paznokieć zakłada się
klamrę z mocniejszym drucikiem.
Po to żeby jej działanie było
optymalne.

Łącznikiem zwiąże teraz obie części
przyciągając je lekko do siebie. Czuje Pan
jakieś ciągnienie?

Przygotowuję klamrę na Pański paznokieć. Haczyki będą
założone tuż pod paznokieć – proszę się niczego nie obawiać,
nie będzie Pan czuł zbyt wiele. Klamra ORTOGRIP może być
zakładana nawet na paznokcie z zapaleniem wału. Jeśli coś
ukłuje, proszę mi powiedzieć.
Dokończę teraz zakładanie klamry i zabezpieczę wał
paznokciowy. Jeśli w następnych dniach będzie Pan czuł
dyskomfort, proszę się pokazać. Jeśli nie, to zobaczymy
się za cztery tygodnie.

Jeszcze nie, och tak, teraz.

Mógłbym zabrać z sobą kilka
ulotek?

Oprócz tego kolorowe uchwyty
pomagają łatwiej założyć
klamrę.

Krawędzie boczne płytki paznokciowej nie
naciskają teraz na wał paznokciowy. Paznokieć
może teraz rosnąć prosto. Prawie
gotowe.

To rzeczywiście nie boli.

Do widzenia – i proszę nie zapomnieć
o narożnikach paznokci.

Naturalnie tak! Proszę opowiedzieć wszystko
swoim znajomym. Szczególnie to jak klamra

Obiecuję – dziękuję bardzo!

przywraca uśmiech na twarzy.

www.sklep.podologiczny.pl

