Agata Dobrodziej i mała biżuteria na paznokcie

Dobre rady

Ooo, widzisz to cudo? Są to nowe

Chciałam jeszcze raz zobaczyć

klamry na paznokcie?

Podolog
Agaty
Dobrodziej

GOLDSTADT professional
klamrę pełną, zanim
przyjdzie pani Milicz.

Tak, to ﬁlm szkoleniowy
o korekcji paznokci stóp.

Przez ostatnie dwa dni

Nowe klamry są już odpowiednio

znowu się czegoś

przygotowane. Dostępne są jako klamry

nauczyłam. Szkoda, że nie

w paskach do

mogłaś być na tym szkoleniu.
Co mnie
ominęło?

naklejenia,

Poznajesz poprzednią klamrę
GOLDSTADT ?

połówki

Tak, długie, złote paski

albo pełne

do przycinania.
No właśnie. Teraz nie trzeba
ich już przycinać.
Odpowiedni pasek mogę
wykorzystać
praktycznie do
każdego problemu.
W dodatku

Dla mnie najważniejsze jest to, że klamry są
w całości pokryte złotem, nawet końcówki.
W poprzednich klamrach po przycięciu
krawędź nie była pokryta
złotem.

Klamry GOLDSTADT professional zakładane na
krawędzi paznokcia mają styczność z wałem
paznokciowym. Dzięki swym antyalergicznym
i przeciwzapalnym właściwościom są
korzystnym rozwiązaniem dla terapii
wrastających paznokci.

oszczędzam czas na
docinanie. To bardzo
pomysłowe.

Tego nie wiedziałam.
Dlaczego to tak
ważne?

Moje pacjentki chciały złotą
klamrę na paznokciach ze
względu na ładny efekt i na to,
że są płaskie. Klamra na
paznokciu wygląda jak
elegancka biżuteria.

Jedna z uczestniczek szkolenia pochwaliła się, że na założoną

Bardzo się starałam, żeby
przyklejona klamra dobrze się trzymała

złotą klamrę umocowała cyrkonię

Mogłabyś mi przy okazji zdradzić
jakiś sposób?

do ozdoby.
Prawdziwie złota
To jest super
pomysł. To

powierzchnia ma idealne
właściwości przylepne.

Pewnie że tak, pokażę Ci to
najlepiej na modelowych
paznokciach do ćwiczeń, które
sobie zamówiłam.

będzie dobra
propozycja dla
pani Milicz.

kilka
Trenerka podpowiadała nam
klamrę
sposobów jak prawidłowo kleić
do paznokcia.
No tak, za chwilkę koniec mojej

Paznokcie do ćwiczeń?

przerwy
Tak, one są najlepsze dla

obiadowej.

Pani Milicz, witam, gotowa na
założenie małej biżuterii na
paznokieć?

początkujących. Albo gdy chce się
coś pokazać sympatycznej koleżance
kilka trików. Modele paznokci mają wiele
przeróżnych form.

www.sklep.podologiczny.pl

