Stop Nagelbijten Behandeling
Door nagelbijten krijg je niet alleen korte en onverzorgde nagels, het is ook nog
eens heel ongezond. Het krioelt van de bacteriën onder je nagels en kan
ontstoken nagelriemen veroorzaken. Je gebruikt je handen voor alles. Het is
een broeinest voor verschillende typen bacteriën, schimmels en gist.

Samen gaan we 7 weken, 1 keer per week in mijn nagelsalon er voor zorgen dat
jij je handen niet meer hoeft te verstoppen en weer trots op ze kunt zijn. Het is
simpel maar uiteindelijk heel effectief.
Wat gaan we doen?

Stop nagelbijten week 1:
Samen overleggen we je wensen en wordt de eerste set acryl of PowerGel
gezet. Je nagels worden niet te lang, ze komen uiterlijk tot je vingertoppen.
Dit om je te laten wennen en te voorkomen dat je, je nagels stoot en daardoor
af breekt. Bij de heren maken we de nagel zo kort mogelijk zodat hij er zo
natuurlijk mogelijk uit ziet.
Stop nagelbijten week 2:
Je komt langs voor een check-up. Je nagels worden gevijld en voorzien van een
nieuwe toplaag. Bij de heren wordt de toplaag mat aangebracht zodat je geen
overdreven glans ziet.
Stop nagelbijten week 3:
Je nagels worden nabehandeld. Dit betekent dat je uitgroei wordt voorzien van
een nieuw laagje acryl of PowerGel en dat je nagels zo nodig weer iets korter
gevijld worden.
Stop nagelbijten week 4:
Je komt weer langs voor een check-up, je nagels worden gevijld en voorzien
van een nieuwe (matte) toplaag.
Stop nagelbijten week 5:
Je nagels worden weer nabehandeld. Dit betekent dat je uitgroei wordt
voorzien van een nieuw laagje acryl of PowerGel en dat je nagels zo nodig weer
iets korter gevijld worden.
Stop nagelbijten week 6:
Weer tijd voor een check-up, je nagels worden gevijld en voorzien van een
nieuwe (matte) toplaag.
Stop nagelbijten week 7:
Dit is de laatste behandeling van het arrangement, we doen een nabehandeling

en als alles goed is gegaan mag je om de 3 weken terug komen voor een
nabehandeling of het verwijderen van het kunstproduct voor de normale prijs
die hiervoor staat.

Belangrijk om te weten.
Hieronder geef ik je nog belangrijke informatie die belangrijk is voor het
slagen van de Stop Nagelbijten Behandeling.

* Je krijgt bij de eerste behandeling een flesje Dadi’Oil en een vijl mee naar
huis, hiermee masseer je minimaal 3x per dag je nagelriemen in om ze soepel
te houden en om bacteriën en infecties tegen te aan.
* In de salon geef ik je tips en trics over je nagelverzorging
* De garantie vervalt indien het advies niet wordt opgevolgd en als je zelf aan
de nagels gaat pulken en of bijten. (Dit is te zien aan je nagels)
* Je dient het totaalbedrag bij de eerste afspraak te voldoen
* Alle vervolgafspraken worden bij de eerste behandeling meteen ingeboekt
* Er vindt geen restitutie plaats bij het niet nakomen van de afspraken of bij
voortijdige beëindiging van het arrangement van jouw kant.
Twijfel je nog? Kom dan langs, laat een gratis proefnagel zetten en overtuig
jezelf!

