ШИНИ ЗА ЗАЛЕПВАНЕ

НОВО

СЪЗДАДЕНО ОТ

НОВИТЕ
ШИНИ ЗА ЗАЛЕПВАНЕ
СЪЗДАДЕНИ ОТ 3TO
Лесни за употреба като пластири
Бързи и лесни за употреба
Отлично прилепване към всички нокти
Незабавно облекчаване на болката
Патентован медицински инструмент

Произведено в Германия
Markenqualität vom Spezialisten
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PODOSTRIPE ® предлага всички предимства
на съвременната ортонексия:
Бързи и лесни за употреба;
Отлично прилепване към всички нокти;
Незабавно облекчаване на болката;
Патентован медицински инструмент.

Това са новите шини за залепване
от 3TO – Лесни за употреба като пластири
С новите шини за залепване PODOSTRIPE вече е още по-лесно за педикюриста
да осигури на клиента облекчаване на болката и дискомфорта. Терапията
с шини PODOSTRIPE позволява израстването на здрав нокът. Като повдига
впитите нокти, шината PODOSTRIPE осигурява моментално облекчаване на
болката и оттам – подобряване на общото състояние на клиента.
Гъвкава пластична
шина

Патентованата технология на PODOSTRIPE съчетава всички предимства на
съвременната техника за корекция на ноктите в един продукт – лесно
поставяне и отлично прилепване на всички нокти. Благодарение на мекия
материал, от който е изработена, шината може да се използва върху всички
форми нокти. Може да се използва в почти всички случаи, при които се
наблюдават деформирани, болезнено впити и извити нокти.

Зона
за издърпване

Шините са подходящи за козметична корекция на деформирани нокти и
могат да се използват при клиенти с диабет. PODOSTRIPE е подходящ за
употреба както от опитни професионалисти, така и от начинаещи. Като
допълнение шините PODOSTRIPE гарантират незабавно облекчаване на
болката и са почти невидими.
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Зона за залепване 1 се
намазва с лепило и се залепя.

Избира се от три размера – S, M и L.

4

Шината се активира чрез
издърпване на държача.

PODOSTRIPE

Зони за залепване

3

Нанася се тънък слой лепило
върху Зона за залепване 2.

5

В опънато положение се залепя
и Зона за залепване 2.

6

Държачът се отстранява от скобата.

Ползи
за клиентите
Незабавно облекчаване на
болката
Почти незабележими върху
ноктите
Без нарушение на ежедневието
Бърза терапия - без изчакване
Премахва причината за
дискомфорта
Нокътната плочка, нокътното
легло и кожната гънка не са
засегнати

Непрекъснат ефект

Безболезнена терапия
за незабавно облекчение

Шината PODOSTRIPE се залепва
към нокътя и се активира в две
лесни стъпки. Подобно на опъната гумена лента, шината повдига края на ноктите и премахва
болката у клиента. Активираната
шина запазва действието си до
нейното премахване или подмяна
(на всеки 3-6 седмици).

Новата шина помага на всички клиенти с
впити, извити и деформирани нокти.
Подходяща е за рискови пациенти и деца.
Осигурява незабавно и дълготрайно облекчение от болката и ефективно лечение.
А приложението е толкова лесно, колкото
залепването на пластир.

Заоблени ъгли и краища без стрес за кожната гънка

Ползи
за педикюриста
Лесни за употреба
Подходящи за диабетици,
рискови пациенти и деца
Бърза терапия (по време на
регулярна услуга педикюр)
Мекият материал е подходящ
за всички форми нокти

Подходящи за извити
и остри нокти

Без остри краища
за максимум комфорт

Тъй като материалът, от който са
изработени шините PODOSTRIPE
е мек и еластичен, шините лесно
могат да се поставят на деформирани нокти. Краищата на силно
извитите нокти вече не са бариера
за новата технология на шините.

Леко прозрачната пластмасова шина
приляга плътно на повърхността на
ноктите и остава плоска. Не се изисква
последващо покритие в зоната на поставяне. Заоблените ръбове на шината
предотвратяват дразненето в областта
на кожната гънка.

Налични в три размера

Мек материал за
всички видове нокти

PODOSTRIPE

Новите шини за залепване
създадени от 3TO
Комплект PODOSTRIPE
код: ТОХ3500

Шини PODOSTRIPE

Аксесоари

Размер S (13 мм), кутия 8 бр. - ТОХ3610
Size M (16 мм), кутия 8 бр. - ТОХ3620
Size L (19 мм), кутия 8 бр. - ТОХ3630

Клещи PODOSTRIPE
Лепило ORTHOGLUE 7 мл - TOX7800

3TO GmbH
Fichtenstr. 3
D-82041 Deisenhofen
Germany

За поръчки:
Стар Нейлз – България
тел. 032 622 968 ; 02 983 61 63
www.starnails.bg

Tel.: +49 )0)89 - 4520 833 - 0
Fax: +49 )0)89 - 4520 833 - 99
info@3to-gmbh.de

www.facebook.com/3TO.GMBH
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• PODOSTRIPE S (13 мм), кутия 6 бр.
• PODOSTRIPE M (16 мм), кутия 6 бр.
• PODOSTRIPE L (19 мм), кутия 6 бр.
• ORTHO GLUE, лепило с четка
• Клещи PODOSTRIPE
• Наръчник за работа

