NAGELBIJT
ARRANGEMENT
PRIJS: 160€
Nagelbijten is een slechte gewoonte waar je moeilijk vanaf geraakt. Het gebeurt vooral in momenten van stress, of
gewoon uit verveling. De gevolgen hiervan zijn niet min. De vingers kunnen rood en pijnlijk zijn. Daarnaast zitten er
miljarden bacteriën en virussen op je vingers die zich daarna verspreiden op je gezicht en mond, wat kan leiden tot
infecties. Daarnaast is het ook nog eens schadelijk voor de tanden.
Renailed kan je helpen van deze vervelende gewoonte af te geraken in slechts 10 weken tijd.
Afspraak 1:
We controleren de nagels en het hele arrangement wordt overlopen. We doen een uitgebreide manicure, waardoor
je nagels al een stuk langer zullen lijken. Daarna plaatsen we gellak op de natuurlijke nagel met een lichte kleur. Ik
opteer om geen gel met verlenging te plaatsen aangezien u geen lange nagels gewend bent en u zich gemakkelijk
zou kunnen stoten. Je krijgt een nagelriemolie mee naar huis waarmee je minimum 2 keer per dag je nagelriemen
mee insmeert zodat je nagels ook sterker worden.
Afspraak 2: Na 1 week
Omdat de nagels van nagelbijters heel snel groeien, doen we na 1 week reeds een bijwerking van de gellak met
een zelfgekozen kleur. Ondertussen blijft u de nagels verder thuis verzorgen met nagelriemolie.
Afspraak 3: Na 2 weken
Een week later kom je reeds terug voor een nieuwe bijwerking van de gellak met een zelfgekozen kleur. Er wordt
een afspraak vastgelegd voor over 2 weken. Ondertussen blijft u de nagels verder verzorgen thuis met nagelriemolie
Afspraak 4: Na 4 weken
Nu we 4 weken verder zijn, begin je al steeds minder de drang te hebben om aan je nagels te bijten. De de nagels
zijn nu voldoende gegroeid om gel te plaatsen. We plaatsen een nieuwe set op de gegroeide nagel. De kleur mag je
zelf kiezen.
Afspraak 5: Na 7 weken
Nu laten we er 3 weken tussen. We bespreken nogmaals hoe het gaat en de nagels worden met gel bijgewerkt. De
kleur mag je zelf kiezen.
Afspraak 6: Na 10 weken
Na 3 weken kom je terug voor de laatste bijwerking. De kleur kies je zelf en als cadeau krijg je er nog nailart bij!
We maken nog een uitgebreide fotoshoot van de nagels die je altijd wenste!
Nadien kan u overgaan op normale nabehandelingen om de 4 weken of indien gewenst halen we de
gelnagels er terug af en heb je terug mooie natuurlijke nagels!
Bel voor een afspraak:

0474/62 62 40

Of neem een kijkje op:
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