DELAVNICA BIO GLASS GEL – Ticcopi akademija
PREDSTAVITEV

Bio glass gel je edinstven gel na tržišču, ki zaradi svoje bio združljivosti ustvarja naravno
vezavo z naravnim nohtom. Telo ga ne zavrne temveč podpira nastanek novega tkiva.
Izboljša se oprijem gela in ne pride do poškodb naravnega nohta.
SEZNAM IZDELKOV

ZA IZVEDBO STORITVE

Koda

Naziv

Cena VP

21427

Bio glass gel bond 10ml

26,95

21342

Bio glass gel 10 ml

25,60

21428

Bio glass sealer 10ml

24,20

30266

Banana buffer 120/240

1,20

30246

Profi pila special 100/180

1,20

30001

Cleaner 100 ml

7,20

20085

Čopič za gel

3,15

20070

Papirnate šablone

DDV

Vrednost paketa brez DDV

102,80

22%

Vrednost paketa z 10% popusta z DDV

112,87

13,40

Cena delavnice z začetnim setom je 210€.
Cena poleg začetnega seta vključuje še interno gradivo, LCN certifikat, pisalo in blok, mini
darilo, prigrizek s kavo in 10% popust ob nakupu v naši trgovini na dan delavnice.
Po opravljenem tečaju smo vam na voljo za brezplačno svetovanje.
T EHNIČNI OPIS

Gel je INOVACIJA iz medicine, 100% brez kislin, vsebuje bioaktivne sestavine, ki se aktivno vežejo
z naravnim nohtom. Bio-Glass vsebuje samo vezne elemente, ki so kompatibilni s telesom, saj je
bil prvotno razvit za izdelavo umetnih kosti v telesu. Telo prepozna BIO GLASS GEL kot naravni
material in ga ne zavrne. Desetletja raziskav so pokazale, da bioaktivno steklo, zlasti na področju
kozmetike, izkazuje visoko bio združljivost. Bio-Glass ustvarja naravno vezavo z naravnim
nohtom. Bio-Glass-a telo ne zavrne, ampak podpira nastanek novega tkiva, ki temelji na posebni
anorganski sestavi. Predvsem se izboljša oprijem med naravnim in umetnim nohtom. Poleg tega
Bio-Glass deluje kot nosilec za bioaktivne snovi.

BGG omogoča, da se na osnovi aktivnih sestavin zmanjša poškodbe nohtov, ki nastanejo zaradi
vezav s kislinami. BGG ima zelo nežen pastelni ton in je primeren za vse tipe nohtov.
Varujte strankine nohte!
Posebni kompleks Bio-Glass-a vsebuje L-cistein in Chitosan, ki podpirata regeneracijo in tako
precej izboljšata strukturo nohtov.
· L-cistein je aminokislina in kot protein je najpomembnejši element keratina. Ta sestavina je
bistvena za zdravo rast nohtov.
· Chitosan je biopolimer naravno prisotnih poliamino saharidov in ima dokazljivo antibakterijski in
fungicidni učinek. Zato je še posebej primeren za poškodovane nohte, kot tudi za mikro poškodbe
podnohtja in raz vzdolž podnohtja, ki nastanejo zaradi nepravilnega piljenja.
POSTOPEK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pripravimo naravni noht po ustaljenem postopku za nanos gelov.
Obrišemo nohte s Cleanerjem.
Pod noht pričvrstimo šablone.
Nanesemo plast Bio glass bonda na tanko na noht in posušimo 2 min v UV ali 60 s v LED
lučki.
Drugo oblikovalno plast BGG nanesemo na naravne ali umetne nohte in oblikujemo.
Posušimo 2 min v UV-lučki ali 60 s v LED-lučki.
Odstranimo disperzno plast .
Nežno popilimo , da nohte oblikujemo v želeno obliko.
Nanesemo zaključni sloj z Bio glass sealerjem.
Neutrjeno plast obrišemo s Cleanerjem.

NAČIN TRŽENJA / PONUDBA V VAŠEM SALONU
Bio Glass Gel je namenjen vsem, ki imajo šibke naravne nohte in jih želijo okrepiti, ne želijo pa
pretiranega podaljšanja svojih nohtov. Priporočljiv je tudi za vse stranke, ki so se odločile, da bodo
prekinile z uporabo trajnega laka in si želijo obnoviti in regenerirati naravni noht.
Za: inovativen, bio kompatibilen, regenerativen.
Ideja: Ponudite svojim strankam regeneracijo nohtne plošče.

UDELEŽITE SE DELAVNICE BIO GLASS GELA
OB NAKUPU
OSNOVNEGA
NNB ZANAJE
V VREDNOSTI
59€Z PRIDOBITE
IN PRIDOBILI
BOSTEKOMPLETA
VSE POTREBNO
ZA DELO
BIO GLASSCERTIFIKAT
GELOM TERNNB
LCN
MANIKERJA NA BREZPLAČNI DELAVNICI IN CERTIFIKAT.
POSTANITE STROKOVNJAK ZA ŠIBKE IN POŠKODOVANE
Delavnica poteka v Grosuplju. Zaradi omejenega števila mest je potrebna predhodna rezervacija.
Udeležbo potrdite na: ticcopi@siol.net ali 01-7865-705.
Ticcopi d.o.o., Ane Galetove 8, Grosuplje, tel.:01 7865 705, e-mail.:ticcopi@siol.net, www.ti-lepa.si,
FB: LCN Slovenija, Instagram: lcn_slovenija

