DELAVNICA NNB GEL – Ticcopi akademija
PREDSTAVITEV

Natural nail booste gel je revolucija v profesionalni negi nohtov. Z inovativnim gel podlakom, ki se
suši pod UV ali LED lučko, bodo nohti močni in naravno lepi. Odporen je na topila, ščiti in stabilizira
naraven noht, ga okrepi in raste skupaj z nohtom.

Kar 98% vseh testiranih oseb je bilo nad rezultatom navdušenih in bi NNB
sistem priporočili svojim prijateljem.
SEZNAM IZDELKOV

ZA IZVEDBO STORITVE

Koda

Naziv

Cena VP

21335

Natural nail boost gel 10ml

30226

Banana buffer 120/240

1,20

30056

Polirna pila 3/1

2,30

64135

Super shine finish cleaner 100ml

7,50

30001

Cleaner 100ml

7,20

36273

Pila rumena 320/320

1,55

DDV

Vrednost paketa brez DDV

22%

Vrednost paketa z 10% popusta in DDV

34,35

48,69
59,40 €

Cena delavnice z začetnim setom je 150 €.
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

NNB (Natural nail boost) sistem zaščiti naravne nohte in omogoča rast brez poškodb,
cepljenja in lomljenja. Naravni nohti so lahko oslabljeni po odstranitvi umetnih nohtov.
Nohtna plošča je neravna in tanka. NNB sistem ustvari zaščitni sloj in je popolni trajni podlak
za klasične barvne lake, saj je odporen na topila.

NNB gel (brezbarven, even brighter, matt, keratin nude in rose ) raste skupaj z nohtom in ga
lahko znova in znova dopolnjujemo po potrebi.
Rezultat:
- nohti so lepši, močnejši in enakomerni
- nohtna plošča se obnovi
- izjemno tanka plast izgleda kot navaden brezbarven nadlak brez luščenja in pokanja
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Naravni noht oblikujte in previdno popilite , da mu vzamete sijaj in razmastite s Cleanerjem.
Nanesite tanko plast NNB gela in ga posušite 60 sekund v LED ali 2 minuti UV lučki.
Ponovite drugi korak.
Pri nanosu NNB gela pazite da robove dobro namažete, če je plast pretanka se krči
Nohte obrišite s Super Shine finish cleanerjem in spolirajte do visokega sijaja.
Zaključeno površino lahko po želji lakirate.

NAČIN TRŽENJA / PONUDBA V VAŠEM SALONU
Natural nail Booster gel je gel, ki je namenjen premazu naravnih nohtov. S tem gelom nohte le
zaščitimo, ne moremo pa jih podaljševati. S pomočjo NNB sistema boste v nekaj mesecih pridobile
lepe dolge nohte. Primeren je za stranke, ki bi želele le zaščititi lastne nohte in jih ob enem okrepiti.
Za: hitra izdelava, poceni storitev, nova ponudba za kozmetičarke in frizerke.
Proti: pri mastnih nohtih je potreben čas za adapcijo, možna kombinacija z Base Coat vezavo.
Ideja: zelo hitra in cenovno ugodna storitev.

UDELEŽITE SE DELAVNICE NNB GELA
IN PRIDOBILI BOSTE VSE POTREBNO ZANAJE ZA DELO Z NNB GELOM TER
NNB CERTIFIKAT

Delavnica poteka v Grosuplju. Zaradi omejenega števila mest je potrebna predhodna rezervacija.
Udeležbo potrdite na: ticcopi@siol.net ali 01-7865-705.
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