
 

TITANOVÁ NIT‘ 
ošetření zarůstajících a deformovaných nehtů 

 

 

Program školení: 

 Etiologie zarostlého nehtu. Příčiny zarůstání a deformace nehtů. 
 Co je orthonyxie? Úvod. 
 Principy nehtové korektury. 
 Co je titanová nit? Základní pojmy a informace. 
 Výhody špony Titanová nit. Podrobný rozbor. 
 Nejčastější chyby při rovnání nehtů. Užitečné informace z praxe. 
 Pravidla pro správný výběr špony. Užitečné informace z praxe. 
 Nástroje potřebné pro aplikaci korekčního systému „Titanová nit“. 
 Cenotvorba pro službu Korekční systém ve vašem studiu / salonu. Užitečné informace z 

vlastní praxe lektorky. 
 Kde výhodně koupit kvalitní nástroje a zařízení? Užitečné informace z praxe. 
 Postup aplikace špony. 
 Doporučení klientům pro domácí péči. Užitečné informace z praxe. 
 Vypracování terapeutického plánu, sledování pacienta po dobu nošení korekčních 

systémů. Užitečné informace z praxe. 
 Práce se zdrojem vzniklých zdravotních potíží a multidisciplinární spolupráce. 
 Závěrečné fáze práce s pacientem, analýza odvedené práce. Užitečné informace z praxe. 
 Foto demonstrace postupů, kazuistika s komentářem z praxe 
 Praktický nácvik 

Vice info: https://vaspodolog.cz/obchod/online-kurz-titanova-nit-teorie-a-praxe-zive-kzntp/ 

 

 

 

 

Kurz Titanová 

nit je 

prezentován 

kombinovanоu formou výuky (online 

teorie + praxe). 

Po registraci na mém webu a zaplacení kurzu Titanová nit nejpozději 14 dní před začátkem kurzu získáte 

přístup (6 měsíců) ke školicím materiálům - teoretické části. Seznamíte se s tímto typem rovnátka (viz 

program kurzu). V teoretické části se poskytuje kompletní přehled o materiálech a nástrojích, dělím se i 

https://vaspodolog.cz/obchod/online-kurz-titanova-nit-teorie-a-praxe-zive-kzntp/


o odkazy, kde si je můžete koupit v České republice. Samozřejmě pak také podle seznamu nástrojů si 

můžete vyhledat alternativy online nebo jít nakupovat do kamenných prodejen ve vašem regionu. 

Tento formát je poskytován speciálně pro Vás, abyste mohli získat informace předem, zakoupit potřebné 

nástroje a materiály pro práci a po dokončení praktické části ihned nabídnout plnohodnotnou službu 

svým zákazníkům. 

Obvykle, vzhledem k velkému množství informací předávaných během kurzu, nejde jednoduše 

absorbovat všechno, otázky se často objeví později, ale už není nikdo, kdo by je zodpověděl.  Právě kvůli 

tomu jsem rozdělila kurz takto a umožnila interaktivní studium teorie. Pak si přijdete na prakticky kurz se 

základními koncepty a nápady a můžete mít svoje otázky již připravené.  Po absolvování praktické části 

stále máte možnost klást otázky a opakovat materiál, protože k teoretické části máte přístup po dobu 6 

měsíců. 

 

Cena: 5200 vč. dph, Sleva 10% se poskytuje členům České Podologické Společnosti. 

Cena obsahuje malé občerstvení, veškerý materiál na práci a ochranné pomůcky. Po absolvování 

teoretické části máte možnost využít své znalosti na praktickém cvičení v Praze za dohledu lektorky. 

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování.  

Maximální počet účastníku praktické části – 3. 

Místo konání: M. Horákové 66/103, 160 00 Praha 6-Hradčany, TR Salon 

Registrace na termín: v případě zájmu kontaktujte vaspodolog@gmail.com, +420 775 980 362 

Platební a obchodní podmínky kurzů a seminářů pořádaných VASPODOLOG.CZ, Svetlana Raykhman: 

Přístup k Teoretické části kurzu bude otevřen po zaplacení kurzu, nejpozději však 14 dní před termínem 

praktické části, z kapacitních důvodů. 

STORNO UHRAZENÉHO KURZU/SEMINÁŘE. 

Uchazeč má právo kdykoliv před započetím kurzu odstoupit od rezervace. Odstoupení je nutno oznámit 

písemnou formou na e-mail – vaspodolog@gmail.com 

V případě storna provedeme vyúčtování a nejpozději do 14ti dnů převedeme zbývající částku uchazeči. 

Při zrušení rezervace uchazečem účtujeme storno poplatek. Účtuje se manipulační storno poplatek 500 

Kč. Kromě manipulačního storno poplatku se navíc účtuje storno poplatek dle následujících pravidel: 

Zrušení méně než 14 dnů před termínem praktické části, nebo po obdržení přístupů k online části kurzu- 

50 % z ceny celého kurzu. Kurzy a semináře jsou určené pro profesionální pedikéry/ky, podnikající v 

oboru s osvědčením.  

Vyhrazujeme si právo zrušit kurz/seminář v případě malého zájmu nebo nemoci lektora. 

Kontakní osoba: Bc. Svetlana Raykhman tel: +420 775 980 362, e-mail: vaspodolog@gmail.com 

 

 

 

 


