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V rámci doprovodného programu na 18. mezinárodním kosmetickém veletrhu Beauty Forum, který se uskutečnil V rámci doprovodného programu na 18. mezinárodním kosmetickém veletrhu Beauty Forum, který se uskutečnil 
11. – 13. 3. 2010 v Trenčíně, se konaly 2 prezentace společnosti CONETA Otrokovice a jejích hostů. Ve čtvrtek 11. – 13. 3. 2010 v Trenčíně, se konaly 2 prezentace společnosti CONETA Otrokovice a jejích hostů. Ve čtvrtek 
11. března byla prezentace zaměřena na přístrojovou pedikúru a kompletní nehtovou a prstovou protetiku, 11. března byla prezentace zaměřena na přístrojovou pedikúru a kompletní nehtovou a prstovou protetiku, 
v pátek 12. března pak na přístrojovou manikúru. Kromě ředitele společnosti Ing. Petra Němce po oba dny vystu-v pátek 12. března pak na přístrojovou manikúru. Kromě ředitele společnosti Ing. Petra Němce po oba dny vystu-
povali prezident České podiatrické společnosti DiP. Jaroslav Fešar a slovenský lékař MUDr. Vladimír Hostýn.povali prezident České podiatrické společnosti DiP. Jaroslav Fešar a slovenský lékař MUDr. Vladimír Hostýn.
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Po oba dny byly předvedeny praktické ukázky ošetření pomocí přístrojů 
a dalších pomůcek z nabídky společnosti Coneta, která získala v pro-
sinci 2009 významné ocenění „Vynikající prodejce v oblasti péče o no-
hu“. Proto také přizvala k vystoupení prezidenta České podiatrické 
společnosti DiP. Jaroslava Fešara a dlouholetého spolupracovníka, 
slovenského lékaře, školitele a podiatra I. stupně MUDr.  Vladimíra 
Hostýna. Každý z nich ze svého pohledu okomentoval předváděné 
ošetření. Ing. Petr Němec popsal používané přístroje, zmínil se o jejich 
servisu a dalších pomůckách. DiP. Jaroslav Fešar se zaměřil na způsob 
ošetření pokožky a nehtů a MUDr. Hostýn pohovořil o pohybovém 
aparátu a vlivu pedikúry a manikúry na stav nohou a rukou.

Prezentace, která přispěla k propagaci moderních metod v podolo-
gii, se setkala s velkým ohlasem. Společnost Coneta proto chystá 
podobné vystoupení pro podzimní veletrh Interbeauty v Bratislavě.

 Prezentace přístrojové pedikúry – vlevo DiP. Jaroslav Fešar, vpravo Ing. Petr NěmecPrezentace přístrojové pedikúry – vlevo DiP. Jaroslav Fešar, vpravo Ing. Petr Němec

Prezentace přístrojové manikúry – Iveta Uhrová (vlevo)Prezentace přístrojové manikúry – Iveta Uhrová (vlevo)

Přístrojová pedikúra a kompletní technika nehtové a prstové protetikyPřístrojová pedikúra a kompletní technika nehtové a prstové protetiky
 Prezentace a praktické provedení přístrojové pedikúry profesionál-
ním přístrojem s medicinálním atestem
 Zhotovení a možnosti použití prstových protetik pomocí siliko-
nových korektorů
 Způsob aplikace a možnosti korekce nehtů pomocí šponových 
nehtových korektorů

 Přístrojovou pedikúru prováděla Stanislava Červenková, podiatr 
I. stupně.

Praktické provedení přístrojové manikúryPraktické provedení přístrojové manikúry
 Prezentace a praktické provedení přírodní manikúry profesionálním 
přístrojem pro manikúru a nehtový design
 Prezentace a praktické provedení opracování umělých nehtů 
přístrojem pro manikúru a nehtový design

 Přístrojovou manikúru prováděla Iveta Uhrová, slovenská manikérka 
a nehtová designérka.
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