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“He creat un mètode propi per tractar les dolences dels peus amb
productes naturals fets per mi mateixa”

Toca el torn de parlar amb aquesta dona nascuda a Colòmbia. Arlin va arribar a
Espanya fa 20 anys. D’aquests, en fa 17 que viu a Mallorca. El seu matrimoni l’hi ha
donat un fill colombià i una filla mallorquina. Ara està separada però és una gran
lluitadora, amb moltes ganes d’aprendre i en contínua formació. En el moment que va
cursar el taller per emprenedors de l’Ajuntament de Manacor, Arlin tenia 47 anys, tot i
que una gran part de la seva vida l’ha dedicada a fer d’esteticista. Allà on ha trobat la
seva gran passió ha estat al món de la pedicura. Dedicar-se a aquesta variant ja ho
tenia ben clar quan va iniciar el curs, però era necessari donar forma a aquest
projecte, i com no podia ser d’altra manera, al final ho va trobar i ha creat la seva
pròpia marca: ArliNails.

Trajectòria
Moltes de les aficions, passions o professions comencen per una casualitat, o
causalitat com diuen alguns. En el cas de n’Arlin, es pot dir que va ser així. Quan
comptava només amb 12 anys d’edat, va patir un problema a un dels seus peus, una
ungla d’un dit es va ficar dins la carn i això li va ocasionar molèsties i molt de mal. Va
intentar curar-se per ella mateixa, amb la grata sorpresa, que  li va anar molt bé. A
partir d’aquí, ella ja va visualitzar com seria el seu futur. Va estudiar estètica i una gran
part de la seva vida l’ha dedicada a exercir aquesta professió. Ja quan estava a
Colòmbia s’apuntava a totes les formacions per estudiar i reciclar-se i un cop vivint
aquí, segueix aprenent i investigant. Diu que els cursos impartits per les russes són els
millors i s’apunta a tots els que pot.

Què va suposar per a tu assistir al Curs per a emprenedors?
M’hi vaig apuntar perquè volia obrir el meu negoci amb totes les condicions i donar-me
d’alta d’autònoma, obrir-me al públic sense por. Esperava trobar les eines per dur el
meu projecte endavant i aquest curs m’ha donat força, m’ha fet veure que no estic
sola, que moltes persones es troben en la mateixa situació que jo. Puc dir que m’ha fet
somiar i estic contenta i agraïda a l’Ajuntament per les ajudes que ofereix als
emprenedors.
Gràcies a aquest taller vaig agafar coratge per crear la meva pròpia marca, que he
anomenat: ArliNails.
El meu mètode és molt efectiu, m’agrada utilitzar productes naturals que prepar jo
mateixa a l’hora de tractar els fongs dels peus, ungles encarnades, ulls de poll,
hidratació de la pell i tot el que implica la cura dels peus a través de la pedicura. Ja duc
més de 25 anys d’experiència i sé que puc ajudar molta gent que té problemes als
peus. També m’he especialitzat amb la pedicura artesanal i com que m’agrada tot allò
que és natural, els meus pinta-ungles són de procedència vegana.

Com et poden trobar, contactar o seguir la teva trajectòria professional?
El meu gabinet ArliNails es troba a l’Avinguda del Tren, número 7 de Manacor.
També me poden seguir per Instagram: arlinailsinfo.
Es poden posar en contacte amb mi a través del WatsApp: 630 738 616


