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EDITORIAL

Bestel nu gemakkelijk en snel op www.nemcosmetics.nl

Beste relatie,

We zijn verheugd u onze nieuwe “NEM catalogus” aan te mogen bieden met tips en producten voor dagelijks gebruik 
in uw salon. Dankzij uw vertrouwen is NEM COSMETICS B.V. al 45 jaar partner en leverancier van de professionele 
schoonheidsbranche. Ons bedrijf is gespecialiseerd in cosmetica, make-up, salonproducten, apparatuur, saloninrichting 
en het exploiteren van salons.  

Ook in deze catalogus bieden we u weer veel nieuwe kwaliteitsproducten aan tegen zeer scherpe prijzen, dankzij onze 
grote internationale samenwerking met inmiddels 84 landen. Hierdoor is onze inkoopkracht verder toegenomen en 
doen wij onze inkoop alleen rechtstreeks bij de producenten. 

Ons assortiment is zeer uitgebreid en continu in ontwikkeling. Wij houden u middels onze digitale nieuwsbrief graag 
op de hoogte. U kunt zich hiervoor inschrijven op www.nemcosmetics.nl. Heeft u liever persoonlijke uitleg dan bent u 
van harte welkom in onze ruime showroom waar we u alles graag persoonlijk tonen. Een afspraak bij u op locatie kan 
natuurlijk ook. 

Kunt u een artikel niet vinden of heeft u nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze 
medewerkers. Ons telefoonnummer is 0345-588100 

Wij wensen u weer veel leesplezier met deze catalogus.

Met vriendelijke groet,
NEM Cosmetics B.V.

Menno de Haan
Directeur - NEM Cosmetics B.V.

Schoonheid op haar best!

XL COMBI TOWER
De XL COMBI TOWER is een goed voorbeeld van zeer degelijke 

Duitse kwaliteit en hoort in de basis van iedere professionele 
schoonheidssalon. 

De XL COMBI TOWER 
bestaat uit:  

· Een unieke Vapozone.
· Sterk borstelapparaat.

· Vacuüm & spray 
apparaat.

· Louplamp naar keuze.

TOPKWALITEIT APPARATUUR 
EN SALONINRICHTING

Sinds 1972 is NEM COSMETICS 
uw betrouwbare partner. 

Kwaliteit, service en 
ondersteuning zijn nog steeds 

onze kernwaarden. In onze 
showroom te GELDERMALSEN 
geven we u graag deskundig 

advies, voor een afspraak of 
meer informatie belt u met

T: 0345-588100.

GREY MATE
De GreyMate MICRODERMABRASIE 
is een geavanceerd, 
computergestuurd en krachtig 
microdermabrasie apparaat 
waarmee u bent verzekerd van 
absolute top resultaten voor 
huidverbetering en verjonging. 
Een intense peeling van de huid, 
onder vacuüm, met aluminium 
oxide kristallen of glazen micro 
kristallen (speciaal voor de 
gevoelige huid). De behandeling 
word verder ondersteund door led 
licht therapie en vibratiemassage.

jaar 

apparatuur &

saloninrichting
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De NEM Catalogus is sinds 1997 een begrip in de professionele schoonheidsbranche

 1997             1998-1999    2000             2001              2002            2003-2004   2005-2006    2007-2008    2010-2012   2014-2015

20 jaar de NEM CATALOGUS
De huidige NEM catalogus zijn wij 20 jaar geleden begonnen als SMART BUY catalogus omdat u met de 
catalogus heel eenvoudig telefonisch uw producten kunt bestellen. De NEM catalogus geeft u informatie 
en professionele tips van professionals voor professionals. 

INHOUDSOPGAVE

Has succesfully completed the professional internship, 

                   organized by the school             

Trainer’s signature Date
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NEM Cosmetics is tevens exclusief 
partner van Ericson Laboratoire, 
Algologie en Stagecolor cosmetics.
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YOUR PERSONAL MAKE-UP ARTIST

Stagecolor is gestart in de jaren 
’70 op Broadway-7th Avenue als 
exclusieve make-up lijn voor de top 
klasse NEW YORK make-up artists. 
Professionals in de visagie en 
cosmetische instituten over de hele 
wereld gebruiken de kwalitatieve 
producten van Stagecolor. Ieder 
product is het resultaat van intensief 
onderzoek en jarenlange ervaring. 

Haar inspiratie komt uit de 
internationale fashion en lifestyle 
scene – 7th Avenue New York- 
The Beauty System.

MEDICAL SKINCARE
Het Multi Therapie concept van 
Professor Ericson is gebaseerd 
op wetenschappelijke expertise 
waarbij gebruik wordt gemaakt 
van hoogwaardige celtherapie. 
Hiermee heeft u een innovatief en 
resultaatgericht antwoord op alle 
huidproblemen. De therapeutische 
effectiviteit van onze ingrediënten, 
formules, behandelingen en producten 
maakt Ericson Laboratoire zéér geschikt 
voor professionele schoonheids- en 
huidspecialisten.

THE MARINE GARDEN SKINCARE
Algologie verwerkt alle actieve 
hoogwaardige ingrediënten uit de zee direct 
in hun laboratoria. Hun unieke locatie op het 
Pen Lan peninsula in Bretagne is direct aan 
de zee waaruit de ruim 800 soorten zeewier 
en marine planten komen. Een natuurlijk en 
kwalitatief Frans kuurmerk geïnspireerd op 
de heilzame werking van de zee. Al bijna 
30 jaar biedt Algologie u een complete lijn 
innovatieve cosmetische producten voor 
gelaat, lichaam en supplementen voor 
schoonheid van binnen uit. De producten 
zijn geschikt voor elk huidtype en bieden een 
oplossing voor elk huidprobleem. 

THE MARINE GARDEN SKINCARE
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ZO KUNT U SNEL EN EENVOUDIG BESTELLEN
Voor een snelle en foutloze bestelling vragen wij u om de 
volgende gegevens:
▪ Uw debiteurnummer of postcode + huisnummer
▪ Uw emailadres voor de bevestiging en factuur
▪ Uw afl ever-en factuuradres
▪ Artikelnummers of productnamen en inhoud
▪ Aantallen en wanneer u het geleverd wilt hebben

 
U BELT:      0345-588 100 (vanuit NEDERLAND)
     016-632 151  (vanuit BELGIË)
Deze gemakkelijke en snelle manier van bestellen geeft u ook 
nog de gelegenheid tot meer informatie en advies. 

U E-MAILT: BESTELLING@NEMCOSMETICS.NL
Stel uw bestelling op uw gemak samen en verstuur deze wanneer 
u wilt. 

VIA DE WEBSHOP: WWW.NEMCOSMETICS.NL
Zeer eenvoudig en 24 uur per dag voor u beschikbaar. U vindt 
hier ons actuele en complete assortiment met gedetailleerde 
informatie en foto’s. Tevens zitten er veel handige functies in om 
het voor u nog makkelijker te maken. 

Heeft u nog geen inloggegevens? Registreer uzelf dan en uw 
inloggegevens, worden binnen enkele seconden naar uw 
emailadres gestuurd. 

IN DE NEMSHOP: GERDINA’S HOF 25, 
   4191 MX GELDERMALSEN
Ons complete assortiment kunt u zien, testen en direct 
meenemen. Natuurlijk staan onze specialisten voor u klaar om u 
te adviseren.

NOTEER HIER UW DEBITEURNUMMER
     

SNELLE LEVERING
VANDAAG BESTELD MORGEN IN HUIS
NEM Cosmetics levert direct uit eigen magazijn. Als u uw 
bestelling vóór 12 uur plaatst, dan heeft u de volgende werkdag 
uw producten al in huis

GRATIS LEVERING IN BENELUX
Voor bestellingen in de BeNeLux geldt:
■ Bestelling boven de € 150,- excl. BTW wordt (franco) GRATIS 
 geleverd  
■ Bestelling tussen € 50,- en € 150,- excl. BTW wordt € 10,- 
 leveringskosten berekend
■ Bestelling onder de € 50,- excl. BTW wordt € 15,- leveringskosten 
 berekend 
■ Bij leveringen zwaarder dan 25 kg worden de werkelijke 
 verzendkosten in rekening gebracht, ongeacht het 
 orderbedrag.
■ Voor orders die per brievenbuspost verzonden kunnen worden 
 hanteren wij de geldende portokosten vermeerderd met 
 administratiekosten. Verzending geschiedt voor rekening en 
 risico van de afnemer.
■ Transport- en installatiekosten van behandelstoelen, 
 saloninrichting en apparatuur € 125,- excl BTW 
■ Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud 
 – goederen blijven na afl evering eigendom van 
 NEM Cosmetics B.V. totdat alle uit de overeenkomst 
 voortvloeiende verplichtingen volledig zijn voldaan.

ZO KOOPT U HET VOORDELIGSTE IN
■ Kwantumkortingen in deze catalogus die oplopen tot 
 30%; zie de prijs per afgenomen aantal: 1, 3, 6, 12, 24, 48
 stuksprijs. Indien u grotere aantallen wenst in te kopen 
 neem dan contact met ons op. 
■  De samengestelde KITS in deze catalogus zijn een stuk 
 voordeliger dan wanneer u alle producten los koopt. 
 Kortingen die oplopen tot 50%
■  Meldt u online aan op onze e-mail nieuwsbrief via 
 www.nemcosmetics.nl en u ontvangt maandelijks onze acties! 
 kortingen die tot 50% oplopen.  

BETALINGSMOGELIJKHEDEN
■  Contant of per pin bij levering of afhalen. 
■ Doorlopende- of éénmalige machtiging.
■  iDeal, veilig en gemakkelijk online op www.nemcosmetics.nl
■  Per overschrijving binnen 14 dagen, voor vaste klanten, na 
 acceptatie. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt 
 u automatisch op contante betaling gezet en behoudt 
 NEM Cosmetics B.V. het recht om extra administratiekosten en 
 rente door te berekenen.
■  Leasing, in overleg en onder voorbehoud.
■  Saloninrichting en apparatuur dienen vooruit, contant of per 
 pin bij afl evering te worden voldaan

U BELT:      0345-588 100 (vanuit NEDERLAND)
     016-632 151  (vanuit BELGIË)

                                             

NEM SERVICE EN LEVERING
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FACTUUR EN UITWENDIGE CONTROLE BIJ LEVERING
De factuur die u ontvangt bij uw bestelling dient tevens als 
garantiebewijs. Bewaar deze factuur daarom zorgvuldig. 
Omdat wij de pakketten niet zelf leveren (sommige saloninrichting 
en apparatuur uitgezonderd), vragen wij u bij ontvangst goed te 
controleren of er geen uitwendige schade is aan de geleverde 
dozen (scheuren, deuken…). Noteer eventuele schade aan de 
omverpakking zo duidelijk mogelijk op het ontvangstdocument 
voordat u voor ontvangst tekent. Want zodra u tekent voor 
ontvangst bevestigd u niet alleen het aantal dozen maar ook 
dat er geen schade is aan de dozen, hiermee vervallen ook alle 
klachten tegen de transporteur voor eventuele schade aan de 
inhoud van de pakketten. 

CONTROLEER DE INHOUD VAN DE PAKKETTEN
Na ontvangst van uw pakketten controleer dan direct de door 
u gekochte producten. Zijn er fouten en/of is er schade neem 
dan direct (binnen 48uur) telefonisch contact met ons op. 
Tevens raden wij u aan de originele verpakking van het product 
te bewaren gedurende de garantieperiode. In de originele 
verpakking beperkt u de kans op beschadiging tijdens vervoer. 

KLACHTEN EN RETOUR VAN GOEDEREN
1. Na controle van de inhoud heeft u de verplichting om 
bij afl evering te onderzoeken of de producten aan de 
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, 
dient u NEM COSMETICS B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en 
in ieder geval binnen 8 werkdagen na de afl evering, althans 
nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en 
gemotiveerd in kennis te stellen.
2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de 
overeenkomst beantwoorden, heeft NEM de keuze de 
desbetreffende producten tegen retournering daarvan te 
vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde 
daarvan te restitueren, dan wel te crediteren.
3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af 
te nemen, heeft u het recht het product binnen 8 werkdagen 
na afl evering aan NEM COSMETICS B.V. te retourneren. U dient 
een retourformulier aan te vragen bij NEM COSMETICS B.V. 
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd 
indien de originele verpakking van het product onbeschadigd is, 
waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw 
rekening komen.
4. Indien de bestelling met transportschade bij u aankomt, dient 
u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen te samen met 
fotomateriaal, zodat wij de schade kunnen verhalen bij de 
vervoerder. U kunt dit doen door een email te sturen aan info@
nemcosmetics.nl

LEVERING DOOR ONZE EIGEN SERVICEDIENST
Grotere producten zoals saloninrichting en apparatuur worden 
door onze eigen servicedienst geleverd. De levering word door 
1 chauffeur aangeboden, bij zwaardere producten is er van uw 
kant dus hulp nodig om onze chauffeur te helpen lossen. Levering 
tot aan de 1ste deur van het gebouw op het leveringsadres dat 
door u bij de bestelling werd opgegeven. Het verdere transport 
na de eerste drempel is voor uw rekening en risico. 

TECHNISCHE DIENST EN DEFECTEN
1. Indien uw product een technisch mankement vertoont neemt 
u het beste eerst contact op met de technische dienst van NEM 
Cosmetics B.V. Soms kunnen wij u reeds met eenvoudig advies 
helpen. 
2. Kan het probleem niet telefonisch worden opgelost dan zullen 
we u adequaat helpen. Onder bepaalde omstandigheden 
kunnen we u tijdelijk een gelijkaardig toestel ter beschikking 
stellen.
3. U kunt het toestel bij ons afl everen ter reparatie of wij komen bij 
u op locatie tegen de dan geldende kosten.
4. Ontvangen wij niet correct gereinigde toestellen zullen wij 
genoodzaakt zijn reinigingskosten in rekening te brengen, ook als 
het garantie betreft.
5. Onze technische dienst zal haar uiterste best doen uw 
toestel te repareren. Mocht dit niet lukken dan zullen wij u een 
alternatieve oplossing voorstellen.

NEM TRAININGEN
Onze, op uw aankoop toegespitste trainingen, verzekeren u van 
juist en optimaal gebruik van onze producten en apparatuur. 
Deze theoretische en praktische trainingen worden in ons 
eigen trainingscenter gegeven. Heeft u tijdens het gebruik van 
onze apparatuur het gevoel dat u niet het maximale uit uw 
behandelingen haalt dan kunt u naar wens, extra training volgen.

SAMEN GROEIEN
Graag willen we samen met u verder groeien. Ons team staat 
voor u klaar! Heeft u behoefte aan marketing ondersteuning? 
Wij helpen u graag, geef ons aan wat u denkt nodig te hebben 
en we zullen u ondersteunen. Is het voor een open dag, is het 
voor meer training op een bepaald product? Is het om kennis te 
delen met elkaar? Laat het ons weten zodat we u, de ambitieuze 
schoonheidsspecialist, verder kunnen laten groeien. 

Ons team staat volledig tot uw beschikking; we helpen u onder 
andere nieuwe klanten te werven, klanten te behouden en 
klanten vaker te laten terugkomen. Dit alles om u te helpen tot 
een nog beter bedrijfsresultaat te komen. 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Op al onze aanbiedingen, en overeenkomsten zijn onze 
algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel te Tiel. 
Desgewenst worden onze algemene voorwaarden kosteloos 
op aanvraag toegezonden. Tevens vind u onze algemene 
voorwaarden op onze website www.nemcosmetics.nl.
Elke rechtsbetrekking tussen NEM Cosmetics B.V. en de 
wederpartij wordt uitsluitend beheerst door onze algemene 
voorwaarden. Deze catalogus is bedoeld ter informatie en richt 
zich op het bedrijfsleven, het is geen aanbieding in juridische zin. 
Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Met deze 
uitgave vervallen eerdere uitgaven. 

Prijswijzigingen, productveranderingen, vergissingen en 
drukfouten in de afgebeelde artikelen, omschrijving, prijzen en 
voorwaarden zijn voorbehouden. Alle inkoopprijzen zijn in euro 
en exclusief BTW aangegeven. Afwijkingen dienen schriftelijk met 
ons overeengekomen te worden. De kleuren van verschillende 
afbeeldingen kunnen niet gegarandeerd worden.

NEM SERVICE EN LEVERING
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PROFESSIONELE HARSONTHARING
Topkwaliteit, diversiteit, ergonomisch, effectief, 
gebruiksvriendelijk

Depilève is wereldwijd de marktleider op het gebied 
van professionele harsontharing in meer dan 88 landen. 
Voor het verkrijgen van een perfecte harmonie tussen 
de hars, haren en de huid worden alleen de beste 
ingrediënten geselecteerd.

Ontdek naast het grote assortiment aan striphars tevens 
onze verschillende soorten fi lmhars (harsen zonder 
strips). Uiterst zacht en maximaal comfort met een 
optimaal resultaat!

Kwaliteit:
Om de kwaliteit en een goed resultaat te kunnen 
garanderen, maakt Depilève alleen gebruik van de 
beste ingrediënten. De harssystemen zijn gemaakt van 
hoogstaande materialen, zo heeft u jaren lang plezier 
van uw harscomfort.

Diversiteit:
Voor ieder huidtype is er een hars ontwikkeld met een 
daarbij passende voor- en nabehandeling. Zo kunt u 
uw gehele behandeling aan passen naar de eisen van 
uw klant voor het beste resultaat.

Ergonomisch:
De harssystemen, productverpakkingen en accessoires 
hebben een ergonomisch design, zo zijn alle artikelen 
gebruiksvriendelijk en hygiënisch in gebruik.

Effectief:
Depilève geloofd in; professionele harssystemen, met 
daarbij ‘Top Class’ producten. Alleen dan kunt u een 
goed resultaat bereiken.

Gebruiksvriendelijk:
Dankzij de gebruiksvriendelijkheid van de artikelen en 
een diversiteit aan producten passend bij uw klanten is 
het werken met Depilève een echte “win, win situatie”.
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Depilève Filmhars, harsen zonder strips, unieke 
zachte harsontharing
Om uw salon te onderscheiden en uw klanten 
een exclusieve harsbehandeling te kunnen 
geven, heeft Depilève de Filmhars ontwikkeld. 
Met deze hars, garanderen wij een zachte, 
hygiënische en snelle ontharing voor u en uw 
klant. De Filmhars bevat als basis ingrediënt: 
Paraffi ne. Deze stof vormt een zachte fi lm 
laag tussen uw huid en het haar. Doordat 
deze hars zich alleen aan het haar hecht, 
is het nu ook mogelijk de gevoelige zones 
(gelaat, oksels en bikinilijn) pijnlozer te harsen. 
De fi lmhars heeft een laag smeltpunt van 
37,5 graden, waardoor de hars minder warm 
aan voelt bij het aanbrengen. Bij deze hars 
behoeft u geen strips te gebruiken.

Cerazyme Anti Aging skincare epilation
Depilève introduceert de 4e generatie striploze 
hars met geavanceerde biotechnologische 
actieve ingrediënten die de oudere huid herstelt 
en het verouderingsproces vertraagt. 

Depilève striphars
Een breed assortiment aan professionele 
harssoorten op basis van actieve ingrediënten, 
ontwikkeld voor verschillende haar- en huidtypes, 
welke zorgen voor een optimaal comfort voor 
uw klant. Daarnaast is de striphars ideaal voor 
het harsen van grotere oppervlaktes zoals 
benen, armen en rug. Met onze harspistool 
systemen is de hars snel gebruiksklaar.

Harstrainingen en workshops
• Kijk op www.nemcosmetics.nl voor diverse  
   data van Depilève harsworkshops 
   (zowel geschikt voor starters als voor   
   gevorderden).
• Bekijk online hoe u het beste te werk kunt  
   gaan als u gaat harsen onder het kopje  
   ‘stap voor stap’.

HARS ONTHARING

•Alle harsverwarmers kunnen tot een mooi geheel aan elkaar bevestigd worden.
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CERAZYME: 4G SKIN CARE EPILATIE
Depilève introduceert de 4e generatie striploze hars met 
geavanceerde biotechnologische actieve ingrediënten 
die de rijpere huid herstelt en het verouderingsproces 
vertraagt. 

HOE WERKT HET?
De gepatenteerde formule van de CERAZYME hars heeft 
als eerste in water oplosbare ingrediënten in een oliebasis. 
Dit betekent, dat het nu eindelijk mogelijk is om een 
cosmetische behandeling uit te voeren tijdens het harsen.

Het eerste voordeel van het gebruik van deze hars 
is het osmotisch effect.  Er zijn duizenden micro-
kanalen doormiddel van poriën waardoor de actieve 
ingrediënten kunnen doordringen. De hars creëert een 
osmotische laag op de huid welke er voor zorgt dat 
actieve ingrediënten niet verloren gaan, dankzij de 
warmte die afsluit als een cocon bevordert de absorptie 
van werkzame bestanddelen en fungeert als een 
cosmetisch masker.

De gepatenteerde formule is gemaakt met minerale 
rosin. Door de temperatuur kan de hars zeer dun worden 
aangebracht, waardoor er nagenoeg een pijnloze 
verwijdering mogelijk is. Deze temperatuur is een goede 
manier om de poriën te openen (dus gemakkelijker om 
de haren te verwijderen). Deze hars heeft een dubbele 
kleur zodat je precies weet wanneer je de hars mag 
verwijderen. 

De CERAZYME producten beschermen de huid tegen 
verlies van elasticiteit en verslapping. Met ingrediënten 
zoals Q10 enzym, marine DNA vezels en de NMF is deze 
complete huidverzorgingslijn voor gezicht en lichaam. 
Helpt de huid diep te regenereren en de tekenen van 
veroudering tegen te gaan. Een revolutionaire anti-aging 
methode voor een mooie en stralende huid. Ontdek met 
CERAZYME DNA hars de 4e generatie van Depilève.

UNIEKE VOORDELEN VAN DE CERAZYME
- Huidverjonging harsen met een anti-aging effect
- Effectieve peeling verwijdert de vellus haren 
  en dode huidcellen.
-	Verfi	jnt	de	poriën,	verwijdert	mee-eters	en	deblokkeert	
			poriën	voor	een	aangenaam	gevoel	van	frisheid.
-	Pijnloos	harsen	zonder	strips,	ideaal	voor	zelfs	de	gevoeligste	
  huid.
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CERAZYME ACTIEVE INGREDIËNTEN:

De nieuwe Cerazyme lijn is geformuleerd met water oplosbare ingrediënten in een 
oliebasis, waardoor deze dieper in de huid worden opgenomen.

     Q10 Coenzyme:
     Vertraagt het huid verouderingsproces en verbeterd de stevigheid van de  
     huid, biedt bescherming, comfort en elasticiteit.

Mariene DNA Filaments:
Revitaliseert, beschermt, versnelt het herstel van de huid, verbetert de 
kwaliteit van het weefsel.

NMF (Natural Moisturizing Factor):
NMF is een natuurlijke bescherming van de huid om tegen dehydratatie te 
beschermen.

Fucogel: 
Multisensorische moisturizer die een onmiddellijk gevoel van comfort en 
hydratatie biedt. Hydrateert 5 keer meer dan hyaluronzuur.

Calendula (Marigold) Extract:
Werkt ontstekkingsremmend, verzacht, verstevigd en hydrateerd.

Bisabolol:
Kamille extract kalmeert en voorkomt irritaties.

Maanzaad olie:
Uitzonderlijk rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren. 
Voedt, hydrateert en regenereert de huid weefsels.

SPF 15: 
Combinatie van chemische fi lters die een niveau van bescherming tegen 
blootstelling aan uv garanderen. Bevat titaandioxide, een fysieke fi lter die 
een intense scherm eff ect heeft.

Andiroba olie:
Rijke bron van essentiële vetzuren, bekend om zijn uitstekende hydrater-
ende eigenschappen voor het bevorderen van de huid vernieuwing en kalm-
erende eff ecten.

Q10



Bestel nu gemakkelijk en snel op www.nemcosmetics.nl10

CERAZYME DNA MASK MINERAL FILMHARS 
(hypoallergeen) zonder dennenhars
Art.Nr.  Details  Prijs
2410     400 gr.  € 9,45 (1) • € 8,95 (6) • € 8,50 (12) • € 7,90 (24)
2411     800 gr.  € 15,45 (1) • € 14,65 (6) • € 13,90 (12) • € 13,10 (24)

Nieuwe striploze fi lmhars (zonder dennenhars), die reacties van 
de huid vermindert. Zelfs geschikt voor de meest gevoelige huid. 
Deze gepatenteerde harsformule heeft een dubbel kleureffect 
en geeft hiermee aan wanneer de hars verwijdert kan worden. 
Direct na aanbrengen is het een intense en doorzichtige paarse 
kleur. Deze kleur geeft aan dat de hars werkt als een masker. 
Wanneer de hars verandert in een heldere lila kleur is de hars 
droog en klaar om verwijdert te worden. Na het verwijderen 
ontdekt u een gladde, zachte, gehydrateerde huid, vrij van 
dode huidcellen. 

ACTIEVE INGREDIËNTEN:
- Mariene DNA Filamenten
- NMF (Natural Moisturizing Factor)

WERKING: (kijk op www.nemcosmetics.nl voor het protocol)
- Verwijdert de wortel van de haar zacht, maar zeer effectief.   
  Hierdoor zelfs voor de meest gevoelige huid toe te passen.
- Opent de poriën, waardoor de actieve ingrediënten goed in 
  de huid opgenomen kunnen worden.
- Verwijdert oppervlakkige dode huidcellen voor een zachte 
  en gladde huid.
- Werk ook als een masker, voor een gehydrateerde huid.

CERAZYME DNA MASK ROSIN FILMHARS 
(met dennenhars)
Art.Nr.  Details  Prijs
2419     400	gr.		€	8,95	(1)	•	€	8,50	(6)	•	€	8,05	(12)	•	€	7,60	(24)
2418     800	gr.		€	14,95	(1)	•	€	14,20	(6)	•	€	13,45	(12)	•	€	12,70	(24)

Deze nieuwe formule verzamelt alle voordelen van het 
CERAZYME concept, maar tegen een zeer lage temperatuur 
toepassing, omdat het is samengesteld met dennehars. Het 
elimineert dode huidcellen en zit vol met biotechnologische 
ingrediënten die in de huid worden gesluisd.

ACTIEVE INGREDIËNTEN:
- Mariene DNA Filamenten
- NMF (Natural Moisturizing Factor)

WERKING: (kijk op www.nemcosmetics.nl voor het protocol)
- Verwijdert de wortel van de haar zacht, maar zeer effectief.   
  Hierdoor zelfs voor de meest gevoelige huid toe te passen.
- Opent de poriën, waardoor de actieve ingrediënten goed in   
   de huid opgenomen kunnen worden.
- Verwijderd oppervlakkige dode huidcellen voor een zachte en   
  gladde huid.
- Werk ook als een masker, voor een gehydrateerde huid.
- Lagere temperatuur.

CERAZYME MAKE-UP REMOVER
Art.Nr. Details Prijs
2421	 500	ml.	 €	15,95	(1)	•	€	14,95	(3)	•	€	13,95	(6)	

Zachte, effectieve cleanser verwijdert alle make-up, ook geschikt voor waterproof make-up. Bereid de huid voor op 
de harsbehandeling. Hydrateert en verzacht de huid. Zelfs geschikt rond het oog- en lipcontour, dankzij de PH, deze 
is vergelijkbaar met een natuurlijke traan.

ACTIEVE INGREDIËNTEN:
- Fucogel
- Calendula (Marigold) extract
- Bisabolol

CERAZYME FILMHARS, ZONDER STRIPS

WERKING:
- Zachte en effectieve reininging van de huid voor het harsen.
- Lichte en zijde zachte textuur welke alle oliën van de huid verwijdert, 
  zodat het alleen aan de haar hecht.
- De actieve ingrediënten verzachten de huid voor een optimaal resultaat.
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CERAZYME FILMHARS, ZONDER STRIPS

CERAZYME DNA ANTI-AGING CREAM
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
2422	 50	ml.	 €	13,95	(1)	•	€	12,95	(3)	•	€	11,95	(6)		 €		23,95								
2412	 200	ml.	 €	11,95	(1)	•	€	11,25	(3)	•	€	10,65	(6)
2423	 proefje	 €	0,75	(1)	•	€	0,70	(6)

Gezichtscrème verrijkt met DNA fi lamenten, Q10 enzym, 
Andiroba olie & SPF 15. Anti- aging verjongingscocktail met 
zonbeschermingsfactor helpt rimpelvorming te voorkomen voor 
een verjongde huid.

ACTIEVE INGREDIËNTEN:
- Q10 Coenzyme
- Mariene DNA Filamenten
- Natural Moisturizing Factor (NMF)
- SPF 15
- Andiroba olie

WERKING:
- Beschermt de huid tegen uv stralen, 
  grote oorzaak voor huidveroudering.
- Diepe hydratatie en voeding.
- Verzacht en vult de rimpels.
- Verstevigd het weefsel.
- Verbeter de huid kwaliteit.
- Voorkomt en vertraagd cellulaire veroudering.

CERAZYME DNA FACIAL SERUM ROLL-ON
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
2408	 9	x	8	ml.	 €	25,65	(1)	•	€	24,35	(3)	•	€	23,00	(6)	 €	5,45						

Serum geformuleerd met anti-aging ingrediënten voor het gelaat, 
oksels en intieme delen zoals de bikini lijn. De structuur en het 
molecuulgewicht is geformuleerd om de maximale absorptie te 
optimaliseren. 

ACTIEVE INGREDIËNTEN:
- Q10 Coenzyme
- Mariene DNA Filamenten
- Natural Moisturizing Factor (NMF)
- Maanzaad olie

WERKING:
- Hydrateert in de diepte en vult de rimpels.
- Verhoogt de vitaliteit van het weefsel.
- Bevorderd het herstel van de huid.
- Verstevigd het gelaatscontour.
- Vertraagd het huidverouderings proces.
 

Q10

Q10

DERMO BALANCE
Art.Nr. Details Prijs
2285	 220	ml.	 €	6,95	(1)	•		€	6,30	(3)	•		€	5,95	(6)

De voorbereiding van de huid op het fi lmharsen. Verwijdert crèmes, deodorant en make-up resten op 
een zachte wijze. Minimaliseert het rood worden van de huid na de harsbehandeling en laat de hars 
optimaal hechten aan de haren. 
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FILMHARS, ZONDER STRIPS

Art.Nr. Details Van  Voor
2414	 400	gr.	 €	146,10			 €	116,90

400GR BASIC KIT BESTAAT UIT: 
1x harsverwarmer 400 gram  
1x doorzichtige deksel en 1x stekker 3 polig 
25x lichaamsspatels 
25x gelaatsspatels   
50x beschermringen 
1x harsblikhouder  
1x Dermobalance Lotion 220 ml.   €   6,95
1x Cerazyme make-up remover 500 ml.  € 15,95
1x Cerazyme DNA facial serum 9x8 ml.  €   2,85
1x Cerazyme DNA fi lmhars 400 gr.   €   9,45
1x Cerazyme DNA Rosin fi lmhars 400 gr.  €   8,95 
1x Cerazyme DNA facial cream 200 ml.  € 11,95

UW KIT VOORDEEL: 20% KORTING

Art.Nr. Details Van  Voor
2415	 800	gr.	 €	170,80	 	 €	136,60	lichaamskit

800GR BASIC KIT BESTAAT UIT:
1x harsverwarmer 800 gram 
1x doorzichtige deksel en 1x stekker 3 polig
25x lichaamsspatels
25x gelaatsspatels 
50x beschermringen 
1x harsblikhouder  

1x Dermobalance Lotion 220 ml.   €   6,95
1x Cerazyme DNA fi lmhars 800 gr.   € 15,45
1x Cerazyme DNA Rosin fi lmhars 800 gr. € 14,95
1x Cerazyme DNA Body serum roll-on 30 ml.  €   4,95
1x Cerazyme DNA Body Balm 500 ml.  € 18,50

UW KIT VOORDEEL: 20% KORTING

CERAZYME FILMHARSKIT (400 gram) gelaat/intiemkit CERAZYME FILMHARSKIT (800 gram) lichaamskit

CERAZYME DNA BODY SERUM ROLL-ON
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
2409	 30	ml.	 €	4,95	(1)	•	€	4,65	(3)	•	€	4,25	(6)		 €	8,45

Serum speciaal voor het lichaam bestrijd de effecten van anti-
aging: verslapping, droge huid, pigmentvlekjes, dehydratatie 
etc. Net als in het DNA Facial & Intimate concentrate is 
de structuur en het molecuulgewicht geformuleerd om de 
maximale absorptie te optimaliseren.

ACTIEVE INGREDIËNTEN:
- Q10 Coenzyme
- Mariene DNA Filamenten
- Natural Moisturizing Factor (NMF)
- Maanzaad olie

WERKING:
- Hydrateert in de diepte.
- Geeft vitaliteit aan het weefsel.
- Bevordert het herstel van de huid.
- Verstevigt de contouren.
- Bestrijd huidveroudering.

CERAZYME DNA BODY BALM (SPF 15)
Art.Nr. Details Prijs
2427	 500	ml.	 €	18,50	(1)	•	€	16,95	(3)	•	€	15,50	(6)		

Body balm met SPF 15, geformuleerd met DNA fi lamenten, Q10 
Enzym, NMF en Andiroba olie voor een hydraterend, voedend 
en verzachtend effect. Na het harsen is het belangrijk om de 
huid goed te beschermen tegen de zon.

ACTIEVE INGREDIËNTEN:
- Q10 Coenzyme
- Mariene DNA Filamenten
- Natural moisturizing Factor (NMF)
- SPF 15
- Andiroba olie

WERKING: 
- Beschermt de huid tegen uv stralen.
- Hydrateert en voedt de huid intense.
- Verzacht en vult rimpels.
- Verstevigd de contouren.
- Verbeter de kwaliteit van de huid.
- Voorkomt en vertraagd cellulaire veroudering.

- Beschermt de huid tegen uv stralen.
- Hydrateert en voedt de huid intense.

€ 90,00 €110,00
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FILMHARS, ZONDER STRIPS

STAP VOOR STAP: Wenkbrauwen

1. Gebruik Dermo Balance op een 
wattenschijfje om de huid te reinigen. Droog 
na met een tissue.

2. Breng de DNA Facial concentraat aan en 
masseer tot het volledig geabsorbeerd is.

3. Analyseer de vorm van de wenkbrauwen en 
pas zonodig aan.

4. Trek de huid strak met de vrije hand en 
breng de DNA Mask Wax aan met een 
applicator in een 45º hoek. Begin met één 
wenkbrauw. 

5. Breng de DNA Mask Wax aan van binnen 
naar buiten.

6. Wacht tot de kleur verandert en gebruik de 
tip van de spatel om de rand van de hars los te 
maken.

7. Stretch de huid en verwijder de hars in de 
tegenovergestelde haargroeirichting. Doe dit 
zo snel mogelijk en parallel aan de huid.

8. Herhaal deze procedure voor de andere 
kant.

9. Verwijder het eventuele resterende haar met 
een  pincet.

10. Brengt direct het DNA Facial Concentraat 
aan nu de poriën nog verwijd zijn. 

11. Breng het Facial DNA Time Rejuvenation 
Cream als masker aan voor een paar minuten 
en masseer het de huid in. 

12. Biedt het resterende DNA Facial 
concentraat aan voor thuis gebruik. Raadt het 
dagelijks gebruik van de DNA Cream aan om 
het resultaat verder te verbeteren.

_____________________

Zie www.nemcosmetics.nl voor de stap voor stap uitleg en de youtube fi lmpjes.
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3G Bronze Filmharsparels
Art.Nr. Details Prijs
2273	 500	gr.	 €	9,25	(1)	•	€	8,45	(6)	•	€	7,95	(12)	•	€	7,45	(24)

Geschikt voor het harsen van klanten met 
stuggere haren op het lichaam (waaronder 
mannen). Deze haren bevatten meer 
keratine, waardoor de haarfollikel sterker 
is. De 3G Bronze hars is hier speciaal 
voor ontwikkeld, tevens voorkomt het de 
ingroei van haren door de toevoeging van 
Salicylzuur.  Daarnaast bevat de hars Ginseng 
olie om de huid onder andere te revitaliseren. 

Karite Extra Filmharsparels en blik
Art.Nr. Details        Prijs
2274	 Harsparels	500	gr.	€	8,95	(1)	•	€	8,10	(6)	•	€	7,65	(12)	•	€	7,20	(24)
2089	 Harsblik	800	gr.	 €	14,95	(1)	•	€	13,45	(6)	•	€	12,75	(12)	•	€	11,95	(24)

De Karite Filmhars is geschikt voor 
zowel het gelaat als het lichaam met 
een rijke, crèmeachtige samenstelling 
door de toevoeging van Shea Butter. 
Specifi ek voor de droge en gevoelige 
huid. Ook ideaal voor het harsen 
van kleine oppervlakten en de zeer 
gevoelige zones.

Intima Filmhars
Art.Nr. Details Prijs
2224	 400	gr.	 €	8,95	(1)	•	€	8,10	(6)	•	€	7,65	(12)	•	€	7,20	(24)
2239	 800	gr.	 €	14,95	(1)	•	€	13,50	(6)	•	€	12,75	(12)•	€	11,95	(24)	

Deze stevigere hars is speciaal ontwikkeld voor het harsen van de 
intieme zones. Doordat deze hars een sterkere kleefkracht bevat, 
is het mogelijk de meeste stugge haren op een zachte wijze te 
verwijderen. Door de toevoeging van cacoaboter en haverolie, 
wordt de huid gevoed en gehydrateerd tijdens de behandeling, dit 
is ideaal voor de zeer gevoelige huid. 

Monoï of Tahiti Filmhars
Art.Nr.   Details   Prijs
2237						400	gr.				€	8,75	(1)	•	€	8,00	(6)	•	€	7,50	(12)	•	€	7,00	(24)	
2092						800	gr.				€	14,50	(1)	•	€	13,05	(6)	•	€	12,30	(12)	•	€	11,60	(24)

Tropisch ruikende, parelgroene fi lmhars om uw klanten 
het gevoel van een spa behandeling te laten ervaren. 
Geschikt voor zowel het gelaat als het lichaam en voor alle 
huidtypen, tevens de gevoelige zones en klanten met een 
lage pijngrens. Monoï of Tahiti verzorgt de huid optimaal 
en maakt de hars zeer elastisch. Bevat tevens natuurlijke 
dennenhars en Titanium Dioxide, welke de roodheid 
minimaliseert. 

Filmhars, zonder strips Voor een exclusieve harsbehandeling, met 
gegarandeerd een snel, hygiënisch, perfect glad en zacht resultaat. Alle soorten 

fi lmhars bevatten Paraffi ne: de hars hecht zich alleen aan de haren en niet aan de 
huid, zo wordt een harsbehandeling pijnlozer en de roodheid geminimaliseerd. 

Premium Cream Filmharsparels en blik
Art.Nr.    Details    Prijs
2430							 Harsparels	500	gr.		 €	9,95	(1)	•	€	8,95	(6)	•	€	8,45	(12)	•	€	7,95	(24)
2431						 Harsblik	800	gr.	 €	15,50	(1)	•	€	14,50	(6)	•	€	13,95	(12)	•	€	13,45	(24)

Depilève introduceert een nieuwe fi lm hars, geformuleerd met polymeren voor extra 
buigzaamheid en uitstekende ontharing. Buitengewone romige formule ideaal voor korte en 
stompe haren. Het is te gebruiken voor het gehele lichaam. Romige textuur die huidirritaties 
minimaliseert. 

♦ Profi  tip: De Intima 
hars kan ook voor het 
gelaat gebruikt worden, 
speciaal wanneer de 
harsbehandeling is gericht 
op het verwijderen van 
zeer stugge haren.

BEST 
VERKOCHT!

♦ Profi  tip: Met de harsparels is uw fi lmhars altijd snel klaar en makkelijk aan te vullen!
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Depilève 800 gram Filmhars kit Professional
Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting 
2296	 				800	gr.	 €167,50	 € 209,35 € 41,85

Zeer complete kit voor een aantrekkelijke prijs! Hiermee vergeet u nooit een product om aan 
te schaffen voor uw harsbehandeling en kunt u direct aan de slag. Geschikt voor zowel het 
harsen van het gelaat als het lichaam.

DEZE ZEER COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

2170	 Semikit	800gr:	800	gr.	Harsverwarmer,	25	lichaamsspatels,	

	 25	gelaatsspatels,		50	beschermringen,	1	harsblikhouder,	

 1 doorzichtige deksel en 1 stekker 3 polig 

2431							 Premium	Cream	800	gr.	harsblik										€			15,50	

2092	 Monoï	fi	lmhars	800gr		 	 €			14,50	

2089	 Karite	fi	lmharsblik	800gr	 	 €			14,95

2285	 Dermo	Balance	220ml		 	 €					6,95		

2271	 Vitalderm	200ml		 	 	 €			10,95	

2283	 Soothing	Cream	200	ml		 	 €					8,50		

2083	 Folisan	150ml	 		 	 €					9,95

2029	 Haargroeiremampullen	3x10ml	 €					5,95

2066	 Easy	clean	220	ml			 	 €					7,15

2172	 Filmharsspatels,	100	stuks	 	 €					4,95

Depilève 400 gram Filmharskit Professional
Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting
2297	 				400	gr.	 €137,65	 € 172,05 € 34,40

Zeer complete kit voor een aantrekkelijke prijs! Hiermee vergeet u nooit een product om aan 
te schaffen voor uw harsbehandeling en kunt u direct aan de slag. Geschikt voor zowel het 
harsen van het gelaat als het lichaam.

DEZE ZEER COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

2169	 Semikit	400gr	:	400	gr.	Harsverwarmer,	25	lichaamsspatels,	

	 25	gelaatsspatels,		50	beschermringen,	1	harsblikhouder,	

 1 doorzichtige deksel en 1 stekker 3 polig 

2430							 Premium	Cream	500	gr.	harsparels					€		9,95

2224	 Intima	Filmhars	400gr		 	 €		8,95

2237	 Monoï/Thaiti	fi	lmhars	400	gr	 	 €		8,75

2285	 Dermo	Balance	220ml		 	 €		6,95		

2271	 Vitalderm	200ml		 	 	 €10,95	

2283	 Soothing	Cream	200	ml		 	 €		8,50	

2083	 Folisan	150ml	 		 	 €		9,95

2029	 Haargroeiremampullen	3x10ml	 €		5,95

2066	 Easy	clean	220	ml			 	 €		7,15	

2172	 Filmharsspatels,	100	stuks	 	 €		4,95

	 25	gelaatsspatels,		50	beschermringen,	1	harsblikhouder,	

Zie www.nemcosmetics.nl voor de stap voor stap uitleg en de youtube fi lmpjes.

FILMHARS, ZONDER STRIPS

€	110,00

€	90,00

♦ Profi  tip: Bij het harsen van langere haren met de fi lmhars, brengt u de hars iets dunner aan dan bij korte haren.

20% KITVOORDEEL

20% KITVOORDEEL
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Naturel hars
Art.Nr.  Details    Prijs
2024				400	gr.			€	8,50	(1)	•	€	7,70	(6)	€	7,20	(12)	•	€	6,75	(24)
2220				800	gr.			€	12,50	(1)	•	€	11,25	(6)	•	€	10,60	(12)	•	€	9,95	(24)

EIGENSCHAPPEN:  
Hars op basis van dennenhars, helder van substantie. 

HUIDTYPE: 
Normale huid. Smeltpunt: 37 graden. 

INGREDIËNTEN: 
Dennenhars: Optimale kleefkracht. *Parfum vrij.
Plantaardige olie: Maakt de hars makkelijk smeerbaar en 
verzacht te behandeling, voor een zachte verwijdering van de 
haren.  

Pearl crème hars
Art.Nr.  Details    Prijs
2026				400	gr.			€	8,75	(1)	•	€	7,90	(6)•	€	7,45	(12)	•	€	7,00	(24)
2223				800	gr.			€	12,75	(1)	•	€	11,50	(6)•	€	10,95	(12)	•	€	10,25	(24)

EIGENSCHAPPEN: 
De Pearlhars heeft een dikke cremeachtige substantie met de 
krachtigste kleefkracht, maar is daarnaast ook uiterst zacht voor 
de huid. 

HUIDTYPE: 
Normaal tot gevoelige huid. Smeltpunt: 38 graden. 

INGREDIËNTEN: 
Mica: Een mineraal welke een kalmerende werking heeft. 
Magnolia-extract: Een aangename en rustgevende geur. 

   ♦ Profi  tip: Ideaal voor het harsen van stugge haren.

Azuleen hars
Art.Nr.  Details    Prijs
2025				400	gr.			€	8,75	(1)	•	€	7,90	(6)	€	7,45	(12)	•	€	7,00	(24)
2221				800	gr.			€	12,75	(1)	•	€	11,50	(6)	•	€	10,95	(12)	•	€	10,25	(24)

EIGENSCHAPPEN:  
Deze crèmeachtige hars werkt niet alleen verzachtend en anti-
septisch, maar ook minimaliseert hij de roodheid van de huid. 

HUIDTYPE: 
Gevoelige huid. Smeltpunt: 38 graden. 

INGREDIËNTEN: 
Guaiazuleen: Deze heldere kobaltblauwe olie heeft naast een 
antiseptische werking ook een verzachtende eigenschap. 
Titaniumdioxide: Ontstekingsremmend, vermindert de roodheid.

Olijfolie hars
Art.Nr. Details Prijs
2027	 400	gr.	 €	8,95	(1)	•	€	8,10	(6)•	€	7,70	(12)	•	€	6,95	(24)
2222	 800	gr.	 €	12,95	(1)	•	€	11,70	(6)•	€	11,20	(12)	•	€	10,50	(24)

EIGENSCHAPPEN: 
Deze hars verwijdert de haren op een zachte wijze en laat een 
beschermend laagje achter op de huid. 

HUIDTYPE: 
Droge en gebruinde huid. Smeltpunt: 37 graden. 

INGREDIËNTEN: 
Vitamine E: Stimuleert het herstellend vermogen van de huid. 
Plantaardige olie: Maakt de hars makkelijk smeerbaar, daarnaast 
beschermt hij de huid. *Parfum vrij. 

   ♦ Profi  tip: Gebruik deze hars in de zomer, om zo uw klanten iets      
         extra’s en exclusiefs aan te kunnen bieden.
   ♦ Profi  tip: Gebruik deze hars in de zomer, om zo uw klanten iets      
         extra’s en exclusiefs aan te kunnen bieden.

Harsen met strips  Verschillende kwaliteitsharsen met actieve 
ingrediënten zijn geschikt voor vele haar- en huidtypes. Zo zorgt u voor optimaal 

comfort van uw klant. Ideaal voor het harsen van grotere oppervlaktes zoals 
benen, armen en rug. Met onze verschillende harsverwarmers zijn deze 

kwaliteitsharsen snel gebruiksklaar.  
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HARSEN MET STRIPS

Zonder 

dennehars!

Aloë Vera hars
Art.Nr. Details Prijs
2162	 800	gr.	 €	12,75	(1)	•	€	11,50	(6)•	€	10,95	(12)	•	€	10,25	(24)

EIGENSCHAPPEN: 
Hars op basis van Aloë Vera, waardoor de hars de huid zacht 
behandeld en huidirritaties voorkomt. 

HUIDTYPE: 
Alle huidtypes. Smeltpunt: 37 graden. 

INGREDIËNTEN: 
Aloe Vera: Kalmeert, verfrist en verzacht. Plantaardigolie: Maakt 
de hars makkelijk smeerbaar, daarnaast beschermt hij de huid. 

   ♦ Profi  tip: Gebruik de Aloe Vera hars vooral in de zomer om de  
      mensen de zomerse luxe te laten beleven.

Cristal Marine hars
Art.Nr. Details Prijs
2425	 400	gr.	 €	9,95	(1)	•	€	9,10	(6)•	€	8,75	(12)	•	€	8,25	(24)
2270	 800	gr.	 €	16,95	(1)	•	€	15,70	(6)•	€	14,65	(12)	•	€	13,95	(24)

EIGENSCHAPPEN: 
Deze hars is hypoallergeen. Dit is dan ook de oplossing voor uw 
klanten die allergisch zijn voor dennenhars (ook wel Colofonium of 
Rosin genoemd). 

HUIDTYPE: 
Alle huidtypes. Smeltpunt: 39 graden. 

INGREDIËNTEN: 
Kukui: Is een soort nootolie, welke de huid beschermt tegen alle 
weersinvloeden. * Parfum vrij. 

   ♦ Profi  tip: Om gevoelige klanten dat extra beetje zekerheid te   
      kunnen geven gebruikt u de Cristal Marine hars.

Lavendel hars
Art.Nr. Details Prijs
2160	 400	gr.	 €	9,50	(1)	•	€	8,75	(6)•	€	8,20	(12)	•	€	7,50	(24)
2161	 800	gr.	 €	14,75	(1)	•	€	13,95	(6)•	€	13,30	(12)	•	€	12,50	(24)

EIGENSCHAPPEN: 
Een zeer zachte formule, rijk aan essentiële lavendelolie. Laat weinig 
of geen kleverige kristallen achter op de huid. Na het harsen is de 
huid zacht en verzorgd. 

HUIDTYPE: 
Gevoelige huid. Smeltpunt: 38 graden. 

INGREDIËNTEN: 
Lavanda Angustifelia, Mica en titaniumdioxide.

   ♦ Profi  tip: 
      kunnen geven gebruikt u de Cristal Marine hars.

   ♦ Profi  tip: Gebruik de Aloe Vera hars vooral in de zomer om de  
      mensen de zomerse luxe te laten beleven.

Pink Talc hars
Art.Nr. Details Prijs
2426	 750	ml.	 €	12,50	(1)	•	€	11,25	(6)•	€	10,70	(12)	•	€	10,00	(24)

EIGENSCHAPPEN: 
Formule met Titanium Dioxide en Talk, ideaal voor de gevoelige 
huid. De talk verbetert de hechting van de hars aan het haar en 
laat de huid zijdezacht.

HUIDTYPE: 
Gevoelige huid. Smeltpunt: 38 graden.

INGREDIËNTEN: 
Titanium Dioxide en talk. 

Striphars met spatel

♦ Profi  tip: Zet uw harsverwarmer nooit op 10, max. 9 om uw hars sneller te laten smelten daarna op 6-6,5
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HARSEN MET STRIPS 

Profi kit 400 gram, striphars
Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting
2286	 				400	gr.	 €	136,50	 € 170,65      € 34,15

Deze zeer complete kit is perfect voor u om te starten of om uw harsassortiment uit te breiden.
Geschikt voor zowel het harsen van het gelaat als het lichaam.

DEZE ZEER COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

2169	 Semikit	400gr	:	400	gr.	Harsverwarmer,	25	lichaamsspatels,	25	gelaatsspatels,	100	lichaamsstrips,	

	 100	gelaatstrips,	50	beschermringen,	1	harsblikhouder	1	doorzichtige	deksel	en	1	Stekker 3 polig.

2024				 Naturel	hars	400	gr		 €			8,50

2025	 Azuleen	400	gr	 	 €			8,75																		

2282				 Pre	Base	Gel	200	ml		 €			6,95												

2035				 Milk	Cleanser	200	ml		 €			6,95

2038	 Oil	Cleanser	350	ml		 €	12,95										

2271				 Vitalderm	pH	200	ml		 €	10,95

2283	 Soothing	Cream	200	ml		 €			8,50		

2083	 Folisan	150	ml		 	 €			9,95									

2066	 Easy	clean	220	ml			 €			7,15

Profi kit 800 gram, striphars
Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting
2287	 				800	gr.	 €	158,90	 € 198,65 € 39,75

Deze zeer complete kit is perfect voor u om te starten of om uw harsassortiment uit te breiden. 
Geschikt voor zowel het harsen van het gelaat als het lichaam.

DEZE ZEER COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

2170	 Semikit	800gr:	800	gr.	Harsverwarmer,	25	lichaamsspatels,	25	gelaatsspatels,	100	lichaamsstrips,	

	 100	gelaatstrips,	50	beschermringen,	1	harsblikhouder	1	doorzichtige	deksel	en	1	Stekker 3 polig.

2220				 Naturel	hars	800	gr		 €		12,50	

2221	 Azuleen	800	gr	 	 €		12,75													

2282				 Pre	Base	Gel	200	ml		 €				6,95												

2035				 Milk	Cleanser	200	ml		 €				6,95

2038	 Oil	Cleanser	350	ml		 €			12,95										

2271				 Vitalderm	pH	200	ml		 €		10,95

2283	 Soothing	Cream	200	ml			 €				8,50	

2083	 Folisan	150	ml		 	 €				9,95									

2066	 Easy	clean	220	ml			 €				7,15

Zie www.nemcosmetics.nl voor de stap voor stap uitleg en de youtube fi lmpjes.

€ 110,00

€ 90,00

20% KITVOORDEEL

20% KITVOORDEEL
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HARSCASSETTES MET ROLDOPStriphars met pistool

Naturel hars universeel
Art.Nr. Details 
2013 100 gr. 

Prijs
€	2,10	(1)	•	€	1,95	(12)	•	€	1,80	(24)	
€	1,60	(48)	•	€	1,45	(144)

De originele, natuurlijke dennenhars zonder toevoeging van 
parfum. Te gebruiken voor gelaat en lichaam. De vloeibare 
samenstelling werkt zeer economisch, ideaal voor het 
harsen van grote oppervlakten. Laag smeltpunt van 37°C. 
Universele 100 grams cassette. 
♦ Past in universeel harspistool. 

Aloë Vera hars universeel
Art.Nr. Details 
2054 100 gr. 

Prijs
€	2,10	(1)	•	€	1,95	(12)	•	€	1,80	(24)	
€	1,60	(48)	•	€	1,45	(144)

Deze hars is geschikt voor alle huidtypen maar zeker voor de 
gevoelige huid. Aloë Vera heeft een vochtverzorgende en 
regenererende werking. Vloeibare samenstelling met een laag 
smeltpunt van 37°C. Zonder toevoeging van parfum. Universele 
100 grams cassette. 
♦ Past in universeel harspistool. 

Rosa hars universeel
Art.Nr. Details 
2233 100 gr. 

Prijs 
€	2,20	(1)	•	€	2,00	(12)	•	€	1,80	(24)	
€	1,70	(48)	•	€	1,45	(144)

Ideaal voor de zeer gevoelige huid. Rijke 
crèmeformule op basis van rozenblaadjes 
en Titanium Dioxide (minimaliseert het rood 
worden van de huid). Universele 100 grams 
cassette. 
♦ Past in universeel harspistool. 

Olijfolie hars universeel
Art.Nr. Details 
2070 100 gr. 

Prijs
€	2,20	(1)	•	€	2,00	(12)	•	€	1,80	(24)	
€	1,70	(48)	•	€	1,45	(144)

Plantaardige formule, ideaal voor de droge 
en zongebruinde huid. Verwijderd het haar 
zacht met minimale irritatie. 
♦ Past in universeel harspistool. 

Chocolade hars universeel
Art.Nr. Details 
2234 100 gr. 

Prijs 
€	2,20	(1)	•	€	2,00	(12)	•	€	1,80	(24)	
€	1,70	(48)	•	€	1,45	(144)

Plantaardige formule, ideaal voor 
de droge en zongebruinde huid. 
Verwijderd het haar zacht met 
minimale irritatie. 
♦ Past in universeel harspistool. 
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Cristal Clear hars universeel
Art.Nr. Details 
2278 100 gr. 

Prijs
€	2,50(1)	•	€	2,25	(12)	•	€	2,00	(24)	
€	1,90	(48)	•	€	1,70	(144)

Unieke formule. Deze hars is hypo-allergeen doordat het geen 
Colofonium (dennehars) en parfum bevat. Ideaal voor de 
meest gevoelige huidtypen en klanten die allergisch reageren 
op hars. Bevat tevens gehydroliseerd collageen uit zee wat een 
vochtverzorgende en verstevigende werking heeft. 
♦ Past in universeel harspistool. 

Karite hars universeel
Art.Nr. Details 
2168 100 gr. 

Prijs
€	2,20	(1)	•	€	2,00	(12)	•	€	1,80	(24)	
€	1,70	(48)	•	€	1,45	(144)

Perfecte hars voor de droge en gevoelige huid. Op basis 
van Shea Butter. Heeft een beschermende, kalmerende en 
hydraterende werking. Titanium Dioxyde minimaliseert het 
rood worden van de huid. Universele 100 grams cassette. 
♦ Past in universeel harspistool. 

Bronze hars universeel
Art.Nr. Details 
2276 100 gr.

Prijs 
€	2,50	(1)	•	€	2,25	(12)	•	€	2,60	(24)	
€	1,90	(48)	•	€	1,70	(144)

Formule speciaal ontwikkeld voor de 
man. Deze hars bevat ginsengolie en is 
ideaal voor het ontharen van de rug, 
armen en benen. De Bronze hars heeft 
een revitaliserend effect en voorkomt 
ingegroeide haren.  
♦ Past in universeel harspistool. 

Rode wijn hars universeel
Art.Nr. Details 
2432 100 gr. 

Prijs 
€	2,20	(1)	•	€	2,00	(12)	•	€	1,80	(24)	
€	1,70	(48)	•	€	1,45	(144)

Rode wijn hars met een krachtig anti-
oxidant effect, beschermt de huid en 
hecht alleen aan de haren. Ideaal voor 
alle huidtypes. 
♦ Past in universeel harspistool. 

Rosa Champagne hars universeel
Art.Nr. Details 
2433 100 gr. 

Prijs 
€	2,25	(1)	•	€	2,05	(12)	•	€	1,85	(24)	
€	1,70	(48)	•	€	1,60	(144)

Rosa Champagne hars omvat eigenschappen 
voor cellulaire vernieuwing die ervoor zorgt 
dat de huid er sensueel uit ziet. 
♦ Past in universeel harspistool. 

HARSCASSETTES MET ROLDOP
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Single universeel harspistool kit
Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting
2403	 				kit	 	 €99,-	 	 € 134,10    € 35,10

Deze voordelige complete kit is zeer geschikt voor studenten. 

DEZE ZEER COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

2210 Single harspistoolwarmer incl. basis €			49,00	

20999 2 polige stekker  €					6,25

2013    Naturel hars 100 gr.  €    2,10 

2233 Harscassette Rosa, 100 gr. €					2,20

2234 Harscassette Chocolade 100 gr. €					2,20

2054 Aloe Vera hars 100 gr. €					2,10

2035    Milk Cleanser, 200 ml. €    6,95 

2038 Oil Cleanser 350 ml.  €   12,95  

2402		 Lichaamsstrips	100	stuks	 €					3,95

2047	 Gelaatsstrips	100	stuks	 €					2,95 

2066 Easy clean 220 ml.  €    7,15 

2083 Folisan 150 ml.  € 9,95

2271    Vitalderm pH 200 ml.  €  10,95

2282 Pre Base, 200 ml. €					6,95

2283 Soothing Cream 200 ml.  €    8,50  

Duo universeel harspistolen kit
Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting
2292	 				kit	 	 €135,-	 	 € 175,80      € 40,80

Deze zeer complete kit is perfect voor u om te starten of om uw 
harsassortiment uit te breiden. 
Geschikt voor zowel het harsen van het gelaat als het lichaam.

DEZE ZEER COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

2241 Duo harspistoolwarmer 

 + pistolen universeel €			99,00	

20999 2 polige stekker  €					6,25

2013    Naturel hars 100 gr.  €    2,10

2233 Harscassette Rosa, 100 gr. €					2,20

2234 Harscassette Chocolade 100 gr. €					2,20  

2054 Aloe Vera hars 100 gr. €					2,10

2035    Milk Cleanser, 200 ml. €    6,95            

2038 Oil Cleanser 350 ml.  €   12,95  

2402		 Lichaamsstrips	100	stuks	 €					3,95

2047	 Gelaatsstrips	100	stuks	 €					2,95 

2066 Easy clean 220 ml.  €    7,15 

2083 Folisan 150 ml.  €    9,95

2271    Vitalderm pH 200 ml.  €  10,95

2282 Pre Base, 200 ml. €					6,95

2283 Soothing Cream 200 ml.  €    8,50  

ROLL-ON KITS, PISTOOL

♦ Profi  tip: Tevens electrisch te koppelen aan het duo universeel harspistool of 2 x single aan elkaar.

26% KITVOORDEEL

23% KITVOORDEEL
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TRADITIONELE HARS 

Traditioneel Rosa harsparels (zonder strips)
Art.Nr. Details Prijs 
2404	 1	kilo	 €	14,00,-	(1)	•	€	13,00	(3)	•	€	12,00	(6)	

Zachte hars met créme textuur, ideaal voor ontharing van de 
gevoelige huid en intieme zone. Deze hars blijft lang soepel 
en laat een zachte huid achter. Bevat titanium oxiden en 
rozenblaadjes voor een desinfecterende en verzachtende 
werking. 

Traditioneel Karite harsparels (zonder strips)
Art.Nr. Details Prijs 
2404	 1	kilo	 €	14,00,-	(1)	•	€	13,00	(3)	•	€	12,00	(6)	

De Karité Filmhars is geschikt voor zowel het gelaat als het lichaam met 
een rijke, crémeachtige samenstelling door de toevoeging van Shea 
Butter. Specifi ek voor de droge en gevoelige huid. Ook ideaal voor het 
harsen van kleine oppervlakten en de zeer gevoelige zones. 

Traditioneel Chlorofyl harsparels (zonder strips)
Art.Nr. Details Prijs 
2405	 1	kilo	 €	14,00,-	(1)	•	€	13,00	(3)	•	€	12,00	(6)	

Transparante hars, kan zeer dun worden aangebracht en is 
daardoor snel in gebruik. 

Het grootste voordeel van deze hars is dat hij enkel aan de haren kleeft en dus niet aan de huid. Dit hars type 
is speciaal geschikt voor het verwijderen van haar op gevoelige delen zoals gezicht, oksels en bikinilijn, omdat 
de hars zich vooral op/om de haren hecht en niet aan de huid. Verder is de traditionele hars gebruiksklaar op 
een temperatuur van 50 à 60°C en volledig hard op kamertemperatuur. De stollingstijd duurt vrij lang, omdat de 
hars in een vrij dikke laag 3 à 4 mm moet worden aangebracht.  Wanneer de hars is gestold, dan kan je de hars 
zonder ontharingsstrips in stukken afnemen  door hem af te brokkelen. 

Harsen zonder strips
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Naturel hars 80 gr. universeel
Art.Nr. Details Prijs
2016 80 gr. €	1,85	(1)	•	€	1,60	(24)	•	€	1,35	(48)	•	€	1,15	(142)
2021	 Roldop	 €	0,65	(1)	•	€	0,55	(24)	•	€	0,45	(48)

De originele, natuurlijke dennenhars, te 
gebruiken op gelaat en lichaam. 
De dunne samenstelling werkt 
zeer economisch. Ideaal voor het 
harsen van grote oppervlakten 
en de normale huid.Vloeibare, 
heldere hars met een laag 
smeltpunt van 37°C. Parfum vrij. 
  ♦ Profi  tip: Past in vele systemen,
     waaronder de Clean & Easy 
     verwarmer.

Olijfolie hars 100D
Art.Nr. Details Prijs
2006	 100	gr.	 €	2,00	(1)	•	€	1,65	(24)	•	€	1,45	(48)	•	€	1,30	(96)
2009		 Roldop		 €	0,50	(1)	• €	0,45	(6)	

Plantaardige formule, ideaal voor de droge en 
zongebruinde huid.Verwijderd het haar zacht 
met minimale irritatie. Vloeibare samenstelling 
met een laag smeltpunt van 37°C. Parfum vrij. 
100 grams cassette ter behoeve van het duo 
harspistool.

Naturel hars 100D
Art.Nr. Details Prijs
2007 100 gr. €	2,00	(1)	•	€	1,65	(24)	•	€	1,45	(48)	•	€	1,30	(96)
2009		 Roldop		 €	0,50	(1)	• €	0,45	(6)	

De originele natuurlijke dennenhars, te 
gebruiken op gelaat en lichaam. De dunne 
samenstelling werkt zeer economisch. Ideaal 
voor het harsen van grote oppervlakten en 
de normale huid. Vloeibare, heldere hars 
met een laag smeltpunt van 37°C. Parfum 
vrij. 100 grams cassette ten behoeve van 
het duo harspistool.

Spatelkopjes voor 40 gram hars
Art.Nr. Details Prijs
2077	 Lichaam	€	0,30	(1)	•	€	0,25	(6)	•	€	0,20	(12)
2078	 Gelaat	 €	0,30	(1)	•	€	0,25	(6)	•	€	0,20	(12)

  ♦ Profi  tip: Large = Geschikt voor de 
     bovenlip, gezicht donshaartjes, 
     bikinilijn en oksels.
  ♦ Profi  tip: Small = Geschikt voor de
     bovenlip of wenkbrauw.

Naturel hars 40 gram
Art.Nr. Details Prijs
2071	 40	gr.	 €	1,50	(1)	•	€	1,35	(12)	•	€	1,30	(24)	•	€1,20	(48)

De originele, natuurlijke dennenhars zonder 
toevoeging van parfum. Te gebruiken 
voor gelaat en lichaam. De vloeibare 
samenstelling werkt zeer economisch. 
Heeft een laag smeltpunt van 37°C. Te 
gebruiken met de spatelkopjes, ideaal 
voor wenkbrauw, bovenlip, oksels, bikinilijn, 
nek en rug. 

  ♦ Profi  tip: 2x 40 gr. cassettes passen in het     
     universeel harspistool (2241 & 2010).

DIVERSE HARSCASSETTES

Pearl crème hars 40 gram
Art.Nr. Details Prijs
2073	 40	gr.	 €	1,60	(1)	•	€	1,40	(12)	•	€	1,35	(24)	•	€1,25	(48)

Deze Pearlhars heeft de sterkste kleefkracht. 
Ideaal bij stugge haren op gezicht en 
lichaam. Crèmeachtige samenstelling. 
De toevoeging van Titanium Dioxide 
minimaliseert het rood worden van de huid. 
Laag smeltpunt van 38◦C. Te gebruiken met 
de spatelkopjes, ideaal voor wenkbrauw, 
bovenlip, oksels, bikinilijn, nek en rug. 

  ♦ Profi  tip: 2x 40 gr. cassettes passen in het           
     universeel harspistool (2241 & 2010).

Zie www.nemcosmetics.nl voor de stap voor stap uitleg.

  ♦
     universeel harspistool (2241 & 2010).

  ♦
     universeel harspistool (2241 & 2010).

  
     waaronder de Clean & Easy 
     verwarmer.

  ♦
     bovenlip, gezicht donshaartjes, 
     bikinilijn en oksels.
  ♦
     bovenlip of wenkbrauw.
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VOOR- EN NABEHANDELING

Hydro Azuleen Oil Cleanser # 3
Art.Nr. Details Prijs
2434	 220	ml.	 €			8,95	(1)	•	€			7,95	(3)	•	€			7,45	(6)
2038	 350	ml.	 €	12,95	(1)	•	€	11,65	(3)	•	€	11,10	(6)	
2037	 500	ml.	 €	15,95	(1)	•	€	14,25	(3)	•	€	12,95	(6)	
 
Verwijderen van harsresten na gebruik van striphars. Deze 
olie is uitermate geschikt voor de droge huid en heeft 
ontstekingsremmende en verzachtende eigenschappen. 
Na het harsen direct op de 
huid aanbrengen met 
een lichte massage, om 
eventuele harsresten te 
verwijderen en de huid 
te verzorgen. Overtollige 
olie verwijderen met een 
kompresdoek. Parfumvrij. 

Pre Base Gel # 1
Art.Nr. Details Prijs
2282		 200	ml.		 €	6,95	(1)	•	€	6,30	(3)	•	€	5,95	(6)	
2034		 500	ml.		 €	10,95	(1)•	€	9,95	(3)	•	€	9,50	(6)	

Voorbereiden van de huid op stripharsen. Perfecte 
voorbehandeling. Verwijdert alle 
make-up resten, deodorant, crèmes en 
lichaamsvetten. Breng de gel met een 
watje/tissue aan op de huid. Naderhand 
de huid goed drogen, waarna u de hars 
aanbrengt. Verwijder het restant met een 
tissue. Parfum vrij. 

Milk Cleanser Calendula # 2
Art.Nr. Details Prijs
2035	 200	ml.	 €	6,95	(1)	•	€	6,30	(3)	•	€	5,95	(6)
2036	 500	ml.	 €	10,95	(1)	•	€	9,95	(3)	•	€	9,50	(6)

Verwijderen van harsresten na gebruik 
van de striphars. De rijke crèmeachtige 
samenstelling verwijdert alle harsresten 
effectief van de huid. Verzacht en 
hydrateert de huid tevens na het harsen 
door toevoeging van Calendula. Na het 
harsen direct op de huid aanbrengen 
met een lichte massage om alle 
harsresten effectief te verwijderen.  

Soothing Cream # 4
Art.Nr. Details Prijs
2283	 200	ml.	 €	8,50	(1)	•	€	7,65	(3)	•	€	7,25	(6)	

De perfecte afsluiting van elke harsbehandeling. De formule 
vermindert en voorkomt huidreacties. Geeft extra comfort en 
verzacht de huid na het harsen door toevoeging van Aloë Vera 
en Zink. Kan tevens als masker na het harsen worden gebruikt 
(inwerktijd minimaal 3 minuten). Verwijder 
het restant met een tissue. Parfum vrij. 

Tea Tree Gel #5
Art.Nr. Details Prijs
2042	 200	ml.	 €	8,25	(1)	•	€	7,40	(3)	•	€	7,00	(6)	
2043	 500	ml.	 €	13,50	(1)	•	€	12,15	(3)	•	€	11,50	(6)	

Deze gel is zowel voor als na het harsen te gebruiken. Reinigt, verfrist en geeft een extra bescherming 
voor de gevoelige huid.
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VOOR- EN NABEHANDELING

Dermo Balance
Art.Nr. Details Prijs
2285	 220	ml.	 €	6,75	(1)	•		€	6,15	(3)	•		€	5,80	(6)

De voorbereiding van de huid op het fi lmharsen. Verwijdert 
crèmes, deodorant en make-up resten op een zachte wijze. 
Minimaliseert het rood worden van de huid na de harsbehandeling 
en laat de hars optimaal hechten aan de haren. 

99% Aloë Vera Gel
Art.Nr. Details Prijs             
6003	 500	ml.	 €	9,50	(1)	•		€	8,50	(3)	•	€	7,95	(6)

Gel met 99% geconcentreerde aloë vera. Kalmeert, hydrateert en 
regenereert de huid na elektrische ontharing, harsen of een 
lichtfl itsbehandeling. Ook perfect te gebruiken als after sun.

99% Aloë Vera Gel 50ml
Art.Nr. Details     Prijs     VAP. 
6006	 50	ml.	 				€	2,75	(1)	•		€	2,50	(6)	 	 	 €	5,45
6022	 9	x	50	ml.					€	21,95	(1)	•	€	20,00	(3)	•	 €	18,00	(6)		 €	5,45

Aloë vera gel display, bevat 9 tubes. Ideaal voor de verkoop in uw salon.

Vitalderm pH
Art.Nr. Details Prijs
2271	 200	ml.	 €	10,95	(1)	•	€	9,95	(3)	•	€	9,50	(6)

Als nabehandeling voor iedere harsbehandeling te gebruiken. 
Verzacht de huid en voorkomt irritatie (ideaal voor de zeer 
gevoelige en beschadigde huid). Hersteld de pH waarde 
van de huid. Werkt verfrissend en geeft een gevoel van 
welbehagen. Aanbrengen met een lichte massage. 
Parfum vrij. 

99% Aloë Vera Gel zonder alcohol
Art.Nr. Details Prijs   
6023	 500	ml.	 €	9,75	(1)	•	€	8,75	(3)	•	€	7,95	(6)

Gel met 99% geconcentreerde aloë vera zonder alcohol. 
Kalmeert, hydrateert en regenereert de huid na elektrische 
ontharing of een lichtfl itsbehandeling. Ook perfect te 
gebruiken als after sun. 
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Roll-on Intima Folisan
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
2201	 8	ml.	x	6	 €	19,95	(1)	•	€	18,35	(3)•	€	16,75	(6)		 €	6,95	(p.st.)

Ter voorkoming van of bij ingegroeide haren, roodheid, acne en huidirritaties als gevolg 
van haarverwijdering. Voor vrouwen en mannen. Mannen kunnen Folisan gebruiken bij 
ingegroeide baard- en nekharen. Vrouwen kunnen Folisan gebruiken op hun benen, 
bikinilijn, oksels of gezicht. Het is de meest effectieve oplossing tegen folliculites, op basis van 
Salicylzuur. Display met 6 roll-on fl esjes van 10 ml. voor verkoop aan uw klanten. 

Folisan
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
2083	 150	ml.	 €	9,85	(1)	•	€	8,95	(3)	•	€	7,95	(6)	 €	16,95

De actieve ingrediënten in deze lotion zijn afkomstig van Aspirine en Salicylzuur. De lotion 
heeft zeer effectieve resultaten tegen ingegroeide haren, roodheid, acne en huidirritaties als 
gevolg van haarverwijdering.

Voor zowel vrouwen als mannen. Mannen kunnen Folisan gebruiken bij ingegroeide baard- 
en nekharen. Vrouwen kunnen Folisan gebruiken op hun benen, bikinilijn, oksels of gezicht. 
De lotion zorgt voor een zachte peeling wat de vernieuwing van het huidweefsel bevorderd 
en de huid er jonger laat uitzien. Folisan heeft ook een samentrekkende werking.

♦ Profi  tip: ‘Folisan & Goldconcentrate’: De ideale combinatie: Gebruik na het ontharen 
1 maal daags na het douchen de Folisan ter voorkoming van ingroeiende haartjes 
(mochten er haartjes zijn ingegroeid, de Folisan blijven gebruiken tot de haartjes door het 
huidoppervlak zijn gebroken) en onmiddellijk daarna een ampul van de Gold Concentrate-
haargroeiremmer gebruiken (gedurende 1 week na het ontharen).

NABEHANDELING

Hoe werkt de lotion?
De actieve ingrediënten in deze lotion zijn afkomstig van Aspirinezuur, aangepast voor cosmetische toepassingen. De lotion 
bestrijdt zeer effectief ingroeiende haren (een veel voorkomend probleem in de liesstreek na het ontharen van de bikinilijn), 
roodheid en huidirritaties. Dit product kan zowel door vrouwen als door mannen gebruikt worden. Mannen kunnen Folisan 
gebruiken bij ingroeiende baard- en nekharen. Vrouwen kunnen Folisan gebruiken op de bikinilijn, de benen, de oksels en het 
gelaat. De lotion zorgt voor een zachte peeling, wat de vernieuwing van het huidweefsel bevorderd en de huid er bovendien 
jonger doet uitzien. 

Resultaat is dat de haartjes gemakkelijker doorbreken en niet 
onderhuids ingroeien.

Verkoop deze lotion aan uw klanten en laat hen deze één maal per dag gebruiken totdat de 
haren zijn doorgebroken. 
Scheren: dagelijks te gebruiken na het scheren, als een after-shave
Harsen: dagelijks, éénmaal per dag, te gebruiken (de 150 ml fl es met een wattenschijfje, de 
roll-on wordt gewoon op de huid gerold) na een warm bad of warme douche tot de haartjes 
door de opperhuid breken.
Elektrisch ontharen: te gebruiken direct na de behandeling om roodheid en irritatie te 
verminderen.
Waarschuwing: klanten die allergisch zijn voor Asperinezuur mogen deze lotion niet gebruiken. 
Uit voorzorg mogen zwangere vrouwen deze lotion niet gebruiken. Wanneer de lotion in 
een koude omgeving ligt, kunnen er zich kleine kristallen vormen in het fl esje. Dit vormt geen 
probleem: eens terug op normale temperatuur zal de lotion zich weer herstellen.

Vermijd zonnebaden onmiddelijk na het gebruik van Folisan 
en gebruik bovendien een zonnecrème met een hogere 
beschermingsfactor op de behandelde plaatsen!

De oplossing tegen ingegroeide haren!
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HAARGROEIREMMERS

Gold Concentrate Plant Extract Serum
Art.Nr. Details  Prijs
2030	 Salon	20	x10	ml.	 €	26,95	(1)	•	€	24,30	(3)	•	€	22,95	(6)

Haargroeiremmer voor kleine oppervlakten. Vertraagt de 
haargroei na een harsbehandeling en laat de haren dunner  
terugkomen. Heeft tevens een vochtverzorgende werking. Een 
serum in de vorm van een gel op basis van papaja extract. 
Gebruik: 1 x per dag aanbrengen na douche of bad, gedurende 
1 week na de harsbehandeling. In de salon brengt u dit product 
direct na het harsen aan wanneer de poriën nog open staan, dus 
vòòr het nabehandelproduct. Doosje met 20 x 10 ml. hersluitbare 
ampullen.

Depil Mousse
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
5043	 200	ml.	 €	10,95	(1)	•	€	9,90	(6)	•	€	8,95	(12)	 19,95

Haargroeiremmer speciaal ontwikkeld voor grotere oppervlakken 
zoals benen. Unieke formule op basis van papaja extract, die 
de groei van de haren vertraagt en de haren dunner laat 
terugkomen. Gebruik: 1 x per dag aanbrengen na douche of 
bad, gedurende één week na de harsbehandeling. In de salon 
brengt u dit product direct na het harsen aan wanneer de poriën 
nog openstaan, dus vòòr het nabehandelproduct.

Gold Concentrate Plant Extract Serum
Art.Nr. Details Prijs              VAP.
2029	 3	x10	ml.	€	5,95	(1)	•	€	5,35	(6)	•	€	4,95	(12)			 €	11,90(p.st.)

Haargroeiremmer voor kleine oppervlakken. Vertraagt de haargroei 
na een harsbehandeling en laat de haren dunner terugkomen. Heeft 
tevens een vochtverzorgende werking. Een serum in de vorm van een 
gel op basis van papaja extract. Gebruik: 1 x per dag aanbrengen na 
douche of bad, gedurende 1 week na de harsbehandeling. In de salon 
brengt u dit product direct na het harsen aan wanneer de poriën nog 
open staan, dus vòòr het nabehandelproduct. Doosje met 3 x 10 ml. 
hersluitbare ampullen. 
♦ Profi  tip:‘advies naar de klant’: Na de harsbehandeling de klant goed 
adviseren over het gebruik van de Goldconcentrate. Het advies: Het 
product te gebruiken na het nemen van een bad/douche over een 
periode van één week na de harsbehandeling

Easy Clean, harsreiniger
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
2066	 220	ml.	 €	7,15	(1)	•	€	6,50	(3)	•	€	6,20	(6)	 €	12,95
2067	 1	liter	 €	14,80	(1)	•	€	13,50	(3)	•	€	12,95	(6)

Een reiniger op basis van citrusvruchten. Reinigt alle vlekken in de salon, 
bijvoorbeeld hars, paraffi ne etc. Laat een heerlijke frisse geur achter. Een 
`must´ voor in iedere salon (niet op de huid gebruiken).
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17 cm

1,9 cm

SPATELS EN ACCESSOIRES

Lichaamsspatels 
Art.Nr. Details  Prijs
2062	 100	stuks		 €	3,95	(1)	•	€	3,55	(3)	•	€	3,25	(6)

Disposable houten spatels voor een uiterst hygiënische 
harsbehandeling.

Filmharsspatels extra lang 
Art.Nr. Details  Prijs
2172	 100	stuks		 €	4,95	(1)	•	€	4,45	(3)	•	€	3,95	(6)

Disposable houten spatels voor een uiterst hygiënische 
harsbehandeling. Speciaal voor fi lmhars. Extra lang (17cm): Om 
gemakkelijk tot de bodem te komen zonder uw handen vuil te 
maken. Extra breed (1,9cm): Om extra hars aan te brengen en 
sneller de behandeling af te maken. Extra dik: Zodat de spatel 
niet af breekt tijdens het aanbrengen.

Gezichtsspatels
Art.Nr. Details  Prijs
2063	 Normaal	spatel	 €	2,50	(1)	•	€	2,25	(3)	•	€	1,95	(6)
2298	 Precisie	spatel	 €	3,95	(1)	•	€	3,55	(3)	•	€	3,25	(6)

Disposable houten spatels voor een uiterst hygiënische 
harsbehandeling. Nu ook in variant met schuine kant, ideaal het 
precisie harsen van de lip en wenkbrauwen. Inhoud: 100 stuks.

Beschermringen
Art.Nr. Details Prijs
2061	 400	gr.	 €	5,00	(1)	•	€	4,50	(3)	
2238	 800	gr.	 €	5,00	(1)	•	€	4,50	(3)	

Beschermringen ten behoeve van 400 of 800 grams harsblik. 
Zorgt dat uw harsverwarmer schoon blijft. Inhoud: 50 stuks

Inzetbakje
Art.Nr. Details Prijs
3004	 400	gr.	 €	8,50
3013	 800	gr.	 €	9,95

Inzetbakje voor gebruik in 400 of 800 grams harsverwarmer ten 
behoeve van traditionele hars of harsparels.

Harsblikhouder
Art.Nr. Details Prijs
2060	 2	stuks	 €	8,50

Harsblikhouder ten behoeve van 400 of 800 grams harsblik.
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HARSSTRIPS

Strips op rol, Eco soft
Art.Nr. Details  Prijs
2048	 85	m.	 	 €	11,95	(1)	•	€	10,75	(3)	•	€	9,95	(6)

Harsstrip op rol van 85 m. in een praktische dispenserbox.
7 cm breed.

Depilbox strips
Art.Nr. Details  Prijs
2045	 400	stuks		 €	18,00	(1)	•	€	16,95	(3)	•	€	15,30	(6)

400 stuks voorgesneden harsstrips voor het lichaam in praktische
en hygiënische dispenserbox. Afmetingen: 23 x 7,5 cm.

Massagebank/Onderzoekspapier
Art.Nr. Details  Prijs
4023	 90	m.		 	 €	11,45	(1)	•	€	10,30	(6)	•	€	9,25	(12)

Tweelaagse rol massagebankpapier om hygiënisch en 
gemakkelijk te kunnen werken. 60 cm breed. 

Lichaamsstrips classic
Art.Nr. Details  Prijs
2402	 100	stuks		 €	3,95	(1)	•	€	3,50	(3)	•	€	3,00	(6)

Voorgesneden harspapier voor grote oppervlakten. 
Afmeting: 23 x 7,5 cm. 

Lichaamsstrips Plus kwaliteit
Art.Nr. Details  Prijs
2046	 100	stuks		 €	5,95	(1)	•	€	5,45	(3)	•	€	4,95	(6)

Voorgesneden harspapier voor grotere oppervlakten, verpakt per
100 stuks. Deze strips zijn in verhouding met de classic strips dikker. 
Afmeting: 23 x 7,5 cm.

Gezichtsstrips
Art.Nr. Details  Prijs
2047	 100	stuks		 €	2,95	(1)	•	€	2,50	(3)	•	€	2,20	(6)

Voorgesneden harspapier voor kleinere oppervlakten, verpakt 
per100 stuks. Afmeting: 12,5 x 3 cm.
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Neo Harsverwarmer inclusief Semi kit
Art.Nr. Details  Prijs
2169	 400	gram	 €	90,00	
2170	 800	gram	 €	110,00	

Deze 400 & 800 grams harsverwarmers zijn alleen verkrijgbaar 
als Semi kit. U ontvangt één harsverwarmer, 25 lichaamsspatels, 
25 gelaatsspatels, 100 lichaamsstrips, 100 gelaatsstrips, 50 
beschermringen, 1 harsblikhouder en 1 doorzichtige deksel. 

▀		De transparante deksel versnelt het smeltproces en is       
				noodzakelijk	om	hygiënisch	te	werken.
▀		Een mooi en eenvoudig schoon te maken ontwerp.
▀		Speciaal hittebestendig ABS plastic. Verkleurt niet.
▀		Een 360ºC verwarmingselement voor een gelijkmatige en 
     snelle smelting.
▀		Indicatielicht laat zien dat de thermostaat in werking is.
▀		Dit apparaat is CE gekeurd en gemaakt volgens alle 
    normen in de EU.
▀		Verstelbare thermostaat met verschillende 
     instelmogelijkheden van temperatuur.
▀		Is te koppelen met ieder ander Depilève harssyteem 
    (niet elektrisch!).
▀		Onafhankelijke aan/uit schakelaar.
▀		Antislip rubber doppen. Voorkomt dat de verwarmer van 
     de tafel kan glijden en zorgt voor meer stabiliteit. 

Duo roll-on harspistool universeel
Art.Nr. Details  Prijs
2241	 1	set	 	 €	99,00

Deze nieuwe versie van de duo harspistool verwarmer is 
uitgevoerd met een aluminium binnenkant, waardoor de warmte 
zich perfect verdeeld over de harscassette. 

▀		Draadloos harspistool voor universele 100 grams 
    harscassettes met roldop (p. 19).
▀		Op de basis unit plaatst u twee harspistolen.
▀		Koppeling mogelijk met de andere Depilève harswarmers.
▀		Elektrisch te koppelen aan andere harspistool verwarmers.
▀		PTC verwarmingselement.
▀		Kwalitatief beschermend plastic tegen warmte.
▀		Anti-slip stabiele basis unit.
▀		Eenvoudig schoon te maken met Easy Clean.
▀		Aparte aan/uit schakelaar. 
▀		Afmeting:	11	x	21	x	23,5	cm.

HARSVERWARMERS

♦ Profi  tip: Depilève harsverwarmer
Sneller opwarmen stripshars: maximaal op 9 (nooit op 10)
Werktemperatuur striphars: 6/6,5
Sneller opwarmen fi lmhars: 7
Werktemperatuur fi lmhars: 4/5

Inzetbakje
Art.Nr. Details Prijs
3004	 400	gr.	 €	8,50
3013	 800	gr.	 €	9,95

Inzetbakje voor gebruik in 400 of 800 gr. harsverwarmer ten behoeve 
van traditionele hars of harsparels.
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HARSVERWARMERS

Enkel Roll-on harspistool met basis unit
Art.Nr. Details   Prijs
2210	 Harspistool	met	basis	 €	49,00	

U heeft de keuze uit een los harspistool ter vervanging of 
een compleet harspistool met basis. Ideaal voor de mobiele 
schoonheidssalon of voor schoonheidssalons met meerdere 
behandelingsruimtes. 

▀	Aluminium binnenkant voor een gelijkmatige verwarming en 
   eenvoudig te reinigen. 
▀	PTC verwarmingselement voor de perfecte temperatuur.
   Werkt met alle harssoorten. De neon lamp geeft de verbinding 
   weer. 
▀	Hittebestendig plastic om warmte sensatie te minimaliseren
   met contact. 
▀	Anatomische ontwerp om roll-on toepassing te 
   vergemakkelijken.  
▀	Één pistool basis
▀	Anti-slip	basis,	dat	stabiliteit	en	gemak	biedt	bij	het	plaatsen
    en verwijderen van de warmer. 
▀	Gepatenteerde systeem die het mogelijk maakt om zoveel 
   verwarmers te verbinden als je wilt. 
▀	Aan / Uit schakelaar. 
▀	Makkelijk schoon te maken met de Easy Clean 
   zie pagina 27 voor de Easy Clean) en de kleur vervaagt niet.

Enkel Roll-on harspistool
Art.Nr. Details   Prijs
2076	 Los	harspistool		 	 €	39,00	

Universeel harspistool los ten behoeve van het duo universeel 
harspistool.

Warmer connector
Art.Nr. Details Prijs
2003	 2	stuks	 €	6,90

Verbindt de Depilève verwarmers 
met elkaar zodat het er netjes en 
professioneel uitziet. Uitsluitend geschikt 
voor Depilève verwarmers. Verpakt per paar.

Elektrische connector verwarmers
Art.Nr. Details Prijs
2010	 per	stuk	 €	7,50

Om twee Depilève harspistool verwarmers ook 
elektrisch aan elkaar te verbinden.
Vraag naar de mogelijkheden.

DIVERSE VOORBEELDEN VAN VERWARMERS AAN ELKAAR
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Depilève trolley de luxe
Art.Nr. Details Prijs
2420	 1	stuk	 €	220,00

De Depilève harstrolley heeft vier laden en zes opbergruimten. U kunt 
al uw harstoebehoren netjes opruimen. Is verrijdbaar en heeft een 
afvalbak. Leverbaar in de kleur wit. Er passen twee harsverwarmers op 
de platte bovenplaat.

HARSACCESSOIRES

Blend pincet OC
Art.Nr. Details Prijs
0116	 1	stuk	 €	7,50	(1)	• €	6,50	(3)

Blendpincet in drie maten. Kwalitatief zeer hoogwaardig, te 
reinigen en te desinfecteren volgens de HAMcode.

Blend pincet 2
Art.Nr. Details Prijs
0117	 1	stuk	 €	7,50	(1)	• €	6,50	(3)

Middenmaat blendpincet.

Blend pincet 3
Art.Nr. Details Prijs
0118	 1	stuk	 €	7,50	(1)	• €	6,50	(3)

Lange blendpincet.

Automatische pincet, Epilmatic
Art.Nr. Details Prijs
2118	 1	stuk	 €	14,50	(1)	•	€	13,50	(3)

Elke haartje wordt met de juiste (en steeds dezelfde) kracht 
geëpileerd, waardoor de haarzakjes minder geïrriteerd raken. 
Hierdoor blijven er minder rode vlekken op de huid achter.



T. 0345-588100T. 016-632151 33

PINCETTEN

Automatische pincet, instelbaar
Art.Nr. Details Prijs
5029	 1	stuk	 €	12,50	(1)	•	€	11,75	(3)
10,5 cm. Instelbaar.

Automatische pincet
Art.Nr. Details Prijs
5028	 1	stuk	 €	6,95	(1)	•	€	6,25	(3)
10,5 cm. Lichte uitvoering.

Tweezer Pincet schuin
Art.Nr. Details Prijs
2117	 1	stuk	 €	6,35	(1)	•	€	5,75	(3)
Kwalitatief hoogwaardige pincet met een schuine platte bek.

Klassiek pincet
Art.Nr. Details Prijs
2059	 1	stuk	 €	3,95	(1)	•	€	3,45	(3)
Kwalitatief hoogwaardige pincet met een schuine bek.

Pincet smal
Art.Nr. Details Prijs
2057	 1	stuk	 €	7,95	(1)	•	€	6,95	(3)
Gemaakt van anti-allergisch inox materiaal. Verkrijgbaar met smalle en 
brede bek om de uiterst fi jne haartjes te pakken.

Pincet breed
Art.Nr. Details Prijs
2058	 1	stuk	 €	7,95	(1)	•	€	6,95	(3)
Gemaakt van anti-allergisch inox materiaal. Verkrijgbaar met smalle en 
brede bek om de uiterst fi jne haartjes te pakken.

Ergonomische pincet
Art.Nr. Details Prijs
2246	 1	stuk	 €	5,95	(1)	•	€	5,45	(3)
Verguld pincet met speciale puntbek om de uiterst fi jne haartjes
vast te pakken.

Inox Pincet
Art.Nr. Details Prijs
2119	 1	stuk	 €	3,75	(1)	•	€	3,45	(3)
Anti allergisch pincet met rechte bek. 



Bestel nu gemakkelijk en snel op www.nemcosmetics.nl34

ELEKTRISCH & IPL ONTHARING
Professionele elektrische en IPL 
ontharingsproducten.

Hier vindt u een compleet assortiment 
met alle producten en benodigdheden 
ten aanzien van elektrisch ontharen en 
lichtfl itsontharing. Top producten te gebruiken 
bij uw elektrisch ontharingsapparatuur en IPL/
Laser lichtfl itsapparatuur.
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Voor meer uitleg over Folisan zie pagina 26.

VERZORGING

99% Aloë Vera Gel
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
6006	 50	ml.	 €	2,75	(1)	•		€	2,50	(6)	 	 €	5,45	p.st.
6003	 500	ml.	 €	9,50	(1)	•		€	8,50	(3)	•	€	7,95	(6)	

Gel met 99% geconcentreerde aloë vera. Kalmeert, hydrateert en regenereert de huid. Het 
wordt vaak gebruikt na elektrisch ontharing, harsen of lichtfl itsbehandeling. Ook perfect te 
gebruiken als after sun.

99% Aloë Vera Gel Display
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
6022	 9	x	50	ml.	€	21,95	(1)	•	€	20,00	(3)	•	€	18,00	(6)	 €	5,45	p.st.

Aloë vera gel display, bevat 9 tubes. Ideaal voor de verkoop in uw salon.

99% Aloë Vera Gel zonder alcohol
Art.Nr. Details Prijs   
6023	 500	ml.	 €	9,75	(1)	•	€	8,75	(3)	•	€	7,95	(6)	

Gel met 99% geconcentreerde aloë vera zonder alcohol. Kalmeert, hydrateert en regenereert 
de huid na een elektrische ontharing of lichtfl itsbehandeling. Ook perfect te gebruiken als after 
sun. 

Roll-on Intima Folisan, tegen ingegroeide haren
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
2201	 8	ml.	x	6	 €	19,95	(1)	•	€	18,35	(3)•	€	16,75	(6)		 €	6,95	(p.st.)
Ter voorkoming van of bij ingegroeide haren, roodheid, acne en huidirritaties als gevolg van 
haarverwijdering. Voor vrouwen en mannen. Mannen kunnen Folisan gebruiken bij ingegroeide 
baard- en nekharen. Vrouwen kunnen Folisan gebruiken op hun benen, bikinilijn, oksels of 
gezicht. Het is de meest effectieve oplossing tegen folliculites, op basis van Salicylzuur. Display 
met 6 roll-on fl esjes van 10 ml. voor verkoop aan uw klanten. 

Folisan, tegen ingegroeide haren
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
2083	 150	ml.	 €	9,85	(1)	•	€	8,95	(3)	•	€	7,95	(6)	 €	16,95

De actieve ingrediënten in deze lotion zijn afkomstig van Aspirine en Salicylzuur. De lotion heeft 
zeer effectieve resultaten tegen ingegroeide haren, roodheid, acne en huidirritaties als gevolg 
van haarverwijdering.

Voor zowel vrouwen als mannen. Mannen kunnen Folisan gebruiken bij ingegroeide baard- en 
nekharen. Vrouwen kunnen Folisan gebruiken op hun benen, bikinilijn, oksels of gezicht. De 
lotion zorgt voor een zachte peeling wat de vernieuwing van het huidweefsel bevorderd en de 
huid er jonger laat uitzien. Folisan heeft ook een samentrekkende werking.

De meest pure extracten uit de natuur zijn gebruikt in deze aloë vera formule. Ideaal na het harsen, elektrisch ontharen of
lichtfl itsontharen. Verzacht, beschermt en verzorgt de huid optimaal.
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De universele naalden van Velona zijn ontwikkeld volgens de ISO 9001 normering. De naalden zijn individueel en steriel verpakt 
voor maximale hygiëne en veiligheid. Verkrijgbaar in verschillende maten van K2 t/m K5. 

RVS naalden K2 t/m K5
Art.Nr. Details Prijs
2302	 K2	 €	17,50	(1)	•	€	15,95	(3)•	€	14,50	(6)
2303	 K3	 €	17,50	(1)	•	€	15,95	(3)•	€	14,50	(6)
2304	 K4	 €	17,50	(1)	•	€	15,95	(3)•	€	14,50	(6)
2305	 K5	 €	17,50	(1)	•	€	15,95	(3)•	€	14,50	(6)

Chirurgisch roestvrijstalen naalden met een laag lood- en 
nikkelgehalte en extra gepolijst.

Gouden naalden K2 t/m K5
Art.Nr. Details Prijs
2312	 K2	 €	21,95	(1)	€	19,95	(3)	17,95	(6)
2313	 K3	 €	21,95	(1)	€	19,95	(3)	17,95	(6)
2314	 K4	 €	21,95	(1)	€	19,95	(3)	17,95	(6)
2315	 K5	 €	21,95	(1)	€	19,95	(3)	17,95	(6)

Naalden bedekt met een laag van 24-karaats goud. Ideaal voor 
klanten met een gevoelige huid of die allergisch zijn voor metaal.  
Te gebruiken voor alle soorten stroom.

Bekijk ook onze pincetten op pagina 32 en 33. Voor Blend en IPL apparatuur neemt u het beste contact met ons op.

ONTHARINGSNAALDEN

Geïsoleerde naalden K2 t/m K5
Art.Nr. Details Prijs
2322	 K2	 €	22,50	(1)	€	20,50	(3)	18,50	(6)
2323	 K3	 €	22,50	(1)	€	20,50	(3)	18,50	(6)
2324	 K4	 €	22,50	(1)	€	20,50	(3)	18,50	(6)
2325	 K5	 €	22,50	(1)	€	20,50	(3)	18,50	(6)

Geïsoleerde naalden met een hoogwaardig isolerend laagje. 
De stroom wordt geconcentreerd in de punt van de naald. 
Zo werkt u nog veiliger, preciezer en comfortabeler.

Thermocoagulatie naalden
Art.nr.  Details  Prijs 
2326		 K3		 €	21,95(1)	€	20,95(3)	€	19,95(6)		
2327		 K6		 €	21,95(1)	€	20,95(3)	€	19,95(6)		
2328		 K12		 €	21,95(1)	€	20,95(3)	€	19,95(6)		

Geïsoleerde naalden speciaal voor het verwijderen van 
huidoneffenheden. Zoals couperose, steelwratjes etc.

- Nr. 2: Fijne haren.
- Nr. 3: Normale haren.
- Nr. 4: Dikke,	stugge	haren.
- Nr. 5: Zéér	dikke,	stugge	haren.
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ELEKTRISCH & IPL ONTHAREN

Blend pincet OC (kleinste)

Art.Nr. Details Prijs
0116	 1	stuk	 €	7,50	(1)	• €	6,50	(3)

Blendpincet in drie maten. Kwalitatief zeer hoogwaardig. 
Te reinigen en te desinfecteren volgens de HAMcode.

Blend pincet 2 (middelmaat)

Art.Nr. Details Prijs
0117	 1	stuk	 €	7,50	(1)	• €	6,50	(3)

Blendpincet in drie maten. Kwalitatief zeer hoogwaardig. 
Te reinigen en te desinfecteren volgens de HAMcode.

Blend pincet 3 (grootste)

Art.Nr. Details Prijs
0118	 1	stuk	 €	7,50	(1)	• €	6,50	(3)

Blendpincet in drie maten. Kwalitatief zeer hoogwaardig. 
Te reinigen en te desinfecteren volgens de HAMcode.

Milia naalden
Art.Nr. Details Prijs  
3200 100 st.	 €	4,95	(1) • €	4,50	(3)	• €	3,95	(6)

Disposable, steriele naalden met een zeer fi jne en sterke punt. Onder andere geschikt 
voor het inprikken van milia, acne en ingegroeide haren.

Naaldcontainer
Art.Nr. Details Prijs  
4015 1 stuk		 €	2,25			

Afvalbakje om gebruikte naalden in weg te werpen. 

Contactgel, voor ultrageluid, IPL en echografi e
Art.Nr. Details  Prijs  
1560	 1	liter	 	 	€	9,50	(1) •	€	8,95	(3) •	€	7,95	(6)
1510	 Pompje	1	liter	 €	1,60
1561	 5	liter	 	 €	42,50	(1) •	€	38,95	(3)	
1563	 Pomp	5	liter	 €	9,95	

Contactgel op waterbasis t.b.v. lichtfl its- en/of ultrasoonbehandelingen.

IPL bril
Art.Nr. Details  Prijs  
19519 Behandelaar op aanvraag
19520 Klant   op aanvraag  

Speciaal ontwikkeld om de ogen van u en uw klant te beschermen.

Bekijk ook onze disposables en hygiëne producten op pagina 96 - 107

0116 0117 0118
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MPM introductie

MPM of Manuele Permanente Make-up staat voor 
een nieuwe en manuele pigmentatie techniek, 
om semi permanente make-up aan te brengen. 
Er wordt een op maat gekozen pigment manueel 
met behulp van een pen met hele fijne naaldjes 
in de bovenste huidlaag aangebracht, om de 
meest prachtige ogen, lippen en wenkbrauwen te 
creëren.
Deze nieuwe techniek geeft voor u als 
schoonheidsspecialiste, als ook uw klant enkele 
zeer interessante voordelen ten opzichte van de 
klassieke techniek via geautomatiseerde en dure 
apparaten; 
-De pigmentering vervaagt waardoor klanten 
 hierna nog van kleur of vorm kunnen veranderen.
 Dit zorgt voor een steeds optimaal resultaat en 
 betekent ook dat klanten blijven terug komen.
-Geen technologisch apparaat dat defect kan.
-Minder grote investering en toch een hoge 
 winstmarge.
-Sneller genezingsproces.
-Natuurlijk effect en 100% op maat.
-Kortere behandelingsduur.

Ze voldoen aan de hoge EU-kwaliteitsnormen en 
zijn GGD goedgekeurd.

Door hun rijkheid aan  puur pigment (50%) zijn de 
kleuren levendig en intens. In tegenstelling tot 
andere pigmenten op waterbasis, worden MPM 
pigmenten goed opgenomen in de huid daar zij 
op glycerine basis zijn verwerkt.

MANUELE PERMANENTE MAKE-UP
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THEORIE INHOUD:
Anatomie van de huid
● Verzadiging niveaus.
● Identifi catie van fysieke voorwaarden of 
kenmerken te behandelen of gecorrigeerd worden 
door de permanente make-up techniek.
● Virussen.
● Voorzorgsmaatregelen allergieën.
● Huidaandoeningen.

Tools:
● De structuur van de naalden.
● Gebruik van verschillende soorten naalden voor 
het verkrijgen van de verschillende lijnen van de 
permanente make-up.

Kleurentheorie de ondertoon: de kleur en de huid
● De praktische uitvoering van:
- Primaire kleurenschema’s.
- Secundaire kleurenschema’s.
- Tertiaire kleurenschema’s.
● Praktische uitvoering van de realisatie van de 
boventonen van kleuren.
● De chemische structuur van de pigmenten.
● De pigmenten - gids voor het gebruik van 
kleurpigmenten.

Beroepsethiek 
(gedragsethiek karakteristieken).
Technisch advies 
(basisnormen voor optimale prestaties 
van permanente make-up).
Medische voorgeschiedenis van de klant.
Geïnformeerde toestemming.
Pre en post behandeling.
Prijzen van de behandeling.

PRAKTIJK INHOUD:
Preventie: Voorbereiding van het werkprogramma 
volgens het dictaat van het ministerie van 
volkgezondheid op het gebied van infecties.

Consulting: verwachtingen van de klant
● De studie van de verschillende soorten vormen.
● Gerichte analyse.
● Ontwerpen: de wenkbrauwen, eyeliner en lippen 
en gebruik van instrumenten voor de meting van de 
wenkbrauwen (wenkbrauw tracer).

Wenkbrauwen:
Pigmentatie techniek en 
wenkbrauw effecten:
● Poeder effect.
● Solid.
● Strokes.
● Werken op synthetische huid 
& echte modellen.

Ogen:
Pigmentatie techniek eyeliner.
● Natuurlijke eyeliner.
● Werken op synthetische huid 
& echte modellen.

Lippen:
Pigmentatie techniek 
● Lippencontour.
● Schaduw effect.
● Full lips.
● Werken op synthetische huid 
& echte modellen.

Eindexamen: de laatste dag van de opleiding wordt 
er een examen afgenomen.

MANUELE PERMANENTE MAKE-UP
De opleidingen MPM worden gegeven in modules, of u kan kiezen om het volledige concept te volgen. 
U beheert zelf uw budget. Iedere module is van een volledig pakket van producten voorzien, waarmee u 
meteen aan de slag kunt.
Bij alle modules kunt u rekenen op de ondersteunende theorie en kleurenleer. 
Onze modules bestaan uit:
- Eyeliner.
- Lippen.
- Wenkbrauwen.

Na de MPM training dient u bij de GGD een afspraak te maken voor een vergunning. Tijdens deze 
afspraak wordt er gekeken of u volgens de hygiëne regels, betreft permanente make-up werkt. 
De richtlijnen voor de GGD worden tijdens de training doorgenomen. Voor alle informatie betreft de 
GGD, kunt u terecht op www.ggd.nl 

Zie www.nemcosmetics.nl voor meer info
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MANUELE PERMANENTE MAKE-UP-Starterskits  

Starterskit Eyeliner
Art.Nr.     Details  Normaal Kitprijs
4101     kit   € 153,-   € 139,-
Inhoud kit: 
- Pigment Beauty Black, 5 ml.
- Pigment Charcoal, 5 ml.
- 5x Wegwerppennen MX 24

Starterskit Lippen
Art.Nr.     Details  Normaal Kitprijs
4102     kit   € 266,-   € 249,-

Inhoud kit: 
- Pigment Natural, 5 ml.
- Pigment Pink, 5 ml.
- Pigment Terra, 5 ml.
- Pigment Dark Red, 5 ml.
- 5 Wegwerppennen U18
- 5 Wegwerppennen MX24

Starterskit Wenkbrauwen
Art.Nr.     Details  Normaal Kitprijs
4103     kit   € 342,-   € 319,-

Inhoud kit: 
- Pigment Brown/Black, 5 ml. 
- Pigment Warm Brown, 5 ml. 
- Pigment Blonde, 5 ml.
- 5 Wegwerppennen MXM
- 5 Wegwerppennen MX14
- 5 Wegwerppennen MX36

Voor meer informatie, opleidingen, GGD keuring, hygiëne etc. kunt u het beste contact opnemen 
met onze specialiste via t.: 0345-588100
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MANUELE PERMANENTE MAKE-UP-Starterskits  

Starterskit Luxe Compleet
Art.Nr.     Details  Normaal Kitprijs
4104     kit   € 803,-   € 750,-

Het complete pakket, zodat u aan de slag kunt met de wenkbrauwen, eyeliner en lippen!

Inhoud kit: 
- Pigment Beauty Black, 5 ml.
- Pigment Dark Blue, 5 ml.
- Pigment Natural, 5 ml.
- Pigment Pink, 5 ml.
- Pigment Terra, 5 ml.
- Pigment Dark Red, 5 ml.
- Pigment Brown Black, 5 ml.
- Pigment Warm Brown, 5 ml.
- Pigment Blonde, 5 ml.
- Pigment Charcoal, 5 ml.
- Pigment Brown, 5 ml.
- Pigment Beauty Brown, 5 ml.
- 5 wegwerppennen U18
- 5 wegwerppennen MXM
- 5 wegwerppennen MX14
- 5 wegwerppennen MX24
- 5 wegwerppennen MX36

Kleurenkaart MPM
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MANUELE PERMANENTE MAKE-UP

Producten MPM eyeliner
Art.Nr. Details   Prijs
4120	 Pigment	Beauty	Black	 €	39,-
4121		 Pigment	Charcoal		 €	39,-
4122	 Pigment	Dark	Blue		 €	39,-
4123	 Pigment	Smokey	Blue	 €	39,-
4171	 Mesje	MX24	 	 €	15,-

Inhoud pigmenten 5 ml.

Producten MPM lippen
Art.Nr. Details   Prijs
4130	 Pigment	Natural	 	 €	39,-
4131	 Pigment	Candy	 	 €	39,-
4132	 Pigment	Terra	 	 €	39,-
4133	 Pigment	Warm	Red	 €	39,-
4134		 Pigment	Pink	 	 €	39,-
4135	 Pigment	Off	Pink	 	 €	39,-
4136	 Pigment	Dark	Red		 €	39,-
4137	 Pigment	Brick	 	 €	39,-
4171	 Mesje	MX24	 	 €	15,-
3961	 Mesje	U18	 	 €			7,-

Inhoud pigmenten 5 ml.

Producten MPM wenkbrauwen
Art.Nr. Details   Prijs
4140	 Pigment	Blonde	 	 €	39,-
4141	 Pigment	Medium	Taupe	 €	39,-
4142	 Pigment	Brown	 	 €	39,-
4143	 Pigment	Black	Brown	 €	39,-
4144	 Pigment	Coconut	 	 €	39,-
4145	 Pigment	Golden	Brown	 €	39,-
4146	 Pigment	Beauty	Brown	 €	39,-
4147	 Pigment	Warm	Brown	 €	39,-
4170	 Mesje	MX14	 	 €	15,-
4172	 Mesje	MX36	 	 €	15,-
4173	 Mesje	MXM	 	 €	15,-

Inhoud pigmenten 5 ml.

Pigmenten correction
Art.Nr. Details  Prijs
4150	 Anti	Grey	 €	39,-
4151	 Anti	Orange	 €	39,-
4152	 Anti	Voilet	 €	39,-

Inhoud 5 ml.

Pigmenten mixing colors
Art.Nr. Details  Prijs
4160	 White	 	 €	39,-
4161	 Beige	Pink	 €	39,-
4162	 Magenta	 €	39,-

Inhoud 5 ml.
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Microbrush
Art.Nr. Details  Prijs
3786  100 stuks  €	8,95

Voor het verwijderen van overtollig pigment. 

Skinmarker
Art.Nr. Details  Prijs
3913 1 stuk  €	4,95

Met de skinmarker tekent u af waar u precies gaat inkrassen.

Tracer (eyebrowshaper)
Art.Nr. Details  Prijs
3912 1 set  €	37,50

Met de tracer bepaalt u het gebied waar binnen u gaat krassen 
(begin & eindpunt). 

Oefenmat
Art.Nr. Details  Prijs
3962 Per stuk	 	 €	10,95

Mat met vier sets wenkbrauwen, waar u 
thuis op kunt oefenen. 

Pigmentcups
Art.Nr. Details  Prijs
3964 50 stuks	 	 €	8,95

Cups om te vullen met de gewenste 
pigmentkleur. 

Pigmentring
Art.Nr. Details  Prijs
3966 10 stuks	 	 €	6,95

Ring met pigmentcup die u kunt vullen, 
om zo sneller te werken.

Pigmentcuphouder
Art.Nr. Details  Prijs
3965 Per stuk	 	 €	12,50

Houder voor zes pigmentcupjes. 
Zo staan uw pigmentcupjes altijd 
stabiel op uw werktafel.

Studio Led Lamp
Art.Nr. Details  Prijs
1329 1 stuk  €	295,00

Ideaal bij het gebruik van microblading! 
De Studio LED Lamp schijnt over een groot
oppervlakte met wit LED licht. Ook te 
bedienen met bijbehorende afstandsbediening. 
Met uw smartphone kunt u foto’s maken 
en filmen via de bijbehorende app. 

Alcohol Dentior 80%
Art.Nr. Details  Prijs
1540 1 liter  €	6,95

Met Virusclaim N-numnmer, goedgekeurd door 
de GGD en is alleen voor oppervlakte reiniging.

Container t.b.v. mesjes
Art.Nr. Details  Prijs
1543	 1	stuk	 	 €	6,95

Deze container is geschikt om de 
gebruikte mesjes in te deponeren. 
Sluit de emmer pas als u deze gaat 
inleveren bij de apotheek. 

Stencils + Poeder + Borsteltje
Art.Nr. Details  Prijs
3963	 1	set	 	 €	30,00

ACCESSOIRES
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WIMPER- EN WENKBRAUWEXTENSIONS

Behaal met een minimale investering een 
maximaal rendement, dankzij revolutionaire zijden 
wimper- en wenkbrauwextensions en bijhorende 
kwaliteitsproducten. 

• Behandelduur 1 uur (pijnloos).
• Geen beschadiging van de natuurlijke wimper- 

en wenkbrauwharen.
• Verkrijgbaar in verschillende lengtes, diktes en 

curves
• Mascara wordt overbodig.
• Wimper extensions blijven aangehecht tijdens 

het zwemmen, douchen en saunabezoek.

Zijden wimpers C-Curl
Art.Nr. Details  Prijs
3710	 C	0.15	9-11	 €	18,50
3711	 C	0.15	11-13	 €	18,50
3712	 C	0.15	13-15	 €	18,50
3713	 C	0.20	9-11	 €	18,50
3714	 C	0.20	11-13	 €	18,50
3715	 C	0.20	13-15	 €	18,50
3716	 C	0.25	9-11	 €	18,50
3717	 C	0.25	11-13	 €	18,50
3718	 C	0.25	13-15	 €	18,50

Zijden wimpers D-curl
Art.Nr. Details  Prijs
3719	 D	0.15	9-11	 €	18,50
3720	 D	0.15	11-13	 €	18,50
3721	 D	0.15	13-15	 €	18,50
3722	 D	0.20	9-11	 €	18,50
3723	 D	0.20	11-13	 €	18,50
3724	 D	0.20	13-15		 €	18,50
3725	 D	0.25	9-11	 €	18,50
3726	 D	0.25	11-13	 €	18,50
3727	 D	0.25	13-15	 €	18,50

Volume 3D-6d wimpers
Art.Nr. Details  Prijs
3754  C 0.05 9-11 €	18,50
3755  C 0.05 11-13 €	18,50
3756 C 0.05 13-15 €	18,50
3757 D 0.05 9-11 €	18,50
3758 D 0.05 11-13 €	18,50
3759 D 0.05 13-15 €	18,50

Volume express 3D-6D
Art.Nr. Details  Prijs
3760 C 0.07 9-11 €	18,50
3761  C 0.07 11-13 €	18,50
3762 C 0.07 13-15 €	18,50
3763 D 0.07 9-11 €	18,50
3764 D 0.07 11-13 €	18,50
3765 D 0.07 13-15 €	18,50
3766 J 0.07 9-11 €	18,50
3767 J 0.07 11-13 €	18,50
3768 J 0.07 13-15 €	18,50
 
Russian volume wimpers zwart
Art.Nr. Details  Prijs
3743 C 0.05 mix (7-13) €	18,50
3744 C 0.07 mix (7-13) €	18,50
3745 D 0.05 mix (7-13) €	18,50
3746 D 0.07 mix (7-13) €	18,50

Oefenmateriaal
Art.Nr. Details  Prijs
3793 Oefenhoofd €	7,45
3742	 Oefenwimpers	 €	6,75

Voor meer informatie, opleidingen, GGD keuring, hygiëne etc. kunt u het beste contact opnemen 
met onze specialiste via t.: 0345-588100
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Zijden wimpers 3D
Art.Nr. Details  Prijs 
3738		 Doos	 	 €	18,50
Ultradunne wimper, wordt gebruik van 2D tot 6D technieken.

Onderste wimpers
Art.Nr. Details  Prijs
3739			 Doos	 	 €	18,50
Wimper speciaal voor de onderste wimpers.

Gekleurde wimpers
Art.Nr. Details  Prijs
3740			 Doos	 	 €	25,50
Subtiel gekleurde wimpers met een kleuren overloop voor de dames die 
net even wat meer wensen!

Diamant wimpers
Art.Nr. Details  Prijs
3741			 Doos	 	 €	35,00
Met deze prachtige wimpers heeft u de oogopslag van een Hollywood 
ster! 

Kit professional wimperextensions
Art.Nr. Details  Prijs
3701	 Kit	 	 €	645,00
Een volledige kit gepresenteerd in een stijlvolle en praktische koffer met 
verschillende laden en compartimenten. U kunt 500 behandelingen uit 
deze kit halen! 

Russian volumekit
Art.Nr. Details  Prijs
3704	 Kit	 	 €	145,00
Voor de ervaren wimperspecialist. Met de russian volumekit zet je 
meerdere dunne wimperhaartjes in een waaiervorm bij de klant.

Starterskit wimperextensions
Art.Nr. Details  Prijs
3700	 Kit	 	 €	315,00
Ideaal voor beginners in de wereld van wimperextensions. U kunt 150 
behandelingen uit deze kit halen!

Wenkbrauw extensions 
Art.Nr. Details  Prijs
3750  Zwart  €	18,50
3751 Lichtbruin  €	18,50
3752 Bruin  €	18,50
3753 Donkerbruin €	18,50
3702	 Kit	 	 €	249,00
Wenkbrauwextensions werkt hetzelfde als wimperextensions: individuele 
synthetische haartjes worden één-voor-één bevestigd aan uw eigen 
wenkbrauwhaartjes of op de huid. Het plaatsen van de haartjes zorgt 
ervoor dat de wenkbrauwen de juiste vorm krijgen en voller worden. 

WIMPER&WENKBRAUWEXTENSIONS
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Quick fusion
Art.Nr. Details  Prijs
3770  10 ml.	 	 €	54,60
Lijm voor het plaatsen van de 
wimperextensions. Droogt onmiddelijk en 
bevestigd de extensions bij aanraking.

Sensiglue
Art.Nr. Details  Prijs
3771 10 ml.	 	 €	71,40	
Speciale lijm voor het plaatsen van de 
wimperextensions. Geschikt voor het gebruik 
bij gevoelige ogen.

Clearglue
Art.Nr. Details  Prijs
3773 10 ml.	 	 €	71,40
Lijm voor het plaatsen van de 
wenkbrauwextensions.

Primer
Art.Nr. Details  Prijs
3775 15 ml.  €	34,65
Te gebruiken voor de behandeling, voor het 
ontvetten van de wimpers.

Gel remover
Art.Nr. Details  Prijs
3774 15 ml.	 	 €	29,40
Remover voor het verwijderen van de 
wimperextensions.

Cleanser
Art.Nr. Details  Prijs
3776 100 ml.	 	 €	6,30
Remover voor het verwijderen van make-up 
resten.

Rechte pincet
Art.Nr. Details  Prijs
3777 1 stuk	 	 €	13,15
Het rechte pincet wordt gebruikt om de 
wimpers te scheiden.

Gebogen pincet
Art.Nr. Details  Prijs
3778	 1	stuk	 	 €	13,15
Het gebogen pincet wordt gebruikt om de 
extensions te plaatsen. 

Lijmsteentje
Art.Nr. Details  Prijs
3779 1 stuk	 	 €	13,15
Om de wimperlijm erop aan te brengen. 
Reinigen met aceton of beschermen met 
aluminiumfolie. 

Medical tape
Art.Nr. Details  Prijs
3781	 1	stuk	 	 €	4,75
Tape om de onderste wimpers te 
beschermen. Gemakkelijk en pijnloos te 
verwijderen.

Microbrush
Art.Nr. Details  Prijs
3786  100 stuks  €	8,95
Borsteltje voor het verwijderen van de 
overtollige lijm en/of extensions.

Mascara borsteltje
Art.Nr. Details  Prijs
3788 25 stuks	 	 €	8,95
Om de extensions te kammen tijdens de 
behandeling en voor thuisgebruik.

Schaartje
Art.Nr. Details  Prijs
3787	 1	stuk	 	 €	4,75
Indien een onderste wimper verkleefd is 
geraakt. Houdt de ogen van de klant zo dicht 
mogelijk bij gebruik.

Loupebril klein
Art.Nr. Details  Prijs
3784  1 stuk	 	 €	46,50
Loupebril, met 5 verschillende lenzen. Voor 
een nog beter zicht tijdens de behandeling.
1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3,5 dioptrie.

ACCESSOIRES

Zie ook de speciale Studio Led Lamp op pagina 43
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WIMPER&WENKBRAUWEXTENSIONS

Loupebril groot
Art.Nr. Details  Prijs
3785 1 stuk	 	 €67,50
Loupebril met 4 verschillende lenzen.
Voor een nog beter zicht tijdens de 
behandeling. Incl. lampje
1,2 / 1,8 / 2,5 /3,5 dioptrie.

Collageen oogpads
Art.Nr. Details  Prijs
3850	 10	paar	 	 €9,95
Verwennerij na de behandeling. 
Koel bewaren. Laat ze 5-10min onder 
de ogen liggen. Deze hydrateren 
de oogcontour. 

Wimpertray
Art.Nr. Details  Prijs
3780	 1	stuk	 	 €15,75
Kristallen steentje om wimperstrips op te kleven, 
voor meer gebruiksgemak.

Eyeshape tape
Art.Nr. Details  Prijs
3782 1 stuk  €13,15
Speciale tape in oogvorm, 20 st. Tape om de 
onderste wimpers te beschermen. Gemakkelijk en 
pijnloos te verwijderen. 

Wimperring
Art.Nr. Details  Prijs
3792 1 stuk 	 €7,95
Ring met een strip voor de wimperextensions, 
die u kunt vullen, om zo sneller te werken.

Lijmring
Art.Nr. Details  Prijs
3789	 10	stuks	 	 €4,75
Ring om de lijm in te doen. Ideaal in 
combinatie met de wimperring. 

Blazer
Art.Nr. Details  Prijs
3790	 1	stuk	 	 €8,95
Te gebruiken bij gevoelige ogen. Knijp in de blazer, 
om zo lucht te genereren voor de ogen van de 
klant. Hierdoor droogt de lijm sneller.

Nekkussen
Art.Nr. Details  Prijs
3791	 1	stuk	 	 €6,85
Voor comfort tijdens de behandeling.

Olievrije make-up remover
Art.Nr. Details  Prijs VAP.
3851	 150	ml.	 	 €9,95	 €19,95
Voor het reinigen en verwijderen van make-up en 
vuil. Beschadigd de lijm van de extensions niet. 

Extensions mascara
Art.Nr. Details  Prijs VAP. 
3852 8 ml. 	 €13,75	 €27,50	
Deze olievrije mascara is speciaal gemaakt voor 
het gebruik bij onze wimperextensions. Deze 
mascara is veilig te verwijderen met de olievrije 
make-up remover. 

Afthercare display
Art.Nr. Details  Prijs
3853 1 stuk 	 €137,95	
Toonbank display, incl. 6x olievrije 
make -up remover en 6x mascara 
voor extensions. 

Bij Lashcurla, Maxcara en Lash Creations kunt u uw 
verkoop stimuleren door onderstaande remover en 
mascara aan te bieden.

MASCARA VOOR WIMPEREXTENSIONS
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MAXERUM

Het maxerum bevat 

geen schadelijke 

prostaglandines 

zoals bij andere 

wimperserums. 

Volstrekt veilig en 

zonder negatieve 

bijwerkingen. Uw 

ogen zijn in goede 

handen… Volg 

de instructies en 

verkrijg een stralend 

resultaat.

UNIEK GROEISERUM MET STRALEND RESULTAAT...
Maxerum: een professionele cocktail bestaande 
uit enzymen, vitaminen, bioproducten en kostbare 
werkstoffen, geselecteerd door onze researchafdeling. 
Wortels van wimpers en wenkbrauwen worden intens 
gestimuleerd tot groei met spectaculaire lengte 
van de haartjes als gevolg… fl uweelachting, lang, 
soepel…

Breng ‘s morgens en ‘s avonds, na het reinigen van de 
huid, Maxerum aan met de applicator op de wortels 
van de wimpers of strijk de wenkbrauwhaartjes in. Laat 
enkele minuten inwerken alvorens een extra product 
of make-up aan te brengen.
■ Breng Maxerum aan op je wimpers zoals een 
eyeliner, op de basis van de wimpers. Onderste 
wimpers kunnen eveneens behandeld worden.
■ Breng Maxerum aan op je wenkbrauwen door een 
strijkbeweging van binnen naar buiten toe.
■ Geen opleiding genoodzaakt.
Na 2 weken gebruik zal het resultaat zichtbaar zijn, na 
6 tot 8 weken verkrijg je een optimaal en langdurig 
effect, een intens volume en prachtige uitstraling. 

Art.Nr. Details  Prijs  VAP.
3941	 3	ml.	 	 €	28,95	 	 €	57,90
3940	 Display,	incl.	
	 8	maxerum	 €	244,00

Bestel nu gemakkelijk en snel op www.nemcosmetics.nl48

6 tot 8 weken verkrijg je een optimaal en langdurig 
effect, een intens volume en prachtige uitstraling. 

Art.Nr. Details  Prijs  
3941	 3	ml.	 	 €	28,95	 	 €	57,90
3940	 Display,	incl.	
	 8	maxerum	 €	244,00

WIMPERGROEISERUM
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VOORDELEN VAN 

MAXCARA:

■ Waterproof.

■ Blijft wekenlang.

■ Bepaal zelf 

volume door 

meerder laagjes 

aan te brengen.

■ Perfect voor 

vakantie of 

dagelijks gebruik.

■ Niet schadelijk 

voor de natuurlijke 

wimpers.

Bekijk ook ons 

Youtube kanaal*, 

hoe Maxcara wordt 

aangebracht. 

*Ga naar 

www.youtube.com 

en typ in de zoekbalk 

NEM Cosmetics/

Lashcreations.

PROFESSIONELE SEMI-PERMANENTE MASCARA VOOR 
EEN “MASCARA LOOK” 2 TOT 3 WEKEN LANG!
 
Maxcara vervaagt geleidelijk met de tijd, verwijderen 
is niet nodig. Bij meerdere lagen is het aan te raden 
na 3 weken een afspraak te maken voor een controle 
door de schoonheidsspecialiste om het bij te werken 
of het resterende product verwijderen.

Maxcara KIT
Art.Nr. Details   Prijs 
3900 Kit 10 gr.  €	249,00
3901		 Kit	20	gr.	 	 €	337,50
3776	 Cleanser	100ml.		 €					6,30
3775	 Primer	15ml.	 	 €			34,65
3774	 Gel	remover	15ml.	 €			29,40
3902	 Maxcara	10	gr.	 	 €	119,50
3903	 Maxcara	20	gr.	 	 €	199,50
3786	 Micro	borstel	100st.	 €					8,95
3911	 Wimperkam	metaal	 €			13,15
3777	 Recht	pincet	 	 €			13,15
3779	 Lijmsteentje	kristal	 €			13,15
3788	 Mascara	borsteltje	 €					8,95
3910	 Wimperkruller	thermisch	 €			15,75
3781	 Medical	tape	 	 €					4,75
3782	 Eyeshape	tape	 	 €			13,15

SEMI PERMANENTE MASCARA
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LASHCURLA

LASHCURLA

De clips of siliconen 

pads aanbrengen 

gebeurt in een 

handomdraai. Dus u 

wint	zeeën	van	tijd.

Wij staan garant 

voor bijhorende 

kwaliteitsproducten 

waardoor de 

wimperlift weken 

lang blijft. 

LASHCURLA...  GEEFT 
WIMPERS EEN EXTRA 
DIMENSIE!

LASHCURLA

Een nieuwe, effi ciënte en snelle manier om een 
“wimperpermanent” aan te brengen.
De permanent wordt aangebracht op de wimpers door 
middel van kunststof clips of siliconen pads, dus geen 
papieren rolletjes meer, geen lijm... geen tijdsverlies... De 
clips aanbrengen duurt slechts enkele seconden. Dus 
u wint zeeën van tijd. Wij staan garant voor bijhorende 
kwaliteitsproducten waardoor de wimperpermanent 
weken lang blijft. 

Deze behandeling is perfect te combineren met onze 
semi-permante mascara! MAXCARA + LASHCURLA = 
Gekrulde wimpers met een mascara look, en dit voor 
weken lang!

Art.Nr. Details     Prijs 
3920 Kit 1     €	149,00 
 (70-75 behandelingenmet clips)   
3921 Kit 2      €159,00
 (70-75 behandelingen met siliconen pads)  
 

3925		 Solution	15ml.	 	 	 €			40,00
3926	 Neutralizer	15	ml.	 	 €			40,00
3929	 Set	clips		 	 	 €			26,00
3928	 Borsteltje	dubbelzijdig	 	 €					4,00	
3930	 Siliconen	pads	(5	paar,	small)	 €				8,95
3931	 Siliconen	pads	(5	paar,	medium)	€				8,95
3932	 Siliconen	pads	(5	paar,	large)	 €				8,95
3786	 Microbrushes	(100	stuks)	 	 €				8,95
3933	 Glue	 	 	 	 €		33,50

WIMPERLIFT

Kit 1 Kit 2

Zie ook onze Youtube fi lm van LashCurla
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FOREVER PINK
Ideaal voor mooie 

stralende lippen. 

Forever Pink komt heel 

natuurlijk	over,	omdat	

het het pigment uit 

uw lippen naar boven 

haalt. 

Forever Pink is ook 

te gebruiken op het 

tepelhof!

Foreverpink is een unieke combinatie dat een extract 
van de plant Sakura bevat wat het natuurlijk pigment 
pijnloos in lippen of tepelhof stimuleert en kleurt voor 
langere tijd, mits dagelijks gebruik gedurende een 
week.

Lippen en tepelhof krijgen een rozige, gezonde en 
geraffi neerde tint.

Art.Nr. Details   Prijs    VAP.
3801	 Forever	Pink	8	ml.	 €		18,95					€	37,90	
3800	 Display	incl.	8	stuks	 €	159,50

MOOIE LIPPEN

Forever Pink is ook 

te gebruiken op het 
3801	 Forever	Pink	8	ml.	 €		18,95					€	37,90	
3800	 Display	incl.	8	stuks	 €	159,50
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WIMPER- EN WENKBRAUWVERF

Meer STAGECOLOR make-up? Zie www.nemcosmetics.nl of bel 0345-588100
 Bekijk ook onze accessoires zoals de mascarakwast op pagina 108 

Wimper- en wenkbrauwverf Stagecolor
Art.Nr. Details  Prijs
3158	 Blauw		 	 €	6,95	(1)	•	€	6,75	(6)	•	€	6,45	(12)	
3159	 Zwart	 	 €	6,95	(1)	•	€	6,75	(6)	•	€	6,45	(12)	
3160	 Grijs	 	 €	6,95	(1)	•	€	6,75	(6)	•	€	6,45	(12)	
3161	 Natuurbruin	 €	6,95	(1)	•	€	6,75	(6)	•	€	6,45	(12)	

Inhoud: 15 ml. 

Ontwikkelaar
Art.Nr. Details  Prijs
3167	 50	ml.	 	 €	4,45	(1)	•	€	3,95	(3)	

Deze ontwikkelaar wordt gemengd met de wimperverf.

Crème voor huidbescherming
Art.Nr. Details  Prijs
3163	 75	ml.	 	 €	12,95	(1)	•	€	11,95	(3)	

Ter bescherming van de huid. Deze crème brengt u op de huid aan op beide oogleden, waar later de 
wimperblaadjes op komen.

Mengcup
Art.Nr. Details  Prijs
3165	 1	stuk	 	 €	2,00		(1)	•	€	1,75	(3)

Dit glazen mengcupje is speciaal gemaakt om de wimperverf te vermengen met de ontwikkelaar. 

Verf verwijderaar XT
Art.Nr. Details  Prijs
3064	 100	ml.	 	 €	11,95	(1)	•	€	10,95	(3)	

Na het aanbrengen van de wimperverf en na de droogtijd, kunt u met dit product de eventueel 
gemorste wimperverf met een wattenstaafje verwijderen.

Wimperblaadjes
Art.Nr. Details  Prijs
3162	 96	stuks	 	 €	5,95	(1)	•	€	5,45	(3)	

Deze blaadjes, al in de vorm van het oog, beschermen de huid tegen het morsen van wimperverf. 
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WIMPER- EN WENKBRAUWVERF

Wimper- en wenkbrauwverf RefectoCil
Art.Nr. Details  Prijs
3501	 Diep	zwart	 €	5,45	(1)	●	€	5,25	(6)	●	€	4,75	(12)	
3504	 Grijs	 	 €	5,45	(1)	●	€	5,25	(6)	●	€	4,75	(12)	
3511	 Blauw	zwart	 €	5,45	(1)	●	€	5,25	(6)	●	€	4,75	(12)	
3502	 Diep	blauw	 €	5,45	(1)	●	€	5,25	(6)	●	€	4,75	(12)	
3503	 Natuurbruin	 €	5,45	(1)	●	€	5,25	(6)	●	€	4,75	(12)	
3505		 Lichtbruin		 €	5,45	(1)	●	€	5,25	(6)	●	€	4,75	(12)	
3506		 Kastanje	 	 €	5,45	(1)	●	€	5,25	(6)	●	€	4,75	(12)	
3531	 Rood	 	 €	5,45	(1)	●	€	5,25	(6)	●	€	4,75	(12)	
3530	 Blond	 	 €	5,45	(1)	●	€	5,25	(6)	●	€	4,75	(12)	

De wenkbrauw- wimperverf van Refectocil geeft bij maximaal 10 minuten inwerktijd een goed 
dekkende, wekenlang houdbare teint die licht en waterbestendig is met het beste resultaat bij 
toepassing van 3% waterstof-peroxide. Daardoor minder irritaties en betere dekking.  
Verkrijgbaar in 9 verschillende mooie kleuren. Verpakt in een tube van 15ml. met gratis 
aanbrengstaafje.

Ontwikkelvloeistof-crème-gel
Art.Nr. Details  Prijs
3507	 Vloeistof	50	ml.	 €	3,70	(1)	●	€	3,50	(3)	●	€	3,20	(6)	
3508	 Crème	100	ml.	 €	5,95	(1)	●	€	5,45	(3)	●	€	4,95	(6)

Waterstofperoxide (stabiel) 3%, werkzaam tot de laatste druppel. 
50 ml goed voor 100 toepassingen.
De crèmevorm leidt na vermenging tot een substantie die minder uitloopt en zich nauwkeuriger 
aan laat brengen.

Wimperblaadjes extra dik
Art.Nr. Details  Prijs
3509	 80	stuks	 	 €	4,95	(1)	●	€	4,45	(3)	●	€	3,95	(6)	

Wimperblaadjes, extra dikke kwaliteit.

Beschermende crème
Art.Nr. Details  Prijs
3512	 75	ml.	 	 €	7,50	(1)	●	€	6,95	(3)	●	€	6,45	(6)	

Deze crème wordt aangebracht op oogleden en wimperblaadjes ter bescherming tegen verf 
op de tere huid rond de ogen. 

Color cleanser
Art.Nr. Details  Prijs
3513	 100	ml.	 	 €	7,45	(1)	●	€	6,80	(3)	●	€	6,25	(6)	

Om de gemorste wimperverf op het materiaal en in uitzonderlijke gevallen van de huid te 
verwijderen. Let op: niet in contact brengen met de oogcontouren en wimpers. 

Collageen oogpads
Art.Nr. Details  Prijs
3850	 10	paar	 	 €	9,95

Verwennerij na de behandeling. Koel bewaren. Laat ze 5-10min onder 
de ogen liggen. Deze hydrateren de oogcontour. 
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Sensitive wimper- en wenkbrauwverf RefectoCil
Art.Nr. Details  Prijs
3520 Zwart  €	6,75	(1)	●	€	6,45	(6)	●	€	5,95	(12)	
3521 Donkerbruin €	6,75	(1)	●	€	6,45	(6)	●	€	5,95	(12))	
3522 Middenbruin €	6,75	(1)	●	€	6,45	(6)	●	€	5,95	(12)	
3523 Lichtbruin  €	6,75	(1)	●	€	6,45	(6)	●	€	5,95	(12)

Klinische tests bewijzen dat Refectocil Sensitive door de gevoeligste huid wordt 
verdragen. De behandeling is in minder dan 5 minuten uit te voeren.

Sensitive Ontwikkel-gel
Art.Nr. Details   Prijs
3524 Sensitive gel 60 ml.  €	10,95	(1)	●	€	10,45	(3)	●	€	9,95	(6)

Ontwikkelvloeistof 3%.

Sensitive Color cleanser
Art.Nr. Details   Prijs
3525 Sensitive 100 ml.  €	11,75	(1)	●	€	11,25	(3)	●	€	10,85	(6)

Om de gemorste wimperverf op het materiaal en in uitzonderlijke gevallen van de 
huid te verwijderen. Let op: niet in contact brengen met de oogcontouren en wimpers. 

SENSITIVE WIMPER- EN WENKBRAUWVERF

Perfect benadrukte wenkbrauwen en 
wimpers voor de gevoelige huid.
Een oplossing voor iedereen die een optimale 
compatibele huid waardeert.
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XL COMBI TOWER
De XL COMBI TOWER is een goed voorbeeld van zeer degelijke 

Duitse kwaliteit en hoort in de basis van iedere professionele 
schoonheidssalon. 

De XL COMBI TOWER 
bestaat uit:  

· Een unieke Vapozone.
· Sterk borstelapparaat.

· Vacuüm & spray 
apparaat.

· Louplamp naar keuze.

TOPKWALITEIT APPARATUUR 
EN SALONINRICHTING

Sinds 1972 is NEM COSMETICS 
uw betrouwbare partner. 

Kwaliteit, service en 
ondersteuning zijn nog steeds 

onze kernwaarden. In onze 
showroom te GELDERMALSEN 
geven we u graag deskundig 

advies, voor een afspraak of 
meer informatie belt u met

T: 0345-588100.

GREY MATE
De GreyMate MICRODERMABRASIE 
is een geavanceerd, 
computergestuurd en krachtig 
microdermabrasie apparaat 
waarmee u bent verzekerd van 
absolute top resultaten voor 
huidverbetering en verjonging. 
Een intense peeling van de huid, 
onder vacuüm, met aluminium 
oxide kristallen of glazen micro 
kristallen (speciaal voor de 
gevoelige huid). De behandeling 
word verder ondersteund door led 
licht therapie en vibratiemassage.

jaar 

apparatuur &

saloninrichting

45
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ANESI beauté is een exclusief en Spaans huidverzorgingsmerk 
voorbehouden aan de beauty professional wat wereldwijd 
wordt gebruikt. Het is echte Spaanse passie uit Madrid met een 
brede range aan krachtige vernieuwende actieve ingrediënten 
en efficiënte formules die worden ontwikkeld in eigen labora-
toria. Het gehele productie proces is continu onderhevig aan 
uitgebreide kwaliteitscontroles.  ANESI cosmetica combineert 
technologieën met speciale protocollen waarmee u unieke 
belevingen creëert en zichtbaar de huid verbeterd.
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Cellular 3 zijn cosmeceutische 
professionele producten die 
de 3 hoofdoorzaken van 
huidveroudering; glycation, 
oxidative stress en DNA 
schade tegen gaan. 
Laat u snel informeren over 
deze prachtige range 
en bel met NEM Cosmetics.
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Aqua Vital Lotion
Art.Nr. Details  Prijs    VAP.
3607	 200	ml.	 	 €	11,45	(1)	•	€	10,95	(3)	•	€	10,45	(6)	 €	22,90

3615	 500	ml.	 	 €	13,50	(1)	•	€	12,50	(3)
3338	 Proefje	 	 €	0,85

Verfrissende lotion voor alle huidtypen. Geformuleerd met gevitaliseerd water, voor een 
snelle diepe vochtverzorging. Aanbrengen met een wattenschijfje op gelaat en hals na de 
Demaquillant.

Aqua Xpress Make-up Remover
Art.Nr. Details  Prijs    VAP.
3657	 200	ml.	 	 €	12,45	(1)	•	€	11,85	(3)	•	€	11,25	(6)	 €	24,90	
3658	 500	ml.	 	 €	14,95	(1)	•	€	13,50	(3)

De 2 in 1 reiniging voor alle huidtypes. De textuur is een emulsie die snel wordt omgezet in 
water wanneer het in contact komt met de huid. Verwijderd zelfs waterproof make-up! Het kan 
worden gebruikt rondom de ogen en lippen dankzij de PH (gelijk aan het natuurlijke traanvocht). 
Hierna kan het gemakkelijk verwijderd worden met een papieren zakdoekje of vochtig doekje. 
Ingredienten: Fucogel , Calendula en Bisabolol extracten, voor een hydraterende en kalmerende 
werking waardoor de huid glad en zijdezacht aanvoelt.

ZUIVER EN HYDRATEER UW HUID!
Aqua	Vital	is	de	fundering	van	het	volledige	Anesi-gamma,	een	onmisbare	basis	om	alle	huidtypes	te	kunnen	
behandelen. De cosmetische formule op basis van gepolariseerd 3D water zorgt voor een diepe en snelle hydratatie. 
Oxylastil en Biodyne TRF verhogen de zuurstofopname en celactiviteit. De productie van collageen en elastine wordt 
gestimuleerd waardoor vorming van rimpels voorkomen wordt. De bloedcirculatie wordt verbeterd en gifstoffen 
worden doeltreffend afgevoerd. De huid herwint dag na dag haar soepelheid en elasticiteit dankzij de hydraterende 
en	revitaliserende	ingrediënten	in	de	Aqua	Vital-producten.	

AQUA VITAL - Hydratatie

Aqua Vital Mousse Radiance
Art.Nr. Details  Prijs    VAP.
3608	 200	ml.	 	 €	12,45	(1)	•	€	11,85	(3)	•	€	11,25	(6)	 €	24,90	

3616	 500	ml.	 	 €	13,95	(1)	•	€	12,95	(3)	
3337	 Proefje	 	 €	1,25

Reinigingsgel voor alle huidtypen. Ideaal voor onder de douche. Geeft de huid een diepe 
reiniging die zorgt voor een aangenaam fris gevoel. Breng de mousse aan op een vochtige huid 
en reinig de huid door middel van roterende bewegingen. Verwijder met water, nareinigen met 
Aqua Vital lotion. 

Aqua Vital Exfoliant
Art.Nr. Details  Prijs    VAP.
3609	 50	ml.	 	 €	8,95	(1)	•	€	8,45	(3)	•	€	7,95	(6)	 €	17,90	

3617	 200	ml.	 	 €	14,35	(1)	•	€	13,35	(3)	

Exfoliërende crème met Jojoba micro korrels en Celldetox voor een effectieve celvernieuwing. 
Aanbrengen met roterende bewegingen op gelaat en hals, vermijdt de oogcontouren. 
Verwijderen met water of lotion. 
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Hydratatie - AQUA VITAL

Aqua Vital Peeling Enzymatique
Art.Nr. Details  Prijs
3620	 500	gr.	 	 €	35,00	(1)	•	€	31,50	(3)	

Verwijdert dode huidcellen en de laatste onzuiverheden die de poriën verstoppen. Stimuleert 
de celregeneratie en verbetert de huidstructuur. Dit product is in combinatie met een lotion ook 
geschikt voor een gevoelige huid. Uitsluitend voor salon gebruik.

Aqua Vital Lotion Desincrustant
Art.Nr. Details  Prijs
3619	 500	ml.	 	 €	8,95	(1)	•	€	8,45	(3)	

Deze desincrusterende lotion opent de poriën en bereidt de huid voor op het verwijderen van 
comedonen. Deze lotion brengt u onder andere aan tijdens gebruik van de Vapozone. Geschikt 
voor alle huidtypen. Uitsluitend voor salongebruik. 

Aqua Vital Gel Oxygénant
Art.Nr. Details  Prijs
3618	 200	ml.	 	 €	16,50	(1)	•	€	14,95	(3)	

Stimuleert de bloedsomloop, verbetert de elasticiteit van de huid en maakt rimpels gladder. De 
huidskleur verheldert en rimpels, wallen en donkere kringen rond de ogen worden minder.

Aqua Vital Dermo-Peel Expert Coffret (box)
Art.Nr. Details   Prijs
3621	 4	behandelingen	 €	37,50	(1)	•	€	35,00	(3)	•	€	33,00	(6)	

Deze exclusieve salonbehandeling bestaat uit een intensieve exfoliërende 
behandeling welke een huidvernieuwing tot stand brengt en daardoor een 

direct zichtbaar resultaat geeft. 

Deze box bevat vier salonbehandelingen, bestaande uit: 
- Poudre Peeling (4 x 3 gr.) 
- Emulsion Peeling (4 x 15 ml.)
- Voile Pastille (4 stuks)     
-	Cell-	Réveil	repairing	fl	uid	(4	x	3	ml.)
- Crème Haute Protection (4 x 5 ml.)

Deze exclusieve salonbehandeling bestaat uit een intensieve exfoliërende 
behandeling welke een huidvernieuwing tot stand brengt en daardoor een 

STAP VOOR STAP
1. Reinig de ogen met de Fluide Démaquillant Yeux en de rest van het gelaat met Démaquillant Aqua Vital. Verwijder de laatste 
onreinheden	met	een	wattenschijfje,	bevochtigd	met	de	bijpassende	Anesi-Lotion	en	dep	vervolgens	droog.
2. Breng de mengeling van poudre peeling en Emsulsion Peeling aan met een maskerborstel. Vermijd hierbij de oogcontouren en 
lippen. Masseer zachtjes gedurende 5 minuten. Stop de massage indien de huid rood wordt. Laat het masker maximum 5 minuten 
rusten	en	neem	deze	dan	af	met	een	kompres	gedrenkt	in	koud	water.	Beëindig	met	de	Lotion	Aqua	Vital.
3.	Breng	een	dikke	laag	Gel	Oxygénant	aan	op	het	gelaat,	vermijd	hierbij	de	oogcontouren	en	lippen.	Verwijder	de	gel	na	10	
minuten met een spatel en eindig met Lotion Aqua Vital. Droog de huid. (het gebruik van de Gel Oxygénant is een absolute must 
bij deze behandeling!)
4. Dompel het vliesmasker in Lotion Aqua Vital en bedek het gelaat hiermee gedurende enkele minuten. Masseer het gelaat en 
de	hals	met	enkele	druppels	Sérum	Aqua	Vital.	Breng	hierna	het	serum	Cell-EGF	aan	en	beëindig	met	Crème	Haute	Protection	
om de huid te beschermen tegen UV. Raad uw klant aan om uit de zon te blijven en adviseer de Crème Haute Protection voor 
thuisgebruik om het gelaat optimale bescherming te bieden na deze peeling.
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AQUA VITAL - Hydratatie

Aqua Vital Masque Vidalys
Art.Nr. Details  Prijs
3623	 12	x	25	ml.	 €	16,00	(1)	•	€	14,50	(3)	

Fris basismasker. Dit gelmasker is geschikt voor alle huidtypen. Bij dit masker heeft u altijd het ampul 
complexe Oxygénant nodig om de juiste werkstoffen toe te voegen.

Aqua Vital Complexe ampullen
Art.Nr. Details    Prijs
3624	 12	x	5	ml.				 €	16,00	(1)	•	€	14,50	(3)	

Exclusief, professioneel product. Verbetert de structuur en de ph-waarde van de huid. Geeft de 
huid een egale teint en een fris en zacht gevoel. Het Aqua Vital complex bevat de belangrijkste 
eigenschappen voor het verfrissende Masque Vidalys. Dit masker is ideaal wanneer de huid een 
oppepper nodig heeft. Tevens kunt u dit ampul mengen met het Masque Capital Vitalité, ideaal 
voor de droge huid. 

Aqua Vital Huile Soie confort (droge huid)
Art.Nr. Details  Prijs
3628	 6	x	5	ml.	 	 €	12,25	(1)	•	€	11,65	(3)	

De combinatie van avocado-olie, jojoba en het exclusief cergermil cereal complex geven de 
huid extra voedingsstoffen die de huid beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Te 
gebruiken als massage olie en onder het Masque Vidalys. 

Aqua Vital Sérum
Art.Nr. Details  Prijs    VAP.
3611	 30	ml.	 	 €	17,25	(1)	•	€	16,25	(3)	•	€	15,45	(6)	 €	34,50

3625	 150	ml.	 	 €	14,50	(1)	•	€	12,95	(3)	
3340	 Proefje	 	 €	0,85

Zeer hoge concentratie aan werkstoffen. Zorgt voor ontgifting van de cellen en diepe 
vochtverzorging. Dit creëert een reservoir waardoor vocht gelijkmatig kan worden afgegeven aan de 
bovenste lagen van de huid. Aanbrengen op een gereinigde huid, onder een crème.

Aqua Vital Masque Vitalité
Art.Nr. Details  Prijs
3622	 200	ml.	 	 €	10,95	(1)	•	€	9,95	(3)	

Geeft de huid extra vitaliteit, herstelt de vochtbalans en elasticiteit. Uw huid straalt weer! 
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Aqua Vital Haute Protection Crème
Art.Nr. Details  Prijs
3629	 200	ml.	 	 €	17,75	(1)	•	€	16,95	(3)	

Essentieel na een whitening behandeling om pigmentvlekken in de toekomst te voorkomen! Beschermt 
de huid tegen schadelijke invloeden van U.V.A. en U.V.B. 

Aqua Vital Crème (24 uur)
Art.Nr. Details  Prijs    VAP.
3612	 50	ml.	 	 €	15,45	(1)	•	€	14,75	(3)	•	€	13,95	(6)	 €	30,90	

3626	 200	ml.	 	 €	16,50	(1)	•	€	14,95	(3)	
3316	 Proefje	 	 €	0,85

Intensieve vochtverzorging op basis van revitaliserend water. Dit creëert een reservoir waardoor vocht 
gelijkmatig kan worden afgegeven aan de bovenste lagen van de huid. Deze lijn bevat tevens de 
speciale werkstof CELLDETOX welke de afvoer van afvalstoffen in de huid bevordert. Aanbrengen op 
een gereinigde huid, vermijdt de oogcontouren. 

Aqua Vital Crème Confort (24uur)
Art.Nr. Details  Prijs    VAP.
3613	 50	ml.	 	 €	13,95	(1)	•	€	13,25	(3)	•	€	12,65	(6)	 €	27,90

3627	 200	ml.	 	 €	14,00	(1)	•	€	12,50	(3)	
3331	 Proefje	 	 €	0,85

Biedt comfort voor de droge huid. Dankzij de voedende stoffen heeft de huid gedurende de dag een 
langdurige vochtverzorger, elasticiteit en zachtheid. Aanbrengen op een gereinigde huid, vermijdt de 
oogcontouren. 

Aqua Vital Masque
Art.Nr. Details  Prijs    VAP.
3610	 50	ml.	 	 €	8,45	(1)	•	€	7,95	(3)	•	€	7,45	(6)	 €	16,90

Vochtverzorgend masker met een vernieuwend actief ingrediënt: gepolariseerd water. Maakt de 
bovenste huidlaag zachter. Voor een stralende en diepe vochtverzorgde huid. Royaal aanbrengen 
vermijdt de oogcontouren. 10 minuten laten inwerken en daarna verwijderen. 

Hydratatie - AQUA VITAL

Crème Modelage Gelaat & Lichaam
Art.Nr. Details  Prijs
8015	 500	ml.	 	 €	14,95	(1)	•	€	14,25	(3)	•	€	13,50	(6)	

Neutrale, ongeparfumeerde massagecrème. Ideaal voor zowel gelaat als lichaamsmassage.  
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Lotion Caresse Parfaite
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3171	 200	ml.	 €	11,45	(1)	•	€	10,75	(3)	•	€	9,95	(6)	 €	22,90

3177	 500	ml.	 €	13,50	(1)	•	€	12,45	(3)	
3342	 Proefje	 €	0,85

Maakt het reinigingsproces compleet. Op basis van rode wingerd, zijde en kawa-kawa. 

Emulsion Dèmaquillante Caresse
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3170	 200	ml.	 €	12,45	(1)	•	€	11,70	(3)	•	€	11,00	(6)	 €	24,90

3176	 500	ml.	 €	17,45	(1)	•	€	15,45	(3)	
3341	 Proefje	 €	0,85

Deze milk reinigt op uiterst zachte manier de huid. Op basis van Aloë Vera, Zoethout en 
Abrikozenolie. Na gebruik de huid reinigen met de Lotion Caresse. 

HARMONIE - Gevoelige huid

Gommage Caresse Sensation
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3172	 50	ml.	 €	7,95	(1)	•	€	7,55	(3)	•	€	6,95	(6)	 €	15,90	
3178	 200	ml.	 €	9,95	(1)	•	€	8,95	(3)

De toegevoegde A.H.A. uit tomaat geeft deze peeling een enzymatische werking. Op deze 
manier worden onzuiverheden en dode huidcellen op uiterst zachte wijze verwijderd. Eén of 
twee keer per week een royale laag aanbrengen op gelaat en hals, ook op de zone rond de 
ogen en de lippen. 5-10 minuten laten inwerken, daarna met behulp van lotion verwijderen. 

EEN CONCERT VAN ZACHTHEID
Door	interne	en	externe	factoren	kan	het	kwetsbare	evenwicht	van	een	gevoelige	huid	snel	verstoord	worden.	Stress,	
vermoeidheid,	milieuverontreiniging,	kou	en	wind	zijn	slechts	enkele	oorzaken	van	een	gevoelige	en	zelfs	geïrriteerde	
huid.	Speciaal	voor	dit	huidtype	heeft	ANESI	een	aantal	specifi	eke	producten	ontwikkeld,	die	de	gevoelige	huid	weer	
in	harmonie	brengen	en	haar	noodzakelijke	rust,	comfort	en	zachtheid	terug	geven.	De	actieve	hoofdbestanddelen	-	
Ginkgo	Biloba,	Rode	Wingerd,	Aloë	Vera	en	Paardenkastanje	-	verhogen	de	natuurlijke	weerstand	van	de	huid	en	de	
plantaardige bio-extracten zorgen ervoor dat de huid weer zijdezacht wordt. 
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Crème Éclat Harmonie (24uur)
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3182	 50	ml.	 €	13,45	(1)	•	€	12,25	(3)	•	€	11,50	(6)	 €	26,90	
3330	 200	ml.	 €	14,90	(1)	•	€	13,40	(3)	
3319	 Proefje	 €	0,85

Speciaal voor de gevoelige en gemengde huid en inzetbaar in kritische situaties. De Crème Eclat 
Harmonie brengt de natuurlijke beschermlaag van de huid in balans en bevat groene algen extracten 
die de huid ontgfi ten. Verbetert de circulatie in de huid en geeft een heerlijk zacht gevoel. Reguleert 
tevens de talgafscheiding. 

Sérum Harmonie Extrême
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3174	 30	ml.	 €	17,45	(1)	•	€	16,85	(3)	•	€	15,95	(6)		 €	34,90
3307	 Proefje	 €	0,85

Dit serum heeft een zeer intensieve hydraterende werking. Tevens verhoogt het de weerstand van de 
huid tegen externe factoren. Op basis van paardekastanje en Aloë Vera. ‘s Ochtends en/of ‘s avonds 
aanbrengen op een volledig gereinigd gelaat onder uw dag- of nachtverzorging. 

Gevoelige huid -  HARMONIE

Masque Capital Sérénité
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3175	 50	ml.	 €	7,95	(1)	•	€	7,55	(3)	•	€	6,95	(6)	 €	15,90

Dit masker op basis van Ginkgo Biloba en Aloë Vera verzacht, kalmeert en hydrateert de huid. Breng 
een royale laag aan op gelaat en hals, laat de oogcontouren vrij. Verwijder na 10 minuten het masker 
met tissues en reinig de huid na met Lotion Caresse. De huid ontspant, voelt soepel en zacht en krijgt 
een mooie egale teint. 

Coffret Harmonie Tendresse
Art.Nr. Details   Prijs
3179	 4	behandelingen	 €	37,50	(1)	•	€	35,00	(3)	•	€	33,00	(6)

Professionele salonbehandeling. De meest gevoelige huidtypen hebben een speciale behandeling nodig. Hiervoor heeft ANESI de Kit 
Harmonie Tendresse ontwikkeld. Ontdek de uiterst delicate ingrediënten van natuurlijke oorsprong, allen gekenmerkt door hun hoge 
tolerantie en hun verwantschap met de gelaatshuid. Hierdoor voelt uw huid gegarandeerd zijdezacht aan!

Inhoud:
- Sérum Harmonie Extrême (4 x 5 ml.)
- Crème Éclat (4 x5 ml.)
- Masque Capital Sérénité (4 x 25 ml.)
-	Concentré	Harmonie,	Absolue	(4	x10	ml.)
- Voile Pastille (4 stuks)
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DERMO CONTRÔLE - Vette, gecombineerde en acné huid

Lotion Contrôle
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3077	 200	ml.	 €	11,95	(1)	•	€	11,45	(3)	•	€	10,95	(6)	 €	23,90

3098	 500	ml.	 €	18,50	(1)	•	€	16,95	(3)	
3313	 Proefje	 €	0,85

Alcoholvrije lotion. Herstelt de PH-waarde, zuivert de huid en sluit de poriën. Geeft een zijdezacht, fris 
gevoel en een stralende teint. Wordt eveneens met het poeder Peeling Enzymatique gemengd voor 
een enzymatische peeling. Gebruik na reiniging met de Gel Mousse. 

Gel Mousse
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3075	 200	ml.	 €	10,75	(1)	•	€	9,70	(3)	•	€	9,15	(6)	 €	21,50
3097	 500	ml.	 €	19,00	(1)	•	€	17,25	(3)
3305	 Proefje	 €	0,85

Schuimende reinigingsgel voor de dagelijkse dieptereiniging van de vette huid. Onzuiverheden 
worden in alle zachtheid verwijderd dankzij de gel die in combinatie met water in een 
gebruiksvriendelijke mousse verandert. Gebruikt nadien de Lotion Contrôle om de huid te 
neutraliseren. 

Dermo Purifi ant Masque
Art.Nr. Details Prijs
3079	 500	gr.	 €	39,95	(1)	•	€	36,00	(3)	

Dit “rubber” masker, gebaseerd op algen, absorbeert onreinheden en overtollig talg en sluit de 
poriën. Verfrist de huid en geeft een matte teint. Meng 30 gr. Masque Dermo Purifi ant met 70 ml. 
Lotion Active. Inwerktijd 10-15 minuten. 

VERZORGING VOOR GLIMMENDE HUID MET GROVE PORIËN
Deze	lijn	is	speciaal	gecreëerd	voor	de	behandeling	van	de	vette	tot	gemengde	huid.	De	Dermo	Contrôle	producten	
absorberen	het	overtollige	sebum	en	reguleren	tegelijkertijd	de	sebumaanmaak,	terwijl	de	juiste	vochtbalans	behouden	
blijft.	Kortom,	u	ervaart	een	nieuwe	sensatie	van	comfor	en	zuiverheid...	Speciaal	voor	ontstekeingen	en	puistjes	is	er	
Dermo Correcteur met de zeer populaire salonkit Dermo Correcteur en de dagcrème Correction Extrème. 

Lotion Active
Art.Nr. Details Prijs
3080	 500	ml.	 €	29,00	(1)	•	€	26,00	(3)	

Deze lotion fungeert als katalysator voor het Masque Dermo Purifi ant. Op basis van de alg Laminaria 
Digitata, fruit extracten en A.H.A.
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Crème Correction Extrême
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3088	 50	ml.	 €	7,95	(1)	•	€	7,45	(3)	•	€	6,95	(6)	 €	15,90
3304	 Proefje	 €	0,85

Geconcentreerde crème specifi ek voor de acné huid met anti-bacteriële en ontstekingsremmende 
eigenschappen. Voorkomt onzuiverheden. Breng deze crème ‘s ochtends en/of ‘s avonds aan op een 
gereinigd gelaat. 

Sérum T-Zone
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3085	 30	ml.	 €	16,95	(1)	•	€	16,25	(3)	•	€	15,50	(6)		 €	33,90
3084	 150	ml.	 €	17,25	(1)	•	€	15,50	(3)	
3308	 Proefje	 €	0,85

Intensief serum ideaal voor de onzuivere huid. Absorbeert overtollige talgafscheiding, heeft een anti-
bacteriële werking en herstelt de vochtbalans. Aanbrengen onder de dag en/of nachtverzorging. 

Combinatie en acné huid - DERMO CONTRÔLE

Émulsion Purifi ante
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3092	 50	ml.	 €	8,95	(1)	•	€	8,45	(3)	•	€	7,95	(6)	 €	17,90

3091	 200	ml.	 €	14,95	(1)	•	€	13,45	(3)	
3306	 Proefje	 €	0,85

Dagcrème voor de gecombineerde tot vette huid. Brengt de talgproductie in balans, hydrateert de 
huid en geeft een matte fi nish. 

Coffret Dermo Correcteur
Art.Nr. Details   Prijs
3087	 4	behandelingen	 €	35,00	(1)	•	€	31,50	(3)	•	€	29,50	(6)

Professionele salonbehandeling voor de vette en/of acné huid. Tevens 
inzetbaar voor het behandelen van donkere pigmentvlekjes en een 
doffe, vale rokershuid. 

Inhoud:
- Masque Plantes (4 x 5gr.)  
- Activateur Masque (4 x10 ml.)
- Lotion Concentré anti-imperfections (4 x 4 ml.)
- Crème Correction Extrême (4 x 5 ml.)

Peeling Enzymatique
Art.Nr. Details Prijs
3620	 500	gr.	 €	35,00	(1)	•	€	31,50	(3)	

Verwijdert dode huidcellen en de laatste onzuiverheden die de poriën verstoppen. Stimuleert de 
celregeneratie en verbetert de huidstructuur. Dit product is in combinatie met een lotion ook geschikt 
voor een gevoelige huid. Uitsluitend voor salon gebruik.



Bestel nu gemakkelijk en snel op www.nemcosmetics.nl66

Émulsion Stem C3 (24 uur)
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3603	 50	ml.	 €	19,95	(1)	•	€	18,95	(3)	•	€	17,95	(6)	 €	39,90
3604	 Proefje	 €	1,25

Plant Stem Cells technologie verwerkt in een luxueuze emulsie die de natuurlijke veroudering vertraagt. Deze 
formule bestaat uit 2 actieve ingrediënten: Vitamine C, dat een anti-oxidant is, en op de fi jne lijntjes werkt en 
een intensieve moisturizer, vervaardigd uit de stengels van verschillende planten die gelijk herstellend op de 
cellen werken.

INFINI JEUNESSE -  Anti-aging cosmeceutical

Dermo Tenz Gel
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3630	 30	ml.	 €	18,45	(1)	•	€	17,60	(3)	•	€	16,65	(6)	 €	36,90
3301	 Proefje	 €	0,95

Deze nieuwe generatie op het gebied van anti-aging zorgt voor een liftend effect en heeft daarnaast 
een diepe herstellende werking. Door de formule van Kigelia en Quillaja plant extracten worden de 
gezichtscontouren verstevigd: Spilanthes extracten zorgen voor een onmiddellijke afname aan zichtbare 
rimpels met een langdurig behoud van resultaat. Binnen een paar minuten voelt uw huid weer glad, zacht 
en krijgt uw huid weer zijn stralende teint terug. Dermo Tenz kan gecombineerd worden met alle crèmes van 
Anesi. ♦ Profi  tip: Gebruik deze Dermo Tenz Gel onder uw make-up voor een verjongende en stralende look.

Coffret Stem C3
Art.Nr. Details   Prijs
3605	 4	behandelingen	 €	48,00	(1)	•	€	43,00	(3)	•	€	41,00	(6)

Er zijn 2 invloeden van buitenaf die de huid verouderen: roken en UV stralen. Deze Stem C3 behandeling biedt u de oplossing! 
Deze behandeling verbetert  de door de zon beschadigde huid, reguleert de melanine aanmaak en ‘licht‘ de huid op bij 
pigmentstoornissen. 

Inhoud:
- STEM C3 Mask (4 x 20 ml.)
-	STEM	C3	Mask	Activator	(4	x	1,8	gr.)
-	STEM	C3	Concentrate	(4	fl	esjes	van	10	ml.)
- STEM C3 Emulsion (4 x 5 ml.)
- Cell-EGF (4 x 3 ml.)

EEUWIGE JEUGD
Infi	ni	Jeunesse,	een	anti-agingprogramma	gekenmerkt	door	Dermolectine®,	Reductine® en Hydroxprolisane C. Deze 
hoofdingrediënten	met	uitstekende	anti-rimpel	eigenschappen	verhogen	de	collageenproductie,	celregeneratie	en	
zuurstoftoevoer	naar	de	huidcellen.	De	Infi	ni	Jeunesse	producten	zorgen	eveneens	voor	een	intensieve	hydratatie	van	
de huid. De resultaten laten zich al vlug opmerken in verjonging en verfrissing van het gelaat. 

3605	 4	behandelingen	 €	48,00	(1)	•	€	43,00	(3)	•	€	41,00	(6)

Er zijn 2 invloeden van buitenaf die de huid verouderen: roken en UV stralen. Deze Stem C3 behandeling biedt u de oplossing! 
Deze behandeling verbetert  de door de zon beschadigde huid, reguleert de melanine aanmaak en ‘licht‘ de huid op bij 
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Anti-aging cosmeceutical - INFINI JEUNESSE

Coffret DNA Cronologie Crystal Mask
Art.Nr. Details   Prijs
3602	 4	behandelingen	 €	37,50	(1)	•	€	34,00	(3)	•	€	32,00	(6)

Herstellende en verjongende behandeling. Anesi introduceert een luxe, professionele salonbehandeling die de huid herstelt 
en huidveroudering tegengaat. Deze behandeling geeft de huid haar stevigheid en elasticiteit terug en vertraagt het 

huidverouderingsproces. 

Inhoud: 
- DNA Crystal Gelmaskers (4 stuks)
- DNA Filaments (4 x 3 ml.)
- DNA Cell EGF (4 x 3 ml.)
- DNA Cronologie (4 x 5 ml.)

Sérum Cell-EGF
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3137	 30	ml.	 €	17,45	(1)	•	€	16,20	(3)	•	€	15,20	(6)	 €	34,90
3318	 Proefje	 €	0,95

Gebaseerd op een formule met epidermale groeifactor E.G.F. Verhoogt de celactiviteit in de huid, 
versterkt de huid, stimuleert de fi broblasten in de huid  om collageen en elastine aan te maken en 
brengt de vochtigheidsgraad van de huid in balans. Geeft een boost bij huidverjongende en whitening 
behandelingen. Gebruik onder uw dag- en/ of nachtcrème voor het beste resultaat.

Crème DNA Cronologie
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3198	 50	ml.	 €	19,95	(1)	•	€	17,95	(3)	•	€	16,95	(6)	 €	39,90
3322	 Proefje	 €	1,25

Externe factoren kunnen het DNA in de cellen aantasten. DNA Cronologie werkt op celniveau en 
beschermt en herstelt het DNA. Zo wordt beschadiging voorkomen en daarmee huidveroudering 
tegengegaan. Het natuurlijke herstelproces van het DNA in de cellen wordt gestimuleerd, uw huid voelt 
zijdezacht, steviger en comfortabel aan. 

Silglycol peeling, professioneel gebruik
Art.Nr. Details Prijs
3253	 30	ml.	 €	14,95	(1)	•	€	12,75	(3)	

Dit product is essentieel voor het reduceren van pigment vlekjes. Het biedt een anti-aging 
behandelingen, waarmee ook fi jne lijntjes op een gevoelige huid en littekens behandeld kunnen 
worden. Ideaal voor alle huidtypen die een jonge egale gladde uitstraling willen!
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Crème Jovialisse
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3190	 50	ml.	 €	14,95	(1)	•	€	13,50	(3)	•	€	12,50	(6)	 €	29,90
3191	 Proefje	 €	0,85

Wanneer u in de menopauze komt, kunt u de consequenties hiervan terug gaan zien op de huid. 
De huid wordt over het algemeen dunner, wat droger en soms gevoeliger. De huid is minder stevig 
en elastisch en rimpeltjes worden dieper. De Phyto hormonen die aan deze crème zijn toegevoegd 
compenseren de veranderingen die plaatsvinden door toedoen van hormonen in ons lichaam. Te 
gebruiken voor zowel overdag als ‘s nachts of te combineren met de Crème Réveil Jour. 

INFINI JEUNESSE - Anti-aging cosmeceutical

Crème Réparatrice
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3136	 50	ml.	 €	16,95	(1)	•	€	15,50	(3)	•	€	14,50	(6)	 €	33,90

Unieke formule met Dermolectine, Reductine, het complex Revitalin BT, Vitamine A& E. Speciaal 
ontwikkeld om de diepere huidlagen te herstellen. Ideaal te combineren met het Sérum EGF. 

Masque Lissant
Art.Nr. Details Prijs
3328	 200	ml.	 €	15,95	(1)	•	€	14,45	(3)	

In 10 minuten tijd, wordt de huid optimaal gevoed, verzacht en verzorgd. De huid voelt elastischer 
en zijdezacht aan. 

Rébellion Âge Concentré, professioneel gebruik
Art.Nr. Details Prijs
3147	 6	x	5	ml.	 €	15,50	(1)	•	€	14,50	(3)	

Deze ampullen bevatten een maximale concentratie aan Argireline, Dermolectine, Reductine en 
Ridulisse. Deze actieve werkstoffen verminderen zichtbaar expressie, rimpeltjes en lijntjes. Breng dit 
ampul plaatselijk aan op de rimpeltjes en masseer het product goed in. 

Crème Rébellion Âge
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3145	 50	ml.	 €	19,95	(1)	•	€	17,95	(3)	•	€	16,95	(6)	 €	39,90	

3329	 200	ml.	 €	23,95	(1)	•	€	21,50	(3)
3315	 Proefje	 €	0,85

Deze dagcrème neutraliseert huidcontracties waardoor expressielijntjes worden voorkomen. 
Tevens werken de werkstoffen Dermolectine, Reductine en Macadamia Olie huidverjongend en 
verzorgend. 
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Oogcontour - expression - INFINI JEUNESSE

Radiance contour serum
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3130	 15	ml.	 €	10,45	(1)	•	€	9,90	(3)	•	€	9,35	(6)	 €	20,90

Serum voor een algemene verzorging van de oogcontouren op basis van vitamine PP, Cafeïne, 
Carnitine en Ruscus dat de haarvaten versterkt en vetweefsel verbrandt om de wallen te verminderen. 
Verrijkt met Hyaluronzuur dat rimpels van binnenuit opvult voor een gladde huid. Vermindert donkere 
kringen en zorgt voor een stralende blik in slechts 4 weken. 

Expression Care Cream
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3655	 15	ml.	 €	14,95	(1)	•	€	13,95	(3)	•	€	12,95	(6)	 €	29,90
3336	 Proefje	 €	0,85

Speciaal voor de oogcontouren en lippen met Paracress-extract dat microcontracties van de huid 
verhindert, zodat uitdrukkingslijntjes gecorrigeerd worden. Verrijkt met Esschors, Organische Silicone en 
Vitamine B3 die wallen en donkere kringen zichtbaar verminderen. 

Eyelash Growth serum
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3656	 15	ml.	 €	5,95	(1)	•	€	5,60	(3)	•	€	5,30	(6)	 €	11,90

Serum voor een algemene verzorging van de oogcontouren op basis van Vitamine PP, Cafeïne, 
Carnitine en Ruscus dat de haarvaten versterkt en vetweefsel verbrandt om wallen te verminderen. 
Verrijkt met Hyaluronzuur dat rimpels van binnenuit opvult voor een stralende blik in slechts 4 weken. 

Coffret Expression Care Ritual
Art.Nr. Details   Prijs
3631	 4	behandelingen	 €	37,50	(1)	•	€	34,00	(3)	•	€	32,00	(6)

De salonbehandeling is specifi ek ontwikkeld om de 
oogcontouren de nodige verzorging te geven. 
Deze behandeling bevat actieve ingrediënten 
zoals Vitamine E dat de celvernieuwing stimuleert, 
Natriumhyaluronaat en Gerstextract die fi jne rimpels 
opvullen en verwijde poriën normaliseren. 

Inhoud:
- Concentrate Serum (4 x 5 ml.) 
- Masque ( 4 x 12 gr.)
- Eyelash Serum (4 x 5 ml.) 
- Care Cream (4 stuks)

♦ Profi  tip: Kijk bij de Aqua Vital lijn voor de Aqua Xpress make-up remover (ook voor oogcontour)



Bestel nu gemakkelijk en snel op www.nemcosmetics.nl70



T. 0345-588100T. 016-632151 71

Celestial Secret Elixer
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3642	 50	ml.	 €	34,95	(1)	•	€	33,20	(3)	•	€	31,50	(6)	 €	69,95

3322	 Proefje	 €	1,25

Het Anesi laboratorium verrast u nogmaals met een exclusieve behandeling die niet 
van deze wereld is... Eeuwenlang hebben wetenschappers en onderzoekers over 
de hele wereld, zich gefascineerd over meteorieten. Deze meteorieten zijn oneindig 
rijk aan mineralen die onbekend zijn voor onze planeet. Dit revolutionaire extract 
heeft de deur geopend naar een nieuwe lijn, met onverwachte resultaten in de 
huidverzorging. 

In onze constante zoektocht om formules te ontwikkelen, zodat rimpels tot een 
minimum beperkt worden heeft Anesi CELESTIAL SECRET gecreëerd. Deze unieke 
jeugd elixer is samengesteld met METEORITE EXTRACT, gecombineerd met extra 
minerale en plantaardige ingrediënten voor een globale huidverzorging. Bovendien 
bevat Celestial Secret Elixir maximale concentratie van 4 aardse mineralen 
(Hermatite, Rodochrosite, Olivine en Smithsonite) en 2 plantaardige extracten 
(Spilanthes Acmella en Beech Bud extract), die helpen de huid steviger en 
jeugdiger te worden. 

Celestial Secret Coffret
Art.Nr. Details  Prijs
3641	 4	behandelingen	 €	49,00	(1)	•	€	47,00	(3)	•	€	44,95	(6)	

Tegenwoordig zijn er tal van anti-aging behandelingen, die zonder twijfel een grote effectiviteit hebben op de huid, maar ze 
zullen niet altijd voldoen aan de verwachtingen van de klant, om de kenmerken van een jeugdige huid te herstellen (stevig, 
hydraterend en heldere teint zonder de rimpels). Om aan deze behoeften te voldoen, is voortdurend onderzoek en innovatie 
nodig, waarbij een onderscheid wordt gemaakt onder andere huidverzorging merken. Als pioniers,  preserteerd Anesi laboratoria 
CELESTIAL SECRET COFFRET, geformuleerd met een exclusief en uniek actief ingrediënt; Rechtstreeks uit de ruimte en meer dan 
4,5 miljard jaar oud: METHEORITE extract. Vol met een maximale concentratie van 4 aardse minerale extracten en 2 plantaardige 
extracten, gecombineerd: versterkt en verstevigd voor een jeugdige huid. Vult rimpels, herstelt de huid diep, verhoogt de 
barrièrefunctie van de huidbescherming en herstelt het collageen en elastine vezels complex.

 Global anti aging - Meteorite essence - CELESTIAL SECRET
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WETENSCHAPPELIJK GEBASEERD OP DE 3 THEORIEËN VAN HET OUDER WORDEN

Cellular 3 is het cosmetische antwoord op zichtbare en langdurige resultaten voor de 3 bewezen oorzaken 
van huidveroudering (glycatie, oxidatieve stress en DNA-schade)

Cellular 3 bestrijdt rimpels, vervaagt donkere vlekken, verlicht de huid, verstevigt het weefsel, herdefi nieert 
het gezicht contour, verfi jnt de huidstructuur, minimaliseert de poriën voor een jeugdige stevigheid en 

uitstraling.
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Coffret Cellular 3
Art.Nr. Details  Prijs  
3258	 4	behandelingen	 €	52,00	(1)	•	€	49,00	(3)•	€	47,00	(6)

Speciaal geproduceerd voor de salonbehandeling van de Cellular 3 lijn. 
U kunt hier 4 behandelingen uithalen. Ideaal zonder verspilling!

Cellular 3 Booster 3GF serum
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3255	 30	ml.	 €	18,95	(1)	•	€	17,95	(3)	•	€	16,95	(6)	 €	37,90	 	 	 	
3334	 Proefje	 €	1,95

Natuurlijke cel booster met 3 groeifactoren (GF) ingekapseld in liposomen voor geleidelijke afgifte in alle 
epidermale celstructuren, verstevigd de huid, verfi jnt de gezichtcontouren en vermindert rimpels voor een 
jeugdige uitstraling. Verbeter uw dagelijkse routine met Cellular Booster.

Cellular 3 Glycolic peel
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3256	 30	ml.	 €	19,95	(1)	•	€	18,95	(3)	•	€	17,95	(6)	 €	39,90

Een nieuwe generatie peeling, die glycolic zuur combineert met ingekapselde AHA’s, om zo de actieve 
ingrediënten in te sluizen. Een zeer actieve cocktail die de dikte van de bovenste huidlaag vermindert, 
voor een lichtere huid en vermindering van rimpels. 

Cellular 3 Renewal cream
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3257	 50	ml.	 €	23,95	(1)	•	€	22,95	(3)	•	€	21,95	(6)	 €	47,90
3335	 Proefje	 €	1,95

Biotechnologische actieve crème die de 3 belangrijkste oorzaken van huidveroudering tegen gaat. 
Geformuleerd met Progeline™ en biomimetische peptide, die de gezichtscontouren verbeteren; Malt 
extract om donkere vlekjes te verlichten; en 3 groeifactoren die collageen en glycosaminoglycaan 
productie stimuleren, die de huid verstevigd, verminderd rimpels en verfi jnt de poriën. 

Cosmeceutical lijn - CELLULAR 3
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Crème Haute Protection
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3093	 50	ml.	 €	9,95	(1)	•	€	9,45	(3)	•	€	8,95	(6)	 €	19,90
3332	 Proefje	 €	0,85

Beschermt de huid tegen schadelijke invloeden van U.V.A. en U.V.B. Bevat tevens verzorgende 
werkstoffen. 

LES ÉCRANS - Sun Protection -UVA + UVB - SPF30

Crème Teintée Haute Protection 
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3095	 50	ml.	 €	9,95	(1)	•	€	9,45	(3)	•	€	8,95	(6)	 €	19,90
3333	 Proefje	 €	0,85

Beschermt de huid tegen schadelijke invloeden van U.V.A. en U.V.B. Bevat tevens verzorgende 
werkstoffen en zorgt voor een subtiele bruine teint. 

Crème Luminescence - Spotfree - Whitening
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3186	 50	ml.	 €	17,75	(1)	•	€	16,85	(3)	•	€	15,95	(6)	 €	35,50
3321	 Proefje	 €	0,95

Deze ultra effectieve blekende formule op basis van Dermawhite, Gatuline, Retinol en Kojic zuur 
vervaagt vlekken en zorgt voor een egale teint. Dagelijks aanbrengen op een gereinigd gelaat, 
oogcontouren vermijden, inmasseren totdat het product volledig is opgenomen. 

CC Perfect Cream
Art.Nr. Details  Prijs    VAP.
3650	 30	ml.	Light	 €	13,25	(1)	•	€	12,60	(3)	•	€	11,95	(6)	 €	26,50
3651	 30	ml.	Dark	 €	13,25	(1)	•	€	12,60	(3)	•	€	11,95	(6)	 €	26,50
3652	 Tester	Light	 €		9,95	(1)		
3653	 Tester	Dark	 €		9,95	(1)		
3654	 Display	(leeg)	 €	12,50	

Anesi BEAUTÉ introduceert CC Perfect Cream, een totaal verzorgende crème met kleur die een anti-aging behandeling met een 
zijdeachtige en langdurige make-up effect combineert. Het heeft betrekking op alle behoeften van de huid in één enkele stap. 
Het vermindert rimpels en de tekenen van veroudering, bestrijdt vlekken en verheldert, vertraagt   oxidatieve stress, verzacht lijntjes,  
hydrateert en beschermt tegen de zon. Het 12-uur make-up effect corrigeert en past zich perfect aan uw huidtoon aan. Waterdichte 
formule met SPF 30. 
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MAN Secret

MAN Secret Balm
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3260	 50	ml.	 €	17,95	(1)	•	€	16,95	(3)	•	€	15,95	(6)	 €	35,50
3302	 Proefje	 €	1,25

Een lichte textuur welke eenvoudig door de huid wordt opgenomen. Ideaal voor gelaat en nek te 
gebruiken na het douchen of scheren. Geformuleerd met meteoriet extracten die de huid hydrateren, 
voeden en verstevigen. Verminderd de schade veroorzaakt door UV en geeft de huid weer energie. 
Ook een speciale mannen behandeling word nu door ANESI ontwikkeld. Tot die tijd gebruikt u het 
beste de Aqua Vital behandeling. 

FORMULE MET 
METEORIET EXTRACT 
VOEDT DE HUID

3 edelsteen extracten
-Beschermt & Repareert

-Natuurlijke bescherming tegen vrije radicalen 

-Stralende & Heldere huid

2 Plantaardige extracten
-Verzacht & Verstevigd de huid

-Diepte hydratatie
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ANESI SOIN DU CORPS - Lichaamspakkingen zonder douche

De ‘fango’ is een fi jne rijke warme zeemodder, afkomstig uit de baai van de Mont Saint-Michel, (Normandië) met 
een zoutgehalte en grote hoeveelheid aan zeemineralen en oligo-elementen. Het heeft een probleemoplossend, 
maar ook ontspannend karakter. Samensgesteld met paraffi ne, is de PARA FANGO erg makkelijk te verwijderen 
en ideaal voor in cabines zonder douches. Er wordt een mini “sauna effect gecreëerd”  waardoor de poriën zich 
openen en de opname van de ingrediënten wordt bevorderd. De fango pakt cellulitis aan, heeft een “ontslakkend” 
fi guurcorrigerende, hydraterende en huidverstevigende werking en kan uitstekend gecombineerd worden met een 
relaxerende massage en de drainerende Cryoslim-behandeling. 

PARAFANGO is uitstekend te gebruiken voor:
√ Slimming
√ Anti-Cellulite
√ Verstevigend
√ Figuurcorigerend
√ Hydratatie
√ Ontspanning
√ Vermoeide en zware benen

Professionele lichaamsbehandelingen zonder 
dat u een douche nodig heeft!

Een effectieve maar zéér eenvoudig uit te voeren behandeling met 

verschillende toepassingen. Speciaal ontwikkeld voor schoonheidsinstituten 

die graag professionele afslankende en anti-cellulite lichaamsverzorgingen 

willen aanbieden. Gezien de lage kosten per behandeling geniet u van hoge 

winstmarges en blije klanten! 
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Anesi Soin du Corps

Parafango kit
Art.Nr. Details    Prijs  Normaal Korting
8091	 Complete	kit	 	 €	349,00		 € 405,95  € 56,95

Parafango staat bekend als een zeer effectieve behandeling, die buitengewoon eenvoudig in gebruik is. Het grote voordeel 
is, dat u voor deze lichaamsbehandeling geen douche nodig heeft! De thermische en afsluitende werking van de Parafango 
activeert de circulatie in het lichaam, voert afvalstoffen af, verstevigt en geeft u een zijdezachte huid. Ideale slimming anti-
cellulite of huidverstevigende behandeling door middel van de specifi eke producten, die u combineert met de Parafango 

pakking. 

Inhoud:
1x Parafango Beauty Spa Warmer met stekker 3 polig
1x 3 kg. Parafango
1x 500 ml. Aminofi rm
1x 200 ml. Aminofi rm
1x 500 ml. Lipoaminocel
1x 200 ml. Lipoaminocel
1x 200 ml. Cremfoliant
1x Set Aminodren Ampullen 20 x 10 ml
1x Set Aminocel Ampullen 20 x 10 ml
1x Plastic wrapping rol van 300 meter
3x Fango plastic onderlakens
1x Meetlint
1x Mesje
1x Parafango aanbreng borstel
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Normaal Korting
€ 405,95  € 56,95

PARAFANGO KIT
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SOIN DU CORPS - Lichaamsproducten

Objectif Fermeté. Crème Aminofi rm
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
8005	 200	ml.	 €	21,95	(1)	•	€	19,95	(3)	•	€	18,50	(6)	 €	43,90
8007	 500	ml.	 €	20,00	(1)	•	€	18,00	(3)	
8030	 Pompje	 €	2,50
8034	 Proefje	 €	1,25

Verstevigende crème met elastine, collageen en centella asiatica, die voor het gehele 
lichaam dagelijks te gebruiken is. Voorkomt tevens vorming van striae, dus ook zeer 
geschikt bij zwangerschap. Gebruik bij fi guurcorrectie , versteviging, zachte oude cellulite 
en als drainerende massagecreme voor cryomodelage.

Objectif Minceur. Crème Lipoaminocel
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
8004	 200	ml.	 €	21,95	(1)	•	€	19,95	(3)	•	€	18,50	(6)	 €	43,90
8006	 500	ml.	 €	20,00	(1)	•	€	18,00	(3)	
8030	 Pompje	 €	2,50
8033	 Proefje	 €	1,25

Thermische (verwarmende) creme op basis van Cafeïne liposomen, Guaraná, Retinol 
en L-Carnitine. Ideale afsluiting van uw afslankende en anti-cellulite behandeling en te 
adviseren voor dagelijks thuis gebruik. Gebruik bij fi guurcorrectie, ideaal bij circulatie 
problemen, werkt vocht afdrijvend, tegen vaste jonge cellulitis.

Cremefoliant
Art.Nr. Details Prijs
8010	 200	ml.	 €	10,25	(1)	•	€	9,25	(3)	•	€	8,50	(6)

Peelinggel met fi jne stukjes abrikozenpit. Zeer zuinig en makkelijk in gebruik. U rubbelt de 
peeling eenvoudig van de huid zonder gebruik te hoeven maken van water. 

Cryoslim Lotion Cryotonique
Art.Nr. Details Prijs
8052	 500	ml.	 €	36,95	(1)	•	€	34,00	(3)	•	€	32,00	(6)

Lotion op basis van menthol. Creëert een koud effect op het lichaam, waardoor de 
lichaamstemperatuur daalt en het lichaam calorieën gaat verbranden. Tevens te gebruiken bij 
de behandeling  van vermoeide en zware benen. 

Musslin wrapping rol
Art.Nr. Details Prijs
8050	 10	m.	 €	2,45	(1)	•	€	2,20	(3)	•	€	1,95	(6)

Rekbaar tot 10 meter. Drenk je ‘wrapping rol’ direct in de Cryoslim lotion en wikkel de rol om het 
lichaam. Uitwasbaar en daarom meerdere malen te gebruiken.
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Anesi Soin du Corps

Parafango 3 kg
Art.Nr. Details Prijs
8003	 3	Kg.	 €	37,95	(1)	•	€	34,95	(3)	•	€	32,95	(6)

Paraffi ne vermengt met fango (zeemodder)uit de baai van Mont Saint-Michel. 
Bevat een zéér hoge concentratie aan mineralen, oligo-elementen, zouten en 
krachtige natuurlijke ingrediënten. Vele behandelingen mogelijk, zoals o.a.: afslanken, 
verstevigen, anit-cellulite en contourverbetering, zonder dat u een douche nodig 
heeft! Een zéér effectieve lichaamsbehandeling. 

Aminodren Ampoules
Art.Nr. Details  Prijs
8008	 20	x10	ml.	 €	24,95	(1)	•	€	23,95	(3)	

Ampullen met een intensief serum op basis van Guarana (vochtafvoerend) Gingko biloba, 
en L-Carnitine (vetverbrander). Ontwikkeld voor zachte cellulite, slappe huid, striemen, 
contourverbeterende en vochtafvoerende behandelingen.

Aminocel A.H.A Ampoules
Art.Nr. Details  Prijs
8009	 20	x10	ml.	 €	24,95	(1)	•	€	23,95	(3)	

Ampullen met een intensief serum op basis van fruitzuren (3%), Cafeïne en Citroen. Deze 
werkstoffen verbeteren de elasticiteit en hebben een zeer gunstig effect op de aanpak 
van cellulite. Ideaal bij vaste, jonge cellulite en fi guurcorrectie.

Crème Modelage
Art.Nr. Details  Prijs
8015	 500	ml.	 	 €	14,95	(1)	•	€	14,25	(3)	•	€	13,50	(6)	

Neutrale, ongeparfumeerde massagecrème. Ideaal voor zowel gelaat als 
lichaamsmassage. 

Lichaamsproducten - SOIN CORPS 
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Meetlint
Art.Nr. Details  Prijs
8018	 1	stuk	 	 €	3,00	

Roll-up meetlint in inches en centimeters.

Plastic ‘Wrapping’ folie
Art.Nr. Details  Prijs
4014	 300	m	x	16	cm	 €	12,50	(1)	•	€	11,50	(3)	•	€	10,50	(6)

Een rol van 300 m. folie, die voor elke vorm van ‘Body wrapping’ gebruikt kan worden. Afmetingen: 
16cm x 300 m. 

Pakkingsmesje
Art.Nr. Details  Prijs
8019	 1	stuk	 	 €	2,00	

Voor het veilig open snijden van de wrappingfolie met Parafango.

Parafango lichaamsborstel
Art.Nr. Details  Prijs
8022	 1	stuk	 	 €	4,95	

Speciale lichaamsborstel om lichaamspakkingen zoals Parafango aan te brengen.

Plastic lakens los
Art.Nr. Details  Prijs
4012	 30	stuks	 	 €	14,95	(1)	•	€	13,95	(3)	•	€	13,45	(6)

Een pakket met 30 disposable lakens (per stuk verpakt), zodat u snel en hygiënisch kunt werken.  en 
houdt de warmte extra vast.
Maat: 200 x 180 cm.

Plastic lakens op rol
Art.Nr. Details  Prijs
4011	 25	stuks	 	 €	10,95	(1)	•	€	9,95	(3)	•	€	8,95	(6)

25 voorgeperforeerde lakens voor gebruik bij lichaamspakkingen. Afmetingen: 200 x 175 cm.

SOIN DU CORPS - Lichaamsproducten

Musslin ‘wrapping’ rol
Art.Nr. Details  Prijs
8050	 10	meter		 €	2,45	(1)	•	€	2,20	(3)	•	€	1,95	(6)

Rekbaar tot 10 meter. Drenk je ‘wrapping rol’ direct in de Cryoslim lotion en wikkel de rol om het 
lichaam. Uitwasbaar en daarom meerdere male te gebruiken.
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Disposable tanga’s vrouwen
Art.Nr. Details  Prijs
1534	 100	stuks		 €	12,95	(1)	•	€	12,30	(3)	•	€	11,75	(6)

Tanga slips speciaal voor vrouwen, éénmalig gebruik. Met elastiek geschikt voor alle maten.

Disposable tanga’s heren
Art.Nr. Details  Prijs
1535	 96	stuks	 	 €	15,95	(1)	•	€	15,15	(3)	•	€	14,	(6)

Tanga slips speciaal voor heren, éénmalig gebruik. Met elastiek geschikt voor alle maten.

3 Zone deken extra groot
Art.Nr. Details  Prijs
8027	 188	x	196	cm	 €	595,-

Dubbele warmtedeken voor al uw lichaamspakkingen. Met extra fl ap voor om de voeten en 
schouders. Het deken beschikt over 3 warmtezones die elk apart tussen 30 en 60ºC ingesteld 
kunnen worden. De aanbevolen temperatuur bedraagt 34ºC. De temperatuur en timer worden 
bovendien digitaal ingesteld. Ideaal dus voor volledige lichaamspakkingen. 

1 Zone Elektrische deken
Art.Nr. Details  Prijs
8023	 78	x	155	cm	 €	275,-

Deze elektrische warmtedeken is geplastifi ceerd, afwasbaar en speciaal gemaakt van 
brandbestendig materiaal. Het kan zowel op als onder de klant gelegd worden. Dit elektische 
deken is uitgerust met een digitale temperatuurinstelling en timer. 

Warmtedeken voor stoel of massagebank
Art.Nr. Details  Prijs
8090	 60	x	149	cm.	 €	115,00

Deze warmtedeken, wordt met banden aan uw stoel of massagebank bevestigd en bezorgen 
uw klant een comfortabele warmte. Uiterst ontspannend tijdens uw behandeling. De temperatuur 
is regelbaar tussen 30˚C en 40˚C. De aanbevolen temperatuur is 34˚C, waardoor uw klant niet 
gaat zweten. De warmtedeken is van stevig brandwerend materiaal en uitgerust met een digitale 
temperatuurinstelling en timer.

■ SCHAKEL DE WARMTEDEKENS DIRECT UIT NA GEBRUIK 
   EN VOUW ZE NIET TE WARM OP!

Anesi Soin du CorpsLichaamsproducten - SOIN CORPS 

Voor meer disposables & hygiëne verwijzen wij u graag naar pagina 96 t/m 107
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SPECIAL COSMETICS
Professionele huid verzorging

Beau Mer® cosmetica maakt gebruik van de beste 

ingrediënten vanuit de natuur. Beau Mer® producten 

zijn op basis van actieve ingrediënten uit hoofdzakelijk 

de Atlantische Oceaan, zeewater, zeewieren, 

plantenextracten en essentiële oliën. 

De zeewieren gebruikt in onze Beau Mer® lijn zijn een 

rijke bron van natuurlijke vitaminen, mineralen en oligo-

elementen. Meer dan 40 natuurlijke vitaminen, mineralen en 

proteïnen in bijna dezelfde samenstelling en concentratie 

als in ons eigen bloedplasma, vandaar dat de actieve 

ingrediënten zo eenvoudig worden opgenomen door de 

huid en het lichaam. 

VINE SECRET 
De natuurlijke behandeling op basis van rode wijn voor 

gelaat en lichaam.

Vine secret is een productlijn gewijd aan DRUIVEN. Wij 

komen steeds meer in contact met gevaarlijke oxidanten 

zoals stress, vervuiling, UV straling en schadelijke voeding, 

welke vrije radicalen in het lichaam veroorzaken. Om deze 

schadelijke effecten te bestrijden is de nieuwe complete 

gelaats- en lichaams verzorgingslijn VINE SECRET met 

anti-oxidatieve eigenschappen ontwikkeld. 

Optimal Cleanser
Art.Nr. Details  Prijs  VAP.
4550	 Verkoop	150	ml.	 €	10,95		 	 €	21,90
4561	 Salon	250	ml.	 €	14,95	

Een reinigingmilk met een romige en zijdezachte textuur. Optivegetol Vin en Titrami van rode 
wijnbladeren beschermen de huid tegen vrije radicalen. Olie uit druivenpitten werkt voedend en 
beschermend. 

Optimal Lotion
Art.nr.  Details   Prijs   VAP.
4551		 Verkoop	150	ml.		 €	9,95	 	 €	19,90	
4562		 Salon	250	ml.		 €	11,95	

Een heerlijke frisse en zachte lotion. De druivenwater, Optivegetol Vin en Titrami van rode 
wijnbladeren zijn een ware bron van hydratatie en jeugdigheid.

Optimal Serum
Art.nr.  Details   Prijs   VAP.
4554		 Verkoop	30	ml.		 €	20,45	 	 €	40,90	
4565		 Salon	125	ml.		 €	39,50	

Het Vine Secret Serum is een ware bron van jeugdigheid voor de huid. Hoog geconcentreerde 
extracten uit wijn en bladeren van de wijnrank zijn gecombineerd met een nieuwe generatie 
actieve ingrediënten. Polypenolen bieden bescherming tegen vrije radicalen. Matrixyl verstevigt 
de huid en verzacht rimpeltjes. Argireline ontspant de gelaatsspieren en vermindert rimpels. Het 
serum heeft een aangename zoete geur en een lichte textuur. De huid straalt van jeugdigheid.
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VERZORGING

Optimal Cream
Art.nr. Details   Prijs   VAP.
4555		 Verkoop	50	ml.		 €	22,50	 	 €	42,90	
4566		 Salon	200	ml.		 €	33,50

Optimal Cream is dé anti-aging crème met druiven: het is zowel preventief (door de vrije 
radicalen te vangen) als correctief (voor rimpels). Dankzij Matrixyl en Argireline heeft het een 
direct effect op rimpels door de aanwezigheid van een optische rimpelverminderaar. Optimal 
Cream bestrijdt vrije radicalen - dankzij waardevolle polyphenolen - én voorkomt de vorming 
door een zonnefi lter combinatie (SPF20). De crème werkt tevens hydraterend en voedend 
door de aanwezigheid van glycerine, sodium hyaluronate en shea butter. 

Eye Contour Optimal Cream
Art.nr.  Details   Prijs   VAP.
4556		 Verkoop	20	ml.		 €	10,50	 	 €	17,90	
4567		 Salon	125	ml.		 €	21,95

Deze sublieme combinatie van werkzame bestanddelen in een crèmeachtige textuur 
onthult de natuurlijke schoonheid van uw ogen. Werkstoffen uit de wijnrank bezitten helende 
eigenschappen en vertragen het huidverouderingsproces door vrije radicalen te bestrijden. 
Rimpeltjes, fi jne lijntjes en tekenen van vermoeidheid vervagen.

Anti aging/ Centella Asiatica ampullen 
Art.nr.  Details   Prijs    
4295		 20	x	2	ml.		 €	27,50	(1)	•	€	25,50	(3)		

Dit ampul bevat een hoog regeneratief concentraat dat de eigenschappen van de Centella 
Asiatica en die van St. Janskruid combineert om te regenereren, helen en de epidermis te 
verzachten. Dit ampul bestaat voor 80% uit Centella Asiatica en 20% uit St. Janskruid.
Het helpt de huid te herstellen, heeft een fl uweelzachte textuur en geeft een prachtige teint.

Marine Face & Body scrub 
Art.nr.  Details   Prijs    
4289		 Salon	450	gr.	 €	21,95	(1)	•	€	19,95	(3)		

Marine Sediments, geoogst voor de kust in Bretagne, zijn de gemaakt van mineralen en zee-
algen extracten. Ze zijn zeer rijk aan essentiële mineralen elementen die noodzakelijk zijn voor 
het goed functioneren van de cellen. Eerst gedroogd en daarna vermalen. Marine Sediments 
zijn een natuurlijke exfoliant voor gelaat en lichaam. Ze remineraliseren, rebalanceren en 
bereiden de huid voor  op de opvolgende verzorging.

Relaxing essential oil
Art.nr.  Details   Prijs    
4376		 30	ml.	 	 €	12,95

Etherische oliën zijn natuurlijke producten met een krachtig effect op lichaam en geest. Ze 
helpen vele ongemakken te verlichten. De Relaxation Essential Oil is een 100% zuivere en 
natuurlijke mix van 4 essentiële oliën die stress laat verdwijnen. Deze olie is toe te passen in 
pakkingen, maskers, crèmes en in het badwater. 
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SPECIAL MASKS

Optimal anti-aging/anti-oxidant Mask
Art.nr.  Details   Prijs    
4564		 Salon	200	ml.		 €	25,95

Optimal Mask is een buitengewone anti-aging masker die zowel preventief als herstellend werkt. 
Rimpels vervagen, de huid hervindt glans en comfort. Het masker is een essentieel hulpmiddel voor 
de gestresste en vermoeide huid die bloot wordt gesteld aan stedelijke vervuiling. Optimal Mask 
voedt de huid en biedt het polyphenolen en fl avonoïden. Deze waardevolle moleculen bestrijden 
vrije radicalen, waardoor de reacties van oxidatie, die verantwoordelijk zijn voor vroegtijdige 
huidveroudering, worden vertraagd. 

Optimal anti-aging Rode wijn Peel-Off masker
Art.nr.  Details   Prijs 
4559		 Salon	550	gr.		 €	26,95	(1)	•	€	25,95	(3) 

Dit superieure anti-aging masker voelt plezierig aan en is zeer effectief. Het anti-aging Red Wine 
Mask is geschikt voor alle huidtypen. De werking van het masker is te danken aan de nauwkeurig 
geselecteerde werkstoffen waaronder druivenpulp en algen. Dit masker voelt aan als een 
rubbersubstantie, waardoor de klant zich niet opgesloten voelt.

Modelage hydrating Peel off Mask
Art.nr.  Details   Prijs 
4293		 Salon	550	gr.		 €	27,95	(1)	•	€	25,95	(3)

Dit zachte masker is geschikt voor alle huidtypen, zelfs de zeer gevoelige huid. Het masker herstelt de 
vochtigheidsgraad van de huid, verfi jnt lijntjes en rimpels en verminderd de eerste tekenen van het 
ouder worden. Dit masker voelt aan als een rubbersubstantie. Omdat het indroogt is dit masker zeer 
geschikt om ampullen en serums diep in de huid te laten doordringen.

Chocolade Rejuvinating Peel Off Mask
Art.Nr. Details  Prijs
4500		 Salon	550	gr.		 €	23,95	(1)	•	€	21,95	(3)

Dit verkwikkende rubbermasker is geschikt voor alle huidtypen. Het masker is op basis van cacoa 
en algen en heeft een verjongende, hydraterende werking. Tevens verfi jnt het lijntjes en rimpels en 
verminderd de eerste tekenen van het ouder worden. Dit masker voelt aan als een rubbersubstantie. 

ACNE Royal Mask
Art.Nr. Details  Prijs
4290	 280	gr.		 	 €	21,95	(1)	•	€	19,95	(3)

Het Royal Acne Mask combineert de reinigende werking van Kaolin en Klei, met de zuiverende 
eigenschappen van essentiële oliën. Een mix van Lavendel, Cajeput, Bay en Jeneverbes, voor 
een diep reinigende en zuiverende werking van de probleemhuid. De zee-algen remineraliseren 
en rebalanceren de epidermis. Het talk voorkomt irritaties. Dit is een perfecte behandeling om op 
zachte wijze puistjes en comedonen te verwijderen, zonder de epidermis te belasten. De huid wordt 
egaler en schoon.
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GELVLIESMASKERS

“Silky” anti-aging gelvliesmasker
Art.Nr. Details  Prijs
1614  1 stuk  € 5,50 (1) ● € 4,95 (5) ● € 4,50 (10) ● € 3,95 (20)  

Het “Silk” anti-aging gelaatsmasker is een geimpregneerd vliesmasker, gemaakt van katoen & 
hout-pulp. Het masker is ondergedompeld in diverse soorten voedingsstoffen en ingrediënten o.a. 
met hyaluron, calendula en centella extract. Het masker kan voor verschillende doeleinden worden 
gebruikt, zoals; een hydratatie, versteviging, voeding, anti-aging, whitening, ontspanning en meer. Zo 
zal het masker de huid verbeteren, door het te hydrateren in een korte tijd. Het kalmerende masker, 
zal een gestreste, vermoeide huid snel doen ontspannen en heeft daarnaast een oplevend effect.

Kalmerend en hydraterend Aloë Vera gelvliesmasker
Art.Nr. Details  Prijs
1609  1 stuk  € 7,50 (1) ● € 7,20 (5) ● € 6,95 (10) ● € 6,60 (20)

Extra hydraterend en kalmerend gel vliesmasker voor een vochtarme en gevoelige huid. 
De werkzame bestanddelen van aloë vera met 50 gr. marinecollageen, waaronder 20 
aminozuren, werken verzachtend, kalmerend en vochtregulerend. Geschikt voor de 
gevoelige en droge huid, onder andere door de toevoeging van honing. Dit activeert de 
doorbloeding en verzacht de huidirritatie.

Voedend en anti-age Vitamine A&E gelvliesmasker 
Art.Nr. Details  Prijs
1610  1 stuk  € 7,50 (1) ● € 7,20 (5) ● € 6,95 (10) ● € 6,60 (20)

Extra voedend en herstellend masker voor de droge, vale tot reactieve huid. Vitamine 
A (retinol) met 50 gr. marinecollageen bevordert de veerkracht van de huid en geeft 
ondersteuning bij de groei en herstel van het weefsel. Het effect van vitamine A wordt 
versterkt door de beschermende vitamine E die als sterke antioxidant fungeert.

Super Lifting gelvliesmasker 
Art.Nr. Details  Prijs
1612  1 stuk  € 7,50 (1) ● € 7,20 (5) ● € 6,95 (10) ● € 6,60 (20) 

Dit gelvliesmasker met superliftende bestanddelen en  50 gr. marinecollageen is speciaal 
gemaakt voor de rijpere huid. Door de toevoeging van onder andere verzachtende 
amandelolie ook geschikt voor de normale huid.

Gelvliesmaskers
Deze professionele gelvliesmaskers zijn kant en klaar voor gebruik.
De maskers werken verzachtend en hydraterend voor de huid en geeft de huid een boost.
Ideaal toe te passen bij elke salonbehandeling en naast elk merk. 
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COLLAGEEN VLIESMASKERS

Puur Collageen vliesmaskers
Art.Nr. Details  Prijs
1602  5 stuks  € 27,25 (1) ● € 25,75 (2) ● € 24,25 (4) 

Dit geweldige Collageen puur vliesmasker werkt sterk vochtregulerend en 
doeltreffend tegen rimpelvorming. De huid wordt diep gehydrateerd, voelt 
weer elastisch aan en krijgt een stralende teint. Aanbevolen bij een gevoelige, 
vochtarme, droge en rijpe huid.

Kaviaar Collageen vliesmasker
Art.Nr. Details  Prijs
1600  5 stuks  € 29,75 (1) ● € 28,75 (2) ● € 26,25 (4)

Regenererend, intensief hydraterend vliesmasker. Op basis van marine 
collageenextracten welke inwerken op de fi broblasten van de huid en de 
aanmaak van collageen stimuleren. Stimuleert tevens de bloedsomloop. 
Aanbevolen bij een gestresste, gevoelige, verslapte, vermoeide en rijpere huid 
maar ook zeer geschikt voor alle huidtypen als extra boost (lift) voor bijvoorbeeld 
een feest. Verbetert de huid zichtbaar wat resulteert in een glanzende, energieke 
en goed gehydrateerde huid.

Aloë Vera collageen vliesmasker
Art.Nr. Details  Prijs
1601  5 stuks  € 29,75 (1) ● € 28,75 (2) ● € 26,25 (4)

Aloë extracten hebben een kalmerende, beschermende en preventieve werking op 
een gevoelige huid. Verschillende componenten in de aloë plant hebben hydraterende 
capaciteiten. Zij stimuleren de collageenvezelvorming en verbeteren de weefselstructuur van 
de huid. 

Collageen vliesmaskers 

Deze collageen vliesmaskers bestaan uit een fi jne vezel van oplosbare collageenvezels
en is gebaseerd op de oorspronkelijke structuur van de huid.
Het masker vormt als het ware een tweede huid.
Met het aanbrengen van het masker wordt een beschermend membraan op de huid gelegd dat 
effi ciënt de ingrediënten in de huid sluist.
Aanbrengen op een gereinigd gelaat, daarna met een sponsje met lauw water bevochtigen. 
Na 20 min. het masker verwijderen, u hoeft niet na te reinigen maar kunt de werkstoffen op de 
huid laten zitten.

Tip: knip er alleen een gaatje voor de neus uit, zo pak je ook de mond en oogrimpels optimaal mee.

Een prachtig Cosmeticaproduct 
volledig gemaakt in Duitsland. .
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COLLAGEEN VLIESMASKERS

Fruitzuur collageen vliesmasker
Art.Nr. Details  Prijs
1603  5 stuks  € 29,75 (1) ● € 28,75 (2) ● € 26,25 (4)

Alpha Hydroxy Acids (AHA’s) zijn ook bekend onder de term fruitzuren. De belangrijkste ingrediënten 
zijn glycolzuur en melkzuur. Fruitzuren helpen om dode cellen van het huidoppervlak (hoornlaag) te 
verwijderen en ze verbeteren de bloedcirculatie. In combinatie met ons masker, wordt het vochtverlies 
van de huid voorkomen.

Hibiscus esculentus botox-effect collageen vliesmasker
Art.Nr. Details  Prijs
1604  5 stuks  € 29,75 (1) ● € 28,75 (2) ● € 26,25 (4)

Vermindert de samentrekking van spiercellen, ontspant de eigenschappen en verzacht fi jne lijntjes van 
gelaatsuitdrukking zonder te opereren. Het werkzame bestanddeel van Hibiscus esculentus vertraagt   
het biologische proces van huidveroudering met zijn cel beschermende (anti-oxidant) werking. 
Huidgebieden kunnen apart behandeld worden. De gezichtsuitdrukkingen ziet er relaxed uit, maar is 
niet expressieloos.

Collageen puur oogvliesmasker, complete bril
Art.Nr. Details  Prijs
1605  10 stuks  € 17,50 (1) ● € 16,00 (2) ● € 14,50 (4) 

Het collageen oogvliesmasker werkt doeltreffend tegen rimpelvorming en is sterk 
vochtregulerend. De huid rondom de ogen, wordt gehydrateerd en lijntjes worden 
zichtbaar verminderd. Aanbevolen bij een vochtarme, droge, gevoelige en rijpere 
huid.

Under eye mask collageen puur
Art.Nr. Details  Prijs
1606  2 stuks  € 1,30 (1) ● € 1,20 (5) ● € 1,10 (10) 

Sterk vochtregulerend masker voor onder de ogen, verminderd wallen en donkere 
kringen in een oogopslag.

Een prachtig Cosmeticaproduct 
volledig gemaakt in Duitsland. .
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ESSENTIËLE OLIËN
Druivepit  massageolie 
Art.Nr. Details  Prijs
4371 500 ml.  € 14,95 (1) ● € 13,95 (3) 

De Grape Seed massage Oil combineerd 2 olie extracten uit druivenpitolie en kokos. Deze combinatie 
zorgt voor een onvergelijkbare zachtheid voor een voedende massage. De olie trekt in de huid aan 
het einde van de massage, waardoor de huid zacht en soepel aanvoelt.

CSM massageolie 
Art.Nr. Details  Prijs
4370 500 ml.  € 20,95 (1) ● € 19,95 (3) 

De CMS Massage Oil combineerd de voordelen van massage met de voordelen van lavendel, citroen, 
marjolein, Geranium en Ylang Ylang Etherische oliën voor een meer effectieve massage.
Het CMS Massage Oil vecht effi ciënt  tegen overtollig vet .

Amandel massageolie 100% natuurlijk
Art.Nr. Details  Prijs
2832 1 liter  € 22,95 (1) ● € 20,95 (3) 

Amandelolie is een verzachtende olie, die geschikt is voor elk huidtype. Het is een heerlijke olie om 
mee te masseren. Amandelolie is neutraal van geur.

Massageolie neutraal 100% natuurlijk
Art.Nr. Details  Prijs
2821 250 ml.  € 9,95 (1) ● € 8,95 (3) 
2820 1 liter  € 28,95 (1) ● € 26,95 (3) 

Aan deze neutrale, reukloze massage-olie zijn geen essentiële oliën toegevoegd. U kunt uw 
persoonlijke massage-olie samenstellen door aan de massageolie enkele druppels essentiële olie naar 
keuze toe te voegen. 

Massageolie gemengd met essentiële oliën
Art.Nr. Details      Prijs
2828	 Ontspanning,	100	ml.	 			€	5,75	(1)	●	€	4,95	(3)	
2826	 Zonnewarmte,	100	ml.	 			€	5,75	(1)	●	€	4,95	(3)	
2825	 Relax,	100	ml.	 	 			€	5,75	(1)	●	€	4,95	(3)
2827	 Overbelaste	spieren,	100	ml.			€	5,75	(1)	●	€	4,95	(3)

Arganolie Bio 100% natuurlijk
Art.Nr. Details  Prijs
2833 100 ml.  € 12,80 (1) ● € 11,55 (3) 

Ook wel het “goud van Marokko” genoemd door de vele helende eigenschappen, maar ook 
vanwege de kostbare productie. De traditionele Marokkaanse geneeskunde gebruikt de olie bij het 
behandelen van huidproblemen zoals acne, brandwonden, littekens, huiduitslag en pigmentvlekken. 
Arganolie is natuurlijk verrijkt met essentiële vetzuren oméga-6 en vitamine E, een voortreffelijke 
antioxidant! De arganolie hydrateert, voedt, verzacht de huid en verhindert het uitdrogen ervan. 
Arganolie voorkomt en vermindert rimpels, de huid wordt steviger en de contouren zichtbaar strakker. 

Essentiële oliën
Art.Nr. Details     Prijs
2709 Essentiële Olie Lavendel Maillette,10 ml. € 6,95  (1)  ● € 6,50  (3) 
2706  Essentiële Olie Eucalyptus Wild, 10 ml. € 3,55  (1)  ● € 3,25  (3) 
2708  Essentiële Olie Lavendel Berg, 10 ml. € 8,15  (1)  ● € 7,35  (3) 
2702 Essentiële Olie Tea Tree Bio, 10 ml. € 6,50  (1)  ● € 5,95  (3)
2713 Essentiële Olie Sinaasappel Zoet, 10 ml. € 3,50  (1)  ● € 3,05  (3)
2721 Essentiële Olie Eucalyptus Radiata, 10 ml. € 8,95  (1)  ● € 8,05  (3)
2722 Essentiële Olie Rozemarijn Extra, 10 ml. € 4,25  (1)  ● € 3,85  (3)
2711 Essentiële Olie Pepermunt, 10 ml. € 4,50  (1)  ● € 4,20  (3)
2703 Essentiële Olie Ylang Ylang extra, 10 ml. € 8,45  (1)  ● € 7,60  (3)
2715 Essentiële Olie Patchouli, 10 ml. € 8,60  (1)  ● € 7,75  (3)
2714 Essentiële Olie Pompelmoes, 10 ml. € 4,65  (1)  ● € 4,20  (3)
2704 Essentiële Olie Citroen Italië, 10 ml. € 4,35  (1)  ● € 3,90  (3) 
2719 Essentiële Olie Den Pinussylves, 10 ml. € 4,30  (1)  ● € 3,85  (3)
2716 Essentiële Olie Petit Grain, 10 ml. € 4,50  (1)  ● € 4,05  (3)
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2726 Essentiële Olie Bergamot Italië, 10 ml. €11,30 (1)  ● €10,15 (3)
2710 Essentiële Olie Citronella, 10 ml. € 3,95  (1)  ● € 3,55  (3)
2712 Essentiële Olie Niaouli, 10 ml. € 4,70  (1)  ● € 4,25  (3)
2724 Essentiële Olie Cypres, 10 ml. € 6,30  (1)  ● € 5,70  (3)
2707 Essentiële Olie Ceder Atlas, 10 ml. € 4,35  (1)  ● € 3,90  (3)
2725 Essentiële Olie Rozenhout, 10 ml. € 5,95  (1)  ● € 5,35  (3)
2701 Essentiële Olie Geranium Bourbon, 5 ml. €10,70 (1)  ● € 9,95  (3)

Aromamengsels; compositie van essentiële oliën
2759 Fris en Rust, 10 ml.    € 6,45 (1) ● € 5,95 (3)
2754 Ontspannen, 10 ml.   € 6,45 (1) ● € 5,95 (3) 
2753 Boswandeling, 10 ml.   € 6,45 (1) ● € 5,95 (3)
2760 1001 Nacht, 10 ml.    € 6,45 (1) ● € 5,95 (3) 
2752 Eilanddroom, 10 ml.   € 6,45 (1) ● € 5,95 (3) 
2751 Anti-Rook, 10 ml.    € 6,45 (1) ● € 5,95 (3)
2750 Anti-Mug, 10 ml.    € 6,45 (1) ● € 5,95 (3)
2755 Cara olie, 10 ml.    € 6,45 (1) ● € 5,95 (3)
2756 Extase, 5 ml.    € 6,45 (1) ● € 5,95 (3)
2834 Sauna mengsel, 10 ml.   € 6,45 (1) ● € 5,95 (3)
2835 Luchtreiniger, 10 ml.   € 6,45 (1) ● € 5,95 (3)

Elektrische aroma diffuser ultrasoon
Art.Nr. Details  Prijs
2838 groot  € 45,50

De luchtkwaliteit in huis en op kantoor is vaak niet goed en dat heeft een enorme invloed op de 
kwaliteit van uw leven! Onze diffusers (aromoverspreider) verbeteren de lucht van uw leef- en 
werkruimten. Kwalijke geurtjes als sigarettenrook, keukengeuren en zweet verdwijnen als sneeuw voor 
de zon.

Elektrische aroma ’thermokogel’
Art.Nr. Details  Prijs
2772   € 24,50

Deze steen wordt elektrisch verwarmt en er kunnen pure etherische oliën op worden gedruppeld.
Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken begint de olie geleidelijk te verdampen en wordt nooit 
te heet. Deze thermokogel zorgt voor een intensieve en constante geurverspreiding in ruimte tot 20 m2.

Aromalamp kaars
Art.Nr. Details  Prijs
2773 1 stuk  € 9,95

Voor het verspreiden van geuren. Met los aromabakje. Aromalampjes zijn onmisbaar in de 
aromatherapie of in de praktijk. Het proces is simpel: het reservoir wordt met water gevuld. Hieraan 
worden enkele druppels essentiële olie (of een mengsel) toegevoegd. Vervolgens wordt het 
waxinelichtje aangestoken en kan het verdampingsproces beginnen. De ruimte vult zich snel met de 
geur van de oliën. 

Hydrofi ele gezichtsreiniger
Art.Nr. Details  Prijs
2831 100 ml.  € 5,95 (1) ● € 5,35 (3)

Reinigt de huid tot diep in de poriën en heeft een voedende en verzorgende werking. Ideaal voor 
het verwijderen van make-up. Contact met de ogen vermijden. Doe enkele druppels gezichtsreiniger 
op een tissue, watje of wattenstaafje en verwijder daarmee uw make-up. Herhaal deze procedure 
totdat alle make-up verwijderd is. Het gezicht eventueel afspoelen met water. Samenstelling: een basis 
jojoba, amandel en emulgator

Dode zeezout
Art.Nr. Details  Prijs
2836 1 kilo  € 7,50 (1) ● € 6,75 (3)

Dode Zeezoutgel stimuleert en reguleert de huidfuncties. Ideaal bij een geïrriteerde huid. De gel werkt 
snel en effectief en wordt direct opgenomen door de huid. Een uitstekende vervanging voor een 
bad met Dode zeezout. De essentiële oliën rozemarijn en tea tree versterken de herstellende werking. 
Bovendien zorgen de calendula- en aloë vera-extracten voor een versnelde aanmaak van nieuwe 
huidcellen. Deze gel is een 100% natuurlijk huidverzorgingsproduct.
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TOP KWALITEIT PROFESSIONELE 
PARAFFINE PRODUCTEN VOOR EEN 
INTENSIEVE HYDRATATIE
Professionele paraffi ne behandelingen voor gelaat,  
handen en voeten

Depilève heeft verzorgende paraffi ne 
behandelingen. Met de top kwaliteitsverwarmers 
van Depilève kunt u professionele paraffi ne 
behandelingen geven. Door de diepe 
hydraterende werking verbeterd de algehele 
huidconditie, daarnaast zijn de producten 
makkelijk in gebruik. De warmte van de paraffi ne 
stimuleert de doorbloeding en opent de poriën, 
zo kunt u gemakkelijk werkstoffen insluizen. De 
paraffi ne van Depilève is rijk aan natuurlijke 
ingrediënten voor een optimaal resultaat. 

De producten in combinatie met de behandeling 
zijn werkelijk een cadeautje om aan uw klanten te 
geven!



T. 0345-588100T. 016-632151 91

PARAFFINE KITS 

Hydratatie gelaatskit
Art.Nr. Details  Prijs  Normaal Korting 
3008	 Kit	 	 €	99,00		 €	114,55										 €	15,55

De complete kit bestaat uit:
■ Depilève	Gezichtsparaffi	neverwarmer	400	gram
■ Stekker 3-polig
■ Blikhouder
■ Gelaatsparaffi	ne	450	gram
■ Collageen	Elastine	Plus,	200	ml.
■ Gaasmaskers,	50	stuks
■ Haarbandeaus,	100	stuks
■ Paraffi	nepenseel
■ Beschermringen,	50	stuks

Gelaats paraffi neverwarmer
Art.Nr. Details  Prijs 
2215	 1	stuk	 	 €	70,00

Kwaliteits verwarmer speciaal voor onze gelaatsparaffi ne. 
Met een speciale instelbare thermostaat voor lage temperaturen 

en onafhankelijke aan/uit schakelaar. Inclusief 1 blikhouder. 

Manicure/pedicure Paraffi neverwarmer ‘de luxe’
Art.Nr. Details  Prijs 
5057	 2,7	kg	 	 €	190,00

Groot paraffi nebad voor een optimale werking. De verwarmer bestaat uit één 
stuk, waardoor het reinigen eenvoudig is. Voor de veiligheid is de binnenkant 
van kunststof. Technische gegevens: Inhoud 2,7 kg. Verbruik 160Watt 
Thermostaat temperatuur 50-56°C Aan/uit Schakelaar. Afmetingen 36 x 22 x 19 

cm. Gewicht 2060 gr. 

Paraffi ne trolley
Art.Nr. Details  Prijs  
7005	 Pedicure	trolley	 €			59,50	 	
2420	 Trolley	wit		 €	221,00	 	

Pedicure trolley: Unieke basis op wieltjes om het paraffi nebad eenvoudig 
te kunnen ronddraaien en verplaatsen. Perfect voor het gebruik als  
paraffi nevoetenbad. 

Trolley wit: De Depilève trolley heeft vier laden en zes opbergruimten. U 
kunt al uw paraffi neaccessoires netjes opruimen. Deze verrijdbare trolley 
heeft ook een afvalbak. De paraffi neverwarmer past perfect in de boven 

plaat.

Voor de stap voor stap uitleg, check onze website www.nemcosmetics.nl
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Paraffi ne perzik of lavendel manicure kit de luxe
Art.Nr. Details  Prijs  Normaal Korting
5111	 Perzik	 	 €	192,00	 €  242.65 € 50,65 
5056	 Lavendel	 €	192,00	 € 245.10    € 53,10

De complete kit bestaat uit:
■	Depilève	Paraffi	neverwarmer	Professional.
■	Stekker 3-polig.
■	Lavendel/Perzik	paraffi	ne	2,7	kg.
■	Badstof handschoenen 1 paar.
■	Beschermzakjes,	100	stuks.
■	Collageen	Elastine	Plus,	200	ml.
■	Dermo	Spray,	220	ml.
■	Para	Clean,	250	ml.
■	Dermopeel 200 ml.
■	Hydrate A.H.A. handcreme 200 ml.
■	Badstof sokken

Paraffi ne classic manicure kit (student)
Art.Nr. Details  Prijs 
5083	 Perzik	 	 €	110,00	
5084	 Lavendel	 €	110,00	

De complete kit bestaat uit:
■	Classic	paraffi	ne	verwarmer.		 ■	Perzik/Lavendel	paraffi	ne	2,7	kg.
■	Beschermzakjes 100 stuks.  ■	Dermospray 220 ml.
■	Collageen Elastine plus 200 ml. ■	Hydrate A.H.A. handcreme 200 ml.
■	Dermopeel 200 ml.

Tea Tree paraffi ne kit
Art.Nr. Details  Prijs  Normaal Korting
7001	 Tea	Tree	 €	165,00	 € 225,75  € 60,75

De complete kit bestaat uit:
1	Depilève	Paraffi	neverwarmer.	
1 Stekker 3-polig.
1	Tea	Tree	paraffi	ne	2,7	kg.	
1 paar badstof handschoenen en sokken. 
100 Beschermzakjes. 
1	Collageen	Elastine	Plus,	200	ml.	
1	Dermo	Spray,	200	ml.	
1	Para	Clean,	250	ml.

€  242.65 € 50,65 

Normaal Korting
€ 225,75  € 60,75

€ 245.10    € 53,10

Voor de stap voor stap uitleg, check onze website www.nemcosmetics.nl
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Milk & honey paraffi ne, gelaat
Art.Nr. Details  Prijs
5086	 450	gram	 €	7,95	(1)	•	€	7,50	(3)	•	€	6,95	(6)

Eigenschappen: 100% pure paraffi ne welke sterk regenererende en verzorgende 
eigenschappen bevat. Deze paraffi ne is voor het gelaat en is bedoeld om gemakkelijk 
actieve werkstoffen in te sluizen. Ingrediënten: 100 % pure paraffi ne, Milk peptiden en 
vitamine E.

Perzik paraffi ne, manicure
Art.Nr. Details  Prijs
5004	 2,7	kg.	 	 €	27,50	(1)	•	€	26,50	(3)	•	€	25,50	(6)

Eigenschappen: De Peach Paraffi ne werkt verzachtend en vochtverzorgende en bevordert 
de opname van actieve werkstoffen die u onder de paraffi ne aanbrengt.  Gebruik: Gebruik 
de paraffi ne over uw reeds aangebrachte werkstoffen om zo de werkstoffen goed in te 
sluizen.  Ingrediënten: perzikolie, avocado olie, monoï of tahiti en vitamine E.

Tropical paraffi ne, manicure
Art.Nr. Details  Prijs
5045	 2,7	kg.	 	 €	27,50	(1)	•	€	26,50	(3)	•	€	25,50	(6)

Fruitige formule met Mango Oil, vitaminen E en F, voor een intensief hydraterende werking 
met een revitaliserende aroma. Het resultaat van een stralende, gezond uitziende huid.

Lavendel paraffi ne
Art.Nr. Details  Prijs
5055 2,7	kg.	  € 29,95 (1) • € 28,95 (3) • € 27,95 (6)

Eigenschappen: De Lavendel paraffi ne heeft een reinigende en ontspannende werking 
en bevordert de opname van actieve werkstoffen, die u onder de paraffi ne aanbrengt. 
Gebruik: Gebruik de paraffi ne over uw reeds aangebrachte werkstoffen om zo de 
werkstoffen goed in te sluizen.  Ingrediënten: lavendel en druivenpitten.

Tea Tree paraffi ne
Art.Nr. Details  Prijs
7003 2,7	kg.	  € 29,50 (1) • € 28,50 (3) • € 27,50 (6)

Eigenschappen: De Tea Tree paraffi ne heeft een verfrissende en antiseptische werking en 
stimuleert de doorbloeding. Gebruik deze paraffi ne specifi ek voor de voeten. Ingrediënten: 
tea tree olie, thijm en gember. 

 ♦ Profi  Tip: Gebruik de tea tree paraffi ne als voorbehandeling op een pedicure behandeling.

Koude paraffi ne crème vitamine A & E
Art.Nr. Details  Prijs
5051 450 ml.  € 11,50 (1) • € 10,50 (3) • € 9,50 (6)

Koude paraffi ne biedt alle voordelen van paraffi ne, maar is speciaal ontwikkeld voor de 
gevoelige huid en voor de lastige zones als knieën en ellebogen. Rijk aan vitamine A, wat 
de huid herstelt en de aanmaak van Collageen stimuleert. Vitamine E gaat huidveroudering 
tegen en beschermt de huid tegen invloeden van buitenaf. Bevat een frisse citroengeur. 
Aanbrengen met een spatel.

 ♦ Profi  Tip:
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Depilève Dermo spray
Art.Nr. Details Prijs
5012	 220	ml.	 €	5,45	(1)	•	€	4,95	(3)	•	€	4,65	(6)

Eigenschappen: Reinigt en desinfecteert handen en voeten als voorbereiding op het 
paraffi ne bad. Eveneens geschikt voor het desinfecteren van licht bevuild materiaal zoals; een 
hoogfrequentieapparaat en thermostick enzovoort. Gebruik: Verstuif royaal op handen, voeten 
of instrumenten en maak het oppervlak droog met een papieren tissue.
Ingrediënten: Natrium Laureth sulfaat: Een reinigingsmiddel.

Depilève Dermo peel
Art.Nr. Details Prijs
5009	 200	ml.	 	€	9,95	(1)	•	€	8,95	(3)	•	€	7,95	(6)

Eigenschappen: Zachte peeling met een fi jne jojoba korrel. Deze peeling verwijdert de dode 
huidcellen en stimuleert de opname van collageen Elastine Plus en andere actieve ingrediënten. 
Gebruik: Breng aan op gereinigde, droge handen of voeten. Masseer het product stevig in, 
zonder water toe te voegen, tot de Jojobaparels zijn verdwenen.
Ingrediënten: Natrium Laureth sulfaat: Een reinigingsmiddel.

Collageen Elastine Plus
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
3009	 200	ml.	 €	6,45	(1)	•	€	5,95	(3)	•	€	5,65	(6)	 €	12,90
3010	 500	ml.	 €	10,95	(1)	•	€	9,95	(3)	•	€	8,95	(6)

Eigenschappen: De combinatie van collageen en elastine zorgt voor een sterk hydraterende en 
verstevigende werking. Gebruik: Aanbevolen om dit product te gebruiken na de Dermo Spray en 
Dermo Peel, maar breng hem aan voor het Paraffi ne bad. Ingrediënten: Plantaardig collageen: 
Heeft een voedende en herstellende werking. Gehydrolyseerde elastine: Verbeterd de textuur en 
de veerkracht van de huid, daarnaast stimuleert hij de aanmaak van nieuwe elastine.

Hydrate A.H.A. handcrème
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5007	 75	ml.		 €	3,45	(1)	•	€	3,25	(3)	•	€	3,15	(6)	•	€	3,00	(24)	 €	6,95
5008	 200	ml.	 €	8,95	(1)	•	€	8,10	(3)	•	€	7,65	(6)

Eigenschappen: Crème voor een intensieve hydratie van de handen. Niet vette crème met een 
aangename textuur, laat uw handen weer stralen. Gebruik: Breng de crème na een manicure 
behandeling aan. Het is aanbevolen de crème dagelijks of zelfs meerdere malen op een 
dag aan te brengen. Ingrediënten: Haverextract: Heeft energierijke eigenschappen. Olie- en 
parfumvrij. 

Para Clean
Art.Nr. Details Prijs
5013	 220	ml.	 €	6,50	(1)	•	€ 5,95	(3)	•	€	5,50	(6)

Gebruik dit product om gemorste paraffi ne van de vloer, manicuretafel of paraffi nebad te 
verwijderen. Niet op de huid gebruiken. 
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Beschermzakjes handen en voeten
Art.Nr. Details    Prijs 
5016	 100	stuks				€	9,95	(1)	•	€	8,95	(3)	•	€	7,95	(6)

Disposable beschermzakjes die u na het aanbrengen van de paraffi ne om handen of voeten 
wikkelt. U kunt de paraffi ne zo schoon, hygiënisch en eenvoudig verwijderen.

Beschermringen 400 gram
Art.Nr. Details  Prijs
2061	 50	stuks	 	 €	5,00	(1)	•	€	4,50	(3)	

Beschermringen die ervoor zorgen dat uw paraffi neverwarmer schoon blijft. 

Blikhouders
Art.Nr. Details  Prijs
2060	 2	stuks	 	 €	8,50

Blikhouders met dubbele functie: om de overtollige paraffi ne van de spatel te verwijderen en 
om de blikken in en uit de verwarmer te nemen.

Gaasmaskers
Art.Nr. Details  Prijs
3003	 50	stuks	 	 €	7,95	(1)	•	€	7,20	(3)	•	€	6,80	(6)	•	€	6,40	(12)

Voorgesneden gaas zodat u de paraffi ne gemakkelijk kunt verwijderen.

Extra brede disposable haarband
Art.nr.  Details   Prijs 
1537		 100	stuks			 €	11,45	(1)	•	€	10,45	(3)	•	€	9,45	(6)

Houd het haar van uw klant vrij van paraffi ne of crème. Eén maat.

Badstof haarbandeau
Art.nr.  Details   Prijs 
3011		 1	stuk	 	 €	5,95(1)	•	€	5,00	(3)	•	€	4,50	(6)	

Badstof haarbandeau met klittenbandsluiting om het haar van uw cliënt schoon te houden.

Badstof sokken en handschoenen
Art.Nr. Details  Prijs
5005	 Handschoenen	 €	9,95	(1)	•	€	8,95	(3)
7006	 Sokken	 	 €	9,95	(1)	•	€	8,95	(3)

1 paar badstof sokken of handschoenen met klittenband om goed af te sluiten en de warmte 
optimaal vast te houden. 

Parafi nepenseel
Art.Nr. Details  Prijs
3005	 1	stuk	 	 €	5,75	(1)	•	€	4,95	(3)

Penseel speciaal voor het aanbrengen van paraffi ne op het gelaat. 
Een dunne, zachte, hittebestendige borstel.
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HYGIËNE & DESINFECTIE

Compleet hygiëne pakket
Art.Nr. Details Prijs Normaal       Korting
1530 Compleet € 125,00 € 140,40  € 15,40

Het complete hygiënepakket zorgt ervoor, dat u verantwoord en 
volgens de laatste richtlijnen werkt. Inhoud: 
• Ultrasoonreiniger basic • 1 x 1 liter bacsteriel (Ultrasoonreiniger)
• 1 liter alcohol 70% • 1 x Desinfectiebad 
• Orphilon 1 liter en 1 x  liter pompje 
• Manisavon • Maniclean en 2 x 500 ml. pompje 
• Ultrasoonreiniger

Hygiënepakket A
Art.Nr. Details Prijs Normaal       Korting
1531	 Pakket	A	 €	21,00	 €	26,45	 €	5,45

Hygiënepakket A bestaat uit: 1 l. Bacsteryl (reinigings- en 
desinfectiemiddel als bewaarvloeistof van gereedschap) en 1 x 
desinfectiebak. Uitsluitend voor reiniging en desinfectie. Gebruik: 
10 ml. Bacsteryl met 1 l. water. Categorie A tegen bacteriën, 
gisten en voetschimmel.

Hygiënepakket B
Art.Nr.  Details Prijs Normaal       Korting
1532	 Pakket	B	 €	89,00	 € 95,95 €	6,95

Hygiënepakket B bestaat uit: 1 l. Bacsteryl en 1 x Ultrasoon 
Reinigingsbad. Voor het reinigingen van gereedschap. Gebruik: 
De mengverhouding is 1:50=2%.

Hygiënepakket C
Art.Nr. Details Prijs Normaal Korting
1533	 	Pakket	C	 €	19,50	 €	23,25	 €	3,75

Hygiënepakket C bestaat uit: 1 l. Alcohol 70% en 1 x 
desinfectiebak. Voor desinfectie van RVS gereedschap.

Het NEMSept® hygiëne & desinfectie assortiment voldoet aan de branchecode voor de schoonheidsspecialist 
(voorheen HAM code: hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu). Uw totaaloplossing voor hygiëne in de salon. 
Naast het complete desinfectie en hygiëneprogramma (alcohol, instrumenten vloeistof, huiddesinfectie etc.) biedt 
het NEMSept® programma u tevens een zeer uitgebreid assortiment disposables en salonbenodigdheden zoals; 
massagebankpapier, sponzen, penselen etc. Meer informatie vind u op www.nemcosmetics.nl 
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HYGIËNE & DESINFECTIE

Alcohol 70% / Ketonatus 
Art.Nr. Details  Prijs
1506	 1	liter	 	 €	3,75	(1)	•	€	3,50	(3)	•	€	2,95	(6)
1507	 5	liter	 	 €	15,95	(1)	•	€	14,95	(4)	•	€	13,95	(8)

De Ketonatus / Alcohol 70% (met bergamotolie) is een snel desinfectiemiddel voor 
het chemisch desinfecteren van gereedschap en huid met niet huiddoorborende 
handelingen. Deze alcohol is van pharmaceutische kwaliteit. Tevens voor het 
tussendoor desinfecteren van kleine oppervlakken.

Alcohol 80%
Art.Nr. Details  Prijs
1540	 1	liter		 	 €	7,45	(1)	•	€	6,75	(3)	•	€	6,25	(6)

Met een N-nummer goedgekeurd door GGD voor oppervlakte reiniging. 

Bacsteryl vloeistof (Ultrasoonvloeistof)
Art.Nr. Details  Prijs
1505	 1	liter		 	 €	6,95	(1)	•	€	6,45	(3)	•	€	5,95	(6)

De Bacsteryl vloeistof is een speciaal reinigingsmiddel ontwikkeld voor 
ultrasonoor reinigen van rvs medisch- en semimedisch gereedschap. Gebruik: De 
mengverhouding is 1 op 20. 

Aqua Pure ‘Soft’ water
Art.Nr. Details  Prijs
1508 5 liter   € 5,95	(1)	•	€	5,45	(4)	•	€	4,95	(8)

Dit water is via reverse-osmose gedemineraliseerd. Heel zacht en zuiver water, 
geschikt voor Vapozone, pedicureapparaten, autoclaven etc. 

IPL gel/contactgel 
Art.Nr. Details  Prijs
1560	 1	liter	 	 	€	8,95	(1)	•	€	8,45	(3)	•	€	7,95	(6)
1510	 Pompje	1	liter	 €	1,25
1561	 5	liter	 	 €	36,95	(1)	•	€	33,95	(4)	
1563	 Pomp	5	liter	 €	8,50	 	

Geleidingsgel voor IPL/VPL/SHR/cavitatie en ultrasoon apparatuur om de huid koel 
te houden en als indicatie, waar de fl itsen zijn gezet. Bewaaradvies: koelkast. 
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Maniclean (hand desinfectiegel)
Art.Nr. Details  Prijs    VAP.
1526	 Klepdop	50	ml.	 €	1,95	(1)	•	€	1,85	(3)	•	€	1,75	(6)	 €	3,50
1503	 500	ml.	 	 €	6,95	(1)	•	€	6,45	(3)	•	€	5,95	(6)
1509	 Pompje	500	ml.	 €	1,45

De Maniclean is een zachte desinfecterende alcohol gel 70% voor het reinigen en desinfecteren 
van de handen zonder gebruik van water te maken. De 50 ml. is handig om mee te nemen 
voor onderweg als water en zeep ontbreken. De desinfection gel bestaat uit terugvettende 
bestanddelen, onder andere Cetiol HD. Dit voorkomt uitdroging van de huid en geeft geen 
allergische reacties (= dermatologisch getest). Wordt geleverd zonder pompje.

Manisavon (handzeep)
Art.Nr. Details  Prijs
1502	 500	ml.	 	 €	3,95	(1)	•	€	3,75	(3)	•	€	3,45	(6)
1509	 Pompje	500	ml.	 €	1,45

De Manisavon is een prettige, goed reinigende pH neutrale verzorgende handzeep. Deze handzeep 
bevat huidverzorgende bestanddelen en een krachtige terugvettende glycerine. 

Orphilon (Chloorhexidine 70.5)
Art.Nr. Details  Prijs
1501	 1	liter.	 	 €	5,95	(1)	•	€	5,65	(3)	•	€	5,35	(6)
1510	 Pompje	1	liter	 €	1,45

De Orphilon is een sneldesinfectiemiddel voor de gesloten huid op basis van Ethylalcohol en 
Chloorhexidine- gluconaat. Bevat een cosmetisch terugvettend bestanddeel ter voorkoming van 
een uitgedroogde huid. 

Orphispray lavendel (Special Spray Cleaner) 
Art.Nr. Details  Prijs
1511	 1	liter.	 	 €	5,95	(1)	•	€	5,65	(3)	•	€	5,25	(6)
1512	 Spraykop	 €	1,45

De Special Spray Cleaner kan worden gebruikt voor het veilig reinigen van onder andere 
zonnebanken en oppervlakken. Dit reinigende product kan op de meeste delicate kunststoffen 
worden toegepast en gaat het zogenaamde craquelé effect tegen (bij polycarbonaat). Om 
oppervlakken te desinfecteren gebruikt u Bacsteryl.

Rapid Cleaner Spray
Art.Nr. Details  Prijs
1529	 1	liter.	 	 €	16,95	(1)	•	€	15,95	(3)

De Rapid Cleaner Spray Cleaner is een allesreiniger voor de bekleding van stoelen en oppervlakken. 

HYGIËNE & DESINFECTIE
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Ultrasoonreiniger Basic
Art.Nr. Details  Prijs
1514 600 ml.   € 89,00 

Vast ingestelde tijd van 5 minuten. Te gebruiken in combinatie met Bacsteryl. 

Ultrasoonreiniger Profi 
Art.Nr. Details  Prijs
1515 1300 ml.   € 145,00 

Instelbaar in stappen van 5 minuten. Te gebruiken in combinatie met NEMSept 
ultrasoon reiniger. 

Desinfectiebad
Art.Nr. Details  Prijs
1513	 1	liter		 	 €	19,50 

Te gebruiken in combinatie met de Bacsteryl of Alcohol 70%. 
Uitsluitend voor reiniging en desinfectie van instrumenten. 

Depperfl es met dispenser
Art.Nr. Details  Prijs
1525	 240	ml.		 	 €	4,95 

Uiterst hygiënische depperfl es met dispenser om uw watten te bevochtigen met 
ontsmettings- of reinigingsproduct zonder verspilling of verontreiniging.
Gebruik: Druk met uw vingers het watje op de depperfl es. Zo wordt het automatisch 
bevochtigd. 

Easy Clean reiniger
Art.Nr. Details  Prijs    VAP.
2066	 220	ml.	 	 €	7,15	(1)	•	€	6,50	(3)	•	€	6,20	(6)	 €	12,95
2067	 1	liter	 	 €	14,80	(1)	•	€	13,50	(3)	•	€	12,95	(6)

Een reiniger op basis van citrusvruchten. Reinigt alle vlekken in de salon, bijvoorbeeld 
hars, paraffi ne etc. Laat een heerlijke frisse geur achter. Een `must´ voor in iedere salon 
(niet op de huid gebruiken). 

Para Clean
Art.Nr. Details  Prijs
5013	 220	ml.	 	 €	6,50	(1)	•	€ 5,95	(3)	•	€	5,50	(6)

Gebruik dit product om gemorste paraffi ne van de vloer, manicuretafel of 
paraffi nebad te verwijderen. Niet op de huid gebruiken.

Depilève Dermo spray
Art.Nr. Details  Prijs
5012	 220	ml.	 	 €	5,45	(1)	•	€	4,95	(3)	•	€	4,65	(6)

Eigenschappen: Reinigt en desinfecteert handen en voeten als voorbereiding op het 
paraffi ne bad. Eveneens geschikt voor het desinfecteren van licht bevuild materiaal 
zoals; een hoogfrequentieapparaat en thermostick enzovoort. Gebruik: Verstuif royaal 
op handen, voeten of instrumenten en maak het oppervlak droog met een papieren 
tissue.Ingrediënten: Natrium Laureth sulfaat: Een reinigingsmiddel.

HYGIËNE & DESINFECTIE
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Disposable tanga’s vrouwen
Art.Nr. Details  Prijs
1534	 96	stuks	 	 €	12,95	(1)	•	€	12,30	(3)	•	€	11,75	(6)

Tanga slips ‘non woven’ speciaal voor vrouwen, éénmalig gebruik. Met elastiek geschikt voor alle maten.

Disposable tanga’s heren
Art.Nr. Details  Prijs
1535	 100	stuks		 €	15,95	(1)	•	€	15,15	(3)	•	€	14,45	(6)

Non-woven tanga slips speciaal voor heren, voor éénmalig gebruik. Met elastiek geschikt voor alle maten.

Gesloten ‘sauna slippers’
Art.Nr. Details  Prijs
1536	 20	paar	 	 €	9,95	(1)	•	€	8,95	(3)	•	€	7,95	(6)

Comfort voor uw klanten met rubber anti-slipzool. Verkrijgbaar in één maat.

Disposable slofjes
Art.Nr. Details  Prijs
4081	 100	stuks		 €	11,95	(1)	•	€	10,75	(3)	•	€	10,20	(6)

Non-woven sloffen met elastiekjes. Vallen niet af tijdens een behandeling op een massagetafel. 

Extra brede disposable haarband
Art.Nr. Details  Prijs
1537	 100	stuks		 €	11,45	(1)	•	€	10,45	(3)	•	€	9,45	(6)

Houdt het haar van uw klant schoon tijdens de gelaatsbehandeling. Verkrijgbaar in één maat met 
elastiek. Voordelige dispenserverpakking.

Cliëntenmutsen
Art.Nr. Details    Prijs
1538	 100	stuks		 	 	 €	7,95	(1)	•	€	7,20	(3)	•	€	6,50	(6)	•	€	5,95	(12)
4006	 250	stuks	(dispencerverpakking)	 €	19,95	(1)	•	€	18,95	(3)	•	€	17,95	(6)

Deze witte, non-woven mutsen hebben een baretvorm met in de rand elastiek. Ideaal tijdens uw 
gelaatsbehandeling, om het haar van uw klant schoon te houden. In voordelige verpakking. 

Chirurgische mondkapjes 3-laags
Art.Nr. Details  Prijs
4025	 50	stuks	roze	 €	3,95	(1)	•	€	3,50	(3)	•	€	2,95	(6)
4001	 50	stuks	groen	 €	3,95	(1)	•	€	3,50	(3)	•	€	2,95	(6)
4004	 50	stuks	wit	 €	3,95	(1)	•	€	3,50	(3)	•	€	2,95	(6)

Deze uitvouwbare hypo-allergene mondkapjes met maar liefst 3 lagen, hebben een zeer hoge 
fi ltratiegraad (99% bacteriele fi ltratie). Inclusief aanpasbare neusklem en oorelastiek. Voordelige 
dispenserverpakking. Nu in 2 kleuren verkrijgbaar!

HYGIËNE & DISPOSABLES
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Vierkante en/of langwerpige wattenschijfjes
Art.Nr. Details  Prijs
4019	 5x5	cm	,	500	st.		 €	7,45	(1)	•	€	6,70	(3)	•	€	6,35	(6)	•	€	5,50	(12)
4020	 8x10	cm,	200	st.		 €	9,95	(1)	•	€	8,95	(3)	•	€	8,50	(6)	•	€	7,95	(12)

Multifunctionele katoenen schijfjes voor huid- en wondreiniging. Deze wattenschijfjes 
pluizen niet en zijn sterk absorberend. In voordeelverpakking. 

Ronde wattenschijfjes
Art.Nr. Details  Prijs
4024	 100	stuks		in	rol	 €	1,55	(1)	•	€	1,35	(3)	•	€	1,25	(6)

Ronde wattenschijfjes voor het verwijderen van make-up en het reinigen van de huid. 
Één zijde is geribbeld om de huid goed te reinigen en de andere kant is glad om de 
reiniging in alle zachtheid af te maken. 

Wattenstaafjes
Art.Nr. Details  Prijs
1539	 200	stuks			 €	1,20	(1)	•	€	1,10	(3)	•	€	1,00	(6)

Witte wattenstaafjes, verpakt in een handig doosje.

Cosmetische tissues
Art.Nr. Details  Prijs
2064	 100	stuks			 €	1,45	(1)	•	€	1,25	(3)	•	€	0,95	(6)

Sterke, tweelaagse tissues te gebruiken bij al uw behandelingen.

Latex vingers
Art.Nr. Details  Prijs
4009	 100	stuks			 €	2,35	(1)	•	€	2,10	(3)	•	€	1,90	(6)

De vingers zorgen voor een maximale hygiëne en voorkomen dat de vingers over de 
huid glijden. 

Latex handschoenen
Art.Nr. Details  Prijs
4026	 Extra	small	 €	6,50	(1)	•	€	5,95	(3)	•	€	5,50	(6)
4007	 Small		 	 €	6,50	(1)	•	€	5,95	(3)	•	€	5,50	(6)
4008	 Medium			 €	6,50	(1)	•	€	5,95	(3)	•	€	5,50	(6)
4028	 Large	 	 €	6,50	(1)	•	€	5,95	(3)	•	€	5,50	(6)

Deze latex handschoenen zijn gepoederd met een absorberend laagje poeder. De 
handschoenen zijn leverbaar in de maten medium en small. Verpakt per 100 stuks. 

DISPOSABLES
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Vinyl handschoenen
Art.Nr. Details  Prijs
4032	 Extra	small	 €	8,45	(1)	•	€	7,95	(3)	•	€	7,50	(6)
4002	 Small	 	 €	8,45	(1)	•	€	7,95	(3)	•	€	7,50	(6)
4003	 Medium	 	 €	8,45	(1)	•	€	7,95	(3)	•	€	7,50	(6)
4030	 Large	 	 €	8,45	(1)	•	€	7,95	(3)	•	€	7,50	(6)

De vinyl handschoenen zijn poedervrij. Verpakt per 100 stuks. 

Nitrile handschoenen
Art.Nr. Details  Prijs
4021		 Small		 	 €	8,95	(1)	•	€	8,10	(3)	•	€	7,65	(6)
4022		 Medium	 	 €	8,95	(1)	•	€	8,10	(3)	•	€	7,65	(6)
4027	 Large	 	 €	8,95	(1)	•	€	8,10	(3)	•	€	7,65	(6)

Deze blauwe nitriel handschoenen zijn poedervrij. Verpakt per 100 stuks. 

Soft Nitrile handschoenen
Art.Nr. Details  Prijs
4033		 Small		 	 €	9,95	(1)	•	€	9,45	(3)	•	€	8,95	(6)
4034		 Medium	 	 €	9,95	(1)	•	€	9,45	(3)	•	€	8,95	(6)	

Deze blauwe soft nitriel handschoenen zijn poedervrij. Verpakt per 100 stuks. 

Plastic schorten
Art.Nr. Details  Prijs
0126	 100	stuks		 €	17,95	(1)	•	€	16,45	(3)	•	€	14,95	(6)	

Om uw kleding schoon te houden tijdens behandelingen.

Milia naalden
Art.Nr. Details  Prijs
3200	 100	stuks		 €	4,65	(1)	•	€	4,15	(3)	•	€	3,95	(6)		

Disposable, steriele naalden met een zeer fi jne en sterkte punt. Onder andere geschikt voor het 
verwijderen van milia, gerstekorrels, het inprikken van mee-eters (acné) en ingegroeide haren.

Container
Art.Nr. Details  Prijs
4015	 1	stuk	 	 €	2,25	
1543	 1	stuk		 	 €	6,95	

Hygiënisch afvalbakje om gebruikte naalden en mesjes in te werpen.

DISPOSABLES
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Massagebankpapier
Art.Nr. Details  Prijs
4023	 90	m.	 	 €	11,45	(1)	•	€	10,30	(6)	•	€	9,25	(12)

Voorgeperforeerd massagebankpapier om hygiënisch en gemakkelijk te kunnen werken. 
Een rol van 90 meter lang en 60 cm breed. 

Plastic lakens op rol
Art.Nr. Details  Prijs
4011	 25	stuks	 	 €	9,95	(1)	•	€	9,45	(3)	•	€	8,95	(6)

25 voorgeperforeerde lakens voor gebruik bij lichaamspakkingen. 

Plastic lakens
Art.Nr. Details  Prijs
4012	 30	stuks	 	 €	14,95	(1)	•	€	13,95	(3)	•	€	13,45	(6)	

Een pakket met 30 disposable losse lakens, zodat u snel en hygiënisch kunt werken. 
Speciaal voor lichaamspakkingen. 

Alutherm pakkingsfolie
Art.Nr. Details  Prijs
4050	 150	x	210	cm.	 €	2,95	(1)	•	€	2,75	(3)	•	€	2,25	(6)	

Een folie speciaal ontwikkeld voor lichaamspakkingen. Zorgt voor extra warmteontwikkeling 
tijdens de pakking. Dit is belangrijk bij onder meer algenpakking. De folie is ideaal als u 
pakkingen gebruikt met een zogenaamde ‘uitzweetfase’.

Disposable stoellakens
Art.Nr. Details  Prijs
4082	 10	stuks	 	 €	10,95	(1)	•	€	9,95	(3)	•	€	8,95	(6)	

Non-woven, universeel, beschermlakens met elastiek. Afmetingen: 90 x 210 cm.

Disposable top
Art.Nr. Details  Prijs
4083	 30	stuks	 	 €	11,95	(1)	•	€	10,95	(3)	•	€	9,95	(6)

Ëén maat, zacht materiaal. Ideaal bij gelaat-, hals- en decolletébehandelingen.
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Gaasmaskers
Art.Nr. Details  Prijs
3003	 50	stuks	 	 €	7,95	(1)	•	€	7,20	(3)	•	€	6,80	(6)	•	€	6,40	(12)

Voorgesneden gaas dat er voor zorgt dat paraffi ne- of rubbermaskers gemakkelijk verwijderd 
kunnen worden. 

Gecomprimeerde gaasmaskers
Art.Nr. Details  Prijs
16037	 10	stuks	 	 €	9,95	(1)	•	€	8,95	(3)	•	€	7,95	(6)

Wordt geleverd als een tabletvorm. Wanneer het gaasje in contact komt met een vloeistof 
als water of lotion, vouwt deze zich uit tot een compleet masker. Bevat geen werkstoffen.

Musslin ‘wrapping’ rol
Art.Nr. Details  Prijs
8050	 10	meter		 €	2,45	(1)	•	€	2,20	(3)	•	€	1,95	(6)

Rekbaar tot 10 meter. Drenk de ‘wrapping’ rol direct in de lotion en wikkel om het lichaam. 
Uitwasbaar en daardoor meerdere malen te gebruiken.

Plastic ‘wrapping’ folie
Art.Nr. Details  Prijs
4014	 300	meter	 €	12,50	(1)	•	€	11,50	(3)	•	€	10,50	(6)

Een rol met 300 meter folie, die voor elke vorm van ‘Body wrapping’ gebruikt kan worden. 
Afmetingen: 16 cm. x 300 meter.

Badstof haarbandeau
Art.nr.  Details   Prijs 
3011		 Per	stuk,	wit	 €	5,95	(1)	•	€	5,00	(3)	•	€	4,50	(6)	

Badstof haarbandeau met klittenbandsluiting om het haar van uw cliënt schoon te houden.

DISPOSABLES
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SALONACCESSOIRES

Kompresdoek
Art.Nr. Details   Prijs
1544	 50	x	30	cm.	 	 €	2,10	(1)	•	€	1,90	(3)	•	€	1,75	(6)

Witte kompresdoek van 100% katoen. Ideaal bij gelaatsbehandelingen. 
Past in de Hot Towel oven. Per stuk verkrijgbaar.

Handdoek
Art.Nr. Details   Prijs
1545	 100	x	50	cm.	 	 €	5,25	(1)	•	€	4,95	(3)	•	€	4,50	(6)

Witte handdoek van 100% katoen. 

Badhanddoek
Art.Nr. Details   Prijs
1546	 140	x	70	cm.	 	 €	10,95	(1)	•	€	9,95	(3)	•	€	8,95	(6)

Witte handdoek van 100% katoen. Ideaal bij lichaamsbehandelingen, 
hydromassagebaden en in beautycentra. Per stuk verkrijgbaar.

Afdekdeken, badstof en wafel
Art.Nr. Details   Prijs
14752	 150	x	200	cm.	wit	 	 €	77,00	(1)	•	€	75,00	(3)	•	€	72,00	(6)
14745	 150	x	200	cm.	antraciet	 €	89,00	

Deze afdekdeken is aan de ene kant van wafelkatoen en aan de andere kant van 
badstof, beide 100% katoen. De afmeting van de deken is zodanig dat je eenvoudig 
een cliënt tijdens de behandeling geheel kan afdekken. 

Glazen mengschaal
Art.Nr. Details   Prijs
8053	 Klein,	Ø 10 cm.	 	 €	2,35		(1)	•	€	2,15	(3)
8066 Groot Ø 17 cm.	 	 €	4,75	(1)	•	€	4,35	(3)

Deze schaal is uitermate geschikt om al uw lichaamspakkingen en gelaatsmaskers te 
mengen. 

Rubberen mengschaal
Art.Nr. Details   Prijs
8076	 Klein,	Ø 12 cm.	 	 €	5,00	(1)	•	€	4,50	(3)
8075 Groot Ø 16 cm.	 	 €	7,50	(1)	•	€	6,75	(3)

Witte mengschaal voor het aanmaken van rubbermaskers of lichaamspakkingen. 
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SALONACCESSOIRES

Plastic spatel
Art.Nr. Details Prijs
8077	 1	stuk	 €	1,60	(1)	•	€	1,45	(3)	

Witte plastic spatel voor het aanbrengen van maskers en lichaamspakkingen. 

Plastic spatel klein
Art.Nr. Details Prijs
8078	 1	stuk	 €	1,00	(1)	•	€	0,90	(3)	

Kleine plastic spatel voor het aanbrengen van onder andere maskers.

Comedonendrukker
Art.Nr. Details Prijs
5030	 1	stuk	 €	3,95	(1)	•	€	3,50	(3)	

Deze comedonendrukker maakt het verwijderen van comedonen gemakkelijker en 
minder pijnlijk dan de traditionele modellen. Hypo-allergeen staal.  

Beschermdoekjes t.b.v. werktafel
Art.Nr. Details  Prijs
1547	 50	stuks	 	 €	5,50	

Speciaal voor het beschermen van uw werktafel. 

Papieren handdoekjes
Art.Nr. Details  Prijs
1549	 15	x	250	stuks	 €	64,50

Disposable Boxers
Art.Nr. Details  Prijs
4052	 50	stuks	 	 €	35,65	(1)	•	€	32,50	(3)	

Boxers speciaal voor mannen, éénmalig gebruik.
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SPONZEN

Ronde spons
Art.Nr. Details  Prijs
3047	 2	stuks	 	 €	4,90	(1)	•	€	4,50	(6)	

Ideaal voor het aanbrengen en verwijderen van make-up.

Grote dikke ronde spons
Art.Nr. Details  Prijs
3052	 2	stuks	 	 €	9,90	(1)	•	€	8,95	(6)	

Deze extreem zachte spons heeft een extra groot formaat voor het verwijderen van make-up.

Cylinder spons
Art.Nr. Details  Prijs
3048	 2	stuks	 	 €	5,60	(1)	•	€	5,10	(6)	

Voor het aanbrengen van make-up.

Driehoekspons
Art.Nr. Details  Prijs
3049	 8	stuks	 	 €	3,60	(1)	•	€	3,25	(6)	

Perfect gesneden latex driehoeken. Ideaal om professionele make-up mee aan te brengen. 

Ovale peeling spons
Art.Nr. Details  Prijs
3203	 2	stuks	 	 €	4,95	(1)	•	€	4,45	(6)	

Ideaal om de huid met specifi eke producten te peelen, reinigen en dan te verwijderen.

Pakkings lichaamsspons
Art.Nr. Details  Prijs
3201	 1	stuk	 	 €	7,95	(1)	•	€	7,25	(6)	

Ontwikkeld om de overgebleven parafango/of restjes lichaamspakking te verwijderen.

Traditionele spons
Art.Nr. Details  Prijs
3053	 2	stuks	 	 €	1,70	(1)	•	€	1,50	(6)
3054	 10	stuks	 	 €	5,50	(1)	•	€	4,50	(6)	

Ideaal voor het verwijderen van make-up en een gelaatspeeling of masker. 
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Oogschaduwkwast
Art.Nr. Details  Prijs
3044	 1	stuk	 	 €	2,95	(1)	•	€	2,40	(3)	

Gemaakt van sabelbont.

Lippenkwastje
Art.Nr. Details  Prijs
3041	 1	stuk	 	 €	3,25	(1)	•	€	2,60	(3)	

Gemaakt van sabelbont.

Schuine kwast
Art.Nr. Details  Prijs
3042	 1	stuk	 	 €	3,45	(1)	•	€	2,80	(3)	

Gemaakt van sabelbont.

Eyeliner kwast
Art.Nr. Details  Prijs
3040	 1	stuk	 	 €	2,75	(1)	•	€	2,25	(3)	

Gemaakt van sabelbont.

Maskerkwast “Elite”
Art.Nr. Details  Prijs
3038	 1	stuk	 	 €	5,20	(1)	•	€	4,75	(3)	

Gemaakt van hoge kwaliteit varkenshaar. 

Rougekwast “Elite”
Art.Nr. Details  Prijs
3037	 1	stuk	 	 €	7,95	(1)	•	€	7,45	(3)	

Gemaakt van topkwaliteit sabelbont.

PENSELEN
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PENSELEN

Wenkbrauw combi kwast
Art.Nr. Details  Prijs
3039	 1	stuk	 	 €	2,30	(1)	•	€	1,95	(3)	

Wenkbrauwkwast en wimperkam.

Waaierpenseel
Art.Nr. Details  Prijs
3035	 1	stuk	 	 €	4,95	(1)	•	€	4,45	(3)	

Biedt vele mogelijkheden.

Mascarakwast
Art.Nr. Details  Prijs
3043	 1	stuk	 	 €	1,95	(1)	•	€	1,75	(3)	

Deze van nylon gefabriceerde kwast past zich eenvoudig aan de vorm van het oog 
aan, waardoor u een maximaal resultaat krijgt. 

Oogschaduw applicator
Art.Nr. Details  Prijs
3045	 1	stuk	 	 €	1,95	(1)	•	€	1,75	(3)	

Zwarte spons applicator.

Poederkwast “Elite”
Art.Nr. Details  Prijs
3036	 1	stuk	 	 €	8,95	(1)	•	€	7,95	(3)	

Gemaakt van zeer fi jn ponyhaar.

Wimperkrultang
Art.Nr. Details  Prijs
3166 Verguld  € 4,00 (1) 

Onmisbaar voor mooie gekrulde wimpers.
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Marine Drops
Art.Nr. Details Prijs              VAP.
5061	 28	stuks	 €	8,45	(1)	•	€	7,65	(3)	•	€	7,25	(6)					 €	16,95	

Heerlijk ruikende badparels, rijk aan minerale 
zouten, citroen en calendula. Gebruik de parels 
in uw nagelbadje voor het reinigen, `bleken´ en 
desinfecteren van de nagels. 

Tropical Peel
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
5063	 200	ml.	 €	13,95	(1)	•	€	12,50	(3)	•	€	11,75	(6)			 €	27,90		

Een peeling met een fi jne korrel. De heerlijke 
formule van mangoextracten, aloë vera, 
jojoba-olie en vitamine E. De fi jne korreltjes 
verwijderen dode huidcellen en andere 
onzuiverheden op een zachte wijze. 
Inmasseren en daarna verwijderen met 
lauwwarm water. 

Flower Balm
Art.Nr. Details Prijs
5062	 500	ml.	 €	11,95	(1)	•	€	10,75	(3)	

Een vochtverzorgende crème met een 
olievrije textuur. Deze zachte, verfrissende 
en ontspannende emulsie verzacht en 
hydrateert de huid.Op basis van lavendel. 
Gebruik: breng de Flower Balm dagelijks 
aan. Fles met pompje. 

Butter Balm
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
5071	 100	ml.	 €	6,95	(1)	•	€	6,75	(3)	•	€	6,25	(6)	 €	13,90	
5070	 200	ml.	 €	12,95	(1)	•	€	11,95	(3)			

Een vochtverzorgende, voedende 
crème voor droge handen en 
handen met kloofjes. Rijk aan Shea 
Butter voor optimale voeding. 
Ideaal voor klanten die met hun 
handen veel in contact komen met 
water, kou en warmte. De huid voelt 
weer zijdezacht aan. Voor dagelijks 
gebruik. 

MANICURE 

Mango Cuticle Oil
Art.Nr. Details  Prijs   VAP.
5069 9 x 10ml.  €	19,95	(1)	•	€	18,95	(3)	 €	4,45
5079	 10	ml.	 	 €	2,50	(1)		 	 	
5068	 30	ml.	 	 €	5,95	(1)	•	€	5,35	(3)	

Een verzorgende olie speciaal voor de 
nagelriemen en nagels. Rijk aan mango-
extracten en vitamine E. Vitamine E 

beschermt de natuurlijke nagel 
en mango werkt vochtverzorgend 
en verstevigt broze nagels. 
Tevens stimuleert het product de 
groei van de nagels. Dagelijks 
aanbrengen. 

Verkoop:	roll-on	10	ml.	fl	esje	
Salon: 30 ml. pipet

Flexnail
Art.Nr. Details Prijs   VAP.
5066	 15	ml.	 €	5,25	(1)	•	€	4,70	(3)		 €	10,50

Het versterkt en verhard de 
nagels dankzij de formule van 
paardestaart en olijfolie.

Has succesfully completed the professional internship, 

                   organized by the school             

Trainer’s signature Date
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MANICURE

Warm Touch nagel & nagelriem lotion
Art.Nr. Details Prijs
5081	 1	liter	 €	16,00	(1)	•	€	14,50	(3)	

Een diep herstellende lotion op basis van karatine, zijde 
en vitamines A & E. Voedt, versterkt en herstelt zelfs 
zwaar beschadigde nagels. 

Aloë Vera nagellak remover 
zonder aceton
Art.Nr. Details Prijs   VAP.
5075	 100	ml.	 €	3,40	(1)	•	€	3,20	(3)		 €	6,80
5042	 1	liter	 €12,20	(1)	•	€10,95	(3)	

Een zachte nagellakremover voor zowel 
natuurlijke nagels als kunstnagels omdat er 
geen aceton in aanwezig is. Verrijkt met aloë 
vera, calcium en tarwekiemolie voor een 
optimale verzorging. 

Lavendel nagellak remover met aceton
Art.Nr. Details Prijs   VAP.
5074	 250	ml.	 €	6,30	(1)	•	€	5,75	(3)		 €	11,45
5044	 1	liter	 €12,65	(1)	•	€11,40	(3)	

De nagellakremover met aceton verwijdert nagellak 
snel en gemakkelijk. Bevat lavendel (anti-septisch) 
en glycerine (vochtverzorgend) om de agressieve 
werking van aceton af te zwakken. 

Cuticle off
Art.Nr. Details Prijs   VAP.
5067	 75	ml.	 €	3,95	(1)	•	€	3,50	(3)		 €	7,90

De formule met aloë vera welke op een zachte manier 
dode huidcellen van de nagelriemen en de nagels 
verwijdert. Ook geschikt voor de voeten.

Pro Touch electrische warmer
Art.Nr. Details  Prijs
5092	 1	stuk	 	 €	19,50	
5082 Inzetbakje, 25 st. €	8,95	(1)	•	€	8,25	(3)	

Verwarmer die de Warm Touch lotion of Marine Drops 
verwarmt, zodat de ingrediënten optimaal werken. 

Nageldoekjes
Art.Nr. Details Prijs
5361	 250	stuks	€	2,50	(1)	•	€	2,10	(3)

Vierkante nageldoekjes om eenvoudig nagellak te verwijderen met bijvoorbeeld de 
Soak-off. Ook te gebruiken met de fi nish solution. In dispenser van 250 stuks (5 x 5 cm). 

Nageldoekjes op rol
Art.Nr. Details Prijs
5402	 2x500	st.	 €	6,00
5403	 Houder	 €	15,00

Vierkante niet pluizende tissueschijfjes op 
een rol. Voorgeperforeerd en dus zeer 
eenvoudig los te scheuren. Gemakkelijk in 
gebruik in combinatie met de houder.  

Nailfoilwraps “Easy off”
Art.Nr. Details Prijs
5404	 250	st.	 €	15,75	(1)	•	€	15,00	(3)

Zeer handig 2-in-1 product om semi-
permanente nagellak te verwijderen. 
Voorgesneden aluminiumfolie met watje, 
waar u weinig Gel cleanser voor nodig 
heeft. 

eenvoudig los te scheuren. Gemakkelijk in 

Has succesfully completed the professional internship, 

                   organized by the school             

Trainer’s signature Date
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Art.nr 5200 
French White

PRIJZEN NAGELLAKJES 14 ml.:  €	3,00	(1)	•		€	2,75	(6)	•	€	2,50	(12)					VAP.	€	5,95

Art.nr 5205
Perfect French

Art.nr 5210
French Kiss

Art.nr 5201
Colombian White

Art.nr 5206
Sunlight

Art.nr 5211
Pink French Kiss

Art.nr 5202
Transparent White

Art.nr 5207
Exotic Pink

Art.nr 5212 
Colombian Pink

Art.nr 5203 
Crystal Beige

Art.nr 5208
Intense Pink

Art.nr 5213 
French Beige

Art.nr 5204 
Crystal White

Art.nr 5209
French Pink

Art.nr 5214 
Luminous Beige

NAGELLAK

Het versieren van nagels is al een eeuwenoude traditie. Maar wat maakt het nou tot zo een succesvol 
product? U kunt verschillende redenen hebben om nagellak te gebruiken, waarvan de meeste 
voorkomende is dat uw handen een mooie en verzorgde indruk moeten maken. Crisnail biedt u een 
breed scala aan verschillende kleuren nagellak (zonder formaldehyde, tolyeen en DBP).

Has succesfully completed the professional internship, 

                   organized by the school             

Trainer’s signature Date

Art.nr 5271 
I’m a lady

Art.nr 5278 
Pin up Pink

Art.nr 5281
Pink Romance

Art.nr 5282
Pink RNB

Art.nr 5283
Pink Tendency

Art.nr 5279 
Pink BB

Art.nr 5247 
Wonderful Fucsia

Art.nr 5390 
Glam Fucsia

Art.nr 5284
Pink Fraise

Art.nr 5285
Fuchsia Rio

Art.nr 5248 
Brazilian Purple

Art.nr 5241 
Prune

Art.nr 5242 
Red Wine

Art.nr 5243 
Metal Violet

Art.nr 5244 
Sexy Mauve

Art.nr 5240 
Dark Violet

Art.nr 5245 
Cassis Night

Art.nr 5286 
Violet Imperial

Art.nr 5261 
Lila

Art.nr 5259
Light Grape

Art.nr 5260 
Light Malva

Art.nr 5249 
Grape Purple

Art.nr 5287 
Mauve Spring

Art.nr 5288 
Supreme Violet

Art.nr 5246 
Celebration Purple

Art.nr 5292 
Violet Fashion

Art.nr 5289 
Violet Paris
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Art.nr 5225 
Organza

Art.nr 5231 
Hot Chocolate

Art.nr 5236 
Studio Brown

Art.nr 5453 
Terra Dark

Art.nr 5455 
Military Olive

Art.nr 5226
Celebration Red

Art.nr 5232 
Mahogany Brown

Art.nr 5237 
Red Currant

Art.nr 5239
Love Cherry

Art.nr 5227 
Red Summer

Art.nr 5233 
Jazz Brown

Art.nr 5238 
Metallic Cherry

Art.nr 5296
Orange Mode

Art.nr 5228 
Glossy Red

Art.nr 5276 
Classic Red

Art.nr 5234 
Elegant Brown

Art.nr 5451 
Military Terra

Art.nr 5229 
Metallic Red

Art.nr 5230 
Red

Art.nr 5280 
Glam Orange

Art.nr 5235 
Glam. Chocolate

Art.nr 5452
Marron Glam

Art.nr 5454 
Terra Marron

NAGELLAK

Has succesfully completed the professional internship, 

                   organized by the school             

Trainer’s signature Date

Art.nr 5215 
Passion Red

Art.nr 5220 
Real Red

Art.nr 5456
Verde Glam

Art.nr 5216 
Toxic Red

Art.nr 5221 
Perfect Red

Art.nr 5457
Vert Backstage

Art.nr 5217
Rasberry

Art.nr 5222 
Trendy

Art.nr 5458
Vert Precieux

Art.nr 5218
Perfection

Art.nr 5223 
Blues Red

Art.nr 5459 
Pistache

Art.nr 5219
Dark Red

Art.nr 5224 
Brown Red

Art.nr 5293
Purple LA

Art.nr 5294
Renaissance

Art.nr 5295
Granate London

Art.nr 5298 
Saumon

Art.nr 5297 
Coral

Art.nr 5450 
Rouge Sud

Art.nr 5263 
Make Up

Art.nr 5257 
Vert Nuit

Art.nr 5253 
Vert	Pacifi	que

Art.nr 5277 
Military Vert

Art.nr 5262 
Warm Green

Art.nr 5299 
Rouge Lave
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Art.nr 5256 
Mar del Norte

Art.nr 5268 
Blue Black

Art.nr 5269 
Dark Blue

Art.nr 5258 
Gris Metal

Art.nr 5267 
Glossy Black

Art.nr 5251 
Blue Lagoon

Art.nr 5252 
Polynesse

Art.nr 5254 
Caribean

Art.nr 5255 
Mediterraneo

PRIJZEN NAGELLAKJES:  €	3,00	(1)	•		€	2,75	(6)	•	€	2,50	(12)					VAP.	€	5,95

NAGELLAK

Has succesfully completed the professional internship, 

                   organized by the school             

Trainer’s signature Date

Art.nr 5264 
Diamond Night

Art.nr 5265 
Diamond Copper

Art.nr 5266 
Diamond Silver

☼ PRIJZEN DIAMOND NAGELLAKJES 14 ML.:  €	4,50	(1)	•		€	4,25	(6)	•	€	3,90	(12)					VAP.	€	8,95

☼ ☼ ☼

Art.nr 5462
Blue New York

Art.nr 5464
Blue Tahiti

Art.nr 5466
Terra Gris

Art.nr 5461 
Blue Backstage

Art.nr 5463 
Terra Blue

Art.nr 5465 
Gris Moda

Art.nr 5467 
Gris New York

Art.nr 5460 
Blue Enigmatic

Art.nr 5250 
Blue is Blue

Magnetic 10 ml bottle
Art.Nr. Details  Prijs    VAP.
5370 Glam Magnetic	 €	7,95	(1)	•	€	7,25	(6)	€	6,75	(12)			 €	15,95
5371 Blue Magnetic	 €	7,95	(1)	•	€	7,25	(6)	€	6,75	(12)			 €	15,95
5372 Passion Magnetic €	7,95	(1)	•	€	7,25	(6)	€	6,75	(12)			 €	15,95

Start met een laag base coat en laat de nagels drogen. Lak daarna één laag met de 
magnetic kleur en laat deze drogen. Daarna brengt u magnetic op één nagel aan en houdt 
de magneet 10 seconden boven de nagel voor het gewenste effect. Art.nr. 5370          5371   5372
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LONG LASTING NAGELLAK

Has succesfully completed the professional internship, 

                   organized by the school             

Trainer’s signature Date

COLORLAST BLIJFT TOT 10 DAGEN LANG ZITTEN! HIERBIJ IS GEEN UV-LAMP NODIG.

Voorbereiding:  Maak de nagels vetvrij met een nagellakremover. 
Stap 1:  Breng de Base-gel aan en zorg dat je de nagel sealt 
 (laat dit 2 min. drogen).
Stap 2:  Breng de gewenste kleur nagellak dun aan en zorg dat je de nagel sealt   
 (laat dit 2 min. drogen). Doe dit 2 keer voor het beste resultaat. 
Stap 3:  Breng de Top-Gel dun aan voor de fi nishing touch! 
 Laat dit 2 min. drogen en klaar!

► U kunt de Colorlast in uw salon 
gebruiken, maar uw klant kan hiermee 
ook thuis aan de slag! 

Art.nr 5535 
Blanco Andino

Art.nr 5531 
Granate Goloso

Art.nr 5542 
Violeta Magico

Art.nr 5532 
Rosa Ipanema

Art.nr 5536 
Rojo Isleno

Art.nr 5533 
Fucsia Caribeno

Art.nr 5534 
Rosa Cristalino

Art.nr 5539 
Oscuro Deseo

Art.nr 5541 
Maracaibo

Art.nr 5521 
Top Gel

Art.nr 5538 
Misterio Latino

Art.nr 5540 
Rojo Granate

Art.nr 5520 
Base Gel

STAP 1:

STAP 2:

STAP 3:

Art.nr 5537 
Rojo Cordoba

Art.nr 5530 
Rosa Floral

PRIJZEN COLORLAST NAGELLAKJES:  €	4,95		VAP.	€	9,90
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Diamond Base Coat
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5018	 14	ml.	 €	3,45	(1)	•	€	3,20	(6)	•	€	2,95	(12)	•	€	2,75	(24)	 €	6,95

Speciaal ontwikkeld voor het geven van een mooie, glanzende fi nishing touch. Formaldehyde vrij. 
Gebruik: Breng de topcoat over de nagellak aan. Vormt een beschermend laagje. 

Nail Force Conditioner
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5400	 14	ml.	 €	3,25	(1)	•	€	3,00	(6)	•	€	2,75	(12)	•	€	2,50	(24)	 €	6,50

Om uw nagels extra te voeden  uct tegen scheuren en andere beschadigingen. 

Nail Force Strengthener
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5023	 14	ml.	 €	3,25	(1)	•	€	3,00	(6)	•	€	2,75	(12)	•	€	2,50	(24)	 €	6,50

Nagelversterkende behandeling op basis van calcium. Geeft de nagels meer fl exibiliteit en voorkomt splijten, 
scheuren en afbreken. 

Ultra Shine Top Coat
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5094	 14	ml.	 €	3,25	(1)	•	€	3,00	(6)	•	€	2,75	(12)	•	€	2,50	(24)	 €	6,50

Beschermende basis met diamantpoeder. Garandeert een betere hechting van de nagellak en werkt 
tevens verstevigend op de nagels. Beschermt de nagels daarnaast tegen verkleuring. 

French Manicure Top Coat
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5047	 14	ml.	 €	3,25	(1)	•	€	3,00	(6)	•	€	2,75	(12)	•	€	2,50	(24)	 €	6,50

De topcoat voor klanten met een gelige nagel gloed. Dit product neutraliseerd de gele tint en maakt de 
nagel French manicure rozig. 

NAGELLAK -  Basic verzorging

Has succesfully completed the professional internship, 

                   organized by the school             

Trainer’s signature Date

Express Dry Oil
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5022	 14	ml.	 €	4,25	(1)	•	€	4,00	(6)	•	€	3,75	(12)	•	€	3,50	(24)	 €	8,50

Met de unieke mix aan verschillende oliën blijft de lak beschermt tegen uitdroging en fi xeert de lak. 
Daarnaast hydrateerd hij de nagelriemen. 
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Lac Fix
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5095	 14	ml.	 €	3,25	(1)	•	€	3,00	(6)	•	€	2,75	(12)	•	€	2,50	(24)	 €	6,50

De aceton-vrij formule, te gebruiken wanneer de kleur nagellak nog nat is. Beschermt de kleur nagellak 
tegen beschadigingen. 

Flash Dry
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5076	 30	ml.	 €	7,55	(1)	•	€	7,30	(6)	•	€	7,10	(12)	•	€	6,80	(24)	 €	13,95

Laat de nagellak super snel drogen en geeft een mooie glans. Bevat amandelolie om de nagels te 
verzorgen en beschermen. Sprayfl esje.

Nagellak verdunner
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5093	 30	ml.	 €	3,95	(1)	•	€	3,75	(6)	•	€	3,50	(12)•	€	3,25	(24)		 €	6,95

Doordat nagellak vaak geopend wordt en wordt blootgesteld aan wisselende temperaturen kan de 
samenstelling veranderen. Met een paar druppeltjes nagellakverdunner krijgt uw nagellak weer de juiste textuur.

NAGELLAK

Has succesfully completed the professional internship, 
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Total Care
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5401	 14	ml.	 €	3,25	(1)	•	€	3,00	(6)	•	€	2,75	(12)	•	€	2,50	(24)	 €	6,50

Een nieuwe complete nagel verzorging met calcium, soja en vitamines welke uw nagels versterken en de 
groei stimuleren. 

Silk Filler
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5019	 14	ml.	 €	3,25	(1)	•	€	3,00	(6)	•	€	2,75	(12)	•	€	2,50	(24)	 €	6,50

Voor een mooi egaal resultaat. Breng de Silk Filler aan, voordat u de kleur aanbrengt. Dit product vult de 
kleine ribbels/deukjes in uw nagel, voor een glad oppervlak. Bevat UV-fi lters en zijde. 
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GEL REVOLUTION = GEL NAGELLAK

Nieuwe generatie sterke gel nagellak
• Wordt aangebracht als nagellak • Gegarandeerd langdurig perfect gelakte nagels  
• Hard zeer snel uit onder UV lamp • Verstevigt de natuurlijke nagel 
• Gemakkelijk te verwijderen dankzij het Soak-Off systeem (artikelnr 5357) zonder de natuurlijke nagel te beschadigen    

Uw voordeel:
• Minimale opstartkosten  •Ruime kleurkeuze  • Snelle service  

Klant voordeel:
• Gemiddeld 21 dagen perfect gelakte nagels •Extra versteviging van de natuurlijke nagel
• De natuurlijke nagel wordt niet beschadigd.  

Voor het gebruik van deze gelnagellak is het aan te raden om de stap voor stap door te nemen op pagina 120, 
of een training te volgen.

PRIJZEN GEL REVOLUTION NAGELLAK 15 ml.:  €	19,95	(1)	•		€	18,95	(3)	•	€	17,95	(6)

Has succesfully completed the professional internship, 

                   organized by the school             

Trainer’s signature Date

Art.nr 5346 
 French Perfect

Art.nr 5616
Crazy Fuchsia

Art.nr 5612
Crazy Pink

Art.nr 5316 
BB Pink

Art.nr 5605
Orange Pastel

Art.nr 5324 
Red Glitter

Art.nr 5544 
French Beige

Art.nr 5615
Envoutante

Art.nr 5608
Pink Pastel

Art.nr 5313 
Glam Pink

Art.nr 5353 
Gloss FX Blue

Art.nr 5601
Infalible

Art.nr 5343 
French Nacre

Art.nr 5312 
Dark Fuchsia

Art.nr 5609
Pink Rio

Art.nr 5314 
USA Pink

Art.nr 5603
Black de Nuit

Art.nr 5602
Addict

Art.nr 5536 
French Sublime

Art.nr 5333 
Trendy Mauve

Art.nr 5613
Mysterious Pink

Art.nr 5376 
Light Pink

Art.nr 5606
Crazy Orange

Art.nr 5607
Crazy Abricot

Art.nr 5354 
Gloss FX Purple

Art.nr 5342 
French Light White

Art.nr 5309 
Fuchsia

Art.nr 5610
Pink Metallic

Art.nr 5351
Frambuesa

Art.nr 5604
Siliver de Nuit

Art.nr 5322 
Glitter Silver

Art.nr 5345 
Warm Pink

Art.nr 5375 
Fuchsia Glam

Art.nr 5611
Delicate

Art.nr 5315 
Night Pink

Art.nr 5335 
Orange

Art.nr 5323 
Glitter Purple

Art.nr 5341 
French White

Art.nr 5614
Escale

Art.nr 5377 
Love Pink

Art.nr 5638
Mysterious Orange

Art.nr 5600
French Saumon
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GEL REVOLUTION NAGELLAK

Has succesfully completed the professional internship, 

                   organized by the school             

Trainer’s signature Date

Art.nr 5378 
Tendency

Art.nr 5302 
Classic Red

Art.nr 5387 
Metal Brique

Art.nr 5383 
Blue Green

Art.nr 5625
Marron Desire

Art.nr 5347
Glam Marron

Art.nr 5620
Extase

Art.nr 5318 
Dark Violet

Art.nr 5393 
Granate

Art.nr 5306 
Rouge Brique

Art.nr 5628
Elixir

Art.nr 5325
Dark Terra

Art.nr 5622
Metal Poupre

Art.nr 5380 
Fashion Show

Art.nr 5319 
Prune

Art.nr 5389 
Backstage

Art.nr 5307 
Coral

Art.nr 5338 
Lagoon

Art.nr 5326
Light Terra

Art.nr 5623
Glam Cerise

Art.nr 5617
Violet Ibiza

Art.nr 5379 
Icone

Art.nr 5303 
Metallic Raspberry

Art.nr 5374 
Glam Beauty

Art.nr 5384 
Mediterraneo

Art.nr 5626
Terra Glam

Art.nr 5348 
Dark Brown

Art.nr 5349 
Mohagany Brown

Art.nr 5394 
Grape Purple

Art.nr 5305 
Cherry

Art.nr 5308 
Red Currant

Art.nr 5339 
Metal Blue

Art.nr 5327 
Terra

Art.nr 5639
Rouge Elegance

Art.nr 5618
Sublimation

Art.nr 5320 
Light Purple

Art.nr 5301 
Light Red

Art.nr 5373 
Red Summer

Art.nr 5340 
Atlantique

Art.nr 5329 
Make up Terra

Art.nr 5624
Mysterious Red

Art.nr 5619
Envy

Art.nr 5317
Wine Red

Art.nr 5621
Granate Vogue

Art.nr 5304
Red

Art.nr 5627
Terra Enigmatic

Art.nr 5334
Pandora

Art.nr 5388
Rouge Marocain

Art.nr 5330
Purple Terra

PRIJZEN GEL REVOLUTION NAGELLAK 15 ml.:  €	19,95	(1)	•		€	18,95	(3)	•	€	17,95	(6)

Art.nr 5632
Diva

Art.nr 5386 
Prestance

Art.nr 5629
Blue Sicilia

Art.nr 5395 
Vert Nuit

Art.nr 5630
Blue Indigo

Art.nr 5631
Blue New York

Art.nr 5385
Bleu Ciel
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GEL REVOLUTION NAGELLAK

Has succesfully completed the professional internship, 

                   organized by the school             

Trainer’s signature Date

Art.nr 5331 
Blue Black

Art.nr 5382 
Collezioni

Art.nr 5633
Pistache

Art.nr 5332 
Black

Art.nr 5634
Crazy Green

Art.nr 5635
Mysterious Green

Art.nr 5337
Green Apple

Art.nr 5381 
Mode

Art.nr 5636
Gris Metallic

Art.nr 5637
Gris Pastel

Art.nr 5328
Gris Bleu

PRIJZEN GEL REVOLUTION NAGELLAK 15 ml.:  €	19,95	(1)	•		€	18,95	(3)	•	€	17,95	(6)

Stap voor stap uitleg Gel Revolution nagellak
1. Gebruik de ruwe kant van de paarse vijl (5034) om de natuurlijke nagel lichtjes op te ruwen en voor het ontvetten 
    van de nagel.
2. Gebruik een nageldoekje (5361) met cleanser professional (5365) om de nagel stofvrij te maken.  
3. Breng de Acid-Free Primer aan (5366) voor een goede hechting.
4. Breng de Bond (5356) aan op de gehele nagel voor extra fi xatie van de gel revolution.
5. Breng een dunne laag Base/Gloss* (5352) aan en laat dit in 2 min. uitharden onder de UV lamp.
    *Of gebruik Ecotech Base/Gloss (5391) als basis bij oneffenheden in het nagelbed. 
6. Nu brengt u een dunne laag van de gewenste kleur aan en hard 2 minuten uit onder de UV lamp. 
    Herhaal dit nog een keer met een tweede dunne laag. 
7. Breng een dunne laag Base/Gloss (5352) of Ecotec Base/Gloss (5391) aan en laat deze 
    vervolgens 2 minuten onder de UV lamp uitharden.
8. Gebruik een nageldoekje (5361) met Finish Solution (5364) over de gehele nagel voor het verwijderen van de
    gelplaklaag. Neem contact met ons op, voor meer informatie over de starterskit!

(5366) (5356) (5364)1 kleur

Startkit Gel Revolution NIEUWE generatie gel-lac

Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting
5645	 				kit	 	 €	99,00		 €	112,30	 €	13,30 

DEZE ZEER COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

5365 Cleanser Professional van crisnail €13,75 

5366 Acid free primer   €  6,75

5356       Bond        €  9,45

5352 Base/Gloss   €19,95

 1 kleur gelrevolution nagellak €19,95

5364 Fisnish Solution   €10,75 

5357 Soak Off     €20,95  

5361 Nageldoekjes     €  9,95

5034 Paarse vijl    €  0,80 

 

Hierbij kunt u gebruik maken van onze UV-Lampen zie pag. 123

(5365) (5352) (5357)

(5034)(5361)
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Gel-off clips
Art.Nr. Details Prijs
5355	 10	stuks	 €	22,95	(1)		•	€	19,95	(3)		

Deze Gel-off clips zijn te gebruiken in combinatie 
met de Soak-Off om gemakkelijk de Gel Revolution 
te verwijderen.

Cleanser Professional
Art.Nr. Details Prijs
5365	 500	ml.	 €	13,75	(1)	•	€	12,95	(3)

Complete nagelreiniger voor schoon en 
stofvrij maken van de nagel.

Bond
Art.Nr. Details Prijs
5356	 10	ml.	 €	9,45	(1)	•	€	8,50	(3)	•	€	7,95	(6)	

Deze fi xeert en zorgt voor een goede aanhechting 
van de kleurgellak.

Ecotech Base/Gloss
Art.Nr. Details Prijs
5391	 15	ml.	 €	19,95	(1)	•	€	18,95	(3)	•	€	17,95	(6)	

Door de iets dikkere structuur is dit de ideale basis 
voor een nagelbed met oneffenheden. 
Kan ook als afwerking gebruikt worden.

Soak-Off
Art.Nr. Details Prijs
5357	 400	ml.	 €	20,95	(1)		•	€	18,95	(3)		

Voor het verwijderen van de Gel Revolution gel, 
zonder beschading van de natuurlijke nagel 

Finish solution
Art.Nr. Details Prijs
5364	 250	ml.	 €	10,75	(1)		•	€	9,75	(3) 

Voor het verwijderen van de gel plaklaag.

Acid-Free Primer
Art.Nr. Details Prijs
5366	 15	ml.	 €	6,75	(1)	•	€	6,40	(3)	•	€	5,95	(6)	

Zorgt voor goede aanhechting van de gel.
Bereidt de nagel voor op de Gel Revolution lak. 

GEL REVOLUTION NAGELLAK

Has succesfully completed the professional internship, 

                   organized by the school             

Trainer’s signature Date

DERMATO-

LOGISCH 

GETEST!

Base/Gloss
Art.Nr. Details Prijs
5352	 15	ml.	 €	19,95	(1)	•	€	18,95	(3)	• €	17,95	(6)		

Perfecte basis voor de kleurgellak en afwerking door zijn 
high gloss effect.

Nailfoilwraps “Easy off”
Art.Nr. Details Prijs
5404	 250	st.	 €	15,75	(1)	•	€	15,00	(3)

Zeer handig 2-in-1 product om semi-permanente 
nagellak te verwijderen. Voorgesneden 
aluminiumfolie met watje, waar u weinig Gel 
cleanser voor nodig heeft. 



Bestel nu gemakkelijk en snel op www.nemcosmetics.nl122

Vergulde 
nagelriemtang
Art.Nr. Details Prijs
5027	 1	stuk	 €	8,75	(1)	•	€	7,95	(3)

Extreem lichte tang met een chroom en 
vergulde afwerking, die de aandacht 
van veel professionals zal aantrekken.

MANICURE ACCESSOIRES

Bokkenpootje
Art.Nr. Details     Prijs
5032	 Plastic	1	st.		€	1,15	(1)	•	€	0,95	(3)
5104	 Hout	15st.			€	1,95	(1)	•	€	1,75	(3)

Duwt de nagelriemen terug. Keuze uit 
de traditionele houten bokkenpootjes of  
plastic (deze kan worden gesteriliseerd).

Spoon Pusher
Art.Nr. Details Prijs
5099	 1	stuk	 €	5,95	(1)	•	€	4,95	(3)

Metalen spoon pusher. Deze is niet schadelijk 
voor de basis van de nagel.

Glass Godet
Art.Nr. Details Prijs
3165	 1	stuk	 €	1,95	(1)	•	€	1,65	(3)	

Klein glazen cupje om verspilling te 
voorkomen. 

Nagelborstel
Art.Nr. Details Prijs
5360	 1	stuk	 €	1,95	(1)	•	€	1,60	(3)

Perfect voor de hygiëne van de handen en 
nagels en voor de reiniging van werktuigen.

Nagelriemduwer + cleaner
Art.Nr. Details Prijs
5396	 1	stuk	 €	6,50	(1)	•	€	5,95	(3)

Roestvrij staal. Aan 2 kanten te 
gebruiken. Duwer en nagelriem 

cleaner.

Manicure nagelschaar
Art.Nr. Details Prijs
5031	 1	stuk	 €	4,50	(1)	•	€	3,95	(3)

Essentiële schaar met licht gebogen 
punt voor precisie werk.

Nagelriemschaar
Art.Nr. Details Prijs
5397	 1	stuk	 €	7,95	(1)	•	€	7,45	(3)

Klassieke RVS schaar voor het knippen van 
nagelriemen. Elegant en ergonomisch 
vormgegeven handgrepen.

Depperfl es 
Art.Nr. Details Prijs
1525	 1	stuk	 €	4,95	(1)	•	€	3,95	(3)	

Handige dispenser voor alcohol of 
nailcleaner.

Plastic Manicure bakje
Art.Nr. Details Prijs
5053	 1	stuk	 €	4,60	(1)	•	€	4,20	(3)	

Comfortabele, hoge kwaliteit kom 
voor manicure. De anatomische 
vormgeving zorgt voor een juiste 
positionering van de hand van uw 
klant.

Bokkenpootje
Art.Nr. Details     Prijs
5032	 Plastic	1	st.		€	1,15	(1)	
5104	 Hout	15st.			€	1,95	(1)	

Duwt de nagelriemen terug. Keuze uit 
de traditionele houten bokkenpootjes of  de traditionele houten bokkenpootjes of  
plastic (deze kan worden gesteriliseerd).plastic (deze kan worden gesteriliseerd).

Has succesfully completed the professional internship, 

                   organized by the school             

Trainer’s signature Date

Nail art pen
Art.Nr. Details Prijs
5398	 1	stuk	 €	5,95			

Deze pen is ideaal om fi guren te maken in de gel nagellak. 
Omdat de gellak niet vanzelf droogt, kunt u op uw gemak 
bloemen of complete kunstwerken op de nagels maken. 



T. 0345-588100T. 016-632151 123

UV Lamp Professional Nail Dryer (36 Watt)
Art.Nr. Details Prijs
5363	 1	stuk	 €	85,00	•	€	79,00	(2)	

Professionele UV-lamp voor het drogen en uitharden van de Gel Revolution Nagellak, 
acryls en gels. Zodra de hand onder de lamp gaat, reageert deze direct en telt de timer 
automatisch terug. Middels het bedieningspaneel stelt u de digitale timer in. De gekozen 
tijd is per 5 seconden instelbaar. Tevens kunt u de lamp als blazer (fan) instellen of beide 
gebruiken voor beter resultaat. De UV-lamp bevat 4 lampen van 9Watt en en ventilator (fan).

Werklamp NEW Style
Art.Nr. Details Prijs
1334	 1	stuk	 €	95,-

Mooie werklamp met modern design. Vergemakkelijkt het werken 
dankzij een betere verlichting.

Manicure werktafel
Art.Nr. Details Prijs
15723	 1	stuk	 €	295,-

Zeer voordelig, ideaal voor beginners. Stevige 
melamine, grote kast en 3 lades. Eenvoudig te 
verplaatsen dankzij de rolwieltjes.

* Zonder stofafzuiging.
* Geleverd met manicurekussen en opbergbakje voor 
toebehoren.
* Afmetingen: 125 x 36 x 80 cm ( l x b x h).

MANICURE ACCESSOIRES

Has succesfully completed the professional internship, 

                   organized by the school             

Trainer’s signature Date

CCFL Manicure Lamp
Art.Nr. Details Prijs
5700	 1	stuk	 €	145,00	•	€	132,50	(2)		

Met deze lamp halveert u de tijd die de gellak nodig heeft om te drogen. De CCFL Manicure 
lamp gaat tot wel 10 jaar mee en is te gebruiken met alle gellakken. 

CCFL Digital Lamp
Art.Nr. Details Prijs
5701	 1	stuk	 €	255,00	•	€	230,00	(2)		

Deze digitale lamp heeft een hand sensor detector, digitaal beeld, tijd-geheugen en een 
automatische stop. 

Voor meer manicure tafels en accessoires zie www.nemcosmetics.nl
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Pro-Polijster vijl 240/800/3000
Art.Nr. Details Prijs
5036	 1	stuk	 €	1,10	(1)	•	€	0,90	(5)	•	€	0,75	(10)	

Drie-in-één professionele nagelpolijster. Het paarse deel verwijdert 
oneffenheden op de natuurlijke nagel. Het witte deel maakt het 
oppervlak mooi glad en het grijze kant glanst de nagel op. 

Vijl 400, 2 zijdige polisher
Art.Nr. Details Prijs
5098	 1	stuk	 €	1,00	(1)	•	€	0,90	(5)	•	€	0,75	(10)	

Grove vijl, 2 zijdige polisher, aan beide zijden te gebruiken. 

VIJLEN

Paarse vijl 120/180
Art.Nr. Details Prijs
5034	 1	stuk	 €	0,80	(1)	•	€	0,70	(5)	•	€	0,60	(10)	

Twee-in-één´. Een fi jne en mediumzijde om de natuurlijke nagel op te 
ruwen of om oude acryle en gelrestanten te verwijderen. 

Vijl bedrukt 100/180
Art.Nr. Details Prijs
5035	 1	stuk	 €	0,90	(1)	•	€	0,80	(5)	•	€	0,70	(10)	

Bedrukt met motieven. 

Klassieke manicurevijl 150/220
Art.Nr. Details Prijs
5038	 1	stuk	 €	0,60	(1)	•	€	0,50	(5)	•	€	0,45	(10)	

Een vijl met een fi jne en middelfi jne zijde om de natuurlijke nagel in 
vorm te vijlen. 

Acrylic vijl 80
Art.Nr. Details Prijs
5037	 1	stuk	 €	0,75	(1)	•	€	0,70	(5)	•	€	0,65	(10)	

Extra grove structuur, alleen voor het verwijderen van gel of acryl 
nagels.

Has succesfully completed the professional internship, 

                   organized by the school             

Trainer’s signature Date



T. 0345-588100T. 016-632151 125

VIJLEN

Boomerang vijl 100/180
Art.Nr. Details Prijs
5039	 1	stuk	 €	1,00	(1)	•	€	0,90	(5)	•	€	0,75	(10)		

Brengt de nagel in vorm. De grove zijde, wordt gebruikt om oude gel 
of acryl te verwijderen. De zachte kant gebruik je om de nagel op te 
ruwen ter voorbereiding van de gel of acryl nagels. 

Halve maan sponsvijl 180/180
Art.Nr. Details Prijs
5097	 1	stuk	 €	2,25	(1)	•	€	2,00	(5)	•	€	1,70	(10)	

Om de nagel op te ruwen en de nagel voor te bereiden op de 
bijvoorbeeld de Gel Revolution nagellak. Kan ook gebruikt worden, om 
de laatste restjes nagellak te verwijderen. 

Jumbo vijl
Art.Nr. Details Prijs
5033	 100/100	 €	2,50	(1)	•	€	2,25	(5)	•	€	1,90	(10)
5078	 150/150	 €	2,50	(1)	•	€	2,25	(5)	•	€	1,90	(10)	

Een anatomisch gevormde vijl, speciaal gericht op het vormen van de 
nagel bij gel en acryl. 

Blokvijl 120
Art.Nr. Details Prijs
5040	 1	stuk	 €	0,80	(1)	•	€	0,70	(5)	•	€	0,60	(10)	

Ideale vijl voor het matteren en krasvrij maken van de natuurlijke 
nagels en kunstnagels. De blokvijl heeft een groot en fl exibel oppervlak 
om snel en effectiënt te werken. 

Vijlen display inclusief 30 vijlen
Art.Nr. Details Prijs
5000	 1	display	€	19,95	(1)	•	€	17,95	(3)	

Een aantrekkelijke display met 30 vijlen welke uw 
verkoop zal stimuleren. De volgende vijlen zijn 
inbegrepen;
- 6x Lila vijl 120/180
- 6x Vijl bedrukt 120/180
- 6x Vijl 400, 2 zijdige polisher
- 6x Klassieke manicurevijl
- 6x Boomerang vijl 100/180

►Groot inkoopvoordeel!

Has succesfully completed the professional internship, 

                   organized by the school             

Trainer’s signature Date
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Belfeet voetcosmetica bundelt alle 
krachten vanuit de natuur.

Planten extracten, rijke oliën en natuurlijke 

geuren om zo producten aan te kunnen 

bieden met de hoogste kwaliteit. Onze voeten 

hebben dagelijks veel te verduren, waardoor 

verschillende problemen kunnen ontstaan, zoals 

vermoeide en zware benen, droge voeten of 

juist transpirerende voeten.
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Belspa Bruistabletten
Art.Nr. Details Prijs   VAP.
7171	 25	stuks	 €	13,75	(1)	•	€	12,50	(3)	 €	1,00	p.st.

Bruisende, individueel verpakte, reinigende tabletten voor in het 
voetenbad. Start uw behandeling hiermee. Reinigt, ontspant en 
activeert de bloedsomloop. Verrijkt met munt, salie, zilverspar 
en citroenzuur. Gebruik in een warm (ontspannend) of koud 
(revitaliserend) voetenbad gedurende 5 minuten. 

Belpeel
Art.Nr. Details Prijs
7012	 200	ml.	 €	9,50	(1)	•	€	8,55	(3)

Grove crèmepeeling op basis van perzik pit. Dode huidcellen 
worden verwijderd, de micro circulatie wordt gestimuleerd en 
de opname van actieve werkstoffen worden geactiveerd. Het 
resultaat is een zachte huid. Gebruik: Breng een kleine hoeveelheid 
aan en geef een peeling met roterende bewegingen todat deze 
ingedroogd is, de korreltjes vallen vanzelf van de huid en hoeven 
niet met water en een kompres te worden afgenomen. Licht 
geparfumeerd. Met doseerdop en hygiënische sluiting. 

Belhemp SUP
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
7173	 100	ml.	 €	5,35	(1)	•	€	4,85	(3)	•	€	4,40	(6)	 €	9,90
7174	 500	ml.	 €	14,85	(1)	•	€	13,45	(3)

Verzorgende, regenererende en vochtinbrengende voetcrème 
speciaal voor de droge huid. Brengt de huid weer in balans, 
beschermt, verzacht en revitaliseert de huid. Verrijkt met 
hennepolie (rijk aan essentiële vetzuren en vitamine E) en Shea 
Butter. Masseer de crème in totdat deze volledig is opgenomen. 

Belmasque
Art.Nr. Details Prijs
7033	 200	ml.	 €	9,50	(1)	•	€	8,55	(3)		

Fris crèmemasker voor optimale vochtverzorging van de voeten met 
een ontspannend effect. Voedt de huid en geeft een zijdezacht 
gevoel. Rijk aan munt, druiven, Sint Janskruid en laurier. Gebruik: 
breng een royale hoeveelheid aan met een spatel. Omwikkel met 
wrapping folie. 10 minuten laten inwerken en verwijderen met een 
kompres. Met doseerdop en hygiënische sluiting. 
wrapping folie. 10 minuten laten inwerken en verwijderen met een 
kompres. Met doseerdop en hygiënische sluiting. 

geparfumeerd. Met doseerdop en hygiënische sluiting. 

PEDICUREVoorbereiding
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Dry Oil PLUS
Art.Nr. Details Prijs   VAP.
7179	 9x10	ml.	 €	17,95	(1)	•	€	16,50	(3)	 €	3,95	
7180	 30	ml.	 €			5,20	(1)	•	€			4,70	(3)	
7177		 500	ml.	 €	24,50	(1)	•	€	23,50	(3)		
 
Dry Oil voedt en beschermt de huid tegen externe factoren 
en wordt snel opgenomen door de huid zonder dat het vettig 
aanvoelt. Verrijkt met plantaardige ingrediënten en vitamine E. 

Repair balsem
Art.Nr. Details Prijs   VAP.
7178	 50	ml.	 €	15,95	(1)	•	€	14,95	(3)			 €	28,95
7187	 6x50	ml.	 €	89,50

Ultra herstellende balsem voor de droge huid van voeten, 
handen, knieën en ellebogen. Helpt de huid zijn zachtheid, 
elasticiteit en zachtheid te herwinnen. Een rijke en aangename 
balsem die de huid hydrateert. Hoge concentratie van 
herstellende ingrediënten: collageen, vitamine E en essentiële 
oliën als lavendel, eucalyptus en rozemarijn. Speciale balsem om 
aan te brengen op de meest ruwe gebieden. 

Tea Tree Oil 
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
7027	 15	ml.	 €	7,25	(1)	•	€	6,95	(3)	•	€	6,65	(6)		 €	13,95
7014	 6x15	ml.	 €	39,95	(1)	•	€	37,95	(3)	•	€	35,00	(6)		 €	13,95	
7013	 150	ml.	 €	45,95	(1)	•	€	42,95	(3)				

Geconcentreerde Tea Tree olie, te gebruiken bij iedere 
behandeling van de voeten, evenals van de handen en 
het lichaam. Tea Tree olie werkt anti septisch, verfrissend en 
schimmel- en bacteriewerend. Fles met pipet voor de salon. 

Urebalm PLUS
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
7017	 100	ml.	 €	5,20	(1)	•	€	4,70	(3)	•	€	4,30	(6)		 €	9,90
7018	 500	ml.	 €	14,75	(1)	•	€	13,35	(3)

Specifi eke crème voor droge voeten met kloven. Verzacht de 
verharde, gesprongen huid. Uiterst vochtverzorgende crème met 
een exfoliërende werking. Het resultaat is een zachte, soepele 
huid. Rijk aan Papaja extracten (verzacht en verzorgt), ureum en 
glycol en melkzuur (exfoliëren). Bij thuisgebruik de crème dagelijks 
gebruiken, bij voeten met kloven twee keer per dag. 

PEDICURE Droge voeten
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Belcream Future
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
7024	 100	ml.	 €	5,10	(1)	•	€	4,65	(3)	•	€	4,20	(6)		 €	9,30
7023	 500	ml.	 €	12,35	(1)	•	€	11,15	(3)

Specifi eke crème bij vermoeide en gezwollen voeten, enkels en 
benen. Stimuleert de bloedsomloop en geeft direct verlichting. 
Een niet vette crème die de cliënt toelaat de schoenen 
onmiddelijk na gebruik aan te trekken. Rijk aan Gingo Biloba, 
Cypres en paardekastanje (vochtafvoerend en verstevigt de 
haarvaatjes). Dagelijks gebruik geeft een aangename, frisse 
verlichting. Gebruik: Breng aan op benen en voeten en wrijf de 
crème goed tussen de tenen. 

Transbalm - anti transpirant
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
7019	 100	ml.	 €	5,10	(1)	•	€	4,65	(3)	•	€	4,20	(6)		 €	9,30
7020	 500	ml.	 €	14,35	(1)	•	€	12,95	(3)

Een antitranspiratie crème voor overmatig transpirerende 
voeten op basis van Tea Tree Olie. Het vermindert de 
transpiratie, voorkomt slechte geuren en beschermt tegen 
schimmel- en bacterievermenigvuldiging. Een niet vette, zachte 
crème die goed masseert zonder een vettig gevoel op de 
huid achter te laten. Gebruik: breng aan op droge, gereinigde 
voeten en wrijf het goed tussen de tenen, voor dagelijks 
thuisgebruik.

Coolbel Future
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
7175	 100	ml.	 €	5,90	(1)	•	€	5,40	(3)	•	€	4,75	(6)			 €	10,95
7176	 500	ml.	 €	19,50	(1)	•	€	17,55	(3)

Verkoelende gel speciaal voor vermoeide voeten en benen. 
Geeft een verkoelend effect, activeert de bloed circulatie en 
werkt verfrissend. Deze formule is op basis van Ginkgo Biloba en 
menthol. Geeft een verlichtend gevoel, ideaal in de zomer. 

Harpogobel Future
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
7099	 100	ml.	 €	5,50	(1)	•	€	5,00	(3)	•	€	4,40	(6)	 €	9,95
7098	 500	ml.	 €	16,95	(1)	•	€	15,25	(3)

Crème rijk aan Harpagophyto, wat pijnlijke spieren verzacht.
Werkt kalmerend en verlicht spierpijn, zwellingen, ontstekingen, 
krampen, reuma en arthritis. Het actieve ingrediënt, 
Harpagophyto, verlicht de pijn en de zwellingen door de 
kalmerende werking. Arnica, verzacht spierpijn en werkt 
ontstekingsremmend. Essentiële olie Majoraan verzacht. 
Gebruik: breng twee tot drie keer per dag aan met een lichte 
massage op de pijnlijke zones. 

PEDICUREVermoeide en gezwollen voeten...
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PEDICURE INSTRUMENTEN - Pedicurevijlen + frezen

Indian Ocean Salts
Art.Nr. Details Prijs
7181	 600	gr.	 €	17,95	(1)	•	€	16,95	(3)

Heerlijk badzout welke de voeten reinigt en hydrateert. Start uw voetbehandeling met een lauwwarm 
voetbad, waar u dit badzout aan toevoegt. Op basis van mineralen en essentiële oliën. Heeft een 
verfrissende geur. 

Tangerine Intens scrub
Art.Nr. Details Prijs
7183	 600	ml.	 €	26,95	(1)	•	€	24,95	(3)

Intensieve peeling voor de verharde gedeelten op de voet zoals de hiel en bal van de voet. Op basis van 
aloë vera en abrikozenpit. Verwijdert dode huidcellen en revitaliseert de huid. 

Ginseng Revitalising cream
Art.Nr. Details Prijs
7185	 600	ml.	 €	26,95	(1)	•	€	24,95	(3)

Uiterst vochtverzorgende en regenererende crème. Ideaal bij droge voeten, voeten met kloven of een ruwe 
huid. Op basis van olijfolie, aloë vera en amandelolie. Gebruik deze heerlijk ruikende voetcrème ter afsluiting 
van uw voetbehandeling. 

Art.Nr. Details   Prijs  
7223	 Voetvijl	Podorape		 €	5,95	

7073	 Pedicurevijl	 €	2,55	

7082	 Nikkel	pedicurevijl	 €	5,95	

7052	 Grote	diamant	frees	 €	9,85	

7055	 Cylinder	diamant	frees	 €	5,25

7092	 Diamant	frees	 €	5,25	

Art.Nr. Details   Prijs
7095	 Eelt	diamant	frees	 €23,75

7156	 Kleine	bolkop	frees	 €	5,25

7163	 Grote	bolkop	frees	 €	4,90

7157	 Kartel	RVS	cylinder	frees	 €	4,90

7097	 Polijstfrees	 €	6,90

7150	 Frezenhouder	 €	3,95	

PEDICURE SPA
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Pedicuretang met bufferveer 14 cm
Art.Nr. Details  Prijs
7113	 1	stuk	 	 €	18,95	

Nageltang 13 cm
Art.Nr. Details  Prijs
7103	 1	stuk	 	 €	19,95	

Nageltang 11 cm
Art.Nr. Details  Prijs
7146	 1	stuk	 	 €	12,50		

Kop knipper 14 cm
Art.Nr. Details  Prijs
7104	 Fransstaal	 €	28,75

Dubbele heveltang
Art.Nr. Details  Prijs
7148	 Fransstaal	 €	48,75	

Vellen nagelriemtang 10 cm
Art.Nr. Details  Prijs
7114	 1	stuk	 	 €	9,95	

Wattenpincet recht geribbelde bek
Art.Nr. Details  Prijs
7123	 1	stuk	 	 €	3,95

Huidschaar
Art.Nr. Details  Prijs
7149	 1	stuk	 	 €	8,75

PEDICURE INSTRUMENTEN
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Messenhouder nr. 3
Art.Nr. Details  Prijs
7140	 1	stuk	 	 €	4,95

Messenhouder nr. 4
Art.Nr. Details  Prijs
7141	 1	stuk	 	 €	4,95

Pedicuremesjes
Art.Nr. Details  Prijs
7151	 Mesje	10,	100	st.	 €	21,95
7152	 Mesje	11,	100	st.	 €	21,95
7153	 Mesje	15,	100	st.	 €	21,95
7154	 Mesje	20,	100	st.	 €	21,95

Excavator combi, dubbel
Art.Nr. Details  Prijs
7119	 1	stuk	 	 €	5,85	

Excavator 
Art.Nr. Details  Prijs
7118	 1	stuk	 	 €	5,85

Comedonedrukker
Art.Nr. Details  Prijs
7167	 1	stuk	 	 €	4,95	

Nagelriemduwer
Art.Nr. Details  Prijs
5396	 1	stuk	 	 €	5,95

Roestvrij staal. Aan 2 kanten te gebruiken. Pusher en nagelriem remover.

Hoekvijl
Art.Nr. Details  Prijs
7115	 1	stuk	 	 €	5,85

Spatel
Art.Nr. Details  Prijs
7121	 1	stuk	 	 €	5,25	

Schaar stomp
Art.Nr. Details  Prijs
7130	 1	stuk	 	 €	4,50	

PEDICURE INSTRUMENTEN
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MEDICAL SKINCARE

Het Multi Therapie concept van Professor Ericson 
is gebaseerd op wetenschappelijke expertise 

waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige 
celtherapie. Hiermee heeft u een innovatief en 

resultaatgericht antwoord op alle huidproblemen. 

De therapeutische effectiviteit van onze ingrediënten, 
formules, behandelingen en producten maakt 

Ericson Laboratoire zéér geschikt voor professionele 
schoonheids- en huidspecialisten.

NEM Cosmetics ondersteunt u graag verder om het maximale uit uw bedrijf te halen, denk aan trainingen, marketing en verkoop. 

Vraag nu uw Algologie of Ericson kennismakingspakket aan, bel 0345-588100 of mail naar info@nemcosmetics.nl.

THE MARINE GARDEN SKINCARE

Algologie verwerkt alle actieve hoogwaardige 
ingrediënten uit de zee direct in hun laboratoria. Hun 
unieke locatie op het Pen Lan peninsula in Bretagne is 
direct aan de zee waaruit de ruim 800 soorten zeewier 
en marine planten komen. Een natuurlijk en kwalitatief 
Frans kuurmerk geïnspireerd op de heilzame werking 

van de zee. 

Al bijna 30 jaar biedt Algologie u een complete lijn 
innovatieve cosmetische producten voor gelaat, 

lichaam en supplementen voor schoonheid van binnen 
uit. De producten zijn geschikt voor elk huidtype en 

bieden een oplossing voor elk huidprobleem. 
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Onze showroom

Ons trainingscentrum

Onze technische dienst

   
DE SPECIALIST VOOR SPECIALISTEN   

    

SALONINRICHTING & APPARATUUR

Sinds de oprichting in 1972 is NEM Cosmetics B.V. 

intens betrokken bij de ontwikkeling van de profes-

sionele schoonheidsbranche. Daarbij zijn kwaliteit 

en service nog steeds onze kernwaarden. Met 

deskundig advies voor het compleet inrichten en 

exploiteren van salons, ondersteunen we onze 

partners om maximaal resultaat uit hun salon te 

halen.

Ons NEM TEC assortiment bestaat uit kwalitatieve 

en innovatieve apparatuur en saloninrichting.  

Welke continu afgestemd worden op de ontwik-

kelingen en toepassingen in de schoonheids-

branche. Op de volgende pagina’s vindt u een 

‘greep’ uit ons complete assortiment. Continu 

houden we u automatisch op de hoogte via onze 

e-mail nieuwsbrief, schrijft u daarop in en kijk regel-

matig op onze website www.nemcosmetics.nl voor 

meer informatie. 

Graag ontvangen wij u in onze showroom waar 

ons complete assortiment apparatuur en salonin-

richting voor u staat opgesteld. Kom geheel vrij–

blijvend eens kijken en laat u informeren door een 

van onze specialisten. Wij geven u graag uitleg en 

beantwoorden uw vragen graag. 

Meer informatie? 

Onze contactinformatie

Nederland: 0345-588100.

België: 016-632151.

NEM TEC is een merk van NEM COSMETICS B.V.
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SALONINRICHTING & APPARATUUR

NEMTEC verzekert u van duurzame, kwalitatieve en professionele apparatuur & saloninrichting voor uw 
schoonheidsinstituut. Geheel naar uw wens en prijsklasse kunt u kiezen uit een uitgebreid assortiment. 
In deze NEM catalogus vindt u een greep uit ons complete assortiment. 

Wij adviseren en ondersteunen u graag met training, kennis en marketing. Tevens staat onze technische 
dienst voor u klaar indien nodig, ook als het apparatuur of inrichting betreft welke wij niet hebben geleverd.

hottowel 
Blend

Ultrasound
Cavitatie

Mesotherapie
Microdermabrasie

Electroporati e

Behandelstoel

Tabouret
loupelamp

Werktafel
VAPOZONE

Borstelapparaat

ipl 
LASER

Iontoforese

APPARATUUR
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QUEEN BEHANDELSTOEL

Oneindig veel mogenlijkheden met de kwalitatief 
hoogwaardige Queen behandelstoel. De meest 
multifunctionele compleet elektrisch bedienbare 
behandelstoel met 4 krachtige elektromotoren 
die de stoel met één druk op de knop snel en 
geruisloos in iedere gewenste positie brengt. 
Voor gezichts-, hals-, décolleté-, manicure-, 
pedicure- en lichaamsbehandelingen. Dezelfde 
knop brengt uw klant tevens in een lage optimale 
in en uitstappositie. Elk deel van de stoel is 
apart en samen te bedienen middels een hand 
afstandsbediening. De Queen is zelfs verstelbaar 
tot massage hoogte; waarbij stevigheid en de 
stabiliteit gewaarborgd blijven dankzij de extra 
borging en ondersteuning van het ruggedeelte. 
En de multifuctionele verstelbare hoofd-, arm- en 
voetsteunen maken alle instellingen mogenlijk.  

De Queen behandelstoel is eenvoudig te 
verplaatsen door de wielen die met een unieke 
wiel-lift systeem. Eenmaal in positie zorgen de 4 
verstelbare stevige poten voor een stabiele stoel 
op iedere ondergrond. Dat de Queen tevens 
geschikt is voor lange en zware mensen, in vele 
kleuren, en zodoende een aanwinst is voor uw 
praktijk, dat moet u gewoon zien en proberen. 
Anders denkt u misschien dat we overdrijven!

Kom naar onze showroom en test deze 
fantastische stoel zelf. Bel +31(0)345588100 voor 
meer informatie of een afspraak.

QUEEN BEHANDELSTOEL

Kwaliteitsproduct volledig gemaakt in Duitsland. Een 
prachtig	design	met	optimaal	comfort	voor	uw	klanten,	 zeer	
ergonomisch in gebruik en multifunctioneel voor u als specialist. 

Kom naar onze showroom of kijk op www.nemcosmetics.nl voor ons complete assortiment en prijzen.
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QUEEN BEHANDELSTOEL

OPTIES

Stoelhoes op maat

Rolhouder

Voetbediening

 
SPECIFICATIES:
     
Lengte  182 cm - 216 cm
Breedte  56 cm (zonder armleuningen) - 75 cm (incl. armleuningen)
Hoogte zitvlak 58 cm - 92 cm
Hoogte voetdeel 125 cm (in kantelstand)
Max. belasting 175 kg
Noodstroom Aanwezig
Gewicht  65 kg

4 elektromotoren individueel 
en gelijk bedienbaar

2 uitklapbare wielen

Q
ue

en

made in 
Germany

Hoofdsteun 3D met ademhalingsgat

Vele kleuren
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QUEEN VIP BEHANDELSTOEL
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De allerbeste behandelstoel in ons assortiment, 
gebaseerd op al het goede van de Queen 
behandelstoel. Maar dan nog sterker, breder, 
langer en nog comfortabeler. Met de Queen 
VIP multifunctionele behandelstoel heeft 
u topcomfort en maximale functionaliteit 
in huis. De 4 zeer krachtige, stille en snelle 
motoren (tot 240 kg belasting) bewegen uw 
klant eenvoudig naar de optimale positie. De 
afstandsbediening met individuele memory 
en automatische voorkeursinstellingen. De 3D 
hoofdsteun, de multifunctionele armsteunen en 
beensteun zorgen ervoor dat deze stoel perfect 
kan worden aangepast aan de individuele 
behoeften van u en uw klant. De brede, 
comfortabele dikke kussens met topkwaliteit en 
Skai bekleding zorgen voor optimaal ligcomfort. 

De Queen VIP behandelstoel is goed 
uitgebalanceerd, tijdloos en geschikt voor alle 
soorten behandelingen. Er is alleen gebruik 
gemaakt van hoogwaardige materialen. 
Het resultaat is dat uw investering lange tijd 
zijn waarde zal behouden. Uw klanten zullen 
blij zijn met de comfortabele zit/lig stand en 
bekleding, terwijl u als schoonheidsspecialist 
de ergonomische werkhouding zal waarderen, 
doordat ze behandelstoel van alle kanten 
eenvoudig toegankelijk is.  Bij de ontwikkeling 
van deze behandelstoel, hebben we gefocusd 
op het maken van een functioneel en 
eenvoudig te onderhouden behandelstoel. De 
beklede armsteunen kunnen gebruikt worden 
aan beide zijden. Ze zijn afneembaar en 
ondersteunen de armen, ook als uw klant op 
haar buik ligt. Zo flexibel kan een behandelstoel 
zijn.

Kom naar onze showroom en test deze 
fantastische stoel zelf. Bel +31(0)345588100 voor 
meer informatie of een afspraak.

QUEEN VIP BEHANDELSTOEL

Kwaliteitsproduct volledig gemaakt in Duitsland. Een 
prachtig	design	met	optimaal	comfort	voor	uw	klanten,	
zeer ergonomisch in gebruik en multifunctioneel voor u 
als specialist. 

Kom naar onze showroom of kijk op www.nemcosmetics.nl voor ons complete assortiment en prijzen.
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QUEEN VIP BEHANDELSTOEL
OPTIES

Papierrolhouder

Hoofdsteun met 
gat

High perfor-
mance accu

Voetbediening

Accessoirehouder Railsysteem aan 
zitting

Railsysteem aan 
rugleuning

SPECIFICATIES:  
Lengte 194 cm - 223 cm
Breedte 62 cm (zonder armleuningen) - 85 cm (incl. armleuningen)
Hoogte zitvlak 55 cm - 91 cm
Hoogte voetdeel 125 cm (in kantelstand)
Max. belasting 240 kg
Noodstroom Aanwezig
Gewicht 89 kg

Stoelhoes op maat

Q
ue

en
 V

IP

made in 
Germany

Vele kleuren
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TABOURETS

Ponyzit Queen de Luxe

Kwalitatief zéér hoogwaardige tabouret. De Pony is een nieuwe en vindingrijke 
benadering om comfortabeler te zitten tijdens het werk en ergonomisch 
ontworpen om de zithouding van de gebruiker te verbeteren. Zitten op de 
Pony is als zitten op een rijzadel, uw houding is relaxed en natuurlijk, effi ciënt 
en gezond. Het gewicht van uw lichaam is gelijkmatig verdeeld en de stoel 
geeft geen spanning op de dijen. De Ponyzit de Luxe heeft een kantelfunctie 
en is hoog/laag verstelbaar. Aluminium ‘gepoleerde’ voet en een kwalitatief 
hoogwaardige gasveer. Met veilige sta-stop wielen, volledig gefabriceerd in 
Duitsland. 
Verkrijgbaar in wit (art. nr. 14016)

Ponyzit Queen de Luxe met rugleuning 3D

De Pony is een nieuwe en vindingrijke benadering om comfortabeler te zitten 
tijdens het werk en ergonomisch ontworpen om de zithouding van de gebruiker 
te verbeteren. Zitten op de Pony is als zitten op een rijzadel, uw houding is 
relaxed en natuurlijk, effi ciënt en gezond. Het gewicht van uw lichaam is 
gelijkmatig verdeeld en de stoel geeft geen spanning op de dijen. De Ponyzit 
de Luxe met 3D verstelbare rugleuning heeft een kantelfunctie en is hoog/laag 
verstelbaar. Aluminium ‘gepoleerde’ voet en een kwalitatief hoogwaardige 
gasveer. Met veilige sta-stop wielen, volledig gefabriceerd in Duitsland. 
Verkrijgbaar in wit (art. nr. 14017)

Pony tabouret

De Pony is een nieuwe en vindingrijke benadering om comfortabeler te zitten 
tijdens het werk en ergonomisch ontworpen om de zithouding van de gebruiker 
te verbeteren. Zitten op de Pony is als zitten op een rijzadel, uw houding is 
relaxed en natuurlijk, effi ciënt en gezond. Het gewicht van uw lichaam is 
gelijkmatig verdeeld en de stoel geeft geen spanning op de dijen. De Ponyzit is 
hoog/laag verstelbaar. 
Verkrijgbaar in wit (art. nr. 14024) 
Verkrijgbaar in zwart (art. nr. 14025)

Tabouret Rond met rugleuning

Een traditionele ronde tabouret met rugleuning. In hoogte verstelbaar en op 
wielen
Verkrijgbaar in wit (art. nr. 14013) 

Loupelampstatief

Degelijk verzwaard loupelampstatief op wielen om uw lamp snel en makkelijk te 
verplaatsen. (art. nr. 1325)

Kom naar onze showroom of kijk op www.nemcosmetics.nl voor ons complete assortiment en prijzen.
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Loupelamp de luxe circus, LED 3,5 & 5 dioptrie

De Circus loupelamp is zeer geschikt voor veeleisende werkzaamheden in 
schoonheidssalons. De Circus heeft een grote lens, aluminium kop en een 
zeer fl exibele self-balancing arm en schaduw nek. De grote lens maakt het 
comfortabel kijken. Er zijn 24 LEDs rondom de lens geplaatst voor schaduwvrije 
verlichting. De LEDs zijn dimbaar d.m.v. de aan/uitknop welke aan de 
bovenzijde is geplaatst. 
Verkrijgbaar in 3,5 dioptrie (art. nr. 1313) of 5 dioptrie (art. nr. 1316)

Loupelamp de luxe wave “LED” 
 
De fl exibiliteit van het gewricht tussen lamp, hoofd en arm maakt een exacte 
positionering eenvoudig. De gebalanceerde arm biedt maximale verticale 
en horizontale beweging, en zal altijd in de juiste positie blijven zonder te 
verschuiven. Verkrijgbaar in 3,5 dioptrie (art. nr. 1331) of 5 dioptrie (art. nr. 1332)

Louplamp de luxe rond “LED”

De 127 mm optische kwaliteit glas lens is van de hoogste kwaliteit, voor de 
best mogelijke kijkervaring. Deze loupelamp maakt een vrijwel schaduwvrije 
vergroting met een uitstekende kleurweergave. De standaard versie wordt 
geleverd met een 3D of 5D lens. Een hoes van textiel is voorzien om de lens te 
beschermen tegen stof. 
Verkrijgbaar in 3,5 dioptrie (art. nr. 1333) of 5 dioptrie (art. nr. 1336)

Loupelamp LFM led light

LFM LED is een lichtgewicht loupelamp met een geheel metalen constructie, 
LED-lichtbronnen, en een fl exibele arm in de Luxo traditie. De arm heeft een 
groot bereik en kan maximaal verticaal en horizontaal bewegen. De fl exibiliteit 
van de lamp maakt exacte positionering gemakkelijk.
Verkrijgbaar in 3 dioptrie (art. nr. 1317) of 5 dioptrie (art. nr. 1316)

LED ultraslim magnifying IQ lamp

Deze professionele LED ultraSlim magnifying IQ lamp met zijn moderne, slanke 
ergonomische ontwerp heeft een grote kristalheldere lens (1.75x) en 60 
LED’s voor een nauwkeurige weergave. Deze loupelamp is erg fl exibele voor 
moeiteloze bewegingen en een groot bereik. De camera die speciaal voor 
deze loupelamp is gemaakt om foto’s en video’s te maken is ideaal om de 
voortgang van de huid bij te houden. (art. nr. 1319)

Loupelamp mirage 17,5 cm lens, natura light

Een zeer voordelige loupelamp met een sterkte lamp van 22 Watt en een 
dioptrie van 3. Verkrijgbaar in 3 dioptrie (art. nr. 1327) 

LOUPELAMPEN
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WERKTAFELS

OPTIES:
- Zelfsluitende lade-uitschuifbaar plateau - Houder met plastic kom 

Kom naar onze showroom of kijk op www.nemcosmetics.nl voor ons complete assortiment en prijzen.

Werktafel Design 2 wit of Wengé 

Stijlvolle werktafel met 2 bladen. Deze werktafel is standaard voorzien van 
spatel- keukenrolhouder, loupelamphouder en draagbeugel waarin u de 
plastic kom kunt inzetten.  Beschikbare kleuren: Wit en Wengé
2 niveaus (wit art. nr. 15721 Wengé art. nr. 15716) 
Lade (wit art. nr. 15713 Wengé art. nr. 15717) 
Kom 26 cm (wit art. nr. 15719 Zwart art. nr. 15718)

Werktafel Design 3 wit of Wengé

Stijlvolle werktafel met 3 bladen. Deze werktafel is standaard voorzien van 
spatel- keukenrolhouder, loupelamphouder en draagbeugel waarin u de 
plastic kom kunt inzetten. Beschikbare kleuren: Wit en Wengé
3 niveaus (wit art. nr. 15712 Wengé art. nr. 15715) 
Lade (wit art. nr. 15713 Wengé art. nr. 15717) 
Kom 26 cm (wit art. nr. 15719 Zwart art. nr. 15718)

Depilève trolley

De Depilève trolley heeft vier laden en zes opbergruimtes. u kunt al uw 
paraffi neaccessoires netjes opruimen. Is verrijdbaar en heeft een afvalbak. 
Leverbaar in wit. De paraffi neverwarmer past perfect in de bovenplaat van 
40 x 37 x 88 cm. (art. nr. 2420) 

Werktafel Eco 2

Multifunctionele en stevige werktafel op wielen die gemakkelijk te 
onderhouden is. Uitgevoerd in witte, gemelamineerde platen en metalen 
poten. Voor zien van bevestiging voor een loupelamp. 65 x 40 x 68,5 cm     
(art. nr. 15726) 

Werktafel Emma 2 of 3 bladen

Handige, compacte roltafel met twee niveaus. Uitsparingen voor 
bevestiging loupelamp en draagbeugel voor plastic Easybowl waterkom.
65 x 38 x 70/93 cm (2 bladen art. nr. 15727 3 bladen art.nr. 15728) 
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HOTTOWELS & ELECTRISCHE WARMTEDEKENS

Duo Hottowel warmer 56               

Deze duo hottowel warmer is ontworpen om handdoeken vochtig te houden bij een 
warme temperatuur. Automatische  temperatuur controle. 
U kunt hier ±56 kompresdoeken in plaatsen verdeeld over 4 plateaus. 
Deze hottowel heeft antibacterieel UV-licht en een aluminium binnenzijde.
(art. nr. 15724) 

Hottowel warmer 28               

Deze aluminium hottowel warmer is ontworpen om handdoeken vochtig te houden bij 
een warme temperatuur. Automatische  temperatuur controle. 
U kunt hier ±28 kompresdoeken in plaatsen verdeeld over 2 plateaus. Deze hottowel heeft 
antibacterieel UV-licht en een aluminium binnenzijde. (art. nr. 15725) 

Hottowel warmer 14

Deze aluminium hottowel warmer is ontworpen om handdoeken vochtig te houden bij 
een warme temperatuur. Automatische  temperatuur controle. 
U kunt hier ±14 kompresdoeken in plaatsen op 1 plateau. 
Deze hottowel heeft antibacterieel UV-licht en een aluminium binnenzijde.
(art. nr. 15722) 

Kompresdoek 
Art.Nr. Details   Prijs
1544	 50	x	30	cm.	 	 €	2,10	(1)	•	€	1,90	(3)	•	€	1,75	(6)

Witte kompresdoek van 100% katoen. Ideaal bij gelaatsbehandelingen. 
Past in de Hot Towel oven. Per stuk verkrijgbaar.

3 Zone deken extra groot

Grote electrische warmtedeken voor al uw lichaamspakkingen. Met extra fl ap voor de 
voeten en schouders, om uw klanten volledig toe te dekken. De temperatuur is in 3 zone’s 
(bovenstuk, buik, rug, dijen, billen en benen) separaat te regelen. Bevat tevens een 
tijdklok. Gesloten: 188x65,3cm. Open 188x196cm.
(art. nr. 8027) 

1 Zone Elektrische deken

Deze elektrische warmtedeken is afwasbaar en speciaal gemaakt van brandbestendig 
materiaal. Het kan zowel op als onder de klant gelegd worden. 
(art. nr. 8023) 

Warmtedeken voor massagebank of stoel

Deze warmtedeken wordt met banden aan uw massagebank bevestigd en bezorgen 
uw klant een comfortabele warmte. De temperatuur is regelbaar tussen 30˚C en 40˚C. De 
aanbevolen temperatuur is 34˚C waardoor uw klant niet gaat zweten. De warmtedeken is 
van stevig brandwerend materiaal.
(art. nr. 8090) 

■ SCHAKEL DE WARMTEDEKENS DIRECT UIT NA GEBRUIK!
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APPARATUUR-XL COMBI TOWER

XL Combi Tower - Top kwaliteit in een klassiek design
De XL Combi Tower is een multifunctioneel combi apparaat op een mooi statief, dat bestaat uit de volgende 
apparaten:
• Vapozone®  met ozon en aromaring.
• Borstelapparaat® met profi  krachtig handstuk.
• Vac-Spray®.
• Loupelamp (optioneel) naar keuze.

made in 
Germany

Kom naar onze showroom of kijk op www.nemcosmetics.nl voor ons complete assortiment en prijzen.
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APPARATUUR - XL COMBI TOWER

BORSTELAPPARAAT®

Een handig compact borstelapparaat, zeer geschikt voor gezicht, hals, 
decolleté en lichaamsbehandelingen. Met de Frimator kunt u een grondige 
dieptereiniging met de speciale borsteltjes uitvoeren, natslijpbehandeling, 
halsmassage, oogbehandeling, droogslijpbehandeling en nog veel meer. 
Standaard wordt de XL Combi Tower met Profi  T handstuk geleverd.

VAPOZONE®

Deze top kwaliteit vapazone is mooi ingebouwd en heeft een verstelbare 
en draaibare “stoom arm”, is geschikt om met aromatische oliën te werken. 
Standaard is deze Vapozone® uitgevoerd met actieve zuurstof (ozon).

VAC-SPRAY® 
Met de Vac-Spray kunt u milieu vriendelijk lotions sprayen met luchtdruk, 
huidonreinheden verwijderen met Vacuüm en een Vacuüm massage 
uitvoeren.

LOUPELAMP (OPTIONEEL)
Optioneel kunt u op de Smartline een loupelamp naar keuze bevestigen. 
De loupelamp kan met een kort elektriciteitssnoer aan de achterzijde van 
de Smartline worden aangesloten, waardoor u maar 1 voeding voor de 
complete behandeltoren nodig heeft. 
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GREY MATE - MICRODERMABRASIE

Een mooie, nieuwe, frisse, jonge en gezonde huid ligt nu binnen ieders handbereik.

De GREY MATE is een geavanceerd, computergestuurd en krachtig microdermabrasie apparaat waarmee u bent 
verzekerd van absolute top resultaten voor huidverbetering en verjonging. 

Microdermabrasie is een mechanische peeling van de huid om dode huidcellen te verwijderen, onder vacuüm wordt 
de huid behandeld met aluminium oxide kristallen of  glazen micro kristallen (speciaal voor de gevoelige huid, glass 
ball percussion). Direct vanaf de eerste behandeling voelt de huid zachter, gladder en ziet er frisser en gezonder uit. De 
huid gaat zich van binnenuit vernieuwen en verjongen. Het bindweefsel wordt verstevigd en de aanmaak van nieuwe 
cellen gestimuleerd. De productie van collageen en elastine neemt toe. 

Met de GREY MATE behandeld u o.a: 
• algehele huidverjonging en verbetering
• rimpels en fi jne lijntjes
• onzuivere huid en grove poriën/huidstructuur
• pigmentvlekjes
• acne littekens (vlekjes)
• zonneschade
• rokers- en futloze huid
• grauwe slecht doorbloede huid
• stria en cellulite littekens

Kom naar onze showroom of kijk op www.nemcosmetics.nl voor ons complete assortiment en prijzen.
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GREY MATE - MICRODERMABRASIE

De krachtige functies en voordelen van de GREY MATE 
Microdermabrasie

DIGITALE CONTROLE
U kunt de intensiteit van de vacuüm en microdermabrasie zeer 
nauwkeurig digitaal instellen zodat u optimale controle heeft over de 
behandeling van ieder huidtype en wensen van uw cliënt.
 
TWEE FASEN IN EEN BEHANDELING
Fase een is de VACCUUM massage die de huid reactiveert en de 
zuurstofrijke doorbloeding van de huid activeert. Een essentiële 
voorbereiding op de MECHANISCHE PEELING middels de aluminium 
of glazen kristallen die volgt, maar ook inzetbaar bij het behandelen 
van andere huidproblemen.  De combinatie van deze twee functies 
stimuleren celregeneratie in de diepste huidlagen voor een mooie 
nieuwe huid. 

AFZUIGSYSTEEM KRISTALLEN
Na de microdermabrasie behandeling verwijderd u eenvoudig de 
achtergebleven kristallen en huidschilvers middels het afzuigsysteem. 
Ter voorkoming van huidbeschadiging en voor optimale hygiëne. 

LICHT THERAPIE EN VIBRATIE MASSAGE
Het speciale handstuk combineerd een mechanische vibratiemassage met  chromotherapie middels 7 LED kleuren, 
ieder met andere golfl engte en doel.  Werkstoffen kunnen hierdoor op een zachte manier in de huid worden gesluisd. 
Om zo het gewenste effect van de behandeling nog te bevorderen.

Bevat de volgende soorten licht:
ROOD:   STIMULEREND
ORANJE: ERERGIE, REGENEREREND
GEEL:  DETOX
GROEN:  ANTI BACTERIEEL, EVENWICHT
BLAUW:  KALMEREND, ONTSPANNEND
INDIGO:  VERSTEVIGEND
PAARS:  HERSTELLEND

ANTI VOCHT SYSTEEM
De speciale vochtabsorberende kristallen voorkomen verstoppingen van de leiding, pomp en handstuk.
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BLUE MATE - ELECTROPORATIE

De beste vriend van de schoonheidsspecialiste

Soms gebeuren er dingen die uw leven aanzienlijk kunnen 
verbeteren. Met de Blue Mate is dit het geval voor in uw 
schoonheidssalon. De Blue mate is makkelijk te vervoeren, 
heeft een mooi design, is effi ciënt en gebruiksvriendelijk! 

De Blue Mate zorgt ervoor, dat de actieve werkstoffen in de 
huid worden gesluisd en geabsorbeerd in 2 stappen. 
Stap 1: Electroporation: Een delicate elasto-gemoduleerde 
stimulatie die “waterkanalen” in het celmembraan, om de 
werkzame bestanddelen in de cellen door te laten dringen. 

Stap 2: Net zo belangrijk, het electrorepulsion. Actieve 
werkstoffen worden dankzij het handstuk de huid ingesluisd. 

Deze methode zijn de resultaten van een Nobelprijs winnend onderzoek 
naar oinische kanalen, die de toevoer van water naar de huidcellen 
transporteerd. Dit onderzoek is in 2003 verricht door twee biochemici, Peter 
Agre en Roderick MacKinnon. 

- Verhoogt de voeding van de huid vanaf de eerste sessie.
- Door de eenvoud van het apparaat, kunt u snel een behandeling 
uitvoeren.
- U kunt zelf de intensiteit van de behandeling beheren. 

Programma’s
- Reiniging, voorbereiden van de huid
- Filler, liften, oplichten
- Lipolytic benen, buik
- Toning dijen, armen, billen

Kom naar onze showroom of kijk op www.nemcosmetics.nl voor ons complete assortiment en prijzen.
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MICRO CURRENTS - RUBY MATE

Gezicht en lichaam microcurrents

De Ruby Mate is een veelzijdig, twee-in-één apparaat, 
voor zowel het gezicht als lichaam. 

Eenvoudig en licht, deze technologische parel bevat 
alle functies die nodig zijn om belangrijke resultaten 
te behalen. Bijvoorbeeld, het ontspant, stimuleert 
de huid, verstevigd het lichaam, voert gifstoffen af 
die weefsel blokkeerd. Het werkt met een lipolytisch 
effect op de algemene stofwisseling en specifi ek op 
het lichaam. Als deze functies zijn nodig om aan de 
behoefte te voldoen van uw klant, die opzoek zijn 
naar zichtbare en langdurige resultaten.

Programma’s gezicht:
- Gezicht, nek en decolleté
- Een specifi eke behandeling voor rimpels.
- Wallen onder de ogen
- Lymfedrainage gezicht

Programma’s lichaam:
- Billen, borsten en buik
- Lymfedrainage lichaam
- Cellulite
- Vet lipolysis
- Versteviging
- Spierversterkend
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Vitaskin 

De VitaSkin een unieke combinatie van 
ultrasound, vibratie, galvanische stroom en 
chromotherapie in één apparaat. Met de 
VitaSkin verweken we de bovenste huidlaag, 
waardoor de producten en voedingsstoffen 
beter kunnen worden opgenomen en 
de algehele huidteint verbeterd. U kunt 
onder andere een dieptereiniging en een 
peeling uitvoeren, daarnaast kunt u de 
huid van het gelaat en lichaam liften en 
verstevigen, hierbij maakt u gebruik van de 
gel oxigenant van Anesi. U reinigt de huid 
intensief, stimuleert de bloedcirculatie en 
activeert de celstofwisseling. Het gezicht 
wordt gelift en getonifi eerd. De Vita Skin biedt 
tien verschillende programma´s waar u ieder 
huidtype mee kunt behandelen. 
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verstevigen, hierbij maakt u gebruik van de 
gel oxigenant van Anesi. U reinigt de huid 
intensief, stimuleert de bloedcirculatie en 
activeert de celstofwisseling. Het gezicht 
wordt gelift en getonifi eerd. De Vita Skin biedt 
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VITASKIN
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VITASKIN

ULTRASOUND PEELING
De Ultrasound peeling voert een reinigend  proces uit met de speciaal 
gebogen spatel. Dankzij de spatel, die ultrasound golven genereren, hoeft u 
geen gebruik te maken van de Vapozone. Dode huidcellen worden verwijdert, 
dieper gelegen onzuiverheden worden losgemaakt, de bloeddoorstroming 
wordt geactiveerd en de huid wordt klaar gemaakt om gevoed te worden (de 
huid is gedesincrusteerd).

CHROMOTHERAPIE
Chromotherapie (lichttherapie) is een methode die het natuurlijke helingproces 
van de huid een boost geeft door middel van de kleuren rood en blauw. Blauw 
kalmeert en verfrist. Rood geeft warmte en zorgt voor een stimulatie van de 
doorbloeding.

GALVANISCHE STROOM
Desincrustatie door middel van Galvanische stroom zorgt voor het verwijderen 
van overtollig talg. De poriën worden vrijgemaakt en de huid wordt van zuurstof 
voorzien. Bij deze behandeling, wordt de lotion desincrustant van Anesi gebruikt.

IN ÉÉN BEHANDELING GEVEN WE DE HUID EEN:
• Intensieve dieptereiniging.
• Verwijderen dode huidcellen en oppervlakkige onzuiverheden.
• Activeren de celstofwisseling/ celvernieuwing.
• Verstevigen en liften de huid, verminderen rimpeltjes en lijntjes.
• Activeren de bloedcirculatie.

TEVENS HEEFT DE BEHANDELING EEN:
• Desinfecterende werking.
• Regenererende werking.

STANDAARD WORDT DE VITASKIN GELEVERD MET:
1x Ultrasoon spatel.
1x  Chromotherapie handstuk blauw (470 nm).
1x  Chromotherapie handstuk rood (625 nm).
1x Aansluitsnoer 220V.
1x Basistraining op nader te bepalen locatie.

Voor een geheel vrijblijvende 
afspraak en demonstratie bel 
0345-588100 of kijk op www.
nemcosmetics.nl voor meer 

informatie.
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NEM Skin Analyzer

Heeft u moeite om uw verkoop producten te verkopen aan uw 
klanten? Dan is de Skin Analyzer een goede uitkomst. De nieuwste, 
hightech methode om de conditie van de huid te meten is een 
‘musthave’ in uw salon en wordt omarmd door uw klanten. Want 
één ding is zeker, niemand wil vroegtijdig ouder worden en de Skin 
Analyzer geeft aan waar de huid behoefte aan heeft. Doordat uw 
klanten een rapport krijgen te zien over de toestand van hun huid, 
zullen ze eerder geneigd zijn om producten aan te schaffen. 

NEM Skin Analyzer

Heeft u moeite om uw verkoop producten te verkopen aan uw 
klanten? Dan is de Skin Analyzer een goede uitkomst. De nieuwste, 
hightech methode om de conditie van de huid te meten is een 
‘musthave’ in uw salon en wordt omarmd door uw klanten. Want 
één ding is zeker, niemand wil vroegtijdig ouder worden en de Skin 
Analyzer geeft aan waar de huid behoefte aan heeft. Doordat uw 
klanten een rapport krijgen te zien over de toestand van hun huid, 
zullen ze eerder geneigd zijn om producten aan te schaffen. 

NEM SKIN ANALYZER
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Beste relatie,

We zijn verheugd u onze nieuwe “NEM catalogus” aan te mogen bieden met tips en producten voor dagelijks gebruik 
in uw salon. Dankzij uw vertrouwen is NEM COSMETICS B.V. al 45 jaar partner en leverancier van de professionele 
schoonheidsbranche. Ons bedrijf is gespecialiseerd in cosmetica, make-up, salonproducten, apparatuur, saloninrichting 
en het exploiteren van salons.  

Ook in deze catalogus bieden we u weer veel nieuwe kwaliteitsproducten aan tegen zeer scherpe prijzen, dankzij onze 
grote internationale samenwerking met inmiddels 84 landen. Hierdoor is onze inkoopkracht verder toegenomen en 
doen wij onze inkoop alleen rechtstreeks bij de producenten. 

Ons assortiment is zeer uitgebreid en continu in ontwikkeling. Wij houden u middels onze digitale nieuwsbrief graag 
op de hoogte. U kunt zich hiervoor inschrijven op www.nemcosmetics.nl. Heeft u liever persoonlijke uitleg dan bent u 
van harte welkom in onze ruime showroom waar we u alles graag persoonlijk tonen. Een afspraak bij u op locatie kan 
natuurlijk ook. 

Kunt u een artikel niet vinden of heeft u nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met één van onze 
medewerkers. Ons telefoonnummer is 0345-588100 

Wij wensen u weer veel leesplezier met deze catalogus.

Met vriendelijke groet,
NEM Cosmetics B.V.

Menno de Haan
Directeur - NEM Cosmetics B.V.

Schoonheid op haar best!

XL COMBI TOWER
De XL COMBI TOWER is een goed voorbeeld van zeer degelijke 

Duitse kwaliteit en hoort in de basis van iedere professionele 
schoonheidssalon. 

De XL COMBI TOWER 
bestaat uit:  

· Een unieke Vapozone.
· Sterk borstelapparaat.

· Vacuüm & spray 
apparaat.

· Louplamp naar keuze.

TOPKWALITEIT APPARATUUR 
EN SALONINRICHTING

Sinds 1972 is NEM COSMETICS 
uw betrouwbare partner. 

Kwaliteit, service en 
ondersteuning zijn nog steeds 

onze kernwaarden. In onze 
showroom te GELDERMALSEN 
geven we u graag deskundig 

advies, voor een afspraak of 
meer informatie belt u met

T: 0345-588100.

GREY MATE
De GreyMate MICRODERMABRASIE 
is een geavanceerd, 
computergestuurd en krachtig 
microdermabrasie apparaat 
waarmee u bent verzekerd van 
absolute top resultaten voor 
huidverbetering en verjonging. 
Een intense peeling van de huid, 
onder vacuüm, met aluminium 
oxide kristallen of glazen micro 
kristallen (speciaal voor de 
gevoelige huid). De behandeling 
word verder ondersteund door led 
licht therapie en vibratiemassage.

jaar 

apparatuur &

saloninrichting

45
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