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22 jaar bieden wij u de NEM CATALOGUS
De huidige NEM catalogus zijn wij 22 jaar geleden begonnen als SMART BUY catalogus omdat u met de catalogus heel eenvoudig tel-
efonisch uw producten kunt bestellen. De NEM catalogus geeft u informatie en professionele tips van professionals voor professionals. 
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EDITORIAL
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Geachte relaties,

We zijn verheugd u de 18de editie van onze NEM catalogus aan te 
mogen bieden met tips en producten voor dagelijks gebruik in uw 
salon. Dankzij onze internationale samenwerking is onze inkoopkracht 
verder toegenomen zodat we u weer veel kwaliteitsproducten kunnen 
aanbieden tegen scherpe prijzen, zie bijvoorbeeld ons vernieuwde hars 
ontharings merk softépil®. 

Klanten zijn veeleisend, dat weten niet alleen wij, dat ervaart u dagelijks. 
Daarom is het belangrijk met goede, kwalitatief hoogwaardige 
producten en merken te werken. Juist hiervoor bent u bij ons in goede 
handen, NEM Cosmetics is gespecialiseerd in cosmetica, hars- en 
salonproducten, apparatuur en saloninrichting en in het ondersteunen 
bij het succesvol exploiteren van salons, exclusief voor de professionele 
schoonheidsbranche. 

Ons complete assortiment is zeer uitgebreid en continue in ontwikkeling, 
daarom houden we u graag op de hoogte van nieuwe producten, 
trainingen, aanbiedingen, open dagen etc. via onze digitale nieuwsbrief. 
Op onze website www.nemcosmetics.nl kunt u zich inschrijven op onze 
digitale nieuwsbrief, of meldt het even bij ons team. Natuurlijk bent u ook 
altijd welkom in onze uitgebreide showroom waar we u graag alles laten 
zien en proberen. Heeft u liever een afspraak bij u op locatie dan is dit 
ook mogelijk. 

Kennis en kunde zijn belangrijke factoren voor het succesvol 
exploiteren van uw bedrijf. Daarom bieden we u een ruim aanbod 
technische- en kennistrainingen op het gebied van cosmetica, huid- en 
lichaamsverzorging maar ook voor marketing en verkoop. 

Wilt u meer weten? We staan voor u klaar!  

Met vriendelijke groet,

Menno de Haan
Directeur

Schoonheid op haar best! ™

COSMETICS
b e a u t y   s p a  m e d i c a l
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COSMETICS
b e a u t y   s p a  m e d i c a l DE NEM TOUR

U bent van harte welkom in onze showroom te 
Geldermalsen. Hier staat vrijwel ons complete assoriment 
cosmetica en apparatuur voor u opgesteld. Onze 
specialisten staan klaar om u te informeren. 

In onze praktijk- en theorieruimtes geven we workshops, 
trainingen en demonstraties. Voor ons actuele aanbod 
workshops en trainingen gaat u naar  
www.nemcosmetics.nl

Vanuit ons magazijn kunnen wij u alle producten en 
apparatuur uit voorraad direct leveren.
Onze technische dienst repareert snel eventuele defecten 
aan uw apparatuur, op locatie of in Geldermalsen.

NEM Shop

Showroom met saloninrichting en apparatuur

Opleidingen

Trainingsruimte

Technische dienst en magazijn
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DE NEM TOUR – EENVOUDIG BESTELLEN, LEVERING EN SERVICE
N
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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; 
noteer hier uw debiteurnr.

▪ Uw emailadres voor de bevestiging en factuur
▪ Uw aflever-en factuuradres
▪ Artikelnummers of productnamen, inhoud en aantallen
 
U BELT: 0345-588 100 (vanuit NEDERLAND)
 016-632 151  (vanuit BELGIË)
U MAILT:  info@nemcosmetics.nl 
ONLINE: www.nemcosmetics.nl
IN ONZE SHOP: NEM SHOP; Gerdina’s Hof 25, 4191 MX 
 GELDERMALSEN

GRATIS EN SNELLE LEVERING IN DE BENELUX
Wij leveren direct uit ons eigen magazijn, bestelt u vóór 12 uur 
dan heeft u de volgende werkdag uw producten al in huis. Voor 
bestellingen in de gehele BeNeLux geldt:
■ Bestelling boven de € 150,- excl. BTW wordt (franco) GRATIS
 geleverd  
■ Bestelling tussen € 50,- en € 150,- excl. BTW wordt € 10,- 
 leverkosten berekend
■ Bestelling onder de € 50,- excl. BTW wordt € 15,- leverkosten 
 berekend 
■ Bestelling zwaarder dan 25 kg worden de werkelijke kosten in 
 rekening gebracht
■ 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

ZO KOOPT U HET VOORDELIGSTE IN
■ Staffelprijzen: 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72 leveren kortingen die 
 oplopen tot 40%
■  De samengestelde KITS zijn tot 50% goedkoper dan wanneer u
  alle producten los koopt. 
■  Maak gebruik van onze acties  met kortingen tot 50%, via onze 
 e-mail nieuwsbrief ontvangt u deze automatisch. 

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. 
■  Leasen of huren, in overleg en onder voorbehoud

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. 
Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud, 
goederen blijven na aflevering eigendom van NEM Cosmetics 
B.V. totdat alle uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen volledig zijn voldaan.
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 kunnen bij ons gemeld 
worden. De kleuren van verschillende afbeeldingen kunnen niet 
gegarandeerd worden.

Alle cosmetica, hars, salonproducten, apparatuur en saloninrichting van NEM Cosmetics voldoet aan hoge kwaliteitseisen. 
Een zekerheid die u van ons mag verwachten. Daarom wordt elk product standaard afgeleverd met onze NEM + kwaliteits 
garantie zo haalt u optimaal rendement uit uw investering. Onze producten zijn niet alleen van uitstekende kwaliteit, wij 
dragen ook zorg voor de best mogelijke ondersteuning en klantenservice.
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ZOEKT U EEN NIEUW COSMETICA MERK?
MOOI    EFFECTIEF    KWALITATIEF    INNOVATIEF    EXCLUSIEF VOOR DE PROFESSIONAL?

WIJ STAAN VOOR U KLAAR!
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ONZE PROFESSIONELE COSMETICA MERKEN
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SPATELS EN ACCESSOIRES
HA
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epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63

PROFESSIONELE HARSONTHARING 
EXCLUSIEF VOOR WAXING 
PROFESSIONALS

Softépil staat voor kwaliteitsproducten met 
comfortabele en efficiënte ontharingspro-
tocollen. Exclusief voorbehouden aan de 
professionele schoonheids- en ontharings-
branche. In softépil zit meer dan 25 jaar 
ervaring en kennis voor professionele hars 
ontharing. Voordat een product aan het 
assortiment wordt toegevoegd is het zeer 
uitvoerig getest door onze specialisten. 
Alleen de beste ingrediënten en professi-
onele formules worden geselecteerd. Met 
het uitgebreide assortiment kunt u alle 
haren, ook hele korte (1mm) harsen, bij 
lage temperatuur voor minimale huidirrita-
tie en optimaal comfort. Door de speciale 
samenstelling zijn de harsen flexibel, breken 
niet, kleeft maximaal aan de haren en mi-
nimaal aan de huid zodat u ook de gevoe-
lige huid goed kunt ontharen. 
De belangrijkste redenen om met softépil
 te werken:
- Comfortabele en vrijwel pijnloze harsont-
 haring dankzij onze producten en exclu-
 sieve behandelprotocollen.
- Top ontharingsresultaten voor alle haren 
 vanaf 1mm, 100% haarvrij voor alle soort-
 en haargroei en haartype.
- De lage werktemperatuur, plakt niet aan 
 de huid, zachte en flexibele hars maakt 
 het geschikt voor de zeer gevoelige huid.
- Compleet assortiment voor efficiënt har-
 sen van wenkbrauwen, bovenlip, gelaat, 
 oksels, bikini, brazilian, rug en benen.
- Zéér efficiënt in gebruik, hars kan dun 
 worden aangebracht, met een uitsteken-
 de prijs/prestatieverhouding.
- Exclusief voor de professionele schoon-
 heidsbranche.
- Superieure productkwaliteit, trainingen
 en marketing ondersteuning.

Softép
il voo

r een
 gladde 

haarvrij
e en verz

orgde 

huid!

PROFESSIONAL WAXING
COMFORTABLE - SUPERIOR 

QUALITY - EFFICIENT
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SPATELS EN ACCESSOIRES
SOFTEPIL FILMHARSEN IS DE NIEUWE 
MANIER VAN PROFESSIONEEL 
ONTHAREN
Vanaf het moment dat u met softépil 
werkt verzekert u zich niet alleen van 
hoge klantentevredenheid en loyaliteit, 
maar zult u ook veel nieuwe klanten aan-
trekken. De efficiënte manier van werken, 
u brengt de hars dun (weinig harsverbruik 
per behandeling) en snel aan (minder tijd 
per behandeling), zorgt voor een lage 
kostprijs (in product en tijd) dus optimale 
winstgevendheid voor u!  

PROFESSIONELE TRAININGEN EN 
WORKSHOPS
De softépil hars eigenschappen en ontha-
ringsmethodes beheersen zijn essentieel 
voor de beste resultaten. Onze harstrai-
ningen en workshops ondersteunen u om 
uw kennis en kunde verder te verbeteren. 
Verschillende trainingen voor starters en 
gevorderden. Van kennismaking work-
shops tot een basis opleiding harsontha-
ring met strip- en filmhars, of specialisatie 
in harsontharing voor gevoelige zones, 
eyebrow shaping, mannen, of de nieuwe 
manier met filmhars. Na uw training ont-
vangt u een officieel softépil harscertifi-
caat.
Wilt u kennismaken, een training of heeft 
u vragen over softépil hars? Neem dan 
even contact op met een van onze 
specialistes zij helpen u graag verder. 

REINIGING VOOR 
ONTHARING  

ONTHARING REINIGING NA 
ONTHARING

BENEN, 
RUG EN 
BORST

GELAAT, 
WENK-
BRAUW

OKSELS 
& BIKINI

Lavendel 
lotion spray

Lavendel 
lotion spray

Lavendel 
lotion spray

Striphars

Filmhars

Filmhars 

Filmhars 

Jasmine Oil 
Spray

Jasmine Oil 
Spray

Jasmine Oil 
Spray

AFTER CARE

Aloë Vera Gel

Ingrown Stop 
Lotion 

Aloë Vera Gel

Ingrown Stop 
Lotion 

Aloë Vera Gel

Ingrown Stop 
Lotion 

STAP VOOR STAP ONTHARING MET SOFTÉPIL HARS

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63
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Sensi Hi-Tech 
Film Wax

800 g  A 28.2 Oz.

Distributed by:
NEM COSMETICS B.V.

Gerdina's Hof 25 - 4191 MX Geldermalsen - The Netherlands
Tel.:+31 (0)345 588100 www.nemcosmetics.nl

12M

Made in Spain

Ingredients: Hydrogenated Polycyclopentadiene, Ethylene/VA Copolymer, Cera 
Microcristallina (Microcrystalline Wax), Paraffin, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), 
Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 60725 (Violet 2).

Hi-Tech Filmwachs • Cire Extra Film Hi-Tech 
Sensitive Hi-Tech Filmhars

HA
RS

EN

Filmhars blikken, revolutionaire harsontharing 
zonder strips
Deze nieuwe exclusieve harsontharing is comfortabel, snel, hygiënisch met 
een perfect glad en zacht resultaat. Filmhars heeft een lage smelttemperatuur 
en hecht zich alleen aan de haren, niet aan de huid wat zorgt voor een zeer 
comfortabele en diepe ontharing. Tevens is het economisch in gebruik. 

Sensi Hi-Tech Film Wax
(Sensitive Hi-Tech Filmhars)
Art.Nr. Details Prijs 
2530 800 gr. € 16,95(1) • € 15,95(6) • € 14,95(12) • € 13,95(24)

Onze absolute favoriet, de nieuwe ultra flexibele filmhars die geen dennenhars (100% colofonium vrij) 
bevat en zo de kans op allergische reacties minimaal wordt. Geschikt voor de meest gevoelige huid. De 
hightech formule op basis van de minerale Hydro carbon wax is zeer elastisch en sterk waardoor het niet 
zal breken, de haren worden op een zachte maar effectieve manier verwijderd en de kans op haarbreuk 
is minimaal dankzij de sterke kleefkracht. Bevat tevens titaniumdioxide wat sterk ontstekingsremmend 
werkt. De filmhars heeft een lage smelttemperatuur en kleeft alleen aan de haren wat het nog 
comfortabeler maakt en dus nog meer geschikt maakt voor gebruik op de zeer gevoelige huid.

De Sensi Hi-Tech Filmhars is uitermate geschikt voor complete lichaam- en gelaatsontharing. De unieke 
voordelen zijn o.a.:
- Verwijdert de wortel van de haar zacht, maar zeer effectief, een diepe ontharing.
- Verwijdert moeiteloos haren vanaf 1mm haarlengte en tevens dikke stugge haren. 
- Geschikt voor de meest gevoelige huid of voor mensen met een allergie.
- Wordt op lage temperatuur aangebracht, veel minder kans op huidreactie en 
  comfortabeler.
- Kan dunner worden aangebracht dus economischer in gebruik.
- Verwijdert oppervlakkige dode huidcellen voor een zachte en gladde huid.
- Zonder dennenhars = 100% colofonium vrij (geschikt voor mensen met een hars of 
  pleister allergie.)
- Met Titaniumdioxide wat ontstekingsremmend werkt.

5G – Formule: Sensitive hi-tech Filmhars
Deze nieuwste 5e generatie filmhars op basis van minerale Hydro-carbon 
wax is revolutionair en uniek. De stabiele formule blijft flexibel ondanks de 
lage smelt temperatuur en omsluit de haren perfect zonder aan de huid te 
kleven. De allerbeste filmhars vandaag verkrijgbaar.

HYPO ALLERGEEN!

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63

>>kijk op onze website voor meer informatie, stap voor stap uitleg en onze youtube video’s<<
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HA
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FILMHARS

Deze 100% natuurlijke stevige hars is speciaal ontwikkeld voor het 
harsen van de intieme en gevoelige zones. Doordat deze hars 
een sterke kleefkracht bevat, is het mogelijk de meeste stugge 
en korte 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. Strong Pink wax bevat Titaniumdioxide die 
roodheden en ontstekingen vermindert.  

Tropical Coconut Film Wax 
(Tropische Kokosnoot Filmhars)
Art.Nr. Details Prijs 
2521 400 gr. € 8,75(1) • € 7,95(6) • € 7,50(12) • € 7,00(24)
2532 800 gr. € 13,95 (1) • € 12,55(6) • € 11,85(12) • € 11,20(24)

Een tropische oceaanblauwe multifunctionele filmhars met 
kokosnootolie die geschikt is voor alle huidoppervlakken, zelfs 
geschikt voor de koudere lichaamszones, zoals de benen. 
Geschikt voor zowel het gelaat als het lichaam en voor alle 
huidtypen, tevens de gevoelige huid en klanten met een lage 
pijngrens. Bevat tevens natuurlijke dennenhars en Titanium Dioxide, 
welke de roodheid en irritatie minimaliseert en ontstekingsremmend 
werkt. 

Tropical Coconut
Film Wax

800 g  A 28.2 Oz.

Distributed by:
NEM COSMETICS B.V.

Gerdina's Hof 25 - 4191 MX Geldermalsen - The Netherlands
Tel.:+31 (0)345 588100 www.nemcosmetics.nl

12M

Made in Spain

Ingredients: Colophonium (Rosin), Glyceryl Rosinate, Paraffin, Ethylene/va Copolymer, 
Triethylene Glycol Rosinate, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cocos Nucifera (Coconut) 
Oil, Cera Alba (Beeswax), Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax), Parfum 
(Fragrance), Mica, Ci 60725 (Violet 2), Ci 61565 (Green 6), Ci 77891 (Titanium Dioxide).

Tropical Film Wachs • Cire Tropical Extra-Film • Tropische Kokosnoot Filmhars

Strong Pink 
Film Wax

400 g  A 14.1 Oz.

Distributed by:
NEM COSMETICS B.V.

Gerdina's Hof 25 - 4191 MX Geldermalsen - The Netherlands
Tel.:+31 (0)345 588100 www.nemcosmetics.nl

12M

Made in Spain

Ingredients: Glyceryl Rosinate, Cera Alba (Beeswax), Colophonium (Rosin), 
Ethylene/VA Copolymer, Petrolatum, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Parfum 
(Fragrance), Mica, CI 45410 (Red 27 Lake), CI 77891 (Titanium Dioxide).

Pink Filmwachs, Cire Rose Film Wax, Rose Film Hars

De Strong Pink film Wax is ook 
uitstekend geschikt voor mannen, 
speciaal wanneer de harsbehan-
deling is gericht op het verwijderen 
van zeer stugge haren.

Strong Pink Film Wax 
(Sterke Rose Filmhars)
Art.Nr. Details Prijs 
2520 400 gr. € 8,95(1) • € 8,10(6) • € 7,60(12) • € 7,20(24)
2531 800 gr. € 14,50 (1) • € 13,05(6) • € 12,30(12) • € 11,60(24)
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MEEST VERKOCHT!

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63
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HYDRA BLUE Filmharsparels 
Art.Nr. Details Prijs 
2500 1 kg.  € 16,95 (1) • € 15,45 (6) • € 13,95 (12) 

Speciaal samengesteld om een zachte, langdurige diepe en effectieve 
ontharing te bieden, zonder gebruik van strips. Smelt bij een lage tem-
peratuur (37 graden), dus het is minder irriterend voor de huid, waardoor 
het zeer geschikt is voor gevoelige huidtypes en zones. De Hydra Blue 
wax wordt bij voorkeur dun aangebracht en wordt verwijderd zonder 
te breken. Deze was bevat katoenolieparaffine, en bevat vitamine E en 
bijenwas voor een hydraterend en kalmerend effect. Hydra Blue kan voor 
elk huidtype gebruikt worden en is een zeer comfortabele, praktische, 
hygiënische en efficiënte ontharing voor lichaams- en gezichtshaar.

Filmhars parels, nieuwe harsontharing zonder strips 
en ideaal te doseren.
Voor een exclusieve harsbehandeling, met gegarandeerd een snel, hygiënisch, 
perfect glad en zacht resultaat. Alle soorten filmhars bevatten Paraffine: 
de hars hecht zich alleen aan de haren en niet aan de huid, zo wordt een 
harsbehandeling minder gevoelig, de roodheid geminimaliseerd en kans op 
irritatie minder. Harsparels zijn ideaal want u warmt alleen op wat u nodig heeft.

Uw hars is snel klaar aangezien u 
niet een heel blik hoeft te verwarmen 
en u kunt het eenvoudig aanvullen. 
Dus geen verspilling voor efficiënt en 
economisch te werken.

Zachte, gladde fluweelachtige textuur
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ZÉÉR VOORDELIG

BEST VERKOCHT!

>>kijk op onze website voor meer informatie, stap voor stap uitleg en onze youtube video’s<<

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63
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HA
RSEN

FILMHARS

SWEET ROSA Filmharsparels
Art.Nr. Details Prijs 
2501 1 kg. € 16,95 (1) • € 15,45 (6) • € 13,95 (12)

Deze rode, allergeenvrije en heerlijk ruikende wax zorgt voor een 
zachte langdurige en effectieve ontharing.
De Sweet Rosa heeft een stevige kleefkracht aan de haren en 
niet aan de huid. Dankzij de lage smelt temperatuur (37 graden) 
is deze hars minder irriterend voor de huid, waardoor het zeer ge-
schikt is voor gevoelige huidtypes. De Sweet Rosa wax wordt bij 
voorkeur dun aangebracht en wordt verwijderd zonder te bre-
ken. De samenstelling, verrijkt met bijenwas en castorseed olie, 
werkt verzachtend en hydraterend. Een zachte en niet-agres-
sieve manier van harsen en geschikt voor alle huidtypen. Met 
allergeen vrije aardbeiengeur, voor een lekkere geur tijdens de 
harsbehandeling.

ARGAN GOLD Filmharsparels
Art.Nr. Details Prijs 
2502 1 kg. € 16,95 (1) • € 15,45 (6) • € 13,95 (12)

Een luxe gouden filmhars verrijkt met het vloeibare goud, Argan 
Olie. Argan olie is rijk aan vitamine E en heeft een hydraterende, 
verzachtende en voedende werking. Deze hars ruikt heerlijk 
en zorgt voor een smooth resultaat. De lage smelttemperatuur 
zorgt voor een aangenaam gevoel en minimale kans op 
irritatie. Deze wax is ideaal te gebruiken voor exclusieve 
filmhars behandelingen. Het Parel pigment in de Argan Gold 
wax zorgt voor een glanzende huid en titaniumdioxide werkt 
ontstekingsremmend en verminderd huidirritatie. De Argan 
Gold is geschikt voor alle huidtypes en een zeer comfortabele, 
praktische, hygiënische en efficiënte ontharing voor lichaams- en 
gezichtshaar.

Biedt in de salon een exclusieve en 
luxe wax behandeling aan met de 
Argan Gold harsparels verrijkt met 
Argan olie

Met Argan olie, welke bekend is om zijn hydraterende en ver-
jongende werking mede dankzij de vitamine E.
Ideaal voor het gelaat en lichaam

Met een heerlijke aardbeiengeur

IN 1 KILO VOORDEEL VERPAKKING

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63
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FILMHARSKITS

Softépil 800 gram Filmhars kit Professional
Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting 
2296     800 gr. € 137,00 € 182,65 € 45,65 
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: 

2214 800 gr. Harsverwarmer, 

 1 doorzichtige deksel en 1 stekker 3 polig  € 79,00

2530 Sensi Hi-Tech Film Wax 800 gr. harsblik         € 16,95

2532 Tropical Coconut Film Wax 800 gr. harsblik         € 13,95

2531 Strong Soft Pink Film Wax 800 gr. harsblik         € 14,50

2570 Lavendel Lotion Spray  240ml    €   6,95

2571 Jasmine Oil Spray €   8,95

2572 Aloë Vera Hydra Gel 500ml €   9,95

2573 Ingrown Stop Lotion 150ml €   8,95 

2574 Citri clean 500 ml     €   9,95

2172 Filmharsspatels, 100 stuks   €  4,50

2060 Harsblikhouder  €  4,00

2238 Beschermringen 800 gr.  €  5,00

25% KITVOORDEEL

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63
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HA
RSEN

FILMHARSKITS

Softépil 400 gram Filmharskit Professional
Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting
2297     400 gr. € 128,15 € 170,85 € 42,70

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:

2051 400 gr. Harsverwarmer,  

 1 doorzichtige deksel en 1 stekker 3 polig € 70,00

2521 Tropical Coconut Film Wax 400 gr. harsblik         €  8,75

2501 Sweet Rosa harsparels 1kg € 16,95

2520 Strong Soft Pink Film Wax 400 gr. harsblik         €  8,95

2570  Lavendel Lotion Spray  240ml    €  6,95

2571 Jasmine Oil Spray €  8,95

2572  Aloë Vera Hydra Gel 500ml  €  9,95

2573 Ingrown Stop Lotion 150ml €  8,95

2574  Citri clean 500 ml     €  9,95

2172 Filmharsspatels, 100 stuks   €  4,95

2060  Harsblikhouder €  4,00

2061 Beschermringen 400 gr.  €  5,00

3004 Inzetbakje 400 gr.  €  7,50

25% KITVOORDEEL

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63
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Strong Pearl 
Strip Wax

800 g  A 28.2 Oz.

Distributed by:
NEM COSMETICS B.V.

Gerdina's Hof 25 - 4191 MX Geldermalsen - The Netherlands
Tel.:+31 (0)345 588100 www.nemcosmetics.nl

12M

Made in Spain

Ingredients: Colophonium (Rosin), Glyceryl Rosinate, Paraffinum Liquidum 
(Mineral Oil), Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Petrolatum, Parfum (Fragrance), 
Mica, CI 45410 (Red 27 Lake), CI 77891 (Titanium Dioxide).

Strong Pearl Wachs, Cire Perleé, Sterke Pearl Hars

HA
RS

EN

Vegetal Naturel Strip Wax
(Plantaardige Naturel Strip hars)
Art.Nr.  Details    Prijs
2550 800 gr.   € 12,45 (1) • € 11,25 (6) • € 10,60 (12) • € 9,95 (24)

Deze klassieke, originele en natuurlijke dennenhars heeft geen 
toevoeging van parfum. De Vegetal wax is geschikt voor het 
gelaat en lichaam. Dankzij de lage smeldpunt van 37 graden 
en de vloeibare samenstelling werkt deze wax heel nauwkeurig 
en zeer economisch. Ideaal voor het harsen van grote 
oppervlakken en geschikt voor alle huidtypen. Vegetal naturel 
wax bevat koolzaadolie, Castor- en kokosnootolie

Strong Pearl Strip Wax
(Sterke Pearl Strip hars)
Art.Nr.  Details    Prijs
2560 400 gr.   € 8,75 (1) • € 7,90 (6)• € 7,45 (12) • € 7,00 (24)
2551 800 gr.   € 12,75 (1) • € 11,50 (6)• € 10,95 (12) • € 10,25 (24)

Deze crèmeachtige Pearl hars heeft een sterke kleefkracht op de 
haren, maar is uiterst zacht voor de huid. Ideaal voor het harsen 
van kleine en grote oppervlakken en de droge, gevoelige tot 
normale huid. Ideaal bij stugge haren op gezicht en lichaam. De 
toevoeging van Titaniumdioxide minimaliseert het rood worden 
van de huid en werkt ontstekkingsremmend. De Strong pearl wax 
heeft een laag smeltpunt van 37 graden

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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Vegetal Strip Wax

800 g  A 28.2 Oz.

Distributed by:
NEM COSMETICS B.V.

Gerdina's Hof 25 - 4191 MX Geldermalsen - The Netherlands
Tel.:+31 (0)345 588100 www.nemcosmetics.nl

12M

Made in Spain

Ingredients: Colophonium (Rosin), Glyceryl Rosinate, Brassica 
Campestris (Rapeseed) Seed Oil, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, 
Cocos Nucifera (Coconut) Oil.

Pflanzliche Wachs • Cire Végétal • Plantaardige Hars 

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63

>>kijk op onze website voor meer informatie, stap voor stap uitleg en onze youtube video’s<<
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HA
RSEN

STRIPHARSBLIK KIT

Softépil 400 gram Stripharskit
Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting
2286     400 gr. € 105,70 € 140,95 35,25
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: 

2051  400 gr. Harsverwarmer, 

 1 doorzichtige deksel en 1 stekker 3 polig € 70,00

2560 Strong Pearl Strip Wax 400 gr. harsblik €  8,75

2570  Lavendel Lotion Spray  240ml    €  6,95

2571 Jasmine Oil Spray €  8,95

2572  Aloë Vera Hydra Gel 500ml  €  9,95

2573 Ingrown Stop Lotion 150ml €  8,95

2574  Citri clean 500 ml     €  9,95

2062 Lichaamsspatels   €  3,50

2046 Lichaamsspatels Plus   €  4,95 

2060  Harsblikhouder €  4,00

2061 Beschermringen 400 gr.  €  5,00

Softépil 800 gram Stripharskit
Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting
2287     800 gr. € 124,80 € 166,40 € 41,60

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:

2214 800 gr. Harsverwarmer, 

 1 doorzichtige deksel en 1 Stekker 3 polig. € 79,00

2550 Vegetal Strip Wax 800 gr. harsblik         € 12,45

2551 Strong Pearl Strip Wax 800 gr. harsblik   € 12,75

2570 Lavendel Lotion Spray  240ml    €  6,95

2571 Jasmine Oil Spray €  8,95

2572  Aloë Vera Hydra Gel 500ml  €  9,95

2573 Ingrown Stop Lotion 150ml €  8,95

2574  Citri clean 500 ml     €  9,95

2062 Lichaamsspatels   €  3,50

2046 Lichaamsspatels Plus   €  4,95 

2060  Harsblikhouder €  4,00

2061 Beschermringen 800 gr.  €  5,00

25% KITVOORDEEL

25% KITVOORDEEL

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63
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Harsen met strips en cassettes  
Ontharen met vloeibare hars in cassettes en een harspistool. Harscassetterollers 
worden voornamelijk gebruikt voor het ontharen van grote oppervlaktes zoals 
benen, armen, rug en borst. De hars wordt met de roller zeer dun opgebracht 
en vervolgens met behulp van een ontharingsstrip verwijderd. Onze hars met 
5GFormule bevat Hypoallergene formule volledig samengesteld op basis van 
Glyceryl Rosinate. Deze hars kleeft minder aan de huid maar hecht optimaal aan 
de haartjes.      

5G Plantaardige Naturel hars universeel
Art.Nr. Details Prijs
2513 100 ml. € 2,00 (1) • € 1,80(24) • € 1,70(48) • € 1,60(72) • € 1,45(144)

Hypoallergene formule volledig samengesteld op basis van Glyceryl Rosinate. 
Een vloeibare, heldere, parfumvrije hars met optimale kleefkracht aan de 
haren. Door de dunne samenstelling werkt het zeer economisch, speciaal 
aanbevolen voor ontharing van grote oppervlakken (zoals benen).Met een 
laag smeltpunt voor minimale irritatie. Een zeer comfortabele, praktische, 
hygiënische en efficiënte ontharing voor lichaams- en gezichtshaar. Universele 
100 grams cassette voor in een universeel harspistool. 

5G Aloë Vera hars universeel
Art.Nr. Details Prijs
2514 100 ml. € 2,00 (1) • € 1,80 (24) • € 1,70 (48) • €1,60 (72) • € 1,45 (144)

Hypoallergene formule volledig samengesteld op basis van 
Glyceryl Rosinate voor ontharing met minder huidirritaties. 
Kleeft minder aan de huid maar hecht optimaal aan de 
haartjes. Onze hars met Aloë Vera-extract heeft een 
regenererende en hydraterende werking dat bovendien 
de gevoeligheid vermindert. Geschikt voor alle huidtypes, 
ook de gevoelige. Universele 100 grams cassette voor in 
een universeel harspistool.

*Past in een universeel 100 gr. harspistool (zie pag. 26 en 27)
*Lage smelttemperatuur 
*Ideaal om snel grote oppervlakten te harsen

MEEST VERKOCHT!

5G Formule Naturel en Aloë Vera hars.
Nieuwe 5e generatie Stripharscassette op basis van glyceryl Rosinate, 
minerale olie en paraffine.
Deze kunt u heel dun aanbrengen, is zeer economisch in gebruik en heel 
zacht voor de huid. Veroorzaakt geen huidirritatie omdat de hars minder 
aan de huid kleeft. 

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63
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HARSCASSETTES UNIVERSEEL

Rosa hars universeel
Art.Nr. Details Prijs
2512 110 ml. € 2,00 (1) • € 1,80 (24) € 1,70 (48) • € 1,60 (72)• € 1,45 (144) 

Zachte crème hars met 100% natuurlijke dennenhars en titaniumdioxide, 
werkt ontstekingsremmend en verlaagd de smelt temperatuur. Dankzij de 
zachte en romige textuur en het lagere smeltpunt is het de ideale hars voor 
de meest gevoelige huid en gevoelige gebieden. Tevens ideaal voor mensen 
die gevoelig zijn voor warmte dankzij de lagere temperatuur. Een zeer 
comfortabele, praktische, hygiënische en efficiënte ontharing voor lichaams- 
en gezichtshaar.

Azuleen hars universeel
Art.Nr. Details Prijs
2511 110 ml. € 2,00 (1) • € 1,80 (24) € 1,70 (48) • € 1,60 (72)• € 1,45 (144)  

Zachte 100% natuurlijke dennenhars, met guaiazulene. Bevat azuleen afkomstig uit ka-
milleolie, wat herstellend en verzachtend werkt op de huid. Dankzij de azuleen wordt de 
smelt temperatuur nog lager en heeft tevens een ontstekingsremmende, anti-allergische 
en kalmerende werking. Speciaal aanbevolen voor de gevoelige huid en gevoelige 
gebieden (bikini, oksel & gelaat). Een zeer comfortabele, praktische, hygiënische en 
efficiënte ontharing voor lichaams- en gezichtshaar.

100% Naturel hars universeel
Art.Nr. Details Prijs
2510 110 ml. € 2,00 (1) • € 1,80 (24) € 1,70 (48) • € 1,60 (72)• € 1,45 (144) 

De originele 100% natuurlijke zachte dennenhars voor een efficiënte ontharing. 
Vloeibare, heldere, parfumvrije hars met optimale kleefkracht aan de haren. 
Door de dunne samenstelling werkt het zeer economisch, speciaal aanbevolen 
voor ontharing van grote oppervlakken (zoals benen).
Met een laag smeltpunt voor minimale irritatie. Een zeer comfortabele, prakti-
sche, hygiënische en efficiënte ontharing voor lichaams- en gezichtshaar.

MEEST VERKOCHT!
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Naturel hars 80 gr. USA WAX
 Art.Nr. Details Prijs
2016 80 ml. € 1,95 (1) • € 1,75 (24) • € 1,50 (48) • € 1,35 (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.
PAST IN VEEL HARSVERWARMERS WAARONDER DE CLEAN & EASY 
VERWARMER! NIET VOOR IN ONS HARSPISTOOL! 

Spatelkopjes voor 40 ml. 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)

Naturel en Pearl crème hars 40 gram
Art.Nr. Details  Prijs
2071 40 ml. naturel € 1,60 (1) • € 1,45 (24) • € 1,35 (48) • €1,25 (112)
2073 40 ml. pearl € 1,60 (1) • € 1,45 (24) • € 1,35 (48) • €1,25 (112)

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. 
2X40 GR. CASSETTES PASSEN IN ONS 
UNIVERSEEL HARSPISTOOL!

PASSEN IN ONZE 
HARSPISTOLEN ZIE 

PAG 26 EN 27

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63
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HARSCASSETTES MET ROLDOP

Enkel universeel harspistool kit
Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting
2403     kit  € 90,90  € 121,20   € 30,30
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 voordelige complete kit is zeer geschikt voor 
studenten.  

DEZE ZEER COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

2210 Single harspistoolwarmer incl. basis  € 65,00

2510 Naturel hars 110 ml.   €  2,00

2512  Rosa hars  110 ml.  €  2,00

2511 Azuleen hars  110 ml.  €  2,00

2514  Aloe Vera hars 1ml gr.  €  2,00

2570 Lavendel Lotion Spray  240ml    €  6,95

2572  Aloë Vera Hydra Gel 500ml  €  9,95

2571 Jasmine Oil Spray €  8,95

2573 Ingrown Stop Lotion 150ml €  8,95

2574  Citri clean 500 ml     €  9,95

2402   Lichaamsstrips 100 stuks  €  3,45 

Duo Universeel harspistolen kit
Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting
2292     kit  € 124,15 € 155,20    € 31,05
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 voordelige complete kit is zeer geschikt voor 
studenten. 

DEZE ZEER COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

2241 Duo harspistoolwarmer  + 2 pistolen universeel  € 99,00

20999 2 polige stekker   €  6,25

2510 Naturel hars 110 gr.   €  2,00

2512  Rosa hars  110 gr.  €  2,00

2511 Azuleen hars  110 gr.  €  2,00

2514  Aloe Vera hars 100 gr.  €  2,00

2570 Lavendel Lotion Spray  240ml    €  6,95

2572  Aloë Vera Hydra Gel 500ml  €  9,95

2571 Jasmine Oil Spray €  8,95

2573 Ingrown Stop Lotion 150ml €  8,95

2574  Citri clean 500 ml     €  9,95

2402   Lichaamsstrips 100 stuks  €  3,45 

25% KITVOORDEEL

20% KITVOORDEEL

100 NONWOVEN
Gezichtsstrips

100 NONWOVEN
Gezichtsstrips

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63

>>kijk op onze website voor meer informatie, stap voor stap uitleg en onze youtube video’s<<
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DIVERSE HARSCASSETTES VOOR VERSCHILLENDE WARMERS

Rosa hars
Art.Nr. Details Prijs
2018 15 ml. € 1.45 (1) • € 1,30 (12) • € 1,15 (24)
2017 30 ml. € 1,55 (1) • € 1,40 (12) • € 1,25 (24)
2019 80 ml  € 1,85 (1) • € 1,75 (12) • € 1,65 (24)
Amerikaans model ZONDER  roller o.a. geschikt voor “clean and easy” harsverwarmers. 
In olie oplosbare zachte crème hars met 100% natuurlijke dennenhars en titaniumdioxide, werkt 
ontstekingsremmend en verlaagd de smelt temperatuur. Dankzij de zachte en romige textuur en 
het lagere smeltpunt is het de ideale hars voor de meest gevoelige huid en gevoelige gebieden. 
Tevens ideaal voor mensen die gevoelig zijn voor warmte dankzij de lagere temperatuur. Een zeer 
comfortabele, praktische, hygiënische en efficiënte ontharing voor lichaams- en gezichtshaar.

Roller harscassette 
Art.Nr. Details Prijs
2039 15 ml. € 1,20 (1) • € 1,05 (12) • € 0,95 (24)
2040 30 ml. € 1,20 (1) • € 1,05 (12) • € 0,95 (24)
2044 80 ml.  € 1,20 (1) • € 1,05 (12) • € 0,95 (24)
2041 80 ml.  € 1,20 (1) • € 1,05 (12) • € 0,95 (24)

Naturel hars
Art.Nr. Details Prijs
2022 30 ml. € 1,55 (1) • € 1,40 (12) • € 1,25 (24)
2020 80 ml  € 1,85 (1) • € 1,75 (12) • € 1,65 (24)
Amerikaans model ZONDER roller o.a. geschikt voor “clean and easy” harsverwarmers. In olie oplosbare 
hars. De originele 100% natuurlijke zachte dennenhars voor een efficiënte ontharing. Vloeibare, heldere, 
parfumvrije hars met optimale kleefkracht aan de haren. Door de dunne samenstelling werkt het zeer 
economisch, speciaal aanbevolen voor ontharing van grote oppervlakken (zoals benen). Met een laag 
smeltpunt voor minimale irritatie. Een zeer comfortabele, praktische, hygiënische en efficiënte ontharing 
voor lichaams- en gezichtshaar.

Azuleen hars
Art.Nr. Details Prijs
2028 15 ml. € 1,55 (1) • € 1,40 (12) • € 1,25 (24)
2031 30 ml. € 1,55 (1) • € 1,40 (12) • € 1,25 (24)
2032 80 ml  € 1,85 (1) • € 1,75 (12) • € 1,65 (24)
Amerikaans model ZONDER roller o.a. geschikt voor “clean and easy” harsverwarmers. 
In olie oplosbare zachte 100% natuurlijke dennenhars, met guaiazulene. Bevat azuleen afkomstig 
uit kamilleolie, wat herstellend en verzachtend werkt op de huid. Dankzij de azuleen wordt de smelt 
temperatuur nog lager en heeft tevens een ontstekingsremmende, anti-allergische en kalmerende 
werking. Speciaal aanbevolen voor de gevoelige huid en gevoelige gebieden (bikini, oksel & gelaat). 
Een zeer comfortabele, praktische, hygiënische en efficiënte ontharing voor lichaams- en gezichtshaar.

bovenlip / 
wenkbrauw bikini / oksel lichaam

2039
2040

2044
2041

epilsoft
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Aloë Vera Hydra Gel (alcohol free)
Art.Nr. Details Prijs
2572 500 ml. € 9,95 (1) • € 8,95(3) • € 7,95 (6)
 
Verwijderen van harsresten na gebruik van striphars. Deze 
gel 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 gelverwijderen met een kompresdoek. 
Parfumvrij. 

Lavendel Lotion Spay
Art.Nr. Details Prijs
2570 240 ml.  € 6,95 (1) • € 6,60(3) • € 6,25(6) 

Deze lotion spray wordt gebruikt om de huid te reinigen 
en voor te bereiden voor het ontharen. Deze antiseptische 
oplossing op basis van water en alcohol verwijdert bacteriën, 
oliën en residu van lotions en deodorants, zodat de hars kan 
hechten aan een schoon en fris oppervlak.

Wat het doet: 
• Reinigt en ontsmet de huid voor het ontharen 
• Verwijdert residu van lotions en deodorants 
• Creëert een schoon oppervlak waar hars aan kan hechten

Jasmine Oil Spray 
Art.Nr. Details Prijs
2571 240 ml. € 8,95 (1) • € 8,25(3) • € 7,75(6)

Pre-wax bescherming. De Softépil Jasmine Oil Spray is speciaal 
ontwikkeld om de huid te conditioneren voordat deze in de hars 
wordt gezet en kan worden gebruikt in combinatie met onze 
bekende harsen. Minerale olie en zoete amandelolie creëren 
een beschermende barrière op de huid die de werkzaamheid 
van de hars niet verstoort. Gebruik voor en na harsbehandeling. 

Wat het doet:
• Creëert een beschermende barrière op de huid
• Vergemakkelijkt productvrijgave en verwijdert resten
• Hydrateert de huid om reacties te voorkomen

Aloë Vera Hydra Gel Display
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
6022 9 x 50 ml. € 21,95 (1) • € 19,95 (3)   € 4,95 p.st.
6006 50 ml. € 2,95 (1) • € 2,75 (3)
Aloë vera gel display, bevat 9 tubes. Ideaal voor de verkoop in uw salon.

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11
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Ingrown Stop Lotion
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
2573 150 ml. € 8,95(1) • € 8,10(3) • € 7,50(6)  € 16,95

Lotion tegen ingroeiende haartjes, huidirritaties na het harsen of na elektrische ontharing

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 Ingrown stop lotion gebruiken bij ingegroeide baard- 
en nekharen. Vrouwen kunnen Ingrown stop lotion 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.
Ook ideaal om aan uw klant te verkopen, die deze lotion dan éénmaal per dag moet gebruiken totdat 
de nieuwe haren zijn doorgebroken. 

Citri Clean
Art.Nr. Details Prijs
2574 500 ml. € 9,95(1) • € 8,95(3) • € 8,45(6) 

Een reiniger op basis van citrusvruchten. Reinigt alle oppervlakken in de salon, 
bijvoorbeeld hars, paraffine etc. Laat een heerlijke frisse geur achter. Een `must´ 
voor in iedere salon (niet op de huid gebruiken), bij gebruik op plastic materiaal 
direct droogvegen. 

SOFTÉPIL HARSTRAININGEN

Deze training is bedoeld voor schoonheidsspecialiste 
die graag een eerste kennismaking willen met onze 
producten en ons bedrijf, maar ook voor de schoon-
heidsspecialiste die onze producten al kent. 
Er wordt uitgebreid ingegaan op samenstelling en toe-
passing van ons hele assortiment. 
Voor deze training is geen eigen bijdrage verschuldigd. 
Na afloop van de training kan men desgewenst Softépil 
producten aanschaffen.

Trainingsdata zie onze website: www.nemcosmetics.nl

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11
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LAAT EEN HEERLIJKE 
GEUR ACHTER
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Lichaamsspatels 
Art.Nr. Details  Prijs
2062 100 stuks  € 3,50 (1) • € 3,15 (3) • € 2,90 (6)

Disposable houten spatels voor een uiterst hygiënische 
harsbehandeling.

Filmharsspatels extra lang 
Art.Nr. Details  Prijs
2172 100 stuks  € 4,50 (1) • € 4,15 (3) • € 3,95 (6)

Disposable houten spatels voor een uiterst hygiënische 
harsbehandeling. Speciaal voor filmhars. 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 sterk, zodat de spatel 
niet af breekt tijdens het aanbrengen.

Gezichtsspatels
Art.Nr. Details Prijs
2063 Normaal 100 stuks € 2,50 (1) • € 2,25 (3) • € 1,95 (6)
2298 Precisie 100 stuks € 3,50 (1) • € 3,15 (3) • € 2,90 (6)

Disposable houten spatels voor een uiterst hygiënische 
harsbehandeling. Nu ook in precisie variant met schuine kant, 
ideaal voor het precies 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. € 7,50
3013 800 gr. € 9,50

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

Harsblikhouder
Art.Nr. Details Prijs
2060 1 stuks € 4,00

Harsblikhouder ten behoeve van 400 of 800 grams harsblik.

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11
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Strips op rol, soft
Art.Nr. Details  Prijs
2048 1 Rol   € 10,95 (1) • € 9,95 (3) • € 8,95 (6)

Nonwoven harsstrips op rol 7 cm breed. Voor een zéér 
interessante prijs.  Zelf lengte naar behoefte afknippen. 
Zachte, sterke kwaliteit. 

Softépilbox strips 400, Top kwaliteit
Art.Nr. Details  Prijs
2045 400 stuks  € 16,95 (1) • € 15,25 (3) • € 13,95 (6)

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

Massagebankpapier sterk
Art.Nr. Details  Prijs
4023 90 m. glad   € 17,95 (1) • € 16,15 (6) • € 14,55 (12)
4029 70 m. structuur € 10,45 (1) • € 9,40 (6) • € 8,45 (12)

Sterk tweelaagse cellulose rol massagebankpapier om hygiënisch 
en gemakkelijk te kunnen werken. 60 cm breed. 

Lichaamsstrips classic 100
Art.Nr. Details  Prijs
2402 100 stuks  € 3,45 (1) • € 3,10 (3) • € 2,85 (6)

Voorgesneden nonwoven harspapier voor grote oppervlakten. 
Tegen zéér gunstige prijs. Afmeting: 20 cm lang en 7 cm. breed

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

Voorgesneden nonwoven harspapier voor grotere oppervlakten, 
verpakt per
100 stuks. Deze strips zijn in verhouding met de classic strips dikker, 
zachter en van een nog stevigere kwaliteit. tevens breder en 
langer. Afmeting: 23 x 7,5 cm.

Gelaatstrips op rol, soft economisch
Art.Nr. Details  Prijs
2047 100 meter € 6,95 (1) • € 5,95 (3) 

Harsstrips op rol voor kleinere oppervlakten. Zelf op maat 
afknippen, breedte is 2,5 cm. 
Zéér voordelig, nonwoven, zachte en sterke kwaliteit. 

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11
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100 Lichaamsstrips PLUS

Micro embossed= met structuur
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Gkad

>>Zie onze website voor meer specificaties. <<



info@nemcosmetics.nl   www.nemcosmetics.nl26

HA
RS

EN
HARSVERWARMERS

Softépil Harsverwarmer 400 en 800 gr.
Art.Nr. Details  Prijs
2051 400 gram € 70,00 
2214 800 gram € 79,00 

400 & 800 grams harsverwarmers

▀  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 Softépil 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 Citri Clean.
▀  Aparte aan/uit schakelaar. 
▀  Afmeting: 11 x 21 x 23,5 cm.

Inzetbakje
Art.Nr. Details Prijs
3004 400 gr. € 7,50
3013 800 gr. € 9,50

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

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11
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Sneller opwarmen stripshars: maximaal op 9 (nooit op 10)
Werktemperatuur striphars: 6/6,5
Sneller opwarmen filmhars: 7
Werktemperatuur filmhars: 4/5
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Enkel Roll-on harspistool met basis unit
Art.Nr. Details   Prijs
2210 Harspistool met basis € 65,00 

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 Citri Clean 
   zie pagina 23 voor de Citri Clean) en de kleur vervaagt niet.

CERTIFICAAT 
NEM ACADEMY

HARSTRAINING 
ontharing met film- en striphars

Tijdens de cursus harsen ga je gericht oefenen op 
uiteenlopende lichaamsdelen; benen, armen, 

bikinilijn, bovenlip, kin en wenkbrauwen met film-
hars en striphars. 

Door op professionele wijze deze ontharings-tech-
nieken te leren kun je het onaangename gevoel 
van ontharen tot een minimum beperken en je 

klanten verzekeren van een zo langdurig mogelijk 
resultaat.

Zie voor onze trainingsdata: 
www.nemcosmetics.nl/trainingen

of bel met 
0345-588100
016-632151

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11
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Softépil 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.

Automatische pincet, Epilmatic
Art.Nr. Details Prijs
2118 1 stuk € 14,95 (1) • € 13,95 (3)

Elk 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.
Werk handig en snel je wenkbrauwen bij met de Epilmatic 
automatische pincet. 
Vervaardigd van geheel roestvrij staal. Lengte: 9cm. Bruikbaar in 
vochtige ruimtes en geschikt voor mensen met een nikkelallergie. 
Met schuine bek. Met de Epilmatic automatische pincet heb je 
een staaltje professionele techniek in handen

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11
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Tweezer Pincet schuin
Art.Nr. Details Prijs
2117 1 stuk € 6,95 (1) • € 5,95 (3)
Kwalitatief hoogwaardige pincet met een schuine platte bek.

Inox Pincet recht
Art.Nr. Details Prijs
2119 1 stuk € 3,95 (1) • € 3,65 (3)
Anti allergisch pincet met rechte 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 € 8,50 (1) • € 7,95 (3)
Gemaakt van anti-allergisch inox materiaal. Verkrijgbaar met smalle en 
brede bek om de uiterst fijne haartjes te pakken.

Pincet breed
Art.Nr. Details Prijs
2058 1 stuk € 8,50 (1) • € 7,95 (3)
Gemaakt van anti-allergisch inox materiaal. Verkrijgbaar met smalle en 
brede bek om de uiterst fijne 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 fijne haartjes
vast te pakken.

BEST VERKOCHT!

epilsoft
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Naald 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.

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 (3) 
1563 Pomp 5 liter € 8,50 

Contactgel op waterbasis t.b.v. lichtflits- 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.

Milia naalden
Art.Nr. Details    Prijs  
3200 100 stuks maat 0.55x25 mm  € 4,95 (1) • € 4,50 (3) • € 3,95 (6)
3252 100 stuks maat 0.45x22 mm  € 4,95 (1) • € 4,50 (3) • € 3,95 (6)

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

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

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

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.

0116       0117       0118  

epilsoft
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Deze universele naalden 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 € 17,95 (1) • € 16,45 (3)• € 14,95 (6)
2303 K3 € 17,95 (1) • € 16,45 (3)• € 14,95 (6)
2304 K4 € 17,95 (1) • € 16,45 (3)• € 14,95 (6)
2305 K5 € 17,95 (1) • € 16,45 (3)• € 14,95 (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 € 22,95 (1) € 20,95 (3) 18,95 (6)
2313 K3 € 22,95 (1) € 20,95 (3) 18,95 (6)
2314 K4 € 22,95 (1) € 20,95 (3) 18,95 (6)
2315 K5 € 22,95 (1) € 20,95 (3) 18,95 (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.

Geïsoleerde naalden K2 t/m K5
Art.Nr. Details Prijs
2322 K2 € 23,50 (1) € 21,50 (3) 19,50 (6)
2323 K3 € 23,50 (1) € 21,50 (3) 19,50 (6)
2324 K4 € 23,50 (1) € 21,50 (3) 19,50 (6)
2325 K5 € 23,50 (1) € 21,50 (3) 19,50 (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.

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

epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63
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Puur Collageen vliesmaskers
Art.Nr. Details  Prijs
1602  5 stuks  € 28,95 (1) ● € 27,50 (2) ● € 26,50 (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 
A4 formaat

Caviaar Collageen vliesmaskers
Art.Nr. Details  Prijs
1600  5 stuks  € 30,95 (1) ● € 29,50 (2) ● € 28,50 (4)

Caviar is regenererend, intensief hydraterend vliesmasker. Op basis van marine 
collageenextracten welke inwerken op de fibroblasten 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.

De Beau Mer kwalitatieve gevriesdroogde collageen vliesmaskers gemaakt van fluweelzacht non-woven vlies 
met zeer fijne oplosbare natuurlijke collageenvezels verrijkt met oplosbaar natuurlijk puur collageen. Deze 
collageen maskers zijn gebaseerd op de collageen structuur van de huid waardoor dit collageen diep in de 
huid wordt opgenomen. Het werkt zeer hydraterend, kalmerend, voedend en verstevigend. Het natuurlijke 
collageen is gevriesdroogd wat optimale bescherming biedt aan de natuurlijke ingrediënten en er zijn geen 
conserveringsmiddelen nodig. Daarom zijn deze collageen vliesmaskers geschikt voor alle huidtypen en kunnen 
er nog extra werkstoffen worden toegevoegd.

Hoe gebruikt u deze fantastische maskers: 
U legt het droge masker op de gereinigde huid, mag over oogcontour, de juiste vorm en neus/mond gat knipt 
u uit. Bevochtig het collageen vliesmasker met onze speciale spray lotion, of lauwwarm water met een spons of 
kompres. Het krijgt een gelei achtige structuur en breng het met vingers of spatel goed in model, strijk de laatste 
restjes lucht weg zodat het goed op het gezicht aansluit. Laat het 20-30 minuten inwerken, eventueel kunt u de 
werking bevorderen door de Vapozone te gebruiken.

Kwalitatieve, hoogwaardige 
maskers volledig gemaakt in 
Duitsland. .

Het Puur Collageen vliesmasker kunt u ideaal 
combineren met uw actieve ingrediënten 
als serums en gels etc. onder dit masker als 
Booster   

Lotion voor gebruik bij de maskers
Remineralising & Revitalizing Water
Art.Nr. Details  Prijs V.A.P.
4794 150 ml.  € 13,45 € 25,90
4817 150 ml   € 12,95 

Geschikt voor elk moment op de dag. Sluit uw ogen en ervaar de “Seawater Mist” die u naar 
de revitaliserende zeekust brengt. U voelt de verfrissende, tonifierende en stimulerende zee 
elementen die de huid weer in evenwicht brengen.
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Vitamine C collageen vliesmakser
Art.Nr. Details  Prijs
1607  5 stuks  € 30,95 (1) ● € 29,50 (2) ● € 28,50 (4) 

Het masker bevat vitamine C, werkt als sterke ant-oxidant, beschermt de huid tegen 
UV-stralen en vrije radicalen. Dit maker geeft de huid een vitamine boost en geeft de 
huid weer energie. Het ondersteunt het collageen weefsel en vertraagt veroudering. Dit 
masker is ook geschikt voor dames met acne rosacea , A-4 formaat

Hyaluronzuur collageen vliesmasker 
Art.Nr. Details  Prijs
1608 5 stuks  € 33,95(1) ● € 32,50(2) ● € 31,50 (4) 

Hyaluronzuur staat bekend om zijn vochtbindende werking. Het hyaluronzuur vliesmasker 
herstelt de huidlagen en brengt het vochtgehalte weer op niveau. Het vult oppervlakkige 
vochtrimpels op en zorgt voor een zachte en stralende huid. Dit masker werkt langer door 
op dagen dat de luchtvochtigheid hoger is. 

Hibiscus Esculentus Botox-effect collageen vliesmasker
Art.Nr. Details  Prijs
1604  5 stuks  € 30,95 (1) ● € 29,50 (2) ● € 28,50 (4)

Vermindert de samentrekking van spiercellen, ontspant en verzacht de fijne lijntjes.
Het werkzame bestanddeel van Hibiscus esculentus vertraagt het biologische proces 
van huidveroudering met zijn cel beschermende (anti-oxidant) werking. Huidgebieden 
kunnen apart behandeld worden. 

Aloë Vera collageen vliesmaskers
Art.Nr. Details  Prijs
1601  5 stuks  € 30,95 (1) ● € 29,50 (2) ● € 28,50 (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. 

Puur collageen oogcontour-vliesmasker, complete bril
Art.Nr. Details  Prijs
1605  10 stuks  € 17,50 (1) ● € 16,00 (2) ● € 14,95 (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.

Puur collageen onder ooglid masker
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.

Kwalitatieve, hoogwaardige 
maskers volledig gemaakt in 
Duitsland. .
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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. 

Stap 1: Verwijder de plastic beschermlaag.
Stap 2: Leg het masker over een schoon en droog gelaat.
Stap 3 Laat het masker 15-20 minuten zijn werk doen
Stap 4: Verwijder het masker en masseer een serum in de huid. 
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“Silky” anti-aging gelvliesmasker
Art.Nr. Details  Prijs
1614  1 stuk  € 4,95 (1) ● € 4,45 (10) ● € 3,95 (20) ● € 3,55 (30)  

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 gestresste, vermoeide huid snel doen ontspannen en heeft daarnaast een oplevend effect.

Lifting 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, waar-
onder 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 Lifting en Anti-Aging 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 Anti-Aging 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 spe-
ciaal gemaakt voor de rijpere huid. Door de toevoeging van onder andere verzach-
tende amandelolie ook geschikt voor de normale huid.

Deze pagina vervangt de huidige pagina 34 in deze catalogus
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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 fluweelzachte textuur en geeft een prachtige teint.

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, verfijnt 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 verfijnt het lijntjes en rimpels en 
verminderd de eerste tekenen van het ouder worden. Dit masker voelt aan als een rubbersubstantie. 

Puriprime
Art.nr.  Details   Prijs 
1617  150 ml.  € 16,95 (1) • € 15,95 (3)

Zuiverende, verzorgende en aromatische lichaamslotion. Voor een diepe huidreiniging en 
verzorging. Te gebruiken na het douchen, maak een washandje vochtig en breng daarop Puriprime 
aan. Wrijf met lichte druk over de huid. Een complete huidreiniging en verzorging in 1. U hoeft het 
product niet te verwijderen.

Skin C Powder
Art.nr.  Details   Prijs 
1618  20 gr.  € 29,95 (1) • € 28,45 (3)

Cosmetisch huidpoeder met 90% Vitamine C en 3% kojinezuur om een complete verzorging en 
glans aan alle huidtypen te bieden. In het bijzonder om de huidstructuur en het uiterlijk van een 
verouderde en acné gevoelige huid te verbeteren. Een egale, mooi verzorgde huid als resultaat. 
U mengt het poeder met een beetje water.
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Bio Cellulose Lifting Masker
Art.nr.  Details   Prijs    
1615 1 stuk  € 10,95 (1) • € 9,95 (5)  

Top kwaliteit 100 % puur biocellulose masker met als hoofddoel 
huidverjonging en verbetering. Met o.a. Hyaluronzuur voor optimale 
hydratatie en huidelasticiteit. Rejuline, laatste generatie peptide die 
de huid verstevigd. Quinoa extract rijk aan polysacharide voor een 
liftend effect. Aloë Vera plantextracten voor intense hydratatie en 
verzachtende eigenschappen. 

Bio Cellulose Brilliant Masker
Art.nr.  Details   Prijs    
1616 1 stuk  € 10,95 (1) • € 9,95 (5)  

Brilliant Mask is een innovatieve professionele behandeling die is 
ontworpen om de effecten om te keren van hyperpigmentatie en 
huidsveroudering. 
100% bio-cellulose masker met, vitamine C, citroenzuur en anti aging 
ingrediënten. 
Deze actieve ingrediënten, die door het masker worden vrijgegeven 
zijn specifiek om huidverkleuring te verminderen en te minimaliseren, 
celvernieuwing en huid regeneratie te bevorderen.

Bio Cellulose Anti-Aging Masker
Art.nr.  Details   Prijs    
4685 1 stuk  € 8,95 (1) • € 7,95 (5)

Een Bio-Cellulose Masker verrijkt met hyaluronzuur en marine collageen 
die een soort 2e huid vormt. De huid wordt gehydrateerd, zichtbaar 
voller en ziet er jonger en gladder uit. Rimpels worden verzacht, het 
gezicht hervindt een jeugdige uitstraling. Een biotechnologie afge-
leide formulering voor een nieuwe zintuiglijke ervaring en uitzonderlijke 
werkzaamheid.
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Professionele huidverzorging, maak kennis met deze 
speciaal maskers
Wilt u eens iets anders aan uw behandeling toevoegen dan zijn onze speciaal maskers een 
echte aanrader.
Combineer een Alginaat of Peel off masker eens met een van de Biologics, een Biologic 
bevat hoge concentraties aan werkstoffen met ieder zijn eigen werking. Deze ampullen 
mogen in combinatie met een behandeling gebruikt worden of zelfstandig als mini kuur en 
geven uw behandeling een echte boost. Voor elk masker is er een perfecte Biologic om te 
combineren voor het beste resultaat.

FLASH BEAUTY BEHANDELING MET ALGINAAT MASKERS

Descongestive Relaxing Mask N.101
Art.Nr. Details Prijs
8630 9 stuks € 48,50
Ontzwellend en ontspannend Alginaat masker voor de gevoelige en beschadigde huid. 
Perfecte combinatie met 8662 Biologic sensitive

Purificant Mask N.102
Art.Nr. Details Prijs
8637 9 stuks € 48,50
Zuiverend Alginaat masker voor de vette en gecombineere huid. 
Perfecte combinatie met 8660 Biologic Biopure

Nourishing mask N.103
Art.Nr. Details Prijs
8635 9 stuks € 48,50 
Voedend Alginaat masker met kaviaar extract voor een droge huid. 
Perfecte combinatie met 8665 Biologic Argan en Kaviaar

Active-Re-Hydration Mask N.104
Art.Nr. Details Prijs
8636 9 stuks € 48,50
Hydraterend en beschermend Alginaat masker voor een vochtarme huid. 
Perfecte combinatie met 8666 Biologic H20

Intensive Lifting Firming Mask N.105
Art.Nr. Details Prijs
8631 9 stuks € 48,50
Liftend Alginaat masker voor een verslapte huid. 
Perfecte combinatie met 8663 Bilogical Revital

Anti -Oxidant Lightening Vit. C+C Mask N.106
Art.Nr. Details Prijs
8632 9 stuks € 48,50 
Revitaliserend Alginaat masker met Vit. C voor een vermoeide huid. 
Perfecte combinatie met 8674 Biologic Vitamin C+C

Elixir Integral Anti-Aging N.107
Art.Nr. Details Prijs
8633 9 stuks € 48,50
Regenererend Anti Aging Aliginaat masker voor de rijpere huid. 
Perfecte combinatie met 8664 Biologic Integral

Time Retard Mask N.108
Art.Nr. Details Prijs
8634 9 stuks € 48,50 
Opspannend Alginaat masker met botox like extracten, speciaal voor rimpels.
Perfecte combinatie met 8661 Biologic Tensilift
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SERUMS

Biologic Biopure pH Regulating Serum
Art.Nr. Details  Prijs
8660 10 ampullen 3ml.  € 46,75 
Specifiek geformuleerd om de huid te verzorgen met overmatige talgproductie, glans, 
onzuiverheden en/of roodheid.

Biologic Tensilift Serum
Art.Nr. Details Prijs
8661 10 ampullen 3ml.  € 46,75 
Speciaal samengesteld om de gevoeligste zones te behandelen en te verzorgen die 
worden beïnvloed door expressie-rimpels, zoals van de ogen en lippen

Biologic Sensitive Serum
Art.Nr. Details Prijs
8662 10 ampullen 3ml.  € 46,75 
Deze serum bevat een hoge concentratie van actieve werkstoffen. Speciaal voor de 
gevoelige en reactieve huid met roodheid en en gebrek aan comfort.

Biologic Revital Triple Action Reafirming Serum
Art.Nr. Details  Prijs
8663 10 ampullen 3ml.  € 46,75  
Specifiek geformuleerd om de huid te behandelen en te verzorgen met een gebrek aan 
elasticiteit en stevigheid.

Biologic Integral Mature Skin Global Restruction Serum
Art.Nr. Details Prijs
8664 10 ampullen 3ml.  € 46,75 
Speciaal voor rimpels, verlies van textuur, dikte, elasticiteit en stevigheid van de huid

Biologic Vitamin C+C Anti Oxidant lightning Serum
Art.Nr. Details  Prijs
8674 10 ampullen 3ml.  € 46,75  
Specifiek geformuleerd om de huid te behandelen en te verzorgen met oxidatieve stress, 
tekenen van vroegtijdige veroudering en gebrek aan helderheid.

Biologic Argan & Caviar Intensive Global Regeneration Serum
Art.Nr. Details  Prijs
8665 10 ampullen 3ml.  € 46,75  
Specifiek geformuleerd om de huid te verzorgen en te behandelen met dehydratatie, 
desquamatie en tekort aan essentiële voedingsstoffen. 

Biologic H20 Complete Moisturizing Serum
Art.Nr. Details  Prijs
8666 10 ampullen 3ml.  € 46,75  
Behandeld de droge, gedehydrateerde huid

Biologic Instant Flash Immediate Effect Lifting
Art.Nr. Details  Prijs
8667 10 ampullen 3ml.  € 46,75 
Speciaal voor een huid met gebrek aan stevigheid en verwijde poriën. Ideaal  om aan te 
brengen onder de make up
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PEEL OFF MASKERS

Mask N.1-Peel off Universal Mask
Art.Nr. Details Prijs
8652 12 stuks € 33,35
Universeel masker geschikt voor een gedehydrateerde en droge huid.

Mask N.2-Energy Mask
Art.Nr. Details Prijs
8653 12 stuks € 33,35
Peel off masker voor een gedehydrateerde droge huid 
met gebrek aan vitaliteit en energie. 

Mask N.3-Remoisturizing Mask
Art.Nr. Details Prijs
8654 12 stuks € 33,35 
Hydraterend peel off masker geschikt voor de eerste 
tekenen van huidveroudering. Bevat hyaluronzuur.

Mask N.4-Anti-Age Mature Skin Mask
Art.Nr. Details Prijs
8655 12 stuks € 33,35 
Peel off masker speciaal voor de rijpere huid met verlies van 
stevigheid en elasticiteit.

Mask N.5-Anti Wrinkles
Art.Nr. Details Prijs
8650 12 stuks € 33,35
Anti Aging peel off masker, optimaliseerd de hudratatie en voedt de huid, 
hersteld de huidbarrière, verminderd rimpels en werkt verstevigend

Mask N.6-Descongestive Mask Sensitive Skin behandelingen
Art.Nr. Details Prijs
8651 12 stuks € 33,35
Peel off masker geschikt voor een gevoelige huid, roodheid en couperose. 

Mask N.7-Depigmenting Mask
Art.Nr. Details Prijs
8657 12 stuks € 33,35
Peel off masker voor hyperpigmentatie.

Mask N.8-Anitoxidant Iluminating Mask
Art.Nr. Details Prijs
8658 12 stuks € 33,35
Peel off masker geschikt voor een huid met oxidatieve stress en 
vroegtijdige veroudering van de huid.

Mask N.9-Purifying Mask
Art.Nr. Details Prijs
8659 12 stuks € 33,35 
Peel off masker geschikt voor een vette/gecombineerde huid, 
onzuiverheden, acné en dehydratatie.
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Druivepit  massageolie 
Art.Nr. Details  Prijs
4371 500 ml.  € 15,95 (1) ● € 14,95 (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.

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 Belaste spieren, 100 ml.    € 5,75 (1) ● € 4,95 (3)

Arganolie Bio 100% natuurlijk
Art.Nr. Details  Prijs
2833 100 ml.  € 11,95 (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 Franse Lavendel,10 ml. € 6,95  (1)  ● € 6,50  (3) 
2706  Essentiële Olie Eucalyptus Wild, 10 ml. € 3,95  (1)  ● € 3,25  (3) 
2708  Essentiële Olie Lavendel Berg, 10 ml. € 8,45  (1)  ● € 7,95  (3) 
2702 Essentiële Olie Tea Tree Bio, 10 ml. € 5,95  (1)  ● € 5,75  (3)
2713 Essentiële Olie Sinaasappel Pera Zoet, 10 ml. € 3,95  (1)  ● € 3,45  (3)
2721 Essentiële Olie Eucalyptus Bio Radiata, 10 ml. € 6,95  (1)  ● € 6,05  (3)
2722 Essentiële Olie Rozemarijn, 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, 10 ml. € 8,45  (1)  ● € 7,60  (3)
2715 Essentiële Olie Patchouli, 10 ml. € 8,20  (1)  ● € 7,75  (3)
2714 Essentiële Olie Pompelmoes, 10 ml. € 4,65  (1)  ● € 4,20  (3)
2704 Essentiële Olie Citroen Italië, 10 ml. € 4,55  (1)  ● € 3,90  (3) 
2719 Essentiële Olie Den Pinus Sylves, 10 ml. € 4,30  (1)  ● € 3,85  (3)
2716 Essentiële Olie Petit Grain Bigarada, 10 ml. € 4,50  (1)  ● € 4,05  (3)
2726 Essentiële Olie Bergamot Italië, 10 ml. €10,95 (1)  ● €10,15 (3)
2710 Essentiële Olie Citronella, 10 ml. € 4,75  (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 India, 10 ml. €11,95 (1)  ● €10,35 (3)
2701 Essentiële Olie Geranium Bourbon, 5 ml. € 9,45 (1)  ● € 8,95  (3)
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Aromamengsels; compositie van essentiële oliën
2759 Fris, 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 Tegen rooklucht, 10 ml.   € 6,45 (1) ● € 5,95 (3)
2750 Zomeravond, 10 ml.   € 6,45 (1) ● € 5,95 (3)
2755 Adem-vrij, 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 ’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. 

Hydrofiele 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 dode 
zeezoutgel 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 dode zeezoutgel is een 100% natuurlijk huidverzorgingsproduct.



info@nemcosmetics.nl   www.nemcosmetics.nl42

W
IM

PE
R-

 E
N

 W
EN

KB
RA

UW
V

ER
F

WIMPER- EN WENKBRAUWVERF

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) 
3169 Lichtbruin € 6,95 (1) • € 6,75 (6) • € 6,45 (12) 
Inhoud: 15 ml. 

Kleur ontwikkelaar 3% oxidant
Art.Nr. Details  Prijs
3167 50 ml.  € 4,45 (1) • € 3,95 (3) 

Deze stabiele ontwikkelaar is vloeibaar en wordt gemengd met de wimperverf voor een 
perfecte kleurdekking. 50 ml. is goed voor ongeveer 100 toepassingen.

Verf verwijderaar XT
Art.Nr. Details  Prijs
3064 100 ml.  € 10,95 (1) • € 9,95 (3) 

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

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. 

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. 

Wilt u meer weten over onze 
STAGECOLOR make - up?
Laat u informeren door één van 
onze specialisten of kijk op onze 
website voor meer informatie.
i: www.nemcosmetics.nl
e: info@nemcosmetics.nl
tel: 0345-588100
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Wimper- en wenkbrauwverf RefectoCil
Art.Nr. Details  Prijs
3501 Diep zwart € 5,75 (1) ● € 5,45 (6) ● € 4,75 (12) 
3504 Grijs  € 5,75 (1) ● € 5,45 (6) ● € 4,75 (12) 
3511 Blauw zwart € 5,75 (1) ● € 5,45 (6) ● € 4,75 (12) 
3502 Diep blauw € 5,75 (1) ● € 5,45 (6) ● € 4,75 (12) 
3503 Natuurbruin € 5,75 (1) ● € 5,45 (6) ● € 4,75 (12) 
3505  Lichtbruin  € 5,75 (1) ● € 5,45 (6) ● € 4,75 (12) 
3506  Kastanje  € 5,75 (1) ● € 5,45 (6) ● € 4,75 (12) 
3531 Rood  € 5,75 (1) ● € 5,45 (6) ● € 4,75 (12) 
3530 Blond  € 5,75 (1) ● € 5,45 (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 en ontwikkelcrème
Art.Nr. Details  Prijs
3507 Vloeistof 100ml. € 5,95 (1) ● € 5,45 (3) ● € 4,95 (6) 
3508 Crème 100 ml. € 6,45 (1) ● € 5,95 (3) ● € 5,65 (6)
Vloeistof oxidant 3%, werkzaam tot de laatste druppel. Voor een perfecte kleurdekking 
100 ml is goed voor ongeveer 200 toepassingen.
De 3% oxidant 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 en zachte kwaliteit. Sluit soepel op de huid, neemt overtollige verf 
op die de huid van kleuring behoedt.

Wimperblaadjes regular 
Art.Nr. Details  Prijs
3514 96 stuks  € 4,45 (1) ● € 3,95 (3) ● € 3,75 (6) 

Beschermende crème
Art.Nr. Details  Prijs
3512 75 ml.  € 7,50 (1) ● € 6,95 (3) ● € 6,45 (6) 
Deze vette crème wordt aangebracht op de oogleden s ter bescherming van verf op de tere 
huid rond de ogen en tegen uitdroging. Houdt tevens de wimperblaadjes op hun plaats. Met 
Vitamine E, Aloë Vera en amandelolie.

Verf verwijderaar
Art.Nr. Details  Prijs
3513 150 ml.  € 10,95 (1) ● € 9,95 (3) ● € 9,45 (6) 
Om de gemorste wimperverf op de huid te verwijderen. 
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Sensitive wimper- en wenkbrauwverf RefectoCil
Art.Nr. Details  Prijs
3520 Zwart  € 6,75 (1) ● € 6,45 (6) ● € 5,75 (12) 
3521 Donkerbruin € 6,75 (1) ● € 6,45 (6) ● € 5,75 (12) 
3522 Middenbruin € 6,75 (1) ● € 6,45 (6) ● € 5,75 (12) 
3523 Lichtbruin  € 6,75 (1) ● € 6,45 (6) ● € 5,75 (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 Ontwikkel-gel 60 ml.  € 10,95 (1) ● € 9,95 (3) ● € 9,00 (6)

Op zilvernitraat basis speciaal voor de gevoelige huid. 
Eenvoudig in gebruik en druipt niet. Meng niet met de verf.
Zie onze website voor een volledige beschrijving.

Sensitive Verf verwijderaar
Art.Nr. Details   Prijs
3525 Sensitive 150 ml.  € 11,95 (1) ● € 10,95 (3) ● € 9,95 (6)

Om de gemorste wimperverf op het materiaal en van de huid te verwijderen. 
Zeer geschikt voor de gevoelige huid en speciaal voor de sensitive wimperverf.

Perfect benadrukte wimpers en wenkbrauwen 
voor de gevoelige huid. 
Een oplossing voor iedereen, ook als u een gevoelige 
huid heeft.

Refectocil Sensitive – Plantaardige basis 
• Snel 
• Sensitive 
• Langdurig resultaat tot 6 weken 

Refectocil Sensitive wordt aangebracht in een 2-stappensysteem. Met Refectocil Sensitive geef je de meest gevoelige ogen 
een onweerstaanbaar effect. 

• Zet Refectocil siliconenpads onder de ogen zodat de verf de huid niet raakt. 
• Gebruik Refectocil afdekcrème voor het ooglid en rondom de wenkbrauwen voor verdere bescherming.
• Neem een klein beetje Refectocil Sensitive (kleine tube)  in de gewenste kleur en breng dit aan met de witte 
 applicatie stick. Laat dit 2 minuten inwerken. Bij de wenkbrauw breng je dit aan in de haargroeirichting.
• Met een wattenstaafje de opgebrachte kleur verwijderen.
• Gebruik nu dezelfde hoeveelheid gel-ontwikkelaar (grote tube) en breng dit met de grijze gekartelde applicatie
 stick secuur aan. Laat de gel 1 minuut intrekken.
• Gebruik een vochtig katoenen wattenschijfje om de gel te verwijderen van de wimpers en/of wenkbrauwen.
 
Kun jij je techniek nog iets verbeteren voor perfecte wenkbrauwen? 
Meld je dan aan voor onze Brow Shaping Masterclass. 
Meer informatie op op pagina 45
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EVO MEGA LONG LASH - Natuurlijke volle wimpers
Art.Nr. Details  Prijs
3941 1 stuk  € 32,95 (1) ● € 29,95 (3)  V.A.P € 59,90

Dit wimper- en wenkbrauw groei serum zal u verbazen, wimper groei serum helpt u naar langere en 
vollere wimpers in slechts 4 tot 8 weken en maakt uw wenkbrauwen voller. Deze veilige professionele 
unieke formule ondersteunt en stimuleert de wortels van uw wimpers (en wenkbrauwen) tot groeien 
en zal je dus helpen om langere, vollere en dikkere wimpers te krijgen. Geniet van je langere, vollere, 
dikkere  wimpers in slechts een paar weken.

MASTERCLASS BROW SHAPING 

Wil jij werken met hoogwaardige producten en een unieke aanpak? Meld je dan aan voor één van onze 
BROW SHAPING MASTERCLASSES. Met onze tool maak je gemakkelijk gelijke wenkbrauwen en met onze 
Softépil wax en Refectocil een smooth en strak resultaat. 
Als een getrainde, toegewijde Brow-artiest kun jij je klanten perfecte, symmetrische wenkbrauwen bieden. 
Er is geen betere manier om vertrouwen en loyaliteit van klanten te winnen. Perfecte wenkbrauwen zijn niet 
meer weg te denken in het schoonheidsideaal.  

• Het versterken van het vertrouwen in jouw kennis en 
     vaardigheden
• Theorie haren, wax en kleuringen 
• Praktijk tekenen, verven, shapen en correcties.

Wilt u meer weten?
Wij staan voor u klaar om te helpen!  
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Compleet hygiëne pakket
Art.Nr. Details Prijs Normaal        Korting
1530 Compleet € 134,50 € 150,40  € 15,90

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 

Hygiënepakket A
Art.Nr. Details Prijs Normaal        Korting
1531 Pakket A € 19,50 € 24,45 € 4,95

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 € 99,00 € 105,95 € 6,95

Hygiënepakket B bestaat uit: 1 l. Bacsteryl en 1 x Ultrasoon 
Reiniger Basic. Voor het reinigingen van gereedschap. Gebruik: 
De mengverhouding is 1:50=2%.

Hygiënepakket C
Art.Nr. Details Prijs Normaal Korting
1533  Pakket C € 18,95 € 21,25 € 2,30

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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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   € 6,95 (1) • € 6,25 (3) • € 5,65 (6)

Met een N-nummer goedgekeurd door GGD voor oppervlakte reiniging. 

Bacsteryl vloeistof (Ultrasoonvloeistof)
Art.Nr. Details  Prijs
1505 1 liter   € 6,95 (1) • € 6,25 (3) • € 5,75 (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 € 1,45
1561 5 liter  € 36,95 (1) • € 33,95 (3) 
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 flitsen 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 is een allesreiniger voor de bekleding van stoelen en oppervlakken. 
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Ultrasoonreiniger Basic
Art.Nr. Details  Prijs
1514 600 ml.   € 99,00 

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   € 17,50 (1) • € 15,00 (3) 

Te gebruiken in combinatie met de Bacsteryl of Alcohol 70%. 
Uitsluitend voor reiniging en desinfectie van instrumenten. 

Depperfles met dispenser
Art.Nr. Details  Prijs
1525 240 ml.   € 4,95 

Uiterst hygiënische depperfles met dispenser om uw watten te bevochtigen met 
ontsmettings- of reinigingsproduct zonder verspilling of verontreiniging.
Gebruik: Druk met uw vingers het watje op de depperfles. Zo wordt het automatisch 
bevochtigd. 

Citri Clean
Art.Nr. Details Prijs
2574 500 ml. € 9,95(1) • € 8,95(3) • € 8,45(6) 

Een reiniger op basis van citrusvruchten. Reinigt alle vlekken in de salon, bijvoorbeeld 
hars, paraffine etc. Laat een heerlijke frisse geur achter. Een `must´ voor in iedere salon 
(niet op de huid gebruiken).
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Disposable tanga’s vrouwen
Art.Nr. Details  Prijs
1534 100 stuks  € 11,95 (1) • € 10,95 (3) • € 9,95 (6)

Tanga slips ‘non woven’ speciaal voor vrouwen, éénmalig gebruik. Met elastiek geschikt voor alle maten.

Gesloten ‘sauna slippers’
Art.Nr. Details  Prijs
1536 20 paar  € 9,95 (1) • € 8,95 (3) • € 8,45 (6)

Comfort voor uw klanten met rubber anti-slipzool. Verkrijgbaar in één maat.

Extra brede disposable haarband
Art.Nr. Details  Prijs
1537 100 stuks  € 9,95 (1) • € 8,95 (3) • € 8,45 (6)
 
Houdt het haar van uw klant schoon tijdens de gelaatsbehandeling. Verkrijgbaar in één maat met 
elastiek. Voordelige dispenserverpakking.

Cliëntenmutsen
Art.Nr. Details   Prijs
4006 100 stuks   € 8,00 (1) • € 7,20 (3) • € 6,45 (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. 

Douchemutsen
Art.Nr. Details   Prijs
4010 100 stuks   € 10,95 (1) • € 9,95 (3) • € 8,95 (6)

Deze plastic mutsjes zijn elastisch en ruim genoeg om je haar onder te stoppen. 
Na gebruik gooi je hem weg.

Chirurgische mondkapjes 3-laags
Art.Nr. Details  Prijs
4004 50 stuks wit € 3,45 (1) • € 2,95 (3) • € 2,65 (6) 
4025 50 stuks roze € 3,45 (1) • € 2,95 (3) • € 2,65 (6)
4001 50 stuks blauw € 3,45 (1) • € 2,95 (3) • € 2,65 (6)

Deze uitvouwbare hypo-allergene mondkapjes met maar liefst 3 lagen, hebben een zeer hoge 
filtratiegraad (99% bacteriele filtratie). Inclusief aanpasbare neusklem en oorelastiek. Voordelige 
dispenserverpakking. 
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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)

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 € 1,50 (1) • € 1,40 (3) • € 1,30 (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. 100% Katoen en pluist niet. 

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.

Milia naalden
Art.Nr. Details    Prijs  
3200 100 stuks maat 0.55x25 mm  € 4,95 (1) • € 4,50 (3) • € 3,95 (6)
3252 100 stuks maat 0.45x22 mm  € 4,95 (1) • € 4,50 (3) • € 3,95 (6)

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

Naald 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.
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Vinyl handschoenen
Art.Nr. Details  Prijs
4032 Extra small € 6,45 (1) • € 5,95 (3) • € 5,45 (6)
4002 Small  € 6,45 (1) • € 5,95 (3) • € 5,45 (6)
4003 Medium  € 6,45 (1) • € 5,95 (3) • € 5,45 (6)
4030 Large  € 6,45 (1) • € 5,95 (3) • € 5,45 (6)

De vinyl handschoenen zijn poedervrij. Verpakt per 100 stuks. 

Nitrile handschoenen
Art.Nr. Details  Prijs
4036 Extra small € 8,45 (1) • € 7,95 (3) • € 7,45 (6)
4021  Small   € 8,45 (1) • € 7,95 (3) • € 7,45 (6)
4022  Medium  € 8,45 (1) • € 7,95 (3) • € 7,45 (6)
4027 Large  € 8,45 (1) • € 7,95 (3) • € 7,45 (6)
 

Deze nitrile handschoenen zijn poedervrij. Verpakt per 100 stuks. 

Soft Nitrile handschoenen
Art.Nr. Details  Prijs
4033  Small 150  € 11,95 (1) • € 11,45 (3) • € 10,95 (6)
4034  Medium 150  € 11,95 (1) • € 11,45 (3) • € 10,95 (6) 

Deze soft nitrile handschoenen zijn poedervrij. Verpakt per 150 stuks. 

Plastic schorten
Art.Nr. Details  Prijs
0126 100 stuks  € 12,95 (1) • € 11,95 (3) • € 10,95 (6) 

Om uw kleding schoon te houden tijdens 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 € 5,95 (1) • € 5,65 (3) • € 5,30 (6)
4007 Small   € 5,95 (1) • € 5,65 (3) • € 5,30 (6)
4008 Medium   € 5,95 (1) • € 5,65 (3) • € 5,30 (6)
4028 Large  € 5,95 (1) • € 5,65 (3) • € 5,30 (6)

Deze latex handschoenen zijn gepoederd met een absorberend laagje poeder. 
Verpakt per 100 stuks. 
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Massagebankpapier sterk
Art.Nr. Details  Prijs
4023 90 m. glad   € 17,95 (1) • € 16,15 (6) • € 14,55 (12)
4029 70 m. structuur € 10,45 (1) • € 9,40 (6) • € 8,45 (12)

Sterk tweelaagse cellulose rol massagebankpapier om hygiënisch en 
gemakkelijk te kunnen werken. 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 los
Art.Nr. Details  Prijs
4012 50 stuks  € 14,95 (1) • € 13,95 (3) • € 13,45 (6) 

Een pakket met 50 disposable losse lakens, zodat u snel en hygiënisch 
kunt werken. Speciaal voor lichaamspakkingen. 

Alutherm pakkingsfolie
Art.Nr. Details  Prijs
4050 150 x 210 cm. € 3,25 (1) • € 2,95 (3) • € 2,50 (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.
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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 paraffine- 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.
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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. 

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. 

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 € 119,95 

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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Plastic spatel
Art.Nr. Details  Prijs
8067 1 stuk (92 mm) € 0,75 (1) • € 0,65 (3)
8068 1 stuk (135 mm) € 0,95 (1) • € 0,85 (3)
8070 1 stuk (157 mm) € 1,05 (1) • € 0,95 (3)
8071 1 stuk (169 mm) € 1,05 (1) • € 0,95 (3)
8069 1 stuk (179 mm) € 1,05 (1) • € 0,95 (3)

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.

Comedonedrukker
Art.Nr. Details  Prijs
7167 1 stuk  € 4,95 (1) • € 3,95 (3) 

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. 

Disposable Boxers
Art.Nr. Details  Prijs
4052 10 stuks  € 6,30 (1) • € 5,75 (6)
 
Boxers speciaal voor mannen, éénmalig gebruik.
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Traditionele sponsjes
Art.Nr. Details  Prijs
3053 2 stuks  € 1,70 (1) • € 1,50 (3) • € 1,30 (6)
3054 10 stuks  € 5,50 (1) • € 4,95 (3) • € 4,50 (6)

Droge, uitwasbare, viscose sponzen voor het verwijderen van make-up, milk, peeling of makser 

Ronde spons gelaat
Art.Nr. Details  Prijs
3047 2 stuks  € 4,90 (1) • € 4,45 (3) 

Ideaal voor het aanbrengen en verwijderen van make-up. Hoe vaker u ze gebruikt, 
des te zachter ze worden.

Dikke ronde spons lichaam en gelaat
Art.Nr. Details  Prijs
3052 2 stuks  € 9,90 (1) • € 8,95 (3) 

Dikke hypoalergene spons met een zéér zachte textuur. 

Cylinder spons
Art.Nr. Details  Prijs
3048 2 stuks  € 5,60 (1) • € 4,95 (3) 

Voor het professioneel aanbrengen van make-up.

Driehoek make-up spons 
Art.Nr. Details  Prijs
3049 8 stuks  € 2,95(1) • € 2,50 (3) 

Perfect gesneden nitrile, zachte hypoalergene driehoeken Latexvrij. 
Ideaal om professionele make-up mee aan te brengen. 

Ovale peeling spons
Art.Nr. Details  Prijs
3203 2 stuks  € 4,95 (1) • € 4,45 (3) 

Hypoalergeen spons. Ideaal om de huid met specifieke producten te peelen, reinigen en dan te 
verwijderen.

Grote Lichaamspons
Art.Nr. Details  Prijs
3055 1 stuks  € 7,75 (1) • € 6,95 (3) 

Voor het verwijderen van lichaamspeelingen en maskers. Ook geschikt voor algemene 
lichaamsreiniging

Pakkings lichaamsspons
Art.Nr. Details  Prijs
3201 1 stuk  € 6,95 (1) • € 6,25 (3) 

Ontwikkeld om de overgebleven parafango en restjes lichaamspakking te verwijderen.
Laat na de wasbeurt geen vlekken na.
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Penselen van topkwaliteit, gemaakt voor precies en nauwkeurig werk

Lippenkwastje
Art.Nr. Details  Prijs
3041 1 stuk  € 3,25 (1) • € 2,60 (3) 

Gemaakt van topkwaliteit sabelbont. Mooi afgerond en fijn om als 
ipliner te gebruiken.

Schuine kwast
Art.Nr. Details  Prijs
3042 1 stuk  € 3,45 (1) • € 2,95 (3) 

Gemaakt van topkwaliteit sabelbont. Schuin en plat om wenkbrauwen te 
accentueren of op te vullen met wenkbrauw poeder. 
Kan ook gebruikt worden om een eyeliner met poeder of een vloeibaar 
product aan te brengen. 

Eyeliner penseel
Art.Nr. Details  Prijs
3040 1 stuk  € 2,85 (1) • € 2,45 (3) 

Gemaakt van topkwaliteit sabelbont. Ideaal voor het aanbrengen 
van een eyeliner of details.

Maskerkwast “Elite”
Art.Nr. Details  Prijs
3038 1 stuk  € 5,45 (1) • € 4,95 (3) 

Gemaakt van hoge kwaliteit haar. 
Speciaal afgerond voor het aanbrengen van maskers.

Contour en blushkwast “Elite”
Art.Nr. Details  Prijs
3037 1 stuk  € 6,95 (1) • € 6,25 (3) 

Gemaakt van topkwaliteit sabelbont.
Mooi afgerond om poeder over het gelaat a

Blush en poederkwast “Elite”
Art.Nr. Details  Prijs
3036 1 stuk  € 8,95 (1) • € 7,95 (3) 

Gemaakt van topkwaliteit sabelbont, voor het aanbrengen en 
verdelen van poeder make-up en het gelaat meer diepte te geven 
door te schaduwen.
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Wimper-/Wenkbrauwkam en borstel
Art.Nr. Details  Prijs
3039 1 stuk  € 2,45 (1) • € 1,95 (3) 

Penseel met een kammetje om wenkbrauwen in model te brengen en wimpers te 
scheiden en te borstelen.

Waaierpenseel
Art.Nr. Details  Prijs
3035 1 stuk  € 4,95 (1) • € 4,45 (3) 

Biedt vele mogelijkheden, om oogschaduw of blush aan te brengen of contouren 
te accentueren.

Mascaraborstel
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. Breng eenvoudig mascara aan 
en/of de wimpers en wenkbrauwente kleuren of te kammen.

Oogschaduw applicator
Art.Nr. Details  Prijs
3045 1 stuk  € 1,95 (1) • € 1,75 (3) 

Zwarte spons-applicator, om oogschaduw met hoge kleurintensiteit precies aan te 
brengen.

Paraffinepenseel
Art.Nr. Details  Prijs
3005 1 stuk  € 5,75 (1) • € 4,95 (3) 

Steke warmte bestendige borstel voor het aanbrengen van paraffine op gelaat en 
lichaam.
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Marine Drops
Art.Nr. Details Prijs              VAP.
5061 28 stuks € 8,95 (1) • € 8,05 (3) • € 7,45 (6)     € 16,95 

Heerlijk ruikende badparels op basis van algen, 
rijk aan minerale zouten, zuivere plantaardige 
actieve ingrediënten, citroen, tea tree olie en 
calendula. Gebruik de parels in uw nagelbadje 
voor het reinigen en desinfecteren van de nagels
Tevens worden de huid en nagels intensief 
gehydrateerd en de pH-waarde hersteld. Ideaal 
als eerste stap in een manicurebehandeling. 

Tropical Peel
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
5063 200 ml. € 13,95 (1) • € 12,50 (3) • € 11,75 (6)   € 27,90  

Een zachte peelingcréme met een fijne korrel. 
De heerlijke formule van mangoextracten, 
aloë vera, jojoba-olie en vitamine E. De fijne 
korreltjes verwijderen dode huidcellen en 
andere onzuiverheden op een zachte wijze. 
Inmasseren tot de microkorreltjes verdwenen 
zijn 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 
en verrijkt met bloemen extracten. Brengt 
de natuurlijke collageen en vochtbalans 
in orde. Laat geen vettig gevoel na op de 
handen. 

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, macadamianoot, karitéboter 
en kiwipitjes voor optimale voeding 
en intense hydratatie. 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, kan ook als masker gebruikt 
worden. Breng een dikke laag aan 
en laat het 10 minuten inwerken.

Mango Cuticle Oil
Art.Nr. Details  Prijs   VAP.
5069 9 x 10ml. (display) € 18,95 (1) • € 17,95 (3) € 4,00
5079 10 ml.  € 2,25 (1)    
5068 30 ml.  € 5,95 (1) • € 5,35 (3) 

Een verzorgende exclusieve 
geconcentreerde 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. 

 

Flexnail
Art.Nr. Details Prijs   VAP.
5066 15 ml. € 5,00 (1) • € 4,65 (3)  € 9,95

Het versterkt en verhard de nagels 
dankzij de natuurlijke exclusieve 
formule van paardestaart, vanren 
en een kruid dat rijk is aan siliconen 
en zink. De nagels worden soepel, 
verstevigd en beschermd tegen 
splijten en buigen. Het bevat 
tevens olijfolie.
Tweemaal per week aanbrengen 
op de nagels.

Has succesfully completed the professional internship, 

organized by the school

Trainer’s signature Date
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Salon: 30 ml. pipet
Verkoop: roll-on 10 ml. flesje
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Aloë Vera nagellak remover 
zonder aceton
Art.Nr. Details Prijs   VAP.
5075 100 ml. € 3,40 (1) • € 3,20 (3)  € 6,40
5042 1 liter € 12,45 (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   
5044 1 liter € 12,65 (1) • € 11,40 (3) 

De nagellakremover met aceton verwijdert 
nagellak snel en gemakkelijk van de natuurlijke 
nagels. 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. € 3,45 (1) • € 2,95 (3)  € 5,90

Oliegel om de nagelriemen te weken voor een makkelijke 
verwijdering. De formule met aloë vera welke op een zachte 
manier dode huidcellen van de nagelriemen en de nagels 
verwijdert. Ook geschikt voor de voeten.
Laat het 30 seconden tot max. 5 min. inwerken, zodat u 
eenvoudig de nagelriemen naar achter duwt en verwijderd. 

Nageldoekjes op rol
Art.Nr. Details Prijs
5402 2x500 st. € 5,95 • €4,95 (3) 
5403 Houder € 12,50 
 
Vierkante niet pluizende tissueschijfjes op een rol. 
Voorgeperforeerd en dus zeer eenvoudig los te 
scheuren. Gemakkelijk in gebruik in combinatie 
met de doorzichtige houder.  

Nailfoilwraps “Easy off”
Art.Nr. Details Prijs
5408 100 st. € 7,95 • € 6,95 (3)

Zeer handig 2-in-1 product om semi-permanente nagellak te 
verwijderen. Voorgesneden aluminiumfolie met watje, waar u een 
klein beetje soak-off opdoet, voordat u het rond de af te weken 
nagel wikkeld.

Has succesfully completed the professional internship, 

organized by the school

Trainer’s signature Date
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Diamond Base Coat
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5018 14 ml. € 3,45 (1) • € 3,20 (6) • € 2,95 (12)   € 6,95

Beschermende basis met diamantpoeder. De nagels worden beschermt tegen verkleuring.  
Garandeert een betere hechting van de nagellak en werkt tevens verstevigend op de nagels.  

Nail Force Conditioner
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5400 14 ml. € 3,45 (1) • € 3,20 (6) • € 2,95 (12)   € 6,95

Om uw nagels extra te voeden en te beschermen tegen scheuren en andere beschadigingen. 

Nail Force Strengthener
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5023 14 ml. € 3,45 (1) • € 3,20 (6) • € 2,95 (12)   € 6,95

Nagelversterkende behandeling op basis van calcium. Geeft de nagels meer flexibiliteit en voorkomt splijten, 
scheuren en afbreken. Breng de eerste dag twee lagen aan en vervolgens één laag per dag.  

Ultra Shine Top Coat
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5094 14 ml. € 3,45 (1) • € 3,20 (6) • € 2,95 (12)   € 6,95

Speciaal ontwikkeld voor het geven van een mooie, glanzende finishing touch. Formaldehyde vrij. 
Gebruik: Breng de topcoat over de nagellak aan. Vormt een beschermend laagje, die afschilfering van de 
nagel voorkomt. Verkort de droogtijd

French Manicure Top Coat
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5047 14 ml. € 3,45 (1) • € 3,20 (6) • € 2,95 (12)   € 6,95

Speciale topcoat voor uw French Manicur. Vormt een beschermend laagje en verkort de droogtijd.  

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. € 3,95 (1) • € 3,75 (6) • € 3,50 (12)   € 7,90

Met de unieke mix aan verschillende oliën blijft de nagellak beschermt tegen uitdroging fixeert de nagellak 
en laat hij de nagellak sneller drogen. Daarnaast hydrateert hij de nagelriemen en geeft het een mooie glans. 
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Lac Fix
Art.Nr. Details Prijs     VAP.
5095 14 ml. € 3,45 (1) • € 3,20 (6) • € 2,95 (12)   € 6,95

De aceton-vrij formule, te gebruiken wanneer de nagellak nog nat is om onvolmaaktheden zoals belletjes 
weg te werken. Beschermt tevens de nagellak tegen beschadigingen. 

Flash Dry
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
5076 30 ml. € 7,75 (1) • € 7,45 (6) • € 7,15 (12) • € 13,95

Laat de nagellak super snel drogen en geeft een mooie glans. Bevat amandelolie om de nagels te 
verzorgen en beschermen. Sprayflesje 30 ml. is heel handig in gebruik.

Nagellak verdunner
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
5093 30 ml. € 3,95 (1) • € 3,75 (6) • € 3,50 (12)  € 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.

Has succesfully completed the professional internship, 

organized by the school

Trainer’s signature Date

Total Care
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
5401 14 ml. € 3,45 (1) • € 3,20 (6) • € 2,95 (12)  € 6,95

Een nieuwe complete nagel verzorging met calcium, soja en vitamines welke uw nagels versterken , voeden 
en de groei stimuleren. Uw nagel scheurt of breekt niet meer af. Gebruik het onder uw nagellak. 

Silk Filler
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
5019 14 ml. € 3,45 (1) • € 3,20 (6) • € 2,95 (12)  € 6,95

Om oneffen nagels vlak te maken. De gebruikte nylonbasis vult alle gleufjes en ribbels in de nagels op. 
Zorgt voor een glad oppervlak en laat de nagellak beter hechten.
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Nieuwe generatie sterke gel nagellak
• Wordt aangebracht als nagellak • Gegarandeerd langdurig perfect gelakte nagels vergelijkbaar met gel.  
• 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 66, of een 
training te volgen.
Om van onderstaande staffels gebruik te maken mag u kleuren mixen, het moeten er dus niet 6 van dezelfde kleur zijn. 

PRIJZEN ALLE GEL REVOLUTION NAGELLAK 15 ml.:  € 18,95 (1) •  € 17,95 (3) • € 16,95 (6)

Has succesfully completed the professional internship, 

organized by the school

Trainer’s signature Date

Art.nr 5316 
BB Pink(46)

Art.nr 5544 
French Beige(15)

Art.nr 5313 
Glam Pink(21)

Art.nr 5353 
Gloss FX Blue(37)

Art.nr 5343 
French Nacre(18)

Art.nr 5312 
Dark Fuchsia(05)

Art.nr 5314 
USA Pink(22)

Art.nr 5333 
Trendy Mauve(01)

Art.nr 5376 
Light Pink(60)

Art.nr 5309 
Fuchsia(28)

Art.nr 5351
Frambuesa(32)

Art.nr 5604
Silver de Nuit(79)

Art.nr 5345 
Warm Pink(25)

Art.nr 5375 
Fuchsia Glam(67)

Art.nr 5315 
Night Pink(41)

Art.nr 5335 
Orange(23)

Art.nr 5341 
French White(14)

Art.nr 5377 
Love Pink(65)

Art.nr 5600
French Saumon(100)

Art.nr 5393 
Granate(27)

Art.nr 5380 
Fashion Show(76)

Art.nr 5319 
Prune(35)

Art.nr 5394 
Grape Purple(38)

Art.nr 5320 
Light Purple(42)

Art.nr 5317
Wine Red(16)

Art.nr 5330
Purple Terr(58)

Art.nr 5389 
Backstage(75)

Art.nr 5305 
Cherry(36)

Art.nr 5302 
Classic Red(54)

Art.nr 5387 
Metal Brique(64)

Art.nr 5306 
Rouge Brique(44)

Art.nr 5307 
Coral

Art.nr 5303 
Metallic Red(04)

Art.nr 5373 
Red Summer(62)

Art.nr 5304
Red(17)

Voor het complete en actuele assortiment kijkt u het beste op onze website: www.nemcosmetics.nl
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Has succesfully completed the professional internship, 

organized by the school

Trainer’s signature Date

Art.nr 5383 
Blue Green(59)

Art.nr 5625
Marron Desire(104)

Art.nr 5347
Glam Maroon(06)

Art.nr 5325
Dark Terra(29)

Art.nr 5338 
Lagoon(20)

Art.nr 5326
Light Terra(30)

Art.nr 5348 
Dark Brown(07)

Art.nr 5327 
Terra(31)

Art.nr 5340 
Atlantique(43)

Art.nr 5329 
Make up Terra(45)

Art.nr 5334
Pandora(10)

Art.nr 5388
Rouge Marrocain(73)

PRIJZEN GEL REVOLUTION NAGELLAK 15 ml.:  € 18,95 (1) •  € 17,95 (3) • € 16,95 (6)

Art.nr 5386 
Prestance(72)

Art.nr 5395 
Vert Nuit(39)

Art.nr 5382 
Collezioni(77)

Art.nr 5381 
Mode(74)

Art.nr 5636
Gris Metallic(106)

Art.nr 5328
Gris Bleu(33)

Voor het complete en actuele assortiment kijkt u het beste op onze website: www.nemcosmetics.nl
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Has succesfully completed the professional internship, 

organized by the school

Trainer’s signature Date

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 (5402) met cleanser professional (5365) om de nagel stofvrij en schoon 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 fixatie 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 (5402) 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  € 95,00  € 108,30 € 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  

5402 Nageldoekjes     €  5,95

5034 Paarse vijl    €  0,80 

 

Hierbij kunt u gebruik maken van onze UV-Lampen zie pag. 123

(5365) (5352) (5357)

(5034)(5402)
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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. € 13,95 (1) • € 12,95 (3)

Complete nagelreiniger voor schoon en 
stofvrij maken van de nagel.

Bond
Art.Nr. Details Prijs
5356 10 ml. € 8,95 (1) • € 8,50 (3) • € 7,95 (6) 

Deze fixeert en zorgt voor een goede aanhechting 
van de kleurgellak.

Ecotech Base/Gloss
Art.Nr. Details Prijs
5391 15 ml. € 18,95 (1) • € 17,95 (3) • € 16,95 (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. € 19,95 (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. € 9,95 (1)  • € 8,95 (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. 

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. € 18,95 (1) • € 17,95 (3) • € 16,95 (6)  

Perfecte basis voor de kleurgellak en afwerking door zijn 
high gloss effect.

Nailfoilwraps “Easy off”
Art.Nr. Details Prijs
5408 100 st. € 7,95 • € 6,95 (3) 

Zeer handig 2-in-1 product om semi-permanente 
nagellak te verwijderen. Voorgesneden 
aluminiumfolie met watje, waar u een klein beetje 
soak-off opdoet, voordat u het rond de af te weken 
nagel wikkeld.
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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.

Bokkenpootje
Art.Nr. Details     Prijs
5032 Plastic 1 st.  € 1,95 (1) • € 1,75 (3)
5104 Hout 15st.   € 1,95 (1) • € 1,75 (3)

Duwt de nagelriemen terug. Keuze uit 
de traditionele houten bokkenpootjes of  
plastic.

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.

Nagelriemduwer en cleaner
Art.Nr. Details Prijs
5396 1 stuk € 7,95 (1) • € 6,95 (3)

Roestvrij staal. Aan 2 kanten te 
gebruiken. Nagelriemduwer en 
cleaner.

Manicure nagelschaar
Art.Nr. Details Prijs
5031 1 stuk € 3,95 (1) • € 3,45 (3)

Essentiële schaar met licht gebogen 
punt voor precisie werk.

Nagelriemschaar
Art.Nr. Details Prijs
5397 1 stuk € 6,95 (1) • € 6,45 (3)

Klassieke RVS schaar voor het knippen van 
nagelriemen. Elegant en ergonomisch 
vormgegeven handgrepen.

Depperfles 
Art.Nr. Details Prijs
1525 1 stuk € 4,95 (1) 

Handige dispenser voor alcohol of 
nailcleaner.

Has succesfully completed the professional internship, 

organized by the school

Trainer’s signature Date
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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).

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. 

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.

Mengcup
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.
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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. 

2 zijdige polisher vijl 400
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. 

Paarse vijl 120/180
Art.Nr. Details Prijs
5034 1 stuk € 0,90 (1) • € 0,80 (5) • € 0,70 (10) 

Twee-in-één´. Een fijne en mediumzijde om de natuurlijke nagel op te 
ruwen of om oude acryle en gelrestanten te verwijderen. 

Bedrukte vijl 100/180
Art.Nr. Details Prijs
5035 1 stuk € 0,90 (1) • € 0,80 (5) • € 0,70 (10) 

Bedrukt met motieven. 

Klassieke manicure vijl 150/220
Art.Nr. Details Prijs
5038 1 stuk € 0,65 (1) • € 0,55 (5) • € 0,50 (10) 

Een vijl met een fijne en middelfijne zijde om de natuurlijke nagel in 
vorm te vijlen. 

Acrylic vijl 80
Art.Nr. Details Prijs
5037 1 stuk € 0,90 (1) • € 0,80 (5) • € 0,70 (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
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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. 

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 flexibel oppervlak 
om snel en effectiënt te werken. 

Vijlen display inclusief 30 vijlen
Art.Nr. Details Prijs
5000 1 display € 18,95 (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 VOETVERZORGING 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.

Meer informatie?
Wij staan voor u klaar!
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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 Exfoliant
Art.Nr. Details Prijs
7012 200 ml. € 8,75 (1) • € 7,95 (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. € 5,15 (1) • € 4,65 (3) • € 4,25 (6) € 8,50
7174 500 ml. € 14,25 (1) • € 12,95 (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. € 7,95 (1) • € 6,95 (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. 
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Tea Tree Oil 
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
7014 6x15 ml. € 39,95 (1) • € 36,95 (3) • € 35,00 (6)  € 13,95 
7027 15 ml. € 6,95 (1) • € 6,75 (3)   € 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 en 6x15 ml. 
verkoopdisplay compleet. 

Urebalm PLUS
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
7017 100 ml. € 5,00 (1) • € 4,50 (3) • € 4,15 (6)  € 8,30
7018 500 ml. € 14,00 (1) • € 12,95 (3)

Specifieke 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. 
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Belcream Future
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
7024 100 ml. € 4,95 (1) • € 4,45 (3) • € 4,10 (6)  € 8,20
7023 500 ml. € 11,95 (1) • € 10,95 (3)

Specifieke 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 Ultra - anti transpirant
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
7019 100 ml. € 5,00 (1) • € 4,50 (3) • € 4,15 (6)  € 8,30
7020 500 ml. € 14,00 (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) • € 4,95 (6)   € 9,90
7176 500 ml. € 19,50 (1) • € 17,50 (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) € 8,80
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. 
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PEDICURE INSTRUMENTEN - Pedicurevijlen + frezen

Indian Ocean Salts
Art.Nr. Details Prijs
7181 600 gr. € 15,95 (1) • € 14,95 (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. € 24,95 (1) • € 22,45 (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. 

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 
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Pedicuretang met bufferveer 14 cm
Art.Nr. Details  Prijs
7113 1 stuk  € 18,95 

Nageltang 11 cm
Art.Nr. Details  Prijs
7146 1 stuk  € 12,50  

Dubbele heveltang
Art.Nr. Details  Prijs
7148 Fransstaal € 44,95 

Vellen nagelriemtang 10 cm
Art.Nr. Details  Prijs
7114 1 stuk  € 7,95 

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. € 13,95
7152 Mesje 11, 100 st. € 13,95
7153 Mesje 15, 100 st. € 13,95
7154 Mesje 20, 100 st. € 13,95

Excavator combi, dubbel
Art.Nr. Details  Prijs
7119 1 stuk  € 5,85 

Comedonedrukker
Art.Nr. Details  Prijs
7167 1 stuk  € 4,95 (1) • € 3,95 (3) 
5030 1 stuk  € 3,95 (1) • € 3,50 (3) 

Nagelriemduwer + Cleaner
Art.Nr. Details  Prijs
5396 1 stuk  € 7,95 (1) • € 6,95 (3)
Roestvrij staal. Aan 2 kanten te gebruiken. 

Hoekvijl
Art.Nr. Details  Prijs
7115 1 stuk  € 5,85

7167

5030
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Kom naar onze showroom

Oefen en leer in ons trainingscentrum

Onze technische dienst helpt u graag

NEM COSMETICS
Schoonheid op haar best!

Sinds de oprichting in 1972 is NEM 
Cosmetics B.V. intens betrokken bij 
de ontwikkeling van de professionele 
schoonheidsbranche. Daarbij zijn 
kwaliteit, innovatie en service nog steeds 
onze kernwaarden. Met deskundig ad-
vies voor het compleet inrichten en 
exploiteren van salons, ondersteunen we 
onze partners om maximaal resultaat uit 
hun salon te halen.
Al onze apparatuur en saloninricht-
ing voldoen aan hoge kwaliteitseisen. 
Daarom wordt elk product standaard 
afgeleverd met onze NEM + kwaliteitsga-
rantie, dit biedt u professionaliteit en ze-
kerheid. Zo haalt u maximaal rendement 
uit uw investering. Onze producten zijn 
niet alleen van uitstekende kwaliteit, wij 
dragen ook zorg voor de best mogelijke 
ondersteuning. Tevens kunt u rekenen op 
onze inruilgarantie: bij aankoop van een 
nieuw apparaat ontvangt u altijd een 
gegarandeerd bedrag retour bij inleve-
ring van uw oude apparaat. 
Op de volgende pagina’s vindt u een 
greep uit ons complete assortiment. Het 
complete assortiment ziet u op onze 
website: www.nemcosmetics.nl. Via onze  
digitale nieuwsbrief houden we u op de 
hoogte van nieuwe producten, trainin-
gen, aanbiedingen, open dagen etc. 
In onze showroom en trainingscentrum 
kunt u alles uitproberen en ervaren. 

Wilt u meer weten, we staan voor u klaar!

Onze contactinformatie
Voor Nederland:  0345-588100
Voor België:  016-632151
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APPARATUUR EN SALONINRICHTING

NEMTEC verzekert u van duurzame, kwalitatieve en professionele apparatuur & saloninrichting voor uw schoonheidsin-
stituut. Geheel naar uw wens en prijsklasse kunt u kiezen uit een uitgebreid 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 

TDA         Blend
Ultrasound

Cavitatie

Mesotherapie
Microdermabrasie

Electroporatie

Behandelstoel

Tabouret
loupelamp

Werktafel
VAPOZONE

Borstelapparaat

IPl 
LASER

Iontoforese

APPARATUUR
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New
TDA

SYSTEMATIC 
BEAUTY

Intensieve dieptetherapie met
actieve werkstoffen specifiek

voor de huid. Voor een stralende,
gezonde huid van binnenuit. 

SEYO TDA

Lease vanaf 
€ 221,20 p/m

Medical anti - agingtherapie
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SEYO TDA

EFFECTIEF
& ZACHT

Na het reinigen begint de behandeling met de SEYO 
PREPARE dermabrasie. Hierbij worden dode huidcel-
len zacht en efficiënt
verwijderd. De SEYO PREPARE dermabrasie onder-
steunt de opname van de actieve TDA-stoffen (bv. 
hyaluroncomplexen) en activeert de collageenvor-
mende cellen. SEYO PREPARE bereidt  de huid opti-
maal voor op de diepwerkende TDA-behandeling. 
Deze legt zich dan doelgericht toe op de verschil-
lende lagen van de huid. De TDA-applicator wordt 
op een bepaalde afstand over de te behandelen 
huid geleid. Het toestel toont daarbij de vooruit-gang 
van de behandeling en geeft de verandering aan 
naar andere delen van de huid. SEYO TDA verloopt 
zonder direct contact met de huid en zorgt voor een 
lichte, aangenaam verkwikkende massagedruk op 
het huidoppervlak. De gezichtsmaskers van SEYO vor-
men de ontspannende afsluiter van de behandeling. 
Ze verfrissen en ontspannen de huid met een inten-
sief gevoede huid als resultaat. SEYO herstelt de huid 
vanaf nul. 
Ze regenereert zich van binnenuit en krijgt zo haar 
natuurlijke strakheid terug. Bij een regelmatige TDA-
behandeling worden reserves in de diepste lagen 
van de huid gevormd. Deze stimuleren permanent de 
celdeling en zorgen voor een duurzaam verbeterde 
teint. De natuurlijke structuur van de huid wordt 
zichtbaar verstevigd en de diepte van de rimpels 
wordt verminderd. Daarbij vermindert TDA de rimpels 
en de huid wordt jeugdiger en frisser. 

TRANSDERMALE APPLICATIE

Een mooie huid is geen kwestie van leeftijd. Met 
SEYO TDA bestaat er nu een anti-agingtherapie die 
de huid duurzaam strakker maakt. En dat zonder in-
jecties. TDA staat voor transdermale Applicatie – en 
is daarmee het eerste dermatologisch-esthetische 
therapiesysteem wereldwijd dat anti-agingstoffen 
non-invasief tot in de diepste lagen van de huid 
voert.

TDA PREPARE  
DE PERFECTE VOORBEREIDING

De microdermabrasie met TDA PREPARE maakt 
een gecontroleerde verwijdering van het bovenste 

hoornvlies mogelijk door het met saffier bezette 
3D-behandelingsoppervlak. SEYO PREPARE bestaat 
uit een driedelige toolset. Deze even doeltreffende 

als simpele dermabrasie bereidt de huid optimaal 
voor op de regeneratieve dieptetherapie.

SEYO TDA is het resultaat van uitgebreid onder-
zoeks- en ontwikkelingswerk en het is momenteel de 
enige regeneratieve, non-invasieve therapie-vorm 
die maximale verzorging van de huid in de diepte 
mogelijk maakt. Zo zet SEYO TDA een grote sprong 
voorwaarts in de richting van dermatologisch - cos-
metische perfectie.

1. Activeren van de LP3-formule
In de TDA-applicator wordt de met 
actieve bestanddelen verrijkte TDA-
dragersubstantie met zuivere zuurstof 
tot microdeeltjes gecombineerd.

2. Doordringen van de huidbarrière
De microdeeltjes worden met precisie 
en aan supersonische snelheid op de 
huid aangebracht.

3. Binnendringen van de werkzame 
stoffen in de diepte
TDA opent de bovenste lagen van 
de huid en creëert zo een invalspoort 
voor het doordringen van de huid 
van bv. hyaluronzuren tot in de diepe 
onderhuid.

4. Reservevorming voor duurzame 
werking
Al na slechts enkele behandelingen 
ontstaan reserves die de celdeling en 
de regeneratie van de huid duurzaam 
stimuleren.
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SEYO TDA

Tijdens een SEYO TDA- behandeling opent het uni-
eke LP 3 complex de bovenste huidlaag en 
worden microparticels (1/5000ste van een millime-
ter) door de huid getransporteerd. 
Micronisatie is het zo klein maken van de werkstof-
fen dat deze door de natuurlijke barrières van de 
huid passen. Dit houdt in dat de actieve werkstoffen 
tot in de celkern kunnen komen om de huid te ver-
beteren en te verjongen.  

ONZE STERREN

VOOR ELKE HUID HET JUISTE PROGRAMMA 
SEYO TDA is intuïtief bedienbaar en past zich procesges-
tuurd aan de desbetreffende behandelingssituatie aan. 
Afhankelijk van het huidtype en de leeftijd van de per-
soon die behandeld wordt, staan er geschikte program-
ma’s ter beschikking. Tijdens de behandeling informeert 
het systeem via touchscreen over de behandelingstijd- 
en intensiteit van de therapie en leidt het u door het 
behandelingsproces en de verschillende toepassingsge-
bieden. SEYO TDA produceert uit de omgevingslucht zeer 
geconcentreerde en zuivere zuurstof. Dit is een essentieel 
onderdeel van de behandeling. Door de hoge partiële 
druk van de zuurstof worden de speciale barrièrebrekers 
in de preparaten geactiveerd. Deze openen het hoorn-
vlies zodat de actieve bestanddelen erdoor kunnnen en 
doelgericht in de diepe dermis kunnen binnendringen.

VOOR ELKE HUID HET JUISTE PRODUCT
Om de huidveroudering succesvol tegen te gaan, heeft 
SEYO vijf op maat gemaakte producten ontwikkeld. Ze 
bieden de huid alles wat ze nodig heeft en stimuleren 
de natuurlijke regeneratie van de huid, verbeteren het 
vochtgehalte en de elasticiteit van de huid en bescher-
men met een antioxidanten-complex tegen vrije radi-
calen. Verkrijgbaar in drie verschillende concentraties: 
HYAL N5, HYAL N10 en MITOCELL. De keuze wordt ge-
maakt op basis van hoe rijk de zorg moet zijn. Voor spe-
ciale noden, zoals de geïrriteerde, ontstoken of onzuivere 
wordt PRODERM aanbevolen. POLAR heeft een verhel-
derende werking tegen pigment- en ouderdomsvlekken. 
De producten zijn geschikt voor elke leeftijd en voor elk 
huidtype. Ze worden onder farmaceutische omstan-
digheden geproduceerd en dermatologisch getest. 
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Hyal N5 TDA
Art.Nr.:17020 Details: 6 stuks 1,2 ml.   
Beschermt de jonge huid tegen huidveroudering door omgevingsfactoren, hydrateert de huid tot in de 
diepte, geeft haar waardevolle vitamines en egaliseert de eerste droogtelijntjes.

Hyal N10 TDA
Art.Nr.:17021 Details: 6 stuks 1,2 ml.  
Stimuleert de huideigen collageenproductie, bevordert de microcirculatie en activeert de opname van 
werkzame bestanddelen in de diepste lagen van de huid. Voor een natuurlijk „lifting effect“

Mitocell TDA
Art.Nr.:17022 Details: 6 stuks 1,2 ml. 
De hoogste concentratie aan anti-agingstoffen zorgt voor een diepe regeneratie van de 
celbeschadiging van de huid, zichtbaar minder rimpels en een jongere uitstraling.

Proderm TDA
Art.Nr.:17023 Details: 6 stuks 1,2 ml.  
Bestrijdt onzuiverheden en ontstekingen van de huid. Heeft een antibacteriële werking en helpt het 
huidbeeld te verbeteren

Polar TDA
Art.Nr.:17024 Details: 6 stuks 1,2 ml. 
Beschermt de huid met zijn actieve complexformule tegen invloeden van buitenaf en voorkomt 
verkleuringen en huidveroudering. De unieke formule bevordert de afschilfering van de huid en draagt zo 
bij aaneen egalere teint.

Canaboost TDA
Art.Nr.:17025 Details: 6 stuks 1,2 ml.
Het activeert de cellen en biedt de huid intensieve verzorging en duurzame regeneratie. Hennepolie 
versterkt het celmembraan, beschermt het huidbeeld en vermindert rimpels

Dermacool TDA
Art.Nr.:17026 Details: 6 stuks 1,2 ml.
Verkoelt, verzacht en hydrateert de huid. Ondersteunt het eigen herstelmechanismus,vermindert 
roodheid en het spanningsgevoel van de gestresste huid. Aanbevolen als aftersun-behandeling of 
nabehandeling voor alle huidirriterende behandelingen.

Fight TDA
Art.Nr.:17028 Details: 6 stuks 1,2 ml.  
Vermindert rimpels, voedt de huid en hydrateert. De natuurlijke beschermende functie van de huid 
wordt versterkt, de microcirculatie wordt gestimuleerd en celvernieuwing wordt bevorderd.

Rescue TDA
Art.Nr.:17027 Details: 6 stuks 1,2 ml.  
Kalmeert de gevoelige, gestresste en geïrriteerde huid – vooral na het scheren – en helpt roodheid, 
irritaties en lichte ontstekingen teverminderen. Bovendien wordt de huid duurzaam gehydrateerd.

Cover Hyal Mask
Art.Nr.:17029 Details: 6 stuks
Het COVER HYAL masker van SEYO is de perfecte ondersteuning voor de TDA anti-aging behandelingen: 
het werkt diepgaand, stimuleert de eigen collageenproductie van de huid, bevordert celvernieuwing en 
optimaliseert huidhydratatie. Voor een stevigere huid en een stralend frisse teint.

Cover Proderm Mask
Art.Nr.:17030 Details: 6 stuks
Met COVER PRODERM heeft SEYO een echt wonderwapen voor de problematische huid gecreëerd: met actieve 
ingrediënten die ook worden gebruikt in de PRODERM TDA-behandeling, heeft het masker een verzachtend effect 
op de door bacteriën gestres0ste, inflammatoire geïrriteerde of door acne aangetaste huid.



info@nemcosmetics.nl   www.nemcosmetics.nl84

A
PP

A
RA

TU
UR

ZONER ANTI AGING SYSTEEM

ANTI-AGE LIFTING OM JE SCHOONHEID TE ONTHULLEN
ZONER TRILOGY IS EEN PERFECTE TECHNIEK VOOR NATUURLIJKE BEAUTY

UNIEK ANTI-AGE RESULTAAT

Lease vanaf 
€ 209,90 p/m

+50% +70%-60%
VERHELDEREND VERSTEVIGINGTEKENEN VAN VEROUDERING

BIOSTIMCELL RADIOLIFT MESOPORATION
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ZONER ANTI AGING SYSTEEM

DE  ZONER -ANTIAGE TRILOGY is een zeer ge-
avanceerd en krachtig apparaat waarin drie technologie-
ën zitten. Welke perfect samenwerken om een   direct huid 
verbeterende, anti-aging en liftend effect te verkrijgen 
zonder bijwerkingen.

Steeds meer mensen vragen naar medische huidverzor-
ging om hun uiterlijk te verbeteren. Hier speelt de Zoner, 
het multifunctioneel technologisch apparaat, op in. De 
samenwerking van Biostimcell – Radiolift en Mesoporation 
geven direct een enorm huid verbeterend en liftend ef-
fect op het gelaat, nek en decolleté en een verstrakkend 
effect op het lichaam. De Zoner minimaliseert rimpels, sti-
muleert collageenaanmaak, is huid verstrakkend en heeft 
een direct antiaging effect. Dankzij de drie ergonomische 
handstukken kan de specialist alle delen van het gelaat 
en lichaam goed behandelen. De vorm van de handstuk-
ken maakt het de specialist mogelijk om een veilige grip 
te hebben, zonder teveel inspanning, dus ook comfort-
abel voor de behandelaar. Het innovatieve en lichte 
ontwerp maakt het de specialist mogelijk om de speci-
fieke protocollen van de Zoner eenvoudig uit te voeren, 
zelfs op moeilijk bereikbare gebieden. De behandeling is 
comfortabel en kan veilig worden uitgevoerd wat voor 
ontspannen en effectieve behandelingen zorgt.

BIOSTIMCELL
Laserled infrarood 855nm wat je fibroblasten stimuleert om 
collageen aan te maken. Het stimuleert je metabolisme 
en helpt dus de huid zichzelf te repareren. Het versterkt 
bloedvaatjes en verbeterd couperose. Werkt ontstekings-
remmend dus ook bij acne huid te gebruiken.

RADIOLIFT
Radiofrequentie therapy is de technologie van vandaag. 
Gecontroleerd volgens ons exclusieve protocol, stimu-

leert het de aanmaak van collageen en verminderd de 
tekenen van huidveroudering op gelaat en lichaam met 
een langdurig effect. Door de juiste verwarming van de 
huid verhogen de fibroblasten de collageenaanmaak in 
aantal maar ook in meer collageen soorten. Hiervoor is de 
juiste, niet agressieve, gecontroleerde opwarming van de 
huid nodig. Dit regelt de Zoner allemaal voor u.

MESOPORATIE
De mesoporatie techniek is ook bewezen effectief in de 
medische sector. Ook wel bekend als naald-vrije diepe 
en snelle penetratie van cosmetische serums en actieve 
werkstoffen. Met mesoporatie technologie neemt de huid 
100x meer actieve werkstoffen op dan wanneer u het met 
de hand aanbrengt. Zeer effectief zeker na de vacuüm 
en microdermabrasie behandeling. Doordat speciale se-
rums diep de huid (en cellen) worden ingesluisd. Het ver-
zorgt en verjongt de huid waardoor deze helder en zacht 
wordt. Het verbetert de conditie van rimpels, pigment-
vlekjes, striae en littekens. Tevens biedt het een specifieke 
verbetering van de oogcontouren en vermindert wallen 
en donkere kringen.
Het gebruikersvriendelijk touch screen en de USB poort 
zorgen ervoor dat het apparaat altijd up-to-date is en 
voldoet aan de laatste standaard. Wereldwijd verkocht in 
meer dan 30 landen, is de Zoner de ideale oplossing om 
iedereen tevreden te stellen dankzij directe en blijvende 
resultaten. Deze exclusieve technologie is tevens volledig 
volgens de medische certificering ISO13485 en ISO9001 
gebouwd, 100% geproduceerd in Italië gebruikmakend 
van kwalitatief hoogwaardige materialen. 

Ervaar de Zoner zelf en maak een afspraak voor uw 
demonstratie en gratis proefbehandeling. Neem contact 
met ons op voor het aanvragen van informatie.
Wij staan voor u klaar!
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SMOOTH & NOURISH,
BRING BACK YOUR YOUTHFUL SKIN APPEARANCE.

Lease vanaf 
€ 122,40 p/m
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DE MEMIDERM COMBINEERT
MICRODERMABRASIE, VACUUMTECHNIEK EN 
MESOPORATIE
De ideale combinatie van technologieën voor effectieve, 
complete en prettige behandelingen. Intense diepte reini-
ging en peeling, huidvoeding tot in de diepste huidlagen 
voor echte huidverbetering. 

De Memiderm combineert alles uit de Dermopeel met 
Mesoporatie. Dus drainage en weefselregeneratie door 
de stimulerende werking op de microcirculatie van de 
huid door een krachtige vacuümbehandeling. De door-
bloeding en zuurstofopname van de huid worden sterk 
verbetert, dit stimuleert uw huideigen celvernieuwing met 
de aanmaak van nieuwe cellen en collageen. De ideale 
voorbereiding om dit proces te combineren met een die-
pe peeling middels microdermabrasie.  Hierdoor wordt de 
bovenste laag huidcellen verwijderd welke gelijktijdig met 
het vuil worden afgezogen door de vacuümtechniek. De 
Microdermabrasie met diamanttips, de volledig op maat 
aan te passen exfoliërende werking maakt het geschikt 
voor al uw klanten. U verwijderd de dode cellen, verste-
vigd het bindweefsel en stimuleert en versnelt de aan-
maak van nieuwe huidcellen. U verwijdert comedonen 
en onzuiverheden wat het huidoppervlak verzacht. Fijne 
lijntjes, ondiepe rimpels, pigment- en ouderdomsvlekken, 
acne, littekens en vergrote poriën verminderen. U stimu-
leert de aanmaak van collageen en elastine, tevens zal 
de huid na de microdermabrasie optimaal werkstoffen 
opnemen. 
De mesoporatie techniek is ook bewezen effectief in de 
medische sector. Ook wel bekend als naald-vrije diepe 
en snelle penetratie van cosmetische serums en actieve 
werkstoffen. Met mesoporatie technologie neemt de 
huid 100x meer actieve werkstoffen op dan wanneer u 
het met de hand aanbrengt. Zeer effectief zeker na de 
vacuüm en microdermabrasie behandeling. Doordat 
speciale serums diep de huid (en cellen) worden inges-
luisd. Het verzorgt en verjongt de huid waardoor deze 
helder en zacht wordt. Het verbetert de conditie van 
rimpels, pigmentvlekjes, striae en littekens. Tevens biedt 
het een specifieke verbetering van de oogcontouren en 
vermindert wallen en donkere kringen.

Dit behandelsysteem brengt uw behandelingen naar een 
hoger niveau, is te gebruiken bij heel veel huidproblemen 
en verbetert de behandelingen van uw cosmetica merk.  
De Memiderm is een kwalitatief zeer hoogwaardig appa-
raat volledig volgens de medische certificering ISO 13485 
en ISO 9001 gebouwd, 100% geproduceerd in Italië ge-
bruikmakend van kwalitatief hoogwaardige materialen. 

Ervaar de Memiderm zelf en maak een afspraak voor uw 
demonstratie en gratis proefbehandeling. Neem contact 
met ons op voor het aanvragen van informatie.
Wij staan voor u klaar!

MEMIDERM

MET DE MEMIDERM 100% MEER 
ABSORPTIE VAN ACTIEVE 

WERKSTOFFEN DOOR DE HUID
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DIAMOND TIPS FOR A PRECIOUS SKIN
EXFOLIATION, CLEANING, LIGHT
AND NO MORE IMPERFECTIONS.
YOUR NEW SKIN WILL REVEAL
YOUR PRECIOUS CHARM.

DERMOPEEL

Lease vanaf 
€ 77,10 p/m
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DERMOPEEL

9 diamond tips  
for a precious skin.

DERMOPEEL
MICRODERMABRASIE MET 
VACUÜMTECHNIEK
Topkwaliteit mechanische, diamant dieptepeeling voor 
maximale huidvernieuwing, huidverbetering en verjong-
ing.
 
De Dermopeel is een geavanceerd, krachtig microder-
mabrasie apparaat dat een twee-fasen behandeling 
biedt. Microdermabrasie middels 9 unieke diamanttips, 
welke in sterkte volledig zijn aan te passen aan het huid-
type en huid probleem. En de volledig in sterkte aan te 
passen vacuüm drainage techniek zorgen voor een frisse, 
schone, gladde en verjongde huid reeds na 1 behande-
ling. 

Microdermabrasie met diamanttips
De volledig op maat aan te passen exfoliërende werking 
maakt het geschikt voor al uw klanten. U verwijdert de 
dode cellen, verstevigd het bindweefsel en stimuleert en 
versnelt de aanmaak van nieuwe huidcellen. 
U verwijdert comedonen en onzuiverheden wat het 
huidoppervlak verzacht. Fijne lijntjes, ondiepe rimpels, 
pigment- en ouderdomsvlekken, acne, littekens en ver-
grote poriën verminderen. U stimuleert de aanmaak van 
collageen en elastine, tevens zal de huid na de micro-
dermabrasie optimaal werkstoffen opnemen. De huid zal 
er jonger, frisser, schoner, gladder en gezonder uitzien en 
voelen.  

Vacuüm drainage
Het speciale vacuüm handstuk, volledig in sterkte instel-
baar, zorgt voor een directe lifting van de vermoeide huid 
en heeft een stimulerende werking  op de microcircu-
latie van de huid. De doorbloeding en zuurstofopname 
worden sterk verbetert. Dit proces stimuleert uw huideigen 
celvernieuwing met de aanmaak van nieuwe cellen en 
collageen, het huidbindweefsel dat uw huid stevig en 
elastisch houdt. U vermindert zwellingen, vochtopho-
ping en donkere kringen, tevens verwijdert u afvalstoffen. 
Samen met de microdermabrasie is dit de ideale behan-
deling voor een duidelijk zichtbare en langdurige huidver-
betering en huidverjonging. 

Een behandeling met de Dermopeel is:
• Veilig en effectief
• Meteen zichtbaar resultaat
• Pijnvrije behandeling
• Klinisch bewezen en getest

Wat kunt u behandelen en verbeteren:
• Vermoeide, verouderde vale huid / huidverjonging
• Fijne lijntjes & rimpels 
• Slecht doorbloede & rokershuid
• Onzuivere / Acne / comedonen
• Littekens / Striae en cellulite
• Grove en/of verstopte poriën
• Lever- / ouderdomsvlekken
• Zonschade / huidveroudering

De Dermopeel is een kwalitatief zeer hoogwaardig mi-
crodermabrasie apparaat volledig volgens de medische 
certificering ISO 13485 en ISO 9001 gebouwd, 100% gepro-
duceerd in Italië gebruikmakend van kwalitatief hoog-
waardige materialen. Dit behandelsysteem brengt uw 
behandelingen naar een hoger niveau, is te gebruiken bij 
heel veel huidproblemen en verbetert de behandelingen 
van uw cosmetica merk. 

Ervaar de Dermopeel zelf en maak een afspraak voor uw 
demonstratie en gratis proefbehandeling. Neem contact 
met ons op voor het aanvragen van informatie.
Wij staan voor u klaar!

GEEN KRISTALLEN 
MEER NODIG!
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AQUAGLO

Lease vanaf 
€ 87,50 p/m

REINIGING – PEELING – 
HYDRATEREN – VERSTEVIGEN 

EN VERJONGEN VAN DE HUID.
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REINIGING – PEELING – HYDRATEREN – 
VERSTEVIGEN en VERJONGEN VAN DE HUID.
De AQUA GLO behandeling geeft u direct resultaat met een 
langdurig effect zonder irritatie en nadelige neveneffecten. 
Deze uit America afkomstige zeer succesvolle behandelingen 
kunt u voor bijna alle huidtypen gebruiken. Er zijn vele be-
handelprotocollen en breed inzetbaar; van een 30 minuten 
“intense quick fix facial” tot aan een 75 minuten “de luxe 
huidverbetering behandeling” .   
Hoe werkt het?
De unieke combinatie van een krachtige vacuüm-dermabra-
sie middels een speciale gepatenteerde kop, de “Shere 8 ™ 
facial tip” en gelijktijdig diep insluizen van het speciale S1 rein-
igende en peeling serum (hoofdingrediënten; glycolic, lactic 
en salicylic acid, green tea, vitamine E en B5, aquaporins). 
Welke onder vacuümdruk de huid en poriën diep en intensief 
reinigen (schoonspoelen en peeling), de dode huidcellen en 
de huidonzuiverheden verweken en wegzuigen. Daarna volgt 
er een zachte vacuüm-massage en gelijktijdig diep insluizen 
van het speciale S3 voedende, hydraterende, anti en anti-
oxidant serum (hoofdingrediënten; aloë vera, hyaluronzuur, 
algen, chamomile ginko, ceramide III, aquaporins). 
Het apparaat biedt u enorm veel mogelijkheden om in 
te zetten in uw salon. Uitstekend te combineren met uw 
bestaande apparatuur en cosmetica. Het belangrijkste is dat 
er een directe en langdurige boost aan de huid wordt ge-
geven; reiniging, exfoliatie, hydratatie, huidvernieuwing van 
de epidermis, stimulatie van de fibroblasten en aanmaak van 
collageen. In kuurverband is er een duidelijke huidverjonging; 
rimpelvermindering, huidversteviging, pigmentvermindering 
en littekenverbetering. 

Ervaar de Aqua Glo zelf en maak een afspraak voor uw 
demonstratie en gratis proefbehandeling. Neem contact met 
ons op voor het aanvragen van informatie.
Wij staan voor u klaar!
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Brengt de actieve ingrediënt-
en van wateroplosbare serums 
en maskers in de diepere 
huidlagen.

Een diepe gezichtsreiniging 
met een vibratie zonder stress 
of letsel aan het weefsel te 
veroorzaken

Oppervlakkige en diepe peeling 
voorbehandeling voor een 
gezichtsreiniging

SINEKRON-S DRAADLOZE DIGITALE ULTRASOON SPATEL
Ideaal voor een diepe reiniging, peeling en insluizen van cos-
metica in de diepere huidlagen. 

Dit Ultrasoon apparaat kan bij heel veel gelaatsbehandelingen 
worden ingezet. Het geeft een diepe huidreiniging en peeling 
op een zachte manier zonder huidirritatie. De ultrasoon trillingen 
met een frequentie van 25 kHz op de spatel verwijdert talg, 
comedonen, dode huidcellen en onzuiverheden van de huid. 
De Ultrasoon spatel brengt de actieve ingrediënten van water-
oplosbare serums en maskers in de diepere huidlagen. Een veel 
diepere penetratie dan wanneer je serums en maskers met de 
hand aanbrengt, hierdoor bereik je veel betere resultaten van je 
behandeling.
Wat doet het apparaat:  
• Effectieve en verbeterde exfoliatie van de huid
• Eenvoudige verwijdering van talg, comedonen, onzuiver
 heden en dode huidcellen
• Verbetert de natuurlijk cel regeneratie
• Verhoogt productpenetratie in de diepere huidlagen
• U krijgt een schone en zachte huid
• Geeft een heldere en gelijkmatige huid teint 
• Verbetert huidoxygenatie en doorbloeding

Het is een goede toevoeging en onmisbare assistent voor de 
beste huidverzorging in iedere salon. Het werkt zonder draden, is 
compact en weegt weinig waardoor het bijzonder comfortabel 
is om mee te werken. 
Italiaans design en kwaliteit zorgen voor kracht en betrouwbaar-
heid zodat de meest veeleisende specialist meer dan tevreden 
zal zijn. 

Apparaat bediening: 

Power: Aan / uit-knop
Sonic: Activeert de continue ultrasone modus.
Lifting:  Activeert de continue ultrasone modus en de Lifting 
modus
-Ion+: Activeert de gepulseerde ultrasone modus en + positieve 
of – negatieve ionisatiemodus
Low high: Met de "tweekleurig" knop kunt u de gewenste ultra-
sone intensiteit (hoog of laag) instellen in alle programma’s. 
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LINFODRAINER

LYMFEDRAINAGE, AFVOEREN EN CIRCULATIE 
De linfodrainer is speciaal ontwikkeld om de resultaten 
van een cosmetische behandeling en massages te ver-
beteren. 

Dankzij de verschillende protocollen van de Linfodrainer 
kan de specialist een behandeling op maat maken naar 
behoefte van de cliënt.  

Linfodrainer is de nieuwste techniek gebaseerd op de 
traditionele Lymfedrainage, een complexe massage 
techniek die het mogelijk maakt om vocht, zwelling en 
cellulitis te verminderen. 

 
Dankzij de verschillende handstukken die perfect passen 
op alle lichaamsdelen ervaart de klant een aangename, 
relaxende en effectieve behandeling met de Linfodrainer.  

Doordat de decompressie kan worden aangepast creëer je een zachte en constante ritmische zuiging voor een effec-
tief en afvoerend resultaat.  
Draineren, versoepelen van het weefsel en het afvoeren van afvalstoffen. 
Het resultaat is een licht en relaxend gevoel en het draagt bij aan een gezond en sterk lichaam. 

De behandeling met de Linfodrainer word uitgevoerd in combinatie met de Active crème. Deze crème is speciaal 
ontwikkelt om zo goed  mogelijk met het handstuk te kunnen werken. Dankzij de natuurlijke oliën heeft de Active crème 
ook een voedend effect . De Body Luxury Drain en Slim bandages zijn fundamenteel voor een direct gevoel van well-
being, het verhelpen van zware benen en geeft de huid een zijdezacht gevoel. 

ACTIEVE INGREDIËNTEN 
Argan olie heeft een beschermende werking en antioxidant
Baobab olie heeft een sterk anti aging effect
Hydrolysed GAG’s stimuleert de productie van hyaluronzuur 
Fucus is een algen extract wat de cel metabolisme stimuleert 
Cafeïne heeft een vocht afvoerend effect
Essentiele olien van Sinaasappel en Rozemarijn 

Ervaar de Linfodrainer zelf en maak een afspraak voor uw demonstratie en gratis proefbehandeling. 
Neem contact met ons op voor het aanvragen van informatie.
Wij staan voor u klaar!

Lease vanaf 
€113,70 p/m
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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
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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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Stoelhoes op maat

Rolhouder

Voetbediening

4 elektromotoren individueel 
en gelijk bedienbaar

2 uitklapbare wielen

made in 
Germany

Hoofdsteun 3D met ademhalingsgat

Vele kleuren

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. Wij staan voor u klaar!

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. 

Voor onze complete saloninrichting neemt u het beste contact met ons op.
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