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De NEM CATALOGUS is sinds 1997 een begrip in de 
professionele schoonheidsbranche. 
Begonnen als SMART BUY catalogus, waarmee we 
de eerste waren als postorderbedrijf in de branche. 
Inmiddels is de NEM-catalogus gegroeid en geeft 
het u naast productinformatie ook professionele 
tips. Tevens vindt u alle actuele informatie op onze 
website en kunt u eenvoudig online bestellen in 
onze webshop. Ga hiervoor naar:
www.nemcosmetics.nl 
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Met trots presenteren wij u onze nieuwe catalogus. Het is een tijd van vernieuwing, daarom hebben we ons 
kantoor, showroom, nem shop, trainingsruimte en logo vernieuwd. Een moderne en professionele uitstraling die 
beter past bij deze tijd, onze ambities en het bedrijf dat we inmiddels zijn geworden.
Naast onze nieuwe look-and-feel willen we er vooral voor u zijn, gebruik ons als uw “sparring partner”, wij helpen en 
ondersteunen u graag. Heeft u vragen, ideeën of loopt u tegen problemen aan?
Bel gerust met ons via 0345-588100 of mail naar info@nemcosmetics.nl, we helpen u graag. 

Klanten zijn veeleisend, dat weten niet alleen wij, dat ervaart u dagelijks. Daarom is het belangrijk met eerlijke, 
goede, kwalitatief hoogwaardige producten en merken te werken. Juist hiervoor bent u bij ons in goede handen, 
We zijn gespecialiseerd in cosmetica, hars- en salonproducten, apparatuur en saloninrichting. Tevens ondersteunen 
we u bij het succesvol exploiteren van uw bedrijf. 

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 deze e-mail nieuwsbrief, of meldt het even bij ons team. 
Natuurlijk bent u altijd welkom in onze nieuwe showroom waar we u graag alles laten zien en proberen. Heeft u 
liever een afspraak bij u op locatie dan is dit natuurlijk ook mogelijk, maak even een afspraak met een van onze 
specialisten. 

Kwaliteit, 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 apparatuur, cosmetica, huid- en 
lichaamsverzorging maar ook voor marketing en verkoop aan. 

Wilt u meer weten? We staan voor u klaar!  

Met vriendelijke groet,
Menno de Haan
Directeur NEM Cosmetics

Schoonheid op haar best! 
EDITORIAL
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DE NEM TOUR

KANTOOR

TECHNISCHE 
DIENST

TRAINING CENTER

MAGAZIJN

PARKEREN

ENTREE
U bent 
van harte 
welkom

SHOWROOM EN NEMSHOP
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DE NEM TOUR

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

In onze praktijk- en theorieruimtes geven we 
workshops, trainingen en demonstraties. Ga voor 
onze trainingsdata 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. 

NEM Shop

Showroom met saloninrichting en apparatuur

Opleidingen en trainingen

Demonstraties en inscholing

Technische dienst en magazijn

In onze NEM shop kunt u alle producten zien, testen, 
kopen en direct meenemen. 

U kunt al onze apparatuur voelen en testen. 
Graag maken wij een afspraak met u om de 
behandelmogelijkheden te demonstreren. 
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EENVOUDIG BESTELLEN, LEVERING EN SERVICE

ZO KUNT U SNEL EN EENVOUDIG BESTELLEN
Voor een snelle en foutloze bestelling vragen wij u om de 
volgende gegevens:
▪ Uw klantnummer of postcode + huisnummer; 

noteer hier uw klantnr.

▪ Uw emailadres voor de bevestiging en factuur
▪ Uw aflever- en factuuradres
▪ Artikelnummers of productnamen, inhoud en aantallen
 
U BELT: 0345-588 100 (in NEDERLAND)
 016-632 151 (in 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 versturen wij op werkdagen uw bestelling dezelfde dag naar 
u toe. Voor bestellingen in de gehele BeNeLux geldt:
■ Bestelling boven de € 175,- excl. BTW wordt (franco) GRATIS
 geleverd.  
■ Bestelling tussen € 50,- en € 175,- excl. BTW wordt € 10,- 
 verzend- en administratiekosten berekend.
■ Bestelling onder de € 50,- excl. BTW wordt € 15,- verzend- en 
 administratiekosten 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 houden we u automatisch op de hoogte. 

BETALINGSMOGELIJKHEDEN
■  Contant of per pin bij levering of afhalen. 
■  iDeal, veilig en gemakkelijk online via onze webshop.
■  Per overschrijving binnen 14 dagen, voor vaste klanten, na 
 acceptatie. 
■ Doorlopende- of éénmalige machtiging.
■  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 vindt u 
onze algemene voorwaarden met een link op de homepage van 
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 be-
drijfsleven, het is geen aanbieding in juridische zin. Alle aanbie-
dingen gelden zolang de voorraad strekt. Met deze uitgave verval-
len eerdere uitgaven.
Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud, 
goederen blijven na aflevering eigendom van NEM Cosmetics B.V. 
totdat alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplich-
tingen volledig zijn voldaan. Prijswijzigingen, productverander-
ingen, vergissingen en drukfouten in de afgebeelde artikelen, 
omschrijving, technische specificaties, prijzen en voorwaarden 
zijn te allen tijde voorbehouden. Alle inkoopprijzen zijn in euro’s en 
exclusief BTW aangegeven. Afwijkingen kunnen bij ons gemeld 
worden. De kleuren van verschillende afbeeldingen kunnen niet 
gegarandeerd worden. Aan de inhoud van deze catalogus kun-
nen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

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.

Schrijf u in op onze e-nieuwsbrief en hoor alle nieuwtjes als eerste!
www.nemcosmetics.nl - info@nemcosmetics.nl

Welkom bij NEM Cosmetics
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Medical Skincare by Ericson Laboratoire.
Het internationale cosmeceutische merk Ericson Laboratoire is het liefdeskindje van professor Ericson, gepassioneerd 
onderzoeker van geneeskunde en biologie, gespecialiseerd in huidweefselherstel. Zijn vrouw is een succesvolle gediplo-
meerde schoonheidsspecialiste.
Huidverbetering met de medisch onderbouwde methode en jarenlange ervaringen hebben geleid tot de ontwikkeling 
van het concept “Ericson Laboratoire Multi-therapie, Medi-skin care”.
Professor Ericson, specialist op het gebied van ouderdomsproblemen en een eminent bioloog, is leerling van Nobel-
prijswinnaar Alexis Carrel, wat één van de eerste wetenschappers in Frankrijk is, die bij huidbehandelingen gebruik-
maakte van hoogwaardige celtherapie. Intelligente hydro-lipiden, biotechnologische enzymen, aquaporines, nano-
technologie, sterk gepolymeriseerd dna, anti-elastasen, fytohormonen, anti-androgene stoffen, fruitzuren en regene-
rerend dhe.a.

Effectieve huidverbetering met zichtbaar resultaat.
Een groot aantal huidproblemen kan worden behandeld: een verminderde vitaliteit, eventueel van hormonale oor-
sprong, rimpels en kleine littekens, pigmentvlekken, overactieve talgklieren, rode vlekken, couperose etc. met duidelijk 
zichtbaar resultaat. Van zachte effectieve reiniging tot zeer intensieve peelingen heeft u met Ericson Laboratoire een 
uitgebreide keuze aan kwalitatief hoogwaardige producten en behandelingen. 

Heeft u interesse? Vraag dan zeker het complete informatiepakket aan, dit kan per telefoon en email. 

COSMECEUTICS EXPERT SINCE 1962
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De facial method.
Al vanaf de start in 1972 is KEENWELL een zeer innovatief merk en continu in ontwikkeling om een 
complete range specifieke, professionele huidverbeteringsproducten te ontwikkelen. 
Keenwell zet zich in om innovatieve cosmetische oplossingen te vinden en een compleet assorti-
ment specifieke professionele producten te ontwikkelen. Keenwell richt zich op het bieden van 
effectieve oplossingen voor alle huidonvolkomenheden, door middel van geavanceerde behande-
lingen die klanten helpen zich nog mooier en zelfverzekerder te laten voelen dan dat ze al zijn.
Tevens biedt Keenwell een reeks ondersteunende behandelingen aan voor zowel pre als post 
medische procedures. 
Door haar jarenlange ervaring en het gebruik van moderne technologieën staat KEENWELL garant 
voor een optimale huidverdraagzaamheid. 

De ervaring die KEENWELL heeft als fabrikant van professionele cosmetica, heeft geresulteerd in hun 
unieke “KEENWELL FACIAL METHOD”. De Facial Method geeft de professional verschillende tools om 
tussen behandelingen te kiezen afhankelijk van de esthetische veranderingen en de mate van de 
conditie van de huid.

De producten van KEENWELL:
- Zijn olie-vrij en niet irriterend voor de huid. 
- Zijn zonder paraffine en derivaten.
- Vrij van dierlijk afgeleide materialen.
- Bevatten plantaardige oliën.
- Bevatten natuurlijke ingrediënten en   
  de nieuwste technologieën.
- Bevatten hypoallergeen parfum. 

Heeft u interesse? Vraag dan zeker het complete informatiepakket aan, dit kan per telefoon en email. 

KEENWELL staat voor:
- Pionier in cosmetica en make-up.
- Eigen laboratoria en fabricage.
- Laatste generatie van actieve ingrediënten 
  en hoogst mogelijke concentraties.
- Luxueuze verpakkingen en betaalbaar.
- Professionele opleidingen.

Beauty is a decision
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Heeft u interesse? Vraag dan zeker het complete informatiepakket aan, dit kan per telefoon en email. 

Advanced Cosmeceutical Beauty 
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Waarom kiest u voor het merk Anesi skincare?
Anesi is de Spaanse allure voor in uw salon. Dit mooie cosmeticamerk is al jaren een bekende bij de beauty profes-
sionals. Anesi betekend letterlijk, “je op je gemak voelen” en dat is ook wat het merk uitstraalt. De efficiënte formules 
worden volledig ontwikkeld in eigen laboratoria met vernieuwende biotechnologische actieve ingrediënten voor een 
ontspannend gevoel en zichtbare verbetering van de huid. Samen met de unieke behandelprotocollen is er voor alle 
huidtypen en leeftijd wel een product. 

Fijne structuren, geuren en hoge concentratie werkstoffen zorgen ervoor dat er een unieke beleving is. De producten 
worden eenvoudig door de huid, op celniveau, opgenomen wat zorgt voor een intensieve behandeling met lang-
durige resultaten. De uitgebreide lijn heeft een breed scala aan behandelingen en verkoopproducten met een zeer 
goede prijs/kwaliteit verhouding. 
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Heeft u interesse? Vraag dan zeker het complete informatiepakket aan, dit kan per telefoon en email. 

Hightech cosmetica.
Bij PHYTOMER geloven we in de kracht van de zee en in de oneindige mogelijkheden van natuurlijke 
ingrediënten.
De zee bevat het grootste kapitaal aan natuurlijke ingrediënten en biedt vele cosmetische moge-
lijkheden met een enorme variëteit. PHYTOMER heeft een hightech cosmetologie ontwikkeld die in 
staat is gebruik te maken van dit kapitaal en er het beste uit te halen.
Elke dag ontwikkelt het onderzoeksteam groene methodes om de krachtigste natuurlijke actieve 
moleculen te extraheren die in de zee en de natuur te vinden zijn. Deze worden vervolgens omgezet 
in buitengewoon effectieve cosmetica.
Alle PHYTOMER producten worden ontwikkeld en geproduceerd in eigen hightech laboratoria met het 
Ecovadis Gold label  in de Mont Saint-Michel Bay in Bretagne. Met behulp van veilige, natuurlijke, 
biologische, wilde en duurzaam geteelde mariene en plantaardige ingrediënten. Een gezonde huid is 
onze top prioriteit daarom gebruiken we uitsluitend veilige ingrediënten.

Een aantal belangrijke punten om voor Phytomer te kiezen:
- Organische ingrediënten, veilig, natuurlijk en duurzaam.
- 100% Franse ingrediënten.
- 95% van de producten is VEGAN.
- Formules zonder parabenen, vluchtige siliconen en alcohol.
- Gedetailleerd en compleet behandelmenu. 
- Eigen laboratorium met Ecovadis Gold label.
- Productie van A tot Z in eigen handen, daardoor gegarandeerde kwaliteit.
- Al 3 generaties een gepassioneerd familiebedrijf.
- 100% gefocust op de professionele schoonheidsbranche.
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PROFESSIONAL WAXING
COMFORTABLE - SUPERIOR 

QUALITY - EFFICIENT
Ontharing van gelaat, 

lichaam en intieme zone

PROFESSIONELE HARSONTHARING 
EXCLUSIEF VOOR WAXING 
PROFESSIONALS
Softépil staat voor kwaliteitsproducten met comfortabele 
en efficiënte ontharingsprotocollen. Exclusief voorbehouden 
aan de professionele schoonheids- en ontharingsbranche. In 
softépil zit meer dan 25 jaar ervaring en kennis voor profes-
sionele hars ontharing. Voordat een product aan het assor-
timent wordt toegevoegd is het zeer uitvoerig getest door 
onze specialisten. 

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, armen 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.

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

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

ONTHARING:
- Filmharsen p. 12 - 15
- Filmharskits p. 16 - 17
- Stripharsen p. 18 - 22
- Stripharskits p. 23 - 25
- Voor- en nabehandeling p. 26 - 27
- Spatels en accessoires p. 28 - 29
- Harsstrips p. 30 - 31
- Harsverwarmers p. 32 - 33
- Pincetten p. 34 - 35
- Accessoires ontharen  p. 36
- Elektrisch ontharingsnaalden  p. 37
- Paraffine p. 38 - 39
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VERHOOG OOK UW OMZET MET HARSEN! 
Harsontharing is hot, van wenkbrauw tot bikini. Bent u bekend met onze efficiënte en comforta-
bele harsen? Hoe kunt u snel uw omzet laten stijgen? 

Hierbij een samenvatting van de gemiddelde 
omzetverdeling in een schoonheidssalon op basis 
van een Europees onderzoek. 

Dat harsontharing wereldwijd een veel gevraagde service is weten we inmiddels. Net als dat het 
een marktsegment is die maar blijft groeien en dus een enorme marktpotentie heeft:
- Meer vrouwen ontharen zich en steeds frequenter en ze beginnen al op jongere 
 leeftijd. 
- Mannen vragen steeds vaker om deze service, vooral bodybuilders, fietsers, 
 hardlopers, zwemmers, etc. 
- Haren blijven groeien dus het is een terugkerende maandelijkse service.
Belangrijk dus dat u deze service dan ook in uw salon aanbiedt. U maakt er ook eenvoudig nieu-
we klanten mee die ook weer van uw andere behandelingen gebruik kunnen maken. 
Belangrijk is dat harsontharing goed en comfortabel gedaan wordt. Met de kwaliteitsproducten 
van Softépil en onze harstechnieken verzekerd u zich hiervan. Wilt u ook uw omzet verhogen en 
uw harstechnieken verbeteren? Informeer dan bij ons naar onze trainingsmogelijkheden.

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

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

SOFTÉPIL 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 aantrekken. De efficiënte ma-
nier van werken, zorgt voor een lage kostprijs (in product en 
tijd) dus optimale winstgevendheid voor u!  

PROFESSIONELE TRAININGEN EN 
WORKSHOPS
Onze harstrainingen en workshops ondersteunen u om uw 
kennis en kunde verder te verbeteren. Verschillende trainin-
gen voor starters en gevorderden. Na uw training ontvangt u 
een officieel softépil harscertificaat.
Wilt u kennismaken, een training volgen of heeft u vragen 
over softépil hars? Neem dan even contact op met een van 
onze specialistes zij helpen u graag verder.
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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

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 g € 17,95(1) • € 16,45(6) • € 15,45(12) • € 14,95(24)

Onze absolute favoriet, de ultra flexibele filmhars die geen dennenhars (100% colofonium vrij) bevat 
en zo de kans op allergische reacties minimaal wordt. De hightech formule op basis van de minerale 
Hydro carbon wax is zeer elastisch en sterk, de haren worden op een zachte maar effectieve manier 
verwijderd. De kans op haarbreuk is minimaal dankzij de sterke kleefkracht. Deze 5de generatie 
filmhars heeft een lage smelttemperatuur, kleeft alleen aan de haren en niet aan de huid wat het nog 
comfortabeler maakt en dus nog geschikter voor gebruik op de zeer gevoelige huid.

De 5G Sensi Hi-Tech Filmhars van softépil is uitermate geschikt om quasi pijnloos het gelaat en lichaam te 
ontharen. Ontdek hier de voordelen van deze revolutionaire hars:
- Verwijdert de complete haar vanaf de wortel voor een zachte en zeer effectieve diepe ontharing. 
- Verwijdert moeiteloos haren vanaf 1mm haarlengte en tevens dikke stugge haren. 
- Langdurig haarvrije en zachte huid zonder stoppels.
- Geschikt voor de meest gevoelige huid.
- Is 100% colofonium vrij (zonder dennenhars) dus geschikt voor mensen met een hars en/of   
  pleister allergie. 
- Wordt op lage temperatuur aangebracht dus veel minder kans op huidreactie. 
- De filmhars kleeft alleen aan de haren, niet aan de huid, dus veel comfortabeler. 
- Kan dunner worden aangebracht en is dus economischer in gebruik en er zijn geen strips 
  nodig.
- Verwijdert tevens oppervlakkige dode huidcellen voor een zachte en gladde huid. 
- Met Titaniumdioxide wat ontstekingsremmend werkt en huidirritatie en roodheid  
  minimaliseert.

5G – Formule: Sensitive hi-tech Filmhars.
Deze nieuwste 5e generatie filmhars op basis van minerale Hydro-carbon hars 
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 bij ons verkrijgbaar.

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<<

Veel minder kans op allergische reactie 

dus het beste voor de gevoelige huid. 

Voor de complete gelaat- en lichaams-

ontharing

ONTHAREN MET FILMHARS

Gebruik stop ingrown hairlotion 
direct na ontharing om ingegroeide 
haren te voorkomen en de haar-
groei te remmen.

TOP KWALITEIT���n
em

 cosmetics

        sinds 1972
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Gebruik de Aloë Vera gel direct na 
het harsen om direct de gevoelige 
huid te kalmeren en verfrissen. 
Verkoop een tube aan de klant 
voor thuisgebruik. 

FILMHARS
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Deze 100% natuurlijke stevige hars is speciaal ontwikkeld voor 
het harsen van de intieme en gevoelige zones. De hars hecht 
niet aan de huid maar heeft wel een sterke kleefkracht aan de 
haren.
- Pakt tevens de meest stugge en korte haren op een zachte 
  wijze.
- Door de lage werktemperatuur en toevoeging van 
  cacaoboter en haverolie, wordt de huid gevoed en 
  gehydrateerd tijdens de behandeling, dit is ideaal voor de zeer
  gevoelige huid.
- Tevens geschikt voor brazilian en hollywood waxing. 
- Strong Pink Filmwax bevat Titaniumdioxide die huidirritatie, 
  roodheden en ontstekingen vermindert. 

Tropical Coconut Film Wax 
(Tropische Kokosnoot Filmhars)
Art.Nr. Details Prijs 
2532 800 g € 14,45 (1) • € 12,95 (6) • € 11,95 (12) • € 11,45 (24)

Een tropische oceaanblauwe multifunctionele natuurlijke filmhars met 
kokosnootolie die geschikt is voor alle huidoppervlakken. De tragere 
stollingstijd geeft u de mogelijkheid om de hars meermaals in de 
haren te drukken voor een effectieve en efficiënte ontharing. 
- De lage stollingstemperatuur maakt het geschikt om grotere 
  zones, zoals benen eenvoudig te ontharen.
- Geschikt voor zowel het gelaat als het lichaam.
- Geschikt voor alle huidtypen, tevens de gevoelige huid en 
  klanten met een lage pijngrens. 
- Bevat Titaniumdioxide die huidirritatie, roodheden en ontstekingen 
  vermindert.

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 
2531 800 g € 14,95 (1) • € 13,45 (6) • € 12,45 (12) • € 11,95 (24)

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

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63MEEST VERKOCHT! 
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Hydra Blue Film Wax pearls
(Hydra Blue Filmharsparels)
Art.Nr. Details Prijs 
2500 1 kg € 16,95 (1) • € 15,95 (3) • € 14,95 (6) 

Speciaal samengesteld om een zachte, langdurige diepe en effectieve ontharing te 
bieden, zonder gebruik van strips.
- Laag smeltpunt (37 graden), dus het is minder irriterend voor de huid.
- Tevens geschikt voor gevoelige huidtypes en zones.
- Zuinig in gebruik, de Hydra Blue wax wordt bij voorkeur dun aangebracht en wordt verwijderd 
  zonder te breken.
- Deze wax bevat katoenolieparaffine, en bevat vitamine E en bijenwas voor een hydraterend en 
  kalmerend effect. 
- Geschikt voor alle huidtypen.
- Zeer comfortabele, praktische, hygiënische en efficiënte ontharing voor lichaams- en gezichtshaar.

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

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

BEST VERKOCHT! 

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.

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

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

Sweet Rosa Film Wax pearls
(Sweet Rosa Filmharsparels) 
Art.Nr. Details Prijs 
2501 1 kg € 16,95 (1) • € 15,95 (3) • € 14,95 (6)

Deze rode, allergeenvrije en heerlijk ruikende wax zorgt voor een zachte lang-
durige 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.
- Tevens zeer geschikt voor de gevoelige huid. 
- Zuinig in gebruik, de Sweet Rosa wax wordt bij voorkeur dun aangebracht en 
  wordt verwijderd zonder te breken. 
- Voor zowel lichaam als gelaat.
- De samenstelling, verrijkt met bijenwas en castor olie, werkt verzachtend 
  en hydraterend. 
- Met allergeen vrije aardbeiengeur, voor een lekkere geur tijdens de hars-
  behandeling.

Argan Gold Film Wax pearls
(Argan Gold Filmharsparels) 
Art.Nr. Details Prijs 
2502 1 kg € 16,95 (1) • € 15,95 (3) • € 14,95 (6)

Zeer comfortabele, praktische, hygiënische en efficiënte ontharing voor 
lichaams- en gezichtshaar.
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. 
Deze wax is ideaal te gebruiken voor exclusieve filmhars behandelingen.
- Lage smelttemperatuur zorgt voor een aangenaam gevoel en minimale 
  kans op irritatie.
- Het Parel pigment in de Argan Gold wax zorgt voor een glanzende huid, 
  titaniumdioxide werkt ontstekingsremmend en verminderd huidirritatie.
-  De Argan Gold is geschikt voor alle huidtypen.
 

Bied in uw 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 
verjongende werking mede dankzij de vitamine E. 
Ideaal voor het gelaat en lichaam

Met een heerlijke aardbeiengeur

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

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

IN 1 KILO VOORDEEL VERPAKKING
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FILMHARSKIT

25% KITVOORDEEL

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

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

Softépil 800 gram Filmharskit Professional
Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting 
2296     800 g € 149,95 € 200,45 € 50,50 
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 g Harsverwarmer, 

 1 doorzichtige deksel en 1 stekker 3 polig  € 85,00

2530 Sensi Hi-Tech Film harsblik 800 g         € 17,95

2532 Tropical Coconut Film harsblik 800 g         € 14,45

2531 Strong Soft Pink Film harsblik 800 g         € 14,95

2570 Lavendel Lotion Spray  240 ml    €   7,45

2571 Jasmine Oil Spray 240 ml €   9,45

2572 Aloë Vera Hydra Gel 500 ml €   9,95

2573 Ingrown Stop Lotion 150 ml €   9,45 

2574 Citri clean 500 ml     €   9,95

2172 Filmharsspatels XL 100 stuks   €   4,95

2063 Gelaatspatels 100 stuks €   2,95

2298 Precisiespatels 100 stuks €   3,95

2060 Harsblikhouder  €   5,00

2238 Beschermringen 800 g 50 stuks €   5,00
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epilsoft

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

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

Softépil 3 x 1 kg Filmharsparelkit Professional
Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting 
2297     1kg  € 159,95 € 213,90 € 53,95 
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 g Harsverwarmer, 

 1 doorzichtige deksel en 1 stekker 3 polig  € 85,00

2500 Hydra Blue Filmharsparels 1 kg € 16,95

2501 Sweet Rosa Filmharsparels 1 kg € 16,95

2502 Argan Gold Filmharsparels 1 kg € 16,95

2570 Lavendel Lotion Spray  240 ml    €   7,45

2571 Jasmine Oil Spray 240 ml €   9,45

2572 Aloë Vera Hydra Gel 500 ml €   9,95

2573 Ingrown Stop Lotion 150 ml €   9,45 

2574 Citri clean 500 ml     €   9,95

2172  FilmHarsspatels XL 100 stuks €   4,95

2063 Gelaatspatels 100 stuks €   2,95 

2298 Precisiespatels 100 stuks €   3,95

3013 Inzetbakje 800 gr €   9,95

2060 Harsblikhouder  €   5,00

2238 Beschermringen 800 g 50 stuks €   5,00

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

Deze klassieke, originele en natuurlijke dennenhars is een musthave voor in de salon.
Een echte no nonses wax.
- Geen toevoeging van parfum. 
- De Vegetal wax is geschikt voor zowel het gelaat als lichaam.
- Dankzij de lage smeltpunt van 37 graden.
- Door de vloeibare samenstelling werkt deze wax heel nauwkeurig en
  zeer economisch. 
- Ideaal voor het harsen van grote oppervlakken.
- Geschikt voor alle huidtypen. 
- Vegetal naturel wax bevat koolzaadolie, Castor- en kokosnootolie.

Harsen met strips  
Verschillende kwaliteitsharsen met actieve ingrediënten die geschikt zijn voor vele 
haar- en huidtypes. Zo zorgt u voor optimaal comfort van uw klant. Ideaal voor 
het harsen van grotere oppervlaktes zoals benen, armen, borst en rug. Met onze 
harsverwarmer zijn deze kwaliteitsharsen snel gebruiksklaar. Met de kwalitatieve 
harsstrips werkt u snel en rendabel 

TOP KWALITEIT���n
em

 cosmetics

        sinds 1972

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

ONTHAREN MET STRIPHARS-BLIKKEN

Voor het optimale resultaat brengt 
u deze hars in een dunne laag aan. 
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STRIPHARSBLIK

Softépil 800 gram Stripharskit professional
Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting
2287     800 g € 137,50 € 183,45 € 45,95

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 g Harsverwarmer, 

 1 doorzichtige deksel en 1 Stekker 3 polig. € 85,00

2550 Vegetal Strip Wax harsblik 800 g         € 12,95

2551 Strong Pearl Strip Wax harsblik 800 g € 13,45

2570 Lavendel Lotion Spray 240 ml    €   7,45

2571 Jasmine Oil Spray 240 ml €   9,45

2572  Aloë Vera Hydra Gel 500 ml  €   9,95

2573 Ingrown Stop Lotion 150 ml €   9,45

2574  Citri clean 500 ml     €   9,95

2062 Lichaamsspatels 100 stuks €   3,95

2298 Precisiespatles 100 stuks €   3,95

2049  Gezichtsstrips100 stuks €   2,95

2046 Lichaamsstrips Plus 100 stuks €   4,95 

2060  Harsblikhouder €   5,00

2238 Beschermringen 800 g 50 stuks €   5,00

25% KITVOORDEEL

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

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

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
Strong Pearl Strip Wax
(Sterke Pearl Strip hars)
Art.Nr.   Details   Prijs
2551 800 g   € 13,45 (1) • € 12,45 (6)• € 11,45 (12) • € 10,45 (24)

Deze crèmeachtige Pearl hars is een sterke hars, ideaal voor 
specialisten die van een dikkere hars houden.
- Sterke kleefkracht op de haren, maar is uiterst zacht voor de huid.
- Ideaal voor het harsen van kleine en grote oppervlakken.
- Ook geschikt voor de droge, gevoelige tot normale huid. 
- Ideaal bij stugge haren op gelaat en lichaam. 
- De toevoeging van Titaniumdioxide minimaliseert het rood 
  worden van de huid en werkt ontstekingsremmend. 
- De Strong Pearl Wax heeft een laag smeltpunt van 37 graden.
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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 5G 
Formule is volledig samengesteld op basis van Glyceryl Rosinate. Deze hars kleeft 
minder aan de huid maar hecht optimaal aan de haartjes.      

5G Plantaardige Naturel harscassette universeel
Art.Nr. Details Prijs
2513 100 g € 2,15 (1) • € 1,85(24) • € 1,70(48) • € 1,60(72) • € 1,45(144)

Een zeer comfortabele vloeibare dunnere wax met optimale kleefkracht.
- Hypoallergene formule volledig samengesteld op basis van Glyceryl Rosinate. 
- Parfumvrije wax.
- 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. 
- Universele 100 grams cassette voor in een universeel harspistool.

5G Aloë Vera Harscassette universeel
Art.Nr. Details Prijs
2514 100 g € 2,15 (1) • € 1,85 (24) • € 1,70 (48) • €1,60 (72) • € 1,45 (144)

Niet voor niets de best verkochte roller wax!
Onze wax met Aloë Vera-extract heeft een regenererende, kalmerende en hydraterende 
werking dat bovendien de gevoeligheid vermindert.
- Hypoallergene formule volledig samengesteld op basis van Glyceryl Rosinate me0t Aloë Vera 
  extract voor ontharing met minder huidirritaties.
- Kleeft minder aan de huid maar hecht optimaal aan de haren. 
- Geschikt voor alle huidtypes, ook de gevoelige. 
- Universele 100 grams cassette voor in een universeel harspistool.

5G Formule Naturel en Aloë Vera hars.
Nieuwe 5e generatie Stripharscassette op basis van glyceryl Rosinate. 
Voor harsontharing zonder irritatie.
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, maar optimaal hecht aan de haartjes. 

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

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

ONTHAREN MET STRIPHARS-CASSETTES

HARSVERWARMERS ZIE PAGINA 32 EN 33

MEEST VERKOCHT!
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5G Pink Harscassette universeel 
Art.Nr. Details Prijs
2512 100 g € 2,15 (1) • € 1,85 (24) € 1,70 (48) • € 1,60 (72)• € 1,45 (144)  

Dankzij de zachte en crèmige formule met titaniumdioxide en het lagere smeltpunt is het de: 
- Ideale hars voor de meest gevoelige huid en gevoelige gebieden.
- Zachte crème hars met titaniumdioxide, wat zeer ontstekingsremmend werkt. 
- Met laag smeltpunt voor minimale irritatie.  
- Een zeer comfortabele, praktische, hygiënische en efficiënte ontharing voor gelaat en lichaam.
- Universele 100 grams cassette, voor in een universeel harspistool. 

5G Naturel hars 80 g
 Art.Nr. Details Prijs
2016 80 g € 1,95 (1) • € 1,75 (24) • € 1,50 (48) 
2021 Roldop € 0,65 (1) • € 0,55 (24) • € 0,45 (48)

De originele, vloeibare, natuurlijke dennenhars.
- Te gebruiken op gelaat en lichaam. 
- De dunne samenstelling werkt zeer economisch. 
- Ideaal voor het harsen van grote oppervlakten.
- Geschikt voor de normale huidtypen.
- Laag smeltpunt van 37°C. 
- Parfum vrij.
PAST IN VEEL HARSVERWARMERS WAARONDER DE CLEAN & EASY 
VERWARMER! NIET VOOR IN ONS HARSPISTOOL! 

Spatelkopjes voor 40 g 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)

5G Naturel en Pearl crème hars 40 g
Art.Nr. Details  Prijs
2071 40 g naturel € 1,60 (1) • € 1,45 (24) • € 1,35 (48) 
2073 40 g pearl € 1,60 (1) • € 1,45 (24) • € 1,35 (48)

Deze crème achtige Pearlhars heeft de sterkste kleefkracht.
- Ideaal bij stugge haren op gelaat en lichaam. 
- Bevat Titanium Dioxide, werkt ontstekingsremmend en verlaagd
  de smelttemperatuur.
- Laag smeltpunt van 38C°. 
- Te gebruiken met de spatelkopjes.
- Ideaal voor wenkbrauw, bovenlip, oksels,
  bikinilijn, nek en rug.
2 X 40 g CASSETTES PASSEN IN ONS UNIVERSELE HARSPISTOOL!

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

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

*Past in een universeel 100 g harspistool (zie pag. 32 en 33)
*Lage smelttemperatuur 
*Ideaal om snel grote oppervlakten te harsen
*Ontstekingsremmend en kalmerend door de formule met 
  titaniumdioxide

Zie pagina 32 en 33
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USA WAX - DIVERSE HARSCASSETTESepilsoft

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

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

Rosa USA harscassette
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, deze kiest u onderaan deze pagina. 
Geschikt voor o.a. “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.
- Een zeer comfortabele, praktische en efficiënte ontharing voor gelaat en lichaam. 

Rollers harscassettes 
Kies de gewenste rollers bij bovenstaands harscassettes.
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 USA harscassette
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, deze kiest u onderaan deze pagina. 
Geschikt voor o.a. “clean and easy” harsverwarmers. 
- In olie oplosbare hars. 
- De originele 100% natuurlijke zachte dennenhars voor een efficiënte ontharing. 
- Parfumvrije wax met optimale kleefkracht aan de haren. 
- Door de dunne samenstelling werkt het zeer economisch.
- Speciaal aanbevolen voor ontharing van grote oppervlakken (zoals benen). 
- Laag smeltpunt voor minimale irritatie. 
- Een zeer comfortabele, praktische en efficiënte ontharing voor gelaat en lichaam.

Azuleen USA harscassette
Art.Nr. Details Prijs
2032 80 ml  € 1,85 (1) • € 1,75 (12) • € 1,65 (24)

Amerikaans model zonder roller, deze kiest u onderaan deze pagina. 
Geschikt voor o.a. “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. 
- Ontstekingsremmende en kalmerende werking. 
- Speciaal aanbevolen voor de gevoelige huid en gevoelige gebieden (bikini, oksel & gelaat). 
- Een zeer comfortabele, praktische en efficiënte ontharing voor gelaat en lichaam.

2039
2040 2044

2041

DEZE HARSCASSETTES PASSEN NIET IN ONZE VERWARMERS!

15 ml
Voor bovenlip en 

wenkbrauwen

30 ml
Voor lichaam 

klein

80 ml
Voor lichaam 

groot

80 ml
Voor bikinilijn en 

onder armen

80 ml

80 ml

80 ml

30 ml

30 ml 15 ml
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epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

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

Duo universeel harspistolen kit
Art.Nr.     Prijs  Normaal Korting
2292      € 119,95 € 160,10    € 40,15
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

2513 Naturel hars 100 g   €   2,15

2512  Pink hars 100 g  €   2,15

2514  Aloe Vera hars 100 g €   2,15

2570 Lavendel Lotion Spray 240 ml    €   7,45

2571 Jasmine Oil Spray 240 ml €   9,45

2572  Aloë Vera Hydra Gel 500 ml  €   9,95

2573 Ingrown Stop Lotion 150 ml €   9,45

2574  Citri clean 500 ml     €   9,95

2402   Lichaamsstrips 100 stuks  €   3,45

2046   Lichaamsstrips Plus 100 stuks  €   4,95

25% KITVOORDEEL

Enkel universeel harspistool kit
Art.Nr.      Prijs  Normaal Korting
2403     € 89,95  € 121,15   € 31,20
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

2513 Naturel hars 100 g   €   2,15

2512  pink hars 100 g  €   2,15

2514  Aloe Vera hars 100 g  €   2,15

2570 Lavendel Lotion Spray 240 ml    €   7,45

2571 Jasmine Oil Spray 240 ml €   9,45

2572  Aloë Vera Hydra Gel 500 ml  €   9,95

2573 Ingrown Stop Lotion 150 ml €   9,45

2574  Citri clean 500 ml     €   9,95

2402   Lichaamsstrips 100 stuks  €   3,45 

25% KITVOORDEEL

HARSPISTOOL KIT
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HARSCASSETTE KITSepilsoft

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

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

Master Harskit Professional
Art.Nr.     Prijs  Normaal Korting    
2081      € 235,00 € 314,30    € 79,30
Zeer complete kit met een 800 g Harsverwarmer en een Duo Harspistoolwarmer voor een aantrekkelijke prijs! 
Hiermee vergeet u nooit een product om aan te schaffen voor uw harsbehandeling en kunt u direct aan de slag. 
Professioneel werken met stripharscassettes en filmhars. Geschikt voor zowel het harsen van het gelaat als het lichaam. 

DEZE ZEER COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

2214  800 g Harsverwarmer, 

 1 doorzichtige deksel en 1 stekker 3 polig  € 85,00 

2241  Duo harspistoolwarmer + 2 pistolen universeel  € 99,00 

2060  Harsblikhouder  €   5,00 

2238  Beschermringen 800 g  €   5,00 

2530  Sensi Hi-Tech Film harsblik 800 g  € 17,95 

2532  Tropical Coconut Film harsblik 800 g  € 14,45 

2531  Strong Soft Pink Film harsblik 800 g  € 14,95 

2513  Naturel hars 100 g  €   2,15 

2512  Pink hars 100 g  €   2,15 

2514  Aloë Vera hars 100 g  €   2,15 

2570  Lavendel Lotion Spray 240 ml  €   7,45 

2571  Jasmine Oil Spray 240 ml  €   9,45 

2572  Aloë Vera Hydra Gel 500 ml  €   9,95 

2573  Ingrown Stop Lotion 150 ml  €   9,45 

2574  Citri clean 500 ml  €   9,95 

2172  Filmharsspatels XL, 100 stuks  €   4,95 

2063  Gelaatspatels 100 stuks €   2,95 

2298  Precisiespatels 100 stuks €   3,95 

2402  Lichaamsstrips 100 stuks  €   3,45 

2046   Lichaamsstrips Plus 100 stuks  €   4,95

Studentenkit
Art.Nr.      Prijs  Normaal Korting
2069      € 64,95  87,50  € 22,55
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

2513 Naturel hars 100 g   €   2,15

2570  Lavendel Lotion Spray  240 ml    €   7,45

2571 Jasmine Oil Spray 240 ml €   9,45

2402 Lichaamsstrips 100 stuks €   3,45 

25% KITVOORDEEL

25% KITVOORDEEL
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MAXI HARSBLIKKEN KIT epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

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

Maxi Harskit Professional
Art.Nr.     Prijs  Normaal Korting   
2084      € 245,00 € 327,70    € 82,70
Zeer complete kit met twee 800 g Harsverwarmers voor een aantrekkelijke prijs!  
Hiermee vergeet u nooit een product om aan te schaffen voor uw harsbehandeling en kunt u direct aan de slag. 
Professioneel werken met striphars en filmhars. Geschikt voor zowel het harsen van het gelaat als het lichaam. 

DEZE ZEER COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

2214  2 x 800 g Harsverwarmer, doorzichtige deksel en 1 Stekker  (2 x € 85,00) € 170,00 

2060  2 x Harsblikhouder (2 x € 5,00)  €  10,00 

2238  Beschermringen 800 g 50 stuks  €    5,00 

2530  Sensi Hi-Tech Film harsblik 800 g   €  17,95 

2532  Tropical Coconut Film harsblik 800 g   €  14,45 

2531  Strong Soft Pink Film harsblik 800 g   €  14,95 

2550  Vegetal Strip Wax harsblik 800 g   €  12,45 

2551  Strong Pearl Strip Wax harsblik 800 g   €  12,95 

2570  Lavendel Lotion Spray 240 ml   €    7,45 

2571  Jasmine Oil Spray 240 ml   €    9,45 

2572  Aloë Vera Hydra Gel 500 ml   €    9,95 

2573  Ingrown Stop Lotion 150 ml   €    9,45 

2574  Citri clean 500 ml   €    9,95 

2062  Lichaamsspatels 100 stuks   €    3,95 

2172  Filmharsspatels XL 100 stuks   €    4,95 

2063  Gelaatspatels 100 stuks  €    2,95 

2298  Precisiespatels 100 stuks  €    3,95 

2402  Lichaamsstrips 100 stuks   €    3,45 

2046  Lichaamsstrips Plus 100 stuks  €    4,95 

25% KITVOORDEEL
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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)
 
Deze 99% geconcentreerde Aloë Vera Hydra Gel (zonder alcohol) is verrijkt met 
een exclusief marine complex en pure extracten uit de natuur die de huid intensief 
hydrateren en brengt het hydratatieniveau weer in balans. Deze frisse Aloë Vera Gel is 
kalmerend en verzachtend, uitermate geschikt voor de droge en gevoelige huid.
Speciaal aanbevolen na het harsen, electrisch/ipl/laser ontharen, microdermabrasie 
en peelingen. Breng de Aloë Vera Gel in ruime hoeveelheid direct op de huid aan na 
het harsen en de huid zal direct worden verzacht en gekalmeerd, eventuele rood-
heid zal verminderen. Tevens is deze gel alcohol vrij, ideaal te gebruiken als aftersun 
door de verzachtende en verfrissende eigenschappen of onder de dagcrème voor 
extra hydratatie. Deze multi-inzetbare Aloë Vera Hydra Gel is geschikt voor gebruik op 
gelaat en lichaam.

Lavendel Lotion Spray (pre waxing)
Art.Nr. Details Prijs
2570 240 ml  € 7,45 (1) • € 6,95(3) • € 6,50(6) 
 
Deze Lavendel Lotion spray is speciaal ontwikkeld om de 
huid optimaal op een zachte manier te reinigen en zo lotions, 
crèmes, deodorants, make-up en bacteriën te verwijderen.
Deze antiseptische Lavendel Lotion op water basis is dus 
noodzakelijk voor een goede en effectieve ontharing want zo 
hecht de hars zich veel beter aan de haartjes en niet aan huid. 
Wat het doet:
- Reinigt en ontsmet de huid voor het ontharen.
- Verwijdert residu van lotions en deodorants.
- Creëert een schoon oppervlak zodat de hars zich goed aan 
 de haartjes kan hechten.
- Zorgt voor een goede, diepe ontharing met maximaal 
 comfort voor uw cliënt.

Jasmine Oil Spray (after waxing)
Art.Nr. Details Prijs
2571 240 ml € 9,45 (1) • € 8,50(3) • € 7,95(6)
 
Deze multi-inzetbare Jasmine Oil Spray is geschikt voor gebruik 
op gelaat en lichaam en bestaat uit een huidverzorgende olie 
speciaal ontwikkeld om direct na het harsen op uw huid aan te 
brengen. Deze masseert u op een hele zachte manier in en is ook 
gelijk om harsresten te verwijderen. Eventueel overtollige olie kunt 
u met een kompresdoek verwijderen. Hierna brengt u de Stop 
Ingrown hair lotion aan en daarna de Aloë Vera Gel welke zorgt 
voor extra hydratatie. 
Wat het doet: 
-  Hydraterende, kalmerende en ontstekingsremmende 
 verzorging te geven na de waxontharing. 
-  Bevat jasmijnolie deze reinigt, voedt en laat de huid weer fris 
  aanvoelen.
- Zorgt voor een schone gladde en goed verzorgde huid na de
  ontharing.
-  Houdt tevens de handen van de specialiste schoon en kleefvrij 
 tijdens het harsen.

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

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63
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Stop Ingrown Hair Lotion
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
2573 150 ml € 9,45(1) • € 8,50(3) • € 7,95(6)  € 16,95

Lotion tegen ingroeiende haartjes, ontstoken follikels, huidirritaties na het harsen of na elektrische 
ontharing.
De actieve ingrediënten in deze lotion zijn afkomstig van Aspirine (acetylsalicylzuur) en aangepast voor 
cosmetische toepassing. De lotion werkt sterk ontstekingsremmend en heeft zeer effectieve resultaten 
tegen ingegroeide haren, voor zowel vrouwen als mannen.
Het resultaat is dat de haartjes gemakkelijker doorbreken en niet onderhuids ingroeien!
Vrouwen kunnen deze lotion gebruiken op hun benen, bikinilijn, oksels en gelaat. Mannen kunnen de 
lotion gebruiken bij irritatie en ingegroeide baard- en nekharen. De lotion zorgt tevens voor een zachte 
peeling wat de vernieuwing van het huidweefsel bevordert en de huid er jonger laat uitzien. Tevens goed 
te gebruiken om acne te verminderen.
Ook ideaal om deze lotion aan uw klant te verkopen, die deze lotion met een watje dan het liefste 2 
maal per dag moet gebruiken totdat de nieuwe haren zijn doorgebroken.
Scheren: direct na de behandeling om roodheid en irritatie te verminderen en daarna dagelijks 
aanbrengen na het scheren.
Harsen: direct na de behandeling om roodheid en irritatie te verminderen en daarna dagelijks na 
douchen op onthaarde gebied aanbrengen met een watje.
Elektrisch/IPL/Laser ontharen: direct na de behandeling om roodheid en irritatie te verminderen, daarna 
dagelijks na de douche met een watje op het onthaarde gebied aanbrengen.

Waarschuwing: klanten die allergisch zijn voor Aspirine (acetylsalicylzuur) mogen de lotion niet gebruiken. 
Uit voorzorg zwangere vrouwen ook niet. Vermijd de zon direct na het aanbrengen van de Stop Ingrown 
Hair lotion en gebruik een hogere beschermingsfactor op de behandelde plaatsen.

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

Een allesreiniger met de frisse geur van citrusvruchten. Reinigt alle hardnekkige vlekken in de 
salon. Verwijderd eenvoudig hars, paraffine etc. van uw apparatuur, tafel en vloer en laat een 
heerlijke frisse geur achter. Een `must have´ voor in iedere salon. (Niet op de huid gebruiken en 
na gebruik op plastic, het materiaal altijd droogvegen).

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

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

Maakt harsverwarmer, trolley en 
uw salon snel en makkelijk schoon. 
Verwijderd moeiteloos harsresten.
Laat een heerlijke geur achter.
Niet op de huid gebruiken.

Aloë Vera Hydra Gel (Verkoop)
Art.Nr. Details Prijs    VAP.
6022 9 x 50 ml € 21,95 (1) • € 19,95 (3)   € 4,95 p.st.
6006 50 ml € 3,45 (1) • € 2,95 (3)

Aloë Vera Hydra Gel display, bevat 9 tubes. Ideaal voor de verkoop in uw salon.
Product is hetzelfde als de 500 ml. 

GEEN INGEGROEIDE 

HAARTJES EN WEG MET 

HUIDIRRITATIES!
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Lichaamsspatels 
Art.Nr. Details  Prijs
2062 100 stuks  € 3,95 (1) • € 3,45 (3) • € 2,95 (6)

Disposable houten spatels voor een uiterst hygiënische 
harsbehandeling, tegen een lage prijs.

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

Disposable houten spatels voor een uiterst hygiënische 
harsbehandeling. Ideaal 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 € 2,95 (1) • € 2,45 (3) • € 2,10 (6)
2298 Precisie 100 stuks € 3,95 (1) • € 3,45 (3) • € 2,95 (6)

Disposable houten spatels voor een uiterst hygiënische 
harsbehandeling. 
Nu ook in “precisie” variant met schuine kant, ideaal voor het 
nauwkeurig aanbrengen van hars op de lip en wenkbrauwen. 

Kleine spatels
Art.Nr. Details Prijs
2209 100 stuks € 1,95 (1) • € 1,85 (3) • € 1,95 (6)

Houten spatels extra smal, zijn perfect voor modelleren van de 
wenkbrauwen. 

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

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63
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Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

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

Beschermringen harsverwarmer
Art.Nr. Details Prijs
2061 400 g € 5,00 (1) • € 4,50 (3) 
2238 800 g € 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 harsverwarmer
Art.Nr. Details Prijs
3004 400 g € 8,95 (1) • € 7,95 (2) 
3013 800 g € 9,95 (1) • € 8,95 (2)

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

Harsblikhouder
Art.Nr. Details Prijs
2060 1 stuks € 5,00 (1) • € 4,00 (2)

Harsblikhouder ten behoeve van 400 of 800 grams harsblik.

Softépil trolley de luxe
Art.Nr. Details  Prijs
2420 1 stuk  € 220,00

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

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

Strips op rol, soft en zeer voordelig
Art.Nr. Details  Prijs
2048 1 Rol Classic € 10,95 (1) • € 9,95 (3) • € 8,95 (6)
2247 1 Rol Plus  € 14,50 (1) • € 12,95 (3) • € 11,95 (6)

Nonwoven harsstrips op rol 7 cm breed. Voor een zéér interessante prijs.  
Zelf lengte naar behoefte afknippen. Zachte, sterke kwaliteit.
Classic: eco, 85 meter
Plus: dikker, sterker, 100 meter 

Softépilbox strips Plus 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, dikke en sterke kwaliteit.  
Afmetingen harsstrips: 22 x 7 cm.

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, verpakt 
per 100 stuks. Tegen een zéér gunstige prijs. 
Afmeting: 22 cm lang en 7 cm. breed.

Lichaamsstrips Plus 100, 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. Afmeting: 22 x 7 cm.
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HARSSTRIPS epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

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

Micro embossed= met structuur

TOP KWALITEIT���n
em

 cosmetics

        sinds 1972

Glad

>>Zie onze website voor meer specificaties. <<

Gezichtsstrips Plus 100
Art.Nr. Details  Prijs
2049 100 stuks  € 2,95 (1) • € 2,65 (3) • € 2,35 (6)

Voorgesneden harspapier voor kleinere oppervlakten, 
verpakt per 100 stuks. Afmeting: 12,5 x 3 cm.

Gezichtsstrips op rol, soft en voordelig
Art.Nr. Details  Prijs
2047 100 m  € 6,95 (1) • € 5,95 (3) • € 5,25 (6)

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

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

Sterk tweelaagse cellulose massagebankpapier om hygiënisch 
en gemakkelijk te kunnen werken. Rol is 60 cm breed en per 6 
verpakt. 

MEER DISPOSABLES EN HYGIËNE 
PRODUCTEN VINDT U OP PAGINA 

40 T/M 55
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Softépil Harsverwarmer 400 en 800 g
Art.Nr. Details  Prijs
2051 400 g  € 75,00 
2214 800 g  € 85,00 

Deze nieuwe versie 400 & 800 grams harsverwarmers, zijn 
uitgevoerd met een aluminium binnenkant, voor goede warmte 
verdeling en duurzaamheid.

▀  Het transparante deksel versnelt het smeltproces en is       
    noodzakelijk om hygiënisch te werken.
▀  Een mooi en eenvoudig schoon te maken ontwerp.
    (met art. nr. 2574 Citri Clean)
▀  Speciaal hittebestendig ABS plastic en verkleurt niet.
▀  Een 360ºC verwarmingselement voor een gelijkmatige en 
     snelle smelting.
▀  Indicatielicht laat zien dat de thermostaat in werking is.
▀  Verstelbare thermostaat met verschillende 
     instelmogelijkheden van temperatuur.
▀  Aparte aan/uit schakelaar.
▀  Antislip rubber doppen. Voorkomt dat de verwarmer van 
     de tafel kan glijden en zorgt voor meer stabiliteit. 
▀  Afmeting: 19x15,5x 21 cm (b x l x h)

Softépil 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. 20 en 21).
▀  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.
▀  Antislip rubber doppen. Voorkomt dat de verwarmer van 
     de tafel kan glijden en zorgt voor meer stabiliteit.
▀  Eenvoudig schoon te maken met Citri Clean. (art. nr. 2574)
▀  Aparte aan/uit schakelaar. 
▀  Afmeting: 11 x 21 x 23,5 cm. (b x l x h)

Inzetbakje
Art.Nr. Details Prijs
3004 400 g € 8,95 (1) • € 7,95 (2)
3013 800 g € 9,95 (1) • € 8,95 (2)

Inzetbakje voor gebruik in 400 of 800 g harsverwarmer ten behoeve 
van harsparels.

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

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

Softépil harsverwarmers 400/800 Om de hars sneller op 
werktemperatuur te hebben start u met hogere standen. Huoudt u 
aan de volgende punten. 
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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Softépil 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.
▀ 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 (art. nr. 2574) 
   (zie pagina 27 voor de Citri Clean) en de kleur vervaagt niet.
▀  Afmeting: 11 x 12,5 x 23,5 cm. (b x l x h)

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

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

Softépil trolley de luxe
Art.Nr. Details  Prijs
2420 1 stuk  € 220,00

De Softépil 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. 
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Automatische pincet, Epilmatic inox
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. 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.

Tweezer Pincet schuin
Art.Nr. Details Prijs
2117 1 stuk € 6,95 (1) • € 5,95 (3)

Kwalitatief hoogwaardige pincet met een schuine 
platte bek. Van licht inox materiaal voor professioneel 
nauwkeurig werken.

Klassiek pincet
Art.Nr. Details Prijs
2059 1 stuk € 3,95 (1) • € 3,45 (3)

Kwalitatief hoogwaardige pincet met een schuine bek.

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.

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

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

BEST VERKOCHT!
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Inox Pincet recht
Art.Nr. Details Prijs
2119 1 stuk € 3,95 (1) • € 3,65 (3)

Lichte pincet met rechte bek, gemaakt van inox materiaal wat 
anti-allergisch is. 

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.

Blendpincetten
Kwalitatief zeer hoogwaardige pincetten van chirurgisch staal 
om heel nauwkeurig te werken in drie maten. Te reinigen en te 
desinfecteren volgens de hygiëne regels.

Blendpincet OC
Art.Nr. Details Prijs
0116 1 stuk € 7,50 (1) • € 6,50 (3)
Kleine maat blendpincet

Blendpincet 2
Art.Nr. Details Prijs
0117 1 stuk € 7,50 (1) • € 6,50 (3)
Middenmaat blendpincet.

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

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

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

0116       0117       0118  
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Milia naalden
Art.Nr. Details    Prijs  
3200 100 stuks maat 0.55x25 mm  € 5,95 (1) • € 5,50 (3) • € 4,95 (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. In 2 maten.
Onder andere geschikt voor het inprikken van milia, acne en ingegroeide haren.

Naald container
Art.Nr. Details  Prijs
4015 1 stuk klein € 2,95 
1543 1 stuk groot € 6,95 

Hygiënisch afvalbakje om gebruikte naalden en mesjes in te 
werpen.

IPL gel/contactgel 
Art.Nr. Details  Prijs  
1560 1 liter fles   € 7,95 (1) • € 7,50 (3) • € 6,95 (6)
1510 Pompje 1 liter € 1,45
1561 5 liter  € 29,95 (1) • € 26,95 (3) 
1563 Pomp 5 liter € 8,50 

Medische contact- en geleidingsgel voor IPL/VPL/SHR/cavitatie, laser en ultrasoon 
apparatuur om de huid koel te houden en als indicatie, waar de flitsen zijn gezet. 
Vrij van zout, geur en kleurstoffen. Bewaaradvies: koelkast. 

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

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

MEER ACCESSOIRES EN HYGIËNE 
PRODUCTEN VINDT U OP PAGINA 

42 T/M 55 EN OP 
WWW.NEMCOSMETICS.NL

klein Groot
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ELEKTRISCH ONTHARINGSNAALDEN

De superdunne kwaliteitsnaalden maken het mogelijk om individueel haartjes te verwijderen met gedoseerde stroompulsen. 
Door de naald in de follikel (haarzakje) te steken en de elektrische lading af te geven wordt deze vernietigd. 
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 soorten en maten van K2 t/m K5. 

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. 30 stuks per doosje. 

RVS naalden K2 t/m K5
Art.Nr. Details Prijs
2302 K2 € 18,95 (1) • € 17,45 (3)• € 15,95 (6)
2303 K3 € 18,95 (1) • € 17,45 (3)• € 15,95 (6)
2304 K4 € 18,95 (1) • € 17,45 (3)• € 15,95 (6)
2305 K5 € 18,95 (1) • € 17,45 (3)• € 15,95 (6)

Deze RVS naalden van chirurgisch staal hebben een laag lood- 
en nikkelgehalte en zijn extra gepolijst. 30 stuks per doosje.

Geïsoleerde naalden K2 t/m K5
Art.Nr. Details Prijs
2322 K2 € 24,95 (1) € 22,95 (3) 20,95 (6)
2323 K3 € 24,95 (1) € 22,95 (3) 20,95 (6)
2324 K4 € 24,95 (1) € 22,95 (3) 20,95 (6)
2325 K5 € 24,95 (1) € 22,95 (3) 20,95 (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. 
30 stuks per doosje.

- 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

MEER INFORMATIE OVER DEZE NAALDEN VAN HOGE 
KWALITEIT CHIRURGISCH STAAL VINDT U OP:

 WWW.NEMCOSMETICS.NL
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Premium Paraffine Peach 2 x 500 ml
Art.Nr. Details  Prijs
5021 2 x 500 ml € 9,95

Deze Paraffine Perzik is voor een intensieve verzorgende verwenbehandeling van handen 
en/of voeten, door middel van een pakkingbehandeling. Handen en voeten voelen na 
de behandeling met de verwarmde paraffine soepel aan en een droge huid wordt weer 
zacht en elastisch. Door de warmte van de paraffine openen de poriën zich, waardoor de 
bloedcirculatie verbetert en de perzikolie diep in de huid wordt opgenomen.

Paraffine Aloë Vera 2 x 500 ml
Art.Nr. Details  Prijs
5029 2 x 500 ml € 9,95

Deze Aloë Vera paraffine is voor een intensieve verzorgende verwenbehandeling van handen 
en/of voeten, door middel van een pakkingbehandeling. Handen en voeten voelen na de 
behandeling met de verwarmde paraffine soepel aan en een droge huid wordt weer zacht en 
elastisch. Door de warmte van de paraffine openen de poriën zich, waardoor de bloedcirculatie 
verbetert.

Paraffine Cornflower 2 x 500 ml
Art.Nr. Details  Prijs
5024 2 x 500 ml € 10,95

Diep hydraterende en huidverzorgende paraffinebehandeling die chronische gewrichtspijn 
verzacht, ontspant stijve spieren en verbetert de bloedtoevoer naar het behandelde gebied.
Extra voordelen van deze speciale paraffine:
- Verminderd spierspanning en ontspant handen en voeten.
- Verzacht chronische gewrichtspijn.
- Laat de huid ontspannen, zacht en zijdezacht aanvoelen.
- Hydrateert en verzacht de huid.

Paraffine Rose 2 x 500 ml
Art.Nr. Details  Prijs
5025 2 x 500 ml € 9,95

De paraffine wordt gebruikt voor manicures en pedicures. Maakt de opperhuid glad, verlicht 
roodheid, maakt de manicures en pedicures gemakkelijker en hydrateert de huid grondig.

Paraffine verzorging voor zachte handen en voeten
Tijdens de zeer aangename en ontspannende paraffinebehandeling worden 
handen of voeten ondergedompeld in een bad met warme paraffine. Eenmaal 
uit de paraffine verwijderd, worden de handen of voeten onmiddellijk in een 
doorzichtige, beschermende plastic zak met daarover een badstofhandschoen 
of sok gedaan. Dit creëert een heerlijke “miniatuursauna”, de warme paraffine 
stimuleert de bloedsomloop, opent de poriën en sluist de actieve werkstoffen 
uit de Collageen Elastine en paraffine diep in de huid. U verwijderd de paraffine 
en masseert de handen of voeten met de speciale crème. Het resultaat is een 
zachte, gehydrateerde en verjongde opperhuid en nagelriemen. Maximaal 
resultaat in korte tijd en door het lage productverbruik zeer winstgevend voor u. 

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

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

ZIE STAP VOOR STAP WERKWIJZE OP WWW.NEMCOSMETICS.NL
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PARAFFINE epilsoft
Licht paars is  PMS 2613  C74/ M99/ Y5/ K11

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

Manicure/pedicure Paraffineverwarmer “de Luxe”
Art.Nr. Details Prijs
5057 3 kg € 99,00

De paraffineverwarmer “de luxe” is een verwarmer die is ontworpen om 
paraffine te smelten, voor gebruik op de juiste temperatuur te verwarmen 
en deze temperatuur tijdens de behandeling te handhaven. De verwarmer 
is eenvoudig vormgegeven en compact, het apparaat bestaat uit 
een kom met een grote capaciteit van 3 kg vaste paraffine en een 
temperatuurregelknop, met indicatielampjes die de juiste temperatuur 
aangeven voor gebruik met behulp van een elektronische thermostaat. De 
verwarmer heeft ook een handig deksel dat de paraffine beschermt tegen 
externe verontreinigingen tijdens het smelten en voorafgaand aan de 
behandeling.

Cleansing lotion hand/voet
Art.Nr. Details Prijs
5001 250 ml € 5,95

Reinigt en desinfecteert handen en voeten grondig 
als voorbereiding op het paraffine bad.

Collageen Elastine
Art.Nr. Details Prijs
5010 250 ml € 8,95

Deze niet vette en lichte emulsie met collageen en 
elastine is speciaal ontworpen om de natuurlijke 
balans van de hydrolipidenfilm te herstellen. Het 
hydrateert en voedt de huid intensief, waardoor 
handen en voeten fluweelzacht worden.
Aanbrengen vóór de paraffinebehandeling van 
handen en voeten.

Beschermende hand creme
Art.Nr. Details Prijs
5008 250 ml € 9,95

Crème voor een intensieve hydratie van de 
handen. Niet vette crème met een aangename 
textuur, laat uw handen weer stralen. 
Gebruik: Breng de crème na een manicure 
behandeling aan. Het is aanbevolen de crème 
dagelijks of zelfs meerdere malen op een dag 
aan te brengen.

Beschermende voetcreme
Art.Nr. Details Prijs
5015 250 ml € 9,45

Crème voor een intensieve hydratie van 
de voeten. Niet vette crème met een 
aangename textuur, laat uw voeten weer 
stralen. 
Gebruik: Breng de crème na een pedicure 
behandeling aan. Het is aanbevolen de 
crème dagelijks aan te brengen.

Badstof sokken, 1 paar
Art.Nr. Details Prijs
7006 1 paar € 9,95 

Voeten dompelen in verwarmde paraffine, 
vervolgens voeten verpakken in speciale plastic 
zak voor voeten.
Daarna deze comfortabele badstoffen sokken aandoen om de 
warmte goed vast te houden.

Badstof handschoenen 1 paar
Art.Nr. Details Prijs
5005 1 paar € 9,95 

Handen dompelen in verwarmde paraffine,
vervolgens handen verpakken in speciale plastic 
zak voor handen.
Daarna deze comfortabele badstoffen handschoenen aandoen 
om de warmte goed vast te houden.

Beschermzakjes handen en 
voeten
Art.Nr. Details  Prijs
5016 100 stuks  € 9,95
 
Handen/voeten dompelen in verwarmde 
paraffine, vervolgens handen/voeten 
verpakken in deze speciale plastic zak voor 
handen/voeten. Doe daarna de daarvoor 
speciaal bestemde comfortabele badstoffen 
sokken/handschoenen aan om de warmte 
goed vast te houden. 

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

Gebruik om paraffine te verwijderen van uw 
warmer en/of tafel.
Zie pagina 27.
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Compleet hygiëne pakket
Art.Nr. Details Prijs Normaal        Korting
1530 Compleet € 134,50 € 150,45  € 15,90

Het complete hygiënepakket zorgt ervoor, dat u verantwoord en 
volgens de laatste richtlijnen werkt. Inhoud:  
• Ultrasoonreiniger Compact • 1 liter Bacsteryl ultrasoon vloeistof
• 1 liter Alcohol 70% • 1 x Desinfectiebad 
• 1 liter Chloorhexidine 70.5 en 1 x liter pompje 
• Manisavon medische handzeep met pompje
• NEM Sept handdesinfectiegel 500 ml met pompje 

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

Hygiënepakket A bestaat uit:
• 1 liter Bacsteryl ultrasoon vloeistof (reinigings- en 
desinfectiemiddel als bewaar vloeistof van gereedschap) 
• 1 x Desinfectiebad. Uitsluitend voor reiniging en desinfectie. 
Gebruik: 10 ml. Bacsteryl ultrasoon vloeistof met 1 liter 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 liter Bacsteryl ultrasoon vloeistof 
• 1 x Ultrasoonreiniger Compact. Voor het reinigingen van 
gereedschap. 

Hygiënepakket C
Art.Nr. Details Prijs Normaal Korting
1533  Pakket C € 19,95 € 22,25 € 2,30

Hygiënepakket C bestaat uit: 
• 1 liter Alcohol 70% en 
• 1 x Desinfectiebad. Voor desinfectie van RVS gereedschap na 
het reinigen.

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. De 
beschikbaarheid en actuele prijzen van sommige artikelen zijn afhankelijk van het marktaanbod. Informeer bij onze 
klantenservice of kijk op www.nemcosmetics.nl 

Blauw PMS 292 CP  CMYK  59-11-0-0
Rood PMS 3517 CP  CMYK 3-100-91-6
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Alcohol 70%
Art.Nr. Details   Prijsindicatie
1506 1 liter   € 4,45
1512 Spaykop 1 liter  € 1,45
1507 5 liter   € 17,95
1569 Pomp 5 liter  € 8,95

De Alcohol 70% is een snel desinfectiemiddel voor instrumenten en voor 
het tussendoor desinfecteren van kleine oppervlakken. Deze alcohol is van 
pharmaceutische kwaliteit. 

Alcohol 80%
Art.Nr. Details   Prijsindicatie
1540 1 liter    € 6,95
1562 Pomp 1 liter  € 3,95
1565 klepdop   € 0,45
1541 5 liter   € 21,95 
1564  pomp 5 liter  € 8,95 

Alcohol 80% is een desinfectiemiddel voor het ontsmetten van de (intacte) 
huid, instrumenten en oppervlakken. Toegelaten handdesinfectiemiddel 
tegen het coronavirus. Meer informatie kunt u opvragen bij onze 
klantenservice. Deze alcohol is van pharmaceutische kwaliteit.  

Bacsteryl ultrasoon vloeistof (Reiniging)
Art.Nr. Details  Prijs
1505 1 liter   € 6,95 (1) • € 6,25 (3) • € 5,75 (6)

Speciaal reinigingsmiddel ontwikkeld voor gebruik in ultrasoon 
reinigingsapparatuur. Sterk vuiloplossende werking om instrumenten, 
gereedschap en frezen intens te reinigen. Gebruik en mengverhouding vindt 
u op de verpakking en op onze website. 

IPL gel/contactgel 
Art.Nr. Details  Prijs  
1560 1 liter fles   € 7,95 (1) • € 7,50 (3) • € 6,95 (6)
1510 Pompje 1 liter € 1,45
1561 5 liter  € 29,95 (1) • € 26,95 (3) 
1563 Pomp 5 liter € 8,50 

Medische contact- en geleidingsgel voor IPL/VPL/SHR/cavitatie, laser en 
ultrasoon apparatuur om de huid koel te houden en als indicatie, waar de 
flitsen zijn gezet. Vrij van zout, geur en kleurstoffen. Bewaaradvies: koelkast. 

De beschikbaarheid en actuele prijzen van sommige artikelen zijn afhankelijk van het 
marktaanbod. Informeer bij onze klantenservice of kijk op www.nemcosmetics.nl
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Chloorhexidine 70.5 (Orphilon)
Art.Nr. Details   Prijs
1501 1 liter   € 5,95 (1) • € 5,65 (3) • € 5,35 (6)
1510 Pompje 1 liter  € 1,45

Chloorhexidine 70.5 is een sneldesinfectiemiddel voor de gesloten huid en handen 
op basis van alcohol en chloorhexidine. Bevat een cosmetisch terugvettend 
bestanddeel ter voorkoming van een uitgedroogde huid. 

Hand Desinfectans 80% en glycerine
Art.Nr. Details   Prijs
1542 1 liter   € 11,95 (1) 
1510 Contactgelpomp 1 liter € 1,45

Een desinfecterendelotion met terugvettende werking welke onverdund gebruikt 
moet worden.
Deze bevat 80% alcohol en glycerine wat ervoor zorgt dat de huid niet uitdroogt.
Inwerktijd minimaal 30 sec. en aan de lucht laten drogen.

Podilon huiddesinfectie lotion 80 %
Art.Nr. Details   Prijs
1557 100 ml spray  € 4,95 (1) • € 4,45 (6) • € 3,95 (12)
1555 1 liter   € 12,95 (1)
1562 Pomp 1 liter  € 3,95
1565 klepdop   € 0,45
1552 Sprayfles 100 ml  € 2,50

Desinfecterende desinfectans voor kleinere huidoppervlakken, effectief tegen 
bacteriën, gisten en schimmels op de huid.
Gebruiksklaar, goedgekeurde desinfecterende handlotion.
De vloeistof bevat 80% ethanol.

Podiskin huiddesinfectie met terugvetter
Art.Nr. Details   Prijs
1556 1 liter    € 11,95
1562 Pomp 1 liter  € 3,95
1565 klepdop   € 0,45
1552 Sprayfles 100ml  € 2,50

Podiskin is een effectief desinfectiemiddel tegen bacteriën, (corona)virussen en 
gisten op de huid. Deze huiddesinfectans heeft een optimale terugvettende 
werking waardoor een schrale huid wordt voorkomen. Het is een snel werkend huid 
desinfectans op basis van Isopropyl-alcohol en chloorhexidine. Bedoeld voor het 
ontsmetten en desinfectie van grotere huidoppervlakken (o.a. handen en voeten).
Met isopropyl alcohol met chloorhexidine. 

De beschikbaarheid en actuele prijzen van sommige artikelen zijn afhankelijk van het 
marktaanbod. Informeer bij onze klantenservice of kijk op www.nemcosmetics.nl
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NEM SEPT Total handdesinfectiegel 70% met Aloë Vera
Art.Nr. Details   Prijs
1566 5 liter   € 49,95
1568 500 ml met pomp  € 8,95 
1567 60 ml doseerdop  € 1,95

Antibacteriële handreinigingsgel met Aloë Vera die de huid verzacht en 
beschermt. Het is helemaal niet plakkerig, droogt snel en de 70% alcohol maakt 
het zeer effectief tegen verspreiding van bacteriën. De Aloë Vera voorkomt dat 
de huid uitdroogt. Licht kruidige geur. Op de handen aanbrengen en inwrijven 
en aan de lucht laten drogen.

Alcohol handdesinfectiegel 60% met dexpanthenol 
Art.Nr. Details   Prijs
8905 400 ml met pomp  € 9,95
8904 100 ml doseerdop  € 5,95

Verwijdert direct ziektekiemen en bacteriën van uw handen.  Zonder gebruik van 
water, uw handen niet afspoelen maar laten drogen aan de lucht. Alcoholhoudende 
gel die helpt om snel en eenvoudig uw handen te ontsmetten en gelijktijdig 
terugvettende bestandsdelen bevat als glycerine. Tevens hydraterende verzorgende 
ingrediënten zoals dexpanthenol om de huid comfortabel, zacht en verzorgd achter te 
laten. Geschikt voor veelvuldig gebruik als goede hygiene voor het hele gezin.

NEM SEPT Manisavon medische handzeep
Art.Nr. Details  Prijs
1502 500 ml  € 4,45 (1) • € 3,95 (3) • € 3,75 (6)
1509 Pompje 500 ml € 1,45

De NEM SEPT Manisavon is een prettige, goed reinigende, pH neutrale, zachte en  
verzorgende handzeep. Bevat huidverzorgende bestanddelen en kan dagelijks 
worden gebruikt. Wordt standaard zonder pompje geleverd, aangezien je het pompje 
kunt hergebruiken.

Blauw PMS 292 CP  CMYK  59-11-0-0
Rood PMS 3517 CP  CMYK 3-100-91-6
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Meliseptol
Art.Nr. Details  Prijs
16405 1 liter  € 19,95 (1) 

Een gebruiksklaar ontsmettingsmiddel met een snelle werking. 
Ideaal voor desinfectie van uw behandelstoel en werkoppervlakken, 
die snel en zonder inwerktijd weer operationeel moeten zijn.
Volledig vrij van aldehyde en alkylamines.
 

Aqua Pure ‘Soft’ water
Art.Nr. Details  Prijs
1508 5 liter   € 4,95 (1) • € 4,45 (4) • € 3,95 (8)

Dit water is via reverse-osmose gedemineraliseerd. Heel zacht en zuiver water, geschikt voor 
Vapozone, pedicureapparaten, autoclaven etc. 

Special Spray Cleaner lavendel 
Art.Nr. Details  Prijs
1511 1 liter  € 5,95 (1) • € 5,45 (3) • € 4,95 (6)
1512 Spraykop € 1,45

De Special Spray Cleaner kan worden gebruikt voor het veilig reinigen van onder andere 
behandelstoelen (kunstleer), werktafels, werkbladen, 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, behandelstoel 
(skai bekleding, armleuningen, en hoofdsteun), werkblad te desinfecteren gebruikt u 
Meliseptol. Meer informatie vindt u op www.nemcosmetics.nl

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

Een allesreiniger met de frisse geur van citrusvruchten. Reinigt alle hardnekkige vlekken in 
de salon. Verwijderd eenvoudig hars, paraffine etc. van uw apparatuur, tafel en vloer en 
laat een heerlijke frisse geur achter. Een `must have´ voor in iedere salon. (Niet op de huid 
gebruiken en na gebruik op plastic, het materiaal altijd droogvegen).
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Ultrasoonreiniger Compact
Art.Nr. Details  Prijs
1514 600 ml   € 99,00 

De compacte reiniger met roestvrijstale binnenkant voor een langere levensduur. 
De digitale timer is 1-7 minuten instelbaar. De inhoud is 0,6 liter en reinigd uw 
instrumenten effectief. Gebruik het deksel om het geluid te verminderen. Gebruik 
onze Ultrasoon vloeistof art. nr 1505

Ultrasoonreiniger Profi
Art.Nr. Details  Prijs
1515 1400 ml   € 145,00 

Ruime ultrasoon reiniger met roestvrijstale binnenkant en een inhoud van 1,4 liter. 
De timer is instelbaar in verschillende stappen van 1,5 -8 minuten, afhankelijk hoe 
vuil uw instrumenten zijn. 
Voor een grondige reiniging gebruik onze ulrasoon vloeistof art.nr. 1505

Desinfectiebad
Art.Nr. Details  Prijs
1513 1 liter   € 17,50 (1) • € 15,00 (3) 

Dompel de instrumenten onder in dit desinfectiebad voor een reiniging, 
desinfectie of bewaren van uw instrumenten.
Te gebruiken in combinatie met de Bacsteryl of Alcohol 70%/80%. 

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. 

Ultrasoon reinigers behoren tot de standaard uitrusting van de schoonheidsspecialiste, pedicure en nagelstylisten. 
U bereikt een veel betere reiniging en verkort uw desinfectietijd (van 20 minuten naar 5 minuten).
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Chirurgische mondmaskers type II-R
Art.Nr. Details  Prijsindicatie
4013 50 stuks  € 5,95   

Deze chirurgische 3-laags mondneusmaskers voldoen aan de richtlijn voor Medische 
Hulpmiddelen en aan de NEN-EN 14683 norm 2019 II-R. Draagt comfortabel.
Type II-R: is de niet-vochtdoorlatende variant. Het is bedoeld ter bescherming van de neus- 
en mondslijmvliezen tegen spatten van lichaamsvloeistoffen.

FFP 2 Ademhalingbeschermingsmasker - KN 95
Art.Nr. Details  Prijsindicatie
4016 5 stuks wit € 9,95

Bacteriële  Filtratie  Efficiëntie  –  95%  Bescherming FFP2. 4-laags mondneusmasker.
Ergonomisch ontwerp met aanpasbare neusbeugel. Maximale bescherming
Meltblown Non-woven met elektrostatisch katoen voor optimale  filtratie.
Grote elastische oorbandjes en neusclip voor het comfortabel dragen van de mondkapjes. 
Gerelateerd aan de CE-richtlijn(en): R 2016/425 (persoonlijke beschermingsmiddelen). 
Standaard: EN 149: 2001-A1:2009.

Disposable tanga’s vrouwen
Art.Nr. Details  Prijs
1534 100 stuks  € 10,95 (1) • € 9,95 (3) • € 9,45 (6)

Tanga slips ‘non woven’ speciaal voor vrouwen, met elastiek geschikt voor alle maten.
Éénmalig gebruik. In grote voordeelverpakking.

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, waterdichte anti-slipzool. Verkrijgbaar in één maat.

Extra brede elastische 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. In grote voordeelverpakking.

Cliëntenmutsen elastisch
Art.Nr. Details  Prijs
4006 100 stuks  € 7,95 (1) • € 7,25 (3) • € 6,75 (6)
4017 250 stuks  € 18,95 (1) • € 17,95 (4) • € 16,95 (8)

Deze witte, non-woven mutsen hebben een baretvorm met in de rand elastiek. One size fits all. 
Ideaal tijdens uw gelaatsbehandeling, om het haar van uw klant schoon te houden.
In grote voordeelverpakking.
 

Blauw PMS 292 CP  CMYK  59-11-0-0
Rood PMS 3517 CP  CMYK 3-100-91-6

De beschikbaarheid, uitvoering en actuele prijzen zijn afhankelijk van het marktaanbod. 
Informeer bij onze klantenservice of kijk op www.nemcosmetics.nl
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Plastic cliënten mutsen
Art.Nr. Details  Prijs
4010 100 stuks  € 9,95 (1) • € 8,95 (3) • € 8,45 (6)

Deze plastic waterdichte mutsjes zijn elastisch en ruim genoeg om je haar onder te 
stoppen. Ideaal om het haar droog te houden tijdens de behandeling of douche. 
In grote0 voordeelverpakking. 

Disposable Boxers
Art.Nr. Details  Prijs
4052 10 stuks  € 5,95 (1) • € 5,45 (3) • € 4,95 (6)
 
Boxers speciaal voor mannen, éénmalig gebruik. 

Vierkante of langwerpige wattenschijfjes
Art.Nr. Details  Prijs
4019 5x5 cm, 500 st  € 6,45 (1) • € 5,95 (3) • € 5,45 (6) • € 4,95 (12)
4020 8x10 cm, 200 st € 8,95 (1) • € 7,95 (3) • € 7,50 (6) • € 6,95 (12)

Multifunctionele 100 % katoenen schijfjes, in 2 maten, voor huid- en wondreiniging. 
Deze zachte wattenschijfjes pluizen niet, zijn sterk absorberend en irriteren de huid niet. 
In grote voordeelverpakkingen. 

Ronde wattenschijfjes
Art.Nr. Details  Prijs
4024 100 stuks  in rol € 1,50 (1) • € 1,40 (3) • € 1,30 (6)

Ronde kwaliteits wattenschijfjes voor het verwijderen van make-up en het reinigen van 
de huid. Één zijde is geribbeld om de huid goed en efficiënt 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   € 1,35 (1) • € 1,25 (3) • € 1,10 (6)

Wattenstaafjes, verpakt in een handig doosje en grote voordeelverpakking.

Cosmetische tissues
Art.Nr. Details  Prijs
2064 100 stuks   € 1,45 (1) • € 1,25 (3) • € 0,95 (6)

Sterke, tweelaagse zachte tissues te gebruiken bij al uw behandelingen.

Beschermdoekjes t.b.v. werktafel
Art.Nr. Details  Prijs
1547 50 stuks  € 5,50 (1) • € 4,50 (3) • € 3,50 (6)

Speciaal voor het beschermen van uw werktafel en om hygiënisch te werken. 

Blauw PMS 292 CP  CMYK  59-11-0-0
Rood PMS 3517 CP  CMYK 3-100-91-6
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Latex handschoenen
Art.Nr. Details  Prijsindicatie
4026 Extra small € 5,30
4007 Small   € 5,30
4008 Medium   € 5,30
4028 Large  € 5,30

Latex handschoenen zijn gemaakt van latex en zijn licht gepoederd. Het voordeel van latex 
handschoenen is dat ze comfortabel aanvoelen en flexibel zijn. Deze handschoenen zijn echter niet 
geschikt voor personen met een latex allergie, die kunnen beter kiezen voor onze 100% synthetische nitril 
handschoenen. Verpakt per 100 stuks. 

Vinyl handschoenen
Art.Nr. Details  Prijsindicatie
4032 Extra small € 6,45
4002 Small  € 6,45
4003 Medium  € 6,45
4030 Large  € 6,45

Vinyl handschoenen zijn gemaakt van PVC. Net als nitril is vinyl een goed alternatief voor latex 
handschoenen in het geval van een allergie, bevatten GEEN LATEX. Van de drie verschillende materialen 
is vinyl het minst sterke materiaal en u kunt met vloeibare middelen beter onze nitrile handschoenen 
gebruiken. Verpakt per 100 stuks. 

Nitrile handschoenen
Art.Nr. Details  Prijsindicatie
4036 Extra small € 6,95
4021  Small   € 6,95
4022  Medium  € 6,95
4027 Large  € 6,95
 
Nitril handschoenen gemaakt van 100% synthetische nitril, worden vaak gebruikt als alternatief voor latex 
handschoenen wanneer iemand allergisch is voor latex, deze handschoenen bevatten GEEN LATEX 
en zijn ongepoederd. Geschikt voor mensen die gevoelig zijn voor vinyl. Ook zijn ze sterker dan latex 
handschoenen. Verhoogd draagcomfort, goede pasvorm en verbeterd tastgevoel, sterk en rekbaar met 
stevige manchet en rolrand. Goede weerstand tegen olieën, zuren, vetten etc. Verpakt per 100 stuks. 

Soft Nitrile handschoenen 200 stuks
Art.Nr. Details  Prijsindicatie
4033  Small 200 stuks € 11,95
4034  Medium 200 stuks € 11,95

Deze Nitril handschoenen hebben dezelfde eigenschappen als bovenstaande Nitril handschoenen.
deze handschoenen zijn echter GGD goedgekeurd en daardoor uiterst geschikt voor PMU specialisten en 
tatoo artists. Verpakt per 200 stuks. 

Latex vingers
Art.Nr. Details  Prijs
4009 100 stuks   € 2,25 (1) • € 1,95 (3) • € 1,80 (6)

De vingers zorgen voor een maximale hygiëne en voorkomen dat de vingers over de huid glijden. 
Ideaal voor het uitdrukken van comedonen.

Beschermingsschorten
Art.Nr. Details   Prijs
0126 100 stuks plastic  € 11,95 (1) • € 10,95 (3) • € 9,95 (6) 
4083 100 stuks papier  € 10,95 (1)• € 9,95 (3) • € 8,95 (6) 

Om uw kleding schoon en droog te houden tijdens behandelingen en voor maximale hygiëne.

Blauw PMS 292 CP  CMYK  59-11-0-0
Rood PMS 3517 CP  CMYK 3-100-91-6

De beschikbaarheid, uitvoering en actuele prijzen zijn 
afhankelijk van het marktaanbod. Informeer bij onze 

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

Sterk tweelaagse cellulose massagebankpapier om hygiënisch en 
gemakkelijk te kunnen werken. Rol is 60 cm breed en per 6 verpakt. 

Plastic lakens op rol
Art.Nr. Details  Prijs
4011 25 stuks  € 9,95 (1) • € 9,45 (3) • € 8,95 (6)

Rol met 25 voorgeperforeerde plastic lakens zodat u snel, schoon en 
hygiënisch kunt werken. Speciaal voor lichaamspakkingen. 
Afmeting 170x200 cm

Plastic lakens los
Art.Nr. Details  Prijs
4012 50 stuks  € 14,95 (1) • € 13,95 (3) • € 13,45 (6) 

Een pakket met 50 plastic losse lakens, zodat u snel, schoon en 
hygiënisch kunt werken. Speciaal voor lichaamspakkingen. 
Afmeting 180x200 cm

Alutherm pakkingsfolie
Art.Nr. Details  Prijs
4050 150 x 210 cm. € 2,95 (1) • € 2,75 (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’.

Gezicht beschermingsmasker
Art.Nr. Details  Prijs
1520 1 stuk . € 14,95

Lichtgewicht “spat”scherm ter bescherming van uw gelaat. Het scherm 
zit stevig bevestigd op een comfortabele houder, gemaakt op basis 
van biologisch afbreekbaar natuurlijk materiaal. Het doorzichtige 
pvc scherm houdt spatten van vloeistoffen (speeksel, slijm, bloed) 
tegen. Het masker beslaat (anti-condens) niet dus houdt u maximale 
zichtbaarheid, is anti-reflecterend en voorzien van elastieken band 
voor optimale pasvorm en aanpasbaarheid. Het beste gebruikt 
u dit beschermingsmasker samen met een mondmasker en nitrile 
handschoenen dan heeft u en uw cliënt maximale bescherming.

Blauw PMS 292 CP  CMYK  59-11-0-0
Rood PMS 3517 CP  CMYK 3-100-91-6

TOP KWALITEIT��N
EM

 COSMETICS

        sinds 1972

Glad Micro embossed= met structuur



info@nemcosmetics.nl   www.nemcosmetics.nl50

D
IS

PO
SA

BL
ES

DISPOSABLES
Blauw PMS 292 CP  CMYK  59-11-0-0
Rood PMS 3517 CP  CMYK 3-100-91-6

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. In voordeelverpakking. 

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  € 1,95 (1) • € 1,75 (3) • € 1,50 (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 € 13,95 (1) • € 12,95 (6)

Een rol met 300 meter sterke 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 NEM SEPT
Art.Nr. Details   Prijs
1544 50 x 30 cm  € 2,10 (1) • € 1,90 (3) • € 1,75 (6)

Luxe, witte kompresdoek van 100% katoen. Kan verwarmd worden in een hot towel 
oven. Ideaal bij gelaatsbehandelingen. 

Handdoek NEM SEPT
Art.Nr. Details   Prijs
1545 90 x 50 cm  € 4,95 (1) • € 4,75 (3) • € 4,50 (6)

Luxe, witte handdoek van 100% katoen met lange levensduur door de hoge kwaliteit. 

Badhanddoek NEM SEPT
Art.Nr. Details   Prijs
1546 140 x 70 cm  € 9,95 (1) • € 9,45 (3) • € 8,95 (6)

Luxe, witte badhanddoek van 100% katoen. Ideaal bij lichaamsbehandelingen, 
hydromassagebaden en in beautycentra. 

Badstof overtrek Behandelstoel universeel
Art.Nr. Details   Prijs
14540 150 x 200 cm wit  € 85,00 

Deze overtrekken/hoezen zijn rondom voorzien van een sterke elastische band Een 
losse stevige spanband met klemmen zit erbij. Hiermee kunt u de hoes optimaal 
spannen voor een perfecte pasvorm. 

Glazen mengschaal
Art.Nr. Details   Prijs
8053 Klein, Ø 10 cm  € 2,35  (1) • € 1,95 (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. 

Flexibele mengschalen
Art.Nr. Details   Prijs
8076 Klein, Ø 12 cm  € 6,00 (1) • € 4,95 (3)
8075 Groot Ø 16 cm  € 8,50 (1) • € 7,50 (3)
2206 300 ml   € 3,95 (1) • € 3,25 (3)
2207 660 ml   € 5,45 (1) • € 4,75 (3)

Flexibele mengschaal voor het aanmaken van rubbermaskers of 
lichaamspakkingen. Verwijder eenvoudig de resten.

8053 8066

8076 80752206 2207
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Plastic spatel
Art.Nr. Details    Prijs
8067 Créme spatel (92 mm)  € 0,75 (1) • € 0,65 (3)
8068 Créme spatel (135 mm)  € 0,95 (1) • € 0,85 (3)
8070 Créme lepel (157 mm)  € 1,05 (1) • € 0,95 (3)
8071 Masker spatel recht(169 mm) € 1,05 (1) • € 0,95 (3)
8069 Pakking spatel (179 mm)  € 1,05 (1) • € 0,95 (3)

Extra dikke 
Art.Nr. Details Prijs
8077 1 stuk € 1,60 (1) • € 1,45 (3) 

Witte plastic spatel voor het aanbrengen van maskers en lichaamspakkingen. 

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

Deze comedonendrukker met dubbele lus maakt het verwijderen van comedonen 
gemakkelijk.

Comedonedrukker
Art.Nr. Details Prijs
5030 1 stuk € 4,65 (1) • € 4,25 (3) 

Deze comedonendrukker met scherpe punt en lus maakt het verwijderen van 
comedonen gemakkelijker en minder pijnlijk dan de traditionele modellen. 

Milia naalden
Art.Nr. Details    Prijs  
3200 100 stuks maat 0.55x25 mm  € 5,95 (1) • € 5,50 (3) • € 4,95 (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, in 2 maten. 
Onder andere geschikt voor het inprikken van milia, acne en ingegroeide haren.

Naald container
Art.Nr. Details  Prijs
4015 1 stuk klein € 2,95 
1543 1 stuk groot € 6,95 

Hygiënisch afvalbakje om gebruikte naalden en mesjes in te werpen.
klein groot

8067

8068

8070

8071

8069
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Cosmetische sponzen traditioneel
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)

Professionele cosmetische, viscose sponzen voor het verwijderen van make-up, milk, peeling of masker 
en het reinigen van de huid met zachte hypoallergene, pH neutrale sponzen. 

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

Professionele cosmetische sponzen. Ideaal voor het aanbrengen en verwijderen van make-up. Hoe 
vaker u ze gebruikt, des te zachter ze worden. Wat groter dan de traditionele sponzen en met een 
hele fijne structuur.

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

Dikke hypoallergene spons met een zéér zachte textuur, bestand tegen oliën, vetten en zuren.

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

Voor het professioneel aanbrengen van make-up en foundation. Super zacht, slank profiel, perfect 
voor aanbrengen van make-up rond de ogen en bij de haarlijn.

Make-up driehoeken 
Art.Nr. Details  Prijs
3049 8 stuks  € 3,45(1) • € 2,95 (3) 

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

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

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

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

Voor lichaamsreiniging en het verwijderen van lichaamspeelingen en pakkingen. 

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.

Professionele kwaliteits sponzen ontworpen voor efficiënte huidreiniging en aanbrengen van make-up. 
Zacht voor de huid, hypoallergeen, pH neutraal, biologisch afbreekbaar en dermatologisch getest.

BEST VERKOCHTE SPONZEN!
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Lippenpenseel
Art.Nr. Details  Prijs
3041 1 stuk  € 4,75 (1) • € 4,25 (3) 

Gemaakt van topkwaliteit sabelbont. Mooi afgerond en fijn om als 
lipliner 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  € 2,95 (1) • € 2,65 (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  € 5,95 (1) • € 5,45 (3) 

Gemaakt van topkwaliteit sabelbont.
Mooi afgerond om poeder over het gelaat aan te brengen.

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.

Blauw PMS 292 CP  CMYK  59-11-0-0
Rood PMS 3517 CP  CMYK 3-100-91-6Penselen van topkwaliteit, gemaakt voor precies en nauwkeurig werk.
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Wimper-/Wenkbrauwkam en borstel
Art.Nr. Details  Prijs
3039 1 stuk  € 3,95 (1) • € 3,50 (3) 

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

Waaierpenseel
Art.Nr. Details  Prijs
3034 1 stuk  € 4,95 (1) • € 4,45 (3)

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

Facial Brush
Art.Nr. Details  Prijs
3033 1 stuk  € 3,95 (1) • € 3,45 (3)

Gezichtsborstel gemaakt van transparant materiaal voor gezichtsreiniging.

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 wenkbrauwen te 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) 

Sterke warmte bestendige borstel voor het aanbrengen van paraffine op gelaat en 
lichaam.

Blauw PMS 292 CP  CMYK  59-11-0-0
Rood PMS 3517 CP  CMYK 3-100-91-6
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GEVRIESDROOGDE COLLAGEEN VLIESMASKERS

Puur Collageen vliesmaskers “Anti-Aging/hydraterend”
Art.Nr. Details  Prijs
1602  5 stuks  € 29,95 (1) ● € 28,95 (2) ● € 27,95 (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. Groot formaat zodat het gehele gelaat 
volledig wordt behandeld. Tegen de lage kostprijs van € 5,59 per stuk.

Caviaar Collageen vliesmaskers“Anti-Aging/Boost & Lift”
Art.Nr. Details  Prijs
1600  5 stuks  € 30,95 (1) ● € 29,95 (2) ● € 28,95 (4)

Caviaar 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 gestreste, 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. Tegen de lage kostprijs 
van € 5,79 per stuk. 

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 
water (±20 C°) 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 of warme compressen 
te gebruiken.

Deze Collageen vliesmaskers kunt u ideaal 
combineren met uw actieve ingrediënten als 
serums en gels etc. onder dit masker als boos-
ter. Gebruik de juiste lotion om te bevochtigen 
voor het beste resultaat.

Kwalitatieve, hoogwaardige maskers volledig gemaakt in Duitsland. 
Geen conserveermiddelen en natuurlijk materiaal. In droge 
toestand héél lang houdbaar.
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Hyaluronzuur collageen vliesmasker “Maximale hydratatie en Anti-Aging” 
Art.Nr. Details  Prijs
1608 5 stuks  € 33,95(1) ● € 32,95 (2) ● € 31,95 (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. Tegen de lage kostprijs van € 6,39 per stuk.  

Aloë Vera collageen vliesmaskers “Kalmerend”
Art.Nr. Details  Prijs
1601  5 stuks  € 30,95 (1) ● € 29,95 (2) ● € 28,95 (4)

Aloë Vera extracten hebben een kalmerende, beschermende en herstellende werking op 
een gevoelige huid. Verschillende componenten in de aloë vera plant hebben hydraterende 
capaciteiten. Zij stimuleren de collageenvezelvorming en verbeteren de weefselstructuur van 
de huid. Tegen de lage kostprijs van € 5,75 per stuk.  

Puur collageen oogcontour-vliesmasker, complete bril
Art.Nr. Details  Prijs
1605  10 stuks  € 17,50 (1) ● € 16,50 (2) ● € 15,75 (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.
Tegen de lage kostprijs van € 1,58 per stuk. 

Puur collageen onder ooglid masker
Art.Nr. Details  Prijs
1606  2 stuks x 10 € 13,50 (1) ● € 12,50 (5) ● € 11,50 (10) 

Sterk vochtregulerend masker voor onder de ogen, verminderd wallen en donkere kringen
in een oogopslag. Tegen de lage kostprijs van € 1,15 per 2 stuks. 

Kwalitatieve, hoogwaardige maskers volledig gemaakt in Duitsland. 
Geen conserveermiddelen en natuurlijk materiaal. In droge 
toestand héél lang houdbaar.
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De Beau Mer ® Gelvliesmaskers bevatten marine collageen in gel-vorm, welke door de huid wordt opgenomen 
(indefibroblaiten) en bevorderen de regeneratie van de natuurlijk collageenvezels, waardoor rimpels vervagen en 
minder snel worden gevormd. 
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. 

Hoe gebruikt u deze gel vliesmaskers: 

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 het serum in de huid. 

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 bij 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 is het masker ook geschikt voor de normale huid.

Leg de gesloten gelvliesmaskers in 
een hottowel of warmwater voor 
een aangenamer gevoel. Zeker in 
de winter
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Intens Lifting Gelvliesmasker 
Art.nr.  Details   Prijs    
1619 1 stuk  € 5,95 (1) • € 5,75 (5) • € 5,45 (10) • € 4,95 (20) 

Liftend en hydraterend anti-age vliesmasker voor alle huidtypes.
Dit verfrissend anti-age vliesmasker met heerlijk zomers parfum werkt huidverstevigend en 
hydraterend. Reeds na de eerste toepassing zijn fijne lijntjes en rimpels minder waarneembaar 
en is de huid strakker en veerkrachtiger. Dankzij de nauwkeurig geselecteerde ingrediënten 
zoals Osilift®, Hyaluronzuur en PhytoCellTec™ MD, is deze formule uitermate geschikt voor 
de verzorging van de verslapte, rijpe huid. Biedt ook intensieve hydratatie bij vochtarme 
huidtypes.

Detox Black Gelvliesmasker
Art.Nr. Details  Prijs
1611 1 stuk  € 5,95 (1) • € 5,75 (5) • € 5,45 (10) • € 4,95 (20)

Zuiverend en regenererend vliesmasker. Ontdek de zuiverende en regenererende kracht van 
plantaardige bamboe-koolstofvezels! Dankzij hun zeer sterk absorberende eigenschappen 
zorgen deze Koolstof Puri-Detox Maskers voor een efficiënte detoxificatie van de huid, 
waardoor afvalstoffen, onzuiverheden en het teveel aan huidtalg verwijderd worden. 
Geschikt voor alle huidtypes, in het bijzonder de gemengde tot vette huid.

Modelage Hydrating Peel Off Mask
Art.nr.  Details   Prijs 
4293  Salon 550 g  € 29,95 

Dit zachte masker is geschikt voor alle huidtypen, zelfs de zeer gevoelige huid. Het masker 
herstelt het hydratatieniveau 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.

Bio Cellulose Anti-Aging Filling Masker
Art.nr.  Details   Prijs    
4685 5 stuks  € 45,95

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 ver-
zacht, het gezicht hervindt een jeugdige uitstraling. 

Bio Cellulose Anti-Aging Lifting Masker
Art.nr.  Details   Prijs    
1615 1 stuk  € 9,95  

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 Anti-Aging Brilliant Masker
Art.nr.  Details   Prijs    
1616 1 stuk  € 9,95  

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.

DIRECT LIFTEND EFFECT!

KOOLSTOF - DETOX EFFECT!

HELE LAGE KOSTPRIJS!

TOP KWALITEIT!
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C-Touch oogmasker Bio Cellulose
Art.nr.  Details   Prijs 
12046  1 stuk  € 4,95

100% Puur Bio-Cellulose fiber oogmasker met petide complex voor een onmiddellijke liftwerking. Eenmaal 
aangebracht, hecht het perfect aan de oogcontour dankzij de C-vorm, waardoor de functionele 
ingrediënten in het masker optimaal worden afgeleverd. 

Biomask Kit
Art.nr.  Details   Prijs    
12051 10 stuks  € 79.50

3 x Lifting Mask: Masker gemaakt van pure biocellulosevezels + quinoa en rejuline. Innovatieve 
behandeling met lifting en anti-rimpel eigenschappen die zijn ontworpen om het gezicht een onmiddellijke 
jeugdige uitstraling. Het verwijdert ook oppervlakkige onzuiverheden. 
3 x Brilliant Mask: Masker gemaakt van pure biocellulosevezels dat zorgt voor een professionele 
behandeling om hyperpigmentatie te corrigeren problemen. 
4 x C-TOUCH: Oogmasker van biocellulose met onmiddellijke lift actie. 

Ialuboost
Art.nr.  Details   Prijs 
12048  50 ml  € 29,95

Ialuboost is een cosmetische add-on op basis van hyaluronzuur met microgranulaat dat moet worden 
gemengd met een gezichts- of lichaamscrème. Ialuboost is ontworpen om de werking van elk ander 
cosmetisch product voor gezicht en lichaam te versterken.

Oxyface
Art.nr.  Details   Prijs 
12049  150 ml  € 9,95

Gel met Hyaluronzuur. Te gebruiken als een serum onder de dagcreme, gebruik een beetje van de gel en 
laat even intrekken voor u de creme aanbrengt. Of u mixt de gel met uw dagcreme voor u het aanbrengt. 
Voor maximale hydratatie en diepe regeneratie van de huid.

My Rivilift
Art.nr.  Details   Prijs 
12052  30 ml  € 19,95

Een anti-aging, anti-rimpels, verstevigend en hydraterend middel. Het is een biotechnologische fractie 
van natrium met een volledig spectrum hyaluronaat. Het versterkt de barrièrefunctie van de huid en 
garandeert een onmiddellijk liftend effect. 

Puriprime
Art.nr.  Details   Prijs 
12044  150 ml  € 16,95 

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 
12047  20 gr  € 29,95

Cosmetisch huidpoeder met 90% Vitamine C en 3% kojinezuur om een complete verzorging en glans aan 
alle huidtypen te bieden. Voeg 1 á 2 druppels water toe aan wat poeder en meng dit tot een peeling. 
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. 
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ALGINAAT MASKERS

Professionele huidverzorging, maak kennis met deze speciaal maskers en Flash beauty 
behandeling met deze kwalitatieve alginaat maskers.
Wilt u eens iets anders aan uw behandeling toevoegen dan zijn onze speciaal maskers 
een echte aanrader. Combineer onze alginaat of peel off masker eens met de Biologics, 
deze bevatten hoge concentraties aan werkstoffen met ieder zijn eigen werking. Deze 
ampullen moeten in combinatie met een alginaat of peel off masker gebruikt worden en 
geven uw behandeling een echte boost. Voor elk masker is er een perfecte Biologic om te 
combineren voor het beste resultaat.

Descongestive Relaxing Mask N.101
Art.Nr. Details Prijs Prijs per masker
8630 9 stuks € 49,50 € 5,50 p.st.
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 Prijs per masker
8637 9 stuks € 49,50 € 5,50 p.st.
Zuiverend Alginaat masker voor de vette en gecombineere huid. 
Perfecte combinatie met 8660 Biologic Biopure.

Nourishing mask N.103
Art.Nr. Details Prijs Prijs per masker
8635 9 stuks € 49,50  € 5,50 p.st.
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 Prijs per masker
8636 9 stuks € 49,50 € 5,50 p.st.
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 Prijs per masker
8631 9 stuks € 49,50 € 5,50 p.st.
Liftend Alginaat masker voor een verslapte huid. 
Perfecte combinatie met 8663 Biologic Revital.

Anti -Oxidant Lightening Vit. C+C Mask N.106
Art.Nr. Details Prijs Prijs per masker
8632 9 stuks € 49,50  € 5,50 p.st.
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 Prijs per masker
8633 9 stuks € 49,50 € 5,50 p.st.
Regenererend Anti Aging Alginaat masker voor de rijpere huid. 
Perfecte combinatie met 8664 Biologic Integral.

Time Retard Mask N.108
Art.Nr. Details Prijs Prijs per masker
8634 9 stuks € 49,50  € 5,50 p.st.
Opspannend Alginaat masker met botox like extracten, speciaal voor rimpels.
Perfecte combinatie met 8661 Biologic Tensilift.
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Biologic Biopure pH Regulating Ampullen
Art.Nr. Details Prijs Prijs per ampul
8660 10 ampullen 3 ml  € 47,75  € 4,75 p.st.
Specifiek geformuleerd om de huid te verzorgen met overmatige talgproductie, glans, 
onzuiverheden en/of roodheid.

Biologic Tensilift Ampullen
Art.Nr. Details Prijs Prijs per ampul
8661 10 ampullen 3 ml  € 47,75  € 4,75 p.st.
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 Ampullen
Art.Nr. Details Prijs Prijs per ampul
8662 10 ampullen 3 ml  € 47,75  € 4,75 p.st.
Deze ampullen bevatten een hoge concentratie van actieve werkstoffen. Speciaal voor 
de gevoelige en reactieve huid met roodheid en gebrek aan comfort.

Biologic Revital Triple Action Reafirming Ampullen
Art.Nr. Details Prijs Prijs per ampul
8663 10 ampullen 3 ml  € 47,75   € 4,75 p.st.
Specifiek geformuleerd om de huid te behandelen en te verzorgen met een gebrek aan 
elasticiteit en stevigheid.

Biologic Integral Mature Skin Global Restruction Ampullen
Art.Nr. Details Prijs Prijs per ampul
8664 10 ampullen 3 ml  € 47,75  € 4,75 p.st.
Speciaal voor rimpels, verlies van textuur, dikte, elasticiteit en stevigheid van de huid.

Biologic Vitamin C+C Anti Oxidant lightning Ampullen
Art.Nr. Details  Prijs
8674 10 ampullen 3 ml  € 47,75  € 4,75 p.st. 
Specifiek geformuleerd om de huid met oxidatieve stress, tekenen van vroegtijdige verou-
dering en gebrek aan helderheid te behandelen en te verzorgen.

Biologic Argan & Caviar Intensive Global Regeneration Ampullen
Art.Nr. Details Prijs Prijs per ampul
8665 10 ampullen 3 ml  € 47,75   € 4,75 p.st.
Specifiek geformuleerd om de huid met dehydratatie, desquamatie en tekort aan essen-
tiële voedingsstoffen te verzorgen en te behandelen. 

Biologic H20 Complete Moisturizing Ampullen
Art.Nr. Details Prijs Prijs per ampul
8666 10 ampullen 3 ml  € 47,75  € 4,75 p.st. 
Behandeld de droge, gedehydrateerde huid.

Biologic Instant Flash Immediate Effect Lifting Ampullen
Art.Nr. Details Prijs Prijs per ampul
8667 10 ampullen 3 ml  € 47,75 € 4,75 p.st. 
Speciaal voor een huid met gebrek aan stevigheid en verwijde poriën. Ideaal om aan te 
brengen onder de make up.

De Biologics ampullen absorberen snel in de huid en zijn gemakkelijk aan te brengen. Bevatten een hoge 
concentratie aan actieve werkstoffen. Deze ampullen zijn tevens in te sluizen doormiddel van o.a. iontoforese, 
Thermoforese en Ultrageluid. Ideaal onder een Alginaat of peel off masker en onder uw crème.
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PEEL OFF MASKERS

Mask N.1- Peel off Universal Mask
Art.Nr. Details Prijs Prijs per masker
8652 12 stuks € 34,95 € 2,90 p.st.
Universeel masker geschikt voor een gedehydrateerde en droge huid.

Mask N.2- Energy Mask
Art.Nr. Details Prijs Prijs per masker
8653 12 stuks € 34,95 € 2,90 p.st.
Peel off masker voor een gedehydrateerde droge huid 
met gebrek aan vitaliteit en energie. 

Mask N.3- Remoisturizing Mask
Art.Nr. Details Prijs  Prijs per masker
8654 12 stuks € 34,95  € 2,90 p.st.
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 Prijs per masker
8655 12 stuks € 34,95  € 2,90 p.st.
Peel off masker speciaal voor de rijpere huid met verlies van 
stevigheid en elasticiteit.

Mask N.5- Anti Wrinkles
Art.Nr. Details Prijs Prijs per masker
8650 12 stuks € 34,95 € 2,90 p.st.
Anti Aging peel off masker, optimaliseerd de hydratatie en voedt de huid, 
hersteld de huidbarrière, verminderd rimpels en werkt verstevigend.

Mask N.6- Descongestive Mask Sensitive Skin
Art.Nr. Details Prijs Prijs per masker
8651 12 stuks € 34,25 € 2,90 p.st.
Peel off masker geschikt voor een gevoelige huid, roodheid en couperose. 

Mask N.7- Depigmenting Mask
Art.Nr. Details Prijs Prijs per masker
8657 12 stuks € 34,95 € 2,90 p.st.
Peel off masker voor hyperpigmentatie.

Mask N.8- Anitoxidant Iluminating Mask
Art.Nr. Details Prijs Prijs per masker
8658 12 stuks € 34,95 € 2,90 p.st.
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 Prijs per masker
8659 12 stuks € 34,95  € 2,90 p.st.
Peel off masker geschikt voor een vette/gecombineerde huid, 
onzuiverheden, acné en dehydratatie.

Peel off maskers zijn unieke maskers met direct resultaat, bestaande uit 9 verschillende type maskers. 
Gemakkelijk te vewijderen en ze hebben een hele lage kostprijs. Als extra boost voegt u de biologic ampullen toe.  
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ENZYMATISCHE PEELING MET YOGHURT PROTEÏNE 
Enzymatische peeling van micropoeder met dubbele werking: exfoliërend en hydraterend. 

Specifiek geformuleerd om de dikte van de stratum corneum te verminderen, decongestie, 

balans en hydratatie te herstellen. Zonder mechanische fase.

Hoofdfuncties: Het zorgt voor een peeling op de bovenste huidlaag; dankzij de actieve 

ingrediënten zorgt het voor een diepe hydratatie en behoudt het de zuurbalans van de huid. 

Voorkomt huidveroudering. 

Actieve ingrediënten:

-Mazonische witte klei nature scrub™
Deze witte klei zit vol met voedingsstoffen, hydrateert de huid met een natuurlijk koelend effect en biedt besch-

erming tegen vrije radicalen.
-Kaolin
Elimineert onzuiverheden en afvalstoffen van de huid, draagt bij aan de celregeneratie en zorgt voor een heldere 

teint.

-Yoghurt eiwitten COS GBU
Neutraliseert de gecombineerde huid, zuivert, verkleint de poriën, voedt en verzacht de huid. Helpt de pH-balans 

van de huid te behouden. Het is een rijke bron van melkzuur met een milde exfoliant.

Art.Nr. Details  Prijs Prijs per stuk
8614 12 stuks  € 29,50 € 2,45

VERGEET DE SPECIALE PRE- EN POST- PEELING LOTION NIET TE GEBRUIKEN ZODRA JE MET AHA’S WERKT.

PRE-PEELING LOTION: Zuiverende keratolytische ontvetting, te gebruiken vóór Keenwell Professional-behandelingen met AHA's (al-

fahydroxyzuren). Specifiek geformuleerd voor alle huidtypen.

Hoofdfuncties: Het vermindert de hydrolipidenmantel van de huid gedeeltelijk om het overtollige talg in de haarzakjes los te laten. 

Het bereidt de huid voor en bevordert een gelijkmatige chemische peeling, waardoor de werking wordt verbeterd.

Hoe werkt het: Het is een zuurpreparaat dat de dikte van de Stratum Corneum vermindert, waardoor de opname van de AHA's 

wordt vergemakkelijkt. Het combineert een exfoliërende werking met een bacteriedodende werking.

Art.Nr. Details Prijs

8671 200 ml € 15,95

POST- PEELING LOTION: Professionele basis kalmerende lotion, te gebruiken na Keenwell Professional-

behandelingen met AHA's (alfa-hydroxyzuren). Specifiek geformuleerd voor alle huidtypen.

Hoofdfuncties: Lotion basis-pH met natriumbicarbonaat speciaal om de pH van de huid na de peelingbehandeling te verhogen 

(zure pH). Kalmeert, hydrateert, herstelt de natuurlijke barrière van de huid en brengt het opnieuw in balans.

Hoe werkt het: Het remt en neutraliseert de werking van chemische middelen om de pH waarde van de huid na chemische stimu-

latie (peeling) snel weer in balans te brengen. Het bevordert een snel herstel van hydrolipidenfilmfuncties en oefent een kalmerende 

werking uit.

Art.Nr. Details Prijs

8672 200 ml € 15,95
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TRIPLE PEELING

1. MECHANISCHE PEELING
2. CHEMISCHE PEELING
3. ENZYMATISCHE PEELING

KRACHTIGE, HUIDVERNIEUWENDE, BIOLOGISCHE, REVITALISERENDE, EN OPLICHTENDE WERKING. 
Continue strevend naar innovatie, vernieuwing en verbetering met een super krachtige exfoliatie methode. Gebaseerd op de synergie 

van exfoliërende HIGH-TECH ingrediënten. Deze ‘PEELENDE’ huidverzorging met meervoudige werking maakt deel uit van de nieuwe 

‘gezondheidstechnologieën voor de huid’ waarmee de kwaliteit van de huidweefsels aanzienlijk kan worden verbeterd.

• Mechanische werking met onmiddellijke verwijdering van de oppervlakkige lagen en de dode cellen.

• Chemische werking voor een gladde huid, een stralende teint en een ‘oplichtend’ effect ‘.

• Langdurige biologische werking van meerdere weken, waardoor de weefselregeneratie wordt geactiveerd.

• Revitaliserend effect op de huidcellen en tonifiëren van de huid.

• Gestabiliseerde oplichtende werking op pigmentvlekken.

ACTIEVE BESTANDDELEN 
X-PRESSIN: Een polymeer van vernette papaïne met een hoge moleculaire massa ontwikkeld dat zijn proteaseactiviteit behoudt. Dit 
maakt het oppervlakkig binnendringen in de huid mogelijk en zorgt voor een betere activiteit aan het oppervlak.
VIT.C TYPE AA2G: VIT.C AA2G is een combinatie van vitamine C (ascorbinezuur) gestabiliseerd met een langdurige glucosemodule. 
VIT.C AA2G reageert bij contact met de huid met een huidenzym: α-glucosidase. Dit maakt het mogelijk om vitamine C op een laag 
tempo te verspreiden tot diep in de cellen. 
X50: Onze laboratoria hebben gekozen voor een DUBBELE CAPSULE VAN GLYCOLZUUR + MELKZUUR: DE TWEELAAGSE PLGA CAPSULE, 
een intelligent molecuul die met zijn regenererend vermogen tot diep in de cellen doordringt.

Art.Nr. Details   Prijs
9262 4 behandelingen  € 45,50
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GLYCOLZUUR PEELING

Chemische peeling geformuleerd met AHA's (alfa-hydroxyzuren). Specifiek geformu-
leerd om de huid, die een progressieve diepe peeling vereist, te behandelen en te 
verzorgen.
Het vermindert de cohesie van de corneocyten, vermindert de bovenste lagen van 
de hoornlaag (exfoliatie) en bevordert de celvernieuwing. Het verhoogt de hydra-
tatie en elasticiteit, vermindert bestaande pigmentvlekken en voorkomt de vorming 
van nieuwe pigmentvlekken. Vermindering van o.a. expressielijntjes, rimpels, acne, vergrote poriën, littekens, revitaliseert de huid, vermindert 
de eerste tekenen van veroudering en zorgt voor een heldere teint. 
 

Ingrediënten:
GLYCOLZUUR
Stimuleert de synthese van collageen en het voorkomt de vorming van comedonen.

MULTIFRUIT® BSC
Multifruit® BSC is een geconcentreerde mix van vijf botanische extracten: blauwe bosbes, suikerriet, suikeresdoorn, sinaasappel en citroen. 
Deze extracten bevatten verschillende natuurlijk voorkomende alfahydroxyzuren: melkzuur - glycolzuur - citroenzuur  - wijnsteenzuur. Van 
alfahydroxyzuren is aangetoond dat ze een gladdere, jonger uitziende huid bevorderen door de snelheid van celvernieuwing te verhogen.

Art.Nr. Details  Prijs
8668 20%, pH 3,5 € 47,95 

Art.Nr. Details  Prijs
8669 35%, pH 2,8 € 49,95 

Art.Nr. Details  Prijs
8670 50%, pH 2,6 € 54,95 

Pre-Peeling lotion en Post-Peeling lotion
Art.Nr. Details Prijs

8671 200 ml € 15,95

8672 200 ml € 15,95
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FASE 

REGE – PEEL 3 FASE KUUR    6  BEHANDELINGEN 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 

SESSIES 

2 BEHANDELINGEN  

2 BEHANDELINGEN  

2 BEHANDELINGEN  

RESULTAAT 

HYDRATATIE  
REINIGEND 

REGENERATIE 

DEPIGMENTATIE 
REGENERATIE 
ANTI- RIMPEL 

VERSTEVIGING 
LIFTING  

ANTI- RIMPEL 

TOEPASSING 

Dehydrata�e, schilfers, 
roodheden, couperose, 
gevoeligheid.    
Dehydrata�e, 
pigmenta�e, rimpels, 
li�ekens, versteviging 

Dehydrata�e, rimpels. 
Celvernieuweing en 
versteviging. 

Rege-Peel, is een niet-invasieve peeling op basis van diverse fruitzuren. De peeling bestaat uit 3 fases met elk hun eigen unieke eigenschap-
pen. De kuur bestaat uit 6 behandelingen in totaal.

• Vermindert de dikte van de hoornlaag. 
• Versterkt de natuurlijke synthese van collageen en elastine.
• Verhoogt de celvernieuwing van de huid. 
• Verbetert hydratatie en elasticiteit. 
• Vermindert hyperpigmentatie.
• Vermindert expressielijnen en rimpels. 
• Bevestigt en toont de huid.
• Onmiddellijk herstelde en stralendere huidverschijning.

Fase 1 - 2 behandelingen
- Melkzuur en Aloë vera: Exfolieert de hoornlaag van de huid en verbetert zowel de celvernieuwing, hydratatie en huidelasticiteit. 
Balanceert het pH niveau en zuivert de huid en poriën grondig.
 
Fase 2 - 2 behandelingen
- Glycolzuur, Kojinezuur en Arbutine: Zorgt voor celvernieuwing waardoor collageen- en glyco aminozuurvorming geoptimaliseerd worden. 
Betere hydratatie, huidelasticiteit en verheldert pigmentatievlekken.
 
Fase 3 - 2 behandelingen
- Amandelzuur, DMAE: Milde en progressieve exfoliatie van de hoornlaag. Verstevigd, tonifieert en lift de huid. 

Regepeel global anti-aging intensief
Art.Nr. Details  Prijs
8673 3 x 50 ml  € 105,95
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Kruiden Bio Peeling
Art.Nr. Details   Prijs
3087 4 behandelingen  € 42,50

Een indrukwekkende professionele diepe peeling en corrigerende behandeling om de bacteriën te 
elimineren en de vorming van pigmentvlekken en/of littekens te voorkomen. Deze bekende kruiden-
peeling met krachtige combinatie van Glycolzuur, Melkzuur, Salicylzuur en Marine Plankton zorgt dat 
we de huid diep kunnen reinigen. Zorgt voor het versnellen van de huid genezing en reparatie. Zeer 
geschikt voor kuurverband. Dermo Controle Deep Cleansing Treatment: de perfecte kruidenpeeling. 
Ook te gebruiken bij een vette, acnegevoelige huid. Elimineert en voorkomt pigmentvlekken en/of 
littekens, verfijnt de huid en controleert de overtollige talgproductie voor een gezonde evenwichtige 
teint. 
De box bestaat uit: 
· Masque Plantes 4 x 5 g · Activateur Masque 4 x10 ml · Lotion Concentré anti-imperfections 4 x 4 ml · Crème Correction Extrême 4 x 5 ml

Dermo Peel Expert
Art.Nr. Details   Prijs
3621 4 behandelingen  € 42,50

Een professioneel intensief exfoliërende behandeling dat de huid diep reinigt en weer op-
frist en zichtbare resultaten bereikt die vergelijkbaar zijn met een microdermabrasie dankzij 
het exclusieve ingrediënt Marine Plankton en de enzymatische werking van Pineapple 
Stem. Dermo-Peel Expert stimuleert de effecten van andere Anesi-behandelingen en is dus 
een goede startbehandeling bij een kuurverband. - Diepe Peeling - Onmiddellijke resultaten 
- Duidelijkere, gladdere, gezondere huid. AQUA VITAL Hydra-Nutrition: Reinigt, hydrateert 
en voedt. Ideaal voor de droge en zeer droge huid. AQUA VITAL Hydra-Detox: Ontgiften, 
zuurstof geven en hydrateert. Voor alle huidtypes.
De box bestaat uit:
· Emulsion Peeling 4 x 15 ml · Poudre Peeling 4 x 3 g · Cell-EGF 4 x 3 ml · Crème Haute Protection 4 x 5 ml · Voile Pastille 4 stuks

Aqua Vital Gel Oxygénant
Art.Nr. Details  Prijs
3618 200 ml.  € 19,85 

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

Crème Haute Protection
Art.Nr. Details  Prijs  VAP    
3093 50 ml.  € 11,95  € 22,95

Dagelijkse bescherming om vroegtijdige huidveroudering en beschadiging te voorkomen. Delicate lichte textuur verrijkt 
met Monoi van Tahiti, Kamille en Zoethout, geschikt voor alle huidtypes, waaronder ook de meest gevoelige. Aanbevo-
len om te worden gebruikt na een peeling behandeling om de huid te beschermen tegen de schadelijke UVstralen. SPF 
20.

Crème Haute Protection Teintée 
Art.Nr. Details  Prijs  VAP   
3095 50 ml.  € 11,95  € 22,95 
 
Getinte crème met hoge bescherming tegen UVA- en UVB-stralen. Hydraterend en rijk aan kalmerende plantenextract-
en zoals Zoethout en Kamille. Kan zelfs op de meest gevoelige huiden worden aangebracht. Verfraaiend effect dankzij 
de gouden formule die vlekken en oneffenheden verbergt. SPF 20.

Stap voor stap uitleg van deze behandeling vindt u op www.nemcosmetics.nl 
en vergeet bij deze 2 peelingen onderstaande producten niet. 
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Druivenpit  massageolie 100% natuurlijk 
Art.Nr. Details  Prijs
2829 1 liter  € 22,35 (1) ● € 20,45 (3) 

Druiven worden volop gekweekt in de Europese wijngebieden. Druivenpitolie wordt 
gewonnen uit de pitten. Het is een lichte olie die snel door de huid wordt opgenomen. 
Druivenpitolie bevordert de doorbloeding, maakt de huid zacht en soepel, helpt cellulite 
tegen te gaan en bevat een hoog percentage vitamine E en omega-6 vetzuren. Het is 
een uitstekende vervanger van amandelolie bij notenallergie en is tevens zeer geschikt als 
babymassageolie.

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
2820 1 liter  € 28,95 (1) ● € 26,95 (3) 
2821 250 ml  € 9,95 (1) ● € 8,95 (3) 

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

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

Arganolie Bio 100% natuurlijk
Art.Nr. Details  Prijs
2833 100 ml  € 12,80 (1) ● € 11,95 (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. 
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Pure essentiële oliën

Etherische olie (essentiële olie) staat bekend om de herstellende, reinigende en rustgevende 
eigenschappen. De olie is puur. De aromatische vloeistoffen worden onder andere 
gewonnen uit bloemen, bomen en zaden. Daarom wordt etherische olie ook wel 
essentiële olie genoemd. Het maakt gebruik van de zuivere kracht van de natuur.
Etherische olie kan gemengd worden met neutrale massageolie, badolie, 
douchegel, bodymilk of zijn toe te passen met Dode Zeezout. Essentiële oliën zijn zeer 
geconcentreerd. Enkele druppels zijn vaak meer dan voldoende. Hierdoor gaat een 
flesje etherische olie dus lang mee! Meng en creëer uw eigen olie. 

Art.Nr. Details     Prijs
2701 Essentiële Olie Geranium Bourbon, 5 ml € 9,45
2702 Essentiële Olie Tea Tree Bio, 10 ml € 5,95  
2703 Essentiële Olie Ylang Ylang, 10 ml € 9,45
2704 Essentiële Olie Citroen Italië, 10 ml € 5,95
2706  Essentiële Olie Eucalyptus Wild, 10 ml € 3,95
2707 Essentiële Olie Ceder Atlas, 10 ml € 4,95
2708  Essentiële Olie Lavendel Berg, 10 ml € 8,45
2709 Essentiële Olie Franse Lavendel,10 ml € 6,95
2710 Essentiële Olie Citronella, 10 ml € 4,95
2711 Essentiële Olie Pepermunt, 10 ml € 4,75
2712 Essentiële Olie Niaouli, 10 ml € 4,95
2713 Essentiële Olie Sinaasappel Pera Zoet, 10 ml € 3,95
2714 Essentiële Olie Pompelmoes, 10 ml € 4,95
2715 Essentiële Olie Patchouli, 10 ml € 8,45
2716 Essentiële Olie Petit Grain Bigarada, 10 ml € 4,75
2717 Essentiële Olie Litsea, 10 ml € 4,95
2719 Essentiële Olie Den Pinus Sylves, 10 ml € 4,75
2721 Essentiële Olie Eucalyptus Bio Radiata, 10 ml € 6,95
2722 Essentiële Olie Rozemarijn, 10 ml € 4,75
2723 Essentiële Olie Ravensara, 10 ml € 7,45
2724 Essentiële Olie Cypres, 10 ml € 6,75
2725 Essentiële Olie Rozenhout India, 10 ml €11,95

2726 Essentiële Olie Bergamot Italië, 10 ml €10,95

Aromamengsels van essentiële oliën
De aromamengsels zijn etherische olie composities en combinaties die bestaan uit 100% natuurzuivere 
oliën. Deze mengsels kunnen door alle basisproducten worden gemengd. Om hun geur optimaal waar 
te kunnen nemen worden zij bij voorkeur verdampt met water in een aromalampje of in een diffuser. In 
kleinere ruimten kan een poreuze aromasteen gebruikt worden.
U kunt ze verdampen met een diffuser, in een aromalampje of met behulp van een aromasteentje. 
En ze kunnen geïnhaleerd of verwerkt worden in aromatische stoombaden, baden, voetenbaden of 
kompressen.

Art.Nr. Details     Prijs
2750 Zomeravond, 10 ml   € 6,45
2751 Tegen rooklucht, 10 ml   € 6,45
2753 Boswandeling, 10 ml   € 6,45
2754 Ontspannen, 10 ml   € 6,45
2755 Adem-vrij, 10 ml    € 6,45
2756 Extase, 5 ml    € 6,45
2759 Fris, Rust, 10 ml    € 6,45
2760 1001 Nacht, 10 ml    € 6,45 
2834 Sauna mengsel, 10 ml   € 6,45
2835 Luchtreiniger, 10 ml   € 6,45
2843 Volair Fresh, 10 ml    € 6,95
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Diffuser Electra
Art.Nr. Details  Prijs
2841 diffuser  € 69,60

Een zeer effectieve elektrische diffuser voor etherische olie: u hoeft alleen maar lichte druk 
uit te oefenen en het verspreidt uw etherische oliën in een zachte mist, versterkt met een 
zacht veranderend licht, en biedt u alle natuurlijke voordelen van etherische oliën in een 
aangename atmosfeer.
Efficiënt en intuïtief in gebruik. Gemaakt van bamboe en gesmeed metaal en maakt gebruik 
van ultrasone diffusietechnologie om uw kamer te vervullen met etherische oliën. Het beschikt 
ook over verschillende verlichtingsopties en is gemakkelijk en intuïtief in gebruik. Het schakelt 
zichzelf uit wanneer de tank leeg is.

Diffuser Ultra
Art.Nr. Details  Prijs
2842 diffuser  € 59,95

De Ultra ultrasonische diffuser is speciaal voor etherische oliën.
De diffuser heeft een mooie fijne afwerking en prachtige lichteffecten. Ook zonder 
lichteffecten te gebruiken. Geschikt voor ruimtes tot 50 m2. De diffuser is gemaakt van 
bamboe en glas. Plaats de diffuser altijd op een vochtbestendige ondergrond.

Hydrofiele gezichtsreiniger
Art.Nr. Details  Prijs
2831 100 ml  € 5,95

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

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.

Roomspray Slaaplekker
Art.Nr. Details  Prijs
2839 50 ml  € 5,50

Een frisse en rustgevende geur om heerlijk bij in slaap te vallen. 
Met o.a. mandarijn, lavendel en laurier.
Een 100% natuurlijke luchtverfrisser voor het hele huis, zonder drijfgas! Vervelende 
onaangename geurtjes verdwijnen vrijwel direct na verstuiving!

Roomspray Orange Eucalyptus
Art.Nr. Details  Prijs
2840 50 ml  € 4,45

Een levendige, zuiverende en frisse geur. Met o.a. sinaasappel en eucalyptus
Een 100% natuurlijke luchtverfrisser voor het hele huis, zonder drijfgas! Vervelende 
onaangename geurtjes verdwijnen vrijwel direct! Verpakt in een 50 ml. fles met handige 
verstuiver.
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Ontwikkelvloeistof en ontwikkelcrème
Art.Nr. Details  Prijs
3507 Vloeistof 100ml € 4,95 (1) ● € 4,45 (3) ● € 3,95 (6) 
3508 Crème 100 ml € 5,45 (1) ● € 4,95 (3) ● € 4,45 (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.

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

Deze vette crème wordt aangebracht op de oogleden ter bescherming van verf op de tere huid 
rond de ogen en tegen uitdroging. Houdt tevens de wimperblaadjes op hun plaats. 
Met Vitamine E, D-Panthenol, Aloë Vera en amandelolie.

Verf verwijderaar
Art.Nr. Details  Prijs
3513 150 ml  € 9,95 (1) ● € 9,45 (3) ● € 8,95 (6) 

Om de gemorste wimperverf op de huid te verwijderen. 

Wimperblaadjes extra dik
Art.Nr. Details  Prijs
3509 80 stuks  € 4,45 (1) ● € 3,95 (3) ● € 3,45 (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  € 3,95 (1) ● € 3,55 (3) ● € 3,30 (6) 

Silicone Pads 
Art.Nr. Details  Prijs
3532 96 stuks  € 12,95 (1) ● € 12,45 (3) ● € 11,95 (6) 

RefectoCil Silicone Pads is een alternatief voor wimperblaadjes en Skin Protection crème wanneer 
je hier allergisch voor bent. Meer voordelen van de RefectoCil Silicone Pads:
TIP! Leg de RefectoCil Silicone Pads in de koelkast om een verkoelend effect te bereiken op de 
ogen. Ook zijn ze makkelijk wasbaar en te hergebruiken tot 100 keer.

Wimper- en wenkbrauwverf RefectoCil
Art.Nr. Details  Prijs
3501 Diep zwart € 4,95 (1) ● € 4,75 (6) ● € 4,50 (12) 
3504 Grijs  € 4,95 (1) ● € 4,75 (6) ● € 4,50 (12)
3511 Blauw zwart € 4,95 (1) ● € 4,75 (6) ● € 4,50 (12) 
3502 Diep blauw € 4,95 (1) ● € 4,75 (6) ● € 4,50 (12)
3503 Natuurbruin € 4,95 (1) ● € 4,75 (6) ● € 4,50 (12)
3505  Lichtbruin € 4,95 (1) ● € 4,75 (6) ● € 4,50 (12)
3506  Kastanje  € 4,95 (1) ● € 4,75 (6) ● € 4,50 (12)
3531 Rood  € 4,95 (1) ● € 4,75 (6) ● € 4,50 (12)
3530 Blond  € 4,95 (1) ● € 4,75 (6) ● € 4,50 (12)

De wimper- en wenkbrauwverf 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.
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Micellar Eye Make-Up Remover
Art.Nr. Details  Prijs
3526 150 ml  € 5,95 (1) ● € 5,45 (3) ● € 4,95 (6) 

De Micellar Eye Make-Up Remover van RefectoCil is zacht en reinigt de ogen grondig.
Wordt door de gevoeligste huid verdragen.

Saline Solution
Art.Nr. Details  Prijs
3527 150 ml  € 5,95 (1) ● € 5,45 (3) ● € 4,95 (6)

De RefectoCil Saline Solution is ideaal om de wimpers te reinigen vóór ‘de Curl’ behandeling 
of ná het verven. Dat garandeert bij de RefectoCil Eyelash Curl een optimale werking van de  
permanentvloeistof.

Styling Gel
Art.Nr. Details  Prijs
3528 9 ml  € 12,95 (1) ● € 12,45 (3) ● € 11,95 (6)

De RefectoCil Styling Gel is een voedende en hydraterende gel voor de verzorging van geverfde 
wimpers en wenkbrauwen. Met behulp van de roller is de Styling Gel eenvoudig aan te brengen zoals 
een mascara. Glanzende haren tonen voller en verleidelijker. Met een dagelijkse verzorging houdt 
men na het verven/permanenten de haren zacht, soepel en glanzend. Voorkomt vroegtijdige uitval 
van geverfde haren.

Care Balm
Art.Nr. Details  Prijs
3529 9 ml  € 12,95 (1) ● € 12,45 (3) ● € 11,95 (6)

De RefectoCil Care Balm is een intensieve nachtverzorging op basis van rijke plantoliën en castorolie. 
Deze voeden, verzorgen en verstevigen de wimpers en wenkbrauwen gedurende de nacht. Met de 
innovatieve applicator is de Care Balm eenvoudig aan te brengen op wimpers en wenkbrauwen!

Lash & Brow Serum
Art.Nr. Details  Prijs
3536 6 ml  € 49,95
Het hoofdingrediënt Black Sea Rod Oil stimuleert de natuurlijke haargroei.
Met als resultaat 56% langere en vollere wimpers en ook de wenkbrauwen zijn breder en voller.

Brow Styling Strips
Art.Nr. Details  Prijs
3533 10 x 2  € 34,95
Met RefectoCil Brow styling strips creëer je in slechts 2 minuten perfect gevormde wenkbrauwen.

Lash & Brow Bar
Art.Nr. Details  Prijs
3537 Browbar  € 139,90 
De nieuwe Lash & Brow Bar van RefectoCil is stijlvol en handig.
Smal, licht van gewicht en heeft een praktisch handvat waardoor je de producten makkelijk 

meeneemt of natuurlijk neerzet.
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Eyelash Curl Kit
Art.Nr. Details  Prijs
3534 kit  € 49,95

RefectoCil Eyelash Curl met collageen en cysteïne geeft je wimpers een prachtige krul, laat 
de ogen groter lijken en toont meer expressie. In tegenstelling tot mechanische wimper 
krultangen vormt Refectocil Eyelash Curl voorzichtig de wimpers.
De prachtige krul blijft tot 6 weken zitten.

Browista Toolkit
Art.Nr. Details  Prijs
3535 Tool kit  € 14,95

Voor de echte Browista’s is deze Toolkit onmisbaar!
Deze 2 penselen voldoen aan de behoeften van de Browista’s op het gebied van wenkbrau-
wen en wimpers. De innovatieve rubberen spoolies maken het mogelijk om wenkbrauwen 
en wimpers te borstelen. Het brede penseel is ideaal voor het bedekken van de wimpers met 
verf, met het smalle penseel verf je nauwkeurig de wenkbrauwen. 2 rosekleurige mengschaal-
tjes en een praktische etui.

Eyelash Lift Kit
Art.Nr. Details  Prijs
3538 kit  € 79,95

De unieke formule werkt al in 8+5 minuten en bevat collageen en cysteïne.
Met RefectoCil Eyelash Lift lijken je eigen wimpers langer en je ogen sprekender.
Met de Lifting Pads in 3 verschillende maten is er voor iedereen een geschikte pad.
Geniet 4-6 weken van je resultaat!

Browista Palette
Art.Nr. Details  Prijs
3539 kit  € 8,95

Met de RefectoCil Browista Palette en ring heb je je handen tijdens het verven vrij.
De Palette klem je eenvoudig om je linker- of rechterhand en de ring schuif je snel om en voor 
jou passende vinger. Door de 2 uitsparingen heb je je wimperverf en je wenkbrauwverf bij de 
hand. Met de maten op de Palette en Ring gaat je mengverhouding nooit meer mis.

Starter Kit
Art.Nr. Details  Prijs
3540 kit  € 54,95

Met de Starter Kit van RefectoCil heb je alles bij elkaar voor een volledige verfbehandeling.
De Starter Kit is ideaal voor trainingsdoeleinden bij scholen, beroepsonderwijs maar ook voor 
de mensen die starten met het verven van wenkbrauwen en wimpers.
Inhoud:
- Browista Palette & Ring    - 2 Browista penselen
- 6 kleuren wimper- en wenkbrauwverf  - oxidant 3% vloeistof
(zwart, blauw-zwart, bruin, lichtbruin, grijs en kastanje)
- wimperblaadjes extra    - afdekcrème
- eye make-up remover    - tint remover
- Style Book



Tel. 0345-588100 Tel. 016-632151 75

W
IM

PER- &
 W

EN
KBRA

UW
V

ERF
WIMPER- EN WENKBRAUWVERF

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) 

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

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

Op zilvernitraat basis speciaal voor de gevoelige huid. 
Eenvoudig in gebruik en druipt niet. Meng niet met de verf.

Sensitive Verf verwijderaar
Art.Nr. Details   Prijs
3525 Sensitive 150 ml  € 10,95 (1) ● € 10,45 (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.

Sensitive Starter Kit
Art.Nr. Details   Prijs
3541 Starter kit   € 59,50

In deze starter kit vind je alles wat je nodig hebt voor een verfbehandeling met RefectoCil Sensitive.
Inhoud:
- Artist Palette   - 3 kleuren RefectoCil Sensitive (zwart, donkerbruin, en middenbruin)
- Sensitive Developer Gel  -  Sensitive Tint Remover
- Silicone Pads   - Sensitive Folder

Perfect benadrukte wimpers en wenkbrauwen voor de 
klanten met gevoelige ogen en huid. Een nieuw product 
op basis van planten extracten.

Starter Kit Mini
Art.Nr. Details  Prijs
3542 Kit  € 26,95

De RefectoCil Starter Kit Mini is ideaal als je voor het eerst wimpers en wenkbrauwen gaat verven.
inhoud:
- RefectoCil Bruin nr 3.0    - RefectoCil Silicone Pads
- RefectoCil Blauw/Zwart 2.0    - 4 Brow Styling Strips
- RefectoCil Oxidant 3% Liquid   - 4 Additional Strips
- 1 Mengschaaltje
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Mega Long Eyelash Groei Serum - Natuurlijke volle wimpers en wenkbrauwen
Art.Nr. Details Prijs   VAP
3941 1 stuk € 32,95 (1) ● € 29,95 (3)  € 59,90

Dit wimper- en wenkbrauwgroeiserum zal u verbazen, wimpergroeiserum 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.

Eyelash Groei Serum - Natuurlijke volle wimpers
Art.Nr. Details Prijs   VAP
3656 1 stuk € 8,95 (1) ● € 7,95 (6)   € 15,90

Langere, vollere en sterke wimpers in 4 weken. De actieve bestanddelen Sympeptide Xlash en 
Keratin Peptides beschermen wimpers en wenkbrauwen en stimuleren de groei ervan. Breng het 
eyelash Serum op de wimpers aan met het mascaraborstel, vanaf de wimperwortel tot aan de 
punt  in een zigzagbeweging. Breng het Serum aan met de Eyelinder Applicator over de volledige 
wimperlijn voor een intens resultaat. Het serum kan ook op de wenkbrauwen aangebracht worden. 

Vraag naar onze 
nieuwe verkoop display 
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SPATELS EN ACCESSOIRES
HA

RSEN

M A K E - U P  CO L L E C T I E
De Make-up Collectie van KEENWELL is 
geïnspireerd door moderne glamour en 
natuurlijke schoonheid, met een tijdloze 
uitstraling, de nieuwste technologieën en 
luxe om een verfijnde look te creëren voor 
alle huidtypen, leeftijden en levensstijlen.
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LIPSTICK

Omschrijving: 
Hoog in pigment, extreem comfortabele 
lichtgewicht lippenstift die volledige dekking in 
één toepassing biedt. Makkelijk aan te brengen.  
De lipsticks bevatten een scala aan moderne 
en levendige tinten, van elegante neutrale 
kleuren tot gedurfde kleuren met verschillende 
dekkingsgraden, voor een modieuze look  en 
urenlang comfort.

Belangrijkste kenmerken:  
De formule zit boordevol voedende 
ingrediënten.  De ingrediënten combineren 
comfort en hydratatie waardoor de lippen 
zacht aanvoelen en niet uitdrogen. Jojoba-olie 
en karitéboter voeden en verzachten de lippen. 
Vitamine E geeft een vleugje anti-oxidant. 
Squalane garandeert langdurig hydratatie en 
biedt tegelijkertijd een zijdezachte, soepele en 
luxueuze touch..

Trendy texturen en 
afwerkingen: 
• CRÉME TEXTUUR: Klassieke, ultra-romige 
textuur met een verfijnde afwerking. 

• CRÉME TEXTUUR + SCHIMMER: Glanzende 
afwerking met een parelachtig effect. 

• MAT: Ultracomfortabele formule, hoog 
gepigmenteerd met een matte afwerking. 

• VINYL: Een intense kleur met een extreme 
glans.

Hoe te gebruiken:
Omtrek de lippen met een lipliner en 
breng vervolgens de lipstick aan met een 
lippenkwastje of rechtstreeks op de lippen.

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN  

• ALCOHOL  

• MINERALE OLIËN  

• HEEFT EEN ALLERGENEN VRIJE GEUR

 
Resultaten: 
Sublieme lippen, perfect gehydrateerd en  
beschermd, bevat een intens gepigmenteerde 
kleur, met een geweldig gevoel van comfort en 
is long lasting.

Bevat geen:

Inhoud:   
4 gr. ℮ 0.14 oz. 
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LIPSTICK

VITAMINE EJOJOBA OLIE

SQUALANE SHEA BUTTER

Hoofdingrediënten:
• JOJOBA OLIE: Verbetert de natuurlijke 
soepelheid en elasticiteit van de huid.  Geschikt 
voor zowel vette als gevoelige huidtypen. . 

• SHEA BUTTER: Verzachtend en rijk aan 
onverzadigde vetten (cosmetische plantaardige 
oliën). Het verhoogt de lokale capillaire 
circulatie, maakt de zuurstofvoorziening van 
weefsels mogelijk en verbetert de eliminatie 
van metabolische residuen. Het heeft een hoge 
genezende en kalmerende werking.

• SQUALANE: Duurzaam gewonnen uit 
suikerriet. Het is een van de hoogste kwaliteit 
en meest veelzijdige verzachtende middelen 
op de markt vanwege zijn biocompatibiliteit 
en consistent robuuste samenstelling.  Met 
uitzonderlijke hydraterende eigenschappen 
en het vermogen om de huid binnen te 
dringen, voorkomt vochtverlies en herstelt de 
soepelheid en flexibiliteit van de huid. Het is 
zeer hydraterend en snel absorberend, terwijl 
het een zijdezacht, soepel en luxe gevoel geeft.

• VITAMINE E: Tocoferol: anti-oxidant en 
herstellend.

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

kleuren:

Nº KLEUR
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº38 CREAM+SHIMMER 8121 € 10,95

Nº39 CREAM+SHIMMER 8122 € 10,95

Nº40 VINYL 8123 € 10,95

Nº41 CREAM 8124 € 10,95

Nº42 CREAM 8125 € 10,95

Nº43 VINYL 8128 € 10,95

Nº44 CREAM 8126 € 10,95

Nº45 VINYL 8127 € 10,95

Nº46 VINYL 8129 € 10,95

Nº47 VINYL 8130 € 10,95

   Professionele tips:

- Voor dunne lippen zijn de beste kleuren nude, koraal, roze, 
abrikoos en rood. Met deze kleuren wordt een optisch effect 
bereikt. De te vermijden kleuren zijn de donkerste tinten, zoals 
kastanjebruin, bes en bordeaux. 

- Bij normale of volle lippen kunt u elke gewenste tint ge-
bruiken, vooral de donkere, waardoor lippen het middelpunt 
van de make-up worden. 

- Om het volume van de lippen optisch te vergroten: gebruik 
twee tinten lippenstift met hetzelfde kleurbereik waarbij de  
lichtste kleur in het midden van de lippen. 
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Omschrijving: 
Een brede collectie subtiele neutrale tot 
gewaagde, rijk gepigmenteerde, zeer 
comfortabele en long lasting tinten.

Belangrijkste kenmerken en 
hoe het werkt:
Extra vloeibare textuur die de lippen niet 
uitdroogt, voor een fluweel zacht gevoel 
gedurende de dag.

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN  

• ALCOHOL  

• MINERALE OLIËN  

• HEEFT EEN ALLERGENEN VRIJE GEUR

 
Resultaten:
Perfecte lippen gedurende de hele dag. 

- Het is niet nodig gedurende de dag opnieuw 
aan te brengen of bij te werken.

5 Trendy soorten;
• MAT: Lichtgewicht formule voor een matte 
look met een intense kleur. Long lasting

• METALLIC MAT: Perfecte balans tussen 
een matte metalen look met volledige full 
coverage.

• METALLIC: Metallic afwerking met folie-effect 
zorgt voor onmiddellijke kleurintensiteit. 

• GLITTER: Extreem draagbare micro-glitter 
tinten voor een prachtige intergalactische 
afwerking. 

• VYNIL: Doordrenkt de lippen met een intense 
kleur, een lakeffect en een spiegelachtige glans.

hoe te gebuiken:
Pas de kleur toe vanaf het midden 
van de lippen en beweeg naar buiten 
naar de hoeken. Laat enkele seconden 
drogen voor een perfecte fixatie.

Inhoud:   
4 ml. ℮ 0.135 fl.oz. 

kleuren:

53

57

61

54

58
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55

59

63

56

60

64

LIPGLOSS

Nº KLEUR
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº53 SHIMMERING 8151 € 10,95

Nº54 VINYL 8152 € 10,95

Nº55 SHIMMERING 8141 € 10,95

Nº56 MAT 8142 € 10,95

Nº57 METALLIC 8143 € 10,95

Nº58 MAT 8144 € 10,95

Nº59 MAT 8145 € 10,95

Nº60 MAT 8146 € 10,95

Nº61 METALLIC MAT 8147 € 10,95

Nº62 MAT 8148 € 10,95

Nº63 METALLIC MAT 8149 € 10,95

Nº64 MAT 8150 € 10,95

Professionele tips:

- Voor meer “juicy” ‘ lippen: breng alleen een beetje glans aan in 
het midden van de onderlip.
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MASCARA

HIGH PERFORMANCE  
VOLUME MASCARA 

Inhoud:
10 ml. ℮ 0.34 fl.oz. 

Omschrijving:
professionele formulering voor “high 
performance volume”.

 
Belangrijkste kenmerken:
Hoogwaardige volume mascara met zijde-
proteïnen, panthenol (Provitamine B5) en 
keratine, die de wimpers verzorgen en voeden. 
De moderne formule met technologische 
pigmenten en polyamidevezels bedekt elke 
wimper, van wortel tot punt, met volle en 
duurzame kleuren. De borstel is ontworpen om 
het volume van de wimpers te maximaliseren, 
zonder vlekken of klonten.

 
Hoe te gebruiken: 
Breng aan van de wortel tot aan de puntjes 
met zigzagbewegingen om de mascara 
gelijkmatig te verdelen. Herhaal de applicatie 
voor een nog spectaculairdere volume.

 
Hoofdingrediënten:  
• KERATINE: Eiwit dat hecht aan de 
haarschacht om de bescherming en flexibiliteit 
te waarborgen. 

• PANTHENOL: Provitamine B5 welke de 
haarwortels diep hydrateert en versterkt.

• ZIJDE PROTEINE: Kationische conditioner, 
plantaardig derivaat van zijde-gehydrolyseerd 
eiwit en kokosolie. Het lage molecuulgewicht 
zorgt ervoor dat het kationisch eiwit diep in de 
haarschacht doordringt, waardoor beschadigd 
haar wordt versterkt. Met uitstekende 
hydraterende eigenschappen om de dichtheid, 
glans en flexibiliteit van de haarvezels te 
verbeteren. 

• NYLON-66-VEZELS: Polyamidevezels die zich 
vasthechten aan de wimpers en zorgen voor 
de lengte, dichtheid en volume.

PANTHENOL

ZIJDE 
PROTEINE

NYLON-66 
VEZELS

KERATINE

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN   

• ALCOHOL  

• MINERALE OLIEN  

• HEEFT EEN ALLERGENEN VRIJE GEUR

 
Resultaten: 
Perfecte volume en intense kleuren zonder 
vlekken of klontjes

01

04

02 03

Kleuren:

Nº KLEUR
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº01 TOURMALINE (BLACK) 8101 € 12,45

Nº02 SAPPHIRE (BLUE) 8102 € 12,45

Nº03 EMERALD (GREEN) 8103 € 12,45

Nº04 VIOLET (VIOLET) 8104 € 12,45

        Professionele tips:

Om wimpers op te maken, de ogen groter te laten lijken en er meer uitge-
rust uit te laten zien: 
- Bovenste wimpers:   
• Breng mascara van wortel tot  de 
buitenkant aan doormiddel van 
zigzagbewegingen. 

• Breng nog een laagje mascara aan, 
maar alleen in de middelste wim-
pers, beginnend vanaf de middelste 
tot de buitenste uiteinden. 

• Eindig met een 2e laag, maar deze 

keer alleen bij de wortels. Als je een 
nog duidelijker effect wilt, laat je de 
borstel een paar seconden bij de 
wortel voor meer krul. 

-Onder wimpers en kleine 
wimpers aan het uiteinde van 
het oog: 

• Gebruik de punt van de mascara-
borstel.
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ULTIMATE PERFORMANCE  
LENGTH EXTENSION MASCARA

Omschrijving:
Een ware schoonheidsbehandeling voor de 
wimpers. Professionele formule voor  
“verlenging”. 

Belangrijkste kenmerken en 
hoe het werkt:
Zijn long lasting ultrasterke formule, verrijkt 
met jojoba, argan- en ricinusolie, ginkgo 
biloba-extract en hyaluronzuur, voedt, revitali-
seert, versterkt en beschermt de wimpers. De 
technologische pigmenten zorgen voor een 
levendige kleur en de polyamidevezels (enorm 
flexibel) hechten zich perfect van de wortel 
tot in de punt voor een meer verleidelijke en 
intense look. 

Het ontwerp van het borsteltje maakt een pre-
cieze applicatie mogelijk, waarbij elke wimper, 
zowel de bovenste als de onderste, perfect 
wordt gescheiden. 

Hoe te gebruiken: 
Breng aan van de wortel tot aan de puntjes 
met zigzagbewegingen om het product 
gelijkmatig te verdelen. Herhaal dit totdat de 
gewenste lengte en volume is verkregen.

Hoofd ingrediënten: 
• JOJOBA OLIE: Verbetert de natuurlijke 
soepelheid en elasticiteit van de huid. Tevens 
geschikt voor vette en gevoelige huidtypes en 
gunstig voor acne. 

• ARGANOLIE: Verkregen uit de pitten van de 
endemische arganboom (Argania Spinosa  
kernelolie). Het bevat 80% onverzadigde 
vetzuren en is uitzonderlijk rijk aan natuurlijke 
tocoferolen, fenolen, fenolzuur en carotenen. 

• CASTOROLIE: Verkregen korrels van de 
endemische arganboom (Kernel Oil argania). 
Het bevat 80% onverzadigde vetzuren en is 
uitzonderlijk rijk aan natuurlijke tocoferolen, 
fenolen, fenolzuur en carotenen. 

• GINKO BILOBA EXTRACT: Ginko Biloba-
extract van boombladeren, oorspronkelijk uit 
Azië. De bladeren bevatten een hoog gehalte 
aan flavonoïden en terpenen. Het is een 
krachtige anti-oxidant, vangt vrije radicalen 
en beschermt de huid en het haar tegen 
oxidatie. Voorkomt haaruitval, zorgt voor glans, 
zachtheid, voeding en sterkere haren.

 • HYALURONZUUR: Dringt diep door. Versnelt 
de synthese van macromoleculen in de extra-

cellulaire matrix, een voorloper die de elastici-
teit en het waterretentievermogen verbetert.

• NYLON-66-VEZELS: Polyamidevezels die zich 
vasthechten aan de wimpers en zorgen voor 
lengte, dichtheid en volume.

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN   

• ALCOHOL  

• MINERALE OLIËN  

• HEEFT EEN ALLERGENEN VRIJE GEUR

 
Resultaten:  
Directe intense verzorging, maximale dikte en 
extreme lengte voor je wimpers. 

JOJOBA  
OLIE

GINKO 
BILOBA 

EXTRACT

HYALURON 
ZUUR

ARGAN  
OLIE

CASTOR 
OLIE

NYLON-66 
VEZELS

Inhoud:  
10 ml. ℮ 0.34 fl.oz. 

01

kleuren:

Nº KLEUR
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº01 BLACK 8105 € 12,45

Professionele tips:

- Om de wimpers te verlengen en de ogen 
groter te laten lijken: verdeel je de wimpers in 3 
zones en breng mascara op een andere manier 
aan op elk van die gebieden:

• Op de wimpers aan het einde dient de borstel 
naar de tempel te worden gericht . 

• Op de wimpers in het midden dient de 
beweging omhoog te gaan, in de richting van 
de wenkbrauw. 

• En bij het aanbrengen van wimpers die dichter 
bij de traan liggen, dient de beweging in de 
richting van het neustussenschot te worden 
gemaakt.
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MASCARA

BOLD PERFORMANCE  
CURL VOLUMIZING MASCARA 

Inhoud               :  
10 ml. ℮ 0.34 fl.oz. 

01

Kleuren:

Omschrijving:
Een ware schoonheidsbehandeling voor wim-
pers. Professionele formulering “krul & volume”. 

Belangrijkste kenmerken en 
hoe het werkt:
De geavanceerde, langdurige formule met 
tocoferol, zeecollageen, plantaardige ceramiden 
en avocado-olie beschermt, voedt en herstruc-
tureert de wimpers van binnenuit, transformeert 
ze, maakt ze mooier en sterker bij elke toepassing. 
De textuur klontert niet en laat wimpers niet aan 
elkaar plakken. De polyamidevezels bedekken 
elke wimper en vergroten de dikte ervan. De 
tri-sferische borstel is in perfecte synergie met 
de formule, pakt zelfs de kortste, fijnste wimpers 
mee.

Hoe te gebruiken:
Breng van wortel tot de punt aan met een  
zigzagbeweging. Herhaal de applicatie om de 
gewenste krul, lengte, en volume te bereiken.

Hoofd ingrediënten:
• AVOCADO-OLIE: De uitgebalanceerde sa-
menstelling van avocado-olie (vetzuren, essen-
tiële vetzuren) maakt het tevens geschikt voor 
gevoelige huid. Avocado-olie heeft uitstekende 
hydraterende en voedende eigenschappen. 
Dankzij de specifieke samenstelling van vrije 
vetzuren, is het zeer goed compatibel met de 
hydrolipidenfilm van de huid. De voedende 
en verzachtende effecten helpen de huid te 
regenereren en te verjongen. 

• TOCOPHEROL: Voorkomt voortijdige 
veroudering, blokkeren de membraanlipiden 
peroxidatie en heeft ontstekingsremmende 
eigenschappen tegen ultraviolette stralen en 
wondgenezing in combinatie met vitamine A. 

• MARINE COLLAGEEN: Bijzonder  
geschikt voor de verzorging van een droge, 
aan UV blootgestelde en gestreste evenals een 
verouderende huid. De identieke structuur 
helpt om een beschermend laagje op de huid 
te vormen. 

• PLANTAARDIGE CERAMIDEN: Afgeleid 
extract van waterig rijstextract dat een mengsel 
van sfingolipiden en fosfolipiden bevat. 
Ceramiden spelen een belangrijke rol in de 
structuur en kwaliteit van het stratum corneum 
door verschillende essentiële biologische 
functies te beheersen:  
- de samenhang van de lagen van het stratum 
corneum en de bescherming van de huid.

- het herstel van de huidbarrière.

- regulatie van trans-epidermale waterstroom.

 

• NYLON-66-VEZELS: Polyamidevezels die zich 
vasthechten aan de wimpers en zorgen voor 
lengte, dichtheid en volume.

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN    

• ALCOHOL  

• MINERALE OLIËN  

• HEEFT EEN ALLERGENEN VRIJE GEUR

 
Resultaten:
Perfect verzorgde wimpers, oneindige lengte, 
uitzonderlijke lift, intens volume en een perfec-
te afwerking.

Nº KLEUR
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº01 BLACK 8106 € 12,45

NYLON-66  
VEZELS

AVOCADO  
OLIE

VITAMINE E

MARINE  
COLLAGEEN

PLANTAARDIGE 
CERAMIDEN

Professionele tips:

Om de intensiteit van de oogmake-up te regule-
ren, kun je beter eerst de mascara aanbreng-- 
en voordat je oogschaduw aanbrengt. In veel  
gevallen, als oogschaduw en eyeliner eerst  
worden aangebracht, wordt de look overbelast. 
Door eerst mascara toe te passen, creër je een 
frisse look.
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EYE LINER WATERPROOF

FIX LINER 24 H
Liquid Eyeliner Waterproof

Omschrijving:
Eyeliner met een formule op waterbasis, 
die in slechts enkele seconden droogt en 
gedurende 24 uur een extreem intense kleur 
heeft. Is tevens waterproof.

 
Belangrijkste kenmerken en 
hoe het werkt:
De applicator met fijne viltstift zorgt voor een 
comfortabele, gemakkelijke en uiterst precieze 
applicatie om de juiste look te accentueren 
voor een intens en langdurig resultaat.

 
Hoe te gebruiken:  
Goed schudden voor gebruik. Trek een 
vloeiende en gelijkmatige lijn langs de 
wimperrand van binnen naar de buitenste 
hoek van het oog. Om de look intensiever 
te maken tekent u een tweede lijn over de 
eerste.  

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN   

• ALCOHOL  

• MINERALE OLIËN  

• HEEFT EEN ALLERGENEN VRIJE GEUR  
(Groene thee)

• VEGAN

 Professionele tips:

Voor een professionele eyeliner: 
- Let op de vorm van de ogen en de richting van de wenkbrauwen 
om de stijl en lengte van de eyeliner te kiezen die het beste past. 

- Trek niet aan uw oog wanneer u de eyeliner aanbrengt. Wanneer u 
trekt en vervolgens uw oog loslaat, is de eyeliner vaak niet strak, de 
textuur niet optimaal en het uiteinde niet mooi waardoor het oog 
vaak gaat “hangen”.

 - Je kunt beter omhoog kijken en je kin optillen om de juiste hoek te 
krijgen om zo een perfecte lijn te trekken.

 - Om de look intensiever te maken tekent u een tweede lijn over de 
eerste. 

 - Het doel van de eyeliner is om de ogen te vergroten of de juiste 
look te stylen (in ronde of zeer kleine ogen), de wing dient dan naar 
boven worden uitgestrekt in een opwaartse beweging.

Resultaten:
Een intense look gedurende de hele dag.

01 05 06

Kleuren:

Inhoud:  
7 ml. ℮ 0.24 fl.oz. 

Nº KLEUR
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº01 BLACK 8107 € 9,95

Nº05 BLUE 8108 € 9,95

Nº06 DARK BROWN 8109 € 9,95
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RADIANT TOUCH

Multitasking   
RADIANT TOUCH  

Omschrijving:
Essentieel multifunctioneel product in een 
handig formaat met een penborstel, dat 
dankzij de verschillende tinten, afwerkingen 
en effecten verschillende make-up technieken 
mogelijk maakt.

 

Belangrijkste kenmerken en 
hoe het werkt:
De formule, verrijkt met hyaluronzuur, 
vitamine E (Tocoferol), HIBISCIN®, shea- en 
rijstolie, beschermt de huid, verbetert de 
hydratatie, zachtheid en flexibiliteit met een 
onmiddellijk verstrakkend effect. 

Bevat technologische en soft focus 
pigmenten voor een dekking die perfect bij 
alle huidtinten past. De penborstelapplicator 
maakt een gelijke applicatie mogelijk en past 
zich perfect aan het gelaat aan. 

Geschikt voor alle huidtypen.

 

 
Hoe te gebruiken: 
1- Heldere ogen. 

2- Lift jukbeenderen . 

3- Plumpt lippen. 

4- Verbergt tekenen van vermoeidheid in 
oogcontouren. 

5- Shaped neus. 

6 - Verbergt tekenen van vermoeidheid in 
lipcontour. 
 

Resultaten:
Met “1 enkele klik” kunt u kleine onvolkomen-
heden, fijne lijntjes en rimpels camoufleren en 
neutraliseren, tekenen van vermoeidheid en 
donkere kringen minimaliseren en perfectio-
neren.

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN    

• ALCOHOL  

• MINERALE OLIËN  

• HEEFT EEN ALLERGENEN VRIJE GEUR 

(Groene thee)

• VEGAN

Hoofd ingrediënten:
• HYALURONZUUR: Door zijn kleine 
moleculen kan het diep in de huid 
doordringen. Versnelt de synthese van 
macromoleculen in de extracellulaire matrix, 
een voorloper die de elasticiteit en het 
waterretentievermogen verbetert.

• VITAMINE E: Tocoferol: anti-oxidant en 
herstellend.

• HIBISCIN®: Wordt verkregen door 
biotransformatie van natieve eiwitten uit de 
zaden van de Hibiscus esculentus. De zaden 
van Hibiscus esculentus. bevatten eiwitten, 
calcium en vitaminen en bieden uitstekende 
voedende eigenschappen. De eiwitten van 
de Hibiscus esculentus. zijn vergelijkbaar met 
die van soja of melkcaseïne vanwege hun 
vergelijkbaar aminozuurgehalte. Het biedt 
een sterk,  tensor effect en bij regelmatig 
gebruik, een aanzienlijk verstevigend effect. 
Het verbetert de hydratatie van het stratum 
corneum. Tevens wordt de zachtheid en 
soepelheid van de huid verbeterd.

• SHEA BUTTER: Is een plantaardige olie 
die rijk is aan specifieke onverzeepbare 
stoffen die de huid beschermen tegen 
schade veroorzaakt door klimaat 
gerelateerde agressies, vervuiling en UV-
straling. Het voorziet de huid van unieke 
plantenmoleculen met kalmerende, 
regenererende en beschermende 
eigenschappen.

• RIJSTOLIE: Rijk aan natuurlijke plantensterol 
en anti-oxidanten. Maar is ook een 
uitstekende hydratatie die kalmerende en 
gladmakende effecten heeft op de huid.

HYALURON 
ZUUR

HIBISCIN® SHEA  
BUTTER

RIJSTOLIE

VITAMINE E

Nº
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº102 8213 € 12,95

Nº103 8214 € 12,95

Nº104 8215 € 12,95

Nº105 8216 € 12,95

kleuren:

Inhoud:  
2,5 ml. ℮ 0.08 fl.oz. 

103

104 105

102
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HIGH PERFORMANCE CONCEALER STICK

HIGH PERFORMANCE CONCEALER
Dual Coverage Concealer Stick 

Omschrijving:
Een veelzijdige en praktische camouflagestift 
met dubbele functie: perfectioneren en 
corrigeren. Geschikt voor alle huidtypen. 

Belangrijkste kenmerken en 
hoe het werkt:
Ultralichte formule, met in het midden 
van de stick vitamine E, Aloë vera, rijst- en 
maïsextracten, de kleurloze basis beschermt 
de huid en verzacht kleine onvolkomenheden 
en het gekleurde buitenste deel bedekt 
deze. Smelt samen met de huid voor een 
onzichtbare afwerking. 

Hoe te gebruiken:
Breng rechtstreeks aan op het te bedekken 
gebied en werk dit voorzichtig uit met uw 
vingertoppen of met een make-up borstel. 

 • Op het gelaat: bedekt de onregelmatigheden 
met een natuurlijke dekking voor een 
vlekkeloze teint. 

• In het oogcontourgebied: Verbergt de 
tekenen van vermoeidheid voor een zichtbaar 
meer uitgerust en stralende look.

Professionel tip:

Kleurcorrectie

Parelachtig wit: verheldert 

Huidtint: corrigeert vlekken 

Bruin: shaping

Groen: corrigeert roodheid 

Roze: Balans 

Blauw lavendel: corrigeert geel 

Geel: verheldert paarse tonen 

Zalm: balanceert blauw

Hoofd ingrediënten: 
• VITAMINE E: Tocoferol: anti-oxidant en 
herstellend.

• ALOE VERA: Een zeer kostbare plant en 
veel gebruikt in schoonheidsproducten 
vanwege de grote voordelen die het biedt 
voor de huid. Aloë vera bevat vitamine E, 
welke een grote hydraterende kracht heeft 
om de huid te voeden en te revitaliseren.  Met 
samentrekkende, hydraterende, regenererende, 
verjongende en antibacteriële werking. Het is 
een belangrijke celregenerator en wordt goed 
opgenomen in de huid. Bij regelmatig gebruik 
voorkomt het vroegtijdige rimpels.

• RIJSTEXTRACT: Rijk aan natuurlijke 
plantensterol en antioxidant. Een uitstekende 
hydratatie die kalmerende en gladmakende 
effecten op de huid heeft.

• MAISEXTRACT: Rijk aan linolzuur. Verhoogt 
de tolerantie tegen chemische- en milieu-
agressies. Helpt ontstekingen te verminderen 
en verhoogt de weerstand van de huid.  

Resultaten: 
Dekt effectief plaatselijke huidimperfecties.

VITAMINE E

RIJST 
EXTRACT

MAIS 
EXTRACT

ALOE VERA

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN   

• ALCOHOL  

• MINERALE OLIËN  

• HEEFT EEN ALLERGENEN VRIJE GEUR

inhoud:  
4 gr. ℮ 0.14 oz. 

Kleuren:

Nº
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº 101 8217 € 11,95

Nº 102 8218 € 11,95

Nº 103 8219 € 11,95

101 102 103
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BB CREAM - SPF 20
Rejuvenating Protective Base

Omschrijving:
Alles-in-één crème: Egaliseert, 
minimaliseert poriën, hydrateert, corrigeert 
onvolkomenheden, beschermt (SPF20), en 
bevat anti-oxiderende eigenschappen.

De romige en niet-vette textuur maakt de huid 
fluweel zacht en egaal gedurende de dag.

Belangrijkste kenmerken:  
Zijde zacht, lichtgewicht en comfortabele 
formule. Subtiel en aangenaam geparfumeerd. 
Voor alle huidtypen.

Hoe het werk:

8 EFFECTEN IN 1 STAP

1. Biedt “langdurige” hydratatie.

2. Bevordert een gladdere, zachtere en 
buitengewone natuurlijke uitstraling.

3. Corrigeert onvolkomenheden, zoals tekenen 
van acne, poriën en donkere vlekken.

4. Beschermt de huid tegen pollutie en zon.

5. Egaliseert de huidtint.

6. Verheldert effectief de teint.

7. Anti-oxidant, voorkomt vroegtijdige 
huidveroudering.

8. Reguleert en balanceert de huid.

Hoe te gebruiken:  
Goed schudden. Breng een kleine 
hoeveelheid product aan op het gelaat met je 
vingertoppen, beginnend in het midden van 
het gelaat, naar buiten toe werkend naar de 
haarlijn en langs de kaaklijn.

Hoofd ingrediënten:
• PENTAVITINE: Hydrateert de huid met 
een “langdurig” effect. Het houdt water vast, 
reguleert de afgifte en voorkomt uitdroging.

• LIPOCHROMAN: Heeft een krachtige 
anti-oxiderende werking die vroegtijdige 
huidveroudering tegengaat.

• VITAMINE E: Voorkomt vroegtijdige 
veroudering en biedt bescherming tegen 
ultraviolette stralen.

• NATUURLIJKE PIGMENTEN: Technologische 
pigmenten die de kleuren matchen en 
onvolkomenheden camoufleren, waardoor de 
helderheid van de huid wordt hersteld.

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN  

• ALCOHOL  

• MINERALE OLIËN  

• HEEFT EEN ALLERGENEN VRIJE GEUR 
(Groene thee)

• VEGAN

Resultaten: 
Onmiddellijk een stralende, goed verzorgde, 
evenwichtige huid.

VITAMINE E NATUURLIJKE 
PIGMENTEN

PENTAVITINE LIPOCHROMAN-6

8 Effecten in 1 stap

Nº
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº1 8229 € 20,90

Nº2 8230 € 20,90

Kleuren:

1 2

Inhoud:  
30 ml. ℮ 1.01fl.oz.  
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CLONATURE - SPF20
Invisible Anti-aging Foundation

Omschrijving:
Multifunctionele anti-aging foundation die de 
voordelen combineert van een geavanceerde 
anti-aging behandeling en een delicate 
langdurige perfecte dekking, bevat SPF 20.

 

Belangrijkste kenmerken:  
Ultra comfortabele textuur die perfect smelt 
met de huid, zonder deze te verzwaren of 
poriën te verstoppen, voor een ‘tweede huid’-
effect. Subtiel geparfumeerd met een delicate 
en zachte geur. Speciaal aanbevolen voor de 
rijpere huid.

 

Hoe werkt het:
• Blend perfect met de huid, creëert een 
“tweede huid” -effect om zo de perfecte balans 
tussen dekking en een natuurlijke look te 
creëren. 

• Beschermt en verhoogt de weerstand tegen 
stress veroorzaakt door veroudering, voorkomt 
en bestrijdt de tekenen van veroudering.

• Geeft de huid extra elasticiteit, comfort en 
hydratatie. 

• Biedt een perfecte dekking, gelijkmatige teint 
en natuurlijke kleur, zonder in de lijntjes te 
lopen.

  Professionel tips:

- Om de perfecte match tussen de kleur van de huid en de 
basiskleur te bereiken, moet de gekozen  kleur zo dicht mogelijk 
bij de natuurlijke huidskleur liggen. Kies geen foundation 1 of 2 
tinten boven  de natuurlijke huidskleur om er gebruind uit te zien.

- Evalueer de juiste ondertoon van de huid:
· Voor een warme ondertoon kies dan een meer gouden of beige 
basis.

· Voor koude ondertonen een meer roze basis.

· Voor neutrale ondertonen een neutrale basis.

 - Test het product altijd op de huid:
 Altijd op een gereinigde huid en op verschillende plaatsen: 
wangen, voorhoofd en nek, indien mogelijk. 

- Test het product met zowel natuurlijk licht als kunstlicht.

Inhoud:  
30 ml. ℮ 1.01 oz. 

Hoe te gebruiken: 
Goed schudden. 

Breng een kleine hoeveelheid product aan op 
het gelaat en blend vanuit het midden met 
een penseel, make-up spons of je vingers.

Resultaten:  
Een perfect verzorgde en beschermde huid 
en een stralende natuurlijke finish gedurende 
24 uur.
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Hoofdingrediënten:
 • HYALURONZUUR: Vanwege het lage 
molecuulgewicht kan het diep in de huid 
doordringen. Het versnelt de synthese van 
de extracellulaire matrix-macromoleculen, 
wat de elasticiteit en het vermogen van de 
huid om water vast te houden verbetert. 

• FERULINEZUUR: Verbetert de 
eigenschappen van andere vitamines en 
biedt bescherming tegen invloeden van de 
zon en omgeving. 

• SOJA-PROTEÏNE: Helpt behoud van de 
hydratatie vast te houden en verbeterd de 
elasticiteit voor een gezonde huid. 

• ALOË VERA EXTRACT: Heeft antibacteriële 
eigenschappen, helpt de huid te 
beschermen tegen UV-stralen, verbetert 
de microcirculatie en is een uitstekend 
ingrediënt voor cosmetica om veroudering 
tegengaan dankzij de kalmerende en 
hydraterende eigenschappen. 

• PERFECTE EN VERHELDERENDE 
PIGMENTEN: Technologische pigmenten 
die de kleuren matchen en imperfecties 
van de huid minimaliseren, zorgen voor een 
perfecte teint en helderheid.

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN    

• MINERALE OLIËN  

• HEEFT EEN ALLERGENEN VRIJE GEUR 
(Groene thee)

• VEGAN

Nº1 Nº2 Nº3 Nº4

Nº5 Nº6 Nº7 Nº8

Kleuren:

HYALURONZUUR 

SOYA- PROTEÏNE

FERULINE 
ZUUR

ALOE VERA 
EXTRACT

PERFECTE & 
VERHELDERENDE 

PIGMENTEN

Nº
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº1 8281 € 21,95

Nº2 8282 € 21,95

Nº3 8283 € 21,95

Nº4 8284 € 21,95

Nº5 8285 € 21,95

Nº6 8286 € 21,95

Nº7 8287 € 21,95

Nº8 8288 € 21,95
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PROFESSIONELE FOUNDATION

INALTERABLE - SPF 20
24 uur durende professionele foundation medium 

tot volledige dekking - Semi-matte Finish
Omschrijving:
Foundation met medium tot volledige 
dekking zonder “touch-ups”, gedurende 24 
uur. Lichtgewicht en ademende formule die 
comfort en dekking combineert. 
 
Belangrijkste kenmerken: 
Waterproof formule welke bestand is tegen 
zweet en vochtigheid.  
De textuur is bestand tegen “scheuren”, 
schilferen en vervagen, voelt als een tweede 
huid 
 Zacht geparfumeerd met een delicate en 
subtiele geur. 

Geschikt voor alle huidtypes.

 
Hoe werkt het:
• Doordrenkt met een anti-oxidant complex, 
werkt het als een huidverzorgingscrème 
die de huid beschermt tegen agressies  van 
buitenaf, waaronder UVA- en UVB-stralen, 
bevat SPF 20. 

• Met de hoogste concentratie aan glans 
corrigerende pigmenten, egaliseert perfect 
de teint en verbetert de textuur van de huid, 
minimaliseert de zichtbaarheid van poriën, 
vervaagt oneffenheden, fijne lijntjes, rimpels 
en verbetert onmiddellijk het uiterlijk van 
de huid, zonder de natuurlijke uitstraling te 
maskeren.

 
Hoe te gebruiken:  
Goed schudden voor gebruik. Zorg ervoor dat 
u de huid hydrateert voordat u de foundation 
aanbrengt. Pak een kleine hoeveelheid (2-3 
druppels) op de rug van de hand. Gebruik uw 
vingertoppen, spons of foundationborstel om 
het product op het midden van uw gezicht 
te stippen en naar buiten toe en in de nek te 
blenden. 
 

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN    

• MINERALE OLIËN  

• HEEFT EEN ALLERGENEN VRIJE GEUR 

(Groene thee)

• VEGAN

                                    Professionele tips:

- Voor een mooi en natuurlijk resultaat:
Breng het product aan door het met een 
penseel, sponsje of uw vingers soepel te 
blenden van binnen naar buiten.

- Om een betere dekking te krijgen:
Brengt u het product met kleine 
aanrakingen aan zonder te slepen en dept 
u het, waarbij u meer product aanbrengt 
in de gebieden waar verschillende 
pigmentvlekken of onvolkomenheden 
zitten.

Resultaten:
Een fluweelzachte subtiele semi-matte glans-
vrije afwerking die moeiteloos blend en smelt 
op de huid, waardoor het er perfect uitziet, 
maar niet overdreven, zonder masker effect, 
de hele dag door. 
 

Hoofd ingrediënten:
• VITAMINE E: Tocoferol: anti-oxidant en 
herstellend. 

• GRANAATAPPEL EXTRACT: Rijk aan 
vitamine A, B, C, kalium, fosfor, magnesium, 
calcium, natrium. Het is anti-oxidant, vaat 
beschermend en regenererend, gaat 
huidveroudering tegen.

• HYALURONZUUR: Dankzij het lage 
molecuulgewicht;  kan het diep in de huid 
doordringen. Het versnelt de synthese van 
de extracellulaire matrix-macromoleculen, 
waardoor de elasticiteit en het vasthouden 
van de hydratatie door de huid wordt 
verbeterd. 

• PERFECTE EN VERHELDERENDE 
PIGMENTEN: Technologische pigmenten 
die de kleuren matchen en imperfecties 
van de huid minimaliseren, zorgen voor een 
prachtige glans en helderheid.

VITAMINE E GRANAATAPPEL 
EXTRACT 

HYALURONZUUR PERFECTE & 
VERHELDERENDE 

PIGMENTEN

kleuren:
Nº
LG2

Nº
LG3

Nº
LG4

Nº
LG5

Nº
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

LG2 8290 € 21,95

LG3 8291 € 21,95

LG4 8292 € 21,95

LG5 8293 € 21,95

Inhoud:  
30 ml. ℮ 1.01 oz. 
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EXTRAORDINARY ECLAT - SPF 20
Anti-Aging & Ultra-Radiance  

Color Cream
Omschrijving:
Multifunctionele crème die een effectieve 
anti-aging bescherming combineert met 
de voordelen van een mooie kleur. Met 
krachtige anti-oxiderende, hydraterende 
en verstevigende actieve stoffen, Breed 
Spectrum SPF 20 en een nieuwe generatie 
corrigerende en verhelderende pigmenten, 
voor een perfect beschermde huid en een 
buitengewoon mooie en stralende teint 
gedurende de hele dag. 
 

Belangrijkste kenmerken:  
Extreem fluweelzachte, lichte en niet-vette 
textuur. Licht geparfumeerd met een delicate 
en subtiele geur. Geschikt voor alle huidtypen. 
 

Hoe het werkt:
• Beschermt de huid tegen schade door de 
omgeving-, UV- en vrije radicalen, bestrijdt 
tekenen van huidveroudering. 

• Verbetert de elasticiteit en hydratatie van de 
huid.

• Perfectioneert, corrigeert en egaliseert de 
huidteint, waardoor imperfecties zoals fijne 
lijntjes, rimpels, donkere vlekken, postacne 
vlekken, roodheid en poriën worden 
verminderd. 

• Creëert een stralende, gezonde en 
natuurlijke uitstraling.

 

Hoe te gebruiken:
Goed schudden. Breng een kleine 
hoeveelheid product aan op het gelaat, 
beginnend in het midden van het gelaat en 
blend naar buiten toe richting haarlijn en 
langs de kaaklijn

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN  

• MINERALE OLIËN  

• HEEFT EEN ALLERGENEN VRIJE GEUR 

(Groene thee)

• Parfum 

• VEGAN

Resultaten: 
Het beschermt de huid, voorkomt 
huidveroudering, hydrateert en revitaliseert, 
voor een beschermde, verzorgde, stralende 
huid met een buitengewoon natuurlijk 
resultaat, gedurende de hele dag.

Inhoud:  
40 ml. ℮ 1.35 fl.oz. 

Hoofdingrediënten:
• HIBISCIN®: Verkregen door bio-
transformatie van inheemse eiwitten uit de 
zaden van Hibiscus esculentus L. De zaden 
van Hibiscus esculentus L. bevatten eiwitten, 
calcium en vitaminen en bieden uitstekende 
voedende eigenschappen. De eiwitten van 
Hibiscus esculentus L. lijken op die van soja- 
of melkcaseïne vanwege hun vergelijkbare 
aminozuurgehalte. Het biedt een onmiddellijk 
effect en bij langdurig gebruik een aanzienlijk 
verstevigend effect. Het verbetert ook de 
hydratatie van het stratum corneum. Hierdoor 
wordt de zachtheid en soepelheid van de 
huid verbeterd. 

• LARICYL®: Een gezuiverde, geconcentreerde 
actieve stof, gewonnen uit de pulp van Fomes 
officinalis, een basidiomycete-paddenstoel 
die groeit in Oost-Europa. Het heeft 
samentrekkende, poriënverstrakkende en 
hydraterende effecten op de huid. 

• VITAMINE E: Voorkomt vroegtijdige 
huidveroudering en biedt bescherming tegen 
ultraviolette straling. 

• VITAMINE C + C (ASCORBOSILANE SP): 
Silicium en ascorbinezuur optimaliseert 
de cosmetische eigenschappen van beide 
componenten. Cutane detox en actief tegen 
vrije radicalen. Biedt bescherming en ontgift, 
werkt als metabole stimulator. Verhoogt de 
celmembraanweerstand tegen vrije radicalen. 
Verbetert de teint en zorgt voor een egale 
look. 

• HYALURONZUUR: Dankzij het lage 
molecuulgewicht kan de hyaluronzuur diep in 
de huid doordringen. Het versnelt de synthese 
van de extracellulaire matrix-macromoleculen, 
waardoor de elasticiteit en de hydratatie 
wordt verbeterd. 

• PERFECTE EN VERHELDERENDE 
PIGMENTEN: Technologische pigmenten die 
de kleuren matchen en imperfecties van de 
huid minimaliseren, zorgen voor een perfecte 
glans en helderheid.

Nº
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº1 8251 € 19,95

Nº2 8252 € 19,95

Nº3 8253 € 19,95

Nº4 8254 € 19,95

01

03

02

04

Kleuren:

HYALURONZUUR

HIBISCIN® LARICYL®
VITAMINE E

VITAMINE C+C 
(ASCORBOSILANE SP)

PERFECTE  & 
VERHELDERENDE 

PIGMENTEN
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EE CREAM OVERNIGHT

EXTRAORDINARY ECLAT
Anti-aging & Ultra-radiance 
EE Overnight Cream-Mask

Omschrijving:
“EE family” anti-aging en ultra-stralende crème 
voor de nacht. Geïnspireerd door Koreaanse 
cosmetica, bootst het de effecten van een 
goede nachtrust na en is het het perfecte 
schoonheidsritueel gedurende de nacht voor 
een uitgeruste huid.

 

Belangrijkste kenmerken:  
Delicate textuur welke snel in de huid trekt en 
smelt zodra het in aanraking komt met de huid, 
zonder een plakkerig of vettig gevoel achter 
te laten. Licht geparfumeerd met een delicate 
en subtiele geur. Voor alle huidtypes, zelfs de 
meest gevoelige.

Hoe werkt het:
• De intensieve formule combineert de 
voordelen van een anti-aging crème met een 
masker in één behandeling. 

• De krachtige ingrediënten werken de hele 
nacht door, wanneer de huid ontvankelijker 
is, cellulaire regeneratie stimuleert en 
de natuurlijke hydratatiebarrière van de 
huid herstelt, om deze te transformeren, 
vermoeidheidstekens te minderen en de 
stevigheid en elasticiteit te herstellen.

 

Hoe te gebruiken:
Goed schudden voor gebruik. Gebruik 
dagelijks, na de reiniging en tonic, als laatste 
stap van de gezichtsverzorgingsroutine 
of na het aanbrengen van serum en/
of nachtbehandeling. Breng een dunne, 
gelijkmatige laag aan op gezicht, hals en 
decolleté, vermijd oogcontouren; Masseer 
zachtjes gedurende 1 minuut om de textuur in 
room te veranderen. Om van alle voordelen te 
genieten, laat je het een nachtje zitten.

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN    

• MINERALE OLIËN  

• HEEFT EEN ALLERGENEN VRIJE GEUR 

(Groene thee)

• Parfum 

• VEGAN

• ALCOHOL

Inhoud: 
40 ml. ℮ 1.35 fl.oz. 

Resultaten: 
Een diep gehydrateerde, gladde, 
buitengewoon zijdezacht, uitgerust en extreem 
stralende huid wanneer je wakker wordt. 
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EE CREAM OVERNIGHT

HYALURONZUUR PEELMOIST ™

CENTELLA 
ASIATICA 
EXTRACT

BILBERRY  
EXTRACT

LICORICE  
EXTRACT

ZOETE AMANDEL  
OLIE

KAMILLE  
EXTRACT

AVOCADO  
OLIE

GRANAATAPPEL 
EXTRACT

VITAMINE E

VITAMINE C+C 
(ASCORBOSILANE SP)

FERULINEZUUR  

Nº
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº5 8255 € 19,95

Hoofdingrediënten:
• VITAMINE E: Voorkomt vroegtijdige 
huidveroudering en biedt bescherming tegen 
ultraviolette straling.

• VITAMINE C + C (ASCORBOSILANE SP): 
Silicium en ascorbinezuur optimaliseert 
de cosmetische eigenschappen van beide 
componenten. Cutane detoxer en actief tegen 
vrije radicalen. Biedt bescherming en zorgt 
voor huidherstructurering omdat het werkt 
als huidversteviging en metabole stimulator. 
Verbetert de teint en zorgt voor een egalere 
huid.

• HYALURONZUUR: Vanwege het lage 
molecuulgewicht; kan het diep in de huid 
doordringen. Het versnelt de synthese van 
de extracellulaire matrix-macromoleculen, 
waardoor de elasticiteit en de hydratatie wordt 
verbeterd.

• FERULINEZUUR: Verbetert de eigen-
schappen van andere vitaminen voor een 
gezondere huid en biedt bescherming tegen 
de zon en het milieu.

• PEELMOIST ™:  Is ontworpen voor een 
optimale aflevering van papaïne en om een 
verbeterde hydratatie van de huid te verkrijgen, 
waardoor de natuurlijke barrièrefunctie van de 
opperhuid wordt behouden (NMF).

• CENTELLA ASIATICA EXTRACT: Rijk 
aan aminozuren, bètacaroteen, vetzuren 
en fytochemicaliën. Deze super mix van 
voedingsstoffen biedt fantastische voordelen 
voor de huid, waaronder krachtige anti-
aging eigenschappen; het verbetert de 
bloedsomloop en de synthese van collageen. 
Het stimuleert de antioxidantactiviteit, 
verstevigd de huid en verhoogt de 
bloedcirculatie.

• BILBERRY EXTRACT: Familie van de bosbes; 
wordt al bijna 1000 jaar gebruikt in de 
traditionele Europese geneeskunde. Het heeft 
een effectieve werking op bescherming van de 
huid en verbetering van de microcirculatie. 

• GRANAATAPPEL EXTRACT: Rijk aan vitamine 
A, B, C, kalium, fosfor, magnesium, calcium 
en natrium. Het is tevens een antioxidant, 
vaat beschermend, regenererend en gaat 
huidveroudering tegen. 

• LICORICE XTRACT: Zoethoutwortelextract 
is een natuurlijk extract van de wortel 
van Glycyrrhiza Glabra. Zoethoutwortel 
heeft anti-microbiële, anti-irriterende en 
ontstekingsremmende eigenschappen en kan 
worden gebruikt voor het bleken van de huid.

• KAMILLE EXTRACT: Ontstekingsremmende, 
anti-bacteriële en kalmerende eigenschappen; 
bijzonder geschikt voor de gevoelige en droge 
huid.

• ZOETE AMANDELOLIE: Hydrateert en 
verzacht de huid. Het verbetert de conditie en 
herstel van de huidbarrière.

• AVOCADO-OLIE: Avocado-olie is zeer stabiel, 
vooral dankzij een specifiek raffinageproces. De 
uitgebalanceerde samenstelling van avocado-
olie (vetzuren en essentiële vetzuren) maakt het 
geschikt voor de gevoelige huid. Avocado-olie 
heeft uitstekende hydraterende en voedende 
eigenschappen. Dankzij de specifieke 
samenstelling van vrije vetzuren, vertoont 
het een zeer goede compatibiliteit met de 
hydrolipide film van de huid. Het verzachtende 
effect helpt de huid te regenereren en te 
verjongen.
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Omschrijving:
“Anti-feathering” lipliner. Creëert een 
onzichtbare barrière die de lipcontour 
begrenst, waardoor lipstick of lipgloss niet 
uitloopt

 

Hoe te gebruiken:
Voordat u de lippenstift aanbrengt, tekend u de 
contouren van uw lippen, beginnend aan de 
zijkanten van de bovenlip en naar het midden 
bewegend, en herhalend op de onderlip.. 

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN    

• MINERALE OLIËN  

• PARFUM

• VEGAN

• ALCOHOL

Resultaten:
De hele dag perfecte lippen.

Inhoud:  
1,5 gr. ℮ 0.05 oz. 

INVISIBLE BARRIER  
Anti-feathering Lipliner

ART. NR. 
VERKOOP PRIJS 

8173 € 5,95

Professionele tips:

- Kies een lipliner die een tot twee tinten lichter 
is dan je lipstick, maar zorg ervoor dat de 
producten tot dezelfde kleurenfamilie behoren. 
Als er een donkerdere tint dan de lipstick wordt 
gebruikt, zullen je lippen niet voller lijken.

- Om de lippen optisch te vergroten: teken 
net buiten de natuurlijke contour van de 
lippen, zo dicht mogelijk bij de natuurlijke 
contour om een natuurlijk effect te 
behouden.

- Om vollere lippen kleiner te laten lijken: 
breng een make-upbasis of concealer aan 
over de gehele  lippen en volg de vorm van 
de mond net binnen de natuurlijke contour 
van de lippen
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LIPLINER  
Waterproof

Omschrijving:
Lipliner - Essentiële aanvulling om lippen te 
definiëren en een perfecte contour te tekenen 
voordat u uw favorieten lipstick of lipgloss 
aanbrengt. Combineer de waterproof lipliner 
met een van de KEENWELL lipsticks of lipgloss 
om de perfecte look te creëren.

 

Belangrijkste kenmerken:  
Watervaste, romige formule met een hoge 
pigmentatie, lange fixatie die soepel aan te 
brengen is en de hele dag een perfecte look 
garandeert.

 

Hoe werkt het:
Accentueert het lipcontour met een perfecte 
ultra gepigmenteerde kleur en geeft een 
uitzonderlijke fixatie 

Hoe te gebruiken:
Om de lippen te omlijnen: Breng het potlood 
aan volg de natuurlijke lippencontour. 

1. Markeer drie punten: één in het midden en 
nog twee aan de uiteinden van de bovenlip en 
verbind ze. 

2. Markeer een ander punt in het midden van 
de onderlip en trek een lijn van de hoeken naar 
het middelpunt. 

3. Breng vervolgens lipstick of lipgloss aan. Het 
kan ook worden gebruikt als basis voor lipstick, 
door het lippotlood op de gehele lippen aan 
te brengen om de fixatie van de lippenstift te 
verlengen, of over de lipstick voor een trendy 
semi-matte afwerking.

Resultaten:
Goed gedefinieerde lippen, lipstick blijft langer 
zitten en heeft een intensere kleur.

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN  

• MINERALE OLIEN  

• VEGAN

• ALCOHOL

21 22 23 24

25 26 27

29 30

28

31 32

kleuren:

LIPLINER Waterproof

Nº
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº21 8161 € 5,95

Nº22 8162 € 5,95

Nº23 8163 € 5,95

Nº24 8164 € 5,95

Nº25 8165 € 5,95

Nº26 8166 € 5,95

Nº27 8167 € 5,95

Nº28 8168 € 5,95

Nº29 8169 € 5,95

Nº30 8170 € 5,95

Nº31 8171 € 5,95

Nº32 8172 € 5,95

Inhoud   
1,5 gr. ℮ 0.05 oz. 
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EYE LINER

EYE LINER 
Waterproof

Omschrijving:
Waterproof eyeliner, voor een perfecte dekking 
en langdurig resultaat. De perfecte partner om 
de schoonheid van de ogen te accentueren.

 

Belangrijkste kenmerken:  
Watervaste, romige formule met een hoge 
pigmentatie, lange fixatie die soepel aan te 
brengen is en de hele dag een perfecte look 
garandeert.

 

Hoe werkt het:
Accentueert de ogen met een perfecte en 
intense look,  hoog gepigmenteerde kleuren 
en een uitzonderlijke fixatie.

 

Hoe te gebruiken:
1- Trek vanuit de buitenste hoek op de wimper-
lijn naar de binnenste ooghoek. 

2- Vervaag met een borstel of een wattenstaa-
fje.

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN  

• MINERALE OLIEN  

• PARFUM

• VEGAN

• ALCOHOL

 
Resultaten:
Een onweerstaanbare en intense look met 
urenlang een perfect resultaat.

Professionele tips:
- Gebruik klassiek zwart voor een intensere 
look. 

- Gebruik een taupe tint voor een lichtere en 
subtielere look.

- Om de ogen groter te laten lijken en een 
jaren 60 look te geven, tekent u de onderste 
lijn in wit.

- Gebruik een beige kleur om de ogen 
optisch te vergroten.

51

56

61

52

57

62

53

58

63

54

59

64

55

60

Kleuren:

Inhoud:   
1,5 gr. ℮ 0.05 oz. 

Nº
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº51 8181 € 5,95

Nº52 8182 € 5,95

Nº53 8183 € 5,95

Nº54 8184 € 5,95

Nº55 8185 € 5,95

Nº56 8186 € 5,95

Nº57 8187 € 5,95

Nº58 8188 € 5,95

Nº59 8189 € 5,95

Nº60 8190 € 5,95

Nº61 8191 € 5,95

Nº62 8192 € 5,95

Nº63 8193 € 5,95

Nº64 8194 € 5,95
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EYEBROW PENCIL  

Inhoud0:  
1,5 gr. ℮ 0.05 oz. 

Omschrijving: 
Zacht potlood die de wenkbrauwen definieert, 
opvult en kleur geeft.

 
Belangrijkste kenmerken:  
De romige, blendbare, water- en zweetbes-
tendige formule, glijdt soepel en maakt het 
makkelijk om hairstrokes te tekenen voor 
perfect gedefinieerde wenkbrauwen geduren-
de de hele dag.

 

Hoe werkt het:
Door fijne hairstrokes te tekenen, definieer en 
vul je de wenkbrauwen op, waardoor een na-
tuurlijke look ontstaat. Verkrijgbaar in neutrale 
tinten die zich aanpassen aan elke huidkleur en 
haarkleur.

Hoe te gebruiken:
1. Kies eerst een tint die het dichtst bij de na-
tuurlijke kleur van de wenkbrauwen ligt. 

2. Borstel de wenkbrauwen omhoog om hun 
natuurlijke vorm te bepalen.

3. Teken vervolgen een horizontale lijnen langs 
de onderkant van de wenkbrauw.

4. Vul vervolgens de wenkbrauw op door-
middel van dunne lijnen te tekenen. 

5. Borstel ten slotte opnieuw de wenkbrauwen 
om de kleur goed te vervagen en een natuurli-
jk look te behouden. 

Professionele tips:

Om perfecte wenkbrauwen te tekenen: 
1- Het doel is dat het begin van de 
wenkbrauw op één lijn ligt met het midden 
van het neusgat. 

2- Boog (hoogste punt van de wenkbrauw) 
moet zich net diagonaal van uw neusgat 
naar de buitenrand van uw iris bevinden. 

3- Maak een lijn van de buitenhoek van je 
neus diagonaal naar de buitenhoek van je 
oog om te bepalen waar de wenkbrauw 
moet eindigen.

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN    

• MINERALE OLIEN  

• PARFUM

• VEGAN

• ALCOHOL

Resultaten:
Prachtige wenkbrauwen met een 
natuurlijke look.  

01

1
2

3

02

Kleuren:

Nº
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº01 8195 € 5,95 

Nº02 8196 € 5,95
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EYESHADOW

Omschrijving:
Geavanceerde ultrazachte sensorische formule, 
sterk geconcentreerde, duurzame, compacte 
oogschaduw. 

 
Belangrijkste kenmerken:  
De delicate olieachtige poeder-textuur glijdt 
perfect over het ooglid. De formule combineert 
het subtiele en de fixatie van een poeder met 
het comfort en de zachtheid van de olie. 

 
Trendy texturen:
• SATIJN: bevat kleine pareldeeltjes om het 
pigment te intensiveren en een heldere, 
stalende en verfijnde look te creëren. 

• MAT: fluweelzachte, neutrale, elegante en 
verfijnde look, zodat de ogen de onbetwiste 
eyecatcher zijn. 

• METALLIC: Reflecteren het licht en zorgen 
voor een onmiddellijke multidimensionale look 
en een buitengewone glans.

 
Hoe werkt het:
Bevat een smeltende textuur en is gemakkelijk 
aan te brengen, geeft vanaf het eerste moment 
een intense kleur, met een zijdezachte touch 
en een buitengewone hechting die perfect 
blijft zitten.

. 

Hoe te gebruiken:
Breng de gekozen kleur gelijkmatig aan op 
het ooglid of meng verschillende tinten om 
de perfecte look te creëren. Breng de lichtste 
tint aan op de binnenste ooghoek; werk zo 
door met het aanbrengen van de donkerste 
tinten aan de buitenkant, vervaag de overgang 
tussen de kleuren goed, voor een professioneel 
resultaat.

Resultaten:  
Levendige kleuren met sterke pigmenten, 
mogelijk om meerdere afwerkingen en 
effecten te creëren, voor een optimale dekking 
en ultracomfortabele make-up de hele dag 
door.

          Professionele tips:

 Gebruik de schuimapplicator 
om een intense kleur te creëren 
en de brush voor een subtiele 
en natuurlijke vervaging. 
- Kies lichte en metallic tinten 
om de ooglook te openen en 
op te fleuren, en donkere of 
matte tinten om vorm te geven 
en voor intensiteit en volume 
te zorgen.
- Donkere tinten kunnen ook 
als eyeliner langs de wimperlijn 
worden aangebracht met een 
eyelinerpenseel. 
- Een beige / satijnachtige 
champagne kleur kan tevens 
worden gebruikt als highlighter, 

door het toe te passen in de 
gebieden die het licht opvan-
gen: de arcadeboog, neusbrug, 
jukbeenderen of cupidoboog 
van de lippen. Tevens kun je het 
ook op het traangebied aan-
brengen voor een frisse look.
De beste tinten voor elke 
oogkleur: 
• Voor blauwe ogen: oranje, 
terracotta en brons tinten. 
• Voor bruine ogen:  paarse 
tinten. 
• Voor groene ogen: neutrale en 
mauve tinten. 
• Voor lichtbruine ogen: heldere 
tinten violet. 
• Voor grijze ogen: heldere 
zilver- en zwarte tinten.

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN  

• MINERALE OLIEN  

• PARFUM

• ALCOHOL

51 57

60

52

58 61

56

59

Kleuren:

Inhoud:   
4 gr. ℮ 0.14 oz. 

MONO EYESHADOW

Nº EFFECT
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº51 METAL 8541 € 12,95

Nº52 METAL 8547 € 12,95

Nº56 SATIN 8542 € 12,95

Nº57 SATIN 8548 € 12,95

Nº58 SATIN 8543 € 12,95

Nº59 SATIN 8544 € 12,95

Nº60 MAT 8545 € 12,95

Nº61 MAT 8546 € 12,95
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51

53

52

54

Kleuren:

Omschrijving:
Compacte blush, in verschillende afwerkingen: 
mat, satijn en tinten die perfect passen bij de 
huidskleur voor een natuurlijk en langdurig 
resultaat.

 

Belangrijkste kenmerken en 
hoe het werkt:
Luchtige formule, zijdezacht en ultrafijn, die 
perfect past bij elke huid en subtiel fixeert voor 
een fluweelzachte finish. Subtiel geparfumeerd. 
Geschikt voor alle huidtypen. 

 
Hoe te gebruiken:
Aanbrengen met een brush, door lichte 
aanrakingen, in het midden van de wangen, 
zachtjes verspreiden naar de neus en de 
haarlijn. Breng voor een “sun kissed skin” effect 
aan op de brug van de neus, slapen en het 
bovenste deel van het voorhoofd..

 
Resultaten: 
Direct een gezonde, heldere en aantrekkelijke 
uitstraling. Met een natuurlijk en langdurig 
resultaat.

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN  

• MINERALE OLIEN  

• PARFUM

• VEGAN

• ALCOHOL

Inhoud:  
6 gr. ℮ 0.21 oz. 

Professionele tips:

- Elke huid heeft zijn perfecte blush tint: degene die de 
natuurlijke blos van baby’s en gezonde jongeren na het 
sporten nabootst.

- Om de huid er gezond, helder en aantrekkelijk uit te laten 
zien: lach en breng de blos aan op de appels van je wangen 
en schuif de brush diagonaal op en neer over je jukbeenderen 
richting de slapen, weg van het gebied van de neus om 
een vermoeide look te vermijden en altijd in cirkelvormige 
bewegingen om te voorkomen dat er een “80’s blush” effect 
ontstaat. 

- Gebruik voor doffe of olijftinten heldere tinten, zoals kers, 
aardbei of perzik. 

- Gebruik twee kleuren om het gezicht vorm te geven en de 
jukbeenderen te accentueren: breng een multidimensionale 
satijnen tint aan op het bovenste deel van de jukbeenderen, 
vervaag richting de slapen en werk uit boven de 
wenkbrauwboog, en een matte toon op de appels van de 
wangen. 

- Breng geen blush aan onder het jukbeen (zoals bij 
contouren), het zal meer de botten en de kaakvorm markeren.

- Terracottatinten kunnen worden aangebracht in de holte van 
de wang, onder de kin en rond het ovaal om het gezicht te 
verfijnen voor een gecontourde look.

MULTITASKING BLUSH

Nº EFFECT
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº51 MAT 8570 € 14,95

Nº52 MAT 8571 € 14,95

Nº53 MAT 8572 € 14,95

Nº54 SATIN 8573 € 14,95
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COMPACT POWDER

Omschrijving:
Geavanceerde en innovatieve, long lasting 
formule met de nieuwste pigmenten, 
gemicroniseerd poeder en SPF20 die de huid 
verzachten en beschermen tegen pollutie en 
UV.

Belangrijkste kenmerken en 
hoe het werkt:
Het brede kleurbereik past zich perfect aan 
verschillende huidtinten aan. De perfecte 
dekking en de verschillende afwerkingen 
(mat, parelachtig, glanzend, bruin, enz.) 
transformeren het in een multifunctioneel 
product, perfect om niet alleen de kleur te 
sublimeren, maar ook om de contouren te 
benadrukken of een parelachtig afwerking te 
verkrijgen .

De delicate, ultralichte textuur, met een 
verfijnde geur van groene thee, zorgen voor 
een perfect gebruik en een optimal resultaat 
gedurende de hele dag. Geschikt voor alle 
huidtypen.

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN  

• MINERALE OLIEN  

• PARFUM

• VEGAN

• ALCOHOL

Resultaten: 
Een subtiele dekking voor een egale huid.   

Nº
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº502 8580 € 17,95 

Nº503 8581 € 17,95

Nº504 8582 € 17,95

Nº101 SPF 8583 € 17,95

Hoe te gebruiken:
Aanbrengen met een brush, met lichte 
aanrakingen op het gezicht van het midden 
naar de buitenkant van het gezicht, zonder 
de nek te vergeten. Om de sterke kanten van 
het gezicht te benadrukken of te verlichten: 
aanbrengen in het midden van het voorhoofd, 
de arcadeboog, de jukbeenderen, de neusbrug 
en de boog van de bovenlip.

Colors:

Inhoud:  
12 gr. ℮ 0.42 oz. 

MULTITASKING 
COMPACT POWDER - SPF 20

504 505 506
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Nº
ART. NR. 

VERKOOP PRIJS 

Nº102 8586 € 17,95

Omschrijving:
Geraffineerde harmonie van compacte spheres. 
De combinatie van verschillende tinten maakt 
het geschikt voor alle huidtinten en seizoenen. 
De textuur, in verschillende afwerkingen, 
is ideaal om de teint te perfectioneren, 
imperfecties te minimaliseren, subtiel op te 
lichten en een aantrekkelijk kleurtje te geven.

Belangrijkste kenmerken en 
hoe het werkt:
De textuur, in verschillende afwerkingen, 
is ideaal om de teint te perfectioneren, 
imperfecties te minimaliseren, subtiel te 
accentueren en een aantrekkelijke bruine teint 
te creëren . De ultralichte textuur is perfect aan 
te brengen en is subtiel gefixeerd voor een 
fluweelzachte finish. Subtiel geparfumeerd. 
Geschikt voor alle huidtypen.

Hoe te gebruiken:
Kan alleen (op een gereinigd gezicht) of over 
foundation worden gebruikt om de  make-up 
te fixeren en de teint op te lichten. Perfect om 
de make-up overdag te retoucheren.  
Over het hele gezicht: met een puff of een 
brush zachtjes op gelaat, hals en halslijn 
aanbrengen. Om een aangepaste helderheid 
te creëren en de sterke punten van het gezicht 
te benadrukken, breng je het aan in het 
midden van het voorhoofd, de arcadeboog, de 
jukbeenderen, de neusbrug en de boog van de 
bovenlip.

Bevatten geen:

• PARABENEN

• SULFATEN 

• FTALATEN  

• MINERALE OLIEN  

• PARFUM

• VEGAN

• ALCOHOL

• SILLICONEN

• PETROLATUM 

Resultaten: 
Zonder moeite een stralende en perfecte teint 
met een natuurlijke finish en een zijdezachte 
huid.

Inhoud:  
14 gr. ℮ 0.49 oz. 

MULTITASKING 
COMPACT SPHERES - SPF 20
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KEENWELL VERKOOPDISPLAY

01 02

Makeup
Display

MAKE-UP COLLECTIE

Het verfijnde en elegante design, met 
geïntegreerde spiegel en verlichting, 
bevat de volledige make-upcollectie 
van KEENWELL. Creëer een prachtige 

beauty hoek in uw salon met de nieuwe 
KEENWELL make-up display!

Het veelzijdige en compacte ontwerp, 
met geïntegreerde spiegel en verlichting, 
maakt het mogelijk om een selectie van 
de best verkochte producten en tinten 
van de KEENWELL make-up collectie te 
presenteren. Een elegant en functioneel 

display, perfect voor kleinere ruimtes!

MAKEUP DISPLAY 
Nº 2 KEENWELL

MAKEUP DISPLAY 
Nº 1 KEENWELL
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NATUURLIJKE MANICURE VERZORGING

Marine Drops
Art.Nr. Details Prijs VAP
5061 28 stuks € 8,95 (1) • € 8,45 (3) • € 7,95 (6)     € 15,90 

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) • € 12,95 (3) • € 11,95 (6) € 23,90  

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) • € 10,95 (3) 

Een zeer verzorgende 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) • € 6,45 (3) • € 5,95 (6) € 11,90 
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 8 ml. (display) € 18,95 (1) • € 17,95 (3) € 3,95
5079 8 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.
Salon: 30 ml. pipet 
Verkoop: roll-on 10 ml. flesje

Flexnail
Art.Nr. Details Prijs VAP
5066 15 ml. € 5,00 (1) • € 4,45 (3)  € 8,90

Het versterkt en verhard de nagels 
dankzij de natuurlijke exclusieve 
formule van paardestaart, varen 
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

De SPA manicure behandeling is een luxe reiniging, peeling en compleet verzorgende behandeling voor de nagels 
en handen.

TOP VERKOOP PRODUCT!

ZEER VOORDELIG!
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Aloë Vera nagellak remover 
zonder aceton
Art.Nr. Details Prijs   VAP
5075 100 ml. € 3,95 (1) • € 3,60 (3)  € 6,95
5042 1 liter € 12,45 (1) • € 11,45 (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 € 12,95 (1) • € 11,95 (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. € 3,95 (1) • € 3,45 (3)  € 6,90

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 1000 st.
Art.Nr. Details Prijs
5402 2x500 st. € 5,95 • € 5,45 (3) • € 4,95 (6) 
5403 Houder € 14,50 
 
Vierkante niet pluizende tissueschijfjes op een rol. 
Voorgeperforeerd en dus zeer eenvoudig los te 
scheuren. Gemakkelijk in gebruik in combinatie 
met de doorzichtige houder. In een pak van 2 x 
500 tissueschijfjes.

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 (art.nr. 5357 op pag. 111) opdoet, voordat u 
het rond de af te weken nagel wikkelt.

Has succesfully completed the professional internship, 

organized by the school

Trainer’s signature Date

ZEER VOORDELIG!
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Diamond Base Coat
Art.Nr. Details Prijs     VAP
5018 14 ml. € 3,75 (1) • € 3,25 (6) • € 2,95 (12)   € 5,90

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. € 3,75 (1) • € 3,25 (6) • € 2,95 (12)   € 5,90

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. € 3,75 (1) • € 3,25 (6) • € 2,95 (12)   € 5,90

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. € 3,75 (1) • € 3,25 (6) • € 2,95 (12)   € 5,90

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. € 3,75 (1) • € 3,25 (6) • € 2,95 (12)   € 5,90

Speciale topcoat voor uw French Manicure. 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. € 4,45 (1) • € 3,95 (6) • € 3,50 (12)   € 6,95

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. 

TOP KWALITEIT���n
em

 cosmetics

        sinds 1972
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Lac Fix
Art.Nr. Details Prijs    VAP
5095 14 ml. € 3,75 (1) • € 3,25 (6) • € 2,95 (12)  € 5,90

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. € 7,95 (1) • € 7,60 (6) • € 6,95 (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. € 3,75 (1) • € 3,25 (6) • € 2,95 (12)  € 5,90

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. € 3,75 (1) • € 3,25 (6) • € 2,95 (12)  € 5,90

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.

TOP VERKOOP PRODUCT!
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Nieuwe generatie sterke gelnagellak
• 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 110, of een 
training te volgen.
Om van onderstaande staffels gebruik te maken mag u kleuren mixen, het hoeven er dus niet 6 van dezelfde kleur zijn. 

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

Has succesfully completed the professional internship, 

organized by the school

Trainer’s signature Date

Art.nr 5316 
BB Pink(46)

Art.nr 5344 
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 Terra(58)

Art.nr 5389 
Backstage(75)

Art.nr 5305 
Cherry(36)

Art.nr 5302 
Classic Red(03)

Art.nr 5387 
Metal Brique(64)

Art.nr 5306 
Rouge Brique(44)

Art.nr 5307 
Coral (54)

Art.nr 5303 
Metallic Raspberry(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



Tel. 0345-588100 Tel. 016-632151 109

M
A

N
IC

URE
GEL REVOLUTION NAGELLAK

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.:  € 17,95 (1) •  € 16,95 (3) • € 15,95 (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

Art.nr 5640
Blue Colbalt(177)

Art.nr 5641
Blue Nirvana(167)

TOP KWALITEIT���n
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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 gel nagellak

Art.Nr.     Details Prijs  Normaal Korting
5645     kit  € 90,00  € 101,50 € 11,50 

DEZE ZEER COMPLETE KIT BESTAAT UIT:

5365 Cleanser Professional van crisnail € 13,95 

5366 Acid free primer   €   6,95

5356       Bond        €   8,95

5352 Base/Gloss   € 17,95

 1 kleur gelrevolution nagellak € 17,95

5364 Fisnish Solution   €   9,95

5357 Soak Off     € 18,95

5402 Nageldoekjes 2x 500 (pag. 105) €   5,95

5034 Paarse vijl    €   0,90

 

Hierbij kunt u gebruik maken van onze UV-Lampen zie pag. 113

(5365) (5352) (5357)

(5034)(5402)



Tel. 0345-588100 Tel. 016-632151 111

M
A

N
IC

URE
GEL REVOLUTION NAGELLAK

Gel-off clips
Art.Nr. Details Prijs
5355 16 stuks € 19,95 (1)  • € 18,95 (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) • € 7,95 (3) 

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

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

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. € 18,95 (1) • € 17,95 (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. € 6,95 (1) • € 6,45 (3) 

Zorgt voor goede hechting 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. € 17,95 (1) • € 16,95 (3) 

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 wikkelt.

TOP KWALITEIT���n
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Vergulde nagelriemtang
Art.Nr. Details Prijs
5027 1 stuk € 7,95

Extreem lichte tang met een chroom 
en vergulde luxe afwerking, om zeer 
nauwkeurig mee te werken.

Bokkenpootje
Art.Nr. Details     Prijs
5032 Plastic 1 st.  € 1,95 (1) • € 1,75 (3)
5104 Hout 50 st.   € 4,95 (1) • € 4,50 (3)

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

Spoon Pusher
Art.Nr. Details Prijs
5099 1 stuk € 5,95

Metalen spoon pusher. Deze is niet schadelijk 
voor de basis van de nagel.

Nagelriemduwer en cleaner
Art.Nr. Details Prijs
5396 1 stuk € 6,95

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

Nagelriemschaar
Art.Nr. Details Prijs
5397 1 stuk € 5,95 

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

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

Handige dispenser voor alcohol of 
nailcleaner.

Has succesfully completed the professional internship, 

organized by the school

Trainer’s signature Date

Manicure nagelschaar
Art.Nr. Details Prijs
5031 1 stuk € 3,95 

Essentiële schaar met licht gebogen 
punt voor precisie werk.
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UV Lamp Professional Nail Dryer (36 Watt)
Art.Nr. Details Prijs
5363 1 stuk € 79,00 

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 9 Watt en een 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 € 125,00  

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 € 3,95 (1) • € 3,45 (2)

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) • € 1,75 (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.
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Pro-polijster vijl 240/800/3000
Art.Nr. Details Prijs
5036 1 stuk € 1,10 (1) • € 0,90 (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 400/4000
Art.Nr. Details Prijs
5098 1 stuk € 1,10 (1) • € 0,90 (10) 

2 zijdige polisher, aan beide zijden te gebruiken, om de nagel een 
natuurlijke glans te geven,

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

Twee-in-één. Een fijne en mediumzijde om de natuurlijke nagel op 
te ruwen en een grove zijde, om oude acryl- en gelrestanten te 
verwijderen. 

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

Bedrukt met motieven. Een multifunctionele vijl, voor het vijlen van tips, 
gel en acryl. De 180 grit is ideaal om de nagels in model te vijlen. 
Met de 100 grit kan de glanslaag snel verwijderd worden. 

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

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

Acrylic vijl 80
Art.Nr. Details Prijs
5037 1 stuk € 0,90 (1) • € 0,80 (10) 

Extra grove structuur, alleen voor het verwijderen van gel- of acryl 
nagels. Niet gebruiken op de natuurlijke nagel en nagelriem.

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 € 1,10 (1) • € 0,90 (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 € 2,75 (1) • € 2,45 (10) 
5078 150/150 € 2,75 (1) • € 2,45 (10)   

Een anatomisch gevormde vijl, speciaal gericht op het vormen van de 
nagel bij gel en acryl. Tevens om gel- en acrylresten te verwijderen. 

Blokvijl
Art.Nr. Details Prijs
5040 1 stuk € 0,90 (1) • € 0,80 (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 box inclusief 30 vijlen
Art.Nr. Details Prijs Normaal Korting
5000 1 display € 19,95  € 37,85 €17,90

Een aantrekkelijke handige display met 30 vijlen welke uw verkoop zal 
stimuleren. De volgende vijlen zijn standaard inbegrepen;
- 6x paarse vijl 120/180 €   5,40
- 6x Vijl bedrukt 120/180 €   5,40
- 6x Vijl 400, 2 zijdige polisher €   6,60
- 6x Klassieke manicurevijl €   3,90
- 6x Boomerang vijl 100/180 €   6,60
- 1x Display box €   9,95
 € 37,85 

Has succesfully completed the professional internship, 

organized by the school

Trainer’s signature Date

Ruwheid van vijlen uitgedrukt in grit:
- 80/100/120/150/180 = zeer grof tot matig grof.
- 240/280/400/800 = zacht.
- 3000/4000= zéér zacht.

GROOT INKOOP VOORDEEL!

47% KORTING!
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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!
Tevens vindt u up to date informatie op 
www.nemcosmetics.nl
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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. € 9,95 (1) • € 8,95 (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. € 5,95 (1) • € 5,45 (3) • € 4,95 (6) € 9,90
7174 500 ml. € 14,95 (1) • € 13,45 (3)

Verzorgende, regenererende en vochtinbrengende voetcrème 
speciaal voor de droge huid. Brengt de huid weer in balans, 
beschermt, verzacht en revitaliseert de huid. Verrijkt met 
hennepolie (rijk aan essentiële vetzuren en vitamine E) en Shea 
Butter. Masseer de crème in totdat deze volledig is opgenomen. 

Belmasque
Art.Nr. Details Prijs
7033 200 ml. € 9,95 (1) • € 8,95 (3)  

Fris crèmemasker voor optimale verzorging van de voeten met 
een hydraterend en 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. 

ZÉÉR VOORDELIG!
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PEDICURE DROGE VOETEN

Tea Tree Oil 
Art.Nr. Details Prijs     VAP
7014 6x15 ml. € 42,95 (1) • € 39,95 (3) • € 36,95 (6)   € 12,95 
7027 15 ml. € 6,95 (1)   • € 6,75 (3)   
7013 150 ml. € 47,50 (1) • € 44,95 (3)    

Geconcentreerde Tea Tree olie met geneeskrachtige eigenschappen, 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 150 ml 
met pipet voor de salon en verkoopdisplay compleet met 6 x 15 ml verkoopflesje.

Urebalm PLUS
Art.Nr. Details Prijs     VAP
7017 100 ml. € 5,45 (1)   • € 4,95 (3) • € 4,45 (6)   € 8,90
7018 500 ml. € 14,50 (1) • € 13,25 (3)

Specifieke crème voor droge voeten met kloven. Verzacht de verharde, gesprongen huid. 
Uiterst verzorgende crème met een exfoliërende werking. Het resultaat is een zachte, soepele 
huid. Rijk aan Papaja extracten (verzacht en verzorgt), ureum, glycol en melkzuur (exfoliëren). 
Bij thuisgebruik de crème dagelijks gebruiken, bij voeten met kloven twee keer per dag. 

EEN WONDERMIDDEL VOOR VEEL 
PROBLEEMPJES!

ZÉÉR VOORDELIG!
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PEDICURE - VERMOEIDE EN GEZWOLLEN VOETEN
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Belcream Future
Art.Nr. Details Prijs    VAP
7024 100 ml. € 5,45 (1) • € 4,95 (3) • € 4,45 (6)  € 8,90
7023 500 ml. € 12,95 (1) • € 11,95 (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. € 5,45 (1) • € 4,95 (3) • € 4,45 (6)  € 8,90
7020 500 ml. € 14,95 (1) • € 13,50 (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. € 6,95 (1) • € 6,45 (3) • € 5,95 (6)   € 11,90
7176 500 ml. € 19,50 (1) • € 17,50 (3)

Verkoelende gel speciaal voor vermoeide voeten en benen. 
Geeft een verkoelend effect, activeert de bloedcirculatie 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. € 5,45 (1) • € 4,95 (3) • € 4,45 (6) € 8,90
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. 

TOP VERKOOP PRODUCTEN!
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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) • € 22,95 (3)

Intensieve peeling voor de verharde gedeelten van 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

7150 Frezenhouder (leeg) € 3,95 

MEER INFORMATIE OP WWW.NEMCOSMETICS.NL

TOP PRODUCT!
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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 

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
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PROFESSIONELE HIGHTECH APPARATUUR
  

Vanaf de oprichting is NEM Cosmetics® gespecialiseerd in kwalitatieve hightech apparatuur 
voor de professionele beautybranche. Gestart in 1972 met de door NEMECTRON®  uitgevonden 
Vapozone® zijn we inmiddels bijna 50 jaar verder en is er een enorme ontwikkeling geweest 
en nog gaande. Zo is onze apparatuur merknaam inmiddels NEMTEC®  en met ons uitgebreide 
internationale netwerk en professionele partners zijn we steeds betrokken bij alle innovaties en 
ontwikkelingen. Daarbij zijn kwaliteit, veiligheid en het behalen van resultaten de belangrijkste 
speerpunten. Samen met onze uitgebreide training, marketing en omzet bevorderende 
ondersteuning helpen we u nog effectiever, efficiënter en winstgevender te werken. 
Graag delen wij onze kennis en ervaring met u. Zoekt u een nieuw apparaat om uw professionele 
behandelingen uit te bereiden? Of wilt u uw bestaande apparaat vervangen? Neem dan zeker 
even contact met ons op, zodat we u geheel vrijblijvend kunnen adviseren en beantwoorden 
uw vragen graag. Tevens ontvangen we u graag in onze showroom en trainingscentrum waar u 
de apparatuur kunt zien en testen. Om ervoor te zorgen dat de juiste specialist voor u klaar staat, 
maakt u het beste even een afspraak.

Met vriendelijke groet,
Menno de Haan
Directeur NEM Cosmetics

Schoonheid op haar 
best! 
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NEMTEC® is het merk voor professionele behandelapparatuur welke uw bedrijf naar een nog hoger 
niveau kunnen tillen. Door het realiseren van een directe en effectieve huid verbeterende resultaten 
bereikt u tevens maximale klantentevredenheid. Kies daarom uitsluitend voor kwalitatieve appara-
tuur aangezien dit een belangrijke rol speelt bij het succesvol runnen van uw beauty business. 
NEMTEC® heeft een lange termijnstrategie door te kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid. Daarnaast 
bieden we u complete trainingen en volledige marketing ondersteuning om maximaal rendement te 
behalen en nieuwe klanten te werven voor uw instituut. 

Het beste ervaart en test u de apparatuur zelf tijdens een geheel vrijblijvende presentatie en demon-
stratie in onze showroom en trainingscentrum. 

Op de volgende pagina’s vindt u een deel van ons apparatuur assortiment en de laatste 
ontwikkelingen vindt u op onze website www.nemcosmetics.nl 

(NEMTEC® is een merk van NEM COSMETICS B.V.)

Disclaimer: NEM Cosmetics B.V. stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten. Hoewel de informatie in deze catalogus 
zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in producten, uitvoeringen, technische specificaties, afbeel-
dingen, prijzen, of andere informatie te allen tijde voorbehouden. Het is onmogelijk om fouten volledig uit te sluiten. Aan de inhoud 
van deze catalogus kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

APPARATUUR:
- SMART LED LASER definitieve haarverwijdering   p. 124 – 125
- PROTHEUS RFPL haarverwijdering en huidverbetering  p. 126 – 127
- AQUAPEEL FUSION reiniging, extracties, peeling, insluizen  p. 128 – 129
- ZONER anti-aging trilogie, RF, Biostimcell, mesoporatie  p. 130 – 131
- MEMIDERM microdermabrasie, vacuümdrainage, mesoporatie p. 132 – 133
- DERMOPEEL diamond-microdermabrasie, vacuüm drainage p. 134 – 135
- LINFODRAINER lymfedrainage, afvoeren, stimuleren   p. 136 – 137
- ATHOR shockwave therapie      p. 138 – 139
- SINEKRON digitale draadloze ultrasoonspatel    p. 140 – 141
- SKINANALYSER professionele huidanalyse     p. 142
- XL COMBI TOWER vapozone, borstel, vac-spray   p. 143

“Dé specialist voor specialisten"
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SMART LED LASER NEXUS

Lease vanaf 
€ 394,70 p/m

PROFESSIONELE HAARVERWIJDERING

De beste professionele ontharing met de LED LASER en de 
revolutionaire gepatenteerde LXD-technologie. De inno-
vatie op het gebied van haarverwijdering. 
Het unieke is dat een krachtige, stabiele en zeer ge-
focuste lichtbundel alleen het haarzakje vernietigd en 
daarbij de huid minimaal belast. Dus een efficiëntere en 
effectievere haarverwijdering met snelle en goede resul-
taten. Verwijderd alle soorten haren (behalve witte) van 
alle huidtypen als het haar maar donkerder is dan 

de huid. Door het gebruik van LED-technologie is er veel 
minder warmteontwikkeling en wordt de huid zo min 
mogelijk belast, hierdoor is de ontharing veel comforta-
beler (praktisch pijnloos) maar ook veel effectiever omdat 
de haarzakjes wel verwijderd worden. Zo is de LED LASER 
veel sneller en veiliger dan met IPL en traditionele lasers. 
Minder warmteontwikkeling betekend ook veel minder 
technische problemen en een hele lange levensduur 
van de lamp. Daardoor is het systeem ook goedkoper in 
gebruik. 
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SMART LED LASER NEXUS

REVOLUTIONAIRE TECHNOLOGIE VOOR HAAR-
VERWIJDERING
Deze unieke LED LASER met LXD-technologie vervangt 
alle oude technologieën voor professionele onthar-
ing. Vroeger gebruikte we lampenbollen voor licht… nu 
gebruiken we LED-technologie omdat het meer en beter 
licht geeft, veel langer meegaat, veel minder warmte 
ontwikkeld, geen onderhoud nodig heeft, veel minder 
verbruikt en dus veel minder kost. De komende jaren zal 
LED LASER de nieuwe standaard worden voor profes-
sionele haarverwijdering, begin er dus nu direct mee en 
wees uw concurrenten voor. De SMART LXD LED laser 
werkt op een golflengte van 808nm +/- 10%, dus focust 
de licht energie (warmte) zich volledig op die diepte in 
de huid waar het haarzakje zich bevindt. De melanine in 
het haarzakje absorbeert het licht volledig wat in warmte-
energie wordt omgezet en zo heel gericht het haarzakje 
(en groeicellen) vernietigd zonder de omliggende huid 
te belasten. Doordat de volledige energie zich op het 
haarzakje richt vindt er een zeer efficiënte en effectieve 
haarverwijdering plaats. Tijdens de haargroeifase zijn 
de haren verbonden met hun groeicellen, deze haren 
worden dan ook permanent vernietigd. Omdat haren niet 
altijd in de groeifase zitten zijn er meerdere behandelin-
gen nodig, hoeveel is afhankelijk van de haargroeicyclus 
en type haar. 

Het TEC (Thermo Electric Cooler) koelsysteem verzorgt 
koeling van de huid voor maximaal comfort van cliënt. 
Het belangrijkste is dat u met maximale energy kunt 
werken zonder neveneffecten, dik haar (30 a 40 haren per 
cm²) produceert hogere temperaturen omdat er meer 
melanine per cm² is. De gekoelde saffieren Crystal kop 
zorgt voor maximaal comfort en verbetert het resultaat. 

De belangrijkste voordelen van de SMART LED LASER met 
LXD-technologie: 
  
+ Effectiever: LED-laser brengt heel gefocust licht 
(warmte)daar waar het moet zonder de huid te belasten, 
vergelijkbaar met elektrisch ontharen
+ Comfortabeler: omdat LED-laser technologie weinig 
warmte ontwikkeld is het voor de cliënt veel prettiger en 
worden er goede resultaten behaald
+ Sneller: LED-laser brengt de hoge lichtenergie veel snel-
ler en kan snel achter elkaar door flitsen dus is een onthar-
ingsbehandeling veel korter 
+ Goedkoper: LED heeft weinig onderhoud nodig, ver-
bruikt weinig en de lamp gaat veel langer mee dus hele 
lage flitskosten
+ Veiliger: LED heeft minder warmteontwikkeling en is 
gerichter waardoor het zeer veilig is niet warm wordt dus 
geen verbrandingen mogelijk en veel comfortabeler. 

Ervaar het zelf en maak geheel vrijblijvend een gratis demonstratie afspraak met een van onze specialisten. 
Tevens geven we u graag meer informatie en prijzen
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PROTHEUS RFPL

PROFESSIONELE HAARVERWIJDERING EN 
HUIDVERBETERING

Compleet systeem voor professionele haarverwijdering, 
huidverjonging en huidverbetering. 
RFPL staat voor; Regulated Frequency Pulsed Light, dit 
houdt in dat het apparaat in een flits een reeks individueel 
instelbare micro-flitsen geeft waardoor oververhitting van 
de huid wordt voorkomen. De multifunctionele handstuk-
ken met verschillende filters maken het apparaat geschikt 
voor professionele haarverwijdering, huidverjonging en 
huidverbetering.

HAARVERWIJDERING
De verschillende filters, programma’s en instellingen 
maken het mogelijk om alle huid en haartype op een 
comfortabele effectieve manier te behandelen. 

De nieuwe MPT-mode zorgt voor constante energie en 
geen piek energie zoals bij traditionele IPL, waardoor het 
comfortabeler is voor de cliënt. Tevens kunt u in burst-
mode werken waardoor u nog effectiever en sneller kan 
werken. De SHR-methode is gebaseerd op selectieve ther-
molyse, in de follikel en de haarschacht, waar overvloed-
ige melanine aanwezig is wordt de lichtenergie omgezet 
in warmte om zo het volledige haarzakje te verbranden 
zodat daar geen haar meer terug kan komen. Door de 
instelbare microflitsen krijgt de huid kans om af te koelen 
waardoor er op hogere instellingen gewerkt kan worden 
voor een effectieve en comfortabele ontharing. 
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PROTHEUS RFPL

HUIDVERBETERING
De speciale filters maken het mogelijk om de fibroblasten 
te stimuleren om collageen aan te maken en de col-
lageenvezels te regenereren. Hierdoor wordt de huid op 
een natuurlijke manier verstevigd, fijne lijntjes en rimpels 
worden opgevuld, evenals vergrote poriën en oppervlak-
kige littekens veroorzaakt door bijvoorbeeld acne. Coup-
erose en pigmentvlekken zullen vervagen en/of verdwi-
jnen. De Propionibacterium wordt aangepakt waardoor 
acne verminderd en het huidbeeld rustiger wordt. Een 
frisse en stralende huid als gevolg.

NIR-METHODE VOOR BIO-LUMINISCENT BEHANDELINGEN
Hierbij worden de speciale FHOS-producten gebruikt met 
de NIR-methode wat een “explosie” veroorzaakt waar-
door o.a. de fibroblasten enorm worden gestimuleerd om 
collageen aan te maken en de huidcellen te activeren. 

 

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN DE PROTHEUS RFPL: 
1. De behandeling wordt volledig persoonlijk en is 
 aangepast aan elke cliënt
2. Zeer effectief bij een breed scala aan huidtypen
3. Zeer effectief bij een breed scala aan haartypes en 
 kleuren
4. Zeer efficiënte haarverwijdering bij minimale huidbelasting
5. Heeft een goede waterkoeling, langdurig en veilig te 
 gebruiken
6. Het is een van de snelste machines op de markt
7. Het is effectief in gebruinde huiden.
8. De huid verbeterende resultaten zijn heel goed, zeker 
 samen met de FHOS-producten
9. De behandelingen zijn breed inzetbaar en comfortabel
10. Mooi groot touchscreen met duidelijke software, een-
 voudig in gebruik

Ervaar het zelf en maak geheel vrijblijvend een gratis demonstratie afspraak met een van onze specialisten. 
Tevens geven we u graag meer informatie en prijzen
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AQUA PEEL FUSION
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UR LIQUID FACIAL CLEANING & PEELING, DIA-
MANT MICRODERMABRASIE, NAALDLOZE 
MESOTHERAPIE EN LED LICHTTHERAPIE.

De AquaPeel Fusion is het allernieuwste apparaat wat 4 
technologieën combineert.
De behandeling is geschikt voor alle huidtypen en geeft 
direct resultaat met een langdurig huid verbeterend ef-
fect. Het geeft een dieptereiniging, verwijderd dode huid-
cellen en comedonen, geeft een intensieve peeling met 
actieve werkstoffen gecombineerd met een diamant-
microdermabrasie. Daarna sluist speciale serum-liquids 
met actieve werkstoffen diep in de huid. Maximale diepte 
reiniging, peeling, hydratatie, voeding en versteviging van 
de huid. 

Met als resultaat complete huidvernieuwing, stimulatie 
van de fibroblasten en collageenaanmaak. Algehele 
huidverbetering en verjonging, vermindering van rimpels 
en hyperpigmentatie, huid versteviging en verstrakking, 
diepere hydratatie, kleinere poriën en vermindering van 
de talgproductie bij een vette (acne) huid.
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AQUA PEEL FUSION

4 TECHNOLOGIEËN 
Een complete en professionele behandeling met 4 
technologieën voor een vernieuwde, stralende, schone, 
verjongde, strakkere en gezonde huid.  
De 4 technieken kunnen worden gecombineerd, maar 
kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt, zo kunt u bijna 
alle huidtypen met dit apparaat behandelen. U kunt dus 
de vacuümdruk, liquid peel, diamant microdermabrasie, 
meso-electroporatie en LED-lichttherapie geheel naar 
wens instellen voor maximaal resultaat. Tevens sluist u 
actieve werkstoffen diep in de huid, zoals hyaluronzuur, 
paardenkastanje extract, vitamines, mineralen en an-
tioxidanten. De huid wordt intensief gehydrateerd, de 
fibroblasten en collageenproductie gestimuleerd met 
als resultaat maximale huidverbetering en verstrakking, 
minder lijntjes, rimpels, hyperpigmentatie, talgproductie 
en kleinere poriën. 

KWALITEIT
Ervaar de kwaliteit van dit krachtige en veelzijdige appa-
raat. Uw cliënten zullen de fantastische resultaten direct 
na de behandeling ervaren, complete huidverbetering 
en een stralender uiterlijk. 
Deze positieve resultaten in huidverbetering zijn ook 
langdurig, zeker als u deze behandeling meermaals on-
dergaat en natuurlijk goede huidverzorging gebruikt. Na 
de behandeling is er ook geen “downtime”, er zijn geen 
bijwerkingen bekend dus is het apparaat tevens in te 
zetten als een “Quick lunchbreak facial” van 30 minuten 
tot een complete huid verbeterende behandeling van 75 
minuten. Of u gebruikt alleen individuele onderdelen van 
het apparaat als toevoeging aan uw bestaande behan-
delingen. 

UITERMATE GESCHIKT VOOR HET BEHANDELEN VAN: 
- Fijne lijntjes & Rimpels 
- Verstopte en vergrote poriën 
- Huidversteviging & voeding 
- Diepe reiniging 
- Verfijning van het huidbeeld, b.v. huid met vergrote
 poriën
- Egale teint & Hyperpigmentatie 
- Vettige huid 
- Acne (geen open acne)
- Littekens (gebruik van het diamanthulpstuk om het 
 uiterlijk van de huid te verfijnen) 
- Ouderdomsvlekken 

Ervaar het zelf en maak geheel vrijblijvend een gratis demonstratie afspraak met een van onze specialisten. 
Tevens geven we u graag meer informatie en prijzen
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ZONER - ANTI AGING TRILOGY

BIOSTIMCELL, RADIOLIFT EN MESOPORATIE

Is een zeer geavanceerd en krachtig apparaat waarin 
drie technologieën 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 Mesoporatie 
geven direct een enorm huidverbeterend en liftend ef-
fect op het gelaat, nek en decolleté en een verstrakkend 
effect op het lichaam. De Zoner minimaliseert rimpels, 
stimuleert collageenaanmaak, is huid verstrakkend en

heeft een direct antiaging effect. Dankzij de drie ergo-
nomische handstukken kan de specialist alle delen van 
het gelaat en lichaam goed behandelen. De vorm van 
de handstukken maakt het de specialist mogelijk om een 
veilige grip te hebben, zonder teveel inspanning, dus ook 
comfortabel voor de specialist. 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.
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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 vermindert couperose. Werkt ontstekings-
remmend dus ook bij acne huid goed 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 effectieve behandeling. 
Doordat speciale serums diep de huid (en cellen) worden 
ingesluisd. 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 oogcontou-
ren en vermindert wallen en donkere kringen.

Het gebruikersvriendelijke 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 het zelf en maak geheel vrijblijvend een gratis demonstratie afspraak met een van onze specialisten. 
Tevens geven we u graag meer informatie en prijzen



info@nemcosmetics.nl   www.nemcosmetics.nl132

A
PP

A
RA

TU
UR

MEMIDERM

MICRODERMABRASIE, VACUUMTECHNIEK EN 
MESOPORATIE

De ideale combinatie van technologieën voor effectieve, 
complete en prettige behandelingen. Intense diepte reini-
ging, peeling, drainage en huidverjonging. 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 
diepe peeling middels microdermabrasie.  Hierdoor wordt 
de bovenste laag huidcellen verwijderd welke gelijktijdig 

met het vuil worden afgezogen door de vacuümtech-
niek. 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, verstevigd het bindweefsel en stimuleert en ver-
snelt de aanmaak 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 stimuleert de aanmaak van collageen 
en elastine, tevens zal de huid na de microdermabrasie 
optimaal werkstoffen opnemen.
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MEMIDERM

MICRODERMABRASIE
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 diepe peeling middels microdermabrasie.  

VACUÜMTECHNIEK
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, verstevigd het bindweefsel en stimuleert en 
versnelt de aanmaak van nieuwe huidcellen en verwij-
dert comedonen en onzuiverheden wat het huidopper-
vlak verzacht. Fijne lijntjes, ondiepe rimpels, pigment- en 
ouderdomsvlekken, acne, littekens en vergrote poriën 
verminderen. U stimuleert de aanmaak van collageen 
en elastine, tevens zal de huid na de microdermabrasie 
optimaal werkstoffen opnemen.

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 serums diep de huid (en cellen) worden 
ingesluisd. 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 oogcon-
touren 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!

MET DE MEMIDERM 100% MEER 
ABSORPTIE VAN ACTIEVE 

WERKSTOFFEN DOOR DE HUID

Ervaar het zelf en maak geheel vrijblijvend een gratis demonstratie afspraak met een van onze specialisten. 
Tevens geven we u graag meer informatie en prijzen
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DERMOPEEL

MICRODERMABRASIE MET VACUÜM-
TECHNIEK

Topkwaliteit mechanische, diamant dieptepeeling voor maxi-
male huidvernieuwing, huidverbetering en verjonging.
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. 
De Dermopeel is een kwalitatief zeer hoogwaardig micro-
dermabrasie 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. Het dubbele filtersysteem, is een 
groot pluspunt voor de behandeling van het lichaam, de 
zuigkracht kan met precisie worden aangepast en blijft 
constant tijdens de behandeling. Dermopeel heeft zelden 
technische assistentie nodig.
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MICRODERMABRASIE MET DIAMANTTIPS
De volledig op maat aan te passen exfoliërende werking 
maakt het geschikt voor al uw klanten. U verwijdert de 
dode huidcellen, verstevigd het bindweefsel, 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, en het huidbindweefsel dat uw huid stevig en 
elastisch houdt. Vermindert zwellingen, vochtopho-
pingen en donkere kringen, tevens verwijdert u afvalstof-
fen. 

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

GEEN KRISTALLEN 
MEER NODIG!

Ervaar het zelf en maak geheel vrijblijvend een gratis demonstratie afspraak met een van onze specialisten. 
Tevens geven we u graag meer informatie en prijzen
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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 en de huid te verstevigen.
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 tra-
ditionele Lymfedrainage, een complexe massage tech-
niek die het mogelijk maakt om vocht, zwelling en cellulite 
te verminderen en af te voeren. Daarnaast wordt de 
celvernieuwing gestimuleerd voor een huidverjongende 
werking.
Dankzij de verschillende handstukken die perfect passen 
op alle lichaamsdelen ervaart de klant een aangename, 
ontspannende en effectieve behandeling met de Linfo-
drainer.

Doordat de decompressie kan worden aangepast creëer 
je een zachte en constante ritmische zuiging voor een ef-
fectief en afvoerend resultaat.  
Draineren, versoepelen van het weefsel, afvoeren van 
afvalstoffen en stimuleren van de celvernieuwing. 
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 kun-
nen 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.   
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LINFODRAINER

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 hyalu
  ronzuur.
- Fucus is een algen extract welke de cel metabolisme
  stimuleert.
- Cafeïne heeft een vocht afvoerend effect.
- Essentiele olien van Sinaasappel en Rozemarijn voor de
  ontspanning.

De Linfodrainer zorgt voor een afzuiging op weef-
selniveau. Ook heeft de Linfodrainer de mogelijkheid om
de lymfecirculatie te stimuleren, de vloeistoffen te laten 
stromen en hierdoor wordt de lichaamsafvoer efficiënter. 

Het vacuüm is versterkt met een speciale vibratie, verkre-
gen door een innovative technologie.
Deze trilling maakt de behandeling aangenamer en levert 
talloze weefselvoordelen op omdat het de mechanisch 
de huidreceptoren stimuleert. Met een enkele actie is het 
mogelijk om een   cascade te verkrijgen.

- Essentiële behandeling om vloeistoffen mechanisch 
 af te voeren, een geldig alternatief voor de hand
 matige drainagemassage of presso-massage.
- Behandeling die door alle klanten zeer wordt gewaar
 deerd. 
- Het kan zowel op gezicht als op lichaam, het hele jaar 
 door en is perfect in combinatie met andere behande
 lingen.
- Basisbehandeling die ook gericht kan zijn op specifieke 
 imperfecties zoals cellulite, vasthouden van vocht,
 zwelling, wallen en donkere kringen, grauwe en onzui
 vere huid

AAN WIE DE BEHANDELING VOORSTELLEN VOOR HET 
LICHAAM:
- Gezwollen benen door onvoldoende kracht in het 
 lymfestelsel terugkeer
- Gevoel van zware benen tijdens de warmere 
 maanden.
- Banen waarbij men langere tijd aaneengesloten zit.
- Voor mensen met een zittende levensstijl.
- Voor mensen die veel sporten, voor na hun trainingen of 
 wedstrijden. Om afvalstoffen gemakkelijk af te voeren. 

AAN WIE DE BEHANDELING VOORSTELLEN VOOR HET 
GEZICHT:
- Na het handmatig uitknijpen van mee-eters en 
 onzuiverheden, tijdens een gewone gezichtsreiniging. 
 Om de huid te verlichten.
- In combinatie met een behandeling voor onzuivere/ 
 vervuilde huid vol gifstoffen.
- Om de gevoelige huiden te ontlasten met problemen 
 van roodheid of microcirculatie.
- Om een beschadigde, gedevitaliseerde of grauwe huid 
 te herstellen.
- Decongest acne.
- Om de diepte van rimpels en fijne lijntjes te 
 verminderen.

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

Ervaar het zelf en maak geheel vrijblijvend een gratis demonstratie afspraak met een van onze specialisten. 
Tevens geven we u graag meer informatie en prijzen
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ATHOR SHOCKWAVE THERAPY

ANTI CELLULITE, VERWIJDERD OVERTOLLIG 
VETWEEFSEL EN BODYSHAPING

De Athor is het eerste apparaat in de medisch esthetische 
wereld wat een unieke en exclusieve methode gebruik voor 
complete figuurcorrectie en om cellulite te verwijderen. 
Gebaseerd op een 4 stappen systeem met twee nieuwe 
technieken. Heeft specifieke programma’s voor het ver-
minderen en verwijderen van elke gradatie van cellulite 
en overtollig vetweefsel op het gehele lichaam. 
Geschikt voor: 
- BUIK
- BILLEN
- BENEN
- HEUPEN
- ARMEN
- BODY SHAPING
- HUIDVERBETERING
- HUIDVERSTEVIGING

De Athor maakt gebruik van een uniek RMD Shockwave 
systeem wat hoogenergetische schokgolven afgeeft om 
vetcellen af te breken, de huid te verstevigen en verzach-
ten.  De behandeling stimuleert het metabolisme, verbe-
tert de microcirculatie en doorbloeding van de huid en 

maakt effectieve bodyshaping mogelijk. Tevens verbetert 
het huidweefsel en vermindert het cellulite. Het beste re-
sultaat behaalt u in kuurverband en in samenwerking met 
lymfedrainage behandelingen.  

DIAGNOSE: 
Ontdek via het RMD-SYSTEEM de verschillende soorten cel-
lulite en overtollig vetweefsel verdeeld over het lichaam. 
Daarna selecteert u de juiste behandelmethode en proto-
col om tevens gericht en proportioneel af te vallen.

VERWIJDER: 
Vernietigd effectief overtollig vetweefsel, de vetknobbelt-
jes en transformeert cellulite totdat deze verdwijnt.

MOBILISEREN: 
Het gescheiden vet wordt verplaats door het apparaat 
naar de lymfeknopen.

DRAINEREN: 
De laatste stap is de lymfedrainage waardoor het gesc-
heiden vet uw lichaam verlaat. 
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ATHOR SHOCKWAVE THERAPY

STIMULEER HET NATUURLIJK HERSTEL VAN UW LICHAAM

Athor is een intelligent apparaat waarmee u niet-
invasieve shockwave-therapieën kunt uitvoeren. Deze 
behandeling gebruikt mechanische schokgolfpulsen 
met een snelle toename van de druk gevolgd door een 
geleidelijke afname van druk in het huidweefsel. Dit om 
de zelf genezende eigenschappen van het lichaam te 
stimuleren. Ze stimuleren de stofwisseling en verbeteren 
de bloedcirculatie. Ziek weefsel, zoals cellulite, herstelt en 
geneest zichzelf. 

De intuïtieve en voorgeprogrammeerde software van dit 
apparaat maakt de schokgolf therapie bruikbaar voor 
het behandelen van verschillende problemen, zoals:
- Cellulite
- Overtollig vetweefsel
- Verlies van huidelasticiteit
- Zwellingen
- Verslapte huid
- Spierpijn 

De belangrijkste effecten en waargenomen weefselreac-
ties zijn:
- kortstondige toename van de doorbloeding veroorzaakt 
door massage en vaatverwijding
- langdurige verbetering van de doorbloeding door de 
vorming van bloedvaten
- lymfedrainage-effect, vochtophopingen verminderen 
en verwijderen van afvalstoffen
- mechanische en biochemische lipolyse
- verzachten van fibrotische structuren (septum, litteken-
weefsel)
- versterking van het bindweefsel verbeterd huidelasticiteit 
en stevigheid
- huidcelverjonging door celregeneratie

Specifiek gericht op de vorming van cellulite en het stop-
pen daarvan. Richt de therapie zich op de gebieden 
waar de cellulite zit. Daar veroorzaakt het sterke trillingen 
waardoor onder andere het membraan van vetcellen 
scheurt en zo de huid zich weer heelt. De belangrijkste 
taak van de schokgolf is:

-  Verbetering van de microcirculatie
-  Losmaken van vetweefsel
-  Stimuleert lokale lymfedrainage
-  Vernietigt de vetcellen
-  Optimaliseert het lokale cellulaire metabolisme
-  Verbetert de kwaliteit van de huid

Ervaar het zelf en maak geheel vrijblijvend een gratis demonstratie afspraak met een van onze specialisten. 
Tevens geven we u graag meer informatie en prijzen

Cellulite vorming
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SINEKRON

DRAADLOZE DIGITALE ULTRASOON SPATEL

Ideaal voor een diepe reiniging, peeling en insluizen van 
cosmetica in de diepere huidlagen. 
Dit Ultrasoon apparaat kan bij heel veel gelaatsbehan-
delingen worden ingezet. Het geeft een diepe reiniging 
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 wateroplosbare serums en 
maskers in de diepere huidlagen. Een veel diepere pen-
etratie dan wanneer je serums en maskers met de hand 
aanbrengt, hierdoor bereik je veel betere resultaten van 
je behandeling.



Tel. 0345-588100 Tel. 016-632151 141

A
PPA

RA
TUUR

SINEKRON

Ervaar het zelf en maak geheel vrijblijvend een gratis demonstratie afspraak met een van onze specialisten. 
Tevens geven we u graag meer informatie en prijzen

WAT DOET HET APPARAAT:  
- Effectieve en verbeterde exfoliatie van de huid
- Eenvoudige verwijdering van talg, comedonen, 
 onzuiverheden en dode huidcellen
- Verbetert de natuurlijk celregeneratie
- Verhoogt productpenetratie in de diepere huidlagen
- Voor een schone en zachte huid
- Zorgt voor 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 draad-
loos, is compact en weegt weinig waardoor het bijzonder 
comfortabel is om mee te werken. 
Italiaans design en kwaliteit zorgen voor kracht en be-
trouwbaarheid zodat de meest veeleisende specialist 
meer dan tevreden zal zijn. 

De manier waarop de Sinekron het product vernevelt, is 
sterker dan andere spatels. Bovendien is het erg belangrijk 
te weten dat u door de aankoop van een Sinekron ook 
service krijgt, die ook gebruiksprotocollen en technische 
assistentie omvat. 

APPARAAT MOGELIJKHEDEN:
Power: Aan / uit-knop
Sonic: Activeert de continue ultrasone modus.
Lifting:  Activeert de continue ultrasone modus en de Lift-
ing modus
-Ion+: Activeert de gepulseerde ultrasone modus en + 
positieve of – negatieve ionisatiemodus
Low high: Met de “tweekleurig” knop kunt u de gewenste 
ultrasone intensiteit (hoog of laag) instellen in alle pro-
gramma’s. 

Oppervlakkige en diepe peeling 
voorbehandeling voor een 
gezichtsreiniging

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

Brengt de actieve ingrediënt-
en van wateroplosbare serums 
en maskers in de diepere 
huidlagen.
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SKIN ANALYSER

SKINVIEW

SKINVIEW is in staat om hydratatie, elasticiteit, talg, po-
riegrootte, hyperpigmentatie, acne, rimpeldiepte en zelfs 
gevoeligheid te meten.
Ontwikkeld door dermatologen en software engineers om 
een professionele en volledige diagnose van de huid in 
minder dan 10 minuten aan te bieden. Deze innovatieve 
technologie maakt het mogelijk om met de microscoop 
en processor de huid te bekijken, tot wel 30 keer dichterbij 
dan het oog kan zien.

Met deze nieuwste technologie is het mogelijk om een 
diepe huiddiagnose te voltooien met foto’s en afbeel-
dingen om te vergelijken met andere huiden in dezelfde 
leeftijdsgroepen. SKINVIEW laat u de voortgang van de 
huid zien.
Daarnaast beveelt SKINVIEW de beste producten aan op 
basis van de diagnose. Resultaten kunnen worden verzon-
den via e-mail naar elke klant, met daarbij productadvies 
voor thuis. 
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made in 
Germany

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, onzuiverheden 
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. 

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: 
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PROFESSIONELE SALON INRICHTING

Bovenstaand slogan van NEM Cosmetics staat al bijna 50 jaar lang voor wat we doen. Ons uiterste best voor de 
professionele schoonheidsbranche sinds de oprichting in 1972. Met ons team luisteren we heel goed naar onze klanten 
en vertalen dat naar de juiste selectie van producten en ondersteuning in het exploiteren van salons. Het uitgangspunt 
daarbij is steeds het beste voor onze klanten om het maximale resultaat uit hun salon te halen. Daarbij delen we graag 
onze kennis en ervaring met het beste advies voor het inrichten en exploiteren van salons. 

De kracht van een professionele, functionele en nette uitstraling wordt nog te vaak onderschat. Want uw klant vormt 
in de eerste seconden al haar eerste indruk van je bedrijf wat van sterke invloed is op de totale ervaring in uw salon. Je 
complete salon ‘look and feel’ is het uithangbord van wat je doet. Heel belangrijk dus om hier goed over na te denken 
en de juiste keuzes te maken. 
Hoe richt ik mijn salon in? Welke indruk wil ik meegeven? Wat vinden mijn klanten prettig? Hoe werk ik efficiënt en 
ergonomisch? Hoe presenteer ik mijn producten het beste? Wat doe ik met marketing en reclame? Heb ik een website 
nodig, wat doe ik met sociale media? En misschien wel de belangrijkste vraag; hoe kan ik mezelf onderscheiden van 
mijn concurrenten? Bij al deze vragen helpen wij je graag verder! 

Ons NEMTEC® assortiment staat in onze showroom waar ons team u graag verder helpt. Maak even een geheel vrij-
blijvende afspraak met een van onze productspecialisten. Onder het genot van een kopje koffie of thee nemen we alle 
mogelijkheden met u door.

De productfoto’s en informatie in deze catalogus zijn ter illustratie. In onze showroom kunt u de stoelen en saloninrichting zien met de actuele informatie en specificaties. 

Schoonheid op haar best! 
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Wilt u uw salon opnieuw inrichten? Zoekt u een nieuwe stoel, taboeret, tafel of loupelamp? Start u een nieuw bedrijf of 
wilt u uitbreiden? 
Dan bent u bij ons aan het juiste adres, we specialiseren ons in deskundig advies. Samen met ons team van specialisten 
begeleiden we u, geheel vrijblijvend, tijdens uw zoektocht naar de perfecte saloninrichting, het apparaat of merk om 
mee te werken. Neem eens geheel vrijblijvend contact met ons op, tevens ontvangen we u graag in onze showroom 
en trainingscentrum waar we (bijna) alles hebben staan voor u om te testen. Onder het genot van een kopje koffie of 
thee nemen we alle mogelijkheden met u door. 

Op de volgende pagina’s vindt u een deel van ons saloninrichting assortiment en de laatste ontwikkelingen vindt u op 
onze website www.nemcosmetics.nl 

“Professionele saloninrichting zorgt 
voor een professionele uitstraling"

SALONINRICHTING:
- QUEEN II BEHANDELSTOEL    p. 146
- LADY BEHANDELSTOEL    p. 147
- PRINSES BEHANDELSTOEL    p. 148
- HERTOGIN BEHANDELSTOEL    p. 149
- BARONESSE BEHANDELSTOEL    p. 150
- KEIZER BEHANDELSTOEL    p. 151
- LIBERTY WELLNESSBANK    p. 152
- VALENTINO WELLNESSBANK    p. 153
- TABOURETS    p. 154 - 155
- LOUPELAMPEN     p. 156 - 157  
- WERKTAFELS    p. 158
- HOTTOWELS & ELEKTRISCHE WARMTE DEKENS  p. 159

(NEMTEC® is een merk van NEM COSMETICS B.V.)

Disclaimer: NEM Cosmetics B.V. stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten. Hoewel de informatie in deze catalogus zo accuraat en actueel 
mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in producten, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, prijzen, of andere informatie te allen tijde voorbe-
houden. Het is onmogelijk om fouten volledig uit te sluiten. Aan de inhoud van deze catalogus kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
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Uw klant wordt nu echt koningin met de uiterst fraaie en 
kwalitatief zéér hoogwaardige Queen II behandelstoel 
van NEMTEC®. Oneindig veel mogelijkheden met de 
multifunctionele en compleet elektrisch bedienbare 
behandelstoel. 
4 krachtige elektromotoren brengen de stoel met één druk 
op de knop snel en geruisloos in iedere gewenste positie. 
Perfect voor iedere gezichts-, hals-, décolleté-, manicure-, 
pedicure-en lichaamsbehandeling. Dezelfde knop brengt 
uw klant tevens in een lage in- en uitstappositie. 
Elk deel van de stoel is apart en samen te bedienen 
middels een hand afstandsbediening. De Queen is 
verstelbaar tot massage hoogte; waarbij stevigheid en de 
stabiliteit gewaarborgd blijven dankzij de extra borging en 
ondersteuning van het rug gedeelte. En de multifunctionele 
verstelbare hoofd-, arm- en voetsteunen maken alle 
instellingen mogelijk. 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. 
Standaard is de Queen II in de kleurcombinatie antraciet 
en crème wit, wilt u de Queen behandelstoel graag in een 
andere kleur? Natuurlijk is dat ook mogelijk maar is wel een 
meerprijs. Dat de Queen voor vele jaren een aanwinst is 
voor uw praktijk, dat moet u gewoon zien en proberen. 
Anders denkt u misschien dat we overdrijven! 

QUEEN II behandelstoel specificaties en opties:
Lengte: 179 cm 209 cm
Breedte: 53 cm -75 cm
Hoogte: 59 cm - 82 cm
Belasting: 175 kg
Gewicht: 65 kg

- 4 elektromotoren 
- Hand afstandsbediening 
- Voetbediening
- Memory bediening
- Reset knop (automatisch naar in en uitstapstand) 
- Verrijdbaar d.m.v. wiel- en liftsysteem 
- 4 stelpoten voor stabiliteit 
- Omkeerbare armsteunen 
- Multifunctionele 3D hoofdsteun met mondgat
- Uitschuifbare- en draaibare hoofd- en voetensteun
- Papierrolhouder
- Stoelhoes
- Papierrolhouder
- Stoelhoes

QUEEN II BEHANDELSTOEL

Meer informatie en prijzen vindt u op www.nemcosmetics.nl
of neem vrijblijvend contact op via 0345588100

OPTIES

Stoelhoes op maat

Rolhouder

Voetbediening

4 elektromotoren individueel 
en gelijk bedienbaar

2 uitklapbare wielen

made in 
Germany

Hoofdsteun 3D met ademhalingsgat



Tel. 0345-588100 Tel. 016-632151 147

BEHA
N

D
ELSTO

ELEN
LADY BEHANDELSTOEL

Kom naar onze showroom en probeer onze stoelen zelf. Maak geheel vrijblijvend 
even een afspraak via 0345588100. De koffie staat voor u klaar!

Met de NEMTEC® behandelstoelen kiest u ltijd voor een 
multifunctionele elektrisch bedienbare behandelstoel 
voor alle gelaats- en lichaamsbehandelingen. Met de 
4 separate elektromotoren verstelt u: de rugleuning, 
kantelt u de zitting, het beengedeelte en hoog-laag 
functie van de stoel. Dankzij de volledig elektrische 
bediening is deze stoel de ideale partner voor de 
beauty professional. Met de afstandsbediening of 
de knoppen op de stoel zelf kunt u ieder deel van de 
stoel geheel naar eigen wens instellen. De 4 draaibare 
stelpoten zorgen voor stabiliteit op iedere vloer. De 
NEMTEC® behandelstoelen hebben een lage in- en 
uitstap hoogte, tevens een hoge `hoogste´ stand voor 
een goede werkhoogte en behandelpositie voor u. 
Tevens is de hoofdsteun met neusgat verstelbaar en 
uitschuifbaar, ook het voetgedeelte kunt u uitschuiven 
voor maximaal comfort. 

LADY behandelstoel specificaties en opties:
Lengte: 187 cm tot 197 cm
Breedte: 59 cm - 83 cm 
Hoogte: 60 cm - 99 cm
Belasting: 175 kg
Gewicht: 83 kg

- 4 sterke en stille elektromotoren
- Elektrische bediening geïntegreerd op de stoel
- Hand afstandsbediening
- Memory functie
- Reset knop
- 3-zone elektrische stoelverwarming
- 4 stelpoten
- Draaibare armleuningen
- Uittrekbaar en draaibare hoofd- en voetsteun
- Voetbediening
- Papierrolhouder
- Stoelhoes

LADY BEHANDELSTOEL

U reinigt de stoel het beste met een licht 
vochtige doek (niet de elektronica) en special 
spray cleaner (art.nr. 1511). Gebruik Meliseptol 
(art.nr. 16405) om de stoel te desinfecteren, 
laat het desinfectans gewoon drogen
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Met de NEMTEC® behandelstoelen kiest u ltijd voor een 
multifunctionele elektrisch bedienbare behandelstoel 
voor alle gelaats- en lichaamsbehandelingen. Met de 
4 separate elektromotoren verstelt u: de rugleuning, 
kantelt u de zitting, het beengedeelte en hoog-laag 
functie van de stoel. Dankzij de volledig elektrische 
bediening is deze stoel de ideale partner voor de 
beauty professional. Met de afstandsbediening of 
de knoppen op de stoel zelf kunt u ieder deel van de 
stoel geheel naar eigen wens instellen. De 4 draaibare 
stelpoten zorgen voor stabiliteit op iedere vloer. De 
NEMTEC® behandelstoelen hebben een lage in- en 
uitstap hoogte, tevens een hoge `hoogste´ stand voor 
een goede werkhoogte en behandelpositie voor u. 
Tevens is de hoofdsteun met neusgat verstelbaar en 
uitschuifbaar, ook het voetgedeelte kunt u uitschuiven 
voor maximaal comfort. 

PRINSES behandelstoel specificaties en opties:
Lengte: 180 cm - 198 cm
Breedte: 60 cm - 84 cm 
Hoogte: 57 - 89 cm
Belasting: 175 kg
Gewicht: 100 kg

- 4 sterke en stille elektromotoren
- Elektrische bediening geïntegreerd op de stoel
- Hand afstandsbediening
- Memory functie
- Reset knop 
- 4 stelpoten
- Elektrische stoelverwarming
- Draaibare armleuningen
- Uittrekbaar en draaibare hoofd- en voetsteun
- Papierrolhouder
- Voetbediening
- Stoelhoes

PRINSES BEHANDELSTOEL

Meer informatie en prijzen vindt u op www.nemcosmetics.nl
of neem vrijblijvend contact op via 0345588100

U reinigt de stoel het beste met een licht 
vochtige doek (niet de elektronica) en special 
spray cleaner (art.nr. 1511). Gebruik Meliseptol 
(art.nr. 16405) om de stoel te desinfecteren, 
laat het desinfectans gewoon drogen
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Met de NEMTEC® behandelstoelen kiest u ltijd voor een 
multifunctionele elektrisch bedienbare behandelstoel 
voor alle gelaats- en lichaamsbehandelingen. Met de 
4 separate elektromotoren verstelt u: de rugleuning, 
kantelt u de zitting, het beengedeelte en hoog-laag 
functie van de stoel. Dankzij de volledig elektrische 
bediening is deze stoel de ideale partner voor de 
beauty professional. Met de afstandsbediening of 
de knoppen op de stoel zelf kunt u ieder deel van de 
stoel geheel naar eigen wens instellen. De 4 draaibare 
stelpoten zorgen voor stabiliteit op iedere vloer. De 
NEMTEC® behandelstoelen hebben een lage in- en 
uitstap hoogte, tevens een hoge `hoogste´ stand voor 
een goede werkhoogte en behandelpositie voor u. 
Tevens is de hoofdsteun met neusgat verstelbaar en 
uitschuifbaar, ook het voetgedeelte kunt u uitschuiven 
voor maximaal comfort. 

HERTOGIN behandelstoel specificaties en opties:
Lengte 182 cm – 198 cm
Breedte: 58 cm - 86 cm
Hoogte instap 57 - 89 cm
Belasting: 175 kg
Gewicht: 90 kg

- 4 elektromotoren
- Elektrische bediening geïntegreerd in de stoel
- Hand afstandsbediening
- Memory functie
- Reset knop 
- 4 stelpoten
- 240º draaibare stoel
- Elektrische stoelverwarming
- Draaibare armleuningen
- Uittrekbaar en draaibare hoofd- en voetsteun
- Extra zachte kussens en skai

HERTOGIN BEHANDELSTOEL

Kom naar onze showroom en probeer onze stoelen zelf. Maak geheel vrijblijvend 
even een afspraak via 0345588100. De koffie staat voor u klaar!
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BARONESSE BEHANDELSTOEL
Met de NEMTEC® behandelstoelen kiest u ltijd voor een 
multifunctionele elektrisch bedienbare behandelstoel 
voor alle gelaats- en lichaamsbehandelingen. Met de 
4 separate elektromotoren verstelt u: de rugleuning, 
kantelt u de zitting, het beengedeelte en hoog-laag 
functie van de stoel. Dankzij de volledig elektrische 
bediening is deze stoel de ideale partner voor de 
beauty professional. Met de afstandsbediening of 
de knoppen op de stoel zelf kunt u ieder deel van de 
stoel geheel naar eigen wens instellen. De 4 draaibare 
stelpoten zorgen voor stabiliteit op iedere vloer. De 
NEMTEC® behandelstoelen hebben een lage in- en 
uitstap hoogte, tevens een hoge `hoogste´ stand voor 
een goede werkhoogte en behandelpositie voor u. 
Tevens is de hoofdsteun met neusgat verstelbaar en 
uitschuifbaar, ook het voetgedeelte kunt u uitschuiven 
voor maximaal comfort. 

BARONESSE behandelstoel specificaties en opties:
Lengte: 185 cm - 205 cm
Breedte: 62 cm - 88 cm 
Hoogte: 65 cm - 89 cm
Belasting: 200 kg
Gewicht: 70 kg

- 4 sterke en stille elektromotoren
- Elektrische bediening geïntegreerd op de stoel
- Hand afstandsbediening
- Memory functie
- Reset knop
- 3-zone elektrische stoelverwarming
- 4 stelpoten
- Draaibare armleuningen
- Uittrekbaar- en draaibare hoofd- en voetsteun
- Papierrolhouder
- Voetbediening
- Stoelhoes

Meer informatie en prijzen vindt u op www.nemcosmetics.nl
of neem vrijblijvend contact op via 0345588100
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Kom naar onze showroom en probeer onze stoelen zelf. Maak geheel vrijblijvend 
even een afspraak via 0345588100. De koffie staat voor u klaar!

U reinigt de stoel het beste met een licht 
vochtige doek (niet de elektronica) en special 
spray cleaner (art.nr. 1511). Gebruik Meliseptol 
(art.nr. 16405) om de stoel te desinfecteren, 
laat het desinfectans gewoon drogen

KEIZER BEHANDELSTOEL
Met de NEMTEC® behandelstoelen kiest u voor een
multifunctionele elektrisch bedienbare behandelstoel
voor alle gelaats- en lichaamsbehandelingen. Met de
4 separate elektromotoren verstelt u: de rugleuning,
kantelt u de zitting, het beengedeelte en hoog-laag
functie van de stoel. Dankzij de volledig elektrische
bediening is deze stoel de ideale partner voor de
beauty professional. Met de afstandsbediening of
de knoppen op de stoel zelf kunt u ieder deel van de
stoel geheel naar eigen wens instellen. De 4 draaibare
stelpoten zorgen voor stabiliteit op iedere vloer. De
NEMTEC® behandelstoelen hebben een lage in- en
uitstap hoogte, tevens een hoge `hoogste´ stand voor
een goede werkhoogte en behandelpositie voor u.
Tevens is de hoofdsteun met neusgat verstelbaar en
uitschuifbaar, ook het voetgedeelte kunt u uitschuiven
voor maximaal comfort.

KEIZER behandelstoel specificaties en opties:
Lengte: 185 cm - 205 cm
Breedte: 58 cm - 84m
Hoogte: 61 - 91 cm
Belasting: 175 kg
Gewicht: 85 kg

- 4 sterke en stille elektromotoren
- Elektrische bediening geïntegreerd op de stoel
- Hand afstandsbediening
- Memory functie
- Reset knop
- 4 stelpoten
- Elektrische stoelverwarming
- Draaibare armleuningen
- Uittrekbaar en draaibare hoofd- en voetsteun
- Papierrolhouder
- Voetbediening
- Stoelhoes
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LIBERTY WELLNESSBANK

LIBERTY WELLNESSBANK

De puristische klassieke wellnessbank heeft een 
krachtige elektrische hefkolom voor het omhoog en 
omlaag brengen van de wellnessbank. Doordat er 
geen bergruimte in het onderste deel van de bank 
is, is optimale beenvrijheid tijdens de behandeling 
gegarandeerd.
Hoogte, rug- en voetdeel zijn verstelbaar en natuurlijk 
is er ook een neusopening in het kussen aanwezig. 
Tevens een houder voor een rol massagebankpapier. 

LIBERTY wellnessbank specificaties en opties:
- Basis met aluminnium design
- Metalen randbescherming aan de basis
- Robuust kunstleren kussen
- Standaard-kussenkleur: wit ; andere kleuren uit
  onze kleurencollectie tegen meerprijs

Meer informatie en prijzen vindt u op www.nemcosmetics.nl
of neem vrijblijvend contact op via 0345588100
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VALENTINO WELLNESSBANK
Uw luxe design wellnessbank. Hier is bergruimte be-
wust weggelaten, zodat optimale beenvrijheid wordt 
geboden. Met zijn mooie design en twee krachtige 
hefkolommen, voor het omhoog en omlaag brengen 
van de wellnessbank . Te zwenken armleuningen, 
verstelbare hoofd-, rug-, kantel-, been- en voetdeel 
maakt van deze wellnessbank veelzijdig inzetbaar. 

VALENTINO wellnessbank specificaties en opties:
- Basis met hout design
- Metalen randbescherming aan de basis
- Robuust kunstleren kussen
- Standaard-kussenkleur: wit ; andere kleuren uit
  onze kleurencollectie tegen meerprijs

Kom naar onze showroom en probeer onze stoelen zelf. Maak geheel vrijblijvend 
even een afspraak via 0345588100. De koffie staat voor u klaar!
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Tabouret Elegance 

Een zeer degelijke werkstoel met een ronde zitting en een smalle rugleuning. De rugleuning is 
te verstellen net als de hoogte van de tabouret. Het onderstel is verchroomd en heeft 5 wielen 
voor maximale stabiliteit. 
Verkrijgbaar in wit (art. nr. 14001)

Tabouret Comfort

Een zeer degelijke werkstoel met een ronde zitting die te kantelen is en een brede verstelbare 
rugleuning heeft. Met een verstelbare rugleuning is de werkstoel geheel naar wens aan te 
passen. Het onderstel is verchroomd en heeft 5 wielen voor maximale stabiliteit. 
Verkrijgbaar in wit (art. nr. 14002

Kies voor u de juiste tabouret en voorkom rugklachten. Een juiste zithouding is een van 
de belangrijkste factoren. Graag helpt NEM u verder bij het kiezen van de juiste tabouret, kom naar onze 
showroom om de verschillende modellen te testen. 

Tabouret Basic

Een economische werkstoel met een ronde zitting en een rugleuning. De rugleuning en de 
hoogte van de tabouret is verstelbaar. Het onderstel heeft een kunstof voet met 5 wielen voor 
maximale stabiliteit. 
Verkrijgbaar in wit (art. nr. 14013)
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Ponyzit Classic

Deze zadelzit zorgt ervoor dat uw bekken wat kantelt en in de correct 
natuurlijke en actieve werkhouding komt. Uw rug wordt minder belast en staat 
rechter, tevens wordt ook het afklemmen van de bovenbenen vermeden. 
U kunt de rugleuning en zitting verstellen net als de hoogte. Het onderstel is 
verchroomd en heeft 5 wielen voor maximale stabiliteit.  
Verkrijgbaar in wit (art. nr. 14003) 

Ponyzit Queen 

Kwalitatief zéér hoogwaardige tabouret. De Pony is een nieuwe en vindingrijke 
benadering om comfortabeler te zitten tijdens het werk en ergonomisch 
ontworpen om de zithouding van de gebruiker te verbeteren. Zitten op de 
Pony is als zitten op een rijzadel, uw houding is relaxed en natuurlijk, efficiënt 
en gezond. Het gewicht van uw lichaam is gelijkmatig verdeeld en de stoel 
geeft geen spanning op de dijen. De Ponyzit de Luxe heeft een kantelfunctie 
en is hoog/laag verstelbaar. Aluminium ‘gepoleerde’ voet en een kwalitatief 
hoogwaardige gasveer. Met veilige sta-stop wielen, volledig gefabriceerd in 
Duitsland. 
Verkrijgbaar in wit (art. nr. 14016)

Ponyzit Queen met rugleuning 3D

De Pony is een nieuwe en vindingrijke benadering om comfortabeler te zitten 
tijdens het werk en ergonomisch ontworpen om de zithouding van de gebruiker 
te verbeteren. Zitten op de Pony is als zitten op een rijzadel, uw houding is 
relaxed en natuurlijk, efficiënt en gezond. Het gewicht van uw lichaam is 
gelijkmatig verdeeld en de stoel geeft geen spanning op de dijen. De Ponyzit 
de Luxe met 3D verstelbare rugleuning heeft een kantelfunctie en is hoog/laag 
verstelbaar. Aluminium ‘gepoleerde’ voet en een kwalitatief hoogwaardige 
gasveer. Met veilige sta-stop wielen, volledig gefabriceerd in Duitsland. 
Verkrijgbaar in wit (art. nr. 14017)

Pony tabouret

De Pony is een nieuwe en vindingrijke benadering om comfortabeler te zitten 
tijdens het werk en ergonomisch ontworpen om de zithouding van de gebruiker 
te verbeteren. Zitten op de Pony is als zitten op een rijzadel, uw houding is 
relaxed en natuurlijk, efficiënt en gezond. Het gewicht van uw lichaam is 
gelijkmatig verdeeld en de stoel geeft geen spanning op de dijen. De Ponyzit is 
hoog/laag verstelbaar. 
Verkrijgbaar in wit (art. nr. 14024) 
Verkrijgbaar in zwart (art. nr. 14025)
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Loupelampstatief

Degelijk en verzwaard loupelampstatief op wielen. Om uw lamp snel en 
makkelijk te verplaatsen. Door de verzwaarde voet tevens heel stabiel(art. nr. 
1325)

Loupelamp de Luxo Circus, LED 3,5 & 5 dioptrie

De Circus loupelamp is zeer geschikt voor veeleisende werkzaamheden in 
schoonheidssalons. De Circus heeft een grote glazen lens, aluminium kop 
en een zeer flexibele self-balancing arm en nek om de lens en lamp in elke 
gewenste positie te verstellen. De grote ronde lens maakt het comfortabel 
kijken. Er zijn 24 LEDs rondom de lens geplaatst voor schaduwvrije 
verlichting. De LEDs zijn dimbaar d.m.v. de aan/uitknop welke aan de 
bovenzijde is geplaatst. 
Verkrijgbaar in 3,5 dioptrie (art. nr. 1313) of 5 dioptrie (art. nr. 1316)

Loupelamp Mirage Eco

Een voordelige elegante loupelamp met een goede lens en 
werklicht. Met een stevige en flexibel verstelbare arm. (art. nr. 1327) 

*Alle loupelampen zijn te bevestigen op een 
werktafel met een uitsparing of tafelkolom. 
Of met een muurbevestiging of op een 
aparte loupelampstatief. 
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Loupelamp de Luxo Wave, LED 3,5 & 5 dioptrie

De flexibiliteit van het gewricht tussen lamp, hoofd en arm maakt een 
exacte positionering eenvoudig. De gebalanceerde arm biedt maximale 
verticale en horizontale beweging en zal altijd in de juiste positie blijven 
zonder te verschuiven.
Zeer geschikt voor precisiewerk zoals electrisch ontharen. Heeft aan 2 kanten 
LED lampjes die afzonderlijk van elkaar aan en uit kunnen, in 2 lichtsterktes.  
Verkrijgbaar in 3,5 dioptrie (art. nr. 1331) of 5 dioptrie (art. nr. 1332)

Loupelamp de Luxe KFM, LED 3 & 5 dioptrie

Een robuuste metalen constructie, een flexibele arm en zeer goede 
lichtopbrengst. De 127 mm optische kwaliteit glazen lens is van de hoogste 
kwaliteit, voor de best mogelijke kijkervaring. Dit in combinatie met 
de krachtige LED lichtbron een multifunctionele luxe loupelamp. Deze 
loupelamp maakt een vrijwel schaduwvrije vergroting met een uitstekende 
kleurweergave. De standaard versie wordt geleverd met een 3D of 5D lens. 
Een hoes van textiel is voorzien om de lens te beschermen tegen stof. 
Verkrijgbaar in 3 dioptrie (art. nr. 1333) of 5 dioptrie (art. nr. 1336)

Loupelamp LFM, LED G2 3 & 5 dioptrie

LFM LED is een lichtgewicht loupelamp met een geheel metalen 
constructie, LED-lichtbronnen, en een flexibele arm in de Luxo traditie. 
De arm heeft een groot bereik en kan maximaal verticaal en horizontaal 
bewegen. De flexibiliteit van de lamp maakt exacte positionering 
gemakkelijk.
Verkrijgbaar in 3 dioptrie (art. nr. 1317) of 5 dioptrie (art. nr. 1300)
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Werktafel Design 2, wit of Wengé 

Stijlvolle werktafel met 2 bladen. Deze werktafel is standaard voorzien 
van spatel- keukenrolhouder, loupelamphouder en draagbeugel waarin 
u de plastic kom kunt inzetten.  Beschikbare kleuren: Wit en Wengé
(wit art. nr. 1572 / Wengé art. nr. 15716) 
Afmetingen: 60 x 42 x 72,5 cm (lxbxh)
Opties:
Lade (wit art. nr. 15713 / Wengé art. nr. 15717) 
Kom 26 cm met houder (wit art. nr. 15719 / Zwart art. nr. 15718)

Werktafel Design 3, wit of Wengé

Stijlvolle werktafel met 3 bladen. Deze werktafel is standaard voorzien van 
spatel- keukenrolhouder, loupelamphouder en draagbeugel waarin u de 
plastic kom kunt inzetten. Beschikbare kleuren: Wit en Wengé
(wit art. nr. 15712 / Wengé art. nr. 15715)
Afmetingen: 60 x 42 x 93 cm (lxbxh) 
Opties: 
Lade (wit art. nr. 15713 / Wengé art. nr. 15717) 
Kom 26 cm met houder(wit art. nr. 15719 / Zwart art. nr. 15718)

Werktafel Emma 2 of 3 bladen

Handige, compacte roltafel met twee of drie niveaus. Uitsparingen 
voor bevestiging loupelamp en draagbeugel voor plastic waterkom.
(2 bladen art. nr. 15727 / 3 bladen art.nr. 15728) 
Afmetingen: 65 x 38 x 93 cm (lxbxh)
Opties: 
Lade Emma 
Kom 26 cm  met houder(wit art. nr. 15719)

Werktafel Eco 2 bladen

Multifunctionele en stevige werktafel op wielen die gemakkelijk te 
onderhouden is. Uitgevoerd in witte, gemelamineerde platen en metalen 
poten. Voor zien van bevestiging voor een loupelamp.
(art. nr. 15726)
Afmetingen: 65 x 40 x 68,5 cm (l x b x h) 
Opties: 
Lade Eco 2
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HOTTOWELS & ELEKTRISCHE WARMTE DEKENS

Hottowel warmer 28               

Deze aluminium hottowel warmer is ontworpen om handdoeken vochtig te houden bij 
een warme temperatuur. Automatische  temperatuur controle. 
U kunt hier ±28 kompresdoeken in plaatsen verdeeld over 2 plateaus. Deze hottowel heeft 
antibacterieel UV-licht en een aluminium binnenzijde. 
(art. nr. 15725) 

Hottowel warmer18               

Deze aluminium hottowel warmer is ontworpen om handdoeken vochtig te houden bij 
een warme temperatuur. Automatische temperatuur controle. 
U kunt hier ±18 kompresdoeken in plaatsen. Deze hottowel heeft antibacterieel UV-licht en 
een aluminium binnenzijde. 
(art. nr. 15707) 

 
Hottowel warmer 14

Deze aluminium hottowel warmer is ontworpen om handdoeken vochtig te houden bij 
een warme temperatuur. Automatische  temperatuur controle. 
U kunt hier ±14 kompresdoeken in plaatsen op 1 plateau. 
Deze hottowel heeft antibacterieel UV-licht en een aluminium binnenzijde.
(art. nr. 15722) 

Kompresdoek 
Art.Nr. Details   Prijs
1544 50 x 30 cm.  € 2,10 (1) • € 1,90 (3) • € 1,75 (6)

Witte kompresdoek van 100% katoen. Ideaal bij gelaatsbehandelingen. 
Past in de Hot Towel oven. Per stuk verkrijgbaar.

3 Zone deken extra groot

Grote elektrische warmtedeken voor al uw lichaamspakkingen. Met extra flap voor de 
voeten en schouders, om uw klanten volledig toe te dekken. De temperatuur is in 3 zone’s 
(bovenstuk, buik, rug, dijen, billen en benen) separaat te regelen. Bevat tevens een 
tijdklok. Gesloten: 188x65,3cm. Open 188x196cm.
(art. nr. 8027) 

1 Zone Elektrische deken

Deze elektrische warmtedeken is afwasbaar en speciaal gemaakt van brandbestendig 
materiaal. Het kan zowel op als onder de klant gelegd worden. 
(art. nr. 8023) 

Warmtedeken voor massagebank of stoel

Deze warmtedeken wordt met banden aan uw massagebank bevestigd en bezorgen 
uw klant een comfortabele warmte. De temperatuur is regelbaar tussen 30˚C en 40˚C. De 
aanbevolen temperatuur is 34˚C waardoor uw klant niet gaat zweten. De warmtedeken is 
van stevig brandwerend materiaal.
(art. nr. 8090)
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Softépil voor een gladde h
aarvrije en verzorgde huid

!
epilsoft

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

Donker paars is  PMS 518  C55/ M86/ Y20/ K63
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De NEM CATALOGUS is sinds 1997 een begrip in de 
professionele schoonheidsbranche. 
Begonnen als SMART BUY catalogus, waarmee we 
de eerste waren als postorderbedrijf in de branche. 
Inmiddels is de NEM-catalogus gegroeid en geeft 
het u naast productinformatie ook professionele 
tips. Tevens vindt u alle actuele informatie op onze 
website en kunt u eenvoudig online bestellen in 
onze webshop. Ga hiervoor naar:
www.nemcosmetics.nl 
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