Bedrijfsnieuws

NEM Cosmetics PRESENTEERT TROTS
NIEUWE CATALOGUS

NEM COSMETICS PRESENTEERT DE NIEUWE NEM CATALOGUS 2021:
164 PAGINA’S MET KWALITATIEF HOOGWAARDIGE PRODUCTEN
ZOALS PROFESSIONELE HARSONTHARING, SALONACCESSOIRES,
COSMETICA, MAKE-UP, SALONINRICHTING EN APPARATUUR. HET
COMPLETE ASSORTIMENT VAN NEM COSMETICS IS UITGEBREID EN
CONTINU IN ONTWIKKELING, DAAROM HOUDT DE DISTRIBUTEUR
JE DE HOOGTE VAN NIEUWE PRODUCTEN, TRAININGEN EN
AANBIEDINGEN VIA DE DIGITALE NIEUWSBRIEF.
NEM Cosmetics Catalogus 2021

Een van opvallende apparaten uit het assortiment van NEM Cosmetics op het
gebied van huidverbetering en anti-aging met een liftend effect is de ZONER.
Drie geavanceerde technologieën, Biostimcell, Radiolift en Mesoporatie
werken optimaal samen volgens een speciaal protocol. Steeds meer mensen
vragen naar medische huidverbetering met direct resultaat zonder te snijden.
De ZONER minimaliseert rimpels, stimuleert de collageenaanmaak, is
huid verstrakkend en -liftend. Het apparaat zorgt er tevens voor dat actieve
werkstoffen uit speciale serums tot diep in de huidcellen worden opgenomen
Aan de range professionele cosmeticamerken, zoals Ericson Laboratoire, Keenwell,
Algologie en Anesi, heeft NEM Cosmetics in maart het Franse gerenommeerde
merk Phytomer aan het assortiment mogen toevoegen. De kracht van de zee en
natuurlijke ingrediënten gecombineerd met het eigen hightech laboratorium en
onderzoeksteam produceren buitengewoon effectieve cosmetica.

NIEUWE UITSTRALING
“We willen er graag voor je zijn en staan klaar om je te helpen en ondersteunen”,
zegt NEM Cosmetics bij de presentatie van een nieuwe catalogus. “Als we samen
blijven werken komen we er uiteindelijk sterker uit. En ondanks de moeilijke tijd
waar we ons in bevinden is vernieuwing en ontwikkeling essentieel. Daarom
hebben we ons kantoor, showroom, shop, trainingsruimte en logo vernieuwd.
Een moderne en professionele uitstraling die past bij onze ambities en

De ZONER met Biostimcell, Radiolift
en mesoporatie

het bedrijf dat we inmiddels zijn geworden. Ben je op zoek naar een nieuwe
behandeling met een specialistisch apparaat? Dan ben je altijd welkom in onze
nieuwe showroom waar we je graag alles demonstreren en laten uitproberen.
Heb je liever een afspraak in de salon zelf? Dan is dit natuurlijk ook mogelijk,
maak even een afspraak met een van onze specialisten.”
Het enthousiaste en ervaren team geeft aan dat NEM Cosmetics de
schoonheidsspecialist zo goed mogelijk zal ondersteunen. Ze vormen een
sparringpartner die de specialist helpt succesvoller te zijn. “We bieden
continu marketingactiviteiten en verkoopondersteunende acties. Daarnaast
geven wij diverse trainingen en workshops in ons eigen trainingscentrum te
Geldermalsen. We helpen je graag het beste uit je bedrijf te halen.”
De nieuwe catalogus is te raadplegen op de website van NEM Cosmetics. Het
is tevens mogelijk een fysiek exemplaar op te vragen.
Meer informatie: NEM Cosmetics
Tel. 0345-588100 | www.nemcosmetics.nl
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