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Alle promoties geldig van 28 mei t.e.m. 4 juni 2015 zowel in Drongen als in Harelbeke
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Veelzijdig

 Eenvoudig 
in gebruik

Opklapbare 

armsteunen

Anatomische matras

 °  Voor de schoonheidsspecialist(e) 
die zijn/haar klant wenst 
te ontvangen in stijl.

 °  4 elektrische aandrijvingen 
voor een geschikte 
werkhoogte en positie.

 °  Automatische resetfunctie:      
de behandelzetel kan worden 
teruggebracht naar zijn 
oorspronkelijke positie.

 ° Mogelijkheid: zetelverwarming

Opklapbare 

armsteunen

Anatomische matras

Veelzijdig

 Eenvoudig 
in gebruik

Syncro Bi-zak

Lemi 4

 °   De elektrische, innovatieve 
en multifunctionele 
behandelzetel.

 °   Anatomische matras met 
opklapbare armsteunen.

 °    3 elektrische aandrijvingen 
voor maximaal comfort.

 °   Handige pedaalcontrole voor 
verschillende aanpassingen.

 °   Verkrijgbaar in 40 kleuren.

Exclusief invoerder voor BelgiëESTHETIEK� 2 △



Gemya

Gemya Evo

Gemya

 °   De highly-advanced multifunctionele SPA behandelzetel 
die het allemaal heeft: robuust, elegant en comfortabel.

 °   De ‘extra-soft’ matras is 15 cm dik en 82 cm breed en is 
uitgerust met het innovatieve HBS Stress Relief System.

 °  Verstelbare hoofd- en armsteunen,  de  perfecte metgezel 
voor massagetechnieken.

 °  Functioneel en modern design, ideaal voor schoonheidsbehandelingen.

 ° Geleverd met 3 motoren voor het aanpassen van de hoogte van de zetel, 
de helling van de zitting en de rugleuning voor een maximum aan comfort.

 ° De eikenhouten basis (een exclusief ontwerp van Lemi), voorzien 
van 2 stevige elliptische kolommen, zorgt voor de juiste stabiliteit.

 ° Uitzonderlijke kwaliteit van het gebogen eikenhout en het 
verchroomd staal, een echt verfi jnd element in uw interieur.

Totaalinrichting van uw zaak PEDICURE � 3 △



Podotech Spray Jetspray MasterlightMinispray Digitaal

MasterSpray

 ° NBX zonder licht

 ° Nano NLX licht

 ° NBX Licht

° NBX zonder licht

Nano NLX licht

NBX Licht

NBX zonder licht

° NBX Licht

° Nano NLX licht

Nattechniek voor professionals

UITGEBREID GAMMA NATTECHNIEK VOOR IEDERS BUDGET

� 4 △ PEDICURE



 °   Compacte en functionele PODO unit

 °    Keuze uit verschillende hoogkwalitatieve 
motoren en handstukken

 °   Ergonomisch, hygiënisch en gemakkelijk 
te bedienen touchscreen

 °   Ruim en gemakkelijk te 
onderhouden werkblad

 °  4 ruime opberglades en op wielbasis

 °  Elektrische behandelstoel PODO

 ° Hoogte verstelbaar van 55 cm tot 123 cm

 °  Verstelbare gedeeltes:                         
hoogte, zitgedeelte trendelenburg, 
ruggedeelte tot volledig vlak, 
beensteunen met split sectie 
en opklapbare armsteunen

 °  Rotatie 180° van volledig zitgedeelte

Standaard uitvoering :
 – Interne compressor
 – NSK WT motor NBX 40.000 tpm
 –  3 functies spuit: water, 

lucht & gecombineerd
 – Dental lamp

Optioneel mogelijk:
 – Motoren: NBX L en NLX nano
 – Hoekhandstuk zonder of met licht

Verkrijgbaar in 70 kleuren!

 °  Basis verkrijgbaar 
in wit of zwart

 °  Bekleding verkrijgbaar 
in 70 kleuren

Millenium Unit Millenium Chair

Vanaf 
€ 110 / maand 

(excl. BTW)

Prijs (met 
2 motoren)

€ 2400
(excl. BTW)
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Design & Technology for the future

 °   Eenvoudig te bedienen

 °   Basic met professionele uitstraling

 °   Micromotor 40.000 tpm & recht handstuk

 °   Multifunctiespuit

 °   Speciaal ontworpen pedicurezetel 
met maximaal comfort voor de 
voetverzorger en de klant

 °   Ergonomisch met het lichaam, dankzij:

  – de lichaamsgevormde bekleding
  – de nieuwe mechanische constructie
  – de elektronica

 °    Verkrijgbaar met 3 of 5 krachtige 
elektrische motoren tot 8.000 N 

 °    De hoogte, het ruggedeelte en de zitting 
kunnen afzonderlijk worden versteld.  

 °    Een maximale stabiliteit en 
effi  ciëntie zijn gegarandeerd.

CapricePedicurezetel Suprema

Vanaf
€ 99 / maand

op 5 jaar
+ btw

�6△ PEDICURE



200 ml / 1000 ml 1000 ml 10 x 15 g / 200 g / 650 g

De verzorgingslijn van Sixtus 
voor de dagelijkse verzorging

VOETBAD 
Finesse

VOETBAD  
Latschenkiefer

VOETBAD  
Sauerstoff 

Verkwikt, verfrist en ontgeurt 
vermoeide en gezwollen 
voeten met een frisse geur 
en de heilzame werking van 
lavendel, salie en citroenoliën. 
Het lost gemakkelijk op in 
water, omdat het een vloeibaar 
voetbad is. Het schuimt niet en is 
geschikt voor voetbubbelbaden.

Het voetbad met zijn natuurzuivere 
oliën uit bergpijnbomen en 
bergdennennaalden verfrist 
vermoeide voeten. 
De milde wasachtige substanties 
werken desinfecterend 
en weken eelt af.

De voetbadkorrels ontgeuren 
en verkwikken de huid 
zonder uit te drogen. 
Ze bevatten zuurstofverrijkende 
zouten, etherische oliën uit 
bergpijnbomen, bergsparren, 
rozemarijn, salie en eucalyptus.

10 % korting 
op het volledige 

gamma
 °   Eenvoudig te bedienen

 °   Basic met professionele uitstraling

 °   Micromotor 40.000 tpm & recht handstuk

 °   Multifunctiespuit

� 7 △PEDICURE



RR
DE CND™ 
LED LAMP 

DE NIEUWE XPRESS5™ 
TOP COAT

 °   De enige gepatenteerde lamp speciaal 
ontworpen om CND™ SHELLAC™ 14+ day 
nail color en BRISA™ Gel uit te harden

 °   Uitharden in de helft van de tijd (in 
vergelijking tot de CND™ UV Lamp) 

 °   Optische spiegel zodat het UV-licht 
alleen op de nagels gericht is

 °  Vooraf ingestelde timers voor elke stap

 ° 14+ dagen een high-performance nailpolish 

 ° Prachtige kristal glans 

 ° Géén droogtijd 

 ° Ongeloofl ijke 5-minuten verwijdering 

 ° Geen schade aan de natuurlijke nagel! 
Vanaf juni 2015 beschikbaar bij Intermedi

NAILS� 8 △



RR CND™ SHELLAC™ Base Coat
CND™ SHELLAC™ Top Coat

CND™ SHELLAC™ Color Coat Electric Orange, 
Pink Bikini, Cerulean Sea en Tango Passion.

SCRUBFRESH™
CuticleAway

SOLAROIL™
Isoprophyl alcohol

CND™ SHELLAC™ Nourishing Remover
Kanga vijl

Orange Wood stick
CND™ LED LAMP

CND™ SHELLAC™ brochure  en lampsticker

 ° TRENDY COLLECTION INTRO KITRXRRXRRXRXRXR
Alles wat u nodig heeft om te starten met de award-winnende 
UV cured polish: CND™ SHELLAC™ brand 14+ day nail color!

CND™ SHELLAC™ Base Coat
CND™ SHELLAC™ Top Coat
CND™ SHELLAC™ Color Coat in de kleuren: 
Cream Puff , Romantique, Tropix en Wildfi re
SCRUBFRESH™
CuticleAway
SOLAROIL™
Isoprophyl alcohol
CND™ SHELLAC™ Nourishing Remover
Kanga vijl
Orange Wood stick
CND™ LED LAMP 
CND™ SHELLAC™ brochure en lampsticker

 ° CHIC COLLECTION INTRO KIT

 °   De enige gepatenteerde lamp speciaal 
ontworpen om CND™ SHELLAC™ 14+ day 
nail color en BRISA™ Gel uit te harden

 °   Uitharden in de helft van de tijd (in 
vergelijking tot de CND™ UV Lamp) 

 °   Optische spiegel zodat het UV-licht 
alleen op de nagels gericht is

 °  Vooraf ingestelde timers voor elke stap

€449,00 
inclusief 
cursus 

SHELLAC™ 
2u30 

15% korting 
op het gamma van 

CND™ met uitz. van 
VINYLUX™ en 
nieuwigheden

Nails. Fashion. Beauty.

BESCHIKBAAR IN:

- 3,7 ml € 3,50 (excl. BTW)
-15 ml € 17,50 (excl. BTW) 

-box 40 stuks                     
€ 126 (excl. BTW)

BESCHIKBAAR IN:

- 3,7 ml € 3,50 (
-15 ml € 17,50 (

-box 40 stuks                     
€ 126 (RRRR€ 126 (

VOOR VERZWAKTE OF 
BESCHADIGDE NAGELS

 ° 2x per dag, max. 4 weken

 °  jojoba-olie, keratine en 

zoete amandelolie

Een dagelijkse keratinebehandeling 
die de conditie van de natuurlijke 
nagel zichtbaar verbetert vanaf 1 week!

NIEUW! RESCUERXX™

NAILS �9△



A FASTER WAY  
       TO FABULOUS

14 gr. � € 19,95
30 gr. � € 34,95
56 gr. � € 59,00
95 gr. � € 74,95

 °  Hardt alle 
LED gels uit

 °  Ingebouwde 
timer: 10/30/60 
seconden

 ° Sensor aan/uit

 °  Uitschuifbare lade 
voor pedicure

Jet LED Lamp

NIEUW!  
LED & UV 
CURABLE 
BUILDER 
GELS

Head-to-Toe
Gelato

Rome 
Around

Heedless 
To Say

Bellinis & 
Bikinis

Vespas & 
Siestas

Just Me 
n' Capri

Pink 
III

Pink 
V

Célfi e In 
Amalfi 

Riviera 
Rendezvous

Natural
II Pink 

IV Pink 
II

20% 
korting op het 

volledige gamma 
van IBD !

€345 
+btw 

NAILS�10△



€9,99
+btw

€7,95
+btw

€6,29
+btw

NIEUW
€24,95 + btw

per stuk

Nieuw! MoYou™
Vraag naar onze map met een uitgebreid assortiment 
aan thematische MoYou™ stempelkaarten!

Do You 
Harajuku

?

Look 
At You, 

Pink-Achu!

Tokyo 
Á

Go Go

Pop
Arrazi 
Pose

Manga 
Round

With Me

Anime
Zing 

Color!

NIEUW!  
LED & UV 
CURABLE 
BUILDER 
GELS

NAILS �11△DEMO
OPENDEURAVOND



Gratis demo
Woensdag 10 juni van 14u 
tot 17u in Harelbeke 
Woensdag 24 juni 
van 14u tot 17u 
in Drongen

Data cursussenDinsdag 12 mei van 9u 
tot 12u in DrongenMaandag 22 juni van 9u 

tot 12u in Harelbeke
€ 75 + btw

Individuele cursus

Enkel op afspraak, bel ons!

Harelbeke T 056 72 89 21

Drongen T 09 227 90 15

Wimperkrulling

Everlash Wimpers

IBX™ Repair

Semi-permanente mascara

Voor Na

De vernieuwde techniek van wimperkrulling. Je ogen stralen 
en lijken groter. Blijft gedurende een periode van 8 weken!

Verkrijgbaar in trim - short - medium - long.
Beschikbare kleuren:  zwart, bruin, groen en blauw.

Deze mascara geeft uw ogen de aandacht die ze verdienen! 
Verdikte, verlengde, gekleurde en fl exibele wimpers met een 
natuurlijke look. Houdt gemiddeld 2 weken en is waterbestendig.

IBX™ Repair
– herstelt de natuurlijke nagel!
– nieuwe trend uit de USA.
–  gebruiken voor: herstelling van de nagel 

OF als basislaag onder Gel Polish.

IBX™ is een nieuw revolutionair 
systeem voor de behandeling van 
zwakke en beschadigde nagels.

Inhoud starterspakket
1 x Eye Make Up Remover 100 ml
1 x Everlash Training DVD
1 x Glue Black 7 gram
1 x Wimper Remover 5 ml (Solvent)
1 x Wimper Pincet
1 x Wimper Brush
2 x 80 Eyelashes Spread Trim Black
2 x 80 Eyelashes Spread Short Black
2 x 80 Eyelashes Spread Medium Black

Opleiding + 
starterspakket 
€ 125 + btw
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