
De beurs staat alweer voor de deur, de 
najaarsbeurs in Utrecht natuurlijk! Voor ons 
is iedere beurs spannend, maar dit keer is het 
wel heel speciaal. In plaats van de vertrouwde 

Workshop Alley hebben we zowaar een echt 
Magnetic � eater naast onze stand! In dit Magnetic 

� eater bieden we jullie een geweldig programma
met presentaties door ons Xpert-team en workshops 

waarin je zelf aan de slag kunt gaan. Bekijk het complete 
programma in deze mailing en kom! 

In ons Magnetic � eater kun je niet alleen inspiratie opdoen, je 
vindt er ook een gezellige bar waar je lekker een kopje ko�  e of een glaasje 
Prosecco kunt drinken. Natuurlijk vind je Pepyn en mij ook in ons theater, 
dus heb je leuke ideeën, vragen of wil je gewoon gezellig even met ons 
kletsen, kom er dan bij zitten.

Op de beursvloer is veel te doen en kun je zoals altijd met je vragen 
bij ons Xpert-team terecht! Ik vind dat als je een beurs bezoekt je goed 
advies moet krijgen en daarom is iedereen die bij ons op de vloer staat 
leraar bij de Magnetic Nail Academy. Natuurlijk zijn er in de stand veel 
demonstraties. Zo staat Sija Versluis als vanouds bij de nieuwe producten 
om je alle ins en outs te laten zien. Natasja Hoveling demonstreert de 
snelste Nail Art die je je maar kunt voorstellen en Kateryna Gonchar 
demonstreert dit keer geen Nail Art, maar laat samen met Mirjam Zwart 
de nieuwste Airnails designs en maskings zien. Ook laat Kateryna zien 
wat je tijdens de Airnails Level II training leert! Mariska Ham staat weer 
klaar bij de elektrische apparatuur en kan je alles over onze machines 
en bits uitleggen, terwijl José de Vroed klaar staat om al je technische 
vragen te beantwoorden en je onze technieken te laten zien. Tijdens de 
najaarsbeurs hebben we ook een primeur: Tanya Savchenko staat bij ons 
op de beurs! Haar Gelpolish en gel applicaties zijn beeldschoon en als je 
de perfecte Russian Manicure wilt zien, kun je bij haar terecht. 

Een beurs is geen beurs zonder mooie aanbiedingen, want wat is een 
beter inkoopmoment? Vergeet bovendien de Vroege Vogel Korting niet, 
als je voor 11:30 uur bij ons op de stand bent krijg je de Vroege Vogel 
Kortingskaart waarmee je 10% extra kassa korting krijgt. Deze kaart kun 
je de hele dag inleveren, mocht je eerst naar het Magnetic � eater willen. 

Kortom je kunt je de hele dag bij ons vermaken, want dit feest bouwen 
we speciaal voor jou,
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Demonstratieprogramma
Magnetic Xpert-Team

Kateryna Gonchar & Mirjam Zwart
Airnails level II

Natasja Hoveling
Easy Nail Art

Mariska Ham
Elektrische apparaten

Tanya Savchenko
Gelpolish & Gel applicaties

* Russian Manicure

Sija Versluis
Nieuwe producten

José de Vroed
Babyboom & reverse techniek

www.magneticnaildesign.com

Jaarbeurs Utrecht
KUN JE NIET KIEZEN? 

Schrijf je dan in voor alle 5 workshops en krijg er 1 van ons cadeau!
(Je betaalt dus voor 4 workshops)

TRENDWORKSHOPS

Kosten: €45,- 

WORKSHOPS

ONE STROKE GELPASTE
DOOR ELLY BESSELINK
ZONDAG 2 OKTOBER VAN 10:00 TOT 17:00 UUR 
€85,-

NAIL ART MET GELPOLISH
DOOR ELLY BESSELINK
ZONDAG 9 OKTOBER VAN 10:00 TOT 17:00 UUR 
€85,-

CHRISTMAS NAIL ART
DOOR TANYA SAVCHENKO
VRIJDAG 2 DECEMBER VAN 10:00 TOT 13:00 UUR 
OF VAN 14:00 - 17:00 UUR 
€45,-

HOUD FACEBOOK IN DE GATEN VOOR 
VOORBEELDEN

Bij de informatiebalie kun je terecht voor alle cursusdata of kijk op 
www.magneticnaildesign.com

Lesgeld
10% Korting

Bij inschrijving tijdens de beurs

SAFARI ADVENTURE 
DOOR TANYA SAVCHENKO

1  februari 2017 ............. 18.30 tot 21.30 u
 9 februari 2017 ............. 10.00 tot 13.00 u 
 9 februari 2017 .............  14.00 tot 17.00 u

MIDNIGHT GARDEN 
DOOR NATASJA HOVELING 
 1 maart 2017 ............. 18.30 tot 21.30 u
 17 maart 2017 ............. 10.00 tot 13.00 u
 17  maart 2017 ............. 14.00 tot 17.00 u

Bij inschrijving tijdens de beursBij inschrijving tijdens de beurs

CHRISTMAS NAIL ART
DOOR TANYA SAVCHENKO
VRIJDAG 2 DECEMBER VAN 10:00 TOT 13:00 UUR 
OF VAN 14:00 - 17:00 UUR 

NAIL ART MET GELPOLISH
DOOR ELLY BESSELINK
ZONDAG 9 OKTOBER VAN 10:00 TOT 17:00 UUR 
€85,-

ONE STROKE GELPASTE
DOOR ELLY BESSELINK
ZONDAG 2 OKTOBER VAN 10:00 TOT 17:00 UUR 
€85,-

WUTHERING HEIGHTS 
DOOR TANYA SAVCHENKO 
 2 november 2016 ............. 18.30 - 21.30 u 
 18 november 2016 ............. 10.00 - 13.00 u 
 18 november 2016 ............. 14.00 - 17.00 u

GRIFTER 
DOOR KATERYNA GONCHAR & AUKJE VELTMAN
 7 november 2016 ............. 10.00 tot 13.00 u 
 7 november 2016 ............. 14.00 tot 17.00 u
 7 december 2016 ............. 18.30 tot 21.30 u 

ROARING TWENTIES 
DOOR AUKJE VELTMAN
 4 januari 2017 ............. 18.30 tot 21.30 u
 11 januari 2017 ............. 10.00 tot 13.00 u 
 11 januari 2017 ............. 14.00 tot 17.00 u



 MAANDAG (OOK VOOR SCHOLIEREN)
 

10.30 - 11.00 UUR | JOSÉ DE VROED
GEL NAILS HOW TO! (REVERSE)

Zie hoe je de perfecte nagel maakt met Gel. José legt je uit hoe de 
gelnagel zich door de jaren heeft ontwikkeld. Vormen zijn veranderd 
en de nagels worden steeds strakker. José laat de reverse techniek 

zien, hiermee kun je perfecte smilelines maken, gecombineerd met de 
perfecte c-curve, een nagel waar je versteld van zult staan. 
 

11.15 - 11.45 UUR | NATASJA HOVELING
STAMPING NAIL ART

Nail Art sneller gemaakt dan dat je ooit verwachtte: Stamping by 
Magnetic. Met de NXT lakken, de prachtige stempelplaten en niet te 
vergeten de perfecte stempel kun jij in een mum van tijd prachtige 

nagels maken, nagels die zo gedetailleerd zijn dat
 eenieder zich zal afvragen hoe je dat voor elkaar hebt gekregen!

12.00 - 12.30 UUR | JOSÉ DE VROED
ACRYLIC NAILS HOW TO! (NAGELBED VERLENGING)

Acryl nagels zijn door de jaren heen enorm geëvolueerd. Van naturel 
nagels, tot French Manicure en van vierkant tot Russian Almond: de 
mogelijkheden zijn eindeloos! José vertelt je de trucjes en laat je de 

verschillende mogelijkheden zien, mogelijkheden die een paar jaar 
geleden nog ondenkbaar waren, maar nu voor iedereen haalbaar zijn!

 

12.45 - 13.15 UUR | JOSÉ DE VROED 
BABYBOOM, EASIER WITH GELPOLISH!

De trend van dit moment, de Babyboom nagel, is nu nog makkelijker te 
maken met Gelpolish! José laat je zien hoe je dit moet doen en hoe dit 
heel eenvoudig op te vullen is… Dus wil jij deze nagels sneller kunnen 

maken, dan is deze workshop onmisbaar!

AIRNAILS
DE HYPE VAN 2016!

ACRYLIC NAILS HOW TO! (NAGELBED VERLENGING)ACRYLIC NAILS HOW TO! (NAGELBED VERLENGING)
Acryl nagels zijn door de jaren heen enorm geëvolueerd. Van naturel Acryl nagels zijn door de jaren heen enorm geëvolueerd. Van naturel 

verschillende mogelijkheden zien, mogelijkheden die een paar jaar verschillende mogelijkheden zien, mogelijkheden die een paar jaar 
geleden nog ondenkbaar waren, maar nu voor iedereen haalbaar zijn!

GEL NAILS HOW TO! (REVERSE)GEL NAILS HOW TO! (REVERSE)
Zie hoe je de perfecte nagel maakt met Gel. José legt je uit hoe de Zie hoe je de perfecte nagel maakt met Gel. José legt je uit hoe de 

zien, hiermee kun je perfecte smilelines maken, gecombineerd met de zien, hiermee kun je perfecte smilelines maken, gecombineerd met de 
perfecte c-curve, een nagel waar je versteld van zult staan. perfecte c-curve, een nagel waar je versteld van zult staan. 

BABYBOOM, EASIER WITH GELPOLISH!
De trend van dit moment, de Babyboom nagel, is nu nog makkelijker te 

maken, dan is deze workshop onmisbaar!

STAMPING NAIL ARTSTAMPING NAIL ART
Nail Art sneller gemaakt dan dat je ooit verwachtte: Stamping by Nail Art sneller gemaakt dan dat je ooit verwachtte: Stamping by 

nagels maken, nagels die zo gedetailleerd zijn datnagels maken, nagels die zo gedetailleerd zijn dat
eenieder zich zal afvragen hoe je dat voor elkaar hebt gekregen!eenieder zich zal afvragen hoe je dat voor elkaar hebt gekregen!

Het nieuwe Airbrush apparaat is compact, klein, aantrekkelijk geprijsd en 
ook snoerloos te gebruiken als je er een los battery pack bij aanschaft. Een 
groot voordeel van het airbrush pistool is dat het zeer eenvoudig en pas aan 
het einde van de dag gereinigd kan worden.

Dit systeem is alleen in combinatie met de cursus aan te schaffen. 

Tijdens de tweedaagse training leer je hoe de Airnails compressor en het Airnails 
pistool werken, hoe je deze schoonmaakt en hoe je snel en efficiënt prachtige 
designs maakt. Snelheid is een must en met Airnails ben je binnen 5 minuten klaar 
met je design, een design dat niet verveelt, zelfs niet na drie weken, dus je klanten 
raken verslaafd! De combinatie met Gelpolish, het kiezen van de juiste kleuren, het 
werken met de zelfklevende maskings en de vele tips en tricks maken deze training 
essentieel. Aan het eind van de training heb je een portfolio opgebouwd waar je klanten uit kunnen kiezen en 
ben je klaar om Airnails in je salon aan te bieden.

CURSUSDATA
Van 10:00 tot 17:00 uur
Vrijdag 23 & zaterdag 24 september
Donderdag 27 & vrijdag 28 oktober
Vrijdag 25 & zaterdag 26 november

LEVEL II
Je hebt de tweedaagse training gevolgd en bent inmiddels helemaal verslaafd aan Airnails! Tijdens deze 
vervolgtraining zullen je vaardigheden nog verder ontwikkelen. In level II leer je complexere designs maken, zo 
ga je aan de slag met dierenprints, planeten, waterdruppels en abstracte designs. 
Datum: Donderdag 29 september van 10:00 – 17:00 uur

21 NIEUWE MASKINGS | €2.95 SPECIAL MASKING | €3.50

COLLECTIONS | €3.95

Special 13 289687 €3.50

Het nieuwe Airbrush apparaat is compact, klein, aantrekkelijk geprijsd en 
ook snoerloos te gebruiken als je er een los battery pack bij aanschaft. Een 
groot voordeel van het airbrush pistool is dat het zeer eenvoudig en pas aan 

Tijdens de tweedaagse training leer je hoe de Airnails compressor en het Airnails 
pistool werken, hoe je deze schoonmaakt en hoe je snel en efficiënt prachtige 
designs maakt. Snelheid is een must en met Airnails ben je binnen 5 minuten klaar 
met je design, een design dat niet verveelt, zelfs niet na drie weken, dus je klanten 
raken verslaafd! De combinatie met Gelpolish, het kiezen van de juiste kleuren, het 
werken met de zelfklevende maskings en de vele tips en tricks maken deze training 
essentieel. Aan het eind van de training heb je een portfolio opgebouwd waar je klanten uit kunnen kiezen en 

Het nieuwe Airbrush apparaat is compact, klein, aantrekkelijk geprijsd en 
ook snoerloos te gebruiken als je er een los battery pack bij aanschaft. Een 
groot voordeel van het airbrush pistool is dat het zeer eenvoudig en pas aan 

Tijdens de tweedaagse training leer je hoe de Airnails compressor en het Airnails 

Romantic Collection 289688 Lego Collection 289689 Barok Collection 289690

ZATERDAG EN ZONDAG
 

11.00 - 11.30 UUR | TANYA SAVCHENKO
RUSSIAN MANICURE

Leer de perfecte manicure behandeling uit te voeren met je elektrische 
vijl. Strakke, schone en verzorgde nagelriemen zijn het begin van 
iedere nagelbehandeling. Niet alleen voorkom je lifting door de 

manicure goed uit te voeren, maar de nagels zullen ook veel langer mooi 
blijven.
 

11.45 - 12. 15 UUR | PEPYN BORRÈL
MAGIC PIGMENTS; DISCOVER THE MAGICIAN IN YOURSELF! 

De Magic Pigments van Magnetic geven je de kans iedere kleur 
Gelpolish te veranderen en te laten glanzen als nooit te voren. Pepyn 
laat je de verschillende mogelijkheden zien en deelt zijn trucjes met 

jou, die je kunt gebruiken om jouw klanten een vleugje magie te geven. 
Van Chrome tot Special E� ects, alles komt langs… Dus wil jij meer uit je Gelpolish en 
Colorgels halen, mis deze workshop dan niet!
 

12.30 - 13.00 UUR | KATERYNA GONCHAR
3D GELPOLISH DESIGN

Kateryna heeft een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee je prachtige 
3-D designs kunt maken met Gelpolish! Verrassende combinaties, 
bijzondere designs en zoals je gewend bent van Kateryna: heel 

inspirerend!
 

13.15 - 13.45 UUR | JOSÉ DE VROED
BABYBOOM, EASIER WITH GELPOLISH!

De trend van dit moment, de Babyboom nagel, is nu nog makkelijker te 
maken met Gelpolish! José laat zien hoe je dit moet doen en hoe dit 
heel eenvoudig op te vullen is… Dus wil jij Babyboom nagels sneller 

kunnen maken, dan is deze workshop onmisbaar!
 

14.00 - 15.15 UUR | KATERYNA GONCHAR 
GELPOLISH DESIGNS - HANDS-ON*

Natuurlijk is Gelpolish al enorm populair maar we zien dat steeds meer 
mensen Gelpolish ook willen gebruiken om Nail Art mee te maken. 
Kateryna heeft speciaal voor jou nieuwe designs ontwikkeld die 

snel te maken zijn in de salon. Marmere� ecten, schildertechnieken en 
vooral de juiste kleurcombinaties maken Nail Art met Gelpolish zo leuk! Ga meteen 
zelf aan de gang en leer van Kateryna hoe jij deze designs maakt in de salon.

15.30 - 16.45 UUR | TANYA SAVCHENKO
GEL PASTE DESIGNS - HANDS-ON*

Leer van Tanya te werken met de White Gel Paste. Maak prachtige 
bloemen en barokke designs: Tanya heeft veel verschillende 
voorbeelden bij zich. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat de producten 

voor je klaarstaan zodat je meteen zelf aan de slag kunt gaan. 

Beach Collection 289691 Architectural Collection 289692 Space Collection 289693

Datum: Donderdag 29 september van 10:00 – 17:00 uurDatum: Donderdag 29 september van 10:00 – 17:00 uur

GEL PASTE DESIGNS - HANDS-ON*
Leer van Tanya te werken met de White Gel Paste. Maak prachtige 
bloemen en barokke designs: Tanya heeft veel verschillende 
voorbeelden bij zich. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat de producten 

voor je klaarstaan zodat je meteen zelf aan de slag kunt gaan. 

RUSSIAN MANICURERUSSIAN MANICURE
Leer de perfecte manicure behandeling uit te voeren met je elektrische Leer de perfecte manicure behandeling uit te voeren met je elektrische 
vijl. Strakke, schone en verzorgde nagelriemen zijn het begin van vijl. Strakke, schone en verzorgde nagelriemen zijn het begin van 
iedere nagelbehandeling. Niet alleen voorkom je lifting door de 

manicure goed uit te voeren, maar de nagels zullen ook veel langer mooi manicure goed uit te voeren, maar de nagels zullen ook veel langer mooi manicure goed uit te voeren, maar de nagels zullen ook veel langer mooi 
blijven.blijven.

HET MAGNETIC THEATER

VAN €199,- VOOR €150,-
Bij inschrijving tijdens de beurs 
pakket: €139,95

MAGNETIC
FESTIVAL

DE PLACE TO BE OM GEÏNSPIREERD TE RAKEN, 
NIEUWE TRENDS EN TECHNIEKEN TE ZIEN 
EN VOORAL TE GENIETEN VAN ONS VAK: 

NAGELSTYLING!

DIT JAAR GEEN WORKSHOP ALLEY MEER, MAAR EEN GEWELDIG PROGRAMMA IN EEN FRAAI INGERICHT THEATER NAAST ONZE STAND.



15% 
KORTING 

OP HET HELE ASSORTIMENT
m.u.v. aanbiedingen en elektrische apparatuur

10% 
KORTING 

OP ELEKTRISCHE APPARATEN 

Aanbiedingen in deze mailing gelden alleen tijdens de Beautyspot.nl Live Edition 2016. Niet in combinatie met bestaande kortingen of acties. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

10% EXTRA 
VROEGE VOGEL 

FACTUUR KORTING 
tussen 10.00 en 11.30 uur!

Merlot on the go

103283

UV GELS
20% KORTING 

ACRYL PRODUCTEN
20% KORTING

Asian Style 
118611

Kateryna Gonchar 
118609 

GELPOLISH KLEUREN | 4 halen = 3 betalen
* niet geldig op Gelpolishes met een rode sticker

GELPOLISH KLEUREN | 4 halen = 3 betalen

103290
168734

103289
168733

103293
168737

103292
168736

103291
168735

103288
168732

WINTER

20162016

NIEUWE PRODUCTEN
AANBIEDINGEN

GELPOLISH 15ML | €16.50

TRANSPARENT STAMP 
118610 | €7.50

STAMPING PLATES | €7.50

SPRING COLLECTION
NXT Long Lasting Nail Polish

7,5ml | €2.95
Gelpolish

15ml | €16.50

NXT LONG LASTING NAIL POLISH & GELPOLISH

MAGIC PIGMENTS 118075 | €39.95Kateryna Gonchar 
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Door deze transparante stempel kun je exact zien 
waar je het design plaatst. De stempel is zeer geschikt 
voor de kleinere elementen. 

Wil jij met je huidige Gelpolish collectie meer 
kunnen? Wil jij zelf bepalen hoeveel glans je Gelpolish 
heeft? Of heel eenvoudig een mooi Ombre effect 
aanbrengen zonder meerdere kleuren Gelpolish te 
gebruiken? Magnetic Magic Pigments zijn pure én 
cosmetisch goedgekeurde pigmenten die je in de 
uitgeharde plaklaag van je gel of Gelpolish aanbrengt 
om een subtiel of juist dramatisch effect te verkrijgen. 

MAGIC CHROME PIGMENT 
118074 | €9.95

MAGIC SHINE SUPREME FINISH 
104152 | €18.50

SUPREME FINISH FLEX & SHINE 
104153 | €18.50

PIGMENT BRUSH MET 
DOTTING TOOL 176077 | €24.95

RHINESTONE PINCHING 
STICKS 176076 | €29.95

PRESTIGE NATURAL WHITE VERNIEUWDVERNIEUWDVERNIEUWD

104152 104152 

104153104153

VERNIEUWDVERNIEUWDVERNIEUWDVERNIEUWDVERNIEUWDVERNIEUWD

35g.  ...............................................................114170
70g.  ...............................................................114183
350g.  ..............................................................114144

De vernieuwde Natural White acrylic is een natuurlijker kleur wit. 
De Prestige Natural White is ideaal voor Babyboom. 

Rhinestone Nail Art Brush ............176074 ..........................€24.95
Rhinestone 3D Acrylic Brush ........176075 ..........................€24.95

Door het NXT systeem 
te combineren met 
de nagellakken van 
Magnetic verleng je 
de levensduur van de 
nagellak en hebben 
je klanten langer 

plezier van de door 
jou gelakte nagels.

DE NIEUWE GENERATIE 
BASE- EN TOPCOAT!

NXT SMOOTHING BASE COAT EN NXT LONG LASTING GELFINISH TOP COAT

Door het NXT systeem 
te combineren met 
de nagellakken van 
Magnetic verleng je 
de levensduur van de 
nagellak en hebben 
je klanten langer 

plezier van de door 
jou gelakte nagels.

NXT Smoothing Base Coat 15ml  ........... 168700  ............€ 5.95
NXT Long Lasting Top Coat 15ml  .......... 168702  ............€ 5.95

GELPOLISH

BUILDING BASE FOR GELPOLISH 
103404 

SEAL & PROTECT

103000 103010

GELPOLISH KLEUREN |

GELPOLISH

103000

GELPOLISH

€11.50
€15.95

€6.50
€8.95

* niet geldig op Gelpolishes met een rode sticker

Gelpolish met rode sticker

Multifunctioneel product 
voor de Gelpolish Stylist. 
Geef platte nagels met 
de Building Base for 
Gelpolish meer bolling, 

zwakke nagels meer 
stevigheid of gebruik het om de 
nagel te corrigeren. 

Seal & Protect Solution 
beschermt de natuurlijke nagel 
en helpt beschadigde nagels 
zichtbaar verbeteren, geeft 
een perfecte hechting met alle 
kunstnagelsystemen en hecht zelfs 
losgelaten delen van de kunstnagel. 
*Ontvang bij aankoop van de Seal & Protect 
Solution een 100ml fles Prep & Wipe gratis. 

Multifunctioneel product 
voor de Gelpolish Stylist. 

zwakke nagels meer 
stevigheid of gebruik het om de stevigheid of gebruik het om de 

€7.50

Let op! Seal & Protect Solution moet gebruikt 
worden in combinatie met Prep & Wipe. 

Seal & Protect Solution 15ml ......130007 ....................€ 21.95

SEAL & PROTECT
Seal & Protect Solution 
beschermt de natuurlijke nagel 
en helpt beschadigde nagels 
zichtbaar verbeteren, geeft 
een perfecte hechting met alle 
kunstnagelsystemen en hecht zelfs 
losgelaten delen van de kunstnagel. 
*Ontvang bij aankoop van de Seal & Protect 
Solution een 100ml fles Prep & Wipe gratis. 

Let op!
worden in combinatie met Prep & Wipe. 

Seal & Protect Solution 15ml

SEAL & PROTECT

VOOR NA

VERKRIJGBAAR IN GEL & ACRYL

THE NATURAL WHITES

MET GRATIS WORKSHOP! Informeer naar de data.

Bereik een geheel nieuwe doelgroep!
Met dit systeem maak je kunstnagels die niet van echt te onderscheiden 

zijn of repareer je onzichtbaar een gebroken natuurlijke nagel. De vrije rand 
hoef je niet meer na te behandelen omdat deze onzichtbaar uitgroeit. 

Starterkit gel ......................... 104300 .............................€ 54.95
Starterkit acrylics .................. 114300 .............................€ 24.95

€ 10.95 per stuk 

€8.95 per stuk

hoef je niet meer na te behandelen omdat deze onzichtbaar uitgroeit. 

104300 .............................€ 54.95
€ 24.95

Natural White kleuren ook los verkrijgbaar! 

ONE COAT COLOR GELS

€9.95
€12.95

Geschikt voor Nail Art, One Stroke en in 
combinatie met Transfer Foils. One Coat 
Color Gels dekken in één laag door het 
hoge gehalte pigmenten. 

RHINESTONE BRUSHES

OMBRE BRUSH

Ombre penseel ............................176041 .........................€ 17.95
Ombre click-on  ..........................176068 .........................€ 17.95

Ben je linkshandig? Dan zijn er linkshandige bitjes verkrijgbaar in medium en coarse.

Ceramic Cone Medium Left .......................................193068 .................€34.50
Ceramic Cone Coarse Left.........................................193069 .................€34.50

Met de Ergo Elbo Support kun je zelf 
comfortabel blijven werken. 

KERAMISCHE BITJES
De bitjes hebben een langere levensduur, zijn 
makkelijker schoon te maken en geven minder 
warmtevorming tijdens het frezen. Bovendien 
hoeven ze niet gedesinfecteerd te worden omdat 
bacteriën geen grip hebben op keramiek. 
Ceramic Cuticle Bit .................................. 193062 ........... €24.95
Ceramic White Cone Fine .......................... 193063 ........... €39.50
Ceramic White Cone Medium .................... 193064 ........... €39.50
Ceramic White Cone Coarse ...................... 193065 ........... €39.50
Ceramic White Smooth Top Medium ........... 193066 ........... €34.50
Ceramic White Smooth Top Coarse ............ 193067 ........... €34.50

Geschikt voor Gel & Acryl

KICK OFF II

ELEKTRISCHE VIJLEN

Kick Off II Elektrische vijl ................................................ 192001

Black ............................................................................. 192010
White ............................................................................. 192011 Revolution ...................................................................... 192005

MANIPOWER REVOLUTIONREVOLUTION

GRATIS 
Manipower Bag 
t.w.v. €14.95

€550.-
€650.-

Ontvang 50% korting op de cursus ‘elektrisch 
vijlen’ bij aanschaf van een elektrische vijl. 

ALLEEN GELDIG BIJ INSCHRIJVING 
TIJDENS DE BEURS. 

WIPES

VLOEISTOFFEN

TABLE TOWELS

Nail Cleanser  ................. van € 13.50 ........................ voor € 10.-
Aceton  ........................... van € 13.95  ....................... voor € 10.-
Finishing Wipe  ............... van € 12.95  ....................... voor € 10.-
Remover Non Aceton  ...... van € 13.50  ....................... voor € 10.-
Hand Cleanser  ................ van € 11.95  ....................... voor € 10.-
Alcohol 70%  .................. van € 10.95  ....................... voor € 7.95
PREP & WIPE
Spray ............................. 135021 .....................................€ 6.95
100ml ............................. 135015 .....................................€ 5.50
500ml ............................. 135016 .....................................€ 8.95
1000ml ........................... 135017 .....................................€ 14.50

VLOEISTOFFENVLOEISTOFFEN

LITERVOORDEEL 

ERGO ELBOW SUPPORT 
179003 | €24.95 

Nail Wipes .......... 175022
1 rol ................... € 3.75
2 rollen .............. € 2.95 per stuk
4 rollen .............. € 2.50 per stuk

Brush Wipes ....... 175019
1 rol ................... € 3.75
2 rollen .............. € 2.95 per stuk
4 rollen .............. € 2.50 per stuk

Bij afname van 2 rollen geplastificeerde Table Towels 
(samen € 13.50) een pak van 50 witte Table Towels 
t.w.v. € 6.35 gratis.

€ 2.95 per stuk
€ 2.50 per stuk

€ 2.95 per stuk

€ 2.95 per stuk€ 2.95 per stuk
€ 2.50 per stuk
€ 2.95 per stuk
€ 2.50 per stuk
€ 2.95 per stuk
€ 2.50 per stuk

Chrome effect is populairder dan ooit en dankzij 
Magnetic Magic Chromes is een extreem spiegel 
effect nu binnen handbereik! Tip: speel met 
verschillende kleuren achtergronden voor een 
ander resultaat.

* Navulling 5 stuks 176043 | €3.95 
Geef iedere kleur gelpolish of colorgel een verbijsterend Holographic 
e� ect

Nail Art By 
Chantal Schwede

Also Available

Galaxy
108102

Carnaval in Rio
108101

Faces Of  
The World

108103

Faces Of The World

Preview
108100

Al vanaf

€0.25OUTLET!
Diverse producten voor lage prijzen!

Ontvang 
vijlen’ bij aanschaf van een elektrische vijl. 

€175.-
€199.-

Chianti Kiss

103284

stevigheid of gebruik het om de 
nagel te corrigeren. 

€14.95
19.95

MAGIC PIGMENT BRUSH* 
176042 | €6.95

€275.-
€325.-

RHINESTONE BRUSHESRHINESTONE BRUSHESRHINESTONE BRUSHESRHINESTONE BRUSHES

MERMAID POWDER IN SPRAY | €18.95
Met de Mermaid Glitter Spray creëer je 
oogverblindende nagels. Bij het zien van het 
parelmoer effect zullen je klanten razend enthousiast 
worden! Mermaid Powder is verkrijgbaar in een spray 
waardoor je het eenvoudig kunt aanbrengen. Je sprayt 
Mermaid Powder in de plaklaag van een Gelpolish of 
Color Gel naar keuze en hardt het daarna uit in de 
lamp. Verzegel de nagel met Topgel naar keuze. 

Transparent Multi Glitter..................................................118067
Transparent Red Gold......................................................118068
NIEUW Violet..................................................................118069
NIEUW Blue/Green..........................................................118070

Als jij het Chrome effect wilt 
bereiken of veel met Magic Pigments 
werkt is Magic Shine Supreme Finish 
onmisbaar. Hardt Magic Shine 30 
seconden uit in de Twinlight of 1 

minuut in UV en poets daarna 
het gewenste pigment in met 
de Magic Pigment Brush. Het 
gekozen pigment zal glanzen 
als een spiegel! Tip: Wil je 
Holographic Pigment gebruiken 
hardt de Magic shine dan 10 
seconden uit in de Twinlight of 
30 seconden in UV.

Deze nieuwe Supreme Finish is 
flexibel en heeft veel UV filters om 
verkleuring van Gelpolish of colorgel 
te voorkomen. Supreme Finish 
Flex&Shine kan over Gelpolish op 

natuurlijke nagels worden gebruikt 
en over gel of acryl. Hardt uit 
zonder plaklaag. 

HOLOGRAPHIC CHROME 
118076 | €6.95

Aanbiedingen in deze mailing gelden alleen tijdens de Beautyspot.nl Live Edition 2016. Niet in combinatie met bestaande kortingen of acties. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Seal & Protect Solution 15ml ......130007 ....................€ 21.95Seal & Protect Solution 15ml


