EEN ZWANGERE
KLANT? WAT KUN
JE HAAR VERTELLEN
NAGELSTYLING
ZONDER VIJLEN
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DE WARME KORAAL TINT PAST
BIJ DE NUDETREND

ZO CREËER JE EEN GEL LOOK
EFFECT ZONDER DE TOEPASSING
VAN EEN LAMP.

^y&u?Ciï^
THEPANTONECOLOROF20H

DE DUBBELLAAGSE MASKERS
HYDRATEREN EN VERZACHTEN
VIJFTIEN MINUTEN

HÉT PAKKET OM JEZELF MEE IN DE
WATTEN TE LEGGEN
2 PRO SPA MOISTURIZING
GLOVES & SOCKS | OPI's Pro Spa

3 LIVING CORAL | De trendy

4 TIME TO RELAX | Af en toe moet

Wilz lanceert Lacquer Basic, 12

Pantone kleur van 2019 is Living

je een momentje voor jezelf pakken.

kleuren langhoudende, sneldrogende

range is uitgebreid met twee nieuwe

Coral, een geweldige kleur die het

Bij Florence Beauty & Nails ben je

nagellak met intensieve dekkracht

producten; intensief verzorgende

ook bij jou in de salon geweldig zal

aan het juiste adres. Het Florence

en mooie glans, ledere kleurlak kan

hand- en voetmaskers voor eenmalig

gebruik. Deze Moisturizing Gloves

doen. De warme koraal tint past
bij de Nude trend; combineer met

verwenpakket is hét pakket om jezelf

met de Gel Studio Top Coat afgelakt
worden. De Malu Wilz Nail Lacquer

& Socks zijn makkelijk te integreren

rosé gouden accessoires voor een

pakket bevat: Florence Slaapmasker,

is optimaal afgestemd op deze

in je salonmenu en bieden een luxe

zachte vrouwelijke stijl of combineer

Florence Towel, Hands & Body

topcoat. De Top Coat zorgt voor een

wellness en/aring. De dubbellaagse

Living Coral met jeans en zilveren

Spoom, Hands & Body Sugar en de

langere houdbaarheid en een intensief

maskers hydrateren en verzachten in

accessoires voor een stoere look.

Hands & Body Pudding.

glanzende finish. Zo creëer je een gel

vijftien minuten zelfs extreem droge

Living Coral past bij iedereen.

www.florencebeautyandnails.nl

www.magneticnaildesign.com

l GLANZENDE NAGELS ] Malu

look effect zonder de toepassing van

huid met serum op basis van vitamine

een lamp. Om de lak en topcoat te

E, macadamia olie, shea boter en aloë

verwijderen kan een nagellak-remover

vera. Doordat je van het handmasker,

gebruikt worden. Malu Wilz Fast Dry

via het geperforeerde lijntje,

Drops zijn druppels die de lak sneller

eenvoudig de vingertoppen kunt

laten drogen en deze beschermen

verwijderen, kun je tegelijkertijd een

tegen krassen. Een complete display

OPI ColorTreatment aanbrengen. Bij

bevat drie stuks van alle kleuren, de

de voetmaskers kun je eenvoudig de

Top Coat en de Fast Dr/ Drops.

voorkant verwijderen, zodat de tenen

www.haparko.nl

vrij liggen en je ook hier de gewenste

mee in de watten te leggen. Het

Color Treatment kunt toepassen.
www.opi.nl
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BUVAKANTIEDROMEN
HOREN KLEUREN

EEN GEKLEURDE WENKBRAUWGEL
MET MICROVEZELS DIUE
WENKBRAUWEN MEER KLEUREN
VOLUME GEEFT

DEZE LOTION GEEFT EEN GOEDE

GELEIDING VOOR HAND- EN

VOETMASSAGES

BIJZONDER GESCHIKT

VOOR HET MAKEN VAN

TE GEKKE 3D NAIL ART

DESIGNS!

5 VOOR PERFECTE BROWS |

e IBIZA ROADTRIP |

7 PLASTIGELS | De Plasti Gels van

8 INTENS DUO | Geen schrale,

Tonya Crooks, dé wenkbrauwstylist

Vakantievooruitzichten of nostalgische

Magnetic zijn bijzonder geschikt voor

droge en geïrriteerde huid meer,

van de sterren, introduceert haar

herinneringen, bij vakantiedromen

het maken van te gekke 3D Nail Art

geef handen, voeten en lichaam

nieuwste product Instatint- een

horen kleuren. De nieuwste collectie

Designs!!

een beschermende 'boost' met

gekleurde wenkbrauwgel met

van 'just Nailit Gelpolish' brengt ons

Er zijn zes nieuwe prachtige

MellowMoist en BoostingBalm van

microvezels! Deze nieuwste aanwinst

naar Ibiza. De kleuren uit deze collectie

pastelkleuren waar je uit kunt kiezen.

de Indulge Spa Mani/Pedi collectie.

voor je beautycase garandeert

nemen je mee ontdekkingstour over

www.magneticnaildesign.com

#betterbrowsforever! Instatint is

het magische eiland. De display met

hebben en rijke basis van genezende

een gekleurde wenkbrauwgel met

showbox is gevuld met vijf colorcoats

Aloë Vera, voedende Shea butter,

microvezels die je wenkbrauwen

in de volgende kleuren; Ravishing,

ontstekingsremmende antioxidant

meer kleur en volume geeft voor

Impulsive, Balearic Beat, Rebble

Green tea extract, jojoba en het

natuurlijk vollere wenkbrauwen.

en Vintage, 'just Nailit Gelpolish'

herstellende vitaminecomplex: A,

De gepigmenteerde formule kleurt
je wenkbrauwen, definieert de

beschermt en kleurt nagels met
21 + dagen houdbaarheid. Wordt

vorm en zorgt dat deze vorm de

eenvoudig als een lak aangebracht en

MellowMoisten BoostingBalm

E, F en provitamine B5. Verwen het
lichaam met de herstellende, snel
intrekkende 'all-over-body' lotion

hele dag behouden blijft. Met het

uitgehard onder uv, led of ccfl.

MellowMoist. Deze lotion geeft

dunne flexibele borsteltje kun je je

www.nailitproducts.com

tevens een goede geleiding voor

wenkbrauwen eenvoudig in model

hand- en voetmassages. 'Boost' de

brengen. De gel is verkrijgbaar

huid met BoostingBalm, geef elke

in drie met de hand gemengde

vermoeide, overbelaste of geïrriteerde

kleuren, om het contrast van donkere

huid een dagelijkse kuur met deze

wenkbrauwen te verzachten of de

beschermende, rijkverzadigde crème.

intensiteit van lichtere wenkbrauwen

Kalmeert, geneest, voedt en versnelt

te vergroten. Met Instatint creëer je

het herstel van de huid en is deaal

eenvoudig een opvallende of juiste

voor een verzorgende afsluiting

zachte, perfecte look. Combineer

van elke salonbehandeling en voor

eventueel met andere producten

salonverkoop.

van BrowGal voor nog meer

www.nailitproducts.com

mogelijkheden.
www.thebrowgal.nl
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EEN NATUURLIJKE FORMULE MET
EEN HOGE PIGMENTATIE, DIE

NIET ALLEEN OP DE HAARTJES

HECHT MAAR OOK OP DE HUID,

10

NAAST HET FEIT DAT ZE DE NAGELS
VOORZIEN VAN EEN PRACHTIGE KLEUR,
WORDENDE NAGELS TEGELIJKERTIJD
VERZORGD.

OOK VOOR DE TEENNAGELS
EEN EYECATCHER

11

VERANDERT JE FAVORIETE
DAGCREME IN EEN
NATUURLIJKE ZELFBRUINER

9 VROLIJKE KLEUREN | Vrolijk, fel,

10 WEELDERIGE WENKBRAUW

11TANNING-OP-MAAT | Met

12 ITALIAANSE SCHONE

zomers, kleurrijk en creatief is deze

l Brow Define van Mineralogie is

Perle de Soleil zet Marc Inbane de

Voor het komende voorjaar/zomer

nieuwe nagellak display Dash & Splash

de perfecte tooi om een volle en

volgende stap in self tanning. Perle

seizoen introduceert Trind de Cinque

Color's van Mavala. Ook voor de

weelderige wenkbrauw te creëren.

de Soleil is finalist van de Cosmoprof

Terre Charm collectie. Een collectie

teennagels een eyecatcher. De kracht

Een natuurlijke formule met een

Awards 2019. Perle de Soleil

van zes verzorgende nagellakken in

van de Mavala nagellak is nog altijd

hoge pigmentatie, die niet alleen op

verandert je favoriete dagcrème in

een gelimiteerde oplage. De chique

de zuurstof- en vochtdoorlatendheid.

de haartjes hecht maar ook op de

een natuurlijke zelfbruiner en is de

en verfijnde collectie bevat een

Ook is de lak vrij van formaldehyde,

huid. Met het schuine potlood kun je

perfecte oplossing voor zelfbruining-

aardbeienrood, een klassiek rood,

parabenen, kamfer en tolueen. 36

de wenkbrauw invullen en de vorm

op-maat. De druppels kunnen tijdens

een poederroze, een lichte nude,

flesjes, 6 kleuren van 5 mi.

definiëren. Gebruik het borsteltje om

de bestaande huidverzorgingsroutine

een vrolijke turkoois en een zachte

www.snelimport.nl

de wenkbrauw in model te brengen

eenvoudig met elke dagcrème

mintgroen.

en het pigment met de wenkbrauw

worden gemengd. De viervoudige

Met deze collectie neemt Trind je mee

teveri/agen. Bold, natural, beautiful.

tanning-technologie zorgt voor een op

op reis naar Cinque Terre, Italië, waar
we genieten van de schoonheid van

Kies de kleur die het dichtst bij de

maat gemaakte en gezonde, natuurlijk

natuurlijke haarkleur ligt. Vanaf nu

ogende teint.

de kleurrijke dorpen, afkoelen in de

verkrijgbaar in vier verschillende

www.marcinbame.nl

turquoise wateren van de Ligurische

tinten.

zee, wandelen langs de Via dell'Amore

www.minkbc.nl

en de dag afronden met de beste
Italiaanse gelato.
Trind's Caring Color nagellakken zijn
meer dan alleen maar decoratief.
Naast het feit dat ze de nagels
voorzien van een prachtige kleur,
worden de nagels tegelijkertijd
verzorgd en versterkt.
www.trind.com

maart 2019 73
Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.

