
* Niet in combinatie met andere acties / kortingen. 

© G r o o t h a n d e l

O p l e i d i n g s c e n t r u m

B e g e l e i d i n g  p r o d u c t g e b r u i k

Beauty ‘R Us • Esp 220 (bedrijfsnummer 2315), 5633 AC Eindhoven • Postbus 1137, 5602 BC Eindhoven
T +31 (0)40 264 53 37 • F +31 (0)40 264 53 30 • E info@beautyrus.nl • I www.beautyrus.nl

Partner voor iedere pedicure en schoonheidsspecialist(e)t(e)

Afsprakenkaartjes
Uw klanten altijd op tijd

PEDICURE 
INSTRUMENTEN 
2e artikel 30% korting

De acties in deze folder lopen van 2 maart t/m 8 april 2015 en zolang de voorraad strekt.

NIEUW!



4 halen = 3 betalen!4 halen = 3 betalen!
Semperguard 
handschoenen 
Latex, gepoederd, maat 
XS, S, M

Semperguard 
handschoenen 
Latex, poedervrij, maat 
XS, S, M

Semperguard 
handschoenen 
Nitrile, poedervrij, maat 
XS, S, M

Ultrasoon 
reiniger 1 liter
Speciaal voor het 
reinigen van metalen 
instrumenten, frezen en 
boren.

Depilfl ax hars
cartridges
Diverse soorten.

Mescontainer
Veilig mesjes van de 
houder halen met de 
mescontainer. In te 
leveren als ziekenhuis-
afval bij apotheek of 
ziekenhuis.

Overdoos
AltairMed soft 
nitrile hand-
schoenen wit
100 stuks
Maten: XS, S, M

Mondmaskers 
3-laags, groen
Mondmaskers met oor-
elastiekjes en vormbaar 
bij de neus. 
Filter capaciteit 99%. 
Kleur groen. 
Doosje van 50 stuks.

Wattenschijfjes
Rond, 80 stuks per 
verpakking.

PRIJS € 5,50 
P.ST. PRIJS € 7,50 

P.ST. PRIJS € 10,95 
P.ST.

PRIJS € 7,75 
P.ST.PRIJS € 2,25 

P.ST. PRIJS € 2,25 
P.ST.

PRIJS € 8,95 
P.ST.
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Het vak pedicure is een dankbaar beroep. Mensen met 
pijnlijke voeten die na het bezoeken van een pedicure 
pijnloos verder kunnen zorgt ervoor dat de pedicure steeds 
meer de erkenning krijgt die hij/zij verdient. De vraag naar 
pedicures neemt toe, mensen in Nederland worden steeds 
ouder en steeds meer mensen vinden het belangrijk om zijn 

of haar voeten goed te onderhouden. Ook levert de 
pedicure een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de 
klant. Zo pikt de pedicure de eerste signalen op van 
bijvoorbeeld diabetes, een afwijking aan de rug of van de 
heup. Ook de persoonlijke aandacht brengt bij vele klanten 
een lach op hun gezicht.

ER
KEND DIPLOM

A
ERKEND DIPLO

M
A

  Ervaren docenten
  Kleine groep
  Klassikale lessen

Startdata en leslocatie
De opleiding start op 7 april, 12 mei en 16 juni. De opleiding zal 
gegeven worden in het pand van Beauty ‘R Us in Eindhoven. 

Opleidingsduur
De basisopleiding pedicure (avond) duurt +/- 18 maanden, 1 lesdag 
per week. De lestijden zijn van 19.00 uur tot 22.00 uur. Verspreid 
over het opleidingsjaar worden de reguliere schoolvakanties 
gehanteerd. 

Swann Morton
Niet steriel
nr. 10, 15, 20
Per 5 verpakt. 
Doosje van 100 stuks.

Swann Morton
Steriel
nr. 10, 15, 20
Per stuk verpakt. 
Doosje van 100 stuks.

Neopoint 
naalden
Neopoint naalden zijn  
steriele naalden om 
onzuiverheden/milia’s 
uit het gezicht te 
verwijderen.

PRIJS € 13,50 
P.ST. PRIJS € 15,50 

P.ST. PRIJS € 4,65 
P.ST.
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=
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BASISOPLEIDING PEDICURE

Merbach 
wegwerp 
schorten
Schorten van plastic. 
Kleur wit. Eenvoudig 
schort voor eenmalig 
gebruik. Afmeting: 
75 x 140 cm, dikte 
0,03 mm.

PRIJS € 6,95 
P.ST.

4 HALEN
=

3 BETALEN

€ 6,95 

3 BETALEN3 BETALEN

Haarnetjes
Per stuk verpakt. 
Doosje van 100 stuks.

PRIJS € 3,95 
P.ST. PRIJS € 5,- P.ST.

4 HALEN
=3 BETALEN

3,95 

3 BETALEN3 BETALEN

Dental towels
125 Stuks, verkrijgbaar 
in wit, groen, blauw en 
paars.

3 BETALEN
2e ARTIKEL 30% KORTING

PEDICURE INSTRUMENTEN
DIABETISCHE TANGEN - EXCAVATOREN / TAMPONAGEHAAK - MEDISCHE PEDICURETANGEN  

PINCETTEN - PEDICURETANGEN - SCHAREN - KAPPERSSCHAREN

AFSPRAKENKAARTJES
Luxe dubbelzijdige afsprakenkaartjes. 
U heeft keuze uit maar liefst 15 unieke designs. 
De kaartjes hebben een mooie cover en aan 
de binnenzijde kunt u de afspraak voor 
uw klant noteren. 

Per 50 stuks. 

€ 8,95

Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, zijn stuksprijzen en excl. BTW mits anders vermeld. Druk- en zetfouten voorbehouden. De acties in deze folder lopen van 2 maart t/m 8 april 2015 en zolang de voorraad strekt.

Infodag 28 & 31 maartZie voor meer infoonze website



PEDICUREMOTOREN

EasyBreeze pedicuremotor
Superluxe pedicuremotor voor starters en de 
gemiddelde professionele salon. De Easy-
Breeze beschikt over tiptoetsbediening en 
een uiterst nauwkeurige sprayvloeistofrege-
laar met uitneembaar vloeistofreservoir. Het 
toerental van de EasyBreeze behaalt 40.000 
rpm ook bij belasting door de uitgebreide 
elektronica. Links- en rechtsdraaiend in te 
stellen. De EasyBreeze heeft een voetpedaal-
aansluiting voor een nog beter werkgemak.

€ 895,- (€ 22,02 p/mnd)

Aquatronic Jr Maxi met Dental handstuk 
en intern licht + functiespuit
De Aquatronic is compact, functioneel en heeft een 
strakke vormgeving. Betrouwbaar met een groot 
bedieningsgemak. Deze Aquatronic is voorzien van 
een functiespuit en is door gebruik van lucht en 
nevel ideaal om de voet te desinfecteren.

€ 2.999,- (€ 59,38 p/mnd)

PEDICUREMOTOR
BENODIGHEDEN

Voetpedaal EasyBreeze
U heeft geen handbediening 
meer nodig voor het in- en 
uitschakelen van de motor. 

€ 30,-

Pedicurekoffer met trolley
Met uitschuifbaar handvat en 
wieltjes zoals bij een trolley. 

€ 199,-

Omnicut
Speciaal opzetstuk voor dental-
motor om snel eelt weg te 
halen.

€ 435,-

Opvangschaal oprolbaar. 
Ideaal voor ambulant gebruik, 
geschikt voor alle chemische 
vloeistoffen.

€ 29,95

W&H Serviceolie spray 
inclusief spraykop 
Voorkomt droge lagers. 
Geschikt voor alle type 
handstukken. 

€ 49,95 (400ml)

Stofzakje Micro Air
Geschikt voor Orthofex Micro Air

€ 2,35 (per stuk)

W&H Serviceolie spray 

Voorkomt droge lagers. 

Orthofex pedicuremotor 
• Door fi jne verneveling een verkoelende werking
• Een uitneembaar reservoir aan de voorkant
• Gemakkelijk bij te vullen
• Eenvoudig traploze spray regeling
• Het handstuk is 40.000 toeren met een  
 professioneel klemsysteem waardoor frezen 
 altijd goed vast blijven zitten
• Het handstuk is traploos regelbaar
  van 500 tot 40.000 toeren
• Het handstuk is compleet los te halen van de kast

 € 799,- (€ 19,66 p/mnd)

PEDICUREMOTOREN

Orthofex pedicuremotor 

Orthofex Micro Air
• Sterke afzuigcapaciteit
•  40.000 toeren ultralicht handstuk 

met professioneel klemsysteem
• Zowel links- als rechtsdraaiend
• Stofzakje makkelijk te vervangen

€ 750,- (€ 18,45 p/mnd)

wieltjes zoals bij een trolley. wieltjes zoals bij een trolley. 

€ 199,-

Omnicut
Speciaal opzetstuk voor dental-
motor om snel eelt weg te 

Aquatronic Jr Maxi met NSK Pododent 
of Dental handstuk
De Aquatronic is compact, functioneel en heeft 
een strakke vormgeving. Een betrouwbare 
machine met een groot bedieningsgemak. 

Met Pododent handstuk (zonder licht)

€ 1.745,- (€ 43,17 p/mnd)

Met Dental handstuk (zonder licht)

€ 2.175,- (€ 53,51 p/mnd)

Meerprijs voetpedaal 

€ 39,- 

Wij repareren elk type pedicuremotor binnen de branche! 
Hadewe - Aquatronic - M-tronic - Travel-care - Podobreeze - Orthofex - EasyBreeze - Podomonium en diverse andere merken

Het is altijd vervelend als uw pedicuremotor het begeeft en u deze 
moet laten repareren. Bij Beauty ‘R Us bent u gelukkig direct in goede 
handen als het gaat om het repareren van uw pedicuremotor die 
mankementen vertoont. Onze vakkundige monteurs zorgen ervoor dat 
uw pedicuremotor op professionele wijze met de juiste onderdelen zal 
worden gerepareerd.

Op het moment dat u de pedicuremotor heeft aangeboden voor 
reparatie en zelf niet beschikt over een vervangende pedicuremotor, 
kunt u altijd gebruik maken van onze bruikleenmachines, zodat u ook 
tijdens de reparatie van uw pedicuremotor gewoon door kunt werken 
zonder omzet te verliezen of klanten teleur te hoeven te stellen. Alle 
pedicuremotoren worden uitsluitend gerepareerd met enkel originele 
onderdelen.

Onderhoud laten plegen aan uw pedicuremotor
U kunt uw pedicuremotor voor onderhoud afgeven van maandag t/m 
vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur. Opsturen kan natuurlijk ook. 

Bel ons voor het maken van een afspraak op 040- 264 53 37 
of stuur een e-mail naar: service@beautyrus.nl

worden gerepareerd.

REPARATIE PEDICUREMOTOREN

uw pedicuremotor op professionele wijze met de juiste onderdelen zal uw pedicuremotor op professionele wijze met de juiste onderdelen zal 
mankementen vertoont. Onze vakkundige monteurs zorgen ervoor dat 
uw pedicuremotor op professionele wijze met de juiste onderdelen zal 

onderdelen.

Onderhoud laten plegen aan uw pedicuremotor

uw pedicuremotor op professionele wijze met de juiste onderdelen zal 

Onderhoud aan uw podobreeze pedicuremotorVanaf slechts! € 50,-

AMBULANTE PEDICURE

MEDISCHE PEDICURE

Opvangschaal oprolbaar
Ideaal voor ambulant gebruik, geschikt 
voor alle chemische vloeistoffen.

€ 29,95

Ambulante loupelamp
De ambulante loupelamp met knijpklem 
is heel makkelijk mee te nemen in 
een koffer en heel makkelijk aan een 
beensteun te klemmen.

€ 41,30

Beensteun ambulant zwart
Voor de ambulante pedicure inclusief 
gratis draagtas. Het beendeel is draaibaar.
 In hoogte verstelbaar van 50 cm tot 66 cm.

€ 59,95

AMBULANTE PEDICURE

Blauwdruk pakket
Complete set voor het maken 
van een blauwdruk. 
Inhoud: raam, papier, inkt, 
roller, aftekenbeen.

€ 57,75

Onyclip
8 strips. Verkrijgbaar in twee 
maten: 0,10 en 0,15mm

€ 39,65

B/S Spange Magnet 
Classic strips maat 14 t/m 24 
per stuk.

€ 2,85

Spanners metaal
De correctiebeugel wordt 
gemaakt van een chroom-
stalen draad.
50 stuks.

€ 12,25

Spanners metaal

Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, zijn stuksprijzen en excl. BTW mits anders vermeld. Druk- en zetfouten voorbehouden. De acties in deze folder lopen van 2 maart t/m 8 april 2015 en zolang de voorraad strekt.



De acties in deze folder lopen van 2 maart t/m 8 april 2015 en zolang de voorraad strekt.

Behandelstoel Eva
Behandelstoel met een hoog comfortgehalte door een zeer 
stabiel frame. Uitgevoerd met 4 motoren (hoog/laag, rugleuning, 
beendeel en de kantelstand). Is 240 graden om zijn as te 
draaien voor uw werkgemak en zowel het beengedeelte en de 
hoofdsteun is te verlengen. De armleuningen bewegen 
automatisch mee wanneer de stoel in zijn ligpositie wordt 
gebracht. Witte naadloze PU bekleding van hoogwaardige 
kwaliteit, eenvoudig te reinigen.

Behandelstoel Lonneke
Behandelstoel met een stabiel frame. Standaard uitgerust met 
3 motoren (hoog/laag, rugleuning en de kantelstand). Met 
uitschuifbare beendelen en hoofdkussen. De hoofdsteun is 
voorzien van een neusgat om massage- en harsbehandelingen 
te geven. De witte naadloze PU bekleding van hoogwaardige 
kwaliteit is eenvoudig te reinigen. 

Werkkruk Cameron
Comfortabel en elegante 
ponyzit met rugleuning. De 
ponyzit is uitgerust met een 
gasveer hendel om de hoogte 
aan te passen.
• In hoogte verstelbaar 62 cm tot 78 cm

van € 119,95

voor € 99,95

Verkrijgbaar in 3 kleuren:

INFORMEER NAAR ONZE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN!

Ponyzit Mia
Deze ponyzit is uitgerust 
met drie gasveer hendels om 
de hoogte, rugleuning en 
hellingshoek aan te passen. 
• Ergonomisch gevormde rugleuning

• In hoogte verstelbaar 62 cm tot 78 cm

van  € 179,95

voor € 149,95

Werkkruk Speedy
Deze werkkruk is uitgerust 
met een gasveer hendel om 
de hoogte aan te passen.  
• In hoogte verstelbaar 62 cm tot 78 cm

van € 69,95

voor € 49,95

Verkrijgbaar in 3 kleuren:

Werkstoel Ergonomic 
Pedicure werkstoel met een 
anatomische U-vormige 
draaibare leuning (360º). 
• Roteerbaar 360º 

•  In hoogte verstelbaar 44 cm tot 55 cm

van € 89,95

voor € 79,95

Verkrijgbaar in 3 kleuren:

Behandelstoel Isabelle
Hoogwaardige behandelstoel. Standaard beschikt deze 
behandelstoel over 4 motoren (hoog/laag, rugleuning, kantel-
stand en beendeel). De witte naadloze PU bekleding van 
hoogwaardige kwaliteit is eenvoudig te reinigen. 

Behandelstoel Shanice
Topsegment pedicurestoel (zeer stabiel frame). Standaard 
beschikt deze behandelstoel over 3 motoren (hoog/laag, 
rugleuning en de kantelstand) en twee gasveren voor het 
bedienen van de gescheiden beendelen. De witte naadloze PU 
bekleding van hoogwaardige kwaliteit is eenvoudig te reinigen. 

WERKMEUBELSWERKMEUBELSWERKMEUBELSWERKMEUBELSWERKMEUBELS

1  Trolley Simpel  € 104,95

2  Proftrolley Basic € 139,95

3  Proftrolley Deluxe € 169,95

4  Werkmeubel met 4 lades € 179,95

WERKMEUBELS
1 2 3

4

Loupelamp Clearview 5
Loupelamp met LED-verlichting 
waarbij de lichtintensiteit 
kan worden aangepast. 
Deze loupelamp heeft een 
vergroting van 5 dioptrie. 
van € 174,95

voor € 149,00

Loupelamp Clearview 3
Loupelamp met LED-verlichting. 
Deze loupelamp heeft een 
vergroting van 5 dioptrie. 
van € 104,95

voor € 95,00

€ 1363,46 

€ 1514,95
vanaf € 37,27 p/mnd.

€ 1575,95 

€ 1339,95
vanaf € 32,96 p/mnd.

€ 1879,95 

€ 1599,95
vanaf € 38,62 p/mnd.

Behandelstoel EvaBehandelstoel EvaBehandelstoel Eva

€ 1849,95 

€ 1569,95
vanaf € 38,62 p/mnd.

RICHT JE WERKPLEK IN ZOALS JIJ HET WIL

Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, zijn stuksprijzen en excl. BTW mits anders vermeld. Druk- en zetfouten voorbehouden.



€ 159,95 € 209,95

Harsbenodigdheden
Harsspatels, harsstrips en 
postepil-olie

vanaf € 4,95

Harsverwarmers 
Passende harsverwarmer voor ieder harsproduct

€ 50,60 € 56,30 € 55,45 € 101,60 € 140,70 

Harsblikken 
Naturel & azuleen 
500 en 800 gr

vanaf € 6,90

Harsblokken 
Diverse soorten

€ 9,95

Bezoek voor het uitgebreide assortiment de website: www.depilfl ax.nl

Paraffi neset 
Uitgebreide startersset

€ 149,00

Paraffi ne toebehoren
Peeling, wanten, sloffen etc 

vanaf € 6,05vanaf € 4,

Paraffi ne verwarmer 
Verwarmer voor uw paraffi ne

€ 99,95

DEPILFLAX HARS & PARAFFINE

HARSPAKETTEN 
van starter tot professional

15%
KORTING

ALLE PARAFFINE

4 HALEN
=3 BETALEN

ALLE HARSPATRONEN 

€ 104,95 € 109,95 € 124,95

Bestel online via
www.beautyruswebshop.nl

Voor 15.00 uur besteld,
dezelfde dag verzonden

Veilig en snel betalen 
via iDeal en Paypal

Gratis verzending
boven de € 100,-

✈

✈

✈


