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De acties in deze folder lopen van 29 september t/m 10 november 2014 en zolang de voorraad strekt.

Partner voor iedere pedicure en schoonheidsspecialist(e)

Basisopleiding
Pedicure
Creëer nieuwe kansen
voor jezelf!

4 halen = 3 betalen*

Op diverse gebruikersartikelen

Nieuw!
Het complete
Gehwol assortiment



BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR ALLE 
GEHWOL PRODUCTEN OF KOM 
LANGS IN ONZE SHOWROOM.

Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, zijn stuksprijzen en excl. BTW mits anders vermeld. De acties in deze folder lopen van 29 september t/m 10 november 2014 en zolang de voorraad strekt.

4 halen = 3 betalen!
Dental towels
125 Stuks.
Blauw, groen, wit en 
paars

Semperguard 
handschoenen 
Latex gepoederd maat 
XS, S, M

Alcohol 70% 
5 liter*
Voor chemische 
desinfectie van 
gereedschap en kleine 
oppervlakten. 

Mescontainer
Swann Morton
Voor het veilig opber-
gen van uw gebruikte 
mesjes.

Semperguard 
handschoenen 
Latex poedervrij maat 
XS, S, M

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

Overdoos
AltairMed soft 
nitril hand-
schoenen wit
100 stuks
Maten: xs, s, m

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

Podo spray  
Soft 5 liter*
Vloeistof voor de 
spraytechniek met 
stofvangende en 
koelende werking.

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

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

Gedemineraliseerd 
water 1 liter
Voor gebruik in Vapozone 
of pedicure apparaat. 
Ook ter verdunning van 
Alcohol 96%.

Haarnetjes
Per stuk verpakt. 
Doosje van 100 stuks.

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

Sekusept plus 
2 liter
Reinigings- & desinfectie-
middel, speciaal bestemd 
voor medische instru-
menten.

PRIJS h 5,00 
P.ST.

PRIJS h 5,50 
P.ST.

PRIJS h 13,90 
P.ST.

PRIJS h 2,25 
P.ST.

PRIJS h 7,50 
P.ST.

PRIJS h 7,75 
P.ST.

PRIJS h 8,95 
P.ST.

PRIJS h 13,50 
P.ST.

PRIJS h 13,50 
P.ST.

PRIJS h 3,50 
P.ST.

PRIJS h 15,50 
P.ST.

PRIJS h 1,10 
P.ST.

PRIJS h 3,95 
P.ST.

PRIJS h 6,95 
P.ST.

PRIJS h 37,20 
P.ST.
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* online max. 6 per klant * online max. 6 per klant

Nieuw! 
HET COMPLETE ASSORTIMENT 

GEHWOL PRODUCTEN

Gehwol blauw 500 ml 
met pomp

Voor droge en gesprongen huid. 
Natuurlijke vetten zoals lanoline 
verzorgen de droge, ruwe voet-
huid en maken haar weer soepel 
en glad. Kamfer en menthol ver-
zachten branderige voeten. Anti-
septisch, voorkomt voetschimmel 
en jeuk. Normaliseert de zweet-
vorming en deodoriseert. Ook 
geschikt voor diabetici.

€ 18,95

Gehwol Emulsie 500 ml 
met pomp

Voor voet massage. Vormt een 
glijdende film op de huid die 
massage aangenaam maakt. 
Natuurlijke etherische oliën uit ro-
zemarijn, lavendel en pepermunt 
verkwikken.

€ 16,30

Gehwol extra 75 ml

Een universele crème voor de 
verzorging en bescherming 
van sterk belastte of afgematte 
voeten. Heeft een positief effect 
op koude voeten, wintertenen en 
overmatige voettranspiratie. 
Is een samenstelling van huidbe-
schermende vetten en speciale 
medicinale zeep met natuurlijk 
voorkomende oliën. 

€ 4,35 P.ST.

Gehwol Fluid 15 ml 
druppel pipet

Bevat eeltverzachtende desin-
fecterende stoffen opgelost in 
speciale alcohol. Hulpmiddel bij 
de behandeling van ingegroeide 
nagels en bij het verwijderen van 
overtollig eelt en likdoorns.

€ 4,35 P.ST.

11+1
GRATIS

11+1 GRATIS11+1 GRATIS

11+1
GRATIS



PEDICUREMOTOREN

EasyBreeze pedicuremotor
Superluxe pedicuremotor voor starters en de 
gemiddelde professionele salon. De Easy 
Breeze beschikt over tiptoets bediening en 
een uiterst nauwkeurige sprayvloeistofrege-
laar met uitneembaar vloeistofreservoir. Het 
toerental van de Easy Breeze behaald 40.000 
rpm ook bij belasting door de uitgebreide 
elektronica. In te stellen links- en rechtsdraai-
end. 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, door 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,-

Pedicure koffer 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,-

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)

Orthofex pedicuremotor  
• Door fijne 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 klem systeem waardoor alle frezen  
 te allen tijde goed vast blijven zitten.
• Handstuk traploos regelbaar 
  van 500 tot 40.000 toeren.
• Het handstuk compleet los te halen van de kast.

 € 799,- (€ 19,66 p/mnd)

Orthofex Micro Air
• Sterke afzuigcapaciteit
•  40.000 toeren ultra licht handstuk  

met professioneel klem systeem
• Zowel links als rechts draaiend
• Stofzakje makkelijk te vervangen

€ 750,- (€ 18,45 p/mnd)

De acties in deze folder lopen van 29 september t/m 10 november 2014 en zolang de voorraad strekt. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, zijn stuksprijzen en excl. BTW mits anders vermeld.

Aquatronic Jr Maxi met NSK Pododent 
of Dental handstuk
De Aquatronic is compact, functioneel en heeft 
een strakke vormgeving. Betrouwbaar 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 pedicure motor 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 
pedicure motoren worden uitsluitend gerepareerd met originele 
onderdelen.

Onderhoud laten plegen aan uw pedicuremotor
U kunt uw pedicure motor 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 040- 264 53 37 of stuur 
een email naar: service@beautyrus.nl

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.
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  Ervaren docenten
  Kleine groep
  Klassikale lessen

Startdata en leslocatie
Kijk voor de actuele startdatum op onze website www.beautyrus.nl. 
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. 

Wat komt er aan bod?
Tijdens de lessen komen alle vereiste onderwerpen over het vak pedi-
cure en het menselijk lichaam aan bod. De lessen bevatten onder an-
dere onderwerpen zoals algemene en specifieke anatomie, pathologie, 
orthopedie en fysiologie, theorie over de pedicurepraktijk, hygiëne, 
arbo en mileu. Ook leer je hoe je een anamnese en een blauwdruk kan 
maken. In de praktijklessen leer je alles over de behandeling van de 
voet, nagels en huid. Ook leer je hoe je de belangrijkste ondernemers-
vaardigheden kan toepassen, want 9 op de 10 pedicures is zelfstandig 
zonder personeel.  

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 125,-

Optie a: Basispakket + boeken
Optie b: Basispakket + boeken + pedicuremotor

Optie a: Lesgeld + basispakket a in 20 termijnen van € 147,50
Optie b: Lesgeld + basispakket b in 20 termijnen van  € 187,50

Bijkomende kosten zijn het examengeld deze worden in rekening 
gebracht op basis van de afgenomen (her)examens. Hieronder de 
examenkosten op basis van de reguliere opleidingsduur en inhoud.
 
Gebruik TCI Online* (per jaar)  €  55,- 
Mondeling examen ondernemersvaardigheden*  € 104,- 
4x Theorie-examen à € 53,- p.st*  € 212,-
Praktijkexamen*  € 157,-

Voor examens gelden de kosten van de exameninstelling, de vermeldde 
examenkosten zijn een indicatie.

Bij betaling in één keer ontvang je 2% korting
Alle bedragen zullen worden vermeerderd met 21% BTW.  
Boeken 6% BTW, examens zijn vrijgesteld van BTW.

Meer informatie en inschrijven: www.beautyrus.nl

*  Facturatie examengeld geschiedt door TCI examenbureau op basis 
van de dan geldende tarieven van de exameninstelling. 
De aantallen zijn exclusief eventuele herexamens.

BASISOPLEIDING PEDICURE

REPARATIE PEDICUREMOTOREN

Onderhoud aan uw podobreeze pedicuremotorVanaf slechts! € 50,-



Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, zijn stuksprijzen en excl. BTW mits anders vermeld. De acties in deze folder lopen van 29 september t/m 10 november 2014 en zolang de voorraad strekt.

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:

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:

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 Eva
Behandelstoel met een hoog comfortgehalte door een 
zeer stabiel frame. Uitgevoerde met 4 motoren (hoog/
laag, rugleuning, beendeel en de kantelstand). Is 240 
graden te draaien om zijn as 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 Design
Behandelstoel met een luxe uitstraling en uiterst stabiel frame. 
Uitgevoerd met 3 motoren (hoog/laag, rugleuning en de 
kantelstand) De armleuningen bewegen automatisch mee 
wanneer de behandelstoel in zijn ligpositie wordt gebracht.
Witte naadloze PU bekleding van hoogwaardige kwaliteit, 
eenvoudig te reinigen.

INFORMEER NAAR ONZE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN!

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

Behandelstoel Shanice
Top segment 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. 

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

WERKMEUBELS

1  Trolley Simpel   € 104,95

2  Proftrolley Basic €   160,-
3  Proftrolley Deluxe € 199,95

4  Werkmeubel met 4 lades € 179,95

1 2 3

4

€ 1347,- 

€ 1144,95
vanaf € 28,17 p/mnd.

€ 1575,95 

€ 1339,95
vanaf € 32,96 p/mnd.

€ 1879,95 

€ 1599,95
vanaf € 38,62 p/mnd.

€ 1849,95 

€ 1569,95
vanaf € 38,62 p/mnd.

RICHT JE WERKPLEK IN ZOALS JIJ HET WIL



Depilflax
Depilflax is een van ‘s werelds marktleiders op gebied 

van producten voor ontharen, harsen en paraffine. 

Jarenlange ervaring zorgt ervoor dat de harsen van 

Depilflax bekend staan om de goede producteigen-

schappen en gebruiksvriendelijkheid. 

uw eigen account
uw persoonlijke verlanglijstje
betalen via i-Deal en PayPal

Harsbenodigdheden
harsspatels, harsstrips en postepil-olie

v.a. 2,84

Harsverwarmers 
passende harsverwarmer voor ieder harsproduct.

59,60 56,30 55,45 101,60 140,70

Harsblikken 
naturel & azuleen
500 en 800gr.

Harsblokken 
naturel & azuleen

v.a. 

9,95

v.a. 
6,90

Bezoek voor het uitgebreide assortiment de website: www.depilflax.nl

Harspakketten 
klein, groot, harsblikken 
en harsblokken

104,95 109,95

129,95

209,95

159,95

15% KORTING 
op alle paraffineproducten

10% KORTING
op alle harsproducten

(pakketten uitgesloten)

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT!

Harsblokken Harspatronen

COTTON CAPPUCCINO ARGAN OIL

149,00

Paraffineset

Paraffine toebehoren
peeling, wanten, sloffen, 
3 kg paraffine, etc.

v.a. 

6,05

Paraffine verwarmer 
gepaste harsverwarmer voor uw 
paraffine.

v.a. 

99,95

v.a. 

6,35
Paraffine
in diverse geuren

Harspatronen 
voor ieder 
huidtype

v.a. 

2,25


