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De acties in deze folder lopen van 21 juni t/m 31 juli 2015 en zolang de voorraad strekt.

HET IS 
WEER
ZOMER  
Profiteer nú van 
onze aanbiedingen* 
en vul uw inventaris 
aan voor de zomer!

NIEUW!
MINI MAGIC 2
De nieuwste, betrouwbare en 
comfortabele pedicuremotor.

© 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



4 halen = 3 betalen!

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

Dental towels
Groen, roze en wit.
Verpakking 125 stuks.

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.

Semperguard 
Handschoenen 
Nitril, poedervrij
maat S, M.

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

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.

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 14,95 

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 1,50 
P.ST.

PRIJS h 3,95 
P.ST.
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* online max. 4 per klant * online max. 4 per klant

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

PRIJS h 6,95 
P.ST.

4 HALEN
=

3 BETALEN



NIEUW! NIEUW! NIEUW!

260 mm 200 mm

200 mm

50 mm

De acties in deze folder lopen van 21 juni t/m 31 juli 2015 en zolang de voorraad strekt.

De MiniMagic 2 is voorzien van een blokkeerbeveiliging waardoor de 
pedicuremotor zichzelf automatisch uitschakelt voordat deze overbelast 
kan raken. Verder geeft de MiniMagic 2 een mededeling op het display 
zodra deze toe is aan onderhoud. 

Voordelen van de Mini Magic 2

• Moderne elektromotor
• Veel kracht, ook bij lage toerentallen
• Traploos instelbaar
• Lange levensduur
• Onderhoudsvriendelijk
• Blokkeerbeveiliging en servicemelding

Optionele accessoires
De MiniMagic 2 is leverbaar inclusief: 

Handstuk met ingebouwde LED-verlichting 
Waarmee u nog nauwkeuriger kunt werken.

Voetpedaal
Voor het in- en uitschakelen van de pedicuremotor.

Voetpedaal met toerenregeling
Voor het in- en uitschakelen van de pedicuremotor en het regelen van 
het aantal toeren.

Externe luchtaansluiting
Waarmee de MiniMagic 2 middels een leiding wordt voorzien van 
lucht.

Handvat
Waarmee u de MiniMagic 2 eenvoudig kunt verplaatsen.

De MiniMagic 2 is een professionele pedicuremotor die geschikt is voor 
intensief gebruik. Hij blinkt uit in betrouwbaarheid en werkcomfort, zowel 
voor degene die u behandelt als voor uzelf. De MiniMagic 2 wordt geleverd 
met een 3-functies-spuit voor vloeistof, lucht en nevel (combinatie van vloeistof 
en lucht). Het vloeistofreservoir is in de behuizing geïntegreerd.

NIEUW!
in onze 

collectie

Omnicut
Speciaal opzetstuk voor dentalmotor om snel eelt weg te halen.

€ 435,-

€ 2725,-   € 53,96 p/mnd.

Mini Magic 2
Betrouwbaar en comfortabel

Standaard 
inclusief
Dental 

handstuk



DEZE ARTIKELEN NU 
SLECHTS €10

 

WIJ REPAREREN ELK TYPE PEDICUREMOTOR BINNEN DE BRANCHE! 
Hadewe - Aquatronic - M-tronic - Travel-care - Podobreeze - Orthofex - EasyBreeze 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

REPARATIE PEDICUREMOTOREN

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

Door de toepassing van de gepatenteerde keramische Busch KERA-frezen 
bent u zeker van een langdurende scherpheid van uw frezen. De snijkop 
van de KERA-frezen is vervaardigd uit hoogwaardig keramisch materiaal. 
Keramiek heeft een zeer hoge hardheid, hierdoor zal de frees zal lang 
scherp en vormvast bijven.

Tijdens het gebruik van de KERA frees is de druk op het nagelvlak (natuur 
lijke en kunstnagels) aanzienlijk lager waardoor de frees met veel grotere 
nauwkeurigheid kan worden ingezet. De lichte KERA-frezen genereren 
minder warmte wat prettig is voor uw klant en ook wordt de structuur 
van de nagel niet beïnvloedt. Voor patiënten met een metaalallergie 
wordt het inzetten van KERA-frezen ook aanbevolen.

Depilflax Paraffine 500 gr 
Keuze uit: Shea butter, Chocolade 
en Orange & Peach. 

EM-080
Intensieve ultrasoon reinigings-
vloeistof.

Handreiniger 
zeep 1 liter
Ideaal voor het reinigen van uw han-
den na afloop van een behandeling.

2x Alcohol 70% 1 liter
Voor chemische desinfectie van 
gereedschap en kleine opper-
vlakten.  

2X2X

1X

1X
OP=

OP

Nieuw in het assortiment 
Busch Kera frezen

Vellentang 4 mm
Verwijderd makkelijk 
de velletjes rondom 
de teennagels.

Podobreeze 
pedicuremotor

onderhoudsbeurt
Vanaf slechts! 

€ 50,-

BEHANDELSTOEL TOPPERS

2X



 
De acties in deze folder lopen van 21 juni t/m 31 juli 2015 en zolang de voorraad strekt.

Behandelstoel Floor
Functioneel 3-delige behandelstoel uitgevoerd met een 
hydraulische pomp voor het bedienen van de hoogte. De 
rugleuning en het beendeel zijn met een hendel te bedienen. 
De armleuningen evenals de hoofdsteun zijn te verwijderen. 
Deze behandelstoel beschikt standaard over een neusgat. 
De witte naadloze PU bekleding van hoogwaardige kwaliteit 
is eenvoudig te reinigen.

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. De witte naadloze PU bekleding van hoogwaardige 
kwaliteit is eenvoudig te reinigen.

€ 2100,- 

€ 1890,-
vanaf € 46,49 

p/mnd.

€ 765,- 

€ 650,-
vanaf € 46,49 

p/mnd.

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. 

€ 1765,- 

€ 1599,-
vanaf € 39,34 

p/mnd.

HYDRAULISCH

VERSTELBAAR

BEHANDELSTOEL TOPPERS

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. 

€ 1945,- 

€ 1750,-
vanaf € 43,05 

p/mnd.



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

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.

€ 3.045,- (€ 60,29 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)

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 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)

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)

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)

€ 1.795,- (€ 44,16 p/mnd)

Met Dental handstuk (zonder licht)

€ 2.245,- (€ 55,23 p/mnd)

Met Dental handstuk (met intern licht)

€ 2.595,- (€ 51,38 p/mnd)

CREËER JE IDEALE WERKPLEK

Meerprijs voetpedaal 

€ 39,- 



De acties in deze folder lopen van 21 juni t/m 31 juli 2015 en zolang de voorraad strekt.

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

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 € 149,95

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

voor € 95,95

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:

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:

Trolley Simpel

€ 104,95

Proftrolley 
Deluxe

Met 2 lades

€ 189,95

Proftrolley 
Basic

Met 1 lade

€ 159,95

CREËER JE IDEALE WERKPLEK



€ 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.depilflax.nl

Paraffineset 
Uitgebreide startersset

€ 149,00

Paraffine toebehoren
Peeling, sloffen etc. 

vanaf € 6,05

Paraffine verwarmer 
Verwarmer voor uw paraffine

€ 99,95

DEPILFLAX HARS & PARAFFINE

HARSPAKKETTEN 
van starter tot professional

DIVERSE PARAFFINEDIVERSE HARSPATRONEN 

€ 104,95 € 109,95 € 124,95

Bestel online via
www.beautyruswebshop.nl

Voor 15.00 uur besteld,
dezelfde dag verzonden
(Indien voorradig)

Veilig en snel betalen 
via iDeal en Paypal

Gratis verzending
boven de € 100,-

�

�

�


