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Wat is er
nieuw in 2020?
Laat je inspireren door de nieuwe trends!!!

In het Friese plaatsje Twijzelerheide is nagelproduct.nl gevestigd. Friese
passie voor nagels. Een nagelstudio en groothandel waar je terecht kunt voor
alles op het gebied van nagelstyling: van mooie nagels en opleidingen tot
heerlijk shoppen in de “snoepwinkel”.
Beauty Days 2020 staat weer voor de deur. De topdrukte in de salons is weer
voorbij, nu wordt het tijd voor nieuwe kleuren en producten. Beauty Days op
18, 19 en 20 januari is het juiste moment om inkopen te doen voor het
voorjaar. Ruil de klassieke kerst kleuren in voor nieuwe voorjaars tinten.
Beauty Days Gorinchem vindt plaats in Evenementenhal Gorinchem op
18, 19 en 20 januari 2020. De deuren zijn alle dagen geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Bezoek de website www.beautydays-gorinchem.nL voor gratis
toegang gebruik de code 2041 Bezoek ons op de Beauty days.
LS Cosmetics is een gerenommeerd particulier en sfeervol bedrijf, waarbij
persoonlijke aandacht en betrokkenheid een grote rol spelen. Wij verzorgen
de opleidingen voor diegene, die beroepsmatig werkzaam willen zijn als
nagelstylist(e). Wij staan garant voor een vakgerichte opleiding, waar
theoretische en praktische vaardigheden voor het vakgebied worden
verkregen
MAZ Beautyland staat voor “Mooi van A tot Z”. Onze groothandel en webshop
heeft dan ook een heel breed assortiment voor vrijwel iedereen in de uiterlijke
verzorgingsbranche. Zo hebben we meerdere merken voor nagelstyling,
pedicure, massage, wimperstyling, ontharingsspecialisten en alles op het
gebiedt van hygiëne en disposables.
Brazilian Brows is dé henna verf die zich sinds 2006
heeft ontwikkeld tot een van de beste merken op de
markt. De henna van Brazilian Brows is een hoogstaand,
goed door ontwikkeld product met resultaten van zeven
tot veertien dagen op de huid en tot zes weken op de
haartjes zonder haar natuurlijke identiteit kwijt te raken.
En natuurlijk ons deskundig panel. 2020: Nieuw jaar,
nieuw decennium, nieuwe kansen... Het nieuwe jaar is
begonnen, de gekte en de drukte van de feestdagen
liggen weer achter ons. Nu kunnen we ons focussen op
een nieuw, kansrijk jaar met leuke, spannende en
opwindende nieuwigheden en ontwikkelingen. De nagelbranche is constant in ontwikkeling en de nagestyliste
professionaliseert in hoog tempo. En niet in de laatste
plaats door de inspanningen die op dit gebied door
producenten en leveranciers van nagelproducten en
trainingen worden geleverd.

“Everyone has
the key, it just a
matter of using it.”

Veel lees plezier

Inspiration.business

[ 03 ]

NAIL & FASHION ‘20

06

12

1

Een uitgave van

Muchterstraat 47
6511 TX Nijmegen
+31 (0)24 20 60 041
Info@lrmediaencommunicatie.nl
www.lrmediaencommunicatie.nl
facebook: nail&fashion
Uitgever | Lynn Reijnen
Redactie | Erik van Rijswijk
Verkoop | Lynn Reijnen | Ralf Peters
Advertenties | Lynn Reijnen
Vormgeving | Tja Design - Tanja Hubbers
Abonnementen | +31 (0)24 20 60 041
Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip
ingaan. Alle abonnementen lopen tot 1 januari en
worden automatisch verlengd, tenzij de abonnee
uiterlijk voor 1 november van het lopende
abonnementsjaar schriftelijk opzegt.

24

38

Abonnementsprijs voor 6 nummers,
€ 39,95 per jaar.

Copyrights

[ 06 ]

Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen
artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.
Vermenigvuldiging van redactie, in welke vorm dan ook
is zonder schriftelijke toestemming van de uitgever
niet toegestaan. LR media en Communicatie en de bij
deze uitgave betrokken redactie en medewerkers
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen
die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in
deze uitgave opgenomen informatie.

48
[ 04 ]

54

Inhoud

Voorwoord
Coverstory, Nagelproduct.nl
MAZ Beautyland
BeautyNail
LS Cosmetics
Romaysa Nail & Art
Nail Line Cosmetics
VIP Nailsdesign

14

Magnetic Nail DesignI
Urban Nails
Gorge Nails, Column Tracy
Korneliya
Shellac4u.nl
Merk in Beeld, Designer Nails
Bolero Cosmetics
Beauty Days 2020
Brazilian Brows
Neicha
10forNails
Vakpanel Nail & Fashion

56
[ 05 ]

03
07
10
12
14
16
18
20
22
24
26
29
38
40
42
44
46
48
54
56

'-

De
DeOQleidimgelîl
opleiding
starten
op:
starten op:
5 september 2019
26 mei 2020
19 september 2019

PMU ACADEMIE
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Basisopleiding BO half jaar

Allround Opleiding ARO een jaar
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Nagelproduct.nl:

Friese passie
voor nagels
In het Friese plaatsje Twijzelerheide is nagelproduct.nl gevestigd. Een nagelstudio en groothandel

waar je terecht kunt voor alles op het gebied van nagelstyling: van mooie nagels en opleidingen tot
heerlijk shoppen in de “snoepwinkel”.
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Vandaag de dag is online shoppen niet meer weg te denken en weten al vele
klanten de weg naar de uitgebreide webshop van nagelproduct.nl.
Nail & Fashion vroeg Rika Bergsma het hemd van het lijf over haarzelf en haar
onderneming. Dit is haar verhaal.
“Hoe het begon? Van jongs af aan beet ik nagels. Ik kwam terecht bij een nagelstudio in de buurt. Ik vond het allemaal wel heel interessant en toen ik zag hoe mooi
lang mijn eigen nagels werden is bij mij de knop omgegaan: dit is wat ik wil. Mensen
blij maken met mooie nagels. Cursus hier, cursus daar, door heel Nederland ging
ik cursussen volgen. Vervolgens ben ik, naast een baan, hobbymatig begonnen,
verder gegroeid en uiteindelijk mijn eigen nagelstudio gestart.”

“Elk merk heeft wel iets unieks waar ik dan ook
volledig achter sta: PNS heeft het grote aanbod in
gelpolish kleuren, die van goede kwaliteit met
eerlijke prijzen zijn. Moyra heeft de handige stamping plates waarmee je in een handomdraai een
snelle nail art hebt. Urban Nails de neXt gels wat
nog makkelijker legt dan acryl, nog fijner is dan
gel en nog beter hecht. Een revolutionair product
wat erg fijn en snel werkt. En vergeet niet al die
mooie glitters. Blingbling! De keuze hierin is
enorm groot. PureNails/Halo met de HEMA-vrije
acryl formule waarmee je ook klanten met
een allergie kunt voorzien van mooie nagels.
Barbicide voor de hygiëne wat o zo belangrijk is.
En natuurlijk hebben we alle benodigdheden
voorradig zoals, sjablonen, tips, penselen, vijlen,
wipes, tools, nail art en apparatuur.”
“Hoe het begon met Moyra? Op een dag kreeg ik
een foto van een klant toegestuurd met een art
waarvan ik dacht......WAUW maar hoe? Na lang
zoeken kwam ik erachter dat het gewoon
stamping was en dat ontstak in mij het stempel
virus.”
“Ik ben toen in contact gekomen met Moyra,
die me de kans bood om de producten naar
Nederland te halen. Nagelproduct.nl is dan ook
hoofd distributeur van het Hongaarse merk.
Moyra heeft echt alles in huis voor elke nagelstylist. Van acryl, gel, acrylgel, gelpolish, paintings,
glitters, pigmenten, folies, nagellaken, zelfs

“Na een aantal jaar kwamen gesprekken over cursussen en producten steeds vaker
langs aan tafel en ben ik distributeur geworden van een nagelmerk dat ik destijds
gebruikte. Zo kwam van het een het ander en werd een kleine webshop gestart.
Maar de kleine webshop bleek al snel in trek en groeide tot een grote webshop met
vele producten.”
“Inmiddels staan hier vijf merken op de plank. Waarom vijf? Ik wil een volledig
aanbod aan nagelproducten kunnen bieden voor zowel de cursisten, klanten als
online bezoekers. De merken die we verkopen zijn: PNS, Moyra, Urban Nails,
PureNails/Halo en Barbicide”.
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Nagelprocuct.nl

“Elk merk heeft wel
iets unieks waar ik dan
ook volledig achter sta”
kindvriendelijke nagellakken tot tips, sjablonen, vijlen penselen en het mooiste zijn
dan toch wel de stempelplaten. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan met
Moyra, stempelen en alle combi’s gebruiken, van kleuren, folies, pigmenten tot glitters
aan toe. Zelfs voor stylisten die net begonnen zijn, is dit de uitkomst om klanten toch
te kunnen voorzien van nail-art.”

“In april komt het Hongaarse toptalent Norka speciaal
naar Nederland om hier cursus te geven. Op onze
webshop zullen we de exacte data en tijden nog
vermelden.”
“Ook zullen we net zoals afgelopen jaar met landelijke
distributeurs een Moyra VIP weekend organiseren.
Een heel weekend in het teken van Moyra. Bij sommigen
worden demo’s gegeven, bij anderen extra koopavonden/dagen, maar ook online zal het Moyra VIP
weekend gevierd worden.”
“Natuurlijk komen er vele mooie artikelen aan,
waarvan ik eentje alvast wil verklappen: je kent het wel
spider gel, dit keer niet in een potje gel maar spider
gel stamping plate. Een plaat met sierlijke lijnen,
strepen en rondjes. Het wordt ons steeds makkelijker
gemaakt om nail art in een handomdraai te maken.”

“Niet alleen bij ons is Moyra verkrijgbaar maar ook bij onze verkooppunten in Nederland
& België, je vindt een link naar onze distributeurs op onze webshop.”
“Voor 2020 hebben we heel wat leuks in de planning: Allereerst staan we op de beurs
in Gorinchem met de prachtige producten van Moyra. Tijdens de beurs zullen er
doorlopende demo’s gegeven worden met betrekking tot stamping en alle technieken
eromheen. Ook kun je terecht voor vragen en informatie. Ons team staat graag voor je
klaar tijdens deze drie dagen.”

NAGELPRODUCT
Bjirkewei 113 | 9287 LC Twijzelerheide.
info@nagelproduct.nl | www.nagelproduct.nl
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“Het hele jaar door, bieden we de mogelijkheid om
cursussen te volgen. Of dit nou een allround opleiding
is, gelpolish cursus, nail art cursus of stempel workshops…. Je kunt het hele jaar bij ons terecht.”

“Zorg gewoon dat je niks
mist van producten,
cursus, speciale dagen en
nieuwtjes en meld je aan
voor de nieuwsbrief op
www.nagelproduct.nl”
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MAZ Beautyland

“Mooi van
A tot Z”

MAZ Beautyland staat voor “Mooi van A tot Z”. Onze groothandel en webshop heeft dan ook een heel breed assortiment
voor vrijwel iedereen in de uiterlijke verzorgingsbranche. Zo hebben we meerdere merken voor nagelstyling, pedicure,
massage, wimperstyling, ontharingsspecialisten en alles op het gebiedt van hygiëne en disposables.

GRAAG STELLEN WIJ ONS TEAM EVEN VOOR
Boy Voogt is de eigenaar van MAZ Beautyland samen met Joyce Voogt. Joyce is
tevens onze nagelexpert en verzorgt samen met Renate alle lessen in ons
opleidingscentrum te Naaldwijk. Ook kun bij onze stand kennis maken met
Simone, die de Scandinavian Skin Candy workshops en opleiding verzorgt.
Koosje kan u over alle producten advies geven, zij is al jaren actief in ons bedrijf
en heeft veel kennis over onze producten.
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Naast de webshop en onze fysieke winkel houden wij ons ook
bezig met opleidingen en workshops. Zo voorziet Joyce de
nagelopleidingen met YoungNails, CND en Nailit Products. De
suikerontharings cursus wordt gegeven met Scandinavian
Skin Candy. Ook hebben we regelmatig gast docenten voor
nagelperfectietrainingen en pedicure workshops.

MAZ Beautyland

“We luisteren
graag naar de
wensen van de
klant”
Boy & Joyce Voogt

MAZ Beautyland staat voor opleidingen
op maat. We luisteren graag naar de
wensen van de klant.
Op de beurs zul je ons vinden op stand
i104, een volledig eiland welke een
ware oase is voor iedereen. Zo hebben
wij de NailBar met Nailit, een ontharingshoek met Scandinavian Skin Candy,
pedicureproducten van HFL Labratories
en WandelWol hét natuurlijke antidruk
middel en voor zijdezachte handen kun
je terecht bij One Minute Manicure.

Ben jij benieuwd
welke acties we
hebben met de

beurs?
Houd onze Social
Media en
nieuwsbrief

www.mazbeautyland.nl

dan goed in de gaten!

Industriestraat 23 | 2671 CT Naaldwijk
0174-640 335 | info@mazbeautyland.nl
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BeautyNail:

Liefde en passie
voor het vak

Wij zijn BeautyNail, al meer dan 25 jaar bestaand groothandel voor kunstnagelproducten. Ons bedrijf is
gevestigd in Kerkrade, maar nu ook sinds september 2019 hebben wij met trots onze tweede vestiging
geopend in Roermond.
Als trotse eigenaar van BeautyNail, zal ik mij aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Enzo Lanio, 28 jaar en in mijn jonge jaren meegegroeid
als ondernemer bij BeautyNail. Mijn ouders zijn BeautyNailopgestart
in 1993. Over de schouder van mijn moeder, leerde ik de basis van
nagels maken en ook de kennis van de producten. Haar liefde voor
het vak als nagelstyliste, haar passie in haar werk.. Heeft ze overgebracht naar mij. Ook de gedrevenheid van mijn vader, heeft ervoor
gezorgd dat ons bedrijf al meer dan 25 jaar zijn mannetje staat. En ik
ben trots dat ik als zoon, in de voetsporen van mijn ouders mag
verder treden.
Uiterlijke verzorging is voor velen een belangrijk onderdeel van het
dagelijks leven. Bij uiterlijke verzorging, hoort natuurlijk ook de
verzorging van de nagels. Of dit nou de natuur nagels of kunstnagels
zijn. Wij zorgen ervoor, dat iedereen kan genieten van mooie en
verzorgde nagels. Wij verkopen daarom onze producten aan kleine en
grote ondernemingen.
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BeautyNail

“Iedereen
is mooi
op zijn eigen
manier”
Enzo Lanio

Ons assortiment bestaat uit kwalitatieve, praktische en
duurzame producten. Gels, acryl, vloeistoffen, topcoats,
meer dan 600 kleuren gels, OneLacken, Nailairt, hulpmiddelen, apparatuur en nog veel meer. Voor ons is
het belangrijk dat de klant kan vertrouwen op onze
producten en daarom ook graag terugkomt bij ons.
Bent u nog niet bekend met onze producten? Neem dan
gerust een kijkje op onze website of in een van onze
winkels. Het is voor ons een eer om onze producten aan
u te introduceren. Daarom is het ook mogelijk om gel
testers bij ons te kopen, zodat u op uw gemak kennis
kunt maken met onze gels.
“Iedereen is mooi op zijn eigen manier en hoe mooi is
het als je als bedrijf hier een steentje aan kan bijdragen?”

BeautyNail
Kruisstraat 80
Luifelstraat 38
6461 HC Kerkrade
6041EK Roermond
The Netherlands
Tel :+31 455354186
Hotline: +49(0)2406 80 42 960

www.beautynail.de
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LS Cosmetics

LS Cosmetics is een gerenommeerd particulier en sfeervol bedrijf, waarbij persoonlijke aandacht en betrokkenheid
een grote rol spelen. Wij verzorgen de opleidingen voor diegene, die beroepsmatig werkzaam willen zijn als
nagelstylist(e). Wij staan garant voor een vakgerichte opleiding, waar theoretische en praktische vaardigheden voor het
vakgebied worden verkregen. LS Cosmetics staat voor kwaliteit, het niveau van onze opleidingen is onbetwist.
Ons uitgangspunt is leren voor het vak! Kortom, de perfecte opleiding voor iedereen die zich wil bekwamen in het
vak van nagelstylist(e). Naast een goede opleiding vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen zich thuis voelen.
Een fijne sfeer met veel persoonlijke aandacht in een gezellige, stijlvolle en toch huiselijke omgeving.
Sarella Lammers is de eigenaresse van LS Cosmetics.
Sinds 2011 is zij werkzaam als nagelstyliste en docente/
educator van verschillende merken in de nagelbranche.
Haar passie voor het nagelvak laat zij dan ook op allerlei
manieren zien. Je kunt het vooral terug vinden in haar
nagel creaties, maar ook in haar omgang met klanten.
Service vinden wij erg belangrijk. Eerlijkheid staat bij
mij op nummer één! Ik geef nagelstylisten een eerlijke
mening, passie en kennis. Cursisten en klanten weten
dan ook, dat ze altijd bij mij terecht kunnen. Aldus Sarella.
“Vraag mij liever om advies, dan dat je niet zeker weet of
je de goede werkwijze hebt. Ga eerst kijken of dit voor
jouw als nagelstyliste werkt en of je de juiste producten
gebruikt, voordat je weer nieuwe producten gaat aanschaffen. Wij zijn er uiteindelijk allemaal om jezelf te laten
groeien en te ontwikkelen! Mijn moeder zegt dan ook
altijd, je bent nooit te oud om te leren.”

WAT IK GRAAG WIL MEEGEVEN AAN IEDEREEN DIE LIEFDE HEEFT VOOR DE
NAGELBRANCHE:
Ga je passie achterna, doe waar je goed in bent en wat je leuk vindt! Kijk altijd naar
het positieve en blijf niet in het negatieve hangen. Focus je op je eigen kwaliteiten.
Ben geen concurrent van elkaar, maar collega’s. Laten we krachten met elkaar
bundelen. Samen ben je tenslotte altijd sterker!”

IN ONZE GROOTHANDEL VERDELEN WIJ MET TROTS DE VOLGENDE MERKEN
The GelBottle, :YOURS, Lecenté, SO Guilty, Diva, LoveNess, Atwood, Colour Alike,
Barbicide, Staleks, Merbach, Eurogloves, Lash FX & heel veel leuke benodigdheden,
make-up, huidverzorgings- & haarproducten.
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LS Cosmetics

“Vraag mij liever om
advies, dan dat je niet zeker
weet of je de goede
werkwijze hebt.”
Sarella Lammers

Beauty Days
2020

OPLEIDINGEN BIJ LS COSMETICS
Sarella geeft ook opleidingen in haar groothandel. Je kunt terecht
voor een vakopleiding Nail Academy in diversen systemen zoals
acryl, gel, acrylgel, gelpolish, rubberbase en BIAB. Daarbij geven wij
diverse perfectie trainingen en nailart workshops. Regelmatig laten
wij ook nail educators/docentes komen voor het geven van speciale
trainingen. Ben je beginnend of gevorderd? Voor elke nagelstylist(e)
is er opleiding te volgen bij LS Cosmetics.

LS Cosmetics staat ook regelmatig op beauty beurzen
waar nagelstylistes kennis kunnen maken met ons bedrijf.
Er worden dan ook verschillende demo’s gegeven. Je kunt
de producten zien en uit proberen. De volgende beauty
beurs in onze agenda is van 18 t/m 20 januari 2020 te
Gorinchem (standnummer E106). Wij zijn hier aanwezig
met diversen merken, maar ook met ons eigen huidverzorgingsmerk LaSarel. Hopelijk zien wij elkaar tijdens
de Beauty Days!

Wil je graag meer weten over onze opleidingen en trainingen?
LS Cosmetics is gevestigd te Helmond (Mierlo-Hout). Neem dan
contact op via info@lscosmetics.nl of neem een kijkje op onze site

www.nagelbenodigdheden.nl
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Romaysa Nail & Art

timmert hard
aan de weg
In Lelystad huist groothandel en opleidingscentrum Romaysa Nail & Art. De afgelopen jaren heeft deze
onderneming een grote vlucht genomen, wat voor Nail & Fashion aanleiding was om weer een artikel aan
dit Flevolandse bedrijf te wijden. Wij laten Lisa graag aan het woord.
“Mijn naam is Lisa Pater en ik ben alweer meer dan drie jaar
actief in de nagelwereld. Vorig jaar hebben jullie kennis met
mij kunnen maken in het decembernummer van Nail &
Fashion. In het afgelopen jaar is er veel gebeurd en zijn wij
enorm gegroeid. In december 2019 zijn wij verhuist naar
een groter pand. Nog steeds in het centraal gelegen Lelystad.
In mei 2019 zijn wij in aanraking gekomen met het mooie
merk Nailover via Mariana Van der Zanden, de exclusieve
importeur van Nederland. Dit is zo goed bevallen dat wij met
trots mogen vertellen dat wij sinds september 2019 ons het
eerste distribiteurpunt mogen noemen van Nederland,
Nailover Flevoland.”

“De volledige Nailover collectie is ‘5 free’. Dat houdt in dat er geen gebruik is
gemaakt van de vijf schadelijke stoffen: Camphor, Toluene, DBP, Formaldehyde en
Formaldehyde resin. Daarnaast wordt het merk dierproefvrij geproduceerd.”
“In september hebben wij ook op het Nail Talk Live Event gestaan in Nieuwegein. Bij
velen bekend als ‘de beurs’ voor nagelstylistes. Hier hebben wij vele nagelstylistes blij kunnen maken met ons merk Nailover. Ben jij trouwens ook zo
benieuwd naar het merk? 29 maart 2020 zal er een Nail dag zijn bij Nailover Flevoland. Hier mogen zowel nagelstylistes als beginnend nagelstylistes komen om
het product te proberen. Wij zullen op deze dag informatie geven en leuke demo’s.
Natuurlijk kun je op deze dag profiteren van leuke kortingen.”

“Nailover is een Italiaans merk. De productlijn is zeer uitgebreid. Dit wil zeggen dat zij naast het basisassortiment ook
een sterk wisselend assortiment hebben. Zij lopen voor op
trends en hebben unieke producten. Het mooie van de
Overlac (gellak) is dat ze een hoge pigmentatie hebben,
soepel lakken en minimaal 3 tot 4 weken mooi blijven zitten.
Ook is de Overlac te mixen met de gehele gel lijn van
Nailover.”
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Romaysa Nail & Art

“Het nieuwe pand biedt ruimte
aan zelfstandig nagelstylistes die
willen werken in een leuk team
en op een mooie locatie”

“Het mooie van onze nieuwe locatie is dat deze voldoende ruimte biedt voor
zowel de groothandel als voor het opleidingscentrum. In het opleidingscentrum
bieden wij opleidingen voor de beginnende- alsook voor de meer gevorderde
nagelstylistes. Denk hierbij aan diverse soorten nailart, extreme vormen,
almond inlay, soak off en dry manicure. Vanaf januari begint de nieuwe reeks basisopleidingen en diverse nailart-cursussen. Voor meer informatie zie
verderop in dit artikel. Er zijn nog enige plaatsen beschikbaar.”

DATA OPLEIDINGEN EN NAILART-CURSUSSEN
VOOR DE EERSTE PAAR MAANDEN VAN 2020
ZIJN:
> 19 januari tot en met 1 Maart: Basisopleiding
Gel of Acryl
> 22 en 23 februari: 3D bloemen op glas
met Acryl
> 14 & 15 Maart: Soak off en dry manicure
> 11 April: Babyboom acryl

“Het nieuwe pand biedt ruimte aan zelfstandig nagelstylistes die willen werken in
een leuk team en op een mooie locatie. Het mooie hiervan is dat zij gebruik mogen
maken van een all-in concept, waarbij zij korting krijgen op zowel de opleidingen
en cursussen als op de producten die worden aangeboden in de groothandel. De
gesprekken hiervoor starten in januari. Mocht je hier meer over willen weten, stuur
ons dan een email. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.”
“Om iedereen voldoende persoonlijke aandacht te kunnen geven zijn wij voor het
geven van informatie over de opleidingen en cursussen geopend op afspraak. Voor
de verkoop van de producten in de groothandel zie de reguliere openingstijden die
staan vermeld op de website; www.romaysasnailandart.nl. De koffie en thee staat
klaar.”

Romaysa Nail & Art
Tjalk 38 - 32 | 8232MJ Lelystad | 0651017922 | romaysanailandart@hotmail.com | www.romaysasnailandart.nl
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Fix Gel Powder System

Geeft iedere gellak de power van acryl!

Bij het FiX Gel Powder systeem wordt er gewerkt met een soak-off gelsysteem die bestaat uit een FiX Rubber Base,
FiX Topgels en een FiX Powder naar keuze. Het FiX Gel Powder systeem geeft de look en de kracht van een acrylnagel.
Het systeem is binnen 30 minuten aan te brengen en binnen 10 minuten afweekbaar. Het FiX Gel Powder system is
makkelijk en snel te leren!

HOE IS HET FIX GEL POWDER SYSTEM ONTSTAAN?

VOORDELEN FIX GEL POWDER SYSTEM

Het FiX Gel Powder System is een aanvulling op een gellak systeem. Wanneer je alleen met
gellak werkt kom je in de praktijk wel wat ‘probleempjes’ tegen die je met gellak alleen niet op
kan lossen. Wat doe je als een nagel te kort is afgebroken? Wat doe je als je een hoekje mist
van een natuurlijke nagel of als de natuurlijke nagel is ingescheurd? Dit alles is niet op te
lossen met alleen een gellak systeem. Daarvoor is het FiX Gel Powder system ontwikkeld.

>
>
>
>
>
>
>

WAT IS FIX GEL POWDER SYSTEM?
Bij het FiX Gel Powder system wordt er gewerkt met een soak-off gellak systeem wat bestaat
uit een FiX Rubber Base, FiX Topgels en een FiX Powder naar keuze. Het FiX gel Powder system
is zo hard als een acrylnagel. Er kan met een sjabloon een lengte gemaakt worden, er kan een
hoekje gerepareerd worden en een ingescheurde nagel krijgt voldoende stevigheid om netjes
uit te kunnen groeien.

>
>
>
>
>
>

zo sterk als een acrylnagel
multifunctionele Basegel
high shine Topgels
verkrijgbaar clear, pink en nude
geurloos
een complete set binnen 30 minuten
afweken in 3-5 minuten met de
Upvoted Gelbreaker, anders 10 minuten
hardt uit in UV of LED
zeer eenvoudig aan te brengen
longlasting resultaat
hygiënisch; niet dippen maar strooien
geschikt voor lange én korte nagels
in combinatie met alle kleuren gellak
en/of color gel te gebruiken

WORKSHOPS FIX GEL POWDER SYSTEM
De workshops zijn geschikt voor stylistes die
al met een gellak werken of nagelstyliste zijn.
Bij aanschaf van een starterspakket kunt u
gratis deelnemen aan een workshop.
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Nail Line Cosmetics

Nail Line Cosmetics, al meer dan 30 jaar
specialist op het gebied van gelnagels heeft
het FiX gel Powder system ontwikkeld
DEALERS GEZOCHT VOOR HET FIX GEL POWDER SYSTEM

Inhoud Workshop
> Wat is Fix Gel Powder system
> Waarom Gelpolish en Fix Gel Powder system in de salon
> Mogelijkheden van Fix Gel Powder system producten
> Bijzonderheden van Fix Gel Powder system
> Werkwijze aanbrengen en verwijderen Fix Gel Powder system
> Tips en tricks
> Prijzen behandeling
> Certificaat en handleiding

Nail Line Cosmetics heeft het systeem zelf ontwikkeld en is nu op
zoek naar dealers/groothandels die dit systeem willen gaan promoten
en verkopen als exclusief dealer aan de professional. Uiteraard wordt
een FiX Gel Powder dealer getraind en ondersteund. Een dealer krijgt
ook een exclusief gebied in zijn branche. De salonprijzen en de
dealersmarges zijn zeer aantrekkelijk. Nail Line Cosmetics is op zoek
naar dealers in de nagelbranche, kappersbranche, beautybranche
en pedicurebranche.

OPLEIDING FIX GEL POWDER SYSTEM
De opleiding is geschikt voor dames en/of heren die nog nooit
met een gellak systeem hebben gewerkt en geen nagelstyliste
zijn.

NAJAARSKLEUREN COLOR GELS EN GELLAK
Fall is in the Air – de najaarskleuren NLC Color Gel
		

#312 Burgundy Red
		
#313 Deep Taupe
		
#314 Royal Fuchsia

DE MODULE FIX GEL POWDER BESTAAT UIT 1 LESDAG.
Na het volgen van deze opleiding heeft de cursist de mogelijkheid
om éénmaal per maand een lesdag te volgen. Zolang u met de
producten van Nail Line Cosmetics werkt mag u deze perfectietrainingen blijven volgen.

		
#315 Green Smoke

TIJDENS DE OPLEIDING WORDEN DE VOLGENDE PUNTEN
BEHANDELD:
>
>
>
>
>
>
>
>

De collectie Color gels bestaat uit meer dan 300 kleuren en ieder
seizoen komen er weer nieuwe kleuren uit. De Color Gels van NLC zijn
erg dekkend en zijn met gel, Acryl en het FiX susyeem te gebruiken.
Zelfs met gellak worden de Color Gels gebruikt.

voorbereiding van de natuurlijke nagel
vijltechnieken
verlenging/correcties van de natuurlijke nagel met sjablonen
aanbrengen van het FiX Gel Powder system
vijlen van het FiX Gel Powder system
afwerken van het FiX Gel Powder system
refill van het FiX Gel Powder system
certificaat en handleiding

Nail Line Cosmetics
Urkhovenseweg
435641 KB Eindhoven
040 281 7226 | 040 281 3436
info@nailline.nl | www.nailline.nl
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Vernieuwing staat voorop
bij Vip Naildesign
VIP NAILDESIGN IS EEN MERK DAT ZICH ONDERSCHEID DOOR HAAR SUBLIEME KWALITEIT, MAAR VOORAL
DOOR DE STEEDS VERNIEUWENDE PRODUCTEN, HIERDOOR KUN JE DE KLANT STEEDS IETS NIEUWS
AANBIEDEN. MET VIP HEB JE EEN TOPMERK IN HUIS VAN WERELDNIVEAU.
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VIP Naildesign

Vernieuwing staat voorop bij Vip Naildesign een van de
vernieuwing is onze nieuwe BEAUTY Line. Een lijn van
professionele producten van zeer hoge kwaliteit die we niet
gewend zijn niet in Europa. Deze lijn komt bovenop de toch al
hoogwaardige producten die we reeds leveren. De BEAUTY
Line wordt gaat u meer en langer plezier geven als nagelstyliste. Belangrijk voor een nagelstyliste is de opleiding. Alle
opleidingen worden gegeven door een docent die volgens de
normen van Vip Naildesign is opgeleid, door de zorgvuldige
samenstelling van de opleiding ben je verzekerd van een
kwaliteitsopleiding, een goede basis is immers het begin van
een succesvolle carrière. Een succesvolle carrière start met
een van onze bekenden opleidingen. Nagelstyliste Acryl, Gel,
Allround of Master Nagelstyliste.

Ook na het voltooien van de opleiding staan wij klaar om je te helpen een goedlopende
salon te starten en je te ondersteunen bij problemen en vragen. Al onze opleidingen en
workshop worden op verschillende locaties in het land gegeven. Momenteel zijn wij
nog zoekende naar nagelstyliste´s voor verdere dekking in Nederland en Belgie.
Ook voor startende nagelstyliste´s hebben we mogelijkheden. Vraag naar de voorwaarden. U ziet de service van VIP Naildesign staat niet alleen voor een VIP product
maar ook voor de behandeling van de klant, dit moet V.I.P. zijn en dit alles wordt mogelijk gemaakt met een VIP Naildesign product.

Als uitbereiding van op onze opleidingen hebben we de
Manicure opleiding. Deze is ook voor kappers, schoonheidsspecialisten enz. erg interessant. Een deel van de inhoud in
de manicureopleiding houdt zich bezig onder andere bezig
met vijltechniek, hand- en onderarmmassage, handverzorging,
nagelriemverzorging, nagelverzorging.
Natuurlijk hebben we ook workshops. Een van de basis
workshopsdie we hebben is Acryl of Gellak. Dit is tevens een
van de meest gevraagde workshops die we hebben.

Onze opleiding- en
workshoplocaties

Voor de hele creative nagelstyliste´s is er de workshop Nail
Art. Natuurlijk moeten we niet vergeten dat we ook nagels
hebben aan onze tenen. Deze doen ook mee in de workshop
French Pedicure.
Ook workshops met een bepaald thema kunnen we bieden.
Nieuw is de workshop voor onze kleine volwassenen vanaf 14
jaar. Deze groep willen wij kennis laten maken met het beroep
van nagelstyliste.
Omdat persoonlijke aandacht erg belangrijk is, nemen er
maximaal 4 cursisten deel aan een opleiding of workshop, zo
krijgt ieder de persoonlijke aandacht die hij of zij nodig heeft
om het vak goed te kunnen leren. Hierbij onderscheidt een Vip
Naildesign docent zich van de reguliere opleidingscentra,
waar de lessen klassikaal worden gegeven.

HOOFDVESTIGING, VIP NAILDESIGN
Renooishoekstraat 4 | 3295XT s, Gravendeel | 06-30855294
info@vipnaildesign.nl | www.vipnaildesign.nl
YORENA
De akker 23 | 3211ZG Lopik | 06-41959333
Moninails
De Lingst 80 | 6081GK Haelen | 0475-594128/06-51283862
info@moninails.nl
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Begin 2020
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Magnetic Nail Design

20%
KORTING

GELDIG: 1 JANUARI 2020 T.M 31 JANUARI 2020
NIET IN COMBINATIE MET BESTAANDE KORTINGEN OF ANDERE ACTIES.
BESTEL IN DE WEBSHOP:
WEBSHOP.MAGNETICNAILDESIGN.COM OF KOM NAAR ÉÉN VAN ONZE WINKELS.

www.magneticnaildesign.com | webshop.magneticnaildesign.com
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Excellent
in opleiden!
Naast alle trendy workshops verzorgen onze Urban Educators namelijk ook volledige en inspirerende opleidingen voor zowel startende als professionele nagelstylisten.
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Urban Nails

Wist je dat je bij Urban Nails
niet alleenterecht kunt voor onze
Urban Nails nagelproducten...?
Omdat we staan voor niveau vinden wij het ontzettend belangrijk dat
overal op dezelfde wijze les gegeven wordt. Alle Urban Nails Educators
worden daarom continue door ons getraind en zij werken allemaal
volgens het erkende lesprogramma om elke stylist op te kunnen leiden.
Als stylist in spé kun je kiezen voor een allround opleiding waarin je
zowel in gelpolish, (NeXt) Gel als Acryl opgeleid wordt. Uiteraard kun je
ook kiezen voor een van de losse modules. Voor de professional in het
vak is er een speciaal programma. Dit programma vereist wel dat je al
enige ervaring hebt als nagelstylist omdat het tempo hoger ligt.
Alle opleidingen worden afgesloten met het erkende examen dat twee
keer per jaar afgenomen wordt op het hoofdkantoor in Lommel.

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN HET LANDELIJKE EXAMEN
Om voor velen de ‘angst’ voor het examen weg te nemen willen we jullie
graag meenemen in een dag zoals we afgelopen september hebben beleefd. We zijn er tenslotte om jullie te helpen! Juist de combinatie van
een goede opleiding, een goed examen met uitgebreid beoordelingsrapport maakt het onderscheid als goede (startende) stylist.

theorie-examens om zo een goed onderbouwd rapport aan de
kandidaten mee te kunnen geven.
Om de spanning van de stylisten te doorbreken werd er tijdens de
jurering door een van onze educators gezorgd voor een ontspannen
en informatief deel!

Voor velen was het een dag van vroeg opstaan want we hebben een vol
programma gehad! Om half 9 is de dag gestart met de kandidaten die
aan het Gelpolish examen deelnamen. Het eerste half uur is benut om
de tafel klaar te maken en even te ‘wennen’. Om 9 uur volgde het startsein waarna alle kandidaten 1 hand hebben voorzien van een french
manicure en 1 hand van een prachtige rode kleur. Aansluitend volgde
voor alle kandidaten het theorie-examen. Elke discipline heeft zijn eigen
theorie examen om zo perfect aan te sluiten bij de benodigde kennis.

EN TOT SLOT…..DE DIPLOMA-UITREIKING!
Alle stylistes hebben een excellente basis meegekregen om verder
te kunnen groeien! Het was een prachtige dag waarin spanning, ontlading, nieuwe ontmoetingen en gezelligheid afgewisseld werden.

ONDERSCHEIDT JEZELF ALS NAGELSTYLISTE!
Wil jij je onderscheiden als nagelstylist, volg dan een excellente
opleiding bij een van onze Urban Nails Educators. Mail je gegevens
naar info@urbannails.be of bel ons via +32 (0)11 811 405 zodat wij
kunnen zorgen dat de juiste educator contact met je opneemt.

Na het klaarzetten van de tafels voor het praktijkexamen kunstnagels
en een korte lunch werd opnieuw het startsein gegeven. Nu was het de
taak voor de kandidaten om hun model van een french manicure te
voorzien waarbij 4 nagels werden gelakt met een rode gelpolish. De jury
bestaande uit Urban Educators boog zich over de gemaakte sets en de

Wil je meer... groei dan binnen Urban Nails als Distributeur of
Educator! Wij informeren je graag over alle mogelijkheden.

Urban Nails BVBA | Lodewijk de Raetstraat 67 | 3920 Lommel (België) | +32 (0)11 811 405 | info@urbannails.be | www.urbannails.be
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Is mooi echt
‘mooi’ en goed?

DE INTEGRITEIT VAN NATUURLIJKE NAGEL WAARBORGEN TIJDENS JE KUNSTNAGEL BEHANDELING,
NUTTIG OF NIET? IS MOOI ECHT ‘MOOI’ EN GOED? OF IS MOOI ‘SCHIJN MOOI’ EN MINDER GOED?
Laten wij eerst beginnen met een stuk theorie bij de Proximal Nail Fold en
de Cuticle.
De proximal nail fold is levend weefsel met een bijzondere taak, zijn taak
is het beschermen van het eponychium (gemaakt door volwassen
stamcellen) die er onder zit en natuurlijk ook de matrix waar onze nagelplaatcellen aangemaakt worden.
De cuticle wordt geboren uit de eponychium en wordt aan de nieuwe
nagelplaatcellen gelegd op het moment dat ze uit de matrix komen en het
rekt mee met de nagelplaat als die door groeit. De cuticle is ook een van
de 4 Guardian Seals van ons nail unit, de ultiem antipathogeen barrière,
het houdt ziektekiemen uit onze nail unit.
En de nagelplaat, die moeten wij niet vergeten.

Een nagelplaat opruwen alvorens je product te plaatsen is niet
helemaal logisch. 30 jaar geleden was dat de norm, tegenwoordig
hoeft dat echt niet meer. Tot zover de theorie.

Hoe meer intact de nagelplaat hoe beter jouw kunstnagelproduct zal blijven zitten. De bovenste 10% van je nagelplaat (van de dorsal matrix) heeft
ook een andere constructie dan de rest, het is meer massief, de laagjes
nagelplaat zijn ook langer en overlappen elkaar meer, dit om je nail unit te
beschermen tegen schimmels en infecties en chemicaliën.

Nu een feit: De cuticle, hoe belangrijk dan ook voor onze gezonde
nail unit is echt een belemmering voor het plaatsen van ons kunstnagelproduct. Als wij de cuticle niet verwijder van de nail plate
alvorens onze product te plaatsen zullen wij altijd last hebben van
‘lifting’ en dat is niet goed voor de levensduur van onze prachtige
kunstnagels en geen klant van ons salon zal er blij mee zijn.
Nog een feit: Hoe meer intact en verzorgd onze nagelplaat, hoe
beter ons kunstnagel zal blijven zitten.
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Column Tracy

MAAR HOE ZIT DAT DAN IN DE NAGELSALON?

Kijk, kunstnagels bouwen op de bovenste foto kan wel maar
garantie tot aan de deur. Kunstnagels bouwen op de onderste
foto kan ook, met garantie voor 2 weken of langer (op ongelukken
na) Dus eigenlijk loont het om alvorens je klant blij te maken met
kunstnagels eerst de nagelplaat te verbeteren ipv vernielen met
een 180grit vijl. Gebruik een goede nagelplaat cleanser of gebruik desnoods een primer of bond, maar laat dat nagelplaat
intact.

Nu wordt het lastig… Onze klant heeft deze foto van Amata van Straten
gezien op facebook, ze zijn prachtig! Die wil ze!
Mirjam van Galen

Amata van Straten

Maar ja, die heeft niet die prachtige mooie verzorgde natuurlijke nagels
die Amata heeft … hum oke, wij zijn niet voor niets nagelstylist, en wij
kunnen een mooie kunstnagel bouwen dus wij gaan aan de slag met
onze sjablonen, kunstnagelproducten en ondanks heeft onze klant ook
zin in een berg nail art en geld te besteden en wij creëren een set zoals
deze van Mirjam van Galen, prachtig, met alles erop en eraan. So far so
good.
Mirjam’s klant was niet zo van de natuurlijke nagel verzorging, oliën
kwam niet helemaal in haar op en als je op kantoor werk, tsja, papier
snijdt in je huid dagelijks en pulken begint dan ook een probleem te zijn.
Maar even goed, Mirjam heeft perfect voor dat nagelplaat gezorgd, en
de cuticle keurig verwijderd met de curette, de natuurlijke nagel niet
opgeruwd ipdv een goede nagelplaat cleanser gebruikt, de Proximal Nail
Fold intact gelaten, mooie producten gebruikt en de set was een feit,
dus flesje olie mee voor het regelmatig insmeren en het moet goed
gaan.

En proximal nail fold verwijderen alvorens je kunstnagel te maken
moet ook verleden tijd zijn, het voegt niets toe, het is niet verstandig en het kan de gezondheid van je client haar nail units
alleen verzwakken ook al oogt het ‘tijdelijk mooi’ – het is juist
dat, tijdelijk mooi maar niet zomaar van mij aannemen, ik ga het
onderbouwen.

MAAR WAT ALS DAT NAGELPLAAT EN NAIL UNIT NIET IN OPTIMAAL CONDITIE IS?

De proximal nail fold is een wonder eigenlijk, het heeft het vermogen om zich te herstellen alleen niet onmiddellijk. Minstens
40 dagen zijn ervoor nodig en regelmatig olie. Als je het duwt of
schuurt met een bokkenpoot of een efile bv dan ervaart de
PNF dat als een aanval, en dat stimuleert een huidreactie die
‘keratinisatie’ heet. Dat keratinisatie is een verdikking van de
PNF en dat gebuurt omdat de huid zich wil beschermen van de
volgende ‘aanval’ en dat is de reden dat als je klant terugkomt
over 3-4 weken dat je gewoon opnieuw kan beginnen, maar het
huid is kansloos als je dat doe. Als je geduld hebt en je de PNF de
kans geeft dan herstelt het vanzelf en je klant zal je echt eeuwig
dankbaar zijn en je hebt ook nog je prep tijd verminderd omdat
je niets meer hoeft weg te halen, een soort win win situatie.

Nou, kunstnagels bouwen kan je een beetje vergelijken met een huis
bouwen. Als de fundering goed zit dan blijft het huis staan, als een deel
van de fundering wegvalt dan wordt het huis een beetje wankel, en kan
er schuren in komen, het wordt allemaal wat kwetsbarder zeg maar en
zo ook de kunstnagel die je daarop bouwt. Als je een natuurlijke nagelplaat opruwt dan zit het er ongeveer zo uit.

Wat je wel juist moet doen, is de cuticle verwijderen van de
nagelplaat, maar alleen de cuticle, dan heb je ook geen last van
lifting en is je klant nog blijer.
Nou is het zo dat een minder modern kunstnagelproduct er beter op
hechten maar de schade aan de bovenste laag van de nagelplaat dat
maakt de nagelplaat dunner, waardoor je klant mogelijk last heeft van
heat spikes, of als er een bacterie langs komt kan het zich er makkelijker
in nestelen, beiden dingen die je niet wil voor je klant in de salon, bovendien is de natuurlijke nagel vanzelf zwakker, dus het verdraagt een
kunstnagel minder goed.

En geloof mij, je salon service zal minder tijd in beslag nemen, je
kunstnagels zullen beter blijven zitten, je gelpolish zal niet
chippen en je nagellak zal zeker voor een dag of 5 bijven zitten
en je klant, die zal het niet kunnen weerstaan om haar vriendinnen
te vertellen hoe echt mooi haar kunstnagels zijn en dat kan
alleen goed voor jou en jou passie zijn, toch?
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HET VAKEVENT VOOR DE
BEAUTY PROFESSIONAL

18, 19 & 20 JANUARI 2020
EVENEMENTENHAL GORINCHEM

GRATIS

TICKET MET
CODE

2041

Beauty Days

BeautyDaysNL

beautydaysnl

WWW.BEAUTYDAYS-GORINCHEM.NL

FASHION FACE MASK

Korneliya zorgt voor je gezondheid !!

DE NIEUWSTE NAILART

Meer dan 60 nieuwe producten

NAILART MARATHONS GROOT SUCCES
Beursmarathon, inspiratie marathon of toch de Big One ?

AVONDWORKSHOPS

Nieuw in Alphen aan den Rijn

GRATIS ONLINE DEMO'S

2 x per week op Instagram

KORNELIYA NAILART MAGAZINE

IN DIT NUMMER

NIEUW !!

6D CAT EYE GEL

6 gels in 1

met deze gel heb je 6 functies in 1
Glitter gel
Kameleon Gel
Cat Eye gel
3D effecten
geschikt om mee te tekenen
folie technieken

VOORDEEL AKTIE !!

Bij aankoop van een set cateye gels
Krijgt u 2 Gratis Magneten !!
t.w.v. € 9,90

WWW.KORNELIYA.NL

KORNELIYA
Zorgt voor je gezondheid !

Zorg voor je gezondheid en bescherm jezelf met het Korneliya Face Mask
Korneliya zet gezondheid en hygiene op de eerste plaats, dus kon een Anti-stofmasker met de hoogste klasse filters
niet ontbreken. Elke dag worden we blootgesteld aan honderden schadelijke deeltjes zoals het stof van gel of acryl
producten, smog, pollen en allergische stoffen die door de lucht worden getransporteerd.
Het Korneliya Face Masker is het ultieme filterende halfgelaats masker tegen luchtvervuiling en om blootstelling aan
fijnstof te verminderen. De Face Mask heeft een hoge filtratie waarde en beschermt uw luchtwegen. Met het
stofmasker bent u beschermd en vrij van alle deeltjes die uw gezondheid kunnen beïnvloeden.
Korneliya Face Maskers hebben een speciale uitblaas ventiel voor
vochtverwijdering en om het ademen nog comfortabeler te maken en passen
zich perfect aan de vorm van je gezicht. Door de flexibele neusstrip
kun je deze makkelijk vormen naar de contouren van uw neus zo dat het stof
geen kans meer krijgt om in je logen te komen.
Het Face Maker heeft een 3-laags constructie met een vervangbaar actief koolstof filter, waardoor het de vuile lucht
extra filtert tot de fijnste stofdeeltjes, door de meerdere lagen biedt het masker 99% bescherming tegen
onzuiverheden in de lucht. tevens filtert het masker de geurmoleculen zodat sterke geuren bijna tot nul gereduceerd
worden
Korneliya Face Maskers zijn van klasse FFP3 Conform EN149, De Europese norm voor ademhalingsbescherming,
van toepassing op wegwerpfiltermaskers die de neus, mond en kin bedekken om te beschermen tegen penetratie
van microscopische deeltjes (stof, vaste en vloeibare zwevende deeltjes)
De Belangrijkste Eigenschappen:
Beschermt je longen tegen stof en geur van acryl of gel producten
Filtert tot 99% van de PM2,5 fijnstof deeltjes (FFP3)
Filter van geactiveerde koolstof filtert de geurmoleculen weg.
Voorzien van uitblaasventiel,ter voorkoming van vocht in het masker door uitgeademde lucht.
Wasbaar op 40 graden.

NU TE BESTELLEN IN DE WEBSHOP
www.korneliya.nl

NIEUWE PRODUCTEN

2020

COLORDREADS
Dots Gel

Mirror Gel

www.instagram.com/korneliyanl

8 NIEUWE
NEON CHROME PIGMENT
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THE FACE MASK
BrokenGlass

RUSSIAN NAILART MARATHON
ONTDEK DE KRACHT VAN NAILART
Korneliya Nailart Marathon
De Korneliya Nailart Marathon is ondertussen een begrip geworden en uitgegroeid tot een sensationail festijn, doordat
het een zeer leerzame, gezellige, en inspirerende maar ook intensief wordt deze slechts 1 x per jaar gegeven.
Wat houdt dit precies in ?
Nataliya en Sascha geven 3 weken iedere avond vanuit de
studio thuis een live online Nailart les van ongeveer 2 uur,
dus je kan gewoon meedoen in je eigen salon, desnoods
in je pyjama.Leer de nieuwste trends en technieken
van de experts, niet alleen nailart, maar ook hoe u de beste
foto’s en video’s maakt en hoe deze te gebruiken in de social
media. Iedere avond een nieuwe techniek, Sugaring, Stamping,
Ombre, Pigmenten, Folies, Pasta’s en nog veel meer
nailart technieken. In 3 tot 6 weken en zult u zichzelf verbeteren op alle fronten van Nailart
Hoe werkt het ?
U kijkt online via Persicope, een gratis live streaming app waarmee je live uitzendingen vanaf je mobiel of tablet kunt
volgen van over de hele wereld.
Tijdens de uitzendingen via Periscope kunt u live uw vragen stellen en krijgt u gelijk antwoord.
Wilt u alleen kijken en later oefenen? geen probleem, u kunt deze uitzending de volgende dag gewoon weer bekijken,
tot 3 weken na beëindiging van de laatste les.
Wanneer start de Russian Nailart Marathon ?
De Russian Nailart marathon start dit jaar in mei, voor de exacte datum kunt u kijken op www.korneliya.nl er worden
minimaal 15 live uitzendingen via periscoop gegeven van ongeveer 2 uur, van maandag t/m vrijdag vanaf 20.00 uur
Ondersteuning en certificaat.
U krijgt 7 dagen per week ondersteuning via een whats app programma
genaamd Telegram waar u met al uw collega’s in zit,
en natuurlijk krijgt u een Online Certificaat van deze marathon.

JUNI 2020
Bonus en prijzen
Daarnaast krijgen de deelnemers extra korting op Korneliya producten tijdens de marathon en als extra Bonus geven
we diverse prijzen weg als u van alle lessen de opdrachten op tijd afrond.
Voor meer informatie kijkt u op www.korneliya.nl
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een stel geweldige nailart Profs !!

Inspiratie Marathons

Mini inspiratie marathon
Deze 5 daagse mini marathon is een unieke ervaring, anders dan in de 15 daagse
marathons, geven we meer inspiratie door designs die op een seizoen gericht zijn,
Lente, Zomer,Herfst of Kerst.
Heel veel nailart technieken komen aan bod, misschien iets minder diep als in de grote
marathon, maar zeker niet minder leerzaam om te doen.
we hebben geen huiswerk en prijsuitreiking maar natuurlijk krijgt u wel een online
certificaat
Ondersteuning en certificaat
Net als met de grote marathon krijg u ook nog 3 weken lang
7 dagen per week ondersteuning via een whats app
programma genaamd Telegram waar u met al uw collega’s
in zit, in deze groep kunt u gezellig met uw collega's
ideen uitwisselen of informatie delen.
.

De eerste Inspiratie Marathon begint al snel !!
Schrijf je in op www.korneliya.nl

Wanneer zijn de Inspiratie Marathons ?
We hebben het hele jaar door inspiratie marathons door op diverse data, voor de
exacte data kunt u kijken op www.korneliya.nl er worden minimaal 5 live uitzendingen
via periscoop gegeven van ongeveer 2 uur, van maandag t/m vrijdag vanaf 20.00 uur

--------------------------------------------------------------

Avondworkshops in Alphen a/d Rijn

Avondworkshops
Gezellig avondje nailarten ?? Op diverse woensdagen van 19.00 tot 22.00
geven wij leerzame nailartworkshops en samen met collega's uit de
branche kun je even jezelf helemaal laten gaan tijdens de
avondworkshops.
Kijk op de website welke woensdagen je al vast vrij moet houden.
www.korneliya.nl

-------------------------------------------------------------Cursus Russisch Manicure Intensive
Leer de Perfecte Manicure zoals het op de Russische manier gaat, nagelriemen
verwijderen zonder schaartjes en met de freesmachine en leer met verschillende
soorten freesjes/bitjes werken en het nagelbed egaliseren en Lakken onder de
nagelriemen. Let op alleen voor nagelstylisten met freesmachine ervaring
Koffie, Thee en Lunch inbegrepen en natuurlijk een Certificaat !!

--------------------------------------------------------------

#FASHIONFRIDAY
AG
B
A
Iedere Woensdag en Vrijdag om 12.00 gaat Korneliya live op
ICK
Instagram en maken we een nailartdesign geinspireerd door fashion. #P

#NAILBOXBYKORNELIYA

# PICK
ASHOE
----------------------------------------GRATIS BEURSMARATHON

Bij korneliya vinden we het heel leuk om op beurzen te staan, maar nog leuker is
het als iedereen mee kan kijken, we gaan 2 of 3 dagen live op Facebook en
Instagram om elk uur een nieuwe nailart workshop te geven met leuke cadeaus,
acties en aanbiedingen.

The New World of Nailart
Volg ons op Facebook, Instagram, Periscope
Kijk naar livestream Nailart Video’s
en ontdek de nieuwste Trends en Producten

www.facebook.com/korneliya.nl
www.instagram.com/korneliyanl
www.pscp.tv/Korneliyanl

www.youtube.com/c/ProfnailsAlphenaandenRijn

DISTRIBUTEURS GEZOCHT !!

Wij zoeken distributeurs voor Nederland en België
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniek assortiment Nailart producten en Gels
Enige distributeur in je regio
Interessante kortingen
Mogelijkheid tot Educator van onze Nailart cursussen te worden.
Vermelding op website van Korneliya.
Omruilgarantie van producten.
Opleidingen op uw locatie mogelijk.
Dealerdagen met gratis demo’s en de nieuwste producten.
Ondersteuning in reclame( Social Media, Website & Advertenties)

Voor meer informatie info@korneliya.nl of bel +31(0)654 705 618

Korneliya Nailart Design - Grevelingen 20 - 2401DN Alphen aan den Rijn
+31 (0)172 759 739 - info@korneliya.nl
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DE FEESTTIJD IS WEER VOORBIJ EN DE KERSTBOOM WEER UIT DE SALON.
AFSCHEID VAN HET OUDE JAAR EN START VAN EEN NIEUW JAAR DAT VOL NIEUWE
KANSEN EN MOGELIJKHEDEN OP ONS WACHT OM TE ERVAREN! DE WINTER
IS BEGONNEN EN ALS JE DENKT AAN WINTERSE TAFERELEN MET SNEEUW,
WARME CHOCOMEL, DIKKE TRUIEN EN SJAALS DIE HEERLIJK WARM OM JE HEEN
GEDRAPEERD ZIJN, VOEL JE JE AL SNEL WEER BEHAAGLIJK.

Tijd om je goed
in te pakken en
om een beetje
uit te pakken met
je nageldesigns
HET GEVOEL VAN WARME BEHAAGLIJKHEID
VERSUS WINTERWONDERLAND HEBBEN WE
PROBEREN TE VANGEN IN DE VOLGENDE
ONTWERPEN

Shellac4u.nl

EEN WINTERS EFFECT
Blauwe Inlay Een basis van de CCO Midnight Swim, waarvan op de pink en duim een
bubblenail gemaakt zijn. Op de ring- en middelvinger is een inlay gemaakt met dezelfde
midnight swim waarbij extra bladzilver is gebruikt voor extra diepte én een winters
effect.

PRACHTIG GELAKTE HAND
Je handen warmen aan een mok chocolademelk; hoe fijn is dat? Maar dan wel een
prachtig gelakte hand. De nagels zijn voorzien van de zwarte Gelzz G064 en afgelakt
met topcoat. De ring- en middelvinger zijn voorzien van de ultramatte CCO topcoat met
daarna een nailart van zilver en goud, met sugaring gecreëerde witte blaadjes (wij
gebruikten glitterpoeder). Wie krijgt daar nou geen warm gevoel van? Op onze sociale
media vind je een tutorial van deze nagels.

WINTERGLITTER
Deze nagels zijn voorzien van een donkere basis en hebben op de duim en wijsvinger
onze Gelzz Cat’s Eye C2, op pink en middelvinger de Gelzz G 077 en op de ringvinger een
design met mermaidpoeder en daarover in de No Wipe topcoat een bubble air design.

4. VERFIJND DESIGN
Een heerlijke warme grof gebreide trui maakt de tegenstelling van dit verfijnde design
nog groter. De basis is de CCO Waterpark met op de duim de Baikal Platinum als ombre
en de pink heeft deze kleur als geheel. De ring- en middelvinger zijn voorzien van een
nailart die je als volgt maakt: Na de basiskleur lak je een ultramatte top, waarover
streepjes CCO Chi Chi gezet zijn, waarna er met een dun nailartpenseel krulletjes zijn
aangebracht met onze nieuwe Gelzz Painting Gel White.
Wij zullen helaas stralen door afwezigheid op de komende Beautydays op 18, 19 en
20 januari maar we willen onze klanten heel graag tegemoet komen en hebben deze
dagen wel een kanjer van een beursaanbieding online: 3 kleuren naar keuze voor
€22.73 excl BTW (€27.50 incl.) en 10 kleuren naar keuze voor €66.12 (€80.00 incl.)
Online te bestellen op www.shellac4u.nl
We hopen jullie hiermee weer flink geïnspireerd te hebben en zien al uit naar een van de
volgende edities van Nail & Fashion Magazine. Tot dan!

Shellac4u.nl
BP Hofstedestraat 16 | 75511DG HENGELO
T. 074 3579676 | E. info@shellac4u.nl
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Merk in beeld - Natascha Beringen

Designer Nails
Al jaren is Natascha Beringen met Designer Nails vanuit Drunen (Noord-Brabant)
actief in het nagelvak. Begonnen als nagelstyliste, maar uitgegroeid met groothandel en opleidingen/workshops is haar doel om het niveau van nagelstylistes
omhoog te brengen, omdat je jezelf kunt onderscheiden door kwaliteit te leveren.
Haar benadering is persoonlijk en laagdrempelig, waarbij

elke cursist mogelijk is. Ondanks de ruim 13 jaar ervaring volgt

technieken duidelijk uitgelegd worden zodat je het geleerde in de

ze nog zeer regelmatig workshops in binnen- en buitenland,

praktijk kunt brengen. Daarom worden workshops en opleidingen

omdat je als nagelstyliste steeds op zoek moet blijven naar

ook in kleine groepen gegeven, zodat persoonlijke aandacht voor

verbetering en nieuwe technieken.

1

2
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STAP 1 | Stap 1: Breng de Cherise Red Color gel in twee dunne laagjes aan op de
nagel. Hardt deze 1 min (2 min UV) onder LED lamp uit.

3

4

STAP 2 | De Sweden Gel Polish breng je op de tegenovergestelde kant van de
Cherise Red aan in een dunne laag. In de nog niet uitgeharde Gel Polish ga je de Effect
Gel met je Dotting Tool in kleine bolletjes zetten: eerst een rechte lijn en dan een 2e rij
ernaast die iets verspringt. Nu zie je dat er een “snakeprint” ontstaat. Hardt deze nu
uit (1 min LED of 2 min UV).
STAP 3 | Breng nu de Zebra Print met de stempel op de linker onderkant aan (hardt
deze uit als je stempel gel gebruikt). De Zebra print werk je af met een Matte Top coat
en het Snake design met Glans Top Coat (weer 1 min LED of 2 min UV)
STAP 4 | In de laatste stap zet je Swarovski Stones en Kaviaar Beads in een lijn
Rubberbase vast. Dit kun je doen zoals op de foto of naar eigen inzicht. Daarna 1 min
onder LED of 2 min UV Lamp.

VOOR DE STEP BY STEP ZIJN DIT KEER
PRODUCTEN VAN NAIL LINE COSMETICS
GEBRUIKT: EFFECT GEL, CHERISE RED

Van Nail Line Cosmetics Eindhoven heb ik ook de Fix It mogen uittesten. Over dit
product ben ik enthousiast, omdat het erg makkelijk in het gebruik is. De Fix It
bestaat uit poeders, een Rubberbase en een Topcoat.

COLOR GEL NR 297, SWEDEN NAILS GEL
POLISH NR 26, MATT TOPCOAT, GLANS
TOPCOAT, RUBBER BASE, STEMPEL ZEBRAPRINT, SWAROVSKI STONES, MINI KAVIAAR
BOLLETJES EN EEN DOTTING TOOL

Deze heb ik zelf als volgt toegepast: nagels preppen, 1 dun laagje Rubberbase,
daarover Fix It poeder scheppen (niet deppen) totdat de laag verzadigd is. Daarna
uitharden (1 min LED of 2 min UV), afborstelen en 2e laagje Rubberbase net over
je breekpunt. Opnieuw Fix It en uitharden, afborstelen waarna je het zachtjes met
buffervijl stofvrij maakt en afwerkt met een glans Topcoat.
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Workshops - Opleidingen - Groothandel
Als nagelstyliste ben je nooit uitgeleerd...
Natuurlijk, als je in het nagelvak begint is dat logisch, maar
ook met de nodige jaren ervaring moet je blijven vernieuwen.
Er komen nieuwe producten en technieken, maar ook je
klanten kunnen andere wensen krijgen.
Of je wilt steeds je eigen grenzen verleggen om je
creativiteit de vrije loop te laten. Wie weet wel met een
speciale techniek of zelfs het maken van extreme nagels.

Het belangrijkste is dat je de benodigde technieken goed leert. Volgens
ons kan dat alleen door in kleine groepen opleidingen en workshops
te verzorgen, zodat iedereen persoonlijke aandacht krijgt.
En dat doen we al bij de beginnerscursus, een gellak workshop,
een bijscholingscursus, maar ook bij de workshops rondom
speciale technieken of bij perfectietrainingen (met je eigen producten).
In overleg zijn zelfs individuele trainingen mogelijk.

... En ik kan je daarbij helpen
Natascha Beringen
Designer Nails

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie

DESIGNER

NAILS

natascha@designernails.nl
https://www.designernails.nl
Wilhelminastraat 51
Drunen (Noord-Brabant)
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De geschiedenis
van Bolero in
een notendop
MILOU BOUTER, DE EIGENARESSE VAN BOLERO COSMETICS
LEED AL JAREN ONDER HUIDPROBLEMEN, WAARDOOR ZE
NOOIT VEEL GEBRUIK KON MAKEN VAN COSMETICA.

Bolero Cosmetics

"Milou is nog net zo
enthousiast over Bolero
als de eerste dag dat
ze het gebruikte"
Omdat ze zich daar niet bij neerlegde en onvermoeibaar
bleef zoeken naar een goed product kwam ze uit bij een
producent wàarmee ze samen Bolero ontwikkeld heeft.
En kon ze zelf volop gebruik maken van de voordelen van
Bolero.
Ze kon er mee in de zon zitten, het streepte niet en ze had
altijd een gezonde teint.
Dankzij een contact in de theater en televisiewereld die
Bolero daar introduceerde is Bolero jarenlang alleen daar
gebruikt. Er waren echter zo veel mensen die van Bolero
gehoord hadden en op zoek waren, dat milou besloot om
het ook voor de consumentenbranche te gaan brengen.
Zij deed dit op een ludieke manier, door jarenlang Bolero
persoonlijk te promoten op beurzen en events in binnenen buitenland. Zo kon zij haar enthousiasme voor dit unieke
product rechtstreeks bij de consument overbrengen.
Nu heeft zij een grote schare trouwe gebruiksters én gebruikers en is de webshop een belangrijk communicatie
medium.

Daarnaast zijn ook de BOLERO DUO TIP SEMI PERMANENTE EYELINERS een succes.
Ze zijn er in 4 kleuren. Aan de ene kant zit een brede tip en aan de andere kant een
spitse tip. Daardoor ben je in staat om iedere soort van lijn om je ogen te trekken.
Ook zijn ze uitstekend geschikt bij het maken van smokey eyes.
De BOLERO LASH EXTENDER, een vezel waarmee je je wimpers eindeloos lang kunt
maken, is een uniek product, omdat de vezels zijn gemaakt van veilig cellulose en
daarom ook voor lensdragers te gebruiken zijn.
Voor de wenkbrauwen is er de BOLERO EYEBROW KIT. Deze kit bevat een shaper,
een fixatie en natuurlijk een kleur, (donker of licht) en is waterproof. Bij deze kit
zitten ook 3 sjablonen en 3 kwastjes.
Als laatste hebben wij onlangs toegevoegd, de BOLERO LIPLINER. Een reeks
goedlopende kleuren in een houder met 2 tips. Eén om in te kleuren en één om
het met een geraffineerd lijntje af te maken.
Bolero bronzer wordt alleen verkocht in salons, omdat het heel belangrijk is om het
product zelf even bij de klant aan te brengen, dat duurt maar een paar seconden en
de klant kan de hele dag het resultaat bewonderen. Ook als niet direct tot aanschaf
wordt overgegaan, komt 89% vàn de mensen er later toch bij u op terug.

Maar ze is zelf ook nog steeds op alle grote beurzen te
vinden omdat ze nog net zo enthousiast is over Bolero als
de eerste dag dat ze het gebruikte.
Intussen is het assortiment uitgebreid met een aantal
zorvuldig geselecteerde producten, die voldoen aan de
Bolero standaard.
Naast de unieke bronzer omvat het assortiment ook
2 kleuren shapers. Deze zijn te verkrijgen in de kleuren
goud en zilver. Ook bij deze shapers is een passende
shaper kwast gezocht.

WILT U MEER INFORMATIE OVER BOLERO COSMETICS
BIJ U IN DE SALON?
info@bolerocosmetics.nl | +31 (0)6 50 622 023
BOLERO COSMETICS

www.bolerocosmetics.nl
[ 43 ]
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Beauty Days 2020
staat
weer voor
de deur
De topdrukte in de salons is weer voorbij, nu wordt het tijd voor nieuwe
kleuren en producten. Beauty Days op 18, 19 en 20 januari is het juiste
moment om inkopen te doen voor het voorjaar. Ruil de klassieke kerst
kleuren in voor nieuwe voorjaars tinten. Raak samen met duizenden
beauty professionals geprikkeld door de laatste trends en technieken uit
jouw vakgebied. Van de nieuwe kleuren van het seizoen tot de snelste
nailart technieken: op Beauty Days kun jij als nagelprofessional alles
vinden voor je salon.

[ 44 ]

Beauty Days Gorinchem

WAT JE DEZE EDITIE NIET MAG MISSEN:

Korneliya Nail Design | Korneliya Nail Design is een van de groothandels die deelneemt aan Beauty Days. Tevens is Korneliya Nail
Design ook een opleidingscentrum in nailart en nagelproducten,
tevens geven ze perfectie trainingen zoals Russian nailart en
Russisch Manicure in hun eigen opleidingscentrum te Alphen aan
den Rijn. Korneliya Nail Design gaat ook dit jaar weer verschillende
workshops geven op het gebied van nailart tijdens Beauty Days.
Ze geven 5 workshops per dag, 3 dagen lang.

> Laat je inspireren door vele demo’s van nagelstyling en nailart
> Doe je voordeel met waardevolle tips & tricks over hoe je meer 		
omzet kan creëren voor jouw salon.
> Volg de leukste workshops op het gebied van persoonlijke 		
ontwikkeling: ontdek bijvoorbeeld wat mindfulness voor jou
kan betekenen
> De Smartbadge ‘’jouw digitale draagtas’’. Met deze badge kun je
exposantenstands scannen waarin je geïnteresseerd bent en
meer informatie wil. Na het beursbezoek ontvang je een e-mail
in je inbox met daarin alle informatie van de exposanten die je 		

Beauty Nail | Beauty Nail bestaat al ruim 23 jaar. Ze bieden een ruim
assortiment aan gels en acryl in meer dan 500 verschillende kleuren.
Doe inspiratie op voor het voorjaar. Ook hebben ze een ruim
assortiment aan verzorgings- en reinigingsproducten.

gescand hebt.

EEN GREEP UIT DE EXPOSANTEN
Golden Rose | Golden Rose is importeur en distributeur van o.a.
make-up, nagelverzorging en gezichtsverzorging. Ze zijn in meer dan
93 landen terug te vinden. Beauty prikkelt de fantasie en bij Golden
Rose zijn ze meer dan gemotiveerd om de magie van de Golden Rose
tijdens Beauty Days te presenteren.

In de vorige editie van Nail & Fashion hebben wij al een aantal exposanten
bekend gemaakt. Om op de hoogte te blijven van het exposanten aanbod
kun je altijd een kijkje nemen op de website van Beauty Days. Op onze
vernieuwde website hebben alle exposanten vanaf 2020 een online
profiel. Je vind er o.a. een omschrijving van alle exposanten, producten
die je op de beurs terug gaat zien maar ook beursaanbiedingen,
exposantennieuws en vacatures.

PRAKTISCHE INFORMATIE EN GRATIS TICKET
Beauty Days Gorinchem vindt plaats in Evenementenhal Gorinchem
op 18, 19 en 20 januari 2020.
De deuren zijn alle dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Bezoek de
website www.beautydays-gorinchem.nl voor meer informatie.

Magnetic Nail Design | Magnetic Nail Design staat als trouwe exposant
ook dit jaar weer op Beauty Days. Magnetic Nail Design is het cosmeticamerk van de Nederlandse nagelstylist Mey Liang. Zij bouwde haar nagelsalon uit tot een toonaangevende groothandel. Magnetic Nail Academy
geeft praktijklessen op het niveau van nagelstyling . Tijdens Beauty Days
zullen er verschillende demo’s worden gegeven op het gebied van
nailart. Samen met andere nagelstylisten doe je weer leuke ideeën en
technieken op.

Tickets zijn verkrijgbaar via www.beautydays-gorinchem.nl/tickets.
Gebruik bij het bestellen de code 2041 voor een gratis ticket en
bespaar direct € 20. Toegang vanaf 16 jaar.

WWW.BEAUTY-DAYS.NL
BeautyDaysNL

@BeautyDaysNL
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Brazilian Brows:
[ 07 ]

De henna verf
De afgelopen jaren hebben we een revolutie doorgemaakt
op het gebied van wenkbrauwen en schoonheid. We hebben
gemerkt hoe belangrijk het is om de expressie van ons
gezicht te laten uitkomen door de wenkbrauwen op de juiste
manier te vormen en te verven.

“Brazilian Brows is dé henna verf
die zich sinds 2006 heeft ontwikkeld tot
een van de beste merken op de markt”
[ 46 ]

Brazilian Brows

De henna van Brazilian Brows is een hoogstaand, goed
door ontwikkeld product met resultaten van zeven tot
veertien dagen op de huid en tot zes weken op de
haartjes zonder haar natuurlijke identiteit kwijt te
raken. Dit is perfect voor klanten die meer volume
willen hebben in hun wenkbrauwen, deze illusie kan
worden gecreëerd omdat de henna op zowel de huid
als de haartjes zit, ook dons en grijze haartjes. Met
ruime keuze uit zes verschillende kleuren zorgen we er
altijd voor dat er een juiste kleur is voor elke kant die
binnen loopt.
Daarnaast is het een snelle behandeling want met een
intrektijd tussen de 10 en de 20 minuten is je klant zo
weer buiten. Klant blij, jij blij!

BRAZILIAN BROWS
Whatsapp +31 (0)6 25 570 262
T. +31 (0)6 26 552 423
E. henna@brazilianbrows.com
Brazilianbrows

brazilian_brows

www.brazilianbrows.com

[ 47 ]

[ 06 ] Nail & Fashion ‘20

Was Beautiful Brows wenkbrauwpoeder al gebruikt in de blockbuster film Wonder Woman. Global
Trade Group is zeer trots te vermelden dat Beautiful Brows and Lashes verkozen is tot officieel
leverancier van Wenkbrauw en wimperproducten voor de Miss World 2020 verkiezingen.
De wenkbrauwpoeders zijn buiten de hervulbare kit nu ook in de nieuwe
compacte Nano kits verkrijgbaar. De poeders zijn verkrijgbaar 3 duo kits,
geschikt voor iedere teint. De 6 verschillende stencils geven u de keus uit
een natuurlijke vorm, een iets dikkere look of een exotische look. De kits
hebben een dubbelzijdig kwastje waarmee u kunt kiezen om de sjablonen
te gebruiken of de wenkbrauw zelf in te tekenen.
Het unieke, hoog geconcentreerde mineraal-in-pigment poeder is
veeg-proof, zweet-proof, water resistent en ontwikkeld om de dagelijkse
invloeden te weerstaan. Blijft de hele dag zitten zonder Touch-Up!
Buiten de nieuwe Nano kit heeft Beautiful Brows and Lashes ook een
nieuw Wimper en wenkbrauw serum ontwikkeld. De Brow en Lash Quench.
Dit serum bevat onder andere Hyaluronic Acid, Aloe Vera, Hydrolysed Silk,
Rosemarijn, kamille, Anica Montana en Abrikoos Extracten.
Verijkt met verzorgende bestanddelen zoals keratine, biotine en castor
olie verzorgd de Lash Quench de wimpers en wenkbrauwen en is geschikt
voor gebruik met extensies.

[ 48 ]

Neicha.nl

“De wenkbrauwpoeders
zijn buiten de
hervulbare kit nu ook in
de nieuwe compacte
Nano kits verkrijgbaar”

DIT PAKKET BEVAT:
Beautiful Brows and Lashes heeft ook de Lash and Brow Bomb.
Deze is geschikt om zowel wimpers als wenkbrauwen te liften.

Heeft u warrige wenkbrauwen? Dan is Lash and brow bomb de
oplossing! Met deze formule houd u uw wilde en warrige wenkbrauwen op zijn plaatsen kunt u de vorm aanpassen.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Step 1 Lifting Cream (10 sachets van 1.5ml)
Step 2 neutralizing Lotion (10 sachets van 1.5ml)
Step 3 Moisturizing Serum (10 sachets van 1.5ml)
Lash Bonding Serum
Lash Bomb Tool
Lash Shields small (10 stuks)
Lash Shields medium (10 stuks)
Lash Shields large (10 stuks)
Microbrushes
Disposable mascara brushes (50 st)
Verf
Developer
Eye make up remover
Micropore tape
Eyepatches (25 paar)
Glue Rings (10 st)
Lash Bomb Tool
Eye Brush
Oogspoeling (5st)

Lash and Brow bomb wordt geleverd in hygiënische sachets
waarmee tot wel 4 klanten behandeld kan worden. De sachets
kunnen na openen tot 48 uur gebruikt worden. Verrijkt met
biotine, cacao boter, Hydrolised Silk en vitamine B3 waardoor
haartjes gestimuleerd worden te groeien. Na de behandeling
kunnen de haartje geverfd worden voor een nog voller resultaat.
De behandeling duurt maar 30 minuten en het resultaat blijft
tot wel 2 maanden zitten. Doordat Lash and Brow Bomb
geschikt is voor zowel wimpers als wenkbrauwen hoeft u geen
aparte producten aan te schaffen voor beide behandelingen.
De Lash and Brow bomb is verkrijgbaar in een startpakket in
luxe beautycase.

SPECIAAL VOOR LEZERS VAN HET BLAD
NAIL & FASHION HEBBEN WIJ NU EXTRA KORTING
Ga naar www.globaltradegroup.nl en voer als
korting nailandfashion in en krijg 20% korting op
ons gehele assortiment.

GLOBAL TRADE GROUP B.V.
Centurionbaan 40 | 3769AV Soesterberg | +31(0)624747025
info@neicha.nl | www.neicha.nl
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NATURAL TANNING MOUSSE
TOT 9 DAGEN EEN ZOMERSE TEINT

De intens hydraterende mousse is een
verademing voor de huid en gemakkelijk in
gebruik. Krijg direct een zongebruinde teint die
perfect samensmelt met je natuurlijke huidskleur.

• Voor hem en haar
• Tot 9 dagen een zomerse teint
• Stimuleert de aanmaak van collageen
• Diepwerkend effect met derde generatie
hyaluronzuur SLMW
• Vrij van parabenen, siliconen en sulfaten
• Viervoudige tanningtechnologie
• Eenvoudig aan te brengen met onze Glove
• Droogt snel en plakt niet
• Géén worteleffect
• Zonder vlekken en strepen
• Géén typische self-tan geur
AVV: € 39,95

Kom en ontdek tijdens de Beauty Days onze nieuwe
producten en beursaanbiedingen! Stand H104.

MARCINBANE.COM

www.sothys.nl
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De Musthave voor
iedere nagelstyliste

DE MUSTHAVE VOOR IEDERE NAGELSTYLISTE IS DE TFN RUBBERBASE.
WAT EEN ENORME MOGELIJKHEDEN HEB JE MET DIT PRODUCT.
EEN COMPLEET KUNSTNAGELSYSTEEM IN 1 FLESJE!
> HECHTING | Gebruik het onder je gel lak, polygel, gel of acryl voor een enorme hechting.
> VERSTEVIGING | Breng het aan op een natuurlijke nagel en breng een mooie bolling
aan. De natuurlijke nagel is verstevigd.
> TIP VERLENGING | Verleng de nagels met een tip en breng rubberbase aan.
Breng eenvoudig een mooie bolling aan en werk het geheel af met topcoat.
> SJABLOON VERLENGING | Ja, je leest het goed. Met TFN rubberbase kun je ook
een sjabloon verlenging maken. De bolling zorgt voor de sterkte in de nagel
en deze maak je op eenvoudige wijze.

basis opleiding Rubberbase. Deze opleiding is
bedoeld voor mensen die opgeleid willen worden
tot nagelstyliste, dus nog geen ervaring hebben
op het gebied van nagelstyling. De opleiding start
18 maart en duurt 4 avonden.

MAAR LIEFST 15 KLEUREN
We hebben er lang aan gewerkt maar nu is het eindelijk zo ver; we bieden maar liefst
15 kleuren TFN rubberbase aan. Van transparant roze tot dekkend roze. Van peach tot
natural. We hebben prachtige kleuren met een glimmer erin. kortom; de keuze is reuze.
De kleuren zijn zo mooi dat je deze alleen nog maar af hoeft te lakken met TFN Rubberbase topcoat. En dan het kwastje.. het kwastje heeft een platte ovale vorm waardoor je
ontzettend netjes en strak het product aan kunt brengen.

HOE BRENG JE HET AAN

Bekijk de kleuren eens in de shop van 10 for Nails;

Op onze mooie webshop kun je op de betaalpagina een opmerking plaatsen. Vraag om een
stappenplan. In het stappenplan leggen we iedere stap duidelijk uit. We geven ook een

[ 54 ]

www.10fornails.nl

THE

WINNER

TAKES IT ALL

Kom langs bij Beauty Days Gorinchem 18-10 jan 2020
en wordt verwend met 15% korting en 10 gratis sample flessen*
van jullie geliefde Dadi Scrub & Dadi Lotion
*10 gratis sample flessen gemengd

www.gorge.nl
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2020:
Nieuw jaar,
nieuw decennium,
nieuwe kansen...
Het nieuwe jaar is begonnen, de gekte en de drukte van de feestdagen liggen weer
achter ons. Nu kunnen we ons focussen op een nieuw, kansrijk jaar met leuke,
spannende en opwindende nieuwigheden en ontwikkelingen. De nagelbranche is
constant in ontwikkeling en de nagestyliste professionaliseert in hoog tempo. En niet
in de laatste plaats door de inspanningen die op dit gebied door producenten en
leveranciers van nagelproducten en trainingen worden geleverd.
Ook dit jaar zullen onze gewaardeerde panelleden in Nail & Fashion hun ideeën en tips
& tricks delen met onze lezers.
Met het oog op het nieuwe jaar stelden wij hen de vraag: “Wat is er nieuw in 2020?”
Wij laten Peggy Pieters van Lilly Nails, Manon Pabon van Shellac4U, Natalyia Korneyeva
van Korneliya, Helene Tates van 10forNails, Janetta Wouters van Urban Nails en
Pepyn Borrel van Magnetic Nails graag aan het woord.
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Magnetic Naildesign:

wereldwijde
nailstyling

Magnetic is het cosmeticamerk van de Nederlandse
nagelstylist Mey Liang. Zij bouwde haar nagelsalon uit
tot een toonaangevende groothandel in nagelproducten.
Haar opleidingsinstituut The Magnetic Nail Academy
leidde duizenden professionele nagelstylisten op.
Vanuit het hoofdkantoor in Soesterberg exporteren
Mey en haar man de Magnetic-producten over de hele
wereld.
Pepyn Borrel geeft antwoord op de vraag: “Wat is er
nieuw in 2020?”
Nail Talk Live begint op 26 februari weer en het nieuwe seizoen gaat
nog meer en nieuwe items bevatten. Allemaal omdat niemand anders
dan andere nagelstylisten begrijpen hoe gepassioneerd jij kunt zijn
over jouw vak!
Het is toch ongelofelijk hoeveel er te weten is over die vierkante
centimeter waarop wij dagelijks werken. Het Nail Talk Live team is al
druk met de voorbereidingen. De opnames worden gemaakt en de
draaiboeken liggen al klaar.
Verder brengt 2020 veel kleur; kleur is steeds belangrijker in de
nagelsalon. Wij beginnen op 15 januari met de nieuwe Fabulous and
Freezing Gelpolish collectie; vier winterse pastelkleuren met een fijne
glitter. In de donkere wintermaanden is er juist behoefte aan een
sprankeling die ons laat verlangen naar de lente. Begint maart komt
dan de volgende collectie alweer; Mysterious Nudes. Prachtige nude
tinten die ook een fijne glitter bevatten en beeldschoon matchen
bij iedere mode trend. Maar dit is natuurlijk pas het topje van de
ijsberg.
Opleidingen zijn steeds belangrijker, basisopleidingen maar
ook meer geavanceerde opleidingen omdat de technische
nagel steeds belangrijker wordt om je te onderscheidden
als nagelstylist. We zien een duidelijke verdeling van de
markt, aan de ene kant de Gelpolish stylist die alleen met
gels uit flesjes wil werken en aan de andere kant de nagelstylist die de uitdaging vindt in het maken van langere en
technisch lastigere nagels. Niet alleen de stylisten zijn op
deze manier verdeeld ook de klanten natuurlijk. Kies bewust
voor je doelgroep dan is alles eenvoudiger; je marketing, je
product keuzes en je investeringen.
Kortom 2020 is het begin van de nieuwe Roaring Twenties en samen
met jou maken wij het geweldig!

www.magneticnaildesign.com
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10 for Nails:

Diverse topmerken
onder één dak
Helene Tates van 10 for Nails is importeur van Entity voor Nederland. Het merk Entity
is ontwikkeld door Tom Holcomb en Tom Bachik (meervoudig wereldkampioenen).
Een merk ontwikkeld door de kampioenen voor de Nagelstyliste. Alle eigenschappen die
een merk nodig heeft om tot een perfect eindresultaat te komen zijn verenigd in het
merk Entity. De complete lijn bestaat uit een Acryl systeem, Gel systeem, Studio One
Polygel, Dip & Buff, Argan olie Manicure en Pedicure lijn en een prachtige collectie Color
Couture gel lak.
Naast Entity verkoopt 10for Nails CND, Gelamour, Korneliya, Moyra, en het eigen merk
TFN. De TFN lijn bestaat uit een prachtig assortiment gel lakken met toebehoren,
rubber base, spidergel, penselen, nail art en nevenproducten.
Ook het volgen van creatieve opleidingen behoort tot de mogelijkheden bij 10 for Nails.
Met twee creatieve topdocenten worden opleidingen in alle nageltrends gegeven.
Nail & Fashion vroeg aan Helene: “Wat is er nieuw in 2020?”
“Ik wil eerst even terugkijken op 2019 en jullie allemaal ontzettend bedanken voor het vertrouwen dat jullie
hebben in 10 for Nails! Wat hebben we er samen een topjaar van gemaakt. Daarvoor ben ik jullie erg dankbaar!”
“We hebben ontzettend veel creatieve opleidingen gegeven, nieuwe producten gelanceerd en het assortiment
uitgebreid met nieuwe merken. Het aantal stylistes in ons prachtige kortingsprogramma hebben we
verdubbeld. Dat wil zeggen dat steeds meer nagelstylistes ontzettend veel geld besparen!”
“Wat is nieuw in 2020? We zijn maanden in voorbereiding geweest en eindelijk is het zo ver: we lanceren een
prachtige lijn Rubber Base in maar liefst 15 verschillende kleuren Nude: Peach, Pink, transparant met een
mooie gloed en zelfs kleuren met een shimmer.”
“Rubberbase was HET product van 2019 en zal ook HET product van 2020 worden! Een compleet
kunstnagelsysteem in 1 flesje. Je kunt er alle kanten mee op:
Hechting: breng een laagje Rubber base aan onder gel lak, acryl, gel of polygel en je hebt een enorme hechting!
Versteviging: je kunt een natuurlijke nagel, heel eenvoudig en snel, verstevigen met Rubber base. Laat de klant
meteen de mooiste kleur uit onze collectie van 15 kleuren kiezen. Je werkt de nagel af met rubber
topcoat en bent klaar.
Verlenging: breng een tip of zelfs een sjabloon aan en verleng de nagels met Rubber Base.
Vijlen is in de meeste gevallen niet nodig. Met de juiste techniek maakt de Rubber base
vanzelf een mooie bolling in de nagels.”
“Rubber base is onmisbaar in iedere salon. Je bekijkt de TFN Rubberbase collectie in de
gloednieuwe webshop van 10 for Nails! www.10fornails.nl”
“Dit is nog maar het begin van een mooie reeks producten. Houd onze facebook en
instagram pagina goed in de gaten.”

www.10fornails.nl
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Korneliya:

Inspiratie, Innovatie
en Kwaliteit

In korte tijd bouwde de van oorsprong Oekraïense Nataliya
Kornyeyeva een netwerk op van 10 verkooppunten voor het
door haarzelf ontwikkelde merk Korneliya. Het merk staat
voor Inspiratie, Innovatie en vooral Kwaliteit. Verder verkoopt
Korneliya het merk MOYRA zowel in Nederland als in België.
Nail & Fashion stelde ook van Nataliya de vraag:
“Wat is er nieuw in 2020?”
“2019 was al geweldig maar 2020 gaat een bijzonder jaar worden voor
Korneliya Nailart Design. Met diverse veranderingen gaan we met
veel passie en plezier het nieuwe jaar in, met een grote
uitbreiding in het assortiment waarvan we een gedeelte op de
Beauty Days in Gorinchem al presenteren, dus dit jaar zeker
komen!!”
“Vanzelfsprekend blijven we doorgaan met Nailbox op
woensdag en de Fashion Friday waarbij we op Instagram
trendy Nailart maken en gaan we nog meer online Nailart
demo’s, workshops en cursussen geven, dus blijf ons
volgen op instagram.com/korneliyanl en Facebook.com/
korneliya.nl”
“Korneliya is in korte tijd een van de grootste MOYRA Dealers
in Nederland en België geworden en heeft elke maand scherpe
acties met wel 20% voordeel, dus neem eens een kijkje op de website
www.korneliya.nl”
“En natuurlijk geven we in 2020 weer de Ultieme uitdaging voor iedere
nagelstylist... DE Korneliya Nailart Marathon met Nataliya Kornyeyeva en
Sascha Gossen.Drie weken lang geven we 15 Lessen nailart, van 20.00 tot
22.00 gaan we Online met de nieuwste tips, technieken en designs en leren we
je de mooiste nailart maken, in 6 weken ben jij gegarandeerd een nailart Pro...
Met 24/7 ondersteuning en gewoon lekker thuis in je pyjama op de bank of in
je salon kijken of meedoen, heb je geen tijd? Geen probleem dan kijk je
gewoon later.”
“En als klap op de vuurpijl: de bekende BBQ met prijsuitreiking in diverse
categorieën zoals most progressive, most creative, best presenter en nog
veel meer met maar liefst 300 euro aan prijzengeld en extra voordeel op de
producten, een unieke ervaring die alleen bij Korneliya wordt gegeven. Kijk
eens op #korneliyanailartmarathon en verbaas je over de gemaakte designs,
dus doe mee en schrijf je alvast in op de website. Vanwege de intensieve
begeleiding zijn er maar een beperkt aantal plaatsten...”
“Dus 2020 wordt een Happy Nail Year!!”
Liefs, Korneliya

www.korneliya.nl
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Lilly Nails:

professionele Zweedse
kwaliteit
Lilly Nails uit Purmerend is een groothandel in producten voor de professionele
styliste en biedt een totaalpakket aan op het gebied van nagelverzorging, kunstnagels, wimpers en wax. Kwaliteit staat voorop: de Lilly Nails Gel Polish is hoog
gepigmenteerd en de producten hebben een optimale hechting. Minimaal vier keer
per jaar komen er zes nieuwe kleuren Gel Polish uit.
Het nieuwe vlaggenschip van Lilly Nails is Invicta: een geurloze gel/acryl combinatie
die zeer snel en gemakkelijk te verwerken is en minimaal slijpstof oplevert. Dit product
is ook zeer geschikt voor stylistes die bijvoorbeeld in een kapsalon werken.
Naast hoogwaardige producten, biedt Lilly Nails ook een breed scala aan opleidingen
aan. De opleiders van Lilly volgen jaarlijks cursussen in Zweden om hun kennis en
skills helemaal up-to-date te houden dat tijdens de opleidingen veel goede tips uit
de praktijk worden gedeeld is niet zo vreemd, want Lilly Nails heeft ook een eigen
salon in Purmerend in een schitterend nieuw pand.
“Als eerste de allerbeste wensen voor 2020”

Let’s NAIL this year!
“Wat is er nieuw in 2020?
Heel veel maar daar kunnen we nog niets over zeggen.”
“Wel weten we dat we doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe producten, kleuren, uitbreiding van de
nailart producten. Ook staan er meerdere trainingen en workshops gepland van internationale artiesten
die inmiddels hun naam hebben gevestigd in de nagelwereld. Denk aan Bojana Kostka die bij ons in april
2x een 2daagse training zal komen geven, Als je nog mee wil doen ben er dan snel bij, we zijn nog maar een
paar plaatsten beschikbaar. Of Hazel Dixon die een training komt geven, data en meer informatie volgt
nog.”
“2020 wordt het jaar van jezelf verder ontwikkelen en naar een hoger niveau tillen om jezelf te blijven
motiveren en je klanten net dat extra’s te geven. Jezelf onderscheiden, door net een beetje meer
te kunnen bieden aan je klanten.”
“Social media zal een nog grotere rol gaan spelen in het aantrekken van nieuwe klanten
ook daar willen we trainingen in gaan geven door mediatrainingen te gaan geven. We zijn
in onderhandeling met diverse partijen om te kijken wat het beste bij ons vak aan sluit.”
“Lilly Nails komt ook op locatie, wil je meer informatie over Lilly Nails en ben je met
minimaal 4 stylisten, dan komen wij naar je toe. We nemen producten mee zodat je kunt
testen, we leggen je alles uit over de producten zodat je een weloverwogen besluit kunt
nemen of je wilt gaan werken met Lilly Nails. Waar wij uiteraard van overtuigd zijn dat je
dat wilt.”
“Wil je meer informatie over een van bovenstaande zaken? Mail dan naar info@lillynails.nl”

www.lillynails.nl | www.futurenails.nl | www.pinknails.nl
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Shellac4u.nl:

kwaliteit staat voorop

Het enthousiaste team van Shellac4U bestaat uit 6 dames en 1 heer die
met passie hun beroep van Nagelstyliste, Opleider, Officemanager en
Eigenaar uitoefenen. Zij staan dagelijks hun klanten te woord over de
groothandel, webshop of het opleidingscentrum en geven graag alle
informatie over producten, kennis, technieken en meer.
Met 2 merken in een collectie met in totaal meer dan 250 kleuren
(CCO Nailgel en GELZZ), die uitstekend met elkaar combineerbaar zijn,
bedient Shellac4U een markt van kleine en grote salons met shellac,
polyacrylgel en alles wat daarbij hoort.
De meer dan uitstekende klantenservice zorgt ervoor dat salons Shellac4U
graag weten te vinden en dat hun klanten met een tevreden gevoel de salon
kunnen verlaten. Via Social Media worden in tutorials tips en tricks
duidelijk uitgelegd en komen diverse technieken aan bod.
Nail & Fashion stelde aan Manon Pabon van Shellac4U
de vraag: “Wat is er nieuw voor 2020?”
“De kerstballen zijn weer ingepakt, de boom is de deur uit, het geluid
van kerstmuziek vervangen door de radio en veel gezelligheid samen
met dierbaren moet even wachten op een volgend moment; goede
voornemens zijn gemaakt en misschien al gestart en daarmee zijn we
begonnen aan het nieuwe jaar!”
“De tijd is gekomen om de plannen die bedacht zijn en op de plank liggen
vorm te gaan geven; onze ‘haakjeskalender’ is ingevuld maar nog met
genoeg ruimte voor enthousiasme, spontane acties en meer.”
“Een jaar dat in het teken zal staan van nóg meer leuke mensen ontmoeten, blij maken met
producten en advies, veel tutorials en voorbeelden op onze website en social media. Maar ook
de uitbreiding van onze GELZZ collectie met onder andere 6D Cat’s eyes en nieuwe
collecties voor het voorjaar en de zomer. Deze zullen we op diverse beurzen als de Beauty
Trade Special en de Beautydays gaan lanceren.”
“We zijn heel blij met alle complimenten die we het afgelopen jaar hebben gekregen voor
onze klantvriendelijkheid en service. Natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis, maar ook daar
doen we onze uiterste best voor om dit te voorkomen en zo nodig van een passende oplossing
te voorzien.”
We willen graag nog meer klantcontact en zijn daarmee al begonnen met een gratis avond
bijscholing voor al onze (oud-)leerlingen. Tips, trucs en verhalen komen deze avond aan bod en
we zijn heel benieuwd naar de ervaringen van onze leerlingen.
“Dit jaar zullen er weer nieuwe opleidingen starten waarbij cursisten zelf hun pakket samenstellen door middel van diverse modules. Een systeem waar we vorig jaar mee begonnen zijn
en waarvan we horen dat cursisten dit zeer op prijs stellen!”
“Het jaar is begonnen en we hopen u veel en vaak te zien! En dat dromen en plannen in 2020
werkelijkheid worden!”

www.shellac4u.nl
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Urban Nails:

alles voor de
nagelstyliste

In het Belgische Lommel is Urban Nails gevestigd, groothandel in
nagelproducten. Bij Urban Nails kun je terecht voor alles wat
een styliste nodig kan hebben om de mooiste creaties te maken.
Naast acryl en gel heeft Urban Nails namelijk een groot aanbod
aan nail-art artikelen dat continu wordt ge-update. Een regelmatig bezoek aan de webshop is daarom een goed idee om op de
hoogte te blijven van alle nieuwtjes. Naast de webshop kunnen
klanten ook terecht in Lommel of bij één van de verkooppunten in
België en Nederland.
Nail & Fashion vroeg eigenaresse van Urban Nails, Janetta Wouters:
“Wat is er nieuw in 2020?”

“EEN NIEUW JAAR, NIEUWE KANSEN, NIEUWE ONTWIKKELINGEN...”
“Als je zou denken dat je alles al kent en alles al hebt gezien, dan heb je het mis.
Ik verbaas me nog steeds over het aanbod van nail art producten, maar ook van alle
nieuwe basisproducten die er keer op keer worden ontwikkeld. Ik ben er ook reuzeblij
mee: ik zou vandaag de dag geen witte tip meer durven plakken op de nagels van
mijn klant, roze acryl poeder erover te zetten en dan zeggen dat dit een french
manicure is. Dat gebeurde vroeger wel. Pas na twee weken groeien was de witte rand
op de plaats gegroeid waar hij eerder al hoorde te zitten en vond ik het setje pas
echt mooi. Goh, wat ben ik blij met de reverse technieken van tegenwoordig en de
sjabloon technieken. Weg tips!! Weg plastic! Weg overschot van verkeerde maten
tips, omdat nagenoeg de maat 4, 5, 6 en 7 het meeste gebruikt werden. Welkom
reverse techniek, welkom nieuwe vormen en voor 2020 durf ik te voorspellen dat we
ook de french nagels weer welkom kunnen heten.”
“Allereerst wens ik alle lezers een fantastisch 2020. Ik hoop dat al jullie wensen dit
jaar uitkomen en dat de wereld een stukje gezonder mag worden. 2020 wordt een
jaar van uitdagingen voor Urban Nails. Het team groeit steeds groter en dat brengt
met zich mee dat we steeds meer op papier moeten zetten. Theorie... juist
datgene waar ik de meeste hekel aan heb. Ik ben een praktijk mens, in alles.
En toch gaan we in 2020 steeds meer met theorie te maken krijgen.
De lessen bij alle merken worden beter onderbouwd, waardoor de
lessen sterker worden. Zelfs de nail art lessen bij UN hebben een
stuk theorie gekregen. Dat is de ontwikkeling van nu. Tel daarbij op
de kwaliteit van de nagelproducten en je hebt een perfecte basis
voor een allround nagelstyliste. Ik verwacht in 2020 daarom ook
dat de nagelstylistes zich nog veel verder gaan ontwikkelen en
dat we samen een stap dichter bij professionaliteit komen.”
“Ik heb er in ieder geval weer heel veel zin in... Santé voor 2020...”

www.urbannails.be
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URBAN NAILS
ONLY THE BEST IS GOOD ENOUGH
Urban Nails BVBA zal aanwezig zijn op de volgende beurzen:

BEAUTYDAYS GORINCHEM
18 - 20 Januarie 2020
BEAUTY DÜSSELDORF
6 - 8 Maart 2020
ESTETIKA BRUSSEL
21 - 23 Maart 2020
BEAUTYTRADE SPECIAL UTRECHT
4 -6 April 2020

ESTETIKA BRUSSEL
3 - 5 Oktober 2020

Lodewijk de Raetstraat 67
3920 Lommel (België)
+32 (0) 11 811 405
info@urbannails.be

www.urbannails.be

NIEUW!

Voor een
echte eye
catcher!

6D CATEYE!
De Korneliya cat eye lakken
zijn verkrijgbaar in diverse kleuren;
> red/gold cateye > pink/red cat eye
> violet/pink cat eye gel lak < blue/violet
cat eye gel lak > green/violet cat eye.

WIL JE OOK
GRATIS NAILART
LESSEN VOLGEN?
Kijk iedere week live mee op
Woensdag en Vrijdag.
www.instagram.com/korneliyanl
Volg ons op:
www.facebook.com/korneliya.nl/

info@korneliya.nl | www.korneliya.nl

YouTube Korneliya Nailart Design

