
AsiAkkAAlle päänAuhAt, 
hoitosuojukset, pAreo jA tossut 

Froteisessa päänauhassa on helppo tarrakiinnitys. 
8,00€ 

Hoitosuojuksella suojaat asiakkaan vaatteet vaikkapa 
meikin aikana. 12,00€

Pareo hartiat paljastava kietaisusuojus 32,50€

pehmoiset froteetossut ylelliseen oleiluun hoitolassasi 
16,00€

tuolin- jA käsinojien suojukset

käytännöllinen hoitotuolinsuojus sopii monen mallisiin, 
myös suurikokoisiin, hoitotuoleihin. 59,00€

Käsinojien suojat pareittain. 17,00€

rAnskAlAiset kevyet jA pehmoiset 
tekstiilit luovat hoitolaasi viimeistellyn tunnelman 
ja raikkaan ilmeen. laadukkaat ja kestävät joustofroteet 
ovat puuvilla-polyesteri-sekoitetta (73 / 27%). voit 
pestä froteet koneessa (max 60°) ja kuivattaa 
rummussa. saatavana 18 kaunista väriä, kysy lisää!

Turkoosi Syreeni Persikka Lime Viininpunainen Vaaleansininen

Oranssi Tummansininen Valkoinen Punainen Beige Fuksia

Vaaleanpunainen Sitruuna Musta Vanilja Kaakao Helmenharmaa

tilAuksestA 
pAljon värejä 

jA muitA 
tuotteitA!



t778 ihonpuhdistussienet 10 kpl, 4,50€

t775 isot ihonpuhdistussienet 2 kpl, 1,35€

t1448 kertakäyttölakana kuitukangasta 
70x200cm, 10 kpl, 9,50€

t8121 myssy kuitukangasta, 100 kpl,  23,50€

no720 stringit vartalohoitoihin, 10 kpl,  2,50€

F1850.2 kaarevat A-pinsetit kullatut, 9cm, 11,00€

F1864.1 Automaattipinsetit niklatut, 10cm, 22,00€

F1864.2 Automaattipinsetit kullatut, 10cm, 23,00€

F1888 viistokärkiset pinsetit ruostumaton teräs, 
9,7cm, 9,50€

puhdistussienet, kuitukAngAstuotteet, 
lAAdukkAAt pinsetit hoitolAAn
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hinnat esitteessä alv. 0% mahdolliset huomautukset tehtävä 8 pv kuluessa tavaran saapumisesta.
yli 450€:n (alv. 0%) tilaukset toimitamme kuluitta perille liikkeeseesi. yli 300€:n (alv. 0%) tilaukset toimitamme kuluitta postipakettina.

Alle 300€:n (alv. 0%) tilauksista veloitamme postipakettina 12,50€ (+ alv.) tai kotiinkantopakettina 16,00€ (+ alv.) toimitus- ja käsittelykulut.

Oikeat tuotteet,
tAito & AmmAttiylpeys

mAnicure- jA tukityynyt 

no3440 puolikuu-manicuretyyny ja irtopäällinen 
20 x 15 x 8cm, 23,00€

no3420 niskatuki ja 2 irtopäällistä, kuminauhakiinnitys, 
pituus 48 x leveys 9 x korkeus 10cm, 46,00€

no7900 litteä manicuretyyny ja 2 irtopäällistä 
18 x 22cm, 21,50€

no3421puolikuu-polvi- / niskatuki 
pituus 50 x leveys 15 x korkeus 8cm, 24,00€

no7720 manicuretyyny ja 2 irtopäällistä 
30 x 30cm, 24,50€

tilauksesta paljon 

värejä ja tuotteita! 

useimpia tuotteita 

saatavana heti: varastossa 

valkoinen, kaakao, fuksia

ja viininpunainen

no3421
helmenharmaa

no7900
lime

no3420
viininpunainen

no3440
Fuksia
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