
Oferta dla szkół kosmetycznych

Zwiedzanie firmy, w tym laboratorium, produkcji, logistyki
Warsztaty pokazowe w siedzibie szkoły lub firmy
Indywidualne warunki cenowe
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Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: szkoly@clarena.pl lub pod nr tel. +48 713 28 07 11 od pon. do pt. 8:00-17:00

W firmie Clarena W szkołach

Szkolenia odbywać się będą:

Zwiedzanie siedziby Firmy Warsztaty, pokazy, szkolenia Bezpłatne pokazy dostosowane  
do indywidualnych potrzeb szkoły 

Grupowe warsztaty szkoleniowe
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Eksfoliacja chemiczna i mechaniczna
Nazwa szkolenia Cena w zł

Eksfoliacja kwasem TCA – Frost Peel I i II 300,00 100,00

Eksfoliacja przy użyciu kwasów z linii Acid Line (13 rodzajów 
kwasów) 400,00 200,00

Akademia dermatologiczna – kwasy TCA i Acid Line (13 rodzajów 
kwasów) 700,00 400,00

Dermabrazja manualna 290,00 150,00

Easy Pixel Peel (Mezoterapia mikroigłowa w połączeniu z kwasa-
mi z linii Acid Line) 350,00 200,00

Hard Pixel Peel (Mezoterapia mikroigłowa w połączeniu z kwasem TCA) 
W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby przeszkolone z zabiegu Frost Peel

350,00 200,00

PAKIET: Eksfoliacja kwasem TCA Frost Peel + Hard Pixel Peel 500,00 250,00

Masaże
Nazwa szkolenia Cena w zł

Masaż relaksujący przy użyciu szklanych kul - 50% 200,00 100,00
Japoński masaż liftujący przy użyciu Wave Rollera 200,00
Autorski masaż twarzy Anti-Age Shiro Mukhata Clarena 500,00
Autorski masaż modelujący ciało Udvartana Clarena 500,00

Mezoterapia mikroigłowa
Nazwa szkolenia Cena w zł

Mezoterapia mikroigłowa (frakcyjna) - 50% 290,00 190,00
Face Roller/Body Roller/Eye Roller - 50% 250,00 150,00

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs
Nazwa szkolenia Cena w zł

Metoda 1:1 400,00
Metoda 2:1 – metoda objętościowa 400,00
PAKIET: metoda 1:1 i 2:1 600,00

Mikropigmentacja 
(wyłącznie w siedzibie firmy; szkolenie zawiera zakwaterowanie)

Nazwa szkolenia Cena w zł

Akademia Mikropigmentacji 
Czas trwania: 3 dni

3500,00

Akademia Mikropigmentacji w połączeniu z mezoterapią frakcyjną 
Czas trwania: 3 dni

3790,00

Warsztaty doszkalające 
Czas trwania: 1 dzień

400,00

Dermatografia – mikropigmentacja skóry głowy 
Czas trwania: 2 dni

2400,00

Szkolenie z microbladingu 
Czas trwania: 2 dni

1800,00

WyjątkoWa oferta szkolenioWa dla ucznióW

Najniższe ceny dla uczniów 
szkół współpracujących z Clareną

Najniższe ceny dla uczniów 
szkół współpracujących z Clareną
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Apartamenty Clarena

szkolenia

Noclegi w Apartamentach Clarena GRATIS!

Mezoterapia igłowa
Nazwa szkolenia Cena w zł

Mezoterapia igłowa twarzy 600,00
Mezoterapia igłowa skóry głowy 300,00
Lipoliza iniekcyjna 400,00

Depilacja
Nazwa szkolenia Cena w zł

Depilacja woskiem w rolce 300,00
Depilacja bezpaskowa woskiem twardym 200,00
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x 5 szt.

okazja! Wszystkie urządzenia za 1 zł*

Podgrzewacz do wosku
Urządzenie z termostatem do podgrze-
wania wosku do zabiegów depilacji.
7024

Cena: 51 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej  
wartości 150 zł

Silicon Brusher 
Elektryczna szczoteczka myjąca do twarzy, 
zasilana bateriami. Opatentowany zbior-
niczek z pompką umożliwia higieniczną 
i wygodną aplikację żelu myjącego. Sili-
konowe, wymienne nakładki umożliwia-
ją profesjonalne oczyszczanie skóry.
7253

Cena: 149 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej  
wartości 250 zł

Stolik Olimpic  
Stolik z 3 półkami z nietłukącego, 
łatwego do dezynfekcji szkła, wymiary 
90 x 56 x 48 cm
7056

Cena: 342 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej  
wartości 500 zł

Stolik Classic  
Stolik z 3 półkami z nietłukącego, 
łatwego do dezynfekcji szkła, wymiary 
88 x 56 x 43 cm
7053

Cena: 342 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej  
wartości 500 zł

Darsonval 
Urządzenie do dezynfekcji skóry  
po zabiegach oczyszczania i depilacji, 
normalizuje pracę gruczołów łojowych; 
polecane do stosowania przy terapii 
antytrądzikowej.
7201_DAR

Cena: 134 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej  
wartości 250 zł

Parafiniarka 
Urządzenie do zabiegów parafinowych 
na dłonie i inne partie ciała. Służy do 
podgrzewania i rozpuszczania parafiny, 
utrzymuje jej odpowiednią temperaturę.
7022 P

Cena: 129 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej  
wartości 300 zł

Cena: 475 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej  
wartości 1490 zł 

zestaw akcesoriów frotte
w skład zestawu wchodzą: ręcznik x 5, opaska x 10, rękawice x 5, 
tunika x 5, pokrowiec na taboret x 5, pokrowiec na fotel x 5

Ręcznik frotte
Ręcznik 30 x 50 cm 

Opaska frotte
Opaska z logo Clarena. 

stalowa 8273
amarantowa 8064
jagodowa  9215
czarna  92166
truflowa 8190

szmaragdowa 92160
biała 8160

Cena: 5 zł / 1szt. 

Rękawice frotte
Do zabiegów parafinowych na dłonie. 

stalowe 8274
amarantowe 8179
ecru  8265

białe 8162

Cena: 19 zł / 1szt. 

truflowy 8066
czerwony 8064
ecru  8066

biały 8062

Cena: 10 zł / 1szt. 

x 10 szt.
czarny  
ze srebrnym haftem

truflowy  
z białym haftem

biały  
z amarantowym  haftem

amarantowy 
z białym haftem 

ecru  
z brązowym haftem  

jagodowy 
z białym haftem

szmaragdowy 
z białym haftem

stalowy 
z białym haftem  

dostĘPne kolory  
akcesorióW frotte

noWoŚĆ

Noclegi w Apartamentach Clarena GRATIS!

x 5 szt.

Tunika kosmetyczna  
zapinana na rzep 
stalowa 8272
amarantowa 8182
jagodowa  9214
czarna  92169
truflowa 8188

szmaragdowa 92161
biała 8170

Cena: 29 zł / 1szt. 

x 5 szt.

Pokrowiec frotte na fotel
stalowy 8271
amarantowy 8181
jagodowy  9215
czarny  92167
truflowy 8187

szmaragdowy 92163
biały 8163

Cena: 29 zł / 1szt. 

x 5 szt.

Pokrowiec na taboret
stalowy 8270
amarantowy 8180
jagodowy  9213
czarny  92168
truflowy 8186

szmaragdowy 92164
biały 8171

Cena: 9 zł / 1szt. 

x 5 szt.
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Epilator
Urządzenie do epilacji i elektrokoagulacji. Epilator to urządzenie do usuwania zbędnego owłosienia, zamykania naczyń 
krwionośnych i usuwania włókniaków za pomocą prądu bardzo wysokiej częstotliwości i prądu stałego.
7501

Cena: 1600 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej wartości 2200 zł

Frakcja
Urządzenie do mikroigłowej mezoterapii frakcyjnej. Zabieg Frakcją łączy w sobie mikronakłuwanie (czyli frakcjo-
nowanie skóry sterylną głowicą, co powoduje powstanie mikrokanalików, inicjuje procesy gojenia i regeneracji, 
zwiększa produkcję kolagenu) oraz mezoterapię (dostarczanie substancji aktywnych w głąb skóry poprzez kanaliki 
frakcyjne).
7502

Cena: 1800 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej wartości 2900 zł

Master Mezo
Urządzenie do mikropigmentacji i mikroigłowej mezoterapii frakcyjnej. Zabieg mikropigmentacji polega na nakłuwa-
niu skóry i wprowadzaniu barwnika, dzięki czemu podkreślony zostaje kontur ust i oczu, poprawiony i podkreślony 
kształt brwi. Zabieg mikrofrakcjonowania skóry łączy w sobie mikronakłuwanie oraz mezoterapię.
7503

Cena: 2900 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej wartości 3700 zł

Plasma Pix 
Urządzenie do bezdotykowego frakcjonowania skóry zimną plazmą. Plazma powoduje mikrouszkodzenia naskórka, dzięki czemu 
pobudza jego regenerację. Mobilizuje produkcję kolagenu i elastyny. Zmarszczki ulegają wygładzeniu, poprawia się napięcie skóry. 
Odbudowa skóry pozwala także na niwelowanie plam i przebarwień. Pod głowicą wytwarza się ozon, który działa bakteriobójczo.
7500

Cena: 9900 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej wartości 11650 zł

okazja! Wszystkie urządzenia za 1 zł*

Radio Frequency Classic
Radiofrekwencja stosowana jest w celach odmładzających i wyszczuplających. Wykorzystuje fale radiowe, które 
wprawiając w ruch oraz wibrację jony, atomy i cząsteczki, wywołuje selektywne ogrzanie tkanek do temp. 45-55°C, 
na skutek czego włókna kolagenowe ulegają skurczeniu, a następnie napięciu. Powoduje to uruchomienie funkcji 
regeneracji, pobudzenie fibroblastów oraz stymulację syntezy kolagenu i elastyny. Skóra odzyskuje jędrność, wyraźnie 
poprawia się jej napięcie oraz owal twarzy. Zmarszczki, bruzdy i blizny ulegają spłyceniu. Pod wpływem ciepła 
zwiększa się również przepuszczalność błon komórkowych, a co za tym idzie, absorpcja substancji aktywnych za-
wartych w preparatach użytych w trakcie zabiegu (radioforeza). RF nie tylko likwiduje objawy starzenia, ale działa 
również zapobiegawczo, zwiększając gęstość i odporność skóry. Ze względu na to, że tkanka tłuszczowa ulega 
silniejszemu przegrzaniu niż mięśniowa, zabiegi z udziałem RF doskonale modelują i wyszczuplają sylwetkę.
7285

Cena: 1990 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej wartości 3200 zł
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okazja! Wszystkie urządzenia za 1 zł*

Lipolaser 
Lipolaser jest urządzeniem kosmetycznym do wykonywania zabiegów wspomagających modelowanie sylwetki, pomaga usunąć 
zbędne kilogramy oraz cellulit, nie uszkadzając przy tym innych tkanek takich jak nerwy, skóra czy naczynia krwionośne.
7255

Cena: 7050 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej wartości 8300 zł

Lipo Cavitation System de Lux
Liposukcja ultradźwiękowa opiera się na wykorzystaniu fali ultradźwiękowej, która wywołując w tkankach rytmiczne 
drgania wprowadza w ruch cząsteczki, co daje efekt wewnętrznego masażu tkanek. W ten sposób można usuwać 
nadmiar tkanki tłuszczowej z wybranych obszarów np. ud, pośladków, brzucha, talii, bioder, ramion. W celu spotęgo-
wania efektu, w urządzeniu zastosowano głowicę rozgrzewającą IR – ogrzanie tkanki przed jej nadźwiękowieniem 
powoduje głębsze przenikanie ultradźwięków. Połączenie tych dwóch bodźców sprawia, że efekty kuracji są porów-
nywalne do rezultatów osiągniętych chirurgicznie.
7250

Cena: 2490 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej wartości 3350 zł

Mesotherapy Ultra System Classic
Mezoterapia bezigłowa stanowi alternatywę dla inwazyjnej metody mezoterapi igłowej. W trakcie zabiegu docho-
dzi do równoczesnego działania fali ultradźwiękowej i impulsu elektrycznego, co pozwala na wywołanie efektu 
elektroporacji na błonach komórkowych. Mezoterapia bezigłowa ma szeroki wachlarz zastosowań w zabiegach 
miejscowych na twarz oraz ciało. Gwarantuje błyskawiczny lifting skóry, redukcję zmarszczek i bruzd, mikromasaż, 
elektrostymulację mięśni i poprawę trofiki tkanek. 
7235

Cena: 1550 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej wartości 1990 zł

Ultra Cavi Sonic Classic
Urządzenie do peelingu kawitacyjnego i sonoforezy. Peeling kawitacyjny doskonale przygotowuje skórę do dalszych 
zabiegów pielęgnacyjnych, znacznie podnosząc absorpcję aplikowanych kosmetyków. Sonoforeza – drgania małej 
mocy i częstotliwości emitowane przez specjalne głowice rozchodzą się w skórze i tkance podskórnej, pobudzając 
kolejne cząsteczki do wibracji i rozgrzewania się. Skutkiem tego jest rozszerzenie naczyń krwionośnych, wzrost 
zaopatrzenia komórek w krew, a wraz z nią w tlen i składniki odżywcze. Zwiększa się przepuszczalność błon komór-
kowych, co wykorzystuje się do wprowadzania substancji biologicznie czynnych zawartych w preparatach kosme-
tycznych.
7215

Cena: 1450 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej wartości 2500 zł

Microdermabrasion Diamond System Classic
Mikrodermabrazja diamentowa polega na mechanicznym usuwaniu warstwy rogowej naskórka, aż do pożądane-
go poziomu. Stopień głębokości mikrodermabrazji zależy od kilku czynników: wybranego podciśnienia, średnicy 
głowicy, stopnia gradacji diamentu i czasu pracy w jednym miejscu. Wykonując mikrodermabrazję, kosmetyczki/
kosmetolodzy mogą spłycać blizny, rozstępy oraz zmarszczki, niwelować przebarwienia, rozjaśniać skórę, poprawiać 
jej napięcie.
7205

Cena: 1350 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej wartości 2300 zł
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Dermomassager de Lux
Dermomassager do zabiegów  
cellulogicznych.
7240

Cena: 2490 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej  
wartości 3400 zł

Kombajn Classic 2 
Wielofunkcyjny kombajn zawierający 
funkcje:
 - peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 

sonoforeza
 - mezoterapia bezigłowa
 - fale radiowe

7226

Cena: 3100 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej  
wartości 3700 zł

Kombajn de Lux 2
Wielofunkcyjny kombajn zawierający 
funkcje:
 - mikrodermabrazja diamentowa
 - peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 

sonoforeza
 - dermomasażer
 - mezoterapia bezigłowa
 - analizer skóry

7229

Cena: 5100 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej  
wartości 6900 zł

Kombajn Classic 3
Wielofunkcyjny kombajn zawierający 
funkcje:
 - mezoterapia bezigłowa
 - peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 

sonoforeza
 - liposukcja ultradźwiękowa

7227

Cena: 3500 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej  
wartości 4200 zł

Wapozon 
Urządzenie do rozpulchniania skóry przed oczyszczaniem. Wapozon z ciepłą parą wodną oraz ozonem. Urządzenie to jest 
niezbędnym elementem w każdym gabinecie kosmetycznym w celu odpowiedniego przygotowania skóry do zabiegu. 
7218

Cena: 269 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej wartości 850 zł 

Kombajn de Lux 3
Wielofunkcyjny kombajn zawierający 
funkcje:
 - peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 

sonoforeza
 - mezoterapia bezigłowa
 - fale radiowe
 - liposukcja ultradźwiękowa
 - analizer skóry

7228

Cena: 5000 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej  
wartości 6300 zł

Kombajn de Lux 5
Wielofunkcyjny kombajn zawierający 
funkcje:
 - peeling kawitacyjny
 - ultradźwięki, sonoforeza
 - mezoterapia bezigłowa
 - galwanizacja, jonoforeza
 - elektrostymulacja

7257

Cena: 2400 zł /1 zł*
*Przy zakupie kosmetyków o łącznej  
wartości 3500 zł

okazja! Wszystkie urządzenia za 1 zł*
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tylko w clarenie – 4 rytuały – Masaże sPa: Marrakesh, Bali, zanzibar, iceland

Orientalny masaż Marrakesh – to połączenie najcenniejszych  
składników Maroka z tradycją oczyszczania w łaźniach hammam.
Masaż łączy w sobie zniewalający zapach róży damasceńskiej,  
złocistego oleju arganowego zamkniętego w rozgrzewającej świecy  
i oczyszczającej mocy glinki ghassoul. 

Egzotyczny masaż Zanzibar – masaż przeniesie nas w atmosferę 
urlopowego lenistwa, a egzotyczne nuty zapachowe głęboko zrelaksują.
Zawarty w składzie produktów ekstrakt z jogurtu silnie łagodzi i pie-
lęgnuje skórę pozostawiając ją gładką i miękką. 

Drenująca terapia antycellulitowa Iceland – bogactwo alg, minerałów 
oraz krystalicznie czystej wody połączone w drenującej terapii  
antycellulitowymi bandażami. 
Energia pochodząca z lodu koi nie tylko skórę, ale też oddziałuje na 
wszystkie zmysły.

Rytualny masaż Bali – wyjątkowy masaż całego ciała wykorzystujący 
egzotyczny i zmysłowy olejek jaśminowy, przeznaczony do wyrafinowanej 
pielęgnacji ciała i umysłu. 
Przepiękny zapach jaśminu pobudza zmysły i potrafi na długo  
oczarować. Jaśminowy masaż jest doświadczeniem oddziałującym 
na zmysły i regenerującym ciało od czubka głowy aż po stopy.

ICELAND

WYSZCZUPLENIE

BALI

RELAKS

MARRAKESH

OCZYSZCZENIE

ZANZIBAR

REGENERACJA
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Clarena SPA
Linia Kod Nazwa produktu Ilość Cena w zł

Bali

2538
Bali CocoShell Peeling – jaśminowy peeling do ciała z drobinkami muszli kokosowych

250 ml 39,00
2539 500 ml 49,00
2540 1000 ml 87,00
2535

Bali Massage Oil – jaśminowy olej do masażu
500 ml 32,00

2536 1000 ml 53,00
2537 5000 ml 131,00
2542

Bali Mask –  jaśminowa maska do ciała
500 ml 59,00

2543 1000 ml 98,00
2533

Bali Milk –  mleczko do ciała o zapachu kwiatu jaśminu
200 ml 22,00

2534 500 ml 43,00
2532 Bali Mist – mgiełka do ciała 250 ml 22,00
2541 Bali Soap – mydło jaśminowe 250 ml 12,00

25440 Bali Massage Candle – świeca do masażu 80 g 38,00

Iceland

2526
Iceland Algae Peeling – solny peeling do ciała z algami

200 ml 32,00
2525 500 ml 49,00
2524 1000 ml 87,00
2527 Iceland Algae Concentrate – antycellulitowy koncentrat do ciała 500 ml 54,00
2528 Iceland Slim Bandage – 2 wyszczuplające bandaże 2 szt. 33,00
2530

Iceland Balm – nawilżający balsam
200 ml 22,00

2529 500 ml 43,00
2531 Iceland Soap – mydło algowe 250 ml 12,00

Marrakesh

2511
Marrakesh Sand Peeling – piaskowy peeling do ciała

250 ml 39,00
2510 500 ml 49,00
2509 1000 ml 87,00
2506

Marrakesh Gold Oil – olej do masażu z drobinkami złota
500 ml 32,00

2505 1000 ml 53,00
2504 5000 ml 131,00
2501

Marrakesh Ghassoul Clay – maska z glinki ghassoul
500 ml 59,00

2500 1000 ml 98,00
2503

Marrakesh Rose Water – woda różana
500 ml 32,00

2502 1000 ml 59,00
2512 Marrakesh Massage Candle – świeca do masażu 80 g 38,00
2514

Marrakesh Bronzing Balm – balsam brązujący
200 ml 32,00

2513 500 ml 53,00

Zanzibar

2521
Zanzibar Sugar Peeling – orientalny peeling do ciała

250 ml 39,00
2520 500 ml 49,00
2519 1000 ml 87,00
2518

Zanzibar Massage Yogurt – jogurt do masażu
500 ml 49,00

2517 1000 ml 87,00
2516

Zanzibar Mask – orientalna maska do ciała
500 ml 59,00

2515 1000 ml 98,00
2523

Zanzibar Balm – balsam do ciała
200 ml 22,00

2522 500 ml 43,00

ekskluzywne linie zabiegowe pochodzące z różnych stron świata

2509 2506 2505 2504 2500 2503 2502 251325102511 2501 2512 2514

2525 2524 2527 2528 2530 2529 2531

25412538 2539 2540 2535 2536 2537 2543 25342542 2533 2532

2526

2520 2519 2517 2515 25222518 2516 25232521

25440
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AKCESORIA I WYPOSAżENIE PRACOWNI KOSMETYCZNEJ
Kod Nazwa produktu Ilość Cena w zł

8112 Czepek kosmetyczny z włókniny 100 szt. 7,00
8111 Chusty kosmetyczne zabiegowe duże - chusty do demakijażu, 50 cm x 20 cm 20 szt. 8,00
8110 Chusteczki kosmetyczne zabiegowe małe - chusteczki do oczyszczania i demakijażu, 25 cm x 20 cm 50 szt. 5,00

NAI 1121 Rękawiczki nitrylowe (rozmiar XS) - idealne do depilacji pastą cukrową, polecane dla osób uczulonych na lateks

100 szt. 15,00
NAI 1131 Rękawiczki nitrylowe (rozmiar S) - idealne do depilacji pastą cukrową, polecane dla osób uczulonych na lateks
NAI 1132 Rękawiczki nitrylowe (rozmiar M) - idealne do depilacji pastą cukrową, polecane dla osób uczulonych na lateks
NAI 1133 Rękawiczki nitrylowe (rozmiar L) - idealne do depilacji pastą cukrową, polecane dla osób uczulonych na lateks
NAI 1120 Rękawiczki winylowe bezpudrowe (rozmiar XS) - polecane dla osób uczulonych na lateks

100 szt. 10,00
NAI 1128 Rękawiczki winylowe bezpudrowe (rozmiar S) - polecane dla osób uczulonych na lateks
NAI 1129 Rękawiczki winylowe bezpudrowe (rozmiar M) - polecane dla osób uczulonych na lateks
NAI 1130 Rękawiczki winylowe bezpudrowe (rozmiar L) - polecane dla osób uczulonych na lateks

8114 Foliowa maska na twarz i szyję - polecana do okładów okluzyjnych 100 szt. 7,00
8108 Włókninowa maska na twarz i szyję - polecana pod maski algowe i shakerowe 100 szt. 20,00
4996 Podkład włókninowy na fotel kosmetyczny - podkład włókninowy o wymiarach 60 cm x 80 m 1 szt. 23,00

NAI 4999 Podkład celulozowy na fotel kosmetyczny - podkład celulozowy o wymiarach 60 cm x 80 m 1 szt. 19,00
NAI 5002 Podkłady podfoliowane mini - podkłady podfoliowane o wymiarach 33 cm x 48 cm; idealne na stolik zabiegowy 40 szt. 6,00

8230 Pędzel wachlarz mały - pędzel idealny do nakładania serum oraz kwasów na okolice oczu 1 szt. 9,00
8201 Pędzel wachlarz średni - pędzel idealny do nakładania serum oraz kwasów na twarz, szyję oraz dekolt 1 szt. 11,00
8232 Pędzel do masek - pedzel idealny do nakładania masek kremowych i żelowych na twarz, szyję i dekolt 1 szt. 15,00
8134 Maseczka ochronna na twarz - maska osłonowa do zabiegów manualnego oczyszczania i pedicure 50 szt. 4,00
8120 Miseczka silikonowa do rozdrabniania alg - czerwona 1 szt. 12,00
8250 Miseczka szklana - miseczka do rozrabiania serum w ampułkach, kwasów i maski w tabletce 1 szt. 4,00
8259 Szpatułka do kremu - biała 1 szt. 3,00
8123 Szpatułka do alg - 3 kolory 1 szt. 5,00
8103 Bikini zabiegowe - do zabiegów na ciało i do depilacji 10 szt. 4,00
8109 Biustonosz jednorazowy - do zabiegów na ciało 10 szt. 5,00
8260 Folia do zabiegów na ciało w rolce - folia zabiegowa o wymiarach 45 cm x 300 m 1 szt. 15,00
8431 Folia do zabiegów na ciało w arkuszach - folia zabiegowa o wymiarach 160 cm x 200 cm 10 szt. 10,00
8106 Klapki zabiegowe „japonki” 5 par 3,00
8430 Kapcie jednorazowe 10 par 9,00
8432 Szlafrok jednorazowy - biały, długi rękaw 1 szt. 3,00
8433 Chusty do ciała - chusty do zmywania produktów z ciała podczas zabiegów SPA, wymiary: 190 cm x 50 cm 10 szt. 17,00

84338109

NAI 5002

8112 8111 8110 8114 8108

4996

NAI 4999
NAI 1121,
1131-1133

NAI 1120, 
1128-1130

8230 8201 8232 8134 8120 8250 8259 8123 8103

8260 8431 8106 8430 8432
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AKCESORIA I WYPOSAżENIE PRACOWNI KOSMETYCZNEJ
Kod Nazwa produktu Ilość Cena w zł

5002 Chusteczki kosmetyczne BIO-EKO zabiegowe - 25 cm x 20 cm 100 szt. 8,00
5006 Chusteczki kosmetyczne z włókniny w rolce GŁADKIE - 23 cm x 38 cm 100 szt. 16,00
5300 Chusteczki kosmetyczne z włókniny w rolce PERFOROWANE - 16 cm x 20 cm 100 szt. 9,00
5301 Chusteczki kosmetyczne z włókniny w rolce PERFOROWANE - 25 cm x 20 cm 100 szt. 10,00
5305 Chusteczki kosmetyczne z włókniny GŁADKIE - 15 cm x 10 cm 50 szt. 8,00
5304 Chusteczki kosmetyczne z włókniny GŁADKIE - 20 cm x 16 cm 100 szt. 9,00
5303 Chusteczki kosmetyczne z włókniny GŁADKIE - 25 cm x 20 cm 100 szt. 10,00
5309 Chusteczki kosmetyczne z włókniny PERFOROWANE - 20 cm x 16 cm 100 szt. 9,00
5306 Chusteczki kosmetyczne z włókniny PERFOROWANE - 25 cm x 20 cm 100 szt. 12,00
5307 Chusteczki kosmetyczne z włókniny PERFOROWANE - 38 cm x 25 cm 100 szt. 17,00
5308 Chusteczki kosmetyczne z włókniny PERFOROWANE - 50 x 38 cm 50 szt. 13,00
8509 Podkład na fotel kosmetyczny z włókniny ECONOMIC - 50 m x 60 cm 1 szt. 14,00
8510 Podkład na fotel kosmetyczny z włókniny ECONOMIC - 50 m x 80 cm 1 szt. 20,00
8511 Podkład na fotel kosmetyczny z włókniny EXTRA - 50 m x 80 cm 1 szt. 24,00
8514 Prześcieradło z włókniny z gumką ECONOMIC - 220 cm x 100 cm 10 szt. 21,00
8512 Podkład celulozowy na fotel kosmetyczny - 50 m x 60 cm 1 szt. 12,00
8515 Ręcznik z włókniny BASIC Extra GŁADKI - 50 cm x 70 cm 50 szt. 19,00
8516 Ręcznik z włókniny BASIC Extra PERFOROWANY - 50 cm x 70 cm 50 szt. 20,00
8517 Ręcznik celulozowy BASIC - jednorazowy ręcznik fryzjerski 40 cm x 70 cm 50 szt. 16,00
8520 Ręcznik celulozowy w rolce EXTRA - superchłonny i wytrzymały ręcznik, wysokość 27,5 cm, średnica 26 cm, gramatura 1950 g 1 szt. 35,00
8521 Ręcznik cięty celulozowo-włókninowy - 40 cm x 70 cm 100 szt. 24,00

5000N Płatki piankowe pod oczy do henny 100 szt. 6,00
5001 Waciki jednorazowe z włókniny 500 szt. 7,00
8513 Prześcieradło z włókniny - 215 cm x 100 cm 10 szt. 17,00
8500 Ręcznik włókninowy do pedicure - 50 cm x 40 cm 100 szt. 19,00
8501 Dywanik z celulozy - 40 cm x 40 cm, kolorowy 100 szt. 20,00
8508 Zagłówki z włókniny - higieniczne nakrycie fotela 50 szt. 12,00
8505 Paski do depilacji EXTRA w rolce - z włókniny, z PERFORACJĄ 100 m 24,00
8503 Paski do depilacji PREMIUM cięte - z włókniny, najwyższa jakość, extra mocne 100 szt. 6,00
8502 Paski do depilacji ECONOMIC cięte - z włókniny, wydajne 100 szt. 5,00
8504 Paski do depilacji MINI - z włókniny, idealne do depilacji twarzy, np. wąsika 100 szt. 3,00
8506 Szpatułki do wosku małe - do nakładania wosku do depilacji 100 szt. 4,00
8507 Szpatułki do wosku duże - do nakładania wosku do depilacji 100 szt. 4,00

85249 Waciki z bawełny jednorazowe 250 g 9,00
6097 Henna żelowa czarna - do farbowania brwi i rzęs 15 ml 12,00
6096 Henna żelowa brązowa - do farbowania brwi i rzęs 15 ml 12,00
6000 Henna żelowa RefectoCil do brwi i rzęs - czarna

15 ml 15,00
6001 Henna żelowa RefectoCil do brwi i rzęs - jasny brąz
6002 Henna żelowa RefectoCil do brwi i rzęs - naturalny brąz
6003 Henna żelowa RefectoCil do brwi i rzęs - grafitowa
6006 Henna żelowa RefectoCil do brwi i rzęs - czarno-niebieska
6004 Henna proszkowa do brwi i rzęs - czarna

20 g 15,00
6005 Henna proszkowa do brwi i rzęs - brązowa

1057 Maska w tabletce - maska idealna na zakończenie zabiegów kosmetycznych; można ją aktywować dowolnym tonikiem 
lub płynnym serum

8 szt.  
w blistrze 8,00
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Kod Nazwa produktu Ilość Cena w zł

8434 Dywanik jednorazowy z celulozy extra - biały, 40 cm x 40 cm 25 szt. 12,00
1615 Paski do depilacji - EXTRA cięte 100 szt. 6,00
1617 Paski do depilacji w rolce - 100 m 1 szt. 19,00
4997 Ręcznik do pedicure - ręcznik celulozowy, dobrze chłonie wodę 100 szt. 25,00
4998 Worki foliowe do pedicure - gwarantują higienę podczas kąpieli stóp 50 szt. 11,00

NAI 5007 Waciki bezpyłowe - 12 warstwowe waciki, 2 x 500 szt. 1 opak. 10,00
NAI 5888 Separator do pedicure 10 par 6,00

85250 Kapcie PREMIUM - miękkie, wytrzymałe kapcie jednorazowe 10 par 11,00
85251 Kapcie EXTRA - jednorazowe kapcie z włókniny 10 par 11,00
85257 Zagłówki do masażu - jednorazowe zagłówki do masażu 100 szt. 20,00
85258 Bokserki męskie - jednorazowe bokserki czarne 25 szt. 41,00
85259 Bokserki męskie XL - jednorazowe bokserki CZARNE XL 25 szt. 57,00
85262 Stringi męskie - stringi męskie jednorazowe CZARNE 10 szt. 10,00
85264 Mata zabiegowa ze stopami - mata-dywanik ze wzorem stóp 100 szt. 20,00
85265 Paski do depilacji EXTRA - cięte paski z grubej włókniny 50 szt. 4,00
85266 Paski do depilacji ECONOMIC - cięte paski z włókniny 50 szt. 4,00
85267 Paski do depilacji perforowane - cięte paski z włókniny perforowanej 50 szt. 4,00
85268 Paski do depilacji z włókniny - cięte paski z włókniny gładkiej 50 szt. 3,00

85279 - rozmiar XS, 
85280 - rozmiar S, 
85281 - rozmiar M, 
85282 - rozmiar L

Rękawiczki nitrylowe z kolagenem rozmiary XS-L - rękawiczki jednorazowe z warstwą nawilżającego kolagenu, posiadają 
teksturowaną powierzchnię na końcach placów, wysoce odporne 100 szt. 17,00

85283 - rozmiar XS, 
85284 - rozmiar S, 
85285 - rozmiar M, 
85286 - rozmiar L

Rękawiczki nitrylowe zielone rozmiary XS-L - rękawiczki jednorazowe nitrylowe, posiadają teksturowaną powierzchnię 
na końcach placów, wysoce odporne 100 szt. 14,00

92200 Torba tkaninowa - amarantowa, z haftowanym logo 1 szt. 16,00

ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI
Kod Nazwa produktu Ilość Cena w zł

9320 AHD 1000 - alkoholowy płyn do dezynfekcji rąk i skóry oraz małych powierzchni zabiegowych 250 ml 20,00

9302 Hospisept-Tuch - chusteczki w pojemniku, nasączone alkoholem, do szybkiej dezynfekcji urządzeń kosmetycznych 
i wyposażenia gabinetu 100 szt. 30,00

9303 Hospisept-Tuch - zapasowy wkład chusteczek nasączonych alkoholem, do szybkiej dezynfekcji urządzeń kosmetycznych 
i wyposażenia gabinetu 100 szt. 26,00

9313 Farena - mydło w płynie do częstego chirurgicznego i higienicznego mycia rąk; polecane również do skóry wrażliwej 500 ml 16,00
9307 Fugaten Spray - preparat na bazie alkoholu, do szybkiej dezynfekcji narzędzi kosmetycznych oraz małych powierzchni roboczych 1000 ml 40,00
9310 Steranios 2% - gotowy preparat dezynfekcyjny na bazie 2% aldehydu glutarowego; idealny do dezynfekcji rollerów 5000 ml 83,00
9301 Aniosyme DD1 - płynny trójenzymatyczny koncentrat do dezynfekcji narzędzi kosmetycznych w wanienkach i pojemnikach do dezynfekcji 1000 ml 78,00

9320 9302, 9303 9313 9307 9310 9301

8434 852571615

85258 85259

4997

85262

4998

85264 85265 85266 85267 85268 92200

NAI 5007 NAI 5888 85250 852511617

85279 - 85282

85283 - 85286
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