לה-בל קוסמטיקס  -יופי של טכנולוגיה
לה בל קוסמטיקס נוסדה בשנת  2004על ידי פרץ עינת ואיציק.
חזון החברה הוא ליצור עולם יפה ובריא יותר.
כל זאת בדגש על יופי ,נוחות וחשיבה על כל קוסמטיקאית שבתחילת דרכה והליווי יחד אל פסגת ההצלחה.
אכן ,הצלחנו להגשים חלום לעשרות אלפי קוסמטיקאיות בפתיחת קליניקת החלומות שלהן ,בליווי האישי והמקצועי ,בבחירת מכשור בטכנולוגיה הכי מתקדמת
ובחומרים פעילים חדשניים ביותר.
אנו שואפים תמיד לקידמה בטכנולוגיות מובילות ,מוצרים חדשים ואיתור חברות בנלאומיות מובילות ושיווקם בישראל בהצלחה רבה.
תחומי השיווק:
החברה מתמחה בייבוא של מכשור ,ציוד וריהוט לקוסמטיקאיות מהמתקדמים ביותר בעולם ושיווקם בארץ למרפאות ומכוני יופי.
בין היתר ,מכשור להסרת שיער ,ריהוט וציוד מתקדם למכון ,תכשירי קוסמטיקה ואיפור קבוע ,מוצרי פדיקור ומניקור ,מוצרים מתכלים.
הטכנולוגיות והמוצרים שמשווקים על ידנו מאושרים משרד הבריאות וכן נושאים תקנים בינלאומיים CE, FDA :ואישור מכון התקנים הישראלי.
כיום ,לה בל קוסמטיקס מובילה בתחום הטכנולוגיות האסתטיות ,הקוסמטיקה והציוד הרפואי.
מוצרי קוסמטיקה:
ARCAYA

מכשור טכנולוגי מתקדם להסרת שיער ,טיפולי גוף וטיפולי אנטי אייג'ינג:

TAPUACH

DR.KADIR

INMODE

AQUAPURE

QTECH

TRIND

PHD

SIENNA

SYNERON CANDELA

NOVAPRESS

BEAUTY TRONIC

ANNA LOTAN

CHRISTINA

QTECH

LPG

RENUVA

COOLIFTING

KART

SR

PRECISE

ULFIT

DECTRO

MILUX

בלה-בל קוסמטיקס צוות עובדים ותיק ,מקצועי ,בעלי תודעת שירות גבוהה וניסיון רב בתחום.
אנו מתחייבים לדאוג לכל לקוח מרגע הרכישה ועד העבודה השוטפת בקליניקה כולל הדרכה וליווי מקצועי.
אנו גאים להציג את קטלוג .2022-23
כל שנשאר הוא לשמור על קשר ולהיות חלק ממשפחתנו.
תמיד לשירותך,

חברת לה-בל קוסמטיקס
טלפון להזמנות03-9588144 :

חדשנות טכנולוגית

6-32

ציוד וריהוט

33-42

מכשור קוסמטי

43-54

קוסמטיקה

55-74

בניית ציפורניים

75-94

שעוות

95-100

פדיקור

101-112

עזרים קוסמטיים

113-121

טלפון להזמנות03-9588144 :

חדשנות טכנולוגית

הדור החדש של מערכת OPTIMAS

pro

מערכת טכנולוגית משוכללת בשיטת " "All In Oneהעונה לכל
דרישות המטופלים ופיתרון למגוון רחב של בעיות עור.
פלטפורמת עבודה הכוללת טכנולוגיית לייזר להסרת שיער,

חדשנות טכנולוגית

 IPLוגלי רדיו .RF
באמצעות מערכת ה  OPTIMAS -ינתן מענה בטיפולים:
חידוש ,מיצוק והידוק העור
בנייה מחודשת של רקמת העור וקולגן
הסרת שיער בלייזר מהירה במיוחד וללא כאב
הצרת היקפים וטיפול משמעותי במראה הצלוליט
פיגמנטציה וכלי דם קטנים

מק"ט 8935
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טלפון להזמנות03-9588144 :

עיצוב מרשים ומסך מגע גדול
לטיפול בפגמנטציה וכלי דם קטנים
 Lumeccaלמראה עור פנים צעיר .טיפול בפיגמנטציה ,כלי דם קטנים וגוון עור אחיד.
מגדילה את הפוטנציאל לטיפול במגוון רחב של נגעים כגון :פגמנטציה של עור הפנים ,מרקם העור ,רוזיצאה ,קופרוז ועוד.
פריצת דרך חדשנית וייחודית בתחום ה IPL-הרשומה כפטנט ונותנת מענה לבעיות רבות של התחדשות העור.

חדשנות טכנולוגית

הסרת שיער בטכנולוגיית לייזר
ידית הלייזר המהירה והמתקדמת ביותר בטיפולי הסרת שיער.
טיפול יעיל וקצר עם תוצאות יעילות ובטוחות.
 Diolaze XLמספקת כוח עבודה רב ומבוקר אשר לא פוגם בעור וברקמות .שילוב ייחודי וחדשני של תחכום ,מהירות,
בטיחות ונוחות שימוש.

מיצוק עור הפנים
לשיפור משמעותי במראה עור הפנים ,למראה חלק ,מתוח וזוהר יותר.
טיפול תת דרמאלי בלתי פולשני לייצור מחדש של תאי חלבון קולגן החיוניים לבריאות ומראה העור.
גלי ה RFזורמים באופן אחיד בין האלקטרודות בכדי לספק חוויה נוחה ונעימה למשתמש.
חיישני טמפרטורה מובנים ,המעניקים טיפול בטוח לעור.

חידוש והצערת עור הפנים בטכנולוגיית Fractional
הפתרון הטוב ביותר לחידוש העור :הפחתת קמטים ,שיפור מרקם העור,
הרמת עפעפיים ,סימני מתיחה רפיון וקמטים עמוקים ,אקנה פעיל ,טיפול בצלקות ובצלקות פוסט אקנה והענקת גוון
אחיד לעור.
סוגי מחטים

60

24

 24מצופה

עומק

דרמיס שטחי

עומק דרמיס מלא

עומק דרמיס מלא

טלפון להזמנות03-9588144 :
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פלטפורמת עבודה הכוללת טכנולוגית לייזר להסרת שיער IPL ,וגלי רדיו RF

לטיפול בפגמנטציה וכלי דם קטנים
 Lumeccaלמראה עור פנים צעיר .טיפול בפיגמנטציה ,כלי דם קטנים וגוון עור אחיד.
מגדילה את הפוטנציאל לטיפול במגוון רחב של נגעים כגון :פגמנטציה של עור הפנים ,מרקם העור ,רוזיצאה ,קופרוז ועוד.
פריצת דרך חדשנית וייחודית בתחום ה IPL-הרשומה כפטנט ונותנת מענה לבעיות רבות של התחדשות העור.

חדשנות טכנולוגית

הסרת שיער בטכנולוגיית לייזר
ידית הלייזר המהירה והמתקדמת ביותר בטיפולי הסרת שיער.
טיפול יעיל וקצר עם תוצאות יעילות ובטוחות.
 Diolaze XLמספקת כוח עבודה רב ומבוקר אשר לא פוגם בעור וברקמות .שילוב ייחודי וחדשני של תחכום ,מהירות,
בטיחות ונוחות שימוש.

מיצוק עור הפנים
לשיפור משמעותי במראה עור הפנים ,למראה חלק ,מתוח וזוהר יותר.
טיפול תת דרמאלי בלתי פולשני לייצור מחדש של תאי חלבון קולגן החיוניים לבריאות ומראה העור.
גלי ה RFזורמים באופן אחיד בין האלקטרודות בכדי לספק חוויה נוחה ונעימה למשתמש.
חיישני טמפרטורה מובנים ,המעניקים טיפול בטוח לעור.

חידוש והצערת עור הפנים בטכנולוגיית Fractional
הפתרון הטוב ביותר לחידוש העור :הפחתת קמטים ,שיפור מרקם העור,
הרמת עפעפיים ,סימני מתיחה רפיון וקמטים עמוקים ,אקנה פעיל ,טיפול בצלקות ובצלקות פוסט אקנה והענקת גוון
אחיד לעור.
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טלפון להזמנות03-9588144 :

סוגי מחטים

60

24

 24מצופה

עומק

דרמיס שטחי

עומק דרמיס מלא

עומק דרמיס מלא

חדשנות טכנולוגית

טלפון להזמנות03-9588144 :

10

PRO

מערכת ה Triple Face Pro-לטיפול במגוון בעיות אסתטיקה וטיפוח.
טכנולוגיה לא פולשנית וחדישה ביותר לטיפולי פנים וגוף ,קלה לתפעול
ויעילה ליישום.
מערכת המשלבת מגוון טיפולים אסתטיים לטיפול בבעיות כגון:
פיגמנטציה (כתמי שמש ,גיל) ,נגעים וסקולרים ,חידוש העור ,גוון עור אחיד ,מיצוק והידוק
העור ,קמטים עמוקים וצלקות.

חדשנות טכנולוגית

HR/SR

Hair Removel
 Lumecca HRידית בטכנולוגיית  IPLהמתקדמת והמהירה ביותר בטיפולי הסרת שיער .פרוטוקול טיפול קצר הנותן
תוצאות יעילות ,שימוש בטוח ובעוצמה מקסימלית .שלוב יחודי וחדשני ונוחות בשימוש.
Skin Rejuvenation
 Lumecca SRלמראה עור פנים צעיר .טיפול בפיגמנטציה ,כלי דם קטנים וגוון עור אחיד.
מגדילה את הפוטנציאל לטיפול במגוון רחב של נגעים כגון :פגמנטציה של עור הפנים ,מרקם העור ,רוזיצאה ,קופרוז ועוד.
פריצת דרך חדשנית וייחודית בתחום ה IPL-הרשומה כפטנט ונותנת מענה לבעיות רבות של התחדשות העור.

מיצוק עור הפנים
לשיפור משמעותי במראה עור הפנים ,למראה חלק ,מתוח וזוהר יותר.
טיפול תת דרמאלי בלתי פולשני לייצור מחדש של תאי חלבון קולגן החיוניים לבריאות ומראה העור .גלי ה RFזורמים
באופן אחיד בין האלקטרודות בכדי לספק חוויה נוחה ונעימה למשתמש .חיישני טמפרטורה מובנים ,המעניקים טיפול
בטוח לעור.

חידוש והצערת עור הפנים בטכנולוגיית Fractional
הפתרון הטוב ביותר לחידוש העור :הפחתת קמטים ,שיפור מרקם העור,
הרמת עפעפיים ,סימני מתיחה רפיון וקמטים עמוקים ,אקנה פעיל ,טיפול בצלקות ובצלקות פוסט אקנה והענקת גוון
אחיד לעור.
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טלפון להזמנות03-9588144 :

סוגי מחטים

60

24

 24מצופה

עומק

דרמיס שטחי

עומק דרמיס מלא

עומק דרמיס מלא

מכשיר ה Contoura-הוא הפתרון האולטימטיבי המקיף עבור העסק שלך.
המכשיר מעניק טיפול נעים ולא פולשני המפיק תוצאות אפקטיביות,
במהירות וביעילות מפתיעה.
 Contouraהיחיד מסוגו הנותן תוצאות במיצוק ,עיצוב ופיסול הגוף ללא התערבות כירורגית.
שימושים עיקריים:
הצרת היקפים ,טיפול משמעותי במראה הצלוליט ,הידוק ומיצוק העור ,שיפור טקסטורה ומרקם העור.
מיצוק עור הפנים
לשיפור משמעותי במראה עור הפנים ,למראה חלק ,מתוח וזוהר יותר.
טיפול תת דרמאלי בלתי פולשני לייצור מחדש של תאי חלבון קולגן החיוניים לבריאות ומראה העור .גלי ה RFזורמים באופן
אחיד בין האלקטרודות בכדי לספק חוויה נוחה ונעימה למשתמש .חיישני טמפרטורה מובנים ,המעניקים טיפול בטוח לעור.

חידוש והצערת עור הפנים בטכנולוגיית Fractional
הפתרון הטוב ביותר לחידוש העור :הפחתת קמטים ,שיפור מרקם העור,
הרמת עפעפיים ,סימני מתיחה רפיון וקמטים עמוקים ,אקנה פעיל ,טיפול בצלקות ובצלקות פוסט אקנה והענקת גוון אחיד לעור.

חדשנות טכנולוגית

מיצוק הגוף
 Forma Plusהינו טיפול תת עורי בלתי פולשני הגורם לבנייה מחדש של תאי חלבון קולגן החיוניים לבריאות ומראה
עור הגוף .גלי הרדיו ( )RFזורמים באופן אחיד בין האלקטורודות בכדי לספק חוויה תרמית נוחה.
חיישני טמפרטורה מובנים המעניקים טיפול המוכח כבטיחותי לעור.

 - Body Fxטכנולוגיה חדשנית פורצת דרך בעיצוב וחיטוב הגוף.
הפתרון להצרת היקפים ,מיצוק פיסול הגוף ושיפור משמעותי במראה הצלוליט ,בטוח ,ונעים לטיפול.
טיפול לא פולשני לאזורים:בטן ,הירכיים ,ישבן .
ה Body Fx-פועלת באופן סלקטיבי לטיפול ברקמות שומן בעייתיות באמצעות חום המופק על ידי גלי רדיו המשולב
עם ואקום אשר מפסל ומשפר את מראה העור.
 Body Fxהוא פיתרון מוכח לטווח ארוך בכיווץ וטיפול תאי השומן.

מק"ט 8917

 - Mini Fxידית קטנה המותאמת במיוחד לטיפול ברקמות שומן בעיתיות באיזורים קטנים יותר בגוף כגון:
איזור הצוואר ,סנטר רפוי וכפול.

טלפון להזמנות03-9588144 :
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מערכת טכנולוגית לטיפולי הסרת שיער בלייזר

חדשנות טכנולוגית

סטנדרט הזהב החדש להסרת שיער בלייזר בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם.
פלטפורמה בעלת שני אורכי גל  810/755לתוצאות מקסימליות ,קרן לייזר ממוקדת וחכמה
לזיהוי מהיר של פיגמנט השערה.
מתאים למגוון רחב של סוגי שיער וגווני עור השונים ,ניתן לטפל בכל עונות השנה משלבת
מערכת
הפועלת לכל אורך הטיפול מה שהופף את הטיפול לבטוח.
תוצאות נראות לעין החל מהטיפול הראשון ,טיפולים קצרים ומהירים.
כמו כן המערכת נושאת תקנים מחמירים :משרד הבריאות ,תו תקן ישראלי FDA ,ו.CE-

הסרת שיער בטכנולוגיית לייזר
ידית הלייזר המהירה והמתקדמת ביותר בטיפולי הסרת שיער.
טיפול יעיל וקצר עם תוצאות יעילות ובטוחות.
 Diolaze XLמספקת כוח עבודה רב ומבוקר אשר לא פוגם בעור וברקמות .שילוב ייחודי
וחדשני של תחכום ,מהירות ,בטיחות ונוחות שימוש.
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טלפון להזמנות03-9588144 :

EMS

EMS - Electrical Muscle Stimulation
גירוי שרירים חשמלי  -שיטת אימון השרירים
האלטרנטיבה לשרירים בנויים ללא התערבות כירורגית
 TONEטכנולוגיה חדשנית ולא פולשנית.
 TONEמבית  INMODEהינו מכשיר לחיטוב הגוף המבוסס על טכנולוגיית  EMSמתקדמת.
טכנולוגיית ה EMS-מעוררת גירוי חשמלי בשריר בצורה מדויקת .המכשיר שולח גירוי חשמלי תוך כדי יצירת כיווץ
בלתי רצוני ומלאכותי בשריר ,על ידי אלקטרודות שמונחות על אזורי השרירים.
טכנולוגיה זו בונה ומחזקת את השרירים והיכולות הספורטיביות של המטופל.

המכשיר תורם לשיפור המראה וחיטוב הבטן לדוגמה ,תוך כדי הגברת כוח השריר .הטיפול הוא ללא מגע ידיים ואין
שום זמן החלמה מה שמאפשר עבודה במקביל בידיות אחרות ללא מגע.
הפתרון הגלוי לטיפול הטבעי בגוף שלך ,טיפול ללא צלקות ,ללא כאב ,לא פולשני וללא זמן החלמה.
המכשיר מאפשר עבודה על השרירים באזורים שונים בגוף כמו :זרועות ,ירכיים ,בטן ,גב וישבן.
פתרון שנועד במיוחד להגדיל את חוזק השריר.
ההליך הטיפולי משפר את פעולת השריר ומחטב את אזורי
הגוף המטופלים.
ניתן לטפל ברוב אזורי הגוף והתוצאה מהירה בקבלת גוף
חטוב יותר.

חדשנות טכנולוגית

השרירים יבנו את עצמם.

היתרונות ולמי הוא מתאים?
 .1הפעלת שריר באופן רציף ולא פולשנית.
 .2העצמת יכולת ושיפור האימון לספורטאים.
 .3חיזוק השריר ,שיפור וחיטוב הגוף.

טלפון להזמנות03-9588144 :
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להרגיש טוב עם הגוף שלך זה להרגיש טוב עם עצמך
 LPGהינה חברה צרפתית אשר במשך  30שנות ניסיון ומחקר פיתחה את הטכניקה  ENDERMOLOGIEהלא פולשנית לגירוי
העור ומפעילה את מנגנון חילוף החומרים של התא באופן טבעי ופועלת לחיטוב הגוף ומיצוק עור הפנים ,לטיפול בצלקות
של נפגעי כוויות.

מהי טכניקת ?ENDERMOLOGIE® REVOLUTION
אנדרמולוגיה הינה טכניקה בעלת פטנט רשום הטיפול לא פולשני ובטוח.
מסייעת להעלמת צלוליט על ידי סילוק רעלנים בעזרת המרצת מחזור הדם והלימפה.
הטכניקה הלא פולשנית היחידה לגירוי העור המפעילה את מנגנון חילוף החומרים של התא באופן טבעי.

חדשנות טכנולוגית

תורמת לשיקום רקמת החיבור של העור .המכשיר פועל בצורת לישה על עקרון של ואקום.
טיפול  LPGנחשב בעל יתרונות כמו ניכוז לימפטי ,פינוי פסולת מהתאים ובצקות.
זוהי אחת הטכנולוגיות הבודדות שניתן לבצע לנשים בהריון.

					
טיפול בצלוליט
הצרת היקפים
מתיחה של עור רפוי (גוף וגם פנים)

התוויות קליניות:
פנים  -מבחר רחב של תכניות עבודה לאזור הפנים,
צוואר ודקולטה ,הרמה של שריר ,מיצוק העור,
עיסוי רקמות עמוק וניקוז לימפתי.

אנדרמולוגיה :פועלת לחיטוב הגוף ומיצוק עור הפנים

15

טלפון להזמנות03-9588144 :

הרמה ,מיצוק והידוק
מכשיר האולטראסאונד המתקדם ביותר
המכשיר פותח על מנת לעצור את הזדקנות העור על ידי אולטראסאונד  MFUו.MFCU -

הטיפול אינו פולשני ,נוח ,מותאם אישית ,מתאים לאיזורים רבים לפנים ולגוף.

אנרגיית גלי אולטראסאונד המועברת בצורה בטוחה ויעילה בעומק מדויק ,לאיזור הטיפול הנדרש.
הטיפול נעשה ללא פגיעה ופציעה בשטח העור וללא זמני החלמה.
בעזרת גירוי וייצור קולגן ואלסטין התוצאה תביא למתיחה ,הידוק ומיצוק.

פיתוח חדשני בתחום האסתטיקה פתרון טבעי ליופי שלך!

מגוון
אזורי
יישום

זמני
טיפול
מהירים

תכניות
טיפול
מרובות

הרמה
מיצוק
הידוק

חדשנות טכנולוגית

הטיפול בUlfit-

קונטורינג והידוק הגוף
התנועה הסיבובית של מחסנית הגוף
מכסה אזורים נרחבים ביעילות ובדיוק
בעומק של  13.0מ”מ.

הרמת הפנים
הפנים מטופלות על בסיס העומק
הדרוש לאזור המוקד בגודל  1.5מ”מ,
 3.0מ”מ ו 4.5-מ”מ.

טלפון להזמנות03-9588144 :
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מערכת טיפוח פנים חכמה

 AQUAPUREהדור הבא והמתקדם לטיפול המושלם לחידוש והצערת עור הפנים
טכנולוגיה המשלבת מגוון ידיות הממקסמת את יעילות ותוצאות הטיפול
תוכניות טיפול מובנות בתוך המערכת

חדשנות טכנולוגית

חידוש עור הפנים
פילינג
מיצוק ,הידוק ורפיון העור
ניקוי עמוק לנקבוביות
החדרה והזנה של לחות

מק"ט 150213/150212/150211/150210

טכנולוגיית  AQUAPUREפועלת במספר אופנים
חום/קור

ידית האלקטרופורציה חכמה ובטוחה ללא
פציעה ,להחדרה של חומרים פעילים לתוך
העור .פעולת השימוש בידית מייצרת חידוש,
מיצוק ,הבהרה ומרקם חלק ונעים יותר לעור.

ידית שניתנת להתאמה גם לעור רגיש,
משפרת את מראה העור וממצקת אותו2 .
סוגי טמפרטורה חום וקור ולכל אחת את
היתרונות שלה לטובת הטיפול הנדרש.

מוליכות חשמלית

מק"ט 150215
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HEATING/COOLING

אלקטרופורציה

טלפון להזמנות03-9588144 :

MICRO-CURRENT

ידית למיצוק העור ולהמרצת הדם,
טכנולוגיית זרם  MICRO-CURRENTבעלת
אפקט הרמה והידוק עור הפנים והצוואר.

ELERCTROPORATION

ידית ניקוי לעור

AQUAPEEL

ידית לניקוי נקבוביות העור באמצעות
שאיבה וניקוז של תאי עור מלוכלכים/
מתים ויבשים .בעזרת ידית זו נכין את העור
באופן יסודי לקראת שלבי הטיפול הבאים
באמצעות הידיות הנוספות.
ידית זו משתלבת במהלך הטיפול עם נוזלים
לאפקט תוצאה מוגבר.

טכנולוגיה חדשנית AD -
קונספט ייחודי של פילינג לניקוי עמוק של העור במשך זמן טיפול קצר
פוטותרפיה

פונקציות טיפול במכשיר
חידוש העור
פילינג ניקוי עמוק
שיפור מרקם העור

הבהרת העור
אקנה
ריפיון עור

נוגד דלקת
וחיידקים

איזון עור שמן
ומעורב

פעילות אינטיאייג'
למיצוק והידוק העור

+PEEL

השלב הראשון בטיפול הוא תהליך ניקוי העור
המאפשר פילינג מואץ ,הסרת תאי עור מתים
להגברת תחלופת העור.

פילינג עמוק-דרמבריישן
+SEBO

השלב השני של הטיפול הוא פירוק סבום ,טיפול
בעומק הנקבוביות בעור .לאזן ולהסיר נקודות שחורות.

טכנולוגיות בקרה מדויקת.
נחשב לשיטת הפילינג הבטוחה ביותר.
הפילינג יעיל לעור בעל נזקי שמש,
קמטוטים ,גוון עור לא אחיד ,כתמים,
סימני מתיחה ,עור חסר לחות ,עור מחוספס
וצלקות פוסט אקנה.

חדשנות טכנולוגית

 -נוזלים לשימוש במכשיר

+REJUVE

השלב האחרון של הטיפול נועד לגמישות העור על
ידי גרימת התחדשות קולגן ואלסטין ושיפור של
אובדן הלחות ,החדרת נוגדי חימצון ויצור אלסטין.

מזו רולר-וואקום

CLEANSYS

חומר ניקוי נוח המיועד במיוחד לצרכי המערכת,
 CLEANSYSמסייע להליך תחזוקת המכשיר .AQUAPURE
מק"ט 150216

מזו רולר -טכנולוגיה חדשה טרנסדרמלי.
מזותרפיה  -טיפול אנטי אייג'ינג הנחשב
ליעיל במיוחד ,מטשטש צלקות וקמטים
בעור הפנים.
גורם לחידוש על ידי פציעה עדינה
ומבוקרת של העור ,מה שמעודד את
התחדשות התאים ואת התהליך הביולוגי
ביצירת קולגן.

טלפון להזמנות03-9588144 :
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מערכת לייזר  CO2TMרפואית ולא פולשנית לטיפול בבעיות עור המבוססת על פוטו טרמוליזה לשיפור
מרקם העור ומראהו.
המערכת משמשת לטיפול יוצא דופן בבעיות עור כמו מרקם עור לא אחיד ,צלקות ,צלקות פוסט
אקנה ,הצערת העור ,מיצוק העור והידוקו ,עידוד צמיחת שיער ,טשטוש סימני מתיחה.
שיטת הפוטוטרמוליזה הפרקציונלית שמצויה במכשיר פועלת ומביאה לידי שינויים קליניים הקשורים
לעור פגום ברמה הדרמאלית העמוקה ביותר.

חדשנות טכנולוגית

הטיפול נעשה באופן מדויק בתוך שכבת העור בדרמיס ,קרן הלייזר יוצרת חימום בעומק פני העור,
הרקמה מתכווצת עקב אנרגיית החום ויוצרת קולגן מחודש המשפר משמעותית את מרקם העור.
הטיפול בעור בטוח בזכות היכולת של המכשיר לשלוט בעבודה בעומק העור ובמינימום נזק תרמי.
הטיפול מאפשר לעבוד באזורים קטנים וגדולים ,זמן החלמה קצר ותוצאות שניראות מייד לאחר
הטיפול הראשון.
ישנה אופציה לידית קירור בעוצמות שונות ,הטיפול נעים מרגיע.
הטיפול משלב ידית קירור בעוצמות שונות מה שהופך את הטיפול לנעים יותר ומרגיע.
השימוש במכשיר מותנה לרופאים בלבד.

Automatic Cyroshot

Er: glass laser
מק"ט 150217
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הדמייה לטיפול תת עורי במכשיר

המערכת מכילה פרמטרים שמאפשרים טיפול מהיר

חווית טיפול נוחה מאוד למטפלים.

ומאוד אפקטיבי .

חידוש העור – מרקם העור

מסך מגע בגודל  15אינץ

טיפול בקמטים קמטי גיל ,נקבוביות גדולות ופעורות

מערכת הפעלה  -אנדרואיד שנוחה למשתמש.

טיפול בצלקת וצלקות אקנה.

 4מצבי סריקה ו 20אפשרויות טיפול.

הפחתת פיגמנט (עיגולים שחורים)

טשטוש סימני מתיחה

עידוד צמיחת שיער

חדשנות טכנולוגית

מערכת תפעול חכמה

לפניי ואחריי

טלפון להזמנות03-9588144 :
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 NOVApress smartהפתרון המושלם לטיפולים בניקוז לימפטי ,שיפור זרימת הדם ופיסול הגוף.
חדשנות טכנולוגית תוצרת ספרד שפותחה בבלעדיות לשיפור מרקם העור וניקוז לימפטי.
שיפור ניקוז לימפטי:

משפר את מראה הצלוליט והבצקות .עוזר במניעת ורידים בולטים והפרעות בכלי הדם.

חדשנות טכנולוגית

טכנולוגיה חדשנית :טיפול  Pressotherapyמשפר משמעותית את מירקם העור ומגמיש את העור באמצעות
לחץ האויר על התאים שמזרים דם ומזין את הרקמות בחמצן .
 6מצבי פעולה לבחירה ,על פי לחץ התאים השונים.

ז'יקט
אופציונאלי

אופציות
טיפול
מגוונות

 6תוכניות
לטיפול

 Pressotherapyהוא טיפול לא פולשני שפעולתו
מבוססת על לחץ אוויר.
מעודד את ההתחדשות וגמישות העור ומגדיל
את היצע החמצן לרקמות.
מק"ט 150214

חליפת בד איכותית ונעימה.
מכנסיים קלים לניקוי ומתאימים לאלפי טיפולים.
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הטכנולוגיה המתקדמת בעולם האסתטיקה!
מסכת לד לפנים וצוואר
מסכת  MILUXהיא מכשיר הפועל בשלושה אורכי גל שונים של אור המועילים לעור.
שלוש טכנולוגיות :פוטותרפיה ,גלווני וחמצן.
המכשיר מעוצב כמסכה והוא משפר את גוון העור ,הגמישות שלו ,קמטים ,בלוטות החלב ,תאי עור מתים.

חדשנות טכנולוגית

אינדיקציות קליניות:
פצעי אקנה ,איזון עור שמן ומעורב ,שיפור טקסטורה וחיטוי העור ,זירוז תהליכי הריפוי
מיצוק והידוק ,החדרת תכשירים לעומק העור וטשטוש קמטוטים.
המסכה מכילה  LEDעם  3אורכי גל.

סטנד מק"ט 161404

מסכת לד פנים  +צוואר מק"ט 161401

טלפון להזמנות03-9588144 :
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הטכנולוגיה החדשנית של ה -
שניתן להציע בתחום טיפולי הגוף.

מאפשרת הרחבת מגוון הטיפולים

מיצוק ,חיטוב ,פיסול הגוף והפחתת צלוליט.

חדשנות טכנולוגית

נותן מענה לדרישה הגוברת בשוק ,לטיפולי גוף לא פולשניים.
 .1מאפשר טיפול בכל אזורי הגוף
 .2מאפשר טיפולים מהירים ולקוחות חוזרים
 .3ללא כאב ,קל לשימוש וקל לתפעול

ידית  Vsmoothלאזורים גדולים כגון :ירכיים ,ישבן
ובטן .טכנולוגיית  elosהבטוחה והיעילה לטיפולים.
אנרגיית ( IRאינפרא אדום) ,אנרגיית  RFבי פולארי
(דו קוטבי) ,אנרגיית ואקום מכני וגלגלי עיסוי עמוק
ממונעים לטיפול עמוק ותוצאות משופרות.
כיסוי מתחלף לשמירה על היגיינת המטופל.
ידית מעוצבת ונוחה לאחיזה .תצוגה דיגיטלית על גבי
הידית לנוחות הטיפול.

משלב ארבע טכנולוגיית העובדות בו זמנית לתוצאות מצויינות:
אנרגיית ( IRאינפרא אדום)
אנרגיית  RFבי פולארי (דו קוטבי)
אנרגיית ואקום מכני
גלגלי עיסוי עמוק ממונעים.
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ידית  Vcontourלאזורים קטנים כגון :מותניים ,שוקיים
וזרועות .טכנולוגיית  elosהבטוחה והיעילה לטיפולים.
אנרגיית ( IRאינפרא אדום) ,אנרגיית  RFבי פולארי
(דו קוטבי) ואנרגיית ואקום מכני לטיפול עמוק
ותוצאות משופרות .כיסוי מתחלף לשמירה על היגיינת
המטופל .ידית מעוצבת ונוחה לאחיזה .תצוגה דיגיטלית
על גבי הידית לנוחות הטיפול.

מעצב ומחטב את הגוף באמצעות הפחתת צלוליט והצרת היקפים,
מכשיר
עם תוצאות ניכרות לעין כבר לאחר הטיפול הראשון.

חדשנות טכנולוגית

ידית  Vsmoothלאזורים גדולים כגון :ירכיים ,ישבן
ובטן .טכנולוגיית  elosהבטוחה והיעילה לטיפולים.
אנרגיית ( IRאינפרא אדום) ,אנרגיית  RFבי פולארי
(דו קוטבי) ,אנרגיית ואקום מכני וגלגלי עיסוי עמוק
ממונעים לטיפול עמוק ותוצאות משופרות.
כיסוי מתחלף לשמירה על היגיינת המטופל.
ידית מעוצבת ונוחה לאחיזה .תצוגה דיגיטלית על גבי
הידית לנוחות הטיפול.

ידית  Vcontourלאזורים קטנים כגון :מותניים ,שוקיים
וזרועות .טכנולוגיית  elosהבטוחה והיעילה לטיפולים.
אנרגיית ( IRאינפרא אדום) ,אנרגיית  RFבי פולארי
(דו קוטבי) ואנרגיית ואקום מכני לטיפול עמוק
ותוצאות משופרות .כיסוי מתחלף לשמירה על היגיינת
המטופל .ידית מעוצבת ונוחה לאחיזה .תצוגה דיגיטלית
על גבי הידית לנוחות הטיפול.

טלפון להזמנות03-9588144 :
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dectro
INTERNATIONAL

מכשירי אפילציה

חברת  Dectroמפתחת ומייצרת מכשירים עבור תחום האסטתיקה והאלקטרוליזה למעלה מ40-
שנה ומפיצה את הטכנולוגיה שלה בכ 35 -מדינות בכל רחבי העולם.
 Dectroמובילה עולמית בתחום הסרת שיער לצמיתות עם טכנולוגית האפילוס החדשנית שלה,
החברה מייצרת מגוון רחב של ציוד רפואי העונה על הדרישה הבינלאומית ובעלת אישורים ותקנים
בינלאומיים  FDAאמריקאי ו CE -ארופאי.
 Dectroמוכרת כאקדמיה בינלאומית ללימודי  Master Classבאפילציה.

APILUS xCell Pro
חדשנות טכנולוגית

מכשיר אפילציה  Apilus xCell Proמציב סטנדרט חדש בתחום הסרת שיער לצמיתות ב 100%-על ידי העלאת היעילות ,המהירות
והנוחות של קודמיו לרמה חדשה לגמרי.

המכשיר היחידי בעולם ללא כאבים וללא צורך באילחוש העור לפני מתן הטיפול.
עיצוב מתוחכם עם מסך מגע ,תוכניות טיפול בהתאמה אישית ותדר הרדיו הייחודי
של  27.12מגה -הרץ ,מסתכמים בשילוב מושלם של שימושיות וביצועים.
 Apilus xCell Proאינו דומה לשום מכשיר אחר.
מבנה אלגנטי ,ארגונומי ויעיל ,מסך המגע שלו ומערכת הניווט האינטואיטיבית הופכים את
ה Apilus xCell Pro -לפינוק למשתמש.
 Apilus xCell Proיוסיף פרץ של צבע ליום העבודה שלך.
מסך המגע שלו מציע תגובה מהירה ,רזולוציה גבוהה ונראות מושלמת.
הצבעים שלו תוססים והפורמט אידיאלי.
הניווט ב Apilus xCell Ppro-הוא פשוט ונעים כאחד .הודות לממשק הוויזואלי המהפכני שלו,
תוכלי לגלות במהירות כיצד להשיג בקלות את כל מה שאת צריכה לעשות.
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APILUS xCell Pur
 Apilus xCell Purמציע טכנולוגיה מתקדמת ויעילה שמוכחת בתחום הסרת שיער לצמיתות.
מכשירי  Apilus xCell Purהיחידים בעלי מחקרים רפואיים מאושרים על רקמות העור במוסדות רפואיים.

עם אלקטרוליזה יעילה ,מהירה ונוחה ,ומהירות בתדר של  12.27מגה הרץ  Apilus xCell Purדוחף
טכנולוגיה זו לגבהים על ידי שילוב של בינה מלאכותית עם כוח מוגבר ונוחות יוצאת דופן.
27.12 MHz

13.56 MHz

5 MHz

TIME

TIME

TIME

חדשנות טכנולוגית

• מערכת ייחודית ללא כאב וללא צורך באלחוש
• פולס מהיר בתדר של  27.12מגה הרץ ,אשר מפחית באופן ישיר את הכאב ומקדם לתוצאה מהירה יותר
• פיתוח טכנולוגי למניעת גלדים ופיגמנטציה
• הטכנולוגיה היחידה לטיפול בשיער חסר פיגמנט :שיער לבן ,שיער פלומתי
• פטנט  Synchroייחודי לטיפול בשיערה קשה ומעוותת
• עיצוב חדשני ,מסך  TOUCHצבעוני ואיכותי ,נוח וקל למשתמש
• רזולוציה גבוהה וניראות מושלמת לפרמטרים הטיפול
• מכשיר בטוח לשימוש מאושר  FDA , CEומכון התקנים הישראלי

(גלי רדיו במהירות  27.12מגה הרץ בהשוואה ל 5-ו 13.56-מגה הרץ)
 Apilus xCell Purפועל בתדר רדיו במהירות של  12.27מגה-הרץ .תדר זה מהיר פי  6מזה של מכשירים אחרים להסרת שיער  Apilus xCell Purממקד את האנרגיה בעוצמה רבה
יותר בבסיס השיערה ,ומגיע לתוצאות של  100 %הסרת שיער לצמיתות בזמן מהיר ובעבודה על כל סוגי השיער והעור ,בהיר או כהה .
בזכות תדר הרדיו המהיר של  12.27מגה-הרץ והטכניקות הבלעדיות רק ל  Apilus xCell Purהתוצאה היא ברמה הגבוהה ביותר בתחום הסרת שיער .למעשה ,הטיפול מתבצע כל כך
מהר ,שהתחושה בקושי מורגשת .שניות אחדות מספיקות כדי למנוע שיער לא רצוי!
בזכות קלות השימוש ומהירות השיא של  Apilus xCell Purהוא הפתרון המועדף בהסרת שיער לכל סוגי הלקוחות ,כולל הרגישים ביותר.

טלפון להזמנות03-9588144 :
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טכניקות בלעדיות ויחודיות

 Apilus xCell Purמציע שיטות עבודה חדשות להסרת שיער Synchro ,PicoFlash ,EvoluBlend ,MeloFlash :ו.SynchroBlend-
תוכניות חדשניות שתוכננו במיוחד להשגת אופטימיזציה עבור גברים ונשים ,טכניקות בלעדיות אלו יהיו בעלות הברית הטובות ביותר בהשגת  100 %הסרת שיער לצמיתות בזמן שיא!

Pico Flash

כתוצאה מהמהירות יוצאת הדופן של המכשיר ,שילוב של טכניקת
 PicoFlashמאפשרת קרישה מאוד ממוקדת ומדויקת בבסיס זקיק
השיערה ,תוך הימנעות מפיזור של חום לתוך הרקמות הסובבות אותה.
המחט מבצעת הרס מכוון של תאי הגזע האחראים לצמיחה מחודשת
של כל סוגי השיער ,טכניקת עבודה נוחה ובטוחה ללקוח.

חדשנות טכנולוגית
27

( Synchroפטנט)

שיטת סינכרו מציעה אפקטיביות שאין שניה לה ,שיטה יחודית
לטיפול בשיער מושרש ,מעוות ,קשה ,עמוק וחזק .שימוש סימולטני
במספר פיקו פולסים הנמשכים בין  2ל 5-אלפית השנייה ,בשילוב עם
זמן הרגעה תרמי מאפשר לחלוטין את הרס תאי הגזע.

MultiPlex

טכניקת  MultiPlexמשלבת תרמוליזה איטית עם  microFlashאו
 .Pico Flashהתרמוליזה האיטית יוצרת חימום בזקיק השערה והופכת
אותו לנקבובי יותר ומכאן האפקטיביות של פולס הPico Flash-
המאפשר הרס אינטנסיבי של שערות מעוותות או חזקות.

טלפון להזמנות03-9588144 :

SynchroBlend

חדש

שיטת  SynchroBlendמשלבת זרם גלווני המורכב משכבות פולסים
של  pico impulsesולבסוף הרפיית גל תרמי .טכניקה זו תוכננה עבור
שיער אנאגן קשה ומעוות.

MeloFlash

חדש

 MeloFlashהיא טכניקת תרמוליזה שמתבצעת במאית השניה ,זמן
הפולס ארוך יותר ועוצמתו עדינה יותר ,החום הנוצר מפוזר בצורה
רחבה יותר בזקיקי השערה .טכניקה זו היא הפתרון האידיאלי לשיער
חזק ,עמוק או מיובש.

EvoluBlend

השיטה מאופיינת על ידי שימוש מתמשך ואינטנסיבי של זרם גלווני.
הזרם מתחיל מ MA 0 -ומתגבר עד רמת סף הכאב של הלקוח.
בד בבד שימוש בזרם תרמוליזה ב MHz 27-מבטיח טיפול יעיל ונוח גם
לסוג השיער הקשה ביותר.

APILUS Senior 3G
טכנולוגיית הדור השלישית שהוכיחה את יעילותה ,הפתרון המוחלט לטיפולי הסרת שיער באפילציה!
 Apilus Senior 3Gהיא הטכנולוגיה המהירה ,החזקה והנוחה ביותר של  13.5מגה -הרץ בשוק.
פתרון האלקטרוליזה המושלם.
הוא מציע יותר מ 5-שיטות טיפול וכן  1080תוכניות ,המאפשרות התאמה לכל הסיטואציות.
הביצועים הגבוהים והרבגוניות שלו הופכים אותו למכשיר האלקטרוליזה הפופולרי ביותר בעולם.

חדשנות טכנולוגית

טכנולוגיית ה Apilus Senior 3G -פולטת תדר רדיו יציב של  13.5מגה הרץ.
הוא מתאים את עצמו לנתונים המשתנים של גוף האדם תוך שהוא מספק את כמות האנרגיה המתאימה
על מנת להשיג הסרת שיער לצמיתות ועדינה של  100%על כל סוגי העור והשיער.
טכניקה המשלבת זרם גלווני עם זרם תדר גבוה רציף.
ה Apilus Senior 3G -מתאים את עוצמת הזרמים באופן אוטומטי בהתאם לרגישות הלקוח באמצעות
פונקציית בדיקת הסובלנות הייחודית .הוא נוח וקל לשימוש.

טלפון להזמנות03-9588144 :
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APILUS Junior 3G

טיפול אפילציה להסרת שיער בטכנולוגיית הדור השלישי שהוכיחה את יעילותה

חדשנות טכנולוגית

טכנולוגיית ה Apilus Junior 3G -פולטת תדר רדיו יציב של  13.56מגה-הרץ  ,טכניקת עבודה במאית השנייה.
המכשיר כולל כ 3 -טכנולוגיות שונות :טרמוליזה ,אלקטרוליזה ובלנד הנותנות מענה למגוון סוגי שיער שונים.
ההתאמה האישית של תוכניות הטיפול השונות מקצרות את תהליך העבודה ומשיגות תוצאות טובות ומהירות
מכל מכשיר אחר.
למכשיר ה Apilus Junior 3G -יש בקר על הזרם הממקד את האנרגיה בזקיק השערה ופחות לאורך התעלה
מה שמונע את הופעת הגלדים המופיעה במכשירים אחרים.
ה Apilus Junior 3G -מציע בפשטות שימוש מופתי ,את הטכניקות הפופולריות של  Flashו OmniBlend -וכן
טיפולים יעילים ועדינים הראויים למותג .Apilus
אין ספק ,מכשיר זה יאפשר לכם לבצע הסרת שיער לצמיתות איכותית בצורה הנוחה ביותר.

OmniBlend

טכניקה המשלבת זרם גלווני עם זרם תדר גבוה רציף .ה Apilus -מתאים
את עוצמת הזרמים באופן אוטומטי בהתאם לרגישות הלקוח באמצעות
פונקציית בדיקת הסובלנות הייחודית .הוא נוח וקל לשימוש.

Thermolysis

זרם בעוצמה בינונית עם משך זמן ארוך יותר במאית השנייה.
תדר גבוה זמין במאית השנייה בעוצמה של  13.56מגה הרץ  ,מהירות הפולס
בינונית והאנרגיה מתונה יותר .טכניקה אידיאלית עבור שיער עמוק ועבה.
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Flash Thermo

טכניקה המשלבת תדר גבוה ,זרם בעוצמה גבוהה עם משך זמן קצר
במאית השנייה .אידיאלי לכל סוגי השיער אך בעיקר לשיער שטחי ודק.

VitaPhase

לעורר את היופי שבך!

עבודה בסינרגיה עם מנגנון  APILUSומערכת התקנים VitaPhase
מערכת הכוללת  11פונקציות במכשיר אחד ,מאפשר לך כקוסמטיקאית לתת מענה ללקוח שלך!
אפשרויות טיפול בלתי מוגבלות והחזרת ההשקעה במהרה.

לניקוי עמוק וטיהור העור.
בעל יכולת התאמה של עוצמת הזרם בהתאם למטופל.
משפר משמעותית את חדירת חומרי הקוסמטיקה ,על ידי גירוי וזרימה
טובה יותר.
מפחית אדמומיות ומנקה את העור.
מאזן את רמת ה( PH-חומציות).
מבצע עיסוי נעים ומרגיע.

טיפול באמצעות אור אינפרא אדום המורכב מ 21-דיודות שפולטות אור
 LEDשנועד לטיפול תראפיה.
 16דיודות בספקטרום אינפרא אדום  875nmו LED 5-אדום .660nm
האור חודר עמוק לתוך העור יוצר גירוי ועל ידי כך התחדשות.
חידוש העור מפחית את סימני הגיל והקמטים ,כמו כן גם את מראה
הצלוליט.
מעניק תחושת רעננות ,רוגע וחיוניות לעור.

LT - Light Therapy

SM - StimuloMassage

שילוב של  21דיודות שפולטות אור  LEDהמשלב שלושה צבעים:
אור אדום  - 625nm -מגרה ,מחדש ומחזק את העור
אור כחול  - 470nm -מטהר את העור
אור ירוק  - 528nm -מרגיע ומבהיר את העור
מבצע תראפיה להרגעה וטיפול בעור באמצעות פולסים המשלבים אור
ותדר רצוי.

חדשנות טכנולוגית

IM - IonoMassage

IR - Infrared Therapy

מורכב מ 10-אלקטרודות שמגרות את העור ו 5-דיודות של  LEDאדום
.660nm
טיפול באמצעות זרמים עדינים וקטנים ,פוטותראפיה אדומה ועיסוי
משולב של עוצמת הזרם.
מעורר חידוש תאים ,מגרה את תהליך חידוש העור.
משפר את טקסטורת העור ומפחית קמטים.
מבצע עיסוי נעים ומרגיע.

טלפון להזמנות03-9588144 :
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מחטי אפילציה

PRO-TECH

מחטים יחודיות שמתאימות לכל סוגי העור והשערה ,המחטים שנותנות שלווה ושקט .המחטים מונעות חדירה ונזק לתוך הזקיק ,מעניקות עמידה מירבית והגנה לבסיס השיער
שאליו הן מגיעות.
המחטים ברמה רפואית עשויות ציפוי טפלון ,מבודדות בצורה ייחודית את הזרם החשמלי הממוקד בקצה של המחט מה שמאפשר חוזק רב לזרם ומונע תגובה חיצונית בעור ,ובכך
מצמצם ומפחית את הרגישות של הלקוח לטיפול.
מחטי ה PRO-TECH-מגיעות באריזה יחודית וסטרילית עם תוחלת חיים של  5שנים.
במחטי ה PRO-TECH-הפוקוס הוא במתן שקט ורוגע שאת עושה את הבחירה הנכונה עבור הלקוחה שלך.

חדשנות טכנולוגית
•
•

•
•
•
•
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אלקטרוליזה ותרמו-קרישה
כל מחט ארוזה בנפרד
סטריליים
אל חלד
צווארון מגן מפני נוזלי גוף ,דם ,זיהומים ,חיידקים
קצה מעוגל
טלפון להזמנות03-9588144 :

F5

F4

לה בל מחטים Pro-Tec

F3

F2

F1

מק"ט K1
מק"ט K2
מק"ט K3
מק"ט K4
מק"ט K5
מק"ט F1
מק"ט F2
מק"ט F3
מק"ט F4
מק"ט F5

מהפכת הOPTI-VIZION-
מהיום רואים חד יותר
מסך  133אינטש

נוחות עבודה מקסימאלית

עדשת מיקרו המגדילה פי  10את אזור הטיפול

התוצאה  -עור חלק יותר!

הכל נראה אחרת OPTI - VIZION FLIP
בטיפולי הסרת שיער ובטיפול מיקרו אסתטי ,הדיוק הוא שם המשחק.
מערכת  OPTI - VIZION FLIPהמיוחדת במינה נועדה להציע לאנשי מקצוע בתחום היופי המודרני דיוק ,נוחות ופרודוקטיביות הנדרשים כל כך בעבודה היומיומית שלהם.

בניית אמון עם הלקוח

חדשנות טכנולוגית

דיוק בביצוע הטיפול

עם מערכת  OPTI - VIZION FLIPהלקוח מעורב באופן פעיל בכל שלבי ההליך .ואכן ,המטפל מסוגל לתמוך בצורה חזותית ולהסביר את תהליך הטיפול שלב אחר שלב
למטופל ,הלקוחות יהיו רגועים יותר ,מה שתורם להגדלת האמון.

נוחות אידאלית לטיפול
מערכת  OPTI - VIZION FLIPהחדשה מאפשרת לכם לעבוד
עם הראש למעלה במקום להסתכל למטה ,מה שמקל על
הצוואר והגב.
יתר על כן ,העדשות המשולבות שלה ומסך המסתובב
מאפשרות התאמות חלקות ומרחק עבודה מושלם .תכונות
אלה יכולות לשפר מאוד את רמת הנוחות הכוללת שלך ,תוך
מניעת בעיות בריאותיות ארוכות טווח הקשורות ליציבה גרועה.
טלפון להזמנות03-9588144 :
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פריצת דרך טכנולוגית המשלבת חומצה היאלורונית או חומצה קוג'ית וCO2-
לטיפולי פנים המעניקים אפקט כפול של מיצוק וחידוש של עור הפנים
יתרונות ה-
• ידית ארגונומטרית נוחה וקלה לעבודה

• מטפל בקמטים ומחדש את עור הפנים
• פיתוח חדשני ייחודי ופטנט עולמי רשום

• ללא כאבים וזמן החלמה

• מעודד ייצור קולגן ואלסטין של העור

• טיפול מהיר ויעיל
• לא פולשני ,טיפול קצר
• תוצאות מיידיות
• עור חלק ,זוהר ובריא יותר

חדשנות טכנולוגית
 GAN CO2מק"ט 161402

33

טלפון להזמנות03-9588144 :

• עור מהודק ,מורם ומתוח יותר
• המכשיר נושא תו תקן ישראלי ו CE
• תוצרת ספרד

חומצה היאלרונית  Co2מק"ט 161403
חומצה להבהרה  Co2מק"ט 161405

ג'ל מיצוק לפנים מק"ט 161407

מארז צלוליט מק"ט 161408

ויטמין  Cמק"ט 161409

ציוד וריהוט

לה בל כיסא איפור ויסמרה איטליה
מק"ט 161506

לה בל מיטה מפוארת (רגליים מלוכסנות)
מק"ט 8157

ציוד וריהוט
35

לה בל מיטה מפוארת (רגליים מעוגלות)  2 +מגירות
מק"ט 8157

לה בל מיטה חשמלית  3מנועים
מק"ט 0808

אופציה

אופציה

אופציה

לה בל מיטה חשמלית  4מנועים
מק"ט 1824

לה בל מיטה חשמלית  4מנועים
מק"ט 6674

לה בל מיטה חשמלית  3מנועים גובה מקסימלי 75/85
מק"ט 8219

לה בל מיטה חשמלית מנוע 1
מק"ט 8167

לה בל מיטה חשמלית  3מנועים
מק"ט 8156

לה בל מיטה הידראולית
מק"ט 0215

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל מיטה איטלקית חשמלית מנוע אחד גובה מקסימלי 60/96
מק"ט 161300

לה בל Creo massage bed
מק"ט 161517

לה בל מיטה חשמלית Antias
מק"ט 161519

ציוד וריהוט

לה בל מיטת מים חשמלית

לה בל מיטה חשמלית  4מנועים מסתובבת

לה בל מיטה חשמלית  3מנועים עם חימום

לה בל Savannah massage bed
מק"ט 161518

לה בל מיטות עיסוי מעץ
מק"ט 0216

לה בל מיטת עיסוי אלומניום
מק"ט 0051

לה בל מתקן ריצפתי למיטה
מק"ט 0061

טלפון להזמנות03-9588144 :
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לה בל עגלת טיפולים Z
מק"ט 0050

לה בל שידת איפור מק"ט 161512

לה בל עגלת טיפולים  3מדפים
מק"ט 0056

לה בל סט שלושה מדפים עגול
מק"ט 161513

ציוד וריהוט

לה בל עגלת שעווה דפילב
מק"ט 8170

לה בל עגלה  3מדפים זכוכית
מק"ט 161044

לה בל עגלת טיפולים  2מדפים
מק"ט 0055

לה בל עגלת טיפולים צרה  3מדפים
מק"ט 0523

לה בל עגלת זכוכית  3מדפים  +מגירות
מק"ט 0780

37

לה בל עגלה  2מדפים
מק"ט 161045

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל עגלת טיפולים נמוכה  2מדפים
מק"ט 0816

לה בל שרפרף לפדיקור
מק"ט 0059

לה בל סט שלושה מדפים מרובע
מק"ט 161514

שחור
לבן

לה בל כיסא מעוצב לפדיקור
מק"ט 0209

שחור
לבן

ציוד וריהוט

לה בל כיסא לפדיקור  2מגירות
מק"ט 0058

לה בל כיסא קוסמטיקה

לה בל כיסא מעוצב לפדיקור
מק"ט 0209

לה בל כיסא לפדיקור  2מגירות
מק"ט 0058

שחור
לבן
בז'

לה בל שידת פדיקור
מק"ט 1330

לה בל כיסא  4מצבים
מק"ט 161353

לה בל כיסא איפור ויסמרה איטליה
מק"ט 16150

לה בל כיסא קוסמטיקה
מק"ט 161509

טלפון להזמנות03-9588144 :

38

לה בל רגליות לפדיקור+חישוק
מק"ט 0060

לה בל כיסא איטלקי ללא גב
מק"ט 161515

שחור
לבן

ציוד וריהוט
לה בל כיסא  4מצבים
מק"ט 161350

לה בל כיסא פנאומטי
מק"ט 0212

39

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל כיסא Chaise longue Sayury
מק"ט 161520

לה בל כיסא הידראולי  +רגלית לפדיקור

לה בל כיסא מנהלים לפדיקור

לה בל כיסא אוכף ללא משענת
מק"ט 8165

לה בל כיסא אוכף עם משענת
מק"ט 0685

שחור
בז'

לה בל כיסא פנאומטי עגול
מק"ט 8166

לה בל כיסא איפור  /גבות
מק"ט 0473

לה בל כיסא טיפולים פנאומטי בצבעים
מק"ט 0054

לה בל כיסא פדיקור משולב
מק"ט 0977

ציוד וריהוט

לבן

לה בל כיסא טיפולים פנאומטי בצבעים
מק"ט 0053

לה בל כיסא פדיקור משולב
מק"ט 0977

טלפון להזמנות03-9588144 :

40

לה בל שולחן לבנייה מפואר עם ונטה LB-11
מק"ט 0263

לה בל עגלה איטלקית  3מדפים
מק"ט 161507

לה בל שולחן למניקור  +מגירה
מק"ט 0290

לה בל שולחן לבנייה סטנדרטי  4מגירות
מק"ט 0451

לה בל עגלה איטלקית  3מדפים
מק"ט 161507

לה בל שולחן מפואר עם משטח זכוכית
מק"ט 0239

לה בל שולחן מפואר עם משטח זכוכית
מק"ט 0239

ציוד וריהוט

לה בל שולחן לבנייה מעוצב

לה בל שולחן לבנייה  /מניקור
מק"ט 0263

41

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל שולחן לבנייה מעוצב משטח זכוכית

לה בל שולחן לבנייה מפואר

b.550 x p.410 x h.810

b.1000 x p.210 x h.62

לה בל מדף איטלקי 1.2
מק"ט 161510

b.1050 x p.200 x h.235

לה בל מדף איטלקי כפול
מק"ט 161516

ציוד וריהוט

לה בל שידה איטלקית  3מדפים
מק"ט 161504

לה בל שולחן איטלקי
מק"ט 161503

לה בל שולחן איטלקי
מק"ט 161502

לה בל שידה איטלקית  3מדפים

b.460 x p.600 x h.740

לה בל שידה איטלקית  3מדפים

טלפון להזמנות03-9588144 :

42

לה בל שולחנות לבניית ציפורניים

ציוד וריהוט

לה בל שולחן לבנייה מעוצב

לה בל שולחן מתקפל

43

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל שולחן לבנייה מעוצב

מכשור קוסמטי

טלפון להזמנות03-9588144 :

הטיפ של לה בל
הטיפול בפראפין מחייה את העור ,מרכך ומחליק אותו.
הפראפין מעשיר את העור בלחות טבעית ,מפחית קמטים
הנגרמים כתוצאה מעור יבש ,פותח נקבוביות ומעודד זרימת דם.
מסייע בהקלה על כאבי כפות הידיים והרגליים ,שרירים
תפוסים ,דלקות פרקים (טיפול בחום).
כמו כן ,מטהר את העור בכך שגורם להפרשת תאי עור מתים
ועודפים ,ומשפר את מרקם העור ואת הגוון שלו.

מכשור קוסמטי
45

לה בל ערכת פראפין מק"ט 8225

לה בל פראפין להזנה וחימום פנים
מק"ט  / 8226מק"ט 8242

שמן אזולן מק"ט 8129
סיטרי קלין מק"ט 8138
דרמו ספריי מק"ט 8237

לה בל חומרי טיפול לפראפין
 200מ"ל מק"ט 8239
 500מ"ל מק"ט 8240

לה בל סבון עץ התה
מק"ט 7535

לה בל מחמם פראפין ידיים  /רגליים
מק"ט 8273

לה בל קערות חד פעמי לפדיקור
מק"ט 0960

לה בל שקיות חד פעמי לפדיקור
מק"ט 0303

לה בל אמבט ג'קוזי
מק"ט 0218

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל מחמם ומחטא מגבות
מק"ט 0464

לה בל סטריליזטור
ידני פלסטיק מק"ט 0963
זכוכית מק"ט 0976

לה בל כפפות לטיפולי
ידיים מק"ט 8229
רגליים מק"ט 8230

לה בל סטריליזטורים חשמליים
מק"ט 8196

לה בל תנור עיקור
מק"ט 0979

טלפון להזמנות03-9588144 :

מכשור קוסמטי

לה בל ואפוזון מכשיר אדים .פעולות :ייצור \ O3וחימום על פני העור
מק"ט 0418

לה בל אבני קוורץ
מק"ט 8197

לה בל גשר טיפולי
מק"ט 150037

46

מכשור קוסמטי
47

 QTECHלופה לד "D3/D5 7
מק"ט 5718

 QTECHלופה לד "D3/D5 5
מק"ט 5716

 QTECHלופה לד שולחני "5
מק"ט 5707

 QTECHמתקן טליה לקיר ללופה
מק"ט 5737

 QTECHמנורת שולחן  3פלורסנטים
מק"ט 5701

 QTECHמנורת שולחן לד
מק"ט 5731

 QTECHמנורת שולחן שחור  /לבן
מק"ט 0181

 QTECHרגלית ללופה
מק"ט 5720

 QTECHלופה לד " 7מרובעת
מק"ט 5743

 QTECHלופה פלורסנט "D3/D5 5
מק"ט 5703

טלפון להזמנות03-9588144 :

 QTECHלופה  W28פלורסנט D3/D5
מק"ט 5709

 QTECHרגל ללופה  +מגירות
מק"ט 5705

 QTECHמתקנים ללופות

מכשור קוסמטי

 QTECHלד דימר
מק"ט 5716

 QTECHמנורות ללופה

טלפון להזמנות03-9588144 :
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מכשור קוסמטי

לה בל תדר גבוה מכני
פעולת חיטוי לעור וניקוי עמוק
מק"ט 0401

לה בל וואקום ספריי אנלוגי
טיפול שאיבה (לכלוך ,שומן) החודר עמוק
לעור ,ניקוי עמוק של נקבוביות וממריץ
את הדם מק"ט 0413

לה בל תדר גבוה דיגיטלי
חיטוי וניקוי עמוק ,המרצת הדם והגברת
חילוף חומרים  -החדרת תכשירים לעור
מק"ט 0402

לה בל מכשיר פילינג יהלום
מכשיר לניקוי עמוק של העור וחידושו ,כולל
טיימר ושעון לחץ מק"ט 8248
רגל למכשיר פילינג יהלום מק"ט 0467

לה בל מכשיר אפלציה
סופר קלאסיק  /בלנד סופר קלאסיק
מק"ט 0422 / 0425

לה בל גלווני דיגיטלי .ניקוי וחיטוי
העור ,מסיר תאים מתים ופסולת .מזין
את העור בלחות מק"ט 0403

לה בל תדר גבוה עם גלווני .מערכת משלבת
תדר וגלווני .חיטוי ניקוי והחדרה של חומרים
בצורה אחידה מק"ט 0412

לה בל מכשיר פייס ליפטינג דגם  .Sלטיפול יעיל כנגד
קמטים ,חיזוק וכיווץ השרירים החלקים בדרמיס ,העשרה
מהירה בחמצן של התאים והרקמות ושיפור משמעותי
במראה הפנים מק"ט 1393

מק"ט 0489

מק"ט 0487

בלט זהב

בלט מבודדת

מק"ט  0490מק"ט 0456

מבודדת  5מחטים
לה בל מחטים לאפילציה

49

לה בל מכשיר אפילציה קנולאפיל
סנסור בלנד אויר קומפיוטר בשיטה
אוטו מלאה

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל מכשיר אולטרסאונד 3Mhz
ידיות אולטראסאונד להחדרת חומרים לפנים
ידית אור ביו דינאמי לטיפולי המרצה/הרגעה
מק"ט 0982

לה בל מכשיר נייד לחימום וקירור אולטראסאונד
דיגיטלי ידני להחדרת חומרים והזנת העור.
מק"ט  / 0411מק"ט 0432

לה בל תדר גבוה לניקוי עמוק

לה בל עזרים לאיפור קבוע  /מג'יק
מק"ט 0106

לה בל סקרבר מק"ט 0440

לה בל עזרים לאיפור קבוע  /ביוטי לוק

לה בל עזרים לאיפור קבוע  /בוקי סטייל

לה בל מראה קטנה "14
מק"ט 0667

לה בל מכונות דיגיטליות לאיפור קבוע
מק"ט 0097

מכשור קוסמטי

לה בל עזרים לאיפור קבוע  /מג'יק
מק"ט 0106

לה בל מכונות דיגיטליות לאיפור קבוע

לה בל עזרים לאיפור קבוע  /מרילן

טלפון להזמנות03-9588144 :
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לה בל מכשיר מזוטרפיה
מק"ט 0554

לה בל מחט למזו
מק"ט 0554

מכשור קוסמטי

לה בל מחטים למזו

014

013

012

011

010

לה בל פינצטות מק"ט 0672

51

לה בל מכשיר מזו פן  5מהירויות
מק"ט 0548

לה בל מחט מובנת
מק"ט 0599

לה בל שבלונות לעיצוב הגבה
מק"ט 0268

טלפון להזמנות03-9588144 :

009

008

007

006

005

004

003

002

001

לה בל מספרי קומבי
ישר  /אלכסון מק"ט 0522

צבעי קומבינל – אפקט "מסביב לשעון"
צבעי הגבות של קומבינל פותחו במיוחד לעמוד בדרישות המחמירות ביותר של סלוני היופי היוקרתיים.
מגוון רחב של צבעים המתאים לכל לקוח .צבעי הגבות של קומבינל אידיאלים להענקת מראה גבות טבעי
ומודגש ,עמיד לאורך זמן .גולת הכותרת בצבעי קומבינל ,היא טכנולוגיית ערבוב הצבעים הייחודית והנוחה
המאפשרת לך להרחיב את טווח הגוונים וכך להעניק ללקוחותיך את המראה המתאים ביותר להן .צבעים
מפורמולה טהורה המתפרקים לגוון בערבוב עם החמצן ,מה שגורם לצבע להיות עמיד ואיכותי יותר.

צבע שחור מס' 1
הצבע השחור הקלאסי מקסימום
עוצמה ועומק .הצבע הכהה ביותר בטווח
הגוונים ,מתאים ביותר ללקוחות בעלות
שיער שחור או חום כהה.

צבע שחור-כחול מס' 2
צבע שחור אינטנסיבי עם גווני כחול
בוהקים ,הגוון הפופולארי ביותר בטווח
הגוונים כיוון שמתאים לכל גווני העור.

צבע כחול מס' 3
צבע מודרני בהיר וחי ,גוון מיוחד
ללקוחות בעלות צבע שיער בלונד בהיר
(פלטינה).

צבע חום מס' 5
צבע חום כהה וזוהר ,בעל כיסוי גבוה אך
טבעי .צבע זה מתאים לגווני שיער בלונד
כהה ובלונד בהיר .ניתן לערבב עם צבע
קומבינל חום בהיר לקבלת הגוון המושלם.

צבע חום בהיר מס' 6
גוון חום בהיר עדין להדגשה טבעית  ,מתאים
לגווני שיער בהירים לקבלת אפקט טבעי
ביותר .ניתן לערבוב עם צבע קומבינל חום
כהה ,לקבלת גוון המתאים ביותר.

קרם חמצן 5% /3%

Counter Displays

צבע גרפיט (אפור) מס' 4
גוון כהה עבור מראה טבעי המתאים
לבעלות שיער אפור ,מכסה שיער
סיבה (לבן)  .ניתן לערבוב עם כל צבעי
קומבינל ליצירת גוונים חדשים.

מכשור קוסמטי

SALES SUPPORT MATERIAL – 09/2016

splay Boxen

טלפון להזמנות03-9588144 :
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מק"ט 0203
לה בל צבע לגבות קומבינל

לה בל משקפים למכשירי  / IPLולייזר

מכשור קוסמטי

לה בל עזרים לעיצוב הגבה  /מספרי קומבי
מק"ט 0522

לה בל קרם צלוליט מק"ט 8262
קרם למיצוק מק"ט 8203

53

לה בל מסקרה ברנדה
מק"ט 150181

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל וולה ספריי
מק"ט 0921

לה בל עיפרון לבן לסימון בהסרת שיער
מק"ט 0200

מק"ט 0077

לה בל צבעים לגבות

לה בל עפרון פיגמנט  /ג'ל מקבע לגבה המושלמת
מק"ט 0169 / 0231

לה בל אודם לבן לסימון
מק"ט 150160

לה בל מסרקים לגבות  50יח'
מק"ט 1759

לה בל טרולאמין
מק"ט 9994

לה בל קרם הרגעה  300מ"ל
מק"ט 1763

לה בל שמני עיסוי /שמן שקדים/
שמן זרעי ענבים /שמן שומשום  5ליטר

לה בל טרולאמין  -קרם הרגעה לאחר טיפולי
הסרת שיער או כוויות  250מ"ל מק"ט 9994

לה בל שמן זרעי ענבים  1ליטר
מק"ט 0332

לה בל שמן שקדים  1ליטר
מק"ט 0331

לה בל ביאסקין  -קרם מרגיע לכוויות
מק"ט 0942

לה בל סט אבנים חמות
מק"ט 0968

טלפון להזמנות03-9588144 :

מכשור קוסמטי

לה בל שמן שומשום  1ליטר
מק"ט 0334

לה בל משקפי הגנה
מק"ט 1683

לה בל משקפים למכשירי  / IPLולייזר
מק"ט 5711
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לה בל מים מזוקקים  4ליטר
מק"ט 150200

לה בל ספרי ג‘ל מיוחד 2L
מק"ט 150199

לה בל ספרי ג‘ל מיוחד
מק"ט 161400

לה בל גליל נייר טישו  1200מטר
מק"ט 0278

לה בל ג'ל אולטרא סאונד
מק"ט 0065

לה בל מתקן לגליל נייר תעשייתי גדול
מק"ט 0064

לה בל מים מזוקקים  1ליטר
מק"ט 0993

מכשור קוסמטי

לה בל נייר תעשייתי  1200מטר
מק"ט 0245

לה בל שפדל עץ גדול/קטן
 100PCSמק"ט 0320
 200PCSמק"ט 0031
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טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל גלילי אל בד

לה בל גלחנים רפואיים  2להבים
מק"ט 0037

קוסמטיקה

טלפון להזמנות03-9588144 :

אנה לוטן סדרת גרינס  -תכשירים פעילים לטיפול בקמטים

אנה לוטן סדרת רנובה מיועדת לטיפול בעור יבש ויבש מאוד,
מחדשת ומשפרת את העור

קוסמטיקה

קוסמטיקה היא מכלול כלים וטיפולים לטיפוח מראה הגוף ,ובפרט טיפוח
העור ,שיער הראש והציפורניים .בטיפולים הקוסמטיים נכללים:
ניקוי העור וטיפוחו באמצעות תכשירים וטיפולים המשמשים לכך וכן קילוף
עור (פילינג) ,תהליך בו מוסרים תאי עור מתים.
לטיפוח העור משמשים קרמים שונים ,כגון קרם גוף ,קרם ידיים וקרם פנים.
טיפוח כפות הידיים (מניקור) וכפות הרגליים (פדיקור) ובפרט טיפוח
הציפורניים (בכלים המשמשים לכך) וצביעתן בלק לציפורניים.
הסרת שיער בשיטות כגון אפילציה הסרת שיער בלייזר או שעווה מחלקי הגוף.
אנה לוטן סדרת זהב  -טיפוח עשיר ומפנק לעור הפנים
והגוף לטיפול בעור יבש ויבש מאוד

1273
אנה לוטן מסכת אצות מתקלפת
מק"ט 1064
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טלפון להזמנות03-9588144 :

1121

1126

1124

אנה לוטן קרם ידיים מינרלי  /קרם רגליים בלזם

אנה לוטן סדרת ברבדוס  -לטיפול בעור עדין וסבוראי

עור בריא הוא עור שבו קיים
חידוש תאים מתמיד וכן ויסות
נכון של השומן בעור.
מלבד תזונה ,גם מתח ולחץ
עלולים לשבש את ויסות
השומן בעור הפנים ולגרום
לקיומם של פצעונים (אקנה).

קארט  - Professional feetסדרה המעניקה פתרונות
לכל בעיות כף הרגל

קארט  - Beta Whiteסדרת הבהרה לטשטוש
כתמים והבהרת גוון העור

קארט  - Beta Whiteסדרת הבהרה לטשטוש
כתמים והבהרת גוון העור

קארט  - Natural Medicareסדרה לאיזון וטיפול
בעור שמן ובעייתי

קארט  - Innovationסדרת הידרו -מזותרפיה
לחידוש והצערת העור

קארט  - Natural Medicareסדרה לאיזון וטיפול
בעור שמן ובעייתי

קוסמטיקה

קארט  - Innovationסדרת הידרו -מזותרפיה
לחידוש והצערת העור

קארט  - Innovationסדרת הידרו -מזותרפיה
לחידוש והצערת העור

טלפון להזמנות03-9588144 :

58

תפוח מוצרי טיפוח לעור  +ג'ל התפחה תרמי

קוסמטיקה
59

 Acure PHDלטיפול קל ,יעיל ומהיר באקנה ,עור שמן,
מגורה ובעייתי

 Glycocyl PHDפילינג להצערה וחידוש העור ע"י
הסרת תאים מתים

 Pedicure PHDקרם פילינג טיפולי לכף הרגל

 Calmafine PHDלטיפול יעיל ובריא בכוויות עד
דרגה שנייה ובבעיות עור עדין ומגורה

 Alba Control PHDלטיפול יעיל ובריא בכתמי עור שונים
כהיפר פיגמנטציה ,לנטיגו ,כלואזמה ופוסט אקנה

 Lift‘n Firm PHDלטיפול בהפחתת קמטים,
מתיחה ,מיצוק ,הגמשת הטונוס והחיית עור הפנים

03-9588144
03-9588144
03-9588144
להזמנות:להזמנות:
להזמנות:
טלפון טלפון
טלפון

 DUOקוסמטיקס פתרונות אנטי אייג'ינג

קוסמטיקה

• מוצרים אפקטיביים במיוחד
• המוצרים מבוססים על חומרים שהוכחו מדעית כפעילים.
• הפורמולציות מגנות על המרכיבים הפעילים הרגישים ושומרות
אותם אפקטיביים לאורך זמן.
• מוצרי דואו ירוקים ,ללא כימיקלים מיותרים או משמרים מזיקים.
הם אינם מכילים סיליקונים ,שמנים מינרליים ולא בשמים סינטטיים.
⋅ מקסימום הגנה טבעית מפני רדיקלים חופשיים ,לחות טבעית,
הגנה ,יצור קולגן ,כתמי גיל.

לה בל ערכת ויטמין C
מק"ט 5800

לה בל סרום  - BEהתחדשות והבהרה
עם ויטמינים  B+Eמק"ט 5802

לה בל סרום אומגה  - 365להזנת העור,
 %100טבעי מק"ט 5803

לה בל סרום  - C15ההשפעה של
ויטמין  Cמק"ט 5801

טלפון להזמנות03-9588144 :
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כריסטינה  -Wishסדרת אנטי אייגינג לגילאי  45ומעלה

כריסטינה  - Silkסדרת טיפוח ואנטי אייגינג לזוהר מיידי

כריסטינה סדרת  - Comodexהטיפול המקיף לעור שמן ופגום

כריסטינה סדרת  - Unstressתכשירים לעור הסובל מסטרס

קוסמטיקה

כריסטינה סדרת  - BioPhytoלשיפור בריאות העור ושיקום רקמות

כריסטינה סדרת  - Rose de Merפילינג מקצועי טבעי ב100%-

61

טלפון להזמנות03-9588144 :

כריסטינה סדרת  - BioPhytoלשיפור בריאות העור ושיקום רקמות

כריסטינה סדרת  - Rose de Merפילינג מקצועי טבעי ב100%-

קוסמטיקה

כריסטינה  -Wishסדרת אנטי אייגינג לגילאי  45ומעלה

כריסטינה  - Silkסדרת טיפוח ואנטי אייגינג לזוהר מיידי

כריסטינה סדרת  - Comodexהטיפול המקיף לעור שמן ופגום

כריסטינה סדרת  - Unstressתכשירים לעור הסובל מסטרס

טלפון להזמנות03-9588144 :

62

 SRסדרת Evercure

 SRסדרת DMAF

 SRסדרת פרופיטו דרמאל

 SRסדרת קוויאר פרימיום

קוסמטיקה

 SRסדרת Urban Orchid

 SRסדרת ONE
צמחי מרפא יפנים

63

טלפון להזמנות03-9588144 :

 SRסדרת Caffeine

 SRסדרת Gold

קוסמטיקה

 SRסרום מזוטקס
מק"ט 1940

 SRחומצה היאלרונית ושמן רימונים
מק"ט 0737

 SRלחות אקטיבית תות
מק"ט 0741

 SRקרם לחות טנאקה SPF 50
מק"ט 0746

 SRלחות מייקאפ
מק"ט 0733

 SRחומצות לעור שמן
מק"ט 0720

 SRפילינג הבהרה
מק"ט 0721

 SRפילינג/קילוף לעור שמן ובעייתי
מק"ט 0493

 SRפילינג פנינים
מק"ט 0719

 SRפילינג עגבניות קל
מק"ט 0726

טלפון להזמנות03-9588144 :
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 PRECISEסדרת Light & Bright
להבהרת העור

קוסמטיקה
 PRECISEסדרת  Clear &Calmלטיפול באקנה

 PRECISEמוצרי איפור

65

טלפון להזמנות03-9588144 :

 PRECISEתכשירי ניקוי

 PRECISEסדרת הידרציה  -מרווה את העור בלחות ושומר
עליה לאורך זמן

 PRECISEסדרת אנטי אייג'ינג

כדיר סדרת +40 Phytosterol
להזנה לעור מבוגר

כדיר סדרת Green Tea
להגנה על העור

קוסמטיקה

כדיר סדרת Hyalu-Ron
אנטי אייג'ינג עם חומצה היאלרונית

כדיר סדרת B3
לטיפול בעור שמן ובעייתי

כדיר סדרת Creative
חומרים פעילים למרקם העור.

כדיר  - Gold Matrixמוצרים להזנת העור

כדיר סדרת  Biome-Calmineגישה
פרוביוטית לאנטי-אג'ינג בטיפוח העור

חביבה ריבקין מוצרי ניקוי והבהרה

טלפון להזמנות03-9588144 :

66

מוצרי  elureמבוססת על טכנולוגיה מתקדמת להבהרת העור ולהשגת מראה בריא וזוהר.
• טבעי  -טכנולוגיה על בסיס אנזים טבעי.
• יעיל  -מסייע בהפחתה ניכרת של כתמי עור ובהשגת מראה עור אחיד.
• מהיר ועוצמתי  -גוון עור אחיד ,בהיר וזוהר יותר תוך  28יום.
הסדרה כוללת מגוון שלם של מוצרי קוסמטיקה יוקרתיים שתכליתם לסייע בהבהרה יעילה ומהירה של העור.

קוסמטיקה
elure Advanced
Brightening Lotion

elure Advanced Brightening
Night Cream

elure Advanced
Facial Wash

תחליב לחות מאזן עם ,Melanonzyme
רך ,עדין ונספג בקלות .להשגת מראה
עור בהיר יותר ,אחיד וזוהר .מתאים
לטיפול ביום ובלילה.

קרם לילה עם  ,Melanonzymeמועשר
בלחות ,בעל מרקם עדין ונעים להשגת
מראה עור מאוזן ובהיר יותר.

מוצרי הבהרה של  elureפועלים טוב
יותר כאשר הם בשילוב עם תכשיר
ניקוי הפנים המתקדם של .elure
התכשיר הופך לקצף עשיר וקטיפתי
המסלק שאריות לכלוך ותאי עור מתים
ומקנה לעור מראה חלק וזוהר יותר.

מק"ט 1467

מק"ט 1468

מק"ט 1469
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טלפון להזמנות03-9588144 :

-

טלפון להזמנות03-9588144 :

קוסמטיקה

The Secret of Beauty

68

 - Arcayaהאמפולות הטובות ביותר עבור עור
בריא ויפה מהטבע.
מותג הקוסמטיקה המוביל בעולם ,מיוצר
בגרמניה ,האמפולות עשויות מחומרים
ביולוגים טהורים ופעילים.

קוסמטיקה
69

 Arcayaאלוורה
יעיל במיוחד לפגמי עור
מק"ט 1950

 Arcayaלוטוס
התחדשות אנטנסיבית למראה צעיר
ללא קמטים מק"ט 1963

 Arcayaגנטס קייר
Recharge
מק"ט 1946

 Arcayaסקרין אייג'
Repair Actives
מק"ט 161061

 Arcayaסקרין אייג'
Eye Contour
מק"ט 161061

 Arcayaביוטי אקספרס
למראה עור זוהר ומתוח
 24שעות מק"ט 1952

 Arcayaקולגן פלוס
מיצוק אפקטיבי או יעיל לעור
מק"ט 1953

 Arcayaאנרג'י אקטיב
מחליק את העור
מק"ט 1948

 Arcayaפלטינום
להידוק ,מיצוק ואלסטיות העור
מק"ט 1974

 Arcayaסופר סנסיטיב
למראה עור חלק כמשי
מק"ט 1960

 Arcayaרטינול אבוקדו
לחידוש העור  -למראה חלק ומוצק
מק"ט 1971

 Arcayaאגלנטין ריפוי לעור
יבש מאוד ,לעור בוגר וכתמי עור
מק"ט 1977

טלפון להזמנות03-9588144 :

 Arcayaאנטי אייג'
להצערת עור הפנים
מק"ט 1962

 Arcayaרסקיו  10להעלאת רמת
הלחות ,גמישות ,ושיפור מראה צלקות
(ניתן לשלב בתוך מסכה) מק"ט 1978

 Arcayaקריסטל
להזנה וריכוך אזורים עדינים ויבשים
מק"ט 1949

 Arcayaמולטי ויטמין
להגנה חיסונית ואנטי אייג'ינג טבעי
מק"ט 1969

 Arcayaאומגה 3-6-9
לשמירה על בריאות העור
מק"ט 1958

 Arcayaקוויאר
לעור בעייתי ובוגר
מק"ט 1964

 Arcayaקשמיר
להגנה וגמישות העור לעור עייף
מק"ט 1968

 Arcayaחלב ודבש
יעיל עבור עור לא אחיד
מק"ט 1957

 Arcayaאלסטין
קולוגן אלסטין למיצוק וזוהר
מק"ט 1965

 Arcayaארגן ומנגו
אנטי אייג'ינג למראה בריא ומוצק
מק"ט 1951

טלפון להזמנות03-9588144 :

קוסמטיקה

 Arcaya Tאיי פייר
מאזן ומסייע בחידוש העור
מק"ט 1966

 Arcayaוויט ויזיון
למראה צעיר וחידוש תאים
מק"ט 1992

 Arcayaגולדן ריפר
מייצב ,משקם ומרגיע את העור
מק"ט 1967

 Arcayaהיאלרונית פלוס
חומצה היאלרונית
מק"ט 1956

 Arcayaביוטי סליפ
לחידוש העור  -למראה חלק ומוצק
מק"ט 1996
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קוסמטיקה
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 Arcayaסנסיטיב
שיקום טבעי של העור -
אפקט התחדשות מק"ט 1987

 Arcayaוייפר
לתיקון קמטי הבעה למראה עור
מוצק וחלק מק"ט 1961

 Arcayaאוקסיג'ן
למראה עור רענן וצעיר
מק"ט 1994

 Arcayaקוויק ליפט
מחליק את העור ,בעל תמצית אצות
מק"ט 1959

 Arcayaויטמין סי
מאיץ קולגן ואנטי פיגמנט
מק"ט 1973

 Arcayaאס או אס אקסטרים
לעור רגיש  -להרגעת העור וגירויים
מק"ט 1972

 Arcayaז'סמין
למראה עור חלק כמשי
מק"ט 1993

 Arcayaווליום ליפס
למראה נפח בשפתיים  -ללא קמטים
מק"ט 1975

Hydro Activator Arcaya
מק"ט 150221

Clensing Miracle Arcaya
קצף ניקוי ג'ל לכל העור
מק"ט 1935

Clensing Milk Arcaya
קרם ניקוי חלב לכל סוג עור
מק"ט 1934

Tonic Caresse Arcaya
הרבה יותר מאשר טוניק העור מרגיש
פשוט פנטסטי מק"ט 1111

Derma Pro Arcaya
טיהור אנזימי ביולוגי ייחודי
עבור כל סוג העור מק"ט 1927

Age Repair Activator Arcaya
מק"ט 150221

טלפון להזמנות03-9588144 :

Screen Age Arcaya
סרום מתקן
מק"ט 161060

Eye Lift Arcaya
סרום טיפולי חדשני לעיניים בעל
השפעה כפולה מק"ט 1111

MesOrange Arcaya
יופי רפואי– טיפול אקסלוסיבי
מק"ט 1111

No4 All Day Beauty Arcaya
קרם אנטי-אדמומיות עם מקדם הגנה 15
קרם יום מתקן עם גוון מק"ט 1111

No5 Noni Frangipanu Arcaya
קרם יופי תמידי
מק"ט 1932

No2 Ultra Facial Cream Arcaya
לחות לעומק
מק"ט 1111

No6 Red Wonder Arcaya
מק"ט 1111

No3 Golden Dew Arcaya
מחזק ומחליק
מק"ט 1111

קוסמטיקה

Vitamin C Cream Arcaya
קרם יום נגד קמטים
מק"ט 150222

No1 Nandina Cream Arcaya
פורמולה עם ויטמין  Cמרוכז
מק"ט 1111

Mefane Arcaya
תמצית חדשה למתיחה מהירה
מק"ט 1111

Açai Arcaya
הפורמולה לגוון עור מושלם
מק"ט 1933

No7 Cream Imperia Arcaya
קרם פיטו תאי גזע
מק"ט 1111

טלפון להזמנות03-9588144 :
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קוסמטיקה

Hyaluron Mask Arcaya
מסכת חומצה היאלורונית
מק"ט 1928

White Earth Mask Arcaya
ניקוי עמוק ,הרגעה אינטנסיבית
מק"ט 1111

Screen age Arcaya
קרם עיניים
מק"ט 161062

Screen age Arcaya
קרם מתקן
מק"ט 161063

BB Cream Arcaya
קרם לחות וטשטוש פגמי העור וקמטוטים
מק"ט 1917/8
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טלפון להזמנות03-9588144 :

Baobab Mask Arcaya
מסכת הזנה עשירה בויטמינים לעור יבש
מק"ט 1111

Amber Peeling Arcaya
פילינג פנים יקר עם תמצית ענבר
מק"ט 1931

CC Cream Arcaya
מתקן את גוון העור ,מפחית אדמומיות
מק"ט 1919

Green Tea Mask Arcaya
אנרגיה ונערות מק"ט 1111

Gray Silver Mask Arcaya
מסכה מטהרת לעור רגיש
מק"ט 1111

DD Cream Arcaya
מטשטש ומעלים היראות כתמי העור
מק"ט 1920/1

תכשירי השיזוף המובילים בעולם ,תוצרת אנגליה
זוכי פרס גילדת היופי  10שנים ברציפות

בקניית מוס
שיזוף
קבלי כפפה
מתנה!

 Siennaתחליב לשיזוף עמוק ml 200
מק"ט 161413

קוסמטיקה

75 ml Tan Primer Sienna
מק"ט 161415

 Siennaתחליב לשיזוף הדרגתי
 ml 200מק"ט 161412

 Siennaספריי לשיזוף ml 200
מק"ט 161410

 Siennaמוס לשיזוף ml 200
מק"ט 161411

טלפון להזמנות03-9588144 :
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לה בל רצועות ריסים

קוסמטיקה
לה בל עיפרון מכני לגבות
חום/חום כהה/בלונד מק"ט 1694

לה בל ג'ל לעיצוב ושרטות גבות
חום/חום כהה/בלונד מק"ט 1692

לה בל דבק שחור לריסים בודדים

75

לה בל דבק שחור לריסים בודדים

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל מסיר דבק

לה בל קיט לעיצוב גבות
מק"ט 1693

לה בל דבק שקוף לרצועת ריסים
מק"ט 0377

בניית
ציפורניים

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל מכונות שיוף סטרונג 609

בניית ציפורניים

לה בל מכונות שיוף לילה מילאנו
מק"ט 150087

לה בל מכונת שיוף Energico
מק"ט 0590

77

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל מכונות שיוף ויוי דריל
מק"ט 150190

לה בל מכונות שיוף סטרונג 207
מק"ט 0111

לה בל מכונת שיוף מרטון
מק"ט 0027

לה בל מכונת שיוף Energico
מק"ט 0590

לה בל מכונות שיוף טורנדו
מק"ט 0021

לה בל שקיות למכונה עם שואב אבק
מק"ט 1803

לה בל מכונות שיוף up200
מק"ט 0084

עוצמה בין עיצוב לטכנולוגיה

TECH

חברת  Q-TECHהינה החברה הבלעדית בישראל אשר משווקת מכונה זו
מתוצרת  Unitronicהמיוצרת בסטנדרטים גבוהים ונותנת פתרון משולב
ללקוח.

לה בל מכונות שיוף PRO
מק"ט 1800

בניית ציפורניים

 תצוגה דיגיטאלית מוארת ונוחה לקריאה.
 ההגנה המושלמת עבור בריאותך.
 ידית ארגונומית וקלה כנוצה המתאימה לעבודה ממושכת.
 שלושה כפתורי זיכרון לשליטה במהירות הרצויה
 מכונת שיוף עם שאיבה משולבת ומערכת סינון האבק הפנימי.
 מכשיר אמין ,יעיל וקל לתפעול עם תצוגה דיגיטאלית ,לחצנים רכים
ועיצוב מודרני.

נתונים טכניים:
חשמל50Hz / 230V :
הצריכה השוטפתVA 30 :
מהירות :מקסימום  30000סל"ד
משקל הידית  105 :גרם
יבואן :מעבדות מדיג'ל בע"מ
ארץ ייצור :גרמניה
תו תקן ישראלי
לה בל מכונת שיוף דיגיטלית V40
מק"ט 1804

לה בל מכונות שיוף פרימיום
מק"ט 1801

לה בל מכונות שיוף דיגיטלית
מק"ט 1802

טלפון להזמנות03-9588144 :
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בניית ציפורניים
79

לה בל מנורת  UVסאן  2ידיים
מק"ט 0536

לה בל מנורת לד חללית
לילה מילאנו מק"ט 0545

לה בל מנורה  24/48לד SUN4 UV
מק"ט 0109

לה בל מנורת  UVנטענת
מק"ט 17011

לה בל מנורת  UVלא נטענת
מק"ט 17012

לה בל מנורת לד 48
מק"ט 161023

לה בל מנורת לד לילה מילאנו
מק"ט 150203

לה בל מנורה  48לד C.C.F.L UV
מק"ט 0109

לה בל מנורת UV
מק"ט 0109

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל פצירה מלבנית שחורה
 100/180מק"ט 0235

לה בל משייף גיטו אפור
מק"ט 0163

לה בל פצירה זברה בננה
100/180

לה בל פצירה דוט ארוכה מק"ט  6( 8607יח')
פצירה דוט קצרה מק"ט  6( 8608יח')

בניית ציפורניים

לה בל פצירה זברה ,100/180
 80/80 ,100/100מק"ט 0234

לה בל פצירה לבנה 100/180
מק"ט 0234

לה בל פצירה שחורה
80/80 ,100/100 ,100/180

לה בל פצירה שחורה בננה
100/180

180/240
מק"ט 1855
150/150
מק"ט 1854
100/180
מק"ט 1850

לה בל פצירה דקה ארוכה מק"ט 0573
פצירה דקה קצרה מק"ט 0574

לה בל פצירות Japanese Line
מקצועית ואיכותית

פצירת קשת משולבת
 180/240מק"ט 1851

טלפון להזמנות03-9588144 :
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לה בל פצירת הברקה
 400/400 HARMONYמק"ט 161208

לה בל פצירת ספוג

220/280 HARMONY

בניית ציפורניים

לה בל פצירת מקצועית סנד שארק
 240/280 EzFlowמק"ט 0337

לה בל בלוק שיוף
מק"ט 0208

81

לה בל פצירת מקצועית גרי וולף
 150/150 EzFlowמק"ט 0338

לה בל בלוק החלקה
מק"ט 619

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל פצירת ספוג

100/180 HARMONY

לה בל פצירת זברה

180/180 HARMONY

לה בל פצירת מקצועית גרי פוקס
 180/180 EzFlowמק"ט 0371

לה בל בלוק הברקה  2צדדים

לה בל פצירת זברה

150/150 HARMONY

לה בל פצירת מקצועית וויט טייגר
 100/100 EzFlowמק"ט 0378

לה בל בלוק שיוף לבן
מק"ט 621

לה בל בלוק שיוף ורוד
מק"ט 621

לה בל  LED gel itקאבר cool 2
 14מ"ל מק"ט  55/0581מ"ל מק"ט 0804

לה בל  LED gel itקליר איט
 14מ"ל 55/מ"ל

לה בל  LED gel itפרנץ' איט
 14מ"ל 55/מ"ל

לה בל  LED gel itקאבר ורוד warm 1
 14מ"ל 55/מ"ל

לה בל  LED gel itבלאש איט
 14מ"ל 55/מ"ל

 14מ"ל 55/מ"ל

לה בל פיניש איט GEL IT
 14מ"ל מק"ט

לה בל פריימר EzFlow
 14מ"ל מק"ט 0577

לה בל פריימר נטול חומצה
 14 EzFlowמ"ל מק"ט

לה בל איזיבונד
 14 EzFlowמ"ל מק"ט

טלפון להזמנות03-9588144 :

בניית ציפורניים

לה בל  LED gel itקאבר cool
 14מ"ל 55/מ"ל

לה בל קאבר איט טבעי gel it
 14מ"ל 55/מ"ל

לה בל ברייט איט לבן LED gel it

לה בל  LED gel itקאבר ורוד warm 2
 14מ"ל 55/מ"ל
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לה בל דבק מכחול
מק"ט 0151

לה בל דבק מכחול
מק"ט 0151

בניית ציפורניים

לה בל יד אימון מק"ט 0188
לה בל אצבע אימון מק"ט 0197

0322 0321 0161

לה בל מנדה אקריל/אציטון

מכחול
קישוט

לה בל מכחול מס' 12 / 10 / 7
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לה בל כלי לניקוי מכחולים
מק"ט 0966

לה בל סילרים

לה בל אבקת אקריל Creativity

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל מעמד לדבק
מק"ט 0372

לה בל גלילי שיוף לפדיקור  13מ"מ
מק"ט 0781

לה בל ראש מנדרל גומי  16מ"מ
מק"ט 0870

Q

P

O

0184

0138

0259

N

L

M

J

K

I

H

F

G

D

E

B

C

0230

A

0136

0179

0240

לה בל ראשים למכונות שיוף קרמי

לה בל ראשי קרבייד

לה בל ראש שיוף לפדיקור
בצבעים מק"ט 0224

12

לה בל ראשי קרבייד

לה בל מכונות שיוף לפדיקור
מק"ט 0225

לה בל נורת UV9w
מק"ט 5726

לה בל נורת לד
מק"ט 5725

בניית ציפורניים

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

לה בל ראש מנדרל לדיסקית /
ראש מנדרל בורג מק"ט 0120

טלפון להזמנות03-9588144 :
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 UVGel colourמבית Qtech
המותג האיכותי ביותר ללקוחותיך.
אנו מחוייבים לפורמולה בטיחותית
בגוונים אופנתיים ,עמידים ובמראה טבעי.

בניית ציפורניים

001

002

003

007

007F

009

017

018

020

022

027

032

040

041

Ps41

043

050

054

055

056

059

061

069

071

080

085

089

Ne91

Ne92

093

לה בל סטנד ללקים

097
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טלפון להזמנות03-9588144 :

Ne98

102

Ne105

107

Petrol Blue

094

095

לה בל ג'ל לק  Baseמק"ט 17000

לה בל ג'ל לק Super Bond

לה בל ג'ל לק  Topמק"ט 17001

בניית ציפורניים

לה בל ג'ל בנייה  QTECHמק"ט 2450

TECH
לה בל נייר כסף מק"ט 1347

לה בל סטנד

טלפון להזמנות03-9588144 :
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לה בל בייס KODI
מק"ט 150182

בניית ציפורניים

לה בל ג'ל לק N&D
מק"ט 0857

לה בל בסיסים ומקשרים N&D

לה בל לק ג'ל קישוט N&D
מק"ט 1705

87

לה בל טופ ללא נטרול KODI
מק"ט 150183

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל טופ עם נטרול KODI
מק"ט 150184

לה בל לק ג'ל Picasso
מק"ט 161020

לה בל טופ מאט ללא ניטרול KODI
מק"ט 150185

לה בל לק ג'ל P.S.M
מק"ט 161300

לה בל לק ג'ל Gelish

לה בל בייס מילוי KODI
מק"ט 150186

לה בל בולדר ג'ל בניה P.S.M
מק"ט 161306

לה בל אבקת אקריל /נוזל
אקריל מק"ט 150050

0135

701

0133

לה בל ספוג עבודה
מק"ט 0243

לה בל כרית למניקור בצבעים
מק"ט 8222

לה בל כרית ורודה
מק"ט 8823

לה בל דוחף עור עץ
מק"ט 0287

לה בל סטנד לקים לתלייה
 96לקים מק"ט 0171

לה בל מייבש לק
מק"ט 0805

לה בל משחזר/מדלל לק
מק"ט 0843

לה בל בסיס לק חלבי/שקוף
מק"ט 150188

לה בל מייבש לק מראה ג'ל
מק"ט 0829

לה בל מייבש לק  +מילוי  118מ"ל
מק"ט 1355

טלפון להזמנות03-9588144 :

בניית ציפורניים

לה בל ספריי אלכוהול 99 %
מק"ט 150151

לה בל סטנד לקים שולחני

לה בל קערה למניקור
מק"ט 0134

לה בל סט המסה
מק"ט 0160

לה בל דוחף עור ,עט אציטון ומנקד

88

0072

בניית ציפורניים
89

לה בל מברשות ניקוי
מק"ט 0384

לה בל לוח קישוט
מק"ט 0990

לה בל תבניות טפלון
מק"ט 0999

לה בל מגש טיפסים
מק"ט 0222

לה בל פלסטר לציפורן
מק"ט 0628

לה בל גלגל נייר טפלון
מק"ט 0273

לה בל טיפסים בשקית  50י"ח
מק"ט 0237

לה בל שיק מברשת שקופה
מק"ט 0123

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל קאטר לטיפס
מק"ט 0638

0071

לה בל חומרי עזר

לה בל טיפסים
מק"ט 0222

0513

0073

0144
0207
0199

0178

לה בל מדלל לק
100CC / 1000CC

לה בל נוזל לניקוי מכחול
100CC / 1000CC

בונד

טופ קוד
לג'ל

סילר UV

לה בל ממלא סדקים
מק"ט 7026

מרכך עור
מק"ט 0167

מייבש לק
מק"ט 0147

לה בל מייבש +מחזק

טרינד מחזקים בצבעים
מק"ט 6507

בניית ציפורניים

מחזק
שמן הזנה
מק"ט  0176מק"ט 0146

לה בל מחזק +צבע

סילר ללא  UVסילר מונע
ספיד פיניש הצהבה

לה בל מייבש דבק ספריי אדום
מק"ט 0383

לה בל מייבש דבק
מק"ט 0149

לה בל אנטי ספטי  250מ"ל
מק"ט 0150

לה בל מייבש לק
מק"ט 0362

טלפון להזמנות03-9588144 :
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לה בל אבקת אקריל

בניית ציפורניים

לה בל מסיר ג"ל באדים
מק"ט 1676

לה בל אצבעונים להמסה
מק"ט 0373
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טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל לק בסיס

לה בל גלילי שיוף במידות - F :עדין - M ,בינוני - C ,גס

לה בל חותמות Moyou
מק"ט 0583

לה בל נוזל אקריל

לה בל אבקת אקריל  250/1000מ"ל
מק"ט 0185

לה בל Colorclub
מק"ט 0238

לה בל לק קישוט שיק
מק"ט 639

לה בל ג'ל קוטור  essieטופ
מק"ט 1500005

לה בל לק ג'ל קוטור essie
מק"ט 150004

לה בל לק  essieבצבעים
מק"ט 150023

בניית ציפורניים

לה בל לק שיק
מק"ט 0168

לה בל ג'ל לק לילה מילאנו
מק"ט 0824

לה בל לק בסיס

טלפון להזמנות03-9588144 :
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בניית ציפורניים

A

מכחול בניה מספר 7
מק"ט 2815

B

מכחול בניה מספר 10
מק"ט 2814

C

מכחול סיליקון לג'ל
מק"ט 2818

D

מכחול סינטטי ארוך
מק"ט 2825

E

מכחול סינטטי בינוני
מק"ט 2824

F

מכחול ציור דק
מק"ט 2831

G

מכחול ציור קולינסקי
מק"ט 2831

H

מכחול זוויתי קטן
מק"ט 2821

I

מכחול זוויתי בינוני
מק"ט 2820

J

מכחול קישוט זוויתי גדול
מק"ט 2820

K

מכחול בניה בג'ל
מק"ט 2820

L

זהוסטובו מספר 1
מק"ט 2823

M

זהוסטובו מספר 2
מק"ט 2823

N

מכחול אומברה
מק"ט 2830

לה בל מכחולים ומברשות
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טלפון להזמנות03-9588144 :

N

O

P

Q

R

S

T

U

מברשת עגולה למסכה
מק"ט 2799

מברשת קוסמטיקה
מק"ט 2803

מברשת קוסמטיקה
מק"ט 2805

מברשת שפתיים
מק"ט 2813

מברשת מייקאפ
מק"ט 2807

מברשת קבוקי
מק"ט 2808

מברשת אבקות
מק"ט 2809

מברשת טשטוש
מק"ט 2811

 - TRINDתחושה טובה ויותר ביטחון עצמי!
מוצרים ייחודיים בתחום הפדיקור והמניקור .מוצרים פעילים ויעילים ביותר בנוסחה ייחודית.
מוצרי  TRINDלא נועדו כדי להסוות ,או להסתיר פגמים ,אלא לספק פיתרון מהיר לבעיות הציפורניים שלך .עם בעיות הציפורניים כגון,
ציפורניים חלשות ,מתפצלות ושאינן אורכות ,תוכלי להתמודד ואף לפתור בעיות אלו לאורך זמן.
 TRINDהמומחים שבתחום הטיפול ביד ובציפורן .מאפשרים לך לבחור את המוצרים הנכונים עבור הלקוחות שלך.
שימוש במוצרי  TRINDהם תחזוקה של יופי לכל החיים!

טופ קוט  -להגנת הלק
לאורך זמן
מק"ט 6502

בניית ציפורניים

לה בל קולקציית לקים חדשה

מחזקי ציפורניים בגוונים
מק"ט 6507

בייס קוט  -להגנת הציפורן
הטבעית ועמידות הלק
מק"ט 6501

מייבש לק מייבש לק
מהיר במיוחד
מק"ט 6503

עט קטיקולה  -סרום להזנת
העור לשימוש נוח וקל
מק"ט 6525

עט מסיר לק  -לתיקון
מריחת הלק וניקיון העור
מק"ט 6524

טלפון להזמנות03-9588144 :

פצירת קריסטל
מק"ט 6523

94

בניית ציפורניים

לחות לציפורן  -הזנה לציפורן
יבשה ומתפצלת מק"ט 6506

נייל סרום פנגוף
מק"ט 6542

מרכך עור  -מרגיע ,מרענן ומחטא
מק"ט 6511

פילינג  -פילינג סוכר עדין לכף היד
מק"ט 6518

מרכך עור  -לשימוש במים ,מחטא
ומרכך את העור מק"ט 6516
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טלפון להזמנות03-9588144 :

פילינג  -פילינג סוכר ומנטול,
לחידוש תאי העור מק"ט 6514

מגן ציפורניים קראטין
מק"ט 0613

מסכת ריכוך  -מסכה עשירה
לטיפול בידיים יבשות ומתקפלות
מק"ט 6512

משקם ציפורניים קראטין
מק"ט 0613

סט שיקומי לציפורניים
פגומות  -מחזק+לחות

קרם מתקן לידיים  -קרם לחות מזין
לחידוש תאי העור
מק"ט 6510

קרם לחות לקוטיקולה  -לטיפוח
וטיפול בעור הקטיקולה
מק"ט 6519

קרם לעור יבש  -קרם מזין וטיפולי
לעור בעייתי יבש וסדוק מק"ט 6517

קרם עיסוי  -קרם עדין לעיסוי
והענקת תחושת רוגע מק"ט 6515

שעוות

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל ערכת שעווה מושלמת
מק"ט 8118

לה בל ערכת שעווה משולבת
מק"ט 8120

שעוות
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לה בל מחמם שעווה דו לרולים
מק"ט 8116

לה בל מחמם שעווה דו לרולים
מק"ט 8117

לה בל פוליסן  -נוזל לטיפול בשערה חודרנית
מק"ט  / 8133מק"ט 8271

לה בל מחמם מונו
מק"ט 0452

לה בל מחמם לשעוות מיכל 800
מק"ט 8113

לה בל מחסנית הזהב
 400מק"ט  800 / 8151מק"ט 8152

לה בל כפפות לטיפולי
ידיים מק"ט  / 8229רגליים מק"ט 8230

לה בל ניילון נצמד
מק"ט 8211

טלפון להזמנות03-9588144 :

מק"ט 8139

מק"ט 8138

לה בל שמן לניקוי שעווה מהגוף
 0.5ליטר מק"ט  1/0312ליטר מק"ט 0771

לה בל ציטריקלין חומר לניקוי מכשירים

לה בל תכשירים לניקוי והרגעה של העור

שעות

לה בל שעוות פרמיום
 800גרם מק"ט 8274

לה בל שעוות פתיתים טבעית בוקי
מק"ט 8617

לה בל שעוות ברונזה
 800גרם מק"ט 8114

לה בל שעוות פתיתים טבעית  1ק"ג
מק"ט 8266

לה בל שעוות פתיתים
 1ק"ג מק"ט 8267

לה בל שעוות פתיתים קריטה
מק"ט 8505

לה בל שעוות פתיתים ורודה
מק"ט 8554

לה בל שעוות פתיתים
בוקי חמה מק"ט 8604

טלפון להזמנות03-9588144 :
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לה בל שעוות מתקלפות

לה בל שעוות בדים במיכל  400/800גרם

שעוות
לה בל שעוות רול-און קבוע
מק"ט 8106

לה בל רצועות שעווה דפילב
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טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל שעוות רול-און ראש מתברג
מק"ט 8105

שפדל עץ
מק"ט 8145

מחזיק פחית בודד
מק"ט 8147

לה בל רצועות שעווה
לפנים דפילב

לה בל מגן פחיות
מק"ט 8150

לייף בלוק שעווה/פיתה
מק"ט  / 5663מק"ט 8702

 VICTORIAשעוות רול
מק"ט 17300

 VICTORIAשעווה  800/400גרם
מק"ט 17302/17301

שעות

לה בל מחממי שעוות
 800/400גרם

לייף שעווה למיקרוגל
מק"ט 8704

לה בל שעווה  1.5 U.P.Cק"ג
מק"ט 0851

לייף שעווה בפחית 1.5
מק"ט 8701

לה בל שעווה חמה בוקי  800גר
מק"ט 8601

לה בל שעווה טבעית  3ק"ג
מק"ט 0987

לייף שעווה קרה
מק"ט 8700

לה בל שעווה חמה בוקי  400גר
מק"ט 8602

לה בל שעווה קרה טבעית למיקרוגל
מק"ט 8705

טלפון להזמנות03-9588144 :

100

פראנס ביוטי מחמם דו
מק"ט 8527

פראנס ביוטי מחמם טריו
מק"ט 8528

מק"ט 8543

מק"ט 8544

פראנס ביוטי מחממי שעווה  800גרם

פראנס ביוטי מחמם מונו
מק"ט 8526

מק"ט 8545

שעוות
פראנס ביוטי ביו פראפין

פראנס ביוטי שעוות בפחית
 800/400גרם
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טלפון להזמנות03-9588144 :

פראנס ביוטי שעווה שחורה  800גרם
מק"ט 8556

פראנס ביוטי שעוות רול
מק"ט 8515

פראנס ביוטי שעווה ספורטיבית  800גרם
מק"ט 8530

פראנס ביוטי חומרי עזר לשעווה

פדיקור

כורסא מפוארת מתכווננת חשמלית
 עיסוי גב  /מותניים  /עורף ומושב
 ג’קוזי מפנק לרגליים עם נורת אינפרא
 רגלית אוטומטית מתכווננת מעלה ומטה

לה בל כורסא לפדיקור AR-30

לה בל כורסא מילניום פרו שחור  /בז מק"ט 0045

 אינטרפוץ לכוונון מים חמים  /קרים
 מגשים מיוחדים למניקור
 ריפוד עור באיכות גבוהה
 משענת מתכווננת לנוחות מירבית

פדיקור

 בסיס הכורסא עשוי סיבי זכוכית
 מערכת פאפילס לטיהור וחיטוי המים
לה בל כורסא לפדיקור AR-30

לה בל מערכת פדיקור
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לה בל כורסא לפדיקור AR-30

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל כורסא iJOY

לה בל כורסא לפדיקור AR-30

מידות הבמה:
אורך 150-ס”מ
רוחב 90 -ס”מ
גובה 144-ס”מ
דרישות התקנה:
שני חיבורי חשמל  220וואט
חיבור לניקוז ביוב
חיבור למים חמים/קרים

פדיקור

לה בל כורסא מפוארת דגם איטלקי  VISMARAמק"ט 161501

* התמונות להמחשה בלבד

טלפון להזמנות03-9588144 :
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TECH

PROFESSIONAL

לה בל צבתית לציפורן A

לה בל צבתית לציפורן B

פדיקור
לה בל צבתית לפינות C

לה בל צבתית לעור F
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טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל צבתית לעור D

לה בל צבתית לעור E

לה בל כלים לפדיקור

לה בל מדבקה לפצירה חד פעמית מק"ט 150320

לה בל קוצץ ציפורניים

פדיקור

לה בל מספריים לגבות

לה בל מספריים לעור

לה בל צבתיות סמארט אקספרט

לה בל פינצטות

לה בל מדבקות לראש מנדרל מק"ט 150320

טלפון להזמנות03-9588144 :
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מק"ט 0518

מק"ט 0518

D

מק"ט 0662

C

B

A

מק"ט 0678

מק"ט 0676

מק"ט 0615

מק"ט 4076

מק"ט 0522

לה בל מכחול
סיליקון מק"ט 0494

פדיקור
מק"ט 0679

M

L

K

לה בל כלים לפדיקור
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טלפון להזמנות03-9588144 :

J

I

מק"ט 0616

H

מק"ט 0662

G

מק"ט 0683

F

E

לה בל טיפות לציפורניים Vari-eze
מק"ט 0595

לה בל ידית רב פעמית לשיוף
מק"ט 0379

לה בל משייף נרוסטה
מק"ט 0143

לה בל מגרדת מיקרופליין
מק"ט 0508

פדיקור

לה בל משייף טיטאניה
מק"ט 0646

לה בל דיסקיות 7/8 ,3/4
מק"ט 0757

לה בל קוצץ ציפורניים
מק"ט 0621

לה בל מגרדת מקרופלן גדול
מק"ט 0508

מק"ט 1902

מק"ט 8605

מק"ט 653

מדבקות גס
מק"ט 0391

לה בל משייפים

מדבקות עדין
מק"ט 0391

לה בל ידית למדבקות ברוקס
מק"ט 0390

מק"ט 0378

לה בל ידית ברזל
מק"ט 0379

טלפון להזמנות03-9588144 :
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לה בל סכיני גרדו
מק"ט 0635

לה בל ידית גרדו פלסטיק
מק"ט 0649

לה בל ידית גרדו נירוסטה
מק"ט 0617

לה בל סכיני סקלפל סטריליים
מס'  20מק"ט  / 0873מס'  15מק"ט 0637

לה בל מקלות לעוצר דם
מק"ט 150068

פדיקור
לה בל סכיני פדי
מק"ט 0530

לה בל סכיני סקלפל

לה בל סכיני קורן רקס

מק"ט 0634

לה בל אבני קוורץ
מק"ט 8197
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לה בל חולץ סכינים
מק"ט 1441

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל סכיני ברוקס
מק"ט 0633

מק"ט 0636

לה בל סכיני סקלפל מספר 10/15/20

לה בל עוצר דם
מק"ט 150065

מק"ט 0637

מק"ט 0631

לה בל מלח דק בריח מנטול
מק"ט 0774

לה בל מלח אמבט ארומטי
מק"ט 0081

לה בל סולרספט לחיטוי משטחי עבודה  750מ"ל
מק"ט 0986

לה בל חומרי חיטוי לכלים  -ברביסייד
מק"ט 0971

פדיקור

לה בל עוצר דם

לה בל מגבוני חיטוי  160דף
מק"ט 0916

לה בל מגבוני בד לחים
מק"ט 9106

מק"ט 0928

מק"ט 0069

לה בל מטליות לרצפה
מק"ט 1904

מק"ט 0042

מק"ט 0041

מק"ט 0339

לה בל ניילון נצמד  300מטר
מק"ט 0969

לה בל ניילון נצמד
מק"ט 8211

לה בל ניילון נצמד

לה בל מגבוני חיטוי לגוף ולמשטחי עבודה

טלפון להזמנות03-9588144 :
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הסדרה השלמה לשיקום וטיפוח כפות רגליים
פורמולה יחודית המשלבת חומצות אלפא  -הידרוקסיות המסייעות בהסרת הרקמה הקרנית ומעודדות
התחדשות רקמה בריאה ,בנוסף רכיבים טבעיים מונעי פטרת ,ואוריאה לשמירה על רמת לחות מאוזנת.

פדיקור
111

מדיפוט קרם רב שימושי
 1000/500מ"ל מק"ט 0997

מדיפוט ג'ל להסרת עור קשה ויבלות
 1000/500מ"ל מק"ט 0292/0609

מדיפוט סבון עץ התה  1000/500מ"ל
מק"ט 7533

מדיפוט מסיר קוטיקולה  150מ"ל
מק"ט 0790

מדיפוט קרם רב שימושי  100 /50מ"ל
מק"ט 0840/0654

מדיפוט קרם פילינג  1000/500מ"ל
מק"ט 5652/09100

מדיפוט סבון גרגרים  1000/500מ"ל
מק"ט 1364

מדיפוט טיפות טיפוליות לציפורן  30/10מ"ל
מק"ט 0692/0689

טלפון להזמנות03-9588144 :

מדיפוט קרם פילינג
מק"ט 0388

לה בל בדים לאיפור קבוע ללא סיבים
 250י"ח מק"ט 0236

לה בל קרם רפלקסולוגיה מקצועי
מק"ט 0336

לה בל גיגית לפדיקור
מק"ט 0960

לה בל שקיות ניילון לפדיקור
מק"ט 0303

פדיקור

מק"ט 0082
לה בל פילינג  +שמן
מק"ט 0244

לה בל פילינג גרגירי לפדיקור

0322
לה בל מייבש לק ספריי גדול
מק"ט 0389

מק"ט 0083

0316

מק"ט 7522

מק"ט 7521

לה בל קרם הידרה לעור יבש וסדוק

מק"ט 0606

מק"ט 0647

לה בל מסיר קטיקולה

0325

לה בל תמיסת חיטוי
 473מ"ל 946/מ"ל 1.89 /ליטר

לה בל סבון נוזלי  5/4ליטר לפדיקור
מק"ט 0257

לה בל שמן למניעת חלודה
בכלי עבודה מק"ט 0686

טלפון להזמנות03-9588144 :

112

מדיפוט טיפות טיפוליות לציפורן
 10מ"ל מק"ט  30 / 0689מ"ל מק"ט 0692

לה בל טיפול קרטין עבור הציפורן
שיקום הציפורן הטבעית מק"ט 6513

לה בל טיפול לפטרת בציפורן
מק"ט 0698

לה בל שמניים אתרים לעיסוי

פדיקור

מדיפוט ג'ל להסרת עור קשה ויבלות
 1000/500מ"ל מק"ט 0292/0609

קארט מי פילינג  /ג'ל פילינג
להסרת עור יבש /פילינג אנזימטי

לה בל מסיר עור  /סבון  /קרם פילינג

לה בל טיפול לפטרת בציפורן

לה בל טיפול לפטרת בציפורן
מק"ט 8614

113

טלפון להזמנות03-9588144 :

לה בל טיפול לפטרת בציפורן
מק"ט 0595

לה בל טיפול לפטרת בציפורן
מק"ט 0648

עזרים קוסמטיים

עזרים קוסמטיים

לה בל סרט לראש  10י"ח
מק"ט 0014

לה בל כובע לבן/ורוד
מק"ט 0015

לה בל פרצופון להתפחה
ניילון מק"ט  / 0124גזה מק"ט 0126

לה בל כובע מכווץ
מק"ט 0015

לה בל כפפות וניל כחול/שחור
מק"ט 0029

לה בל כפפות לטקס עם אבקה
מק"ט 0009

לה בל כפפות נטריל ורודות
מק"ט 0821

לה בל כפפות וניל ללא אבקה  /עם אבקה
מק"ט 0029

לה בל כפפות נטריל שחור מק"ט 0821
נטריל כחול מק"ט 1458
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לה בל כפפות לטקס עם אבקה מק"ט 0009
ללא אבקה מק"ט 0028

לה בל מארז מפרידי אצבעות  24יח'
מק"ט 0515

לה בל גלילי מיטה בצבעים
מק"ט 0011

לה בל גליל מגבת  3 ,1 ,0.5ק"ג
מק"ט  / 0043מק"ט 0132

לה בל אפליקטור קטן/גדול
מק"ט 0369

לה בל ספוג לפנים גדול/קטן
מק"ט 0195

לה בל צמר גפן
מק"ט 0048

לה בל עיניות לריסים
מק"ט 0122

לה בל ליידי גודייבא
מק"ט 9107

עזרים קוסמטיים

לה בל רצועות שעווה
מק"ט 0018

לה בל גלילי מיטה 150מטר
מק"ט 2999

לה בל סדין מיטה בצבעים
מק"ט 0010

לה בל מטליות לבד
מק"ט 0016

לה בל שפדל עץ
גדול מק"ט  / 0031קטן מק"ט 0320

טלפון להזמנות03-9588144 :
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עזרים קוסמטיים
117

לה בל מחט מיליום  100י"ח
מק"ט 0324

לה בל מחט מיליום שטוחה  100י"ח
מק"ט 0294

לה בל צמר גפן כדורי  2000י"ח
מק"ט 0034

לה בל צמר גפן חתוך 5*5
מק"ט 8111

לה בל רצועות שעווה 500
מק"ט 0190

לה בל ספוג למייק אפ
מק"ט 0380

לה בל פד גזה 5 * 5
מק"ט 0309

לה בל פד גזה 7.5 * 7.5
מק"ט 0125

לה בל פד גזה 10 * 10
מק"ט 0086
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לה בל נייר טישו
מק"ט 0036

לה בל אבקת טלק
מק"ט  / 0074מק"ט 0895

לה בל מגבת פדיקור מק"ט 0022
מניקור מק"ט 0023

לה בל רטיות ניילון להתפחה  200 -י"ח
מק"ט 0127

לה בל צמר גפן
מק"ט 0264

לה בל צמר גפן פפורציה
מק"ט 0319
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עזרים קוסמטיים

לוקסט ספוגית למייק אפ  /כרית רכה לפודרה

לוקס ספוג מתנפח לשטיפת פנים
כפפית להסרת איפור ופילינג

לה בל מפריד אצבעות
מק"ט 0627
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לה בל נעלי פדיקור מגומי
מק"ט 0970

עזרים קוסמטיים

לה בל נעלי פדיקור מגבת
מק"ט 0030

לה בל חלוק בד
מידות S, M, L, XL :מק"ט 0038
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לה בל נעלי פדיקור מבד
מק"ט 0030

לה בל נעלי אצבע שחור
מק"ט 0785

לה בל נעלי פדיקור סול
מק"ט 0534

לה בל סטרפלס לבן/ורוד
מידות S, M, L, XL :מק"ט 0013
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לה בל חולצת לחצנים
מידות S, M, L, XL :מק"ט 00012

לה בל צנצנות
5cc /15cc /20cc/30cc/50cc

לה בל בקבוק משאבה
מק"ט 0108

מק"ט 0491
לה בל בקבוק חד פעמי

לה בל בקבוק פלסטיק
מק"ט 0108

לה בל מסכת מנתחים
מק"ט 0192

עזרים קוסמטיים

לה בל מארז נעלי פדיקור  50זוגות
מק"ט 0444

לה בל צנצנות מפוארות
5cc/30cc/50cc

מק"ט  0121מק"ט 0120

לה בל בקבוק זכוכית טפטפת
 10מ"ל 20 /מ"ל 30/מ"ל 100/מ"ל

לה בל דלי לפסולת רפואית
 2ליטר מק"ט  5 /9993ליטר מק"ט  7/9992ליטר מק"ט 9995
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לה בל שקיות אשפה גדולות  90•75מק"ט 9104
שקיות אשפה קטנות  50•50מק"ט 9103

עזרים קוסמטיים

לה בל כפות חד פעמיות

לה בל נייר טישו צץ רץ
מק"ט 0955
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לה בל כוס שתייה קרה
מק"ט 9107

לה בל כוס שתייה חמה
מק"ט 9108

לה בל סכינים חד-פעמיים
מק"ט 9110

לה בל נייר טישו עמיד ברטיבות
מק"ט 0997

לה בל סופר מגבת בינוני
מק"ט 0043

לה בל גליל מגבת קטן
מק"ט 0132

לה בל מזלגות חד-פעמיים
מק"ט 9102

לה בל תמיסה להיגיינת הידיים
ללא שטיפה מק"ט 0731

לה בל ביו ספטיק
מק"ט 2417

לה בל מזרק  1סמ"ק ללא מחט  160יח'
מק"ט 2419

לה בל אלכוהול  1 70%ליטר
מק"ט 0087

לה בל מזרק  5מ"ל  100יח'
מק"ט 2414

לה בל פד גזה * 5
מק"ט 0309

לה בל מזרק  10מ"ל ללא מחט  100יח'
מק"ט 2416

לה בל פד גזה 7.5 * 7.5
מק"ט 0125

לה בל כיסוי מתמר משומן ארוז נפרד  144יח'
מק"ט 1423

עזרים קוסמטיים

לה בל צטרין  1ליטר
מק"ט 0363

לה בל מזרק  2.5ללא מחט  100יח'
מק"ט 3609

לה בל מזרק  0.5מ"ל  100יח'
מק"ט 2416

לה בל פד גזה 10 * 10
מק"ט 0086
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