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WEBSHOP

BARBICIDE

HYGIËNE IS VOORTAAN BLAUW

... en tal van promoties
laatste nieuwigheden
WWW.BE-DEVOS.BE

BE-UPDATED
Wij brengen u 6 maal per jaar, via deze weg met plezier op de hoogte
van nieuwigheden, wist-je-datjes, promoties, wedstrijden, enz.
Heeft u bepaalde thema’s die u graag aan bod ziet komen, laat deze
dan gerust aan ons weten!
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BARBICIDE

BINNEN DE 5 MINUTEN UW WERKINSTRUMENTEN GESEINFECTEERD !!!
De werkplek en je gereedschap
schoonhouden doe je met Barbicide
Geconcentreerd Desinfectiemiddel!
Bestrijd hiermee bacteriën en schim
mels en geef je klanten het gevoel
dat je aan hen veiligheid denkt!

SO One

DE SPRAY, EEN SUCCES!
Bijna 50 jaar geleden veranderde een DROOM
het lot van een volledige markt, een nieuwe VISIE
revolutioneerde de manier waarop een kapsel kon
verstevigd worden en de ecologische SPRAY deed zijn
intreden. Een gelukkige
ERVARING die aantoont dat grote successen zich
uitsluitend ontspinnen uit moedige keuzes.
Soco zijn de uitvinders van de eerste ECOLOGISCHE
HAARLAK ter wereld en hebben nog steeds unieke
producten die kapsels uitstekend verstevigen.
De Gelacca van So One, onvervangbaar en enig in zijn
soort, want het product is meer dan een gel en meer
dan een haarlak, een uniek product dat modelleert,
glans geeft en het kapsel vesrtevigt.

1ste hair SPRAY ECOLOGISCHE NATUURLIJKE
HAARLAK
Garandeert een delicate maar volle versteviging.
Schenkt volume en een langdurige definitie met een
natuurlijke en schitterende uitstraling.
Formaten: 300 ml – 75 ml
2de hair SPRAY ECOLOGISCHE STERKE HAARLAK
Essentieel voor de afwerking na het stijlen,
onvervangbaar voor een sterke fixing van het kapsel.
Perfect voor een creatieve stijl.
Formaten: 300 ml – 75 ml
3de hair SPRAYEXTRA STERKE HAARLAK
Een geleidelijke fixing van het kapsel, sterk maar
beheerbaar. Heeft een antivocht effect. Duurzaam.
Formaat: 400 ml
gelacca SPRAY FIXEREND EN MODELLEREND
Nieuw systeem, all in one, dat modelleert als een
gel en fixeert als een haarlak, praktisch als een spray
zonder gas. Definieert de bewegingen,
fixeert de hele dag en schenkt glans.
Formaat: 200 ml

MAKKELIJK
Eén en al gebruiksgemak, Barbicide. Binnen 5 minuten
zijn ze volledig en grondig gedesinfecteerd, al uw
scharen, messen, instrumenten, kammen, borstels en
werkplekken. Milieuvriendelijk tot en met: volledig
biologisch afbreekbaar.
ZICHTBAAR
Met Barbicide werkt u niet alleen hygiënisch, dankzij
het Barbicide-blauw en de Barbicide-flacons wordt
uw salon in alles en voor iedereen een toonbeeld van
veiligheid.
Tip: plaats de flacons op een goed zichtbare plaats
waar u makkelijk bij kunt en uw cliënt het goed
kan zien. Uw cliënt moet de vraag stellen “waarom
dompelt u uw gereedschap in die vloeistof”.
Hierop kunt u die vraag beantwoorden: “Het is toch
voor uw en onze veiligheid, dat wij de
gebruikte gereedschappen desinfecteren
na gebruik bij elke cliënt”. De cliënten
zullen u waarderen en u heeft een extra
klantenbinder.
EFFECTIEF
Eén en al effectiviteit
ook,
Barbicide.
Bacteriën (pseudomonas,
stafylokokken
en
salmonella) ze krijgen
geen schijn van kans.
Door de Fungicide
werking
verdwijnen

Gisten, (schimmels) als sneeuw voor de zon. Zodat al
uw klanten (klant na klant na klant) verzekerd zijn van
een door en door hygiënische behandeling.
HOE LANG DUURT HET EN HOE WERKT HET?
Er zijn 3 niveau’s van behandelen:
• schoonspoelen en verwijderen van restanten
• desinfecteren voor het verwijderen van microorganismen
• steriliseren doodt alle micro-organismen Barbicide
werkt al binnen 5 minuten en kan alle bacteriën,
gisten (schimmels) doden. Voor het schoonspoelen
en desinfecteren adviseren wij een tijd van 5 tot 10
minuten. Er zijn 3 verschillende behandelflacons
voor de diverse maten van instrumenten en
gereedschappen.
BARBICIDE IS ZOVEEL MEER!
Met Barbicide Spray voor een betere hygiëne !
Barbicide Spray is ideaal voor het hygiënisch reinigen
van oppervlakken. Denk daarbij ook aan de hygiëne
en het schoonmaken van werkbladen, aanrechten,
wasbakken, behandelstoelen en meubilair, rvs
toepassingen, kunststof kammen, borstels etc.
Toepassingen
Barbicide is voor gebruik in kap-en
beautysalons, manicure- en pedicuresalons,
nailstudio’s en tattooshops. Barbicide
spray is veilig voor kunststoffen, zoals
het acryl van de zonnebanken maar kan
ook gebruikt worden voor het toilet,
deurknoppen, trapleuningen, telefoons,
toetsenborden etc.
U kunt zo heel gemakkelijk aan de
hoogste eisen voldoen voor een
schone en hygiënische werkomgeving
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OLIVIA GARDEN

FINGER BRUSH SUMMER EDITION!

INTREKBAAR VERDEEL
PUNT

Voor veel drogen en styling
technieken is het belangrijk om
het haar in secties te verdelen.
Het verdeelpunt op het einde
van het handvat is perfect er
voor en het wordt gemakkelijker
om precies styling te creëren.

FINGER BRUSH

Een uniek design in de vorm van
een hand, voor een hoofdhuid
massage op droog of nat haar.

100% EVERZWIJNHAAR

Everzwijnhaar is een natuurlijk
product dat al jaren een bewijs
van kwaliteit voor professio
nele borstels is. Het 100% puur
everzwijnhaar dat we voor onze
borstels gebruiken gladstrijkt het
haar tijdens de styling en geeft
glans en volume.

MENGSEL VAN EVER
ZWIJNHAAR EN NYLON
HAAR

Everzwijnhaar is een natuurlijk
product dat al jaren een bewijs
van kwaliteit voor professionele
borstels is. Het 100% puur ever
zwijn haar dat we voor onze
borstels gebruiken gladstrijkt
het haar tijdens het styling en
geeft glans en volume. Geasso
cieerd met nylon haar, wordt de
hoofdhuid zacht gestimuleerd.
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GEOPTIMALISEERDE
LUCHTSTROOM

Het drogen van het haar moet
ideaal snel zijn en tot een per
fect resultaat leiden zonder dat
het haar oververhit of uitdroogt.
De grote luchtgaten van de cilin
der van Olivia Garden borstels
verzekeren een betere lucht
stroom. Als resultaat: een sneller
en doeltreffender styling.

ANTISTATISCH EN GEÏO
NISEERD NYLON HAAR

De statische elektriciteit van het
haar is een eeuwig probleem
van de zorg van het haar. Als het
borstelhaar in intensief contact
met het hoofdhaar is, wordt het
hier een heel belangrijke factor.
Geïoniseerd en antistatisch
nylon haar, dat Olivia Garden
voor haar borstels gebruikt,
doeltreffend voorkomt de lading
in statische elektriciteit van het
haar, met glad en glanzend haar
als resultaat. Bovendien zal de
cuticula van het haar geslo
ten worden, wat de uitdroging
van het haar doeltreffend zal
voorkomen.

LICHTGEWICHT

Het gewicht van het materiaal
is heel belangrijk wanneer je het
juist styling product moet kie
zen. Een zware borstel kan snel
de pols, arm en schouder over
belasten, vooral tijdens een ge
kunsteld styling. Hoe lichter de
borstel, hoe comfortabeler en
gemakkelijker de greep. De ex
treme lichte borstels van Olivia
Garden en hun ergonomie zijn
ideaal voor een ontspannende
styling.
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WIST-JE-DATJES

PROMOTIES

VERLOFREGELING DEVOS
TIJDENS HET ZOMERVERLOF ZIJN WIJ GESLOTEN VAN
ZATERDAG 20 JULI 2019 TEM ZONDAG 4 AUGUSTUS 2019.
WE ZIJN WEL OPEN OP MAANDAG 22 JULI (10U – 16U)

SCHARENFESTIVAL !!!
UITZONDERLIJKE STOCKVERKOOP VAN
DIVERSE SCHAREN VAN DIVERSE MERKEN
AAN EENMALIGE UNIEKE CONDITIES !!!

SAVE THE DATE

AFTER HOLIDAY event

9 SEPTEMBER 2019

OP
=
OP

... wij reeds druk bezig zijn met de nieuwe
opleidingsfolder voor het najaar 2019.
Hou uw mailbox en/of brievenbus in de gaten !!!
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PROMOTIES

SKINNY
KAPMANTEL
 Knipkapmantel
 Extreem luchtdoorlatend en ademend!
 Maximaal comfort voor de klant bij zomers weer!

24*7 FOIL DISPENSER
 De Procare 24*7 haarfolie dispenser produceert volautomatisch perfect
gesneden en gevouwen folies.
 Met een druk op de knop geeft u aan welke lengte folie, omvouwlengte
(enkele of dubbel) en het aantal, simpeler kan het niet.
 Een geweldig apparaat in uw salon dat er ook nog eens mooi uitziet!

NANO MINI
 Waterdicht
 Vlekafstotend
 Voor styling en kleuring
 Beschermt het milieu
 vervangt wegwerpkapmantels
 Past bij iedere knipkapmantel

Voordelen Procare 24*7 volautomatische haarfolie dispenser
 produceert automatisch perfect gesneden folies
 bespaart gemiddeld 10 minuten per hele foliebehandeling
 bespaart gemiddeld 10% verspilling van aluminium folie (teveel, te kort,
te lang afgescheurde folies)
 vermindert de lichamelijke belasting (voornamelijk de pols); vermindert
het risico op rsi klachten
 modern design
 verkrijgbaar in de kleur zwart

Voor €1 heb je 66 folies van 20cm, geplooid en
klaar voor gebruik
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COMING SOON !!!

BESTEL ONLINE OP
SHOP.DEVOS-KAPPERSMATERIAAL.BE

LIKE! SHARE!
WWW.FACEBOOK.COM/PARFUMERIEDEVOS

Levering binnen 24u!
( vandaag bestellen = morgen geleverd* )
* voor alle goederen die we op voorraad hebben

