NAJAARS SPECIAL 2021 - VOL FEESTELIJKE AANBIEDINGEN

vier het
najaar

met
mooie
acties

Natuurlijk volgen wij alle ontwikkelingen nog nauwlettend op de voet,
maar het gaat zeker de goede kant op. En we mogen dus ook weer voorzichtig
de volgende stap zetten richting live events. Voor ons betekent dit dat we
aanwezig zijn op de Vakbeurs Pedicure en Beauty in Houten en u daar ook weer
met alle plezier treffen.
We verwelkomen u graag in onze stands, waar we alle ruimte hebben voor
persoonlijk advies. Vindt u het fijner om zich op een rustiger moment te laten
adviseren? Dan nodigen we u ook graag uit voor een veilig bezoekje aan een van
onze prachtige showrooms.
Onze locatie in Rotterdam is eind vorig jaar compleet vernieuwd en in Zaltbommel
zijn we inmiddels naar een nieuw pand verhuisd iets verderop in dezelfde straat.
Uiteraard bent u ook van harte welkom in onze shop in Almelo.
In deze folder vindt u volop interessante acties waar u meteen uw voordeel
mee kunt doen.
Vorig jaar konden onze bekende Open Dagen in Zaltbommel rond de Kerst helaas
niet doorgaan. Dit drukbezochte event paste niet binnen de toen geldende regels.
Nu ziet het er een stuk beter uit. Dus zet het tweede weekend van december alvast
maar even voorzichtig met potlood in de agenda. Graag even aanmelden via
www.msk-podiamed.nl Dan ligt er een mooi gevuld kerstpakket* voor u klaar.
Ik wens u en uw naasten een goede gezondheid en mooie vooruitzichten!
Namens het team van MSK-Podiamed,
Marco Kronenburg
* Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 21 november 2021.
* Alle prijzen in deze folder zijn exclusief btw.
* 2e product 50% korting geldt alleen als het om 2 dezelfde producten gaat.
Wij doen ons uiterste best om uw bestellingen snel en goed te verwerken,
houdt i.v.m. de drukte wel rekening met een iets langere levertijd.

T 088 0067600 | info@msk-podiamed.nl
Ambacht 6, Zaltbommel | Dotterbloemstraat 20, Rotterdam | Parmentierweg 18, Almelo

Meld u aan voor de
nieuwsbrief en ontvang

€ 5,00
korting

WELKOM OP DE NIEUWE
WEBSITE VAN MSK-PODIAMED

Nieuwe website:
vind ons complete assortiment online

De gloednieuwe site van MSK-Podiamed is live! We
zijn trots op deze nieuwe website voor onze klanten.
Waarom? Omdat we u nog beter kunnen laten zien
wat MSK-Podiamed allemaal te bieden heeft. Snel en
gemakkelijk bestellingen plaatsen, profiteren van alle
lopende acties & aanbiedingen en uitgebreide info over
onze full service dienstverlening.

Wij verzenden uw order al
vanaf € 75,00* zonder
verzendkosten
max 20 kg

Bij MSK-Podiamed gaan we voor full
service ondersteuning
Wij zien het als onze taak om uw pedicure praktijk of
schoonheidssalon écht verder te helpen. Met kwaliteitsproducten, innovatieve introducties, een uitstekende
service, persoonlijk advies, informatieve bijeenkomsten
én technische ondersteuning. Onze 30 medewerkers
zetten elke dag weer graag die stap extra voor u – ook
online!
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HARDMETALEN FRAISEN

Pak uw voordeel met 2e dezelfde
Busch frais met 50% korting
De keramische frees is de keizer onder de frezen.
De grote voordelen van deze frezen zijn onder
andere:
• Werkt het oppervlak van de nagel meteen glad
af, waardoor polijsten overbodig is.
• Maakt een verdikte of schimmelnagel snel
dunner.
• Is zacht voor de huid, waardoor de kans op
wondjes minimaal is.
• Er blijft absoluut geen nagel of eeltslijpsel in de
frees hangen.

Er bestaat geen
alternatief voor kwaliteit

KERAMISCHE FRAISEN

Pak uw voordeel met 2e dezelfde
Busch frais met 50% korting

Deze speed bolfrezen zijn vanaf de introductie
een aantal jaren geleden een doorslaand succes!
Ze kenmerken zich door de smalle hals constructie
waardoor een beter zicht op de werkplek ontstaat.
De speciale hard metalen vertanding stelt u in staat
uiterst nauwkeurig b.v. likdoorns te behandelen.
Advies toerental 5.000 – 20.000 tpm.

KERAMISCHE FRAISEN
De speciale witte high-performance keramiek fraisen van de KERA serie zijn gemaakt van een
nieuw high - tech materiaal en behoren tot de BUSCH premiumklasse.

Keramische frezen zijn leverbaar in drie grofheden.
Keramische frezen zijn zeer populair in het gebruik.
De laatste “nieuwe” modellen van Busch zetten we
graag nog even voor u op een rijtje.

Uitvoering

Vertanding

Toepassing

HARDMETALEN FRAISEN

DIAMANT FRAISEN

SPEED-VERTANDING

Verdikte nagels.
Universeel inzetbaar.

X-VERTANDING (MIDDEL)

Misvormde en kalknagels.

GQSR-VERTANDING (GROF)

Dikke nagels en

het fraisen

DIATWISTER
HYBRIDTWISTER
HYBRIDCAP
MEDCAP

2e zelfde
product

BUSCH-Nr.

1SXM

1SXM

1SXM

1SXM

1SXM

1SXM

1SXM

ISO Ø

010

012

014

016

018

021

023

TOP GRIP FRAISEN

50%

TREPAN FRAISEN
SPEED FRAISEN
K423GQSR/023 K432GQSR/023 K433GQSR/023 K432X/023 K426X/023 K433X/023 K423FX/014 K433X/016

Kijk voor het complete Busch assortiment
op www.msk-podiamed.nl

TURBINE FRAISEN
Kijk voor het
complete assortiment
op www.msk-podiamed.nl

Wist u dat?
U voor het reinigen en desinfecteren van uw frezen het
beste Sekudrill kunt gebruiken? Sekudrill is een kant
en klare vloeistof. Het beste vult u een klein potje met
een dekseltje met daarin uw frezen. Dit volledige potje
plaatst u in het mandje van uw ultrasoon apparaat
(tussen uw tangen en overige instrumenten) de trillingen
gaan door de wand van het potje en uw frezen zijn
weer als nieuw en gedesinfecteerd.
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RVS FRAISEN
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Beursactie
van € 26,95

voor € 19,50
ART. NR.150007

2e frais
50% korting
alleen geldig
bij 2 dezelfde
producten
5
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VEEL KLANTEN VERTROUWEN AL OP
ONZE TECHNISCHE DIENST

2e zelfde
product

50%
Nieuw
Onderhoudsboekje
met NEN3140
Certificaat.
Uw pedicure machine weer in optimale conditie
Weet u dat u de levensduur van uw pedicure machine kunt verlengen
door jaarlijks een onderhoudsbeurt uit te laten voeren? Weet u ook dat
u voor deze beurt gewoon bij onze eigen Technische Dienst terecht
kunt - ook als u uw machine ergens anders heeft gekocht?
Ontvang uw persoonlijke onderhoudsboekje met NEN3140 Certificaat.
Onze techneuten zijn allemaal gecertificeerd keurmeester van
elektrische apparaten. U ontvangt van ons vanaf heden, na onderhoud
aan uw apparatuur uw persoonlijke onderhoudsboekje. Na de jaarlijkse
onderhoudsbeurt ontvangt u telkens een nieuw NEN3140 certificaat.
Geheel conform het Provoet Bedrijfshandboek voor de pedicure en
medisch pedicure.
Plan een onderhoudsbeurt bijtijds in
Steeds meer pedicures schakelen onze Technische Dienst in om hun
vertrouwde machine in optimale conditie te houden. Hierdoor kan het
op sommige momenten wat druk zijn. Plan uw onderhoudsbeurt dus
ruim op tijd in, dan weet u zeker dat wij uw machine kunnen inplannen.
AANMELDEN KAN VIA E-MAIL :

info@ msk-podiamed.nl

EN OOK VIA TELEFOON:

(088) 00 67 600

WWW.MSK-PODIAMED.NL
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WAVE INSTUMENTEN
Super design, praktisch in gebruik en hoogwaardige afwerking.
Alle relevante delen van de tangen zijn afgerond.
Eks® HI-TECH INSTRUMENTEN
De eks® HI TECH tangen & instrumenten zijn door hun speciale
bewerking 20% lichter in gewicht dan een standaard instrument.
PREMIUM-INSTRUMENTARIUM
Premium EKS® Klasse instrumenten uit Solingen.
Solide instrumenten voor de dagelijkse praktijk.
KIEHL INSTRUMENTARIUM
Kiehl produceert in Solingen tangen en instrumenten met de grootste
precisie, scherpte en duurzaamheid. De gebruiker merkt direct het
gemak.
PODOCONCEPT INSTRUMENTARIUM
Deze tangen en instrumenten zijn van Stainless Steel. De tangen
hebben een gehard Kobalt snijvlak. Waardoor dit langer scherp blijft.
ECO INSTRUMENTARIUM
Wij bieden u onder onze eigen labels een ECO serie kwaliteit
instrumenten aan.

Kijk voor het complete
assortiment op
www.msk-podiamed.nl
voor nog meer
aanbiedingen.
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Aquatronic Maxi Basic

Profiteer
van onze

TAX FREE prijzen
op Aquatronic

TAX FREE
weken

Lichtgewicht handstuk
Zelfspan mechanisme
Van € 1.835,00
		

Gewicht handstuk 123 g 135 mm

Voor € 1.516,52

Aquatronic Maxi Basic LIGHT
Lichtgewicht handstuk
Zelfspan mechanisme
Intern LED licht
Borstelloze micro motor

Gewicht handstuk 110 g 135 mm

Van € 2.135,00
		

Voor € 1.764,46

Aquatronic Maxi Komfort
Dental – deelbaar handstuk
Omnicut combinatie mogelijk

PX 65 Profi – line handstuk +
NBX micro motor 148 g – 149 mm

Van € 2.395,00
		

Voor elke praktijk
het juiste handstuk

De Aquatronic machines staan bekend als
de professionele pedicure machines met een
compacte vorm en een groot gebruiksgemak.
Het display is overzichtelijk en eenvoudig
te bedienen. Het vloeistofniveau is direct
zichtbaar en het reservoir is gemakkelijk
uitneembaar. De sprayregeling verstelt u via
een draaiknop. Een voetpedaal is als optie
leverbaar.

Aquatronic Maxi Starlight
Dental – deelbaar handstuk
Intern LED licht
Omnicut combinatie mogelijk

Super Deal OMNICUT
Omnicut incl. 11 sets mesjes
Van € 517,25 voor € 399,00

Wij adviseren u altijd de machine te kiezen
die het beste past bij de grootte van uw
praktijk. Met andere woorden, hoe intensief
wordt de machine gebruikt? Om die reden is
de Aquatronic leverbaar met 5 verschillende
type handstukken. De ene praktijk is tenslotte
de andere niet.

PX 65 Profi – line handstuk +
NBX LED micro motor 148 g – 149 mm

Van € 2.595,00
		

Voor € 2.144,63

Aquatronic Maxi Starlight POWER
Dental – deelbaar handstuk
Intern LED licht
Borstelloze micro motor
Omnicut combinatie mogelijk
Van € 2.995,00
		

Wij adviseren u graag!

WWW.MSK-PODIAMED.NL

Voor € 1.979,34
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PX 65 Profi – line handstuk +
NLX LED micro motor 129 g – 129 mm

Voor € 2.475,21
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NIEUW
Als professional wilt u natuurlijk kunnen vertrouwen op een
machine die precies bij uw behoefte past. Naast de reeds
jarenlange betrouwbare Aquatronic COMPACT modellen
presenteren wij u nu daarnaast de Aquatronic EXCELLENT.
Keuze uit een drietal krachtpatsers voor de drukke praktijk.

EXCELLENT

LEASING-HUREN WORDT
STEEDS POPULAIRDER

GRATIS
OMNICUT*

Leasing wordt steed populairder

Voor veel bedrijven is leasing nu al een vast onderdeel van hun financieringsstrategie. Over financiële aangelegenheden
spreekt men niet zomaar met iedereen. En belangrijke investerings beslissingen neemt men niet zomaar even in de
gauwigheid. Bij MSK-Podiamed weten we waar dat we het over hebben en kunnen wij u uitgebreid informeren over
de mogelijkheden.
Deze afbeelding is inclusief tweede micromotor.

De machine is standaard voorzien van:
•
•
•
•
•

Een functiespuit
Krachtige grote interne geluidsarme compressor
Overzichtelijk touchscreen
Uitneembaar vloeistof reservoir
Aquatronic Excellent Komfort
Multifunctioneel voetpedaal

Van € 4.695.00 Voor € 3.995,00

Wordt geleverd met
•
•
•
•

Aquatronic Excellent Starlight

Van € 4.995.00 Voor € 4.195,00

Micro motor 40.000 toeren p/min.
Dental handstuk met of zonder LED licht
Micro motor met of zonder koolborstels
Optie: 2e micro motor t.b.v. Omnicut

Aquatronic Excellent Starlight POWER
Van € 5.400.00 Voor € 4.495,00

2e micromotor € 999,00

*Bij aanschaf van een Excellent machine met tweede micro motor GRATIS Omnicut
WWW.MSK-PODIAMED.NL
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Uw voordelen op een rijtje
•
•
•
•

Het helpt liquiditeit te behouden.
Biedt zekerheid op het gebied van planning.
Zo maakt u grotere investeringen mogelijk op een vroeger tijdstip.
Biedt flexibiliteit.

Lease maakt meer mogelijk

Investeer uw kapitaal niet in apparatuur die in waarde verminderd maar zorg dat u altijd voldoende geld om handen
heeft voor belangrijkere zaken. De investeringskosten worden gespreid over de totale levensduur van het object,
waardoor het punt waarop de apparatuur zichzelf terugverdient sneller wordt bereikt.

Wij adviseren u graag.

Advies op maat!

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en welke
overeenkomst het beste bij u past. Dit advies is uiteraard vrijblijvend.
Bel voor een afspraak

MSK-Podiamed 088 - 0067600
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HADEWE ASSORTIMENT
HADEWE HEEFT HET ASSORTIMENT BEHOORLIJK UITGEBREID. NAAST DE BEKENDE
HADEWE SPRAY 4 EN HYPERIOS, ZIJN ER NU NOG EEN 3 TAL UITVOERINGEN BIJ GEKOMEN.

T
S
O
P
POST

Van € 2.595,00
Voor € 2.295,00

Azuras Chrome € 1.999,00
Zelfde specificaties als de Azuro Plus
Chromehandstuk			
Handstuk zonder hevelknop
Handstuk 120 gram in gewicht
Handstuk 27 mm korter		
3 X LED verlichting in handstuk

Azuras Plus € 1.999,00
LED verlichting in handstuk
Memory functie toerental		
40.000 rpm			
Handstuk met hevelknop		
TOUCHSCREEN		

10% korting op Hadewe
en GRATIS Koffer en
opvangschaal

Hyperios 4 Plus € 1.799,00
LED verlichting in handstuk
Memory functie toerental
40.000 rpm
Handstuk met hevelknop

Süda NT 40
Al vele jaren is de NT 40 een zeer
betrouwbare spraymachine.
Overzichtelijk bedieningsdisplay en
lichtgewicht handstuk. 40.000 toeren p/min.

Süda NT 40 Light

Van € 1.895,00 Voor € 1.625,00

Van € 2.175,00 Voor € 1.850,00

WWW.MSK-PODIAMED.NL

Deze uitvoering van de NT 40 is voorzien van
een borstelloze micromotor 40.000 toeren p/min.
en intern licht met tien LED lampjes.
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Spray 4 € 1.499,00
Memory functie toerental 40.000 rpm
Handstuk met hevelknop
Gelijk aan de Hyperios plus maar zonder licht

Hyperios 4 Chrome € 1.899,00
Chromehandstuk
Handstuk zonder hevelknop
Handstuk 120 gram in gewicht
Handstuk 27 mm korter
3 X LED verlichting in handstuk

HP-S € 1.299,00
Zelfspan mechanisme
40.000 rpm
Uitneembaar vloeistof reservoir
13
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Swann Morton

BESCHERMING & HYGIENE

(blauw)

100 st Actieprijs € 8,95

Swann Morton

Paragon Mesafhaler+ containertje € 2,70

(rood)

NU 1+1 GRATIS

100 st Actieprijs € 11,50
SNÖGG Soft über
1 Latex Free

 oft 1 is een uniek nauw sluitende, latex vrije, elastische bandage die niet
S
plakt aan de wond, en derhalve direct op de wond kan worden toegepast.
Het materiaal is zelfklevend, luchtdoorlatend en huidvriendelijk en maakt
de huid niet week. Het kan worden gebruikt als: Pleister, Verband, Wonddrukverband, Drukverband, Steunverband, Fixatie en Antidruk. Snögg Soft
1 kan worden gebruikt in warme, koude en zelfs natte omstandigheden.
Je kunt er zelfs mee zwemmen. Soft 1 wordt geleverd in een aantrekkelijke
en hygiënische verpakking, compleet met heldere gebruiksaanwijzing.

Medicom mondmaskers
Type llR

Staffelkorting

JAHRE

Art.nr.
012027
012053

Omschrijving Prijs €
Soft1 3 cm x 5 mtr
Soft1 6 cm x 5 mtr

doosje á 50 stuks voor € 5,95
5 doosjes á 50 stuks voor € 4,95
10 doosjes á 50 stuks voor € 4,25

6,75
8,95

STAFFEL KORTING
1x 100 st € 11.95 p/100 st
5x 100 st € 10.95 p/100 st
10x100 stuks € 9.95 p/100 st

083200 Unguisan Blue Light Set

Art.nr. 041234.4
		041236.4
		041237.4
		041238.4
		041239.4

Verpakt per 200 st € 25.95
10 x 200 stuks € 24.50 p/200st

Sanidex
reinigingsdoekjes 135 st

Art.nr.
450000 (XS)
450001 (S)
450002 (M)
450003 (L)

Wit
Groen
Roze
Blauw
Lavendel

500st
500st
500st
500st
500st

Bus
Van € 11,50
voor € 9.25
Vitrile handschoenen
Medica Hyrbid handschoenen
small of medium

100 st € 8,95

Nieuw Unguisan “Hard Composite”gel

Passieve nagelcorrectie voor een pijnloze behandeling van bijna
alle gebogen, gekrulde en ingegroeide nagels.

083195
Unguisan “hard composite”startset
1 x Unguisan Hard composite
1 x Unguisan Primer
1 x Unguisan Bleu light lamp

Startset € 89,00

WWW.MSK-PODIAMED.NL

Dental Towels

Actieprijs

Ultra Nitrile handschoenen

HUIDREINIGING

leverbaar in de maten XS - S - M - L
Helaas geen keuze in merk of kleur

Nitrile handschoenen 100 stuks

Ook bijv. de bevestiging van een nagelbeugel is
met de gel eenvoudig. U fixeert de nagelbeugel
in een handomdraai op de nagel. Snel, zeker
en stevig.

1 x Unguisan Blue Light lamp +
1 x Blue Light Gel 3 ml

Plastic schorten
per stuk gevouwen
100 stuks 7,95

Nitrile handschoenen

Unguisan Blue Light
Het Unguisan Blue Light Systeem bestaat uit een
gel in een praktisch doseerspuitje. Voor de snelle
uitharding gebruikt u de speciaal ontwikkelde
LED lamp.
Ingroeiende nagels en reparaties
Ideaal te gebruiken bij ingroeiende nagels
of kleine reparaties van hoekjes of andere
nagelbeschadigingen. De gel kleeft niet aan
de huid en kan daarom gemakkelijk worden
aangebracht. U kunt de Blue Light Gel
gebruiken in plaats van copoline (houdt hierbij
wel rekening met risico cliënten, de gel droogt
hard op). U brengt de gel onder de nagel, 20
seconden uitharden en klaar.

Plastic schorten
100 stuks 5,95
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NEW

500
stuks

Startset € 149,00

van € 19,95
voor € 14,95
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PRAKTIJK BENODIGDHEDEN

MSK-PODIAMED PAKT
WEER MOOI UIT

Flexibele opvangschaal
Opvangschaal van flexibele kunststof.
Leverbaar in 5 kleuren. Makkelijk mee te nemen.
123801
123802
123803
123804
123806

Flexibele
Flexibele
Flexibele
Flexibele
Flexibele

opvangschaal
opvangschaal
opvangschaal
opvangschaal
opvangschaal

DESINFECTIE MIDDELEN

wit
licht blauw
groen
roze
grijs

Actieprijs

€ 31,50

Wattenpads
10 rollen
€ 7,95

Podispray 5 liter

Lavendel, Lemon
of neutraal
€ 10,95

Ultrasoon Reiniger
Digitaal
Economy uitvoering
1.4 liter
Art. nr. 1600002

Azo wipe 100 9,95
Azo wipe 200 13,95

Podisan 1 ltr
Actieprijs € 8,95

Incidin foam
Actieprijs € 10,99

Van € 99,95
voor € 79,00

Steri Maxi Safe
111722 incl. opberg box van 25,30 voor 17,95
Handige hulp bij het desinfecteren en steriliseren van
uw fraisen. Van hittebestendig materiaal. Kan zo in de
ultrasoon of de sterilisator tot 180°C. Wordt geleverd
zonder fraisen.

Vijlen overig

Actieprijs

Biosana hielvijlen*
284000
Biosana vijl mint
€ 6,75
284001
Biosana vijl roze
€ 6,75
284002
Biosana vijl wit
€ 6,75
284003
Biosana vijl hout
€ 6,75
284004
Biosana vijl blauw
€ 6,75
Houder uit geïmpregneerd hout. Totale lengte 28 cm.
De hielvijl heeft één grove zijde en één fijne zijde.
De vijlen zijn leverbaar in 5 verschillende kleuren.

Sekusept Plus 2 liter
Art.nr. 155174
Actieprijs € 41,75

Sekusept poeder 2 kg
Art.nr. 155714
Actieprijs € 31,95

Sekudrill 2 liter
Art.nr 150007
Actieprijs € 19,50

Maniskin Plus 250 ml		
Maniskin Plus 500 ml		
Maniskin Plus 5 liter
Doseerpomp tbv 5 liter

€
€
€
€

6,95
9,25
69,00
7,50

Celstofdeppers en Dispenser
021432
2 x rol van 500 stuks
3,95
022996
dispenser kunststof
12,95
Pluisvrij en sterk absorberend en hoge vocht retentie.
De dispenser is een handige houder om uw
celstofdeppers in te hangen.
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Actieprijs
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Durr ID 212
Art.nr. 1516212
Actieprijs € 49,95

Durr ID 220
Art.nr. 1516200
Actieprijs € 34,50

Alcohol 70%
5 liter € 14,50
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Alcohol Podior 80%
5 liter € 17,50
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DISPLAY
ACTIE

TM

DE NATUURLIJKE
OPLOSSING
VOOR VOET EN
NAGELSCHIMMEL

10 + 2 stuks GRATIS
142533 FunghiClear 50 ml inkoop € 11,50

Verkoopadvies € 20,95

AANBEVOLEN

Baehr is een Duits merk dat naast
pedicuremotoren een zeer uitgebreide
lijn voetverzorgingsproducten heeft. Deze
producten dragen de naam Pedibaehr
en zijn zowel in salonverpakkingen als
verkoopverpakkingen te verkrijgen.
De cremes zijn niet vettig en bevatten
huidvriendelijke en verzorgende
bestanddelen en een aangename geur.
Een uitgebreid assortiment van Pedibaehr
vindt u in onze showrooms.
Tip: Gebruik deze korting voor
een actie richting uw eigen
klanten. Het werkt!
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FunghiClear is een anti schimmel spray met
unieke eigenschappen. Het product is met
de grootst mogelijke zorg samengesteld uit
enkel natuurlijke ingrediënten, waaronder
Manuka olie. De spray helpt om de huid
in goede conditie te brengen. Het bestrijdt
bestaande overlast en voorkomt nieuwe
overlast van voet- en nagelschimmel.

2e zelfde
product

50%

Display actie met
10+2+2 GRATIS producten plus
gratis Kartonnen Display
in een kartonnen display passen 12 stuks
Bij aanschaf van een Funghi Clear Display 10+2
ontvangt u nu ter introductie één verpakking Funghi
Clear Deospray en één verpakking Manu Clear GRATIS

FunghiClear DeoSpray

ManuClear

De natuurlijke oplossing voor ruikende Voeten

De Natuurlijke Oplossing Voor Zachte Handen

ManuClear HandVerzachter is ontwikkeld speciaal voor hen
die hun handen vele malen per dag moeten reinigen. Of je
nu een kapper of pedicure bent, een receptionist of een leraar,
een directeur of een medewerker in de buitendienst, met
ManuClear bescherm je jezelf en je handen tegelijkertijd! Dit
is de reden waarom professionals ManuClear gebruiken en
aanbevelen.

FunghiClear DeoSpray is een deodorant voor je voeten
en schoenen. Aanbevolen door zorgprofessionals bestrijdt
FunghiClear DeoSpray onaangename en gestigmatiseerde
condities van de voeten of schoenen met het grootste
gemak. Professionals in de voetzorg bevelen FunghiClear
DeoSpray aan als een effectieve en natuurlijke oplossing
voor sterk ruikende voeten en schoenen.

142536 FunghiClear Deospray 50 ml
			inkoop € 8.20 					

142537 Manuclear 100 ml
			inkoop € 5.45

Verkoopadvies € 14,95

Verkoopadvies € 9,95

1 deospray gratis bij
aankoop van display
10+2 Funghiclear

1 Manuclear gratis bij
aankoop van display
10+2 Funghiclear

Tip: Gebruik deze korting voor een actie
richting uw eigen klanten. Het werkt!
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Actie niet geldig in combinatie met andere kortingen.
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MSK-Podiamed herfstkorting op
TOPPER
Ultra Gladmakende balsem

Droge Voeten
Hydrateren, herstellen, peelen en verzachten
Kijk voor het complete
assortiment op
www.msk-podiamed.nl

				Vermoeide voeten
					Verfrissen en ontspannen

Voetbalsem met 15% ureum en daardoor uitermate
geschikt voor extreme droge huid en bij
kloven / hyperkeratose.
Leverbaar in tubes van
75 ml € 6,40 & 150 ml € 10,25
10 + 3 GRATIS

Akileïne voetverzorging
Alle verkoopverpakkingen
50, 75, 125, 150 ml 10 + 3 GRATIS
Akildia voetverzorging voor
diabetici
Alle verkoopverpakkingen
75, 150, 200 ml 10 + 3 GRATIS

Transpiratie en geuren
Verfrissen en deodoriseren

Akileïne Hydra
Ultra-actief balsem
24 uurs

Akileïne Praktijkflacons 500 ml
2e zelfde product 50% korting
Coup d’Eclat gelaatsverzorging
2e zelfde product 50% korting
Ecrinal nagel en haarverzorging
2e zelfde product 50% korting
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Specifiek verzorgingen
Voorkomen, herstellen, kalmeren

20

Vita Citral hand- en
lippenverzorging
2e zelfde product 50% korting

geen assorti

21
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Kerstgeschenkjes

Verras uw klanten dit najaar met een leuk kerstgeschenkje. Geen dure cadeaus maar
gewoon een aardigheidje om uw klanten te bedanken voor de afgelopen periode en ze
tegelijkertijd te motiveren voor het volgende seizoen.

991030 Glasvijlen
€ 1,15 per stuk
			per 48 stuks
€ 0,98
			per 96 of meer € 0,88
991025 Nagelknipper € 1,25 per stuk
			per 36 stuks
€ 1,06
			per 72 of meer € 0,96
991027 Schoenlepel
€ 1,10 per stuk			
			per 48 stuks
€ 0,94
			per 96 of meer € 0,85

991037 Scrubwashand € 1,75 per stuk
			per 10 stuks
€ 1,48
			per 48 of meer € 1.29
99100
		
		

Zeepvoetje
€ 0,54 per stuk
per 36 stuks
€ 0,46
per 72 of meer € 0,41

992579 Oogmasker
		
per doos

Akileïne
AKBP052 Akilwinter, winter crème 30 ml
AKVX01 Crème Koude Voeten 30 ml
Prijs per stuk
Vanaf 48 stuks
Vanaf 96 stuks
Vanaf 150 stuks
Vanaf 300 stuks

€ 2,55
€ 2,39
€ 2,20
€ 1,98
€ 1,85

Hypogeen
In handig potje met kaartje Prettige feestdagen
Op basis van Aloe Vera en Pepermunt
100% natuurlijk
Per stuk
€ 1,95
Vanaf 24 stuks
€ 1,69
Vanaf 48 en meer € 1,49

Vita Citral extreem
droge handen VCHV012
Prijs per stuk
€ 2,90
Vanaf 48 stuks
€ 2,71
Vanaf 96 stuks
€ 2,57
Vanaf 150 stuks € 2,32
Vanaf 300 stuks € 2,15

996315 Epileerpincet met led verlichting
		
Prijs € 2,95 per doos van 48 € 2,25

€ 1,49 per stuk
€1,15
992057 Houten badborstel
		
Prijs € 2,95 per doos van 36 € 1,99

994294 6 delige make up set dierenprint
			prijs per stuk
€ 2,75
			doos van 12
€ 2,25

WWW.MSK-PODIAMED.NL
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EP309N Podocare Actief voetbadzout 80 gr
		
Prijs € 1,99 per stuk vanaf 24 st € 1,79
EP112N Podocare Voetbalsem moisturizer dry skin 50 ml
		
Prijs € 1,99 per stuk vanaf 24 st € 1,79
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Kerstgeschenkjes

Verras uw klanten dit najaar met een leuk kerstgeschenkje. Geen dure cadeaus maar
gewoon een aardigheidje om uw klanten te bedanken voor de afgelopen periode en ze
tegelijkertijd te motiveren voor het volgende seizoen.

CREME SCHUIM
991610

Callusan Extra 40 ml

€ 1,99

991614

Callusan Forte 40 ml

€ 1,99

991662

Callusan DANKE 40 ml

€ 1,99

10957

Vruchten voetcrème

€ 1.65

10863

Beschermende crème Urea

€ 1.65

11560

Orange – Lemongras voetcrème

€ 1.65

11068

Hydro balsem lavendel

€ 1.65

10813

Verzorgende balsem, karité

€ 1.65

10803

Klovenzalf, echinacea

€ 1.65

10923

Karité crème, forte

€ 1.65

10953

Voetbalsem propolis

€ 1.65

11061

Rozen crèmae met urea

€ 1.65

5030.1131 Everyday Handcrème 30 ml

€ 1,70

5030.130

Everyday Voetcrème 30 ml

€ 1,70

5030.134

Nature Handcrème 30 ml

€ 1,70

10965

Crème schuim kloven

€ 2.50

5030.132

Nature Voet crème 30 ml

€ 1,70

10972

Crème schuim rozen

€ 2.50

5030.133

Nature Klovencrème 30 ml

€ 2,50

11565

Crème schuim magnolia

€ 2.50

10009

Crème schuim orange- lemongras € 2.50

10984

Crème schuim vruchten

€ 2.50

11799

Handcrème met octenidine

€ 2.50

Staffelkorting
Artikel

Crèmes

Kloven

Schuimcrème

Per stuk

€ 1,70

€ 2,50

€ 1,99

Vanaf 24 stuks

€ 1,49

€ 2,05

€ 1,85

Vanaf 96 stuks

€ 1,33

€ 1,75

€ 1,70

Staffelkorting

>200 stuks

€ 1,19

€ 1,49

€ 1,53

Artikel

Crèmes

Schuimcrème

Per stuk

€ 1.65

€ 2.50

Vanaf 24 stuks

€ 1.45

€ 2.25

Vanaf 96 stuks

€ 1.29

€ 1.99

> 200 stuks

€ 1.15

€ 1.75

OP = OP zo lang de voorraad strekt

WWW.MSK-PODIAMED.NL
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Het complete
assortiment van
Strictly Pure staat
op onze website
www.mskpodiamed.nl

Strictly Pure … natuurlijk !
De Strictly Pure lijn is een lijn die tot doel heeft het natuurlijke herstelvermogen
van de huid te ondersteunen en om de huid gezond te houden en te verfraaien.
Dit houdt in dat de werkzame stoffen in de diverse crèmes en andere preparaten
met een zodanige zorg zijn samengesteld dat zij de biologische processen in de
huid activeren.

Welcome
to Depend

De huid van onze voeten heeft niet dezelfde behoefte als de huid op andere
plaatsen van het lichaam. Er is dus een grote verscheidenheid aan producten
nodig om die specifieke problemen bij de kern aan te pakken. De Strictly Pure lijn
voorziet in de optimale verkrijgbaarheid van deze hoogwaardige producten.
De Strictly Pure voetenlijn is een strikt natuurlijke lijn waarbij uitsluitend gebruik
wordt gemaakt van natuur zuivere ingrediënten en lichaamseigen stoffen.
Er wordt ook alleen gebruik gemaakt van milieuvriendelijke en herbruikbare
verpakkingen. De producten zijn dierproefvrij en hypoallergeen.
• Producten ter verzorging van een door schimmel aangetaste nagel en huid
• Producten voor een cosmetische voetbehandeling
• Probleem specifieke crèmes

Het Zweedse merk Depend
produceert een heel breed
assortiment verschillende soorten nagellak. Elke
soort met een uitgebreid
kleurenpallet met mooie,
diepe, rijke en vrolijke
kleuren, uiteraard aangepast aan het seizoen.

Voor u als pedicure is de 02 lijn een ware
verkooptopper. Dit is een uitgebreide lijn met
zuurstof- en tinctuur doorlatende lakken met
eveneens zuurstof- en tinctuur doorlatende
base- en topcoat. Dit houdt in dat de behandeling
van o.a. schimmelnagels gewoon door kan gaan
terwijl de nagels voorzien zijn van een mooi
kleurtje. Zo kunnen uw klanten
met de 02 lijn, ondanks
de aangetaste nagel(s),
toch met de voeten in de
open schoenen tijdens het
voorjaar en de zomer.
Daarnaast is er de “gewone” nagellaklijn, voor gezonde nagels.
Net als de 02 lakken gaat het hier om een nagellak die makkelijk
aanbrengt, voordelig is en met een gewone nagellakremover te
verwijderen is. De bijpassende base- en topcoat zorgen voor een
stevige en houdbare lak.
En last but not least: de gellakken van Depend. Een betaalbare,
kwalitatief goede en uitgebreide lijn en in combinatie met een
ledlampje, ook nog eens zeer snel aan te brengen. Depend heeft
een stappenplan ontwikkeld, zodat ook met weinig of geen
ervaring een gellak aanbrengen kinderspel wordt. Met gellak
hebben uw klanten op de handen minimaal 2 weken en op de
voeten zelfs 4 tot 6 weken plezier van mooie, goedverzorgd
uitziende nagels. Ideaal voor dames die weinig tot geen tijd
hebben om zelf nagels te verzorgen, maar wel goed voor de dag
willen komen.

• Timeless serie voor de jonge huid
• Timeless serie voor de oudere huid
• Anti Aging
• Salon producten

Strictly Pure … natuurlijk !
WWW.MSK-PODIAMED.NL

Het assortiment
van Depend staat
op onze website
www.mskpodiamed.nl
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PACT THERAPIE
PACT® schimmelnagel therapie;
Een effectieve behandelingsmethode van
schimmelnagels bij uw cliënten
Schimmelnagels zijn een veel voorkomend probleem en
zeer lastig te behandelen. Behandeling met PACT® zorgt er
echter voor dat 99,9 procent van alle bacteriën en schimmels
tijdens de behandeling onschadelijk worden gemaakt. Zonder
bijwerkingen.
De kleurstof Toloniumchloride die gebruikt wordt als behandeling
tegen vergiftiging heeft al geruime tijd zijn werking bewezen.
Aanvankelijk werd geconstateerd dat patiënten die op deze
manier werden behandeld voor een korte periode extra gevoelig
werden voor licht. Door deze kennis is de licht geactiveerde
therapie met Toloniumchloride ontstaan.
Photo Dynamische Antimicrobiële Therapie (geen laser!)
Door de belichting met de PACT-Fototherapie lamp - PACT®
MED valt de PACT- kleurstof al na korte inwerktijd de
celwanden van bacteriën en schimmels aan. PACT werkt ook
in op de antibioticaresistente bacteriën en werkt diep door.
Na de therapie wordt de kleurstof probleemloos afgespoeld.
Schimmelnagelbehandelingen met PACT® Therapie zijn pijnloos,
veilig en doeltreffend, ook bij diabetici.

Eenvoudig zoals
een pleister
Sterke hechting
Directe druk
ontlasting

Inhoud startset:
• Podostripe S 6st

incl. alcoholdoekjes

• Podostripe M 6st

incl. alcoholdoekjes

Starterset
van €143,00

• Podostripe L 6st

incl. alcoholdoekjes

voor €124,00

•O
 rtho Lijm 7ml
• Podostripe instrument

Informeer
naar onze
cursusdata

Starterset
van €177,00

Starterset
van €175,00
voor €153,00

voor €155,00

Exclusief importeur voor
NL en BE: MSK-Podiamed

S PAN G E

WWW.MSK-PODIAMED.NL
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Huid en lichaamsverzorging

2e zelfde
product

CREME SCHUIM

50%

SÜDA-CARE VOETVERZORGING
Droge huid

Zeer droge huid

Süda Care biedt u als professional
innovatieve, natuurlijke voetverzorgingsproducten met werkzame inhoud stoffen
die uw klanten een uitzonderlijke voetverzorgingsbeleving bezorgen.
Op dit moment wordt er hard gewerkt
aan een re-styling van de verpakkingen en
de presentatie van het totale concept van
Süda Care.

Tip: Gebruik deze korting voor
een actie richting uw eigen
klanten. Het werkt!

Eelt en kloven

Callusan is meer dan alleen maar
een crèmeschuim. Callusan is het
verzorgingsconcept voor de meest
voorkomende huidproblemen.
Met acht verschillende variante
crèmeschuim zorgt Callusan voor
gezonde huid en het welbevinden
van voeten, handen en lichaam.

Transpirerende
voeten

Het Callusan Care Concept helpt
U en uw klanten bij het vinden
van de juiste en passende crème
schuim uit het assortiment.

NATURE –
voor de natuurlijke verzorging

SPECIAL –
voor de medische verzorging

EVERY DAY –
voor de dagelijkse verzorging

DIABETICS –
voor de diabetische verzorging

Vermoeide, zware
benen

Infectie gevoelige
huid

WWW.MSK-PODIAMED.NL
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2e zelfde
product

50%
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2e zelfde
product

50%
De naam Laufwunder staat al meer dan 80 jaar voor kwaliteit van voetverzorgings
producten. Gemaakt van huidvriendelijke, effectieve plantenextracten en innovatieve
grondstoffen. Laufwunder producten worden ontwikkeld in nauw contact met
voetverzorging professionals. Daarom dekken ze effectief en praktisch het hele scala van
eisen van de huidige pedicure. Dermatologisch getest.

PODOCARE: DE COMBINATIE VAN WETENSCHAP EN NATUUR, een
oplossing voor de meest effectieve aanpak in gespecialiseerde en
moderne voetverzorging.
Mykored is een product dat speciaal voor de verzorging en
geurverbetering van de ruimte tussen de tenen en de teennagels
ontwikkeld werd. Mykored voorkomt infecties. Mykored is
leverbaar als tinctuur, sprayflacon, crème en salonverpakking.
2e zelfde
product

2e zelfde
product

50%

Het productgamma bestaat uit voetbalsems, cleaner lotions en
callus gels, foam balsems, anti-schimmel producten voor de
nagels, actief reinigende en beschermende producten en producten specifiek voor
de gevoelige huid en geschikt voor diabetespatiënten.

50%

Aandachtspunten van Podocare:
• Voedend + droge huid
• Reiniging + verfrissing
• Gevoelige huid + veilig voor diabetes
• Eelt + zeer droge huid
• Kloven + eelt
• Anti-bacterieel + schimmelwerend

Tip: Gebruik deze korting voor
een actie richting uw eigen
klanten. Het werkt!

WWW.MSK-PODIAMED.NL

De professionele voetverzorgingsproducten van Podocare voldoen
aan de verschillende kenmerken die de moderne voetverzorger
nodig heeft: producten voor gemakkelijk gezonde verzorging
en verbetering van de huid van de voeten. Deze productenlijn
optimaliseert het resultaat van uw professionele voetbehandelingen:
specialisatie en innovatie staan garant voor succes.
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Tip: Gebruik deze korting voor
een actie richting uw eigen
klanten. Het werkt!
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Chi Tea Tree Producten

HYPOGEEN®
10%

10%
10%

HFL LABORATORIES
Actie Protectair
Fresh Spray
Van € 6,25
Voor € 4,95

10%

10%
Podiamed voetbalsem tube A
Verzorgende huidvettende voetbalsem
3100004 € 4,95

De Dadi’Oil is de enige nagelriemolie die in de nagelplaat
trekt en uit natuurlijke ingrediënten bestaat. Dit product wordt
ook wel “wonderolie” genoemd. Deze display is perfect voor de
salonverkoop!

Dadi Oil display 24 x 3,75 ml € 59,00

Medihoney

Bijzondere honing. Niet alle honing is hetzelfde en de verschillen in
werking en effectiviteit zijn erg groot. MEDIHONEY® is samengesteld
uit Leptospermum Scoparium (Manuka) honing uit Nieuw-Zeeland
en bevat de hoogste Unique Manuka Factor (UMF). Hoe hoger
deze factor is, des te hoger is de antibacteriële werking van de
honing. Daardoor werkt MEDIHONEY® heel lang door, ook als
de enzymen in de honing zijn uitgewerkt of als het verdund is door
wondvocht.

Podiamed voetbalsem tube B
Verkoelende en verfrissende voetbalsem
3100006 € 4,95
Podiamed Voetmassage crème
Tegen drogen, kloven en ruwe huid
3100001 Voetmassage crème 100 ml € 2,50
3100002 Voetmassage crème 250 ml € 5,75
3100003 Voetmassage crème 500 ml € 9,95

2e zelfde
product

Ontdek de intense kracht van Permsal
magnesium

50%

Wist je dat magnesium naast water en zuurstof
onze derde levensbehoefte is? Dat magnesium
het beste via de huid wordt opgenomen? Dat
veel mensen een magnesium tekort hebben?
Profiteer van onze herfst actie op het gehele
Permsal magnesium assortiment.

Actie 10% korting op het Medihoney Assortiment.
WWW.MSK-PODIAMED.NL
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PODO
XDREAM 3M

SÜDA PEDICURE
BEHANDELSTOEL M1
COMPACT, VERRIJDBAAR,
COMFORTABEL

Voorzien van 3 motoren voor de elektrische
verstelling van de zithoogte, kantelfunctie
en apart te verstellen rugleuning.

Ionto Podo Xdream behandelstoel
van € 3.225,00 voor € 2.695,00
WWW.MSK-PODIAMED.NL
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•
•
•
•
•
•
•
•

Gemakkelijke instap van 51 cm
Elektrische hoog/laag verstelling
Rugleuning en kantelfunctie met aparte voetpedalen
Onderstel voorzien van vier geremde wieltjes
Gedeelde, uitschuifbare beensteunen
Uitschuifbare hoofdsteun
Van € 1.995,00
In diverse kleuren leverbaar
Made in Germany
37

Voor € 1.695,00
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IONTO-SPA Sensity
Dé combinatie in comfort en behandelingsdiversiteit.
Uniek in zijn uitvoering door de vele verstel mogelijkheid.
Geliefd om het comfort en uitstraling.
Kwaliteit op Duits top niveau!

Podopeg behandelstoel

Voorzien van hoog-laag motor en automatische
kantelfunctie. De rugleuning is te verstellen
middels een gasveer. Voorzien van deelbaar
beengedeelte.
Van € 2.675,00 voor € 2.150,00

r in vele
Leverbaa kleuren
nde
verschille

Bezoek
onze
showrooms!

Mya behandelstoel

Leverbaar met 2 of 3 motoren.
Standaard voorzien van voetpedaal
met memory functie. Zeer hoge
werkhoogte en uiterst comfortabele kussens.

Actieprijs
Vanaf
€ 3.150,00

Van € 4.090,00 Voor € 3.275,00 2M
Van € 4.400,00 Voor € 3.495,00 3M
•
•
•
•
•

Lage instap
Hoge werkhoogte
Instelbaar als een behandelstoel
Vol automatisch
Uiterst stabiel

Lynea behandelstoel

Leverbaar met 3 of 5 motoren voor
eventuele elektrische verstelling van de beensteunen.
Behandelstoel met lage instap en hoge
werkhoogte. Voetpedaal met memory functie.
Van € 4.725,00 Voor € 3.750,00 3M
Van € 5.320,00 Voor € 4.250,00 5M

WWW.MSK-PODIAMED.NL
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De aanschaf van een behandelunit wordt door vele gezien als een enorme investering.
Het klopt dat de eerste aanschaf hoger is dan een doorsnee compacte pedicure
machine. Daar staat echter weer tegenover dat praktijken waar intensief gewerkt
wordt uiteindelijk qua exploitatie kosten helemaal niet duurder uit zijn. En dan hebben
wij het nog niet eens over de professionele uitstraling en de gebruiksgemakken.

Kortom, een behandelunit is zo gek nog niet.

Wist u dat, de behandelunits van Euroclinic in heel veel verschillende uitvoeringen
leverbaar zijn? Wij adviseren u uiteraard graag . We kijken dan samen met u welke
uitvoering en opties het beste bij uw gebruik en praktijk passen. Gewoon eens
nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bezoek onze showrooms in Zaltbommel of
Rotterdam en wij kijken graag met u mee. Of gewoon alvast eens even bellen,
wij zijn u graag van dienst.

Compact “TS” behandelunit
Deze behandelunit is voorzien van een
touchscreen display voor de menubediening.
U kunt kiezen uit verschillende type micro motoren
en handstukken maar ook de indeling van de
laden is naar keuze. De kleur van de
handgrepen wordt aangepast aan uw wensen.
De dental lamp is optioneel leverbaar.

Compact “S”
Hollanda
behandelunit

Er is al een behandelunit
vanaf € 5.495,00
Lease per maand € 133,00

Deze behandelunit is leverbaar in heel veel
verschillende uitvoeringen. U kunt kiezen uit
verschillende type micro motoren en
handstukken maar ook de indeling van de
laden is naar keuze. De kleur van de
handgrepen wordt aangepast aan uw wensen.
WWW.MSK-PODIAMED.NL
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BRISE
C-200
OP=OP

€ 299,00

Zuivere lucht in uw praktijkruimte
BRISE-luchtreinigers met het enige epidemie
(bio preventie filter in de wereld van luchtreinigers,
die al het micro-organisme proactief elimineert.
Wat maakt de BRISE – luchtreinigers
C200 en C360 uniek:
•

•
•
•
•
•

Epidemie- bio preventie filter. Elimineert 		
bacteriën, virussen (Corona & influenza) en
micro-organismen (test rapporten beschikbaar).
Speciaal ontwikkelde App voor salon
en kliniek geheel automatisch.
Gepatenteerd HEPASmart- filterbeheer
(kostenbesparend en veiliger).
Lichtsensor voor gepersonaliseerde slaapmodus.
Pro aerodynamisch luchtontwerp.
Display met luchtfactoren fijnstof,
vluchtige stoffen, temp. en vochtigheidsmeter.
(alleen op de C360 uitvoering)

Ontmoet elkaar
in het nieuwe jaar
Bezoek onze open dag op 8 januari 2022 in Rotterdam
Wij trakteren u op een gezellig en verzorgd programma
in onze vestiging in Rotterdam. Kom langs en geniet van
speciale aanbiedingen, leuke activiteiten en interessante
demonstraties. En natuurlijk laten wij u niet met lege handen
naar huis gaan.
Zaterdag 8 januari va 09.00 – 16.30 uur.
Dus ga snel naar www.msk-podiamed.nl om u - gratis - aan te
melden. Dan zorgen wij dat uw cadeau klaar ligt.

Actieprijs BRISE C-200 luchtreiniger € 299,00
Alleen nu inclusief gratis BIO filter pakket t.w.v. € 45,95

Actieprijs BRISE C-360 luchtreiniger € 399,00
Alleen nu inclusief gratis BIO filter pakket t.w.v. € 45,95

WWW.MSK-PODIAMED.NL
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Dotterbloemstraat 20
Rotterdam
088-0067600
info@msk-podiamed.nl
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Geniet twee dagen lang van
feestelijke aanbiedingen,
leuke activiteiten
en interessante
demonstraties.

Uitnodiging
11 & 12 december 2021 Kerst Event in Zaltbommel
09.30 - 16.30 uur
Op zaterdag 11 en zondag 12 december organiseren
wij weer open dagen in gezellige kerstsfeer. Deze keer
vanuit onze nieuwe locatie in Zaltbommel
Dus ga snel naar www.msk-podiamed.nl om u
- gratis - aan te melden.
Dan ligt er een mooi gevuld Kerstpakket voor u klaar*

Ambacht 6
5301 KW Zaltbommel
088-0067600
Info@msk-podiamed.nl
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