FABRICAGE VAN PEDICURE MOTOREN

ORTHOFEX
IMPORT EN EXPORT, GROOTHANDEL VOOR PROFESSIONELE VOETVERZORGING

HAMBURGERSTRAAT 2-4-6-8 3512 NR UTRECHT
TEL 030-2313592 FAX 030-2334652
WWW.ORTHOFEX.NL

ORTHOFEX produceert al meer dan drie generaties
Hightech motoren voor de professionele voetverzorgers en
tegenwoordig nu ook voor de nagelstylistes .
Deze motoren worden geleverd met een fraai uitgevoerd,
ultralicht 40.000 toeren handstuk. Ons vertrouwen in onze
machines is zo groot dat wij u drie jaar Garantie durven te
geven.
ONZE DRIE MEEST VERKOCHTE MODELLEN
MICRO-AIR met stofafzuiging
ORTHO-SPRAY met spraytechniek
ORTHO-SPRAY uitneembaar reservoir

€ 750,00
€ 750,00
€ 799,00

Deze prijzen zijn INCL een fraaie aluminium koffer.
En een Gehwol startset mini met voetverzorgingproducten.
5 L ortho liquid vulflacon. Prijzen zijn excl btw

De MICRO-FRAISER is een frais machine die door zijn
geringe afmetingen
uitermate geschikt is voor ambulant gebruik en
nagelstylistes . Het handstuk beschikt over 40.000 toeren
en heeft een professioneel klemsysteem in dit type
handstuk kunnen zowel korte als lange fraisen geklemd
worden. Het toeren tal is traploos regelbaar.
MICRO-FRAISER incl fraaie tas € 299,00

ORTHO MYCOSE TINCTUUR, hiermee boekt u resultaat.
Nieuwe uitgroei nagel is een gezonde nagel !!!! 10 ml
€ 3,99 excl btw en 10+2 gratis.
ORTHO FUNGI CREME ,hiermee boekt u resultaat.
Na 5 dagen ziet uw huid tussen de tenen of onder de voet er weer
gezond uit !!!! € 4,95 excl btw en 10+2 gratis.
ORTHOFEX GEUREX , anti-transpiratiemiddel voor voeten .
Topklasse product . Na 4 dagen van u transpiratie af
€ 4,95 excl btw per flacon 100 ml .

ORTHOFEX importeur Gehwol topklasse voetverzorging producten nu
Startset large bestaat uit 5 rood 5 mint
5 kloven 5 blauw 5 hydrolipide
3 beenvitaal en een praktijkflacon blauw met pomp € 132,00 excl BTW
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Ook leveren wij een slijpmachine
zonder stofafzuiging of spraytechniek
De MICRO-FRAISER deze is
uitermate geschikt voor de
nagelstyliste .
Hij is leverbaar in twee uitvoeringen
25.000 toeren handstuk of met 40.000
toeren Handstuk. Alle bij geleverd in
handige tas.
25.000 toeren € 250,00 excl btw
Ultrasone ORTHO
SONIC € 49,95/
Twee in een vloeistof
€ 8,99/ Alcohol 1 L €
2,50/ Dompelbak €
13,99/ Compleete set
prijs slechts € 74,95

NIEUWE ultrasone
ORTHO-SONIC large
Ruimte genoeg voor
lange instrumenten.
€ 99,95 excl btw

TOPKWALITEIT TANGEN RVS, met kobalt gehard en op zeer speciale wijze geslepen.
1.Dubbele scharniertang krom € 39,99/ 2.Dubbele scharniertang krom of recht € 39,99/ 3.Kopknipper € 24,95
4.Nageltang krom € 24,95/ 5.Nageltang recht € 24,95/ 6.Hoektang spits 13 cm € 19,95/ 7.Gewone hoektang
€ 19,95/ 8.Kleine hoektang spits 11 cm € 19,95/ 9.Nageltang voor ingegroeide nagels € 19,95/
10.Vellentang 10 cm en Vellentang 12 cm € 15,99. Prijzen zijn excl btw
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ORTHO-SPRAY of MICRO-AIR hightech freesmotor met spraytechniek of stofafzuiging compleet met wit lak meubel v.a. € 949,00
Fraaie vierkanten loupelamp met tafelklem € 54,99 excl btw
Ortho-sonic ultrasone large 17cm bij 14 cm € 99,95 excl btw
Orthofex stoel: voor schoonheid/pedicure en massage behandelingen
Vaste hoogte (75 cm) € 299,00 excl btw. Elektrisch verstelbaar in
hoogte (104 cm) € 799,00 excl. btw. wielenset € 39,99. Zadelzit met
rugleuning € 65,00 excl . Meerprijs ORTHO-SPRAY RR € 50,00
ORTHO MYCOSE TINCTUUR, hiermee boekt u resultaat.
Nieuwe uitgroei nagel is een gezonde nagel !!!! 10 ml flacon
€ 3,99 excl btw en 10+2 gratis.
ORTHO FUNGI CREME ,hiermee boekt u resultaat.
Na 5 dagen ziet uw huid tussen de tenen of onder de voet er
weer gezond uit !!!! € 4,95 excl btw en 10+2 gratis.
ORTHOFEX GEUREX , anti-transpiratiemiddel voor voeten .
Topklasse product . Na 4 dagen van u transpiratie af, door
eenvoudig de onderplaat van de voeten 1x daags in te wrijven !
€ 4,95 excl btw per flacon 100 ml .

ORTHO-SPRAY of MICRO-AIR inclusief Z meubel € 899,95 excl btw
Meerprijs laden € 25,00 excl btw per stuk. Z meubel los € 225,00 excl
btw. Fraaie ronde loupelamp met tafelklem € 39,95 excl btw.
NIEUW opvouwbare behandelstoel voor schoonheid/pedicure en
massage behandelingen . Incl tas € 299,00 excl. Btw.
Meerprijs ORTHO-SPRAY met uitneembaar reservoir € 50,00
LICHT GEWICHT OPVOUWBARE AMBULANTE BEENSTEUN
1 Beensteun plastic kop licht gewicht
€ 49,95 excl btw
2 Beensteun aluminium kop oerdegelijk
€ 69,95 excl btw
3 Beensteun volledig metaal oerdegelijk
€ 79,99 excl btw
Bij deze drie opvouwbare beensteunen zit voor slechts € 4,95 een tas
Extra large
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