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Tilaaja:

BECKER-MANICURE TUOTELUETTELO 

/ VARASTOSTA LÖYTYVÄT TUOTTEET As.nro:

s-posti:

Tilaukset: sähköpostitse: info@laakintavaline.fi puhelinnro:

puhelimitse: 044 745 9200

HUOM! Vanhan punaisen pakkauksen tuotteet ovat nyt uudessa sinisessä pakkauksessa. Huomaathan EAN koodin muutoksen.

PUNAINEN KOTELO (valmistus lopetettu) SININEN KUPLA PAKKAUS
Koodi kpl Tuote Koodi kpl Tuote
5067 sakset, iho, 9 cm (tukkupakkaus 2 kpl) 95067 sakset, iho, 9 cm
5087 sakset, iho, 9 cm (tp 2 kpl) 95087 sakset, iho, 9 cm
5351 sakset, lasten, 8 cm (tp 2 kpl) 95351 sakset, lasten, 8 cm
5367 sakset, kynsi, 9 cm (tp 2 kpl) 95367 sakset, kynsi, 9 cm
5387 sakset, kynsi, 9 cm (tp 2 kpl) 95387 sakset, kynsi, 9 cm
5467 95632
5632 95642
5642 95702 leikkurit, kynsi, varpaat, 10 cm
5702 leikkurit, kynsi, varpaat, 10 cm 95705 leikkurit, kynsi, varpaat, 12 cm
5705 leikkurit, kynsi, varpaat, 12 cm 95714 leikkurit, kynsi, varpaat, 11,5 cm
5714 leikkurit, kynsi, varpaat, 11,5 cm 95804 safiiriviila, suora, 13 cm
5804 safiiriviila, suora, 13 cm (tp 4 kpl) 95805 safiiriviila, suora, 15 cm
5805 safiiriviila, suora, 15 cm (tp 4 kpl) 95807 safiiriviila, suora, 18 cm
5807 safiiriviila, suora, 18 cm (tp 4 kpl) 95857 safiiriviila, kovera, 18 cm
5857 safiiriviila, kovera, 18 cm (tp 4 kpl) 95922 kynsiviila, YES-natural nails, valkoinen, 18 cm
6000 jalkahöylä, 14,4 cm 95923 kynsiviila, YES-professional, musta, 18 cm
6010 jalkahöylän terät, 10 kpl 96100 pinsetit, terävät, 8 cm
6030 pedisoft-jalkaraspi, sininen 96101 pinsetit, kapea, suora, 8 cm
6031 pedisoft-jalkaraspi, valkoinen 96103 pinsetit, kapea, vino, 8 cm
6100 pinsetit, terävät, 8 cm (tp 4 kpl) 96111 pinsetit. leveä, suora, 9 cm
6101 pinsetit, kapea, suora, 8 cm (tp 4 kpl) 96113 pinsetit, leveä, vino, 9 cm
6103 pinsetit, kapea, vino, 8 cm (tp 4 kpl) 96114 pinsetit, kapea, tasapäinen, 8 cm
6111 pinsetit, leveä, suora, 9 cm (tp 4 kpl) 96143 pinsetit, automaattiset, 10 cm
6113 pinsetit, leveä, vino, 9 cm (tp 4 kpl) 96273 pinsetit, kapea vino, satinoitu
6114 pinsetit, kapea, tasapäinen, 8 cm (tp 4 kpl) 96283 Fashion Zetty, pinsetit, RST, hopea, 9 cm
6143 pinsetit automaattiset 96284 Fashion Zetty, pinsetit, RST, lila, 9 cm
6270 pinsetit, satinoitu, terävät, 9,7 cm 96285 Fashion Zetty, pinsetit, RST, punainen, 9 cm
6271 pinsetit, satinoitu, kapea suora, 9,7 cm 96286 Neon Zetty, pinsetit 9 cm, rst, neon-keltainen
6273 pinsetit, satinoitu, vino,  9,7 cm 96287 Neon Zetty, pinsetit 9 cm, rst, neon-oranssi
6420 kaksoisinstrumentti, muovi, 12 cm (tp 4 kpl) 96288 Neon Zetty, pinsetit 9 cm, rst, neon-pinkki
6600 kynsiklipperi, 6 cm, ketjulla, viilalla (tp 6 kpl) 96289 Star Zetty, pinsetit 9 cm, rst, vihreä tähtikuvio
6610 kynsiklipperi, 6 cm (tp 6 kpl) 96290 Star Zetty, pinsetit 9 cm, rst, violetti tähtikuvio
6650 kynsiklipperi, viila, iso (tp 6 kpl) 96291 Star Zetty, pinsetit 9 cm, rst, punainen tähtikuvio
6660 kynsiklipperi, iso (tp 6 kpl) 96600 kynsiklipperi, ketjulla, 6 cm
6669 kynsiklipperi, iso, kynnen keräilijä (tp 6 kpl) 96610 kynsiklipperi, 6 cm
6701 kaksoisinstrumentti, metalli, 11 cm (tp 4 kpl) 96612 Kynsiklipperi, 6 cm, matta
6971 pedi-care jalkojenhoitosetti, väri: keltainen 96650 kynsiklipperi, viilalla, 8,2 cm
6972 pedi-care jalkojenhoitosetti, väri: lime 96652 kynsiklipperi, viilalla, matta, 8,2 cm
6973 pedi-care jalkojenhoitosetti, väri: oranssi 96660 kynsiklipperi, 8,2 cm
6977 pedi-care jalkojenhoitosetti, klipperi, väri: sininen 96669 kynsiklipperi, iso, kynnen keräilijä (tp 6 kpl)
64803 Hiussakset, 11,5 cm 96701 kaksoisinstrumentti, metalli, 11 cm (tp 4 kpl)
64805 hiussakset, 14 cm 964803 hiussakset, 11,5 cm
64808 hiussakset sormituella, 18 cm 964805 hiussakset, 14 cm
64906 ohennussakset sormituella, 17,5 cm 964808 hiussakset sormituella, 18 cm

964906 ohennussakset sormituella, 17,5 cm
Myyntitelineet ja setit

2951 Jojoba-Care, kynsienhoitokynä, 15 kpl Muut tuotteet, Erbe-sarja:
2961 kääntöviilat, 20 kpl, tiskiteline, 4 väriä 1753
2959 kynsiklipperi, RST, 12 x 2631 ja 12 x 2641 1930 safiiriviila "Quicky", 2 karkeutta, mukaan lennolla 
2998 lasikynsiviila "Swarovski" Soft-Touch, 18 kpl 2040 safiiriviila, varpaankynnet, taivutettu, kovera
2952 punkkipinsetit  10 kpl, myyntiteline 2050 jalkaraspi, mineraali, valkoinen

2957
2051 jalkaraspi, mineraali, musta
2505 Hand-Spa, käsien ja jalkojen hoitoaine

6970 jalkaraspi myyntiteline; 10-6030; 10-6031 2520 ripsientaivuttaja, kullattu
6974 Fashion Zetty- pinsetit, display, 24 kpl, 3 erilaista 24006 sakset 15 cm
6975 Neon Zetty- pinsetit, display, 24 kpl, 3 erilaista 24803 hiussakset, RST, ammattilaiskäyttöön,  11,5 cm
6976 Star Zetty- pinsetit, display, 24 kpl, 3 erilaista 24806 hiussakset, RST, ammattilaiskäyttöön, 16,5 cm
69651 piikkiteline Panorama, 82 osaa 91924 kiillotusviila, 3-step, 17,5 cm

19676 lasiviila, "Soft-Touch", värillinen, kotelo valkoinen
91967 lasiviila, "Soft-Touch", läpinäkyvä, kotelo musta mokka
92243 pinsetit, "cosmetic", punainen, RST
92244 pinsetit, "cosmetic", musta, RST
92245 pinsetit, "cosmetic", valkoinen, RST

* suorateräinen malli, sopii diabeetikoille 92506 Jojoba-Care kynsienhoitokynä (yksittäin pakattu)

Huom. Toimitusmaksuna perimme  aina vain 10 €, alv 0 %. 
Toimitamme tällä hinnalla kaikki tilaukset postipakettina perille apteekkiin.

sakset, kynsi, 9 cm, suorat (tp 2 kpl), * leikkurit, iho, 6 mm terä, 10 cm, *
leikkurit, iho, 10 cm, terä 6 mm, * leikkurit, iho, 10 mm terä, 10 cm, *
leikkurit, iho, 10 cm, terä 10 mm , *

leikkurit, suora terä, diabeetikolle, RST, 11 cm, *

Hand-Spa käsien ja jalkojen hoitoaine
myyntiteline 12 kpl


	Taul1

