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EEN NIEUWE NAAM, EEN NIEUW JASJE... EN EEN UITGEBREIDER ASSORTIMENT!

KRIJG DE TECHNIEK IN DE VINGERS!

LIKE ONS OP FACEBOOK!

Per 1 juli 2016 heeft onze voormalige webshop 

MisteroMilanoNoord een nieuwe naam en een nieuw 

jasje  gekregen: shop4nails. Om jullie de beste en 

hoog kwalitatieve nagelproducten te kunnen bieden, 

hebben wij ons assortiment uitgebreid met 2 andere 

hoogwaardige merken op de markt: Astonishing 

Nails & Urban Nails. Waarom specifiek deze nagel- 

merken en wat kunnen jullie verwachten van al hun 

innovatieve producten? Lees hieronder verder...

Als nagelstyliste wil jij up2date en op de hoogte blijven 

van de laatste trends en ontwikkelingen van het vak! 

Via shop4nails kan je meedoen aan tientallen profes-

sionele workshops, perfectietrainingen en opleiding-

en. Schrijf je snel in om de laatste hippe en creatieve 

technieken in de vingers te krijgen! Tijdens deze the-

madagen krijg je ook de kans om gebruik te maken van 

de beste producten van ons uitgebreide assortiment. 

Meld je aan en kom gezellig langs!...

Houd regelmatig onze Facebook pagina in de gaten... 

voor spetterende acties met de juiste activatiecodes, 

de laatste trendy Nail Art ontwikkelingen, het intro-

duceren van nieuwe merkproducten en het Live effect 

en resultaat op nagels van klanten, de planning van 

alle workshops, perfectietrainingen en opleidingen... 

kortom, al het nieuws van shop4nails!

Je vindt ons ook op:

MISTERO MILANO IN DE UITVERKOOP!

Omdat wij voor andere nagelmerken hebben gekozen, 

staan momenteel de producten van Mistero Milano 

bij ons in de uitverkoop. Op dit moment kunnen jullie 

van extra kortingen profiteren op het Mistero Milano 

assortiment... van maar liefst 50%! Kijk op onze Face-

book pagina voor nog meer acties. Deze producten 

worden dus niet meer nabesteld en daarom zal dit 

aanbod bij ons op termijn verdwijnen. Dus wees snel!

#ASTONISHING NAILS

De beste kwaliteit voor het beste resultaat!

Dankzij 25 jaar ervaring biedt het merk Astonishing Nails 

professionele gel- & acrylsystemen die bekend staan als 

kwalitatieve, sterke en hoogglans afwerkingsproducten.

#URBAN NAILS

Voor betaalbare en vernieuwende producten!

Glitters, pigmenten, chrome en glas-effecten... deze Nagel-

studio heeft een breed aanbod van eigen innovatieve pro-

ducten die garant staan voor het wow-effect bij je klanten!

SHOP NU!

MELD JE AAN!

SHOP NU!

WORKSHOP  Blur effect 

OPLEIDING  Gel Polish 

BEGINNERCURSUS French Manicure Acryl 

   French Manicure Gel 

PERFECTIETRAINING French Manicure Acryl 

   French Manicure Gel

Interesse?   Vraag ons voor de datums en locaties.

Binnenkort bij shop4nails te verkrijgen: 

een nieuw

www.shop4nails.nl

http://izanailsecrets.nl/
http://www.shop4nails.nl/c-2755924/workshops/
https://www.facebook.com/Shop4nails-1563636810518829/
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