
September acties

OCTOPUS
Spray Motor

PRIMUS TOUCH
Spray Motor

DELFINO
Spray Motor

GENIUS
Spray Motor

OMNICUT
Eelt frees

€ 1.395,- € 1.995,- € 1.295,- € 1.395,- v.a. € 395,-

SUPER DEALS

Alcohol MondmaskersMesjes Bescherm doekenHandschoenen Desinfectie

* Frees advies op display * aan/uit schakelaar op handstuk * vocht & lucht apart instelbaar * met memory standen *
* 100% made in Germany *

Ortho Spray Keramische Frezen Funda PodoLuxo Wave ledPlato Meubel

Handschoenen Hars PatronenRefectocil SchortenHandschoenen Podisan

5 liter can
v.a. € 9,00

pak à 50 stuks
v.a. € 2,95

pakje à 100 stuks
v.a. € 9,50

pak à 500 stuks
v.a. € 12,50

nitrile pak à 100 stuks
v.a. € 4,50

pot met 110 doekjes
v.a. € 2,65

latex & vinyl
 v.a. € 4,65

Azuleen, Tio2 & Honey
80 & 100 ml v.a. € 0,90  

alle kleuren wimperverf
nu: € 3,95

wegwerp schort 100 st. 
nu: € 6,25

voordelig en poedervrij
v.a. € 3,50

instrumenten desinfectie: 
nu: € 8,95

€ 295,- € 345,- € 695,- € 695,-v.a. € 23,89

welkom in onze winkel & showroom : 6 dagen per week geopend
doe snel en voordelig al uw praktijk inkopen online: www.praktivak.nl

GELDIG T/M 2 OKTOBER 2018

Orion meubel
€ 495,-

Cryo stift set
€ 195,-

Kaluga podo
€ 2.795,-

Millenium unit
€ 5.500,-



  

Pedicure Stoelen
Altijd 3 jaar garantie op de motoren van al onze behandelstoelen 

v.a. € 895,-€ 1.295€ 1.495,- € 995,-v.a. € 1.395v.a. € 1.395,-

Behandel banken3 motor
 1.850,-

 650,-  895,-  1.095,-  1.850,-
1 motor 3 motor 4 motor

Hars & Paraffine

1. Harsstrips eco pak à 250 st. : 6,25
2. Harsstrips op rol (70 meter) : 9,50
3. Hars-patronen (alle soorten): v.a. 0,90 
4. ESPA prafinne heater (voor voet) 85,-
5. Premium after wax olie & lotion : 8,95
6. harsverwarmers enkel (v.a.22), duo (v.a40) of trio (v.a.45)

ZuilClassicPromessa Podo FitSigmaElite

1 motor

nu: alles 10% korting

* optioneel : wielen, voetbediening, verwarming, kleur *
* alle podostoelen zijn ook leverbaar in beauty-uitvoering *

*** Nieuw bij Praktivak ***

BOREN & FREZEN
Alle Busch producten : 10% korting

Set met 5 eco diamant frezen:                     nu: 23,00
MedCap Diamant slijpkapjes div. maten:   v.a. 19,35 
Keramische Frees diverse maten:              v.a. 23,89 
Speed Frees diverse maten:                           v.a. 23,17

Astonishing Nails 
Gelosophy Soak Off Gel Nagellak
in 90 verschillende kleuren

INSTRUMENTEN
alle DOVO instrumenten: 10% korting

RVS instrumenten set 12-delig in etui: €85,00
RVS instrumenten set 5-delig: €57,50

Hoektang 14cm: 17,00   Nageltang 13cm: 15,95
Etui+wasbare hoes: €9,95 Dubbel-scharniertang: €45,00

Nu slechts :  17,95
bekijk het gehele 
Astonishing assortiment 
op : www.praktivak.nl 



veel voordeel op verbruiksartikelen

ALCOHOL 70% SOFT GLOVE TISSUES MILIA NAALDEN CELSTOF DEPPERS FLEECY WEB

DESINFECTIE BAK ULTRASOON ULTRASOON DERMABRASIE MESJES STERIEL PODISKIN

Praktivak Kwaliteit
3 flacons 1 liter: 6.96 

Poeder of Poedervrij
5 pak à 100 st: 24,95  

  Pak à 100 st.
10 st: 7,50 40 st: 28,- 

steriel
pak à 100 st: 3,25  

2000 Deppers
4 rollen à 500 st: 7,35  

Vel van 22,5 x 40 cm
per vel 3,75

Groot met zeef: 13,95 
 Klein met zeef: 4,55

Klein model: 39,95
Groot model: 65,00

Groot met verwarming
nu: 115,- 

Dermabrasie kristallen
fles 2 kg: 9,95

Swann Morton steriel
100 stuks v.a.11,95 

Huid-Desinfectans 
1 ltr: 6,95  5 liter: 29,95

VILTRINGEN WATTENSCHIJFJES OMNI-FIX MUTSEN PEDICURE MESJES OPVANG SCHAAL

SEKUDRILL DURR ID 212 DURR ID 220 ALCOHOL 80%SEKUSEPT POEDER HARSSTRIPS

Groot: vel à 72 st. : 11,95
Klein: vel à 144 st.: 13,95 

Rond 10 x 80 : 7,50
Ovaal 10 x 40 : 7,50  

5 cm x 10 mtr : 3,95
10 cm x 10 mtr: 6,65  

Disposable baret
250 st: 11,25  

type medi-klingen
pakje 100 st: 22,95  

Hard: 9,50
Zacht oprolbaar: 29,95  

(in diverse kleuren)

Boren & frezen (CE) 
 flacon 2 ltr.: 18,50  

Voor instrumenten (CE)
flacon 2,5 liter: 49,95

Boren & frezen (CE)
flacon 2,5 liter: 33,95

Voor desinfectie
can 5 liter: 14,75 

Voor instrumenten (CE)
emmer 2 kg.: 33,95

Rol van 70 mtr.: 9,50
250 strips (tekno): 6,25

Alles voor de ambulante pedicure

Koffer groot+trolley & zijvakken:         €139,-   
Pedicure koffer VERON:                    v.a. €429,-
Koffer Luxe-D “made in Germany”:    €265,-
Koffer Luxe-E  “made in Germany”:    €275,-
Optie koffer D & E: grote of kleine trolley  

Beensteun met tas:              €52,50
Ambulant loeplamp:           €39,50
Bevestiging loeplamp:        €15,-
Ambulant kruk: v.a.            €15,-
Zweedse ambulant kruk:    €65,-

Medische Pedicure

Doppler apparaat:               €155,-   
Tip-Term:                              €17,50
Huid thermometer:             €32,95
Mono-filament 10 gr:          €10,95
Mono-filamment 10 gr B:   €16,95  

Stemvork 128 Hz:           €12,95   
Stemvork spanner:         €16,50
Voetlengte meter:           €12,95
Binnenmaat meter:        €17,50
Voetspiegel:                      €19,95

PRAKTIVAK PRAKTIJK TIPS
MINI LED LOEPLAMP AFDRUK-SET VOET JACUZZI PODO WELLNESS SPRAY VLOEISTOF HOTSTONE HEATER

   €39,50,- €53,50  €595,-  €2.495,-  €11,20

BUDGET NITRILE
Handschoenen

ALL CLEAN
desinfectie

DIVERSE TROLLEYS
voor ambulant

STAR-LED
loeplamp

OPVANGSCHAAL
met arm support

BEENSTEUN
opvangschaal & tas

€4,50 €48,95€285,-€75,50

- Naturel
- Lavendel
- Citroen

€115,-

v.a. €24,95€75,-



TABOURETS

LOEPLAMPEN

MEUBELS

NAJAAR 2018 DEALS:

RolmeubelMimosa-2

PRAKTIVAK BV.    
parallelweg 7d - 5349 ad - Oss

telefoon: 0412-405402  - fax: 0412-632195  
e-mail: info@praktivak.nl

info: www.praktivak.nl

Keuze uit meer dan 30 verschillende tabourets.
nu met actie-korting: prijzen al vanaf €75,- 

Keuze uit meer dan 25 soorten loeplampen.
nu met actie-korting: prijzen al vanaf €35,- 

Keuze uit meer dan 35 soorten praktijkmeubels.
nu met actie-korting: prijzen al vanaf €95,- 

uithard lamp flesjes display tafel lampafzuiger

€35,-€35,- €25,- €49,-

nageltafels met ingebouwde afzuiging

€350,- €395,- €195,- €145,-

MANICURE & NAGELS

BEAUTY STOELEN:

Yag-laser

€3.550,-

schimmel nagelspedicurestoel incl. schaal

€495,- €99,-

**PRAKTIVAK TRAINING & OPLEIDING**

cursus
CRYO-STIFT

3 accreditatiepunten

cursus
FREZEN

3 accreditatiepunten

cursus
OMNICUT

3 accreditatiepunten

cursus
FOOTLOGIX

gratis

cursus
NAGELBEUGELS

9 accreditatiepunten

Montana Soft Beauty Star Promessa Soft
beauty stoelen met September korting

€1.495,-€1.295,-€1.395,-


