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Massagestoel TotalSeat (7B018)

Verenigde Staten

“Elke salon zou haar klanten dit moeten gunnen”

Eigenaar Bart ten Oever van TotalSeat
vindt het een goede ontwikkeling dat
de massagestoel in navolging van
de ‘verre landen’ nu ook in Europa
bezig is aan een opmars. “De huidige massagestoel biedt de klanten een
moment van daadwerkelijke ontspanning. In slechts vijftien minuten
ervaart de klant een intensieve en
volledige ontspanning van de nek,
schouders, rug, billen en benen. Een
positieve ontwikkeling die elke salon
haar klanten zou moeten gunnen.”

Laagdrempelig
Vijftien minuten in de massagestoel

Nieuwe

meer ontspannen sfeer te brengen
voor aanvang of tijdens een bezoek
aan de beautysalon of nagelstudio.”
Meer informatie:
TotalSeat,
tel. 033-3020010,
www.totalseat.nl

Massagestoel SL-A27

Dat er in wellnessresorts, spa’s en schoonheidssalons massages worden
gegeven is niets nieuws. Een ontspanningsmassage als extra service – waarbij
de schoonheidsspecialist zelf niets hoeft te doen – is weer iets heel anders.
TotalSeat, eind september aanwezig op Beauty Salon Dimensions, komt nu
met een massagestoel, waarmee het mogelijk is om de klant eenvoudig en
op elk gewenst moment te laten genieten van een ontspannende massage.
Dit maakt de stoel geschikt voor salons waar klanten vaker moeten wachten
alsook voor pedicures en nagelstudio’s. In de VS en Azië is het gebruik van de
massagestoel in salons en studio’s al langer populair.

verbeteren en stimuleren de bloedsomloop. Een ander effect is ontspanning van de spieren, wat direct zorgt
voor een vermindering van stress. In
belangrijke mate draagt de massagestoel bij aan de afname van nek- en
schouderklachten. Het gebruik van
de stoel is laagdrempelig. In tegenstelling tot een masseur kan de stoel
immers altijd worden gebruikt. Ten
Oever tot slot: “Een massage in de
stoel kan gekleed worden ondergaan. Daarnaast is er geen grote of
aparte ruimte nodig om de stoel te
plaatsen. Alle reden dus om middels
een massagestoel klanten in een

ontwikkeling op gebied van permanente make-up bij

Nouveau Contour (8D066)

Cryo Cooling Spot: pigmenteren minder gevoelig
Op het gebied van permanente make-up presenteert Nouveau Contour tijdens
Beauty Salon Dimensions een tweetal noviteiten. Gebaseerd op een nieuwe
techniek biedt Nouveau Contour het High Comfort-handstuk. De slijtagegevoelige onderdelen zitten niet meer in de vaste pen, maar ze zijn verwerkt
in de wegwerp-naaldmodule. Op deze manier blijft het handstuk zelfs na
jarenlang gebruik dezelfde precisie behouden. Eveneens nieuw is de Cryo
Cool Spot. Met dit apparaat kan de huid vóór pigmenteren gekoeld worden,
waardoor pigmenteren minder gevoelig wordt voor de klant.

High Comfort

Ook na de pigmentatie kan met
de Cryo Cool Spot de huid weer
gekoeld worden, waardoor deze
minder zwelling vertoont. Doordat
het apparaat met twee opzetstukken wordt geleverd, kunnen zowel
grotere als kleinere huidzones
behandeld worden. De
Cryo Cool Spot is
Hierdoor ontstaat minder
huidtrauma, het pigmenteren
wordt aanzienlijk aangenamer voor
de klant en er blijft meer pigment in de huid achter. Het nieuwe
High Comfort-handstuk kent twee
nieuwe naaldformules. En het kan
worden aangesloten op de Digital
1000 en Intelligent-machines.

Dit volledig nieuwe handstuk is
gebaseerd op een nieuwe techniek.
De slijtagegevoelige onderdelen
zijn verwerkt in de wegwerp-naaldmodule, waar ze voorheen in de
vaste pen zaten. Zelfs na jarenlang
gebruik blijft het High Comforthandstuk dezelfde nauwkeurigheid
en soepelheid houden als van een
volledig nieuw handstuk.

Cryo Cool Spot

De nieuwe pen beschikt over het
Enforced Retraction System dat
ervoor zorgt dat bij elke incisie
de naald sneller uit de huid trekt.

Dit nieuwe apparaat van Nouveau
Contour maakt het mogelijk om de
huid vóór het pigmenteren te koelen. Hierdoor wordt het pigmenteren minder gevoelig voor de klant.

daarnaast geschikt om
na een intensieve huidverzorgende
behandeling de huid weer tot rust
te laten komen en/of de poriën te
sluiten.
Meer informatie:
Nouveau Contour,
tel. 0495-547409,
www.nouveaucontour.com
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