30.4.2021 מבצעים מיוחדים עד

AUTUMN IS
A SECOND
SPRING...
WHERE THE
BEST OFFERS
BLOOM

חוזרים
לסביבת
עבודה
בטוחה

מוהה – מילנו ,איטליה

שרה לבוין
כשגיליתי את מעצבת העל שרה לבוין ,הבנתי שפגשתי מעצבת בעלת גישה מעודנת אך "מהפכנית",
בעלת השפעה פריזאית .שרה לבוין החלה מהפכה ,המורכבת משילובי צבע בלתי רגילים ,קווים מפותלים
ואסתטיקה שהופכת את חווית השהייה במכון למהנה במיוחד :רגע של הרגעות בסביבה אלגנטית ומזמינה.

מוהה – מילנו ,איטליה

במקום שבו את מטפלת בעצמך ,בתקופה כל כך מלאת דאגות ,אנו עושים מהפכה :מציעים ללקוחה חוויה
גלובלית של "ישות יפה".
כולנו נצא ממנה מרוצים ומנצחים.
דנילו מלטי
									

סלון מוהה – מילנו ,איטליה

 100בטיחות

בדרך כלל הבקטריות
נמצאות על הקרקע.
חיטוי של הנעליים בכניסה
פירושו
חיסול  50%מהבעיות

מילת המפתח:
"חיטוי"

עמדת חיטוי  3ב1-
עמדה ,סורק תרמי מחטא ידיים וקובטו,
המשטח לחיטוי נעליים.
(קיימים גם בנפרד)

סרוק אותי

1
מחטא
ידיים

2
סורק
תרמי
למדידת
חום
הגוף

3
קובטו
לחיטוי
הנעליים

קובטו
עם משטח מחורר לצורך זרימת
נוזל האטומיזציה ,הנוזל המחטא,
הפועל על הסוליות באופן שאינו
מזיק לבני אדם ,ואינו גורם נזק
לנעליים.

עם משטח מחורר לצורך
זרימת נוזל האטומיזציה ,הנוזל
המחטא ,הפועל על הסוליות
באופן שאינו מזיק לבני אדם
ואינו גורם נזק לנעליים.

נורית אדומה
בזמן הפעולה

הפעלה אוטומטית
באמצעות חיישן לחץ
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UVC-TOTEM, UVC-MINI TOTEM
רשומים כMEDICAL DEVICE CLASS 1 -
במשרד הבריאות האיטלקי

קובטו
מתקן UVC
מיני בלוק -
UVC

 100בטיחות

רחץ את ידייך לעתים
תכופות וחטא את החפצים
המצויים בשימוש נרחב
הגן עלינו מפני הידבקות
טיפות נגועות נוטות ליפול
לכיוון הקרקע
איסוף אוויר מזוהם מלמטה
הוא הפעולה הטובה ביותר
תכנן חיטוי עמוק ובטוח

מתקן  UVCמיני

זהו למעשה מטהר אוויר ,להצבה
בכניסה לסלון ,בחדרי טיפול ,בחדרי
הלבשה ,בשירותים ובמעליות .שומר
על חללים קטנים מטוהרים  24שעות
ביממה .מאפשר חיטוי של  30מטר
מעוקב בשעה.

מתקן – UVC

סרוק אותי

זהו מטהר אוויר אוניברסלי החיוני
לשמירה על סביבות עבודה מטוהרות
 24שעות ביממה .מאפשר טיהור של
 120מטר מעוקב בשעה.
ניתן להשתמש במתקן  UVCמיני
ובמתקן –  UVC 24שעות ביממה
בנוכחות בני אדם.

בלוק

רשת מדורגת לזרימת
נוזל חיטוי אטומי

מאפשר חיטוי מהיר של חפצים יום
יומיים קטנים שבהם נעשה שימוש
במכון ,כגון מברשות שיער ,מספריים,
מסלסלי שיער ,וכו'.
מיקומו בכניסה למכון מאפשר חיטוי
של החפצים האישיים של הלקוחות
כגון משקפיים ,עטים ומפתחות.
לבלוק יש כיסוי פרספקס הניתן
להחלפה .הוא מופעל ידנית באמצעות
לחיצה על כפתור להתחלת החיטוי
לפרק הזמן הנבחר.

מתקן UVC

קובטו

3,999

 ₪במקום ₪ 6,665

מתקן  UVCמיני

₪ 2,180

במקום ₪ 3,635

בלוק

₪ 3,270

במקום ₪ 5,450

מתקן UVC
 ₪ 6,350במקום ₪ 10,585

חבר בשם
קיטור

עדן

עמדת חפיפה בשילוב מערכת לפיזור
אדים חמים ועיסוי בעזרת זרם אוויר.
מושב הניתן לכיוון עד למצב אופקי,
כיור ניתן להטיה עם תאורת ,RGB
הדום לרגלים חשמלי
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 100בטיחות
גלובו הוא כובע איגלו עם מצחיית פרספקס שקופה.
המצחייה של הלקוח ניתנת להסרה ולפתיחה בחלקה העליון לצורך אוורור.
ניתן להשתמש בו עם יחידות חפיפה רבות של קבוצת מלטי והוא מאפשר
שמירה על ריחוק ללא חשש ,אפילו במהלך מריחת צבע שיער.
מצחיית מגן
מגנה על הלקוחות
על ידי חומרים חיצוניים
הנמרחים באמצעות ברגים
לצורך השימוש

פתח לידיים לצורך מתן
טיפול ועיסוי הקרקפת

אם יש לך כבר כובע איגלו,
ניתן לרכוש את מצחיית הפרספקס השקופה בנפרד.

איגלו

כובע איגלו

גלובו

כובע איגלו כולל מצחייה

ויזיירה

אופציונלי לאיגלו

חשוב:
כובעי האיגלו והגלובו מתאימים ליחידת חפיפה עדן וכן לדגמים:
Lord Nelson, Up-Down, Mystery, Skywash Primaclasse, Skywash Fashion,
 Skywash Swing and Lazzaroודגמים רבים נוספים.

ופומיסט 2.0

איגלו

עדן פלוס הוא מוצר ייחודי המאפשר להציע טיפולים באדים חמים וקרים.
הקיטור מבטיח את טיהור הקרקפת והשיער .המושב הניתן לכיוון ,בשילוב
עיסוי בעזרת זרם אוויר ותאורת לד  RGBבכיור ,יספקו ללקוחות חוויית
הרגעות יוצאת דופן ובטוחה לחלוטין.

במכון,
לבשו תמיד אמצעי הגנה
כובע מגן הוא הדרך
הטובה ביותר להעניק
בטיחות רבה יותר

פינת טיפוח
הציפורניים

רינג,

בייבי,

שרפרף עבודה

₪ 2,290

סקיי שחור 008C

₪ 520

שרפרף מניקור רב תכליתי
במקום ₪ 3,820

במקום ₪ 865
008 C

אופציה
לגלגלים מהירים
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שחור
וחום

סקיי שחור  +גימור שחור ובסיס עגול

מניקור דלקס

גאלה

כיסא עבודה מסתובב ,צבע שחור 008
עם גימור שחור  /אפור ,או בחום בלבד

כיסא סטיילינג מסתובב,
צבע שחור 008
עם בסיס עכביש 1,990
במקום ₪ 4,500

עם בסיס כוכב  ₪ 2,450במקום ₪ 6,700
עם בסיס עגול  ₪ 2,590במקום ₪ 6,900

סקיי שחור  +גימור אפור
בסיס עגול

סקיי חום  +גימור חום
בסיס עכביש

בסיס כוכב

₪

008 C

צבעי
הסתיו

מושב ניתן
לכוונון

סקיי ווש פאשן,

אוויר

עמדת חפיפה עם ידיות מאלומיניום מוברש,
עיסוי בעזרת זרם אוויר והדום רגליים חשמלי

עם בסיס בלוק מארה 13,990
		

פט

נט

 ₪במקום ₪ 23,500

סקיי ווש פאשן,
		

בי

כיס

א דו-
מצ

קומפורט

עם תמיכה מתכווננת חשמלית לרגליים

10,500

 ₪במקום ₪ 17,500

סקיי ווש פאשן,
7,500

קבוע

 ₪במקום ₪ 12,500

בסיס לונה בלוק

בסיס בלוק מארה
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830B

921C

575B

918C

927C

563C

535B

585B

173C

008C

קאתי

ליידי קאתי

כיסא עבודה מסתובב עם ידיות מאלומיניום מוברש

עמדת חפיפה עם כיור ניתן לכיוון
וידיות מאלומיניום מוברש

עם בסיס כוכב  ₪ 2,250במקום ₪ 3,750
עם בסיס עגול  ₪ 2,390במקום ₪ 3,990

בסיס עגול
בסיס כוכב

5,200

 ₪במקום ₪ 8,900

830B

לזארו,

921C

575B

קבוע

עמדת חפיפה ארגונומית עם כיור ניתן להטיה

5,700

 ₪במקום ₪ 9,500

918C

927C

563C

535B

585B

173C

008C

טוויגי
כיסא עבודה מסתובב מרופד בסקיי

עם בסיס כוכב ₪ 2,650
עם בסיס עגול  ₪ 2,790במקום ₪ 4,650

במקום ₪ 4,450

אופציה
לתוספת
כרית

בסיס כוכב

בסיס עגול
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קמליונט פאשן,

קבוע

עמדת חפיפה עם ידיות מאלומיניום מוברש
צבע שחור 008C

₪ 4,570

במקום ₪ 7,120

קמליונט סווינג אי.אל
008 C

פט

בי

כיס

א דו-
מצ

נט

עמדת חפיפה עם ידיות מרופדות בסקיי צבע שחור .008C
תמיכה מתכווננת חשמלית לרגליים ומושב מתכוונן

₪ 7,450
ההצעה כפופה להימצאות המוצרים במלאי

במקום ₪ 12,450

בטרפליי או

עמדת עבודה עם גימור
מראה ומתקן למייבש
שיער בצבע לבן  /זהב

בטרפליי אם
זהב

לבן

גובה 190
עומק 22.5
רוחב  80ס"מ

עמדת עבודה עם גימור
מראה ומתקן למייבש
שיער בצבע לבן  /זהב

גובה 190
עומק 22.5
רוחב  80ס"מ

₪ 4,490

₪ 3,900

במקום ₪ 7,490

במקום ₪ 6,500

אפשרות 1533 /
אחסון אחורי
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בטרפליי בי

גרימשילד
סלים ,לקיר

עמדת עבודה עם גימור
מראה ומתקן מייבש
שיער לבן  /זהב

עמדת עבודה אובלית
עם תאורת לד אחורית

גובה 190
עומק 22.5
רוחב  80ס"מ

גובה 180
עומק 5
רוחב  101ס"מ

₪ 3,800

₪ 5,990

במקום ₪ 6,350

במקום ₪ 9,983

אפשרות 1533 /
אחסון אחורי

עיצוב ,נוחות
ובטיחות
בהצעה אחת
גרין סטאר

קלאס ,אוויר

עמדת חפיפה עם עיסוי בעזרת זרם אוויר
ותמיכה מתכווננת חשמלית לרגליים

29,900

 ₪במקום ₪ 49,850

גרין סטאר קלאס,

קומפורט

יחידת חפיפה עם תמיכה מתכווננת חשמלית לרגליים

23,500

UVC-TOTEM, UVC-MINI TOTEM
רשומים כMEDICAL DEVICE CLASS 1 -
במשרד הבריאות האיטלקי

 ₪במקום ₪ 39,150

מתקני  UVCו  UVCמיני קיבלו תעודת
מכשיר רפואי מס'  1ממשרד הבריאות
עם מתקן  UVCשלנו הסביבה בריאה ובטוחה
ב  .100%מתקן  UVCלטהור אוויר בהספק של
 120מטר מעוקב לשעה כלול במחיר המבצע
של יחידת חפיפה גרין סטאר קלאס.
צור קשר עם משווק מלטי הקרוב אליך או צור קשר עם משרדנו לקבלת מידע

גדעון קוסמטיקס בע"מ
טלפון  1800-22-59-222 / 08-9523777שרון – 054-4478090
רחוב שידלובסקי  5א.ת יבנה
כל התמונות הן למטרות המחשה בלבד .קבוצת גדעון שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במוצריה ללא הודעה מראש.
המחירים תקפים למוצרים בסקיי  Bאו  ,Cאלא אם צויין אחרת .ההצעה תקפה עד  30.04.2021ואינה כוללת מע"מ ,הובלה והתקנה.

