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קטלוג ציוד -  דצמבר 2016 
מחיר   תיאור  מוצר   

 

 ₪ 180 משקפיים מגדילות 
בעלות עדשות עם 

מספר גדלים שונים 
 

משקפי לופה 

 1

 ₪ 50 כלי עזר לערבוב 
צבעים בצורה 

אחידה. מגיע עם 
חודים חד פעמיים 

מערבב לצבע 
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 ₪ 18 מקלות למכשיר 
ערבוב צבע 

מקלות לערבוב צבע 

 3

 

 ₪ 40 סרגל למדידת 
סימטריה לגבות 

 

סרגל מדידה לגבות 

 4

 

 ₪ 55  עט סימון +סרגל 
למדידת סימטריה 

לגבות 
 

עט סימון 
+סרגל 

  5

 ₪ 42  כלי עזר אשר ניתן 
לשרטט בעזרתו את 

הגבה בצורה שווה 
וסימטרית , מגיע 

במספר גדלים שונים. 
 

שבלנות לגבות 

 6

 

 ₪ 42  מקלות חד פעמים 
לשרטוט אייליינר לפני 
תהליך האיפור קבוע. 

אייליינר חד פעמי 

 7
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 ₪ 25
מעמד כוסיות מתכתי 

(מגיע בצבע שחור( 
 

מעמד לכוסיות   8

  øéçî  øöåî øåàéú  øöåî  

 

 ₪ 30 כוסיות למילוי צבע 
לתהליך האיפור 

קבוע

כוסיות לצבע
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₪  4 טבעת עם כוסית חד 
פעמית להחזקת 
הצבע על האצבע 
במהלך העבודה.

טבעות
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 ₪ 50 מברשות חד פעמיות 
לסירוק הגבה 

במהלך העבודה. 
המברשת אישית 

לכל לקוחה.

מברשות לגבות
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 ₪ 50 עפרונות שעווה 
לסימון הגבה 

והדמיה לפני תהליך 
האיפור קבוע. 
עמידים מאוד, 

מגיעים ב-2 גוונים 
חום בהיר וחום כהה 

. (מוצר מומלץ)

עפרונות שעווה 
 

לסימון הגבה 
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 ₪ 80

עפרונות שעווה  
לסימון הגבה 
והדמיה לפני תהליך 
האיפור קבוע. 
עמידים מאוד, 
מגיעים במגוון צבעים 

עפרונות/טושים 
שעווה לסימון  

הגבה 
 Purebeau
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 ₪ 50

מסכות פה לשמירה 
על היגיינה 
וסטריליות

מסכות לפה 
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₪  40

לטקס דמוי עור 
לאימון באיפור קבוע 
 

לטקסים  
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מחיר   תיאור מוצר  מוצר   

 

 ₪ 
42

גלגל צבעים 
המראה כיצד יש 

לערבב בין 
הצבעים על מנת 

להגיע לשילוב
הפיגמנטים 

המיטבי.

לוח צבעים  
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 ₪ 
180

פוסטרים 
תדמיתיים של 

החברה 
העולמית 

Purebeau 
למיתוג העסק.

 פוסטר פיור ביו 
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 ₪ 
180

פוסטר מקצועי 
ותדמיתי אשר 

משמש ככלי עזר 
לזיהוי 

הפיגמנטים 
במהלך העבודה 
למאפרות קבוע.

     פוסטר  
Li Pigments
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 ₪ 
60

חומר מאלחש  אמלה  
19

 

בכל רכישה של מכשיר לאיפור קבוע וצבעים ,תינתן 10%הנחה 
על כל המוצרים בקטלוג !
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çøô íò øù÷ åøö  úåðîæäì
08-08-9579777

050-9914422
                     info@dnd-tech.com
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