
INVITE   UITNODIGING   INVITATION

Profiteer van onze
spectaculaire acties!

Zaterdag 21 & Zondag 22 Mei
van 10.00 uur tot 17.00 uur doorlopend



Update je interieur!

Prachtige Wellness tafel 
+ gratis soft heating 

Van 3.195,00  voor 2.699,00 

Of lease 97,61 per maand

CHARA

Met onze Opendeuracties
zit u meer dan goed!

Nieuw: tot -15%
Showroommodellen: -25% 

15 stuks OP = OP

Pedicure behandelstoel

Van 2.296,00  voor 2.100,00

Of lease 81,90 per maand

SADIRA



Full option behandelstoel

Van 2.500,00  voor 1.899,99 

Of lease 74,00 per maand

GIRTA NEXT

Behandelstoelen / meubels

Bekijk ons volledige assortiment:

Massage / Wellness tafels

Genomineerd als
‘Beste stoel van 2021’

DIRECT LEVERBAAR!!

Behandelstoel

Nu ook als volledige Black 
Edition

Van 2.400,00  voor 2.296,00,00

Of lease 89,54 per maand 

MUNCHEN
OLYMPIC QUEEN

Made in Germany



Get your face
in shape.

Profiteer van 
winstgevend

verdienmodel!

GEZICHTSBEHANDELING
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Boost je business!

Natuurlijk mooi op elke leeftijd.

Bezoek superboost.be voor meer informatie,
foto’s en ervaringen. Geef jouw business een boost!

Superboost geeft je de zachtheid van een cosmetische verzorging 
met de impact van een medische behandeling. De huid wordt 
dikker, elastischer en gaver. Een activering van de  gezichtsspieren 
die door veroudering lui zijn geworden. De mogelijkheden zijn zeer 
gevarieerd en zeer uitgebreid, deze behandeling geeft resultaat op:

• Huidverjonging
• Verminderen van (fijne) rimpels
• Oog- en wenkbrauwlift
• Haarverbetering (versterking +30%)
• Onregelmatige huid

• Grove poriën
• Pigmentatie
• Acné
• En nog veel meer

Snel en

pijnloos

Bewezen

resultaat



REVOLUTIONAIRE
HUIDANALYSE TECHNOLOGIE

VOOR ADVIES OP MAAT
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HUIDANALYSE

• Meet diepte, lengte en breedte van een rimpel

• Persoonlijk rapport met resultaten en advies

• Universeel eigen producten zijn toe te voegen

• Hydratatie • Sebum

• Elastiticeit • pH waarde

• Melanine • Structuur

• Poriën • Haarmeting

‘S WERELDS MÉÉST INNOVATIEVE
HUIDANALYSE-APPARAAT MET 
MICROCAMERA EN DRAADLOZE SONDES!

LEASE

v.a. € 210,-

per maand*

Unieke methode voor 
het meten van diepte, lengte 

en breedte van rimpels.



Luxo statief ORIGINAL
Van 179,00  voor 159,00 

Anubis Care is LUXO experience center

MINKA
Spraytechniek + LED

+ interne spray

Van 2.250,00  voor 1.980,00 

Of lease 77,22 per maand

VIVALDI LINE

Pedicure motor met
pododent 1 handstuk

Van 2.170,00  voor 1.953,00 

Of lease 76,71 per maand

JET SPRAY LCD

Bekijk ons volledige assorti-
ment pedicure machines met 
spraytechniek vanaf € 599,00

GRATIS
Draagzak

Luxo Circus LED

Van 495,95  voor 399,95 

LOUPELAMP (L)

Luxo Wave LED

Van 375,00  voor 318,75 

LOUPELAMP (R)

Voetverzorging

Made in Belgium



Korting alleen geldig op kleding
aanwezig in de showroom.

Niet via de webshop. OP = OP

Klein materiaal pedicure
6 + 1 of 11 + 2 GRATIS

(bij bestelling van hetzelfde product)

Broeken € 19,95

Diverse kleuren
en modellen!



INTERESSE IN ÉÉN VAN 
ONZE ANDERE SKIN 

CARE MERKEN?
 Wees welkom in onze showroom 

voor meer informatie!

Prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten. Druk en zetfouten voorbehouden. Actieprijzen geldig in de maand mei 2022 en zolang de actie-voorraad strekt. 
Niet cumuleerbaar met andere promoties. Op al onze diensten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing: anubiscare.be/algemene-voorwaarden

OPENDEUR WEEKEND  
Zaterdag 21 & Zondag 22 Mei van 10.00 uur tot 17.00 uur doorlopend - Donksesteenweg 212, Brasschaat (nabij Antwerpen, België 

Tel + 32 (0) 3 647 36 12 - info@anubiscare.be - www.anubiscare.be

Geniet van onze demo’s
en een glaasje champagne.

Komt u

óók gezellig

naar onze

showroom in 

Brasschaat?


