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HALLO OLA
Dit nieuwe lente- / zomerseizoen brengt 
ons intense kleuren, levendig en vol ener-
gie. Onze inspiratie is gegaan om te baden 
in coca rica in lagunes of warm turkoois 
water, waar we de vulkanen observeren die 
die roodachtige oranje kleuren verdrijven, 
uit die weelderige groene bossen waar toe-
kans en vlinders van duizend kleuren vlie-
gen die ons gevoelens van vreugde, plezier 
en welzijn geven. Dat is PURA VIDA, een 
uitdrukking die ons een Caribisch gevoel 
geeft, een “al het goede” plezier vol geluk. 
Die we graag bij uw salons aanwezig wi-
llen zien. Onze PURA VIDA-collectie is een 
stroom kleuren waarvan we hopen dat jij 
en je kostuums dit seizoen vol lente en po-
sitiviteit zullen zijn.

In de hoop dat je het leuk vindt, wensen we 
je PURA VIDA. 

Een knuffel van Greenik.

Esta nova Temporada Primavera/Verão 
traz-nos cores intensas, vibrantes e cheias 
de energia. Fomos inspirar-nos las quen-
tes lagoas de agua turquesa da Costa Rica 
onde vemos os volcões que expulsam cores 
laranja avermelhados  daquelas frondosas 
florestas verdes onde os tucanos voam e 
borboletas de mil cores que nos trazem 
sentimentos de alegria, prazer e bem-estar.
Isso é PURA VIDA, uma expressão que traz 
um sentir Caribenho, um “tudo bem” cheio 
de felicidade que queremos que esteja pre-
sente nos vossos salões.
A nossa coleção PURA VIDA é um torrente 
de cor que esperamos encha de positivis-
mo a si e as seus clientes nesta  primavera 
/ verão.
Espero que gostem, desejamos-lhe
PURA VIDA.

Um GREENIK abraço .
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COLOR GEL
Ervaar de Greenik Gel Polish. 
Duur: 2 weken.
Drogen in 30 seconden. 
3 stappen systeem.
Makkelijk te verwijderen.

Semi-permanente manicure is momenteel 
de meest populaire trend in make-up voor 
nagels. Dankzij de Greenik Gel Polish-for-
mule blijven je nagels zelfs 2 weken mooi! 
Greenik Gel Polish blijft perfect op de na-
gel, met grote intensiteit en zonder mat te 
worden.
De applicatie is snel en eenvoudig. Het ver-
zwakt de nagelplaat niet en kan zonder pro-
bleem volledig worden verwijderd.

Experimenta o Verniz de Gel Greenik.
Dura 2 semanas.
Cura em 30 segundos.
Sistema de 3 passos.
Facil de eliminar.

Atualmente, a manicure com Verniz de Gel 
é a tendência mais popular na maquiagem 
de unhas. Graças à fórmula Greenik Gel Po-
lish, suas unhas permanecerão lindas por 2 
semanas! Greenik Verniz de Gel permane-
ce perfeitamente na unha, a cor fica inten-
sa, sempre brilhante e não fica mate.
A aplicação é rápida e fácil. Não enfraquece 
a unha e pode ser completamente removi-
do sem problema nenhum.

BLACK & WHITE

NUDES

YELLOWS ORANGES

PINKS

REDS

BORDEAUX

CHESTNUT
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PURPLES

FANTASYS

CAT EYE

EFECTO GLOW

BLUES

GREENS
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- Maximale hechting
- Bescherm de natuurlijke nagel
- Eenvoudige applicatie

Vloeibare basis van eenvoudige applicatie, 
biedt een betere hechting van de kleuren 
aan de natuurlijke nagel.
Droogtijd 30 “LED of 2” UVA.

- Maxima adesão
- Protege a unha natural
- De facil aplicação

Base fluida de fácil aplicação, oferece uma
maior adesão das cores à unha natural.
Tempo de cura 30 “LED ou 2 ‘UVA.

BASE GEL

- Ultra helder
- Lange duur
- Zeer resistent
- Het wordt niet geel

Ultra heldere beschermer. Lange duur voor 
Greenik-kleur. Onberispelijke glans na 
het drogen. Extreem bestendig. UV-filter 
toegevoegd om de kleur te beschermen. 
Het wordt niet geel. Geen plakkerige laag. 
Droogtijd 30 “LED of 2” UVA

- Ultra Brilhante.
- Longa Duração.
- Muito Resistente.
- Não Amarilhenta.

Top Protetor ultra brilhante. Longa duração 
para as cores Greenik. Brilho impecável de-
pois de secar. Extremamente resistente com 
Filtro UV adicionado para proteger as cores.  
Não amarelenta. Tem uma camada pegajosa. 
Tempo de cura em LED de 30 “ou UVA de 2 ‘.

- Ultra helder
- Lange duur
- Zeer resistent
- Het wordt niet geel
- Geen kleverige vacht

Hoge helderheid, het wordt niet geel, 
gemakkelijk aan te brengen. Extreem 
bestendig. UV-filter toegevoegd om de 
kleur te beschermen. Geen plakkerige laag. 
Ideaal om aan te brengen op Acrygel, Gel en 
Acryl. Droogtijd 30 “LED of 2” UVA.

- Ultra Brilhante.
- Longa Duração.
- Muito Resistente.
- Não Amarilhenta.
- Sem Goma.

Top de alto brilho, não amarilhenta, fácil de 
aplicar. Extremamente resistente com Filtro 
UV adicionado para proteger as cores. Não 
tem goma. Ideal para aplicar em Acrygel, Gel 
e acrílico. Tempo de cura 30 “LED ou 2 ‘UVA.

TOP GEL TOP&GO TOP MATE

COLOR BASE

BASES, TOPS & STRONG

WAT IS HET?
Het is een basis met toegevoegd pigment dat 
kan worden gebruikt als basis in French mani-
cure zonder enige camouflage toe te voegen.
Het kan ook worden gebruikt als een nude 
kleur. Het heeft een iets dichtere textuur 
dan onze normale BASE.

O QUE É?
É uma base com pigmento que
pode ser usada como base na
Manicure Francesa sem necessidade 
de camuflagem.
Também pode ser usado como um
Cor Nude. Um poco mais densa que a 
nossa BASE normal.

BF001 BF002 BF003

- Mat fluweeleffect
- Geen kleverige vacht

Matte fluwelen eindbeschermer onge-
looflijk elegant voor elke Greenik-kleur. 
Het heeft geen plakkerige lagen. Droog-
tijd 30 “LED of 2” UVA.

- Efeito Mate Aveludado.
- Sem Goma.

Top protetor de acabamento mate avelu-
dado incrivelmente elegante para qualquer 
Cor Greenik. Não tem goma. Tempo de 
cura 30 “LED ou 2 ‘UVA.
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STRONG

- Ultra helder 
- Lange duur 
- Zeer resistent 
- Het wordt niet geel 
- Geen kleverige vacht 

Ultra heldere en resistente afwerking 
top zonder plakkerige laag, met heldere 
microdeeltjes. Zeer subtiel en elegant 
glanzend effect waarmee elke natuurlijke 
kleur of nagels worden verbeterd. Ideaal 
om aan te brengen op Acrygel, Gel en Acryl. 
Droogtijd 30 “LED of 2” UVA.

- Longa Duração.
- Muito Resistente.
- Não Amarilhenta.
- Sem Goma.
- Com Micro Particulas Brilhantes. 

Top ultra brilhante e resistente, sem goma, 
com micropartículas brilhantes. Efeito bril-
hante muito sutil e elegante para destacar 
qualquer cor ou unhas naturais. Perfeito para 
aplicação em Verniz de Gel, Acrygel, Gel e 
Acrílico. Tempo de cura 30 “LED ou 2 ‘UVA.

BILLIANT TOP&GO

-Bouwer
-Auto-niveau
-Zeer bestendig
-Nagel versterking
-Creëert Extensies
-Verhoogde duurzaamheid GEL POLISH

Toepassen op de BASE. Breng als verster-
king een dunne laag aan op de nagel. Voor 
verlenging van toepassing
met MOLD GREENIK. Droogtijd 60“
LED of 2 minuten UVA.

-Construtor.
- Autonivelante.
- Muito Resistente.
- Fortalece unhas fracas.
- Permite fazer extensões.
- Aumento da duração do Verniz de Gel.

Aplique depois da BASE. Como reforço se 
aplica uma fina camada na unha. Para extensão 
aplique com um MOLDE GREENIK. Tempo de 
cura LED de 60 ”ou UVA a 2 minutos.

BASE FRANCESA BF003
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HYGIËNE IN DE SALON · HIGIENE NO SALÃO

Voor de gezondheid van klanten en professionals

Onze Elemental Line-lijn is gebaseerd op een manicure- en pedi-
cureconcept van maximale asepsis, met behulp van wegwerptools 
om de risico’s van mogelijke ziektebesmettingen te elimineren bij 
degenen die betrokken zijn bij het manicure- of pedicureproces, 
zowel bij cliënten als bij professionals.

We weten dat er momenteel alternatieven voor wegwerp zijn, zoals 
kwartssterilisatoren of autoclaven, maar we weten ook dat het alge-
mene publiek van het wegwerp houdt en dit omdat het elke twijfel 
over de sterilisatie van deze hulpmiddelen vermijdt. We zeggen steri-
lisatie en geen desinfectie, want als we onze tools alleen desinfecteren 
nadat we ze bij onze klanten hebben gebruikt, kunnen we er niet he-
lemaal zeker van zijn dat we vrij zijn van ziekten. Tegenwoordig lijden 
veel klanten en professionals dagelijks aan infecties in de salons wan-
neer ze hun diensten voor manicure en pedicure uitvoeren, omdat er 
een groot gebrek is aan kennis over de risico’s die inherent zijn aan 
het duwen van de nagelriemen, ongeacht het bestaan van bloedingen. 
Het bloed dat in onze handen en voeten circuleert, is hetzelfde als in 
ons menselijk lichaam en daardoor is het meer dan mogelijk om elk 
type besmetting op te lopen. Laten we eens kijken naar de zorg die bij 
het scheerapparaat wordt geleverd om het haar te scheren dat wor-
dt gebruikt in haardrogers. waar de messen altijd worden vervangen, 
zal het zijn dat als we messen zouden gebruiken waarin we de messen 
niet verwisselden en in plaats daarvan ze zouden steriliseren, niet het-
zelfde zouden zijn? Zeker met betrekking tot hygiëne, maar het is niet 
hetzelfde met betrekking tot wat wordt doorgegeven aan klanten ...

In Greenik denken we dat het risico van het duwen van een nagelriem 
hetzelfde is als het gebruik van een haarmes, omdat onze handen het 
deel van ons lichaam zijn waar meer schimmels, bacteriën en virussen 
bestaan, rekening houdend met de interactie met de omgeving, de 

Pela Saúde dos Clientes e Profissionais

A nossa Elemental Line é baseada no conceito de manicure e pedi-
cure de máxima assepsia, usando ferramentas descartáveis a fim 
de eliminar os riscos de possíveis contagios de doenças entre os 
participantes do processo de manicure ou pedicure, sejam clientes 
ou profissionais.

Sabemos que atualmente existem alternativas ao descartável, como 
esterilizadores de bolas de quartzo ou autoclaves. Em geral, sabe-
mos que a população gosta do descartável porque evita qualquer 
tipo de dúvida quanto à esterilização dessas ferramentas. Dizemos 
esterilização e não desinfecção uma vez que se usarmos um an-
ti-séptico entre cliente e cliente, estamos apenas desinfectando, e 
esse ato, embora grato, não impede a maioria dos contágios entre as 
pessoas. Hoje, muitos clientes e profissionais sofrem contagios nos 
salões quando da realização dos serviços de manicure e pedicure. 
Existe uma enorme ignorância sobre os riscos inerentes ao empu-
rrar as cutículas independentemente de sangrar. É comum pensar 
que com as mãos não há risco de contágio, nada está mais longe da 
realidade. O mesmo sangue que circula pelas nossas mãos e pés é o 
mesmo que no resto do corpo humano e o risco de contagio é mais 
do que possível. Podemos apreciar que barbearias e cabeleireiros 
são usadas navalhas, que trocam suas lâminas para manter a higie-
ne. Se essas lâminas fossem esterilizadas, seria a mesmo, no entanto, 
não transmitiríamos aos clientes essa segurança sobre higiene e lim-
peza como com os descartáveis.

Em Greenik, pensamos que os riscos de empurrar a cutícula são os 
mesmos que os que estamos expostos ao usar uma navalha para 
fazer a barba já que nossas mãos são a parte do corpo onde mais 
fungos, bactérias e vírus existem, uma vez que estão em contato 
com o infinidade de objetos e pessoas, o que as torna uma das 

Manicure met wegwerpset
Manicura con kit descartavel
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handen raken oneindige objecten en mensen aan en dat maakt hen 
tot een van de bronnen van de grootste besmetting onder mensen.

Manicure en Pedicure kits met wegwerpgereedschap voor eenmalig 
gebruik. Als een analyse van de afgelopen jaren, realiseren we ons 
dat veel klanten en veel professionals maximale gebruikers en ver-
dedigers van dit concept zijn, maar we weten dat er nog een lange 
weg te gaan is die alleen zal worden afgerond wanneer dit concept 
van maximale asepsis algemeen wordt gepraktiseerd in de gangen. 
Ondertussen zal Greenik proberen de voordelen van dit concept, 
dat tegelijkertijd een uiterst competitief commercieel wapen kan 
zijn, proberen door te geven aan de professionals, rekening hou-
dend met de hoge loyaliteitskracht van de klanten die de salons 
bezoeken en maximale asepsis zoeken. Omdat we niet moeten 
vergeten dat een prijsaanbiedingsstrategie effectief kan zijn bij het 
aantrekken van klanten, maar niet als klantloyaliteit. Omdat in zo’n 
competitieve markt, groeien moeilijk is, maar onderhouden veel 
moeilijker is en klanten de prijs niet bijhouden die ze doen met po-
sitieve ervaringen en onder deze positieve ervaringen in de salons 
om hun gezondheid te beschermen, denk ik dat de kracht van de 
Kits onbetwistbaar is met wegwerptools waarin we prioriteit ge-
ven aan het gebruik van 100% plantaardige grondstoffen.

maiores fontes contágio entre seres humanos.

É por isso que Greenik desde há varios anos se comprometeu 
com extremar os cuidados na realização de serviços de manicure 
e pedicure usando kits de manicure e pedicure com ferramentas 
descartáveis mono uso. Analisando os ultimos anos concluimos  
que muitos clientes e profissionais usam e defendem este concei-
to, mas sabemos que há ainda um longo caminho a realizar que só 
será concluído quando este conceito de máxima assepsia se tornar 
uma práxis generalizada nos salões. Enquanto isso, Greenik conti-
nuará lutando para transmitir ao profissionais as vantagens deste 
conceito, que ao mesmo tempo pode ser uma arma comercial ex-
tremamente competitiva tendo em consideração o alto poder de 
fidelização que produz em clientes que visitam os salões em busca 
de assepsia máxima. Porque não vamos esquecer que uma estraté-
gia de oferta de preço pode ser eficaz em atrair clientes, mas não 
produz fidelização, num mercado cada vez mais competitivo onde 
é difícil crescer, mas mantê-lo é ainda mais difícil. Os clientes não se 
fidelizam por preço, mas por experiências positivas. E sim, entre es-
sas experiências positivas vividas no salões, se algumas protegem 
sua saúde esto hace  inquestionável o poder de los kits de manicure 
e pedicure com ferramentas descartáveis nos quais priorizamos o 
uso de matérias-primas 100% de origem vegetal.

Pedicure met wegwerpset
Pedicure com Kit descartavel.



w
w

w
.g

re
en

ik
co

sm
et

ic
s.

co
m

12

In onze elementaire lijn worden exclusiviteit 
en hygiëne beloond. Elke dag zijn er meer 
salons die bedreven zijn in ons concept van 
manicure en pedicure voor eenmalig gebruik 
met hulpmiddelen voor eenmalig gebruik.
Het is niet alleen een product en een pro-
tocol, maar het vertegenwoordigt een po-
sitionering van de salon naar de klant waar 
het respect voor hun gezondheid en welzijn 
maximaal is. Het geeft veel vertrouwen en 
een hoge loyaliteitskracht van de klanten 
die uw salon bezoeken.

WEGWERP KITS VAN 
MANICURE EN PEDICURE.

GEEN PARABENS · GEEN 
SILICONEN · GEEN TRICLOSAN 

DERMATOLOGISCH GETEST

Wegwerphandschoenen en wegwerp-
sokken met exclusieve emulsie gevormd 
door 100% plantaardige grondstoffen 
uit hernieuwbare bronnen. Verrijkt met 
actieve ingrediënten die de opperhuid 
snel verzachten en de handen en voeten 
hydrateren. Voorkomen van besmetting 
door schimmels en bacteriën (mycose). Het 
volgt strenge kwaliteitscontrole en biedt 
vele voordelen voor salons en hun klanten. 
Exclusieve, veilige en hygiënische service.

Ureum - Hoge hydraterende kracht. 
Vegetable Keratin - Versterkt de nagels.
 Vitamine E - Antioxidant, voorkomt ve-
roudering van de huid.
Copaiba-olie - Antiseptisch, schimmelwe-
rend en genezend.
Pre Act / Akorex L
Bevat limoen en wegwerpstick.

Na nossa linha elementar premiamos a ex-
clusividade e a higiene. Há cada vez mais 
salões fiéis ao nosso conceito de manicure 
e pedicure descartável com ferramentas 
mono uso.
Não é apenas um produto e um protocolo, 
representa um posicionamento do salão 
em relação ao cliente onde eu respeito 
pela sua saúde e bem-estar é o máximo. 
Transmite altos níveis de confiança e alto 
poder de fidelização dos clientes que visi-
tam os salões.

KITS DESCARTAVEIS DE 
MANICURE E PEDICURE.

SEM PARABENOS · SEM 
SILICONES · SEM TRICLOSAN 

· DERMATOLOGICAMENTE 
COMPROVADO.

Kits de luvas e meias descartáveis com 
emulsão exclusiva formada por materias 
primas 100% vegetais de fontes reno-
váveis. Enriquecido com ativos para o 
amolecimento das cuticulas e hidratar 
rapidamente as mãos e pés. Evite a con-
taminação por fungos, bactérias (micose) 
e vírus. Têm um rigoroso controle de qua-
lidade e oferecem inúmeros benefícios 
para os salões e seus clientes. Serviço Ex-
clusivo, seguro e higienico.

Uréia - Alto poder hidratante.
Queratina vegetal - Fortalece as unhas.
Vitamina E - Antioxidante, Previne en-
velhecimento da pele
Óleo de copaíba - Anti-séptico, antifún-
gico e cicatrizante.
Pré-Lei / Akorex L
Contém lima e palito descartável.

ELEMENTAL LINE
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THUISZORG
CUIDADOS PARA CASA

FOOT CREAM

Hemp Seed Oil
And Urea

100% Natural Extract

Amber handcrème met 100% natuurlijke 
extracten.
Amber, bekend als Baltisch goud, zorgt 
ervoor dat onze crème de huid versterkt 
en beschermt tegen de negatieve effecten 
van het milieu, de synthese van collageen 
reguleert, het kalmeert en het helpt de 
stevigheid te behouden. Geschikt voor 
alle huidtypen. Vetvrij.

Hennepvoeten Creme met 100% natuur-
lijke extracten en ureum.
100% natuurlijke hennepzaadolie is rijk 
aan Omega 3 en vitamine E onverzadigde 
essentiële vetzuren voor onze huid, die de 
vermoeide huid voedt, versterkt en actief 
kalmeert. Het bevat UREA-vochtinbrengen-
de crème voor een langdurig voetbevochti-
gend effect en voorkomt scheuren. De crè-
me is gemakkelijk geabsorbeerd, heeft een 
aangename geur en een zachte consistentie.

Creme para as mãos de Âmbar com ex-
tratos 100% naturais.
Âmbar, conhecido como ouro do Báltico, 
permite que nosso creme fortaleça a pele 
e proteja-a dos efeitos negativos do Meio 
Ambiente. Regula a síntese de colágeno, 
acalma a pele e ajuda a manter firmeza. 
Adequado para todos os tipos de pele. Não 
gorduroso.

Creme de cânhamo com extratos 100% 
naturais e uréia.
Óleo de semente de cânhamo 100% natu-
ral. É rico em ácidos graxos essenciais insa-
turados Omega-3 e vitamina E. Nutre, for-
talece e acalma ativamente pele cansada. 
Contém uréia, um hidratante de longa du-
ração que hidrata os pés e evite rachaduras. 
Creme de fácil absorção, Cheiro agradável 
e consistência suave.



w
w

w
.g

re
en

ik
co

sm
et

ic
s.

co
m

14

Een perfecte combinatie van GEL en 
ACRYLIC om de nagel te vormen met 
een geweldig resultaat in een kortere 
applicatietijd.

SLIDING SOLUTION
Vloeistof die ROCK’GEL helpt gemakkelijk 
op de nagel te werken om deze de nodige 
vorm te geven.

Liquido que ajuda a trabalhar facilmente 
ROCK’GEL na unha para dar a forma ne-
cessária.

CLEAR

LIGHT PINK

SOFT WHITE

ROCK’GEL BRUSH

COLD PINK

NATURAL PINK

COVER PINK

EXTRA WHITE

Uma combinação perfeita de GEL e ACRI-
LICO para esculpir a uña com um grande 
resultado num menor tempo de aplicação.

RESISTANCE
FLEXIBILITY

Maximum

Exclusieve borstel met spatel die helpt bij 
de plaatsing van het product.

Pincel exclusivo com espatula que ajuda a 
colocar o produto.

REF. GK.BRG

REF. GK.RGSSREF. GK.RGSW

REF. GK.RGLP REF. GK.RGNPI REF. GK.RGEW

REF. GK.RGCP

REF. GK.RGCLDP

REF. GK.RGC

BASE ROCK’GEL
REF. GK.RGB
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GREENIK ACADEMY
Meld u aan voor onze ROCK’GEL-cursussen om het maximale uit dit geweldige product te halen. 
Lees meer over ROCK’GEL in onze instructievideo’s die beschikbaar zijn op internet of op YouTube.
Inscreve-te nossos cursos ROCK’GEL para retirar o máximo proveito a este gran producto. 
Descobre mais sobre ROCK’GEL nos nossos videos tutoriais disponiveis na nossa web ou YouTube. 

www.greenikcosmetics.com
www.youtube.com/greenik-cosmetics/
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NAIL LACQUER
Met ons assortiment nagellakken kan elke 
vrouw de juiste kleur kiezen volgens haar 
voorkeuren.

A nossa gama de vernizes de unhas 
permitem escolher a cor ideal para cada 
ocasião.

BLACK & WHITE

NUDES

YELLOWS ORANGES

PINKS

REDS

BORDEAUX

PURPLES BLUES

GREENS

CHESTNUT

TOPBASE COLOR
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AQUAGEL

NAIL ART STAMP & SCRAPER and STAMPING PLATES

WAT IS HET?
Transparant semi-permanent email dat op 
de nagel wordt aangebracht, creëert een 
waterverfeffect om gemakkelijk prachtige 
ontwerpen te bereiken: marmer, bloemen, 
wolken ...

HOE GEBRUIK IK HET?
• Breng op de GREENIK BASE 1-2 lagen 
van de geselecteerde semi-permanente 
Greenik-kleur aan.
• In de lamp steken.
• Borstel een dunne laag AQUA GEL op de 
nagel.
• Plaats niet in de lamp.
• Breng met een fijne borstel of aanwijzer 
de gekozen kleur of kleuren aan (kies kleu-
ren die contrasteren, licht-donker). laat het 
product even rusten om uit te breiden en 
het gewenste effect te creëren.
• In de lamp steken.
• Breng TOP GREENIK, TOP & GO GREE-
NIK of TOP MATE GREENIK aan.

O QUE É?
Verniz de Gel transparente, aplicado na 
unha cria um efeito aquarela com a qual fa-
cilmente se obtém  bonitos desenhos: mar-
morizados, flores, nuvens ...

COMO APLICAR.
• Depois de GREENIK BASE, aplicar 1-2
camadas de cor de verniz de gel Greenik 
selecionado.
• Colocar no forno.
• Picelar uma fina camada de AQUA GEL 
sobre a unha.
• Não colocar no forno.
• Com um pincel ou ponteiro fino, aplicar 
a cor ou as cores escolhidas (escolha cores 
de contraste, claro-escuro). Deixar passar 
uns segundos para o produto expandir e 
criar o efeito desejado.
• Insirir no forno.
• Aplicar TOP GREENIK, TOP & GO GREE-
NIK ou TOP MATE GREENIK.

Hiermee kunt u op een eenvoudige manier 
prachtige afdrukken op de nagels maken. Ge-
bruik met traditionele email en gelverven.
Benodigd gereedschap om de ontwerpen 
van prints op de nagels te krijgen:
· Verzegel met twee siliconen gezichten 
en twee spatels van verschillende grootte. 
REF: NASS
· STEMPELPLAAT VOOR NAIL ART. 
Stempelenplaten met 10 of 12 verschillen-
de ontwerpen per eenheid. REF. NASP1 · 
NASP2 · NASP3 NASP4 · NASP5

Stempel uw ontwerpen met Stamping Gel, 
maximale pigmentatiegel voor een intenser 
resultaat. Katalyseer in lamp.

Permite, de maneira simples, a criação de 
belas impressões nas unhas. Use com ver-
nizes tradicionais e Gel Paint.
Ferramentas necessárias para obter desen-
hos de estampas nas unhas:
· Selo com duas faces de silicone e duas es-
pátulas de tamanho diferente. REF: NASS
· NAIL ART STAMPING GEL.
Carimbos com 10 ou 12 modelos diferen-
tes por unidade. REF. NASP1 · NASP2 · 
NASP3 · NASP4 · NASP5

Carimbe os seus desenhos com Stamping Gel, 
gel de máxima pigmentação para  obter um re-
sultado mais intenso. Catalisar no forno.

Stamping Plate

REF. SG01 BLACK REF. SG02 WHITE
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PAINTING GEL

GREENIK PENSEEL

Gels om te versieren. Hoge pigmentkleuren 
en maximale dekking zonder plakkerige laag, 
ideaal voor fijne lijnen, halen en verlopen.

Geles para decorar. Cores de alta pig-
mentação e cobertura máxima sem 
goma, ideal para linhas finas, traços e 
degradados.

LINER Nº 1 (7 mm)

Borstel met schuine snijharen voor het rea-
liseren van ontwerpen / tekeningen met 
gemengde kleuren in één beweging.

Zeer stabiele dunne en korte borstel, ideaal voor 
het nauwkeurig afbakenen en contouren van 
ontwerpen. Het vergemakkelijkt het snijden van 
fijne lijnen en krijgt meer gedetailleerde werken.

Escova com cerdas de corte inclinadas para
realização de desenhos misturando varias  
cores num único traço.

Pincel fino, curto e muito estável. Ideal para 
delinear e contornar com precisão os des-
enhos. Facilita o desenho de linhas finas, 
obtendo trabalhos mais detalhados.

ONE STROKE BRUSH. CUT OFF.

NAIL ART BRUSH. LINER BRUSH 7mm
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SHINE POWDER

SPIDER GEL
WHITE 15 ml
BLACK 15 ml

Gel met veel elasticiteit en pigmentatie om 
lijnen te trekken. Leuk, veelzijdig, duurzaam 
en gemakkelijk te gebruiken. De elasticiteit 
van het product maakt het maken van per-
fect rechte en getekende lijnen zeer een-
voudig. U verbetert het effect (3D) als u 
het aan het einde van het ontwerp toepast. 
Beschikbaar in zwart en wit.

WHITE 15 ml
BLACK 15 ml

Gel com muita elasticidade e pigmentação 
para desenhar linhas. Engraçado, versátil, 
durável e fácil de usar. A elasticidade de 
produto permite obter linhas perfeitamen-
te retas e desenhos de forma muito sim-
ples. Pode conseguir o efeito (3D) aplicar 
no final do desenho. Disponível em branco 
e preto.

Poeder dat wanneer het wordt gemengd 
met glazuur en gel voordat het de lamp 
binnengaat, een briljant effect creëert 
dat de nagels en ontwerpen die worden 
gecreëerd, zal verbeteren en glans en gla-
mour aan uw handen en voeten zal geven.

SUGAR 3.5 g
Blauw effect. Zeer delicate heldere reflectie 
van glitterpoeder, blauwe reflectie.

MERMAID 3.5 g. 
Supershine-effect Extra helderheid om 
enkele of alle nagels of ontwerpen die erop 
zijn gemaakt te verzachten.

Pós que quando misturados com verniz 
e verniz de gel (antes de entrar no forno), 
permitem um efeito brilhante que exaltará 
as unhas e os desenhos realizados, obtendo 
mais brilho e glamour para suas mãos e pés.

SUGAR 3.5 g
Reflexo brilhante muito delicado de pó de 
glitter, reflexo azul.

MERMAID 3.5 g.
Extra brilho para iluminar algumas ou todas 
as unhas ou desenhos criado nelas.
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VLOEISTOF, ACCESSOIRES & VIJLEN

NAILPREP 1L y 300ml

Ontvet en dehydrateert de plaat van de 
natuurlijke nagel die deze voorbereidt 
voordat de Gel Polish-basis wordt 
aangebracht en de hechting wordt verhoogd.

Desengordura e desidrata a unha natural 
para prepará-la antes da aplicação da base  
do verniz de gel aumentando sua adesão.

REMOVER 1L y 300ml 
Om de Gel Polish te verwijderen. Bevat oliën 
om de nagel tegen het verwijderingsproces 
te beschermen. Verwijder de gellak in 8-10 
minuten.

Removedor de verniz de gel. Contém óleos 
hidratantes para proteger do processo de 
retirada do verniz de gel. Retira o vernizde 
gel em 8-10 minutos.

CLEANSER 1L y 300ml

Ontsmettingsmiddel voor handen, voeten 
en nagels. Reiniger voor elke plakkerige laag 
tussen de verschillende stappen van gellak en 
aan het einde ervan.

Desinfectante para mãos, pés e unhas. 
Limpador para camada de dispersão entre 
as várias etapas de envernizamento e no 
final do mesmo.

POLISH REMOVER.
Acetone Free 1L.

Acetonvrije remover voor het reinigen 
van traditioneel email.

Removedor sem acetona para retirar o ver-
niz tradicional.

POMP 150ml
REF. GK.POMP

REF. GK.CLEAN300
REF. GK.CLEANLT

REF. GK.REM300
REF. GK.REMLT

REF. GK.PREP300
REF. GK.PREPLT

REF. GK.PREMLT

LED UV NAIL LAMP 48 W 
48w vermogen
Timer 10 | 30 | 60 | 90 seconden.
Dubbele uithardingssnelheid.
Slimme sensor.
Smart Overheat Protector.
Digitale tijdweergave.

Temporizador 10 “, 30” e 60 “.
Modo de redução de calor

NAIL COTTON WIPE 600 pcs.

Veegt af zonder pluis. Afmeting 5 x 5 cm.
Toalhinas sem pelo. Medida 5 x 5 cms.

REF. GK.NCWN

COTTON BOX.
REF. GK.BCW
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DUAL TIPS
FOR ROCK’GEL

REUSABLE

www.greenikcosmetics.com
120 pzSIZE nº 0-11

PEDICURE FILE
Ergonomisch en met wegwerp onderdelen.
Ergonômica e com reposição descartáveis.

REFFILS 100 gr 180 gr.

V E R W I J D E R B A A R 
MINIBUFFBLOK 240gr.
Voor de voorbereiding van de natuurlijke 
nagel. Creëert porositeit in de nagel voor 
een betere hechting van het product. Eén 
kant van het minibuffblok voor elke hand.

MINITACO
DESCARTÁVEL 220gr.
Para a preparação da unha natural. Cria 
porosidade na unha para maior adesão do 
produto. Tem dois lados, um para cada mão.

NAIL FILE 100/180 gr.
Lima Half Moon.
Lima Half Moon.

REF. GK.LHMG

SANDING BAND Core & Fine

CORE: 80 gr, zak 100 stuks.
FINE: 240 gr, zak 100 stuks.

GROSSO: Gramagem 80. Saco 100 un.
FINA: Gramagem 240. Bolsa 100 un.

REF. GK.LPED

REF. GK.MNT24 REF. GK.SBG80
REF. GK.SBG240

REF. GK.RF100
REF. GK.RF180

NAIL TIPS 250 pz.
Halve maan. Color natural.
Half Moon. Natural color.

REF. GK.NTN250

DUAL TIPS 120 pz.
Halve maan. Natural color
Half Moon. Natural color.

REF. GK.RGDT250

DRILL HEAD
REF. GK.NDSB

NAIL FORM 500 pz Roll.
Nagel Extension 500 stuks per rol

Nail Extension Adhesive.
REF. GK.NF500

COLOR CHART 50 tips.
REF. GK.CTCV50

TIPS GLUE 10gr.
REF. GK.TG.10

NAIL TIPS
NATURAL - HALF 

profesional products

250 ud.

www.greenikcosmetics.com

250 pzSIZE nº 1-10
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GREENIK ACADEMY

Professioneel zijn in elke activiteit vereist voorafgaande training 
en nagelstyling is geen uitzondering en waar een goede basistra-
ining een enorm levensonderhoud is, omdat je dan een continu 
proces van het leren van nieuwe technieken en het verwerven van 
ervaringen kunt ontwikkelen.

Om dit doel te bereiken, stelt Greenik verschillende trainingen 
tot uw beschikking, van manicure en basispedicures tot vijltech-
nieken, beeldhouwtechnieken en verschillende cursussen op nai-
lart-niveau. We kijken ernaar uit om je te helpen dit mooie beroep 
te starten of te ontwikkelen.

Ser profissional em qualquer atividade requer formação previa. O 
estilismo das unhas não é exceção, uma boa formação básica é uma 
enorme garantia, onde desenvolver mais tarde um processo contí-
nuo de novas técnicas e aquisição de experiência.

Para isso, Greenik coloca à sua disposição vários cursos de manicu-
re e pedicure básico a técnicas de limar. Assim como Técnicas para 
esculpir unhas e vários cursos de Nail Art. Estamos á vossa espera 
e encantados em ajudar a iniciar ou desenvolver esta profissão tão 
fascinante.
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PRODIPEL is een Spaans bedrijf gespecialiseerd in de esthetis-
che sector met meer dan 20 jaar ervaring in de sector. PRODIPEL 
heeft de Global System-methodologie ontwikkeld en werd de pro-
fessionele oplossing zonder chirurgie voor de beste esthetische, 
gezondheids- en wellnesscentra. 
Op dit moment kent het een sterke groei, waardoor het, naast het 
gehele Galicische grondgebied, aanwezig is in een groot aantal 
centra verspreid over het schiereiland en in het buitenland. Het 
bedrijfsmodel en het commerciële beleid zijn zonder twijfel de be-
langrijkste reden voor de uitbreiding. PRODIPEL coördineert met 
meer bedrijven die een uitgebreide oplossing aanbieden en pro-
ducten en diensten aanbieden op drie hoofdgebieden: esthetiek, 
uitrusting en kappers, met als doel het bereiken van fysiek en men-
taal welzijn voor de eindverbruiker. Om deze reden heeft COS-
MÉTICOS PRODIPEL een breed scala aan merken, producten en 
apparatuur voor alle behoeften van bedrijven en professionals.

1. Welke mening heeft u over de sector handen en voeten in uw 
werkgebied?
De handen- en voetensector in ons werkgebied is een zeer popu-
laire sector, zowel voor mensen die beginnen in de wereld van es-
thetiek als voor degenen die vooruit willen gaan en zichzelf willen 
vernieuwen volgens de eisen van hun klanten. Deze situatie maakt 
het een essentiële vereiste om met professionals en kwaliteitspro-
ducten te werken. Kom met een lijn als Greenik is wat ons in staat 
stelt om te groeien in een zeer competitieve sector.
2. Wat heeft u gemotiveerd ...
Ons bedrijf werkt alleen met de beste professionals, we zoeken 
kwaliteit in al onze diensten en daarom zoeken we naar een merk 
als Greenik. Gezien de huidige situatie waarin elke dag meer en 
meer nagels en voetencentra worden geopend, is het noodzakelijk 
om goede producten en professionals te hebben.
3. Welke aspecten van het concept vind je het leukst nu je werkt en het 
merk Greenik kent?
Greenik garandeert ons de kwaliteit van zijn producten, maar werkt 
daarnaast continu aan het vinden van de nieuwste eisen van klanten. Dit 
is een sector die voortdurend in ontwikkeling is en het is noodzakelijk om 
up-to-date te zijn, te werken aan het zoeken naar trends en deze aan onze 
klanten te kunnen bieden, wat Greenik tot een competitieve lijn maakt.
4. Welk advies zou u professionals geven om met het Greenik-concept 
te werken?
Tegenwoordig werken veel centra of zelfs individuen in deze sec-
tor zonder de minimale hygiëne-eisen te hebben die nodig zijn om 
de veiligheid van klanten te waarborgen. Greenik, in al zijn produc-
ten, garandeert hun kwaliteit en vooral hun veiligheid.

A PRODIPEL é uma empresa espanhola especializada no sector 
da Estética, com mais de 20 anos de experiência. PRODIPEL des-
envolveu a metodologia do Sistema Global, obtendo ser a solução 
profissional sem cirurgia para os melhores centros de estética, 
saúde e bem-estar. 
Atualmente, possui um forte crescimento, graças a que, além de 
cobrir todo o território galego, está presente em um grande núme-
ro de centros distribuídos na península e no exterior. O seu modelo 
de negócios e política comercial é, sem dúvida, o principal motivo 
de sua expansão. O PRODIPEL coordena-se com mais empresas 
apresentando uma solução abrangente, oferecendo produtos e 
serviços em três grandes áreas: estética, equipamentos e cabelei-
reiro, com o objetivo de alcançar um bem-estar físico e mental para 
o consumidor final. Por esta razão, COSMÉTICOS PRODIPEL 
possui uma ampla gama de marcas, produtos e equipamentos para 
atender a todas as necessidades de empresas e profissionais.

1. Qual sua opinião sobre o sector de mãos e pés na sua área de 
atuação?
O setor de mãos e pés em nossa área de atuação é um setor muito 
popular tanto para pessoas que começam no mundo da estética 
como paraquem busca avançar e renovarse de acordo com as ne-
cessidades dos seus clientes. Esta situação torna-se um requisito 
essencial para trabalhar com profissionais e produtos de qualida-
de. Marcar a diferença com uma linha como Greenik é o que nos 
permite crescer em um setor muito competitivo.
2. O que o motivou a escolher o Greenik para sua distribuição?
A nossa empresa trabalha apenas com os melhores profissionais, 
estamos procurando qualidade em todos os nossos serviços e, 
portanto, buscamos uma marca como Greenik. Diante de uma si-
tuação como a actual, onde cada vez mais se abrem centro de un-
has e pés, é necessário contar com bons produtos.
3. Agora que você trabalha e conhece a marca que mais gosta em
Conceito Greenik?
Greenik garante a qualidade de seus produtos, mas também trabalha 
continuamente para encontrar as necessidades do cliente final. Este é 
um setor que avança continuamente e é necessário estar muito actua-
liçado, trabalhar na busca de tendências e ser capaz de fornecê-las aos 
nossos clientes é o que faz da Greenik uma linha competitiva.
4. Que conselho você daria aos profissionais para trabalhar com 
o conceito Greenik?
Hoje, muitos centros ou mesmo indivíduos trabalham neste setor 
sem ter os requisitos mínimos de higiene necessários para garantir 
a segurança do cliente. Greenik, em todos os seus produtos, garan-
te sua qualidade e, acima de tudo, sua segurança.

INTERVIEW
PRODIPEL, DISTRIBUIDOR GREENIK.
PRODIPEL, GREENIK DISTRIBUTOR.
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CABEXIA, geboren in 2016 en geeft dekking aan de provincies 
Alba- cete en Cuenca, na meer dan 15 jaar in de sector, besluit Pa-
blo Pezéz een bedrijf op te richten dat in staat is aan alle behoeften 
van esthetiek en kappers te voldoen.
Ons netwerk heeft een team van 7 personen. Lara, exclusief gewijd 
aan sociale netwerken, Ana en Pilar, winkel- en magazijnpersoneel, 
Elena administracion, Raul, Julia en Pablo om toegewezen klanten 
persoonlijk te helpen.
We hebben een winkel waar we zowel professioneel als publiek 
van elkaar bedienen.
Ons motto is “beetje bij beetje” en we zijn fanatici van de formaties, om 
dit doel te bereiken hebben we een trainingsruimte en een exclusieve 
manicure- en pedicure-techniek, Ana Palacios, met een onberispelijk en 
enthousiast traject in voortdurende training en het helpen van anderen .

Welke mening heb je over de sector handen en voeten in jouw 
actiegebied?
Het is een bloeiende sector, maar we geloven dat we de dienstver-
lening kunnen verbeteren vice en kwaliteit van de eindklant.

Wat motiveerde je om Greenik te kiezen voor je distributie? 
We kennen Nuno Barradas al jaren, we waren ervan overtuigd dat 
een persoon als hij een veilige waarde zou zijn en zijn onverslaan-
bare product in relatie tot kwaliteit, prijs en training.

Nu je werkt en het merk kent, wat vind je het leukste aan het 
Greenik Concept?
Naast zijn kleurrijke en continue innovaties die centra adviseren 
over het concept van veiligheid en kwaliteit.

Welk advies zou u Professionals geven om met het Greenik Con-
cept te werken?
Vorm, onderscheid en groei met ons mee.

CABEXIA, nasce em 2016, dando cobertura às províncias de Alba-
cete e Cuenca. Após mais de 15 anos no sector, Pablo Perez decide 
criar uma empresa capaz de atender todas as necessidades de es-
tética e cabeleireiro.
A nossa rede possui uma equipe de 7 pessoas. Lara, dedicada ex-
clusivamente às redes sociais, Ana e Pilar, funcionários da loja e 
armazém, administração Elena, Raul, Julia e Pablo para atender 
pessoalmente a clientes que lhesãofectos.
Temos uma loja onde atendemos tanto profissionais como um pú-
blico diferenciando entre eles.
Nosso lema é “pouco a pouco” e somos fãs das formações. Para 
isso, temos uma sala de formação e uma formadora exclusiva para 
manicure e pedicure, Ana Palacios, com uma carreira impecável e 
entusiasta em continuar a formar e a ajudar os outros.

Que opinião tem sobre o sector de mãos e pés na sua área de 
atuação?
É um sector em expansão, mas acreditamos que podemos melho-
rar o serviço e a qualidade ao cliente final.

O que o motivou a escolher Greenik para sua distribuição?
Conhecemos Nuno Barradas há anos, e confiamos que uma pessoa 
como ele seria um valor seguro e seu produto imbatível em relação 
à qualidade, preço e formação.

Agora que você trabalha e conhece a marca, do que você mais 
gosta no Conceito Greenik?
Além de suas novidades coloridas e contínuas, os seus conselhos 
para os centros dentro do conceito de segurança e qualidade.

Que conselho você daria aos Profissionais para trabalhar o con-
ceito Greenik?
Forme-se, diferencie-se.

INTERVIEW
CABEXIA, DISTRIBUIDOR GREENIK.
CABEXIA, GREENIK DISTRIBUTOR.
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b-GREENIK

Greenik Concept “Set van coherente ideeën die al dan niet fysiek 
in staat zijn om hun eigen identiteit te communiceren”.

The Art of War van Sun Tzu.

“Een nieuw concept”

Het was essentieel voor het creëren van onze identiteit, onze meu-
bels zijn ontwikkeld op basis van natuurlijke houttinten die elegan-
tie, eenvoud, rust en welzijn willen overbrengen naar de plaatsen 
waar ze zich bevinden. Daarvoor hebben we een meubellijn sa-
mengesteld die bestaat uit manicuretafels, planken, schermen en 
exposanten om omgevingen te creëren die geschikt zijn voor uw 
behoeften en ruimte zoeken voor het bouwen van een manicure-
hoek of een complete salon.

Greenik, wij zorgen voor uw imago.

Conceito Greenik “Conjunto de ideias coerentes representadas 
ou não fisicamente capazes de comunicar uma identidade própria”.

A arte da guerra por Sun Tzu.

“Um novo conceito”

Era essencial para a criação da nossa identidade, desenvolver o 
nosso mobiliário em tons de madeira naturais con vista a transmitir 
elegância, simplicidade, tranquilidade e bem-estar às instalações 
onde vaiam a ser colocados. Para isso, criamos uma linha de móveis 
compostos de mesas de manicure, moveis de apoio, prateleiras, 
biombos e expositores para gerar ambientes adequados às suas 
necessidades e espaço, seja para montar um corner de manicure 
ou um salão completo.

Greenik, cuidamos a tua imagem.

Wandplank - WS01 84x240 cm 
Biombo plank - SS01 84x200 cm
Manicuretafel - MT01 110x77x55 cm 
Ladenkast - CD01 31x64x42 cm

Wall shelf - WS01  84x240 cm 
Biombo shelf - SS01 84x200 cm 
Manicure Table - MT01 110x77x55 cm 
Chest of drawers - CD01 31x64x42 cm
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EXPOSITOR 24 piezas
REF. GK.EXP.24

EXPOSITOR 15 piezas.
REF. GK.EXP.15

EXPOSITOR TEMPORADA.
REF. GK.EX10.ALK

MARKETING 
We hebben een breed scala aan marke-
tingmateriaal om de verkoop van GREE-
NIK-producten te helpen. Exposanten, 
verzamelboxen, posters, stickers, folders, 
catalogi, kleurenkaarten zijn enkele van de 
marketingproducten waarmee we gewoon-
lijk werken. Vertrouwend op onze sociale 
netwerken en internet voor de verspreiding 
van het nieuws van onze producten, de toe-
passing en het gebruik hiervan.

Temos uma grande variedade de material 
de marketing para ajudar a venda dos pro-
dutos GREENIK. Expositores, box’s, pos-
ters, adesivos, folhetos, catálogos, cartas 
de cor são alguns dos produtos de mar-
keting com os quais geralmente trabalha-
mos. Contando com nossas redes sociais e 
web para a divulgação das novidades dos 
nossos productos e sua aplicação.

VOLG ONS OM OP DE HOOGTE 
TE ZIJN EN TE LEREN MET 

ONZE TUTORIALS

SIGA-NOS PARA SER O ÚLTIMO 
E APRENDE COM OS NOSSOS 

TUTORIAIS

GREENIKCOSMETICS

GREENIK.COSMETICS

GREENIK COSMETICS

GREENIK_COSMETICS



w
w

w
.g

re
en

ik
co

sm
et

ic
s.

co
m

27

COLLECTION BOXES.
REF. GK.BOX

POSTERS STICKERS
REF. GK.PCBR

REF. GK.PROCK

REF. GK.ADHGP

REF. GK.ADHLINE

REF. GK.PLINE

REF. GK.PPV
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GREENIK COSMETICS
Calle Nevero Quince, 24 06006.
Badajoz, Spain.
Tel: +34 924 042 834 · +34 671 544 215
greenik@greenikcosmetics.com
Distributeur in Nederland · Label Republic
De Droogmakerij 78
1851 LX Heiloo – Nederland
Tel: 0031-6-50450875
info@labelsrepublic.nl

www.greenikcosmetics.com


