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Nail Design Magazine Franstalige uitgave is een onafhankelijk glossy vakblad voor de
professionele nagelstylist boordevol informatie, inspiratie én innovatie. Met het laatste nieuws
uit de branche, uitgebreide stap voor stap-technieken, handige tips & tricks uit de praktijk,
leuke reportages en interviews, interessante achtergrondverhalen, aandacht voor natuurlijke
nagelverzorging, cosmetische voetverzorging, oogstyling en veel praktische informatie gericht
op het ondernemerschap. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor extra omzet en hoe breng je je
administratie op orde? Uiteraard is er ook volop aandacht voor de nieuwste producten en de
laatste trends in het nagelvak. Bovendien laten we in elk nummer heel veel inspirerende nail
art-ontwerpen zien. Nail Design Magazine Franstalige uitgave verschijnt zes keer per jaar.

.fr
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Oplage en verspreiding

1.500

Nail Design Magazine Franstalige uitgave wordt verspreid onder
professionele nagelstylisten in Frankijk en Wallonië. Nail Design Magazine
Franstalige uitgave heeft een gemiddelde verspreide oplage van circa 7.000
exemplaren, waarvan circa 5.500 worden verspreid in Frankrijk en circa
1.500 in Wallonië. Nail Design Magazine Franstalige uitgave heeft ruim
500 abonnees en is daarmee het favoriete vakblad voor de professionele
nagelstylist in Frankrijk en Wallonië.

Abonnementstarief
Abonnementstarief € 58,50 per jaar inclusief
verzendkosten (inclusief BTW)
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Technische gegevens

2/1 pagina

1/1 pagina

1/2 pagina (liggend)

1/4 pagina (liggend)

2/1 pagina (aflopend)

1/1 pagina (aflopend)

1/2 pagina (staand)

1/4 pagina (staand)

Formaten

2/1 pagina
2/1 pagina (aflopend)
1/1 pagina
1/1 pagina (aflopend)
1/2 pagina (staand)
1/2 pagina (liggend)
1/4 pagina (staand)
1/4 pagina (liggend)

Breedte x hoogte (in mm)
395 x 270
426 x 303 (inclusief afsnede)
185 x 270
216 x 303 (inclusief afsnede)
90 x 270
185 x 133
90 x 133
185 x 64

Gegevens

Omslag

: Druktechniek

Binnenwerk

Papier
: Druktechniek
Papier

Bladspiegel
Zetspiegel
Afwerking

: 210 x 297 mm
: 185 x 270 mm
: Garenloos gebonden

Advertentietarieven (full colour)
Aantal plaatsingen
2/1 pagina (spread)
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina

1x
2.550
1.410
835
510

3x
2.290
1.270
760
460

6x
1.875
1.020
615
380

12x
1.710
940
570
340

(alle tarieven in euro exclusief BTW en op basis van drukklaar materiaal)

Plaatsingstoeslagen
Omslag 2 en 3
Omslag 4

10%
15%

(Omslagposities uitsluitend als 1/1 pagina)
Tarieven bijsluiters: op aanvraag.

Technische kosten
Vervaardiging van advertenties op basis van
aangeleverde teksten en afbeeldingen: 5%
toeslag over de waarde van de advertentie.

Vellenoffset CMYK
170 grams houtvrij gesatineerd MC
Vellenoffset CMYK
100 grams gesatineerd MC

Technische specificaties en tarieven 2018
Distributeur exclusif de Light
Elegance, NailCode, D’Or Nails,
Nail Artists, Gelish, Harmony,
PolyGel, MoYou, Pueen,
UberChic, Iwata, Sparmax,….

Nail Navigator

Juzt Nailzz
Alsembergsesteenweg 841
1653 Dworp
T: 02/305.46.04
info@juztnailzz.be
www.juztnailzzshop.be
Distributeur LoveNess &
1AMnails

Pearl Nails Benelux
Bredabaan 512
2170 Merksem
M: 0495/76.60.03
pearlnails@outlook.com
www.pearlnailsbenelux.be
Commerce en gros et boutique
en ligne. Centre de formation
globale et plusieurs ateliers.
Distributeur exclusif pour Pearl
– Junglenails – Quida et une
très large gamme en Nail Art.

Vermelding (NAW gegevens + www + logo + korte eigen tekst)
€ 125,00 per uitgave

48

www.nailover.be
Facebook Conny Verlies
FB pagina C-NailsandBeauty
FB pagina Nailover Belgie
Commerce en gros de produits
pour ongles. Distributeur
principal NAILOVER BELGIQUE.
Le point reconnu pour la
formation et des ateliers
Nailover.

Souhaitez-vous égalez être
mentionné ?
Renseignez-vous pour les
possibilités. À partir de
125,00 € par édition !
+31 (0)36-5256853 ou
sales@naildesign-magazine.nl

Souhaitez-vous égalez être
mentionné ?
Renseignez-vous pour les
possibilités. À partir de
125,00 € par édition !
+31 (0)36-5256853 ou
sales@naildesign-magazine.nl

ASAP Nails & Beauty bvba
Lieven Bauwensstraat 19
8200 Brugge
T: 050/32.15.82
shop@asap-nails.com
www.asap-nails.com
FB ASAPNailsBeautybvba
Instagram asap_nails_beauty
Your favorite One Stop Shop
in Nails & Beauty. Grossiste
& Centre de formation.
Master Distributeur Belgique
& Luxembourg: Gelish &
Morgan Taylor. Distributeur
exclusive BeNeLux: Nail Artists,
Valentino Beauty Pure. Master
Distributeur & fabricant de:
Abstract Nails.
Distributeur passioné de: Light
Elegance, Perfect Eyelash, Royx
Pro, Mo You London, California
Mango, IBD, Gehwol, Sixtus,
Depilève, Bio Balance, Nail Art,
Electro en Meubilaire.
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collection

Abstract vaart haar eigen koers,
is eigenzinnig en wordt gemaakt
vanuit de behoeften van de vakvrouw of -man.
Bij de ontwikkeling zijn steeds maar twee
vragen belangrijk geweest: Waarom zouden

Een gesponsorde redactiepagina is een pagina waarin een merk, product,
dienst of bedrijf belicht wordt in redactionele vorm. De pagina wordt
gezamenlijk met de redactie gemaakt, de kosten bedragen € 500,00 per
pagina.

SUMATRA

BRUSH N’ COLOR

nagelstylisten de voorkeur geven aan Abstract?
En wat zou voor hen de meerwaarde moeten
zijn van de producten?

ARGENTINA

JAMBI

Snel en eﬃci nt

SILVER SWIRLS

BINJAI

n een ereld vol soak oﬀ gels koos Soﬁe
er doelbewust voor om een ander pad te
bewandelen bij de ontwikkeling van Abstract
Brush N’ Color. Laat je niet misleiden door de
verpakking want ‘nothing is what it seems’.
Abstract Brush N’ Color is een klassieke, nietaf eekbare kleurengel in een nagellakﬂes e.

BLAST OFF BRONZE

et biedt de ﬂexibiliteit van een soak oﬀ gel
en de duurzaamheid en kleurvastheid van een
colorgel. Hierdoor is Abstract Brush N’ Color
absoluut een ‘new kid on the block’ in het

SOFT AS SILK

TIGER’S EYE

gellak-landschap. Naast de toepasbaarheid op
kunstnagels kunnen de Brush N’ Colors ook
gebruikt worden als permanente kleur op de
natuurlijke nagel, zonder chipping of peeling.
ls e ervan houdt om de klus snel en e ci nt
te klaren, dan zullen de crèmige viscositeit, de
superieure dekkingskracht en het fantastische
applicatorborsteltje je direct overtuigen van
het merk. En niet te vergeten de oneindige
designmogelijkheden en de mogelijkheid om
deze kleuren uit te harden onder zowel UV,
CCFL, LED als Dual Wave LED.

STELLA D’ORO

SUNDA

TOBA

gels met diverse toepassingsmogelijkheden.
Ze zijn te gebruiken als colorgel om een
prachtige nudetint op de nagels van klanten
te toveren, of verwerk ze als builder om onder
meer nagelbedverlengingen te maken. De
medium viscositeit en de zelfegaliserende
eigenschappen zorgen ervoor dat je in een
handomdraai een prachtig resultaat kunt
neerzetten. Uit te harden onder zowel UV,
CCFL, LED als Dual Wave. Laat je verbazen
door het gebruiksgemak en de resultaten!

ntdek stract
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Beauty presenteert
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met trots het
volledige Abstract
gamma tijdens
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Naast de buitengewoon succesvolle Abstract
iber Po er els ont ikkelde S P een reeks
ne Step over Up els es verschillende

Lieven Bauwensstraat 19 | 8200 BRUGGE

abstract.asap-nails.com

Brussel. Ontdek en ervaar dit merk en haar
vakbekwame distributeurs op stand 211 in
paleis 3 (voor het hoofdpodium) in Brussels
Expo en laat je verbazen door de prachtige
designs van Abstract ambassadors Marie
Danneels en Froukje Groenendijk.

Op social media
Wil jij op de hoogte blijven van de laatste
nieuwtjes van het merk Abstract?
Word dan lid van de Abstract Nail
Products groep op Facebook
www.facebook.com/groups/
abstractnailproducts.be
In deze groep kun je ook jouw prachtige werk
met Abstract products met alle leden delen!
Op Instagram kun je je berichten taggen met
#asapnailsandbeauty en #abstract.
<<<
Na il Design
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Step-by-step 5 pagina’s
Uitgebreide step-by-step techniek of nail art over 5 pagina’s redactie.
Als extra wordt in de commerciële vorm van de step-by-step een pagina
toegevoegd met een volledig overzicht van de gebruikte producten. De
step-by-step-pagina’s worden opgemaakt als redactie en gaan over een
relevant onderwerp. De step-by-step is inclusief fotografie en HD-film.

Step-by-step Frozen

Step-by-step Frozen

Step-by-step Frozen

Het ein dresu ltaa t:
een k oel win terdesign m et
zeegroen e s ten en .

Frozen

Marie Danneels van Marie Nails & Beauty is met haar design uit de cliché gedachten van de meeste mensen

<

23 | Design verder opbouwen

Plaats een klein beetje crystal clear gel in het
midden van de nagel en tegen de voorkant

gestapt. Herfst heeft niet alleen maar met kleuren zoals bruin en rood te maken. Herfst en winter staan ook

van de eerder geplaatste steentjes en plaats
hier een grotere steen in. Zorg er voor dat deze
recht op de nagel wordt geplaatst.

voor vele andere mooie tinten als ijskleuren en koele tinten. Ze vertelt dat haar eigen Abstract colorgel lijn
Precious Marie helaas niet geschikt is voor deze step by step, maar de zeegroene kleuren in combinatie met
18A
10A

10 | ip uﬀen
Verwijder vervolgens de plaklaag met een
cleanser.

13 | Basislaag aanbrengen

<

16 | Nagel in vorm vijlen

creëren van deze vorm vijl je vanuit de nagelwal,
zodat je een mooie smalle vorm krijgt.

18 | Flakes aanbrengen

Met een penseel ga e vervolgens in de plaklaag van de clear gel ﬂakes leggen. ip e penseel in
de ﬂakes en breng dit vervolgens aan op de nagel. ierbi ri f e tussendoor met e penseel op de
nagel om het beste resultaat te kri gen. Poets daarna voor ichtig met e vinger de ﬂakes goed in de
plaklaag. ard daarna
seconden uit in de L
lamp. et uitharden orgt er voor dat de ﬂakes in
de gel blijven zitten.

<

Breng een basislaag aan door een dun laagje
crystal clear op de nagel en de tip aan te

21 | Pigment verwerken

Vijl de nagel verder in vorm met een 180 grit vijl.
Met een buﬀer kun e de nagel vervolgens glad
maken. Verwijder daarna het overtollige stof met
een manicureborstel.

brengen. Begin vlak voor de nagelriem en werk
vervolgens uit naar de voorkant van de tip.
Hard 60 seconden uit in de LED-lamp.

Breng met behulp van een penseel pigment aan
op de nagel door met draaiende bewegingen
het pigment in te poetsen op de nagel. Gebruik
niet teveel pigment op je penseel en poets het
lichtjes in met je vinger, dit geeft een mooier
geheel.

<

1 | Ontsmetten

Ontsmet de nagels met cleanser fresh.
11
19

<

<
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19 |

elektrische vijl op een laag toerental van de
nagelplaat en verwijder vervolgens het stof met
een manicureborstel.

ertollige ﬂakes er ijderen

Vervolgens verwijder je met een zachte borstel
de overtollige ﬂakes.

14 | Nagel opbouwen

Voor het opbouwen van de nagel kun je een
covergel gebruiken. Marie gebruikt hier de

16

Cover Up 2 Gel. Werk vanuit het gedeelte bij de
nagelriem naar voren om je nagel goed op te
kunnen bouwen. Hard daarna 1 minuut uit in de
LED-lamp.

17 | asislaag oor de ﬂakes maken

Voordat je kunt beginnen met het aanbrengen
van de ﬂakes dien e een basislaag te plaatsen.
Dit doe je door een heel dun laagje crystal
clear gel op te brengen. Hard vervolgens 10
seconden uit in de LED-lamp.

25 | Toplaag aanbrengen

Breng vervolgens een toplaag aan. Zorg er
voor dat je niet te dik lakt bij de randjes van de
steentjes. Hard daarna 60 seconden uit in de
LED-lamp.

27 | Verzorging

Sluit je behandeling af met het aanbrengen van
nagelriemolie of een ander verzorgingsproduct
op de huid.

vervolgens 30 seconden uit in de LED-lamp.

20 | Top coat aanbrengen

<

<

12 | Bonder aanbrengen

Daarna dien je direct perfect bond aan te
brengen. Zorg er ook hier voor dat het alleen op
de nagel wordt aangebracht.

<

<

8

<<<

Verwijder de dode huidcellen met een

Bereid de nagel voor door nail prep aan
te brengen. Zorg er voor dat dit niet op de
geplaatste tip terecht komt.

6 | Tip aanbrengen

e dient eerst de edstri d tip te buﬀen voor
je hem op de nagel gaat plaatsen. Breng
vervolgens tiplijm (Abstract brush on) aan op de
rand van de tip en plaats deze op de voorkant
van de nagel.
Je dient de tip goed aan te duwen zodat er
geen lucht onder de tip achterblijft.

<

4 | Nagelriemen behandelen

Duw voorzichtig met een pro pusher de
nagelriemen terug.

23

24 | Design afwerken

Plaats bovenin de grote steen links en rechts
een steentje. Plaats ook een paar steentjes aan
de voorkant van de in het midden geplaatste
steen. Draai de hand om en controleer of je
design goed in het midden van de nagel is
geplaatst. Corrigeer indien dit nodig is. Hard

11 | Nail prep aanbrengen

<

<

3 | Velletjes verwijderen

Knip overtollige / losse velletjes weg met een
velletjesknipper.
1

2 | Verwijderen dode huidcellen

5

<

3

<

Daarna vijl je tip in vorm met een 180 grit vijl.
Marie kiest hier voor de almond shape. Voor het

<

<
<

Buf de nagel met een 180 grit vijl. Vijl de nagel
eventueel nog een beetje in vorm zodat de tip
goed kan worden geplaatst. Daarna verwijder je
het stof met een manicureborstel.

15 | Plaklaag verwijderen

Vervolgens vi l e de tip licht es met een buﬀer om de scherpe rand es te ver i deren en ver i der e
het stof met een manicureborstel.

8 | In vorm vijlen

<

Knip de tip op de gewenste lengte met een
tipknipper.

<

<

5 | Glans verwijderen

Marie kiest in deze step by step
voor een verlenging met behulp
van het plaatsen van wedstrijdtipjes. Deze tipjes
zijn iets dunner en zijn gemakkelijker om mee te
werken dan gewone tipjes.

<

15

7 | Lengte bepalen

Uitvoering en techniek: Marie Danneels Model: Kim de Bleser Fotografie: Ron Rutgers, www.foto-concept.nl Video: Linda Rutgers

18B

10B

Breng een top coat aan om je design af te
sealen. Marie gebruikt Shield & Shine, dat is een
top coat zonder plaklaag. Hard vervolgens 20
seconden uit in de LED-lamp en laat daarna 5
seconden afkoelen.

21
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22 | Steentjes plaatsen

26 | Controle
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Step by step

De film wordt via www.naildesign-magazine.fr beschikbaar gemaakt na
publicatie van het magazine.
Na publicatie mogen de foto’s en de film voor eigen gebruik aangewend
worden, met vermelding van de credits. All-in prijs € 4.000,00.

Breng met een dun penseel wat crystal clear gel
aan bij de nagelriem en plaats hier de steentjes
24A

in.

Controleer de zijkanten nog op eventueel
overtollig product. Daarna verwijder je het stof
met een zachte borstel.

Meekijken met Marie?

9

We hebben alle stappen natuurli k eer voor e geﬁlmd! Beki k de unieke duideli ke video via de acebook groep
van abonnees ‘Nail Design Magazine Club’. De video is uitsluitend nog beschikbaar voor abonnees.

<

9 | Vorm checken

2

62
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4

6

Om de vorm nog een keer te kunnen checken,
draai je de hand om zodat je de nagel van de
voorkant kunt bekijken.

12

14

17
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Verschijningstabel 2018

og geen lid van de geheime acebook groep Meld e dan via de acebook van ail esign Maga ine aan
stuur een privébericht met je postcode en huisnummer en we zorgen dat je toegevoegd wordt.

27
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Uitgave

Verschijningsdatum

Sluitingsdatum redactie én advertenties

1
2
3
4
5
6

10 januari 2018
28 februari 2018
12 juni 2018
28 augustus 2018
26 september 2018
13 november 2018

04 december 2017
22 januari 2018
03 mei 2018
19 juli 2018
17 augustus 2018
04 oktober 2018
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Reserveringen: bij voorkeur uiterlijk 4 weken voor verschijnen, hierna in overleg.
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