
Ben jij nagelstyliste  
en wil jij ook méér?

Ontdek hoe jij  
als beauty 
professional  
succesvoller wordt!

MEER TIJD. 

MEER WINST. 

MEER KLANTEN. 

MEER SUCCES. 

As natural asAs natural as
cancan

Werk sneller,  
natuurlijker en  
verdien meer  

met BFLEX

BFLEX is de meest winstgevende service voor jouw salon. Waarom? In de 
helft van de tijd plaats je prachtige nagels met één enkel BFLEX flesje. 
Deze all-in-one gel innovatie wordt jouw nieuwe BFF in het salon. Met 
BLEX breng je snel & gemakkelijk een trendy, vegan nagelversteviging met 
een natuurlijke perfectie aan. Laat je klanten kiezen uit tal van nude tinten, 
al dan niet met een zachte shimmer in. Of combineer de BFLEX Clear met 
eender welke kleurengel. B
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ACID FREE

VEGAN

BFLEX
NATURAL NAIL TREATMENT



 Je tijd bespaart, tot 5 uur extra tijd per week! 

 Je omzet boost

 Je toelaat je prijzen te verhogen

 Je trouwe, nieuwe klanten bezorgt

 Je in slechts 30 seconden gelnagels laat uitharden

 Het je fysiek comfortabeler maakt: geen vijlwerk nodig!

 Natuurlijk & gezond is, vegan en zuurvrij

 Eenvoudig is om aan te leren, ook al ben je geen ervaren nagelstyliste

 Eenvoudig & snel om aan te brengen, in een recordtijd:  
 hallo drop-techniek

MET BFLEX KAN JIJ 
EEN RENDABELE NAGEL SERVICE 
AANBIEDEN DIE

Per BFLEX gel service kost het jou slechts € 1,5 aan product 
•  Je haalt minstens 25 applicaties uit 1 flesje

Met BFLEX werk je 2 maal sneller!
•  4-in-1 gel, dus geen aparte basis, builder, kleur & gloss nodig
•  Applicatie in 1 stap:  slechts één uitharding zonder navijlen
•  Zelfbouwende en egaliserende gel met eenvoudige drop-techniek
•  Geen tijdverspilling met apart penseel

Als je € 65 per behandeling vraagt, wil dit zeggen dat je met 1 BFLEX 
flesje meer dan € 800 meer verdient door dubbel zo snel te werken! 
Dus vooral dankzij deze extra tijdswinst kan jij meer verdienen.

Deze service is meer waard 
Een BFLEX Natural Nail Treatment (BFLEX gel service + baby 
manicure) zorgt bovendien voor een uiterst professioneel en perfect 
natuurlijk resultaat en is geschikt voor elk type klant, met eender welk 
type nagel. BFLEX is een flexibele gel, dus garandeert een perfecte 
hechting bij iedereen, zelfs bij de meest flexibele nagels. 

Dit laat jou toe om jouw prijs voor deze exclusieve gel service te 
verhogen. Je klanten zullen bereid zijn hiervoor meer te betalen.

Deze prijsverhoging zal een directe impact hebben  
op jouw maandomzet!

HALVEER JE BEHANDELINGSTIJD 
EN VERDUBBEL JOUW OMZET

Dankzij BFLEX gels 
verdien je meer!
BFLEX is de meest 
winstgevende gel 
voor jouw salon. 
Waarom?
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WINST- 
GEVEND

NIEUWE  
KLANTEN

ONE  DROP

30 MIN.

SNEL MAKKELIJK



LATTE

DREAMY

MASK

CANDY

CLASSY

COOKIE
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WOW GLANS
met de 
SMART LAMP!

BFLEX GAMMA
BFLEX gaat voor de meest natuurlijke look. Hiervoor heb je 
verschillende nude tinten nodig, om ze aan te passen aan de voorkeur 
en huidskleur van de klant.

MET DE BFLEX  
BEKOM JE DE MOOISTE GLANS
De BFLEX all-in-one gel is naast basis, bouw, kleur ook meteen een 
ongelooflijke gloss gel met een spectaculaire glans. 

De voorwaarde voor deze schitterende glans is dat je de BFLEX gels 
uithardt in de ProNails Smart Light LED lamp. De formule van de 
BFLEX is volledig afgestemd op de technologie van de Smart Light.

KORTOM,
BFLEX MAAKT JE  
SUCCESVOLLER  
ALS NAGELSTYLISTE



MANAGER VAN INSTITUUT ANAÏS ESTHÉTIQUE,
PRONAILS PARTNER SINDS 2013 EN TEVREDEN BFLEX KLANT

Béatrice

 Eenvoudig is om aan te leren, ook al ben je geen ervaren nagelstyliste

 Eenvoudig & snel om aan te brengen, in een recordtijd:  
 hallo drop-techniek

 Het je fysiek comfortabeler maakt: geen vijlwerk nodig!

 Je in slechts 30 seconden gelnagels laat uitharden

Elk nieuw product vraagt om een aangepaste opleiding. Of die nu digitaal 
is op je eigen tempo of in groep op locatie. Ontdek onze gloednieuwe 
E-learning of schrijf je in voor een Workshop in een Training Center bij jou 
in de buurt.

Schrijf je hier in voor een workshop, op een locatie bij jou in de buurt.

LEER SNEL &  
EFFICIËNT MET BFLEX  
WERKEN

Waarom heb je ervoor gekozen  
om met ProNails te werken?  
Ik koos 10 jaar geleden voor ProNails, 
omdat ik op zoek was naar een 
professioneel merk dat bekend staat 
om de kwaliteit van zijn producten. Bij 
ProNails is er een grote keuze aan kleuren, 
die zeer dekkend zijn.  

Ik wilde ook een echte partner én het 
ProNails team is zeer professioneel en 
attent. 

Dat ProNails een Academy heeft, is ook 
één van de redenen waarom ik voor dit 
merk heb gekozen. Omdat ik kan blijven 
leren en trainen om mijn klanten een 
kwaliteitsservice te bieden.  

Verkoop je ProNails producten  
in je salon?  
Ja, we bieden zowel het LongWear 
gamma als hand- en nagelverzorging 
aan. We verkopen ook de foot care lijn, 
inclusief de Magic Foot File waar mijn 
klanten dol op zijn! Zij zijn erg blij met 
het ProNails gamma, waarmee ze hun 
behandeling thuis kunnen voortzetten.  

Waarom heb je gekozen voor BFLEX, de 
vegan 4-in-1 gelbehandeling?
Ik was op zoek naar een service die 
me tijd zou besparen! Het is zoveel 
makkelijker om met een alles-in-één fles 
te werken. De BFLEX kleuren zijn prachtig 
en mijn klanten zijn er fan van. 

De hechting is subliem, 
net zoals bij een klassieke 

gel. Maar het resultaat is veel fijner en 
natuurlijker. BFLEX is geweldig!

Wat is de feedback van jouw klanten 
over BFLEX?
Mijn klanten zijn enthousiast! Het product 
is fijner en de service sneller. Ze raden zelf 
de BFLEX service aan bij hun vrienden.

 
Welke invloed heeft BFLEX op jouw 
instituut?
Het BFLEX gamma heeft veel mogelijk 
gemaakt. Ten eerste kan ik me hiermee 
onderscheiden van mijn concurrenten. 
Inderdaad, ik bied een nogal innovatieve 
dienst aan en daar ben ik trots op!

Daarnaast heeft het me in staat gesteld 
om winstgevender te zijn! Door sneller te 
werken en een dienst aan te bieden tegen 
de prijs van een gewone vulling, kan ik 
meer klanten ontvangen.  

Ik was op zoek  
naar een service die me tijd  
zou besparen!”

SALON IN DE KIJKER
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De BFLEX Natural Nail 
Treatment is natuurlijker

BFLEX laat je toe om een trendy, vegan 
nagelversteviging met een natuurlijke 
perfectie aan te brengen, in een recordtijd. 
Deze service breng je aan op de natuurlijke 
nagel en zorgt met elk van de 12 nude tinten 
voor een hyper natuurlijke look. 

De gels zijn vegan en bovendien zuurvrij, 
wat beter is voor de natuurlijke nagel. En 
hierdoor vrij van een onaangename geur. 

Waarom klanten fan  
zijn van jouw BFLEX  
salon service

•  Brengt de natuurlijke 
schoonheid  
van de eigen nagels naar 
boven

•  De nagels worden verstevigd 
en beschermd

•  Helpt de natuurlijke nagel 
groeien, doordat de Gel 
flexibel meebuigt

•  Zuurvrije formule: beter voor 
de nagels en huid, je vermijdt 
allergieën

•  Ideaal voor wie houdt 
van korte, natuurlijke en 
glanzende nagels

•  Ideaal voor alle nageltypes,  
ook voor nagelbijters

•  Veel langere houdbaarheid  
dan semi-permanente 
nagellakBFLEX

EEN EXCLUSIEVE SALON SERVICE

VEGAN ACID FREE

Ontdek waarom er al zoveel nagelstylisten  
overstapten op BFLEX?

Wil je alles weten over BFLEX en persoonlijk advies 
over hoe je je salon winstgevender kan maken met 
deze innovatieve gel? 
Wij ondersteunen je. 
We help you grow & make you shine!

Laat dan hier je gegevens achter.

BEN JE GEÏNTERESSEERD  
EN BENIEUWD NAAR MEER?

https://pronails.be/be-nl/naily-news/the-fastest-most-profitable-natural-nail-solution
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