A D V E RT O R I A L

LAK-MOES-PROEF

NAGELS LAKKEN VÓÓR
CAPTION NAGELLAK IS DE NIEUWSTE PRODUCTLIJN VAN HET KWALITEITSMERK YOUNG NAILS
UIT DE USA. ZOMAAR EEN NIEUWE LAK? NEE,
HET IS EEN SUPERSNEL DROGENDE LAK DIE TOT
WEL NEGEN (9) DAGEN BLIJFT ZITTEN EN DIE NA
15 MINUTEN UITHARDEN –ZONDER LAMP- ZO
HARD WORDT ALS EEN GEL…
Met een geweldig pigmentgehalte waardoor het direct
dekt en een ingebouwde nagelverharder (in de base coat)
die de verzwakte nagel binnen 6 weken op sterkte brengt.
Dat zijn wel heel veel beloftes maar, “say no more”!

Naast de 60 kleuren zijn er 18 super
TOP EFFECTS voor oneindige nail art
effecten.

HARD ALS GEL ZÓNDER LAMP
Caption nagellak is in september 2014 gelijktijdig in New
York en Amsterdam geïntroduceerd. Omdat het product
in korte tijd bij het publiek breed onder de aandacht moet
worden gebracht zijn zowel de fabrikant (Young Nails) als
de importeurs (in de Benelux: SalonCosmetics) druk in de
weer met de beauty-journalisten. En dat heeft geholpen.
CAPTION is nog heel kort op de markt, maar nu al zijn
de eerste reacties van de beauty-pers zeer uitzonderlijk.
Emmy Klos, directeur van SalonCosmetics, is daarover
heel enthousiast:” wanneer schrijft ELLE ‘lak van mijn hart’
(dec 2014, red.)? Dat is bij mijn weten nog niet gebeurd.
Het geeft me zoveel bevestiging dat journalisten die alles
al een keer hebben gezien het product ondersteunen. Het
geeft ook een geweldige start en sterkt ons vertrouwen.
Iedereen die we benaderen voor verkoop kunnen we een
steeds langer wordende lijst (per dec 2014 circa 35) laten
zien van journalisten die het product geweldig vinden.”

Binnen seconden is het droog
(touch dry), maar er is 15 minuten
nodig voor het verder uitharden.
Daarna kun je gaan slapen.
CAPTION is niet alleen een zeer bijzondere lak, het maakt
ook waar wat wordt beweerd. Het hardt (echt) uit zonder
lamp, wordt hard als een gel en is daardoor ook echt sterk.
Kan echter ook binnen een minuut gewoon worden verwijderd met een eenvoudige nagellakremover. Emmy: “Er
is lang nagedacht hoe we het beste konden verwoorden
wat CAPTION op afstand zet van de concurrentie. Er zijn
namelijk meer merken gekomen die claimen ‘sneldrogend
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JE NAAR BED GAAT
en langdragend’ te zijn. Met zowel mijn vaktechnische staf
als met communicatie-experts zijn we in juli gaan brainstormen en nadenken met welke claim de andere lakken
door de mand vallen. Hoe maak je duidelijk dat je met een
echt bijzonder product zit? Er moest iets over het voetlicht
worden gebracht dat snel opsomt waar CAPTION voor
staat. Uiteindelijk vonden we de echte lakmoesproef: dat
is -hoe konden we er zo lang over doen- het lakken voor
het slapen gaan”. Juist, je brengt het op net voordat je naar
bed gaat*. Iedereen die nagellak gebruikt weet dat dit
onmogelijk is. Met Caption kan het dus wél. Iedereen die
nagellak gebruikt weet dan ook direct wat je bedoelt”.
CONCURRENT GELLAK?
Het is van belang te onderstrepen dat het hier niet gaat om
een gellak. Gellak heeft de (gehate) UV lamp nodig voor
de uitharding en met die UV lamp heeft CAPTION niets te
maken. Met geen enkele lamp trouwens. Ook de verwijdering van CAPTION kan niet worden vergeleken met de
(arbeidsintensieve en nagelbeschadigende) verwijdering
van gellak.
De zakelijke winstpakker voor salons is dat met CAPTION
een compleet nieuwe groep kan worden aangesproken.
Niet alleen bestaande salonklanten zullen CAPTION als
een verademing ervaren, maar zeker doelgroep die nooit
nagels laat verlengen en circa 80% (!) van de markt beslaat.
Dit maakt het natuurlijk zakelijk nog interessanter. Er zijn
nu eenmaal meer mensen die hechten aan hun natuurlijke
nagel en geen ervaring hebben met kunstnagels.

Hard als gel, zónder lamp!

Dekt in één keer door hoog pigmentgehalte.

CAPTION ME !
Met CAPTION is het aanbrengen van lang houdbare hoogglanzende nagels voor iedereen nu bereikbaar geworden.
Thuis kan iedereen het zelf doen, maar in de salon kan het
ook als een aparte of een aanvullende behandeling op de
kaart gezet worden. Bij een facial kun je geen gewone lak
gebruiken, maar met CAPTION heeft de klant een perfecte
(uitgeharde) set binnen 15 minuten. Stagiaires aan het
werk zetten dus! Grote voordeel van CAPTION is dat na
de salonbehandeling vrijwel altijd een verkoop wordt gescoord. Vandaar dat altijd wordt aangeraden CAPTION niet
alleen los te verkopen, maar het ook als behandeling op de
kaart te zetten.
importeur: SalonCosmetics bv, 010-245 9005
En 4 treatments (€6,95):
base coat, topcoat glans en mat en dry drops.
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