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Astir Award

Caption verovert Nederland
Caption! Ik ben ontzettend blij. Dit
is een bevestiging van het succes van
de producten waar wij als team al
vanaf het begin in geloven.”

Juryrapport
De jury sprak vol lof over Caption:
“Voor het eerst sinds lange tijd is er
een grote vernieuwing in het nagellakschap. Het merk weet zich te
onderscheiden doordat de lak écht
ultrasnel droogt in luttele seconden.
Na het lakken van de linkerhand is
de rechterhand droog genoeg om
een volgende laag op te brengen.
Als je klaar bent, kun je meteen
iets anders doen. Dat op zich is al
bijzonder, maar bovendien blijft de
lak zeker een week perfect zitten.
Dat is voor een ‘gewone’ nagellak
uitzonderlijk te noemen.”

To good to be true?

▴ Emmy Klos op de drukbezochte stand tijdens Beauty Trade Special

Op 12 februari won de hightech revolutionaire lak van Caption de eerste prijs
in de categorie ‘Best Beauty Discovery Luxe’ tijdens de dertigste editie van de
Beauty Astir Awards. Emmy Klos van SalonCosmetics ontving de prestigieuze,
onafhankelijke persprijs uit handen van presentatrice Vivian Reijs. Caption
is hiermee uitgeroepen tot één van de beste cosmeticaproducten van 2014.
Vaktijdschrift De Beautysalon vertelt u meer over het juryrapport en de onderscheidende kenmerken van deze nieuwkomer.

Het merk van het Amerikaanse Young
Nails Inc. is vorig jaar in Nederland
geïntroduceerd door importeur

SalonCosmetics. Eigenaresse Emmy
Klos vertelt: “Deze prijs is natuurlijk fantastisch voor een merk als

▼ Basecoat en topcoat

2014

Binnen tien minuten je nagels voorzien van een basecoat, een kleur en
een topcoat zonder het gebruik van
een lamp klinkt voor velen als ‘to
good to be true’. Ook Emmy Klos
wilde ‘eerst zien, dan geloven’. Toen
de lak bij haar werd aangebracht
was ze echter meteen verkocht.
“Bij Caption gebruik je een top- en
basecoat en geen lamp, toch is de
lak droog in enkele seconden. De
nagels worden hard en de spiegelglans blijft zitten tot je de uitgroei
ziet. De nagels schoonmaken kan

gemakkelijk met een simpele nagellakremover.”

Nagels lakken voordat je naar
bed gaat
De LacQ3-technologie is het geheim
achter de innovatieve lak. Deze
hightech ontwikkeling zorgt ervoor
dat je je nagels kunt lakken voordat
je naar bed gaat en vervolgens niet
opstaat met het weefmotief van de
lakens in je nagels. De ongekende
droogtijd en een finish die veel weg
heeft van gel maakt het tot de ideale
nagellak. Zeker in de huidige tijd
waarbij alles zo snel mogelijk moet
gaan.
Voor aanvullende informatie:
SalonCosmetics
Tel. 010-2459005
www.saloncosmetics.nl

Caption x Beau Monde Celeb lunch
Samen met glossy tijdschrift Beau
Monde heeft Caption een VIPvoorjaarslunch georganiseerd in
het Art’otel Amsterdam. Leontien
Borsato en Victoria Treblinko
waren samen met hun vriendinnen bijeen om Caption zelf eens
te proberen. Het was een bijzonder moment voor Caption, omdat
het merk nu ook bij Bekende
Nederlanders heeft weten te
scoren, getuige de mooie quote
van Leontien Borsato: “Wat een
geweldige nagellak is dit, het
droogt in een paar minuten.”
SBS Shownieuws was aanwezig
om het item uit te kunnen zenden. De opname is te bekijken
op: debeautysalon.biz.
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