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REQ erbjuder ett spännande produktsortiment med många 
smarta säljprodukter som ökar inkomsten på din salong. Vi 
har studerat minsta lilla detalj för att förbättra och förnya 
både produkter och tekniker vilket gör att varje behandling 
blir enklare, snabbare och användarvänlig med optimalt 
slutresultat.

REQs utbildningskoncept med större valmöjligheter och 
flexibilitet ger eleverna en bredare bas och större möjlighet 
efter en avslutad REQ-utbildning.

I en bransch som domineras av märken från ”over there” är 
det extra spännande och utmanande med ett märke med 
svenska rötter.

För dig som kund kommer det att märkas framför allt i 
plånboken, då REQs produktsortiment har ett mycket 
konkurrenskraftigt pris men med produktkvalitet av yttersta 
världsklass.

Som kund har du alltid stöd och support från hela Team REQ 
återförsäljare, butiker och lärare.

Kontaktinformation till REQs återförsäljare och butiker 
finner du längst bak i denna katalog.

Lätt, enkelt och smidigt kan du också inhandla produkter i 
vår webbshop: www.re-q.se

Följ oss gärna på FB:
REQ AB
TEAM REQ Sverige

Väl mött,

Önskar
 
TEAM REQ

REQ
står för Förnyelse - 
Erfarenhet - Kvalitet
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Poster Spa nr. 23
50×70 cm

Posters

Poster Akryl nr. 22
50×70 cm

Poster LackGel nr. 24
50×70 cm

Poster Gel nr. 21
50×70 cm
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Med höga krav på säkerhet och optimal materialkompabilitet, presenterar REQ ett unikt Akrylsystem som ger dig 
oändliga möjligheter att skapa starka och hållbara naglar.

REQ akrylvätska bjuder på egenskaper som maximal flexibilitet och en överlägsen vidhäftningsförmåga. 
Utrustad med en unikt framtagen hällpip, minimeras riskerna för onödigt spill. Tillsammans med vårt krämiga och 
lättarbetade akrylpulver finns oändliga möjligheter att skapa starka naglar med ett hållbart resultat. 

Akrylvätska  
Art. 10166, Akrylvätska, 500 ml

REQ akrylpulver finns i två hastigheter och tre storlekar.  En stilren arbetsburk på 20 g och en praktisk refillburk som 
rymmer 180 g. Vår minsta storlek på burk rymmer 3,6 g och är framtagen för utprovning och testkit. 

Penslar av finaste Kolinskymårdhår
Oval,  rosa:
Art. 13200 # 6 
Art. 13201 # 8
Art. 13202 # 10

Oval, silver:
Art. 13210 # 6
Art. 13211 # 8
Art. 13212 # 10

Akryl

Extra snabb, Extra Vit 
Art. 10000, 3,6 g
Art. 10025, 20 g 
Art. 10050, 180 g  

Extra snabb, Transparent Rosa
Art.10001,  3,6 g
Art. 10026, 20 g  
Art. 10051, 180 g 

Extra snabb, Naturell
Art. 10002, 3,6 g 
Art. 10027, 20 g 

Extra snabb, Transparent
Art. 10003,  3,6 g 
Art. 10028, 20 g  
Art. 10053, 180 g  
 
Extra Vit 
Art. 10004, 3,6 g
Art. 10029, 20 g 
Art. 10054, 180 g 

Soft Vit 
Art. 10005, 3,6 g
Art. 10030, 20 g 
Art. 10055, 180 g

Täckande rosa
Art. 10006, 3,6 g 
Art. 10031, 20 g  
Art. 10056, 180 g 
 
Transparent
Art. 10007, 3,6 g 
Art. 10032, 20 g 
Art. 10057, 180 g 

Transparent rosa
Art. 10008, 3,6 g 
Art. 10058, 180 g

Testkit

Är du nyfiken på REQ? Kontakta din närmaste återförsäljare för en kostnadsfri 
produktgenomgång eller för att beställa ett kostnadsfritt testkit i ditt val av material. 
En förteckning över återförsäljare hittar du bland kontaktuppgifterna längst 
bak i katalogen. Eller vänd dig till info@re-q.se för att maila in din beställning.

Art. 10165, Akrylvätska, 200 ml 
Art. 10167, Akrylvätska, 50 ml
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Testkit

Är du nyfiken på REQ? Kontakta din närmaste återförsäljare för en kostnadsfri 
produktgenomgång eller för att beställa ett kostnadsfritt testkit i ditt val av material. 
En förteckning över återförsäljare hittar du bland kontaktuppgifterna längst 
bak i katalogen. Eller vänd dig till info@re-q.se för att maila in din beställning.

Även REQ Gel finns i två storlekar, för den stora och lilla salongen. Båda kollektioner presenteras i stilrena arbetsburkar 
som rymmer 13,5 ml respektive 45 ml. Det finns även en mindre burk på 4,3 ml för utprovning och nybörjaren.

 
REQ:s grundsortiment i Gel omfattar både s.k. klassisk gel samt fibergel (cross linked).
Välj mellan olika färger och viskositet.

Klar Gel 
En klar, självutjämnande gel med medium viskositet. Härdningstid 60 sek i LED eller 2 min i UV.

10176                            Klar transparent 4,3 ml                      
10211                            Klar transparent 13,5 ml                    
10245                            Klar transparent 45 ml                       

Builder 
En Gel med hög viskositet. Perfekt för små lagningar av hörn och kanter. Härdningstid 60/90 sek i LED eller 
2 min i UV.

10189                            Transparent builder 4,3 ml                
10227                            Transparent builder 13,5 ml             
10256                            Transparent builder 45 ml                 

Rosa Gel
En klar, självutjämnande Gel med medium viskositet. Härdningstid 60 sek i LED eller 2 min i UV.

10178                            Rosa transparent 4,3 ml
10213                            Rosa transparent 13,5 ml
10247                            Rosa transparent 45 ml
10183                            Halvtäckande rosa 4,3 ml                  
10185                            Kall heltäckande rosa 4,3 ml     
10218                            Halvtäckande rosa 13,5 ml               
10222                            Kall heltäckande rosa 13,5 ml          
10254                            Kall heltäckande rosa 45 ml              
10255                            Fill in rosa transparent 45 ml            
10186                            Fill in rosa transparent 4,3 ml           
10221                            Fill in rosa transparent 13,5 ml        

     
                

REQ Gelsystem erbjuder stor variation av viskositeter och nyanser för ditt personliga val av teknik och utförande. Ger 
en utmärkt vidhäftning till den naturliga nageln och en exceptionellt högglansig finish med REQ Toppgloss. Ett flertal 
allt-i-ett gel möjligör enkla och snabba servicealternativ. REQ Gel kan appliceras på naturlig nagel, tipp eller på mall. 

Gel

Clear transparent 4,3 ml
Clear transparent 13,5 ml
Clear transparent 45 ml

Clear transparent builder 4,3 ml
Clear transparent builder 13,5 ml
Cleartransparent builder 45 ml

Pink medium cover 4,3 ml
Cool cover pink 4,3 ml
Pink medium cover 13,5 ml
Cool cover pink 13,5 ml
Cool cover pink 45 ml
Fill in pink transparent 45 ml
Fill in pink transparent 4,3 ml
Fill in pink transparent 13,5 ml
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Vit Gel
Medium viskositet. Härdningstid 90 sek i LED eller 2-4 min i UV.

10190                            Fibergel kritvit 4,3 ml              
10229                            Fibergel kritvit 13,5 ml             
                
Transparent
Medium viskositet. Härdningstid 60 sek i LED eller 2 min i UV.

10228                            Fibergel transparent 13,5 ml              
10257                            Fibergel transparent 45 ml             
                
Naturell
Medium viskositet. Härdningstid 90 sek i LED eller 2-4 min i UV.

Art. 10174
Art. 10209       

Rosa täckande
Medium viskositet. Härdningstid 90 sek i LED eller 2-4 min i UV.

Art. 10173
Art. 10208      

                

Fibergel

Cross linked clear transparent 13,5 ml
Cross linked clear transparent 45 ml

Cross linked natural white 4,3 ml
Cross linked natural white 13,5 ml

Cross linked cover pink 4,3 ml
Cross linked cover pink 13,5 ml

Toppgel
Toppförseglingsgel 
En självutjämnande toppförseglingsgel med mycket låg viskositet. Förseglar och ger en 
hård, hållbar och högglansig yta. Kan med fördel användas över alla typer av 
konstmaterial. Härdningstid 60 sek i LED eller 2 min i UV.

Pärlemorsilver toppgel 
En dekorativ Toppgel med mycket låg viskositet som ger en långvarig glamorös look.  
Perfekt som ett permanent lack över alla typer av konstmaterial 
Härdningstid 60 sek i LED eller 2 min i UV.
 
Pärlemorrosa toppgel 
En dekorativ Toppgel med mycket låg viskositet som ger en långvarig glamorös look.  
Perfekt som ett permanent lack över alla typer av konstmaterial 
Härdningstid 60 sek i LED eller 2 min i UV.

Naturell fransk toppgel 
En dekorativ Toppgel med mycket låg viskositet som ger en långvarig naturlig look. 
Perfekt som ett permanent lack över alla typer av konstmaterial. 
Härdningstid 90 sek i LED eller 2-4 min i UV.

Krämvit fransk toppgel 
En dekorativ Toppgel med mycket låg viskositet som ger en långvarig naturlig och 
mjölkig look. Perfekt som ett permanent lack över alla typer av konstmaterial. 
Härdningstid 90 sek i LED eller 2-4 min i UV.

Art. 10187, 4,3 ml  
Art. 10222, 13,5 ml

Art. 10223, 13,5 ml

Art. 10188, 4,3 ml
Art. 10224, 13,5 ml  

Art. 10225, 13,5 ml

Art. 10226, 13,5 ml 

Cross linked extra white 4,3 ml
Cross linked extra white 13,5 ml
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Gel

Penslar av finaste Kolinskymårdhår

Oval,  cerise:
Art. 13220 # 2
Art. 13221 # 4
Art. 13222 # 6

Oval, silver:
Art. 13230 # 2
Art. 13231 # 4
Art. 13232 # 6

Topgloss
En högglansig toppgloss med mycket låg viskostitet. Förseglar och lämnar nageln med en 
mycket hård och högglansig yta, utan klibb. Kan med fördel användas över alla typer av 
konstmaterial. Härdningstid 2 min.

Art. 10476
Flaska 15 ml

Testkit

Är du nyfiken på REQ? Kontakta din närmaste återförsäljare för en kostnadsfri produktgenomgång 
eller för att beställa ett kostnadsfritt testkit i ditt val av material. En förteckning över återförsäljare 
hittar du bland kontaktuppgifterna längst bak i katalogen. Eller vänd dig till info@re-q.se för att 
maila in din beställning.
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REQ erbjuder ett heltäckande limsortiment för varierande applikationstekniker. Limmen finns tillgängliga både 
i penselapplikator och dropp med förlängningspip. Allt för en enkel tippapplikation eller precisionslagning av 
sprickor i nageln. 

REQ Pro-lim, Snabbtorkande lim med pensel
Perfekt för applicering av tippar med en pensel som minskar risken 
för hudkontakt. Används med fördel tillsammans med 
REQ Nagellimsaktivator.   

Lim

Art. 10500 Flaska, 15 g 

Art. 10490 Flaska, 3 g REQ Nagellim, Snabbtorkande med pensel
Ett lättflytande och snabbtorkande lim, perfekt för applicering av konstnaglar. 
Med pensel som snabbt och enkelt lagar sprickor i 
naturliga naglar eller konstnaglar.  

Med unika egenskaper för varje tipp, har REQ ett urval för såväl nybörjaren som proffset, den trendmedvetna och för 
dig som söker det där lilla extra. REQ presenterar en flexibel tipp med unik fästyta som är tidsbesparande vid 
applicering, försedd med djup C-kurva och förarbetade vackra smilelinjer. 

Samtliga tippar säljs i boxar om 600 st med ett refillsystem om 50 st/stl med undantag för Stiletto som säljs i 
boxar om 100 st. Unikt för REQ:s tippboxar är att de säljs med flest antal av de tippar som används mest.

Tippar
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Allround stl. 1-10 
Flexibel tipp med bred fästyta och mycket mild C-kurva. Fästytan 
används med fördel för tunna och/eller skadade naglar.

Art. 11010 Naturell
Art. 11100-11110  Refill Naturell

Competition stl. 1-10
Flexibel tipp utan fästyta med djup C-kurva och raka sidolinjer. Finns i färgerna clear, 
naturell och vit.

Art. 11020 Clear
Art. 11021 Naturell

Art. 11020-11030 Clear
Art. 11040-11050 Naturell

Karin stl. 0-9
Flexibel tipp med unik fästyta som är tidsbesparande vid applicering, djup C-kurva och 
för-arbetade vackra smilelinjer. Fästytan används med fördel som guide för smilelinjer vid 
akryl/gel applicering. 

Art. 11000, Clear
Art. 11001, Naturell
Art. 11002, Vit 

Art. 11040-11050 Clear
Art. 11060-11070 Naturell  
Art. 11081-11090 Vit

Stiletto stl. 1-10
Flexibel Stilettotipp utan fästyta och en mild C-kurva. 

Art. 11030, Clear

Mallar
Art. 13413  Specialdesignade mallar
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En av hemligheterna till starka och hållbara konstnaglarna ligger i förberedelserna. Med REQ:s produkter gör du enkelt 
en snabb och utomordentlig preparation av nagelplattan.

Cleanser
REQ Cleanser är en skonsam ytrengöring för såväl dina naturliga naglar 
som konstnaglar i gel. Antiseptiska egenskaper i kombination med en 
tillfälligt uttorkande effekt, gör att REQ Cleanser ger en perfekt grund 
för en extra bra vidhäftning av valfritt konstmaterial.

Nagelbandsremover
En högeffektiv nagelbandsremover som mjukar upp nagelbanden 
och förenklar avlägsnandet av döda hudceller från nagelplattan. 
Återfuktar huden med Aloe Vera.

Ultrabond
REQ Ultrabond är en lufttorkande, syrafri bonder som ökar 
vidhäftningsförmågan mellan akryl/gel och den naturliga nageln. 
Appliceras i två lager och ger bästa möjliga utgångsläge för ditt val av 
konstmaterial.

Topgloss
En högglansig toppgloss med mycket låg viskostitet. Förseglar och 
lämnar nageln med en mycket hård och högglansig yta, utan klibb. 
Kan med fördel användas över alla typer av konstmaterial. 
Härdningstid 2 min.

Bas- & Topp Cleanser
Före- och efterrengöring vid LackGelbehandling.

Kemteknik

Art. 10481 Flaska, 500 ml

Art. 10602 Flaska, 100 ml

Art. 10475 Flaska, 15 ml

Art. 10476 Flaska, 15 ml

Art. 10489 Flaska, 250 ml
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Art 304000      Dip & Design

Komplett kit för att skapa de mest fantastiska designs såsom spets, marmor, fade och mycket mer.
Broschyr med steg för steg beskrivning.

Art 304001      Fix it

Smidigt, enkelt, snabbt och doftfritt system för förstärkning och förlängning av naturlig nagel.
Broschyr med steg för steg beskrivning.

Art 304002      Mix it

Skräddarsy Lackgelfärger åt din kund. Med en bas av 6 färger kommer du väldigt långt.
Broschyr med färglära samt recept på många olika färger. Kittet innehåller även burkar att blanda i samt 
Lackgelpenslar.

Art 304003      Bling it

En serie med fantastiskt glittriga LackGel, som glittergel fast på flaska. Smidigt och enkelt.

För mer infomation om Get REQlized kontakta närmaste återförsäljare/butik. Kontaktuppgifter finner du längst 
bak i denna produktkatalogen.
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Med REQ:s removerlösningar finns räddningen alltid nära till hands. Med Supersnabb nagellackremover och Mil-
jövänlig nagellackremover tar du snabbt och enkelt bort allt lack från Dina naglar. Extra utmärkande är REQ Miljövänlig 
remover som med sin speciellt utformad formula är biologiskt nedbrytbar och skonsam mot ozonlagret. Samtliga re-
movers är fria från olja, färg och aceton. 

Här finner du även removers för REQ LackGel, en gelbaserad remover som effektivt löser upp ditt UV-lack.

Supersnabb nagellackremover
REQ Supersnabb nagellackremover är en snabb och effektiv remover 
utan aceton vilket gör den mer skonsam för dina naglar. Fri från olja, 
färg och parfym.

Miljövänlig nagellackremover
REQ Miljövänlig nagellackremover är en svagt doftande remover 
som är extra skonsam mot nagel och nagelband. Med en speciellt 
utformad formula är removern biologiskt nedbrytbar och skonsam 
mot ozonlagret.

LackGel remover
Remover med praktisk extendertip på 100 ml flaskan för precisions-
applicering på nagel. Löser enkelt och effektivt upp REQ LackGel.

Remover

Art. 10515 Flaska, 100 ml
Art. 10520 Flaska, 250 ml

Art. 10516 Flaska, 100 ml
Art. 10521 Flaska, 250 ml

Art. 10488 Flaska, 250 ml
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En Spabehandling i 5 steg för dina händer med en touch av Norden. Berikad med naturliga oljor, Aloe Vera, Kakao-
smör, Fjällkvanne och Sheasmör som intensivt vårdar din hud och lämnar den silkeslen. Låt dina händer och sinnen 
lockas av ljuva dofter och uppfriskande möten mellan värme och kyla i en Spabehandling utöver det vanliga.

Neutraliserande handtvål
En mild och djuprengörande handtvål som neutraliserar din hud 
före behandling. Berikad med Aloe Vera och Fjällkvanne som åter-
fuktar, svalkar och ger dina händer en uppfriskande känsla.

Handpeeling 
En mineralbaserad krämig peeling som rengör och avlägsnar döda 
hudceller på ett effektivt och skonsamt sätt. Berikad med naturliga 
oljor, Aloe Vera, Fjällkvanne och Vitamin-E som tillsammans verkar 
mjukgörande och återfuktande.

Värmande solrosolja
En behagligt avslappnande och vårdande oljekur vars effekt ökar 
genom att oljan värms upp. Berikad med Kakaosmör, Sheasmör och 
Vitamin-E som verkar närande och mjukgörande vilket fördröjer 
ålderstecken på din hud.

Kylande djupfuktare  
En kylande och djupfuktande gel som effektivt penetrerar och 
återfuktar huden på djupet. Berikad med Aloe Vera, Fjällkvanne och 
Vitamin-E som med sina svalkande och lugnande egenskaper stimu-
lerar och ökar elasticiteten i huden. 

Finishing lotion 
En lugnande och mjukgörande lotion som avslutar din 5-stegs Spa-
behandling. Lämnar huden silkeslen och med en underbar lyster. 
Berikad med Kakaosmör, Sheasmör och Vitamin-E.

Art. 10590 Tub, 15 ml
Art. 10600 Tub, 75 ml
Art. 10610 Pump, 250 ml

Art. 10591 Tub, 15 ml
Art. 10601 Tub, 75 ml
Art. 10612 Tub, 250 ml 

Art. 10593 Flaska, 5 ml 
Art. 10603 Flaska, 100 ml
Art. 10613 Pump, 250 ml

Art. 10594 Tub, 15 ml
Art. 10604 Tub, 75 ml 
Art. 10614 Pump, 250 ml

Art. 10595  Tub, 15 ml
Art. 10605  Tub, 75 ml
Art. 10611  Pump, 250 ml

Testkit

Är du nyfiken på REQ? Kontakta din närmaste återförsäljare för en kostnadsfri produktgenomgång 
eller för att beställa ett kostnadsfritt testkit i ditt val av material. En förteckning över återförsäljare 
hittar du bland kontaktuppgifterna längst bak i katalogen. Eller vänd dig till info@re-q.se för att 
maila in din beställning.

Art. 10590 Neutraliserande handtvål 15 ml
Art. 10591 Handpeeling 15 ml
Art. 10593 Värmande solrosolja 5 ml

Art. 10594 Kylande djupfuktare 15 ml
Art. 10595 Finishing lotion 15 ml

HandSPA
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En Spabehandling i 4 steg med en touch av Norden. Berikad med Aloe Vera, Fjällkvanne, Sheasmör, Vitamin E och 
Kakaosmör vars lugnande, återfuktande och mjukgörande egenskaper gör underverk för dina fötter. Friska dofter 
kombinerade med varma och kalla effekter som har en uppfriskande, närande och stimulerande effekt.

Neutraliserande fotbad
En djuprengörande tvål som effektivt rengör och mjukar upp förhårdnader. 
Berikad med Fjällkvanne och Aloe Vera för en unik kombination av mjuk-
görande och stimulerande egenskaper.  

Fotskrubb 
En mineralbaserad fotskrubb som effektivt rengör, avlägsnar döda 
hudceller och effektivt mjukar upp förhårdnader. Berikad med Aloe 
Vera, Fjällkvanne och Vitamin E.  

Återfuktande gel
En kylande och djupfuktande gel som penetrerar och återfuktar huden 
på djupet. Berikad med Aloe Vera, Fjällkvanne och Vitamin E som med 
sina svalkande och lugnande egenskaper ökar elasticiteten och stimulerar 
hudens funktioner.

Vårdande fotcréme
En creme som neutraliserar och fuktbalanserar huden. Den perfekta 
avslutningen på din Spabehandling. Berikad med en unik kombination 
av Kakaosmör, Sheasmör och Vitamin E som ger foten optimalt skydd 
och en silkeslen känsla. 

Art. 10620 Tub, 75 ml
Art. 10630 Pump, 250 ml

Art. 10621 Tub, 75 ml
Art. 10631 Tub, 250 ml

Art. 10623 Tub, 75 ml
Art. 10633 Pump, 250 ml

Art. 10624 Tub, 75 ml
Art. 10634 Pump, 250 ml

FotSPA



15

Nagelolja
REQ Nagelolja med Avocado och Myrra är en exklusiv och intensivt
vårdande nagelolja. Berikad med Avocadoolja och Myrraolja för en fuk-
tighetsbevarande, vårdande och återuppbyggande effekt på torra och ska-
dade naglar och nagelband. 

Baslack
REQ Baslack, första steget till en perfekt manikyr. Ett snabbtorkande baslack 
som skyddar den naturliga nageln mot missfärgning och förlänger hållbar-
heten på din lackning. 

Topplack
REQ Topplack, det avslutande steget för en perfekt manikyr. Ett snabbtorkande 
topplack med maximal glans som skyddar och förlänger hållbarheten på 
din lackning. 

Diamond Topplack
REQ Diamond Topplack är ett förseglande och snabbtorkande topplack 
med överlägsen glans som ger din manikyr en finish utöver det vanliga. 

Multilack
REQ Multilack är ett kombinerat bas- och topplack berikat med aminosyror 
som bygger upp, förstärker och fungerar som ett dagligt skydd för den 
naturliga nageln. 

Ridgefiller
REQ Ridgefiller är ett baslack som fyller ut nagelns ojämnheter och kamouflerar 
missfärgningar på nageln med violetta pigment. Förlänger hållbarheten på 
din lackning.

Art. 10671 Flaska 15 ml

Art. 10654 Flaska 7 ml
Art. 10674 Flaska 15 ml

Art. 10655  Flaska 7 ml
Art. 10675 Flaska 15 ml

Nagelvård

Art. 10657 Flaska 7 ml
Art. 10677 Flaska 15 ml

Art. 10659      Flaska 7 ml
Art. 10679      Flaska 15 ml

Art. 10656   Flaska 7 ml
Art. 10676 Flaska 15 ml

Art. 10658  Flaska 7 ml
Art. 10678 Flaska 15 ml

Snabbtorkare
REQ Snabbtorkare är oljebaserade droppar med 
snabbtorkande effekt som påskyndar torkningen 
av nagellackets yta. Applicera en droppe Snabb-
torkare mitt på nageln och låt den täcka lacket för 
snabb effekt.
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Mango Tango
Art. 10546 Tub, 75 ml 
Art. 10556 Pump, 250 ml  
 
Cherry Berry Blossom  
Art. 10547 Tub, 75 ml
Art. 10557 Pump, 250 ml

Gorgeous Guava
Art. 10548 Tub, 75 ml 
Art. 10558 Pump, 250 ml

En lätt och smidig lotion som mjukgör, återfuktar och bevarar hudens elasticitet med Vitamin E, Aloe 
Vera och Kakaosmör. Finns i nio ljuva, lätta och fruktiga dofter.

Gurka & Melon 
Art. 10550 Pump, 250 ml  
 

Björnbär  
Art. 10543 Tub, 75 ml
Art. 10553 Pump, 250 ml

Hjortron
Art. 10545 Tub, 75 ml 
Art. 10555 Pump, 250 ml

Gurka & Melon 
Art. 10570 Tub, 75 ml
Art. 10580 Pump, 250 ml 

Björnbär   
Art. 10571 Tub, 75 ml 
Art. 10581 Pump, 250 ml

Hjortron  
Art. 10572 Tub, 75 ml
Art. 10582 Pump, 250 ml

En mild, återfuktande och fuktighetsbevarande tvål med Vitamin E och Aloe Vera. Finns i tre ljuva, lätta 
och fruktiga dofter med matchande doft i Hand- & Bodylotion.

Lotion

Tvål

Hand & Body
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REQ LackGel är ett permanent lack som härdas i UV-ljus och ger nageln en felfri och hållbar 
lackning med lyster och glans i 3-4 veckor! Produkter som rengör och avlägsnar LackGel 
finner du under Removers och Kemteknik. 

Finns i 92 färger och hittas i medföljande produktblad.

LackGel
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Tipptång
En professionell tipptång för precisionsklippning av tippar.

Nagelsax
Nagelsax i klassiskt utförande.

Dekorationspincett
Pincett för applicering av Nail Art.

Nagelbandstång
Professionell tång för trimning av nagelband.

Rasp
Professionell rasp för trimning av tånaglar.

Nageltång
Kraftfull nageltång avsedd för tånaglar.

Fothyvel
Professionell fothyvel för avlägsnande av förhårdnader.

Refillblad  
Fothyvel. 10-pack

Specialdesignade och ergonomiskt utformade manikyr- och pedikyrverktyg i rostfritt stål för bästa komfort 
och precisionsarbete. 

Manikyrverktyg

Pedikyrverktyg

Verktyg

Art. 13000

Art. 13001

Art. 13002

Art. 13005

Art. 13021

Art. 13022

Art. 13023

Art. 13024
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Halvmånefil #100/100
Grov fil som används på konstmaterial vid återbesök.

Halvmånefil #150/180
#150 medium fil som används vid tippfilning, slutfilning 
och vid återbesök. 180 grit medium fil som används vid 
prep, tippfilning, slutfilning och vid återbesök.

Halvmåne vit #240/240 
Fin fil som främst används på naturlig nagel och vid 
slutfilning, innan polering.

Halvmånebuffer  #100/180
En medium buffer som används som ett sista steg innan 
all produktapplikation med akryl, gel eller toppgloss.

Halvmånebuffer #220/280
En fin buffer som används som ett sista steg innan 
polering av naturlig nagel eller konstmaterial.

Halvmåne kombifil & buffer #180/180
Medium fil och buffer i ett. 

Halvmåne 3-stegs polerare

Filar

Art. 13100

Art. 13101

Art. 13116

Art. 13102

Art. 13103

Art. 13113

Art. 13114
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Evighetsfil
Fin fil med lång livstid för naturlig nagel med mjuka 
kanter som inte skär ner i huden. Används med 
fördel vid vissa moment i nageltävlingar.

Professionell fotfil
Grov och medium fil i ett med utbytbara filytor för
hygieniska salongsbehandlingar.

Filremsa svart #100
Utbytbar grov filyta för Professionell fotfil.

Filremsa vit #180
Utbytbar medium filyta för Professionell fotfil.

Art. 13107

Art. 13111

Art. 13117

Art. 13118

Bits maskinfil
Kentanium-Tympaniform-Thick

Bits maskinfil
Kentanium-Cone-Small

Sandpapperbits #150 
 

Bits för sandpapper

Art. 13460

Art. 13461

Art. 13463

Art. 13464

Art. 13480
Brilliant White - B100 - H100
Stationär maskinfil med specialdesignad handenhet
för optimal komfort. REQ’s lättviktiga handenhet är 
ergonomiskt riktig och filar med minimal friktion.
Hastigheten är steglös upp till 30 000 RPM (varv per minut).

Filar

Dust Cap
Billig försäkring för att morverka dammpartiklar i 
handenheten.

Art. 13473
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REQ LED-lampa 5 w 
En liten och smidig LED-lampa med vridbar ljusramp som 
gör härdning av REQ LackGel enkel på såväl hand som 
fot.

Salongsutrustning

REQ paraffinbad för hand- och fot
Digital timer och temperaturjustering. Behandling med 
värmande paraffin förenklar absorbtionen av mjukgörande 
ämnen samt lindrar ledvärk.

Art. 13399

Art. 13402

CCFL/LED-lampa 36 w
Kombinerad CCFL/LED-lampa med uteffekt 36W. 
Används tillsammans med REQ:s LackGel kollektion. 
Härdar även Topgloss och är därmed också lämplig för 
Akrylanvändaren. 

Art. 13397

Tillbehör Paraffinbad

Paraffinvax Jasmine, 450 g.
Väldoftande och vårdande paraffinvax. 

Art. 13459

Paraffinbadshandskar
Bomullshandskar för paraffinbehandlingar

Paraffinbadssockor
Bomullsockor för paraffinbehandlingar

Art. 13440

Art. 13441
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Fingerskydd. Finns i färgerna svart och vit.

Pumpflaska, 200 ml.

Doppkopp

Dammborste
En mjuk och effektiv dammborste med borst av 
gethår för avlägsning av fildamm.

Padrulle

Manikyrkudde, vit.

Bordsunderlägg med REQ logga. 

Nitrilhandske, puderfri, storlek S     200st/förp
Nitrilhandske, puderfri, storlek M   200st/förp
Nitrilhandske, puderfri, storlek L     200st/förp

Manikyrpinnar
Manikyrpinnar av trä för en mild manikyr-
behandling. Kan mjukas upp i vatten för en mildare 
behandling och används med fördel vid applicering 
av Nailart.

Marmoreringspinne
Ett dekorationsverktyg med kultopp i olika storlekar 
för alla typer av Nailart-tekniker.

Övrig salongsutrustning

Salongsutrustning

Art. 13419

Art. 13412

Art. 13411

Art. 13435

Art. 13430

Art. 13418

Art. 13429

Art. 13426

Art. 13406

Art. 13405

Art. 13427

Dekorationsförvaring, stor
Dekorationsförvaring med 8 fack för alla typer av nailart.

Dekorationsförvaring liten

Art. 13434

Art. 13428

Art. 13433
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Tådelare 

Förkläde 
Specialdesignat förkläde med praktiska fickor och korsad 
knäppning i rygg för ett rent, snyggt och hygieniskt arbete 
på salongen. 

Korrekturpenna
Säljs med två utbytbara tippar. Korrigerar enkelt och 
snabbt lack på nagelbanden. 
 
Refilltippar korrekturpenna  
Säljs i förpackning om 10 st. 

Designdisplay för tippar
En display med  32 tippar för en professionell 
presentation av nyanser, färger och nailart.

Nagelborste
En mjuk och desinficerbar nagelborste för skonsam 
rengöring av nagel och nagelband.

C-curve sticks 
7 storlekar. Det optimala verktyget för formning av 
C-kurvan.

Tipprondell
En rondell med 20 tippar för en professionell
presentation av nyanser, färger och nailart.

Salongsutrustning

Art. 13438 Storlek M

Art. 13428

Art. 13428-1

Art. 13421

Art. 13407 Transparent

Art. 13420

Art. 13432

Art. 13439 Storlek L

Art. 13408 Cerise

Art. 13431
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Konsumentprodukter

REQ arbetar sida vid sida tillsammans med Depend Cosmetic AB, inom kategorin konsument-
produkter. Depend är ett svenskt företag som har utvecklat och tillverkat nagelvårdsprodukter 
i 25 år.

Depend är idag ett konsumentmärke som tävlar med de största multinationella makeup-före-
tagen. Idag exporterar Depend till över 50 länder och är en stark aktör även på den interna-
tionella marknaden.

Med detta samarbete vill vi ge dig som salong en möjlighet till ett ”lönelyft” genom att sälja 
Depends produkter till dina kunder. Detta är en unik chans för dig som salongsägare och egen 
företagare att på ett relativt snabbt och säkert sätt höja omsättningen.

Depend Cosmetic har vunnit otaliga Beauty Awards runt om i världen på grund av sitt innova-
tiva produktsortiment.

Är du intresserad av mer information – se sista sidan där hittar du kontaktuppgifter till 
närmsta återförsäljare/butik.
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Depend 7day är lacksystemet för dig som söker ett nagellack med 
superglans, högklassig hållbarhet och ”gel feeling”. Denna hybridformula 
håller i upp till en vecka, är lätt att applicera och du tar enkelt bort lacket 
med Depend nagellackremover.

Samtliga 7day-lacker hittas i medföljande produktblad.

Art. 1770
1 st CLEANSER 35 ml 
1 st Protecting BASE 5 ml
1 st Hybrid TOP 5 ml
1 st manikyrpinne
1 st fil
1 st folder

Konsumentprodukter

7day 
CLEANSER
[1760]
35 ml. 

7day 
Protecting 
BASE
[29807998]
5 ml. 

7day 
Hybrid TOP
[29807999]
5 ml. 
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Konsumentprodukter

Serien är uppdelad i fem olika kategorier: • Vårdande & stärkande produkter • Produkter för lackning 
• Specialprodukter • Remover för borttagning av nagellack • Hand SPA

Cuticle Peeling
[8906]
10 ml. 

Hand & Cuticle Creme
[8907]
20 ml.

3-step Action Nail Care Kit
[8941]

Grape & Avocado Nail Oil 11 ml | Cuticle Peeling 10 ml
Hand & Cuticle Creme 20 ml

Overnight Strengthener
[8908]
11 ml.

Stop Splitting
[8902]
10 ml.

Hand & Cuticle Creme
[8920]
75 ml.

Grape & Avocado Nail Oil
[8903]
11 ml.

Ny, innovativ O2formula som tar 
nagellack och nagelvårdsprodukter

till en ny dimension.

Vårdande & stärkande produkter

Självklart är hela Depends O2 serie 5-FREE,
vilket innebär att den är fri från:
 • Dibutyl Phthalate
 • Toluene
 • Formaldehyde
 • Camphor
 • Tosylamide/Formaldehyde Resin
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Specialprodukter

No Yellow
[8910]
11 ml.

Whitening Mask
[8912]
11 ml.

Stop Bite
[8909]
11 ml.

Mud Mask
[8911]
10 ml.

Hand Spa

Hand Peeling
[8921]
75 ml.

Moisturizing Gel
[8922]
75 ml.

Silk Lotion
[8923]
75 ml.

Hand Spa 3-step 
treatment kit

[8940]
Hand Peeling 20 ml

Moisturizing Gel 20 ml
Silk Lotion 20 ml 

Konsumentprodukter
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Konsumentprodukter

Nagellackremover

Protecting Base Coat
[8900]
11 ml.

Glossy Top Coat
[8901]
11 ml.

Ridgefiller
[8904]
11 ml.

5 in 1
[8905]
11 ml.

Produkter för lackning

[8987]
75 ml

[8995]
250 ml 

[8994]
100 ml

[8989]
75 ml

[8991]
250 ml

[8990]
100 ml

[8993]
250 ml

[8992]
100 ml

[8988]
75 ml

[8985]

Ny design



29

Konsumentprodukter

Dekorationsglitter

Glitter Gold                Art 1650

Glitter Multi Silver    Art 1651

Glitter Pink                 Art 1652

Glitter Rose                Art 1653

Glitter Lilac                Art 1655

Glitter Blue                Art 1654

Nagellack

O2-lacker med en lätthanterlig pensel för perfekt lackning. Lackerna är markerade med 
symboler som visar täckningsgrad.

O2 lackkollektion består av 60 färger.
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Ögonbrynsfärg

Förpackningen innehåller allt du behöver 
för en perfekt ögonbrynsfärgning. Enkel och 
säker att använda med ett färgresultat som 
varar i flera veckor. Ger en perfekt ”natural 
look” som gör att du ser fräsch ut på 
morgonen, när du sportar, solar, badar eller 
utför andra aktiviteter. 

Finns i färgnyanserna svart, brunsvart, 
mörkbrun och brun.

Frans & Ögonbrynsfärg

Specialprodukt från Depend för dig som på 
ett snabbt, enkelt och säkert sätt vill färga 

dina fransar och bryn. Behandlingen tar 
endast några minuter och ger ett färgresultat 

som varar i flera veckor. Depend Frans & Ögonbryns-
färg gör att du alltid ser fräsch ut på morgonen, när du sportar, solar, badar eller 

utför andra aktiviteter. Den perfekta ”natural look-mascaran”.

Finns i färgnyanserna svart, brunsvart och brun.

Konsumentprodukter
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Konsumentprodukter

  [4780] 
Ava - singel

[4820] 
Alayah

[4821] 
Faith

[4822] 
Grace

[4771] 
Cleopatra

[4772] 
Vanessa

[4777]  
Leah

[4778]  
Alexis

[4773] 
Sienna

[4774] 
Melissa

[4775]  
Kayla

[4770] 
Chloé

Lösögonfransar

Fransar med perfekt passform, gjorda av naturligt hår. 
Lim medföljer. Observera att limmet blir transparent efter applicering.
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Displayer

LackGel-ställ
Snyggt ställ till dina lackgel. Finns i två storlekar. Stort ställ med plats för 
48 gånger 3 färger. Litet ställ med plast för 24 gånger 3 färger. Levereras 
med toppskylt. Lackgel ingår ej! 

7Day-ställ komplett med: 
39×3 färger 
4×3 7Day topplack 
2×3 7Day Baselack 
2×3 Cleanser 
2×3 startkit 
50 informationsfoldrar
Färgkarta 
Inforemsa 

O2-ställ komplett med:
3 st baslack 
3 st topplack 
3 st mattlack 
57 färger, 3 av varje 
Levereras med färgkarta

Alt.
6 st baslack
6 st topplack
6 st mattlack
57 färger, 6 av varje
Levereras med färgkarta

1770-00

2935-6 Stort ställ
2935-13 Litet ställ

DIS1007 Stort ställ
DIS1011 Litet ställ
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Säsongsställ  O2 och 7Day 
3 gånger per år  presenterar Depend nya kollektioner i både O2 och 7Day.  
I samband med detta finns det säsongsställ som endast innehåller de nya 
färgerna i aktuell kollektion.

Allroundställ O2 
För dig som själv vill välja färger. 
I stället finns plats för 72 flaskor. Du väljer själv färger och antal av varje 
färger.  Tillsammans med de 72 flaskor du valt levereras ett allroundställ 
med toppskylt. 

För mer information om säsongsställ samt allroundställ, 
kontakta närmaste REQ-butik eller info@re-q.se.

Naturlig nagelvård och handspa
Komplett ställ produkter för naturlig nagelvård samt handspa.

O2 Protecting base coat
O2 Glossy Top Coat 
Stop Splitting 10ml  
Grape & Avocado Nail Oil 11ml  
O2 Ridgefiller  
O2 5in1  
Cuticle Peeling tub, 10ml  
Hand & Cuticle Cream tub, 20ml  
Overnight Strengthener 11 ml  
Stop Bite 11ml  
No Yellow 11ml  
Mud Mask 10 ml tub  
Whitening Mask 11ml  
O2 Hand & cuticle cream  
Handpeeling O2 tub 75 ml  
Deep Moisturizing Gel O2 tub 75ml  
Silk Lotion O2 tub 75 ml 
Hand Spa 3-step treatment kit 20ml  
O2 3-step Action nail care Kit

8900-00
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Anteckningar
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Kontakta oss 

Har du tankar, frågor eller funderingar som du vill dela med dig av, eller vill du 
komma i kontakt med din närmaste REQ Butik?  Slå oss en signal så gör vi vad 
vi kan för att hjälpa dig.

REQ Göteborg 
Carolina Lauwell
Pernilla Jägell
Västra Hamngatan 21
Tel: 073-555 49 94
cl@re-q.se
          
REQ Skåne 
Petra Nilsson
Tel: 0734-25 90 98
Abby Larsson
0706-801944
Torget 5 A
245 31 Staffanstorp
pn@re-q.se 
 
REQ Skövde 
Eva Johansson
Stora Skattegården 3
Borgunda 520 50 Stenstorp
Tel: 0705-45 11 49 
eva.johansson@borgunda.se 

REQ Stockholm 
Diana Nidzovic
Sveavägen 120
113 50 Stockholm
Tel: 08-441 81 85
info@stockholm-manicure.se

REQ Olofström 
Emily Palander 
Nedre brogatan 1
293 31 Olofström
Tel: 0730-97 12 03 
emily_palander@hotmail.com

REQ Höör
Emelie Olsson
Mejerigatan 6
243 30 Höör
Tel: 0738-37 51 95
info@designnaglar.se

 
 

REQ Kalmar 
Sylvette Ludwig
Kungsvägen 45
385 40 Bergkvara
Tel: 0703-03 11 62
info@sylvettesnaglar.se 
 
REQ Uppsala 
Christina Kartsidou
Norrtäljegatan 6 
753 27 Uppsala
Tel: 0760-49 99 75
info@nailsuppsala.se

REQ Kristianstad
Viktoria Olsson
Västra Storgatan 64B 
291 53 Kristianstad
Tel: 044-100155
vickanolsson@hotmail.com

REQ Boden
Erika Moreskorg
Drottninggatan 13
961 35 Boden
Tel: 0702-11 62 04
e.moreskog@gmail.com

REQ Halmstad 
Elin Andrén, Ida Hallberg & 
Frida Axelsson
Karl XI:väg 47
302 95 Halmstad
Tel: 035-10 30 00 
Tel: 0730-40 4602 
info@beautybar.se

REQ Umeå 
Amanda Ekström
Creative Beauty Sweden
Östra kyrkogatan 121
90346 Umeå
Tel: 0738-434888 
amanda-ekstrom@hotmail.com 

REQ Västerås
Sanna Fuentes
Jackobsbergsplatsen 1
724 61 Västerås
Telefon: 0761-74 34 83
sanna_fuentes@hotmail.com. 

Försäljningsansvarig REQ AB
Nina Filipanics
nf@re-q.se
0734 259099
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REQ AB, Box 4054,
300 04 Halmstad, Sweden | www.re-q.se

Tel: 031-711 7000 | info@re-q.se 


