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BizzNails

BizzNails is het opleidingscentrum en groothandel van Tara van de Logt, gevestigd in Groesbeek (bij Nijmegen).  

Tara heeft al jaren haar eigen salon en vond het tijd voor een stapje verder. Ze wil graag haar kennis delen met  

cursisten die ook een passie hebben voor nagels. Tara heeft echt een passie voor haar werk en is een doorzetter  

die streeft naar meer. 
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OPLEIDINGSCENTRUM
“Ja leuk hè,” begint Tara enthousiast, “Mensen helpen. Wie word daar 

nu niet gelukkig van”

WAT MAAKT HET OPLEIDINGSCENTRUM VAN BIZZNAILS UNIEK?
“Doordat er nooit meer dan 6 personen in mijn les zitten kan ik een 

cursist alle aandacht geven die ik heb. Professionele en persoonlijke 

begeleiding staan dan ook voorop. In mijn lessen probeer ik een fijne 

sfeer te creëren. Door de gezelligheid en de gemoedelijke sfeer is de 

onderlinge band tussen de cursisten goed, zo kunnen ze ook van elkaar 

BizzNails:   
      Mensen helpen.  
Wie word daar nu  
  niet gelukkig van...

leren, en voelen ze zich op hun gemak. Dit is 

ook een reden waarom er bewust is gekozen 

om de groep cursisten klein te houden.  

Onder het mom van “als je het naar je zin 

hebt, leert het makkelijker, kunnen ze in een 

fijne en comfortabele omgeving goed en  

geconcentreerd oefenen om een specialist te 

worden in het zetten van nagels.

WELKE OPLEIDINGEN/ CURSUSSEN 
ZIJN ER ALLEMAAL TE VOLGEN BIJ 
BIZZNAILS:
“Je leert op een professionele en hygiënische 

manier alle vaardigheden op het gebied van 

nagelstyling. Zo kun je ervoor kiezen om de 

opleiding acrylnagels of gelnagels te volgen, 

maar bied ik ook een voordelig pakket tot  

Allround Nagelstyliste aan. Wij hebben ver-

schillende design lessen o.a. Color Design, 

Acryl Design, Gellak Design, Nail Art. In deze 

lessen behandelen we designs en trends van 

dat moment”

GROOTHANDEL
BizzNails is dealer van het Amerikaanse merk 

Young Nails en SpaRitual. Op mijn website 

bizznails.nl kun je de producten bestellen. 

Bizznails focust zich op de kleine salons waar 

individualiteit hoog in het vaandel staat. 

WAAROM VERKOOP JE YOUNG NAILS 
PRODUCTEN
“Toen ik 16 was ben ik met mijn moeder naar 

de beauty beurs gegaan. Daar wilde ik onder-

zoeken welke merken er in nagelstyling waren. 

Daar kwam ik Young Nails tegen, ik ben zelf 

erg fan van de producten. Het werkte fijner 

dan alle andere merken die ik destijds kende. 

Het heeft bijvoorbeeld een super hechtings-

middel “Proteinbond”, hét wondermiddel  

van Young Nails. Perfecte hechting voor alle 

merken gel, acryl, soak of gel en nagellak, het 

is zuurvrij en niet schadelijk voor de natuurlijke 

nagel.Ook vind ik de sfeer van Young Nails 

heel fijn, open, je word overal bij betrokken, 

kan altijd terecht voor vragen echt een familie 

gevoel. Dat zet ik ook altijd door naar mijn klanten. Je bent op afspraak bij mij altijd welkom om 

kleuren te bekijken, of producten te testen. Mocht je vragen hebt stel ze gerust. Ook een pluspunt 

van Young Nails is dat ze mega veel doen op Social media. Zo zie je demo’s, tips en tricks, nieuwe 

trends, nieuwe producten en kleuren. Zo blijf je op de hoogte van alles!“

Elke nagelliefhebber kent het wel. Net een prachtige set french 
manicure of babyboom gezet en dan is na een paar dagen het wit 
al verkleurd. Dit is verleden tijd met de Stain Resistant Topcoat 
van Young Nails. De Stain Resistant vormt een schild tegen  
invloeden van buitenaf en is bestand tegen o.a. haarverf, roken  
en de zonnebank. Zelfs kapsters kunnen een witte kleur dragen 
op de nagels en weken behouden. 

Het werken met gel is nog nooit zo gemakkelijk geweest! De Synergy 
Gel Precision applicator is een baanbrekend product onder de gels. 
De gel is speciaal ontwikkeld om het nagelstylisten zo makkelijk  
mogelijk te maken! De gel is namelijk sneller, makkelijker en beter 
dan ooit. De Gel is verpakt in een tube. De tube heeft een strak uiterlijk 
en kan blijven staan op de dop. Ook kun je de dop tijdens het werk 
gebruiken als houder. De mond van de tube zorgt er daarnaast voor 
dat je super precies te werk kunt gaan doordat deze heel smal is.  
Je hebt dus voor het aanbrengen van de gel geen penseel meer nodig! 
Gemiddeld zorgt dit product er daardoor voor dat je 30% sneller 
kunt werken. Dat scheelt je zo’n 15-20 minuten per behandeling.

Caption Polish is een unieke nagellak met de eigenschappen 
van een gel, zonder het gebruik van een uv-lamp. Door middel 
van de Lac³-technologie is de lak bijzonder snel touch-dry, 
blijft 3 keer langer zitten dan een reguliere nagellak en is  
intens gepigmenteerd. Hierdoor dekken vrijwel alle kleuren in 
één keer. De lak is eenvoudig te verwijderen met bijvoorbeeld 
de Caption Onto The Next Polish Remover. Hierna zijn de  
nagels direct klaar om opnieuw te lakken met jouw favoriete 
kleur. 

Stain Resistant Topcoat

   Synergy Gel 
Precision applicator 

Caption Polish

BIZZNAILS  |  ATELIERWEG 5A  |  6562 AS GROESBEEK  |  T.  06 39690772  |  E. INFO@BIZZNAILS.NL  |  WWW.BIZZNAILS.NL


