
▪ SET ZA MANIKURO 3-DELNI ČRN

• torbica za manikuro iz 
pravega usnja Clauss,

• barva (etui): črna,

• vsebuje: 1x pinceto, 1x 
škarje, 1x pilico,

• z gumbkom za zapiranje. 

- majhen in priročen komplet v usnjenem etui-ju



▪ SET ZA MANIKURO 3-DELNI Z OGLEDALOM ROZA/ZELEN

• torbica za manikuro iz 
pravega usnja Clauss,

• barva (etui): roza/zelen,

• vsebuje: 1x pinceto, 1x 
škarje, 1x pilico,

• z gumbkom za zapiranje. 

- majhen in priročen komplet v usnjenem etui-ju



▪ SET ZA MANIKURO CLAUSS 10-DELNI ČRN

• set za manikuro 10 delni z 
zadrgo,

• vsebuje: pinceta, pilica, 2x 
škarje za nohte, klešče za 
nohte, ščipalke za nohte 
(majhne), 4 inštrumenti za 
nohte (nož za obnohtno 
kožico,..)

• iz nerjavečega jekla,

• barva (etui): črna.

- za nego nohtov, nego rok ter nego stopal.



▪ SET ZA MANIKURO CLAUSS 8-DELNI ČRN

• set za manikuro 8 delni z 
zadrgo,

• vsebuje: pinceta, pilica, 2x 
škarje za nohte, ščipalke za 
nohte (majhne), 3 inštrumenti 
za nohte (nož za obnohtno 
kožico,..)

• iz nerjavečega jekla,

• barva (etui): črna.

- za nego nohtov, nego rok ter nego stopal.



▪ SET ZA MANIKURO CLAUSS 6-DELNI ROZA S PIKICAMI

- za nego nohtov, nego rok ter nego stopal.

• set za manikuro 6 delni z zadrgo,

• vsebuje: pinceta, pilica, škarje za 
nohte, ščipalke za nohte 
(majhne), 2 inštrumenta za 
nohte (nož za obnohtno 
kožico,..)

• iz nerjavečega jekla,

• barva (etui): roza s pikicami.



▪ SET ZA PEDIKURO CLAUSS 5-DELNI ROZA

- set za nego nog, za pedikuro.

• set za pedikuro 5 delni,

• vsebuje: ločilniki za 
nohte na nogah, 
ščipalka za nohte velika 
8 cm, pilica 13,5 cm, 
pilica 3 v 1, za peto.



▪ SET ZA PEDIKURO CLAUSS 5-DELNI S KRTAČKO ROZA

- set za nego nog, za pedikuro.

• set za pedikuro 5 delni,

• vsebuje: krtačko, strgalo za 
noge, stekleno pilico, pilica 4v1.



▪ KOVČEK KOZMETIČNI CLAUSS ČRN/SREBRN

• kozmetični kovček 
idealen za potovanje 
in dom,

• vključuje zgornjo 
zaponko s 
ključavnico s 
ključem za varnost,

• ojačani robovi, 
ojačan ročaj, več 
predalov.



▪ ŠKARJE ZA NOHTE IN OBNOHTNO KOŽICO CLAUSS

ŠKARJE ZA OBNOHTNO KOŽICO:

- iz nerjavečega jekla,

- zagotavljajo odlične rezalne 
lastnosti,

- velikost 9 cm.

ŠKARJE ZA NOHTE:

- iz nerjavečega jekla,

- zagotavljajo odlične rezalne 
lastnosti,

- površinska odpornost proti 
koroziji,

- velikost 9 cm.



▪ KLEŠČE ZA NOHTE IN OBNOHTNO KOŽICO CLAUSS

ŠKARJE ZA OBNOHTNO KOŽICO:

- iz nerjavečega jekla,

- zagotavljajo odlične rezalne lastnosti,

- posebni rezalni robovi za enostavno 
odstranjevanje obnohtne kožice.

ŠKARJE ZA NOHTE:

- klešče za nohte,

- iz nerjavečega jekla,

- vzmetni mehanizem, 

- velikost 12cm.



▪ PINCETE CLAUSS

PINCETA S POŠEVNO KONICO

- nerjaveče jeklo,

- poševna konica.

PINCETA S ŠPIČASTO KONICO

- nerjaveče jeklo,

- špičasta konica.



▪ PILICE ZA NOHTE CLAUSS

PILICA ZA NOHTE 3 V 1

- pilica za nohte,

- s tremi gladilnimi površinami zgladi 
površino nohtov.

PILICA ZA NOHTE 10 KOM

- pilica za nohte,

- peščene pilice za nohte, 

- pakiranje 10 kos.



▪ PILICE ZA NOHTE CLAUSS

PILICA ZA NOHTE ROŽICA

- pilica za nohte,

- dvostranska - dve velikosti zrn,

- groba in gladka stran.

PILICA ZA NOHTE STEKLENA

- Steklena pilica za nohte,

- mikro-tanka površina filtra 
preprečuje, da bi se nohti 
poškodovali.



▪ PILICA ZA NOHTE KOVINSKA

PILICA ZA NOHTE KOVINSKA

- pilica za nohte,

- dvostranska - dve velikosti zrn,

- groba in gladka stran,

- groba stran za oblikovanje nohtov,

- fina stran za nežno glajenje nohtov.



▪ STRGALA ZA PETE CLAUSS

STRGALO ZA PETE CALUSS

- z ergonomsko oblikovanim 
ročajem,

- z grobo in fino stranjo,

- velikost 19 cm.

KOVINSKO STRGALO ZA PETE CALUSS

- z ergonomsko oblikovanim ročajem,

- z grobo in fino stranjo,

- integrirana higienska zaščita Microban,

- antimikrobna, pomaga preprečevati nezaželeno 
rast bakterij na površini izdelka,

- velikost 19 cm



▪ STRGALO ZA PETE - REZILO CLAUSS

REZILA ZA STRGALO ZA PETE CALUSS

- nadomestna rezila za strgalo za pete,

- pakiranje 10 kosov

STRGALO ZA PETE – REZILO CLAUSS

- z ergonomsko oblikovanim ročajem,

- dvostransko rezilo Solingen,

- higienska zaščita proti mikrobom,

- antimikrobna zaščita, preprečuje neželeno rast bakterij 
na površini izdelka,

- velikost: 16 cm.



▪ GOBICA ZA KOŽO IN KAMEN ZA MEHČANJE PET

GOBICA ZA KOŽO ANTIBAKTERIJSKA CLAUSS

- gobica za roke in noge,

- nežno odstrani vso umazanijo z milom ali brez.

NARAVNI KAMEN ZA MEHČANJE PET

- naravni kamen za mehčanje pet,

- z vrvico.



▪ ŠČIPALKA ZA NOHTE MALA/VELIKA

ŠČIPALKA ZA NOHTE VELIKA CLAUSS

- ščipalka za nohte,

- iz nerjavečega jekla,

- velikost 10 cm.

ŠČIPALKA ZA NOHTE MALA CLAUSS

- ščipalka za nohte,

- iz nerjavečega jekla,

- velikost 5 cm.


