


 ALS STYLIST 
BEN JE ZOVEEL 
MEER DAN  
MENSEN ZIEN.  
JE BENT EEN  
KUNSTENAAR  
EN EEN CREATOR. 
EEN PSYCHOLOOG 
EN EEN VISIONAIR.
VARIS is exclusief ontworpen voor jou  
en je CREATIEVE ENERGIE, met tools 
die geïnspireerd zijn op het vakmanschap 
en de creativiteit van topstylisten. Met 
technologie die ons onderscheidt en een 
mentaliteit die ons verenigt – van stylist 
tot stylist, van artiest tot artiest.



ELK DETAIL WAARVAN JE NIET  
 WIST DAT JE HET WILDE.

WE HEBBEN NAGEDACHT 
OVER DE DETAILS. ZODAT 
JIJ DAT NIET HOEFT TE 
DOEN.

Wij geloven dat creativiteit 
en grote ideeën praktisch en  
foutloos moeten werken – 
tot in de details. 

Daarom hebben we onze 
producten niet alleen met 
technologie gecreëerd, 
maar ook met inlevings-
vermogen. Dit resulteert in 
wat we graag ‘kleine aha-
momenten’ noemen: details 
die ervoor zorgen dat je je 
echt begrepen voelt en je 
je afvraagt waarom dit niet 
altijd zo is geweest. Kleine 
details maken het geheel 
compleet.



Perfecte lucht-
stroom: de IQ-
uitlaat versterkt 
de luchtstroom, 
dankzij zijn unieke 
vacuümeffect. 
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Niet te warm, 
niet te koud, 

zeker niet  
gemiddeld:  

de tempera-
tuursensor 

voorkomt 
oververhitting  
en beschermt 

het haar.

Stel in, klaar en 
blazen maar: 
op maat aan te 
passen blaas- en 
warmtestanden.

LICHT ALS EEN VEER. 
STERK ALS EEN  
ORKAAN.

Introductie van het VARIS IQ: onge-
looflijk krachtig en toch verrassend 
licht, met de professionele prestaties 
die je verwacht.

– Extra licht: slechts 294 g
–  Intelligente, borstelloze motor  

met 110.000 tpm
– Volledig digitale interface
– Krachtig: 2000 Watt vermogen
– Geluidsarm: slechts 78 db
–  Ergonomisch uitgebalanceerd 

 ontwerp, ideaal om de hele dag  
te gebruiken

– Automatische reinigingsfunctie
–  Inclusief 2 verschillende  

blaasmonden + diffusor
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VORM VOLGT FLOW.

De VARIS SB2 wordt geleverd met een 
echte ionengenerator die miljoenen  
ionen produceert die statische pluis en 
springerig haar neutraliseren.
VARIS Hydroionic Crystals zijn aange-
bracht in de uitloop van de föhn om het 
haar verder te hydrateren en te verzorgen.

– Lichtgewicht: slechts 490g
– Krachtig: 2000 Watt
– Borstelloze motortechnologie
–  6 instellingen: vind de perfecte 

 combinatie van luchtsnelheid  
en  temperatuur voor het haar  
van elke klant

–  Gemakkelijk te reinigen filter  
aan de achterkant

Lichtste föhn in de 
 professionele markt. 



BRILJANT DESIGN,    
MINIMALISTISCHE LOOK.
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Zacht profiel 
voor betere grip 

van de duim.

HARDCORE TECH = 
GLAD ALS ZIJDE.

Hydroionic Crystals in de keramische 
platen hydrateren en verzorgen  
het haar. De zwevende platen zorgen 
voor een snelle en constante  
temperatuur.

–  Digitale temperatuurregeling  
tot 230° C

–  Nauwkeurige stappen van 5 °C  
 voor een perfecte warmteregeling  
 voor haar dat er gezond en  
glanzend uitziet 

– In 5 seconden terug op temperatuur 
– Schakelt na 1 uur automatisch uit 
–  Temperatuurgeheugen (VARIS  

Smoother start op de laatst  
gebruikte temperatuurinstelling)

–  Voor elk haartype en elke haarwens – 
glad, krul of slag

Lang & duurzaam: 
extra lang 
 zwenksnoer.
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Keramische platen 
met Hydroionic  

Crystals.



PERFECT
ONTWORPEN 
 VOOR HET HAAR 
EN DE HANDEN.

EEN BORSTEL DIE PAST 
ALS EEN HANDSCHOEN. 

De VARIS PADDLE BRUSH is ideaal voor het 
snel ontwarren van vochtig en droog haar. 
En ook om het haar volume te geven bij het 
gladmaken en stylen.

–  Rubberen kussen maakt minder 
 statisch en voorkomt te veel spanning 
op het haar

–  Brede borstel en ergonomische 
 handgreep voor ultieme controle

–  Borstelpennen voorzien van
 Hydroionic Crystals 

MAXIMALE CONTROLE.  
MINIMAAL GEWICHT.

De VARIS NYLON BRUSHES zijn de 
perfecte keuze voor professionele 
prestaties. Dit dankzij hun licht-
gewicht ontwerp en de Hydroionic 
Crystals die zijn toegevoegd aan de 
borstel en en haren.

–  Keramische borstel en  
nylonharen zijn voorzien van 
Hydroionic Crystals

–  Golfvormige haren hebben  
grip op elk haar

–  Zacht antislip handvat voor 
 stevige grip bij het stylen

–  Uniek vergrendelsysteem  
voorkomt dat de  
borstelharen loslaten

–  3 borstelmaten: 33, 43 en 53 mm 

ONTWORPEN OM VOOR 
DE SPIEGEL TE ZINGEN. 
EN NATUURLIJK OM HET 
HAAR TE BORSTELEN. 

De VARIS BOAR BRUSHES zijn ideaal 
voor alle haartypes door hun mix van 
natuurlijke varkens- en nylonharen. 
Voor extra glans en vocht zijn de 
 nylonharen en het handvat voorzien  
van Hydroionic Crystals.

–  Lichtgewicht ontwerp voor  
totaal comfort

–  Natuurlijk houten handvat  
met soft-touch finish

–  Keramische borstel voor  
maximale vorm en stijl

–  Natuurlijke varkensharen  
verdelen talg over het haar

–  3 borstelmaten: 25, 33 en 43 mm

Brede borstel  
voor gladmaken  
en stylen.

Met uniek  
VARIS vergrendel-
systeem.
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Nylonharen 
en kerami-

sche borstel 
voorzien van 

Hydroionic 
Crystals.
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GEEF HET HAAR  
EXTRA LUCHT.

De VARIS VENT BRUSH verkort  
de droogtijd dankzij de ventilatie-
openingen waardoor meer lucht 
direct op de aanzet kan circuleren.

–  Beschermende bolletjes aan 
het uiteinde van de borstel-
pennen voor zacht borstelen

–  Lichtgewicht en comfortabel 
design

–  Borstelharen voorzien van 
 Hydroionic Crystals

HANDEN VINDEN  
DEZE BORSTEL  
NET ZO GEWELDIG  
ALS HET HAAR. 

De VARIS SMOOTHING BRUSH  
heeft een mix van nylon- en  
varkensharen voor de ultieme  
straightening beleving: 

–  Comfortabel en efficiënt
–  Ideaal bij het opsteken en finishen
–  Soft-touch handgreep
–  Nylonharen voorzien van  
 Hydroionic Crystals

HET ENIGE WAT JE MOET   
 VOELEN IS EEN VERSCHIL.

De VARIS DETANGLING BRUSH bevat een  
uniek gepatenteerd Tri-Detangle-System voor 
het ontwarren van klitten zonder het haar  
te beschadigen. De drie verschillende zones 
met stijve en flexibele pennen zorgen voor 
 buitengewone resultaten en beschermen 
 effectief tegen statische elektriciteit.

–  Voor alle haartypes, zowel vochtig  
als droog haar 

–  Gepatenteerd Tri-Detangle-System  
–  Glijdt makkelijk door het haar en  

beschermt tegen haarbreuk
–  Antislip handvat voorkomt dat de  

borstel uit je handen glijdt
–  Verwijderbaar kussen, makkelijk  

te reinigen en recyclebaar
–  Masseert de hoofdhuid voor een 
 rustgevend spa-gevoel

ELKE ARTIEST HEEFT  
EEN MUZE NODIG. 

De merkexperts van Denman® – al meer 
dan 80 jaar bekend als ‘het kappersmerk’ –  
werkten samen met VARIS aan de  
ontwikkeling van de allereerste VARIS 
Denman-borstel. 

–  Zeven rijen zorgvuldig geplaatste 
 borstelpennen separeren en  
vormen het haar

–  Slimme rand voor het creëren  
van spanning bij het stylen

–  Uniek patroon van de borstelpennen 
voor extra grip

Patroon borstelharen  
op basis van een  

door de computer  
gegenereerd algoritme 

voor de meest  
effectieve werking  

van de borstel.

Ventilatiepatroon  
voor verkorte droogtijd.

Zeven rijen afgeronde 
pennen vormen en 
definiëren krullen.
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Ultieme  
straightener: de 
perfecte keuze  
voor het finishen. 
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Boar Brush

Nylon Brush

TOOLS GEÏNSPIREERD 
OP HET VAKMANSCHAP 
EN DE CREATIVITEIT  
 VAN TOPSTYLISTEN.

OVERZICHT

SB2 Dryer

26mm Smoother

GWP Caddy

IQ Dryer + Diffuser

Thermal Mat

Large

Large

Medium

Medium

Small

Small

Smoothing Brush

Paddle Brush

Vent Brush

Detangling Brush

Brush Display

Denman Brush



Met alle respect voor onze product designers –  
maar er zijn dingen die alleen stylisten kunnen zien 
en  voelen. Daarom zijn alle VARIS-tools ontworpen  
door stylisten voor stylisten. Want een stylist weet 
dat een klein detail een groot verschil kan maken. 
Bij VARIS zien we stylisten niet als klanten, maar als 
partners in inspiratie en ontwerp. Dat is waarom 
VARIS-tools zo verrassend vertrouwd voelen vanaf 
de eerste keer dat je ze gebruikt.   

“ DE KLEINE  
DETAILS MAKEN EEN 
GROOT VERSCHIL.”



CREATIEVE ENERGIE... DIE STROOMT OVERAL

DOOR DE HANDEN VAN STYLI STEN… DOOR  

ONZE PRODUCTEN... DOOR A LLES WAT  

WE CREËREN... EN DOOR EL KE KLANT  

DIE WE AANRAKEN…

WE DELEN DE VISIE OM 

CREATIEVE ENERGIE 

OVER TE BRENGEN… EN ZO HET WERK 

VAN ELKE STYLIST MAKKEL IJKER EN 

NOG MOOIER TE MAKEN... S AMEN.



www.varishair.com

Varis is onderdeel van Kao Salon Division.

Maakt het leven mooi voor salons, stylisten en hun klanten.

©
20

21
 V

ar
is

 
35

49
80

N
L


