Špičková kvalita FOX
za přátelské ceny!
VYSOKÁ
KVALITA

2849 Kč
akční cena

2419 Kč

1349 Kč
akční cena

1214 Kč

sleva 15%

sleva 10%

FOX ARROW
ŠPIČKOVÝ
ERGONOMICKÝ STROJEK

NOVINKA !

• Funkce TURBO zvyšuje rychlost střihu a usnadňuje střihání silnějších vlasů
• LCD displej ukazuje úroveň nabití baterie a nutnost naolejování ostří
• Dvě vyměnitelné lithium-fero-fosfátové baterie, doba nabíjení 120 minut
• Nepřetržitý bezdrátový provoz až 90 minut při plném nabití baterie
• Keramická odnímatelná čepel se 4 nastavitelnými polohami:
1,0 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, 1,9 mm
• 4 hřebenové nástavce: 3mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Strojek FOX TANGO S
ERGONOMICKÝ KONTUROVACÍ
• profesionální multifunkční bezdrátový konturovací strojek na vlasy a vousy
• lithiová baterie poskytující až 120 minut provozu na plný výkon
• 5 vyměnitelných čepelí pro různé způsoby stříhání
• nástavcové hřebeny ke standardní čepeli: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm
• 4 hřebeny na čepel ve tvaru písmene „T” - 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

1790 Kč
akční cena

JEDINÁ
NA TRHU !

1597 Kč
sleva 10%

1670 Kč
akční cena

Kulma FOX OPTIMA
„5 v 1”

1497 Kč

VÝHODNÁ
NABÍDKA !

sleva 10%

• 5 vyměnitelných koncovek, ideálních pro tvorbu jemných vln
i výrazných loken:
- 3 běžné koncovky s průměrem: 32 mm, 25 mm, 19 mm
- 2 kuželové koncovky s průměrem: 25-18 mm, 19-8 mm
• Keramicko-turmalínový povlak emituje záporné ionty,
vlasy si uchovávají vlhkost
• Maximální teplota: 200°C (200±10°C)”

SADA FOX COLOR KIT
NŮŽKY 5,5“ + EFILAČKY 5,5“ + BŘITVA
•Ú
 žasná barva nůžek, ruční práce
• Technologicky vyspělý teflonový povlak
• Čepel z vysoce kvalitní nerezové oceli
• Barvy sad: červená, modrá, bílá

1290 Kč
VÝHODNÁ
NABÍDKA !

akční cena

1097 Kč

2599 Kč

sleva 15%

akční cena

2339 Kč
sleva 10%
PROFESIONÁLNÍ
ŽEHLIČKA FOX CHILLOUT

SUPER
CENA!

• 5 stupňů teploty (150-170-190-210-230°C)
• Regulace teploty pomocí dotykového displeje
• Plovoucí titanové destičky 25 x 100 mm
• Pro lesklé a hladné vlasy po narovnávání nebo loknování

Akce „listopad - prosinec”

VOZÍK FOX BROOKLYN II.
• 5 zásuvek připojitelných na boku
• Držák na fén
• Místo pro kartáče
• Gumová kolečka
• Dostupná barva: černá

Všechny akce platí do konce prosince 2017 nebo do vyprodání zásob.

FOX ART ZEBRA • FOX ART LEOPARD
• Profesionální kompaktní designový fén v dárkové krabici
• 3 úrovně tepla a 2 rychlosti pro ruzné intenzity
• Iontový generátor - IONIZACE, 2.100 W
• Cool Air funkce, Difuzér
• Balení v luxusní magnetické kazetě - ideální pro vánoční prodej

1349 Kč

1299 Kč

akční cena

akční cena

1147 Kč

1169 Kč

sleva 15%

sleva 10%

LIMITOVANÁ
EDICE !

VÝKONNÝ
A ELEGANTNÍ !

FOX TIGER 2.400 W
VYSOCE VÝKONNÝ PROFESIONÁLNÍ FÉN

• Vysoušeč vlasů pro špičkovné profesionály – výkon 2.400 W, ionizace
• Vysoký výkon fénu urychluje schnutí vlasů a zlepšuje jejich styling
• 3 úrovně nastavení teploty a 2 rychlosti foukání
• Funkce „Studený vzduch”

3590 Kč

akční cena

3277 Kč

999 Kč

sleva 10%

akční cena

CENOVÁ
BOMBA !

849 Kč
sleva 15%

Sušák FOX AIR na stojanu
ČERNÝ S IONIZACÍ
• IONIZAČNÍ funkce, teplotní rozsah: 0–75°C
• Časovač: 0–60 minut
• 2 rychlosti proudění vzduchu
• Nastavitelná výška stojanu: 85–125 cm s
podstavcem

9900 Kč
akční cena

8397 Kč

DESIGN
DO VAŠEHO
SALONU !

sleva 15%

ERGONOMICKÁ

FOX PIROLO

NOVINKA!

PROFESIONÁLNÍ FÉN 2.100 W
• Ergonomicky skvěle tvarovaná rukojeť a výborné vyvážení umožňují
pohodlnou práci
• Profesionální AC motor nejnovější generace s prodlouženou životností
• 3 úrovně nastavení teploty vzduchu a 2 stupně intenzity foukání vzduchu
• Funkce „Studený vzduch“; ionizace
• Dostupné barvy: červený nebo černý

21 890 Kč
akční cena

18 957 Kč
sleva 15%

Mycí box FOX ORLANDO
Křeslo FOX ORLANDO
• T varované křeslo v moderním designu
• Opěradlo a područky dodávají sezení komfortní pohodlí
• Čtvercový podstavec z nerezové oceli
• Spolehlivá elegantní hydraulická pumpa
• Široký rozsah nastavení úrovně sedadla (42 až 57 cm).
• Dostupné v barvách: černá nebo čokoládově hnědá“
Adresa velk o o bcho du:

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

• Šedá základna z vysoce kvalitní epoxidové pryskyřice
• Hluboké keramické umyvadlo v bílé barvě je nastavitelné
• Chromovaná baterie a přívody
• Tvarované křeslo v moderním designu
• Opěradlo a područky dodávají sezení komfortní pohodlí
• Čalounění k dispozici v černé nebo čokoládově hnědé

LUXUS ZA
ROZUMNOU
CENU !

