
HIT  opět v prodeji!HIT 

 opět v prodeji!

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Akce LEDEN - ÚNOR
Všechny akce platí do konce  února 2019 nebo do vyprodání zásob.

HOLICÍ STROJEK FOX FROG 

•  Profesionální strojek na vlasy FOX FROG s kabelem 
•  Výkonný, odolný, elektromagnetický pohon 
•  Pevné ostří z nerezové oceli 
•  Nastavení délky střihu v 5 velikostech od 0,5 mm 

do 2,5 mm (0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 
mm) 

•  Mimořádně tichý provoz 
•  4 standardní hřebenové nástavce: 3 mm, 

6 mm, 9 mm, 13 mm
•  2 doplňkové nástavce ke stříhání boků, 

skosené levý a pravý 
•  Profesionální 2metrový kabel

•  Profesionální, bezdrátový strojek 
na vlasy FOX GALAXY 

•  Odnímatelné ostří je potaženo 
titanovou vrstvou, střihání lze precizně 
nastavit ve 4 pozicích: 0,5 mm, 1,2 mm, 
1,9 mm, 2,5 mm 

•  Světlý, přehledný LCD displej zobrazuje 
úroveň nabití baterie a nutnost namazat ostří

•  Možnost napájení z baterie nebo přímo přes síťový 
kabel (práce s kabelem nebo bez kabelu)

•  Strojek má nikl-metal-hydridovou 
baterii (NiMH), která zajišťuje 60 minut 
provozu bez kabelu při plném nabití. 

•  Doba nabíjení: 90 minut
•  6 hřebenových nástavců: 4–6 mm, 7–9 mm, 

10–12 mm, 16–18 mm, 22–24 mm, 28–30 mm 
•  Ochranný kryt na ostří

sleva 15%

akční cena 

1189 Kč
1399 Kč

HOLICÍ STROJEK FOX GALAXY- NOVINKA!!!

sleva 15%

akční cena 

1801 Kč
2199 Kč

Nůžky FOX GLAMOUR 5,5“

sleva 10%

akční cena 

1124 Kč
1249 Kč

Nůžky efilační FOX GLAMOUR 5,5“

sleva 10%

akční cena 

1124 Kč
1249 Kč

ŠPIČKOVÁ KVALITA FOX 
ZA PŘÁTELSKÉ CENY!

 NOVINKA !

DŘEVĚNÝ KARTÁČ NA VLASY FOX EXPERT 
NYLON&KANČÍ SRST 15 - 40 MM     
•  kartáč je vyrobený z měkkého bukového dřeva
•  tělo kartáče je potaženo hliníkovou vrstvou - během 

fénování rovnoměrně rozvádí teplo
•  změna barvy těla vlivem teploty umožňuje mít práci s 

kartáčem a fénem pod větší kontrolou 
•  směs nylonových vláken a přírodních štětin z divočáka 

skvěle rozčesává vlasy bez trhání
•  ergonomický tvar usnadňuje práci při stylizaci účesu; 

elegantní design
•  k dispozici ve čtyřech velikostech: 15 mm, 25 mm, 

35 mm a 40 mm

 NOVINKA !

sleva 15%

sleva 15%

sleva 15%

sleva 15%

akční cena 

305 Kč

akční cena 

271 Kč

akční cena 

237 Kč

akční cena 

229 Kč

359 Kč

319 Kč

279 Kč

269 Kč

Kartáč FOX PROFESSIONAL CARE nylon&boar – s kančí srstí
•  Vyrobený ze směsi nylonových vláken a přírodních štětin 

divočáka, snadno rozčesává jak prodloužené, tak i mokré nebo 
suché přirozené vlasy.

•  Děrované keramické tělo umožňuje efektivnější cirkulaci 
vzduchu během sušení a tím lépe chrání vlasy proti přehřívání.

•  Speciální zakončení vláken zabraňuje trhání konečků vlasů a 
neničí je.

sleva 15%

akční cena 

219 Kč
243 Kč



NOVINKA!

NOVINKA!

NOVINKA!

sleva 10%

akční cena 

989 Kč
1099 KčKartáč RED HOT

• Profesionální kartáč ke stylizaci vlasů s funkcí infrared a ionizací
• Infračervené záření proniká do hloubky vlasů, intenzivně regeneruje 

jejich poškozené tkáně a stimuluje krevní oběh vlasové pokožky
• Povzbuzuje tvorbu keratoproteinu
• Vhodný tvar těla kartáče umožňuje vytvářet jemné lokny nebo natáčet konečky 

vlasů směrem dovnitř nebo ven
• Regulace teploty v rozsahu od 150°C do 210°C
• Dvojitý otopný systém zaručuje rychlé dosažení požadované teploty
• Profesionální 2,65metrový, otočný (360°) kabel
* Dostupné do vyčerpání zásob

sleva 10%

akční cena 

1079 Kč
1199 Kč

FÉN FOX CANDY
• oranžový, tyrkysový

ŽEHLIČKA FOX CANDY
• oranžový, tyrkysový

sleva 10%

akční cena 

953 Kč
1059 Kč

sleva 10%

akční cena 

1050 Kč
1167 Kč

FÉN FOX BUTTERFLY  -  ultralehký „Motýlek“
vysoušeč s ionizací 2000 W
• Profesionální vysoušeč na vlasy
• Neobvykle lehká konstrukce a ergonomický tvar 

rukojeti zajišťují větší komfort a pohodlí práce
• Výjimečný, motor DC nové generace
• 3 nastavení teploty vzduchu a 2 nastavení 

intenzity přivádění vzduchu
• Funkce studeného vzduchu – fixace účesu
• Ionizace
• 2 přizpůsobené trysky zajišťují koncentrovaný přívod vzduchu 

při sušení vlasů a snadné modelování
• Generátor záporných iontů zabraňuje elektrizování vlasů 

a ztrátě vlhkosti, díky čemu jsou vlasy měkčí a lesklé
• Napětí: 220–240 V, frekvence: 50 Hz, výkon: 1800–2000 W
• Délka kabelu: 2,5-2,7 m
• Hmotnost: 385 g

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Ad re s a ve lko o b ch o du:


