
Ergonomický konturovací strojek FOX TANGO
•  profesionální multifunkční bezdrátový konturovací 

strojek na vlasy a vousy 
•  lithiová baterie poskytující až 120 minut provozu na 

plný výkon ých 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

sleva 10%

akční cena 

1529 Kč
1699 Kč

STROJEK FOX TECHNO
• Výkonný rotační motor, 4 hřebeny 3, 6, 9, 12 mm
• Použití bezdrátové nebo s kabelem, nabíjecí stanice
• Nastavitelné ostří se 3 pozicemi
• Moderní design a příjemný tvar

sleva 10%

akční cena 

1122 Kč
1247 Kč

KONTUROVACÍ STROJEK FOX TANGO S - LCD displej

•  Profesionální multifunkční bezdrátový zastřihovač 
vlasů a vousů FOX TANGO

•  Ergonomický a lehký 
•  Vybavený lithovým akumulátorem, zajišťujícím až 120 

minut provozu při úplném nabití
•  Kontrolka nabíjení
•  5 výměnných ostří z nerezové oceli: 

- standardní ostří pro kontury, zejména kotlet a u krku 
- ostří ve tvaru T, umožňující stříhání těsně u kůže 
- ostří pro vystřihování vzorů  
- ostří pro zastřihování chloupků v nose a v uších 
- fóliová hlava pro hladké holení 

•  Možnost napájení z akumulátoru nebo přímo ze sítě 
(drátový a bezdrátový provoz)

•  Snímatelný nástavec s 5-stupňovou regulací: 3 mm, 
4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm po standardní ostří

•  4 hřebenové nástavce: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm pro 
ostří ve tvaru T

sleva 10%

akční cena 

1214 Kč
1349 Kč

sleva 10%

akční cena 

1124 Kč
1249 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Akce KVĚTEN-ČERVEN
Všechny akce platí do konce dubna 2019 nebo do vyprodání zásob.

ŠPIČKOVÁ KVALITA FOX 
ZA PŘÁTELSKÉ CENY!

Žehlička CHILLOUT
• Rychle nahřívaný a bezpečný topný prvek 

garantuje rychlou práci a trvalou obnovu tepla 
• Regulace teploty pomocí dotykového displeje
• 5rychlostní regulace teploty v rozsahu 

150–230°C umožňuje stylizaci všech typů vlasů 
• Zrcadlová titanová žehlící plocha zajišťuje 

dokonalý lesk a hladkost vlasů
• Automatické vypnutí zařízení po 60 minutách za 

účelem zajištění bezpečnosti
• Pohyblivé, plovoucí destičky umožňují rovnat nebo 

natáčet vlasy
• Velikost destičky: 25 mm x 100 mm
• Profesionální 3metrový, nemotající se, 

otočný (360°)kabel

sleva 10%

akční cena 

1161 Kč
1290 Kč

Nożyczki i degażówki GLAMOUR (limited edition) 
•  Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli, která byla vystavena pokročilé 

tepelné zpracování
•  Mějte čepele s konkávním řezem, který zaručuje hladký, přesné 

a rozhodné řezání
• Speciální, moderní šroub zajišťuje přesné nastavení
• Vysoce kvalitní ocel
• Konkávní čepel s konkávním řezem
• Zajistěte přesné stříhání
• Velikost: 5,5“ 



sleva 10%

akční cena 

219 Kč
243 Kč

sleva 10%

akční cena 

2420 Kč
2689 Kč

Nůžky FOX BARBER EXPERT Black Skull 6“

sleva 15%

akční cena 

1487 Kč
1749 Kč

sleva 10%

akční cena 

4590 Kč
5100 Kč

•  Kadeřnické nůžky zajišťují hladký a přesný 
střih vlasů, tak i vousů a knírů

•  Klasický tvar
•  Jednoduché, broušené, hladké ostří vyrobené 

z vysoce kvalitní nerezové oceli (440C)
•  Ostré a odolné

FÉN FOX HELLO (BURGUN,  NAVY) 
• Profesionální vysoušeč vlasů FOX HELLO
•  Plastové tělo se zvýšenou odolností proti prasknutí a vysoké 

teplotě. 
•  3 stupně nastavení teploty vzduchu a 2 stupně nastavení síly 

proudění
• Funkce studeného vzduchu – fixace účesu 
• Ionizace
• Profesionální elektromotor s prodlouženou životností 
• Napájecí kabel s držákem pro zavěšení v délce 2,5 m 
• Příkon: 2300–2600 W
• Napětí: AC 220–240 V
• Síťová frekvence: 50 Hz

sleva 20%

akční cena 

1342 Kč
1677 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.

VAKUOVÝ VYSAVAČ VLASŮ 
FOX CLEAN ALL
• Profesionální FOX Hair Clean All
• Béžová nádoba na vlasy 

s objemem 2,6 litru
• 2 provozní režimy: ruční a 

automatické
• Má dva vyměnitelné filtry
• Rozměry: výška 56,50 cm, 

šířka 32,50 cm, hloubka 21,50 cm
• Hmotnost: 5,2 kg
• Výkon: 1400 W 

 NOVINKA !

 NOVINKA !

Kulma OPTIMA 6in1
• Profesionální kulma na vlasy FOX OPTIMA 6v1
• 6 vyměnitelných koncovek, ideální pro tvoření zároveň jemných vln, jak i velkých 

kadeří: 
- 3 běžné koncovky s průměrem: 32 mm, 25 mm, 19 mm 
- 2 kuželové koncovky se zmenšujícím se průměrem: 25–18 mm,19–8 mm 
- 1 spirálovitá koncovka

• Keramicko-turmalínový povlak, který po nahřátí vyzařuje záporné ionty, 
díky nimž si vlasy zachovají svou přirozenou vlhkost a neelektrizují

• Snadný způsob výměny koncovek
• Přehledný LCD displej umožňující snadné čtení údajů
• Regulace teploty: 160–210°C
• Profesionální 2,7metrový, otočný (360°) kabel
• Pohodlné, příruční pouzdro

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

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


