ŠPIČKOVÁ KVALITA FOX
ZA PŘÁTELSKÉ CENY!
1200 Kč
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akční cena

1080 Kč
sleva 10%

KULMA FOX SLIM CURLS
13 mm, 16 mm

880 Kč

akční cena

748 Kč

•P
 rofesionální kulma na vlasy FOX SLIM CURLS
•O
 točná (360 stupňů) a teplovzdorná rukojeť značně usnadňuje a urychluje práci
•P
 ětistupňové tlačítko pro nastavení teploty: 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C
•D
 igitální ukazatel umožňuje snadnou kontrolu aktuální teploty
•K
 eramická vrstva zaručuje lesklý vzhled vlasů
•P
 rofesionální 3metrový otočný kabel (360 stupňů)
•D
 élka kulmovací trubice: 150 mm
•P
 říkon: 11 W
•K
 dispozici v průměrech 13 mm a 16 mm

sleva 15%
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FÉN FOX TINY
• Profesionalni fen na vlasy FOX TINY
• Vysoce kvalitní motor s prodlouženou
životností
• K ryt z umělé hmoty se zvýšenou odolností
proti vysokým teplotám
• 3 teplotní a 2 rychlostní stupně
• Funkce studeného vzduchu
• Profesionální 3-metrový kabel
• 2 měnitelné trysky koncentrují proud
vzduchu, pomáhají lepšímu vysoušení
a usnadňují styling
• Výkon: 1800–2100 W
• Napětí: 220–240 V
• Kmitočet: 50–60 Hz

2199 Kč

akční cena

1759 Kč
sleva 20%

STROJEK FOX ELEGANT
• Odnímatelná keramická čepel s přesnou regulací: 0,8 mm, 1,05 mm, 1,3 mm, 1,55 mm, 1,8 mm.
• Je vybavený přátelskou pro prostředí lithiovo-iontovou baterií.
• Plné, rychle nabití za 90 minut zajistí 120 minut holení.
• Jasný, přehledný LCD displej zobrazuje úroveň nabití baterie a procesu nabíjení.
• Možnost napájení z baterie nebo přímo síťovým kabelem (drátový i bezdrátový provoz).
• 4 nástavcové hřebeny: 1 (3 mm), 2 (6 mm), 3 (9 mm), 4 (12 mm)

Akce ZÁŘÍ - ŘÍJEN

Všechny akce platí do konce řÍjna 2019 nebo do vyprodání zásob.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Krepovačka na vlasy FOX VOLUME
• Profesionální krepovací kleště na vlasy s ionizací FOX VOLUME
• Keramická vrstva zaručuje lesklý vzhled vlasů
• K repovačka během práce vytváří záporné ionty, díky tomu si vlasy udržují přirozenou
vlhkost a neelektrizují
• Čtyřstupňové nastavení teploty (130°C; 160°C; 190°C; 220°C) umožňuje libovolné
modelování všech typů vlasů
• Snadné ovládání
• Profesionální 3metrový otočný kabel s držákem k zavěšení
• Velikost destiček: 110 x 24 mm
• Příkon: 50 W
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akční cena

969 Kč

!

sleva 15%

Nůžky FOX BARBER EXPERT Black Skull 6“

1749 Kč

akční cena

1487 Kč
sleva 15%

•K
 adeřnické nůžky zajišťují hladký a přesný střih vlasů, tak
i vousů a knírů
•K
 lasický tvar
•J
 ednoduché, broušené, hladké ostří vyrobené z vysoce
kvalitní nerezové oceli (440C)
•O
 stré a odolné

243 Kč

akční cena

219 Kč
sleva 10%

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.

A d r e s a ve l ko o b c h o d u :

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

