ŠPIČKOVÁ KVALITA FOX
ZA PŘÁTELSKÉ CENY!
Ergonomický konturovací strojek FOX TANGO S

243 Kč

•p
 rofesionální multifunkční bezdrátový
konturovací strojek na vlasy a vousy
• lithiová baterie poskytující až 120 minut provozu
na plný výkon ých čepelí pro různé způsoby
stříhání
•n
 ástavcové 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

akční cena

207 Kč
sleva 15%

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.

TOP
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1699 Kč

akční cena

1444 Kč
sleva 15%
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999 Kč

akční cena

849 Kč

FOX PIROLO - 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

sleva 15%

FOX ART ZEBRA • FOX ART LEOPARD
• FOX ART LEA

1670 Kč

akční cena

1420 Kč

•P
 rofesionální 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

sleva 15%

Kulma FOX OPTIMA „5 v 1”
•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
•K
 eramicko-turmalínový povlak emituje záporné ionty,
vlasy si uchovávají vlhkost
•M
 aximální teplota: 200°C (200±10°C)

Akce „BŘEZEN – DUBEN”

Všechny akce platí do konce dubna 2018 nebo do vyprodání zásob.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

1299 Kč

akční cena

1104 Kč
sleva 15%

ULTR ALE

1199 Kč
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1040 Kč

akční cena

1019 Kč
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akční cena

884 Kč

sleva 15%

sleva 15%

FOX BUTTERFLY „MOTÝLEK” – PROFESIONÁLNÍ
ULTRALEHKÝ FÉN 2.100 W
• Extrémně lehký profesionální fén
• Design „Motýlek“, ergonomický tvar - maximální
komfort při práci
• Vynikající DC motor nové generace, výkon 2.100 W,
s ionizací
• 3 možnosti nastavení teploty vzduchu a 2 nastavení
rychlosti foukání

FÉN FOX BLUE EYE –černý profesionální fén s „modrým okem”
•P
 rofesionální kompaktní fén pro špičkové profesionály
•V
 ysoce kvalitní motor, umožňující non-stop 1000 hodin práce
•P
 řepínání mezi režimem studeného / teplého / horkého vzduchu
• Ionizace; modré světlo
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1719 Kč
7100 Kč

akční cena

6035 Kč

akční cena

1461 Kč
sleva 15%

sleva 10%

KŘESLO FOX FLORIDA ČERNÉ
• Chromované područky
• Výška sedáku nastavitelná hydraulickou pumpou
• Čalounění z černé umělé kůže
• Ideální pro interiéry v jakémkoliv stylu

3490 Kč

akční cena

2967 Kč
sleva 10%
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KADEŘNICKÝ VOZÍK FOX BROADWAY ČERNÝ NEBO
ČERVENÝ
•5
 zásuvek
•m
 ožnost zavěšení zásuvky na pultu vozíku
•d
 ržák na fén a kartáče
•m
 iska na barvení
•e
 rgonomické madlo ze dvou stran
• výška 89 cm, šířka 41 cm, délka 44 cm
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SUŠÁK FOX AIR NA STOJANU – ČERNÝ NEBO BÍLÝ
• Teplotní rozsah: 22–75°C
• Časovač: 0–60 minut
• Funkce zahřívání vlasů při trvalé, barvení a maskách
• Topné těleso z nerezové oceli
• S pětiramenným nastavitelným stojanem

17100 Kč

akční cena

14535 Kč

Adresa ve lk o o bcho du:

sleva 10%

MYCÍ BOX FOX FLORIDA
•S
 tojan vyroben z epoxidové pryskyřice
•R
 ozšířené nastavitelné bílé keramické umyvadlo
•C
 hromované potrubí
•Č
 alounění z černé umělé kůže

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

