Aktuální akce najdete vždy od prvního
dne v měsíci na www.hairservis.cz

by Angelo Seminara for Davines
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Krkonošská 168, Liberec
Provozní doba: Po–Pá: 8.30–17.00, So: 9.00–13.00
Zelená linka: 800 440 555
Holečkova 368/4, Karlovy Vary
Provozní doba: Po-Pá: 8.30-17.00, So: 9.00-13.00
Zelená linka: 800 500 440
Železničářská 1090/14, Ústí nad Labem
Provozní doba: Po–Pá: 8.30–17.00, So: 9.00–13.00
Telefon: 477 757 357, Zelená linka: 800 900 646
www.zopas.cz
SPECIALISTA DAVINES A INDOLA
Karla Šilingová (Pojedincová): mobil: 724 808 807
Obchodní reprezentanti
Markéta Vondráčková, mobil: 777 500 881, region:
Ústí n/L, Teplice, Litoměřice, Štětí, Kralupy n/Vlt.
Zdeňka Libánská, mobil: 777 500 882, region: Liberec,
Česká Lípa, Šluknovský výběžek, Jablonec nad Nisou, Děčín
Hana Jirmusová, mobil: 608 121 051
region: Most, Chomutov, Louny, Kladno, Rakovník, Ostrov,
Jáchymov,
Petra Ráčková, mobil: 773 795 561
region: Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně

Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o.
Volovnice 300, Náchod
Provozní doba:
Po-Čt : 8.00-16.30,
Pá: 8.00-16.00
Telefon: 491 424 702,
Zelená linka: 800 138 249
www.drobny.cz
SPECIALISTA DAVINES A INDOLA
Helena Šlajsová (Pešavová), mobil: 602 600 148
Obchodní reprezentanti
Monika Dvorská, mobil: 602 136 148
region: Jičín, Nová Paka, Lázně Bělohrad, Hostinné,
Vrchlábí, Jilemnice, Harrachov, Tanvald, Železný Brod,
Semily, Lomnice nad Popelkou, Turnov, Trutnov, Mnichovo
Hradiště, Dolní Bousov, Sobotka, Kopidlno, Hořice,
Jaroměř a okolí těchto měst,
Helena Šlajsová (Pešavová), mobil: 602 600 148
region: Kostelec nad Orlicí, Vamberk, Brandýs nad Orlicí,
Svitavy, Moravská Třebová, Lanškroun, Zábřeh, Šumperk,
Jeseník, Javorník, Hanušovice, Králíky,
Jablonné nad Orlicí, Žamberk, Letohrad a okolí těchto měst

Vydává: Hair Servis, spol s r.o.
Design, produkce a výroba: Oh, Deer! Creative studio
Chyby tisku a změny cen vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny
včetně DPH. Akce trvají do vyprodání zásob, informujte se
u svého prodejce. Zboží vyjma kadeřnického nábytku zasíláme
i na dobírku do 2 pracovních dnů. V případě zájmu o inzerci
v našich INFO novinách volejte na 775 447 575
nebo pište na hairservis@hairservis.cz.

Zelená linka: 800 100 246
www.kadernicky-servis.cz
SPECIALISTA DAVINES A INDOLA
Anna Trägerová, mobil: 724 801 975
Obchodní reprezentantI
Petra Hrkalová, mobil: 777 366 966
region: Praha 1, 3, 7, 8, 9, 10, a okolí, Poděbrady,
Nymburk, Mladá Boleslav, Mělník, Neratovice, Říčany
Jiří Flídr, mobil: 724 106 186, region:
Praha 2, 4, 5, 6 a okolí, Beroun, Příbram, Dobříš, Benešov,
Vlašim, Sedlčany

Brněnské nám. 5, Hodonín
Provozní doba:
Po–Čt: 8.00–17.00,
Pá: 8.00–16.00
Telefon: 724 882 766,
Zelená linka: 800 159 712
Škrobárenská 4, CTZone Brno, Brno
Provozní doba:
Po – Čt: 8.00 – 17.00,Pá: 8.00 – 16.00
Telefon: 724 882 767, Zelená linka: 800 220 011
www.bema.cz
SPECIALISTA DAVINES A INDOLA
Martina Hasilíková (Vojtěšková), mobil: 606 721 949,
region: Třebíč, Brno, Hodonín, Znojmo, Blansko
Obchodní reprezentanti
Romana Boorová, mobil: 606 780 748, region: Znojmo,
Třebíč, Mikulov, Telč, Náměšť, Moravský Krumlov
Ivana Hanzlová, mobil: 724 131 505, region: Brno a okolí,
Vyškov, Blansko, Velké Meziříčí, Tišnov, Boskovice, Bystřice
nad Pernštejnem,
Alena Konečná, mobil: 724 002 863,
region: Hodonín, Uherské Hradiště, Otrokovice, Hustopeče

TRIO – Marie Zatloukalová

OBCHODNÍ REPREZENTANT
Pavla Špundová, mobil: 733 736 929
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Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby s.r.o.
Bendova 48, Plzeň
Provozní doba:
Po–Pá: 8.00–17.00,
So: 9.00–12.00
Telefon: 377 241 142,
Zelená linka: 800 178 534
Jar. Haška 7, České Budějovice
Provozní doba: Po–Pá: 8.00–17.00, So: 9.00–12.00
Telefon: 387 201 042, Zelená linka: 800 445 599
Lužnická 2922, Tábor
Provozní doba: Po–Pá: 8.00–17.00, So: 9.00–12.00
Zelená linka: 800 204 070
www.vokapo.cz
SPECIALISTA DAVINES A INDOLA
Miroslava Benešová, mobil: 724 802 940
Obchodní reprezentanti
Petra Šroubková, mobil: 775 259 541, region: Plzeň,
Rokycany, Hořovice, Plasy, Stříbro,Tachov, Kralovice
Zdeňka Kohoutová, mobil: 774 952 543, region: Klatovy,
Domažlice, Sušice, Přeštice, Stod, Horšovský Týn, Bor,
Rozvadov, Folmava
Hana Hamplová, mobil: 774 952 541, Region: Tábor,
Jindřichův Hradec, Soběslav, Březnice, Rožmitál pod Třemšínem, Týn nad Vltavou, Bechyně, Milevsko, Kaplice, Dolní
Dvořiště, Třeboň, Trhové Sviny, České Budějovice
Radka Dubová, mobil: 774 259 540, region: Strakonice,
Vimperk, Prachatice, Písek, Blatná, Horažďovice, Vodňany,
Protivín, Český Krumlov, Vyšší Brod, Volary

POHNER kadeřnické potřeby s.r.o.
Okružní 1391, Chrudim
Provozní doba:
Po: 7.00–16.00,
Út: 7.00–18.00
St, Čt, Pá: 7.00–16.00,
So: 8.00 – 12.00
Telefon: 469 688 664,

Bema CZ, s.r.o.

Helsinská 8, Olomouc
Provozní doba: Po–Čt:
7.30–16.00, Pá: 7.30–15.00
Telefon: 585 414 866,
Zelená linka: 800 100 694
www.trio-kms.cz

Další akce naleznete na www.hairservis.cz

Rabasova 1, Praha 4,
Telefon: 241 440 655
Českomoravská 21, Praha 9,
Tel.: 296 645 144
Provozní doby obou prodejen:
Po–Pá: 8.00–18.00,
So: 10.00–13.00

Želenice 10, Most
Provozní doba:
Po, St, Pá: 8.00–14.30
Út, Čt: 8.00–16.30,
So: 9.00–12.00
Telefon: 476 118 462,
Zelená linka: 800 900 525

Zelená linka: 800 169 353
www.kadernicky-obchod.cz
SPECIALISTA DAVINES A INDOLA
Petra Cimburková, mobil: 725 131 113
Obchodní reprezentanti
Hanka Hejňáková, mobil: 602 315 809
region: Chrudim, Čáslav, Pelhřimov, Jihlava,
Humpolec, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Polička,
Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Choceň, Vysoké Mýto,
Litomyšl
Jaroslava Vaňková, mobil: 725 740 420,
region: Hradec Králové, Pardubice, Nový Bydžov,
Kutná Hora, Kolín

Kamak cosmetics, s.r.o.
Martinovská 3285/36f,
723 00 Ostrava – Martinov
Provozní doba:
Po, St, Čt: 7.00–15.00,
Út: 7.00–16.00,
Pá: 7.00–14.00,
Telefon: 596 950 000,
596 950 001, 777 457 000,
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777 480 777,
Zelená linka: 800 100 061
Nákladní 20, Opava
Provozní doba: Po: 8.00–16.00, Út–Čt: 8.00–15.00
Pá: 8.00–14.00, Telefon: 553 629 800, 778 543 555
Na Nábřeží 102, Havířov
Provozní doba: Po, St, Čt: 8.00- 12.00, 12.30- 16.00
Út: 8.00- 12.00, 12.30-17.00,
Pá: 8.00- 12.00,12.30-15.00,
Telefon: 778 735 500.
www.kamak.cz
SPECIALISTA DAVINES A INDOLA
Marcela Jurčíková, mobil: 777 913 340
Obchodní reprezentanti
Monika Pospíšilová, mobil: 602 229 900
region: Ostrava a okolí
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ANGelO SemINArA
poprVé V praze
umělecký ředitel davinesu a hvězda
mezinárodního kadeřnického světa
s oceněním:
• „British Hairdresser of the year“
v letech 2007 a 2010
• AIPP Grand Trophy 2011-2012
• ICON Awards 2015
Jeho tvůrčí elán a vášeň neustále
inspiruje práci profesionálních kadeřníků
po celém světě. Svou inspiraci čerpá
většinou z prvků přírody. Jeho výtvory
jsou v symbióze k dosažení jedinečného,
velmi evokujícího efektu, který je vždy
navržen tak, aby zdůraznil původní
krásu ženy a její vlasy.
Pečuje o celebrity znělých jmen,
jakými jsou:
Giselle Bundchen
eva herzigova
ringo starr
Gweneth Paltrow
Naomi Cambell
natalia Vodianova

13. 10. 2015 19.30 Forum Karlín
VstupenKy u obchodních reprezentantů nebo na pobočKách hair serVisu / cena 490 Kč
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dusy rodina

Seznamte se

•D
 USY RODINA je určena pro všechny kadeřníky, kteří se rozhodli pracovat s barvami
DUSY Professional a zároveň pomáhat dětem.
• Dárky

vám dáváme každé dva měsíce nad rámec pravidelných akcí.
• Nemusíte uzavírat žádnou smlouvu.
• Vstupenkou do DUSY RODINY je jednorázový odběr 10 tub Dusy Color Creations.

dobré důvody přidat se k nám:

➊

PŘIVÍTÁME VÁS DÁRKEM!

Při vstupu do DUSY RODINY obdržíte jako DÁREK ZDARMA
poukaz na produkty Ermila (v akčních cenách) v hodnotě 600 Kč.

Dárkový poukaz 2015
na nákup produktů značky ermila

Poukázku lze použít i jako doplatek dražších výrobků Ermila.

600 Kč
v akčních cenách

➋

ZÍSKÁTE DÁRKY ZDARMA PO CELÝ ROK!

Při odběru 10 tub za 2 měsíce získáváte Dusy Magic Highlights, 100 ml
Při odběru 20 tub za 2 měsíce získáváte výběr z produktů Dusy Professional nebo dárkový poukaz v hodnotě 400 Kč
Při odběru 40 tub za 2 měsíce získáváte výběr z produktů Dusy Professional nebo dárkový poukaz v hodnotě 1 200 Kč
Při odběru 60 tub za 2 měsíce získáváte výběr z produktů Dusy Professional nebo dárkový poukaz v hodnotě 2 000 Kč
Výši odběru, a tím i hodnotu dárku, si určujete sami. Počítají se všechny tuby Color Creations, Color Spirit a Magic Highlights.

2000 Kč

elektra

400 Kč

školení Hair servis

elektra

Úhrada zahraničního
školení Dusy 2015

DÁRKOVÝ POUKAZ
Dárkový poukaz

na nákup pomůcek a

pomůcek

DÁRKOVÝ POUKAZ
Dárkový poukaz

na nákup pomůcek a

2 000 Kč

➌

A
DUSY RODIN

nákup kadeřnických
dle vlastního výběru

Úhrada vybraných

2 000 Kč

1200 Kč

elektra

DÁRKOVÝ POUKAZ
Dárkový poukaz

na nákup pomůcek a

2 000 Kč

Výběr z produktů DUSY Professional.
Platí na výrobky řady Style a Care.
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DUSY RODIN

nákup kadeřnických
dle vlastního výběru

pomůcek

Úhrada zahraničního
školení Dusy 2015
Úhrada vybraných

školení Hair servis

2015
2014
A
DUSY RODIN

nákup kadeřnických
dle vlastního výběru

pomůcek

Úhrada zahraničního
školení Dusy 2015
Úhrada vybraných

školení Hair servis

Dárkový poukaz na nákup kadeřnických
pomůcek, zahraničního školení v roce
2015* nebo na úhradu vybraných školení
Hair Servis označených tímto symbolem:
Dárkové poukazy lze sčítat.

Dusy Magic Highlights, 100 ml
kontrastní barevný melír
•krémová konzistence
•dosažení skvělých barevných kontrastů
•extrémně šetrný k vlasům
•3 odstíny (červená,
červeno-měděná, měděná)
100 ml – 179 Kč

Roční BONUS!

• Při odběru 120 tub si můžete vybrat dárky v hodnotě 1 000 Kč
• Při odběru 240 tub si můžete vybrat dárky v hodnotě 3 000 Kč
• Při odběru 360 tub si můžete vybrat dárky v hodnotě 5 000 Kč
Dárky:
trička, ručníky, misky, štětce, tašky, stojany, samolepky,
bannery a další výrobky uvedené v knížce Dusy Rodina 2015
Najdete nás na Facebooku:
DUSY Professional
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dusy COLOR CREATIONS,

100 ml

Obsahuje hedvábné proteiny, které zanechají vlasy hladké, lesklé a bez rozdvojených konečků. Dlouhotrvající a extrémně
šetrná k vlasům. Obsahuje mycí a pečující složky a o 50% méně amoniaku než jiné značky.
Výběr z 95 odstínů.

dárky:

Pro optimální míchání doporučujeme DUSY CREAM OXYD.

20+22
ZDARMA
20x Dusy COLOR CREATIONS,
2 5K8
č

uš

NOVINKA

0

Dusy taška černá

•	dobře skladovatelná, omyvatelná
•	rozměry: 40 x 15 x 35 cm
Běžná cena – 89 Kč

Kč

a
cen
e
a kc

ZDARMA ZÍSKÁTE:
22x Dusy taška černá

etříte 1

95

8

100ml

10+10
ZDARMA
10x Dusy COLOR CREATIONS, 100ml
ZDARMA ZÍSKÁTE:
10x Dusy taška černá
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Poměr míchání 1:1
50 ml Dusy Color Creations
+ 50 ml Dusy Cream Oxyd
Cena aplikace:
71 Kč za 100 ml barvicí směsi
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1 2K9č
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0
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www.dusy.cz

TAŠKA JE URČENA PRO
VAŠE ZÁKAZNÍKY KE
KAŽDÉMU BARVENÍ
Tato samolepka vám přijde se
zbožím. Prosím vlepte do výlohy
nebo na vstupní dveře.

Akce bude prezentována v médiích
Všichni členové Dusy rodiny budou uvedeni
v kontaktech na stránkách www.dusy.cz

100 ml

Barvení tón v tónu
Barvení bez amoniaku, které kryje až 50% bílých vlasů. K dispozici v přírodních, módních či pastelových barvách,
které neobarví pokožku hlavy, pouze vaše vlasy. Barva s nejvyšší kvalitou a pečujícími prvky pro zdravé a lesklé vlasy.
Obsahuje hedvábné proteiny pro briliantový lesk.
Výběr ze 47 odstínů.

dárky:

Pro optimální míchání doporučujeme Dusy Cream Oxyd.

NOVINKA

8+2
ZDARMA
8x Dusy Color Spirit, 100 ml

Dusy Scruff Cream, 150 ml
Matující krém
a
cen
e
a kc

2
1 0K3
č
uš

Kč

ZDARMA ZÍSKÁTE:
1x Dusy Scruff Cream, 150 ml
1x Dusy Cream Oxyd, 1000 ml

5
etříte 3
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5+1
ZDARMA
5x Dusy Color Spirit, 100 ml

Kč
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l 7
7 Kč

1 29

60

m

Poměr míchání 1:2
33 ml Dusy Color Spirit
+ 66 ml Dusy Cream Oxyd
Cena aplikace:
51 Kč za 100 ml barvicí směsi

•	krémová pasta pro matný styling
•	v ydrží po celý den
•	vhodné pro každý typ vlasů
•	s tupeň fixace 4
•	obsahuje UV filtr pro ochranu před
slunečním zářením
150 ml – 239 Kč

Dusy Cream Oxyd, 1000 ml
Krémový vyvíječ
a
cen
e
a kc

6 4Kč5

uš

Kč

ZDARMA ZÍSKÁTE:
1x Dusy Scruff Cream, 150 ml

a
cen l
m
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DUSY COLOR SPIRIT,

ŘÍJEN

n

Kč
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3
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•	nenarušuje strukturu vlasu
•	obsahuje pečující, účinné
a uhlazující látky
•	k této akci na výběr 1,9% nebo 3%
1000 ml – 119 Kč
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Dusy Color Injection, 115 ml
Přímá pigmentová barva

ilustrační foto

20 odstínů

•	briliantové, intenzivní tóny pro módní trendy
a výrazný barevný efekt
•	široký výběr barev a snadné nanášení
•	ideální výsledky docílené na porézních
a odbarvených vlasech
•	v šechny odstíny je možné míchat
•	nemíchá se s oxidantem
115 ml – 179 Kč

2+1
ZDARMA
2x Dusy Color Injection, 115 ml

s
1 ku i
c
v ak

11Kč9

ZDARMA ZÍSKÁTE:
1x Dusy Color Injection, 115 ml
Odstíny lze kombinovat dle vlastního výběru.

Ce

Kč

NOVINKA

5

8

extra výhodná cena

na a kce 3

Přehled všech odstínů naleznete
na: http://www.hairservis.cz/data/
dusy/prehled_odstinu_Dusy.pdf
v sekci color injection

Doporučujeme:
Po odbarvování, před aplikací umyjte vlasy Cleansing Shampoo – čistící šampon. Po aplikaci použijte 2-Phasen Kur – pečující kondicionér jako konečnou péči.

Dusy Matt Cream Men, 150 ml
Matující krém pro muže

akční ceny

Kč

1 5K č9

•matující krém pro kreativní změnu textury vlasů s přirozeným efektem
•díky textuře složení se vlasy nemastí a účes vydrží dlouho vytvarovaný
•obsahuje minerální oleje
•s tředně silná fixace
Nezapomeň si na cesty s sebou zabalit
Náš tip: menší balení produktu: 50 ml – 149 Kč
150 ml – 219 Kč

Dusy Anti-Dandruff
Shampoo Men, 250 ml
Šampon proti lupům

Dusy Hair Active Tonic Men, 200 ml
Tonikum pro muže

•dodává osvěžení a revitalizaci pokožky hlavy a vlasů
•při pravidelném používání posiluje kořínky vlasů a napomáhá
proti tvorbě lupů a ztrátě vlasů
•pro každý typ vlasů
•obsahuje kofein a koenzym Q 10
•pH 5,1
Kč
169
200 ml – 169 Kč

•pečující šampon proti lupům
•odstraňuje lupy a pomáhá předcházet jejich tvorbě
•pro každý typ vlasů
•dodává vlasům hebkost, vitalitu
Kč
a hedvábný lesk
17 9
•obsahuje: kofein, koenzym Q 10
•pH 5,5
Kč
250 ml – 179 Kč

1 19

11K č9

BEZOPLACHOVÁ PÉČE
Dusy Repair Gloss, 30 ml
Lesk na narušené konečky

•bezoplachové gelové sérum pro vlasy
s narušenými konečky
•v yhlazuje poškozené konečky
•v iditelně zlepšuje vlasovou
strukturu a usnadňuje rozčesávání
•v lasy regeneruje a dodává
jim vitalitu
•okamžitý účinek
•obsahuje pšeničné proteiny
30 ml – 139 Kč

BEZOPLACHOVÁ PÉČE
Dusy Haarspitzenfluid, 50 ml
Fluid na roztřepené konečky

1 39

•bezoplachová péče zaceluje poničené konečky vlasů
a chrání je před dalším třepením
•olejová báze pro snadné nanesení
•proniká hluboko do poškozených vlasů
Kč
169
•c hrání a regeneruje vlasy
s okamžitým účinkem
•obsahuje hedvábné proteiny
Kč
•pH 6,5
50 ml – 169 Kč

Kč

9K9č

1 19

duopakety

Color Mousse, 200ml
Barevné tužidlo

1

na a kce 2

1 ku i
c
v ak

1 5Kč8

Ce

Kč

Ce

Kč

10Kč9

a ke
op s t

1

6

1 ku i
c
v ak

(možno kombinovat odstíny)
•3v1 barva, péče a styling
•pro oživení přírodního odstínu
nebo barvených vlasů
•kryje bílé vlasy
•koriguje nebo neutralizuje
nežádoucí odstín
•obsahuje pečující složky
a má jemný fixační účinek
Nabídku odstínů najdete v ceníku
Dusy na straně 8.
200 ml – 189 Kč

du

a ke
op s t

8

du

Hair Lac, Hair sprej ,500ml
Laky na vlasy

na a kce 3

Hair Lac, Hair sprej,500 ml
Laky na vlasy

Kč

1

8

du

Ce

10 9

na a kce 2

Volume Mousse

•pěnová tužidla, 400 ml
•varianty: Normal/Strong
400 ml – 139 Kč
Běžná cena karton:
1 668 Kč/ 12 ks
Výrobky v kartonu
nelze kombinovat.

n 12
to us

C

1k
ci
v ak

9K9č

en

ks

aket
op

super cena

Kč

•varianty: Normal/Strong
500 ml – 139 Kč

•varianty: Normal/Strong – lze kombinovat
•pro snadné tvarování účesu
•středně a silně tužící účinky
•	dodává účesu větší objem,
s
1 ku i
pružnost a přirozený lesk
c
k
a
v
•vlasům dodá vitalitu
a lehkost
400 ml – 139 Kč
Kč

18

8

Volume Mousse, 400 ml
Pěnová tužidla

k ar

•varianty: Normal/Strong
– lze kombinovat
•dlouhodobá fixace
•nelepí
•zanechá vlasy pružné
a účes dlouho vydrží
•jemné rozprašování
500 ml – 139 Kč

2 19

a a kce 1

7

Akce pro

skvělý
start
Dusy Color Creations

Obsahuje hedvábné proteiny, které zanechají vlasy
hladké, lesklé a bez rozdvojených konečků. Dlouhotrvající
a extrémně šetrná k vlasům. Obsahuje mycí a pečující
složky a o 50% méně amoniaku než jiné značky.
Výběr z 95 odstínů.

• k této akci na výběr 4%, 6%, 9% a 12%
1 000 ml – 119 Kč

ce

n

Poměr míchání 1:1
50 ml Dusy Color Creations + 50 ml Dusy Cream Oxyd
Cena aplikace: 71 Kč za 100 ml barvicí směsi

ap

ř epoče t

l 7
7

1 2Kč9

Krémový vyvíječ Dusy Cream Oxyd

Kč

a
cen l
m
10 0

100 ml – 129 Kč

60

m

Nabídka pouze pro nové zákazníky. Startovací paket lze zakoupit pouze jednou!

33+dárky
30x Dusy Color Creations,
3x Dusy Cream Oxyd
(výběr: 4%, 6%, 9%, 12%)

4 22
še t

7

říte 4

18

Startovací paket Dusy Color Spirit

ZDARMA ZÍSKÁTE:
•vlasový vzorník Color Creations
– 1 490 Kč
a
cen
•základní školení
e
a kc
na barvení
s Dusy Professional
– 300 Kč
Kč
•kniha barvení
uš
8
Dusy Professional
etříte 2 1
•digitální váha – 399 Kč

1 15

Vlasový vzorník
Color Creations
1 490 Kč

dárky:

Barvení tón v tónu
Barvení bez amoniaku, které kryje až 50% bílých vlasů. K dispozici v přírodních,
módních či pastelových barvách, které neobarví pokožku hlavy, pouze vaše vlasy.
Barva s nejvyšší kvalitou a pečujícími prvky pro zdravé a lesklé vlasy.
Obsahuje hedvábné proteiny pro briliantový lesk.
Výběr ze 47 odstínů.

1

Kč

Kč

4

9

8 45

ZDARMA ZÍSKÁTE:
•produkty Dusy dle výběru v hodnotě
2 000 Kč (za běžné ceny)
•vlasový vzorník
a
cen
Color Creations – 1 490 Kč
e
a kc
•základní školení na barvení
s Dusy Professional – 300 Kč
•kniha barvení Dusy Professional
Kč
•digitální váha – 399 Kč
u

Kč

ZDARMA ZÍSKÁTE:
•produkty Dusy dle výběru v hodnotě
7 000 Kč (za běžné ceny)
•vlasový vzorník
a
Color Creations – 1 490 Kč
cen
e
•základní školení na barvení
a kc
s Dusy Professional – 300 Kč
•kniha barvení
Kč
Dusy Professional
uš
8
•digitální váha – 399 Kč
etříte 9 1

8x Dusy Color Creations,
1x Dusy Cream Oxyd
(výběr: 4%, 6%, 9%, 12%)

9

60x Dusy Color Creations,
6x Dusy Cream Oxyd
(výběr: 4%, 6%, 9%, 12%)

9+dárky

9

66+dárky

Digitální váha
399 Kč

Pro optimální míchání doporučujeme Dusy Cream Oxyd.

6+dárky

Dusy Color Spirit

Barvení tón v tónu.
Barva bez amoniaku, kryje do
50% bílých vlasů. Mix: 1:2,
výběr z 47 odstínů.
100 ml – 129 Kč

76Kč4

uš

Kniha barvení

Kč

krémový vyvíječ
• k této akci na výběr 1,9%, 3%
1000 ml – 119 Kč

a
cen
e
a kc

9

0

Dusy Cream Oxyd

5x barva Color Spirit,
1x vyvíječ Dusy Cream Oxyd
(výběr: 1,9%, 3%)
ZDARMA ZÍSKÁTE:
•vlasový vzorník
Color Spirit – 990 Kč
•základní školení
na barvení s Dusy
	Professional – 300 Kč

Vlasový vzorník
Color Spirit
990 Kč

Kniha barvení
Dusy
Professional

etříte 1 2

lor
Creations a tón v tónu Color Spirit.
Po absolvování školení získáte certifikát profesionálů.
Hair Servis.
1 Kč
DUSY Professional posíláme na sbírkové konto
Pomozte dětem!
Dlouhodobá celonárodní sbírka České televize

aket
op

2008 – 2012 (srpen) jsme společně vybrali
2 591 041 Kč.
DĚKUJEME.
DUSY RODINA
• Pro všechny kadeřníky, kteří se rozhodli pracovat
• Dárky si dáváme každé dva měsíce nad rámec
pravidelných akcí.
• Žádná smlouva – žádný závazek.
Chyby tisku a změny ceny vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

www.dusy.cz

2

9

DAVINES KLUB 2015

Seznamte se

E

S S E N T I A L

• Davines klub je určený pro všechny kadeřníky, kteří se rozhodli pracovat s barvami Davines.
• Dárky dostanete za každé 2 měsíce nad rámec pravidelných akcí.
• Nemusíte uzavírat žádnou smlouvu.

Vstupenkou do Davines klubu
je jednorázový odběr 10 tub
barev MASK.

Dárkový poukaz

na nákup produktů značky ermila

1000 Kč
v akčních cenách

Jako dárek při vstupu do klubu v září a říjnu obdržíte ZDARMA poukázku na produkty Ermila (v akčních cenách) v hodnotě 1000 Kč.
Poukázku lze použít i jako doplatek dražších výrobků Ermila.

Pravidla Davines klubu a dárky ZDARMA:

40 TUB

d

ár

ár

12 ks papírových dárkových tašek v hodnotě 204 Kč

ek

d

18 TUB

ek

→
→
→

d

10 TUB

ár

B e a u
t y + s
u s t a
i n a B
i l i t y

Výběr produktů řady péče a styling nebo dárkový poukaz v hodnotě 700 Kč

ek

Výběr produktů řady péče a styling nebo dárkový poukaz v hodnotě 1 800 Kč

Výši odběru, a tím i hodnotu dárku, si určujete sami. Platí pro všechny tuby Davines.

Dárkový pou
kaz

nákup kadeřnický
ch
Úhrada zahraničníh pomůcek dle vlastního výběru
o školení Davines
Úhrada vybraných
2015
školení Hair servis

1800 Kč

klub
Davines
2015

Dárkový pou
kaz

nákup kadeřnický
ch
Úhrada zahraničníh pomůcek dle vlastního výběru
o školení Davines
Úhrada vybraných
2015
školení Hair servis

700 Kč

Dárkový poukaz na nákup
kadeřnických pomůcek nebo na
úhradu vybraných školení
HAIR SERVIS,
označených tímto symbolem

12 x

klub
Davines
2015

Platí do vyprodání zásob.

Davi nes klub

Najdete nás na Facebooku:
Davines – Česká republika

2015

MASK

dárky:
Fén Ermila Compact

•	pro rychlé vysoušení a individuální styl
•	kompaktní design s protiskluzovými
a žáruvzdornými drážkami
•	2 rychlosti, 3 stupně tepla
•	2000 W
více informací o produktu naleznete na
straně 43
Cena: 1 390 Kč

Oxidační barva Mask obsahuje mléčné proteiny, které zajišťují
dlouhotrvající barvu, lesk a přírodní lipidy. Pro 100% krytí
a zářivý lesk.
K dispozici 107 odstínů.
(101 barev, 1 booster,5 zesilovačů)
Poměr míchání: 1:1,5

Příklad aplikace: 50g barvy MASK + 75 g vyvíječe
Cena aplikace: 114 Kč za 125 g barvící směsi

Žehlička Ermila Magic
Straight+

• vlasy jemně narovná
• ultra-tenké desky 24 mm
• rychlé zahřátí za 30 sekund
• 2,8 metrový kabel s rotací
více informací o produktu naleznete na
straně 42
Cena: 1 390 Kč

18+4
ZDARMA
18x oxidační barva MASK, 100 ml
ZDARMA ZÍSKÁTE:
3x DAVINES návštěvnické kartičky
(baleno po 100 ks)
1x fén Ermila Compact
nebo žehlička Ermila Magic Straight+

a
cen
e
a kc

př e

počet

60

uš

Kč

5
1 7K5č

m

etříte 5

98

ŘÍJEN

A NEW
COLOUR
NOVINKA
3 blond odstíny:
10,22 lightest irisé blond
10,77 lightest beige blond
10,12 lightest ash irisé blond

Příklad aplikace:
30 g A New Colour + 30 g Krémové báze + 60 g aktivátor
Cena aplikace: 129 Kč za 120 g barvicí směsi

ZDARMA ZÍSKÁTE:
1x melír A New Colour, 500 g

for Davines

By Angelo Seminara for Davines

By Angelo Seminara

A New Colour
Bleaching Powder
– melír A New Colour, 500g
• bez amoniaku
• zesvětlí až o 7 stupňů
• pro přírodní i chemicky ošetřené vlasy
Cena – 499 Kč

A New Colour, 60 ml

a
cen
e
a kc

5
1 7K5č
uš

etříte 4

•	specifický vyvíječ vol. 5 – 1,9%,
vol. 10 – 3%, vol. 20 – 6%, vol. 30 – 9%,
vol. 40 – 12%
• vhodný k barvení i odbarvování
900 ml – 195 Kč

6+1
ZDARMA
6x barva bez amoniaku

9+1
ZDARMA
9x barva bez amoniaku

Kč

19Kč5

• Hair Bleaching Powder
– melírovací pudr, 500g
• Mask Decoloring Powder
– melírovací pudr, 500g
• Hair Bleaching Paste
– melírovací pasta, 375g
Cena – 499 Kč

Aktivátor A New Colour

Poměr míchání 1:1:2

A New Colour, 60 ml

• 8,5cm x 5,5cm
• balení 100 ks
Cena 99 Kč

dárky:

Intenzivní a sametová barva bez amoniaku. Pro výrazný lesk
a dokonalé krytí bílých vlasů. Zesvětlí až o 3 odstíny.
K dispozici 67 odstínů (60 barev, 1 booster, 6 pure colour).

a
cen l
60 m

DAVINES
návštěvnické kartičky

Melíry Davines
dle vlastního výběru

a
cen
e
a kc

ZDARMA ZÍSKÁTE:
1x melír dle vlastního výběru 500 g
nebo 375 g
1x DAVINES návštěvnické kartičky
(baleno po 100 ks)

l

ce

11

7 Kč

19Kč5

a

etříte 1 6

9+2
ZDARMA
9x oxidační barva MASK, 100 ml

a
cen l
m
0
10

n

8

7

uš

By Angelo Seminara for Davines

Kč

0
3 5K1č

99

ZDARMA ZÍSKÁTE:
1x Aktivátor A New Colour, 900 ml

a
cen
e
a kc

1 1K7č 0
uš

Kč

září

10

etříte 1

95

Speciálně pro tebe

11

duopaket natural tech
Produkty a ošetření zaměřené na problémy vlasové pokožky a vlasů.
2 šampony dle vlastního výběru – možná jejich kombinace
BEZ SULFÁTŮ A PARABENŮ

du

Rebalancing – pro obnovení rovnováhy, proti nadměrné
tvorbě mazu
Detoxifying – pro detoxikační a hloubkové čištění
vlasové pokožky
Replumping – pro zacelení a uhlazení všech typů vlasů
Well-being – pro hydrataci, ochranu a posílení vlasů
Calming – pro citlivou a podrážděnou pokožku
Energizing – pro vlasy
a ke
křehké se sklonem k vypadávání
op s t
Nourishing – pro vlasy suché,
1 ku i
c
křehké a poškozené
v ak
Purifying – pro suché a mastné lupy
Kč

Ce

na a kce 3

7

6

250 ml – 289 Kč

ilustrační foto

1 8Kč8

Bližší informace o produktech naleznete na www.davines.cz

AKČNÍ CENY

PRODUKTY Z ŘADY OI

Absolutně zkrášlující oleje

OI Body wash

2 19

ilustrační foto

Kč

1 8č9

– Sprchový gel, 280 ml

K

OI Conditioner

– Kondicionér pro hydrataci
a výjimečný lesk, 250 ml

2 59

Kč

2 39

Kč

269

Kč

20K č9

OI Shampoo

– Šampon pro mimořádný
lesk a jemnost, 280 ml

1 8K č9

OI All in one milk

2 1č9

– Multifunkční mléko, 135 ml

K

OI Oil

– Absolutně
zkrášlující olej,
50 ml nebo 135 ml

2 19

Kč

369

Kč

2/91 39
5m l

17/509ml

Kč

Kč

Bližší informace o produktech naleznete na www.davines.cz

ALCHEMIC SYSTÉM

2 1Kč5

+

uš

Alchemic šampon, 280 ml
280 ml – 215 Kč

Alchemic kondicionér, 250 ml
250 ml – 315 Kč

+ DÁREK
Anti aging cream
– Krém na ruce, 50 ml
50 ml – 159 Kč

K dispozici v odstínech:
red
chocolate

a
cen
e OD
a kc

gold

etříte 1

Kč

ilustrační foto

ilustrační foto

Produkty pro zvýraznění barvy vlasů přírodními pigmenty

59

1+1
ZDARMA
1x Alchemic šampon, 280 ml
nebo kondicionér, 250 ml
ZDARMA ZÍSKÁTE:
1x Krém na ruce, 50 ml

tobacco

silver

copper

Bližší informace o produktech naleznete na www.davines.cz

12

56+DÁRKY
50x oxidační barva MASK 100 ml – 195 Kč +

startovací
pakety

6x vyvíječ dle vlastního výběru 900 ml – 195 Kč

MASK

ZDARMA ZÍSKÁTE:
•produkty Davines dle výběru v hodnotě 10 000 Kč (za běžné ceny)
•1x luxusní vlasový vzorník, 1 990 Kč
•1x školení Klíč k barvě 1, 300 Kč
•1x kniha barvení
a
cen
•1x digitální váha Davines, 990 Kč
ce
ak

m

uš

3+DÁRKY
3 × oxidační barva MASK,

Barva bez amoniaku A NEW COLOUR Intenzivní
a sametová barva bez amoniaku pro výrazný lesk
a dokonalé krytí bílých vlasů.
K dispozici 67 odstínů.

a
cen l
60 m
Pouze pro nové zákazníky.
Startovací paket lze zakoupit pouze jednou.

19Kč5

Ceník Davines platný od 1. 9. 2015
http://www.hairservis.cz/data/ceniky/DAVINES_2015.pdf

etříte 2 2

23+DÁRKY
20x barva A New Colour 60 ml – 195 Kč +
3x A New Colour aktivátor dle výběru
900 ml – 195 Kč

ZDARMA ZÍSKÁTE:
•produkty Davines dle výběru v hodnotě 1500 Kč (za běžné ceny)
•1x školení A New Colour 1, 300 Kč
•1x základní vlasový vzorník, 990 Kč
a
•1x krémová báze, 245 Kč
cen
a kc

e

5
4 4K8
č

uš

etříte 3 0

3

7+DÁRKY
6x barva A New Colour 60 ml – 195 Kč +
1x A New Colour aktivátor
dle výběru 900 ml – 195 Kč

ZDARMA ZÍSKÁTE:
•1x školení A New Colour 1,300 Kč
•1x základní vlasový vzorník, 990 Kč
•1x krémová báze, 245 Kč

a
cen
e
a kc

5
1 3K6
č
uš

CENÍK KE STAŽENÍ

8

0

uš

Kč

1 1K7č 0

Kč

A NEW
COLOUR

a
cen
e
a kc

5

Kč

startovací
pakety

ZDARMA ZÍSKÁTE:
•1x základní vlasový vzorník, 990 Kč
•1x školení Klíč k barvě 1, 300 Kč
•1x kniha barvení
•1x digitální váha Davines, 990 Kč

Kč

etříte 1

57

1

uš

8

1x vyvíječ dle vlastního výběru 900 ml – 195 Kč

ní
a kč
a
cen

49Kč9

etříte 5 2

6+DÁRKY
5x oxidační barva MASK 100 ml – 195 Kč +

dle vlastního výběru, 100 ml – 195 Kč
ZDARMA ZÍSKÁTE:
•1x vyvíječ dle vlastního výběru
– 2,1%, 3%, 6%, 9%, 12%, 195 Kč
•1x vzorník, 990 Kč
•1x školení Klíč k barvě, 300 Kč

0

0

4 2K9
č

TOP START

Kč

7 Kč
11

60

ZDARMA ZÍSKÁTE:
•produkty Davines dle výběru v hodnotě 2 000 Kč (za běžné ceny)
•1x luxusní vlasový vzorník, 1 990 Kč
•1x školení Klíč k barvě 1, 300 Kč
a
•1x kniha barvení
cen
e
•1x digitální váha Davines, 990 Kč
a kc

3

5

poče t

28

2x vyvíječ dle vlastního výběru 900 ml – 195 Kč

l

ce

př e

tříte 13

22+DÁRKY
20x oxidační barva MASK 100 ml – 195 Kč +

19Kč5

a

še

0

u

a
cen l
m
10 0

n

20
10 9
Kč

Kč

Oxidační barva MASK obsahuje mléčné
proteiny a přírodní lipidy.
Zajišťuje dlouhotrvající barvu, lesk a 100%
krytí bílých vlasů.
K dispozici 107 odstínů.

etříte 1 5

13

ING
COLORING
CREAM

10+1 ZDARMA
10x barva ING Coloring Cream
ZDARMA ZÍSKÁTE:
1x Remover Cream, 100 ml

dárky:

Oxidační barva na vlasy

Oxidační barva s ovocnými výtažky. Vyživuje, hydratuje
a chrání vlasovou strukturu.
Dlouhotrvající výsledek a optimální krytí bílých vlasů.
K dispozici 78 odstínů.
Poměr míchání 1:1,5.

Cen

Kč

aP

* u vedená cena je při
maximální slevě
– viz. slevový systém

ŘE

P OČ E T: 6

K č*

7 9*

d 48

od

•odstraňuje zbytky barvy z pokožky po barvení
•neobsahuje abrazivní složky a nedráždí pokožku
100 ml – 134 Kč

l

lo

m
10 0

Remover Cream
– krémový odstraňovač barvy, 100 ml

0m

AKČNÍ CENY
produktů

ušetříte až 134 Kč

ING návštěvnické
kartičky

99 K

• 8,5cm x 5,5cm
• balení 100 ks
Cena 99 Kč

č

5K9č

Dull gum – modelační
matná guma, 100 ml

Extra strong gum
– silně tužící gel, 400 ml

•silně fixační
•matný efekt
•	ideální pro tvorbu módních
účesů a extrémních textur
100 ml – 139 Kč

•antioxidační a tónující efekt ve vlasech
•rychleschnoucí
•vhodný pro tvoření
Kč
různých stylingů
137
•obsahuje ovocné kyseliny,
ženšen a guaranu
Kč
400 ml – 137 Kč

99

1 39

Kč

9K9č

Na výrobky s akčními cenami se nevztahuje fixní sleva.

STARTOVACÍ PAKETY ZA AKČNÍ CENY

etříte 1 6

5

ZDARMA ZÍSKÁTE:
kniha barvení, vlasový vzorník,
digitální váha

http://www.hairservis.cz/data/ing/ING_2015.pdf

59Kč4

u

še

tříte 1

42

Akce jen pro nové zákazníky, lze zakoupit pouze jednou.

CENÍK ING PLATNÝ od 1. 9. 2015
CENÍK KE STAŽENÍ

a
cen
e
a kc

5× ING Coloring Cream
+ 1× Color-ING Emulsion

Kč

uš

Kč

ZDARMA ZÍSKÁTE:
kniha barvení, vlasový vzorník
digitální váha, kartáč Elite
Tangle Teezer, miska + štětec

4
1 5K8č

8

15× ING Coloring Cream
+ 1× Color-ING Emulsion

6+dárky

a
cen
e
a kc

6

16+dárky

Slevový sytém
•za každý koupený výrobek ING získáte 1% slevu
•maximální sleva je 20% – 20 a více výrobků ING
•	sčítají se výrobky celého sortimentu ING
•	sleva je odečtena ihned na dokladu
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Barvící krém HAIR
NATURAL LIGHT
Oxidační krémová barva na vlasy s nízkým obsahem amoniaku. Je vysoce šetrná k vlasové
struktuře, hydratuje a vyživuje. Obsahuje pečující složky a multivitaminové liposomy. Je delikátně
parfémována a vyrábí se vakuovou technologií, která zamezuje kontaminaci a množení bakterií.
K dispozici v 98 odstínech.

Kč

etříte 1 3

8

7

uš

5

ml

o

10+3
ZDARMA
10x barvící krém Hair Natural Light, 100 ml
ZDARMA ZÍSKÁTE:
1x krémová oxidační emulze dle vlastního výběru, 1 000 ml
1x šampon Hair Company dle vlastního výběru, 250 ml
1x Hair Company návštěvnické kartičky (baleno po 100 ks)

Cena aplikace: 68 Kč za 125 g barvicí směsi*
* Uvedená cena při maximální slevě – viz strana 17

a
cen d
eo
a kc

u

1 1K9č
še

0

tříte až

Fén Ermila Protect

Žehlička Ermila Stylissima

Hair Company
návštěvnické kartičky

Delikátně parfémovaná krémová
oxidační emulze

•pro rychlé vysoušení a individuální styl
•ergonomicky vyvážené rozložení hmotnosti
•2 rychlosti, 3 stupně tepla
•1500 W
více informací o produktu naleznete na straně 43
Cena – 1 090 Kč

Kč

č e t 60

87

epo

Poměr míchání 1:1,5
50 g barvy Hair Natural Light
+ 75 g oxidační emulze Creamy Peroxide

dárky:

2 9Kč7

71

na

K

ZDARMA ZÍSKÁTE:
1x fén Ermila Protect nebo žehlička Ermila Stylissima
3x Hair Company návštěvnické kartičky (baleno po 100 ks)

a
cen d
eo
a kc

d

ce
př

119č *

,40* K č

1

25+4
ZDARMA
25x barvící krém Hair Natural Light, 100 ml

a
c e n od
l
00 m

3

• redukuje tvorbu statické elektřiny
• dodává hedvábnost a lesklost vlasu
• zaoblené, pružné desky pro krásné kadeře,
měkké vlny nebo dokonale rovné vlasy
• rychlost zahřátí za 30 sekund
více informací o produktu naleznete na straně 43
Cena – 1 090 Kč

• 8,5cm x 5,5cm
• balení 100 ks
Cena – 99 Kč

• obsahuje multivitaminové liposomy
• nepoškozuje strukturu vlasu
• 10 vol: 3%, 20 vol: 6%, 30 vol: 9%, 40 vol: 12%
1000 ml – 139 Kč

Hair Company šampon, 250 ml
250 ml – 149 Kč

Všechny šampony jsou
bez sulfátů a parabenů.

Akční ceny

ENERGY SHAMPOO
– šampon pro barvené vlasy, 250 ml
• s organickými výtažky
z vlašských ořechů
• r evitalizuje vlasové vlákno

EXTRA GLOSS SHAMPOO
– šampon pro extra lesk, 250 ml
• s organickým arganovým olejem
• zvyšuje lesk a jemnost vlasů

NO FRIZZY SHAMPOO
– šampon pro porézní vlasy, 250 ml
•s organickou citronovou šťávou
•vlasy se lépe rozčesávají

VOLUME SHAMPOO
– šampon pro objem, 250 ml
•s bavlníkovým olejem
•posiluje a revitalizuje vlasy

*Na výrobky s akčními cenami se nevztahuje fixní sleva.

Inimitable Blonde Bleaching
Cream, 2x 250 g*

•krémový melír
•	bohatý na bambucké máslo, extrakt z hedvábí
a bílých perel
•	chrání vlasy a vlasovou pokožku
v průběhu celého procesu
zesvětlování
Kč
590
•	maximální zesvětlení až
o 7 odstínů
Balení: 2 tuby po 250 g
Kč
2 x 250 g – 590 Kč

390

Bleaching Powder, 1 000 g*

•bezprašný melírovací pudr
•zesvětlí až o 8 odstínů
•vhodný pro melíry i kompletní odbarvení
•chrání před oranžovo-žlutým
zbarvením vlasů
•dodává lesk
1000 g: 790 Kč

7 90

Kč

5 4K č0
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NOVINKA POUZE DO KADEŘNICKÝCH SALONŮ

BB filler

Zázračná rekonstrukční léčba
s liftingovým efektem,
nyní dostupná pouze
v profesionálních kadeřnických
salonech.
Nová řada BB hloubkově regeneruje vlasy. Speciální formule obsahuje 4 aktivní složky,
které navrací vlasům mladistvý a zdravý vzhled:

Kyselina hyaluronová
Působí proti stárnutí a má antioxidační
vlastnosti. Navrací vitalitu a mladost
vlasovému vláknu a bojuje proti působení
volných radikálů.

Keratin
Tento protein je nedílnou součástí
vlasového vlákna, vlasy vyhlazuje,
hydratuje a zjemňuje.

Arganový olej
Jedná se o látku používanou od starověku,
která má bezkonkurenční hydratační vlastnosti. Bezprostředně po použití jsou vlasy
viditelně hladší a hydratovanější.

Zathalen
Inovativní komplex, který vytváří
celistvý efekt liftingu, který dodává
vlasům plný objem a zaručuje okamžitou
elasticitu.

Více informací o aplikaci najdete zde:
http://www.hairservis.cz/data/hair_company/navod_BB_Filler.pdf

Produkt již vyzkoušely naše technoložky Ludmila Beránková a Markéta Podlešáková a vřele ho doporučují.
"Díky řadě BB máme skvělé výsledky s obnovováním velmi poškozených vlasů (spálená trvalá, neodborné odbarvení, žehlení...). Pro větší efekt při velmi
poškozených vlasech doporučujeme BB FILLER nechat na hlavě zhruba o 10 minut déle, než je doporučeno v návodu."

Pre filler BB shampoo, 200 ml

• čistící šampon s efektem proti stárnutí
• používá se před aplikací BB filleru
• maximalizuje hydrataci
• použití je nezbytné pro dosáhnutí nejlepšího výsledku BB filleru
• neutrální ph 7.0

BB filler, 25 ml

• intenzivní oplachová vlasová péče s efektem proti stárnutí
• používá se po aplikaci čistícího šamponu
• revitalizuje a omlazuje vlasy

Box obsahuje:

1x čistící šampon Pre filler, 200 ml
6x injekční stříkačka, 25 ml

a
cen d
uo
b ox

99Kč9

TIP: K zajištění úplného uzavření kutikuly
a zlepšení celkového efektu a finálního vzhledu vlasů, suché
vlasy vyžehlete.
Na 1 aplikaci je třeba 15 - 25 ml produktu v závislosti na
délce vlasů.

Tato sada se doporučuje používat spolu s ostatními přípravky této řady (BB šampon, BB stylingový krém a BB lesklý a hydratační sprej).

BB shampoo, 250 ml

• šampon s účinkem proti stárnutí
• v lasy jsou viditelně zdravější,
vypadají mladistvěji a jsou
hloubkově zregenerované
• pH 4,5
250 ml – od 166 Kč

BB styling cream, 200 ml

• s tylingový krém s účinkem proti stárnutí
•a
 plikace do vlhkých vlasů
•o
 bsahuje větší množství čisté
kyseliny hyaluronové
•o
 bsahuje kukuřičný škrob, který umožní
upravit i obtížně tvarovatelné vlasy
200 ml – od 230 Kč

BB shining spray, 250 ml

• lesklý a hydratační sprej s okamžitým
účinkem proti stárnutí
•b
 ohatý na čistou kyselinu
hyaluronovou, vitamin E a arganový olej
•v
 lasy jsou lesklé a zregenerované
250 ml – od 230 Kč
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DUOPAKETY
Extreme Foam, 250 ml*

1 ks
ci
v ak

ce

Kč

ce

1 ks
ci
v ak

na a kce 2

aket
op
1 ks
ci
v ak

ce

5

1 3Kč4

Kč

Vyživující sérum s leskem, 100 ml
• vysoce koncentrované sérum,
které dodá vlasům krásu
• zkrášlující kúra na vlasy
• pro hloubkovou hydrataci a výživu
• zabraňuje třepení konečků
• dodává vlasům lesk
slunečních paprsků
100 ml – 228 Kč

aket
op

1 2Kč8

na a kce 2

Illuminating Drops*

6

du

Medium Spray:
•	definuje pohyb a vytváří
objem
• obsahuje hydratační
a regenerační složky
• odolný proti vlhkosti
500 ml – 179 Kč

4

2

5

Bio Spray – Bio lak na vlasy, 500ml
extrémně i středně tužící*
Extreme spray:
•	pro maximální fixaci,
objem, lesk a hydrataci
•	odolný proti vlhkosti

1 2Kč1

6

8

na a kce 2

du

ce

1 ks
ci
v ak

Kč

1 2Kč8

aket
op
Kč

aket
op

6

du

• středně fixační pěnové tužidlo
• vhodné pro všechny typy vlasů
• ideální pro použití během
vysoušení
• zanechává přirozenou flexibilitu
vlasů
• chrání vlasy před stárnutím
250 ml – 209 Kč

du

Medium Foam, 250 ml*

• extrémně silné fixační pěnové
tužidlo
• vhodné pro všechny typy vlasů
•ideální pro použití během
vysoušení
• chrání před nečistotami
životního prostředí
• chrání vlasy před stárnutím
250 ml – 219 Kč

na a kce 2

*Na duopakety se nevztahuje fixní sleva.

Startovací pakety
te až

6

9+dárky
8 tub + 1× oxidant

a
cen
e
a kc

1 33

Kč

98

10

7

1

ZDARMA ZÍSKÁTE:
• basic vzorník
• digitální váha
Kč
• školení Hair Company
še
16
t
• kniha Barvení Hair Company
říte až
• 5% trvalá sleva na celý sortiment
Hair Company*

Nabídka pouze pro nové zákazníky. Startovací paket lze zakoupit pouze jednou!

Kč

Kč

98

tří

4 88

u

Více informací u vašeho obchodního
reprezentanta.

še

4
9 7K7č

ZDARMA ZÍSKÁTE:
a
cen
e
• zboží Hair Company
a kc
za 3 000 Kč zdarma
• luxus vzorník
Kč
• digitální váha
• školení Hair Company
še
56
t
říte až
• kniha Barvení Hair Company
• 10% trvalá sleva na celý sortiment
Hair Company*
u

* Slevu si můžete navýšit dokoupením
výhodnějšího startovacího paketu.

a
cen
e
a kc

u

ZDARMA ZÍSKÁTE:
• luxus vzorník
• digitální váha
• školení Hair Company
• kniha Barvení Hair Company
• 20% trvalá sleva na celý sortiment
Hair Company
• zboží Hair Company za 8 000 Kč

33+dárky
30 tub + 3× oxidant

98

66+dárky
60 tub + 6× oxidant

+

Vyrobeno
ve Švýcarsku

Řekni sbohem
zničeným
vlasům!

čti "džankšn"
Móda diktuje
nekonečné trendy
pro vlasy.

www.junctiox.cz
S láskou k vlasům.

vaše vlasy budou
opět zdravé.

Ve švýcarských laboratořích vyvinuli unikátní přípravek, který tvoří nové disulfidické můstky ve vlasech.
Báli jste se vlasy barvit, zesvětlit, narovnat či použít trvalou? Nyní se už bát nemusíte. Tento unikátní
produkt proniká hluboko do vlasu a zaceluje ho. Díky svým unikátním aktivním složkám jsou vlasy
dostatečně hloubkově hydratované, elastické, krásně jemné a celkově zregenerované.

junctiox

19

CreaTor

Unifier

Ochranná formule pro zachování
struktury vlasu. Směs pro
chemické ošetření otevře
kutikulu a vytvoří se nové
disulfidické můstky ve vlasech.

Posilující krém, který zesiluje
již existující a junctioXem nově
vytvořené disulfidické můstky a
zároveň poskytuje hloubkovou
hydrataci a výživu.

Creator se přidává do barvy,
melírovacího pudru a dalších
chemických preparací.

Unifier se používá pro posílení
účinku Creatoru.

fáze 3 – dokončení

fáze 1 – vytvoření

fáze 2 – sjednocení

REVOLUCE V KADEŘNICKÉM SVĚTĚ!

FINALIZer
14ti denní kúra pro domácí
použití vlasy hydratuje a
prodlužuje účinek ošetření
poskytnutého v kadeřnickém
salonu.

Testováno v předních salonech v ČR.
Za všechny majitelka salonu James Blond Marcela Königová: "Před tím než jsem objevila produkt JunctioX jsem měla
zavřené dveře k zákazníkům s hodně narušenými vlasy. Nyní můžu posunout hranici svých možností a nebát se
pracovat i se silně poškozenými vlasy."

Zničený vlas před
použitím JunctioX

Pro získání produktu a VIP vstupní slevy 40%
kontaktuj svého obchodního reprezentanta
Hair Servisu viz. Info noviny strana 2.

Vlas po použití
JunctioX

Nenech se předběhnout konkurencí,
jdi s dobou a objednej si celosvětově
známý produkt ještě dnes.

Pokud máte zájem o více informací volejte našeho JunctioX technologa od pondělí do pátku od 8.00 do 20.00
na telefonním čísle 778 759 759

INDOLA

INDOLA PROFESSION PCC
60 m

l

11 5

K dispozici 111 odstínů.
Poměr míchání 1:1.

9+1
zdarma
9x barva Indola Profession PCC
ZDARMA ZÍSKÁTE:
•	1x Indola Profession PCC

a
cen
e
a kc

5
1 0K3
č

Kč

uš

Indola Innova Repair Shampoo, 300 ml
• r egenerační šampon, který čistí poškozené vlasy
• obsahuje hydrolyzovaný keratin
•	pro lesklé, silné a zdravě vypadající vlasy
• pro každodenní použití
300 ml – 149 Kč

1 49

• regenerační kondicionér
• obsahuje hydrolyzovaný keratin
• pro silné a snadno upravitelné vlasy
• pro každodenní použití
250 ml – 183 Kč

Kč

Kč

15+5
zdarma
13x oxidační barva PCC 60 ml (dle výběru)

+ 2x Indola Developer 1 000ml (dle výběru)

PROFESSION
permanentní
pečující barva
Indola PCC
60 ml – 115 Kč

Indola Developer

a akc
n

1 000 ml – 192 Kč

e

še

tříte 2

Kč

9
10

9

1 87

u

Kč

1 8Kč9

Pro nové zákazníky

Akce jen pro nové zákazníky,
lze zakoupit pouze jednou.

248

• rychleschnoucí gel ve spreji
• se silně tužící pryskyřicí
• stupeň fixace 4
300 ml – 248 Kč

17Kč9

Kč

Kč

Gelspray, 300 ml

• k eratinová kúra
• vlasy okamžitě uhlazuje, vyživuje a regeneruje
• vlasy posiluje a zmírňuje jejich lámání až o 95%
• pro každodenní použití
250 ml – 233 Kč

*váha pouze po absolvování školení

183

1 2Kč9

Indola Innova Repair Keratin
Filler, 250 ml

ZDARMA
1x vzorník Indola PCC - 1210 Kč
1x technický manuál Indola - 100 Kč
1x seminář Indola – 300 Kč
1x digitální váha – 399 Kč*
1x 100ks objednávkových kartiček – 100 Kč

etříte 1

15

Indola Innova Repair Conditioner, 250 ml

10Kč9

233

Kč

Permanentní pečující barva Profession
s patentovaným komplexem Color
double bond pro posílení vlasové
struktury.

ce
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INDOLA

indola Klub 2015

Vítejte v INDOLA Klubu

VAŠE DÁRKY

• Indola klub je určený pro všechny kadeřníky,
kteří se rozhodli pracovat s barvami INDOLA

• Produkty Indola styling + péče dle vlastního
výběru v hodnotě 800 Kč nebo 1 800 Kč

• Dárky dostanete za každé 2 měsíce nad rámec pravidelných akcí
• Nemusíte uzavírat žádnou smlouvu

• Dárkový poukaz na nákup kadeřnických
pomůcek, na úhradu vybraných školení
Hair Servis označených
v hodnotě 800 Kč
nebo 1 800 Kč

Pravidla INDOLA Klubu:

60

tub

30

klub 2015

na nákup kadeřnických pomůcek nebo na
úhradu vybraných školení Hair servis

Dárek
Produkty Indola styling + péče dle vlastního výběru
v hodnotě 800 Kč nebo Dárkový poukaz na nákup
kadeřnických pomůcek v hodnotě 800 Kč, nebo na úhradu
vybraných školení Hair Servis označených tímto symbolem

tub

Odběr za 2 měsíce

dárkový
poukaz

1800 Kč

800 Kč

Každé dva měsíce
DÁRKY ZDARMA!

Produkty Indola styling + péče dle vlastního výběru
v hodnotě 1 800 Kč nebo Dárkový poukaz na nákup
kadeřnických pomůcek v hodnotě 1 800 Kč, nebo na úhradu
vybraných školení Hair Servis označených tímto symbolem

dárkový
poukaz
na nákup kadeřnických pomůcek nebo na
úhradu vybraných školení Hair servis

Navíc ještě
ROČNÍ BONUS!
Při nákupu určitého počtu tub Indola získáte možnost
výběru z kadeřnických pomůcek v dané hodnotě
(lze čerpat do 31. 1. 2016).

Výše odběru, a tím i hodnota vybraného dárku, je na Vás.

DÁREK hned při vstupu!
Vstupenkou do INDOLA Klubu je jednorázový odběr 15 tub.
ZDARMA získáte poukaz v hodnotě 500 Kč na pomůcky dle vlastního výběru.

Celkem zakoupených tub

Váš roční bonus

175 tub Indola

1 000 Kč

350 tub Indola

3 000 Kč

525 tub Indola

5 000 Kč

www.facebook.com/kadernickadrbarna

Přidejte se do facebookové skupiny
Sdílejte s námi vaše
Duhová víla od Jitky Hustákové

rady a tipy
kreativní výtvory
proměny
nabídky práce

"Táta se synem:)"
z kadeřnictví Michell.

Více příspěvků naleznete na FB stránkách Kadeřnická drbárna

klub 2015
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NOVÉ

VITAMINO
COLOR
.
s A OX technologií s obsahem vitamínů

a antioxidantů pro ochranu barvy a regeneraci barvených vlasů.

Color 10-IN-1 190 ml
Multifunkční sprej 10 v 1 s technologií
AntiFadeComplex pro dlouhodobě zářivou a perfektně
vypadající barvu. Dodává vlasům kompletní péči
a ochranu před teplem.
1. ochrana barvených vlasů
2. lesk
VÝHODA
3. hebkost
:
PRO VÁS
4. pevnost
%
5. ochrana před teplem do 230°C
6. lehké rozčesávání
7. pomocník při foukání
8. proti lámavosti vlasů
9. prevence vzniku
roztřepených konečků
10. proti krepatění

-18

CENA: 229,- Kč s DPH

Exkluzivně
v Hair Servis

OD NEJLEPŠÍCH SVĚTOVÝCH KADEŘNÍKŮ
A4 vyska-vitamino-majirel-se-tna 08-2015.indd 1

18.8.2015 15:25:46

A4 vyska-

15 15:25:46

VÝHO
D
PRO V A
ÁS:
%

-24

SPECIÁLNÍ
CENA:

179 Kč s DPH
Běžná cena: 236 Kč s DPH
Platí na všechny odstíny barev Majirel,
Majirouge a Majirel High Lift

série expert
ŠAMPONY 500 ML

AKČNÍ CENA

199 Kč s DPH

VÝHO
D
PRO V A
ÁS:

-22%

Běžná cena: 255 Kč s DPH
Vitamino Color, Lumino Contrast, Pro-keratin Refill, Absolut Repair Lipidium, Intense Repair,
Liss Unlimited, Volumetry, Silver, Density Advanced, Solar Sublime

OD NEJLEPŠÍCH SVĚTOVÝCH KADEŘNÍKŮ
A4 vyska-vitamino-majirel-se-tna 08-2015.indd 2

18.8.2015 15:26:20

24

dusy

DOPŘEJTE SI

LUXUS

PRÉMIOVÉ

KADEŘNICKÉ VYBAVENÍ

Bottom

www.gammabross.cz
www.facebook.cz/gammabross
Adresa showroomu:
HAIR SERVIS
Rabasova 1081/1 (1. patro)
14000 Praha 4
Otevírací doba:
Po-Pá 8.00 – 20.00
So
9.00 – 16.00
Ne
16.00 – 20.00
Kontakty:
+420 241 440 662
+420 778 546 846
luxus@hairservis.cz
www.gammabross.cz

M

Aktuální akční nabídku Gamma&Bross najdete na vnitřní straně zadní obálky.

PRODUKTY
WELLA PROFESSIONALS

ZA SKVĚLOU CENU
Permanentní krémová barva

Koleston Perfect

• intenzivní a zářivá barva
• perfektně kryje a výborně drží ve vlasech
• kryje až 100% šedivých vlasů

179,- Kč
vč. DPH

běžná cena 259,- Kč vč. DPH, 60ml

159,- Kč
vč. DPH

běžná cena 229,- Kč vč. DPH, 250ml

Wella šampony
Balance Refresh Revitalizing
proti vypadávání vlasů

Balance Pure Purifying
hloubkově čistící šampon

Balance Calm Sensitive
pro citlivou pokožku

Age Restore
proti stárnutí vlasů

MIMOŘÁDNÁ CENOVÁ NABÍDKA
DEMIPERMANENTNÍ
BARVY

PERMANENTNÍ
BARVY

120

109 Kč

Kč

vč.DPH

vč.DPH

• extra bohaté, krémové složení
• multi odlesky
• živé a zářivé barvy
• 100% krytí
• šetrné k vašim vlasům

• extra bohaté, krémové složení
• dlouhodobě zářivé barvy
• 100% krytí
• šetrné k vašim vlasům
Balení: 60ml
Běžná cena: 136 Kč vč. DPH

Balení: 60ml
Běžná cena: 131 Kč vč. DPH

BLONDORAN
POWDER

599 Kč
vč.DPH

• profesionální zesvětlující přípravek
• krémová konzistence pro snadnou aplikaci
• zesvětlení vlasů až o 7 stupňů
• vhodné pro všechny techniky aplikace, s použitím
na prameny vlasů nebo celou hlavu
Balení: 2x500g
Běžná cena: 761 Kč vč. DPH

SOLIDIFY
EXTREME HOLD GEL

120 Kč
vč.DPH

• extrémně tužící gel pro maximální kreativitu
• ultra vysoký lesk
• nelepivé složení - umožňuje extrémní
kreativitu ve tvarování a struktuře
Balení: 100ml
Běžná cena: 145 Kč vč. DPH

26

dusy

CENOVÁ NABÍDKA
AKČNÍ CENY BAREV
IGORA ROYAL, ABSOLUTES,
FASHION LIGHTS
IGORA ROYAL

60 ml

Perfektní barvící krém vyvinutý koloristy
– pravá barva v plné kráse.

IGORA ROYAL FASHION LIGHTS

60 ml

Melírovací barva – mimořádně intenzivní,
maximální kontrast.

IGORA ROYAL ABSOLUTES

60 ml

Permanentní barvící krém pro absolutní krytí
a absolutně módní odstíny.

ušetříte

92

STANDARDNÍ CENA
251 Kč

Kč

AKČNÍ CENA

159 Kč

Igora vario Blond Plus
Zesvětlující pudr
Obsah

OSiS+ Flatliner
Sérum pro žehlení vlasů
450 g

Objem

Zesvětlující pudr Igora Vario Blond Plus zesvětlí
vaše vlasy až o 7 odstínů. Přípravek můžete
použít i pro vytvoření světlejších pramínků,
a tak si vytvořit žádoucí trend v barvení.
ÚČINKY:
•

extra zesvětlení až o 7 odstínů

•

efekt pro potlačení žlutých tónů

•

jednoduchý systém míchání pro dosažení
extra silného zesvětlení

ušetříte

300
Kč

STANDARDNÍ CENA
709 Kč

•

Silná kontrola pro mimořádně rovné,
lesklé a hedvábné vlasy po dlouhou dobu

•

Složky odolné teplotě 200°C a ochrana před
vlhkostí

•

Uhlazuje a omezuje poletování extrémně
vlnitých, kudrnatých a nepoddajných vlasů

ušetříte

97

AKČNÍ CENA

409 Kč

Kč

OSiS+ Sparkler
Sprej pro zářivý lesk
Objem

300 ml

Kč

292 Kč

AKČNÍ CENA

179 Kč

150 ml

Jemná emulze pro hedvábné a přirozeně
uhlazené vlasy.
Tato emulze Vám pomáhá ochránit Vaše
vlasy před třepením konečků a lámání vlasů.
Vlasy jsou po jejím použití hebké a přirozené.
Stupeň kontroly 2.
APLIKACE: prsty naneste malé
množství přípravku do vlhkých vasů,
vlasy vysoušejte pomocí plochého kartáče.

APLIKACE: nastříkejte na suché vlasy po celé hlavě
ze vzdálenosti 30 cm. Propůjčuje konečnému účesu
okamžitý lesk, dodává vlasům vlhkost, zejména
vlasům přirozeně vlnitým či suchým.

STANDARDNÍ CENA

276 Kč

Objem

ÚČINKY: okamžitý lesk vlasů, snadno se z vlasů
vymývá, usnadňuje rozčesávání zacuchaných vlasů.

93

STANDARDNÍ CENA

OSiS+ Softn‘straight
Emulze

Nebojte se rozzářit svůj vzhled a nastříkejte na vlasy
tento aerosolový sprej, který okamžitě dodá vašemu
účesu nepřehlédnutelný lesk a zároveň vlasy zevnitř
vyživuje. Vlasy získají okamžitý lesk, zlepšuje
rozčesávání vlasů. Nezatěžuje vlasy.

ušetříte

200 ml

ušetříte

57

AKČNÍ CENA

199 Kč

Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

STANDARDNÍ CENA
236 Kč

AKČNÍ CENA

179 Kč

schwarzkopf

dlouhodobě snížené ceny

Osis+ Blow & Go
Smooth, 200 ml

Uhlazující sprej
• skládá se z kvalitních
vybraných silikonů
a formovačů
• dlouhotrvající uhlazení
povrchu vlasů
• hedvábná poddajnost
a úchvatný lesk
200 ml – 251 Kč

2 51

Kč

1 8Kč9

Creative Root Gel – gelová trvalá, 50ml

Osis+ Blow & Go Thick,
200 ml
Sprej pro objem a plnost účesu
• dodává vlasům okamžitý
objem a plnost účesu
• vlasy získají perfektní lesk
a potřebnou hydrataci bez
zatížení
• fénování a úprava vlasů
bude mnohem snadnější
200 ml – 251 Kč

2 51

Kč

166

Kč

Na úpravu vlasových odrostů
• pro tzv. objemovou trvalou
• obsahuje aminokyseliny a extrakt z pšeničných klíčků
• pro vitalitu a kreativní
tvarující techniky
• vlasy se snadno rozčesávají
50 ml – 208 Kč

1 8Kč9

208

Kč

2 36

Kč

1 4Kč9

Silhouette Super
Hold Pumpspray,
200ml

Vlasový sprej pro silnou
fixaci a oslnivý lesk
• silně fixační bezaerosolový
mechanický sprej
• je vhodný pro všechny
typy vlasů
• poskytne vlasům
dlouhotrvající fixaci,
nezatěžuje vlasy, neslepuje
je, snadno se vyčesává,
dodává jim oslnivý lesk
200 ml – 166 Kč

11Kč9

Schwarzkopf OSiS Thrill
– vláknitá guma, 100ml

1 3Kč9

Lesklá strukturující guma
• pro pružnou stylingovou úpravu
100 ml – 236 Kč

Igora Color Remover, 250 ml
Odstraňovač barvy z pokožky
•	čisticí přípravek jemně
odstraňuje zbytky barvy
z pokožky
250 ml – 230 Kč

2 30

Kč

16Kč9

BC Bonacure
Dandruff Control
Shampoo, 200 ml

Šampon proti lupům
• čistí všechny typy vlasů
a zbavuje je viditelných lupů
• napomáhá zklidňovat
vlasovou pokožku
200 ml – 208 Kč

208

Kč

1 4Kč9

BC Color Freeze Silver - šampon se stříbrnými reflexy, 250 ml
BC Color Freeze Rich - vyživující šampon pro barvené vlasy, 250 ml
BC Color Sulfate Free - bezsulfátový šampon pro barvené vlasy, 250 ml
BC Repair Rescue – šampon pro poškozené vlasy, 250 ml
BC Volume Boost – šampon pro objem, 250 ml
BC Time Restore – šampon pro křehké vlasy, 250 ml
BS Sun – šampon pro ochranu vlasů před sluncem, 200 ml
BC Moisture Kick - hydratační šampon, 250 ml
BC Hair Activator - aktivační šampon, 250 ml
Kč
BC Deep Cleansing - čisticí šampon, 200 ml
208
BC Sensitive Soothe - zklidňující šampon, 200 ml
BC Oil Miracle - olejová kúra, 200 ml
Kč
BC Fibre Force - keratinový šampon, 200 ml

1 69
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139 Kč s DPH
Běžná cena: 178 Kč s DPH

dlouhodobě snížené ceny • AKCE BALMAIN

wella

AKCE SE TÝKÁ NÁSLEDUJÍCÍCH REFERENCÍ:
TONIQUE 250 ml, FIBERBOOST 250 ml, ENERGIC 250 ml, CLEAR 250 ml, CLAY 50 ml, STRONG 1
Melír Blondor Multi Blonde Powder, 400g

Šampon Enrich, 250 ml
– Hrubé vlasy nebo
jemné/normální vlasy

• zesvětlující pudr pro největší
flexibilitu a jistotu
• jasné blond efekty i na té nejsvětlejší úrovni
• zesvětluje až o 7 stupňů
• ideální aplikace pomocí
neměnné krémové
konzistence
400 ml – 736 Kč
Kč

•zanechává silné a neposlušné suché vlasy
neodolatelné, hebké a příjemné na dotek
• obsahuje výtažky z hedvábí
a bambuckého másla
250 ml – 225 Kč
225

7 36

Šampon proti lupům BrilClean,
250 ml

Šampon Brilliance, 250 ml
– Hrubé vlasy nebo
jemné/normální vlasy

• zjemňující šampon účinně odstraňuje viditelné
lupy z pokožky hlavy a zanechává vlasy
perfektně čisté, hydratované a hebké
•	obsahuje aktivní posilující látky
a antibakteriální složky, které uleví pokožce
hlavy a dodají pocit svěžesti
•	vlasy budou vzdušné
Kč
a revitalizované
225
250 ml – 225 Kč

 Bez amoniaku. Bez nežádoucí vůně. 60% oleje
 Ultra lesklé a zářivé barevné výsledky.
 Více než 100 odstínů
1 49

• lehký šampon pomáhá vylepšit intenzitu
odstínů barvených vlasů
•	zanechává barvené vlasy neodolatelně
hladké a hebké na dotek
250 ml – 225 Kč
225

Kč

2 50

Kč

1 4Kč9

Kč

Inoa – barva na vlasy, 60 g

Loreal

Kč

1 4Kč9

39Kč9

•Bez amoniaku. Bez nežádoucí vůně. 60% oleje
•Ultra lesklé a zářivé barevné výsledky.
•Více než 100 odstínů
Akce je platná na všechny odstíny inoa, inoa supreme,
inoa carmilane
60 g – 250 Kč

19Kč9

Akce Balmain: Fill-In Extensions
Balmain
Fill-In Extensions
• znovupoužitelný systém
• 100% Human Hair (lidský vlas)
• ručně tříděné
• množství vlasů je vždy stejné
• délka vlasů je standardní
• pre-Bonded (předvázáno)

5+1 zdarma
VÝH

5x Balmain Fill-In Extensions

SPECIÁLNÍ CENA ZA 1 TUBU

199 Kč s DPH

délka 30 cm
rovné – 12 odstínů
490 Kč / bal. 10 ks

délka 40 cm
přírodně rovné – 12 odstínů
690 Kč / bal. 12 ks

Běžná cena: 249 Kč s DPH

ODA
PRO V
ÁS:
1x profesionální kartáč

 Vysoká r
zaschne
nelepí n
 Vysoká p
nevidite
povlak,
bez slep
chrání p
 Vysoký l
 3 síly fix
SOFT–ST

ZAKOUPÍTE:

-20%

SPECIÁLNÍ

zdarma ZÍSKÁTE:

na vlasy Balmain

a
cen d
eo
a kc

2 4K5
č
uš

0
Kč

AKCE BALMAIN

28

3
etříte 2

9

Profesionální kartáč na vlasy Balmain

149

Běžná cena

určený na Fill-in Extension a Doublehair
AKCE JE PLATNÁ NA VŠECHNY ODSTÍNY
INOA, INOA
SUPREME,
•měkké, pružné štětiny nezachycují bondy a zanechávají
ZDARMA
prameny i přírodní vlasy v optimální stavu
INOA CARMILANE
Cena - 239 Kč

délka 60 cm
rovné – 12 odstínů
990 Kč / bal. 10 ks

OD NEJLEPŠÍCH SVĚTOVÝCH KA
A4 vyska-homme-inoa-infinium 10-2014.indd 1

Tip
:

cover hair

Coppelo Hair
Make–up
Každý den nový look!
Hair Make-Up, 5 g

ní
a kč
a
cen

1 4Kč9

gold

green mamba

uš

deep purple

etříte 1

Kč

• dokonalý prostředek pro módní barvení vlasů
• vytvoří barevný efekt během několika sekund
• po zalakování vydrží až do mytí
• nevysušuje vlasy na rozdíl od běžných barvících kříd
• lze jej okamžitě vymýt
• dostupný v 6 barevných variantách: deep purple – fialový,
pink cadillac – růžový, blue lagoon – modrý, red flamingo – červený,
green mamba – zelený, gold – zlatý
Běžná cena: 5 g –269 Kč

20

i

blue lagoon

pink cadillac

red flamingo

Coppelo Hot Fix
Vlasová bižutérie, která rozzáří Váš účes a udělá ho
jedinečným. Díky jednoduché formě nanášení můžete
měnit svůj look každý den.

Speciální akce na
Coppelo Hair Make-up
viz. Info Hity

NOVINKA
Video s českým
návodem k použití
najdete zde:
http://www.hairservis.cz/coppelo-pouziti/

• V balení naleznete 36 kusů
a podle vlastní potřeby si je
rozstříhejte na pásy.

• Kombinace
jednotlivých druhů
vytvoří zajímavý efekt.

➊
➋

Dostupný je ve 4 variantách, které
dodají jedinečnost každému Vašemu
outfitu. Crazy Pink – růžová, Orange
Occasion – oranžová, Crystal Clink –
bílé krystalky, Silver Cuties Herzen –
bílá krystalová srdíčka.

• Ozdoby se aplikují
jednoduchým nalepením
na vlasy, které zafixujete
žehličkou a odstraníte
jednoduchým odlepením.

Běžná cena: 219 Kč

• Rychle, jednoduše a spolehlivě

➌

i
Speciální akce na
Coppelo Hot Fix
viz. Info Hity

uš

etříte 1

Kč

11Kč9

NOVINKA
Video s českým
návodem k použití
najdete zde:
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http://www.hairservis.cz/coppelo-pouziti/
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BEOX • depilační vosky

KERATIN VE SPREJI BEOX KERAPRIME SYSTEM
Návod k použití naleznete na www.hairservis.cz/ke-stazeni-beox/

Beox Professional představuje inovativní řadu KeraPrime System:
pro hladké a přirozené vlasy, bez škodlivých chemikálií. Výjimečně
rychle se aplikuje díky balení s rozprašovačem.

Kondicionér
300

39Kč5

ml

500

39Kč5

KERAPRIME DAILY CARE
SHAMPOO & KERAPRIME
DAILY CARE CONDITIONER

šampon a kondicionér pro denní použití
• vyživuje a hydratuje vlasy po aplikaci
restrukturačního spreje
• chrání a regeneruje vlasy
• prodlužují výsledek keratinového zásahu
• vhodné pro domácí každodenní použití

du

kondicionér pro každodenní použití,
300 ml – 395 Kč

l

1 00

0
6 9K0
č

3 7Kč0

0m

l

0
1 0K9
č
KERAPRIME
PURIFYING SHAMPOO

čisticí šampon
• odstraňuje nečistoty z vlasů před
aplikací spreje Reconstructor
smooth Express
• vytváří hydratační ochrannou vrstvu
• zaručuje extra lesk a prodlužuje
životnost barvy

AKCE 1+1

Tričko Beox
199 Kč

ZAKOUPÍTE:

1x Keraprime
Reconstructor
Smooth express, 300 ml

1 ku i
c
v ak

na a kc

0m

keratin ve spreji
• exkluzivní, vědecky vytvořená
receptura s přírodními složkami
• 100 % posílení vlasů,
100 % bez formaldehydu
• vhodný pro regeneraci všech typů
vlasů, včetně chemicky upravovaných
a barvených vlasů

a ke
op s t

Ce

1 00

KERAPRIME RECONSTRUCTOR
SMOOTH EXPRESS

regenerační maska
• speciální maska pro obnovu,
revitalizaci a posílení vlasů
• obsahuje vitaminy, proteiny,
vyživující lněné oleje,
výtažky z lískového
a makadamiového ořechu

KeraPrime Daily
care conditioner

ml

0
2 2K9
č

KERAPRIME
REGENERATIVE
MASK

KERAPRIME DAILY CARE SHAMPOO

+

300

99Kč0

DUOPAKET
šampon pro každodenní použití,
300 ml – 395 Kč

g

zdarma ZÍSKÁTE:

4
e7

1x Tričko Beox

a
cen
e
a kc

0
2 29
Kč

uš

Kč

ml

Kč

300

0

Šampon

etříte 1

99

STARTOVACÍ PAKETY KERAPRIME SYSTEM
MALÝ PAKET obsahuje:
• 1× KeraPrime restrukturační sprej,
300 ml – 2 290 Kč
• 1× KeraPrime čistící šampon,
1000 ml – 1 090 Kč
• 1x Školení Beox + certifikát, 300 Kč

u

še

1
26

tříte

DEPILAČNÍ VOSKY
hair servis
Depilační vosk
růžový, 100 ml

• s rolovací hlavou
• pro citlivou pokožku
• s oxidem titaničitým

49 K

č

3K9č

Kč

Startovací pakety lze zakoupit
pouze jednou. Nabídka platí pouze
pro nové zákazníky.

5+1
zdarma
5x depilační vosk

NOVINKA

0
2 90
uš

s
1 ku i
c
v ak

3K3č

ZDARMA ZÍSKÁTE:
•	1x depilační vosk dle vlastního výběru, 100 ml
Ce

Depilační vosk
medový, 100 ml
• s rolovací hlavou
• pro všechny typy
pokožky

49 K

č

3K9č

8
etříte 7

TOP cena

dle vlastního výběru, 100 ml

na a kce 1

9

Depilační vosk
zelený, 100 ml

• s rolovací hlavou
• pro normální pokožku

49 K

č

3K9č

Kč

Kč

a
cen
e
a kc

5

0
7 90

Kč

a
cen
e
a kc

0

• 1 × KeraPrime restrukturační sprej, 1000 ml – 6 900 Kč
• 1 × KeraPrime čistící šampon,1000 ml – 1 090 Kč
• 1 × Set KeraPrime šampon pro každodenní použití
a KeraPrime kondicionér pro každodenní použití
(2 × 300 ml - 740 Kč, 370/ks)
• 1 × Set – miska, odměrka, 2 štětce – 190 Kč
• 1 × Efalock žehlička FLAT FIRE v hodnotě 1290 Kč
• 1 × Školení Beox + certifikát, 300 Kč

Kč

VELKÝ PAKET obsahuje:

0

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

6+1 zdarma

6+1 zdarma

ZAKOUPÍTE:

ZAKOUPÍTE:

zdarma ZÍSKÁTE:

zdarma ZÍSKÁTE:

6x barva Green Line
Collection, 100 ml

6x barva Green Line
Collection, 100 ml

1x barva Green Line
Collection, 100 ml

1x Vitality´s Oxidant
dle vlastního výběru, 1 000 ml

Green Line
Collection, 100 ml

Oxidant Vitality´s, 1 000 ml
•	k rémový peroxid vodíku pro jemné
a intenzivní barvení, odbarvování
a melírovaní vlasů
•k dispozici: vol. 10, 20, 30, 40
1 000 ml – 149 Kč

9

uš

4

na a kce 8

září

6+1 zdarma

6x barva Art Absolute, 100 ml

6x barva Art Absolute, 100 ml

ZAKOUPÍTE:

ZAKOUPÍTE:

zdarma ZÍSKÁTE:

zdarma ZÍSKÁTE:

1x barva Art Absolute, 100 ml

1x Vitality´s Oxidant Art
dle vlastního výběru, 1 000 ml
Oxidant Art Vitality´s,
1000 ml

s
1 ku i
c
v ak

• permanentní krémová barva
s přírodními ochrannými oleji
100 ml – 195Kč

•	oxidant se jednoduše míchá,
má dlouhotrvající efekt
a dodává vlasům lesk
•	k dispozici: vol. 10, 20, 30, 40
1 000 ml – 159 Kč

Kč

16Kč7

7

0

na

a kce

11

září

DUOPAKET

Intesa styling
lak silný, 500ml

ART HIP-POP melír 60ml

a ke
op s t

3+1 zdarma
zdarma ZÍSKÁTE:

1x Intensiv Kur
regenerierend, 100 ml

a
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e
a kc

uš

etříte

čn
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na a kce

í cena

109

Kč

79

1 1K7č 0
uš

etříte 1
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89

Intesa pěnové
tužidlo, 300ml

•	silně fixační pěna
s výtažkem z kopřivy
a panthenolem

čn

uš

etříte

•na blond, šedé nebo
prošedivělé vlasy,
•odstraní žlutý nádech
•dodá vlasům lesk a vitalitu
250 ml – 127 Kč

í cena

89 K

č

69

Kč

Kč

Kč

1 4Kč3

ak

1 ku i
c
v ak

Silber Glanz
Shampoo, 250 ml

ZAKOUPÍTE:

Kč

matuschka

Ce

38Kč1

•lak se silnou fixací
s výtažky z kopřivy
a panthenolem

6

du

•	barevný melír pro přírodní vlasy
•	velmi šetrné barevné efekty
•	v šesti odstínech:
Honey – medový,
Magenta – růžový,
Caramello – karamelový,
Aubergine – fialový,
Rame – měděný,
Rubino – rubínově červený
60ml – 179 Kč

3x Šampon Matuschka
Silber Glanz Shampoo,
250 ml

a
cen
e
a kc

září/ŘÍJEN

Kč

Ce

9

říjen

6+1 zdarma

Art Absolute permanentní
barva, 100 ml

4
etříte 1

Kč

Ce

89Kč4

Kč

1 2Kč8

a
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e
a kc

Kč

s
1 ku i
c
v ak
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uš

Kč

•k rémová barva s nízkým
obsahem amoniaku
•100% krytí bílých vlasů
100ml – 149Kč

ak

vitality`s

vitality`s • matuschka

etříte

Intensiv Kur
regenerierend,
100 ml

20

•r egenerační zábal
•s D-panthenolem
a vitaminem E
•z novu staví strukturu
vlasů
100 ml – 89 Kč

31

SUBRINA • HESSLER • matrix

a
cen
e OD
c
k
a

4 4Kč5

ZAKOUPÍTE:

5x permanentní barvu UNIQUE
zdarma ZÍSKÁTE:

1x Cremeoxyd 6%, 1 000 ml

uš

etříte

99

2+1 zdarma
ZAKOUPÍTE:

2x Cold Wave Classic
(dle výběru), 1 000 ml
1x Fixatér
Cold Wave Classic 1+1

•permanentní krémová barva s vysokým
obsahem vyživujícího arganového oleje
•zajišťuje dlouhodobou stálost barvy
•kryje šediny
•dodává dlouhotrvající lesk
•105 zářivých odstínů
Barva UNIQUE  60 ml – 89 Kč
100 ml – 125 Kč

COLD WAVE CLASSIC I
•	jemná trvalá ondulace pro normálně
ondulovatelné vlasy
COLD WAVE CLASSIC II
• jemná trvalá ondulace pro barvené
a narušené vlasy
1 000 ml – 174 Kč

+
Kč

7K4č

45

c

en

a a k c e od

4

1x permanentní barvu UNIQUE 100 ml
Permanentní barva UNIQUE
60 ml, 100 ml
•permanentní krémová barva s vysokým
obsahem vyživujícího arganového oleje
•zajišťuje dlouhodobou stálost barvy
•kryje šediny
•dodává dlouhotrvající lesk
•105 zářivých odstínů
Barva UNIQUE  60 ml – 89 Kč
100 ml – 125 Kč

ZAKOUPÍTE:

7x barva Color Sync, 90 ml
zdarma ZÍSKÁTE:

1x vyvíječ Color Sync, 1 000 ml

Fixatér Cold Wave
Classic 1+1, 1 000 ml

• koncentrovaný fixatér pro
krémovou a trvalou ondulaci
• s proteiny a kondicionačními
přísadami pro objem vlasů
1 000 ml – 99 Kč

Kondicionér s panthenolem,
1 000 ml
•dodává objem
•s obsahem keratinu
•dokonalé pročesávání
vlasů za sucha i za mokra
1000 ml – 59 Kč

a
cen
e
a kc

1 3K1č
uš

a
cen
e
a kc

4K9č

Barva Color Sync, 90 ml

6

etříte 1

Kč

7+1 zdarma

99

COLD WAVE CLASSIC I-S
• jemná trvalá ondulace pro obtížně
ondulovatelné barvené vlasy

s
1 ku
od

ZAKOUPÍTE:

zdarma ZÍSKÁTE:

etříte

COLD WAVE CLASSIC 0
• jemná trvalá ondulace pro obtížně
ondulovatelné vlasy

•krémový vyvíječ
•	z ajišťuje optimální účinek barevnému krému
Hair colour cream
•ošetřující složky se stabilizačním
komplexem umožňují stejnoměrné
a optimální pronikání směsí do
vlasů
1000 ml – 99 Kč

5x permanentní barvu UNIQUE

uš

Cold Wave Classic
(dle výběru), 1 000 ml

Cremeoxyd 6%, 1000 ml

5+1 zdarma

3 4Kč8

zdarma ZÍSKÁTE:

Permanentní barva UNIQUE
60 ml, 100 ml

ŘÍJEN

a
cen
e
a kc

Kč

hessler

5+1 zdarma

Kč

Subrina

ZÁŘÍ

matrix
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87

•profesionální demipermanentní barva
•bez amoniaku s obsahem pečující báze
•52 odstínů
90 ml – 188 Kč

V rámci akce lze kombinovat
starý i nový Color Sync. Nelze
slučovat s jinými slevami.

Vyvíječ Color Sync, 1 000 ml
•použití s barvami Color Sync
•vol. 9 - 2,7%, vol. 20 - 6%
1 000 ml – 187 Kč

K zakoupené akci získáte zdarma 1x přehled odstínů Color Sync.

selective • Gestil • symfony • easy

Oligomineral
Cream, 100 ml

7x Oligomineral cream, 100 ml
zdarma ZÍSKÁTE:

a
cen
e
a kc

9 7Kč3

KRÉMOVÝ PEROXID SELECTIVE,
1 000 ml

uš

2+1 zdarma
2x PROTEO PERM (1000ml)
dle vlastního výběru 1S, 1, 2

5

1x PROTEO FIX, 1000ml
• ustalovač pH 3,
1 000 ml - 128 Kč

Proteo Perm 1S
•	trvalá ondulace na silné, tvrdé,
těžké vlasy
Proteo Perm 1
•	trvalá ondulace na normální vlasy
Proteo Perm 2
•	trvalá ondulace na narušené, barvené vlasy
1 000 ml - 268 Kč

zdarma ZÍSKÁTE:

1x PROTEO FIX, 1000ml

a
cen
e
a kc

53Kč6

uš

2
etříte 1

3+1 zdarma

3+1 zdarma

3x Gestil Balsam Wonder, 500 ml

3x Wonder di Argan, 300 ml

ZAKOUPÍTE:

ZAKOUPÍTE:

zdarma ZÍSKÁTE:

zdarma ZÍSKÁTE:

Gestil Balsam Wonder,
500 ml

1x Wonder di Argan, 300 ml
Wonder di Argan, 300 ml

1 ks
ci
v ak

0

1

na a kce 8

1 ks
ci
v ak

1 3Kč9

ce

na a kce 5

5

symfony

ce

Kč

20Kč0

•regenerační vlasový zábal s výtažky
z bambusu
500 ml – 267 Kč

•regenerační maska s arganovým olejem
•oživuje a restrukturalizuje
•vhodná pro poškozené, porézní vlasy se
sklonem k vypadávání
300 ml – 185 Kč

Kč

1x Gestil Balsam Wonder, 500 ml

5

ilustrační foto

3
etříte 1

2x PROTEO PERM (1000ml)
dle vlastního výběru 1S, 1, 2

ZAKOUPÍTE:

Gestil

• krémový emulzní peroxid 6 %
1 000 ml – 135 Kč

Kč

•b
 arva na vlasy
72 odstínů
100 ml – 139 Kč

ZAKOUPÍTE:

KRÉMOVÝ PEROXID
SELECTIVE
Acqua Ossigenata
Emulsionata,
1 000 ml
Kč

selective

7+1 zdarma

easy

etříte

uš

etříte

Kč

1 3Kč9

20

uš

etříte

Easy 2 fáze, 200 ml

•kondicionér pro zachování optimální vlhkosti vlasů
•dvě složky optimálně pečují o suché
a přirozeně vlnité vlasy
•kondicionér dodává vlasům
pružnost a hebkost
•vlasy se po aplikaci
s
1 ku i
snadno rozčesávají
c
k
a
v
•účinek kondicionéru je
patrný ihned po aplikaci
Kč
•neoplachuje se
200 ml – 139 Kč
C
1

aket
op

10 9

en

a a kce

2

•s obsahem hedvábných
a pšeničných proteinů
5 l – 269 Kč
269

20

Kč

22Kč9

uš

etříte

Kondicionér
exklusive, 5 l

•r egenerační a výživný
•pro snadné rozčesávání
5 l – 269 Kč
269

40

Kč

22Kč9

uš

etříte

Symfony krémový
peroxid, 1l

Kč

1 4Kč9

1 59

Šampon
exklusive, 5 l

Kč

20

Kč

Kč

uš

•univerzální
•vhodný pro alergiky
5 l – 159 Kč

Kč

1 4Kč9

169

Šampon
neutral, 5 l

8

Kč

Kč

169

•pro všechny typy vlasů
5 l – 169 Kč

du

•pro narušené vlasy
5 l – 169 Kč

Šampon bylinný
s panthenolem, 5 l

Kč

Šampon kopřiva
s panthenolem, 5 l

40

• 3,6,9,12%
• je vhodný pro melírování a barvení
ní
a kč
a
n
e
c

6K5č

8
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dusy

Zaregistruj
svoji

e-mailovou
adresu
na www.hairservis.cz

ZÍSKÁŠ NOVÝ
LIFESTYLOVÝ ČASOPIS
GRIS ZDARMA*
+ další výhody registrace:
• zasílání pravidelných newsletterů
o akčních cenách a novinkách
• t rendy, novinky a tipy ze světa kadeřníků
•s
 peciální akce a soutěže pro
zaregistrované e-mailové adresy
• INFO magazín přímo do Vaší
poštovní schránky
•a
 mnoho dalších výhod.

Nezapomeň se registrovat i ty.
Více informací získáš u svého
obchodního reprezentanta.
* Časopis ti bude zaslán na e-mail ve formě PDF

www.hairservis.cz/muj-ucet
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cover hair

Cover Hair

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO
A DALŠÍ INFORMACE
NALEZNETE NA
WWW.COVERHAIR.CZ

Proč je cover hair
správnou volbou?
• materiál původem z Evropy
• testy zdravotní nezávaznosti
• splňuje kosmetické normy EU

• kvalitní syntetické mikrovlákno
•okamžitě viditelný efekt
• pro každý typ vlasů

RYCHLE JAKO BLESK PŘEBARVÍ
ODROSTY A ZAKRYJE BÍLÉ VLASY
Cover Hair Color je vyroben na odrosty barvených vlasů či zakrytí prvních
bílých vlasů. Je možné použít pro odrosty vlasů bílých, tmavých i světlých. Po
nanesení na umyté a vysušené vlasy vydrží až do příštího umytí. Cover Hair
Color je rychlý jako blesk. To vše je možné díky speciálnímu mikrovláknu, které
kryje a barví během pár sekund. Staticky nabitá mikrovlákna obalí vlas
a zajistí mu více barvy. Cover Hair Color je po fixaci lakem na vlasy odolný vůči
povětrnostním vlivům i potu. Barva zůstane perfektní.
14g – 490 Kč

tmavě hnědá

středně hnědá

kávově hnědá

duopaket

1x Cover Hair Color, 14g + 1x Cover Hair aplikátor
Cover Hair aplikátor

+

aket
op

389

uš

etříte 5

světlá blond

červeno-hnědá

mahagonová

měděná

velký paket

10x Cover Hair Color, 14 g
ZDARMA ZÍSKÁTE:
2x Cover Hair Color 14g – 980 Kč
1x velký stojan
1x Cover Hair Tester, 28g – 1380 Kč
1x Cover Hair aplikátor – 490 Kč

ní
a kč
a
cen

Kč

http://www.hairservis.cz/pumpicky_pouziti/

střední blond

7 75

0 Kč

4 9K0
č

Kč

• snadná a rychlá aplikace
• pro přesné a rovnoměrné nanášení
• ideální pro perfektní a přirozené linie
• vhodné pro aplikaci na kontury
Běžná cena – 490 Kč

blond

ilustrační foto

černá

du

0

91

Zakrytí řídkých vlasů během pár sekund
Cover Hair Volume zakryje řídké vlasy a dodá jim objem. Staticky nabitá rostlinná
vlákna jemně přilnou k vlasům a dodají jim objem. Holá místa jsou zakryta.
Cover Hair zůstává ve vlasech při různých povětrnostních podmínkách i během
cvičení. Pot nebo lehké mrholení nejsou žádným problémem. Vaše vlasy budou
vypadat vždy nadýchaně a perfektně.
30g – 690 Kč – pro práci v salonu
5g – 279 Kč – pro prodej zákazníkům

tmavě hnědá

NOVĚ 30g
Cover Hair Volume, 30g

středně hnědá

hnědá

ní
a kč
a
cen

490
Kč

30g – 690 Kč
uš

etříte

světle hnědá

přírodní blond

blond

čokoládová

Cover Hair Volume, 5g

0
20

5g – 279 Kč

šedá

světle šedá

ní
a kč
a
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222
Kč

uš

etříte

Kč

černá

Kč
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VLASOVÝ STROJEK
ER1611
JEDINÝ STROJEK NA TRHU S 10 000 OTÁČEK ZA MINUTU

1+10
ZDARMA
1x Panasonic vlasový strojek ER 1611
ZDARMA ZÍSKÁTE:
10x Hair servis Tangle Hair Brush
a
cen
e
a kc

še

9

0

u

Kč

0
4 6K9
č
6
tříte 1

•	Nový lineární motor
•	Design pro jednoduché držení
•	Ciferník pro nastavení výšky střihu
(Nastavení od 0,8 do 2,0 mm v pěti krocích
0,3 mm, bez nástavce)
•	X taper břit, diamantovo-karbonový povrch
pohyblivých částí břitu
•	Titanový povrch nepohyblivé části břitu
•	Šest střihacích délek se třemi nástavci
•Kontrolka stavu baterie
•S praktickou nabíjecí stanicí
•Bateriové/kabelové použití
Běžná cena 5 390 Kč

Plné nabití baterie
za 1 hodinu

+

ilus

trač

ní fo

to

Více než 50 minut
střihání bez kabelu

MODEL S LINEÁRNÍM
MOTOREM 10 000
OTÁČEK/MIN

10x ZDARMA

3/6 mm

6/9 mm

Design pro
jednoduché držení

45 mm

9/12 mm

3 nástavce

Šířka hlavice 45 mm

Lehký – vysoce výkonný lineární motor
Zajišťuje 10 000 otáček za minutu, exklusivní ultra vysoce rychlostní lineární
motor je lehčí, ale stále zajišťuje plynulý a konstantní střih
https://www.youtube.com/watch?v=1YSA0fZtNgA

rychlost břitu

Lineární motor

Klasický rotační motor (Panasonic)
čas

S lineárním motorem
se nesnižuje počet
otáček při střihu oblasti
s více vlasy jako je to
u klasických rotačních
motorů

rychlost břitu

Bez ztráty rychlosti při střihu oblasti s více vlasy

Vysoká rychlost je zachována až do konce

Lineární motor
Klasický rotační motor (Panasonic)

Vysoký výkon je
udržovat po celou dobu,
co je baterie nabitá
kontrolka nabíjení

39

VLASOVÝ STROJEK ER-1512
1+10
ZDARMA
1x Panasonic vlasový strojek ER 1512
ZDARMA ZÍSKÁTE:
10x Hair servis Tangle Hair Brush

trač

Kč

u
ilus

0
4 1K9č
še

9

0

+

a
cen
e
a kc

•Ciferník pro nastavení výšky střihu
(Nastavení od 0,8 do 2,0 mm v pěti krocích 0,3 mm,
bez nástavce)
•X taper břit, diamantovo-karbonový povrch
pohyblivých části břitu
•Lehký, snadné držení
•Šest střihacích délek se třemi nástavci
•Praktický třístupňový LED indikátor baterie
•S nabíjecí stanicí a krytem na nástavce
•Bateriové/kabelové použití
Běžná cena 4890 Kč

6
tříte 1

ní fo

to

Plné nabití baterie za 1 hodinu

Více než 70 minut střihání bez kabelu

10x ZDARMA

Více informací na straně 51
Běžná cena 99 Kč

Nabíjecí stanice/
kryt na nástavce

3 mm

4 mm

6 mm

9 mm

12 mm

15 mm

6 nástavců

45 mm

Šířka hlavice 45 mm

VLASOVÝ STROJEK ER-1411
1+5
ZDARMA
1x Panasonic vlasový strojek ER 1411
ZDARMA ZÍSKÁTE:
5x Hair servis Tangle Hair Brush

•Šest střihacích délek se třemi nástavci
•Kontrolka dobíjení
•Bateriové/kabelové použití
Běžná cena: 2 390 Kč

a
cen
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a kc
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uš

Kč
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Plné nabití baterie za 1 hodinu

9
etříte 5

5

Více než 80 minut střihání bez kabelu

Precizní střih s 45°
ostřím

Horní zahnuté
střihací břity jsou
šetrné k pokožce

Malý,
efektivní
úhel
střihu

5x ZDARMA
3-6 mm

Více informací na straně 51
Běžná cena 99 Kč

Ceník Panasonic platný od 1. 9. 2015

9-12 mm

Design pro
jednoduché držení

CENÍK KE STAŽENÍ

37 mm
mm
45

15-18 mm

Tři nástavce

http://www.hairservis.cz/data/ceniky/Panasonic_2015.pdf

Šířka hlavice 37 mm

ERMILA

Nezapomeň uplatnit svůj
dárkový poukaz Ermila!

Dárkový
na nákup

produktů

poukaz

ila

značky erm

1000 Kč
v akčních

cenách

to
ilustrační fo

1+10 ZDARMA

LITHIOVÁ SÍLA
Odolná a vysoce efektivní LI-Ion baterie bez
paměťového efektu. Provozní doba až 90
minut, rychlé nabití za 60 minut. Až třikrát
delší životnost než běžné baterie.

ZAKOUPÍTE:

1x Ermila vlasový strojek Bellina červený
zdarma ZÍSKÁTE:

10x Hair servis
Tangle Hair Brush

a
cen
e
c
k
a

0
4 0K9
č

uš

10x ZDARMA

Kč

+

Ermila vlasový strojek Bellina červený

9

0

Design a kvalita

etříte 1 8

HVĚZDNÁ ČEPEL
Profesionální celokovová střihací hlavice.
Výkonné střihání díky vysoce přesné technologii broušení „Made in Germany“.
RYCHLÁ VÝMĚNA
Rychlá výměna hlavy s integrovaným
nastavením délky střihu 0,7 – 3 mm.
KONSTANTNÍ RYCHLOST
Procesor řízení motoru pro konstantní řeznou
sílu bez ohledu na stav baterie nebo strukturu
vlasu.
AKUSTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
Různé upozorňovací tóny při začátku nabíjení
a dosažení plného dobití. Akustická ochrana
proti nadměrnému přetížení.
OPTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
LCD pro stav baterie a kontrolka nabíjení.

ilustrační foto

Běžná cena 4 990 Kč

Více informací na straně 51
Běžná cena 99 Kč

Tento strojek je
k vyzkoušení
na prodejnách
a u obchodních
reprezentantů
HAIR SERVISu.

46mm

rychlá výměna

konstantní rychlost

hmotnost 275 g

Kompletní informace o strojku naleznete na: http://www.hairservis.cz/data/ermila/popis_Bellina.pdf

Ermila zastřihovač vlasů Bella červený

1+5 ZDARMA

ZAKOUPÍTE:

1x Ermila zastřihovač vlasů Bella červený
zdarma ZÍSKÁTE:

+

5x Hair servis
Tangle Hair Brush

5x ZDARMA

0
2 09
Kč

uš

HVĚZDNÁ ČEPEL
Nerezová ocel konturovacího strojku, vysoce
přesná technologie broušení "Made in
Germany".
RYCHLÁ VÝMĚNA
Rychlá změna systému v nastavení střihání.
DOKONALOST
Přesné kontury – zblízka a bezpečně.

a
cen
e
a kc

Kč

40

etříte 8

95

KREATIVNOST
Optimální střihání nebo designové kontury pro
jemnou linii nebo kreativní účes.
TICHOST
Super lehký a tichý,
DC motor s tlumením šumu.
Běžná cena 2 490 Kč

ilustrační foto

Více informací na straně 51
Běžná cena 99 Kč

NiMh

32 mm

využití 100 min.
nabíjení 16 hod.

rychlá výměna

hmotnost 130 g

Kompletní informace o strojku naleznete na: http://www.hairservis.cz/data/ermila/popis_Bella.pdf

ERMILA

Ermila vlasový strojek Motion černo-stříbrný

1+11 ZDARMA

INOVATIVNOST
Neotřelý design s odnímatelnou rukojetí nůžek.
Pro větší bezpečnost a perfektní ergonomické
zacházení.

1x Ermila vlasový strojek
Motion černo-stříbrný

HVĚZDNÁ ČEPEL II
Novější, kvalitnější profil střihací hlavice „Made in
Germany“ s integrovaným nastavením střihu
0,7 – 3 mm. Lehké čištění díky uzavření zadní
strany střihací hlavy.

zdarma ZÍSKÁTE:

10x Hair servis Tangle Hair Brush
1x Ermila límec

4 6K9
č

10x ZDARMA

uš

0
Kč

+

a
cen
e
a kc

RYCHLÁ VÝMĚNA
Rychlá výměna hlavy

3

8

Design a kvalita

ZAKOUPÍTE:

etříte 2 7

PROFESIONÁLNOST
Funkce rychlého nabití do 45 minut, dlouhá
životnost a vysoce efektivní Li-Ion baterie bez
paměťového efektu. Až 90 minut provozní doby.
Univerzální dobíjecí stanice – vhodná i pro Ermila®
Motion Nano.
CHYTRÝ
Vícestupňová kapacita baterie (systém semaforu). Tlačítkový spínač s integrovanou kontrolkou
nabíjení.
KONSTANTNÍ RYCHLOST
Procesor řízení motoru pro
konstantní řeznou sílu.

ilustrační foto

+
Tento strojek je
k vyzkoušení
na prodejnách
a u obchodních
reprezentantů
HAIR SERVISu.

Běžná cena 5 990 Kč

Více informací na straně 51
Běžná cena 99 Kč

1x ZDARMA
Ermila Límec

• Materiál: polyester
– voděodolné pokrytí
a odolný proti skvrnám
Běžná cena 448 Kč

46 mm

rychlá výměna

konstantní rychlost

hmotnost 270 g

Kompletní informace o strojku naleznete na: http://www.hairservis.cz/data/ermila/popis_Motion.pdf

Ermila zastřihovač vlasů Motion Nano

1+5 ZDARMA
ZAKOUPÍTE:

HVĚZDNÁ ČEPEL II
Novější, kvalitnější profil střihací hlavice „Made in
Germany“. Střih až k pokožce 0,4 mm. Lehké čištění
díky uzavřené zadní straně střihací hlavy.

zdarma ZÍSKÁTE:

RYCHLÁ VÝMĚNA
Snadno odnímatelná střihací hlava pro rychlou
výměnu střihací hlavice Carving nebo Designer.

1x Ermila zastřihovač vlasů Motion Nano

0
2 5K9č

uš

Kč

+

5x ZDARMA

a
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5x Hair servis
Tangle Hair Brush

etříte 1 0

PROFESIONÁLNÍ
Napájení ze sítě nebo provoz na baterie, rychlé nabití
během 2 hodin. Až 100 minut provozu. Univerzální
nabíjecí stanice, vhodná i pro ermila® Motion.
INTELIGENTNÍ
Vypínač s integrovaným ukazatelem nabíjení.
ERGONOMICKÝ
Super lehký a tichý. Hmotnost jen 130g.
Běžná cena 3 190 Kč

NiMh

32 mm

využití 100 min.

ilustrační foto

nabíjení 120 min.

rychlá výměna

Více informací na straně 51
Běžná cena 99 Kč
Kompletní informace o strojku naleznete na: http://www.hairservis.cz/data/ermila/popis_Motion_nano.pdf

hmotnost 130 g
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ERMILA

Ermila kulmofén HotStyler

+

SÍLA
Výkon 1100 W pro sušení a tvorbu
účesu.

CHYTRÝ
Povrch kartáče z hliníku. Izolovaná
bezpečnostní špička.

VARIABILNÍ
3 vyměnitelné kartáče Ø 25mm pro
lokny, Ø 30 mm a Ø 38 mm
pro vlny a objem.

COOL
3 rychlostní stupně a teplotní
stupně. Studený vzduch pro fixaci
účesu.
KABEL
2,8 m kabelu s rotací
a poutkem na zavěšení

JEDNODUCHÝ
Kartáč Ø 30 mm má štětiny, které
umožní rychlé vyčištění vlasů z kartáče.
To zamezuje zachycování vlasů při
tvorbě účesu.

5x ZDARMA

Více informací na straně 51
Běžná cena 99 Kč
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ilustrační foto

etříte 6
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Běžná cena 1 290 Kč

Kompletní informace o kulmofénu naleznete na: http://www.hairservis.cz/data/ermila/popis_HotStyler.pdf

Ermila žehlička na vlasy
Magic Straight+

+
5x ZDARMA

Ermila žehlička na vlasy
Stylissima červená

ilustrační foto

+

ilustrační foto

5x ZDARMA

Více informací na straně 51
Běžná cena 99 Kč

Více informací na straně 51
Běžná cena 99 Kč

JEMNÁ
Díky magickým turmalínovo-titanovým destičkám vlasy jemně
narovná. Vydává negativní ionty pro hladký a hebký výsledek.

JEMNÁ
Keramická technologie pro jemnější tvarování,
redukuje statickou elektřinu.

FUNKCE
Zaoblené, utra-tenké desky (24mm).
PRAKTICKÁ
Štíhlý ergonomický design.

VARIANTNÍ
Zaoblené, pružné desky pro krásné kadeře, měkké
vlny nebo dokonale rovné vlasy.

INTELIGENTNÍ
Digitální LCD display s nastavením teploty od 80°C do 230°C, ideální
při keratinovém ošetření.

JEDNODUCHÁ
Plynulé nastavení teploty od 150°C do 230°C.

KABEL
2,8 metrový kabel s rotací.

RYCHLÁ
Super rychlé zahřátí již za 30 sekund.
KABEL
2,8 m profi kabelu.

a
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Běžná cena 1 390 Kč
Kompletní informace o žehličce naleznete na:
http://www.hairservis.cz/data/ermila/popis_Magic_Straight.pdf

uš

Běžná cena 1090 Kč

etříte 5
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Kompletní informace o žehličce naleznete na:
http://www.hairservis.cz/data/ermila/popis_Stylissima.pdf

a
cen
e
c
k
a

0
1 0K9
č
uš

Kč

RYCHLÁ
Rychlé zahřátí za 30 sekund. Uzamčení kláves.
Automatické bezpečnostní vypnutí.

Kč

etříte 4

95

Ermila bateriový nosní a ušní zastřihovač Stylo
OPTIMÁLNÍ
Precizní zastřihovač s rotujícím střihacím systémem z
ušlechtilé oceli. Zachytí chloupky ze strany a ze shora.

+
2x ZDARMA

ilustrační foto

HYGIENICKÝ
Odnímatelná střihací hlava
pro jednoduché čištění.
EXCELENTNÍ
Vysoce kvalitní hliníkový obal, neobvykle lehký a tichý.

a
cen
e
a kc

3 4Kč9

uš

etříte 1

Běžná cena 349 Kč

Více informací na straně 51
Běžná cena 99 Kč

Kompletní informace o zastřihovači naleznete na:
http://www.hairservis.cz/data/ermila/popis_Stylo.pdf

Kč
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98

ERMILA

Ermila fén XXL / XXL Light

PROFESIONÁLNÍ
Nový motor 1800 W (XXL Light) 1600 W (XXL) síly.
KOMPRESOROVÝ SYSTÉM
Větší síla díky o 10 % většímu proudění vzduchu
při obvykle nízké hlučnosti chodu.
LEHKÝ A TICHÝ (XXL Light)
Jen 460 g pro práci, při které nezatěžujete zápěstí
ODOLNÝ
Bezpečnostní termostat, dlouhá životnost
AC motoru a odnímatelný filtr.
SÍLA
2 rychlosti, 3 stupně tepla a tlačítko s chladným
vzduchem.
COOL
Over-Air System, který
zabraňuje přehřátí.

5x ZDARMA

Běžná cena 1 490 Kč

Více informací na straně 51
Běžná cena 99 Kč
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Kompletní informace o fénu naleznete na:
http://www.hairservis.cz/data/ermila/popis_XXL.pdf

Kč

+

ilustrační foto

etříte 5
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http://www.hairservis.cz/data/ermila/ popis_XXL_Light.pdf

Ermila fén Compact tourmalin černý/červený
SUPER SÍLA
2000W síly pro rychlé sušení.
TURMALÍN
Antistatické působení, šetrnost k vlasům díky
turmalínu pro lesklé a zdravé vlasy.

+

ilustrační foto

KOMPAKTNÍ
Super kompaktní design s proti skluzovými,
žáruvzdornými drážkami.
ODOLNÝ
Odolný motor, nízká hlučnost a odnímatelný filtr.
SÍLA
2 rychlosti, 3 stupně tepla a tlačítko s chladným
vzduchem. Všechny spínače s ochranou proti
chybnému provozu.
Běžná cena 1 390 Kč

5x ZDARMA

a
cen
e
a kc

Kompletní informace o fénu naleznete na:
http://www.hairservis.cz/data/ermila/popis_Compact.pdf

uš

Fén Ermila Protect

Kč

0
1 2K9č

Více informací na straně 51
Běžná cena 99 Kč

etříte 5

95

PROFESIONÁLNÍ
1500 W síly pro rychlé sušení
a individuální styling.

5x ZDARMA

Více informací na straně 51
Běžná cena 99 Kč

Kompletní informace o fénu naleznete na:
http://www.hairservis.cz/data/ermila/popis_Protect.pdf

ERGONOMICKÁ
Vyvážené rozložení hmotnosti.
SÍLA
2 rychlosti, 3 stupně tepla
a studený vzduch.
INCLUSIV
2 profi-nástavce (dlouhý a standardní)
Běžná cena 1 090 Kč
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ilustrační foto

SPOLEHLIVÝ
Dlouhověký AC kolektor motor s bezpečnostním
termostatem a odnímatelným filtrem.

etříte 5

85
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Motion & Motion nano
Innovative Netz-/Akku-Haarschneidemaschine mit abnehmbarem Scherengriff &
Netz/ Akku-Trimmer im attraktiven Set zum Vorteilspreis.
ERMILA
Innovative cord/cordless hair clipper with detachable scissor handle &
cordless trimmer combo at a favorable setprice.

Ermila Ultralehká kónická kulma Conissima+

1+5 ZDARMA

TECHNOLOGIE
Keramicko-turmalínové pokrytí, působí antistaticky a zanechává vlasy hedvábně
lesklé.

zakoupíte:

1x Ermila Ultralehká kónická kulma
Conissima+
zdarma ZÍSKÁTE:

5x Hair servis Tangle Hair Brush

+

PROFESIONÁLNÍ
Jednoduché ovládání pro optimální teplotu (80°C – 210°C).
RYCHLÁ
Super rychlé zahřání na provozní teplotu do 30 sec.
COOL
Izolovaná bezpečnostní špička s rukojetí z měkkého protiskluzového povrchu.

+

JISTÁ
Automatické bezpečnostní vypnutí po 60 minutách.

a
cen
e
a kc

KABEL
2,5 m profi kabel s rotací.

89Kč0

SOUČÁST BALENÍ
1 stylingová rukavice

5x ZDARMA

uš

Běžná cena 1 000 Kč

Více informací na straně 51
Běžná cena 99 Kč

etříte 6

Kč

ilustrační foto

PŘIROZENÁ
Malý průměr od 25 do 13 mm.

05

Kompletní informace o kónické kulmě naleznete na:
http://www.hairservis.cz/data/ermila/popis_Conissima.pdf

SET STŘÍHACÍCH STROJKŮ MOTION & MOTION NANO COMBO
Made in Germany

Inovativní síťový/bateriový střihací strojek na vlasy s odnímatelnou rukojetí
nůžek & Síťový/bateriový zastřihovací strojek v atraktivním balení
Běžná cena 7 990 Kč

Ermila vlasový strojek Motion černo-stříbrný
•	neotřelý design s odnímatelnou rukojetí nůžek
•	novější, kvalitnější profil střihací hlavice „Made in Germany“
•	funkce rychlého nabití do 45 minut
•	univerzální dobíjecí stanice vhodná i pro Ermila® Motion Nano.

Enthält / Includes:

– Attraktives Set zum Vorteilspreis
ErmilaProduktpräsentation
zastřihovač vlasů Motion Nano
– Optimale
•	 novější, kvalitnější
profil střihací hlavice „Made in Germany“
– Hochwertiger
Aluminiumkoffer
•	až 100 minut provozu
•	univerzální nabíjecí stanice, vhodná i pro Ermila® Motion.

– Combo at a favorable set price
– Excellent product presentation
– High-quality aluminium case

ilustrační foto

+
zakoupíte:

1x Set střihacích strojků Motion

Art.No.: 1885-0141 EAN: 4015110013457

10x ZDARMA

Více informací na straně 51
Wahl GmbH
cena 99 Kč
Roggenbachweg 9 • 78089 Unterkirnach Běžná
• Germany
Tel.: +49 7721
806-0 • Fax +49 7721 806-102
& Motion
Nano
info@wahlgmbh.com • www.ermila.com

zdarma ZÍSKÁTE:

10x Hair servis Tangle Hair Brush
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1+10 ZDARMA

Motion / Motion nano Set:

9

0
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etříte 2 7

ERMILA JE PRO TEBE NYNÍ I NA FACEBOOKU!
Ermila CZ

http://www.facebook.com/Ermila.czech.republic

Ceník Ermila platný od 1. 9. 2015

CENÍK KE STAŽENÍ

http://www.hairservis.cz/data/ermila/Ermila_2015.pdf

efalock

TIP

ilustrační foto

+

1 49

0 Kč

ilustrační foto

0
1 2K9č

Profesionální vysoušeč
vlasů EFALOCK TRY2

!

!

Dusy rodina - Indola - Davines

Profi kulma Efalock Curls up
• Efalock Profesionální keramické kulmy
• LCD display, variabilní nastavení teploty
• rychlé zahřátí až na 200°C
• příjemná rukojeť
• otočný kabel 3 m

+

ilustrační foto

0 Kč

99Kč0

890

pro členy
klubů

+

2x ZDARMA

ilustrační foto

• profesionální ionizační fén
• AC motor - 2 rychlosti, 3 teploty
• bezpečnostní topné těleso
• odnímatelný filtr
• 2 vzduchové trysky (6 a 7,5 cm)
• váha 540 g, d
 élka kabelu 3 m

1 090Kč

2x ZDARMA

1 29

Profesionální vysoušeč
vlasů EFALOCK Blacky
Ionic technology

•D
 C lehký motor - 2 rychlosti,
3 teploty
• bezpečnostní topné těleso
• odnímatelný filtr
• usměrňovač proudění vzduchu: 8 cm
• červený, váha 370g, délka kabelu 3 m

pro členy
klubů

+

2x ZDARMA

ultra lehký

2x ZDARMA

790Kč

Dusy rodina - Indola - Davines

1 29

trendy retro design

TIP

0 Kč

99Kč0

Profesionální vysoušeč
vlasů EFALOCK Falcon

• velmi moderní a netradiční design
• AC motor - 2 rychlosti, 3 teploty
• tlačítko studeného vzduchu
• bezpečnostní topné těleso, ionizační technologie
(zamezuje poletování a přispívá k lesku vlasů)
• odnímatelný filtr, d
 élka kabelu 3 m, 
• hmotnost 525g

!

pro členy
klubů

790Kč

Dusy rodina - Indola - Davines

Kč

59Kč0
Ø 13 mm / S

Ø 19 mm / M

Ø 25 mm / L

Ø 32 mm / XL

Efalock žehlička flat fire

•e
 xtra dlouhé destičky potažené keramicko-nano-stříbrným titanem
• délka 12 cm, šířka 2,5 cm
• antibakteriální povrch
• ultra slim
• extrémně lehká – 225 g
• digitální nastavení teploty s LCD displejem
• 220 °C za 20 sekund
• otočný kabel 3 m
• metalická červená barva
• 50 W

+

2x ZDARMA
1 29

ilustrační foto

0 Kč

99Kč0

Nejprodávanější
žehlička v síti Hair Servis

Více informací o produktu
a nabídka odstínů viz. strana 51
Běžná cena: 99 Kč
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bratt

bratt • valera
Kónická kulma Cera Wand

Bratt Mini objemová žehlička
• slouží k vytvoření vlnitých efektů
• rychlé dosažení bohatého objemu vlasů.
• pracovní teplota : 200 °C
• nahřívací doba: 20 sekund
• délka šňůry: 3 m
• rozměr plátů: 12,5 mm × 60 mm

• keramický povrch pro krásné,
lesklé vlny bez zacuchání
• nastavení teploty
• digitální displej
• rychlé zahřátí během 15 vteřin
• váha 160 g, 3m otočný kabel

Ø 19–32 mm

4

č
48 K

6

3 4Kč9

Ø 13–26 mm

č
89 K

6

č
49 K

5 4Kč9

58Kč9

Ø 9–19 mm
6

Nejprodávanější

č
39 K

53Kč9

kulma v síti
Hair Servis
30 mm
25 mm

Bratt cestovní žehlička

Bratt Trojkulma CeraCurlstyler

• pouze 15 cm dlouhá
• 75g, 3m otočný kabel, tenké pláty (12,5 × 60 mm)
• vhodná pro přesné tvarování účesu
• perfektně tvaruje vlny
• ideální na cesty
• 200 °C za 20 sekund
• růžová a černá varianta

498

• slouží k snadnému a rychlému
vytvoření perfektních vln
• tři keramické pláty jsou nastaveny tak,
aby vytvořily vlny bez speciálních technik
• nastavení teploty (80–210 °C)
• rychlé nahřátí do 20 sec
• hmotnost 370 g

Kč

940

3 4Kč9

valera

46

20 mm
15 mm
10 mm

Kč

89Kč0

Profesionální
vysoušeč vlasů
VALERA SL 3000PRO

Profesionální
vysoušeč vlasů
Valera Swiss
Profesionální
vysoušeč vlasů
VALERA SL 3000PRO RC

ZDARMA difuzér, 179 Kč
• 1600 W
• DC motor s životností až 800 h
• bezpečnostní topné těleso s vlnitou strukturou
• profesionální 3 m šňůra se systémem Rotocord
• 3 nastavení teploty, 2 rychlosti
• tlačítko studeného vzduchu
• úzká vzduchová tryska
9 Kč
1 49
• odnímatelná mřížka
• flexibilní 3m šňůra
• hmotnost: 360 g
Kč
• vyrobeno ve Švýcarsku
Akce platí do vyprodání zásob

1 29

9

Light 5300 T
• 1800W
• Ionizační funkce,
turmalínová technologie
• bezpečnostní topné
těleso s vlnitou
strukturou
• 3 nastavení teploty,
2 rychlosti, přední
přepínače
• f lexibilní 3m šňůra,
hmotnost: 370 g
• vyrobeno ve Švýcarsku

1 39

9 Kč

9
1 2K4
č

• 1600 W
• DC motor s životností
až 800 h
• bezpečnostní topné těleso
s vlnitou strukturou
• profesionální 3 m šňůra
• 3 nastavení teploty,
2 rychlosti
• tlačítko studeného vzduchu
• úzká vzduchová tryska
• odnímatelná mřížka
• flexibilní 3m šňůra
• hmotnost: 360 g
• vyrobeno ve Švýcarsku

1 19

9 Kč

99Kč9

NOVINKA

Digitální ionická žehlička
Valera SWISS´X 100.01/I

Profesionální vysoušeč vlasů Valera
SXJ 7500 D RC

• 5vrstvé keramicko turmalínové desky
•	max. teplota 230 °C, rychlé zahřátí do 20 sekund,
stabilní teplota
• automatické vypnutí po 60 minutách
• studené špičky, univerzální napětí 100/240 V
• 3m otočná šňůra
• thermo cap
• vyrobeno ve Švýcarsku
2 39

9 Kč

9
1 9K9
č

• 2000W
•	profesionální DC-Pro motor
s dlouhou životností až 1200 hodin
• s difuzérem
• ionizační funkce
• inteligentní technologie proudění vzduchu
• 2 ultraúzké vzduchové trysky
• 3 nastavení teploty / 2 rychlosti
• tlačítko studeného vzduchu
9 Kč
• odnímatelný kovový filtr
2 49
• 3 m kabel s rotokordem
• hmotnost bez kabelu: 425 g
Kč
• vyrobeno ve Švýcarsku

1 99

9

medisana

Profesionální
vysoušeč vlasů
Hair Majesty
HM-5016

ZDARMA difuzér a dva profesionální usměrňovače proudění
vzduchu
•p
 říkon 2200-2400 W
•A
 C motor s dlouhou životností
•2
 rychlosti, 4 teploty
• tlačítko studeného
vzduchu
•d
 élka kabelu 2,8 m
• hmotnost 620 g

ZDARMA

1 49

0 Kč

1 3K9č

Elektronický
odvšivovací hřeben
Medisana LCS 41010

• zneškodňuje vši bez použití chemických prostředků
• lze použít také na domácí zvířata
• 1 x baterie AA a čistící kartáček v balení

799

Kč

69Kč9

0

Krepovačka BAB2658EPCE

Žehlička SLEEK EXPERT 5.0
BAB 2072EPE

babyliss

• povrchová úprava pomocí EP Technologie
• dlouhé desky 24 x 120mm
• rychlé zahřátí a garance stability teploty
po celé délce vlasů
• variabilní nastavení teploty:
115 – 140 – 170 – 200 - 230°C
9 Kč
2 59
• spotřeba energie pouze 60W
• 2,7m otočná šňůra
• úložné pouzdro a teplu odolná
Kč
podložka

1 64

•	38mm profesionální krepovačka
s povrchovou úpravou pomocí EP
Technologie
• zámek desek
•	5 nastavení teploty
140 – 160 – 190
– 210 – 230°C
9 Kč
•	Duální napětí
1 49
120 – 240V
• 2,7m otočná šňůra

9
1 3K4
č

9

EP Technologie:
mikrometrický metalický povrch aplikovaný galvanickým pokovováním
Výhody EP Technologie:
• tvrdší povrch s dlouhou životností
• hladší povrch
• větší odolnost vůči chemickým vlasovým produktům
• zachovává integritu vlasů během narovnávání
• vlasy jsou hladší, jemnější a lesklejší

s generátorem
páry

Mira Curl Steam Tech BAB 2665SE

•	MaxLifePROTM motor – extra výkonný, bezuhlíkový, nízko vibrační
s extrémně dlouhou životností až 10 000 hodin
•	snadnější vytváření kadeří
•	Sleep mode - po 20minutách, automatické vypnutí po 60 minutách
•	při opětovném pohybu a spuštění navíjení se teplota zvýší dle nastavení
•	3 časová nastavení se zvukovou signalizací pro různé efekty zvlnění
•	3 nastavení teploty (190°C - 210°C - 230°C ) s dlouhotrvajícím účinkem
•	možnost zvolení směru natáčení vlasů (doprava/doleva/auto)
•	indikátor po dosažení nastavené teploty
•	náhradní nádobka na vodu
•	2,7m otočná šňůra
9 Kč
4 69
•	hmotnost 540g
Návod k použití zde:
www.babylisspro.tv

9
3 4K9
č

Ionizační vysoušeč vlasů BaByliss
PRODIGIO IONIC BAB 6700
•	2100W s AC motorem s dlouhou životností
• 2 nastavení teploty a rychlostí
•odnímatelný zadní filtr
• 2,7m šňůra
9 Kč
1 64
• hmotnost 540 g
• vyrobeno v Itálii

9
1 5K9č

• díky rovnoměrnému rozložení tepla zůstávají vlasy
vyrovnané delší dobu
•	větší odolnost vůči opotřebení, chemickým
produktům a vysokým teplotám
• hladké desky snadno a rychle kloužou po vlasech

Natáčky BaByliss
BAB3025E

•	set 12 profesionálních keramicko-titanových
JUMBO natáček – 38 mm
•	sametový povrch natáček chrání vlasy
před poškozením
•rychlé zahřátí a snadné otevírání krytu
•	snadné uchopení a manipulace
se studenými okraji
•	12 super skřipců a 12 kovových pinet
• kontrolka zapnutí
• 2,7m profesionální šňůra

1 77

9 Kč

9
1 3K6č

Žehlička Shine Therapy S8500

remington

hair majesty

hair majesty • medisana • babyliss • remington

•	o 86 % více lesku
•	žehlicí plochy ze zdokonalené keramiky
	
napuštěné marockým arganovým olejem
•	digitální displej, 9 teplotních nastavení 150–230 °C
•	rychlé zahřátí za 15 sekund
•	zámek teplotního nastavení
•	automatické vypínání po 60 minutách
•	uzamykatelné žehlicí plochy
9 Kč
• žáruvzdorné pouzdro
1 69
•	univerzální napětí
•	otočný kabel

10K9č 9
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MOSER

+

Stříhací strojek
MOSER 1871-0071 ChromStyle Pro

Profesionální fén
MOSER 1500
Protect 4360-0050

aket
op

0
4 2K9
č
uš

Kč

• nový model s lithiovými akumulátory
• 3 x delší životnost akumulátorů
• bez paměťového efektu
• rychlejší nabíjení
• nižší hmotnost
• nový nabíjecí stojánek
Běžná cena: 4190Kč

du

48

6
etříte 8

5

• spolehlivý AC motor s dlouhodobou životností
• výkon 1 500 W - úsporný při mimořádně velkém
průtoku vzduchu 28,1 l / sec.
• systém Air flow - velmi rychlé vysoušení
• 2 rychlosti, 2 teplotní stupně + 1 stupeň
studený vzduch, + zchlazovací tlačítko
• nízká hmotnost 570 g
• kabel v délce 3 m
• 2 profesionální hubice - pro standardní
vysoušení a na dlouhé vlasy
Běžná cena: 965Kč

Výrobky lze koupit i samostatně za běžnou cenu.

Strojek MOSER 1245-0060 Class 45

•	dvourychlostní profesionální stříhací strojek špičkové kvality
• systém výměnných stříhacích hlavic
•	chromovaná profesionální přesná hlava Star Blade 46 mm z kalené oceli
• stříhací výška 1 mm snadno vyměnitelná díky
rychloupínacímu systému s aretačním tlačítkem
• vysoce výkonný, dvourychlostní motor 2400
a 3000 ot./min. s tlumením vibrací
• optimální chlazení a jednoduché čištění pomocí
výměnného vzduchového filtru
0 Kč
3 79
• extrémně silný motor 45W
• hmotnost: 390 g
Běžná cena: 3790Kč

3 6K9
č

0

Střihací strojek MOSER ChroMini Pro 1591-0067 bílý

Profesionální kadeřnická žehlička
MOSER TrendStyle

•	keramicko - turmalínový povrch činných ploch
pro snadné a šetrné žehlení vlasů a dosažení zářivě
lesklých vlasů s potlačením statického náboje
•	precizní zpracování, zaoblené a pružně uložené topné
desky pro kreativní styling
•	PTC technologie pro automatické hlídání
5 Kč
1 19
teploty s kontrolkou
•	šířka plátů: 22 mm, délka: 90 mm
•	rychlé nahřívání - do 35 s, automatické
Kč
bezpečnostní vypínání po 60 minutách
•	variabilní nastavení teploty od 130°C do 230°C
•	výkon 35 W - velmi rychlé dosažení požadované teploty
•	moderní design s LED displayem
•	3m dlouhý, otočný, profesionální síťový kabel s očkem na zavěšení
Běžná cena: 1 195 Kč

1 1 10

Profesionální fén MOSER 2000Power Style
4320-0050 - Ionic (černý, bílý)

• s ionizátorem pro rychlejší a šetrnější vysušování a lesklejší vlasy
• výkon 2000 W
• 2 rychlosti, 4 tepelné stupně
• tlačítko zchlazování, tlačítko zapnutí ionizátoru
• kontrolka funkce ionizátoru
5 Kč
• 1 x hubice
1 39
• profesionální kabel - 3 m
• hmotnost 580 g
Kč
Běžná cena: 1 395 Kč

1 29

5

•	nový profesionální stříhací a dokončovací
strojek na kontury a designérské práce
•	stříhací hlavice systému Star Blade - šířka 32 mm,
výška střihu 0,4 mm
•	akumulátorový provoz (až 100 min.),
led kontrolka nabíjení akumulátoru
•	velmi tichý chod, rychlé dobíjení (cca. 120 min)
•	velmi lehký - 130 g, rozměry: 142 x 32 x 32 mm
•	příslušenství: nabíjecí stojánek se síťovým
transformátorem, variabilní přídavný hřeben 3 - 6 mm
•	 bílé provedení
•	novinka, vyrobená v Německu
Běžná cena: 2 490Kč

2 49

0 Kč

2 2K9
č

0

JAGUAR

Nůžky Jaguar Solingen - SAPHIR
25150 – 5.0” – 13.0 cm
25155 – 5.5” – 14.0 cm
• ideální pro precizní klouzavý střih
•	ADVANCE cut – nová specifická technologie
broušení nabízí bezkonkurenční ostrost
s laserovým gravírováním
•	perfektně vybalancované
•	vysoce lesklý vzhled

4 89

Offsetový design
pro lehký a přesný
střih

Ergonomicky
tvarované pro
příjemné držení
nůžek

Exklusivní ocel
s technologií
FRIODUR®
pro extrémně
vysokou
životnost téměř
žiletkového ostří

Nové Jaguarem
vyvinuté SMART
SPIN středové
uložení šroubku
zaručuje přesné
navádění břitů

8 Kč

3 5K9
č

Plně integrované
břity nůžek
se speciální
technologií DC
broušení ideální
pro precizní
klouzavý střih

8

Nůžky JAY2
POWERED BY JAGUAR

Nůžky JAY2 5055 – 5.5” – 14.0 cm
Nůžky JAY2 5060 – 6.0” - 15.5 cm
•	ergonomicky tvarované pro
pohodlnou práci
• jemně hladké ostří
• vhodné i na klouzavý střih

1698

Kč

8
1 0K6
č
1 59

Nůžky JAY2 5075 – EFILAČNÍ – 6.0“ - 15.5 cm

8 Kč

99Kč8

•	ergonomicky tvarované pro
pohodlnou práci
•	ideální pro strukturované styly
a perfektní přechody – 34 zubů

Univerzální kabelky přes rameno
Stylebag COGNAC a Stylebag STONE

•s pouzdrem na nůžky ve shodném koženém vzhledu
•barva hnědý koňak a barva kamenná šeď
•praktická prostorná kabelka s velkou vnitřní přihrádkou
•elegantní řetízek spojující odnímatelné pouzdro na 2 páry nůžek s kabelkou
•rozměry: Š 37 cm x H 27 cm x D 11 cm
8 Kč

98Kč8

uš

etříte 2

Kč

1 24

60

Profesionální strojek
Jaguar Solingen
CL-5000 Racer

•a
 kumulátorový strojek s možností napájení
za chodu přímo ze sítě
• plynule nastavitelná výška střihu od 0,1mm – 3mm
• ergonomický tvar
• perfektní design a funkčnost
• dlouhá životnost ostří
• 3 stupňová výkonnostní NiMH baterie
• rychlé nabíjení za 3,5hodiny
• otočný stojan
• součástí je nabíjecí stojánek, adaptér,
6 plastových hřebenů - 5, 7, 9, 12, 19 a 25 mm, čistící
kartáček, olejíček

3 79

8 Kč

8
2 7K9
č
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cover hair

•vyrobené z kvalitní japonské oceli, která garantuje
vysokou kvalitu ostří
•perfektní ergonomický design
•vhodné i na klouzavý střih
•speciálně navrženy a vyvíjeny pro kadeřníky
•šroub k individuálnímu nastavení chodu

Schere Kyone 580 5.5"

NÁŠ TIP

délka 14 cm
+ZDARMA elektronická váha HS
• perfektní ergonomický design
• nastavitelný středový šroub
• konvexní hrany, duté broušené břity
• vhodný i na klouzavý střih

2 59

0 Kč

0
1 9K9č

Ke každým nůžkám z této strany
elektronická váha HS

ZDARMA

• temperované bezpečnostní sklo
• rozměry 180 x 180 x 4 mm
• max. kapacita 5000 g
• obsahuje indikátor slabé
baterie
• zahrnuje lithiovou baterii
Běžná cena: 500 Kč

pro
praváky

KYONE 480 5,5”
délka 14 cm
+ZDARMA elektronická váha HS
• perfektní ergonomický design
• nastavitelný středový šroub
• semi-konvexní ostří
• vhodný i na klouzavý střih

1 79

0 Kč

1 2K9č

0

pro
praváky

KYONE B32 TL 5,5"

KYONE 480 5,5" TL

KYONE B32T 5,5"

• efilační nůžky
•	ergonomický design,
nastavitelný středový
šroub
• mírně zakřivené zuby
pro snadné modelování
•	každý zub se speciálním
ozubením, zabraňuje
uklouznutí

•	perfektní ergonomický
design
•	nastavitelný
středový šroub
• semi-konvexní ostří
•	vhodný i na klouzavý
střih

• efilační nůžky
•	ergonomický design,
nastavitelný středový
šroub
•	mírně zakřivené zuby
pro snadné modelování
•	každý zub se speciálním
ozubením, zabraňuje
uklouznutí

délka 14 cm
+ZDARMA elektronická váha HS

délka 14 cm
+ZDARMA elektronická váha HS

pro
leváky

2 19

0 Kč

0
1 5K9č

délka 14 cm
+ZDARMA elektronická váha HS

pro
leváky

1 79

0 Kč

1 2K9č

0

pro
praváky

1 89

0 Kč

1 3K9č

0
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Nové odstíny
oblíbených kartáčů

Hair Servis

Tangle

Hair
Brush

a kční
a
cen

9K9č

Kartáče pro snadné rozčesávání
všech délek a typů vlasů.
• originální design vychází z přírodního
tvaru kamene
•u
 nikátní technologie kartáče vlasy
nezacuchává a dokáže je dokonale
rozčesat

Růžový

Žlutý

Modrý

Oranžový

Růžový kartáč se žlutým pruhem
a černými štětinami.

Žlutý kartáč s růžovým pruhem
a růžovými štětinami.

Modrý kartáč s růžovým pruhem
a modrými štětinami.

Oranžovobílý vzor s oranžovým
pruhem a světlemodrými
štětinami.

Kostka

Tyrkysový

Lentilka

Fialový

Drobná černobílá kostka
se světlemodrým pruhem
a černými štětinami.

Tyrkysový kartáč s oranžovým
pruhem a oranžovými štětinami.

Fialovo-zelené lentilky s fialovým
pruhem a fialovými štětinami.

Fialový kartáč s růžovým pruhem
a růžovými štětinami.

tangle teezer • air motion

Tangle Teezer Original

Fialový kartáč
Tangle Teezer
ORIGINAL

• v růžovém, fialovém, černém, modrém
či oranžovém provedení
ní
a kč
a
cen

19Kč9

vyrobeno
v Anglii

Růžový kartáč
Tangle Teezer ORIGINAL

Oranžový kartáč
Tangle Teezer ORIGINAL

Černý kartáč
Tangle Teezer ORIGINAL

Modrý kartáč
Tangle Teezer ORIGINAL

Kompaktní
Tangle Teezer
• s příklopkou na ochranu štětin
• vhodné do kabelky a na cesty
• černý
• černý & zlatý
• černý & růžový
• Leopard
• Purple Dazzle
• Silver Novinka

Gold Fever

Leopard

Limitovaná edice
•	Lulu Guinness

Shaun
The Sheep

Černý

Černý & růžový

Limitovaná edice

Běžná cena: 390 Kč

odob
uh

a

32Kč9

en

29Kč9

íž ená c

s

n

ní
a kč
a
cen

ě

dlo
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Purple Dazzle

Silver

Lulu Guinness

ní
a kč
a
cen

Air Motion vlasový kartáč

28Kč9

Revoluční design, který netahá vlasy

Tento kartáč vlasy nečeše, ale prokluzuje jimi. Vlasový kartáč AirMotion®, původem z Velké Británie, má zabudovanou absorpční technologii AirShock TM čekající
na udělení patentu, která se přizpůsobuje tvaru hlavy, a poskytuje tak jedinečný zážitek z česání. Díky geometricky navržené soustavě štětinek Tri-Bristle TM
představuje AirMotion® nejpokročilejší vlasový kartáč na dnešním trhu.

Modrá

Bílá

Růžová

tangle teezer • invisibobble • detangler

Tangle Teezer Elite

a

íž ená c

Oranžový kartáč
Tangle Teezer Elite

Tangle Teezer
kouzelný
si
květináček Přidej
na kartáč

n

a

dlo

24Kč9

a
en

dlo

odob
uh

íž ená c

s

Žlutý v oranžovém Modrý v růžovém
květináčku
květináčku

modrý

ě

ě

íž ená c

s

n

Černý kartáč
Tangle Teezer Elite

• první vertikální, protiskluzový, vodu milující
kartáč určený k rozčesání i těch
nejzacuchanějších mokrých vlasů
• tento dutý kartáč je neuvěřitelně lehký a díky
jeho tvaru se s ním velmi jednoduše pracuje
• barva: modrá, černá, růžová
Původní cena: 299 Kč

odob
uh

29Kč9

Fialový kartáč
Tangle Teezer Elite

Tangle Teezer
AQUA SPLASH

vlastní foto

Původní cena: 399 Kč

Modrý kartáč
Tangle Teezer Elite

en

Růžový kartáč
Tangle Teezer Elite

vyrobeno
v Anglii

en

n

2 1Kč9

s

Garance originálu

odob
uh

ě

• Je doporučován předními vlasovými stylisty.
• Získal nespočet cen a je k dostání v těch
nejlepších kadeřnických salonech po celém světě.
• Tangle Teezer padne perfektně do každé ruky
a během chvíle jemně a bez namáhání rozčeše
i ty nejvíce zacuchané vlasy – mokré i suché!

dlo

Revoluční kartáč Tangle Teezer

černý

růžový

INVISIBOBBLE
•	gumička, která díky svému unikátnímu tvaru nemačká vlasy
a nezanechává na nich viditelnou stopu ani po hodinách nošení
• na rozdíl od jiných gumiček nezpůsobuje bolesti hlavy
• předchází cuchání a trhání vlasů
• je vhodná pro všechny typy vlasů
• lze ji nosit také jako stylový náramek

125

bílá

žlutá

červená

růžová

transparentní

hnědá

modrá

černá

Kč

8/ b9alení

Kč

Kartáče Detangler

ak

Už nikdy více zacuchaných
a poškozených vlasů v důsledku
špatného rozčesávání.

í cena
n
č
1 49

Kč

11Kč9

Pro snadné rozčesávání, v černé, růžové, modré a zelené barvě.

Akce platí do vyprodání zásob.

53
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kadeřnické pomůcky

Luxusní řada hřebenů Jaguar X-Line
- vyrobené ze 100% tvrzené gumy
- antistatické
- ručně dokončené
- vysoce tepelně odolné

X-Line 720
Délka: 18,7 cm

X-Line 740
Délka: 22,1 cm

X-Line 705
Délka: 18,0 cm

X-Line 735
Délka: 20,4 cm

X-Line 715
Délka: 22,9 cm

X-Line 725
Délka: 22,1 cm

11Kč8

10Kč8

11Kč8
X-Line 730
Délka: 20,4 cm

X-Line 710
Délka: 21,4 cm

Pláštěnka 190T HS

X-Line 700
Délka: 17,6 cm

Zástěra HS

Pláštěnka 230 T HS

98 K

č

8K8č

Pláštěnka 210T HS

•	průhledný pruh pro pohodlnou
manipulaci s telefonem či tabletem
při stříhání
• zapínání na suchý zip
• voděodolná
• antistatická
Kč
348
• nylon a polyuretan
• 128x150 cm

28Kč9

• zapínání na suchý zip
• voděodolná
• antistatická
• 128x148 cm
•	k dostání v černé
nebo modré barvě

1 38

• polyester
• voděodolná
Kč

Pláštěnka 230T HS s obrázkem

• zapínání na suchý zip
• voděodolná
• antistatická
• 128x148 cm
•	k dostání v modré
nebo oranžové
barvě

28 K

č

1K9č

HAIRSERVIS
dezinfekční program
LAVOSEPT, 200ml

•k dezinfekci nástrojů, malých ploch
a nedostupných míst
•parfemace lemon
•	doba použitelnosti
Kč
116
60 měsíců

9K9č

• šedivá
• s protiskluzovou
gumou
• gumová úchytka

228

Kč

1 8Kč9

9K9č

Štěteček na
barvení HS
• široký
• 5,5 cm

1 38

Kč

9K9č

Miska
na barvení HS

Miska na
barvení HS

• černá
•	s protiskluzovou
gumou

11Kč8

11Kč8

1 4Kč8

• zapínání na suchý zip
• voděodolná
• antistatická
• 128x148 cm
• k dostání v černé
nebo modré barvě

10Kč8

11Kč8

11Kč8

28 K

č

22 K

č

1K9č

Štěteček na
barvení HS
48 K

č

• úzký
• 3,5 cm

2K9č

Žiletky
Platinium HS

1K4č

Žiletky 2v1
HS

• made in Japan
•krabička
obsahuje 5 ks

• made in Japan
•	krabička
obsahuje 10 ks
119

Kč

7K9č

292

Kč

16Kč9

kadeřnický nábytek ayala
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10

5

6

PIK

AZTEC

9

8

ROYAL

OBSESSION

1 Křeslo PIK

5 Křeslo Aztec

2 Mycí box Lady Y
s křeslem PIK

6 Mycí box Lady One

10 Mycí box Royal

15 Mycí box Obsession

3 Obsluha Bona

7 Obsluha Kirke Inox

11 Obsluha Royal I. / II.

16 Obsluha Obsession

4 Stolek Emi

8 Barvící stolek Ava

12 Recepce Royal I. / II.

17 Recepce Obsession I. / II.

Cena od 3 990 Kč

Cena od 6 522 Kč

Cena od 16 990 Kč

9 Křeslo Royal

Cena od 12 010 Kč

Cena od 41 535 Kč

14 Křeslo Obsession
Cena od 17 708 Kč

Cena od 46 385 Kč

Cena od 15 341 Kč

Cena: 5 702 Kč

Cena 2 471 Kč

Cena 13 304 Kč

Cena 2 490 Kč

Cena od 8 284 Kč

Cena od 21 537 Kč

13

Pohovka Royal
Cena od 16 758 Kč

Cena od 11 081 Kč

Cena od 30 924 Kč

18 Pohovka Obsession M/R
Cena od 15 859 Kč

Ceny od jsou uvedeny v základních variantách koženek a bází. Nábytek je na objednávku s termínem dodání 4-8 týdnů. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

13

kadeřnický nábytek

Akční ceny na kadeřnická křesla a mycí boxy
Kadeřnický mycí box QUADRO

Kadeřnický mycí box Thomas
– novinka 2015
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Kadeřnické
křeslo PIK

hydraulická báze, kříž chrom
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Kadeřnické křeslo
MAREA
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Bílá keramická mísa, černá báze, samonosná
konstrukce bez kovových prvků, černá koženka P-47

ak

ak

Bílá nebo černá keramická mísa, křeslo i boky
boxu čalouněné koženkou.
Rozměr š.64 cm x v.95,5 cm x h.130 cm

9
etříte 5

5

Akční ceny pouze v základní akční kožence typu P-47. O skladové dostupnosti se informujte na své pobočce Hair Servis. Termín dodání 4-8 týdnů.

Kadeřnické křeslo Hercules

Sušák HDR101

• plastové područky
•barva černá
•sklápěcí opěrka zad
•opěrka nohou
•báze hydraulická

• jednorychlostní
•výkon 1 165 W
•nastavitelný termostat 0–70° C
•nastavitelný časovač 0–60 minut

ak

(křeslo Hercules dodání na objednávku)
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možno i provedení na rameni
Cena - 7890 Kč

1

0
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barevné provedení černá, bílá, stříbrná
Cena - 3590 Kč
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0
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Akční ceny klimazonů
Harmony TSM800

Harmony TSM2000

10 9

vyrobeno v Itálii

90

Kč

uš

č

1
etříte 9

0

Programy byly připraveny ve spolupráci s předními světovými výrobci
vlasové kosmetiky a byly navrženy tak, aby optimalizovaly výkon výrobku
a minimalizovaly dobu aplikace.
Akce na klimazony je platná do 31.10. 2015. V případě vyprodání skladových
zásob v průběhu akce je možno klimazony doobjednat za akční ceny. Doba
dodání na zákaznickou objednávku je 4-8 týdnů.
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• 5 termálních jednotek
• 4 pohyblivá ramena pro
nastavení vzdálenosti od hlavy
• digitální ovládání – zobrazení
na přehledném displeji
• 16 přednastavených programů
pro různé úkony
• 10 programů s možností
individuálních úprav
• 5 ventilátorů pro aktivní sušení
• český návod

ak

• 5 termálních jednotek
• 5 spínačů pro ovládání
jednotlivých termálních jednotek
• 4 pohyblivá ramena pro
nastavení vzdálenosti od hlavy
• 60 minutový časovač
– manuální ovládání
• led indikace zapnutí jednotlivých
termálních jednotek
• český návod včetně tabulky
s 10-ti doporučenými programy

ak

56

9
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KADEŘNICKÝ NÁBYTEK

ilustrační foto

Výprodej mycích boxů od 5 990 Kč

Držáky
kadeřnických
fénů

Efalock Chrom
199 Kč

Akce platí do vyprodání zásob, o aktuální nabídce se informujte na pobočkách HAIR SERVIS.

ilustrační foto

Výprodej kadeřnických křesel od 3 990 Kč

Akce platí do vyprodání zásob, o aktuální nabídce se informujte na pobočkách HAIR SERVIS.

Držák Tornado
349 Kč

Efalock Acryl

Kadeřnický vozík TRO 288

249 Kč

• nový design
• kvalitní plasty
• snadné čištění koleček
(vyjímatelná kolečka)
• 94x39x33 cm
•5 zásuvek
•otvor pro fén
•možnost zavěsit dvě
zásuvky na boky stolku

Podnožníky
Efalock Stand by
1 090 Kč
Černý*
1 990 Kč

* dostupný i v bílé barvě

Šedý
1 990 Kč

Černo červený
2 190 Kč

Efalock
ochranné
plexi: 450 Kč

Černo-stříbrný
2 190 Kč

Kadeřnické stolky

Efalock do zdi

HS BOB

Ayala Bella

•možnost 16 ti odstínů lamina, vzorník
dostupný na pobočkách HS
•horní část z plexiskla
•86x42x45 cm
cena bez držáku al. 2 590 Kč
cena s držákem al. 3 190 Kč

•5 zásuvek
•1 miska
•94,5 x 28 x 37 cm,
•černý
Cena: 2029 Kč

1 390 Kč

Efalock 20 mm
770 Kč

Efalock 25 mm
990 Kč

AVA

•	minutka, dvě misky,
držák na peroxidy
a barvy
•88 -105 cm,
Ø 45 cm
•černý nebo stříbrný
Cena: 2 490 Kč

EMI

Viki

• 4 zásuvky
• držák fénu
•	86,5 x 37,5
x 30,5 cm
černý 2 471 Kč
stříbrný 2 688 Kč
hnědý 2 267 Kč

• uzamykatelný,
• 4 zásuvky
• držák fénu
•	86,5 x 37,5
x 30,5 cm
•černý nebo stříbrný
Cena: 2 912 Kč

Taburety Efalock

1 226 Kč

Leo

• černá i bílá koženka
• výška sedáku 58-85 cm
• max. 110 Kg
Cena: 2 490 Kč

• černá koženka
• výška sedáku 58-70 cm
• max. 100 Kg
Cena: 3 190 Kč

• černá koženka
•výška sedáku
57-82 cm
Ø 34 cm
• max. 110 Kg
Cena: 1 490 Kč

1 782 Kč

Ayala Ladder

Otto

Eco-Maxe

Ayala Gordon

Emil

• černá koženka
•	výška sedáku
58-85 cm
• max. 110 Kg
Cena: 1 890 Kč

Filou

• černá i bílá koženka
•výška sedáku
58-85 cm
• max. 110 Kg
Cena: 2 290 Kč

Ayala New York
1 462 Kč

HS BX 37
790 Kč

Vybrané produkty se
dodávají jen na objednávku.
O dostupnosti jednotlivých
produktů se informujte
na své pobočce Hair
Servis. Akce jsou platné
do vyprodání zásob.
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učňovské sety

Set EKONOM pro praváky

Set EKONOM pro leváky

• Nůžky Solingen Jaguar Pre Style Ergo 82255 – 5,5“ nebo 82260 6,0“
(ergonomicky tvarované nůžky, jedna strana s mikroozubením druhá
hladká, satin finish)
• Nůžky Solingen Jaguar Pre Style E efilační 83855 – 5,5“(ergonomicky
tvarované nůžky, 28 zubů s mikroozubením, satin finish)
• 1× Břitva – Eurostil s hřebínkem
• 1× Rozprašovač na vodu kulatý
• 5× Profesionální kartáče Efalock s vypichovacím hrotem průměry:
16/27 mm, 25/38 mm , 33/48 mm, 42/60 mm, 58/73 mm
• 1× Kartáč dutý oboustranný Efalock – traktor
• 50× Pinetka hliníková
• 3× Pineta barevná umělohmotná – velká
• 4× Profesionální hřebeny Jaguar typ A-LINE vyrobené ze speciálního
plastiku, hřebeny jsou antistatické, tepelně odolné, antibakteriální Ionic
systém pomáhá vlasům udržet vlhkost a tím jsou vlasy přirozenější,
zdravější a lesklejší: 1× A-LINE 500 – pánský, 1× A-LINE 525 – dámský,
1× A-LINE 530 – tupírovací s plastovou špičkou, 1× A-LINE 540 –
vypichovací s pěti hroty
• 1× Pláštěnka na stříhání Beauty Hair Servis

• Solingen Jaguar Pre Style Ergo left 823525 – 5,25“ nebo 823575
– 5,75“ – pro leváka (ergonomicky tvarované nůžky, jedna strana
s mikroozubením druhá hladká, satin finish)
• Nůžky Solingen Jaguar Pre Style E efilační 83855 – 5,5“(ergonomicky
tvarované nůžky, 28 zubů s mikroozubením, satin finish)
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Další složení setu je stejné
jako u Setu EKONOM pro praváky.
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Součástí základního paketu není zobrazená taška

Set STANDARD pro leváky

• 1× Nůžky Solingen Jaguar Pre Style Ergo 82255 - 5,5“ nebo 82260 6,0“
(ergonomicky tvarované nůžky, jedna strana s mikroozubením druhá
hladká, satin finish)
• 1× Nůžky Solingen Jaguar Pre Style E efilační 83855 - 5,5“
(ergonomicky tvarované nůžky, 28 zubů s mikroozubením, satin finish)

• 1× Nůžky Solingen Jaguar Pre Style Ergo left 823525 - 5,25“ nebo
823575 – 5,75“ - pro leváka (ergonomicky tvarované nůžky, jedna strana
s mikroozubením druhá hladká, satin finish)
• 1 x Nůžky Solingen Jaguar Pre Style E efilační 83855 - 5,5“
(ergonomicky tvarované nůžky, 28 zubů s mikroozubením, satin finish)

NEBO

NEBO

• 1× Nůžky Kyone 480 - 5,5“ Efa (ergonomicky tvarované nůžky, vyrobené
z kvalitní japonské oceli, ideální pro klouzavý střih)
• 1× Nůžky Kyone B32T - 5,5“ Efa (ergonomicky tvarované nůžky,
vyrobené z kvalitní japonské oceli)

• 1 x Nůžky Kyone 480 5,5“ TL Efa (ergonomicky tvarované nůžky,
semi-konvexní ostří, vhodné pro precizní střih)
• 1 x Nůžky Kyone B32 TL 5,5“ Efa (ergonomicky tvarované nůžky, mírně
zakřivené zuby pro snadné modelování )

+ DALŠÍ SOUČÁST PAKETU

Další složení setu je stejné jako u Setu STANDARD pro praváky.
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• 1× Břitva - Seřezávač Jaguar R1M 3906, 1x Oprašovátko Profi 1401 –
dřevěné,
• 1× Rozprašovač na vodu kulatý
• 5× Profesionální keramické kartáče Kolibri - odlehčené, s usměrněnou
distribucí tepla a měkkou ergonomickou rukovětí s proti prokluzovým
povrchem - průměry: 18/30mm, 25/41mm, 34/52mm, 44/62mm,
52/72mm
• 1× Kartáč dutý oboustranný Efalock – traktor
• 50× Pinetka hliníková
• 4× Pineta barevná umělohmotná
• 5× Profesionální hřebeny Jaguar typ A-LINE vyrobené ze speciálního
plastiku, hřebeny jsou antistatické, tepelně odolné, antibakteriální Ionic
systém pomáhá vlasům udržet vlhkost a tím jsou vlasy přirozenější,
zdravější a lesklejší 1x A-LINE 500 – pánský, 1x A-LINE 525 – dámský, 1x
A-LINE 530 – tupírovací s plastovou špičkou, 1x A-LINE 535
• tupírovací s kovovou špičkou, 1x A-LINE 540 - vypichovací s pěti hroty
• 3× Skřipec velký 1112
• 3× Skřipec žralok
• 1× Pláštěnka na stříhání Beauty Hair Servis

s nů

Set STANDARD pro praváky

etříte 2 6

Požádejte si o detailní nabídku učňovských setů na pobočce HS nebo u obchodních reprezentantů.

Kompletní nabídka pro učiliště na www.hairservis.cz/ke-stazeni/
K paketům lze zakoupit fén, žehličku a strojek
za zvýhodněnou cenu. Více na www.hairservis.cz

učňovské sety

Set SLICE pro praváky

Set SLICE pro leváky

• 1× Nůžky Solingen Jaguar 46525 - 5,25“ nebo 46575 – 5,75“ JP10
- na klouzavý střih (comfort class - vysoká odolnost ostří, offset design ergonomické držení, VARIO-PLUS (pat.) šroub k individuálnímu nastavení
chodu, friodur®-kalení - dlouhá životnost ostří, obě strany hladce broušené
a leštěné, vhodné na klouzavý střih)
• 1× Nůžky Solingen Jaguar Pre Style E efilační 83855 - 5,5“(ergonomicky
tvarované nůžky, 28 zubů s mikroozubením, satin finish)

• Nůžky 46525 nahrazeny nůžkami Solingen Jaguar JP10 left 49525 5,25“ nebo 49575 – 5,75“ - pro leváka (comfort class - vysoká odolnost
ostří, offset design
• ergonomické držení, VARIO-PLUS (pat.) šroub k individuálnímu nastavení
chodu, Friodur®-kalení - dlouhá životnost ostří, obě strany hladce
broušené a leštěné, vhodné na klouzavý střih)
• Nůžky 83855 nahrazeny nůžkami Solingen Jaguar Pre Style E efilační
839525 - 5,25“ - pro leváka (ergonomicky tvarované nůžky, offset design
- ergonomické držení, 28 zubů s mikroozubením, satin finish)

NEBO

Ostatní je stejné jako výše popsaný set pro praváky.

etříte 1 3
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• 1× Nůžky Solingen JaguART 45255-X- 5,5“ - na klouzavý střih - 8
barevných provedení (comfort class - vysoká odolnost ostří, offset design
- ergonomické držení, VARIO-PLUS (pat.) šroub k individuálnímu nastavení
chodu, friodur® -kalení - dlouhá životnost ostří, nůžky vyrobené z kvalitní
oceli s barevnou povrchovou úpravou, obě strany ostří hladce broušené
a vyleštěné pro ještě lepší pocit z klouzavého střihu, ergonomické
provedení, přívěšek na krk v barevném provedení nůžek)
• 1x Nůžky Solingen Jaguar Pre Style E efilační 83855 - 5,5“ (ergonomicky
tvarované nůžky, 28 zubů s mikroozubením, satin finish)
• 1× Pouzdro na nůžky Jaguar Solingen velké - 8215 - 14 nástrojů (luxusní
vyztužené pouzdro na nůžky, hřebeny)
• 1× Břitva - Seřezávač Jaguar R1M 3906, 1x Oprašovátko Profi 1401 –
dřevěné, 1× Rozprašovač na vodu kulatý
• 5× Profesionální keramické kartáče Kolibri - odlehčené, s usměrněnou
distribucí tepla a měkkou ergonomickou rukovětí s proti prokluzovým
povrchem - průměry: 18/30mm, 25/41mm, 34/52mm, 44/62mm,
52/72mm
• 1× Kartáč dutý oboustranný Efalock – traktor
• 144x Pinetka hliníková
• 6x Pineta barevná umělohmotná
Jagu

• 5× Profesionální hřebeny Jaguar typ A-LINE vyrobené ze speciálního
plastiku, hřebeny jsou antistatické, tepelně odolné, antibakteriální Ionic
systém pomáhá vlasům udržet vlhkost a tím jsou vlasy přirozenější,
zdravější a lesklejší: 1× A-LINE 500 – pánský, 1× A-LINE 525 – dámský,
1× A-LINE 530 – tupírovací s plastovou špičkou, 1× A-LINE 535 –
tupírovací s kovovou špičkou, 1× A-LINE 540 – vypichovací s pěti hroty
• 6× Skřipec velký 1112
• 6× Skřipec žralok
• 1× Pláštěnka na stříhání Beauty
• 1× Miska na barvení profi
• 1× Štěteček na barvení úzký
• 1× Štěteček na barvení široký

Kč

8

etříte 1 6

Požádejte si o detailní nabídku učňovských setů na pobočce HS nebo
u obchodních reprezentantů.
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• 1× Pouzdro na nůžky Jaguar Solingen velké - 8215 - 14 nástrojů (luxusní
vyztužené pouzdro na nůžky, hřebeny)
• 1× Břitva - Seřezávač Jaguar R1M 3906, 1x Oprašovátko Profi 1401 –
dřevěné, 1× Rozprašovač na vodu kulatý
• 5× Profesionální keramické kartáče Kolibri - odlehčené, s usměrněnou
distribucí tepla a měkkou ergonomickou rukovětí s proti prokluzovým
povrchem - průměry : 18/30mm, 25/41mm, 34/52mm, 44/62mm,
52/72mm
• 1× Kartáč dutý oboustranný Efalock – traktor
• 50x Pinetka hliníková
• 6x Pineta barevná umělohmotná
• 5× Profesionální hřebeny Jaguar typ A-LINE vyrobené ze speciálního
plastiku, hřebeny jsou antistatické, tepelně odolné, antibakteriální Ionic
systém pomáhá vlasům udržet vlhkost a tím jsou vlasy přirozenější,
zdravější a lesklejší: 1× A-LINE 500 – pánský, 1× A-LINE 525 – dámský, 1×
A-LINE 530 – tupírovací s plastovou špičkou, 1× A-LINE 535 – tupírovací
s kovovou špičkou, 1x A-LINE 540 – vypichovací s pěti hroty
• 6× Skřipec velký 1112
• 3× Skřipec žralok
• 1× Pláštěnka na stříhání Beauty Hair Servis
• 1× Miska na barvení profi
• 1× Štěteček na barvení úzký
• 1× Štěteček na barvení široký
i Ky
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• 1× Nůžky Kyone 580 - 55 5,5“ (ergonomicky tvarované nůžky, konvexní
hrany, duté broušené břity)
• 1× Nůžky Kyone B32T 5,5“ Efa (ergonomicky tvarované nůžky, mírně
zakřivené zuby pro snadné modelování)

Součástí základního paketu není zobrazený kufřík
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MÓDNÍ STŘIHY
SE STROJKY ERMILA
na cvičných hlavách
Naučte se správně střihat strojky Ermila dámské i pánské
střihy bez použití nůžek.
Snadná a rychlejší technika střihu s preciznějšími výsledky.
Každý zákazník získá cvičnou hlavu ZDARMA.
OBSAH
ŠKOLENÍ

• techniky střihu
• dámské a pánské střihy
• tetovací techniky

CENA ŠKOLENÍ

1 990 Kč

Pro klubové zákazníky Dusy, Davines a Hair Company:

1 490 Kč

TERMÍNY
školení

8.9.2015 Tábor
21.9.2015 Plzeň
23.9.2015 Ostrava
1.10.2015 Želenice
2.10.2015 Liberec
20.10.2015 Chrudim
20.10.2015 Tábor
22.10.2015 České Budějovice
26.10.2015 Plzeň
27.10.2015 Praha
2.11.2015 Karlovy Vary
6.11.2015 Olomouc
9.11.2015 Brno
10.11.2015 Plzeň
18.11.2015 Tábor

Info HITY!
Nakupte nejprodávanější produkty za exkluzivní akční ceny!
Davines

Dusy

Strong Hold Hairspray
– Silný lak, 400ml

Liquid Keratin
– Tekutý keratin ve spreji, 200ml

• pro dlouhotrvající silně fixovaný look
a propracované styly
• je odolný proti vlhkosti a aplikuje se
jako jemná mlha
• snadno se vyčesává
a rychle schne
Kč
269
• stupeň fixace 5

•bezoplachová péče, která dlouhodobě zlepšuje
vlasovou strukturu
•obsahuje keratinové složky, vzácné proteiny
a aminokyseliny
•zaceluje poškozené vlasy
Kč
•pH 4,3
1 59

10Kč9

1 8Kč9

Hair Company

ING

• použijte před vysoušením
nebo žehlením vlasů
• pečuje a chrání vlasy
• vytváří ochranný film, který udržuje
ve vlasech přirozenou vlhkost
• dodává vlasům lesk slunečních
paprsků

• pěna pro objem vlasů od kořínků
• okamžitý účinek
•	pro účesy, kde je zapotřebí
velký objem
• vhodná pro jemné vlasy

Heat Protection Serum
– Ochrana proti teplu, 250 ml

26 8

Volume Lift Foam
– Pěna pro objem, 250ml

Kč

Kč

11Kč5

1 3Kč9

Indola

L'oréal

Volumising powder
– Objemový pudr, 10g

TNA Volume Lift Spray
– Pěna pro maximální objem,
250 ml

• účinný stylingový pudr
• pro mimořádný objem účesu
• možnost tvarování a upravování
po celý den
222

• neuvěřitelný objem od kořínků
• vhodná pro všechny typy vlasů
• vlasy přirozeně zafixuje
• vlasy nezatěžuje a neslepuje
• stupeň fixace 3

Kč

11Kč9

SKP

2 53

Kč

2 1Kč0

WELLA

Silhouette hairspray
super hold – Silhouette lak
na vlasy, 500ml silný
• supersilný vlasový sprej
• dodává vlasům lesk
a vitalitu, nezatěžuje je

169

Lak Performance – Lak na vlasy,
500ml

2 36

• Strong, Extra Strong
•pro dlouhodobé zpevnění
vašeho účesu
•v
 lasy jsou přirozeně
hebké a poddajné

Kč

1 4Kč9

COPPELO

3 10

Kč

1 2Kč9

COPPELO HOT FIX
ilustrační foto

Coppelo Hair Make-up, 5g

•	dokonalý prostředek
pro módní barvení vlasů
•	odstíny: fialový, růžový, modrý,
červený, zelený a zlatý
Více informací o produktu na straně 29
269

Kč

1 4Kč9

Coppelo hot fix, 36 ks

• v lasová bižuterie, která rozzáří účes
• v arianty: růžová, oranžová,
bílé krystalky, bílá krystalová srdíčka
Více informací o produktu na straně 29

2 19

Kč

11Kč9

Akce platí do vyprodání zásob. Při jednom nákupu lze koupit maximálně 12 ks od jedné položky.

Akční nabídka

Gamma&Bross
prosím vstupte

Dopřejte si

luxusní
design

Srdečně Vás zveme do naší

Otevírací doba
Po-Pá 8.00 – 20.00
So
9.00 – 16.00
Ne
16.00 – 20.00

na adrese: Rabasova 1, Praha 4. (1 patro)
www.gammabross.cz

Kontakty:
HAIR SERVIS, spol. s r.o.
+420 241 440 662
+420 778 546 846
luxus@hairservis.cz

nové vzorkovny

www.facebook.cz/gammabross

Urban
Legend

Kompletní akční nabídka je ke stažení na www.gammabross.cz
Kadeřnická dvoumístná
obsluha COCOBAR
běžná cena 62 320 Kč
akční cena 46 740 Kč

ušetříte 15 580 Kč

Mycí box FlatIron
běžná cena 60 355 Kč

Mycí box FLATIRON

akční cena 44 990 Kč

se dodává i v dvoumístném

ušetříte 15 365 Kč

a trojmístném provedení.

Křeslo CREUSA báze PARROT

Křeslo CREUSA báze ROTO

Kadeřnické křeslo s hydraulickou
uzamykatelnou bází z leštěného hliníku.

Kadeřnické křeslo s hydraulickou
uzamykatelnou bází na disku
z nerezové oceli.

běžná cena 22 985 Kč
akční cena 14 700 Kč

ušetříte 8 285 Kč

Křeslo RIKKA ANNIVERSARY
báze PARROTT
Kadeřnické křeslo s hydraulickou
uzamykatelnou bází z leštěného hliníku.

běžná cena 25 500 Kč

běžná cena 27 370 Kč

akční cena 17 500 Kč

akční cena 20 600 Kč

ušetříte 8 000 Kč

ušetříte 6 770 Kč

air loft
Křeslo ALIPES FULL COLOR báze ROTO
běžná cena 25 306 Kč

Kadeřnická obsluha
MIKOK ANNIVERSARY

akční cena 20 500 Kč

běžná cena 22 795 Kč

ušetříte 4 806 Kč

akční cena 16 990 Kč

ušetříte 5 805 Kč

www.facebook.cz/gammabross

Křeslo U-SHAPE QUILT
- báze ROTO

Křeslo AUREOLE
ANNIVERSARY - báze ROTO

Křeslo U-SHAPE
- báze PARROTT

Kadeřnické křeslo s hydraulickou
uzamykatelnou bází na disku
z nerezové oceli.
černá koženka s dekorací "quilt"

Kadeřnické křeslo s hydraulickou
uzamykatelnou bází na disku z nerezové
oceli.
černá koženka - ostatní barvy k dispozici
za př íplatek.

Kadeřnické křeslo s hydraulickou
uzamykatelnou bází z leštěného hliníku.
černá koženka - ostatní barvy jsou
k dispozici za příplatek

běžná cena 28 900 Kč

akční cena 13 230 Kč

běžná cena 24 329 Kč
akční cena 18 250 Kč

ušetříte 6 079 Kč

akční cena 20 990 Kč

ušetříte 7 910 Kč

běžná cena 17 386 Kč

ušetříte 4 156 Kč

ACTION LINE
Kadeřnické křeslo
BABUSKA BLACK báze PARROT

běžná cena 36 704 Kč

běžná cena 20 670 Kč

akční cena 24 990 Kč

akční cena 15 990 Kč

ušetříte 11 714 Kč

Kadeřnická obsluha ACTION

ušetříte 4 680 Kč

Mycí box CLUBWASH
Kompaktní designový mycí box
s pohyblivou mísou. Provedení povrchu
v černé kožence, část pod keramickou
mísou z nerezové oceli.
běžná cena 45 976 Kč
akční cena 33 990 Kč

ušetříte 11 986 Kč

Mycí box CELEBRITY
UNNIVERSARY SHIATSU
Mycí box se synchronizovaným elektricky
ovládaným pohyblivým sedadlem se
vzduchovou SHIATSU masáží v celé délce
sedadla, keramická mísa je pohyblivá ve dvou
směrech.
běžná cena 154 155 Kč

ULTRAWASH Q CHROME E
Mycí box se systémem chromoterapie,
elektrickým podnožníkem a pohyblivou
čtvercovou mísou.
běžná cena 155 082 Kč
akční cena 109 900 Kč

ušetříte 45 182 Kč

akční cena 108 780 Kč

ušetříte 45 375 Kč
Všechny ceny jsou včetně DPH. Zobrazený nábytek se dodává na zákaznickou objednávku - doba dodání je 6-8 týdnů.
Produkty v akčních cenách jsou čalouněné černou koženkou.

