
ŠPIČKOVÁ KVALITA FOX 
ZA PŘÁTELSKÉ CENY!

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Akce LISTOPAD - PROSINEC
Všechny propagační akce jsou platné do konce prosince 2021 nebo 
do vyčerpání zásob.

HOLICÍ STROJEK FOX DRACO (BEZDRÁTOVÝ)
•  Rychlý a výkonný DC elektromotor (10 000 ot./min.)
•  Prvotřídní stříhací blok z nerezové oceli (440C) je méně 

náchylný proti zahřátí a otupení než blok z tradiční oceli
•  Obsahuje lithium-iontovou baterii, která při plném nabití 

zajišťuje 120 minut provozu
•  Nastavení délky střihu od 0,3 mm do 3 mm
•  5 magnetických hřebenových nástavců: #0 (1,5 mm), #1 (3 mm), 

#2 (6 mm), #3 (10 mm), #4 (13 mm)
•  Nástavce mají magnetický klip pro uchycení na stříhacím bloku
•  Možnost napájení z baterie nebo přes síťový kabel  

(práce s kabelem nebo bez kabelu)
•  Doba nabíjení: 70-80 minut

sleva 10%

akční cena 

2106 Kč
2340 Kč

HOLICÍ  STROJEK FOX TECHNO
•  S napájecí šňůrou/bezdrátová varianta
•  4 hřebenové nástavce: 3 mm, 6 mm, 9  mm a 12 mm
•  Vyměnitelné žiletky z nerez oceli, 3 přesná nastavení:  

0,8 mm, 1,4 mm a  2 mm
•  vydrž po plném nabití: 45 minut
•  výkon: 3 W
•  doba práce: přes 45 min
•  čas nabíjení: 8 hodin

sleva 10%

akční cena 

1026 Kč
1140 Kč

sleva 10%

akční cena 

719 Kč
799 Kč

HOLICÍ STROJEK FOX PEGASUS
•  Odolný stříhací blok z nerezové oceli (440C) je méně 

náchylný proti zahřátí a otupení než ostří z tradiční oceli.
•  Obsahuje lithium-iontovou baterii, která při plném nabití 

zajišťuje 120–150 minut provozu.
•  Rychlý a výkonný DC elektromotor (7500 ot./min.)
•  Nastavení délky střihu od 0,3 mm do 3 mm 5 magnetických 

hřebenových nástavců: #0 (1,5 mm), #1 (3 mm), #2 (6 mm),  
#3 (10 mm), #4 (13 mm).

•  Nástavce mají magnetický klip pro uchycení na stříhacím 
bloku.

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

•  Doba nabíjení: 80 minut.

sleva 10%

akční cena 

1674 Kč
1860 Kč sleva 10%

akční cena 

1485 Kč
1650 Kč

 HOLICÍ STROJEK  FOX TANGO
• Profesionální bezdrátový strojek na vlasy
•  Vyměnitelné žiletky z nerez oceli, 5 přesných 

nastavení: 0,8 mm, 1,1 mm, 1,4 mm, 1,7 mm a 2 mm
• Zářivý LED displej
•  Lithium iontová baterie po plném nabití umožňuje 

nepřetržitý provoz až 120 minut
• Doba nabíjení: 90 minut
•  4 hřebenové nástavce: 3 mm, 6 mm, 9 mm a 12 mm
• Výkon: 3 W

NŮŽKY FOX STUDENT PRO  5.5”
• Vyrobeny z kvalitní nerez oceli 440A
• Hladká žilet v kombinaci s vydutou čepelí
• Navrženy pro vysokou ergonomii a práci bez námahy
• Ruční výroba
• Sou k dispozici v jedné velikosti: 5,5“

sleva 10%

akční cena 

1215 Kč
1350 Kč

ZASTŘIHOVAČ FOX TANGO S
•  Profesionální, vícefunkční, bezdrátový zastřihovač na 

vlasy a vousy
•  Ergonomický a lehký
•  Vybavený lithiovou baterií poskytující až 120 minut 

provozu při plném nabití
•  Možnost napájení z baterie nebo přímo síťovým 

kabelem (drátový i bezdrátový provoz)
•  Odnímatelné nástavcové hřebeny s 5stupňovou 

regulací: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm pro 
standardní čepel 4 nástavcové hřebeny: 3 mm, 6 mm, 
9 mm, 12 mm pro čepel ve tvaru písmene „T“

HOLICÍ STROJEK FOX HERCULES
•  FOX HERCULES: profesionální síťový strojek na vlasy.
•  Efektivní a trvanlivý elektromagnetický motorek  

(6000 ot/min).
•  Robustní 440C žiletka z nerez oceli: odolnější proti zahřátí 

a opotřebení než běžné žiletky z ocelové slitiny.
•  Délka sestřižení nastavitelná od 0,3 mm do 3 mm.
•  Obsahuje 5 ochranných hřebenů s magnetickou úchytkou:  

č. 0 (1,5 mm), č. 1 (3 mm), č. 2 (6 mm), č. 3 (10 mm)  
a č. 4 (13mm).

•  Magnetická úchytka pro větší stabilitu na stříhací žiletce.
•  Profesionální 3metrová napájecí šňůra.

sleva 10%

akční cena 

1350 Kč
1500 Kč



Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Adresa velkoobchodu:

www.foxprofessional.pl

NATÁČKY FOX OPTIMA 
LCD19 MM, LCD38 MM
•   R egulace teploty (80–220°C)
•  Po zapnutí vysílá keramický povrch záporné ionty zabraňující 

vysoušení a kroucení vlasů
•  Praktický LED displej zobrazující nastavení
•  Ultra univerzální pomůcka ideální pro všechny druhy kadeření 

od malých pevných po velké volné lokny
•  Nastavení teploty v rozsahu 80–220 °C

sleva 10%

akční cena 

913 Kč
1014 Kč

sleva 10%

akční cena 

1615 Kč
1794 Kč

SUŠIČKA FOX SMART BLACK 
•  Kryt z umělé hmoty se zvýšenou odolností 

proti vysokým teplotám.
•  Originální, vysoce kvalitní motor, který 

umožňuje nepřetržitý provoz více než 
1000 hodin.

•  Přepínač používaný více než 10 000 krát.
•  Doplňkové vybavení: 2 nástavce.
•  Funkce studeného vzduchu: studený/ 

teplý/horký vzduch Ionizace.
•  Napětí: 220–240 V, frekvence: 50 Hz, 

výkon: 2100 W.
•  Délka kabelu: 2,34 m.

sleva 10%

akční cena 

967 Kč
1074 Kč

SUŠIČKA FOX SMART FRONT IONIC
•  Kryt z umělé hmoty se zvýšenou 

odolností proti vysokým teplotám
•  Originální kvalitní motor umožňující 

nepřetržitý provoz více než 1000 hodin
•   Přepínač pro více než 10000 použití
•  3 teplotní a 2 rychlostní stupně
•  Funkce studeného vzduchu
•  Ionizace

sleva 10%

akční cena 

967 Kč
1074 Kč

ŽEHLIČKA FOX SAMBA
•  Funkce infrared využívá účinky infračerveného záření pro zlepšení 

absorpce živin.
•  Infračervené záření proniká do hloubky vlasů a intenzivně je regeneruje a 

omlazuje
•  Povzbuzuje produkci keratinu, který zlepšuje strukturu vlasu.
•   Výsledkem jsou zdravější a lesklejší vlasy.
•  Žehlička během práce vytváří záporné ionty, díky nimž si vlasy udrží svou 

přirozenou vlhkost a neelektrizují
•  Ionizace a funkce infrared se spouští automaticky v době žehlení vlasů
•   Díky pohyblivým, plovoucím destičkám lze snadno rovnat nebo natáčet 

vlasy
•  Regulace teploty: 80–220ºC
•  Přehledný LED displej umožňuje snadné čtení údajů i při slabém osvětlení
•  Velikost destičky: 24 mm x 90 mm

sleva 10%

akční cena 

1717 Kč
1908 Kč

BLUE EYE  
– IONTOVÝ VYSOUŠEČ VLASŮ 2100 W
• Nejlepší vysoušeč vlasů pro profesionály
•  Trvanlivý plastový kryt vysoce odolný proti vysokým 

teplotám
•  Originální kvalitní motorek umožňuje nepřetržitý 

provoz po víc než 1 000 hodin
•  Trvanlivý vypínač, který snese víc než 10 000 přepnutí
•  Příslušenství: 2 koncentrační trysky
•  Funkce chlazení: studený/teplý/horký vzduch
•  Iontová technologie
•  Modré světlo
•  Napětí: 220-240 V, kmitočet: 50 Hz, Výkon: 2100 W
•  Délka šňůry: 2,34 m

sleva 10%

akční cena 

859 Kč
954 Kč

SET FOX COLOR 
SADA NŮŽKY + EFILAČKY + BŘITVA
•  Profesionální souprava nůžek na stříhání 

5,5, nůžek na prostřihávání 5,5“ a břitvy.
•  Hi-tech teflonový povrch
•  Žilete z kvalitní nerez oceli
•  Ostré, pevné a trvanlivé
•  Ruční výroba


