
ŠPIČKOVÁ KVALITA FOX 
ZA PŘÁTELSKÉ CENY!

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Akce ČERVENEC - ZÁŘÍ
Všechny propagační akce jsou platné do konce září 2022 nebo do vyčerpání zásob.

HOLICKY 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.

HOLICKY STROJEK FOX ORION
•  Vysoce kvalitní lithium-iontová baterie s velkou 

kapacitou umožňuje provoz až 4 hodiny na jedno 
úplné nabití.

•  Odnímatelné ostří pokryté povrchem DLC 
(DIAMOND BLACK) s precizní regulací nastavení 
délky střihu: 1; 1,5; 2; 2,5; 3 mm.

•  Doba nabíjení: 3 hodiny.
•  Hřebenové nástavce s možností stříhaní v rozsahu: 

3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm (3 
dvoustranné hřebenové nástavce).

•  Výkon: 3,7 W.

RUMBA PROFESIONÁLNÍ BEZDRÁTOVÝ STROJEK 
NA VLASY
•  Odnímatelné břity z nerezové oceli s nastavením 

délky střihu ve 4 pozicích: 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 
1,8 mm.

•  Obsahuje lithium-iontovou baterii, která při plném 
nabití zajišťuje 85 minut provozu.

•  Obsahuje 6 hřebenových nástavců – 4 standardní 
hřebenové nástavce: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 13 mm a 
2 dodatečné nástavce k bočnímu stříhání: zkosený 
levý a pravý.

•  Doba nabíjení: 90 minut.
•  Výkon: 5 W.

FOX STEAM PARNÍ ŽEHLIČKA
•  Kartáč při provozu vytváří ionizovanou vodní páru, která hluboce 

zvlhčuje vlasy.
•  Rychle a jemně žehlí vlasy a zachovává jejich přirozený vzhled.
•  Zásobník na vodu 30 ml umožňuje nepřetržitě vytvářet páru po 

dobu 15 minut.
•  5-stupňová regulace teploty 150-170-190-210-230°C.
•  Černá, červená.  

HOLICKY STROJEK FOX HERCULES
•  Efektivní a trvanlivý elektromagnetický motorek 

(6000 ot/min).
•  Robustní 440C žiletka z nerez oceli.
•  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).

•  Profesionální 3metrová napájecí šňůra.
•  Výkon: 10 W.

sleva 10%

akční cena 

1485 Kč
1650 Kč

sleva 10%

akční cena 

4606 Kč
5118 Kč

sleva 10%

akční cena 

1127 Kč
1252 Kč

sleva 10%

akční cena 

2673 Kč
2970 Kč

sleva 10%

akční cena 

1350 Kč
1500 Kč

KULMA FOX OPTIMA
•  Regulace teploty (80–220°C).
•  Po zapnutí vysílá keramický povrch záporné 

ionty zabraňující vysoušení a kroucení vlasů.
•  Praktický LED displej zobrazující nastaven.í
•  Ultra univerzální pomůcka ideální pro 

všechny druhy kadeření od malých pevných 
po velké volné lokny.

•  Nastavení teploty v rozsahu 80-220 °C.
•  LCD 25mm, 32mm.

sleva 10%

akční cena 

1451 Kč
1613 Kč



Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Adresa velkoobchodu:

www.foxprofessional.pl

ŠPIČKOVÁ KVALITA FOX 
ZA PŘÁTELSKÉ CENY!

EFILAČNÍ NŮŽKY FOX CANDY - 5,5“
•  Kvalitní nerez ocel 440 A
•  Ostré a trvanlivé
•  Ruční výroba
•  Vyspělý technologický teflonový povlak

HŘEBEN FOX MASTER
•  001
•  Odolné proti vysokým teplotám
•  Mají antistatické vlastnosti
•  Nepoškozují vlasy
•  Obsah uhlíkových vláken zvyšuje odolnost

EFILAČNÍ NŮŽKY FOX STUDENT - 5,5“
•  Vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli 

(440A)
•  Unikátní, fialový titanový povlak
•  Manuální provedení
•  Ergonomická a lehká konstrukce ramen 

zajišťuje vysoce pohodlné použití

sleva 10%

akční cena 

864 Kč
960 Kč

sleva 10%

akční cena 

125 Kč
139 Kč

sleva 10%

akční cena 

809 Kč
899 Kč

SUŠIČKA FOX SMART 2100W
•  Funkce chlazení.
•  Iontová technologie.
•  Napětí: 220-240 V, kmitočet: 50 Hz, výkon: 2100 W.
•  3 nastavení teploty vzduchu a 2 nastavení intenzity 

větrání.
•  Kompaktní.
•  Černá, červená.

sleva 10%

akční cena 

1264 Kč
1405 Kč

ŽEHLIČKA FOX JAZZ
•  Nastavení teploty v rozmezí: 150-220°C.
•  Zrcadlové titanové ploténky.
•  3m šňůra (otočná o 360°).
•  Rozměry ploténky: 24 mm x 90 mm.

sleva 10%

akční cena 

913 Kč
1014 Kč

KREPOVAČKA NA VLASY FOX CRIMPER
•  Unikátní mechanizmus, který využívá otočné válce, 

významně usnadňuje a zrychluje úpravu perfektního 
účesu.

•  Keramicko-turmalínová vrstva zaručuje výbornou 
hladkost.

•  Maximální teplota: 230°C (± 15°C).
•  Profesionální 3metrový otočný (360°) kabel.

sleva 10%

akční cena 

1161 Kč
1290 Kč


