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IT’S COLOR
Krém na permanentní barvení vlasů
Dlouhodobá ochrana barvy a lesklé vlasy ve 129 dostupných odstínech. Nízký obsah amoniaku způsobí, že barva 
se může použit dokonce u osob s citlivou pokožkou. Krémová konzistence usnadňuje míchaní barvy v mísičce, co 
umožňuje precizní aplikaci. Navíc vysoká koncentrace pigmentů a přesné přiléhání k vlasům krémové formuli zajiš-
ťuje perfektní krytí.

BARVENÍ VLASŮ
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0160001
150 ml

IT’S COLOR XXL
BARVA NA VLASY

• 129 odstínů
• nízký obsah amoniaku
• krémová konzistence
• vysoká koncentrace pigmentů
• 100% krytí šedivých vlasů

 

0164001 0164005
150 ml 1000 ml

O2 3%
OXIDANT BAREV NA VLASY

• díky tomu produktu lze barvu zesvětlit o 1 tón, provést 
barvení vlasů tón v tónu anebo ztmavit

• určen pro použití s barvami It’s Color
• zajišťuje perfektní výsledek
• má krémovou konzistenci
• snadno se aplikuje

 

0164002 0164006
150 ml 1000 ml

O2 6%
OXIDANT BAREV NA VLASY

• díky tomu produktu lze barvu zesvětlit o 2 tóny, 
pokrýt šedivé vlasy

• určen pro použití s barvami It’s Color
• zajišťuje perfektní výsledek
• má krémovou konzistenci
• snadno se aplikuje

 

0164003 0164007
150 ml 1000 ml

O2 9%
OXIDANT BAREV NA VLASY

• díky tomu produktu lze barvu zesvětlit o 3 tóny
• určen pro použití s barvami It’s Color
• zajišťuje perfektní výsledek
• má krémovou konzistenci
• snadno se aplikuje

 

0164004 0164008
150 ml 1000 ml

O2 12%
OXIDANT BAREV NA VLASY

• díky tomu produktu lze barvu zesvětlit až o 4 tóny
• určen pro použití s barvami It’s Color
• zajišťuje perfektní výsledek
• má krémovou konzistenci
• snadno se aplikuje

 

BARVENÍ VLASŮ
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YOU UP2

Polopermanentní gelová barva na vlasy bez amoniaku
Obohacená arganovým olejem pro perfektní zakrytí šedivých vlasů. Je perfektním produktem pro jemné odlesky a tó-
nování. Díky výjimečné směsi přírodních olejů přidává vlasům měkkost, lesk, hydratuje a obnovuje vlasy. Barva na vlasy 
dostupná v 50 odstínech.

0166001
100 ml

YOU UP2

GEL NA BARVENÍ VLASŮ

• polopermanentní gelová barva na vlasy bez amoniaku
• zakrytí šedivých vlasů až v 70 %
• pro jemné odlesky a tónování
• zesvětluje přirozenou barvu vlasu o 1-2 úrovně
• dostupná v 50 odstínech

0164013
1000 ml

YOU UP2 ENERGIZER 1.8%
OXIDANT BAREV NA VLASY

• navržen pro použití s gely YOU UP2
• zajišťuje větší odolnost barvy a přirozený výsledek 

barvení vlasů
• dostupný ve 2 konzistencích
• zakrytí šedivých vlasů až v 70 %

 

0164014
1000 ml

YOU UP2 ENERGIZER 3%
OXIDANT BAREV NA VLASY

• navržen pro použití s gely YOU UP2
• zajišťuje větší odolnost barvy a přirozený výsledek 

barvení vlasů
• dostupný ve 2 konzistencích
• zakrytí šedivých vlasů až v 70 %

 

BARVENÍ VLASŮ
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13.00/13NN 13.01/13NA

12.0 0/12NN 12.1/12A 12.111/12AAA 12.11/12AA

LEVEL 11/11

10.0/10N 10.00/10NN 10.01/10NA 10.1/10A 10.11/10AA 10S/10S 10.81/10SA

9.0/9N 9.00/9NN 9.01/9NA 9.1/9A 9S/9S 9.81/9SA 9.16/9AR

8.0/8N 8.00/8NN 8.01/8NA 8.1/8A 8.11/8.AA 8S/8S 8.81/8SA

7.0/7N 7.00/7NN 7.01/7NA 7.1/7A 7S/7S 7.16/7AR

6.0/6N 6.00/6NN 6.01/6NA 6.1/6A 6.16/6AR

5.0/5N 5.00/5NN 5.01/5NA 5.1/5A 5.16/5AR

4.0/4N 4.00/4NN 4.1/4N

3.0/3N 3.16/3AR

2.0/2N

1.0/1N

ULTRA BLONDE

extrémně přirozená 
perlová blond

extrémně subtilní 
popelavá blond

SUPER BLONDE

super přirozená blond super popelavá blond velmi intenzivní super 
popelavá blond

super intenzivní 
popelavá blond

NATURAL COLD 
NATURAL SOFT ASH ASH INTENSE ASH SAND SANDY ASH CHROMA

platinově stříbrná

platinová blond platinová chladná blond platinová subtilní popelavá 
blond

platinově popelavá blond intensivní popelavá 
platinová blond

platinová písková blond platinová písková popelavá 
blond

velmi světlá blond velmi světlá chladná blond velmi světlá subtilní 
popelavá blond

velmi světlá popelavá 
blond

velmi světlá písková blond velmi světlá písková 
popelavá blond

velmi světlá popelavě 
červená blond

světlá blond světlá chladná blond světlá subtilní popelavá 
blond

světlá popelavá blond intensivní popelavá 
světlá blond

světlá písková blond světlá písková popelavá 
blond

blond chladná blond subtilní popelavá blond popelavá blond písková blond popelavě červená blond

tmavá blond tmavá chladná blond tmavá subtilní popelavá 
blond

tmavá popelavá blond tmavá popelavě červená 
blond

světlé hnědá světlá chladná hněda světlá subtilní popelavá 
hněda

světlá popelavá hněda světlá popelavě červená 
hněda

hnědá chladná hněda popelavá hněda

tmavě hnědá tmavá popelavě červená 
hněda

velmi tmavě hnědá

černá

BARVENÍ VLASŮ
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12.02/12NV 12.21/12VA 12.03/12NG

10.02/10NV LEVEL 10 
PEARL

10.3/10G

9.02/9NV 9.12/9AV LEVEL 9 
PEARL

LEVEL 9 
AVION

9.3/9G

8.02/8NV 8 VIOLET 8 GREY 8 BLUE 8.3/8G 8.33/8GG

7.02/7NV 7.3/7G 7.31/7GA

6.3/6G 6.33/6GG

5.62/5RV 5.3/5G 5.31/5GA

4.3/4G

3.62/3RV

1B/1B

SUPER BLONDE SUPER
BLONDE

super jemně fi alová blond super fi alově popelavá 
blond

super subtilní zlatavá 
blond

IRISE IRIDESCENT PURPLE PEARL PEARL BLUE GOLD RICH GOLD BROWN NUT

platinová subtilní fi alová 
blond

platinově perlová platinová zlatavá blond

velmi světlá subtilní 
fi alová blond

velmi světlá popelavě 
fi alová blond

perlová platinově blankytná velmi světlá zlatavá blond

světlá subtilní fi alová 
blond

fi alový zvýrazňovač barvy grafi tový zvýrazňovač 
barvy

modrý zvýrazňovač barvy světlá zlatavá blond světlá intensivní zlatavá 
blond

subtilní fi alová blond zlatavá blond zlatavá popelavá blond

tmavá zlatavá blond tmavá intensivní zlatavá 
blond

světlá červená fi alová 
hněda

světlá zlatavá hněda světlá zlatavá popelavá 
hněda

zlatavá hněda

tmavá červená fi alová 
hněda

modrá černá

BARVENÍ VLASŮ
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LEVEL 10 
SAND COPPER

9.7/9M 9.4/9K 9.44/9KK

8.41/8KA 8.43/8KG 8.4/8K 8.44/8KK 8.46/8KR

7.7/7M 7.71/7MA 7.41/7KA 7.43/7KG 7.4/7K 7.40/7KO 7.44/7KK 7.46/7KR 7.64/7RK

6.7/6M 6.71/6MA 6.41/6KA 6.43/6KG 6.4/6K 6.46/6KR 6.64/6RK

5.7/5M 5.71/5MA 5.41/5KA 5.43/5KG 5.4/5K

4.7/4M 4.71/4MA 4.41/4KA 4.4/4K

3.7/3M

SPECIAL 
MAROON

COLD 
MAROON BRONZE COPPER GOLD COPPER SPECIAL 

COPPER RICH COPPER RED MAPLE RED COPPER 

pískově platinová měděná

velmi světlá blond 
kentuckého tabáku

velmi světlá měděná blond velmi světlá intensivní 
měděná blond

světlá měděně popelavá 
blond

světlá měděně zlatavá 
blond

světlá měděná blond světlá intensivní měděná 
blond

světlá měděně červená 
blond

blond virginského tabáku kaštanově popelavá blond měděně popelavá blond měděně zlatavá blond měděná blond pomerančová blond intensivní měděná blond měděně červená blond červená měděná blond

tmavý blond kubánského 
tabáku

tmavá kaštanově popelavá 
blond

tmavá měděně popelavá 
blond

tmavá měděně zlatavá 
blond

tmavá měděná blond tmavě měděně červená 
blond

tmavá červeně měděná 
blond

světlá ořechová hněda světlá kaštanově popelavá 
hněda

světlá měděně popelavá 
hněda

světlá měděně zlatavá 
hněda

světlá měděná hněda

daktylová hněda kaštanově popelavá hněda měděně popelavá hněda měděná hněda

tmavě čokoládová hnědá

BARVENÍ VLASŮ
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NEUTRAL NEUTRAL RED

LIGHT BLUE YELLOW

BLUE

7.6/7R 7F/7F

6.6/6R 6.66/6RR 6F/6F 6.5/6RM LEVEL 6 SLATE

5.6/5R 5.5/5RM 5.26/5VR

4.6/4R 4.5/4RM

RED RICH RED SPECIAL RED AUBURN SPECIAL 
TONES NEUTRAL BLONDING 

CREAM ENHANCERS

neutrální neutrální zesvětlovač 
ve krému

červený korektor

zesvětlovač ve krému 
světlé modré barvy

žlutý korektor

modrý korektor

červená blond ohnivá červená

tmavě červená blond tmavě intensivní červená 
blond

rubínově červená tmavá mahagonová blond břidlicová

světlá červená hněda světlá mahagonová hněda světlá fi alově červená 
hněda

červená hněda mahagonová hněda

 – barva ve krému
 – gel tón v tónu

BARVENÍ VLASŮ
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BEAUTY FUSION
Veganský, multifunkční systém barvení vlasů obsahující až 99 % přírodních složek
Zaručuje maximální péči o kondici vlasů a pokožky hlavy. Obsahuje směs vitaminů a olivový olej, které vlasům 
přidávají měkkost, a intensivně hydratují. Ochranné a zklidňující složky barvy, a také vitamin C, výtažek z Zanthalene® 
a výtažek z ředkve, chrání pokožku hlavy a vlasy při každém barvení vlasů a potom. Beauty Fusion zajišťuje 100 % 
krytí šedivých vlasů. Je třeba zdůraznit, že tyto produkty neobsahují PPD,
Cocamide DEA a MEA včetně resorcinolů. Barva na vlasy dostupná v 63 odstínech, které lze s sebou míchat.,

BARVENÍ VLASŮ
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0161001
100 ml

BEAUTY FUSION
VEGANSKÁ BARVA NA VLASY

• až 99% organických složek 
přírodního původu

• multifunkční formule, umožnující 
poskytování služeb spojených s 
barvením vlasů v kadeřnictví

• bez Cocamide DEA, MEA a PPD
• zajišťuje 100% krytí šedivých vlasů
• bez resorcinolů, bez parabenů

0161990
1000 ml

BEAUTY FUSION 
OXYMILK 1,5%
OXIDANT BAREV NA VLASY

• jeho konzistence je mléčná
• dostupný v 5 koncentracích
• obsahuje certifi kovanou složku ZEMEA®
• perfektní pro barvení vlasů typu GLOSS 

(tón v tónu)

0161991
1000 ml

BEAUTY FUSION 
OXYMILK 4%
OXIDANT BAREV NA VLASY

• jeho konzistence je mléčná
• dostupný v 5 koncentracích
• obsahuje certifi kovanou složku ZEMEA®
• perfektní pro barvení vlasů typu FULL 

a DEMI PLUS
• zesvětluje o 2-3 úrovně

0161992
1000 ml

BEAUTY FUSION 
OXYMILK 6%
OXIDANT BAREV NA VLASY

• jeho konzistence je mléčná
• dostupný v 5 koncentracích
• obsahuje certifi kovanou složku ZEMEA®
• perfektní pro barvení vlasů typu FULL 

a DEMI PLUS
• zesvětluje o 2-3 úrovně

0161993
1000 ml

BEAUTY FUSION 
OXYMILK 9%
OXIDANT BAREV NA VLASY

• jeho konzistence je mléčná
• dostupný v 5 koncentracích
• obsahuje certifi kovanou složku ZEMEA®
• perfektní pro barvení vlasů typu FULL 

a DEMI PLUS
• zesvětluje o 3-4 úrovně

0161994
1000 ml

BEAUTY FUSION 
OXYMILK 12%
OXIDANT BAREV NA VLASY

• jeho konzistence je mléčná
• dostupný v 5 koncentracích
• obsahuje certifi kovanou složku ZEMEA®
• perfektní pro barvení vlasů typu FULL
• zesvětluje o 4-5 úrovní

0161980
100 ml

BEAUTY FUSION 
BOOSTER 1
ZVÝRAZŇOVAČ / ZÁKLAD BARVY

• pro úrovně 1. až 6.
• zesilující krém, vyvinutý pro použití 

výhradně se systémem Beauty Fusion
• pro barvení vlasů typu DEMI PLUS a FULL
• mění směs na zásadité polopermanentní 

nebo permanentní barvení
• dostupný ve 2 variantách

0161981
100 ml

BEAUTY FUSION 
BOOSTER 2
ZVÝRAZŇOVAČ / ZÁKLAD BARVY

• pro úrovně 7. až 12.
• zesilující krém, vyvinutý pro použití 

výhradně se systémem barvení vlasů 
Beauty Fusion

• pro barvení vlasů typu DEMI PLUS a FULL
• mění směs na zásadité polopermanentní 

nebo permanentní barvení
• dostupný ve 2 variantách

BARVENÍ VLASŮ
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PASTELOVÉ 
BARVY 

SPECIAL CLEAR POWDER OCEAN MINT

12

SPECIÁLNÍ 
BLOND BARVY

12.0-12N

přirozené speciální blond barvy

12.1-12A

popelavé speciální blond barvy

12.13-12S

pískové speciální blond barvy

12.3-12G

zlaté speciální blond barvy

10 NEJSVĚTLEJŠÍ 
BLOND BARVY

10.0-10N

platinová blond

10.1-10A

platinová popelavá blond

10.13-10S

nejsvětlejší písková blond

10.3-10G

nejsvětlejší zlatavá blond

9 VELMI SVĚTLÉ 
BLOND BARVY

9.0-9N

velmi světlá blond

9.1-9A

velmi světlá popelavá blond

9.11-9B

SPECIAL TONER BLONDE
velmi světlá modrá blond

9.13-9S

velmi světlá písková blond

9.3-9G

velmi světlá zlatavá blond

8 SVĚTLÉ BLOND 
BARVY

8.0-8N

světlá blond

8.1-8A

světlá popelavá blond

8.13-8S

světlá písková blond

8.3-8G

světlá zlatavá blond

7 BLOND BARVY

7.0-7N

blond

7.1-7A

popelavá blond

7.13-7S

písková blond

7.3-7G

zlatavá blond

7.44-7CC

intensivní měděná blond

6 TMAVÉ BLOND 
BARVY

6.0-6N

tmavá blond

6.1-6A

tmavá popelavá blond

6.11-6B

SPECIAL GREY
tmavá modrá blond

6.13-6S

tmavá písková blond

6.3-6G

tmavá zlatavá blond

6.44-6CC

Intensivní tmavá měděná blond

5 SVĚTLÉ HNĚDÉ 
BARVY

5.0-5N

světlé hnědá

5.1-5A

světlá popelavá hněda

5.8-5M

matná světlá hněda

5.3-5G

světlá zlatavá hněda

5.44-5CC

Intensivní světlá měděná hněda

4 HNĚDÉ BARVY

4.0-4N

hnědá

4.3-4G

zlatavá hněda

3 TMAVÉ HNĚDÉ 
BARVY

3.0-3N

tmavě hnědá

1 ČERNÉ BARVY

1.0-1N

černá

1.11-1B

modrá černá 

BARVENÍ VLASŮ
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PINK

12.2-12V

fi alové speciální blond barvy

10.2-10NV

přirozená fi alová platinová blond

9.22-9V

SPECIAL TONER BLONDE
velmi světlá fi alová blond

9.2-9NV

velmi světlá přirozená fi alová blond 

7.66-7RR

intensivní červená blond

7.7-7CH

čokoládová blond

7.23-7NVG

přirozená fi alová blond

6.34-6WG

tmavá zlatavá teplá blond

6.6-6R

červená tmavá měděná blond

6.7-6CH

tmavá čokoládová blond

6.26-6VR

fi alově červená tmavá blond

5.66-5RR

intensivní červená světlá hněda

5.7-5CH

světlá čokoládová hněda

5.2-5V

světlá fi alová hněda

5.5-5RV

mahagonová světlá hněda

4.6-4R

červená hněda

4.7-4CH

čokoládová hněda

4.2-4V

fi alová hněda

3.7-3CH

tmavě čokoládová hnědá

3.26-3VR

fi alově červená tmavá hněda PERMANENTNÍ BARVENÍ

 POLOPERMANENTNÍ BARVENÍ

 BARVENÍ TÓN V TÓNU

BARVENÍ VLASŮ
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YOUR MAGIC
Staňte se odborníkem ve světě kreativity v barvení vlasů! Průlomová technologie pigmentů nejvyšší kvality!
YOUR MAGIC je systémem veganských, polopermanentních barev s vysokou účinností, kyselým pH a formulí 
obsahující až 99 % organických složek přírodního původu. Díky takovému složení jsme schopní zajistit nejvyšší 
kvalitu barvení vlasů, bez poškození vláken vlasu, jemné působení na pokožku hlavy a vlasy, žádná podráždění. 
Perfektní, gelová konzistence usnadňující aplikaci a pomáhající rozetřít barvu ve vlasech, zajišťující jednotný 
výsledek, a také usnadňuje splachování.

YOUR
MAGIC
PHY TO COLOR CREATIVIT Y

BARVENÍ VLASŮ
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200 ml

YOUR MAGIC
BARVICÍ / TÓNOVACÍ GEL NA VLASY

• 11 barevných odstínů
• systém úroveň / odlesk
• gelová formule
• bez amoniaku
• bez PPD, resorcinolu

0165250 – 6.0 – Dark Blonde
0165251 – 8.0 – Natural Blonde
0165252 – 5.6 – Red Brown
0165253 – 7.1 – Grey Blonde
0165254 – 7.4 – Copper Blonde
0165255 – 10.3 – Gold Platinum
0165256 – 2.01 – Grey Brown
0165257 – 4.71 – Intense Brown
0165258 – 7.74 – Bronze Blonde
0165259 – 9.21 – Pearl Irise
0165260 – 10.13 – Sand Platinum

    

YOUR MAGIC
11 ESSENTIAL DIRECT COLORS
Připravené k použití, veganská barva tón v tónu s gelovou formulí a širokou škálou tónů a odstínů, které se snadno identi-
fi kují, díky systému úroveň / odlesk, známému z tradičního barvení vlasů It’s Color nebo vegaského Beauty Fusion. YOUR 
MAGIC je přátelský vlasům, neobsahuje silikony, parabeny, lihy, Cocamide DEA, MEA, resorcinol, SLS/SLES a PPD – celková 
péče o vaše potřeby! Mohou ho používat i vegani.
Každý pigment ESSENTIAL DIRECT COLOR se může aplikovat zvlášť nebo ve spojení s:
• +Magic Bianco
• Intense Pigments
• odstíny Fashion Direct
• kondicionérem

YOUR
MAGIC
PHY TO COLOR CREATIVIT Y

BARVENÍ VLASŮ
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4 FASHION DIRECT COLORS
Připravené k použití polopermanentní barva ve výjimečných, módních, pastelových odstínech. YOUR MAGIC je přátelský 
vlasům, neobsahuje silikony, parabeny, lihy, Cocamide DEA, MEA, resorcinol, SLS/SLES a PPD – celková péče o vaše potře-
by! Mohou ho používat i vegani.
Každý pigment FASHION DIRECT COLOR se může aplikovat zvlášť nebo ve spojení s:
• +Magic Bianco
• odstíny Intense Pigments
• odstíny Essential Direct
• kondicionérem

YOUR
MAGIC
PHY TO COLOR CREATIVIT Y

200 ml

YOUR MAGIC
BARVICÍ / TÓNOVACÍ GEL NA VLASY

• 4 barevné odstíny
• perfektní na úrovní 10/11
• gelová formule
• bez amoniaku
• bez PPD, resorcinolu

0165261 – Peach
0165262 – Dove Grey
0165263 – Liliac
0165264 – Nude

BARVENÍ VLASŮ
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+MAGIC BIANCO
COLOR MULTIPLIER

Magic Bianco je hydratační bílé ředidlo barev, účinné s každým odstínem YOUR MAGIC, 
umožňuje získat měkčí pastelový dojem. Použitý samostatně vyrovnává pórovitost 
vlasů, hydratuje a zesvětluje, ale nemá barvicí vlastnosti a nebarví vlasy.

100 ml

YOUR MAGIC
KONCENTROVANÝ 
PIGMENT NA VLASY

• 8 barevných odstínů
• vysoká účinnost
• gelová formule
• bez amoniaku
• bez PPD, resorcinolu

0165266 – Gold 3/G
0165267 – Red 6/R
0165268 – Blue 11/B
0165269 – Green 8/M
0165270 – Violet 2/V
0165271 – Copper 4/C
0165272 – Magenta 26/VR
0165273 – Shocking Yellow

0165265
200 ml

YOUR MAGIC +MAGIC BIANCO
ŘEDIDLO PIGMENTŮ

• ředidlo barvy
• vyrovnává pórovitost vlasů
• gelová formule
• bez amoniaku
• bez PPD, resorcinolu

8 INTENSE PIGMENTS
Koncentrované pigmenty nejnovější generace 
s gelovou konzistencí, vyvinutý pro spolupráci 
s vašimi oblíbenými systémy barvení vlasů 
– IT’S COLOR nebo veganským
BEAUTY FUSION, čímž zvyšuje intenzitu,
zmírňuje nebo zintenzivňuje odlesky. Perfektně 
se hodí k oxidačnímu barvení vlasů v jakékoliv 
formě – permanentní, polopermanentní, 
nepermanentní, tón v tónu nebo Gloss.
Každý pigment se může aplikovat zvlášť 
nebo ve spojení s:
• permanentními oxidačními barvy
• +Magic Bianco
• odstíny Essential Direct
• odstíny Fashion Direct
• šamponem
• kondicionérem
• maskou

BARVENÍ VLASŮ
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YOUR
MAGIC
PHY TO COLOR CREATIVIT Y

Odstíny YOUR MAGIC

I N T E N S E  P I G M E N T S
koncentrované pigmenty

GREEN/8/M VIOLET/2/V MAGENTA/26/VR SHOCKING 
YELLOW

RED/6/R GOLD/3/G COPPER/4/C BLUE/11/B

E S S E N T I A L  D I R E C T  C O L O R S
intenzivní odstíny

F A S H I O N  D I R E C T  C O L O R S
módní, pastelové odstíny

PEACH LIL AC DOVE GREY NUDE

8 .0 - 8N

7.74 - 7WC 6.0 - 6N 4.71 - 4CHA

9.21 - 9VA 7.1 - 7A 2.01 - 2NA

10. 3 - 10G 10.13 - 10AG 5.6 - 5R 7.4 - 7C

+ M A G I C  B I A N C O
ředidlo bílé barvy

+MAGIC B IANCO

BARVENÍ VLASŮ
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DECO BEAUTY
Řada produktů na odbarvení vlasů, přizpůsobená ke každé technice zesvětlení
Profesionální řada produktů udržující vlasy v perfektní formě, současně zvyšuje kvalitu odbarvování vlasů na nejvyšší úro-
veň. Revoluční směs spojující přírodní aktivní složky, které mají silný osvěžující účinek, s vonnou kompozicí, zajišťuje dojem 
maximální péče.

0164083 0164084
1 kg 3 kg

DECO BEAUTY NO-AM
ZJASŇOVAČ VLASŮ

• Rychle působící pudr bez amoniaku
• obohacený mléčnými bílkovinami a bavlněným olejem
• postupné, účinné působení
• určen pro odolné a tlusté vlasy k zesvětlení
• bezprašná formule

0164080 0164081
1 kg 3 kg

DECO BEAUTY X-LIGHT
ZJASŇOVAČ VLASŮ

• bezprašný zjasňující pudr
• obsahuje bavlněný olej s účinky proti stárnutí
• efektivní a rychlý
• na přirozené a obarvené vlasy
• byl také obohacen modrými mikropigmenty 

zmírňujícími žluté a oranžové odstíny

0164086 0164087
1 kg 3 kg

DECO BEAUTY LOVELY LIGHT
ZJASŇOVAČ VLASŮ

• bezprašný zjasňující pudr
• obohacený výtažkem z kokosu
• obsahuje fi alové mikropigmenty zmírňující nežádoucí 

žluté odstíny
• zajišťuje jemný stupňovitý účinek
• určený pro přirozené nebo obarvené vlasy, tenké, 

slabé a citlivé

BARVENÍ VLASŮ
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0164077
1000 ml

DECO BEAUTY LOVELY LIGHT 3%
OXIDANT BAREV NA VLASY

• koncentrovaný aktivátor ve krému 
s ochrannými účinky

• obohacen pantenolem, výtažkem z měsíčku 
a středomořské borovice

• vyvinutý k speciálním aplikacím s zjasňujícím pudrem 
Lovely Light

• zajišťuje perfektní, krémovou konzistenci směsi
• dostupný ve 3 koncentracích

0164078
1000 ml

DECO BEAUTY LOVELY LIGHT 6%
OXIDANT BAREV NA VLASY

• koncentrovaný aktivátor ve krému 
s ochrannými účinky

• obohacen pantenolem, výtažkem z měsíčku 
a středomořské borovice

• vyvinutý k speciálním aplikacím s zjasňujícím pudrem 
Lovely Light

• zajišťuje perfektní, krémovou konzistenci směsi
• dostupný ve 3 koncentracích

0164079
1000 ml

DECO BEAUTY LOVELY LIGHT 9%
OXIDANT BAREV NA VLASY

• koncentrovaný aktivátor ve krému 
s ochrannými účinky

• obohacen pantenolem, výtažkem z měsíčku 
a středomořské borovice

• vyvinutý k speciálním aplikacím s zjasňujícím pudrem 
Lovely Light

• zajišťuje perfektní, krémovou konzistenci směsi
• dostupný ve 3 koncentracích

your professional safeguard

ADDITIVE

A
L

D
EHYD

E
S

0164070
3 × 100 ml

MULTIPHLEX PERFEKTOR
OŠETŘENÍ VLASŮ OBNOVUJÍCÍ DISULFIDICKÝ MŮSTEK

• kúra na bázi organických látek
• určen pro použití ve spojení s každým typem chemického ošetření vlasů
• napomáhá udržet zdravé vlasy při barvení i při odbarvování vlasů
• utěsňuje a posiluje poškozený disulfi dický můstek
• neobsahuje silikony, sulfáty, aldehydy a ostatní agresivní chemikálie

MULTIPHLEX
MULTIPHLEX je ošetření vyvinuté na bázi organic-
kých látek, určené pro použití ve spojení s každým 
typem chemického ošetření vlasů. Napomáhá udr-
žet zdravé vlasy v průběhu jejích odbarvování, utěs-
ňuje a posiluje poškozené keratinové vazby. Výsled-
kem čehož jsou hydratované a vyživené vlasy.
Neobsahuje silikony, sulfáty, aldehydy a ostatní ag-
resivní chemikálie.

BARVENÍ VLASŮ
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LOLA
Tónující, snadno použitelná maska   na vlasy s vyživujícím a rozjasňujícím účinkem a podmanivou vůní
LOLA dodá vašim vlasům maximální rozjasnění a lesk a zaručí WOW efekt! Zvyšte intenzitu barvy dodejte svým vlasům 
maximální lesk! Prodlužte barvicí efekt v salonu a užívejte si výraznou a intenzivní barvu déle! Odstraňte nežádoucí refl ux 
kyseliny, žádný amoniak nebo oxidanty! Díky přirozené, rozjasňující a vyživující síle tónovací masky LOLA si můžete užít 
pocit neuvěřitelné hebkosti vašich vlasů a intenzivní barvy na dlouhou dobu.

200 ml

LOLA
TÓNOVACÍ MASKA NA VLASY

• zvyšuje intenzitu barvy
• prodlužuje výsledek barvení vlasů
• neobsahuje amoniak a oxidanty
• má rozjasňující účinky
• snadno použitelná
• neobsahuje silikony, minerální oleje a produkty frakční 

destilace ropy, parabeny, SLS, SLES, lepek

0165200 – Scarlet
0165201 – Sun
0165202 – Coral
0165203 – Almond
0165205 – Blueberry
0165207 – Caramel
0165206 – Choco
0165204 – Orchid

20 ml

LOLA
TÓNOVACÍ MASKA NA VLASY

• zvyšuje intenzitu barvy
• prodlužuje výsledek barvení vlasů
• neobsahuje amoniak a oxidanty
• má rozjasňující účinky
• snadno použitelná
• neobsahuje silikony, minerální oleje a produkty frakční 

destilace ropy, parabeny, SLS, SLES, lepek

0165208 – Scarlet

0165209 – Sun

0165210 – Coral

0165211 – Almond

0165213 – Blueberry

0165214 – Caramel

0165218 – Choco

0165212 – Orchid

SLS/SLES

FREE

BARVICÍ KÚRA

23Vše pro vlasy

AR
TE

GO



0164300 0164301
250 ml 1000 ml

RAIN DANCE
COLOR SHAMPOO
ŠAMPON NA OBARVENÉ VLASY

• udržuje lesklou a intenzivní barvu
• vyživuje vlasy, obnovuje jejích přirozenou měkkost
• obsahuje výtažek z quinoa, který chrání a udržuje 

barvu po delší dobu
• esenciální oleje tsubaki, arganový a kaméliový 

hydratují a poskytují vlasům měkkost
• bez parabenů

0164302 0164303
250 ml 1000 ml

RAIN DANCE
COLOR CONDITIONER
KONDICIONÉR NA OBARVENÉ VLASY

• prodlužuje lesk a intenzitu barvy
• usnadňuje rozčesávání
• vyživuje vlasy
• výtažek z quinoa chrání a udržuje barvu po delší dobu
• bez parabenů

0164304 0164305
250 ml 1000 ml

RAIN DANCE
HYDRA SHAMPOO
INTENSIVNĚ HYDRATAČNÍ ŠAMPON

• posiluje a obnovuje lesk jemným vlasům
• ponechává měkké, lehké a hluboce vyživené vlasy
• obsahuje proteiny hedvábí a směs aminokyselin
• formule Luminescine
• pohlcuje UV záření a mění je na viditelné světlo, 

díky čemu jsou vlasy lesklejší

RAIN DANCE
Přírodní hydratace vlasů
řada botanických, certifi kovaných ošetřovacích produktů vyvinutých pro perfektní hydrataci vlasů a pro jejích zdraví 
a krasu. Kosmetika RAIN DANCE vytvořená na základě 18 přírodních aktivních složek, bez sulfátů, SLS/SLES, parabenů, 
derivatů ropy. Je také důležité zmínit, že byly vyrobeny s použitím energie pouze z obnovitelných zdrojů.

PÉČE
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0164306 0164307
250 ml 1000 ml

RAIN DANCE
HYDRA CONDITIONER
KONDICIONÉR NA VLASY

• obsahuje formuli AQ-Save
• má regenerační účinky
• vyživuje vlasy, zanechává hedvábní, měkký 

a lesklý dojem
• je obohacen proteiny hedvábí a směs aminokyselin
• bez parabenů

0164308 0164309
250 ml 1000 ml

RAIN DANCE
VOLUME SHAMPOO
ŠAMPON NA VLASY

• zvyšuje objem tenkých vlasů
• posiluje vlasy a vrací jim lesk
• mořský kolagen, glycerin a erythritol hluboce 

vyživuje vlasy
• jemná, krémová konzistence
• bez parabenů

0164317
150 ml

RAIN DANCE
HYDRATING MILK SPRAY
HYDRATAČNÍ KONDICIONÉR 
NEVYŽADUJÍCÍ OPLACHOVÁNÍ

• usnadňuje sušení a modelování, hydratuje vlasy
• obsahuje certifi kované etherické oleje tsubaki, 

arganový a kaméliový
• dodává lesk a vyživuje vlasy
• bez splachování
• bez parabenů

0164320
150 ml

RAIN DANCE
THERMOACTIVE REPAIR FLUID
TEPELNĚ AKTIVNÍ FLUID NA VLASY

• fl uid s regeneračními a uzavírajícími kutikulu účinky
• hluboce regeneruje vlasy, způsobí, že jsou tlustší 

a více fl exibilní
• zklidňuje, chrání a zabraňuje krepatění
• obsahuje organický olivový olej a olej ze španělského 

artyčoku s hydratačními účinky
• bez parabenů

0164318 0164319
250 ml 500 ml

RAIN DANCE
HYDRA BOOSTER
HYDRATAČNÍ MASKA

• zajišťuje hlubokou hydrataci
• usnadňuje rozčesávání, změkčuje vlasy
• obsahuje certifi kované aktivní složky

– etherické oleje tsubaki, arganový a kaméliový
• vyhlazuje a dodává vlasům lesk
• bez parabenů

0164315 0164316
250 ml 500 ml

RAIN DANCE
DEEP REPAIR
REGENERAČNÍ MASKA

• obnovuje a posiluje strukturu vlasů
• regeneruje vlasové vlákno, zvyšuje hustotu, 

fl exivnost a měkkost
• kyselé pH uzavírá kutikulu
• obsahuje certifi kované látky – organický olivový olej a 

olej ze španělského artyčoku
• bez parabenů

PÉČE
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0164314
150 ml

RAIN DANCE
FLEX MOUSSE
HYDRATAČNÍ PĚNA NA VLASY

• zabraňuje krepatění
• obsahuje výtažek ze zelené kávy s antioxidačními 

účinky, keratin změkčující vlasy, a také výtažek z ostré 
papriky, která vyživuje a chrání vlasy

• bez parabenů

0164313
75 ml

RAIN DANCE
RICH SERUM OIL
SÉRUM NA VLASY

• sérum nevyžaduje splachování
• chrání vlasy proti vysokým teplotám
• obsahuje certifi kované organické oleje 

– tsubaki, arganový a kaméliový
• přidává lesk a měkkost bez zatížení
• neobsahuje parabeny

0164310
150 ml

RAIN DANCE MULTI-BENEFIT 
LEAVE ON SPRAY
MULTIFUNKČNÍ KONDICIONÉR 
BEZ SPLACHOVÁNÍ

• obnovuje vnější strukturu vlasů
• vyživuje a usnadňuje jejích rozčesávání
• nezatěžuje
• obsahuje obnovující keratin a rozjasňující vlasy sericin
• bez parabenů

0164321
75 ml

RAIN DANCE
VELVET HAND BUTTER
MASLO NA RUCE

• při styku s kůží se mění na zklidňující olej
• vyživuje a zpomaluje stárnutí
• okamžitě a dlouhodobě hydratuje pokožku
• obsahuje vysokou koncentraci oleje Marula 

a másla Mafura
• bez parabenů

0164311
150 ml

RAIN DANCE
REPLENISHING CREAM
MODELUJÍCÍ KRÉM NA VLASY

• zpružňující a modelující tepelně ochranný krém
• zabezpečující vlasy proti působení vysoké teploty
• pokrývá vlákna vlasů speciálním fi ltrem, který chrání 

a kryje proti UV záření
• antioxidační účinky

0164312
50 ml

RAIN DANCE
BLOOMING ELIXIR
SÉRUM STIMULUJÍCÍ RŮST VLASŮ

• sérum v podobě gelu zastavuje vypadávání vlasů
• stimuluje růst vlasů a povzbuzuje krevní oběh 

kolem vlasových váčků
• má antioxidační a protizánětlivé účinky
• obsahuje kyselinu hyaluronovou, která posiluje 

a hydratuje vlasy, a také vyživující vlasové 
cibulky Ženšen

PÉČE
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0165890
200 ml

SUNRISE NOURISHING
HAIR & BODY SHAMPOO
VYŽIVUJÍCÍ ŠAMPON 2V1

• jemně očisťuje pokožku hlavy a vlasy
• sprchový gel a šampon v jednom
• chrání a fi xuje barvu obarvených vlasů
• obsahuje arganový etherický olej a betain, které 

hydratují a vyživují vlasy
• zajišťuje komplexní péči na cestách

0165891
100 ml

SUNRISE RESTORING
NO RINSE FLUID
DVOJFÁZOVÝ FLUID BEZ SPLACHOVÁNÍ

• obohacen etherickým olejem Chia
• chrání a fi xuje barvu obarvených vlasů
• neobsahuje SLS/SLES
• má antioxidační a hydratační účinky
• bez splachování

0165892
150 ml

SUNRISE
SUN PROTECTIVE OIL
OCHRANNÝ OLEJ NA VLASY

• neobsahuje SLS/SLES
• obohacen arganovým olejem a olejem Chia
• zajišťuje měkkost vlasům a efektivní ochranu
• má lehkou konzistenci
• zabezpečuje barvu

SUNRISE
Certifi kovaná ochrana proti slunci
Efektivní ochrana vlasů proti slunci, UV záření a škodlivé účinky vnějších faktorů, jako je chlor, nebo slaná voda.

SLS/SLES

FREE

PÉČE
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0165707 0165709
250 ml 1000 ml

EASY CARE T RESCUE
ŠAMPON PROTI VYPADÁVÁNÍ VLASŮ

• obsahuje mořské řasy, které dodávají minerální soli a posilující látky (Vitaplex™)
• Ženšen, jinan dvoulaločný a grešík povzbuzující vlásečnicový oběh 

krve (Trichogen™)
• soja obsahuje proteiny a enzymy stimulující růst vlasů (Trichogen™)
• etherický olej z tropické trávy vetiver pečuje o pokožku, relaxuje a uklidňuje
• šampon neobsahuje parabeny

0165711
10 × 8 ml

EASY CARE T RESCUE
KÚRA PROTI VYPADÁVÁNÍ VLASŮ

• obsahuje koncentrovanou dávku výživových látek
• povzbuzuje oběh krve v pokožce hlavy a zrychluje růst vlasů
• má silné protibakteriální účinky
• viditelné výsledky hned po 1. použití
• neobsahuje parabeny

EASY CARE T
Speciální péče o vlasy bez parabenů
Přirozená péče o vlasy a pokožku hlavy s využitím fytoterapie a aromaterapie. Tyto perfektní produkty pro péči o pro-
blematickou pokožku hlavy – umožňují udržet zdravou pokožku hlavy, odstraňují kožní potíže a posilují vlasové cibulky. 
Neobsahují parabeny.

PÉČE
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0165715 0165717
250 ml 1000 ml

EASY CARE T CLARITY
ŠAMPON PROTI LUPŮM

• produkt pro péči o vlasy a pokožku hlavy
• obsahuje Hexamidin-Diisetionát omezující rozvoj bakterií a plísní a také olej 

z tymiánu a olej z čajovníkového stromu zklidňující podráždění
• vrací rovnováhu pokožky hlavy, očisťuje, zbavuje lupů

0165713
100 ml

EASY CARE T CLARITY
FLUID PROTI LUPŮM

• protiplísňový produkt s očisťujícími účinky
• připravuje pokožku hlavy na účinky šamponu a masky z této řady
• očisťuje pokožku hlavy
• obsahuje olej z čajovníkového stromu
• vrací rovnováhu pokožce hlavy

0165719
150 ml

EASY CARE T CLARITY
MASKA PROTI LUPŮM

• zmenšuje pocit svědění a zarudnutí pokožky hlavy
• vrací rovnováhu pokožky hlavy
• obsahuje výtažek z rozmarýnu se zklidňujícími 

účinky, výtažek z bílého tymiánu a olej 
z čajovníkového stromu

• očisťuje pokožku, zbavuje lupů

0165721 0165723
250 ml 1000 ml

EASY CARE T BALANCE
OČISŤUJÍCÍ ŠAMPON PROTI 
NADMĚRNÉ MASTNOTĚ

• umožňuje omezit tvorbu kožního mazu
• speciálně vyvinutá bylinková směs vrací rovnováhu 

pokožce hlavy
• šampon obsahuje: oregano a slunečnicový olej, který 

zklidňuje podráždění, a také rozmarýn posilující vlasy 
a sladký pomeranč s očisťujícími účinky

0165725
150 ml

EASY CARE T BALANCE
OČISŤUJÍCÍ MASKA

• do velké míry omezuje tvorbu kožního mazu
• zaručuje efektivní očišťování pokožky hlavy
• zklidňuje podráždění, zarudnutí a škrábance pokožky
• maska obsahuje sladký pomeranč s očisťujícími účinky, 

bílým tymiánem a rozmarýnem, které posilují vlasy
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0165729 0165730
250 ml 1000 ml

EASY CARE T DREAM
VÝŽIVOVÝ ŠAMPON NA VLASY

• určen pro profesionální zákroky obnovy vlasů
• chrání a vyživuje obarvené vlasy a vlasy po odbarvení
• keratinová ochrana způsobí, že vlasy jsou lesklé 

a zdravé
• šampon neobsahuje SLS/SLES
• perfektní pro citlivou pokožku hlavy

0165727
1000 ml

EASY CARE T DREAM
OČISŤUJÍCÍ ŠAMPON NA VLASY

• jemně umývá vlasy, vrací zdravý přirozený vzhled
• připravuje vlasy na obnovující kúru díky 

alkalickému pH
• rozevírá kutikulu
• obsahuje rostlinné oleje, wasabi, skořice a sericin
• zejména se doporučuje pro aplikaci po agresivních 

kadeřnických zákrocích

0165740
12 × 8 ml

EASY CARE T DREAM
AMPULKA PRO OBNOVU VLASŮ

• pečující kůra na poškozené vlasy a bez lesku
• obsahuje keratin v tekuté formě, která spojuje kutikulu
• dává vlasům hladkost a měkkost
• chrání proti škodlivým vlivům UV záření
• usnadňuje rozčesávání a hydratuje

0165734 0165735
150 ml 500 ml

EASY CARE T DREAM
MASKA PRO OBNOVU VLASŮ

• umožňuje efektivně obnovit a vyhladit vnější strukturu vlasů
• obsahuje nejnovější generaci silikony a přírodní proteiny hedvábí
• zajišťuje hlubokou hydrataci a ochranu zničených vlasů
• má příjemnou lehkou konzistenci
• neobsahuje SLS/SLES

0165732
500 ml

EASY CARE T K-FLUID DREAM
KERATINOVÝ FLUID PRO OBNOVU VLASŮ

• obsahuje koncentrovanou dávku glycerinu, protein hedvábí, keratinu a olejů
• vyživuje a regeneruje vlasová vlákna uvnitř vlasů i na jejích povrchu
• formule posílená glyoxalovou kyselinou
• redukce krepatění vlasů
• má lehkou konzistenci
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0165800 0165801
250 ml 1000 ml

GOOD SOCIETY
RICH COLOR 02
ŠAMPON NA OBARVENÉ VLASY

• chrání barvu těsným uzamčením kulikuly
• obsahuje wasabi, guarovou mouku a pantenol
• pomáhá udržet barvu a lesk vlasů na delší dobu
• zabezpečuje barvu proti UV záření

0165803 0165804
200 ml 1000 ml

GOOD SOCIETY
RICH COLOR 02
KONDICIONÉR NA OBARVENÉ VLASY

• usnadňuje rozčesávání
• obsahuje wasabi a guarovou mouku
• pomáhá udržet barvu a lesk vlasů na delší dobu
• zabezpečuje barvu proti UV záření
• obsahuje pantenol

0165806 0165807
250 ml 1000 ml

GOOD SOCIETY GENTLE 
VOLUME 95
ŠAMPON ZVYŠUJÍCÍ OBJEM VLASŮ

• perfektně pečuje o tenké a jemné vlasy
• přidává na objemu bez zatěžování
• šampon obohacen guarovou moukou, pantenolem 

a mikroelementy
• charakterizuje se čerstvou vůní, která 

povzbuzuje smysly
• dává vlasům zdravý vzhled a usnadňuje 

tvarování vlasů

GOOD SOCIETY
Každodenní péče o vlasy
Produkty pro péči o vlasy a pokožku hlavy, přizpůsobené potřebám každého člověka. Najděte svůj unikátní kód krásy, aby 
dostat ze svých vlasů co je nejlepší.

SLS/SLES

FREE
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0165809 0165810
200 ml 1000 ml

GOOD SOCIETY
GENTLE VOLUME 95
KONDICIONÉR ZVYŠUJÍCÍ OBJEM VLASŮ

• perfektně pečuje o tenké a jemné vlasy
• přidává na objemu bez zatěžování
• šampon obohacen guarovou moukou, pantenolem 

a mikroelementy
• zabraňuje třepení konečků
• udržuje příslušnou úroveň hydratace uvnitř vlasů

 

0165812
150 ml

GOOD SOCIETY GENTLE 
VOLUME 95 ROOT SPRAY
SPRAY ZVYŠUJÍCÍ OBJEM OD KOŘÍNKŮ

• dává tenkým a jemným vlasům objem a tloušťku
• změkčuje a dodává lesk vlasům
• obsahuje směs aminokyselin, aminosacharidů 

a vitaminů
• pomáhá posílit vlasy a dodat objem od kořínku

 

0165814 0165815
250 ml 1000 ml

GOOD SOCIETY
EVERY DAY 78
KAŽDODENNÍ ŠAMPON NA VLASY

• jemný šampon zajištující vyživování
• hydratuje a jemně očisťuje
• určený pro časté použití
• formule obohacená medem a aloe vera
• produkt obsahuje také olej z čajovníkového stromu

 

0165817 0165818
200 ml 1000 ml

GOOD SOCIETY EVERY DAY 78
KAŽDODENNÍ KONDICIONÉR NA VLASY

• kondicionér se perfektně hodí pro každodenní 
péči vlasů

• obsahuje med, který vyživuje, změkčuje a 
rozjasňuje vlasy

• olejek z čajovníkového stromu jemně očisťuje vlasy
• aloe vera hydratuje a chrání vlasy
• produkt dodává vlasům výživové a ochranné látky

 

0165820 0165821
250 ml 1000 ml

GOOD SOCIETY PERFECT CURL 30
ŠAMPON NA KUDRNATÉ VLASY

• díky každodennímu použití kudrnaté vlasy získávají 
lesk, fl exivnost a jsou velmi disciplinované

• umožňuje zdůraznit vlnění loknu
• usnadňuje rozčesávání
• zabraňuje krepatění a motaní vlasů

 

0165823 0165824
200 ml 1000 ml

GOOD SOCIETY PERFECT CURL 30
KONDICIONÉR NA KUDRNATÉ VLASY

• umožňuje se radovat lesklými, disciplinovanými pásy
• zdůrazňuje vlnění loken
• usnadňuje rozčesávání
• zabraňuje krepatění a motaní vlasů
• tvoří na povrchu vlasů jemnou vrstvu, zajišťuje 

ochranu proti působení vnějších faktorů

 

PÉČE

32 Vše pro vlasy



0165826
100 ml

GOOD SOCIETY
PERFECT CURL 30
MODELUJÍCÍ KRÉM

• určuje a zdůrazňuje vlnění loken
• chrání vlasy proti škodlivému vlivu vysoké teploty
• perfektně se hodí k použití před sušením vlasů fénem 

s difuzorem
• po použití přípravku vlasy budou měkké a lesklé
• usnadňuje rozčesávání

 

0165828 0165829
250 ml 1000 ml

GOOD SOCIETY
SOFT SMOOTHING 44
ŠAMPON VYHLAZUJÍCÍ VLASY

• šampon obohacený jojobovým olejem, irským 
mechem a vitaminem E

• změkčuje a vyhlazuje nezkrotné vlasy
• po aplikaci eliminuje statickou elektřinu a vlasy 

se nekroutí
• šampon má příjemnou, relaxační vůni
• vlasy jsou měně náchylné na působení vlhka

 

0165831 0165832
200 ml 1000 ml

GOOD SOCIETY
SOFT SMOOTHING 44
KONDICIONÉR VYHLAZUJÍCÍ VLASY

• šampon obohacený jojobovým olejem, irským 
mechem a vitaminem E

• chrání vlasy a dodává jim lesk
• způsobí, že jsou měkké a hladké
• zrychluje jejích sušení a zabezpečuje proti 

působení vlhka
• má příjemnou, relaxační vůni

0165834
100 ml

GOOD SOCIETY
SOFT SMOOTHING 44
ROVNACÍ KRÉM

• vyhlazuje vlasy
• zabraňuje jejích krepatění
• zajišťuje dojem disciplinovaných a rovných vlasů
• přidává lesk a usnadňuje rozčesávání
• chrání vlasy proti škodlivému působení 

vysokých teplot

0165836 0165837
250 ml 1000 ml

GOOD SOCIETY
INTENSE HYDRATION 26
INTENSIVNĚ HYDRATAČNÍ ŠAMPON

• určen pro péči o přesušené a zničené vlasy
• zabraňuje ztrátě vlhkosti, efektivně hydratuje 

a vyživuje vlasy
• vyhlazuje je díky obsahu pantenolu
• nezatěžuje

 

0165839
150 ml

GOOD SOCIETY
INTENSE HYDRATION 26
HYDRATAČNÍ KONDICIONÉR 
BEZ SPLACHOVÁNÍ

• působí proti stárnutí
• přítomný keratin opravuje strukturu vlasu z venku
• kyselina hyaluronová obnovuje správný obsah vody 

ve vlasech
• zlepšuje vzhled a formu vlasů
• kondicionér neobsahuje parabeny
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0165841 0165842
250 ml 1000 ml

GOOD SOCIETY
SHINY GREY 51
ŠAMPON PRO 
ZESVĚTLENÉ VLASY

• šampon se perfektně hodí pro šedivé 
nebo zesvětlené vlasy

• neutralizuje žluté odlesky na zesvětlených 
vlasech

• přidává lesk
• způsobuje, že vlasy vypadají přirozeně
• obsahuje výtažek ze slunečnicového oleje, 

guarovou mouku a glycerol

0165844
250 ml

GOOD SOCIETY 
REFRESHING SPORT 51
OSVĚŽUJÍCÍ ŠAMPON 2V1

• šampon 2v1
• vyvinutý pro fyzický aktivní osoby
• perfektní po tréninku - vrací optimální 

úroveň hydratace vlasů
• relaxuje pokožku hlavy
• neobsahuje SLS/SLES a parabeny

0165846
150 ml

GOOD SOCIETY
EQ FACTOR SPRAY 51
KONDICIONÉR BEZ 
SPLACHOVÁNÍ PRO 
NAROVNÁVÁNÍ PÓROVITOSTI 
VLASŮ

• universální kondicionér na vlasy bez 
splachování

• usnadňuje rozčesávání
• přidává vlasům lehkost a lesk
• vyrovnává pórovitost vlasů
• perfektně se hodí při barvení vlasů

0165848
75 ml

GOOD SOCIETY
ARGAN OIL 51
ARGANOVÉ SÉRUM NA VLASY

• obohacené arganovým olejem
• po aplikaci jsou vlasy hedvábní, snadno se 

rozčesávají, jsou lehké a měkké
• sérum chrání proti teplu fénu a 

žehličky na vlasy
• má vyhlazující účinky a 

zabraňuje krepatění
• certifi kovaný certifi kátem ECOCERT

0165861
100 ml

GOOD SOCIETY
GLOSS SERUM 99
ANTISTATICKÉ SÉRUM 
NA VLASY

• sérum je obohaceno lněným olejem
• způsobí, že jsou vlasy hedvábní 

a snadno se rozčesávají
• chrání proti teplu fénu a žehličky 

na vlasy
• má vyhlazující účinky a zabraňuje 

krepatění
• přidává vlasům lesk

0165862
100 ml

GOOD SOCIETY
FIBER PASTE 99
MODELUJÍCÍ PASTA

• obohacená rýžovým olejem
• zajišťuje kontrolu a dlouhodobé 

ustálení účesů
• doporučuje se pro tenké a slabé vlasy
• zvyšuje objem a zpružňuje vlasy
• perfektní pro dosažení dojmu 

kontrolovaného nepořádku

0165860
250 ml

GOOD SOCIETY
WET GEL 99
MODELUJÍCÍ GEL

• určený pro modelování za mokra
• obohacen jojobovým olejem
• má čerstvou vůni Tamarindu indického 

a višňového květu
• zdůrazňuje přirozené vlnění vlasů, a také 

zpružňuje lokny
• vhodný také na suché vlasy jako lehký 

stylizační ustalovač

0165863
250 ml

GOOD SOCIETY 
MOLDING MOUSSE 99
PĚNA NA MODELOVÁNÍ VLASŮ

• má průměrnou ustalovací úroveň
• pěna je obohacená olejem 

z pšeničných výhonků
• přidává vlasům pružnost a lesk
• zajišťuje dlouhodobé ustálení
• zvyšuje objem vlasů, a neslepuje je
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0164168 0164169
100 ml 500 ml

NEW HAIR SYSTEM
ULTIMATE TREATMENT PLUS
ZÁKROK VYHLAZUJÍCÍ VLASY

• má smyslnou vůni jasmínu a granátu
• usnadňuje rozčesávání
• obsahuje hydrolyzovaný keratin, který vyživuje a obnovuje vlasy
• produkt je obohacen také intenzivně hydratační pyrrolidonovou karboxylovou kyselinou (PCA)
• kúra neobsahuje formaldehyd, glutaraldehyd a parabeny

   

NEW HAIR SYSTEM
Vyhlazení a obnovení vlasů. Trvalá stylizace
Inovativní kúra, která spojuje působení glyoxalové kyseliny s keratinem. Na bází inteligentní molekulární struktury 
s kontrolovaným uvolňováním aktivních složek.

STYLING
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0165111 0165112 0165113
100 ml 250 ml 500 ml

TOUCH HOT SHOT
LAK NA VLASY

• fi xuje a chrání před vlhkem
• zabraňuje krepatění vlasů
• nezatěžuje a zaručuje velkou plasticitu
• lze aplikovat dvakrát, aby získat trvanlivější výsledek
• bez parabenů

0165114
250 ml

TOUCH STRONG BOND
LAK NA VLASY

• extrémně ustaluje účes
• přidává vlasům hustotu a lesk
• rychlé schne a nezanechává neestetické sedimenty
• má příjemnou vůni manga
• bez parabenů

0165107
250 ml

TOUCH SHINE BRIGHT
SPRAY ZVYŠUJÍCÍ LESK

• zabraňuje krepatění vlasů a neutralizuje 
statickou elektřinu

• má pižmové smyslné aroma s květinovými 
a vanilkovými tóny

• zdůrazňuje řeznou čáru a zář barvy vlasů
• přidává lesk jejích struktuře
• bez parabenů

TOUCH
Péče, ochrana a stylizace vlasů
Produktová řada vyvinutá spojením kreativity, inovace a krásy. Novátorské metody využití rostlin – tj. FYTOSTABILIZACE 
– zajišťující ohromující výsledky. Všechny produkty neobsahují parabeny a jsou vyrobené s použitím energie pouze z ob-
novitelných zdrojů.
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0165105
200 ml

TOUCH CONTROL FREAK
MODELUJÍCÍ GEL

• zajišťuje dlouhodobou kontrolu 
a pružnost

• zaručuje dojem perfektního vyhlazení 
a precizních tvarů účesu

• zvyšuje tloušťku tenkých vlasů, 
umožňuje jejích modelování

• uspořádává neklidné vlasy, dává 
přírodní vzhled

• bez parabenů

 

0165106
200 ml

TOUCH ROCK ME
SILNĚ FIXUJÍCÍ GEL

• nabídka určena osobám, které nemají 
strach z extrémní stylizace

• mocný gel na bází zelené kávy, který 
zajišťuje kontrolu účesu, maximální 
fi xaci a dojem perfektně upravených 
a naleštěných vlasů

• bez parabenů

0165104
100 ml

TOUCH BE MATT
MATOVACÍ VOSK NA VLASY

• přidává vlasům objem a 
zlepšuje texturu

• zajišťuje průměrnou fi xaci, matuje 
strukturu vlasu

• perfektně se hodí na pružné 
a geometrické stylizace

• obsahuje brazilskou hlínu, která má 
protibakteriální, mineralizující a 
posilující účinky

• bez parabenů
 

0165116
100 ml

TOUCH GET SHINY
VOSK ZVYŠUJÍCÍ LESK VLASŮ

• modeluje a zvyšuje lesk vlasu
• uspořádává vlasy, perfektně tvaruje 

a současně rozjasňuje
• perfektně se hodí k mokrým 

a geometrickým stylizacím
• obsahuje olej ze semen Chia
• bez parabenů

0165109 0165110
250 ml 400 ml

TOUCH UP & DOWN
LAK NA VLASY

• ekologický lak bez plynu a parabenů
• chrání vlasy proti vlhku
• zvyšuje objem vlasů a lesk
• zajišťuje průměrný stupeň fi xace
• nezatěžuje vlasy, nezanechává 

sediment a snadno se vyčesává

 

0165100
200 ml

TOUCH BEAUTY PRIMER
REVITALIZAČNÍ FLUID

• přidává hustotu a objem tenkým vlasům
• má revitalizační účinky, díky výtažku ze 

semen Limanthes alba
• zajišťuje vitalitu zesláblým vlasům
• perfektní pro použití před stříháním
• neobsahuje parabeny

 

0165103
250 ml

TOUCH FOREVER SMOOTH
VYHLAZUJÍCÍ VLASY ZÁKROK

• dlouhodobé zkrocení vlasů
• zabraňuje krepatění díky obsahu semen 

Tamarindu indického
• výsledek vydrží i 2-3 mytí
• významně zkracuje dobu sušení 

a modelování
• krém neobsahuje parabeny

 

0165101
250 ml

TOUCH SEA STYLE
SPRAY S MOŘSKOU SOLÍ

• zvýrazňuje texturu a tvaruje vlasy
• obohacený krystaly provensálské soli
• perfektně se hodí na přípravu objemné 

stylizace a přidržení vlasů
• neobsahuje parabeny
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0165117
100 ml

TOUCH CURL MUST
KRÉM NA LOKNY

• určen ke stylizaci kudrnatých a velmi vlnitých vlasů
• perfektně zvýrazňuje lokny a fi xuje jejích vlnění
• zabraňuje krepatění, hydratuje a pečuje
• obsahuje výtažek z olivových listů a semen ječmene
• bez parabenů

0165115
10 g

TOUCH NO LIMITS
PUDR ZVYŠUJÍCÍ OBJEM

• zvyšuje objem vlasů během každé stylizace
• obsahuje výtažek z olivového stromu 

a semen ječmene
• obohacen také pantenolem
• chrání proti škodlivému působení UV záření
• bez parabenů

0165102
150 ml

TOUCH PURE WAVES
MODELUJÍCÍ PĚNA NA VLASY

• vytvořená na bází kukuřičného škrobu
• perfektně zdůrazňuje přirozenou formu vlasů
• zvyšuje objem a fi xuje účes
• zvyšuje pružnost vlasů
• neobsahuje parabeny

QUALIFY
Super modelující řada pro stylizaci 
vlasů, zajišťuje pevnou fi xaci kaž-
dého i nejvíce fantazijního účesu 
a maximální kontrolu vlasů, bez 
jejích zatěžování a slepování. Díky 
produktům QUALIFY lze dosáh-
nout světlou a velmi přirozenou 
konečnou úpravu účesu.

   

0165555
500 ml

QUALIFY
LAK NA VLASY

• zajišťuje pevnou fi xaci každého účesu
• poskytuje maximální kontrolu vlasů
• nezatěžuje a neslepuje vlasy
• přidává lesk
• zaručuje velmi přirozené konečné 

provedení účesu

   

0165575
300 ml

QUALIFY
PĚNA NA VLASY

• kosmetika pro stylizaci vlasů nové generace
• zajišťuje pevnou fi xaci každého účesu
• zvyšuje objem vlasů a neslepuje je
• po použití pěny se vlasy lesknou, jsou měkké 

a chmýřovité, a také výjimečně náchylné 
na stylizaci
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0164090
2 × 100 ml

PRETTY CURL DO WŁOSÓW 
NORMALNYCH
TEKUTINA PRO TRVALOU ONDULACI

• jednofázová trvalá ondulace
• jemná, alkalická
• regeneruje a obnovuje poškozené keratinové vlákna
• vlasy jsou po zákroku hladké a lesklé
• produkt byl obohacen mléčnými 

a hedvábnými proteiny

0164095
2 × 100 ml

PRETTY CURL DO WŁOSÓW 
FARBOWANYCH
TEKUTINA PRO TRVALOU ONDULACI

• jednofázová trvalá ondulace
• jemná, alkalická
• regeneruje a obnovuje poškozené keratinové vlákna
• vlasy jsou po zákroku hladké a lesklé
• produkt byl obohacen mléčnými 

a hedvábnými proteiny

0164141
300 ml

PARAMETER T
SOFT REVOLUTION
PĚNA PRO TRVALOU ONDULACI

• pěna s jemnými účinky dočasně vlní vlasy
• přidává objem, který se udrží po dobu 4 až 8 týdnů
• formule na bází cysteaminu
• produkt neobsahuje amoniak a thioglykolát
• nevyžaduje tradiční fázi neutralizace

PRETTY CURL
Jemná jednofázová trvalá ondulace, obohacená mléčnými a hedvábnými 
proteiny. Určená pro přirozené a obarvené vlasy. Umožňuje vytvořit pevné, 
výrazné a dlouhodobé vlnění bez ztráty pružnosti a zdravé kondice vlasů.

PARAMETER T
Revoluční přípravek pro 
stylizaci vlasů, umožnující 
dosáhnout dočasný dojem 
trvalé ondulace. Neobsahuje 
amoniak, thioglykolát a umělé 
fi xační látky. Lokny se udržují 
po dobu 4 až 6 týdnů.
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NEJVĚTŠÍ ZKUŠENOST V EVROPĚ V JEDNÉ ZNAČCE

Mila Professional je polská značka vlasové kosmetiky s rozsáhlými zkušenostmi na evropském trhu. Unikátní vysoce kvalitní 
produkty nabízené společnosti jsou vytvářeny pod dohledem odborníků ze společnosti Polwell, kteří prodávají profesio-
nální kadeřnickou kosmetiku již více než 20 let. Dnes se Mila Professional může pochlubit širokou nabídkou inspirujících 
produktů pro péči o vlasy, barvení a styling. Produktová řada Mila Professional byla vyvinuta kreativním způsobem, odpo-
vídá potřebám zákazníků a usnadňuje jejich práci a zároveň zajišťuje, že její výsledek je originální, zajímavý a profesionální 
– a to vše díky rozsáhlé odbornosti zaměstnanců společnosti Polwell. Dlouholeté zkušenost na trhu a produktivní spolu-
práce s renomovanými evropskými výrobci umožňují společnosti Mila Professional vytvářet efektivní a inovativní receptury 
naplněné účinnými látkami, které udrží vaše vlasy úžasně krásné po dlouhou dobu.

www.milapro.eu      milaprofessional      mila.professional

MILA PROFESSIONAL
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MILATON 
Mimořádně účinné a dlouhotrvající barvení.
Díky speciálně vyvinutému složení dodávají barvy Milaton vlasům výjimečně hluboké odstíny a živé odlesky. To vše díky 
mikropigmentům, které za použití malého množství amoniaku pronikají hluboko do vlasu. Milaton Professional poskytuje 
dokonalé krytí i těch nejodolnějších šedých vlasů. Díky obsahu bílého včelího vosku a jojobového oleje, vlasy vyživují 
a hydratují, zatimco divizna má mimořádně uklidňující účinek na pokožku hlavy.

P R O F E S S I O N A L

0100000
100 ml

MILATON
MILA PROFESSIONAL BARVÍCÍ KRÉM MILATON

• dodává hluboký odstín a intenzivní lesk
• chrání během barvení
• dokonale kryje i ty nejodolnější šedé vlasy
• ideální také pro semipermanentní barvení
• Obsahuje včelí vosk, jojobový olej a mulleinový olej

 

BARVENÍ
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1

PŘ
Přírodní Super přírodní Popelavá

Intenzivní

popelavá

Studená 

čokoládová

10.0
Platinová 

přírodní blond

10.000
Super přirozená 
platinová blond

10.1
Platinová 

popelavá blond

10.11
Platinová intenzivní 

popelavá blond

10.14
Vanilková 
čokoláda

10.02
Jemná béžová 

pla� nová blond

10.2
Platinová 

béžová blond

10.21
Platinová béžová 
popelavá blond

10.23
Platinová písková 

blond

9.0
Velmi světlá 

přírodní blond

9000
Velmi světlá 

super přírodní blond

9.11
Velmi světlá intenzivní 

popelavá blond

9.14
Karamelová 

čokoláda

9.02
Jemná béžová velmi 

světlá blond

9.2
Velmi světlá 

béžová blond

9.21
Velmi světlá béžová 

popelavá blond

9.23
Písková velmi 
světlá blond

8.0
Světlá 

přírodní blond

8000
Světlá super 

přírodní blond

8.11
Světlá intenzivní 
popelavá blond

8.02
Světlá jemná 
béžová blond

8.21
Světlá béžová 

popelavá blond

8.23
Světlá písková 

blond

7.0
Přírodní 

blond

7000
Super přírodní 

blond

7.11
Intenzivní 

popelavá blond

7.02
Jemná 

béžová blond

7.21
Béžová 

popelavá blond

7.23
Písková 
blond

6.0
Tmavá 

přírodní blond

6000
Tmavá super 

přírodní blond

6.11
Tmavá intenzivní 
popelavá blond

6.14
Čokoládový 

krém

6.21
Francouzská 

hnědá

6.23
Tmavá písková 

blond

5.0
Světlá 

přírodní hnědá

5000
Světlá super 

přírodní hnědá

5.11
Světlá intenzivní 
popelavá hnědá

5.14
Mléčná 

čokoláda

5.2
Světlá 

béžový hnědá

5.21
Světlá béžová 

popelavá hnědá

5.23
Světlá písková 

hnědá

4.0
Přírodní 
hnědá

4000
Super přírodní 

hnědá

4.14
Přírodní 
čokoláda

3.0
Tmavá 

přírodní hnědá

3.14
Tmavá 

čokoláda

1.0

Černá

ĚDĚNÁ/ RUDÁ

Skoř ědě ědá ěděná zlatá Intenzivní mědě ěděná rudá Intenzivní rudá
ě

červená

10.24
Skořicová 

platinová blond

10.27
Perlová béžová 
platinová blond

10.3
Zlatá 

platinová bond

9.27
Perlová béžová velmi 

světlá blond

9.3
Velmi světlá 
zlatá blond

8.3
Světlá 

zlatá blond

8.34
Světlá zlatá 

měděná blond

8.44
Světlá intenzivní 
měděná blond

7.3
Zlatá 
blond

7.44
Intenzivní měděná 

blond

7.45
Měděná rudá 

blond

6.3
Tmavá 

zlatá blond

6.34
Tmavá zlatá 

měděná blond

6.44
Tmavá intenzivní 

měděná blond

6.55
Tmavá intenzivní 

rudá blond

5.3
Světlá 

zlatá hnědá

5.36
Světlá 

tropická hnědá

5.43
Světlá měděná 

zlatohnědá

5.55
Světlá intenzivní 

rudohnědá

5.65
Červené 

víno

4.3
Zlatá 

hnědá

4.36
Tropická 
hnědá

4.43
Měděná 

zlatohnědá

3.34
Tmavá zlatá 

měděná blond

Ť
řivá

Světlá ledová 

blond
ťová  alová Perleť

10.7
Platinová fi  alová 

blond

10.8
Ledová platinová 

blond

10.87
Platinová perleťová 

fi  alová blond

10.83
Platinová perleťová 

zlatá blond

0.8

Modrá

102
Ultralifi ting béžová 

blond

1000
Superlifting 

přírodní blond

9.70
Velmi světlá 
zářivá blond

9.08
Jemná ledová velmi 

světlá blond

9.87
Fialová perlová 

velmi světlá blond

9.83
Velmi světlá perleťová 

zlatá blond

1001
Superlifting 

popelavá blond

8.87
Světlá perleťová 

fi  alová blond

8.83
Světlá perleťová 

zlatá blond

1002
Superlifting 

béžová blond

7.83
Perleťová zlatá 

blond

1007
Superlifting 

fi alová blond

6.83
Tmavá perleťová 

zlatá blond

1011
Superlifting intenzivní 

popelavá blond

5.83
Světlá perleťová 

zlatohnědá

1017
Superlifting popelavá 

fi alová blond

4.70
Zářivá 
hnědá

1080
Superlifting perleťová 

přírodní blond

1087
Superlifting perleťová 

fi alová blond

 Nový ods  n  Nový ods  n  Nový ods  n
P R O F E S S I O N A L

BARVENÍ
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P R O F E S S I O N A L

BARVENÍ

43Vše pro vlasy

M
IL

A 
PR

O



BARVENÍ

10

6

8

4

9

5

7

3

1

PŘ
Přírodní Super přírodní Popelavá

Intenzivní

popelavá

Studená 

čokoládová

10.0
Platinová 

přírodní blond

10.000
Super přirozená 
platinová blond

10.1
Platinová 

popelavá blond

10.11
Platinová intenzivní 

popelavá blond

10.14
Vanilková 
čokoláda

10.02
Jemná béžová 

pla� nová blond

10.2
Platinová 

béžová blond

10.21
Platinová béžová 
popelavá blond

10.23
Platinová písková 

blond

9.0
Velmi světlá 

přírodní blond

9000
Velmi světlá 

super přírodní blond

9.11
Velmi světlá intenzivní 

popelavá blond

9.14
Karamelová 

čokoláda

9.02
Jemná béžová velmi 

světlá blond

9.2
Velmi světlá 

béžová blond

9.21
Velmi světlá béžová 

popelavá blond

9.23
Písková velmi 
světlá blond

8.0
Světlá 

přírodní blond

8000
Světlá super 

přírodní blond

8.11
Světlá intenzivní 
popelavá blond

8.02
Světlá jemná 
béžová blond

8.21
Světlá béžová 

popelavá blond

8.23
Světlá písková 

blond

7.0
Přírodní 

blond

7000
Super přírodní 

blond

7.11
Intenzivní 

popelavá blond

7.02
Jemná 

béžová blond

7.21
Béžová 

popelavá blond

7.23
Písková 
blond

6.0
Tmavá 

přírodní blond

6000
Tmavá super 

přírodní blond

6.11
Tmavá intenzivní 
popelavá blond

6.14
Čokoládový 

krém

6.21
Francouzská 

hnědá

6.23
Tmavá písková 

blond

5.0
Světlá 

přírodní hnědá

5000
Světlá super 

přírodní hnědá

5.11
Světlá intenzivní 
popelavá hnědá

5.14
Mléčná 

čokoláda

5.2
Světlá 

béžový hnědá

5.21
Světlá béžová 

popelavá hnědá

5.23
Světlá písková 

hnědá

4.0
Přírodní 
hnědá

4000
Super přírodní 

hnědá

4.14
Přírodní 
čokoláda

3.0
Tmavá 

přírodní hnědá

3.14
Tmavá 

čokoláda

1.0

Černá

ĚDĚNÁ/ RUDÁ

Skoř ědě ědá ěděná zlatá Intenzivní mědě ěděná rudá Intenzivní rudá
ě

červená

10.24
Skořicová 

platinová blond

10.27
Perlová béžová 
platinová blond

10.3
Zlatá 

platinová bond

9.27
Perlová béžová velmi 

světlá blond

9.3
Velmi světlá 
zlatá blond

8.3
Světlá 

zlatá blond

8.34
Světlá zlatá 

měděná blond

8.44
Světlá intenzivní 
měděná blond

7.3
Zlatá 
blond

7.44
Intenzivní měděná 

blond

7.45
Měděná rudá 

blond

6.3
Tmavá 

zlatá blond

6.34
Tmavá zlatá 

měděná blond

6.44
Tmavá intenzivní 

měděná blond

6.55
Tmavá intenzivní 

rudá blond

5.3
Světlá 

zlatá hnědá

5.36
Světlá 

tropická hnědá

5.43
Světlá měděná 

zlatohnědá

5.55
Světlá intenzivní 

rudohnědá

5.65
Červené 

víno

4.3
Zlatá 

hnědá

4.36
Tropická 
hnědá

4.43
Měděná 

zlatohnědá

3.34
Tmavá zlatá 

měděná blond

Ť
řivá

Světlá ledová 

blond
ťová  alová Perleť

10.7
Platinová fi  alová 

blond

10.8
Ledová platinová 

blond

10.87
Platinová perleťová 

fi  alová blond

10.83
Platinová perleťová 

zlatá blond

0.8

Modrá

102
Ultralifi ting béžová 

blond

1000
Superlifting 

přírodní blond

9.70
Velmi světlá 
zářivá blond

9.08
Jemná ledová velmi 

světlá blond

9.87
Fialová perlová 

velmi světlá blond

9.83
Velmi světlá perleťová 

zlatá blond

1001
Superlifting 

popelavá blond

8.87
Světlá perleťová 

fi  alová blond

8.83
Světlá perleťová 

zlatá blond

1002
Superlifting 

béžová blond

7.83
Perleťová zlatá 

blond

1007
Superlifting 

fi alová blond

6.83
Tmavá perleťová 

zlatá blond

1011
Superlifting intenzivní 

popelavá blond

5.83
Světlá perleťová 

zlatohnědá

1017
Superlifting popelavá 

fi alová blond

4.70
Zářivá 
hnědá

1080
Superlifting perleťová 

přírodní blond

1087
Superlifting perleťová 

fi alová blond

 Nový ods  n  Nový ods  n  Nový ods  n

10

6

8

4

9

5

7

3

1

PŘ
Přírodní Super přírodní Popelavá

Intenzivní

popelavá

Studená 

čokoládová

10.0
Platinová 

přírodní blond

10.000
Super přirozená 
platinová blond

10.1
Platinová 

popelavá blond

10.11
Platinová intenzivní 

popelavá blond

10.14
Vanilková 
čokoláda

10.02
Jemná béžová 

pla� nová blond

10.2
Platinová 

béžová blond

10.21
Platinová béžová 
popelavá blond

10.23
Platinová písková 

blond

9.0
Velmi světlá 

přírodní blond

9000
Velmi světlá 

super přírodní blond

9.11
Velmi světlá intenzivní 

popelavá blond

9.14
Karamelová 

čokoláda

9.02
Jemná béžová velmi 

světlá blond

9.2
Velmi světlá 

béžová blond

9.21
Velmi světlá béžová 

popelavá blond

9.23
Písková velmi 
světlá blond

8.0
Světlá 

přírodní blond

8000
Světlá super 

přírodní blond

8.11
Světlá intenzivní 
popelavá blond

8.02
Světlá jemná 
béžová blond

8.21
Světlá béžová 

popelavá blond

8.23
Světlá písková 

blond

7.0
Přírodní 

blond

7000
Super přírodní 

blond

7.11
Intenzivní 

popelavá blond

7.02
Jemná 

béžová blond

7.21
Béžová 

popelavá blond

7.23
Písková 
blond

6.0
Tmavá 

přírodní blond

6000
Tmavá super 

přírodní blond

6.11
Tmavá intenzivní 
popelavá blond

6.14
Čokoládový 

krém

6.21
Francouzská 

hnědá

6.23
Tmavá písková 

blond

5.0
Světlá 

přírodní hnědá

5000
Světlá super 

přírodní hnědá

5.11
Světlá intenzivní 
popelavá hnědá

5.14
Mléčná 

čokoláda

5.2
Světlá 

béžový hnědá

5.21
Světlá béžová 

popelavá hnědá

5.23
Světlá písková 

hnědá

4.0
Přírodní 
hnědá

4000
Super přírodní 

hnědá

4.14
Přírodní 
čokoláda

3.0
Tmavá 

přírodní hnědá

3.14
Tmavá 

čokoláda

1.0

Černá

ĚDĚNÁ/ RUDÁ

Skoř ědě ědá ěděná zlatá Intenzivní mědě ěděná rudá Intenzivní rudá
ě

červená

10.24
Skořicová 

platinová blond

10.27
Perlová béžová 
platinová blond

10.3
Zlatá 

platinová bond

9.27
Perlová béžová velmi 

světlá blond

9.3
Velmi světlá 
zlatá blond

8.3
Světlá 

zlatá blond

8.34
Světlá zlatá 

měděná blond

8.44
Světlá intenzivní 
měděná blond

7.3
Zlatá 
blond

7.44
Intenzivní měděná 

blond

7.45
Měděná rudá 

blond

6.3
Tmavá 

zlatá blond

6.34
Tmavá zlatá 

měděná blond

6.44
Tmavá intenzivní 

měděná blond

6.55
Tmavá intenzivní 

rudá blond

5.3
Světlá 

zlatá hnědá

5.36
Světlá 

tropická hnědá

5.43
Světlá měděná 

zlatohnědá

5.55
Světlá intenzivní 

rudohnědá

5.65
Červené 

víno

4.3
Zlatá 

hnědá

4.36
Tropická 
hnědá

4.43
Měděná 

zlatohnědá

3.34
Tmavá zlatá 

měděná blond

Ť
řivá

Světlá ledová 

blond
ťová  alová Perleť

10.7
Platinová fi  alová 

blond

10.8
Ledová platinová 

blond

10.87
Platinová perleťová 

fi  alová blond

10.83
Platinová perleťová 

zlatá blond

0.8

Modrá

102
Ultralifi ting béžová 

blond

1000
Superlifting 

přírodní blond

9.70
Velmi světlá 
zářivá blond

9.08
Jemná ledová velmi 

světlá blond

9.87
Fialová perlová 

velmi světlá blond

9.83
Velmi světlá perleťová 

zlatá blond

1001
Superlifting 

popelavá blond

8.87
Světlá perleťová 

fi  alová blond

8.83
Světlá perleťová 

zlatá blond

1002
Superlifting 

béžová blond

7.83
Perleťová zlatá 

blond

1007
Superlifting 

fi alová blond

6.83
Tmavá perleťová 

zlatá blond

1011
Superlifting intenzivní 

popelavá blond

5.83
Světlá perleťová 

zlatohnědá

1017
Superlifting popelavá 

fi alová blond

4.70
Zářivá 
hnědá

1080
Superlifting perleťová 

přírodní blond

1087
Superlifting perleťová 

fi alová blond

 Nový ods  n  Nový ods  n  Nový ods  n
P R O F E S S I O N A L
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0101199
150 ml

COLOR REMOVER
ODSTRAŇOVAČ BARVY

• čistí pokožku hlavy
• účinně odstraňuje zbytky barvy
• nedráždí pokožku hlavy
• obsahuje glycerin a panthenol

0102605
1000 ml

ACIDIFYING POST-TREATMENT
OKYSELUJÍCÍ ROZTOK

• uzavírá vlasovou kutikulu
• má antibakteriální a antioxidační vlastnosti
• obnovuje normální stav vlasů a vlasové pokožky pH
• dodává vlasům přiměřenou úroveň hydratace
• Obsahuje vodu z pomerančových květů 

a aminokyseliny hedvábí

0102600
1000 ml

CLARIFYING PRE-TREATMENT
ČISTÍCÍ ŠAMPON

• čistí vlasy od nečistot
• má antioxidační vlastnosti
• osvěžuje vlasy a pokožku hlavy
• připravuje vlasy na kadeřnické kúry
• obsahuje olej z hroznových jader a vitamín E.

MILAQUA
PEROXIDOVÝ KRÉM

• ideální pro tónovací a rozjasňující ošetření
• nevysušuje vlasy a hydratuje pokožku hlavy
• zaručuje stabilní a dlouhotrvající účinek ošetření
• 3 % se rovná 10 obj., 6 % - 20 obj., 9 % - 30 obj., 12 % - 40 obj.

0101103
3%, 100 ml
0101106
6%, 100 ml
0101109
9%, 100 ml
0101112
12%, 100 ml

0101123
3%, 1000 ml
0101126
6%, 1000 ml
0101129
9%, 1000 ml
0101132
12%, 1000 ml

0101133
1000 ml

MILAQUA 1,9%
KRÉMOVÝ PEROXID

• Profesionální oxidační emulze v krému.
• Vhodný pro tónování  vlasů, zesvětlování a polo-trvalé barvení.
• Produkt osvěžuje barvu a nevysychá vlasy.
• Milaqua 1,9% v kombinaci s krémem Milaton vytváří polo 

trvalé zbarvení.

BARVENÍ
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BLEACHING POWDERS 
Efektivně zesvětluje až 9 tónů
Zesvětlovač Mila Pro je zárukou bezpečného, účinného a rychlého zesvětlení. Jejích formule chrání vlasy proti zničení a na-
víc je hydratuje. Každý zesvětlovač obsahuje výjimečné aktivní složky, které ovlivňují dobrou kondici vlasů a omezují jejích 
lámavost. Produkty umožňují dosáhnout maximální účinky zesvětlení, zabraňují současně poškozením struktury vlasů.

BLEACHING  
POWDERS

0101138
500 g

MILA WOW BLONDE
ZESVĚTLUJÍCÍ PUDR

• efektivně a bezpečně rozjasní až 9 tónů
• precizně neutralizuje nežádoucí odstíny
• keratin podporuje rekonstrukci vlasových vazeb 

a snižuje jejich křehkost
• baobabový olej hydratuje a vyživuje vlasy
• zesvětlovač zanechá vlasy v dobré kondicibsahuje 

PVP polymery a kyselinu maleinovou

0101137
500 g

MILA PLEX
ZESVĚTLUJÍCÍ PUDR

• Efektivně rozjasní až 7 tónů
• chrání a váže vlasová vlákna
• umožňuje zesvětlení několikrát za 1 den
• udržuje přirozené pH pokožky hlavy a vlasů

0101136
500 g

MILA MAX
ZESVĚTLUJÍCÍ PUDR

• rozjasní až o 7 tónů
• chrání vlasy před poškozením a hydratuje je
• čistí mazové žlázy
• zanechává vlasy v dobré kondici
• obsahuje rýžový olej a kyselinu edetovou

BARVENÍ
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POZNEJTE 11 NOVÝCH 
ODSTÍNŮ BLOND!

MILA WOW BLONDE
BEZPEČNÉ ZESVĚTLENÍ AŽ O 9 TÓNŮ 
A SÍLA AKTIVNÍCH SLOŽEK

KERATIN OBNOVUJE VAZBY VE STRUKTUŘE VLASŮ 
A SNIŽUJE JEJICH LÁMAVOST

BAOBABOVÝ OLEJ VYŽIVUJE A ZVLHČUJE

NOVINKA

BARVENÍ
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BE ECO je přátelské životnímu prostředí, speciální přípravky pro péče o vlasy, vytvořené 
na bázi přírodních složek. Inspiraci pro jejích vytvoření byla samotná příroda, a hlavními cíli 

– péče o naši planetu a vytvoření receptu na řešení problémů osob s různými typy vlasů.

 

EMOLIENTY HUMEKTANTYPROTEINY

balení  
z cukrové  

třtiny

ingrediencí 
přírodního  

původu

min.94%

Receptury produktů BE ECO jsou minimálně v 94 % založené na nejkvalitnějších přírodních ingrediencích. 
Neobsahují takové látky jako: SLS, SLES, minerální oleje, silikony, parabeny, umělé barviva a PEG.  

Jsou 100 % veganské, co znamená, že jejích složení neobsahuje žádné komponenty zvířecího původu 
a nebyly testovány na zvířatech. Produkty BE ECO jsou rozdělené do 3 skupin. Každá skupina řeší jiné 

problémy a způsobí, že vědomá péče o vlasy přináší žádané výsledky

Řada PURE VOLUME 
Čištění a objem

Řada SOS NUTRITION 
Regenerace

Řada WATER SHINE 
Hydratace

Každý z nich řeší jiné problémy a vědomá péče o vlasy přináší očekávané výsledky.

PÉČE O VLASY
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BE ECO PURE VOLUME 
Speciální řada čisticích produktů BE ECO Pure Volume byla tak navržená, aby byla schopná řešit problémy osob 
s ochablé, s nízkou pórovitostí, se sklonem k vylučování nadměrného množství kožního mazu a shlukování.
Hluboce čisticí produkty čistí vlasy a pokožku hlavy, efektivně odstraňují zbytky produktů pro stylizaci vlasů a nečistoty 
z okolního prostředí. Produkt obsahuje pšeniční proteiny, které zvětšují objem vlasů a způsobí, že se odlepují od kořínků. 
Rostlinný keratin je prosluly svými posilujícími vlastnostmi a plní regenerační funkce. Humektant v podobě d-panthenolu 
stimuluje správnou hydrataci, a vlasy jsou měkké na dotek, hladké a snadno se rozcuchávají. Občerstvující ekologická voda 
z pomerančů a výtažek ze zeleného čaje.

PURE VOLUME
ČIŠTĚNÍ A OBJEM

0105004
200 ml

BE ECO PURE VOLUME
PEELING PRO POKOŽKU HLAVY

• 94 % složek přírodního původu
• čistí, osvěžuje a normalizuje pokožku hlavy
• odstraňuje zrohovatělou epidermis a nečistoty, 

regulaci vylučování kožního mazu
• navíc obsahuje jojobový olej a arganový olej a babassu 

olej a mletá meruňková jádra
• určeno pro tenké, mastné vlasy, o nedostatku 

přirozeného objemu
• Užitečný produkt po dobu 24 měsíců od data výroby

0105002 0105003
250 ml 900 ml

BE ECO PURE VOLUME
MASKA

• 95 % složek přírodního původu
• posiluje vlasovou strukturu a reguluje ji sekrece mazu
• Zvedá vlasy od kořínků a usnadňuje to česají se
• navíc obsahuje jojobový olej a arganový olej 

a babasový olej
• určeno pro tenké, mastné vlasy, o nedostatku 

přirozeného objemu
• Užitečný produkt po dobu 24 měsíců od data výroby

0105000 0105001
250 ml 900 ml

BE ECO PURE VOLUME
ŠAMPON

• 94 % přírodních ingrediencích
• Důkladně očisťuje vlasy a pokožku halvy, zvyšuje 

objem a nadzvedává vlasy u kořínků
• Šampon efektivně odstraňuje zbytky produktů pro 

stylizaci vlasů a nečistoty z okolního prostředí
• navíc obsahuje extrakt z oddenku kosatce Florentine, 

tonizující pokožku hlavy
• určeno pro tenké, mastné vlasy, o nedostatku 

přirozeného objemu
• Užitečný produkt po dobu 24 měsíců od data výroby

PÉČE O VLASY
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BE ECO SOS NUTRITION
Speciální řada regeneračních produktů BE ECO SOS Nutrition byla tak navržená, aby byla schopná řešit problémy osob 
se zničenými vlasy, drsnými, matnými se sklonem k zacuchávání a krepatění.
Produkty intenzivně obnovují a vyživují, zabraňují motaní a neutralizují statickou elektřinu. Emolienty, které v podobě 
olejů obsahuje, tvoří ochrannou vrstvu, zabezpečují proti ztrátě vody a vysušení. Olej ze sladkých mandli arganový olej 
regenerují mikropoškození struktury vlasů a působí, že jsou hladké a lesklé. Olivový olej uzavírá kutikulu vlasů a usnad-
ňuje rozčesávání. Výtažky z rozchodnice růžové a ostružiníku moruška působí antistatický a zabraňují krepatění vlasů. 
Rostlinný keratin posiluje a přidává vlasům flexibilitu.

SOS NUTRITION
REGENERACE

0105014
250 ml

BE ECO SOS NUTRITION
EMULZE VE SPREJI

• 95 % přírodních ingrediencích
• Uzavírá kutikulu vlasů, má antistatický účinek 

a zabraňuje třepení konečků.
• snižuje drsnost, krepatění a zacuchávání vaše vlasy
• navíc obsahuje extrakt z maku známý pro své 

hydratační vlastnosti
• určeno pro poškozené a náročné vlasy výživa, 

s hrubou strukturou
• Užitečný produkt po dobu 24 měsíců od data výroby

0105012 0105013
250 ml 900 ml

BE ECO SOS NUTRITION
MASKA

• 95 % přírodních ingrediencích
• Intenzivně regeneruje, vyživuje a regeneruje 

mikropoškození struktury vlasů
• působí antistaticky, snižuje krepatění a uhlazení vlasů
• navíc obsahuje monoi olej, mangové máslo 

a bambucké máslo
• určeno pro poškozené a náročné vlasy výživa, 

s hrubou strukturou
• Užitečný produkt po dobu 24 měsíců od data výroby

0105010 0105011
250 ml 900 ml

BE ECO SOS NUTRITION
ŠAMPON

• 94 % složek přírodního původu
• vlasy regeneruje, uhlazuje a dodává jim lesk
• zabraňuje zacuchávání a zacuchávání vlasů
• snižuje krepatění a působí antistaticky
• určeno pro poškozené a náročné vlasy výživa, 

s hrubou strukturou
• Užitečný produkt po dobu 24 měsíců od data výroby

PÉČE O VLASY
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BE ECO WATER SHINE
Speciální řada hydratačních produktů BE ECO Water Shine byla navržená, aby byla schopná řešit problémy osob se 
suchými, matnými, nezářivými vlasy, bez přirozeného objemu.
Humektanty, které v podobě kyseliny hyaluronové obsahuje a d-pantenol intensivně hydratují vlasy a činí je hedvábně hlad-
kými. Vyhlazené pruhy lepé odráží světlo, a vypadají jako hladina vody. Makadamiový olej a šťáva z listů aloe vera zajišťují 
lesk a hydratují, a olej z divoké růže s velkým obsahem NNMK (nezbytné nenasycené mastné kyseliny) pomáhá regenerovat 
a vyživovat vlasy. Růžová voda tonizuje, přidává lesk a zář. 
Složení produktů, vytvořeno dle pravidel harmonie PEH, zajišťuje doplnění nedostatků emolientům a humektantů s dodr-
žením rovnováhy vůči proteinů přítomným ve struktuře vlasů. 

 WATER SHINE
HYDRATACE

0105022 0105023
250 ml 900 ml

BE ECO WATER SHINE
KONDICIONÉR

• 95 % složek přírodního původu
• hloubkově hydratuje a obnovuje povrch vlasových vláken, dodává měkkost a lesk
• Nezatěžuje vlasy, pomáhá jim odrážet se od kořínků
• navíc obsahuje tsubaki, marula a arganový olej a také bambucké máslo
• určeno pro suché, krepaté a matné vlasy
• Užitečný produkt 24 měsíců od data výroby

0105020 0105021
250 ml 900 ml

BE ECO WATER SHINE
ŠAMPON

• 94 % složek přírodního původu
• intenzivně hydratuje vlasy a vlasovou pokožku, zlepšuje jejich stav
• má antistatické vlastnosti a usnadňuje rozčesávání vlasů
• navíc obsahuje extrakt z meruňkového ovoce, známého tím, že dodává vlasům lesk
• určeno pro suché, krepaté a matné vlasy
• Užitečný produkt 24 měsíců od data výroby

PÉČE O VLASY
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RICH 12W1
Bohatství činnosti
Inovativní multifunkční kondicionér s panthenolem, který vytváří na vlasech neviditelnou masku. Díky bohatství vlastnosti 
opravuje a chrání vlasy. Poskytuje okamžité výsledky již od první aplikace. Je určen pro všechny typy vlasů.

0104010
250 ml

RICH 12W1
DÍKY BOHATÉMU SLOŽENÍ:

• obnovuje vlasy
• hydratuje
• zabraňuje krepatění
• usnadňuje pokládku
• leskne se
• chrání před vysokou teplotou
• usnadňuje rozmotávání
• vyhlazuje vlasovou strukturu
• chrání před UV zářením
• chrání před smogem
• zafixuje účes
• nezatěžuje vlasy

PÉČE O VLASY
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COLOR PROTECT
Ochrana barvy a péče o vlasy
Řada kosmetiky Color Protect byla vytvořená pro péči o obarvené vlasy. Formule jednotných produktů jsou obohacené 
aktivními složkami, takovými jako: hydrolyzované hedvábí, pantenol, fibroin nebo sericin. To právě přesně komponovaná 
formule zaručuje vysokou trvanlivost barvy, hlubokou výživu, měkkost a zář vlasů po chemických zákrocích.

0102115
1000 ml

COLOR PROTECT
OCHRANNÁ MASKA PRO BARVU

• hydratuje a vyhlazuje vlasy
• zlepšuje jejich stav po chemickém ošetření
• poskytuje zdravý vzhled
• obsahuje hydrolyzované hedvábí
• je určen pro barvené a poškozené vlasy

0102106
1000 ml

COLOR PROTECT BLOND
ŠAMPON PRO OCHRANU BLOND BARVY

• neutralizuje nežádoucí žluté odstíny vlasů
• ideální pro použití s   rozjasněním
• zabraňuje vysoušení vlasů
• obsahuje panthenol – prekurzor vitaminu B5
• je určen pro blond a šedé vlasy

0102102
1000 ml

COLOR PROTECT
ŠAMPON PRO OCHRANU BARVY

• zaručuje barevnou stálost
• dělá vlasy jemné a lesklé
• zabraňuje vysoušení vlasů
• obsahuje bílkoviny a hedvábí
• věnovaný barveným vlasům

PÉČE O VLASY
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VOLUME
Dodatečný objem pro vaše vlasy
Řada Volume je především zárukou většího objemu vlasů a lesku. Produkty mají komplexní účinky, díky čemuž nejen per-
fektně zvyšují objem vlasů od kořínků, ale také hluboce očisťují a hydratují. Aktivní složky zajišťují dobrou kondici vlasů 
a pokožku hlavy. Kyselina mléčná odpovídá za udržení přirozeného pH a má antistatické účinky. Kolagen stimuluje vlasové 
cibulky a zlepšuje strukturu vlasů, a obilné proteiny chrání proti poškození způsobenému znečištěním ovzduší a zvyšuje 
jejích pružnost

0102704
1000 ml

VOLUME
KONDICIONÉR PRO OBJEM

• nadzvedává vlasy u kořínků
• dělá ji lesklou a poskytuje vysokou úroveň hydratace
• zklidňuje podráždění pokožky hlavy
• obsahuje obilné bílkoviny a kolagen
• je určen pro tenké a poddajné vlasy

0102702
1000 ml

VOLUME
ŠAMPON PRO OBJEM

• nadzvedává vlasy u kořínků
• čistí a působí proti lupům
• zabraňuje vysoušení pokožky hlavy
• obsahuje kyselinu mléčnou
• je určen pro tenké a lámavé vlasy

PÉČE O VLASY
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ANTI-FRIZZ
Způsob na krasné a vyhlazené vlasy
Anti-frizz je perfektní řadou produktů pro krepaté vlasy. Formule jednotlivých kosmetik je perfektně doplněná, díky čemuž 
jsou vlasy vyživené, hydratované a vyhlazené. Aktivní složky, jako je arganový olej, vitamin E nebo antioxidanty, zaručují 
zlepšení kondice vlasů a navíc je posilují

0102510
30 ml

ANTI-FRIZZ
OLEJ PROTI KADEŘAVĚNÍ

• hydratuje a vyhlazuje vlasy
• také je vyživuje a dodává jim lesk
• chrání před vysokou teplotou
• obsahuje arganový olej a olej z konopných semínek
• určeno pro krepaté a suché vlasy

0102505
1000 ml

ANTI-FRIZZ
MASKA PROTI KADEŘAVĚNÍ

• posiluje vlasy a zlepšuje jejich stav
• hydratuje a vyhlazuje
• také vyživuje a zjemňuje
• obsahuje arganový olej, vitamín E a kyseliny  

omega-6 a omega-9
• určeno pro krepaté a suché vlasy

0102500
1000 ml

ANTI-FRIZZ
ŠAMPON PROTI KADEŘAVĚNÍ

• hydratuje a vyhlazuje vlasy
• rozzáří je
• obnovuje zdravý vzhled
• obsahuje arganový olej a keratin
• určeno pro krepaté a suché vlasy

PÉČE O VLASY
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REPAIR
Rekonstrukce a hydratace vlasů díky keratinu
Řada Repair jsou produkty určené pro suché, lámavé a vyžadující rekonstrukci vlasy. Jednou z hlavních složek formuli 
kosmetiky Repair je keratin. To ona obnovuje a posiluje přirozenou strukturu vlasů, regeneruje, přidává lesk a snižuje 
lámavost. Výživové látky pomáhají získat zpět ztracenou vitalitu, obnovují měkkost a pružnost.

0102205
1000 ml

REPAIR
REGENERAČNÍ MASKA

• obnovuje přirozenou strukturu vlasů
• vyživuje a tonizuje
• dodává lesk
• obsahuje keratin a výtažek z perel
• je určen pro poškozené vlasy

0102210
1000 ml

REPAIR
REGENERAČNÍ KONDICIONÉR

• regeneruje a posiluje poškozené vlasy
• chrání lipidovou bariéru vláken
• dodává vlasům lesk
• obsahuje keratin a výtažek z perel
• je určen pro poškozené vlasy

0102200
1000 ml

REPAIR
OPRAVNÝ ŠAMPON

• obnovuje a tónuje vlasy
• zlepšuje jejich stav
• čistí vlasy a odstraňuje lupy
• obsahuje keratin, panthenol a hydrolyzované perly
• je určen pro poškozené vlasy

PÉČE O VLASY
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NUTRITION
Výživa díky vysokému obsahu mléčných proteinů
Charakteristickou vlastnosti masky řady Nutrition je především mocné vyživování vlasů. Mají mnoho aktivních složek, díky 
kterým vlasy budou hydratované, vyhlazené a získají zdravý vzhled. Masky uchvacují nejen svým složením a rozsahem pů-
sobení, ale také neobvyklou trvalou vůni.

0102308
1000 ml

NUTRITION COLA
VÝŽIVNÁ KOLOVÁ MASKA

• uzavírá vlasovou kutikulu
• vyhlazuje a dodává lesklý vzhled
• dělá vlasy měkčí
• obsahuje mléčné bílkoviny a kasein
• vyznačuje se originální vůně coly

0102305
1000 ml

NUTRITION BANANA
VÝŽIVNÁ BANÁNOVÁ MASKA

• činí vlasy elastickými a hladkými
• změkčuje a chrání je
• vlasy se po aplikaci obnoví zdravý vzhled a lesk
• maska   obsahuje vitamíny: A, C a E, stejně jako 

draslík a bílkoviny
• je charakterizován chuťově bananovu vůní

0102300
1000 ml

NUTRITION LATTE
VÝŽIVNÁ MLÉČNÁ MASKA

• hydratuje a hluboce vyživuje
• vlasy po aplikaci znovu získávají lesk a průžnost
• maska   posiluje a uhlazuje vlasy
• obsahuje mléčné bílkoviny, vitamíny: A, D a E, vápník, 

fosfor, hořčík a draslík
• Vyznačuje se uchvacující vůně kávy latte

PÉČE O VLASY

57Vše pro vlasy

M
IL

A 
PR

O



BE ART
Buďte umělcem, buďte stylistou
Charakteristickou vlastnosti kosmetiky pro stylizaci Be Art je jejích výjimečná pečující formule. Pečlivě tříděné složky po-
máhají nejen vytvořit a fixovat účes, ale také pečují o správnou kondici vlasů. Přizpůsobení konkrétního produktu individu-
álním potřebám zákazníka způsobí, že stylista může rychle dosáhnout uchvacujících konečných výsledků. Každý kosmetik 
má určitý úkol, a všechny spojuje vysoká kvalita a výživová síla složek.

0104005
250 ml

BE ART HEAT CONTROL
DVOUFÁZOVÝ KYSLÍK

• chrání před vysokou teplotou a vnějšími faktory
• chrání vlasy před poškozením a přesušení
• má antistatické vlastnosti a usnadňuje rozpletení
• dodává vlasům lehkost
• nepřetěžuje

0104004
500 ml

BE ART DRY FIX
SUCHÝ LAK 

• umožňuje dlouhodobé modelování
• dodává objem, leští a zjemňuje a posiluje vlasy
• chrání před vlhkostí
• obsahuje keratin a arganový olej
• vlasy neslepuje a nezatěžuje

0104009
500 ml

BE ART STRONG FIX
STYLING & KONDICIONÉR

• poskytuje dlouhotrvající a silné držení
• chrání před vlhkostí a větrem
• obsahuje lněné semínko, provitamin B5 

a arganový olej
• rychle schne a nepráší
• vlasy nevysušuje a nezatěžuje

STYLING
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0104006
100 ml

BE ART MATT WAX
MATNÝ VOSK 

• Poskytuje silný fixační efekt
• dodává vlasům matný vzhled
• zachovává jejich přirozenou lehkost
• obsahuje včelí vosk
• neslepuje vlasy

0104003
200 ml

BE ART SHININIG MIST
LESKLÝ SPREJ

• dodává vlasům diamantový lesk
• pomáhá je vyhlazovat a ukázňovat 

neposlušné prameny
• zabraňuje vzniku statickým vlasům
• obsahuje změkčovadla a kyslík
• nezatěžuje vlasy a nezpůsobuje mastný efekt

0104002
300 ml

BE ART SENSUAL MOUSSE
KONDICIONÉR & STYLING

• vyživuje a usnadňuje modelaci a rozmotávání
• zanechává vlasy hebké a plné vitality
• výrobek je určen pro každého typy vlasů
• obsahuje výtažek z bambusu, keratin a arganový olej

0104008
175 ml

BE ART SILKY SMOOTH
OCHRANA PŘED TEPLEM 
A KADEŘAVĚNÍM

• dodává efekt hedvábně hladkých vlasů
• zabraňuje vzniku statickým vlasům
• hydratuje vlasy
• chrání je před vysokou teplotou
• nepřetěžuje

0104001
175 ml

BE ART FLEXY CURLS
EXTRAKT Z GRANÁTOVÉHO JABLKA

• definuje kadeře a dodává jim pružnost, 
bez zatěžování vlasů

• extrakt z granátového jablka poskytuje přirozený lesk, 
a také zabraňuje krepatění

• vlasy jsou pružné, lesklé a efekt je dlouhodobý
• chrání vlasy před vysokou teplotou a škodlivými 

vnějšími faktory

0104007
200 ml

BE ART VOLUME POWER
RÝŽOVÁ BÍLKOVINA ALOE VERA

• zvedá vlasy od kořínků
• má revitalizační a restrukturalizační účinek
• posiluje a vyživuje vlasy
• zanechává je jemné, lesklé a pružné
• obsahuje šťávu z aloe vera a rýžový protein

STYLING
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1509427 1509426
  len džíns

BARBER EXPERT
SADA HŘEBENŮ V POUZDRU

• Odolnost vůči působení kadeřnických chemických přípravků a poškození
• Vysoce kvalitní provedení
• Sada obsahuje: 6 kusů + pouzdro

1
234

5

6

1.   velký holičský hřeben k práci „strojek na hřebenu” 
– 23,5 cm

2.   klasický holičský hřeben k práci nejen „nůžky na 
hřebenu”, ale také „strojkem na hřebenu” – 22 cm

3.   universální holičský hřeben s velmi tlustými 
a zakulacenými zuby, které poskytují komfort práce 
během stříhaní – 20 cm

4.   dlouhý klasický hřeben, který poskytuje velké 
pohodlí během precizní práce nůžky – 22,5 cm

5.   speciální holičský hřeben s trapézovým tvarem, 
umožnující práci v nejhůře přístupných oblastech 
hlavy – 16,5 cm

6.   malý klasický hřeben – základní hřeben k práci 
– 18 mm

1509425
  BARBER EXPERT BEARD
HŘEBEN

• Profesionální hřeben na bradku
• Pomocník při holení a zastřihování vousů
• Pomáhá rovnoměrně nanést oblíbené prostředky 

vlasové péče

Tvarování 
bradky 

na tvářích

Tvarování
bradky 
na krku

Dokončování
krku

Úprava kozí
bradky

BARBER
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1507062
  BARBER EXPERT
PROFESIONÁLNÍ KARTÁČ NA OČIŠTĚNÍ 
KRKU OD VLASŮ

• Černý s černými štětinami
• Profi lované délky štětin pro účinné odstraňování vlasů 

ze zátylku, ramen a uší po ostříhání
• Měkké, ale silné štětiny, příjemné pro kůži a nedráždivé
• Lehký a snadno použitelný
• Ergonomický tvar pro manipulaci bez námahy
• Rozměry kartáče: 10 cm × 4 cm × 13,80 cm

 

1507063
  BARBER EXPERT
PROFESIONÁLNÍ HOLIČSKÝ KARTÁČ NA 
OČIŠTĚNÍ KRKU OD VLASŮ

• Stříbrný s bílými štětinami
• S dávkovačem pudru pro neutralizaci potu a prevenci 

podráždění kůže
• Účinné odstraňování vlasů ze zátylku, ramen a uší 

po ostříhání
• Lehký a snadno použitelný
• Tuhé nylonové štětiny jemné pro kůži
• Ergonomický tvar

  

1509525 1509524
6” 7”

BARBER EXPERT
NŮŽKY NA PROSTŘÍHÁVÁNÍ

• Profesionální holičské nůžky na stříhání 
a prostřihávání vlasů FOX BARBER EXPERT černá

• Nůžky zajistí hladký a přesný sestřih a lze je použít i 
na zastřižení bradky nebo knírku

• Z vysoce kvalitní nerez oceli (440C)
• Ostré a trvanlivé • Klasický styl
• Ruční výroba
• Stříhací nůžky jsou k dispozici ve velikosti: 7
• Prostřihávací nůžky jsou k dispozici ve velikosti: 6

 

1509526
7”

BARBER EXPERT GUNMETAL
NŮŽKY NA STŘÍHÁNÍ

• Profesionální holičské nůžky na stříhání a prostřihávání 
vlasů FOX BARBER EXPERT kovová

• Z vysoce kvalitní nerez oceli (440C)
• Ostré a trvanlivé
• Klasický styl
• Ruční výroba

 

1509438K
6”

BARBER EXPERT GUNMETAL
NŮŽKY NA PROSTŘIHÁVÁNÍ

• Profesionální holičské nůžky na stříhání a prostřihávání 
vlasů FOX BARBER EXPERT kovová

• Z vysoce kvalitní nerez oceli (440C)
• Ostré a trvanlivé
• Klasický styl
• Ruční výroba

 

1509513
6”

BARBER EXPERT BLACK SKULL
ČERNÉ HOLIČSKÉ NŮŽKY

• Pro hladké a přesné stříhání vlasů a bradky/knírku
• Klasický styl
• Jednoduché leštěné nůžky z kvalitní nerez oceli 440C
• Ostré, pevné a trvanlivé

  

BARBER
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1509514
1509515 - ostrza 10 szt.
BARBER EXPERT
BŘITVA

• Klasická holičská břitva
• Čepel z nerez oceli
• Balení zahrnuje jednu náhradní čepel

  

1509430
  BARBER EXPERT 1
PELERÍNA

• Hnědá s úzkými černými proužky
• Z kvalitního měkkého polyesteru
• Pelerína s 6 kovovými zapínacími cvočky
• Rozměry: 143 cm x 150 cm

 

1509431
  BARBER EXPERT 1
ZÁSTĚRA

• Hnědá s úzkými černými proužky
• Z kvalitního měkkého polyesteru
• Rozměry: 66 cm x 80 cm

 

1509432
  BARBER EXPERT 2
PELERÍNA

• Bílá s širokými černými pruhy
• Z kvalitního měkkého polyesteru
• Pelerína s 6 kovovými zapínacími cvočky
• Rozměry: 143 cm x 150 cm

 

1509433
  BARBER EXPERT 2
ZÁSTĚRA

• Bílá s širokými černými pruhy
• Z kvalitního měkkého polyesteru
• Rozměry: 66 cm x 80 cm

 

1509434
  BARBER EXPERT 3
PELERÍNA

• Bílá s úzkými černými proužky
• Z kvalitního měkkého polyesteru
• Pelerína s 6 kovovými zapínacími cvočky
• Rozměry: 143 cm x 150 cm

BARBER
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1509435
  BARBER EXPERT 3
ZÁSTĚRA

• Bílá s úzkými černými proužky
• Z kvalitního měkkého polyesteru
• Rozměry: 66 cm x 80 cm

  

1509437 1509438 1509439
zelená šedá hnědá

BARBER EXPERT
ROZPRAŠOVAČ

• S kuličkovým závažím a pružnými hadičkami 
pro použití v libovolné poloze

• O 50 % delší rozprašování než v případě 
běžných rozprašovačů

• Vyroben z kvalitního trvanlivého plastu (PET)
• Kapacita: 300 ml

1507060
  BARBER EXPERT
GUMOVÁ PUDŘENKA

• Černá gumová pudřenka s chromovou hlavou
• Odstraňuje z kůže po stříhání i vlhké zbytky vlasů
• Vhodná pro většinu druhů pudrů

1509537
  FOX BARBER EXPERT
PROFESIONÁLNÍ PODLOŽKA

• Vodotěsná, pružná a snadno čistitelná
• Protiskluzová, udržuje nástroje na místě
• Odolná vůči teplotě do 190°C
• Rozměry: 48 x 33 cm

1509445
  BARBER EXPERT
PROFESIONÁLNÍ TAŠKA NA HOLIČSKÉ POTŘEBY

• Se dvěma kapsami na zip.
• V každé kapse jsou pružné popruhy a přihrádky na snadné a přehledné uložení holičských 

nástrojů a potřeb
• Ramenní popruh s nastavitelnou délkou
• Ucho na nošení v ruce
• Rozměry tašky: v = 36 cm, š = 13.5 cm., h = 14 cm
• Vyrobena z PVC
• K dispozici v kostkované černé variantě

BARBER
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0068268
SADA MISEK NA BARVENÍ
• sada 7 kusů, možnost spojování
• plastové, s odměrkou
• různé barvy
• objem: 500 ml

 

0068269
MISKA NA BARVENÍ
• plastová, s odměrkou
• gumovaný spodek
• černá
• objem: 300 ml

 

0068155
SADA ŠTĚTCŮ 
NA BARVENÍ VLASŮ
• sada 7 kusů
• různé barvy
• šířka: 5 cm

 

0068267
ŠTĚTEC NA BARVENÍ VLASŮ 
S HŘEBENEM
• kovová špička
• černý
• šířka štětce: 3 cm, šířka hřebenu: 7 cm

 

0068260
normální, 3,5 cm
0068262
široký, 5 cm 

ŠTĚTEC NA BARVENÍ VLASŮ
• černý, rovný

 

0068264
hřeben 8 cm
0068265
hřeben 7 cm 

ŠTĚTEC NA BARVENÍ VLASŮ 
S HŘEBENEM
• ergonomická rukojeť
• černá
• široká: 5,5 cm

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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0068150
úzký, příčný
0068152
běžný, rovný
0068154
široký, rovný

ŠTĚTEC NA BARVENÍ 
VLASŮ VLNITÝ
• vlnité chlupy usnadňují aplikaci barvy
• ergonomická rukojeť
• dostupný ve 3 velikostech

  

0068250
ROZPRAŠOVAČ VODY
• objem: 300 ml
• čirý
• hnědý

 

0068251 0068252 0068253
černý modrý červený

ROZPRAŠOVAČ VODY
• objem: 300 ml
• čirý
• dostupný ve 3 barvách

 

0068300
modrý

FANTASY
ROZPRAŠOVAČ VODY

• objem: 300 ml
• výroben z polypropylenu
• matné provedení

 

0068254
bílý

ROZPRAŠOVAČ VODY
• objem: 150 ml
• široký proud vody
• plná izolace od znečistění
• moderní design

 

1507007
HLINÍKOVÁ 
ROZPRAŠOVACÍ LÁHEV
• Profesionální rozprašovač
• Výkonný
• Hliníkový
• Kapacita: 250 ml
• K dispozici v černém provedení

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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1507028
VODNÍ ROZPRAŠOVAČ 
WATER SPRAY
• Profesionální rozprašovač
• Hliníkový
• Kapacita: 250 ml
• K dispozici ve stříbrné barvě

 

1507044
ROZPRAŠOVACÍ LÁHEV MIST
• Z kvalitního plastu
• Rozprašuje kapalinu o 50 % déle než jiné rozprašovače
• Kapacita: 300 ml
• K dispozici v černém provedení

 

0068299
MISKA PRO BARVENÍ VLASŮ
• zastavuje ztékající tekutiny z vlasů
• vyrobena z plastu
• černá

 

0065245
HŘEBEN PRO MELÍROVANÍ
• vyrobený z odolného materiálu
• vícefunkční
• vybaven posuvnými háky
• snadno použitelný
• sada hřeben + 10 háčků

  

0068120
POMŮCKA PRO MELÍROVANÍ 
LATEXOVÁ S MELÍROVACÍM 
HÁČKEM
• těsně přiléhá k hlavě
• otvory se přizpůsobují tloušťce melíru
• vyroben z latexu
• sada obsahuje melírovací háček

 

0068125
SADA PRO MELÍROVANÍ
Sada obsahuje:
• perforovaná čepička vázaná
• par latexových rukavic
• melírovací háček s lopatkou
• úzký štěteček

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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0065310 0065312
černé stříbrné

KADEŘNICKÉ ZRCÁTKO 
NA KONTROLU ÚČESŮ
• lehké
• je vybaveno pohodlnou rukojetí
• dostupné ve 2 barevných provedeních
• průměr: 28 cm

 

0068297
OCHRANNÁ MASKA
• zabezpečuje obličej proti laku

 

0068255
PINETY PRO ODDĚLENÍ VLASŮ
• malé rozevření
• plastové
• směs barev (červená, modrá, žlutá)
• 12 kusů v balení

 

0068256  0068257
55 mm 80 mm

PINETY PRO ODDĚLENÍ VLASŮ
• velké rozevření
• plastové
• směs barev (růžová, žlutá, modrá, fialová)
• 12 kusů v balení

 

0068259
KLIPSY DO VLASŮ
• délka: 10 cm
• černé
• 6 kusů v balení

 

1507005
ACADEMY 
SPONKY HAIR

• Profesionální
• Pevné a trvanlivé
• Exkluzivní
• Velikost: 11 cm
• 4 ks v sadě

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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1507022
SILICON
SE SILIKONOVÝM PÁSKEM

• Otvor na silikonový pásek
• Z vysoce kvalitního plastu (ABS)
• Délka: 11 cm
• 6 ks v sadě

 

1507023
CROCODILE
SPONKY

• Speciální tvar a čelisti se zuby dokonale držící i husté 
a dlouhé vlasy

• Výztuha uhlíkovým vláknem pro větší trvanlivost
• Délka: 11 cm
• 6 ks v sadě

 

1507045
SOFT
DĚLÍCÍ SPONKY 
SE SILIKONOVOU VLOŽKOU

• Silikonová vložka drží vlasy a brání vyklouznutí 
ze sponky

• Vyrobeny z vysoce kvalitního plastu (ABS)
• Délka: 11,50 cm
• 4 ks v sadě

 

1507046
PENGUIN
DĚLÍCÍ SPONKY NA VLASY

• Speciální profi l pomáhá oddělovat silné i tenké 
pramen vlasů

• Z vysoce kvalitního plastu (ABS)
• Délka: 12 cm
• 4 ks v sadě

   

PINETY PLOCHÉ
• ploché, rovné
• 24 kusů v balení

0067000
6 cm, černé
0067005 
6 cm, hnědé
0067010 
6 cm, stíněné
0067015 
6 cm, kladivované
0067020 
6 cm, zlaté

 

PINETY VLNITÉ
• ploché, rovné
• 24 kusů v balení

0067030
6 cm, černé
0067035 
6 cm, hnědé
0067040 
6 cm, stíněné
0067045 
6 cm, kladivované
0067050 
6 cm, zlaté
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0067070
5 cm, černé
0067075
5 cm, zlaté

VLÁSENKY ROVNÉ
• 20 kusů v balení

 

VLÁSENKY VLNITÉ
• 20 kusů v balení 

0067080
4,5 cm, černé
0067085
4,5 cm, zlaté
0067095 
6,5 cm, černé
0067100 
6,5 cm, zlaté
0067120 
8,5 cm, černé
0067125 
8,5 cm, zlaté

  

0067802 0067804
1. rovný 2. extra rovný

TUPÍROVACÍ  
A UHLAZUJÍCÍ KARTÁČ
• třiřádový
• ideální pro vytvoření drdolu
• má přírodní chlupy s dřevěnou rukojetí

  

0068280 0068281
18 g 20 g

VYCPÁVKA DO DRDOLU
• tvoří kulatý tvar drdolu

 

0068282 0068283 0068284
krátký dlouhý s gumičkou

VYCPÁVKA DO DRDOLU 
ZAVÍRANÁ
• dává kulatý tvar drdolu
• má praktické zapínání na západku
• délka: 16 cm
• 0068284 – připevňovaná na gumičku

 

0068270
OPRAŠOVÁK
• vyroben z přírodních chlupů
• má dřevěnou rukojeť
• stojatý
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0068370 0068372
hnědá blond

CVIČNÁ HLAVA
• 100% přirozené vlasy
• délka vlasů: 30–35 cm

 

0068371 0068373
hnědá blond

CVIČNÁ HLAVA
• 100% přirozené vlasy
• délka vlasů: 50 cm

   

0068378
CVIČNÁ HLAVA
• mužská
• 100% přirozené vlasy
• délka vlasů: 25 cm
• černé vlasy

 

0068379
CVIČNÁ HLAVA
• mužská s plnovousem
• 100 % přirozené vlasy
• délka vlasů: 20 cm

 

0068390
ZÁKLADNA CVIČNÉ HLAVY
• připevňování pomocí ručního otočného kolečka
• vyrobená z umělé hmoty

 

0068391
STOJAN CVIČNÉ HLAVY
• rozkládaný
• nastavení výšky: 90–135 cm
• vyroben z hliníku
• stříbrný
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0068271 0068272 0068273
černý modrý červený

SMETÁK
• antistatický

 

0068274 0068275 0068276
černý modrý červený

SMETÁK SE STĚRKOU
• antistatický

 

0068308
bílý

ČASOVAČ
• LCD obrazovka
• možnost nastavení do 99 min
• magnetická přísavka
• baterie jsou součástí sady
• tlačítko start/stop a reset

  

1507004
KUFŘÍK NA KADEŘNICKÉ 
NÁSTROJE
• Profesionální kufřík na kadeřnické nástroje
• Kombinovaný zámek
• Vyztužené rohy a hrany pro větší trvanlivost
• K dispozici v černé barvě
• S praktickou přihrádkou na drobnosti
• Rozměry: šířka: 45 cm, výška: 33 cm, hloubka: 20 cm

 

1509536
BLACK SHINE
TAŠKA NA KADEŘNICKÉ POMŮCKY

• 3 kapsy uzavírané zipem
• Vnitřní kapsa na zip a 2 menší přehrádky
• 4 háky na nůžky, několik fl exibilních pásků 

a několik přehrádek usnadňujících uchovávání 
kadeřnických pomůcek

• Páska přes rameno s nastavitelnou délkou
• Rozměry tašky: 38 cm x 14 cm x 28 cm
• Vyrobena z umělé hmoty (PCV)

 

1507025
PROTECTOR
PROFESIONÁLNÍ 
OCHRANNÉ LEMY 
PROTECTOR NA 
UMYVADLA

• Z pružného, trvanlivého 
materiálu (EVA)

• Rozměr: 28 cm
• 2 ks v balení
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0068331 0068333
bílá černá

PEACOCK
STŘÍHACÍ PLÁŠTĚNKA

• vyrobená z voděodolného polyesteru
• antistatická
• uzavírání na suchý zip typu Velcro
• rozměry: 128 cm x 150 cm

 

0068337 0068335
černá bílá

TREE
STŘÍHACÍ PLÁŠTĚNKA

• vyrobená z voděodolného polyesteru
• antistatická
• uzavírání na suchý zip typu Velcro
• rozměry: 128 cm x 150 cm

 

0068339 0068341
bílá černá

BUTTERFLY
STŘÍHACÍ PLÁŠTĚNKA

• vyrobená z voděodolného polyesteru
• antistatická
• uzavírání na suchý zip typu Velcro
• rozměry: 128 cm x 150 cm

 

0068345  0068343
černá bílá

FANTASY
STŘÍHACÍ PLÁŠTĚNKA

• vyrobená z voděodolného polyesteru
• antistatická
• uzavírání na suchý zip typu Velcro
• rozměry: 128 cm x 150 cm
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1509401 1509402 1509403
žlutá růžová modrá

BASIC LINE
DĚTSKÁ PELERÍNA

• Profesionální kadeřnická pelerína pro děti na suchý zip
• Antistatická pelerína z měkkého polyesteru s obrázky
• Pro zábavnější návštěvy u holiče
• Rozměry: 95 cm x 120 cm

 

1509404 1509405
bílá černá

BASIC LINE
PELERÍNA

• Profesionální kadeřnická pelerína s 6 kovovými zapínacími cvočky
• Antistatická pelerína z měkkého polyesteru
• Rozměry: 108 cm x 142 cm

1509419 1509420
bílá černá

SILKY LINE
ZAPÍNACÍ ELEINA SNAP-ON

• Profesionální kadeřnická pelerína s 6 kovovými zapínacími cvočky
• Antistatická pelerína z měkkého polyesteru
• Rozměry: 108 cm x 142 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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0068048
AIRLAID
JEDNORÁZOVÉ RUČNÍKY

• 100% celulóza
• velmi absorpční
• 210 útržků
• rozměry útržků: 38 cm x 25,5 cm

 

0068049
1020
JEDNORÁZOVÉ RUČNÍKY

• dvouvrstvé ručníky v roli, na vlasy a mokré povrchy
• měkké a extra savé
• 1020 útržků
• délka: 235 m, šířka: 26 cm

 

0068053
2x800 ks.

PREMIUM
JEDNORÁZOVÉ RUČNÍKY

• dvouvrstvé ručníky v roli, na vlasy a mokré povrchy
• velmi savé
• 800 útržků v roli
• délka: 280 m, šířka: 25 cm

 

0068058
JEDNORÁZOVÉ RUČNÍKY 
NETKANÁ TEXTILIE
• vysoce kvalitní netkaná textilie, perfektně nasává vodu
• rozměry: 50 cm x 70 cm, tato velikost umožňuje 

zamotat turban na hlavě
• 50 kusů v balení

 

0068060
JEDNORÁZOVÉ RUČNÍKY 
NETKANÁ TEXTILIE 
S CELULÓZOU
• vysoce kvalitní netkaná textilie s celulózou
• perfektně nasává vodu
• rozměry: 50 cm x 70 cm, tato velikost umožňuje 

zamotat turban na hlavě
• 30 kusů v balení

 

0068047
JEDNORÁZOVÉ RUČNÍKY 
BIODEGRADAČNÍ VISKÓZA
• ručník na vlasy a mokré povrchy, který velmi 

dobře nasává
• vyroben ve 100 % z biodegradační viskózy
• vysoce kvalitní netkaná textilie, která dokonalé 

pohlcuje vodu
• rozměry: 50 cm x 70 cm, tato velikost umožňuje 

zamotat turban na hlavě
• 50 kusů v balení
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0068052
JEDNORÁZOVÉ RUČNÍKY 
HLADKÁ NETKANÁ TEXTILIE
• vyroben z netkané textilie vysoké kvality
• rozměry: 40 cm x 70 cm
• 50 kusů v balení

 

0068084
BIO EKO LIGHT
JEDNORÁZOVÉ RUČNÍKY

• vysoce kvalitní netkaná textilie, která perfektně 
nasává vodu

• rozměry: 50 cm x 70 cm, tato velikost umožňuje 
zamotat turban na hlavě

• 50 kusů v balení

  

0068103  0068108
černá bílá

JEDNORÁZOVÁ OCHRANNÁ 
PLÁŠTĚNKA
• vyrobená z vysoce kvalitní polyesterové 

netkané textilie
• rozměry: 100 cm x 140 cm
• 10 kusů v balení

  

0068104
JEDNORÁZOVÁ OCHRANNÁ 
PLÁŠTĚNKA
• vyrobená z fólií
• chrání oblečení proti nečistotám
• rozměry: 90 cm x 135 cm
• 50 kusů v balení

 

0068109
JEDNORÁZOVÁ OCHRANNÁ 
PLÁŠTĚNKA XL
• vázaná na krku, velmi odolná
• 25 kusů v balení

 

0068102
JEDNORÁZOVÁ OCHRANNÁ 
PLÁŠTĚNKA
• vyrobená z vysoce kvalitní fólií
• chrání oblečení proti nečistotám
• rozměry: 80 cm x 110 cm
• 50 kusů v balení
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0068201 0068203
5 rolí 1 role

KREPOVÝ LÍMEC
• velmi dobře nasává vodu
• 100 útržků v roli

  

0068014
HLINÍKOVÁ FÓLIE  
PRO BARVENÍ
• šířka: 12 cm
• tloušťka: 14 mikrometrů
• hmotnost: 1 kg = cca 210 m
• tolerance: 3%

 

0068012
WRAPMASTER 
KADEŘNICKÝ ALOBAL S DRÁŽKY

• protiskluzný: alobal s drážky zabraňuje stékání 
barvicí směsi

• balení stačí na 900 standardních útržků a redukuje 
spotřebu barvy až 30 %

• kompatibilní s boxem Wrapmaster – 0068395

 

0068395
WRAPMASTER XL
DRŽÁK ROLÍ

• rychlé a snadno odřezává útržky žádaných rozměrů
• odolný, bezpečný a snadno použitelný
• díky pomůcce je barvení vlasů snadné a účinnější
• určen pro fólie MilaTechnic Wrapmaster – 0068012

 

0068234
PAPÍRKY NA BARVENÍ
• profesionální papírky na barvení všemi techniky
• vyrobené ze speciální pěny, která nepřehřívá vlasy 

a současně udržuje optimální teplotu jak během 
rozjasňování, tak během barvení 

• 250 kusů v balení

 

1507048
SILICON
VLASOVÝ DIFUZÉR 

• Univerzální – použitelný na všechny profesionální 
vysoušeče vlasů

• Vyrobený ze silikonu odolného proti vysokým teplotám
• Kompaktní a skládací pro snadnou přepravu 

a uskladnění
• 13 cm
• K dispozici ve dvou barvách: černé a červené

PŘÍSLUŠENSTVÍ

80 Vše pro vlasy



Vše pro vlasy 81

KADEŘNICKÉ 
NÁSTROJE



Vše pro vlasy

KARTÁČ FOX PROFESSIONAL
KULATÝ

• Perfektní pro úpravu krátkých i dlouhých vlasů
• Keramické a turmalínem potažené tělo udržuje teplotu po dlouhou dobu
• kartáč má ionizované štětiny
• je opatřena špejlí

1509329
20 mm

1509328
33 mm

1509327
43 mm

1509326
53 mm

1509325
65 mm

 FOXstylowowyczesani#  FOXstylowowyczesani

 

 

 

MARKA PROFESJONALNYCH
URZĄDZEŃ FRYZJERSKICH
I WYPOSAŻENIA SALONÓW

Asortyment marki FOX obejmuje
kompleksowe wyposażenie salonów
fryzjerskich w meble, sprzęt elektryczny,
akcesoria i narzędzia.
Nasza pasja – ciągłe poszukiwanie nowych

rozwiązań i produktów – przyczynia się
do sukcesów na rynku fryzjerskim.
FOX uczestniczy w międzynarodowych

targach fryzjerskich, wspiera szkoły
fryzjerskie, a także współpracuje
z najlepszymi polskimi fryzjerami.

ZNAČKA PROFESIONÁLNÍCH 
KADEŘNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
A VYBAVENÍ KADEŘNICTVÍ

Sortiment značky FOX zahrnuje 
komplexní výbavu kadeřnických salonů 
nábytkem, elektrickými zařízeními, 
příslušenstvím a nástroji.
Naše vášeň – neustálé hledání nových 
řešení a produktů – je cestou k úspěchu 
na kadeřnickém trhu.
FOX se zučastňuje na mazinarodních 
kadeřnických veletrzích, podporuje 
kadeřnické školy a spolupracuje 
s nejlepšími polskými kadeřníky.

KARTÁČE
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1509313
FOX THERMAL
DVOUSTRANNÝ KERAMICKÝ  
KARTÁČ NA KRÁTKÉ VLASY

• Perfektní pro úpravu krátkých dámských a pánských vlasů
• keramické tělo kartáče chrání vlasy před přehřátím
• má dva typy hrotů: tenké pro jemné modelování a silnější,  

aby účes výrazně pozvedl
• ergonomická, pogumovaná rukojeť
• lehký a praktický

FOX CARE
KARTÁČ NA VLASY

• vyrobeno z nylonových vláken
• snadno rozčesává prodloužené vlasy, stejně jako přírodní,  

mokré a suché
• má prolamované keramické tělo
• speciální zakončení štětin zabraňuje trhání špiček a nepoškozuje vlasy

1509339
Nylon

1509340
Nylon & Boar

FOX CARE NYLON & BOAR MINI
KARTÁČ NA VLASY

• Vyrobeno ze směsi nylonových vláken a přírodních kančích štětin
• snadno rozčesává jak prodloužené vlasy, tak přirozené, mokré i suché vlasy
• má prolamované keramické tělo
• speciální zakončení štětin zabraňuje trhání konečků a nepoškozuje vlasy

1509344
Light green

1509346
Black

1509357
FOX DELUXE
KARTÁČ NA VLASY
Copper
• Ze speciálních nylonových vláken pro rozčesávání zamotaných vlasů, mokrých i suchých, 

bez tahání nebo narušování kutikul
• Díky různé délce zubů poskytuje uvolňující masáž hlavy
• Dodává vlasům báječný lesk
• Moderní design
• Odnímatelný ochranný kryt na cesty, použitelný i na vlasové sponky a další příslušenství

KARTÁČE
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NANO
HŘEBENY

• Profesionální hřebeny
• Vyrobené z velmi kvalitních materiálů
• Odolné proti chemikáliím
• Antibakteriální
• Dokonalé povrchy zubů
• Dokonale navržená mezera mezi zuby
• pro česání bez tahání

1

2

3

4

5

6

7

8
9 10

1509324
Sadu hřebenů Nano
sadu tvoří 10 hřebenů

  MASTER CARBON
HŘEBENY

• Odolné proti vysokým teplotám
• Mají antistatické vlastnosti
• Nepoškozují vlasy
• Obsah uhlíkových vláken zvyšuje odolnost

 

 

 

MARKA PROFESJONALNYCH
URZĄDZEŃ FRYZJERSKICH
I WYPOSAŻENIA SALONÓW

Asortyment marki FOX obejmuje
kompleksowe wyposażenie salonów
fryzjerskich w meble, sprzęt elektryczny,
akcesoria i narzędzia.
Nasza pasja – ciągłe poszukiwanie nowych

rozwiązań i produktów – przyczynia się
do sukcesów na rynku fryzjerskim.
FOX uczestniczy w międzynarodowych

targach fryzjerskich, wspiera szkoły
fryzjerskie, a także współpracuje
z najlepszymi polskimi fryzjerami.

1509314
9314 
19,1 cm
• klasický mužský střih
1509315 
9315
17,9 cm
• mužský střih 

na krátkou délku
1509316
9316
19,2 cm
• suchý střih a tónování
1509317
9317
22 cm
• střihání dlouhých vlasů
1509318
9318
21,7 cm
• rozčesávání, střihání 

dlouhých vlasů
1509319
9319
20 cm
• barvení
 1509320
9320
20,1 cm
• tupírován

1

2

3

4

5

6

7

1509321
9321
20 cm
• balayage
1509322
9322
20,5 cm
• večerní účesy
1509323
9323
18,9 cm
• vidlička, hlubší tupírování

8

9

10

1509336
001
22 cm
• k ostříhání

1509337
002
22,4 cm
• k ostříhání

1509436
003
22 cm
• ke stylizaci

 FOXstylowowyczesani "  FOXstylowowyczesani 

ZNAČKA PROFESIONÁLNÍCH 
KADEŘNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
A VYBAVENÍ KADEŘNICTVÍ

Sortiment značky FOX zahrnuje 
komplexní výbavu kadeřnických salonů 
nábytkem, elektrickými zařízeními, 
příslušenstvím a nástroji.
Naše vášeň – neustálé hledání nových 
řešení a produktů – je cestou k úspěchu 
na kadeřnickém trhu.
FOX se zučastňuje na mazinarodních 
kadeřnických veletrzích, podporuje 
kadeřnické školy a spolupracuje 
s nejlepšími polskými kadeřníky.

HŘEBENY

cm
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1509345
  LINE BLACK
HŘEBENY

• Výběr profesionálních kadeřnických hřebenů
• Z kvalitních materiálů
• Odolné proti vysokým teplotám
• Stylové pouzdro

  BARBER EXPERT
SADA HŘEBENU V POUZDRU

• odolnost vůči kadeřnickým chemikáliím a poškození
• vysoká kvalita
• v sadě: 6 kusů + pouzdro

1509425
BEARD BARBER EXPERT
HŘEBEN

• Profesionální hřeben na bradku
• Pomocník při holení a zastřihování vousů
• Pomáhá rovnoměrně nanést oblíbené prostředky vlasové péče

1 velký holičský hřeben k práci 
„strojek na hřebenu” – 23,5 cm

2 klasický holičský hřeben k práci nejen 
„nůžky na hřebenu”, ale také „strojkem 
na hřebenu” – 22 cm

3 universální holičský hřeben s velmi 
tlustými a zakulacenými zuby, které 
poskytují komfort práce během 
stříhaní – 20 cm

4 dlouhý klasický hřeben, který 
poskytuje velké pohodlí během precizní 
práce nůžky – 22,5 cm

5 speciální holičský hřeben 
s trapézovým tvarem, umožnující práci 
v nejhůře přístupných oblastech hlavy 
– 16,5 cm

6 malý klasický hřeben – základní 
hřeben k práci – 18 cm

1 Univerzální hřeben – 22 cm

2 Vidlicový hřeben  – 21,9 cm

3 Tvarovací hřeben – 18,2 cm

4 Hřeben se špičatým držadlem – 17,1 cm

5 Hřeben s myším ocáskem – 18,1 cm

6 Hřeben na barvení – 18,14 cm

7 Univerzální hřeben – 20,8 cm

8 Technický hřeben – 23 cm

9 Tvarovací hřeben – 19 cm

1509427
len
1509426
jeans

Tvarování 
bradky na 

tvářích

Tvarování 
bradky na krku

Dokončování 
krku

Úprava kozí 
bradky

12
3

4

5

6

HŘEBENY

cm
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0065210
5210 
19,9 cm x 3 cm 
špička

0065220
  5220
20,1 cm x 3,1 cm  

0065230
5230
19,9 cm x 3 cm

0065240
5240
22,5 cm x 5,3 cm

MILAFLEX
SADA KADEŘNICKÝCH HŘEBENŮ

• perfektní na stříhání
• antistatické

Řada Mila Technic obsahuje široký sortiment kadeřnických pomůcek: vlásenek, rozprašovačů nebo cvičných 
hlav, a také jednorázových spotřebních materiálů. Desítky modelů způsobí, že najdete něco perfektního pro sebe 
a zákazníky, kteří navštěvují váš kadeřnický salon. Nabídku doplňují profesionální kadeřnické hřebeny.

HŘEBENY

cm
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FOX
ZNAČKA PROFESIONÁLNÍCH KADEŘNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ KADEŘNICTVÍ
Sortiment značky Fox zahrnuje komplexní výbavu kadeřnických salonů nábytkem, elektrickými zařízeními, příslušen-
stvím a nástroji. Naše vášeň – neustálé hledání nových řešení a produktů – je cestou k úspěchu na kadeřnickém trhu. 
FOX se zučastňuje na mezinarodních kadeřnických veletrzích, podporuje kadeřnické školy a spolupracuje s nejlepšími 
polskými kadeřníky.

1509493
COLOR RED
SADA NŮŽEK S POUZDREM

• Profesionální souprava nůžek na stříhání 5,5, nůžek na 
prostřihávání 5,5“ a břitvy.

• Krásné barvy
• Hi-tech teflonový povrch
• Žilete z kvalitní nerez oceli
• Ostré, pevné a trvanlivé
• Pro stříhání bez námahy
• Ruční výroba

1509490 – 5,5”
COLOR RED
NŮŽKY NA PROSTŘIHÁVÁNÍ

• Krásné barvy
• Hi-tech teflonový povrch
• Žilete z kvalitní nerez oceli
• Ostré, pevné a trvanlivé
• Pro stříhání bez námahy
• Ruční výroba

1509487 – 5,5”
COLOR RED
NŮŽKY NA STŘÍHÁNÍ

• Krásné barvy
• Hi-tech teflonový povrch
• Žilete z kvalitní nerez oceli
• Ostré, pevné a trvanlivé
• Pro stříhání bez námahy
• Ruční výroba

NŮŽKY, EFILAČNÍ NŮŽKY
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C O U L E

C E N T I M E T R Y

1509495
COLOR WHITE
SADA NŮŽEK S POUZDREM

• Profesionální souprava nůžek na stříhání 5,5, nůžek na 
prostřihávání 5,5“ a břitvy.

• Krásné barvy
• Hi-tech teflonový povrch
• Žilete z kvalitní nerez oceli
• Ostré, pevné a trvanlivé
• Pro stříhání bez námahy
• Ruční výroba

1509492 – 5,5”
COLOR WHITE
NŮŽKY NA PROSTŘIHÁVÁNÍ

• Krásné barvy
• Hi-tech teflonový povrch
• Žilete z kvalitní nerez oceli
• Ostré, pevné a trvanlivé
• Pro stříhání bez námahy
• Ruční výroba

1509489 – 5,5”
COLOR WHITE
NŮŽKY NA STŘÍHÁNÍ

• Krásné barvy
• Hi-tech teflonový povrch
• Žilete z kvalitní nerez oceli
• Ostré, pevné a trvanlivé
• Pro stříhání bez námahy
• Ruční výroba

1509494
COLOR BLUE
SADA NŮŽEK S POUZDREM

• Profesionální souprava nůžek na stříhání 5,5, nůžek na 
prostřihávání 5,5“ a břitvy.

• Krásné barvy
• Hi-tech teflonový povrch
• Žilete z kvalitní nerez oceli
• Ostré, pevné a trvanlivé
• Pro stříhání bez námahy
• Ruční výroba

1509491 – 5,5”
COLOR BLUE
NŮŽKY NA PROSTŘIHÁVÁNÍ

• Krásné barvy
• Hi-tech teflonový povrch
• Žilete z kvalitní nerez oceli
• Ostré, pevné a trvanlivé
• Pro stříhání bez námahy
• Ruční výroba

1509488 – 5,5”
COLOR BLUE
NŮŽKY NA STŘÍHÁNÍ

• Krásné barvy
• Hi-tech teflonový povrch
• Žilete z kvalitní nerez oceli
• Ostré, pevné a trvanlivé
• Pro stříhání bez námahy
• Ruční výroba

NŮŽKY, EFILAČNÍ NŮŽKY
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C O U L E

C E N T I M E T R Y

1509510 – 5,5”
STUDENT PRO
NŮŽKY NA PROSTŘIHÁVÁNÍ

• vyrobeno z vysoce kvalitní oceli (440A)
• hladká, konkávně střižená čepel
• ergonomický
• ruční výroba

1509509 – 5,5”
STUDENT PRO
NŮŽKY NA STŘÍHÁNÍ

• vyrobeno z vysoce kvalitní oceli (440A)
• hladká, konkávně střižená čepel
• ergonomický
• ruční výroba

1509469 – 5,5”
STUDENT
NŮŽKY NA PROSTŘIHÁVÁNÍ

• vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové 
oceli (440A)

• unikátní, fialový titanový povlak
• ruční výroba
• ergonomická a lehká struktura paží 

zajišťuje vysoký komfort práce

1509451 – 5,5”
STUDENT
NŮŽKY NA STŘÍHÁNÍ

• dobře tvarované
• vyrobeno z nerezové oceli
• Dokonalá pomůcka pro začínající i 

zkušené kadeřníky a kadeřnice

1509521 – 5,5”
CANDY
PROFESIONÁLNÍ  
KADEŘNICKÉ EFILAČKY

• Vyrobené z vysoce kvalitní nerezové 
oceli (440A)

• Technologicky vyspělý tefl onový povlak
• Ostré a trvanlivé
• Ruční výroba

1509520 – 5,5”
CANDY
NŮŽKY

• Kvalitní nerez ocel 440 A
• Hi-tech PTFE povrchová úprava
• Ostré a trvanlivé
• Ruční výroba

1509519 – 5,5”
CANDY
PROFESIONÁLNÍ 
KADEŘNICKÉ EFILAČKY

• Vyrobené z vysoce kvalitní nerezové 
oceli (440A)

• Technologicky vyspělý teflonový povlak
• Ostré a trvanlivé
• Ruční výroba

1509518 – 5,5”
CANDY
NŮŽKY

• Kvalitní nerez ocel 440 A
• Hi-tech PTFE povrchová úprava
• Ostré a trvanlivé
• Ruční výroba

NŮŽKY, EFILAČNÍ NŮŽKY
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C O U L E

C E N T I M E T R Y

1509442 – 2 páry
1509443 – 6 párů
SOUPRAVA  
KADEŘNICKÝCH NŮŽEK
• Vyrobeno z vysoce kvalitních šetrných materiálů 

pro životní prostředí
• vnější pouzdro je potaženo třpytivou ekokůží
• vnitřek pouzdra je vyplněn černým jemným semišem
• pro uložení 2 párů nůžek

1509530 – 6”
RACE 18
PROFESIONÁLNÍ KADEŘNICKÉ 
EFILAČNÍ NŮŽKY

• Vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli (440C)
• Potažené černou, teflonovou vrstvou
• Unikátní vzhled s částečně skrytým 

regulačním šroubem
• Úzké břity, Ostré a trvanlivé
• Ergonomický tvar zajišťuje pohodlnou práci
• Ruční výroba
• Elegantní dřevěné pouzdro

1509529 – 6”
RACE 18
PROFESIONÁLNÍ KADEŘNICKÉ NŮŽKY

• Vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli (440C)
• Potažené černou, teflonovou vrstvou
• Unikátní vzhled s částečně skrytým 

regulačním šroubem
• Úzké břity
• Ergonomický tvar zajišťuje pohodlnou práci
• Ruční výroba
• Ostré a trvanlivé
• Elegantní dřevěné pouzdro

1509512 – 5,5”
STUDENT PRO LEFT
NA PROSTŘIHÁVÁNÍ

• vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli (440A)
• ergonomické
• manuální provedení
• určené pro leváky

1509511 – 5,5”
STUDENT PRO LEFT
NŮŽKY

• vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli (440A)
• hladké ostří s vydutým brusem
• ergonomické
• manuální provedení
• určené pro leváky

NŮŽKY, EFILAČNÍ NŮŽKY
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C O U L E

C E N T I M E T R Y

1509545 – 5,5”
SILVER PREMIUM
PROFESIONÁLNÍ KADEŘNICKÉ 
EFI LAČNÍ NŮŽKY

• Zakřivené zuby s 3 konci poskytují 
měkký pocit ztenčení vlasů

• Vyrobené z nejkvalitnější nerezové 
oceli (440C)

• Ergonomická 3D rukojeť + konstrukce 
čepele meče

• Kovový šroubový systém 
s kuličkovým ložiskem

• Ruční výroba
• Ostré a trvanlivé

1509544 – 5,5”
SILVER PREMIUM
PROFESIONÁLNÍ  
KADEŘNICKÉ NŮŽKY

• Vyrobené z nejkvalitnější nerezové 
oceli (440C)

• Ergonomická 3D rukojeť + konstrukce 
čepele meče

• Kovový šroubový systém 
s kuličkovým ložiskem

• Ostré a trvanlivé
• Ruční výroba

1509543 – 5,5”
ROSE GOLD PREMIUM
PROFESIONÁLNÍ KADEŘNICKÉ 
EFI LAČNÍ NŮŽKY

• Zakřivené zuby s 3 konci poskytují 
měkký pocit ztenčení vlasů

• Vyrobené z nejkvalitnější nerezové 
oceli (440C)

• Ergonomická 3D rukojeť + konstrukce 
čepele męce

• Kovový šroubový systém s kuličkovým 
ložiskem

• Ruční výroba
• Ostré a trvanlivé

1509542 – 5,5”
ROSE GOLD PREMIUM
PROFESIONÁLNÍ  
KADEŘNICKÉ NŮŽKY

• Vyrobené z nejkvalitnější nerezové 
oceli (440C)

• Ergonomická 3D rukojeť + konstrukce 
čepele męce

• Kovový šroubový systém s 
kuličkovým ložiskem

• Ostré a trvanlivé
• Ruční výroba

1509541 – 6”
BLUE ROSE
PROFESIONÁLNÍ KADEŘNICKÉ 
EFI LAČNÍ NŮŽKY

• Vyrobené z vysoce kvalitní nerezové 
oceli (420)

• Technologicky vyspělý teflonový povlak
• Tenké a lehké
• Ostré a trvanlivé
• Ruční výroba

1509540 – 6”
BLUE ROSE
PROFESIONÁLNÍ NŮŽKY

• Vyrobené z vysoce kvalitní nerezové 
oceli (420)

• Technologicky vyspělý teflonový povlak
• Tenké a lehké
• Ostré a trvanlivé
• Ruční výroba

1509539 – 6”
BLACK ROSE
PROFESIONÁLNÍ KADEŘNICKÉ 
EFI LAČNÍ NŮŽKY

• Vyrobené z vysoce kvalitní nerezové 
oceli (420)

• Technologicky vyspělý teflonový povlak
• Tenké a lehké
• Ostré a trvanlivé
• Ruční výroba

1509538 – 6”
BLACK ROSE
PROFESIONÁLNÍ NŮŽKY

• Vyrobené z vysoce kvalitní nerezové 
oceli (420)

• Technologicky vyspělý tefl 
onový povlak

• Tenké a lehké
• Ostré a trvanlivé
• Ruční výroba

NŮŽKY, EFILAČNÍ NŮŽKY
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1204059
TECHNO
STROJEK 
NA STŘÍHÁNÍ VLASŮ

• Odnímatelná čepel s přesným nastavením ve 3 pozicích: 0,8 mm, 1,4 mm, 2 mm
• 4 hřebeny: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
• provozní doba při plném nabití: 45 minut
• drátový nebo bezdrátový provoz
• výkon: 3 W

1204108
TANGO
STROJEK NA STŘÍHÁNÍ VLASŮ

• čepel z nerezové oceli s přesným nastavením v 5 polohách:
0,8 mm, 1,1 mm, 1,4 mm, 1,7 mm, 2 mm

• jasný, jasný LCD displej
• 4 hřebeny: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
• pracovní doba: až 120 minut při plném nabití
• doba nabíjení: 90 minut
• výkon: 3 W

ZNAČKA PROFESIONÁLNÍCH KADEŘNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ KADEŘNICTVÍ
Sortiment značky Fox zahrnuje komplexní výbavu kadeřnických salonů nábytkem, elektrickými zařízeními, příslušen-
stvím a nástroji. Naše vášeň – neustálé hledání nových řešení a produktů – je cestou k úspěchu na kadeřnickém trhu. 
FOX se zučastňuje na mezinarodních kadeřnických veletrzích, podporuje kadeřnické školy a spolupracuje s nejlepšími 
polskými kadeřníky.

STŘÍHACÍ STROJKY
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1204119
ORION
BEZDRÁTOVÝ STROJEK NA ZASTŘIHÁVÁNÍ VLASŮ

• odnímatelná čepel potažená DLC (DIAMOND BLACK) s přesným nastavením řezu: 
1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm

• kvalitní vysokokapacitní lithium-iontová baterie pro provoz až 4 hodiny na jedno 
plné nabití

• hřebenové nástavce s možností zastřižení: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm 
(3 oboustranné hřebenové nástavce)

• doba nabíjení: 3 h
• výkon: 3,7 W

1204120
  MULTI CUT 2 W 1
STROJEK NA STŘÍHÁNÍ A ZASTŘIHOVÁNÍ VLASŮ A HOLENÍ KRKU

• nože s přesným nastavením řezu: žiletka: 0,8 mm; trimr: 0,4-0,5 mm
• vybavení ideální pro suché stříhání vlasů
• vybaveno hřebenovými nástavci s možností zastřižení: 3 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm 

(2 oboustranné hřebenové nástavce)
• provozní doba při plném nabití: 60 minut
• doba nabíjení: 120 minut
• výkon: 6,5 W

  

1204125
  EAGLE
PROFESIONÁLNÍ 
BEZDRÁTOVÝ STROJEK 
NA VLASY

• odolná čepel z nerezové oceli s patentovanou technologií, která snižuje tvorbu tepla 
během provozu

• extrémně tichý provoz
• systém nástavců s rozsahem řezu: 1,5 mm, 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm
• objímky mají magnetickou sponu, která je stabilizuje na čepeli
• Lithium-iontová baterie pro až 180 minut bezdrátového provozu
• doba nabíjení: 120 minut
• výkon: 8,5 W

1204127
  HERCULES
STROJEK NA VLASY

• Čepel z nerezové oceli (440C) s nastavením 
střižná délka čepele od 0,3 mm do 3 mm

• účinný, odolný elektromagnetický motor (V 6000 ot./min.)
• 5 magnetických hřebenových nástavců: # 0 (1,5 mm), # 1 (3 mm), # 2 (6 mm), 

# 3 (10 mm), # 4 (13 mm)
• profesionální 3metrový kabel
• výkon: 10 W

STŘÍHACÍ STROJKY
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1204128
  PEGASUS
STROJEK NA VLASY

• • odolná čepel z nerezové oceli (440C),
s nastavitelnou délkou řezu od 0,3 mm do 3 mm

• rychlý a výkonný DC motor (7500 ot./min.)
• 5 magnetických hřebenových nástavců: 

# 0 (1,5 mm), # 1 (3 mm), # 2 (6 mm), # 3 (10 mm), # 4 (13 mm)
• provozní doba při plném nabití: od 120 do 150 minut
• doba nabíjení: 80 minut
• výkon: 7 W

 

1204132
DRACO
PROFESIONÁLNÍ
BEZDRÁTOVÝ STROJEK NA VLASY

• čepel z nerezové oceli (440C) s nastavitelnou délkou řezu od 0,3 mm do 3 mm
• rychlý a výkonný DC motor (10 000 ot./min.)
• 5 magnetických hřebenových nástavců:

# 0 (1,5 mm), # 1 (3 mm), # 2 (6 mm), # 3 (10 mm), # 4 (13 mm)
• provozní doba při plném nabití: 120 minut
• doba nabíjení: 70-80 minut
• výkon: 10 W

 

1204134
RUMBA
PROFESIONÁLNÍ 
BEZDRÁTOVÝ STROJEK NA VLASY

• Odnímatelná čepel z nerezové oceli se 4-polohovým nastavením sekání: 
0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm

• 85 minut používání při plném nabití
• doba nabíjení: 90 minut
• vybaven 6 hřebeny - 4 standardními hřebeny:

3 mm, 6 mm, 9 mm, 13 mm a 2 další diagonální frézy
• výkon: 5 W

 

1204137
WOOD
PROFESIONÁLNÍ 
AKUMULÁTOROVÝ STROJEK NA VLASY

• Nastavení délky řezu 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)
• 120 minut bezdrátového používání při plném nabití
• doba nabíjení: 70 minut
• výkon: 10 W

 

STŘÍHACÍ STROJKY
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1204139
MAGNUM
PROFESIONÁLNÍ 
STROJEK NA VLASY

• výkonný elektromagnetický motor
• Čepel z japonské nerezové oceli, šířka 45 mm
• Nastavení délky kotlety s 5 nastaveními čepele
• Vybaveno lithiovou baterií až 120 minut bezdrátové práce
• pevné, elegantní hliníkové pouzdro

 

1204143
JOKER
PROFESIONÁLNÍ 
AKUMULÁTOROVÝ ZASTŘIHOVAČ VLASŮ

• AC motor (10 000 ot./min.)
• Čepel z nerezové oceli (440C) s diamantovým povlakem
• Lithium-iontová baterie pro až 120 minut bezdrátového používání
• Nastavení délky řezu od 0,3 mm do 3 mm
• 5 magnetických hřebenových nástavců

 

1204111
SHAVER NO. 1
HOLICÍ STROJEK Č. 1

• Výsuvný minizastřihovač umožňuje precizní modelace kníru, vousů a kotlet
• přehledný LCD displej zobrazující stav baterie
• má 2 řezací fólie
• 90 minut plného nabití na 45 minut holení

 

1204123
  LUX (USB)
HOLICÍ STROJEK

• 2-stupňový systém řezných nožů (2 řezací fólie)
• Minizastřihovač umožňuje přesnou modelaci vousů, kotlet a kníru
• délka řezu čepele minitrimeru: 0,03 mm
• provozní doba při plném nabití: 120 minut
• doba nabíjení: 50 minut
• drátový nebo bezdrátový provoz
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1204136
PUMA
PROFESIONÁLNÍ AKUMULÁTOROVÝ HOLICÍ STROJEK

• dvě oscilující čepele z nerezové oceli
• výkonný, rotační motor (8000-9000 ot./min.)
• hypoalergenní zlaté titanové fólie (2 řezné fólie)
• Lithiová baterie pro až 80 minut bezdrátového používání při plném nabití
• nabíjení přes USB kabel

1204066 1204067
černý červený

REGGAE
STROJEK

• Odnímatelná čepel z nerezové oceli
• uzávěr s 5stupňovým nastavením: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm
• indikátor nabíjení
• výkon: 2 W

1204109
5 řezných hrotů

TANGO S
STROJEK

• 5 vyměnitelných čepelí z nerezové oceli: standardní čepel, čepel ve tvaru písmene T, 
čepel pro řezání vzorů, čepel na odstranění chloupků z nosu a uší

• Fóliová hlava pro hladké oholení
• 5-stupňová nastavitelná čepice: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm ke standardní čepeli
• 4 hřebeny: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm pro čepel ve tvaru písmene T

  

1204122
PIKO (USB)
HOLICÍ STROJEK

• čepel vyrobená nejnovější 3D technologií
• Rozsah zastřižení čepele: 0,3–0,4 mm
• pracovní doba s plně nabitým zastřihovačem: až 100 minut
• doba nabíjení: 120 minut
• dokonale hladce holí a zastřihuje kontury, zejména licousů a zátylku
• drátový a bezdrátový provoz

STŘÍHACÍ STROJKY NA VLASY, HOLICÍ STROJKY
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1204131 1204133
stříbrný černý

VOLANS

• přesná čepel ve tvaru písmene T („T-BLADE”) o šířce 
40 mm

• délka střihu bez hřebene: 0,1–0,3 mm
• 240 minut provozu při plném nabití
• doba nabíjení: 120 minut
• 3 hřebeny: 1,5 mm, 4,5 mm, 6 mm
• výkon: 6 W

1204135
RACE 
18 YEARS
PROFESIONÁLNÍ AKUMULÁTOROVÝ 
ZASTŘIHOVAČ

• přesná čepel ve tvaru písmene T („T-BLADE”) o šířce 
40 mm

• délka střihu bez hřebene: 0,3 mm
• 60 minut bezdrátového používání při plném nabití
• doba nabíjení: 240 minut
• 3 hřebeny s délkami střihu: 1 mm, 2 mm, 3 mm
• výkon: 6 W

1204142
LILLY
PROFESIONÁLNÍ, 
BEZDRÁTOVÝ ZASTŘIHOVAČ

• Čepel ve tvaru písmene T („T-BLADE”) o šířce 40 mm 
vyrobená z nerezové oceli (440)

• délka zastřihovače bez hřebene cca 0,3 mm
• Lithium-iontová (Li-ion) baterie pro 150 až 180 minut 

provozu při plném nabití
• dvě úrovně otáčení motoru

1204138
WOOD
PROFESIONÁLNÍ 
AKUMULÁTOROVÝ ZASTŘIHOVAČ

• 40 mm široká čepel ve tvaru písmene T („T-BLADE”)
• délka střihu bez hřebene: 0,2–1 mm
• 3 hřebeny: 1,5 mm, 4,5 mm, 6 mm
• 120 minut bezdrátového používání při plném nabití
• doba nabíjení: 70 minut
• možnost pracovat s odkrytým nožem, což usnadňuje jeho vkládání do vlasů
• výkon: 10 W

1204121
STROJEK ARMY
STROJEK NA VLASY

• Profesionální bezdrátový strojek na vlasy
• Vyměnitelné žiletky z nerez oceli pro délku stříhání kolem 0,8 mm
• 2-rychlostní strojky: LOW – nízká rychlost, asi 5500 ot/min, a HIGH- vysoká rychlost, 

6500 ot/min
• Napájení z baterie nebo přímo ze sítě (síťový nebo bezdrátový provoz)
• Lithium iontová (Li-Ion) baterie umožňuje po plném nabití až 120 minut 

bezdrátového provozu
• 2 dvoustranné hřebenové nástavce, rozsah délek stříhání: 3, 6, 9 a 12 mm
• Doba nabíjení: 90 minut

STŘÍHACÍ STROJKY, ZASTŘIHOVAČE NOSNÍCH A UŠNÍCH CHLOUPKŮ
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OPTIMA
KULMA NA VLASY

• keramický povlak při zahřátí vyzařuje záporné ionty, díky nimž vlasy zachovávají 
si přirozenou vlhkost a nenabírají statickou elektřinu

• regulace teploty v rozsahu 80–220 °C
• LCD displej umožňuje snadné čtení dat
• široké použití: ideální pro natáčení obou silných kadeří, stejně jako jemné vlny

1204087
19 mm
1204088
27 mm
1204089
32 mm
1204090
38 mm

1204129 1204130
  13 mm 16 mm

SLIM CURLS
KULMA PRO PROFESIONÁLNÍ NATÁČENÍ VLASŮ

• keramický povlak zaručuje lesklé vlasy
• otočný (360°) a tepelně odolný kloub, který to značně usnadňuje a urychluje práci
• 5stupňová regulace teploty: 140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

1204116
OPTIMA 6 IN 1
KULMA NA VLASY

• 6 vyměnitelných nástavců, perfektních pro vytvoření měkkých vln i silných kudrlin
• keramicko-turmalínový povlak, který při zahřívání vydává záporné ionty, díky kterému 

si vlasy udrží přirozenou vlhkost a nenabírají statickou elektřinu
• regulace teploty v rozsahu: 160–210 °C
• pohodlné a praktické pouzdro

1204081
WAVER
PROFESIONÁLNÍ VLNÍCÍ KULMA NA VLASY

• Černé titanové lamely zaručují perfektní lesk a hebkost
• Unikátní zakřivení lamely vlnící kulmy umožňuje jedinečný stylingový efekt
• Nastavitelná teplota v rozmezí 150°C až do 230°C (220±10°C) pro všechny druhy vlasů 

a styly účesů
• Profesionální, 3 metry dlouhý, otočný kabel (360°) s poutkem pro zavěšení

KULMY
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1204113
CRIMPER
PROFESIONÁLNÍ OTOČNÁ KREPOVAČKA NA VLASY

• unikátní mechanismus využívající rotující válečky, který to výrazně usnadňuje 
a urychluje dokonalý styling

• keramicko-turmalínový povlak zaručuje dokonalou hladkost
• maximální teplota: 230 °C (± 15 °C)
• Profesionální 3metrový otočný (360°) kabel

1204126
VOLUME
PROFESIONÁLNÍ KREPOVAČKA NA VLASY S IONIZÁTOREM

• keramický povlak zaručuje lesklé vlasy
• krepovačka během provozu produkuje záporné ionty, díky kterým vlasy drží jejich 

přirozená vlhkost a nenabírají statickou elektřinu
• 4stupňová regulace teploty: 130 °C, 160 °C, 190 °C

1204056
FUNKY
ŽEHLIČKA NA VLASY

• zrcadlové titanové desky
• velikost desky: 24 mm x 90 mm
• maximální teplota: 220 °C
• 3 metry otočný (360°) kabel

1204057
JAZZ
ŽEHLIČKA NA VLASY

• zrcadlové titanové desky
• velikost desky: 24 mm x 90 mm
• regulace teploty: 150–220 °C
• Automatické bezpečnostní vypnutí po 50 minutách
• 3 metry otočný (360°) kabel

KREPOVAČKY, ŽEHLIČKY NA VLASY
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1204086
SAMBA
ŽEHLIČKA NA VLASY

• infračervená funkce, která využívá působení infračerveného záření ke zlepšení 
vstřebávání živin

• ionizace a infračervená funkce se aktivují automaticky s okamžikem narovnání vlasů
• keramicko-turmalínový povlak
• regulace teploty: 80–220 °C
• velikost desky: 24 mm x 90 mm
• 3 metry otočný kabel (360°)

1204099
  CHILLOUT
ŽEHLIČKA NA VLASY

• zrcadlová titanová deska
• rozměr desky: 25 mm x 100 mm
• ovládání teploty pomocí dotykového panelu
• 5-stupňová regulace teploty v rozsahu: 150–170–190–210–230 °C
• 3metrový otočný kabel (360°)

1204117 1204118
tyrkysová oranžová

CANDY
ŽEHLIČKA NA VLASY

• obklady byly vyrobeny technologií NANO
• během provozu produkuje záporné ionty
• keramický povlak
• rozměr desky: 25 mm x 110 mm
• 2stupňová regulace teploty: 160 °C / 210 °C (± 10 °C)
• 3 metry otočný kabel (360°)

1204140
  RACE 18 YEARS
PROFESIONÁLNÍ ŽEHLIČKA NA VLASY

• zrcadlová titanová deska
• velikost desky: 24 mm × 90 mm
• 5stupňová regulace teploty v rozsahu: 150–170–190–210–230 °C
• Profesionální 3metrový otočný (360°) kabel
• výkon: 40 W

ŽEHLICKY NA VLASY
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1204144
SALSA
ŽEHLIČKA NA VLASY

• Destičky obsahují Arganový olej, který během stylizace proniká do struktury vlasů. 
Olejek způsobí, že vlasy jsou hladší a měkčí

• Ionizace • keramický-turmalínový povlak destiček
• Pohyblivé, plovoucí destičky
• 5stupňové nastavení teploty
• LED displej

1204141
WOOD
PROFESIONÁLNÍ ŽEHLIČKA NA VLASY

• Pohyblivé, plovoucí destičky vám umožní dokonale narovnat a natočit vlasy
• jejich keramický povlak zaručuje dokonalou hladkost vlasů
• velikost desky: 24 mm × 87 mm
• 5stupňová regulace teploty v rozsahu: 150–170–190–210–230 °C
• 3metrový napájecí kabel
• výkon: 40 W

1204147
FOX JOY
ŽEHLIČKA NA VLASY S FOUKÁNÍM 2 V 1

• Profesionální žehlička na vlasy s foukáním vzduchu, která velmi rychle (1-5 sekund) 
vytvoří lokny

• NAROVNEJTE VLASY PŘI JAKÉKOLIV TEPLOTĚ OD 140°C do 220°C
• VYTVOŘTE LOKNY PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ – ZVOLTE 140°C nebo 160°C
• Díky foukání vzduchu vytvoří lokny při nízké teplotě, což chrání vlasy před 

poškozením
• POZOR! Při vytvoření loken používejte pouze nízké teploty 140°C nebo 160°C, studené 

foukání pomáhá zafi xovat účes
• Bezpečná teplota povrchu zařízení při provozu, která je 45°C
• Dvojité použití: narovná vlasy nebo vytvoří lokny
• PTC topení
• 5-stupňové nastavení teploty 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C
• Automatické vypnutí po 30 minutách
• Otočný kabel (360°) o délce 2,5 m

1204116
CURL&SMOOTH
PROFESIONÁLNÍ KULMA A ŽEHLIČKA NA VLASY

• Dvoufunkční zařízení: žehlička a kulma v jednom
• Destičky s keramickým povlakem
• Rozsah nastavení teploty: 100–220°C
• LCD displej
• PTC topení
• Příkon: 40 W
• Rozměr produktu: 35,5 cm x 3,75 cm x 8,5 cm
• Rozměr topné destičky: 11 cm x 3,25 cm
• Otočný kabel (360°) o délce 2,5 m

ŽEHLIČKY NA VLASY
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1303011 1303012
černá červená

SMART
KOMPAKTNÍ IONTOVÝ 
VYSOUŠEČ VLASŮ

• 3 nastavení teploty vzduchu a 2 nastavení intenzity proudění vzduchu
• Funkce proudění studeného vzduchu
• ionizace
• kompaktní
• výkon: 2100 W

1303082 1303083
azurová mátová

SMART FRONT
KOMPAKTNÍ IONTOVÝ 
VYSOUŠEČ VLASŮ

• 3 nastavení teploty vzduchu a 2 nastavení intenzity proudění vzduchu
• Funkce proudění studeného vzduchu
• ionizace
• výkon: 2100 W

1303013
BLUE EYE
IONTOVÝ VYSOUŠEČ VLASŮ

• 3 nastavení teploty vzduchu a 2 nastavení intenzity proudění vzduchu
• Funkce proudění studeného vzduchu
• ionizace
• modré světlo
• výkon: 2100 W

  

1303059
BRIGHT
VYSOUŠEČ VLASŮ

• 3 nastavení teploty přívodu vzduchu
a 2 nastavení intenzity proudění vzduchu

• funkce studeného vzduchu
• signalizační LED indikátor teplota vzduchu
• 3metrový kabel s očkem na zavěšení
• výkon: 2100 W

VYSOUŠEČE VLASŮ
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1303069 1303070
tyrkysová oranžová

CANDY
VYSOUŠEČ VLASŮ S IONIZACÍ

• 3 nastavení teploty vzduchu
a 2 nastavení intenzity proudění vzduchu

• Funkce proudění studeného vzduchu
• ionizace
• výkon: 2100 W

70
vá

S IONIZACÍ

uchuuchu

1303072
GLORIA
VYSOUŠEČ NA VLASY S IONIZACÍ

• originální, vysoce kvalitní italský motor 
s dlouhou životností

• 3 nastavení teploty vzduchu a 2 nastavení intenzity proudění vzduchu
• ionizace
• 3metrový kabel
• výkon: 2000 W

1303079
TINY
VYSOUŠEČ VLASŮ

• 3 nastavení teploty vzduchu 
a 2 nastavení rychlosti proudění vzduchu

• funkce studeného vzduchu
• profesionální 3metrový kabel
• výkon: 1800–2100 W

1303085
  RACE 18 YEARS
PROFESIONÁLNÍ KOMPAKTNÍ FÉN 
NA VLASY PRO ŠPIČKOVÉ 
PROFESIONÁLY

• 3 nastavení teploty vzduchu a 2 nastavení 
intenzity proudění vzduchu

• Funkce proudění studeného vzduchu
• ionizace
• profesionální 3metrový kabel s možností zavěšení
• Součástí dodávky je difuzér
• výkon: 2100 W

VYSOUŠEČE VLASŮ
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1303807
  BLACK ROSE
PROFESIONÁLNÍ KOMPAKTNÍ 
FÉN NA VLASY PRO ŠPIČKOVÉ 
PROFESIONÁLY

• plastové tělo se zvýšenou odolnostína vysoké teploty
• motor umožňující nepřetržitý provoz po dobu více než 1000 hodin
• dlouhá životnost spínače, přes 10 000 operací
• 3 nastavení teploty vzduchu a 2 nastavení intenzity proudění vzduchu
• funkce studeného vzduchu
• ionizace

 

1303084
WOOD
PROFESIONALNI 
VYSOUŠEČ VLASŮ

• 3 nastavení teploty vzduchu
a 2 nastavení intenzity proudění vzduchu

• Funkce proudění studeného vzduchu
• ionizace
• 3metrový napájecí kabel s očkem na zavěšení
• výkon: 2000–2200 W

 

1303071
FOX LUSSO
PROFESIONÁLNÍ ITALSKÝ VYSOUŠEČ VLASŮ

• 2 měnitelné trysky koncentrují proud vzduchu, pomáhají lepšímu vysoučení a usnadňují styling
• Generátor iontů ochraňuje vlasy od elektrostatického efektu a uzavírá hydrataci ve vlasech – ty 

jsou mnohem měkčí a lesklejší
• Napětí: 220 V – 240 V
• Kmitočet: 50 Hz – 60 Hz
• Výkon: 2200 W

 

VYSOUŠEČE VLASŮ
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1204106 1204107
černá červená

STEAM BRUSH
PROFESIONÁLNÍ PARNÍ ŽEHLIČKA NA VLASY

• Žehlička při provozu vytváří ionizovanou vodní páru, která hluboce zvlhčuje vlasy a dodává jim 
výjimečný lesk

• 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 umožňuje libovolně modelovat každý typ 

vlasů
• Pohodlná a snadná obsluha
• Profesionální otočný (360°) kabel v délce 2,7 m

 

1509358
BARBER BRUSH IONIC
PROFESIONÁLNÍ ELEKTRICKÝ KARTÁČ NA BRADU A VLASY

• Navržen speciálně pro žehlení brady a vousů mužů
• 6stupňové nastavení teploty v rozsahu 120-140-160-180-200-220 °C
• Jasný, průhledný LCD displej umožňuje snadné čtení aktuální teploty
• Během práce kartáč vytváří záporné ionty, které udržují přirozenou vlhkost vlasů
• Delší nylonové štětiny kartáče snižují statickou elektřinu na vlasech. Kratší štětiny mají tepelně 

odolný hliníkový povlak
• Speciální konce štětin zabraňují zamotání konečků vlasů
• Automatické vypnutí zařízení po 30 minutách pro zajištění bezpečnosti
• Profesionální kabel 1,75 m

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
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ZNAČKA PROFESIONÁLNÍCH KADEŘNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ KADEŘNICTVÍ
Sortiment značky Fox zahrnuje komplexní výbavu kadeřnických salonů nábytkem, elektrickými zařízeními, příslušen-
stvím a nástroji. Naše vášeň – neustálé hledání nových řešení a produktů – je cestou k úspěchu na kadeřnickém trhu. 
FOX se zučastňuje na mezinarodních kadeřnických veletrzích, podporuje kadeřnické školy a spolupracuje s nejlepšími 
polskými kadeřníky.

7511233
FOX CONDITION
STOJACÍ OZONOVÝ 
NAPAŘOVAČ VLASŮ

• nastavení času: 0–60 minut
• dvoustupňová regulace vytvářené páry
• aplikace: zkracuje dobu ošetření chemikálie, podporuje působení přípravků péče
• funkce ozonu: baktericidní vlastnosti, fungicidní, oxidační
• ošetření k prevenci a léčbě: vypadávání vlasů, alopecie, lupy, mastné vlasy
• nastavitelná výška stativu: 85–125 cm (se základnou)

FOX GLADIATOR IONIC
IONTOVÝ SUŠÁK NA VLASY’

• teplotní rozsah: 0–75 °C
• nastavení času: 0–60 minut
• třírychlostní (3 rychlosti foukání vzduchu)
• funkce ionizace: vyhlazování vlasů, ochrana proti Elektrizování vlasů, 

uzavírá vlasovou kutikulu
• nastavitelná výška stativu: 85–125 cm (se základnou)
• výkon: 1200 W
• Černá barva

1303018
Helma pro stojící sušák 
FOX GLADIATOR černá
1303819
Základna se stojanem pro stojící sušák 
FOX GLADIATOR černá

PŘÍSLUŠENSTVÍ KADEŘNICKÉ SUŠICÍ HELMY
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1303001
Helma pro stojící sušák FOX AIR černá
1303002
Helma pro závěsný sušák FOX AIR bílá
1303003
Helma pro závěsný sušák FOX AIR černá
1303009
Helma pro stojící sušák FOX AIR bílá
1303010
Helma pro stojící sušák FOX AIR stříbrná
1303015
Helma pro stojící sušák FOX AIR s ionizací
1303815
Základna se stojanem pro stojící sušák FOX AIR, bílá
1303816
Základna se stojanem pro stojící sušák FOX AIR, černá
1303817
Základna se stojanem pro stojící sušák FOX AIR stříbrná
1303818
Základna se stojanem pro stojící sušák FOX AIR s ionizací
1303825
Rameno závěsného sušáku FOX AIR bílé
1303826
Rameno závěsného sušáku FOX AIR černé

FOX AIR
SUŠÁK NA VLASY NA STOJANU NEBO K ZAVĚŠENÍ NA STĚNU

• Rozsah teplot: 0-75°C • Stopky: 0-60 minut
• Dvě rychlost (2 nastavitelné rychlosti proudění vzduchu)
• Použití: pro zkrácení doby chemické úpravy a péče o vlasy
• Nerezové topné tělísko • K dispozici na stojanu s 5 nožkami ve tvaru hvězdy 

nebo k zavěšení na stěnu
• Sušáky na stojanu: stojan pro postavení na podlahu s nastavitelnou výškou: 85-125 cm 

(včetně základny)
• Sušáky k zavěšení na stěnu: výškově nastavitelné otočné rameno: 85-150 cm
• Výkon: 1000W • Stojací sušáky jsou k dispozici v barvách: černá, bílá a stříbrná
• Závěsné sušáky jsou k dispozici v barvách: černá, bílá a stříbrná

PŘÍSLUŠENSTVÍ KADEŘNICKÉ SUŠICÍ HELMY
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1303031
Helma pro infrazon 
FOX NEPTUN visící šedá
1303037
Helma pro infrazon 
FOX NEPTUN visící stříbrná
1303823
Rameno pro infrazon 
FOX NEPTUN visící šedé
1303824
Rameno pro infrazon 
FOX NEPTUN visící stříbrné
7511025
Infrazon 
FOX NEPTUN stojící šedý
7511040
Infrazon 
FOX NEPTUN stojící stříbrný

FOX NEPTUN
STOJÍCÍ A ZÁVĚSNÝ INFRAZÁŘIČ

• 5 samostatně ovládaných horských sluncí
• Elektronické ovládání
• Ozonová funkce
• Vzduchový fukar
• K dispozici ve stojací a závěsné verzi
• Výkon: 1350W

ÁŘIČ

sluncí

1303029
Helma pro infrazon FOX SATURN visící šedá
1303035
Helma pro infrazon FOX SATURN visící stříbrná
1303821
Rameno pro infrazon FOX SATURN visící šedé
1303822
Rameno pro infrazon FOX SATURN visící stříbrné
7511020
Infrazon FOX SATURN stojící šedý
7511030
Infrazon FOX SATURN stojící stříbrný

FOX SATURN
ŠEDÝ INFRAZÁŘIČ

• Plynulé nastavení teploty
• Funkce rotace horského slunce
• Elektronické ovládání
• 5 programů
• Studený a teplý proud vzduchu
• K dispozici ve stojací a závěsné verzi
• Výkon: 1300 W

7511230
FOX LIFE BOOSTER
OZÓNOVÁ SAUNA

• Přesný ultrazvukový řídicí systém nepřetržitě 
emituje velké množství mikroskopického 
léčivého aerosolu

• Použití: intenzivní posílení vlasu v rámci terapeutické 
a preventivní péče

• 2 nastavitelné režimy: manuální a automatický
• Stojan na podlahu s nastavitelnou výškou: 83-96 cm 

(včetně základny)

PŘÍSLUŠENSTVÍ KADEŘNICKÉ SUŠICÍ HELMY
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7511232
FOX JUPITER
SAUNA

• Elektronické ovládání
• 3 programy ošetření vlasů
• Funkce ionizace: zabraňuje krepatění a ztrátě vlhkosti, 

díky čemuž jsou vlasy jemnější, lesklejší a lépe upravitelné.
• Výkon 1300 W • Plynulé nastavení výšky: 101–129 cm 

(od podlahy ke spodní hraně stříšky)
• Průměr kopule: 27 cm (vnitřní rozměr)
• Nastavitelná kopule • Rozpětí ramen základny: 74 cm,
• 1l nádoba na vodu
• Teplotní rozsah (postupně): 30 - 60 °C
• Nastavení času: 0 - 60 min

1303820
Základna se stativem pro multifunkční saunu FOX MARS
7511231
Helma pro multifunkční saunu FOX MARS infračervená, ionizace

FOX MARS
SAUNA

• Elektronické ovládání
• Infračervené LED lampy
• Infračervené záření proniká hluboko do vlasu, který intenzivně regeneruje. 

Stimuluje krevní oběh v kůži hlavy. Také stimuluje produkci keratinu, 
který zlepšuje strukturu vlasu

• 5 programů
• Ozonová technologie: baktericidní, fungicidní a oxidační
• Vzduchový fukar
• Kapacita nádržky na vodu: 1 litr
• Výkon: 1300W
• Stopky: 0-60 min
• Rozsah teplot (ve stupních): 40-55°C

PŘÍSLUŠENSTVÍ KADEŘNICKÉ SUŠICÍ HELMY
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NÁBYTEK

7510041 7510042
černý bílý

FOX MANHATTAN
VOZÍK NA KADEŘNICKÉ POTŘEBY

• 4 hluboké zásuvky a 1 mělká zásuvka s opcí 
bočních úchytů

• kovová konstrukce
• rozměry: výška 86,5 cm, šířka 40 cm, hloubka 35 cm
• barvy: černá, bílá

7511530
silver

VOZÍK 
NA KADEŘNICKÉ POTŘEBY 

• 6 zásuvek
• Zásuvky na zavěšení na horní okraj vozíku
• Za příplatek možnost zásuvky s logem značky
• Rozměry: šířka: 40 cm, výška: 85 cm, hloubka: 36 cm

7511043
FOX BROOKLYN II
VOZÍK NA KADEŘNICKÉ POTŘEBY

• 4 zásuvky
• Držák na vysoušeč vlasů, dávkovač fólie a držák 

na misku s barvou
• Prostor na kartáče
• Postranice s kolejničkami na zasouvání zásuvek, 

chromová konstrukce, gumová kolečka
• Rozměry: výška: 90 cm, šířka při vysunutí zásuvek: 

53 cm, šířka při zasunutí zásuvek: 37 cm, 
hloubka: 39 cm

7510040 7510140
křeslo umyvadlo

FOX FLORYDA
KADEŘNICKÉ KŘESLO A UMYVADLO

• Kadeřnické křeslo s páčkou na pneumatické nastavení výšky (43-60 cm)
• Chromované loketní opěrky
• Hliníková konstrukce podstavce s nožkami ve tvaru hvězdy a otočnými kolečky
• Rozměry kadeřnického křesla: šířka: 57 cm, délka: 64 cm, výška: 106 cm 

(při maximálním zvednutí)
• Bílý podstavec z epoxidové pryskyřice • Hluboké bílé keramické umyvadlo 

s možností úpravy náklonu
• Chromovaná spojovací konstrukce
• Rozměry umyvadla: šířka: 58 cm, délka: I 16 cm, výška: 102 cm
• K dispozici rovněž v černé barvě

7510028
FOX RODEO II
STOLIČKA PRO KADEŘNICI

• Stolička pro kadeřnici s páčkou na pneumatické nastavení výšky (5 I–74 cm)
• Hliníková konstrukce
• Gumová kolečka
• Průměr sedáku: 41 cm
• Průměr základny: 50 cm
• K dispozici v černé barvě

112 Vše pro vlasy
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Polwell Sp. z o.o.
ul. Ołowiana 12

85-461 Bydgoszcz

 +48 52 325 20 00

 centrala@polwell.pl

www.artego.pl
www.milapro.eu

www.foxprofessional.pl
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