
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Akce LISTOPAD - PROSINEC 2018
Všechny akce platí do konce prosince 2018 nebo do vyprodání zásob.

STROJEK FOX ELEGANT

•  Odnímatelná keramická čepel s přesnou regulací: 
0,8 mm, 1,05 mm, 1,3 mm, 1,55 mm, 1,8 mm.

•  Je vybavený přátelskou pro prostředí  
lithiovo-iontovou baterií.

•  Plné, rychle nabití za 90 minut  
zajistí 120 minut holení.

•  Jasný, přehledný LCD displej zobrazuje  
úroveň nabití baterie a procesu nabíjení.

•  Možnost napájení z baterie nebo  
přímo síťovým kabelem  
(drátový i bezdrátový provoz).

•  4 nástavcové hřebeny:  
1 (3 mm), 2 (6 mm), 3 (9 mm), 4 (12 mm)

•  Ergonomický a lehký.
•  Super tichý a snadný na použití.
•  3 druhy vyměnitelných koncovek  

zajistí různorodost práce:
•  Přesný zastřihovač s možností  

zastřihávání do 1 mm.  
Navíc je vybavený odnímatelným  
nástavcovým hřebenem s 5stupňovou  
regulací s délkou zastřižení: 3, 5, 7, 9, 11 mm.

•  Planžetová hlava pro dokončení holení.  
Je vybavená 2 nástavcovými hřebeny  
ve velikosti 2 mm a 4 mm.

•  Čepel na odstraňování chloupků z nosu a uší.
•  8hodinový systém nabíjení.
•  45 minut nepřetržitého provozu při plném nabití.
•  Vybavený přátelskými pro prostředí  

2 bateriemi AAA 600 mAh NiMH.
•  Obsahuje indikátor nabíjení baterie

sleva 15%

akční cena 

1869 Kč
2199 Kč

KONTUROVACÍ STROJEK  
FOX TRIMM & SHAVE

sleva 15%

akční cena 

1317 Kč
1549 Kč

Sada 6 hřebenů FOX BARBER EXPERT  
- pouzdro džínové/lněné

sleva 25%

akční cena 

637 Kč
849 Kč •  Na výběr dva vzory pouzdra:  

tmavě modré – džínové a écru – lněné.
•  Velký barber hřeben – určený k stříhání  

„strojkem přes hřeben“
•  Klasický barber hřeben – určený k stříhání „nůžkami 

přes hřeben“ i „strojkem přes hřeben“
•  Univerzální barber hřeben – univerzální hřeben  

se silnými a zaoblenými zuby, umožňuje pohodlnou 
práci při stříhání  

•  Dlouhý klasický hřeben – umožňuje mimořádně 
pohodlnou práci při precizním stříhání nůžkami

•  Speciální barber hřeben – lichoběžníkový tvar 
umožňuje práci v obtížně dostupných místech účesu

•  Malý klasický hřeben – základní hřeben pro stříhání 
přes prsty

Kartáč FOX PROFFESIONAL WET – pneu na mokré vlasy malý

sleva 15%

akční cena 

144 Kč
169 Kč

Kartáč FOX PROFFESIONAL WET – pneu na mokré vlasy velký

sleva 15%

akční cena 

169 Kč
199 Kč

Nůžky FOX GLAMOUR 5,5“

sleva 10%

akční cena 

1124 Kč
1249 Kč

Nůžky efilační FOX GLAMOUR 5,5“

sleva 10%

akční cena 

1124 Kč
1249 Kč

Nůžky FOX BARBER EXPERT Black Skull 6“

sleva 10%

akční cena 

1754 Kč
1749 Kč

•  Kadeřnické nůžky zajišťují 
hladký a přesný střih vlasů,  
tak i vousů a knírů

•  Klasický tvar
•  Jednoduché, broušené, hladké 

ostří vyrobené z vysoce kvalitní 
nerezové oceli (440C)

•  Ostré a odolné

ŠPIČKOVÁ KVALITA FOX 
ZA PŘÁTELSKÉ CENY!

HIT  opět v prodeji!

HIT 

 opět v prodeji!



sleva 10%

akční cena 

2420 Kč
2689 Kč

Kulma FOX CERAMIC OPTIMA „6 v 1“

Pouzdro FOX pro nůžky malé

sleva 10%

akční cena 

269 Kč
289 Kč

•  Kryt z umělé hmoty se zvýšenou odolností proti  
vysokým teplotám

•  Originální, vysoce kvalitní motor, který umožňuje 
nepřetržitý provoz více než 1000 hodin

•  Vysoká životnost přepínače, více než 10 000 přepnutí
•  3 nastavení teploty vzduchu a 2 nastavení  

intenzity přívodu vzduchu
•  Funkce studeného vzduchu, ionizace
•  2 přizpůsobené trysky zajišťují koncentrovaný  

přívod vzduchu při sušení vlasů a snadné  
modelování, profesionální difuzér

•  Generátor záporných iontů zabraňuje elektrizování  
vlasů a ztrátě vlhkosti, díky čemu jsou vlasy měkčí a lesklé

•  Výkon: 2100 W, délka kabelu: 3 m

Fén FOX ART DECOR,  
ART FOLK, ART FLOWERS

•  Kryt z umělé hmoty se zvýšenou odolností proti vysokým teplotám
•  3 nastavení teploty vzduchu a 2 nastavení intenzity přívodu vzduchu
•  Funkce studeného vzduchu
•  Ionizace
•  Profesionální 3metrový kabel s úchytem pro zavěšení
•  2 přizpůsobené trysky zajišťují koncentrovaný přívod vzduchu  

při sušení vlasů 
•  Difuzér

Pouzdro FOX pro nůžky velke

sleva 10%

akční cena 

359 Kč
399 Kč

sleva 10%

akční cena 

1169 Kč
1299 Kč

• Profesionální kulma na vlasy FOX OPTIMA 6v1
• 6 vyměnitelných koncovek, ideální pro tvoření zároveň jemných vln, jak i velkých 

kadeří: 
- 3 běžné koncovky s průměrem: 32 mm, 25 mm, 19 mm 
- 2 kuželové koncovky se zmenšujícím se průměrem: 25–18 mm,19–8 mm 
- 1 spirálovitá koncovka

• Keramicko-turmalínový povlak, který po nahřátí vyzařuje záporné ionty, 
díky nimž si vlasy zachovají svou přirozenou vlhkost a neelektrizují

• Snadný způsob výměny koncovek
• Přehledný LCD displej umožňující snadné čtení údajů
• Regulace teploty: 160–210°C
• Profesionální 2,7metrový, otočný (360°) kabel
• Pohodlné, příruční pouzdro

sleva 10%

akční cena 

1169 Kč
1299 Kč

Fén FOX ART ZEBRA,  
ART LEOPARD, ART LEA
Kompaktní vysoušeč s ionizací 2100 W

NOVINKA!

NOVINKA!

HIT 
 opět v prodeji!

NOVINKA!

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Ad re s a ve lko o b ch o du:


