
KOREJSKÁ VÝROBA!!!

 NOVINKA !

Ergonomický konturovací strojek FOX TANGO
•  profesionální multifunkční bezdrátový konturovací 

strojek na vlasy a vousy 
•  lithiová baterie poskytující až 120 minut provozu na 

plný výkon ých čepelí pro různé způsoby stříhání
•  nástavcové hřebeny ke standardní čepeli: 3 mm, 

4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm
•  4 hřebeny na čepel ve tvaru písmene „T“ - 3 mm, 

6 mm, 9 mm, 12 mm

sleva 10%

akční cena 

1529 Kč
1699 Kč

STROJEK FOX TECHNO
• Výkonný rotační motor, 4 hřebeny 3, 6, 9, 12 mm
• Použití bezdrátové nebo s kabelem, nabíjecí stanice
• Nastavitelné ostří se 3 pozicemi
• Moderní design a příjemný tvar

sleva 10%

akční cena 

1122 Kč
1247 Kč

KONTUROVACÍ STROJEK FOX TANGO S - LCD displej

•  Profesionální multifunkční bezdrátový zastřihovač 
vlasů a vousů FOX TANGO

•  Ergonomický a lehký 
•  Vybavený lithovým akumulátorem, zajišťujícím až 120 

minut provozu při úplném nabití
•  Kontrolka nabíjení
•  5 výměnných ostří z nerezové oceli: 

- standardní ostří pro kontury, zejména kotlet a u krku 
- ostří ve tvaru T, umožňující stříhání těsně u kůže 
- ostří pro vystřihování vzorů  
- ostří pro zastřihování chloupků v nose a v uších 
- fóliová hlava pro hladké holení 

•  Možnost napájení z akumulátoru nebo přímo ze sítě 
(drátový a bezdrátový provoz)

•  Snímatelný nástavec s 5-stupňovou regulací: 3 mm, 
4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm po standardní ostří

•  4 hřebenové nástavce: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm pro 
ostří ve tvaru T

KONTUROVACÍ STROJEK FOX PIKO

•  Profesionální, bezdrátový, mini kolicí strojek FOX PIKO
•  Ergonomický a lehký 
•  Snadno se používá a udržuje v čistotě
•  Ideální k dokončování účesů, vyznačení kontur, především kotlet 

a v okolí krku 
•  Rozsah střihu ostří: 0,3~0,4 mm
•  Ostří vyrobené nejnovější 3D technologií
•  Nabíjení za pomoci USB kabelu
•  Možnost napájení z baterie nebo přes síťový kabel (práce s kabelem 

a bez kabelu)
•  Vybavený lithium-iontovou baterií (Li-Ion) zajišťující až 100 minut 

bezdrátové práce při plném nabití
•  Doba nabíjení: 120 minut
•  Pokud pracujete na kabelovém připojení nebo během dobíjení, 

používejte napájecí zdroj/nabíječku USB do 5 V, 2 A.

Holicí strojek FOX ARMY

•  Profesionální bezdrátový strojek na vlasy FOX ARMY.
•  Odnímatelné nerezové ostří s délkou střihu 0,8 mm.
•  Strojek má dvě rychlosti: nízké otáčky (LOW) – 5 500 ot./min. a vysoké 

otáčky (HIGH) – 6 500 ot./min.
•  Možnost napájení z baterie nebo přímo přes síťový kabel 

(práce s kabelem nebo bez kabelu).
•  Obsahuje lithium-iontovou baterii (Li-Ion), která při plném 

nabití zajišťuje 120 minut provozu.
•  Dva oboustranné hřebenové nástavce s délkou střihu: 3, 6, 9, 12 mm.
•  Doba nabíjení: 90 minut.

sleva 10%

akční cena 

1214 Kč
1349 Kč

sleva 10%

akční cena 

1512 Kč
1680 Kč

sleva 10%

akční cena 

2250 Kč
2500 Kč

KOREJSKÁ VÝROBA!!!

 NOVINKA !

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Akce BŘEZEN-DUBEN
Všechny akce platí do konce dubna 2019 nebo do vyprodání zásob.

ŠPIČKOVÁ KVALITA FOX 
ZA PŘÁTELSKÉ CENY!



sleva 15%

akční cena 

219 Kč
243 Kč

Nůžky FOX BARBER EXPERT Black Skull 6“

sleva 10%

akční cena 

1574 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

FOX PIROLO - PROFESIONÁLNÍ FÉN 2.100 W  
•  Ergonomicky skvěle tvarovaná rukojeť a výborné 

vyvážení umožňují pohodlnou práci
•  Profesionální AC motor nejnovější generace s 

prodlouženou životností
•  3 úrovně nastavení teploty vzduchu a 2 stupně 

intenzity foukání vzduchu
•  Funkce „Studený vzduch“; ionizace
•  Dostupné barvy: červený nebo černý

sleva 15%

akční cena 

849 Kč
999 Kč

sleva 15%

akční cena 

305 Kč
359 Kč

sleva 15%

akční cena 

271 Kč
319 Kč

sleva 15%

akční cena 

237 Kč
279 Kč

sleva 15%

akční cena 

229 Kč
269 Kč

Kartáč FOX PROFESSIONAL CARE nylon&boar – s kančí srstí
•  Vyrobený ze směsi nylonových vláken a přírodních štětin divočáka, snadno 

rozčesává jak prodloužené, tak i mokré nebo suché přirozené vlasy.
•  Děrované keramické tělo umožňuje efektivnější cirkulaci vzduchu během 

sušení a tím lépe chrání vlasy proti přehřívání.
•  Speciální zakončení vláken zabraňuje trhání konečků vlasů a neničí je.

DŘEVĚNÝ KARTÁČ NA VLASY FOX EXPERT NYLON&KANČÍ SRST 15 - 40 MM     
•  kartáč je vyrobený z měkkého bukového dřeva
•  tělo kartáče je potaženo hliníkovou vrstvou - během fénování rovnoměrně rozvádí teplo
•  změna barvy těla vlivem teploty umožňuje mít práci s kartáčem a fénem pod větší 

kontrolou 
•  směs nylonových vláken a přírodních štětin z divočáka skvěle rozčesává vlasy bez trhání
•  ergonomický tvar usnadňuje práci při stylizaci účesu; elegantní design
•  k dispozici ve čtyřech velikostech: 15 mm, 25 mm, 

35 mm a 40 mm

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

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


