
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Akce ČERVENEC - SRPEN
Všechny akce platí do konce srpna 2019 nebo do vyprodání zásob.

ŠPIČKOVÁ KVALITA FOX 
ZA PŘÁTELSKÉ CENY!

NŮŽKY NEBO NŮŽKY EFILAČNÍ FOX GLAMOUR 5,5‘‘
•  Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli, která byla vystavena pokročilé 

tepelné zpracování
•  Mějte čepele s konkávním řezem, který zaručuje hladký, přesné 

a rozhodné řezání
• Speciální, moderní šroub zajišťuje přesné nastavení
• Vysoce kvalitní ocel
• Konkávní čepel s konkávním řezem
• Zajistěte přesné stříhání
• Velikost: 5,5“ 

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)

sleva 20%

akční cena 

1759 Kč
2199 Kč

KONTUROVACÍ STROJEK  
FOX TRIMM & SHAVE
•  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 20%

akční cena 

1239 Kč
1549 Kč

 NOVINKA !

sleva 10%

akční cena 

219 Kč
243 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.

sleva 10%

akční cena 

1124 Kč
1249 Kč



sleva 15%

akční cena 

1487 Kč
1749 Kč

Nůžky FOX BARBER EXPERT Black Skull 6“
•  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

ŽEHLIČKA FOX CANDY
• oranžový, tyrkysový

sleva 10%

akční cena 

1050 Kč
1167 Kč

KADEŘNICKÝ VOZÍK FOX BROADWAY 
černý nebo červený
•  5 zásuvek
•  možnost zavěšení zásuvky na pultu vozíku
•  držák na fén a kartáče
•  miska na barvení
•  ergonomické madlo ze dvou stran
•  výška 89 cm, šířka 41 cm, délka 44 cm

sleva 20%

akční cena 

1375 Kč
1719 Kč

FÉN FOX CANDY
• oranžový, tyrkysový

sleva 20%

akční cena 

847 Kč
1059 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

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


