
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Akce ZÁŘÍ – Prosinec
Všechny propagační akce jsou platné od 1. listopadu do 31. prosince 2019 nebo do vyprodání zásob.

ŠPIČKOVÁ KVALITA FOX 
ZA PŘÁTELSKÉ CENY!

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 

1159 Kč
1449 Kč

sleva 15%

akční cena 

287 Kč
359 Kč

sleva 15%

akční cena 

255 Kč
319 Kč

sleva 15%

akční cena 

223 Kč
279 Kč

sleva 15%

akční cena 

215 Kč
269 Kč

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:

sleva 10%

akční cena 

219 Kč
243 Kč

sleva 10%

akční cena 

185 Kč
205 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.

PLÁŠTĚNKA FOX Basic Line
– suchý zip – bílá
– zapínání na cvoky – černá
•  Profesjonalna peleryna do strzyżenia, 

zapinana na 6 metalowych zatrzasków
•  Antystatyczna peleryna wykonana 

z delikatnego poliestru
• Wymiary: 108 cm x 142 cm

PLÁŠTĚNKA FOX UPER LINE2
black - črvená, magnet
•  Profesjonalna peleryna do zabiegów 

chemicznych zapinana na magnes
•  Duża, wodoodporna, dwustronna 

peleryna wykonana z połyskliwego nylonu, 
przyjaznego dla skóry

•  Peleryna pokryta jest specjalnym 
impregnatem DIRT-OFF, dzięki czemu łatwo 
można usunąć zabrudzenia z peleryny, 
wystarczy przetrzeć wilgotną, miękką 
szmatką, nie wcierając

•  Wymiary: 128 cm x 165 cm

Holicí strojek FOX FROG
• Profesionální strojek na vlasy FOX FROG s kabelem 
•  Výkonný, odolný, elektromagnetický pohon 
•  Pevné ostří z nerezové oceli 
•  Nastavení délky střihu v 5 velikostech od 0,5 mm 

do 2,5 mm (0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm) 
•  Mimořádně tichý provoz 
•  4 standardní hřebenové nástavce: 3 mm, 6 mm, 

9 mm, 13 mm
•  2 doplňkové nástavce ke stříhání boků, skosené 

levý a pravý 
•  Profesionální 3-metrový kabel

sleva 20%

akční cena 

1119 Kč
1399 Kč

sleva 10%

akční cena 

284 Kč
315 Kč


