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www.hairservis.cz

Děkujeme všem kadeřníkům, kteří se rozhodli pracovat
s DUSY Professional a zároveň společně s námi pomáhat
dětem. Za období leden–říjen 2008 byla na sbírkové
konto díky Vám odeslána částka 414 250 Kč.
1 Kč z každého Vámi zakoupeného výrobku DUSY Professional posíláme na sbírkové konto Pomozte dětem!
Na sbírkové konto Pomozte dětem! můžete přispět i formou dárcovské SMS ve tvaru DMS KURE na číslo 87777.
Cena DMS je 30 Kč. Sbírkový projekt obdrží 27 Kč.
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NAŠE POBOČKY

Aktuální ceník najdete na webových stránkách jednotlivých poboček.

Vyberte si prodejnu či reprezentanta dle vašeho regionu.
n Zopas v.o.s.

Želenice 10, Most
Provozní doba: Po, St, Pá: 8.00–14.30
Út, Čt: 8.00–16.30, tel.: 476 118 462
zelená linka: 800 900 525
Nově otevřeno!
Krkonošská 168, Liberec
Provozní doba: Po–Pá: 8.00–17.30
So: 9.00–13.00
zelená linka: 800 440 555
www.zopas.cz

Obchodní reprezentanti:
Veronika Pokorná – mobil: 777 500 881
region: Děčín, Ústí n/L, Teplice, Litoměřice,
Štětí, Kralupy n/Vlt.
Kateřina Koucká – mobil: 777 500 882
region: Liberec, Česká Lípa, Šluknovský
výběžek, Jablonec nad Nisou
Renata Eiblová – mobil: 608 121 051
region: Most, Chomutov, Louny, Kladno,
Rakovník, Ostrov, Jáchymov
Miroslav Hlobil – mobil: 608 121 054
region: Karlovy Vary, Sokolov, Cheb,
Mariánské Lázně

n POHNER
– kadeřnické potřeby s.r.o.,
Okružní 1391, Chrudim
Provozní doba: Po, Pá: 7.00–16.00
Út: 7.00–18.00; St, Čt: 7.00–14.00;
So: 8.00 – 12.00, tel.: 469 688 664
zelená linka: 800 169 353
www.pohner.chrudim.cz

n Kadeřnický velkoobchod
Tomáš Drobný, s.r.o.
Volovnice 300, Náchod
Provozní doba: Po–Pá: 8.00–12.00
13.00–16.30, tel.: 491 424 702
zelená linka: 800 138 249
www.drobny.cz

Obchodní reprezentanti:
Hanka Hejňáková – mobil: 602 315 809
region: Chrudim, Čáslav, Pelhřimov, Jihlava,
Humpolec, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Polička, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí,
Choceň, Vysoké Mýto, Litomyšl
Jaroslava Vaňková – mobil: 725 740 420
region: Hradec Králové, Pardubice, Nový
Bydžov, Kolín, Kutná Hora

Obchodní reprezentanti:
Monika Dvorská – mobil: 602 136 148
region: Jičín, Nová Paka, Lázně Bělohrad,
Hostinné, Vrchlabí, Jilemnice, Harrachov,
Tanvald, Železný Brod, Semily, Lomnice nad
Popelkou, Turnov, Mnichovo Hradiště, Dolní
Bousov, Sobotka, Kopidlno, Nechanice, Hořice, Jaroměř a okolí těchto měst
Radka Štěpánková – mobil: 606 618 148
region: Kostelec nad Orlicí, Vamberk,
Brandýs nad Orlicí, Svitavy, Moravská Třebová,
Lanškroun, Zábřeh, Šumperk, Jeseník, Javorník,
Hanušovice, Králíky, Jablonné nad Orlicí,
Žamberk, Letohrad a okolí těchto měst

n TRIO – Marie Zatloukalová
Helsinská 8, Olomouc
Provozní doba: Po–Pá: 8.00–17.00
tel.: 585 414 866
zelená linka: 800 100 694
www.trio-kms.cz
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n Vorlíčkovi – kadeřnické
potřeby s.r.o.,
Radyňská 38, Plzeň
tel.: 377 241 142
Provozní doba: Po–Pá: 8.00–17.00
zelená linka: 800 178 534
Jar. Haška 7, České Budějovice
tel.: 387 201 042
Provozní doba:
Po–Čt: 8.00–12.00, 12.30–16.30
Pá: 8.00–12.00, 12.30–15.30
So: 9.00–12.00
www.vokapo.cz
Obchodní reprezentanti:
Šárka Litwanová – mobil: 775 259 541
region: Plzeň, Rokycany, Hořovice, Plasy,
Stříbro, Tachov, Kralovice
Zdeňka Kohoutová – mobil: 774 952 543
region: Klatovy, Domažlice, Sušice, Přeštice,
Stod, Horšovský Týn, Bor, Rozvadov, Folmava
Hana Hamplová – mobil: 774 952 541
region: Tábor, Jindřichův Hradec, Třeboň,
České Budějovice
Radka Dubová – mobil: 774 259 540
region: Strakonice, Vimperk, Prachatice,
Český Krumlov, Kaplice, Písek
Markéta Šímová – mobil: 725 810 560
region: Český Krumlov, Kaplice, Vyšší Brod,
Volary, Dolní Dvořiště, Borovany, Trhové Sviny

n Kadeřnický servis, s.r.o.
Rabasova 1, Praha 4
tel.: 241 440 655;
Českomoravská 21, Praha 9
tel.: 296 645 144
Provozní doby obou prodejen:
Po–Pá: 8.00–18.00, So: 10.00–13.00
zelená linka: 800 100 246
www.kadernicky-servis.cz
Obchodní reprezentanti:
Dagmar Winzigová
mobil: 724 090 081
region: Praha 1, 3, 10,
a okolí, Poděbrady, Nymburk, Říčany
Veronika Rysová
mobil: 602 314 580
region: Praha 2, 4, 7, 8, 9 a okolí
Mladá Boleslav, Mělník, Neratovice, Benešov,
Vlašim, Sedlčany
Petr Kopecký
mobil: 724 106 186
region: Praha 5, 6, a okolí, Beroun, Příbram,
Dobříš

Znojmo

Hodonín

n Bema CZ, s.r.o.,
Brněnské nám. 5, Hodonín
Provozní doba: Po–Čt: 8.00–17.00
Pá: 8.00–16.00; tel.: 518 321 482
zelená linka: 800 159 712;
Rudoleckého 20, Znojmo
Provozní doba: Po–Čt: 8.00–16.30
Pá: 8.00–14.30; tel.: 515 242 012
Sokolova 32, Brno-Hor. Heršpice
Provozní doba: Po–Čt: 8.00–12.00
13.00–17.00, Pá: 8.00–15.00
tel.: 543 427 960, 543 427 961
www.bema.cz

n Kamak – Ilona Kolářová
Martinovská 3168, Ostrava
Provozní doba: Po, St, Čt: 7.00–15.00
Út: 7.00–16.00, Pá: 7.00–12.00
tel.: 596 950 000, 596 950 001
zelená linka: 800 100 061
Nákladní 20, Opava, Provozní doba:
Po: 8.00–15.30, Út–Čt: 8.00–14.30
Pá: 8.00–12.00, tel.: 553 623 468
www.kamak.cz

Obchodní reprezentanti:
Michaela Cabalová
– mobil: 724 131 505, 606 721 949
region: Brno a okolí
Romana Boorová – mobil: 606 780 748
region: Znojmo, Třebíč, Mikulov
Alena Konečná – mobil: 724 002 863
region: Hodonín, Uherské Hradiště,
Otrokovice, Hustopeče

Obchodní reprezentanti:
Lukáš Bajgar
– mobil: 602 229 900
region: Ostrava a okolí

15. 11. 2008
začátek v 9.30
P R O G R A M

S H O W

10:30 MATRIX

show „WINTER STORY“

V rámci show se kromě členů Design Teamu Matrix z České a Slovenské republiky představí
také umělecký ředitel Matrix Velká Británie a člen Global Design Teamu Matrix Paul Falltrick
(V. Británie), jeden z nejlepších anglických současných kadeřníků.

Ocelářská 460/2, Praha 9

11:10 BALMAIN PARIS
show „ELEGANT GLAMOUR“

Světová vítězka v prodlužování vlasů za rok 2006 Katya Garus (Rusko)vytvoří spolu
s Barberou Groenewegen (Holandsko) úžasnou vlasovou show s poslední novinkou Balmain
Hair nazvanou Elegance.

11:40 BES

show „DIVINA“

Název show je odvozen ze stejnojmenné kolekce Divina přinášející trendy střihů a technik
barvení, přičemž styl se vrací k 60. létům. Stylista Saverio Palma (Itálie), který v show vystoupí,
je zároveň uměleckým a technickým ředitelem Akademie BES Miláno.

12:20 FRAMESI

show „STAY&FEEL A TOUCH&GO“

Team Italian Style Framesi předvede nejnovější kolekci pro podzim a zimu 2008/2009. Kolekce
s názvem STAY&FEEL přináší decentně svůdný styl jemných a vzdušných účesů v zářivých
a teplých barvách a kolekce Touch&Go představuje kontrastní střihy a nové nápady v technikách barvení. Z teamu ISF (Itálie) vystoupí :
Simonetta Masiero – dvojnásobná mistryně světa v účesové tvorbě z Milána, stříbrná z mistrovství v Berlíně a bronzová v Soulu, jedna z nejlepších italských kadeřnic;
Claudio de Cicco – jeden z nejpopulárnějších italských kadeřníků, majitel účesové školy
CD Fashion;
Oskar Brolis – přední italský kadeřník, a Silvio Marcandalli, impozantní italský kadeřník s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi.

13:15 WELLA
show „IMAGINE“

Za tým Studio Wella uvidíme Petra Nováka, Ondřeje Veselého, Jiřího Špilara a Marka Syřiště.
Díky své vášni ke kadeřnickému řemeslu sledují nejnovější trendy a navštěvují světové workshopy, aby pak získané poznatky využili nejen při své práci, kdy na seminářích Studia Wella
každoročně proškolí stovky kadeřníků, ale také při prestižních kadeřnických akcích a módních show! Nenechte si ujít mistrovské dílo v podání těchto mladých kreativních kadeřníků
firmy Wella.

13:35 L´ORÉAL PROFESSIONNEL
show „THRILLER“

L´Oréal Professionnel nás seznámí s kolekcí účesů a barev pro podzim-zimu 2008/2009, a to
v podání Markéty Spoustové z Hair City International Praha, Ludmily Havlové ze Salonu Petry
Měchurové v Praze, Sylvie Kmeťové (Slovensko) ze Salonu De Paris v Bánské Bystrici a Petra
Sýkory (Slovensko) ze Salonu Luxus, péče a Vy v Bratislavě.

14:15 BES

show „ NEW ROMANTIC“

Přední italský kadeřník Filippo Sepe (Itálie), specialista na výčesy, večerní a společenské účesy,
vystoupí a představí kolekci New Romantic.

14:50 VITALITYS

show „PO ČEM ŽENY TOUŽÍ“

Show nám předvede Akademie Gandini Praha.

www.hairmax.cz

hlavní partneři:

Vstupenky v ceně 390,- zakoupíte:

• na jednotlivých pobočkách nebo u obchodních reprezentantů Hair servis
• n a prodejních místech, sběrnách SAZKA, a.s., v České republice. Sběrny SAZKA, a.s. s on line terminálem naleznete na
přepážkách České pošty, v prodejnách tisku a tabáku, v síti čerpacích stanic a obchodních řetězců a dalších místech.
• v den konání na pokladnách O2 areny
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DUSY Professional

LISTOPAD I PROSINEC

Získejte Knihu objednávek DUSY Professional ZDARMA

15 + 1 Zakoupíte-li si 15 tub barvení DUSY Professional (Color Creations + Color Spirit

+ Magic Highlights) a 1 oxidant dle vlastního výběru, dostanete Knihu objednávek
DUSY Professional ZDARMA.

Akci lze zakoupit pouze jedenkrát!

a

m
zdar
Extrémně šetrná k vlasům

2 melíry za super cenu 349,Běžná cena za 2 melíry v sáčku 658,-

íte

ušetř

309,–

DUSY Blondiermittel Blau /500 g/ 329,• bezprašný
• zesvětlí až o 7 odstínů
• míchání 1:2 ( 1 díl prášku a 2 díly oxid.krému)
• možné šetrné zesvětlení s oxidantem o síle 4%

DUSY Rodina
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DÁREK za období listopad – prosinec
• při odběru 40 tub
trojnásobný DÁREK
v hodnotě 1 341,-

• p
 ři odběru 20 tub
DÁREK
v hodnotě 447,-

Anti-Dandruff Shampoo 149,• šampon proti lupům

Care Shampoo 149,• pečující šampon

Curl Shampoo 149,• šampon na vlnité vlasy

Color Shampoo 149,• šampon na barvené vlasy

ROČNÍ BONUS
• při odběru 120 barev
DÁREK
v hodnotě 1 000,-

• při odběru 240 barev
DÁREK
v hodnotě 3 000,nebo
nůžky Jaguar JAY2

stolek Color Jack

fén Hair Majesty 1800W

nebo
nebo
strojek Jaguar
žehlička Hair Majesty

Moisture Shampoo 149,• hydratační šampon

9ks dle vlastního výběru:
Color Shampoo 1000 ml
Curl Shampoo 1000 ml
Moisture Shampoo 1000 ml
Care Shampoo 1000 ml
Anti-Dandruff Shampoo 1000 ml

3ks dle vlastního výběru:
Color Shampoo 1000 ml
Curl Shampoo 1000 ml
Moisture Shampoo 1000 ml
Care Shampoo 1000 ml
Anti-Dandruff Shampoo 1000 ml

Vstupenkou do rodiny DUSY je
jednorázový odběr
10 barev CC nebo CS, lze libovolně
kombinovat.
+ pláštěnka s logem DUSY
ZDARMA.
Pravidla rodiny DUSY:
1) M
 inimální odběr 20 barev CC*
nebo CS* každé 2 měsíce
2) Při odběru 20 barev CC nebo CS
každé 2 měsíce = DÁREK
3) Při odběru 40 barev CC nebo CS
za 2 měsíce
= trojnásobný DÁREK
4) Výši odběru a tím i hodnotu dárku
si průběžně určujete sami.
5) Splnění ročního odběru = BONUS
6) 1 Kč z každého Vámi zakoupeného
výrobku DUSY Professional
posíláme na sbírkové konto
POMOZTE DĚTEM!
*) CC – Color Creation
CS – Color Spirit

Během měsíce listopadu a prosince z každého Vámi zakoupeného výrobku DUSY Professional
posíláme na sbírkové konto POMOZTE DĚTEM
Kč
Informujte se na pobočkách nebo u obchodních reprezentantů Hair servis.

2
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DUSY Professional

LISTOPAD I PROSINEC

2 + 1 Zakoupíte-li si 2 jakékoliv výrobky 1 + 1 Zakoupíte-li si 1 jakékoliv výrobek

z řady DUSY Care (viz. složení stojanu DUSY),
dostanete adventní čokoládový kalendář
ZDARMA.

z řady DUSY Style, dostanete malé balení
pěnového tužidla strong 100ml ZDARMA.

Dusy Volume Mousse
– pěnové tužidlo pro objem strong
/100 ml/ – 69,• silné tužící účinky, pro větší objem vlasů

ro snadné tvarování účesu
rma •• pdlouhotrvající
efekt

zda
ilustrační foto

• vlasy zanechává pružné a lesklé

a

m
zdar

Do vyprodání zásob.

ilustrační foto

Stojan DUSY Professional

• doprava zdarma
• možnost i na splátky

Celkem 36 výrobků à 3ks = 4 630 Kč x 3 = 13 890 Kč

!
a
k
n
novi
Součástí stojanu
NOVĚ lišty s cenovkami

Hodnota stojanu

Složení stojanu DUSY Professional:
Care – péče
Care Shampoo – pečující šampon 250 ml – 83,–
Color Shampoo – šampon pro barvené vlasy 250 ml – 83,–
Curl Shampoo – šampon na kudrnaté vlasy 250 ml – 83,–
Anti-Dandruff – šampon proti lupům 250ml – 83,–
Silver Shampoo – stříbrný šampon 250 ml – 99,–
Silver Conditioner – stříbrný kondicionér 250 ml – 114,–
Moisture Shampoo – hydratační šampon 250 ml – 83,–
Honey Shampoo – medový šampon 250 ml – 83,–
Honey treatment – medová vlasová kúra 250 ml – 119,–
Honey Conditioner – medový kondicionér 200 ml – 99,–
Haar Spitzen Fluid – fluid na roztřepené konečky 50 ml – 129,–
Intensiv Haarkur – intenzivní vlasová kúra 250 ml – 159,–
Revital Intensiv Haarkur – revitalizační vlasová kúra – 159,–
Multi Struktur Intens. Haarkur – multi struktur. vlas. kúra 250 ml – 159,–
2-Phasen-Kur – dvoufázový kondicionér 250 ml – 179,–
Repair Gloss – fluid na narušené vlasy 30 ml – 129,–
Care Conditioner – pečující kondicionér 250 ml – 89,–
Ice Water – ledově svěží vlasová voda 250 ml – 79,–
Flüssig Keratin – tekutý keratin ve spreji 250 ml – 139,–
Haarverdicker – sprej pro objem 200 ml – 199,Style – styling
Pear l Shaper 100 ml – 100,–
Gel Spr ay – gel sprej 200 ml – 169,–
Gel Wax – gel-vosk 150 ml – 143,–
Wax – vosk na vlasy 150 ml – 143,–
Glibber 150 ml – 169,–
Pointer Max 150 ml – 169,–
Fr uity Flex 150 ml – 179,–
Jam Xtreme 150 ml – 179,–
Br ushing Lotion 250 ml – 103,–
Hair Shine – lesk na vlasy ve spreji 400 ml – 199,–
Hair Lac – lak na vlasy strong 500 ml – 129,–
Hair Spr ay – lak na vlasy nor mal 500 ml – 129,–
Volume Mousse – tužidlo pro objem nor mal 400 ml – 129,–
Volume Mousse – tužidlo pro objem strong 400 ml – 129,–
Styling Gel strong 150 ml – 106,Styling Gel gigastrong 150 ml – 106,-

akční cena 10 990,–
běžná cena 15 880,–

Hodnota výrobků
ve stojanu

ilustrační foto

13 890,1 990,-

íte

ušetř

,–

4 890

• brožury pro vaše
zákazníky (200 ks)

Kalendář

Hair Servis 2009

• fotografie z celoroční kampaně Kláry Medkové,
která se stala "Tváří značky DUSY Professional"
• k dostání u obchodních reprezentantů
nebo na pobočkách Hair Servis

placená inzerce
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SCHWARZKOPF

Balíček BC Color pro barvené vlasy

2 + 1 zdarma

LISTOPAD I PROSINEC

Balíček BC Moisture Kick pro
optimální zvlhčení vlasů

2 + 1 zdarma

• 1 ks BC Color Save Spray
Conditioner /200 ml/ 222,• 1 ks BC Color Save Treatment
/200 ml/ 363,• Z
 DARMA 1ks BC Color Save
Shampoo 250 ml/

• 1 ks BC Moisture Conditioner
Spray /200 ml/ 222,• 1ks BC Moisture Treatment
/200 ml/ 363,• ZDARMA
1ks BC Moisture Shampoo
/250 ml/ ZDARMA

cena balíčku 585,-

cena balíčku 585,-

íte

ušetř

233,–

íte

ušetř

211,–

Balíček BC Repair Rescue
pro regeneraci vlasů

BC SENSITIVE
DUOPACK

2 + 1 zdarma

1ks BC SENSITIVE SOOTHE Shampoo
/250 ml/ 233 Kč
• zklidňující šampon
• jemná pěna pro denní použití
• redukuje podráždění
• zklidňuje a zvlhčuje
• vlasy se snadněji rozčesávají

• 1 ks BC Repair Conditioner
/200 ml/ 222,• 1ks BC Repair Treatment
/200 ml/ 363,• ZDARMA 1ks BC Repair
Shampoo /250 ml/

1ks BC SENSITIVE SOOTHE Conditioner
/200 ml/ 245 Kč
• zklidňující kondicionér oplachovací
• bohatá krémová denní péče
• redukuje podráždění
• optimálně vyživuje a uhlazuje
• vlasy jsou zdravé a lesklé

cena balíčku 585,íte

ušetř

211,–

IGORA Royal Absolutes

cena duopacku 383,-

NOVINKA

6 + 1 Zakoupíte-li si 6 tub z nové řady

absolutně krycích odstínů IGORA Royal
Absolute, dostanete velké balení obnovujícího
šamponu BC Time Restore ZDARMA.

cena akce 1 494,IGORA Royal Absolutes
• oxidační barva na vlasy /60 ml/ 249,BC Time Restore
• obnovující šampon pro zralé vlasy
s koenzymem Q10 /1250 ml/ 744,-

íte
ušetř

744,–

NOVINKA

zd

arma

%
0
2
a
slev

íte

ušetř

95,–

1 + 1 Zakoupíte-li si 1 IGORA Vario Blond

Plus, dostanete litrový developer IGORA Royal
dle vlastního výběru ZDARMA.

			

cena akce 619,-

IGORA Vario Blond Plus
• parfemovaný bezprašný melírovací
pudr /450 g/ 619,IGORA Royal developer
3%, 6%, 9% nebo 12% /1000 ml/
až 269,-

íte

ušetř

9,–

až 26

a
m
r
a
zd

LISTOPAD I PROSINEC

L'ORÉAL

/11/
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INDOLA

OBJEVTE OBJEM

LISTOPAD I PROSINEC

NOVINKA

Nová řada pro jemné vlasy bez objemu

2 pečující a 2 stylingové produkty:
• Šampon pro objem /300 ml/ 169,• Pečující sprej pro objem /250 ml/ 169,• Gelová pěna pro objem /200 ml/ 199,• Elixír pro posílení vlasů /150 ml/ 179,-

SUPER AKCE pro koloristy!
Vyzkoušejte novinku ZDARMA.

10 + 2 Zakoupíte-li si 10 tub

permanentní pečující barvy Profession dle
vlastního výběru, dostanete 1 Profession
developer dle vlastního výběru a 1 jakýkoliv
ze čtyř nových výrobků řady Innova Volume
ZDARMA.

cena akce 990,-

10x

íte
ušetř ,–
79
až 3

VÁNOČNÍ balíček Volume
1ks Šampon pro objem 300 ml
1ks Pečující sprej pro objem 250 ml

zaváděcí cena balíčku 299,-

a

zdarm

ilustrační foto

Permanentní pečující barva Profession /60 ml/ 99,Profession developer 2%, 6%, 9% nebo 12% /1000 ml/ 180,-

VÁN O C E s  v ý rob k y I n n o v a
Vánoční balíček COLOR

Vánoční balíček HYDRATE

1ks Color Shampoo /300 ml/ 169,1ks Color Conditioner /250 ml/ 169,-

1ks Hydrate Shampoo /300 ml/ 169,1ks Hydrate Conditioner /250 ml/ 169,-

cena balíčku 338,-

cena balíčku 338,-

WELLA

LISTOPAD I PROSINEC

/13/

NOVINKA

2 + 1 Zakoupíte-li si 2 jakékoliv výrobky 5 + 1 Zakoupíte-li si 5 tub barvy Koleston

z řady High Hair, dostanete strojek Gillette
Venus ZDARMA.

Perfect dle vlastního výběru, minimálně však
3 nové odstíny Killer Blondes, dostanete Wella
značkový deštník ZDARMA.

íte

ušetř

cena akce 1 215,-

350,–

a

zdarm
10-04

a
m
r
a
d
z

ilustrační foto

09-04

08-04

Permanentní barva Koleston Perfect /60 ml/ 243,-

Blond je zpátky s extra
intenzitou a leskem.
Nové nádherné blond odstíny Koleston
Perfect Killer Blondes obsahují P6 Blonde
Enhancer – technologii, která umožňuje
nejsytější hloubku blond odstínů.

2 + 1 Zakoupíte-li si 2 jakékoliv výrobky 4 + 1 Zakoupíte-li si 4 tuby barvy

z řady Lifetex, dostanete masážní a relaxační
roll-on ICE gel REFIT ZDARMA.

Koleston Perfect dle vlastního výběru, dostanete
zimní čepici ZDARMA.

íte

ušetř

450,–

u

e
šetřít

160,–

a

zdarm

 ermanentní barva
P
Koleston Perfect
/60 ml/ 243,-

a
m
r
a
zd

/14/

VITALITY'S

LISTOPAD I PROSINEC

10 + 1 Zakoupíte-li si 10 tub barvy Vitality´s Green, dostanete dárkový balíček

Mil Mil ZDARMA.

cena akce 1 290,-

a
m
r
a
zd

10x

Oxidační barva Vitality´s Green /100 ml/ 129,Balíček obsahuje: pěnu do koupele, sprchový gel, tekuté mýdlo a houbičku

Ilustrační foto

1 + 1 Zakoupíte-li si 1 regenerační krém Mil Mil dle vlastního výběru, dostanete
1 balzám Mil Mil Nutriente ZDARMA.

cena akce 104,-

a
m
r
a
zd

íte

ušetř

44,–

Regenerační krém Mil Mil Crema Rigenerante /1000 ml/ 104,3 druhy: ERBE – bylinný, COCCO – kokosový, BURRO – máslo Karité
Balzám Mil Mil Nutriente – balzám s proteiny /500 ml/ 44,-

3 + 1 Zakoupíte-li si 3 barvy Hair Color Plus dle vlastního výběru, minimálně však

2 odstíny, dostanete bílý ručník Vitality´s ZDARMA.

cena akce 567,-

a
m
r
a
zd
Barva Hair Color Plus /100 ml/ 189,• b arva bez amoniaku a oxidačních látek,
s přírodní vůní
• 8 odstínů: 01-fialová, 02-zelená,
03-funky červená, 04-červená, 05-modrá,
06-oranžová, 07-fuchsie, 08-žlutá
Bílý ručník Vitality´s 190,-

íte

ušetř

190,–

placená inzerce

/16/

LONDA

LISTOPAD I PROSINEC

2 + 1 Zakoupíte-li si 2 tuby přelivu Londacolor dle vlastního výběru,

dostanete třetí přeliv ZDARMA.
		

cena akce 226,íte

ušetř

113,–

a
m
r
a
zd

Londacolor intenzivní tónování /60 ml/ 113,-

4 + 1 Zakoupíte-li si 4 tuby krémové barvy Londacolor

dle vlastního výběru, dostanete pátou barvu ZDARMA.
							

cena akce 480,-

íte

ušetř

120,–

a

zdarm
Londacolor krémová barva /60 ml/ 120,-

akční cena 312,-

běžná cena 390,-

Vánoční balíčky

LC ColorVitalizer – šampon na barvené vlasy /250 ml/ 165,Londastyle Glamour cream – pomáda pro brilantní lesk /100 ml/ 225,ZDARMA 50ml lak nebo vlas.kúra

0%
2
a
v
sle

akční cena 274,-

běžná cena 343,-

LC Volume Booster Shampoo – šampon pro objem /250 ml/ 165,Londastyle Styling Jelly flexible – jemný gel pro fenování /150 ml/ 177,ZDARMA 50ml lak nebo vlas.kúra

akční cena 319,-

běžná cena 399,-

LC Moisture Kicker Shampoo – šampon na suché vlasy /250 ml/ 165,Londastyle Blue Gum – elastický gel pro kreativní účesy /100 ml/ 233,ZDARMA 50ml lak nebo vlas.kúra

Ilustrační foto

SELECTIVE Professional

LISTOPAD I PROSINEC

5+1

Zakoupíte-li si 5 tub barvy
Oligomineral cream dle vlastního výběru,
dostanete šestou tubu ZDARMA.

/17/

1 + 1 Zakoupíte-li si 1 melír Decolorvit

Plus, dostanete 1 regenerační masku nutri
pack ZDARMA.

cena akce 595,-

cena akce 495,-

íte

ušetř

íte

ušetř

119,–

172,–

a

zdarm
a
m
r
a
d
z
Oxidační krémová barva Oligomineral cream
/100 ml/ 119,-

1+1

Zakoupíte-li si 1 melír Decolorvit
Scalp, dostanete 1 regenerační masku
nutri pack ZDARMA.

Decolorvit Plus dóza /500 g/ 495,• melírovací prášek s protižloutnoucím,
platinovým efektem dóza
ONcare nutri pack /150 ml/ 172,• regenerační maska na narušené vlasy

2 + 1 Zakoupíte-li si 2 trvalé PROTEO

PERM dle vlastního výběru, dostanete
1 ustalovač PROTEO FIX ZDARMA.

cena akce 515,-

íte

ušetř

cena akce 472,-

a

a
m
r
a
zd

172,–

Decolorvit Scalp dóza /500 g/ 515,• odbarvovací prášek vhodný k dobarvení
vlasů od pokožky
ONcare nutri pack /150 ml/ 172,-

zdarm
ilustrační foto
Trvalá PROTEO PERM /1000 ml/ 236,• 1S – silné, tvrdé, těžké vlasy;
• 1 – normální vlasy
• 2 – narušené, barvené vlasy
Ustalovač PROTEO FIX /1000 ml/ 111,-

íte

ušetř

111,–

/18/

SYMFONY

LISTOPAD I PROSINEC

Krémový oxidant 1000 ml
3%, 6%, 9%, 12%

íte

ušetř

16,–

akční cena 59,–
běžná cena 75,–

S'NONAS

2 + 1 Zakoupíte-li si 2 Glitter Spraye dle vlastního výběru, dostanete

třetí dle vlastního výběru ZDARMA.

cena akce 138,-

a

Glitter Spray /150 ml/ 69,• lak na vlasy s barevnými glitry
• 3 odstíny: stříbrný, zlatý a multicolor

zdarm

íte

ušetř

69,–

GESTIL

3 + 1 Zakoupíte-li si 3 balzámy Gestil Wonder 300 ml, dostanete čtvrtý balzám ZDARMA.
cena akce 495,-

a

zdarm
Balzám Gestil Wonder /300 ml/
• regener.vlas.zábal s výtažky z bambusu /300 ml/ 165,-

íte

ušetř

165,–

SUBRÍNA Professional

LISTOPAD I PROSINEC

/19/

SP instyle Straightener 200 ml
přípravek pro žehlení vlasů

íte

ušetř

31,–

akční cena 126,–
běžná cena 157,–
LISTOPAD

20 + 7

Zakoupíte-li si 20 tub oxidační barvy SP UNIQUE dle vlastního výběru, dostanete
vzorník čtyř nových intenzivních odstínů, 4 tuby nových intenzivních odstínů, 1 šampon
a 1 balzám SP NUTRISENCE 200ml ZDARMA.

cena akce 1 780,-

a
m
r
a
d
z
20x

íte

ušetř

522,–

4x

Oxidační barva na vlasy
SP UNIQUE /60 ml/ 89,SP NUTRISENCE shampoo /200 ml/
• na barvené vlasy 83,SP NUTRISENCE conditioner /200 ml/
• na bravené vlasy 83,-

PROSINEC

2+2

Zakoupíte-li si 2 laky na vlasy SP hair spray strong 500ml, dostanete 1 nový
šampon SP NUTRISENCE volume and shine 200 ml a 1 nový šampon SP NUTRISENCE curl
200 ml ZDARMA.

a
m
r
a
zd

cena akce 278,-

SP instyle hair spray strong /500 ml/ 139,SP NUTRISENCE shine & volume shampoo
• pro lesk a objem /200 ml/ 83,- NOVINKA
SP NUTRISENCE curl shampoo
• na kudrnaté vlasy /200 ml/ 83,- NOVINKA

íte

ušetř

166,–

/20/

HAIR MAJESTY

LISTOPAD I PROSINEC

Profesionální žehlička na vlasy 26mm
cena 999,–

HM-4014
• keramické pláty, šíře 26mm
• regulace teploty, LCD display, systém PTC
• heater pro rychlé a stejnoměrné rozložení
teploty, tlačítko on/off
• otočný kabel, příkon 90W
• ZDARMA kufřík se zrcátkem, kartáč a pinety

Profesionální žehlička na vlasy 26mm

cena 999,–

HM-4015
• nový Nano-Diamantovo-keramický
povrch
• LCD display,
• tlačítka on/off,+,-, systém PTC Heater
pro rychlé a stejnoměrné rozložení teploty
• 11 úrovní teploty (120-220°C)
• automatické vypnutí po 60 min.
• 3m otočný kabel

Profesionální žehlička na vlasy 50mm

cena 1 190,–

HM-4017
• nový Nano-Diamantovo-keramický povrch
• IONIC, LCD display,
• tlačítka on/off,+,-, systém PTC Heater pro rychlé
a stejnoměrné rozložení teploty
• 11 úrovní teploty (120-220°C)
• automatické vypnutí po 60 min.
• 3m otočný kabel

placená inzerce

/22/

JAGUAR

LISTOPAD I PROSINEC

Nůžky Jaguar Titan Blue typ 20151 – 5,0“ nebo 20156 – 5,5“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nůžky potažené modrým titanem pro delší životnost ostří
konvexně (vypoukle) tvarované břity s integrovaným ostřím
VARIO resp.VARIO-PLUS (pat.) šroub k individualnímu nastavení chodu nůžek
Friodur®-technologie kalení - dlouhá životnost ostří
nůžky vyrobené z kvalitní nerezavějící oceli
obě strany hladce broušené a honované, velmi vysoká tvrdost ocele
ideální na klouzavý střih
ergonomický design
vhodné pro alergiky na nikl
silikonové futérko
perfektně vybalancované

íte

ušetř

cena 5 748,-

,–

1398

a

zdarm

Kadeřnický cestovní baťoh Jaguar Solingen
• baťoh pro volný čas i pro práci
• mnoho úložného místa pro kadeřnické vybavení
• extra vyztužená část určená pro nůžky
• navrženo a odzkoušeno firmou Jaguar a teamem
kadeřníků v praxi
• může být nošeno v ruce nebo na zádech

Jaguar Solingen JAY-2 – 2.1

Jaguar Solingen JAY-2 – 2.2

• obě strany hladce broušené a honované
• semi-integrated stříhací ostří
• vysoká tvrdost ocele, speciální technologie tvrzení ocele
• ideální na klouzavý střih
• silikonové pouzdro
• offset design – ergonomické držení s krátkým palcem
• perfektně vybalancované

• vysoká tvrdost ocele, speciální technologie tvrzení ocele
• efilační nůžky s 28 zuby
• silikonové pouzdro
• perfektně vybalancované
• offset design
• ergonomické držení s krátkým palcem

21500 délka 5,0“ – 13,0 cm  2 569,–
21550 délka 5,5“ – 14,0 cm  2 569,–

22550 délka 5,5“ – 14,0 cm  2 769,–

Jaguar Solingen JAY-2 – 4.1

Jaguar Solingen JAY-2 – 3.1

• vysoká tvrdost ocele, speciální technologie tvrzení ocele
• speciální střed pro lepší nastavení přítlaku ostří
• pohyblivý rotační palec zaručuje přirozený pohyb při střihu
• obě strany hladce broušené a honované
• semi-integrated stříhací ostří
• perfektně vybalancované
• ideální na klouzavý střih, silikonové pouzdro
• offset design – ergonomické držení s krátkým palcem

• obě strany hladce broušené a honované
• semi-integrated stříhací ostří
• vysoká tvrdost ocele, speciální technologie tvrzení ocele
• speciální střed pro lepší nastavení přítlaku ostří
• ideální na klouzavý střih
• silikonové pouzdro
• perfektně vybalancované
• offset design – ergonomické držení s krátkým palcem

41525 délka 5,25“ – 13,5 cm  2 879,–
41575 délka 5,75“ – 15,0 cm  2 879,–
41650 délka 6,50“ – 17,0 cm  2 879,–

31525 délka 5,25“ – 13,5 cm  2 569,–
31575 délka 5,75“ – 15,0 cm  2 569,–
31650 délka 6,50“ – 17,0 cm  2 569,–

Jaguar Solingen JAY-2 – 4.2

Jaguar Solingen JAY-2 – 5.1

• vysoká tvrdost ocele,
speciální technologie
tvrzení ocele
• efilační nůžky s 34 zuby
• silikonové pouzdro
• perfektně vybalancované
• speciální střed pro lepší nastavení
přítlaku ostří
• pohyblivý rotační palec zaručuje přirozený
pohyb při střihu
• offset design – ergonomické držení s krátkým palcem

• obě strany hladce broušené a honované
• semi-integrated stříhací ostří, ideální na klouzavý střih
• vysoká tvrdost ocele, speciální technologie tvrzení ocele
• speciální střed pro lepší nastavení přítlaku ostří
• pohyblivý rotační palec zaručuje přirozený pohyb při střihu
• perfektně vybalancované
• satinový povrch – kartáčovaný, silikonové pouzdro
• offset design – ergonomické držení s krátkým palcem

42600 délka 6,0“ – 15,5 cm  2 999,–

51500 délka 5,0“ – 13,0 cm  3 379,–
51550 délka 5,5“ – 14,0 cm  3 379,–

JAGUAR

LISTOPAD I PROSINEC

/23/

Nůžky Jaguar
unikátní barevné provedení
• VARIO resp.VARIO-PLUS (pat.) šroub
k individuálnímu nastavení chodu
• Friodur®-kalení – dlouhá životnost ostří
• nůžky vyrobené z kvalitní oceli

• obě strany hladce broušené a perfektně honované
pro ještě lepší pocit z klouzavého střihu
• ergonomické provedení
• zdarma přívěsek v barevném provedení nůžek

SAFARI

45250-1 – 5,0" – 13cm
45255-1 – 5,5" – 14cm

FLOWER POWER
45250-4 – 5,0" – 13cm
45255-4 – 5,5" – 14cm

JUNGLE

45250-2 – 5,0" – 13cm
45255-2 – 5,5" – 14cm

PRETTY PINK

45250-3 – 5,0" – 13cm
45255-3 – 5,5" – 14cm

akční cena 1 948,běžná cena 2 698,-

íte

ušetř

969,-

17,8 7,0

16,5 6,5

15,2 6,0

14,0 5,5

12,7 5,0

0

orientační měřítko pro nůžky v palcích

11,4 4,5

orientační měřítko pro nůžky v cm

/24/

BOTY BALDO

LISTOPAD I PROSINEC

Pracovní obuv pro kadeřníky
Dopřejte svým nohám úlevu!
BALDO 5-59 černé
• dírkovaný svršek
• pružný nárt
• pásek

a

zdarm
BALDO 5-22 černé
• nastavitelný suchý zip

kuchyňský nůž

akční cena 1 999,–
běžná cena 2 099,-

BALDO 8-81SF bílé
• nastavitelný suchý zip
• měkká anatomicky tvarovaná stélka

Baldo typ 12-23 SF růžové
• anatomicky tvarovaná měkká stélka
• nastavitelný suchý zip

BALDO 12-98 ACSF hadí
• pružný nárt, pásek
• odnímatelná anatomicky tvarovaná
měkká stélka
vývrtka na víno

a

zdarm
cena 2 299,–

BALDO 5-59 bílé
• dírkovaný svršek
• nastavitelný suchý zip
• pružný nárt
• pásek

akční cena 1 599,–
běžná cena 2 099,-

cena 2 399,–
BALDO 5-22 bílé
• nastavitelný suchý zip

Velikosti bot na objednávku.

akční cena 1 299,–
běžná cena 2 099,-

Méně únavy a více zdraví při nošení obuvi BALDO.

placená inzerce

/26/

WIGO

LISTOPAD I PROSINEC

Nano-keramická žehlička 25mm



WG 5406
• nano-keramická žehlička, plovoucí keramické plochy
• 25 nastavení teploty reostatu, 3 m otočná šňůra
• vysoce kvalitní keramika tvořená z extra jemných částic
umožňuje dlouhotrvající efekt hladkých vlasů

rodina

Rodinná cena
pro členy
DUSY rodiny

a

zdarm

799,–
íte

ušetř

akční cena 999,–
běžná cena 1 199,–

379,-

DUSY 2-Phasen-Kur /250 ml/ – 179,• inovační rychlá péče o vlasy
• velice účinný na porézní vlasy
• vlasy se snadno rozčesávají, jsou hebké,
• poddajné a získají zpátky svůj přirozený lesk

Nano-keramická žehlička 25mm ultra úzká
WG 5042
• ultra úzká – 18 mm tloušťka
• nová keramická technologie
• exkluzivní teplotní technologie nano-keramické desky
• variabilní nastavení teploty se zabud. reostatem – max. 200°C
• 3 m dlouhá šňůra

akční cena 1 299,–
běžná cena 1 899,–

a

zdarm

íte

ušetř

Stěrka na těsto

709,-

Nano-keramická žehlička 57mm
WG 5409
• nová převratná keramická technologie – vysoce kvalitní keramika tvořená
z extra jemných částic umožňuje dlouhotrvající efekt hladkých vlasů
• plovoucí keramické plochy – umožňují snadné vyrovnání i extrémně vlnitých vlasů
• exkluzivní teplotní technologie poskytuje konstantní teplotu pro precizní tvarování
• 25 nastavení teploty pomocí reostatu, 3 m otočná šňůra

íte

ušetř

a
m
r
a
zd

229,-

akční cena 1 249,–
běžná cena 1 299,–

DUSY 2-Phasen-Kur /250 ml/ – 179,• inovační rychlá péče o vlasy
• velice účinný na porézní vlasy
• vlasy se snadno rozčesávají, jsou hebké,
• poddajné a získají zpátky svůj přirozený lesk

WIGO

LISTOPAD I PROSINEC

Turmalínový profesionální fén 2000W
íte

/27/

akční cena 1 899,–
běžná cena 1 999,–

ušetř

449,-

a

zdarm

Zastřihávač chloupků
VSCL116
• osobní strojek na suché
a mokré použití
• napájení na baterii
(1 x AA baterie)
• ergonomický tvar
• pogumovaný povrch
zajišťuje maximální
protiskluzové uchopení

WG 5617
• 2000 W, profesionální AC motor
• turmalín – negativní iony dodávají vlasům vlhkost a lesk, eliminují
statickou elektřinu a kadeřavost, scelují kutikulu, čímž zajišťují
ochranu vlasu
• nízká hlučnost, 2 rychlosti a 2 nastavení teploty
• profesionální přepínače, tlačítko studeného vzduchu
• úzká vzduchová tryska, odnímatelný kryt sacího otvoru
• 3 m profesionální šňůra

Profesionální fén 2000W odlehčený

akční cena 1 599,–
běžná cena 1 799,–

íte

ušetř

309,-

WG 5618
• 2000 W odlehčený fén, DC profesionální motor s dlouhou životností
• variabilní ionizační funkce pro optimální nastavení uvolňování ionů, vyšší
množství ionů pro pevnější vlasy nebo hladký styl a menší množství ionů pro
jemnější vlasy nebo pro déle trvající kadeře
• nízká hlučnost, 2 rychlosti a 2 nastavení teploty
• profesionální přepínače, tlačítko studeného vzduchu
• úzká vzduchová tryska, odnímatelný kryt sacího
otvoru, 3 m profesionální šňůra

a
m
r
a
zd

mašlovačka

Nano-keramické kulmy
•
•
•
•
•

pogumovaná rukojeť
variabilní nastavení teploty – max. 200°C
extra dlouhá studená špička
bezpečnostní stojan
3 m profesionální otočná šňůra

a

zdarm

soška
ilustrační foto

•
•
•
•

WG 5292 10 mm – akční cena
WG 5293 13 mm – akční cena
WG 5294 19 mm – akční cena
WG 5295 25 mm – akční cena

999,– /
1 099,– /
1 099,– /
1 199,– /

běžná cena 1 199,–
běžná cena 1 199,–
běžná cena 1 199,–
běžná cena 1 299,–

/28/

MÜSTER

LISTOPAD
KVĚTEN
I PROSINEC
I ČERVEN

typ 31556 Poppy Ø 180mm

				

319,-

•
•
•
•
•

typ 31555 Smorby Ø 150mm

u niverzální difuzér
extrémně lehký, nenarušuje rovnováhu fénu
široký průměr pro rychlé a efektivní sušení
ideální pro dlouhé a husté vlasy
bezpečně drží na fénu pomocí vnitřního
silikonového kroužku

•
•
•
•

typ 31553 Soffiolo Ø 165mm

249,-

u niverzální difuzér
velmi lehký, nenarušuje rovnováhu fénu
široký průměr pro rychlé a efektivní sušení
ideální pro dlouhé a husté vlasy

typ 31554 Ciuffo Ø 150mm
249,-

219,-

• u niverzální difuzér
• s nadno nasaditelný
• d
 íky své lehkosti udržuje vyváženost fénu

typ 31517 SUA
Ø 140mm
			
219,-

• u niverzální difuzér
• pro získání objemu vlasů

• u niverzální difuzér
• extrémně lehký, nenarušuje rovnováhu fénu
• ideální pro efektivní sušení dlouhých a hustých vlasů

typ 14201 WD

typ 31513 AD
Ø 125mm
			

199,-

• u niverzální difuzér
• e xtrémně lehký, nenarušuje rovnováhu fénu

169,-

• univerzální oblý difuzér

placená inzerce
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MÜSTER

LISTOPAD I PROSINEC

Ionizační turmalínová žehlička Cobra 28 mm
cena 1 199,-

typ-24319
• ionizační žehlička se 100%
turmalínovými žehlícími
plochami
• bez regulece
• maximální teplota 230°C
• rychlé zahřátí do 1minuty
• pogumovaný povrch
pro lepší uchopení
• otoční kabel

Ionizační keramická žehlička
Mantha 25mm

a

zdarm
soška
ilustrační foto

Ionizační keramická žehlička
Red Chili 25mm

cena 1 499,-

cena 1 099,-

a

typ-24315
• d
 igitální ionizační žehlička
• 1 00% keramické žehlící plochy
s antibakteriálním efektem
• v ariabilní nastavení teploty – max. 220°C
• r ychlé zahřátí do 1 minuty
• p ogumovaný povrch pro lepší uchopení
• o
 toční kabel

zdarm

a

zdarm
soška
ilustrační foto

soška
ilustrační foto
typ-24322
• ionizační žehlička se 100% keramickými žehlícími plochami
• variabilní nastavení teploty – max. 220°C
• rychlé zahřátí do 1 minuty
• otoční kabel

Ionizační keramická žehlička
Black Appeal 25mm

Cestovní Ionizační keramická
žehlička Colibri 12mm

cena 1 499,-

a

typ-24316
• d
 igitální ionizační žehlička
• 1 00% keramické žehlící plochy
• v ariabilní nastavení teploty – max. 220°C
• p oužití pro suché i mokré vlasy
• r ychlé zahřátí do 1 minuty
• o
 toční kabel

zdarm
soška
ilustrační foto

cena 599,-

typ-24323
• ionizační mini žehlička
• 100% keramické žehlící plochy
• maximální teplota 220°C
• ideální pro dokončovací žehlení
nebo pro krátké vlasy
• rychlé zahřátí do 1 minuty
• pogumovaný povrch pro lepší uchopení
• pouzdro

placená inzerce
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Kadeřnické pomůcky

LISTOPAD I PROSINEC

Kosmetické hliníkové kufříky

typ K-3106R
1 848,-

typ K-4202 Profi
1 398,-

• č tyři panty z toho dva
na číselný kód
• z esílené rohy proti poničení
• p opruh
• š 460 mm/ v 350 mm / h 205 mm

•
•
•
•

dva uzamykatelné panty
rozkládací
popruh
š 400 mm/ v 330 mm / h 250 mm

typ K-1447R
998,-

typ K-1066
1 298,-

•
•
•
•
•
•

• d va uzamykatelné panty
• automatický výsuv přihrádek
při otevření kufříku
• š 365 mm/ v 300 mm / h 235 mm

typ K-4208
795,•
•
•
•
•

d va uzamykatelné panty
r ozkládací
p rotinárazový potah uvnitř kufříku
p opruh
š 350 mm/ v 220 mm / h 220 mm

dva uzamykatelné panty
rozkládací
protinárazový potah uvnitř kufříku
zesílené rohy proti poničení
popruh
š 340 mm/ v 280 mm / h 220 mm

typ K-1029
496,• jeden uzamykatelný pant
• zrcátko integrované ve víku kufříku
• š 255 mm/ v 180 mm / h 175 mm

Kadeřnický cestovní baťoh
Jaguar Solingen		
•
•
•
•

b aťoh pro volný čas i pro práci
mnoho úložného místa pro kadeřnické vybavení
extra vyztužená část určená pro nůžky
navrženo a odzkoušeno firmou Jaguar
a teamem kadeřníků v praxi
• může být nošeno v ruce nebo na zádech

1 398,-

Kadeřnické pomůcky

LISTOPAD I PROSINEC
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Profesionální žehlička Efalock ADVANCED 30mm
• 3 cm plovoucí keramické plochy
• digitální display, regulace
teploty do 200°C
• délka otočného kabelu 3m
• 230V, 120W, 50Hz

ek
r
á
d
í

n

TIP

č
o
n
á
na v

akční cena 790,–

a
m
r
a
zd
DUSY Moisture Shampoo /250 ml/ 83,• ideální pro suché a lámavé vlasy
• podporuje přirozenou hydrataci vlasové pokožky
• vhodný pro denní použití – pH 5,5

Profesionální žehlička Babyliss

BAB2091E
• vynikající keramicko-titanová technologie
• aktivní iontový systém
(generátor negativních iontů)
• keramický topný prvek
• rychlé zahřátí na teplotu 230°C
během několika vteřin
• inovovaný teplotní systém zajišťuje
konstantní teplotu
• 5 úrovní nastavení teploty
(150°C – 230°C)
• digitální display, tlačítko on/off
• 2,7 m dlouhý otočný kabel

cena 2 090,Ionizační keramická žehlička Tondeo
akční cena 1 990,–
běžná cena 3 000,–

íte

ušetř

,-

1 010

rodina

Rodinná cena
pro členy
DUSY rodiny

1 590,–

Tondeo ionizační keramická žehlička
• dlouhotrvající účinek uhlazení
• aktivní jonizační technologie: vlasy uhladí, dodá
jim lesk, elasticitu a péči
• pružné žehlící plochy umožňují rovnoměrný
kontakt s vlasy
• keramické žehlící plochy
• 2 termo nástavce izolující teplo
• 2,8 m dlohý otočný kabel s úchytem
na zavěšení
• extrémní tepelná vodivost

/34/

Kadeřnické pomůcky

LISTOPAD I PROSINEC

Turmalín-keramické natáčky (papiloty)

cena 2 290,-

BAB3019E
• 30ks (2 velikosti: 18 ks Ø 12,5mm / 12ks Ø 9,5mm)
• flexibilní bez zajištění skřipci, studené konce
• rychlé zahřátí, indikátor připravenosti
• 230V

Stříhací strojek MOSER ChromStyle

akční cena 3 690,–

Kontura MOSER ChromMini
• výkonná profesionální akumulátorová kontura
• precizní kovová stříhací hlavice, vynikající technologie broušení
„Made in Germany“
• systém rychlého a snadného snímání a nasazování stříhací hlavice
• velmi lehká (130 g) a tichá
• možnost vytváření kreativních vzorů novou stříhací hlavicí
„Carving Blade“ (není součást dodávky)
Příslušenství:
• přídavný hřeben Vario 3–6 mm
• nabíjecí stojánek se síťovým transformátorem
• čistící kartáček
• olej na stříhací hlavici

íte

ušetř

,-

2 370

• nůž z nerezové oceli, snadnějšíčištění nože
• integrovaný posuvný nůž
• procesorem řízená konstantní
rychlost motoru
• zvukový informační systém,
indikátor nabití LED
Vydrží až 100 minut na
jedno nabití!

součástí je:
• plastový hřeben 3,6,9,12 mm
• olej a štětec na čištění
• n abíjecí stojan a adaptér
s 3 m kabelem

a

zdarm

Kadeřnické pomůcky

LISTOPAD I PROSINEC

/35/

Profesionální hřebeny HERCULES TM 2.0 PROFI LINE
• přednosti: dělící zub, protiskluzový povrch
a melírovací drážka

• jemné k vlasům a vlasové pokožce
• d íky protiskluzovému povrchu a dělícímu
zubu ideální pro perfektní střih a styling
• r ezistentní vůči veškerým vlasovým přípravkům
– ideální k aplikaci barvy nebo trvalé
• tepelně odolné, pevné a antistatické

hřeben s melírovací drážkou a dělícím zubem

typ TM 2.01 – 8,5“

149,-

hřeben s melírovací drážkou a dělícím zubem

typ TM 2.02 – 7,0“

99,-

á nka!
v
o
t
ě
sv novi
detail dělícího zubu

detail drážky k melírování
velmi krátkých vlasů

detail protiskluzového povrchu

typ TM 2.03 – 9,0“

99,-

typ TM 2.04 – 8,5“

139,-

typ TM 2.05 – 8,5“

169,-

typ TM 2.06 – 9,0“

179,-

typ TM 2.07 – 9,0“

179,-

typ TM 2.08 – 7,5“

175,-

Hřebeny Cricket Silkomb
• silikonové bílé hřebeny japonské kvality
• antibakteriální
• ideální pro stříhání černých a tmavých vlasů – kontrast

typ 73/85PR10

165,-

typ 77/85PR50

199,-

typ 74/85PR20

193,-

typ 77/85PR50

199,-

typ 76/85PR30

230,-

typ 78/85PR30

199,-

/36/

Kadeřnické pomůcky
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Keramické kartáče RUBIN
typ 903 Ø 41 mm

149,–

typ 904 Ø 51 mm

typ 905 Ø 61 mm

149,–

typ 902 plochý

typ 927 plochý

149,–

149,–

149,–

Profesionální metal kartáče Efalock
• otvory v těle kartáče zajišťují lepší cirkulaci vzduchu
• metal tělo kartáče udržuje teplo
• dělící špička na konci kartáče

typ 990 – Ø 27 mm

typ 992 – Ø 48 mm

typ 994 – Ø 73 mm

59,–
typ 991 – Ø 38 mm

59,–

typ 993 – Ø 60 mm

79,–

79,–

99,–

Kadeřnické pomůcky

LISTOPAD I PROSINEC
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Profesionální kartáče CERENA
• ergonomický a moderní design
• hebké zářivé a zdravé vlasy

typ 176 – Ø 45/ 48 mm

s těmito ionickými kartáči budete vlasy vysoušet šetrně a rychleji

n

typ 177 – Ø 55/ 60 mm

199,–

n

typ 175 – Ø 35/ 38 mm

199,–

n

typ 181

199,–

199,–

typ 174 – Ø 16/ 27 mm

199,–

Parafínová vana Belmano
změkčuje a zvláčňuje kůži na rukou, loktech
a chodidlech
ZDARMA:
4 kostky parafínového vosku /4x 460g/
bal. 60ks jednorázových sáčků na ruce
bal. 60 ks jednorázových sáčků na nohy
1 pár froté návleků na ruce
1 pár froté návleků na nohy

cena 2 390,-

íte

ušetř

962,-

Doplňky k parafínové vaně lze zakoupit i samostatně.
kostka parafínového vosku /460 g/ 89,bal. 60 ks jednorázových sáčků na ruce 99,bal. 60 ks jednorázových sáčků na nohy 119,pár froté návleků na ruce 189,pár froté návleků na nohy 199,-

a
m
r
a
zd
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Kadeřnické pomůcky
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Barvení obočí a řasy

2+1

Zakoupíte-li si 1 ks DUSY barvy na obočí a řasy dle vlastního výběru a 1 bal. DUSY
papírků, dostanete 1ks DUSY peroxidu ZDARMA.

cena akce 168,-

										

íte

ušetř

69,-

a
zdarm

DUSY barva na obočí a řasy /20 ml/ - 89,• 5 odstínů: černá, černo-modrá, přírodní
hnědá, světle hnědá, šedá
DUSY papírky /bal.96 ks/ - 79,DUSY krémový peroxid 3% /50ml – 69,-

Kadeřnická taška Efalock typ 59317
cena 499,-

rozměry: výška 28 cm, šířka 32 cm, hloubka 15-25 cm
• robustní taška s uchem a nastavitelným
ramenním pásem
• dvě oddělené přihrádky s dostatečným
prostorem i pro uložení fénu
• malé vnější přihrádky
• pásky se suchým zipem pro individuální
naplnění tašky

obsah tašky je pouze ilustrační
a není v ceně

Mobilní mycí mísa AGV DIFFUSION
•
•
•
•

teleskopický stativ
polohovatelná mísa
barva mísy stříbrošedá
délka hadice 2 m

cena 1 990,-

placená inzerce
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Místo
pro vaši

inzerci

Naše Infonoviny dodáváme do 95% kadeřnictví
po celé ČR v nákladu 18 000 výtisků.

Pro více informací volejte slečnu Markétu Angerovou 724 332 190 nebo pište na e-mailovou adresu: marketa.angerova@hairservis.cz

placená inzerce
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Kadeřnický nábytek

LISTOPAD I PROSINEC

Křeslo POWER
design
dřevěné područky
barva černá
báze hydraulická 01
parametry
šířka 62 cm, hloubka 52 cm, výška 42-63 cm

6 990,-

Při odběru dvou a více křesel,
Platí do vyprodání zásob.

je cena 5.990,- za kus!

Křeslo POWER PLUS

6 990,-

design
dřevěné područky
barva černá
vykrojená opěrka zad
báze hydraulická 01
parametry
šířka 62 cm, hloubka 52 cm, výška 42-63 cm

Při odběru dvou a více křesel,
Platí do vyprodání zásob.

Pánské křeslo HERCULES

15 900,-

design
plastové područky
barva černá
polohovatelná opěrka zad
opěrka nohou
báze hydraulická 01
parametry
šířka 64 cm, hloubka 93 cm, výška 104-120 cm

je cena 5.990,- za kus!

Nový katalog nábytku od 15. 11.
Vyžádejte si na pobočkách a u obchodních reprezentantů Hair Servis

nulová rozmanitost
zabíjí tvořivost
Jonas Ridderstrale

/44/

Program školení

LISTOPAD I PROSINEC

DUSY	– základní školení o tom, jak pracovat s barvami Color Creations a tón v tónu Color Spirits
– cena školení 300,- nebo ZDARMA při zakoupení startovního paketu
Před školením nutná registrace (min. 3 dny) u obchodního reprezentanta nebo na zelené lince.
BALMAIN	– školení na prodlužování a zahuštění vlasů.Velmi rychlá a jednoduchá metoda.
– cena školení 8 800,- vč.základního paketu na práci a vlas.vzorníku.

BEMA CZ, s.r.o.

KADEŘNICKÝ SERVIS, spol. s r.o.
DUSY

19. 11.	St

BALMAIN

22. 11.	So 9-17hod., Praha 4, školící centrum, Rabasova 1

9-13hod., Praha 4, školící centrum, Rabasova 1

DUSY

05. 11.	St	Uherské Hradiště, Salon p. Brázdová, Šafaříkova 1281
info A. Konečná mobil: 724 002 863
06. 11. Čt Hodonín, Školící centrum, info A. Konečná, mobil: 724 002 863

SCHWARZKOPF – nové trendy barvení a střihu
13. 11. Čt 9-13hod., Praha 4, školící centrum, Rabasova 1

19. 11.	St

Bližší informce u obchodních reprezentantů,

27. 11. Čt	Přímětice, Salon Nelly – pí. Binková,

Brno, Školící centrum, info M. Cabalová, mobil: 724 131 505
info Romana Boorová mobil: 606 780 748

na zelené lince 800 100 246 nebo na www.kadernicky-servis.cz.

04. 12. Čt Hodonín, Školící centrum, info A. Konečná mobil: 724 002 863

ZOPAS v.o.s.

08. 12. Po Brno, Školící centrum, info M. Cabalová mobil: 724 131 505
16. 12. Út	Přímětice, Salon Nelly – pí. Binková

DUSY

info Romana Boorová mobil: 606 780 748

15. 11.	So Ústí nad Labem, info Veronika Pokorná tel. 777 500 881
15. 11.	So Liberec, info Kateřina Koucká tel. 777 500 882

BALMAIN

28. 11. Pá Hodonín, Školící centrum, info D. Bendová, mobil: 606 558 508

INDOLA

– Společenské účesy nadcházející sezóny

11. 12. Čt Brno, Školící centrum, info D. Bendová, mobil: 606 558 508

22. 11.	So Karlovy Vary, info Miroslav Hlobil tel. 608 121 054
29. 11.	So Kladno, info Renata Eiblová tel. 608 121 051
INDOLA

20. 11. Čt od 9hod., Hodonín, Školící centrum,

06. 11. Čt Liberec – Kreativní střih a barva, cena 300,-

Bližší informace na 800 900 525, u obchodních reprezentantů ZOPAS v.o.s.

			

info A. Konečná mobil: 724 002 863

21. 11. Pá od 9hod., Brno, Školící centrum,

nebo na www.zopas.cz

			

Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o.
DUSY

info M. Cabalová mobil: 724 131 505

Bližší informace u obchodních reprezentantů nebo na www.bema.cz.

KAMAK – Ilona Kolářová

25. 11. Út od 10hod., Plzeň, Kadeřnictví p. Štampach, Hl. vlak. nádraží
01. 12. Po od 9hod., Strakonice, Lidická 166

INDOLA

01. 11.	So České Budějovice – Kreativní střih a barva, cena 300,-,

			

bližší info sl. Dvořáková, tel: 774 259 541

DUSY

04. 11.	St

9-13hod., Ostrava,VO KAMAK, info L. Bajgar, mobil 602 229

900
20. 11. Čt	9-13hod., Třinec, hotel Steel, nám. Svobody 527

Bližší informace na zelené lince 800 178 534, u obchodních reprezentantů nebo

info L. Bajgar, mobil 602 229 900

na www.vokapo.cz

21. 11. Pá	9-13hod., Krnov, Hotel Steiger, Sv. Ducha 5

POHNER – kadeřnické potřeby, s.r.o.

info L. Bajgar, mobil 602 229 900
26. 11.	St	10-14hod., Kopřivnice, Hotel Olympia – ul. Kpt. Jaroše 1399

DUSY

08. 12. Po od 9hod., Chrudim, školí Jana Brychtová

info L. Bajgar, mobil 602 229 900

BALMAIN

24. 11. Po od 9hod., Chrudim, školí Jana Brychtová

03. 12.	St	10-14hod., Frýdek Místek, Hotel Centrum,
info L. Bajgar, mobil 602 229 900

Bližší informace na zelené lince 800 169 353, u obchodních reprezentantů nebo na www.
pohner.chrudim.cz.
BALMAIN

Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o.

–Termíny dle zájmu!
20. 11. Čt od 9hod., Ostrava,VO KAMAK

Bližší informace na tel. 596 950 000 nebo 596 950 001 nebo na www.kamak.cz
DUSY

– Termíny dle zájmu!

BALMAIN

01. 11.	So 9 – 14hod, Náchod, Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný

TRIO - Marie Zatloukalová

29. 11.	So 9 – 14hod, Náchod, Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný
FRAMESI

– Večerní plesové účesy a drdoly

DUSY

28. 11. Pá 13,00-17,00, Olomouc, prodejna TRIO!

28. 02. 2009 So 10-15,30hod., Náchod, Hotel Hron – 1.patro malý sál

BALMAIN

– Termíny dle zájmu!

Bližší informace na zelené lince 800 138 249, u obchodních reprezentantů nebo na
www.drobny.cz.

SUBRÍNA a VITALITY´S
08. 11.	So 9,00-17,00hod., Olomouc, Restaurace Avion (200m od fy Trio)
			

– nové módní trendy a kreativní střih a barva, cena 450,-

Bližší informace paní Kašparová mobil: 736 750 232, na zelené lince 800 100 694 nebo na
www.trio-kms.cz

Školení BALMAIN

LISTOPAD I PROSINEC

BALMAIN PARIS
ZAČLEŇTE DO SVÉHO PORTFOLIA
PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ S BALMAIN.
Rychlá aplikace, pantentovaný systém společně s 6 měsíční
zárukou jsou hlavní důvody toho, proč je Balmain celosvětově
uznávanou jedičnou v prodlužování vlasů.
ŠKOLENÍ BALMAIN
kompletní teorie o prodlužování vlasů
tipy a triky s Balmain pramínky
rychlejší aplikace s Double Hair
doplňková řada Pret-a-Porte a příčesky na sponkách

TERMÍNY
01. 11. 	So
20. 11. Čt
22. 11. So
24. 11. Po
28. 11. 	Pá
29. 11. 	So

Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o., Náchod
KAMAK – Ilona Kolářová, Ostrava
Kadeřnický servis, spol. s r. o., Praha 4
POHNER – kadeřnické potřeby, s.r.o., Chrudim
BEMA CZ, s.r.o., Hodonín
Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o., Náchod

Cena 8 800 Kč vč. základního paketu a vlasového vzorníku

/45/
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DUSY ACADEMY

LISTOPAD I PROSINEC

Alexandr Sokolov
•
•
•
•
•

dvojnásobný Mistr ČR
dvojnásobný vítěz Trend Vision Award
vítěz Czech and Slovak Hairdressing Awards
vítěz L'Oréal Color Trophy
člen TOP 10 v Evropském poháru

Školení zaměřené na:
• zdokonalení se v technikách střihu
• tipy pro kreativní styling
• praktické ukázky
Cena školení 1 500,-

Termíny:

Cena školení pro členy
DUSY rodiny 1 000,-

03. 11. Po
BEMA CZ, s.r.o., Hodonín
05. 11.	St
POHNER – kadeřnické potřeby, s.r.o., Chrudim
07. 11. Pá
Zopas v.o.s., Liberec
10. 11. Po	Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o., Domažlice
11. 11. Út
Kadeřnický servis, s.r.o., Praha 4
21. 11. Pá	Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o., České Budějovice
24. 11. Po
BEMA CZ, s.r.o., Brno
27. 11. Čt
KAMAK – Ilona Kolářová, Ostrava
05. 12. Pá
TRIO, Olomouc

Více informací na jednotlivých
pobočkách nebo u obchodních
reprezentantů Hair servis.
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Školení DUSY
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St KAMAK – Ilona Kolářová, Ostrava
St BEMA CZ, s.r.o., Uherské Hradiště
Čt BEMA CZ, s.r.o., Hodonín
Po BEMA CZ, s.r.o., Brno
So	ZOPAS v.o.s., Ústí nad Labem
So	ZOPAS v.o.s., Liberec
St BEMA CZ, s.r.o., Brno
St KADEŘNICKÝ SERVIS, s.r.o., školící centrum, Praha 4
Čt KAMAK – Ilona Kolářová, Třinec
Pá KAMAK – Ilona Kolářová, Krnov
So	ZOPAS v.o.s., Karlovy Vary
Út Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o., Plzeň
St KAMAK – Ilona Kolářová, Kopřivnice
Čt BEMA CZ, s.r.o., Přímětice
Pá	TRIO, Olomouc
So	ZOPAS v.o.s., Kladno
Po Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o., Strakonice
St KAMAK – Ilona Kolářová, Frýdek Místek
Čt BEMA CZ, s.r.o., Hodonín
Po BEMA CZ, s.r.o., Brno
Po POHNER – kadeřnické potřeby, s.r.o., Chrudim
Út BEMA CZ, s.r.o., Přímětice

/39/
/47/

Základní školení o tom, jak pracovat
s barvami Color Creations a tón
v tónu Color Spirits.
Proč pracovat s DUSY?
• vyvinuto speciálně pro středoevropské vlasy
• barvy obsahují 50% méně amoniaku
• do melíru jen 4% oxidant
Absolvujte školení technologie DUSY
a získejte Certifikát profesionálů.
Cena: 300,nebo zdarma při zakoupení startovního paketu

V případě dotazů k barvení s DUSY Professional
volejte hlavního technologa Zdenu Medkovou

602 200 600

a
m
r
a
zd
běžná cena 990,Platí pouze při účasti na školení a koupi startovního
paketu Color Creations a Color Spirit!

AKCE

pro skvělý start!
Platí pouze při Vaší první objednávce.

COLOR CREATIONS – oxidační barvení
e
šetřít

u

,-

2 090

Zakoupíte-li si 10 barev a 1 oxidant (dle vlastního
výběru), dostanete vlasový vzorník, školení
a knihu barvení ZDARMA.
Dusy Color Creations 100 ml – 119,Dusy krémový oxidant 1000 ml – 3%, 4%,
6%, 9% a 12% – 99,Vlasový vzorník Dusy – 800,- ZDARMA
Školení na barvení
Dusy Professional – 300,- ZDARMA
Kniha barvení Dusy Professional ZDARMA
Digitální váha Efalock – 990,- ZDARMA
Pouze při účasti na školení.

a
m
r
a
d
z
COLOR SPIRIT – barvení tón v tónu
Zakoupíte-li si 7 přelivů Color Spirit
a 1 vyvíječ (1,9% nebo 3%), dostanete
vlasový vzorník, školení a knihu barvení
ZDARMA.

cena akce 1 289,–

íte

ušetř

,-

1 890

Dusy Color Spirit /100 ml/ – 129,–
Dusy vyvíječ 1,9 %, 3% /1000 ml/ – 99,–
Vlasový vzorník Color Spirit – 600,– ZDARMA
Školení na barvení Dusy Professional – 300 Kč ZDARMA
Kniha barvení Dusy Professional ZDARMA
Digitální váha Efalock – 990,- ZDARMA
Pouze při účasti na školení.

cena akce 999,–

a

zdarm

První velkoobchodní kadeřnický řetězec
Pobočky:

n KADEŘNICKÝ SERVIS, spol. s r.o., Rabasova 1, Praha 4, Českomoravská 21, Praha 9, zelená linka: 800 100 246
n ZOPAS v.o.s., Želenice 10, Most, zelená linka: 800 900 525, Krkonošská 168, Liberec, zelená linka: 800 440 555
n Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby s.r.o., Radyňská 38, Plzeň, zelená linka: 800 178 534, Jar. Haška 7,
České Budějovice, tel.: 387 201 042
n POHNER – kadeřnické potřeby s.r.o., Okružní 1391, Chrudim, zelená linka: 800 169 353
n Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o.,Volovnice 300, Náchod, zelená linka: 800 138 249
n BEMA CZ, s.r.o., Brněnské nám. 5, Hodonín, Rudoleckého 20, Znojmo, Sokolova 32, Brno-Horní Heršpice,
zelená linka: 800 159 712
n KAMAK – Ilona Kolářová, Martinovská 3168, Ostrava, Nákladní 20, Opava, zelená linka: 800 100 061
n TRIO – Marie Zatloukalová, Hlesinská 8, Olomouc, zelená linka: 800 100 694

