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ZDARMA

AKČNÍ CENA

ZDARMA

rodina
n  Pro všechny kadeřníky, kteří se rozhodli pracovat s DUSY Professional  

a zároveň pomáhat dětem. 
n Dárky si dáváme každé dva měsíce nad rámec pravidelných akcí. 
n Bez smlouvy. 
 
Bližší informace na jednotlivých pobočkách a u obchodních reprezentantů.

ZDARMA

AKČNÍ CENA



Karlovy Vary

Ústí nad Labem
Liberec

Plzeň

Praha

Hradec Králové

Pardubice

Jihlava

Brno
Zlín

Olomouc
Ostrava

Vyberte si prodejnu či reprezentanta dle Vašeho regionu.

NAŠE POBOČKY           www.hairservis.cz/2/

TUTO AKCI VÁM NABÍZÍ POUZE HAIR SERVIS

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,  
www.zopas.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

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

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

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

n  Vorlíčkovi – kadeřnické  
potřeby s.r.o.,  
Radyňská 38, Plzeň 
tel.: 377 241 142;  
Jar. Haška 7, České Budějovice  
tel.: 387 201 042,  
Provozní doba Plzeň:  
Po–Pá: 8.00–17.00,  
zelená linka: 800 178 534;   
Provozní doba  
České Budějovice:  
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

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  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;  
Zelenářská 26, 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

Petr Kopecký 
mobil: 724 106 186
region: Praha 5, 6, a okolí, 
Beroun, Příbram, Dobříš

Alena Konečná 
mobil: 724 002 863
region: Hodonín, Uherské 
Hradiště, Otrokovice,  
Hustopeče

Andrea Bartošová  
mobil: 606 721 949
region: Brno a okolí

Alena Černá 
mobil: 724 131 505
region: Brno a okolí

Kateřina Koutská 
mobil: 777 500 882
region: Liberec, Česká 
Lípa, Šluknovský výběžek

Karel Brejcha 
mobil: 777 500 881
region: Děčín, Ústí n/L, 
Teplice, Litoměřice

Dagmar Turfandovová 
mobil: 608 121 051

region: Most, Chomutov, 
Louny, Kladno, Rakovník

Miroslav Hlobil 
mobil: 608 121 054

region: Karlovy Vary, Sokolov, 
Cheb, Mariánské Lázně

Jana Horáková  
mobil: 602 136 148
region: Náchod, Jaroměř,  
Hradec Králové, Trutnov,  
Jičín, Semili

Daniel Fišera 
mobil: 606 618 148
region: Náchod, Jaroměř, Hradec 
Králové, Rychnov n/K, Ústí n/O, 
Svitavy, Šumperk, Jeseník

Romana Boorová 
mobil: 606 780 748

region: Znojmo, Třebíč, 
Mikulov

Štěpán Kříž 
mobil: 602 315 809

Dagmar Winzigová 
mobil: 724 090 081

region: Praha 1, 3, 10,  
a okolí, Poděbrady, 

Nymburk, Říčany

Veronika Rysová 
mobil: 602 314 580
region: Praha 7, 8, 9,  

a okolí, Mladá Boleslav, 
Mělník, Neratovice

Tereza Cibulková 
mobil: 602 313 590
region: Praha 4, 2, a okolí, 
Benešov, Vlašim, Sedlčany

Šárka Litwanová 
mobil: 775 259 541

region: Plzeň, Rokycany, 
Hořovice, Plasy, Stříbro, 
Tachov, Kralovice, Cheb, 

Mariánské Lázně

Radka Dubová 
mobil: 774 259 540
region: Strakonice, Vimperk, 
Prachatice, Český Krumlov, 
Kaplice, České Budějovice

Zdeňka Kohoutová 
mobil: 774 952 543
region: Klatovy, Domažlice, 
Sušice, Přeštice, Stod, Horšovský 
Týn, Bor, Rozvadov, Folmava

Pavlína Brendlová 
mobil: 774 952 541
region: Písek, Tábor, Jindřichův 
Hradec, Třeboň

České Budějovice



DUSY Professional /3/

7 + 3      cena akce 833,–
zakoupíte-li si 7 barev Color Creations, dostanete oxidant  
(dle vlastního výběru), roli krepovacího límce (100 útržků)  
a 100 ks návštěvních kartiček pro své zákazníky ZDARMA.

oxidační barva dusy Color Creations /100 ml/ – 119,–
dusy krémový oxidant – 4%, 6%, 9%, 12% /1 l/ – 99,–
role krepovacího límce (100 útržků) – 55,–

7x

ušetříte

154,–

DUSY Color Creations
7 nových odstínů:
4.56  Středně mahagonově 

červenohnědá
4.65  Středně červená  

mahagonově
4,76  Středně fialová  

červenohnědá
5,26  Světle duhová  

červenohnědá
5.34 Světle zlatá měděná hnědá
5.35  Světle zlatá mahagonově 

hnědá
Mix Fialová

NOVINKA

n  Pro všechny kadeřníky, kteří se rozhodli pracovat  
s DUSY Professional a zároveň pomáhat dětem.

n  Dárky si dáváme každé dva měsíce nad rámec  
pravidelných akcí.

n Žádná smlouva.

Seznamte se:
rodina

Pravidla rodiny DUSY:
1) Minimální odběr 20 barev každé 2 měsíce 
2) Při odběru 20 barev za 2 měsíce = DÁREK
3) Při odběru 40 barev 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 každé Vámi zakoupené barvy posíláme na sbírkové  

konto POMOZTE DĚTEM!

Dárek pro Vás!

Vstupenkou do rodiny DUSY  
je jednorázový odběr 10 barev.

+  
pláštěnka s logem DUSY ZDARMA.

Dlouhodobá celonárodní sbírka České televize 
a Nadace rozvoje občanské společnosti.

akce pro skvělý start!
10 barev + vlasový vzorník a školení ZDARMA

(Pouze pro kadeřníky, kteří s DUSY Professional ještě nepracují)

a Vítejte v rodině DUSY.

TIP!

akce 7 + 3
Zakoupíteli-si 7 barev dostanete zdarma litrový oxidant  

(dle vlastního výběru) roli krepovacího límce (100 útržků)  
a 100 ks návštěvních kartiček pro své zákazníky.

Pak už stačí zakoupit POUZE 3 barvy  
a Vítejte v rodině DUSY.

TIP!

ZDARMA

vlepka

LEDEN–ÚNOR

Extrémně  
šetrná k vlasům

Cena oxidační barvy 100 ml 119,–

Cena PřEPOČET 60 ml 71,–

Více informací u obchodních zástupců nebo na prodejnách.



AKČNÍ NABÍDKA

akční cena 99,–/ks 

akční cena 1 karton (12 ks) 948,– (79,–/ks)
karton od jednoho druhu

dusy hair lac strong /500 ml/ – 129,–  
– lak na vlasy silně tužící
dusy hair spray normal /500 ml/ – 129,–
– lak na vlasy jemně tužící
dusy Volume Mousse normal /400 ml/ – 129,–  pěnové tužidlo jemně tužící
dusy Volume Mousse strong /400 ml/ – 129,– pěnové tužidlo silně tužící

NOVINKY
dusy Multi struktur haar Kur  
/30 ml/ – 14,–  
/250 ml/ – 159,–  
/1000 ml/ dóza – 349,–  
/1 000 ml/ lahev – 276,–

DUSY Professional/4/

Složení stojanu DUSY Professional:
Care – péče
Dusy Care Shampoo – pečující šampon 250 ml – 83,–
Dusy Color Shampoo – šampon pro barvené vlasy 250 ml – 83,–
Dusy Curl Shampoo – šampon na kudrnaté vlasy 250 ml – 83,–
Dusy Anti-Dandruff – šampon proti lupům 250ml – 83,–
Dusy Silver Shampoo – stříbrný šampon 250 ml – 99,–
Dusy Silver Conditioner – stříbrný kondicionér 250 ml – 114,–
Dusy Moisture Shampoo – hydratační šampon 250 ml – 83,–
Dusy Honey Shampoo – medový šampon 250 ml – 83,–
Dusy Honey treatment – medová vlasová kúra 250 ml – 119,–
Dusy Honey Conditioner – medový kondicionér 200 ml – 99,–
Dusy Haar Spitzen Fluid – fluid na roztřepené konečky 50 ml – 129,–
Dusy Intensiv Haarkur – intenzivní vlasová kúra 250 ml – 159,–
Dusy Multi Struktur Intens. Haarkur – multi struktur. vlas. kúra 250 ml – 159,–
Dusy 2-Phasen-Kur – dvoufázový kondicionér 250 ml – 179,–
Dusy Repair Gloss – fluid na narušené vlasy 30 ml – 129,–
Dusy Care Conditioner – pečující kondicionér 250 ml – 89,–
Dusy Ice Water – ledově svěží vlasová voda 250 ml – 79,–
Dusy Pre-Curl – péče před trvalou 200 ml – 149,–
Style – styling
Dusy Pearl Shaper 100 ml – 100,–
Dusy Gel Spray – gel sprej 200 ml – 169,–
Dusy Gel Wax – gel-vosk 150 ml – 143,–
Dusy Wax – vosk na vlasy 150 ml – 143,–
Dusy Glibber 150 ml – 169,–
Dusy Pointer Max 150 ml – 169,–
Dusy Fruity Flex 150 ml – 179,–
Dusy Jam Xtreme 150 ml – 179,–
Dusy Hair Shine – lesk na vlasy ve spreji 400 ml – 252,–
Dusy Hair Lac – lak na vlasy strong 500 ml – 129,–
Dusy Hair Spray – lak na vlasy normal 500 ml – 129,–
Dusy Volume Mousse – tužidlo pro objem normal 400 ml – 129,–
Dusy Volume Mousse – tužidlo pro objem strong 400 ml – 129,–

Celkem 31 výrobků á 3ks = 4 020 Kč x 3 = 12 060 Kč

7753_skladacka_ok.indd   7-12

27.11.2007   11:21:56 Uhr

LEDEN–ÚNOR

ušetříte

30,–

ušetříte

600,–

–  brožury pro 
vaše zákazníky 
(200 ks)

–  doprava  
zdarma

–  možnost  
i na splátky

akční cena 
9 990,–

Stojan DUSY Professional

DUSY Multi Struktur Haar Kur
•  ideální pro namáhané a barvené vlasy
•  napravuje poškozenou strukturu vlasů
•  chrání vlasy před vnějšími škodlivými vlivy
•  dodá vlasům přirozenou vitalitu a lesk
• snadné rozčesávání

Hodnota výrobků  
ve stojanu – 12 060,–
Hodnota stojanu – 1 990,–
Hodnota stojanu  
s výrobky – 14 050,–

ušetříte

4 060,–



OBJEVTE NOVINKU OD
 tecni.art

ZÍSKÁTE ZDARMA:

Kupte: 10 tub 

nebo

tecni.art

volume architect
tvarující sprej-lotion 
pro plný a nadýchaný objem 
jemných vlasů

novinka!

clean styling  pur talent

• dlouhodobý lesk a péče 

• jemné odlesky 

 bez amoniaku

• žádné zesvětlení 

• krytí bílých vlasů do 50% 

• specifické odstíny: Clear 

 (čistý lesk), Milk Shake 

 (tónování melírů)

• dlouhodobý lesk a péče 

• vibrující odlesky 

 bez amoniaku

• jemné zesvětlení až o 1 tón

• krytí bílých vlasů do 50%

vyvíječ 
RICHESSE nebo HI.RICHESSE 

TNA Volume Architect 
v hodnotě celkem 492 Kč

V  S A L O N E C H  P Ř E D N Í C H  S V Ě T O V Ý C H  K A D E Ř N Í K Ů

Platnost akce od 1.1. do 29.2. 2008

v ceně 1590 Kč bez DPH (1892 Kč s DPH)

Richesse_TNA_VO.indd   1 17.12.2007   10:47:39

L’ORÉAL Professionnel /5/



VITALITY’S/6/

3 + 1       cena akce 435,–
zakoupíte-li si 3 ks laku effécto 500 ml  
normal nebo Forte, dostanete  
1 ks laku effécto 500 ml  
normal nebo Forte ZDARMA.

lak na vlasy effécto normal /500 ml/ – 145,–
lak na vlasy effécto Forte /500 ml/ – 145,–

1 + 1       cena akce 399,–
zakoupíte-li si 1 ks melíru Vitality’s blu 500 g,
dostanete Vitality’s oxidant 12% 1000 ml  
ZDARMA.

Vitality´s melír blu /500 g/ – 399,–
Vitality´s krémový oxidant 12% /1000 ml/ – 119,–

ušetříte

145,–

ušetříte

119,–
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Barevné  pěnové tužidlo
Art Color 250 ml
       
Akční cena 119,–
běžná cena 175,–

ušetříte

56,–

ZDARMA

LEDEN–ÚNOR

ZDARMA

14 odstínů:
• černá  
• kakaová  
• hnědá 
• béžově perleťová 
• středně blond  
• blond zlatá
• blond perleťová
• švestková  
• mahagonová  
• zářivě červená
• měděná
• stříbro–šedá  
• ocelová šedá  
• stříbrná



SCHWARZKOPF Professional /7/

5 + 1       cena akce 1 160,–
zakoupíte-li se 5 ks barvy igora royal  
(dle vlastního výběru) dostanete  
persil power-gel ZDARMA.

igora royal /60 ml/ – 232,–
persil power-gel /1,5 l/ – 200,–

SPECIÁLNÍ NABÍDKA  
OSIS 2 + 2 
cena akce 701,– 
Varianta 1. ELASTIC + FREEZE

obsahuje:
osis elastic /500 ml/ – flexibilní vlasový spray
osis Freeze /500 ml/ – super silný vlasový spray
ZDARMA
osis grip /500 ml/ – pěnové tužidlo se super silným účinkem
osis Wax it /50 ml/ – univerzální vosk

SPECIÁLNÍ NABÍDKA  
OSIS 2 + 2  
cena akce 763,– 
Varianta II. ELASTIC + SESSION

obsahuje:
osis elastic /500 ml/ – flexibilní vlasový spray
osis session /500 ml/ – extrémně silný vlasový spray
ZDARMA
osis rough up /75 ml/ – modelovací hlína
osis hairbody /400 ml/ – stylingový a pečující spray

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
BC Time Restore 2 + 1       
cena akce 478,–
zakoupíte-li si šampon a kondicionér bC time restoring  
Q10, dostanete bC Q10 satin spray ZDARMA.

obnovující řada s Koenzymem Q10
bC time restoring Q10 shampoo /250 ml/ – 233,–
bC time restoring Q10 conditioner /200 ml/ – 245,–
bC time restoring Q10 satin spray /200 ml/ – 219,–

ušetříte

219,–

ušetříte

200,–

ZDARMA

ZDARMA

ušetříte

551,–

ušetříte

623,–

ZDARMA

ZDARMA

LEDEN–ÚNOR

platí pouze do vyprodání zásob.



6 + 1       cena akce 594,–
zakoupíte-li si 6 tub barvy profession z kolekce 12 hnědých  
odstínů, dostanete šampon innova Color ZDARMA.

permanentní pečující barva profession /60 ml/ – 99,–
šampon na barvené vlasy innova Color /300 ml/ – 169,–

Akce platí pro 12 hnědých odstínů Natural&Essentials:
3 (tmavá hnědá): 3.0, 3.23
4 (střední hnědá): 4.0, 4.1, 4.23, 4.3, 4.35, 4.37
5 (světlá hnědá): 5.0, 5.03, 5.3, 5.35

Agenda 2008 pro váš salon ZDARMA
zakoupíte-li si indola výrobky v hodnotě 1 999,–, dostanete  
praktickou plánovací agendu nutnou pro provoz každého salonu.  
nabídka se vztahuje na zakoupení jakýchkoliv výrobků indola včetně  
aktuálních akčních nabídek, tzn. akce lze libovolně kombinovat. 
Podmínkou je zakoupení 2 nových výrobků Innova:  
smooth serum a Volume&restructure spray.

INDOLA/8/

6x

Profession Rapid blond  
950 g za cenu 500 g! 
Akční cena 499,–
profession rapid blond /950 g/  
– bílý bezprašný zesvětlovací pudr

ušetříte

169,–

LEDEN–ÚNOR
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90% ZDARMA = 450 g navíc

smooth serum /150 ml/ – 229,–
–  uhlazující sérum v mechanickém  

rozprašovači na suché vlasy
–  obsahuje komplex sleek.in.complex  

s uhlazujícím olejem z ořechů  
makadamia

– bezoplachový

Volume&restructure spray /250 ml/ – 199,–
– dodává objem a vlhkost, posiluje vlasovou strukturu
–  obsahuje Volum Force.in.Komplex s posilujícím  

panthenolem, pryskyřicí a palmovým extraktem
– flexibilní fixace
– mechanický rozprašovač

ušetříte

350,–

ZDARMA

NOVINKA

NOVINKA



WELLA /9/

LONDA

1 + 1       cena akce 649,–
zakoupíte-li se 1 ks melíru blondor powder dostanete 
oxidační emulzi Welloxon (dle vlastního výběru) ZDARMA.

Melír blondor powder /400 g/ – 649,– 
oxidační emulze Welloxon /1 000 ml/ – 311,–

2 + 1       cena akce 378,– 
zakoupíte-li si 2 ks lifetex šamponu na barvené vlasy  
(dle vlastního výběru) dostanete třetí (dle vlastního výběru) 
ZDARMA.

Akce se vztahuje na tyto druhy: 
lifetex Color protection shampoo – barvené vlasy /250 ml/ – 189,–
lifetex Color reflex shampoo silver – blond a šedivé vlasy /250 ml/ – 189,–
lifetex Color reflex shampoo brown – hnědé vlasy /250 ml/ – 189,–
lifetex Color reflex shampoo red – červené vlasy /250 ml/ – 189,–

ušetříte

189,–

ušetříte

311,–

WELLA

2 + 1
zakoupíte-li si 2 jakékoliv výrobky ze stylingové
řady, dostanete 1 ks hairlac ultra strong 500 ml ZDARMA.
Blue Gum – elastický gel pro kreativní účesy, pružnost a lesk /100 ml/– 225,–
Gel Wax – gel-vosk pro zlepšení lesku,tvaru a struktury vlasu /50 ml/ – 142,–
Gel Styler – stylingový gel pro kreativní tvarování a perleťový lesk  /100 ml/ – 130,–
Glamour Cream – pomáda pro pružnou strukturu a brilantní efekty lesku /100 ml/ – 225,–
Hair Cream – kadeřnický krém s přirozeným leskem pro uhlazení vlasů  /100 ml/ – 154,–
Wet Gel – vlasový gel pro kreativní mokré účesy plně lesku /200 ml/ – 220,–
Hair Wax – klasický vlasový vosk pro strukturu a třp.lesk vlasů /100 ml/ – 201,–
Curl Definer – gel pro pružnost a přirozený lesk vlasových loken /100 ml/ – 177,–
Hot Metal Styler – ultimativní gel s extremním držením účesu /150 ml/ – 177,–
Easy Smooth – balzám pro lesk a vyhlazení loken /150 ml/ – 165,–
Hairspray flexible – vlasový spray pro intenzivní záři a výrazný lesk  /300 ml/ – 165,–; /500ml/ – 225,–
Pump Spray strong – vlasový mechanický spray pro větší preciznost a lesk /250 ml/ – 213,–
Creative Spray strong – spray pro lesklé modelování a kreativní tvarování /300 ml/ – 177,–
Hairlac ultrastrong – vlasový lak pro konečné úpravy účesu /300 ml/ – 177,–; /500ml/ – 225,–
Gloss Spray – lesk-spray pro intenzivní záři a výrazný lesk vlasů /150 ml/ – 142,–

Oxidační emulze
Londacolor 1000 ml 

Akční cena 142,–
běžná cena 214,–

ušetříte

225,–

ušetříte

72,–

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ilustrační foto

LEDEN–ÚNOR



SELECTIVE/10/

1 + 1       cena akce 495,–
zakoupíte-li si 1 ks melíru decolorvit plus 500 g,  
dostanete vyhlazovací mléko smooth 150 ml ZDARMA.

decolorvit plus /500 g/ – 495,–
– melírovací prášek s protižloutnoucím (platinovým) efektem
gradual life smooth /150 ml/ – 220,–
– bezoplachové vyhlazovací mléko

3 + 1
zakoupíte-li si jakékoliv 3 výrobky ze stylingové řady noW,  
dostanete lak na vlasy 100 ml Volumizzante nebo direzionale  
ZDARMA.

lacca Freasy Volumizzante /100 ml/ 
 – jemně tužící objemový lak
lacca Freasy direzionale /100 ml/  
– ultra silný lak s okamžitým zmrazujícím účinkem

ušetříte

220,–

ušetříte

130,–

NOW all styling

LEDEN–ÚNOR

LEDEN–ÚNOR

7 + 1       cena akce 833,–
zakoupíte-li si 7 tub barvy oligomineral  
cream, dostanete lak na vlasy extra  
strong 500 ml ZDARMA.

barva oligomineral Cream /100 ml/ – 119,–
lacca excel strong /500 ml/ – 140,–
– lak na vlasy s extra silným účinkem

ÚNOR

ušetříte

140,–

 shiny on – super ochranný lesk  /150 ml/ 255,–   
 lustrant CoMpound – modelující lesk  /100 ml/ 241,–   
 just rain – gel s efektem mokrých vlasů  /200 ml/ 213,–   
 body style – pěna pro vytvoření plného a objemného účesu  /200 ml/ 199,–   
 puMp too – sprej dodávající objem do kořínků  /200 ml/ 213,–   
 straight doWn – gel s vyrovnávajícím účinkem  /150 ml/ 199,–   
 MagiC Control – tekutý přípravek proti krepovatění vlasů  /50 ml/ 213,–   
 design Curl – glaze zvýrazňující vlny  /250 ml/ 227,–   
 poWer CirCle – ekologická pěna pro zvýraznění efektu kudrnatých vlasů  /150 ml/  227,–   
 eXtreMe FoaM – modelační pěna (silný fixační účinek) pro silné nebo obtížně upravitelné vlasy  /200 ml/ 227,–   
 uniVersal FoaM – modelační pěna (silným fixačním účinek) pro normální nebo jemné vlasy  /200 ml/ 227,–   
 stand’ up – fixační spray s okamžitým účinkem  /300 ml/ 242,–   
 elastiX – fixační sprej s elastickým účinkem a odolností proti vlhkosti  /300 ml/ 242,–   
 FleXi eMotion – modelační gel s přirozeným vzhledem  /150 ml/ 213,–   
 zero graVity – extrasilný modelační gel  /200 ml/ 213,–   
 Crazy hand – destrukturační vosk  /100 ml/ 227,–   
 WaX’ up – modelační vosk  /50 ml/ 213,–   
 plastiX – pudinkový krém dodávající vlasům pohyb  /50 ml/ 213,–   
 Fiber spaCy – modelační vláknitý gel  /150 ml/ 199,–

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA
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Pro p edplatitele p ipravujeme exkluzivní dárek!
Ti, kteří uhradí do 31. 1. 2008 celoroční předplatné ve výši 414 Kč, obdrží v první polovině března roku 2008 zdarma mimořádné číslo studiozone – účesy. 
V tomto mimořádném čísle s podtitulem „Rendez-vous českých a světových kadeřníků na stránkách studiozone“ naleznete nejen dámské účesy všech 
vlasových délek, řazené do logických celků, ale také pánské účesy a jako „třešnička na dortu“ bude část účesů zveřejněna step by step.

P edpla te si asopis studiozone na telefonu

267 216 529

Poslední číslo roku 2007 informuje o významných 
podzimních akcích u nás i v zahraničí a přináší 
přehled akcí v prvním čtvrtletí roku 2008, mimo jiné 
i informace o mistrovství světa v účesové tvorbě, 
které se v roce 2008 bude konat v USA v Chicagu. 
Na stránkách studiozone najdete mnoho kadeřnické 
inspirace: vítězné práce soutěže Czech & Slovak 
Haidressing Awards 2007, ukázky z vítězných 
mimořádně atraktivních kolekcí AIPP Awards 
2007/2008, kolekce Romantic a Fiction od Raffela 
Pages, módní mikáda od Tomáše Kotlára. Barvy 
Dusy představujeme netradičním způsobem – 
testovali jsme je na naší modelce a výsledek můžete 
posoudit sami. Tradiční jsou účesy step by step 
i prezentace novinek.

Vážené kadeřnice, vážení kadeřníci,
Rok 2008 bude rokem některých změn:
rozsah studiozone se rozšíří na 64 stran
cena jednoho čísla bude 69 Kč
cena celoročního předplatného 414 Kč

Byl to takový okamžitý nápad. Když jsme uvažovali, jak vám neformálním způsobem přiblížit profesionální barvy Dusy, které distribuuje firma Hair Servis, napadlo nás, že si je trochu otestujeme takzvaně v „normálním provozu“ a na naší model-ce. Značka Dusy u nás nemá dlouhou tradici, proto padla naše volba spolupráce na hlavní technoložku Dusy, zkušenou kadeř-nici paní Zdenu Medkovou. Výběr stylu účesu byl ponechán na modelce, která trvala na zachování délky vlasů, ale rozumně ponechala Zdeně volnou ruku při výběru barev. A protože krás-ný účes by nebyl úplný bez odpovídajícího make-upu, požádali jsme o spolupráci pana Michala Zachara, ředitele sdružení PEI Vaše iniciativa. Výsledný efekt posuďte sami. My jsme spoko-jeni byli a závěrem chceme poděkovat za profesionální práci všem zúčastněným, modelce Lee, technoložce Dusy Zdeně Medkové, vizážistům Michalu Zacharovi a Janě Zacharové, fotografům Petru Mevaldovi a Jiřímu Šubrtovi a v neposlední řadě, pracovníkům firmy Hair Servis, kteří vytvořili pro naši práci ideální podmínky.

Barva: Dusy Color Creation5,7 světlehnědá fialová
7,44 středně blond intenzivní měděná7,6 středně blond červená9,3 světlá blond zlatá

Barvy byly namíchány v poměru 1:1 se 4% oxidantem 
doba působení cca 45 minut

ná

e 

Pobočky: Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o., Volovnice 300, Náchod, zelená linka: 800 138 249 * POHNER – kadeřnické potřeby 

s.r.o., Okružní 1391, Chrudim, zelená linka: 800 169 353 * KADEŘNICKÝ SERVIS, spol. s r.o., Rabasova 1, Praha 4, Českomoravská 21, Praha 9, 

zelená linka: 800 100 246 * Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby s.r.o., Radyňská 38, Plzeň, Jar. Haška 7, České Budějovice, zelená linka: 800 178 534 

Barvíme s Dusy
INSPIRACE
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BEST COMMERCIAL CATEGORY
JEAN-CLAUDE AUBRY

Jean-Claude Aubry (Francie)
Vítěz Best Commercial Category

Mitú (Itálie), 
2. místo Best Commercial Category

Na této a následujících 
stránkách plníme svůj 
slib a představujeme ně-
které z kolekcí letošního 
ročníku AIPP AWARDS, 
soutěže, kterou každo-
ročně vyhlašuje meziná-
rodní organizace tisku.

AIPP AWARDS 2007/2008

MITÚ

Kouzlo dnešní doby: mladý, 

vzpurný, výbušný, ale skvěle 

nositelný a atraktivní look 

bude hvězdou nastávající 

zimy. 
Inspirován futuristickým slohem a technikou, 

se zrodil tento první příběh příštích deseti let.

Oblečení přiléhající k tělu, těsný pásek. Me-

talické a černé barvy, někdy kontrastující se 

stříbrnými. Reliéfy jsou znásobené do a pro 

třírozměrný efekt.

Efektní černý make-up s efektem „olejové 

louže“, ústa v nezvyklých barvách a velice 

výrazné řasy…

Nové techniky pro kompaktní střihy hustých 

bohatých vlasů!

Kompaktní, symetrické a téměř nehybné.

 A barvy –  jedině platinová matná a černá!

TO NEBUDE FIKCE, TO BUDE REALITA!

INSPIRACE

N
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INSPIRACEINSPIRACE

Tomáš Kotlár se nechal inspirovat tupě zastřiženým mikádem s propracovanými detaily z kolekce Chocolate Cherry firmy Matrix. 
U polodlouhého účesu demonstruje kombinaci mikáda s ponecháním zadní délky vlasů. Druhý progresivnější střih má zvýrazněné kontury, které rámují ob-ličej. Z obou účesů vyzařuje přirozenost, kterou Tomáš Kotlár upřednostňuje.Účes podtrhují čokoládové odstíny barev, které jsou aktuální pro nadcházející období podzim/zima! Tomáš Kotlár dopo-ručuje nové barvy So.Color. beauty firmy Matrix, které navracejí vlasům přirozený lesk. Teplé variace čokoládových barev dodají obličeji v  zimních měsících jem-nost a přitažlivý vzhled.

Tomáš Kotlár p edstavuje 
módní mikádo s okoládovým trendy 
probarvením

Letošním účesovým hitem se stává mikádo a to v různých obmě-nách. Nosí se jak klasicky sofistikované, tak nápa-dité asymetrické mikádo s minimalistickými prv-ky. Návrat slaví takzvané boby se svou objemovou kompaktností. S využi-tím zajímavého detailu se stává mikádo jedi-nečné a získává tak nový rozměr.

| 27



SUBRÍNA PROFESSIONAL/12/

3 + 1       cena akce 225,–
zakoupíte-li si 3 ks šamponu 200 ml dle vlastního výběru,  
dostanete lotion 150 ml dle vlastního výběru ZDARMA.

ušetříte

75,–

LEDEN–ÚNOR

platí pouze do vyprodání zásob.

Akce se vztahuje na tyto druhy:
Balance Shampoo – šampon na mastné vlasy /200 ml/ – 75,–
Balance Tonic – tonikum na mastné vlasy /150 ml/ – 75,–
Dandruff Shampoo – šampon proti lupům /200 ml/ – 75,–
Dandruff Lotion – lotion proti lupům 150 ml – 75,–
Energy Shampoo – šampon proti vypadávání vlasů 200 ml – 75,–
Energy Tonic – tonikum proti vypadávání vlasů /150 ml/ – 75,–
Sensitive Shampoo – šampon na citlivou vlasovou pokožku /200 ml/ – 75,–
Sensitive Lotion – lotion na citlivou vlasovou pokožku /150 ml/ – 75,–

3x

ZDARMA
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15 + 3       cena akce 1 275,–
zakoupíte-li si 15 ks barvy hair Color Cream Forte  
60 ml dle vlastního výběru, dostanete vyvíječ,  
lak na vlasy a gel ZDARMA.

hair Colour Cream Forte /60 ml/ – 85,–
Cremeoxyd 6% /1 000 ml/ – 98,–
hair spray extra strong /500 ml/ – 139,–
extréme gel /150 ml/ – 106,–

platí pouze do vyprodání zásob.

ušetříte

343,–

15x
2 + 1       cena akce 250,–
zakoupíte-li si 2 ks barevné tužící pěny dle vlastního výběru,  
dostanete třetí dle vlastního výběru ZDARMA.

Colour setting Mouss /125 ml/ – 125,– 
– s výtažkem ze slunečnice, obsahuje vitaminy a mineraly pro lepší elasticitu vlasů

ušetříte

125,–

2x

LEDEN

ÚNOR

ZDARMA

ZDARMA

silver blond brown

black

ashy grey

Chocolate beaujolais

sour 
cherry

glowing 
red

dark 
plum

platí pouze  
do vyprodání  
zásob.



GESTIL

WELLA

/13/

CADESFIL

WELLA
Cadesfil Professional  
Styling Mousse  
– silně tužící pěnové  
tužidlo /300 ml/ – 79,–

Cadesfil Professional  
Fixing Gel – silně tužící 
gel /250 ml/ – 59,–

Cadesfil Professional  
Hair Spray – silně tužící 
lak /750 ml/ – 109,–

2 gely za cenu 79,–
Běžná cena za 2 ks 118,–

3 + 1       cena akce 747,–
zakoupíte-li si 3 ks balsamu Wonder dostanete  
čtvrtý balsam Wonder ZDARMA.

gestil balsam Wonder /500 ml/ – 249,–

ušetříte

249,–

LEDEN–ÚNOR

Gestil Balsam Wonder:
– regenerační vlasový zábal
– obsahuje výtažky z bambusu

ZDARMA

LEDEN–ÚNOR

ušetříte

39,–

2 tužidla za cenu 99,–
Běžná cena za 2 ks 158,–

ušetříte

59,–

2 laky za cenu 189,–
Běžná cena za 2 ks 218,–

ušetříte

29,–



BALMAIN/14/

Double Hair 40 cm (set 5-ti kusů)      cena akce 3 999,–

Nabízíme 9 přírodních odstínů:
• blond – slonová kost / 613 (L 10)
• měděně-červená / 130
• mahagon / 33
• zlatý blond / 27 (L8)
• blond / 22
• blond / 21
• středně tmavý blond / 10 (L6)
• středně hnědá / 4
• černá / 1B

zakoupíte-li si 1 balení double hair (odstín dle vlastního výběru)  
získáte kosmetickou taštičku balmain ZDARMA.

balmain double hair – široké prameny vlasů – balení 3 999,–
(balení obsahuje: 5 ks x 9cm širokých pramenů vlasů, délka 40 cm,  
10 pramínků, 30 mikrospojů, ochranný plastový pomocník-rozdělovník vlasů)

ušetříte

969,–
Šampon, kondicionér, maska, lesk 
ve spreji a Balmain kartáč 
v praktické kosmetické taštičce.

ZDARMA
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před aplikací

Vlasy snů:
MEMORY HAIR – první vlasy s pamětí

KRÁSNÉ VLASY SNADNO A RYCHLE!
na pohled ani na dotek téměř nepoznáte, že vlasy nejsou přírodní. jsou stejně lesklé 
a hebké, MůŽETE JE ŽEHLIT, KULMOVAT (max. 160 stupňů Celsia) jako pravé  
vlasy, ale mají přednosti, které u přírodních vlasů nenajdete:
• jejich barva nevybledne
• i po namočení drží tvar jaký jim dáte: vlny nebo uhlazenost

LEDEN–ÚNOR

Barvy
• nordická blond
• medová blond
• šampaň
• čokoládová 
• karamelová 
• tmavé espresso

Prodloužená délka 
– 3 prameny na sponkách:
délka 25 cm – 628,–
délka 40 cm – 759,–

před

Příčesek – kompletní set 
vlasů na sponkách:
délka 25 cm – 1 099,– 
délka 40 cm – 1 488,–

platí pouze do vyprodání zásob.



PfiedplaÈte si BEAUTY SALON a získejte SKVùLÉ DÁRKY!
volejte ihned do redakce! tel.: 224 921 252, pi‰te na adresu: Beauty Salon, 

Uralská 4, 160 00  Praha 6, mailujte na: kamila.simkova@beautysalon.cz
kontaktní osoba: Kamila ·imková

� trendy salonních o‰etfiení � kosmetické manuály 
� novinky ze svûta kosmetiky � vlasové novinky a trendy 
� rady expertÛ � fotostory s mistry v oboru � nejlep‰í studia 
� ankety s odborníky � kadefinické akce mûsíce � tipy a triky 
� manikúra � pedikúra � umûlé nehty � nail art � workshopy 
� infoservis � kalendáfie akcí � ‰kolení

v nejnovûj‰ím ãísle beauty salonu najdete zimní 
kosmetické lahÛdky, slavnostní nail art jako 

pro princeznu, provedeme vás v˘sledky
prestiÏních kadefinick˘ch soutûÏí a poradíme, 

jak v nich b˘t nejlep‰í.

moderní dvoumûsíãní
prÛvodce pro vá‰ salon krásy 

BSdoHS  12/11/07  9:25 PM  Page 1



AMERICAN CREW/16/

Jaguar Solingen JAY-2 – 1.1
• obě strany hladce broušené a honované
• semi-integrated stříhací ostří
• vysoká tvrdost ocele
• ideální na klouzavý střih
• silikonové pouzdro
• offset design – ergonomické držení s krátkým palcem
• perfektně vybalancované

Jaguar Solingen JAY-2 – 1.2
• efilační nůžky s 38 zuby
• semi-integrated stříhací ostří
• vysoká tvrdost ocele
• ideální na klouzavý střih
• silikonové pouzdro
• offset design – ergonomické držení s krátkým palcem
• perfektně vybalancované

n 11525 délka 5,25“ – 13,5 cm  2 019,–
n 11575 délka 5,75“ – 15,0 cm  2 019,–
n 11650 délka 6,50“ – 17,0 cm  2 019,–

n 12525 délka 5,25“ – 13,5 cm  2 139,–

2 + 1 
zakoupíte-li si jakýkoliv stylingový výrobek 100 g dle vlastního výběru  
a šampon 250 ml, dostanete gilette series gel 200 ml ZDARMA.

n Citrus Mint Active Shampoo /250 ml/ – jemný šampon pro všechny typy vlasů – 169,–
n Daily Moisturizing Shampoo /250 ml/ – zvlhčující šampon pro suché vlasy – 136,–
n Daily Shampoo /250 ml/ – šampon pro normální až mastné vlasy – 136,–
n Anti-Dandruff Shampoo /200 ml/ – šampon proti lupům – 153,–
n Fiber /100 g/ – styling s vysoce tužícím účinkem bez lesku – 256,–
n Forming Cream /100 g/ – silně tužící krém – 256,–
n Pomade /100 g/ – pomáda pro silnou fixaci s vysokým leskem – 239,–

JAGUAR

ZDARMA

ilustrační foto

LEDEN–ÚNOR
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AKCE!  Ke každým nůžkám 
olejíček ZDARMA



JAGUAR /17/

Jaguar Solingen JAY-2 – 2.1
• 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

Jaguar Solingen JAY-2 – 3.1
• 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

Jaguar Solingen JAY-2 – 4.2
• 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

Jaguar Solingen JAY-2 – 2.2
• vysoká tvrdost ocele, speciální technologie tvrzení ocele
• efilační nůžky s 28 zuby
• silikonové pouzdro
• perfektně vybalancované
• offset design 
• ergonomické držení s krátkým palcem

Jaguar Solingen JAY-2 – 4.1
• 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

Jaguar Solingen JAY-2 – 5.1
• 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

n 21500 délka 5,0“ – 13,0 cm  2 569,–
n 21550 délka 5,5“ – 14,0 cm  2 569,–
n 21600 délka 6,0“ – 15,5 cm  2 569,–

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

n 22550 délka 5,5“ – 14,0 cm  2 769,–

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

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

n 42600 délka 6,0“ – 15,5 cm  2 999,–

LEDEN–ÚNOR



HAIR MAJESTY/18/

MOSER

Strojek Moser ChroMini    akční cena 1 990,–

• 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:
n přídavný hřeben Vario 3–6 mm
n nabíjecí stojánek se síťovým transformátorem
n čistící kartáček
n olej na stříhací hlavici

Profesionální keramická žehlička Hair Majesty HM4012  
     akční cena 999,–   /   běžná cena 1 490,–

Profesionální keramická žehlička Hair Majesty HM4012
• šířka plátů 26 mm, regulace teploty (+/–) od 100–190°C
• automatické vypnutí při nečinnosti po 60 min.
• LCD display, délka otočného kabelu 3 m
• ZDARMA tepluodolná odkládací (cestovní) taštička

LEDEN–ÚNOR

LEDEN–ÚNOR



Vysoušeč vlasů HM-5010 

• lehký AC motor s příkonem 1800 W               
• keramická technologie
• 2 rychlosti / 3 teploty 

999,-Kč
Varná kovice R-731 

• příkon 2000 W,  objem 1,8 l               
• nerezové ploché dno

999,-Kč
Keramická žehlička HM-4011
• povrchová úprava TOURMALINE, regulace výkonu
• pláty 24 mm, Systém Wet & Dry pro suché a vlhké vlasy
• otočný kabel, zdarma 3 pinety

Keramická kulma HM-3010
• průměr 19 mm, bezpečnostní zakončení, vyjímatelný kartáč
• dlouhý otočný kabel, světelná indikace provozu  tlačítko ON/OFF 
• stojánek, PTC HEATER: rychlé zahřátí, udržuje stabilní teplotu po dobu použití

w w w. h a i r m a j e s t y. c zPo u ze  d o  v y p ro d á n í  z á s o b.



WIGO/20/

Keramická žehlička WG5406       akční cena 999,– 
běžná cena 1 199,–

Turmalinový fén 2000W-WG5617       akční cena 1 799,–

Nano-keramická žehlička Wigo WG5409    akční cena 1 199,–

Žehlička 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

zakoupíte-li si Fén 2000W Wg5617  
dostanete dusy gel spray 200 ml  
a dusy repair gloss 30 ml ZDARMA.

dusy gel spray /200 ml/ – 169,–
dusy repair gloss /30 ml/ – 129,–

zakoupíte-li si nano-keramickou žehličku  
57 mm Wg5409, dostanete dusy gel  
spray 200 ml a dusy repair gloss 30 ml 
ZDARMA.

dusy gel spray /200 ml/ – 169,–
dusy repair gloss /30 ml/ – 129,–

Fén WIGO 5617
• 2000 W turmalínový fén, 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

ušetříte

298,–

ušetříte

298,–

Nano-keramická žehlička 57 mm WG 5409E
•  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

ZDARMA

ZDARMA

LEDEN–ÚNOR



WIGO /21/

Keramická žehlička WG5042       akční cena 1 599,–

Fén 2000W odlehčený  WG5618      akční cena 1 599,–

Ionizační fén WG5612       cena akce 1 399,–

zakoupíte-li si keramickou žehličku  Wg5042 
dostanete dusy gel spray 200 ml  
a dusy repair gloss 30 ml ZDARMA.

dusy gel spray /200 ml/ – 169,–
dusy repair gloss /30 ml/ – 129,–

zakoupíte-li si Fén 2000W odlehčený Wg5618, 
dostanete hrnek a balení čaje ZDARMA.

zakoupíte-li si ionizační fén Wg5612,  
dostanete hrnek a balení čaje ZDARMA.

Žehlička 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

Fén WIGO 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 rychlost a 2 nastavení teploty
•  profesionální přepínače, tlačítko studeného 

vzduchu
•  úzká vzduchová tryska, odnímatelný kryt sacího 

otvoru, 3 m profesionální šňůra

Fén WIGO 5612
• 1800 W profesionální AC motor
•  Ionizační funkce – elektronický komponent uvnitř fénu 

vytváří negativně nabité iony, které se přímo dostávají 
na mokré vlasy. Iony způsobují, že se velké kapky vody 
rozpadají na menší. Když jsou kapky menší, do vlasů se 
vstřebá víc vody a rychleji uschnou. Přitom se vlasům 
dodá víc vlhkosti, co má ochranný a vyhlazující účinek

• 2 rychlosti, 3 nastavení teploty
• tlačítko studeného vzduchu, profesionální přepínače
•  pogumovaný povrch, odnímatelné víčko sacího otvoru 

pro snadné čištění, 3 m profesionální šňůra

ušetříte

298,–

ušetříte

298,–

Z

DARMA

ZDARMA

ušetříte

200,–

ušetříte

200,–

ZDARMA

ZDARMA

LEDEN–ÚNOR



WIGO/22/

Sříhací strojek WG7002       akční cena 1 899,–

Nano-keramická kulma    akční ceny

WIGO kartáče

Zastřihovací strojek WG 7002
• výkonný strojek pro všechny typy vlasů
• profesionální pivot motor – tichý provoz
• stříhací lišta z vysoce karbonové ocele
• páčka pro nastavení stříhací lišty bez použití nástavců
• ergonomický tvar, pogumovaná rukojeť
• 3 m profesionální šňůra

zakoupíte-li si strojek Wg7002, 
dostanete manikúru scholl ZDARMA.

zakoupíte-li si nano-keramickou kulmu Wigo, 
dostanete dusy gel spray 200 ml  
a dusy repair gloss 30 ml ZDARMA.

dusy gel spray /200 ml/ – 169,–
dusy repair gloss /30 ml/ – 129,– ZDARMA

W
G

0001 – prům
ěr 75 m

m
, ionizační štětiny 

W
G

0007 – prům
ěr 50 m

m
, přírodní štětiny 

W
G

0004 – prům
ěr 30 m

m
, ionizační štětiny 

W
G

0002 – prům
ěr 65 m

m
, ionizační štětiny 

W
G

0003 – prům
ěr 45 m

m
, ionizační štětiny 

W
G

0008 – keram
ický jednostranný kartáč 

W
G

0009 – protiskluzová rukojeť, 100%
  

přírodní štětiny, pro narovnávání vlasů 

• Wg 5295 – 25 mm – 1 199,–
• Wg 5294 – 19 mm – 999,–
• Wg 5293 – 13 mm – 999,–
• Wg 5292 – 10 mm – 999,–

• 25 mm nano keramická kulma
• pogumovaná rukojeť
• variabilní nastavení teploty – max. 200°C
• extra dlouhá studená špička
• bezpečnostní stojan
• 3 m profesionální otočná šňůra

ušetříte

298,–

ušetříte

1 199,–

ZDARMA

249,– 199,– 169,– 199,– 199,– 249,– 269,–

LEDEN–ÚNOR



VIDAL SASSOON /23/

Keramická žehlička Vidal Sassoon 5316       cena akce 899,–
zakoupíte-li si keramickou žehličku Vs5316 
dostanete, kartáč Vidal sassoon ZDARMA.

• Keramická žehlička 25 mm
• Rychlé zahřátí a konstantní teplota
• 25 nastavení teploty – pro všechny typy vlasů
• 2,8 m otočná šňůra pro snadnější manipulaci, kontrolka zapnutí

ušetříte

299,–

Nano-keramická žehlička VS107       cena akce 1 199,–

Nano-keramický styler VS114       cena akce 1 199,–

zakoupíte-li si nono-keramickou žehličku  
Vidal sassoon 107, dostanete dusy gel spray 200 ml 
a dusy repair gloss 30 ml ZDARMA.

dusy gel spray /200 ml/ – 169,–
dusy repair gloss /30 ml/ – 129,–

zakoupíte-li si kulmo-žehličku Vs114, dostanete 
dusy gel spray 200 ml a dusy repair gloss 30 ml 
ZDARMA.

dusy gel spray /200 ml/ – 169,–
dusy repair gloss /30 ml/ – 129,–

• 30 mm nano keramická žehlička
• LED displej zobrazuje teplotu v 6 úrovních (max. 230°)
• rychlé nahřátí do 30 sekund, pohyblivé desky
• automatické vypnutí po 60 minutách, 2,5 m otočná šňůra

• 25 mm nano keramický styler pro vytváření kadeří
• s tímto stylerem můžete vytvořit kadeře bez větší námahy
• stejně jako když taháte nůžky po stuze – kadeře jsou perfektní!
• LED displej zobrazuje teplotu v 6 úrovních (max. 230°)
• rychlé nahřátí do 30 sekund, automatické vypnutí po 60 minutách
• 2,5 m otočná šňůra

Boty BALDO

Boty BALDO  5-59
• Dírkovaný svršek, pružný nárt, pásek
• Barva: černá, bílá

zakoupíte-li si boty baldo (velikost na objednávku) 
dostanete manikúru scholl ZDARMA.

Boty BALDO  5-22
• Nastavitelný suchý zip
• Barva: černá, bílá

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ušetříte

298,–

ušetříte

298,–

ušetříte

1 199,–

ZDARMA

Boty BALDO  8-81SF
• Nastavitelný suchý zip
• Měkká anatomicky tvarovaná stélka

Boty BALDO  15-56SF
• Pružný nárt
• Měkká anatomicky tvarovaná stélka

2 299,–

2 199,– 2 199,–

2 199,–

LEDEN–ÚNOR



KADEřNICKÉ POMůCKY/24/

– 80% viskosa a 20% bavlna
– lisovaná, bez vlákna
– 1 000 g 

chromový volně ložený

chromový do zdi

– černá, stříbrná
– rozměry: 110x 140 cm
– materiál softvinyl 

– zátěžový

– světlý blond (10600062)

– tmavě hnědá (10600067)

– šedá (10600069)

5 mm x 50 mm, 10 ks v balení
– vlásenka černá (10601535)

– vlásenka metal (10601536)

50 mm x 35 mm, 2 ks v balení
– vlásenka zlatá (10601634)

63 mm x 35 mm, 2 ks v balení
– vlásenka černá (10601637)

10 mm x 60 mm, 6 ks v balení
– vlásenka metal (10601548)

– vlásenka černá (10601547)

– světlá (10600058)

– tmavá (10600059)

– s elastickou gumičkou

– světlá (10600060)

– tmavá (10600061)

blond, hnědá, černá
– délka 18 cm – 119,–
– délka 23 cm – 129,–

blond, hnědá, černá
– délka 10 cm – 86,–

10 ks v balení – 20,–

motiv ryby: 250,–
rozměry: 95 x 120 cm 

barvy: červená, 
kouřová, modrá,
350 ml

– v balení 100 ks

– v balení 500 ks

DUSY vatová šňůra

Podnožník Efalock

Pláštěnka na barvení 
Hair Time

Límec

Perlonová síťka

Vlásenky s perličkou Vlásenky s květem

Vlásenky s velkou růžičkouVlásenky s růžičkou

Transparentní 
síťka

Síťka pro drdoly

Tvarovací výplně  
do drdolů s patentkou

Výplně drdolů  
kompaktní

Gumičky 
černé

Detská pláštěnka

Rozprašovače

Efalock PE  
jednorázové pláštěnky

Efalock papírky 
na trvalou

cena: 190,– 

průměr 20 mm cena: 690,– 
průměr 25 mm cena: 790,–

průměr 20 mm cena: 990,–

cena: 179,– 

cena: 590,– 

cena: 22,– 

cena: 65,– cena: 115,– 

cena: 115,– cena: 78,– 

cena: 31,– cena: 24,– 

cena: 39,– 

cena: 289,– 

akční cena: 25,– 

motiv jungle: 279,–
rozměry: 90 x 125 cm 
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KADEřNICKý NÁBYTEK/26/

Mycí box NIAGARA  
s křeslem greta  
– keramická mísa

Mycí box ORINOKO  
s křeslem godot 
– keramická mísa

Mycí box EVEREST  
– keramická mísa

Mycí box STAR II  
s křeslem tifany 
– keramická mísa

Mycí box STAR IV  
– keramická mísa
cena 13 623,–

Křeslo liza 02
cena 2 490,–

Mycí box KOSMO  
s křeslem Clio 
– keramická mísa

Mycí box STAR I  
s křeslem Monika 
– keramická mísa

Mycí box STAR III  
– keramická mísa
cena 10 298,–

Křeslo Carmen 02
cena 4 690,–

Všechny mycí boxy je možné 
kombinovat s libovolným křeslem 
k mytí. Báze k mytí jsou dostupné 
v černé, bílé nebo stříbrné  
barvě. Keramické mísy nabízíme  
v různých barvách. Informujte  
se u našich prodejců.

Křeslo CARMEN 01  
hydraulická báze chrom

Křeslo NARCYZ 01  
hydraulická báze chrom

taburet T-8
cena 2 550,–

taburet T-1 s opěrkou zad
cena 3 040,–

Kadeřnická obsluha MONIKA
200 x 68 x 30 cm
cena 7 230,–

Kadeřnická obsluha JAGODA
200 x 74 x 32 cm
cena 8 760,–

Kadeřnická obsluha  
TIFANY
188 x 77 x 5 cm
cena 13 790,–

Křeslo TOLEDO 01  
hydraulická báze chrom

Křeslo GRETA 01  
hydraulická báze chrom

Křeslo LENKA 01  
hydraulická báze chrom

dětská židle AYALA  
pneu báze

Křeslo MONIKA 01  
hydraulická báze chrom

Židle ORION  
do čekárny

Křeslo CARMEN 02  
pneu báze chrom

Křeslo NARCYZ 02  
pneu báze chrom

Křeslo TOLEDO 02  
pneu báze chrom

Křeslo GRETA 02  
pneu báze chrom

Křeslo LENKA 02  
pneu báze černý kříž

Křeslo MONIKA 02  
pneu báze chrom

cena 8 590,–

cena 8 990,– cena 8 990,–

cena 8 070,– cena 6 990,– cena 8 280,–

cena 2 640,– cena 2 570,–

cena 16 527,–

cena 17 299,– cena 21 595,– cena 15 479,–

cena 12 750,– cena 21 460,–

cena 5 970,–

cena 5 660,– cena 5 550,–

cena 4 590,– cena 4 560,– cena 5 240,–



KADEřNICKý NÁBYTEK

Kadeřnický nábytek – sleva na vozíky 25%

WELLA

/27/

K mycím boxům star i, niagara, orinoko, Vip, piaFF  
a lea v jakémkoliv provedení, dostanete barvící stolek 
efalock Color jack ZDARMA.

ušetříte

2 490,–

star i – se židlí tulipan
cena 15 999,–

orinoko – se židlí godot
cena 17 299,–

piaFF inoX – se židlí greta
cena 21 722,–

niagara inoX – se židlí CarMen
cena 22 802,–

Vip – se židlí piaFF
cena 22 066,–

lea
cena 17 720,–

ZDARMA

Vozík Efalock Piccolo 4002

běžná cena 4 990,–
po slevě 3 743,–

nabízíme v těchto barvách:
černá, černo-stříbrná

v provedení černý / boky relief
černý / boky stripes
běžná cena 5 690,–
cena po slevě 4 268,–

Vozík Efalock 84/5
běžná cena 3 990,–
po slevě 2 990,–

Příslušenství Vozík Efalock 4006
běžná cena 4 890,–
po slevě 3 668,–

Vozík Efalock Piccolo 6002

běžná cena 4 990,–
po slevě 3 368,–

nabízíme v těchto barvách:
černá, černo-šedá, metalická 
modrá, platinově bílá

v provedení černý / boky relief modrý
metalický / boky relief, černý / boky stripes, 
modrý metalický / boky stripes
běžná cena 5 190,–
cena po slevě 3 893,–

•  jednoduchá manipulace  
díky kolečkům s ložisky

•  robusní konstrukce  
z ocelových trubek

•  použité kvalitní měkčené 
plasty

•  jednoduchá  
manipulace  
díky kolečkům  
s ložisky

•  robusní  
konstrukce  
z ocelových  
trubek

•  použité kvalitní  
měkčené plasty

•  jednoduchá  
manipulace  
díky kolečkům  
s ložisky

•  robusní  
konstrukce  
z ocelových  
trubek

•  použité kvalitní  
měkčené plasty

•  jednoduchá  
manipulace  
díky kolečkům  
s ložisky

•  robusní  
konstrukce  
z ocelových  
trubek

•  použité kvalitní  
měkčené plasty

1. uno držák na alufolie 475,–
2. duo držák na alufolie 679,–
3. držák fénu 135,–
4. tác pro barvení duo 339,–
5. nástavec na vozík pro barvení quattro 881,–

1
2

3

4

5
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PROGRAM ŠKOLENÍ/28/

Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o., Plzeň Bližší informace na zelené lince 800 178 534 nebo na www.vokapo.cz
n  DUSY – školení na barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku. Cena 300,– nebo ZDARMA při zakoupení Startovního paketu.  

Po 21. 1. – od 9.00 hod., školitelka pí. Ivana Levorová, kde: ul. Ostrovní 1222, Přeštice  
Čt 7. 2. – od 8.30 hod., školitelka pí. Ivana Levorová, kde:  kadeřnictví u. B. Němcové 98, Tachov   
So 9. 2. – od 9.00 hod., školitelka pí. Medková – hlavní technolog Dusy,  kde: Integrovaná škola živnostenská, Křimická 3, Plzeň 
Po 18. 2. – od 9.00 hod., školitelka pí. Ivana Levorová, kde: kadeřnictví Mont Blanc, Školní 174, Domažlice 
Po 25. 2. – od 17.00 hod., školitelka pí. Ivana Levorová, kde: kadeřnictví Anna, Palackého 70/I, Rokycany

n  BALMAIN – školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů.  Velmi rychlá a jednoduchá metoda. Školení trvá od 9.00 do cca 17.00 hod. Cena 
školení 6 890 Kč (zahrnuje základní paket na práci v ceně 5 890 Kč).  
Termíny dle zájmu.

Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o., České Budějovice Bližší informace na tel.: 387 201 042 nebo sl. Dvořáková – 774 259 541
n  DUSY – školení na barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku. Cena 300,– nebo ZDARMA při zakoupení Startovního paketu.  

So 19. 1. – od 12.00 hod., kde: kadeřnický salon Sedmikráska, Jar. Haška 3, České Budějovice 
So 26. 1. – od 9.00 hod., kde: kadeřnický salon Jája a Pája, Klášterská ul. 76, Jindřichův Hradec 
Pá 1. 2. – od 9.00 hod., kde: kadeřnictví, ul. Vančurova 632, Tábor 
Po 18. 2. – od 9.00 hod., kde: kadeřnictví, T.G.Masaryka 205, Český Krumlov 
So 23. 2. – od 9.00 hod., kde: pánské a dámské kadeřnictví, Třebízského 419, Písek

n  BALMAIN – školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů.  Velmi rychlá a jednoduchá metoda. Školení trvá od 9.00 do cca 17.00 hod. 
Cena školení 6 890 Kč (zahrnuje základní paket na práci v ceně 5 890 Kč).  Termíny dle zájmu.

ZOPAS v.o.s., Most
n  DUSY – školení na barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku. Cena 300,– nebo ZDARMA při zakoupení Startovního paketu.  

Před školením nutná registrace (min. 3 dny) u obchodního reprezentanra nebo na 800 900 525. 
So 12. 1. – Jablonec n/N. 
Čt 31. 1. – Želenice u Mostu 
So 2.2. – Hejnice 
So 9. 2. – K.Vary 
Ne 10. 2. – Cheb 
Čt 14. 2. – Želenice u Mostu 
So 23. 2. – Kladno 
Čt 13. 3. – Želenice u Mostu 
So 15. 3. – Ústí nad Labem 
So 22. 3. – Vansdorf 
Čt 10. 4. – Želenice u Mostu

n  BALMAIN – školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů.  Velmi rychlá a jednoduchá metoda. Školení trvá od 9.00 do cca 17.00 hod.Cena 
školení 6 890 Kč (zahrnuje základní paket na práci v ceně 5 890 Kč). Školení proběhne v Želenicích u Mostu.  
Přesné termíny a místo školení upřesníme dle zájmu.

n  MATRIX 
St–Čt 23. a 24. 1. – Practical colors I. a II. – pokročilá dimenze barvení. 2 dny. Cena 950 Kč. Pouze pro členy Matrix Klubu. Kde: Želenice 
St–Čt 20. a 21. 2. – Practical colors I. a II. – pokročilá dimenze barvení. 2 dny. Cena 950 Kč. Pouze pro členy Matrix Klubu. Kde: Želenice 
Čt 6. 3. – C.R.A.F.T. barvení – nejvyšší stupeň školení barvení Matrix. Cena 1 900 Kč. Pro členy klubu sleva. Kde: Želenice  
Čt 20. 3. – C.R.A.F.T. střihy – speciálně vypracované metody střihu Matrix. Cena 2 600 Kč. Pro členy klubu sleva. Kde: Želenice

n  VITALITY´S 
So 22. 3. – Novinky v barvení a střihy – kolekce jaro, léto 2008. Cena 300 Kč. Kde: Liberec

n  SCHWARZKOPF 
Čt 28. 2. – Modní barvení a střihy. Cena 300 Kč. Kde: Želenice

n  INDOLA 
Čt 27. 3. – Módní barvení a střihy. Cena 300 Kč. Kde: Želenice

Bližší informace u obchodních reprezentantů ZOPAS, na zelené lince 800 900 525 nebo na www.zopas.cz.

KADEřNICKý SERVIS, spol. s r.o. 
n  DUSY – školení na barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku. 9.00hod. – 13.00hod., počet účastníků 15. Cena 300,– nebo ZDARMA při 

zakoupení Startovního paketu.  
Čt 24. 1. – školící centrum Rabasova 1, Praha 4 
Út 12. 2. – školící centrum Rabasova 1, Praha 4 
Po 3. 3. – 10.00–14.00hod., TOP STUDIO, Pražská 380, Benešov, info Tereza Cibulková – 602 313 590 
So 8. 3. – 10.00–14.00hod., SALON HL, nám. J. A. Alise 289, Příbram, info Petr Kopecký – 724 106 186 
Po 10. 3. – 9.00–13.00 hod., Kadeřnictví Veronika, nám.  T.G.M. 1011, Poděbrady, info Dagmar Winzigová – 724 090 081 
Čt 13. 3. – školící centrum Rabasova 1, Praha 4 
Čt 27. 3. – školící centrum Rabasova 1, Praha 4 
Út 15. 4. – školící centrum Rabasova 1, Praha 4

n  BALMAIN – školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů. Velmi rychlá a jednoduchá metoda. Cena školení 6 890 Kč (zahrnuje základní paket na 
práci v ceně 5 890 Kč).  
So 2. 2. – 10.00–16.00hod., školící centrum Rabasova 1, Praha 4 
Další termíny dle zájmu.

n  MATRIX 
Út 29. 1. – Školení na barvy pro nové zákazníky. 9.00-13.00hod., školící centrum Rabasova 1, Praha 4. Cena 300 Kč.  
So 9. 2. a 16. 2. – Pokročilé dvoudenní školení o barvách. 10.00–13.00hod., školící centrum Rabasova 1, Praha 4. Cena 950 Kč.  
Út 26. 2. – Školení na barvy pro nové zákazníky. 9.00–13.00hod., školící centrum Rabasova 1, Praha 4. Cena 300 Kč. 
So 15. 3. a 22. 3. – Pokročilé dvoudenní školení o barvách. 10.00–13.00hod., školící centrum Rabasova 1, Praha 4. Cena 950 Kč. 
Út 18. 3. – Školení na barvy pro nové zákazníky. 9.00–13.00hod., školící centrum Rabasova 1, Praha 4. Cena 300 Kč. 
Čt 10. 4. – Školení na barvy pro nové zákazníky. 9.00–13.00hod., školící centrum Rabasova 1, Praha 4. Cena 300 Kč.  
So 19. 4. a 26. 4. – Pokročilé dvoudenní školení o barvách. 10.00–13.00hod., školící centrum Rabasova 1, Praha 4. Cena 950 Kč.

n  SCHWARZKOPF 
Čt 21. 2. – Cut and color – trendy v barvení a střihu. 10.00–15.00hod., školící centrum Rabasova 1, Praha 4. Cena 300 Kč.  
Út 22. 4. – Cut and color – trendy v barvení a střihu. 10.00–15.00hod., školící centrum Rabasova 1, Praha 4. Cena 300 Kč. 

n  INDOLA 
Čt 6. 3. – Kreativní barva a střih. 10.00-15.00hod., školící centrum Rabasova 1, Praha 4. Cena 300 Kč. 

Bližší informace u obchodních reprezentantů, na zelené lince 800 100 246 nebo na www.kadernicky-servis.cz. 



PROGRAM ŠKOLENÍ /29/

POHNER – kadeřnické potřeby, s.r.o., Chrudim
n  DUSY – školení na barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku. Cena 300,– nebo ZDARMA při zakoupení Startovního paketu.  

Út 29. 1. – Chrudim – Markovice 
Út 4. 3. – Chrudim – Markovice  
Další termíny dle zájmu.

n  BALMAIN – školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů. Velmi rychlá a jednoduchá metoda. Školení trvá od 9.00 do cca 17.00 hod. 
Cena školení 6 890 Kč (zahrnuje základní paket na práci v ceně 5 890 Kč).  
Po 11. 2. – Chrudim – Markovice 
Po 3. 3. – Chrudim – Markovice 
Další termíny dle zájmu.

Bližší informace na zelené lince 800 169 353 nebo na www.pohner.chrudim.cz.

Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný s.r.o., Náchod
n  DUSY – školení na barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku. Cena 300,– nebo ZDARMA při zakoupení Startovního paketu.  

So 2. 2. – Trutnov 
So 16. 2. – Použití barvy, péče a stylingu značky DUSY, technoložky Zdena Medková s Karolínou Hemelíkovou. Rezervujte si termín a místo ve školícím sále. 
Těšíme se na Vás. 10.00–15.30 hod., kde: hotel Hron v Náchodě, 1. patro malý sál 
So 23. 2. – Trutnov 
So 5. 4. – Použití barvy, péče a stylingu značky DUSY, technoložky Zdena Medková s Karolínou Hemelíkovou. Rezervujte si termín a místo ve školícím sále. 
Těšíme se na Vás. 10.00–15.30 hod., kde: hotel Hron v Náchodě, 1. patro malý sál 
So 17. 5. – Použití barvy, péče a stylingu značky DUSY, technoložky Zdena Medková s Karolínou Hemelíkovou. Rezervujte si termín a místo ve školícím sále. 
Těšíme se na Vás. 10.00–15.30 hod., kde: hotel Hron v Náchodě, 1. patro malý sál

n  BALMAIN – školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů. Velmi rychlá a jednoduchá metoda. Cena školení 6 890 Kč (zahrnuje základní paket  
na práci v ceně 5 890 Kč).  
So 12. 1. – Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný s.r.o., Náchod 
So 26. 1. – Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný s.r.o., Náchod 
So 9. 2. – Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný s.r.o., Náchod 
So 23. 2. – Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný s.r.o., Náchod 
Další termíny dle zájmu.

n  SVATEBNÍ ÚČESY a JARNÍ DRDOLY   
So 8. 3. – 10.00–15.30 hod., kadeřník Michal Červený a kadeřnice Hanka Puklová pracující s kadeřnickou značkou Framesi předvedou několik svatebních výče-
sů, účesů a drdolů s doplňky. Kde: hotel Hron v Náchodě, 1. patro malý sál. Cena 300 Kč. Rezervujte si termín a místo ve školícím sále. Těšíme se na Vás.                                                                                                                                          

n  LONDA probarvená LONDOU  
So 19. 4. – školící team firmy Londa pod vedením technoložky paní Kudějové, předvede NOVINKU barevný  melír, zároveň ukáže nové styly barvení  
s barevným melírem,  péči a styling. 10.00–15.30 hod., kde: hotel Hron v Náchodě, 1. patro malý sál. Cena 300 Kč. Rezervujte si termín a místo ve školícím sále. 
Těšíme se na Vás.

Bližší informace na zelené lince 800 138 249 nebo na www.drobny.cz.

BEMA CZ, s.r.o., Hodonín
n  DUSY – školení na barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku. Cena 300,- nebo ZDARMA při zakoupení Startovního paketu.  

Po 14. 1. – Hodonín 
Po 28. 1. – Znojmo 
Po 4. 2. – Brno 
Po 11. 2. – Uherské Hradiště 
Čt 28. 2. – Blansko 
Po 3. 3. – Telč 
Po 10. 3. – Luhačovice 
Po 24. 3. – Hodonín 
Út 1. 4. – Brno

n  BALMAIN – školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů. Velmi rychlá a jednoduchá metoda. Cena školení 6 890 Kč (zahrnuje základní paket  
na práci v ceně 5 890 Kč).  
Čt 31. 1. – Hodonín 
Čt 7. 2. – Brno 
Čt 6. 3. – Hodonín 
Čt 27. 3. – Brno

Bližší informace na tel.: 606 558 508 nebo na www.bema.cz.

KAMAK – Ilona Kolářová, Ostrava
n  DUSY – školení na barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku. Cena 300,- nebo ZDARMA při zakoupení Startovního paketu.  

Registrace nutná více na www.kamak.cz.  
St 16.1. – 10.00–14.00hod., technoložka Zdena Medková, kde: OPAVA – areál Commertu vedle VO KAMAK  
Čt 17. 1. – 10.00–14.00hod., technoložka Zdena Medková, kde:  MARTINOV – VO KAMAK  
St 6. 2. – Použití barvy, péče a stylingu, 10.00–14.00hod., technoložka Zdena Medková, kde:  OPAVA – areál Commertu vedle VO KAMAK  
Čt 7. 2. – Použití barvy, péče a stylingu, 10.00–14.00hod., technoložka Zdena Medková, kde:  MARTINOV – VO KAMAK  

n  BALMAIN – školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů. Velmi rychlá a jednoduchá metoda. Cena školení 6 890 Kč (zahrnuje základní paket  
na práci v ceně 5 890 Kč).  
Čt 17. 1. – 10,00 hod. – 14,00 hod. technoložka Lucie Zetková, kde: MARTINOV –  VO KAMAK  
Čt 7. 2. – 10,00 hod. – 14,00 hod. technoložka Lucie Zetková, kde: MARTINOV –  VO KAMAK 
Ostatní termíny dle zájmu.

Více informací na tel: 596 950 000 nebo 596 000 001 nebo na www.kamak.cz.

TRIO, Olomouc
n  DUSY – školení na barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku. Cena 300,– nebo ZDARMA při zakoupení Startovního paketu.  

Termíny dle zájmu.
n  BALMAIN – školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů. Velmi rychlá a jednoduchá metoda. Cena školení 6 890 Kč (zahrnuje základní paket  

na práci v ceně 5 890 Kč).  
Termíny dle zájmu.

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



ŠKOLENÍ BALMAIN/30/

PřIJĎTE NA ŠKOLENÍ A PRODLUŽUJTE ...
Tereza Kerndlová má vlasy prodloužené Balmain. Přijďte na školení a prodlužujte  
i Vy technikou Balmain. Informace o termínech školení na jednotlivých pobočkách HAIR SERVISU.  
Výhradní dovozce pro ČR je HAIR SERVIS, spol. s r. o.

ŠKOLENÍ ......
So 12. 1. – Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný s.r.o., Náchod 
Čt 17. 1. – KAMAK – Ilona Kolářová, MARTINOV  
So 26. 1. – Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný s.r.o., Náchod 
Čt 31. 1. – BEMA CZ, s.r.o., Hodonín 
So 2. 2. – KADEŘNICKý SERVIS spol. s r.o. – školící centrum Rabasova 1, Praha 4
Čt 7. 2. – KAMAK – Ilona Kolářová, MARTINOV 
Čt 7. 2. – BEMA CZ, s.r.o., Brno 
So 9. 2. – Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný s.r.o., Náchod
Po 11. 2.  – POHNER – kadeřnické potřeby, s.r.o., Chrudim – Markovice 
So 23. 2. – Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný s.r.o., Náchod
Po 3. 3.  – POHNER – kadeřnické potřeby, s.r.o., Chrudim – Markovice 
Čt  6. 3. – BEMA CZ, s.r.o., Hodonín 
Čt 27. 3. – BEMA CZ, s.r.o., Brno

TERMÍNY:



ŠKOLENÍ DUSY /31/

Po 14. 1.  – BEMA CZ s.r.o., Hodonín
St  16. 1. – KAMAK – Ilona Kolářová, Opava
Čt  17. 1. – KAMAK – Ilona Kolářová, Martinov
Út  19. 1. – Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o., České Budějovice
Po  21. 1. – Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o., Přeštice
Čt 24. 1. – Kadeřnický servis, s.r.o., Školící centrum Rabasova 1, Praha 4
Út  26. 1. – Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o., Jindřichův Hradec
Po  28. 1. – BEMA CZ s.r.o., Znojmo
Út 29. 1. – POHNER – kadeřnické potřeby, s.r.o., Markovice
Čt 31. 1. – ZOPAS v.o.s., Želenice u Mostu
Pá  1. 2. – Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o., Tábor
So  2. 2. – Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o., Trutnov
So 2. 2. – ZOPAS v.o.s., Hejnice
Po  4. 2. – BEMA CZ s.r.o., Brno
St  6. 2. – KAMAK – Ilona Kolářová, Opava
Čt  7. 2. – Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o., Tachov
Čt 7. 2. – KAMAK – Ilona Kolářová, Martinov
So  9. 2. – Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o., Plzeň
So 9. 2. – ZOPAS v.o.s., Karlovy Vary
Ne 10. 2. – ZOPAS v.o.s., Cheb
Po  11. 2. – BEMA CZ s.r.o., Uherské Hradiště
Út 12. 2. – Kadeřnický servis, s.r.o., Školící centrum Rabasova 1, Praha 4
Čt 14. 2. – ZOPAS v.o.s., Želenice u Mostu
Po  18. 2. – Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o., Domažlice
Po  18. 2. – Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o., Český Krumlov
So  23. 2. – Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o., Trutnov
So  23. 2. – Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o., Písek
So 23. 2. – ZOPAS v.o.s., Kladno
Po  25. 2. – Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby, s.r.o., Rokycany
Čt  28. 2. – BEMA CZ s.r.o., Blansko
Po  3. 3. – BEMA CZ s.r.o., Telč
Po 3. 3. – Kadeřnický servis, s.r.o., Benešov
Út 4. 3. – POHNER – kadeřnické potřeby, s.r.o., Markovice
So 8. 3. – Kadeřnický servis, s.r.o., Příbram – Březové Hory
Po  10. 3. – BEMA CZ s.r.o., Luhačovice
Po 10. 3. – Kadeřnický servis, s.r.o., Poděbrady
Čt 13. 3. – ZOPAS v.o.s., Želenice u Mostu
Čt 13. 3. – Kadeřnický servis, s.r.o., Školící centrum Rabasova 1, Praha 4
So 15. 3. – ZOPAS v.o.s., Ústí nad Labem
So 22. 3. – ZOPAS v.o.s., Vansdorf
Po  24. 3. – BEMA CZ s.r.o., Hodonín
Čt 27. 3. – Kadeřnický servis, s.r.o., Školící centrum Rabasova 1, Praha 4
Út  1. 4. – BEMA CZ s.r.o., Brno
Čt 10. 4. – ZOPAS v.o.s., Želenice u Mostu
Út 15. 4. – Kadeřnický servis, s.r.o., Školící centrum Rabasova 1, Praha 4

Bližší informace naleznete v programu školení na str. 28–29. 
Ostatní termíny dle zájmu!

Školení na barvy DUSY Professional 
se sníženým obsahem amoniaku
Cena: 300 Kč nebo zdarma  
při zakoupení startovního paketu

TERMÍNY:



Dusy Color Creations 100 ml – 119 Kč
Dusy krémový oxidant 1000 ml – 3%, 4%,  
6%, 9% a 12% – 99 Kč
Vlasový vzorník Dusy – 800 Kč (zdarma)
Školení na nové barvy Dusy – 300 Kč (zdarma)

AKCE

Zakoupíte-li si 10 barev a oxidant  
(dle vlastního výběru), dostanete  
vlasový vzorník a školení ZDARMA.

pRo sKvělý stARt! 
platí pouze při vaší první objednávce.

ušetříte

1100,–

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 
n  Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby s.r.o., radyňská 38, Plzeň, jar. haška 7, České Budějovice, zelená linka: 800 178 534 
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, zelenářská 26, 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 

první velkoobchodní kadeřnický řetězec
Pobočky: 

ZDARMA

Absolvujte školení technologie barvení DUsY a získejte certifikát profesionálů!


