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první velkoobchodní
kadeřnický řetězec

www.hairservis.cz
Most
Karlovy
Vary

Liberec

Naše pobočky

Náchod

Praha

Chrudim

Plzeň
Brno

Praha 4, Praha 9
KADEŘNICKÝ SERVIS, spol. 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

© TOP Partners, s.r.o., 2007

Plzeň,
České Budějovice
Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby s.r.o.
Radyňská 38, Plzeň
Jar. Haška 7, České Budějovice
Provozní doba: Plzeň
Po – Pá: 8.00 – 17.00
Tel. 377 241 142, 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
Tel. 387 201 042
www.vokapo.cz
Náchod
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
Olomouc
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

Design a produkce:

www.dusy.cz

LISTOPAD / PROSINEC

2 melíry za SUPER cenu 399 Kč
Běžná cena za 2 ks melíru 698 Kč

Opava

Ostrava

České
Budějovice

Znojmo

Most, Karlovy Vary, Liberec
ZOPAS v.o.s.
Želenice 10, Most
Hodonín
Provozní doba:
Po – St – Pá: 8.00 – 14.30
Út – Čt: 8.00 – 16.30
Tel. 476 118 462, zelená linka: 800 900 525
Karlovy Vary – 608 121 054 Miroslav Hlobil
Liberec – 777 500 882 Kateřina Koucká
www.zopas.cz

Olomouc

43 %

Ostrava, Opava
Kamak – Ilona Kolářová
Martinovská 3168, Ostrava
Nákladní 20, Opava
Provozní doba Ostrava:
Po: 7.00 – 15.00, Út: 7.00 – 16.00
St, Čt: 7.00 – 15.00, Pá: 7.00 – 12.00
Tel. 596 901 320, 596 901 322,
zelená linka: 800 100 061
Provozní doba Opava:
Po: 8.00 – 15.30, Út – Čt: 8.00 – 14.30
Pá: 8.00 – 12.00
Tel. 553 623 468, www.kamak.cz
Hodonín, Znojmo, Brno
BEMA CZ, s.r.o.
Brněnské nám. 5, Hodonín
Zelenářská 26, Znojmo
Nová prodejna: Sokolova 32, Brno-Horní Heršpice
Provozní doba Hodonín:
Po – Čt: 8.00 – 17.00, Pá: 8.00 – 16.00
Tel. 518 321 482, zelená linka: 800 159 712
Provozní doba Znojmo:
Po – Čt: 8.00 – 16.30, Pá 8.00 – 14.30
Tel. 515 242 012
Provozní doba Brno:
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

ceny
šetříte

Melír DUSY v dóze 500 g
• bezprašný
• zesvětlí až o 7 výšek
• míchání 1:2 (1 díl
prášku a 2 díly oxid.
krému
• vhodné použít DUSY
oxidant
• možné šetrné
zesvětlení s oxidantem
o síle 4%

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

Vyberte si prodejnu či reprezentanta dle vašeho regionu. Více na www.hairservis.cz

2

Dusy

ilustrační foto

Creme Color Ex 250 ml

NOV

• účelně a snadno odstraní
barvu z pokožky
• krémová konzistence
• snadné dávkování

199 Kč

INK

A

LISTOPAD / PROSINEC

DLOUHODOBÁ GARANCE CEN

18 barev a 2 oxidanty + ZDARMA
ruční vysavač ROHNSON

5 barev + ZDARMA litrový šampon
a pumpička
Cena akce 595 Kč
Dárek od nás v hodnotě 248 Kč

ceny
šetříte

Šampóny
Dusy Care Shampoo 1 l – pečující s D-Panthenolem – 149 Kč
Dusy Moisture Shampoo 1 l – pro suché a lámavé vlasy – 149 Kč
Dusy Color Shampoo 1 l – extra šetrný k barveným vlasům – 149 Kč
Dusy Curl Shampoo 1 l – pro vlasy potrvalé – 149 Kč
Dusy Anti-Dandruff Shampoo 1 l – proti lupům – 149 Kč

DUSY barva Color Creations 100 ml – 119 Kč
(dle vlastního výběru)

42 %

51 %

+

Profesionální
pumpička
pro přesné
a snadné
dávkování
v hodnotě
99 Kč.

a

rm
a
d
z
• obsahuje až o 50% méně amoniaku
než jiné značky
• obohacena o mycí složky
• výborná krycí schopnost

ceny
šetříte

Ruční TURBO vysavač RHONSON R-107
• baterie 6 V, objem 0,5 l
• 20 min. nepřetržitého provozu
• dobíjecí základna s místem pro nástavce (TURBO
kartáč s vlastním el. motorkem, štěrbinový nástavec
a kartáč na potahy)
• odnímatelný (omyvatelný) textilní filtr
• tlačítko On / Off
• světelná kontrolka

DUSY oxidant (4%, 6%, 9%, 12%) 1 l – 99 Kč
(dle vlastního výběru)

www.dusy.cz

DUSY barva Color Creations 100 ml – 119 Kč
(dle vlastního výběru)

Dusy

+

a

rm
a
d
z

Extrémně šetrná k vlasům
Cena oxidační barvy
Cena PŘEPOČET

100 ml
60 ml

119 Kč
71 Kč

• obsahuje až o 50% méně amoniaku
než jiné značky
• obohacena o mycí složky
• výborná krycí schopnost

Cena akce 2 340 Kč
Dárek od nás v hodnotě 1 190 Kč

3

Dusy

www.dusy.cz

LISTOPAD / PROSINEC

DLOUHODOBÁ GARANCE CEN

2 styling výrobky + ZDARMA tekuté mýdlo DOVE
Zakoupíte-li si 2 jakékoliv výrobky ze stylingové řady dostanete ZDARMA tekuté mýdlo DOVE.

SILNÁ
FIXACE

�

140 Kč

100 Kč
Pearl Shaper /100 ml/
pro krátké střapaté účesy,
extra silná fixace

�

VÝRAZNÝ
STYLING

169 Kč

Gel Spray /200 ml/
silná fixace, dodává lesk,
bez alkoholu

�

OBJEM

�

FLEXIBILNÍ
FIXACE

129 Kč
Lak elastický /500 ml/

4

SILNÁ
FIXACE

129 Kč
Lak strong /500 ml/

�

�

�

PROMĚNA

179 Kč

169 Kč

Pointer Max /150 ml/
Glibber /150 ml/ – ultra
výrazný styling, provitamin B5, zvýraznění pramínků,
intenzivní lesk, UV filtr
UV filtr, perfektní lesk

�

MOKRÝ EFEKT

Fruity Flex /150 ml/
stylingová pasta, efektivní
styling, vůně ovoce

�

LESK

143 Kč

143 Kč

Gel-vosk /150 ml/
pro flexibilní fixaci s leskem,
vzhled mokrých vlasů

Vosk /150 ml/
pro lesk bez hranic,
pro uhlazování, vůně kokosu

179 Kč
Jam Extreme /150 ml/
rychloschnoucí gel pro objem
a dlouhotrvající účes

VÝRAZNÉ
PRAMÍNKY

SILNÁ
FIXACE

�

129 Kč
Pěnové tužidlo pro objem
strong /400 ml/

�

FLEXIBILNÍ
FIXACE

129 Kč
Pěnové tužidlo pro objem
normal /400 ml/

+

Dárek od nás v hodnotě 79 Kč

�

KREATIVNÍ

�

LESK

252 Kč
Lesk na vlasy ve spreji
/400 ml/ – pro výjimečný lesk
bez fixačních účinků

a

rm
zda

L’Oréal Professionnel

LISTOPAD / PROSINEC

vitamino
color

AKCE!
VŠE PRO DOKONALOU BARVU
Kupte: 10 tub z rodiny Majirel
dle vlastního výběru

ZÍSKÁTE ZDARMA:
1 oxidant
1 Vitamino color mléko
Nabídněte
svým zákaznicím
jedinečnou barvu
NOVÁ TECHNOLOGIE

V

S A L O N E C H

Majirel

P Ř E D N Í C H

· 100% krytí bílých vlasů
· více než 120 odstínů
· péče o všechny 3 zóny
vlasového vlákna
· dlouhodobý efekt

S V Ě T O V Ý C H

vitamino color mléko
ZACHOVEJTE LESK A SYTOST
BAREV MAJIREL
• dlouhodobá ochrana barvy
• dodává zářivý lesk
• vlasy jsou vyživené,
hedvábné na dotek a zářivě lesklé

K A D E Ř N Í K Ů
5

Vitality’s

LISTOPAD / PROSINEC

9 barev Green + ZDARMA vánoční
balíček CLEO
ceny

34 %

Cena akce 1 071 Kč
Dárek od nás v hodnotě 360 Kč

+
Vitality’s Green Collection /100 ml/ – 119 Kč
(dle vlastního výběru)

2 melíry Art za SUPER cenu 499 Kč
Běžná cena za melír v dóze a náhradní náplň 778 Kč
Zakoupíte-li si jeden ze 3 druhů melírů dostanete náhradní náplň
ZDARMA.

šetříte

+

ZDARMA
CLEO yogurt viso

zdarma

Vitality’s Art Absolute /100 ml/ – 164 Kč
(dle vlastního výběru)

6

+

náhradní
náplň

+

• jemný obličejový peeling s kiwi 150 ml
• hydratační obličejová maska s medem
2 ks po 7,5 ml
• jemně čistící obličejová pěna
s jahodou 150 ml

25 %

ZDARMA

Melír Art White /500 g/
mikrogranulový rychlý
odbarvovač

6 barev Art + ZDARMA vánoční
balíček BonBons
ceny
Cena akce 984 Kč
Dárek od nás v hodnotě 250 Kč

Melír Art Blu /500 g/
kompaktní odbarvovací
prášek

náhradní
náplň

šetříte

+
zdarma
BONBONS Love Fantasy

• dětská EDT Oxygen Bubble 50 ml
• dětský deodorant Pink Grapefruit 75 ml
• dětská kabelka

36 %
ZDARMA
náhradní náplň

Melír Art Deco-Jo /400 g/
odbarvovací prášek
s jojobovým olejem pro slabé
a jemné vlasy

ceny
šetříte

Wella
1 Lifetex a 1 High Hair
+ ZDARMA termo hrnek

Kč

Zakoupíte-li si 1 jakýkoliv výrobek z řady
Lifetex – péče o vlasy a 1 jakýkoliv
výrobek ze stylingové řady High Hair
dostanete ZDARMA exkluzivní termo
hrnek s potiskem.

zdarma

4 barvy + ZDARMA pletená čepice-ušanka
ilustrační foto

27 %

Dárek od nás v hodnotě 249 Kč

ceny
šetříte

+
zdarma

3 Color Touch + ZDARMA 1 Color Touch
Akce platí do vyprodání zásob.

(dle vlastního výběru)

Koleston Perfect /60 ml/ – 229 Kč

Cena akce 916 Kč
Dárek od nás v hodnotě 250 Kč

Akce platí do vyprodání zásob.

+

Cena akce 639 Kč
Dárek od nás v hodnotě 213 Kč

33 %

ceny
šetříte

+
zdarma

(dle vlastního výběru)

Balíček obsahuje:
• 1 ks Lifetex Extra
Rich Self Warming
Mask 150 ml – 293 Kč
– 30ti sekundová
samozahřívací kúra na
poškozené vlasy
• 1 ks High Hair Gloss
serum – lesk
ve spreji 75 ml – 256 Kč
• ZDARMA korálky

399

Color Touch /60 ml/ – 213 Kč

Vánoční balíček

LISTOPAD / PROSINEC

7

Schwarzkopf Professional

LISTOPAD / PROSINEC

zdarma

3 Igora Vibrance + ZDARMA
1 Igora Vibrance lotion 4%
Igora Vibrance lotion 4% /1 l/ – 195 Kč

(dle vlastního výběru)

Igora Vibrance /60 ml/ – 173 Kč

8

Cena akce 589 Kč
Dárek od nás v hodnotě 202 Kč

+

Igora Vario
Blond 450 g – 589 Kč
• parfemovaný bezprašný
melírovací pudr

ceny
šetříte

+
zdarma

ceny
šetříte

BC Silver Shampoo
250 ml – 202 Kč
• šampon se stříbrnými
reflexy
• pro zesvětlené,
odbarvené a šedivé vlasy
• neutralizuje žlutý
nádech vlasů

zdarma

SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ NABÍDKA
2 BC + ZDARMA 1 BC

Cena akce 519 Kč
Dárek od nás v hodnotě 195 Kč

38 %

34 %

86 %

ceny
šetříte

Cena akce 404 Kč
Dárek od nás v hodnotě 346 Kč
Vyberte si ze tří nabídek:
I. BC REPAIR – regenerační řada

• BC Repair Shampoo 250 ml – 202 Kč
• BC Repair Conditioner 200 ml – 202 Kč
• BC Repair Treatment 200 ml – 346 Kč ZDARMA

II. BC MOISTURE – hydratační řada

• BC Moisture Shampoo 250 ml – 202 Kč
• BC Moisture Conditioner 200 ml – 202 Kč
• BC Moisture Treatment 200 ml – 346 Kč ZDARMA

III. BC COLOR – řada pro zářivou barvu

• BC Color Shampoo 250 ml – 202 Kč
• BC Color Conditioner 200 ml – 202 Kč
• BC Color Treatment 200 ml – 346 Kč ZDARMA

Ilustrační foto

+

ceny
šetříte

100-1 Mrazivý cendré

33 %

(dle vlastního výběru)

Igora Royal /60 ml/ – 218 Kč

Cena akce 1 308 Kč
Dárek od nás v hodnotě 436 Kč

1 melírovací pudr + ZDARMA 1 šampon
se stříbrnými reflexy
100-98 Fialový zářivě červený

6 barev Igora Royal + ZDARMA 2 nové
melírovací odstíny Igora Royal Fashion+

Schwarzkopf Professional NOVINKY

LISTOPAD / PROSINEC

BC STYLING TREAT nová pečující stylingová řada
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC

Styling Volume Lotion – objemový sprej pro jemné vlasy 200 ml – 236 Kč
Styling Bodyfying Mousse – tvarující pěna s krémovou konzistencí 200 ml – 209 Kč, 500 ml – 379 Kč
Styling Smoothing Milk – uhlazující mléko pro max. rovné vlasy 125 ml – 261 Kč
Styling Curl Balm – tvarující balzám pro vlnité vlasy 100 ml – 293 Kč
Styling Shine Spray – velmi jemný sprej pro zářivý lesk 100 ml – 144 Kč
Styling Control Hairspray – silný sprej pro dlouhodobou fixaci 50 ml – 144 Kč, 300 ml – 233 Kč, 500 ml – 333 Kč
Styling Refreshing Spray – sprej pro oživení suchých vlasů 150 ml – 249 Kč

II. PAKET

VÝROBKY LZE ZAKOUPIT
I JEDNOTLIVĚ!

ěné
ZvýhodnNOVÝ
a
pakety n styling
pečující

PAKET OBSAHUJE:
1 ks BC Styling Bodyfying Mousse 200 ml
1 ks BC Styling Smoothing Milk 125 ml
1 ks BC Styling Shine Spray 100 ml
1 ks BC Styling Control Hairspray 300 ml
ZDARMA:
1 sada BC Repair Shampoo 250 ml
+ BC Styling Control Spray 50 ml
1 sada BC Color Shampoo 250 ml
+ BC Styling Control Spray 50 ml

Cena paketu 847 Kč
Dárek od nás v hodnotě 692 Kč

I. PAKET
PAKET OBSAHUJE:
1 ks BC Styling Volume Lotion 200 ml
1 ks BC Styling Curl Balm 100 ml
1 ks BC Styling Refreshing Spray 150 ml
ZDARMA:
1 sada BC Repair Shampoo 250 ml
a BC Styling Control Spray 50 ml
1 sada BC Color Shampoo 250 ml
a BC Styling Control Spray 50 ml

ceny
šetříte

2 nové melírovací odstíny Igora Royal
Fashion+ 60 ml – 218 Kč

Cena paketu 778 Kč
Dárek od nás v hodnotě 692 Kč

89 %

82 %

100-1 Mrazivý cendré
ceny
šetříte

100-98 Fialový zářivě červený

+

ZDARMA vlásky
nových odstínů
do vzorníku
do vyprodání
zásob.

zdarma
9

Indola

LISTOPAD / PROSINEC

– vytvoří ochrannou vrstvu na pokožce
bránící zabarvení a podráždění kůže na
hlavě
– určený k míchání s permanentní barvou
nebo se zesvětlujícím pudrem

NOVINKA

Jak funguje?
Kombinace Aloe Vera a látky bisabolol
uklidňuje pokožku a snižuje její přecitlivělost.
Přírodní olejový extrakt
z rostliny Limnanthes Alba navrací vlasům
jejich původní pružnost a pevnost.
Jak se používá?
Přidejte 2 dávky pumpičkou ke 120 ml
namíchané barvicí směsi nebo 1 dávku
k 60ml barvicí směsi a dobře promíchejte.
Extra Tip:
NN2 můžete aplikovat také samostatně na
vlasovou linii před nanesením barvicí směsi,
trvalících nebo narovnávacích produktů.

POZOR! ěcí
vád
Akční za Kč,
9
cena 39 00 Kč
1
ušetříte31. 12. 2007
Platí do

Cena akce 594 Kč
Dárek od nás v hodnotě 180 Kč

30 %

ceny
šetříte

+

Kč
n 60 ml – 99
barva Professio
Permanentní
výběru)
(dle vlastního

zdarma

Běžná prodejní cena za balení 250 ml – 499 Kč

Oxidační krém Profession 1 l – 180 Kč
(dle vlastního výběru – 2%, 6%, 9%, 12%)

6 barev + ZDARMA 1 aktivátor

Speciální produkt Profession NN2

3 výrobky INNOVA + ZDARMA dárkový balíček
Zakoupíte-li si 3 jakékoliv výrobky z řady péče a stylingu INNOVA dostanete ZDARMA
dárkové balení se 3 mini výrobky Innova.

Akční nabídka s NOVINKOU

10 barev + ZDARMA 1 NN2

Dárek od nás v hodnotě 169 Kč

+

Kč
n 60 ml – 99
barva Professio
Permanentní
výběru)
(dle vlastního

10

zdarma

Cena akce 990 Kč
Dárek od nás v hodnotě 399 Kč

40 %

ceny
šetříte

INNOVA – PŘÍPRAVKY PÉČE O VLASY
HYDARATACE
� Hydrate Shampoo /300 ml/ – hydratační šampon – 169 Kč
� Hydrate Condicioner /250 ml/ – hydratační kondicionér – 169 Kč
� Hydrate Shampoo /1,5 l/ – hydratační šampon – 499 Kč
BARVA
� Color Shampoo /300 ml/ – šampon pro barvené vlasy – 169 Kč
� Color Conditioner /250 ml/ – kondicionér pro barvené vlasy – 169 Kč
� Color Treatment /200 ml/ – kúra pro barvené vlasy – 199 Kč
REGENERACE
� Repair Shampoo /300 ml/ – regenerační šampon – 169 Kč
� Repair Conditioner /250 ml/ – regenerační kondicionér – 169 Kč
� Repair Treatment /200 ml/ – regenerační kúra – 199 Kč
� Repair Shampoo /1,5 l/ – regenerační šampon – 499 Kč
� Repair Conditioner /1,5 l/ – regenerační kondicionér – 499 Kč
� Repair Treatment /1 l/ – regenerační kúra – 499 Kč
SPECIÁLNÍ PÉČE
� Specialists anti dandruff shampoo /300 ml/ – šampon proti lupům –
169 Kč
� Specialists anti grease shampoo /300 ml/ – šampon pro hloubkové
čištění vlasů – 169 Kč

zdarma
INNOVA – STYLING
FLEFIBILNÍ FIXACE
� Flexible Spray /300 ml/ – vlasový sprej – 179 Kč
� Flexible Spray /500 ml/ – vlasový sprej – 229 Kč
� Flexible Mousse /300 ml/ – pěna pro objem účesu – 189 Kč
� Shine Spray /300 ml/ – vlasový spray pro maximální lesk – 199 Kč
� Thermo Protector /300 ml/ – ochr. před účin. tep. ze styl. přístrojů – 239 Kč
� Flexible Wax /75 ml/ – vosk – 209 Kč
� Gloss Cream /100 ml/ – krém pro vytvoření struktury a lesku – 209 Kč
SILNÁ FIXACE
� Strong Spray /300 ml/ – vlasový sprej – 179 Kč
� Strong Spray /500 ml/ – vlasový sprej – 229 Kč
� Strong Mousse /300 ml/ – pěna pro objem účesu – 189 Kč
� Volume Cream /200 ml/ – krém pro extra objem – 219 Kč
� Curl Cream /150 ml/ – krém pro vlnité vlasy – 199 Kč
� Fibre Gum /130 ml/ – kreativní guma pro vytváření struktury – 199 Kč
� Strong Gel /250 ml/ – gel – 229 Kč
� Gel Spray /300 ml/ – gel ve spreji – 259 Kč
ULTRA SILNÁ FIXACE
� Ultra Strong Spray /300 ml/ – vlasový sprej – 179 Kč
� Ultra Strong Gel /250 ml/ – gel – 229 Kč
� Glue /150 ml/ – 239 Kč
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60 celobarevných stran je þlenČno do tématických celkĤ:
mozaika | výstavy, veletrhy, akce | info | trendy | odborné téma
novinky | inspirace | pĜedstavujeme | nails | technologie | step by step

ŘÍJEN/LISTOPAD
5-2007
CENA 60 KČ/2 �

hra barev

9
771801 072008

Fotodepilace
Podzimní trendy
Masá•e, historie a souþasnost

ýasopis se svČ•í moderní graﬁkou a mno•stvím informací je urþen
pro všechny odborníky, kteĜí chtČjí být v „obraze”, mají zájem o svĤj
obor a chtČjí uspČt.

PĜedplaĢte si þasopis studiozone na telefonu

05

267 216 529

Placená inzerce

TRENDY | INSPIRACE | STEP BY STEP | TECHNOLOGIE

V říjnovém čísle studiozone se slovem a obrazem vracíme k některým zářijovým akcím, jako byl úspěšný
podzimní veletrh World of Beauty & Spa, ve zkratce informujeme o Picasso Hair Show a dalších významných událostech „babího léta“.
Představujeme vítěze jednotlivých kategorií prestižní soutěže AIPP Awards, kterou každoročně vyhlašuje
mezinárodní organizace odborného tisku a stačili jsme zaznamenat i jména vítězů Wella National Trend
Vision Award 2007.
Nominace na ceny Czech & Slovak Haidressing Awards 2007 jsou přehlídkou známých i méně známých
jmen talentovaných českých a slovenských kadeřníků.
Podzimní hru barev představily kolekce Modern Life Essential Looks od Schwarzkopf Professional,
The Chocolate Cherry od Matrix i kolekce anglického kadeřníka Michaela Barnese, Jana Pešana či Akademie
Gandini Praha. Pánské účesy jsou prezentovány další částí rozsáhlé podzimní kolekce Diadema.
Postupy step by step, kde dominuje Sanrizz, kadeřnické a kosmetické novinky, trendy líčení, laserová poradna, přehled akcí u nás i v zahraničí a další inspirativní stránky na vás čekají v novém čísle studiozone.

Londa

LISTOPAD / PROSINEC

149 Kč

35 %

ceny
šetříte

Cena akce 298 Kč
Dárek od nás v hodnotě 143 Kč

• perfektní tvar a lesk
• UV filtr
• obsahuje provitamin B5

Nutri-Milk Spray
200 ml – 149 Kč
• ošetřující a ochranné
mléko
• pro suché
a poškozené vlasy
• obsahuje provitamin B5

Londa Style Gloss Spray Shine XXL 300 ml
300 ml za cenu 150 ml
Akční cena

48 %

163 Kč
• brilantní svítivost a výrazný lesk
• UV filtr
• obsahuje provitamin B5
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+
zdarma

Colour Shampoo 200 ml – 75 Kč
– šampon pro zářivou barvu vlasů
Colour Conditioner 200 ml – 68 Kč
– balzám pro zářivou barvu vlasů

ceny
šetříte

LISTOPAD

NEBO

Permanent Form Volume Finisher – 296 Kč

Cena akce 950 Kč
Dárek od nás v hodnotě 296 Kč

Permanent Form Volume Starter S – 475 Kč
– objemový permanentní styling

Permanent Form Volume Starter N – 475 Kč
– objemový permanentní styling

31 %

zdarma

+

5 styling výrobků + ZDARMA 3 nové
barevné melíry (red, orange, violet)
a vzorník

2 permanentní stylingy + ZDARMA
1 finisher

ceny
šetříte

LISTOPAD / PROSINEC

2 Nutri-Milk Spray + ZDARMA
šampon a kondicionér

Londa Style Hairlac Ultra Strong 500 ml
Akční cena

Subrína Professional

5 styling výrobků + ZDARMA
5 barev FORTE (06, 56, 65, 76, 85)
a CD účesů STEP by STEP
zdarma

Ilustrační foto

PROSINEC
STYLING – instyle NOVINKA
Gel Ultra Strong 150 ml – ultra silný gel – 99 Kč
Briliant Cream 200 ml – 108 Kč
Build Up 150 ml – objemový lotion – 129 Kč
Wet Gel 150 ml – gel pro mokrý vzhled – 126 Kč
Wax 100 ml – vosk – 131 Kč
Modelling Cream 100 ml – modelovací krém – 147 Kč
Gel Wax 100 ml – gel vosk – 145 Kč
Straightener 200 ml – přípravek pro žehlení vlasů – 157 Kč
Extreme gel 150 ml – 106 Kč
Gel strong 250 ml – 127 Kč
Gel extra strong 250 ml – 127 Kč
Lak strong 150 ml – 108 Kč
Lak extra strong 150 ml – 108 Kč
Lak strong spray 500 ml – 139 Kč
Lak extra strong spray 500 ml – 139 Kč
Hair Shine 150 ml – lesk na vlasy – 168 Kč
Tužící pěna strong 300 ml – 137 Kč
Tužící pěna flexible 300 ml – 137 Kč
Spray gel 150 ml – okamžitý účinek – 109 Kč

Selective Professional

LISTOPAD / PROSINEC

Gestil-BES

LISTOPAD / PROSINEC

3 balzámy + 1 ZDARMA

Cena akce 595 Kč
Dárek od nás v hodnotě 119 Kč

Zakoupíte-li si 3 ks balzámu Wonder 300 ml dostanete čtvrtý ZDARMA.

20 %

ceny
šetříte

+

Oligomineral Creme
/100 ml/ – 119 Kč

5 barev + ZDARMA 1 barva

Cena akce 495 Kč
Dárek od nás v hodnotě 165 Kč

+

zdarma

1 melír + ZDARMA
1 vyhlazovací mléko Smooth

44 %

ceny
šetříte

Decolorvit Plus
s platinovým efectem
/500 g/ – 495 Kč

Papírový ručník Royal 75 ks
+ 25 ks ZDARMA

Gestil Wonder balzám 300 ml – 165 Kč

zdarma

+

Vyhlazovací mléko Smooth
/150 ml/ – 220 Kč

Cena akce 495 Kč
Dárek od nás v hodnotě 220 Kč

• regenerační vlasový
balzám
• obsahuje výtažky
z bambusu

Crazy Directions

zdarma

33 %

ceny
šetříte

LISTOPAD / PROSINEC

3 barvy + 1 ZDARMA
Zakoupíte-li si 3 ks barvy Crazy Directions
(dle vlastního výběru) dostanete čtvrtou ZDARMA.

Cena akce 540 Kč
Dárek od nás v hodnotě 180 Kč

Odstíny:
Tulip – tulipán
Rose Red – červená růže
Pillarbox Red – zářivě červená
Mandarin – mandarinka
Flamingo Pink – zářivě růžová

33 %

ceny
šetříte

Antlantic Blue – atlantická modř

Běžná cena 438 Kč
Akční cena 329 Kč

25 %

ceny
šetříte

Ilustrační foto

Lagoon Blue – modrá laguna
Crazy Directions 90 ml – 180 Kč
• gelová barva na vlasy
• rychlá doba působení 15–30 min.
• aplikace bez použití peroxidu
• aplikace pouze na odbarvené
vlasy
• široký výběr z moderních odstínů

Midnight Blue – půlnoční modrá
Spring Green – jarní zelená
Bright Daffodil – zářivě žlutá
Violett – fialová
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LISTOPAD / PROSINEC

2 šampony + ZDARMA
1 kondicionér a 1 sprchový gel

S’nonas

2 Glitter Spray + 1 ZDARMA
Cena akce 138 Kč
Dárek od nás v hodnotě 69 Kč

Cena akce 272 Kč
Dárek od nás v hodnotě 96 Kč

+

Daily Moisturizing Shampoo
250 ml – 136 Kč

• pečující šampon pro suché vlasy
• tonizuje a zvláčňuje vlasovou
pokožku

platí do vyprodání zásob.

zdarma

= tuto akci Vám nabízí pouze Hair Servis
= tip na vánoční dárek
14

revitalizační sprchový gel Denim
250 ml – 45 Kč

ceny
šetříte

Daily Conditioner
50 ml – 51 Kč

35 %

Easy

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

rma

zda

50 %

ceny
šetříte

LISTOPAD / PROSINEC

1 dvoufázový kondicionér 500 ml
+ ZDARMA 1 dvoufázový kondicionér

200 ml

Cena akce 219 Kč
Dárek od nás v hodnotě 139 Kč

63 %

ceny
šetříte

• dvoufázový kondicionér
• neoplachuje se
• regenerace pro suché ztrvalené a přirozeně
vlnité vlasy
• usnadňuje rozčesávání vlasů
• okamžitý účinek

+

rma

zda

Easy /200 ml/ – 139 Kč

• jemně čistí a zlepšuje kvalitu vlasů
a vlasové pokožky
• pro normální a mastné vlasy
• pšeničný protein dodává lesk a sílu
• tonizuje a zvláčňuje vlasovou
pokožku

dle vlastního výběru

Daily Shampoo 250 ml – 136 Kč

+

LISTOPAD / PROSINEC

Easy /500 ml/ – 219 Kč

American Crew

NOVINKY

PROSINEC

Balmain

PROSINEC

Vlasy snů:
MEMORY HAIR – první vlasy s pamětí.

Double Hair 40 cm (set 5-ti kusů)
+ ZDARMA kosmetická taštička

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

Zkoupíte-li si 1 balení Double Hair (odstín dle vlastního výběru) získáte
kosmetickou taštičku Bailman ZDARMA.

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

Balmain Double Hair – široké prameny vlasů – balení 3 999 Kč
(Balení obsahuje: 5 ks x 9 cm širokých pramenů vlasů,
délka 40 cm, 10 pramínků, 30 mikrospojů, ochranný plastový pomocník-rozdělovník vlasů)

Cena akce 3 999 Kč
Dárek od nás v hodnotě 969 Kč
rma

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

zda

+

Do vyprodání zásob.

K
DÁRE
TIP NA

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

před

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

27 %

ceny
šetříte

po aplikaci Double Hairu, barva odstínu – blond

Balmain

Nabízíme 9 přírodních odstínů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

blond – slonová kost / 613 (L10)
měděně-červená / 130
mahagon / 33
zlatý blond / 27 (L8)
blond / 22
blond / 21
středně tmavý blond /10 (L6)
středně hnědá / 4
černá / 1B

před
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BaByliss

LISTOPAD / PROSINEC

Zakoupíte-li si trojkulmu (2269E) nebo žehličku (22558RE) BaByliss
dostanete ZDARMA ventilátor.

Trojkulma BaByliss PRO BAB2269E

Akční cena

1 790 Kč

Trojkulma
• průměr 22/19/22 mm
• turmalínový a keramický povrch
• 13 pozic regulace teploty
• tlačítko on/off
• sklopný stojánek
• otočný kabel 1,95 m

Hair Majesty

LISTOPAD / PROSINEC

Žehlička na vlasy Hair Majesty HM-4011
Žehlička na vlasy
• keramické pláty s povrchovou úpravou – Turmalín
• šířka plátu 24 mm, regulace výkonu, tlačítko on/off
• systém WET&DRY pro suché a vlhké vlasy – odvod
páry speciálními průchody
• velmi rychlé zahřátí plátů (do 30 sekund)
• otočný kabel 2,7 m
ZDARMA 3 pinety

Akční cena

999 Kč

Žehlička na vlasy BaByliss PRO BAB22558RE
Akční cena

1 290 Kč
Žehlička na vlasy
• 35 mm keramické pláty
• 6 regulací teploty (120–220°C)
• rychlé zahřátí plátů (125 °C do 40 sec.)
• tlačítko on/off
• ergonomická rukojeť
• otočný kabel 2,70 m

zdarma
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Ventilátor Rohnson R-800
• příkon 35 W
• stolní,w průměr 23 cm
• prstencový otočný vypínač
• 2 rychlosti
• kovová ochranná mřížka
• velmi tichý a stabilní

+

Zdarma Hot dog Rohnson R-222
• příkon 350 W
• světelná indikace provozu
• snadná příprava párku v rohlíku,
kukuřice atd.

a

rm
a
d
z

NO

K
VIN

A

1490,-Kč
Profesionální keramická žehlička HM-4012

ZDARMA Nerezová varná konvice R-724 Alva

•
•
•
•

•
•
•
•

šířka plátů 26mm, regulace teploty (±) od 100 – 190°C
automatické vypnutí při nečinnosti po 60min.
LCD display, délka otočného kabelu 3m
ZDARMA teplu odolná odkládací (cestovní) taštička

příkon 2000W, objem 1,7l, vodoznak na rukojeti
nerezové ploché dno, filtr proti vodnímu kameni
360° otočný kruhový podstavec
světelná indikace provozu

999,-Kč
Vysoušeč vlasů HM-5010
• lehký AC motor s příkonem 1800W
• Keramická technologie
• 2 rychlosti / 3 teploty

ZDARMA Hot Dog R-222
• příkon 350W, světelná indikace provozu
• příprava párku v rohlíku, popcornu, kukuřice atd.

Pouze do vyprodání z á sob.

ww w.rohnson.cz

Wigo

LISTOPAD / PROSINEC

1 keramická žehlička Wigo + ZDARMA
lesk a DVD

Akční cena 1 199 Kč
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

+

Akční cena 1 899 Kč

zdarma

1 keramická žehlička Vidal Sassoon
+ ZDARMA 1 DVD
Vidal Sassoon 5316
• 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

Akční cena 890 Kč
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+

1 keramická žehlička Wigo
+ ZDARMA sada 6-ti DVD

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

+

Sada 6-ti DVD s Jean-Paul BELMONDEM.

zdarma

zdarma

Wigo

LISTOPAD / PROSINEC

Ionizační fén WIGO + ZDARMA 2 DVD
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

Fén Wigo WG 5617
+ ZDARMA sada 6-ti DVD
Akční cena 1 999 Kč

+

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 rychlost a 2 nastavení teploty
• profesionální přepínače, tlačítko studeného vzduchu
• úzká vzduchová tryska, odnímatelný kryt sacího otvoru
• 3 m profesionální šňůra

zdarma

Běžná cena 1 499 Kč
Akční cena 1 299 Kč

Fén Wigo WG 5618
+ ZDARMA řasenka

zdarma

+

Strojek Wigo + ZDARMA řasenka
Akční cena 1 890 Kč

Příslušenství:
6 stříhacích nástavců (3, 6, 9, 13, 19, 25 mm),
lubrikační olej, 175 mm hřeben, čistící štětec

NOVINKA

NOVINKA
Akční cena 1 799 Kč

zdarma

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

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

zdarma

19

Wigo

LISTOPAD / PROSINEC

kulma WIGO WG 5295 + ZDARMA 2 DVD
Kulma WIGO 5295
• 25 mm nano keramická kulma
• pogumovaná rukojeť
• variabilní nastavení teploty – max. 200°C
• extra dlouhá studená špička
• bezpečnostní stojan
• 3 m profesionální otočná šňůra

NOVINKA

• WG 5294 – 19 mm
• WG 5293 – 13 mm
• WG 5292 – 10 mm

Vidal Sassoon

PROSINEC

1 Vidal Sassoon
+ ZDARMA 2 výrobky Schwarzkopf
Zakoupíte-li si 1 z prezentovaných výrobků
WIGO dostanete ZDARMA 2 výrobky
Schwarzkopf.

NOVINKA

zdarma
Akční cena 1 299 Kč

Akční cena 1 199 Kč

Valera

LISTOPAD / PROSINEC

Akční vánoční cena:

1490 Kč

Nahřívací natáčky Valera Quick 24
pro nekonečné množství různých vln
a kudrlinek
• ultra rychlé zahřátí natáček
• 24 sametových natáček (8 velkých,
8 středních, 8 malých)
• 24 skřipců
• kabel, světelná signalizace
zapnuto/vypnuto
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Žehlička WIGO VS 107
• 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

43 %

ceny
šetříte

NEBO

Kulmo-žehlička
WIGO VS 114
• 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

NOVINKA

Akční cena 1 299 Kč

+

OSIS Flatliner – Iron Serum
200 ml – 205 Kč
• sérum pro žehlení vlasů
• kontrola ultra rovných vlasů
• dlouhotrvající efekt
• ochrana proti vlhkosti

OSIS Slick – Flattening Liquid
200 ml – 349 Kč
• pro rovnání vlasů fénováním
• přirozený lesk
• dlouhotrvající uhlazený efekt
• zvlhčující účinek

zdarma

Tondeo

LISTOPAD / PROSINEC

Ionizační keramická
žehlička Tondeo

Akční cena 1 990 Kč

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

Tondeo strojek + ZDARMA Tondeo
konturovací strojek

40 %

Strojek Tondeo ECO XP
• profesionální stříhací strojek s nabíjecí základnou
• přesný a individuální zástřih
• tichý chod, bez vybrací, čas nabíjení do 60 minut
• celokovová hlavice o šíři 46 mm
• 2 rychlosti, 3 přednastavené délky zástřihu
• délky zástřihu: 0,1–3 mm
• součást vybavení: olej, hřebínky 4, 8, 12, 20 mm,
čistící kartáček

Strojek Tondeo ECO S
• dobíjecí system přes nabíjecí stanici
• pro přesné kontury, rychlý výměnný systém
• funkce rychlého a snadného čištění
• šíře stříhací hlavice: 30 mm
• součást vybavení: olej, čistící kartáček,
hřebínky 5 a 10 mm

zdarma

LISTOPAD / PROSINEC

Ermila Bella
Akční cena 1 750 Kč
Ermila Bella strojek
• prvotřídní elegantní design
• snímatelná ocelová hlavice
• zastřihává vlasy bezpečně, těsně u pokožky
• stříhací hlavice široká 30 mm, umožňuje
rozmanité formy zástřihu a přesnou konturu
• bez vibrací, super tichý
• 220–240 V, 50–60 Hz
• váha: 130 g

Ermila Bellissima
ceny
šetříte

Cena 6 990 Kč

Dárek od nás v hodnotě 2 790 Kč

Ermila

Akční cena 3 900 Kč
Ermila Bellissima strojek
• stříhací sada z ušlechtilého kovu,
• silně výkonný střih, vzhledem k vysoce precizní
brousící technologii,
• rychlý výměnný systém stříhací sady,
• délky střihu 0,7–3 mm,
• seřízený motor se stálou střihací silou,
• nezávislý na stavu baterie nebo jakosti vlasů,
• akustický informační systém při nabíjení baterie,
• kontrolní ukazatel stavu baterie a nabíjení.
• akustická ochranná funkce před obroušením
• 220–230 V, 50–60 Hz
• váha: cca 300 g

Zboží kromě nábytku, zasíláme i na dobírku do 48 hodin.
Ceny jsou uváděny včetně DPH a jsou platné k 1. 11. 2007.
Akce trvají do vyprodání zásob, informujte se u svého prodejce.
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Moser

LISTOPAD / PROSINEC

Stříhací strojek MOSER ChromStyle 1871
+ ZDARMA zastřihávač nosních chloupků
MOSER 1559
běžná cena strojku 4 390 Kč
běžná cena zastřihávače 459 Kč

30 %

ceny
šetříte

Jaguar
Strojek Jaguar CM 2000
• Ergonomický tvar
• 2,8 m dlouhý kabel
• Posuvná hlava, se kterou docílíte délky
střihu, dalších délek docílíte pomocí 6-ti
hřebenových
nástavců, které jsou součástí balení
Jaguar strojku
• olejíček na hlavu strojku součást balení

Strojek Moser ChromStyle
• nůž z nerezové oceli, snadnější čištění nože
• integrovaný posuvný nůž
• processorem řízená konstantní rychlost motoru
• zvukový informační systém, indikátor nabití LED

Běžná cena 2 998 Kč
Akční cena 2 100 Kč

Výbava strojku
• plastový hřeben 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
• olej a štětec na čištění
• nabíjecí stojan a adaptér s 3 m kabelem

Klimazon

Vydrží až 100 minut na jedno nabití!

HairMaster Olymp
zdarma

• určený pro urychlení doby působení
při barvení, trvalé a k sušení vlasů
• digitální ovládání
• přednastavení programů pro různé
chemické úkony

Běžná cena 46 800 Kč
Akční cena 39 900 Kč
Zastřihávač nosních a ušních
chloupků a obočí
• bateriový provoz (AA-LR6 1,5 V)
• nerezový stříhací systém
• vodotěsné provedení pro bezpečné
a bezproblémové použití i v koupelně
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Možnost koupě na splátky!
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Akční cena 3 390 Kč

+

LISTOPAD / PROSINEC

30 %

ceny
šetříte

LISTOPAD / PROSINEC

Nůžky

LISTOPAD / PROSINEC

Jaguar Solingen – Diamond

Jaguar Solingen – Finesse

• neobvyklé prvky designu a funkčnosti
• Friodur® – technologie kalení
• ideální pro klouzavý střih, šroub VARIO PLUS® jemné nastavení
• obě strany hladce broušené a honované
• konvexně tvarované břity s integrovaným ostřím
• vysoce lesklý vzhled
• ergonomický tvar

•
•
•
•
•
•
•
•

� Art. No. 20150
� Art. No. 20155
� Art. No. 20160

5.0" / 13,0 cm
5.5" / 14,0 cm
6.0" / 15,5 cm

4 548 Kč
4 618 Kč
4 688 Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 948 Kč
4 998 Kč

+ ZDARMA
taburet Emil

®

+ ZDARMA
taburet Emil

5.25" / 13,5 cm 12 888 Kč
5.75" / 15,0 cm 12 888 Kč

Jaguar Solingen – Evolution Flex

5.25" / 13,5 cm 8 498 Kč
5.75" / 15,0 cm 8 498 Kč
6.5" / 17,0 cm 8 498 Kč

Premium Class – nejvyšší třída
japonské ostří
micro karbidové ostří pro vysokou životnost břitů
možnost individuální volby oček
břity se přibližují parametrům žiletek
neobvyklé prvky designu a funkčnosti
Friodur – technologie kalení
ideální pro klouzavý střih, šroub VARIO PLUS® jemné nastavení
obě ostří zakončena speciálním honováním tz. kulaté ostří
+ ZDARMA
konvexně tvarované břity s integrovaným ostřím
taburet Emil
vysoce lesklý vzhled
• pohyblivý palec s možností aretace, umožňuje více volnosti při střihu
• absorbuje sílu palce do kloubu proto jdou nůžky přesně

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• know how Jaguar Solingen
skloubené s tradiční japonskou
technologií
• Premium Class – nejvyšší třída
• kobaltová ocel
• břity se přibližují parametrům žiletek
• Friodur® – technologie kalení
• ideální pro klouzavý střih, šroub VARIO PLUS® jemné nastavení
• obě ostří zakončena speciálním honováním tz. kulaté ostří
• konvexně tvarované břity s integrovaným ostřím
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8 488 Kč
8 488 Kč

Premium Class – nejvyšší třída
japonské ostří
micro karbidové ostří pro vysokou životnost břitů
možnost individuální volby oček
břity se přibližují parametrům žiletek
neobvyklé prvky designu a funkčnosti
Friodur – technologie kalení
ideální pro klouzavý střih, šroub VARIO PLUS® jemné nastavení
obě ostří zakončena speciálním honováním tz. kulaté ostří
konvexně tvarované břity s integrovaným ostřím
vysoce lesklý vzhled

� Art. No. 94525
� Art. No. 94575

Jaguar Japan

� Art. No. 88525
� Art. No. 88575
� Art. No. 88650

5.0" / 13,0 cm
5.5" / 14,0 cm

Jaguar Solingen – Evolution

• nůžky potažené keramikou pro delší životnost ostří
• obě strany hladce broušené a honované,
velmi vysoká tvrdost ocele
• ergonomický design
• vhodné pro alergiky na nikl
• silikonové futérko
• perfektně vybalancované
• ideální na klouzavý střih
5.0" / 13,0 cm
5.5" / 14,0 cm

®

� Art. No. 2020
� Art. No. 2021

Jaguar Solingen – Ceramic Fusion

� Art. No. 21151
� Art. No. 21156

Premium Class – nejvyšší třída
břity se přibližují parametrům žiletek
neobvyklé prvky designu a funkčnosti
Friodur – technologie kalení
ideální pro klouzavý střih, šroub VARIO PLUS® jemné nastavení
obě ostří zakončena speciálním honováním tz. kulaté ostří
konvexně tvarované břity s integrovaným ostřím
vysoce lesklý vzhled

+ ZDARMA
taburet Emil

®

� Art. No. 93525
� Art. No. 93575

5.25" / 13,5 cm 13 699 Kč
5.75" / 15,0 cm 13 699 Kč

Nůžky

LISTOPAD / PROSINEC

Kai Kasho – Ivory

Tondeo Orea Offset 5,5“

• promyšlený design, dokonalé zpracování
• jsou vyrobeny z vysoce uhlíkové nerezové oceli
• vynikající odolnost proti opotřebení
� KIV-55 OS / offset
� KIV-55 OS / offset

5.0"
5.5"

9 820 Kč
10 340 Kč

Cena 6 590 Kč

+ ZDARMA
taburet Emil

• vyrobeno z bezniklové, tvrzené, ložiskové oceli
• ergonomická forma nůžek Offset form
• hladké, leštěné ostří, ostré jako břitva
• systém šroubu z nitridu titanu

+ ZDARMA
taburet Emil

Kai Kasho – Green
• vyrobeny pomocí nejmodernější špičkové japonské
technologie s ručním dopracováním
• dokonalé ostří umožňuje jakýkoli střih
• jsou vyrobeny z vysoce uhlíkové nerezové oceli
• promyšlený design
• vynikající odolnost
proti opotřebení
� KGR-50 S / offset
� KGR-55 S / offset

5.0"
5.5"

11 730 Kč
12 680 Kč

Tondeo Supra Clasic 5,5“

+ ZDARMA
taburet Emil

• s precizními nožnicemi a perfektními rameny
• jsou speciálně určené pro kvalitní vlasy
• vyrobeno z bezniklové, tvrzené, ložiskové oceli
• super ostré, jemné a precizní
• systém s efektem vroubkované
vycpávky, nová technologie zabraňuje
zachytávání vlasů do šroubu

Cena 8 990 Kč

+ ZDARMA
taburet Emil

Kai Kasho – Design Master
• ergonomický tvar
• jsou vyrobeny z vysoce uhlíkové nerezové oceli
• dlouhodobá ostrost a vyváženost
� KDM-50 S / straight 5.0"
� KDM-55 S / straight 5.5"
� KDM-60 S / straight 6.0"

5 550 Kč
5 940 Kč
6 260 Kč

+ ZDARMA
taburet Emil

Běžná prodejní cena 2 290 Kč

Kai Kasho – Blue
• špičková japonská kvalita
• vynikající odolnost proti opotřebení
• jsou vyrobeny z vysoce uhlíkové nerezové oceli
• ergonomický tvar
� KCB-50 S / straight
� KCB-55 S / straight

5.0"
5.5"

Taburet Efalock Emil ZDARMA
k vybraným nůžkám

7 010 Kč
7 370 Kč

• 8 cm vysoký sedák, plynové pérování
• provedení: černá koženka,
na kolečkách

zdarma

+ ZDARMA
taburet Emil
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Placená inzerce

ČASOPIS

VÁŠ PRAKTICKÝ RÁDCE VE SVĚTĚ ÚČESŮ, KOSMETIKY A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

HAIR & Beauty vychází každý měsíc za 69 korun. K dostání u všech prodejců tisku
Vydavatelství
HIGH SOCIETY
Malířská 16
170 00 Praha 7
tel: 233 383 283
redakce@vydavatelstvihs.cz

Předplatné objednávejte na uvedené adrese

Zdravotní obuv pro kadeřníky
Boty BALDO

PROSINEC

Dopřejte svým nohám úlevu!

NOVINKA NA ČESKÉM TRHU!!!

Made in ITALY

Celosvětově unikátní obuv založena na výjimečném změkčujícím systému
je charakteristická speciální ocelovou pružinou. Boty BALDO jsou vyrobeny
z vysoce kvalitních materiálů (bukové dřevo, prvotřídní korek, pravá kůže)
a byly speciálně navržené pro kadeřnice.
Trávíte hodně času stáním na nohou? Víte, že dlouhodobé stání
a chůze způsobuje problémy s krevním oběhem a následně
celkovou únavu? Tak právě proto, ale hlavně pro Vás byla
navržena a vyrobena jedinečná obuv „BALDO“
BALDO je ojedinělá obuv na světě, která díky své unikátní konstrukci s pružinou spolehlivě tlumí otřesy, kterým čelí Vaše páteř
den co den. Základem je pružina ze speciální oceli jejíž testování
bylo svěřeno nejlepším Evropským laboratořím a ty ověřili její životnost a odolnost pro dlouhodobé pohodlné užívání.
Optimální elasticita pružiny mění každý krok v malé zdravotní
cvičení, které podporuje krevní oběh. Zásadním rozdílem oproti běžné obuvi je fakt, že speciální pružina eliminuje škodlivé
otřesy způsobené chůzí po tvrdém terénu (beton, dlažba),
rovnoměrně rozkládá váhu těla.

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

Cena 2 199 Kč

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

Cena 2 199 Kč

Tuto kvalitu a vlastnosti Vám přináší obuv BALDO díky materiálům
použitým k výrobě – bukovému dřevu, prvotřídnímu korku a přírodní
kůži. Tyto materiály jsou odolnější a flexibilnější, ale hlavně respektují
fyziologickou rovnováhu, kterou si Vaše chodidla zaslouží. V neposlední řadě jsou tyto materiály z přírodních zdrojů a tedy ekologické.
Snažíme se uspokojit co nejširší spektrum Vás – zákazníků a to jak
z pohledu komfortu, ale hlavně zdraví a tak nám v sortimentu
nechybí obuv s anatomicky tvarovanou stélkou.
Zařaďte se i Vy mezi tisíce zákazníků, kteří si ověřili kvalitu obuvi
BALDO a to nejen pro práci, ale i volný čas.

Tak méně únavy a více zdraví při nošení obuvi BALDO.
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Kadeřnické pomůcky
Kartáč Cerena

Profesionální metal kartáče

• s těmito jonickými kartáči budete vlasy vysoušet šetrně a rychleji
• ergonomický a moderní design
• hebké zářivé a zdravé vlasy

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

� typ 177 – průměr 55/60 mm

� typ 176 – průměr 45/48 mm

� typ 175 – průměr 35/38 mm

� typ 174 – průměr 16/27 mm

� typ 181

28

LISTOPAD / PROSINEC

199 Kč

� typ 1817 – průměr 16/27 mm

59 Kč

� typ 1818 – průměr 25/38 mm

59 Kč

� typ 1819 – průměr 33/48 mm

79 Kč

� typ 1820 – průměr 42/60 mm

79 Kč

� typ 1821 – průměr 58/73 mm

99 Kč

199 Kč

199 Kč

199 Kč

199 Kč

Kadeřnické pomůcky
3 + 1 ZDARMA
Zakoupíte-li si 3 ks keramického kartáče RUBIN
dle vlastního výběru dostanete čtvrtý kartáč
dle vlastního výběru ZDARMA.

LISTOPAD / PROSINEC

33 %

Cricket Silkomb
ceny
šetříte

Exkluzivně na českém trhu – japonská kvalita
Silikonové bílé hřebeny. Ideální pro stříhání černých a tmavých vlasů – kontrastní barva.
Antibakteriální hřebeny vyrobeny moderní technologií s přídavkem silikonu.

� typ 903 – průměr 41 mm

149 Kč

� typ 73/85PR10

165 Kč

� typ 904 – průměr 51 mm

149 Kč

� typ 74/85PR20

193 Kč

149 Kč

� typ 75/85PR25

193 Kč

� typ 905 – průměr 61 mm

� typ 76/85PR30

230 Kč

� typ 77/85PR50

199 Kč

� typ 78/85PR30

199 Kč

� typ 902 – plochý

� typ 927 – plochý

149 Kč

149 Kč

Made in Japan
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Kadeřnické pomůcky

LISTOPAD / PROSINEC

Stolek Jack

Papiloty – taštička 24 ks
různého průměru

NOVINKA

akční cena 285 Kč
• výška 90 cm
• průměr pracovní plochy 40 cm
• možné umístění 4 misek s rozmíchanou
barvící směsí
• prostor pro ukládání alu folií (s perforací)
• prostor pro ukládání tub barev a 2 oxidanty
• na kolečkách

– ohebné natáčky, odolné vůči chemikáliím
– balení obsahuje kombinaci průměrů:
∅ 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21 mm

cena: 2 490 Kč

Pláštěnka stříhací
– uzávěr na háčky

Natáčky na suchý zip Efalock
ø
ø
ø
ø
ø

baleno po 12ti kusech
ø 13 mm
23 Kč
ø 15 mm
27 Kč
ø 21 mm
30 Kč
ø 24 mm
37 Kč

28
32
36
40
44

mm
mm
mm
mm
mm

40
43
50
53
53

Běžná cena 150 Kč
Akční cena 120 Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

motiv fen hřeben

20 %

ceny
šetříte

Pláštěnka stříhací
– uzávěr na háčky

Běžná cena 250 Kč
Akční cena 200 Kč

Efalock břitva + ZDARMA 10 břitů

Pláštěnka barvící PVC

+

Břitva ergonomického tvaru s aluminiovým držadlem 990 Kč
Zdarma 10 náhradních břitů v hodnotě 400 Kč

40 %
30

ceny
šetříte

– černá a vínová
– uzávěr na háčky

zdarma

Běžná cena 150 Kč
Akční cena 120 Kč

20 %

ceny
šetříte

Fashion Creation

20 %

ceny
šetříte

Kadeřnický nábytek Ayala

LISTOPAD / PROSINEC

Zařízený salon do 7 dnů a navíc se slevou 10%!!!
Pokud si vyberete:
mytí Niagara s křeslem Toledo nebo Narcys (pouze v černé kožence P-S18, područky bukoniak) NEBO křeslo Toledo popř. Narcys na pneu bázi (pouze v černé kožence P-S18, područky
bukoniak), můžete si je hned odvézt nebo nechat zavézt a navíc získáte jako bonus od nás na toto zboží slevu 10%.

Salon Narcys

Salon Toledo

Mycí box Niagara s křeslem Narcys (16 215 Kč) a 1 křeslo Narcys (5 560 Kč)
na pneu bázi.

Mycí box Niagara s křeslem Toledo (15 559 Kč) a 1 křeslo Toledo (4 590 Kč)
na pneu bázi.

Cena před slevou 20 149 Kč
Cena po slevě 18 130 Kč

Cena před slevou 21 875 Kč
Cena po slevě 19 592 Kč

Křeslo Toledo
Cena před slevou 4 590 Kč
Cena po slevě 4 131 Kč
Křeslo Narcys
Cena před slevou 5 560 Kč
Cena po slevě 4 999 Kč

Mycí box Niagara
s křeslem Toledo
Cena před slevou 15 559 Kč
Cena po slevě 13 999 Kč

Mycí box Niagara
s křeslem Narcys
Cena před slevou 16 215 Kč
Cena po slevě 14 593 Kč
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Termín dodání platí do vyprodání skladových zásob,
po vyprodání garantujeme maximální dobu dodání
této akce 21 dnů.

Kadeřnický
nábytek Ayala
Wella
Mycí box EVEREST
– keramická mísa
hluboká

16 527 Kč
Mycí box ORINOKO
s křeslem Godot
– keramická mísa

Mycí box KOSMO
s křeslem Clio
– keramická mísa
hluboká

17 299 Kč

21 460 Kč

Mycí box STAR II
s křeslem Tifany
– keramická mísa
hluboká

Mycí box STAR I
s křeslem Monika
– keramická mísa

Mycí box STAR III
– keramická mísa
křeslo Carmen 02
cena 4 690 Kč

21 595 Kč
Mycí box STAR IV
– keramická mísa
hluboká

křeslo Liza 02
cena 2 490 Kč

10 298 Kč

13 623 Kč

Všechny uvedené 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.

Mycí box NIAGARA
s křeslem Greta
– keramická mísa

12 750 Kč

15 479 Kč

LISTOPAD / PROSINEC
Křeslo LENKA 01
hydraulická báze chrom
– 6 990 Kč

Křeslo MONIKA 01
hydraulická báze
chrom – 8 280 Kč

Křeslo LENKA 02
pneu báze černý kříž
– 4 560 Kč

Křeslo MONIKA 02
pneu báze chrom
– 5 240 Kč

Křeslo CARMEN 01
hydraulická báze chrom
– 8 590 Kč

Křeslo TOLEDO 01
hydraulická báze
chrom – 8 070 Kč

Křeslo CARMEN 02
pneu báze chrom
– 5 970 Kč

Křeslo TOLEDO 02
pneu báze chrom
– 4 590 Kč

Křeslo NARCYZ 01
hydraulická báze
chrom – 8 990 Kč

Křeslo GRETA 01
hydraulická báze chrom
– 8 990 Kč

Křeslo NARCYZ 02
pneu báze chrom
– 5 660 Kč

Křeslo GRETA 02
pneu báze chrom
– 5 550 Kč

Kadeřnická
obsluha MONIKA
200 x 68 x 30 cm
– 7 230 Kč

Kadeřnická
obsluha JAGODA
200 x 74 x 32 cm
– 8 760 Kč

Kadeřnická
obsluha TIFANY
188 x 77 x 5 cm
– 13 790 Kč

Dětská židle Ayala
pneu báze
– 2 640 Kč

Židle ORION
do čekárny
– 2 570 Kč

Taburet T–1
s opěrkou zad
– 3 040 Kč

Taburet T–8
– 2 550 Kč
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Program školení
Školení na barvy
DUSY Professional
se sníženým
obsahem
amoniaku

PŘIJĎTE NA ŠKOLENÍ
A PRODLUŽUJTE ....
Novinka v prodlužování vlasů,
objemu a barevných
melírů (pramínků).
Velmi rychlá
a jednoduchá
metoda.

Cena: 300 Kč nebo ZDARMA při zakoupení startovního paketu

Cena: 6 890 Kč (zahrnuje základní paket na práci v ceně 5 890 Kč)

Termíny:

Termíny:

So
So
So
So

3. 11. 2007
3. 11. 2007
10. 11. 2007
10. 11. 2007

Po
Čt
So
So
Pá
So
Po
Út
Čt
So
St

12. 11. 2007
15. 11. 2007
17. 11. 2007
17. 11. 2007
23. 11. 2007
24. 11. 2007
26. 11. 2007
27. 11. 2007
29. 11. 2007
1. 12. 2007
5. 12. 2007

– Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby s.r.o., Plzeň
– ZOPAS v.o.s., Ústí nad Labem
– ZOPAS v.o.s., Litoměřice
– Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby s.r.o.,
České Budějovice – kadeřnický salon Sedmikráska
– KADEŘNICKÝ SERVIS, spol. s r.o., školící centrum Rabasova 1, Praha 4
– KAMAK – Ilona Kolářová, Ostrava
– TRIO, Olomouc
– ZOPAS v.o.s., Most
– BEMA CZ, s.r.o., Brno
– ZOPAS v.o.s., Karlovy Vary
– POHNER – kadeřnické potřeby s.r.o., Chrudim
– KADEŘNICKÝ SERVIS, spol. s r.o., školící centrum Rabasova 1, Praha 4
– BEMA CZ, s.r.o., Hodonín
– ZOPAS v.o.s., Liberec
– KADEŘNICKÝ SERVIS, spol. s r.o., školící centrum Rabasova 1, Praha 4

Ostatní termíny dle zájmu!
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Čt
Po
Čt
So
Čt
So
Pá

1. 11. 2007
5. 11. 2007
15. 11. 2007
24. 11. 2007
6. 12. 2007
8. 12. 2007
14. 12. 2007

–
–
–
–
–
–
–

BEMA CZ, s.r.o., Hodonín
POHNER – kadeřnické potřeby s.r.o., Chrudim
BEMA CZ, s.r.o., Brno
KADEŘNICKÝ SERVIS, spol. s r.o., školící centrum Rabasova 1, Praha 4
BEMA CZ, s.r.o., Hodonín
ZOPAS v.o.s., Liberec
BEMA CZ, s.r.o., Brno

Ostatní termíny dle zájmu!

Program
Wellaškolení
BEMA CZ, s.r.o., Hodonín
� DUSY – školení na nové barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku, technoložka pí. Renata Horáková, maximální počet
účastníků 25. Začátek v 9.00 hod. Cena 300 Kč nebo ZDARMA při zakoupení Start paket.
Čt 29.11.2007
� BALMAIN – novinka v prodlužování vlasů, objemu a barevných melirů (pramínků).Velmi rychlá a jednoduchá metoda. Školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů trvá od 9.00 do cca 17.00 hod. Cena školení 6 890 Kč (zahrnuje základní paket na práci v ceně
5 890 Kč).
Čt 1. 11. 2007
Čt 6. 12. 2007
� INDOLA – Krásný podzim 2007 s INDOLOU – workshop o délce 4 hodiny (2 hod. teorie a 2 hod. praxe), kadeřníci budou potřebovat
modelky (cca na dva kadeřníky 1 modelka) + s sebou základní náčiní: fén, kartáč, hřeben. Na závěr workshopu dostane kadeřník certifikát o úspěšném absolvování. Minimální počet účastníků 8, maximální 15. Cena 300 Kč.
Po 12. 11. 2007
� SCHWARZKOPF – barva a střih, minimální počet účastníků 8, maximální 15. Cena 300 Kč.
Po 19. 11. 2007
BEMA CZ, s.r.o., Brno
� DUSY – školení na nové barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku, technoložka pí. Renata Horáková, maximální počet
účastníků 25. Začátek v 9.00 hod. Cena 300 Kč nebo ZDARMA při zakoupení Start paket..
Pá 23. 11. 2007
� BALMAIN – novinka v prodlužování vlasů, objemu a barevných melirů (pramínků).Velmi rychlá a jednoduchá metoda. Školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů trvá od 9.00 do cca 17.00 hod. Cena školení 6 890 Kč (zahrnuje základní paket na práci v ceně
5 890 Kč).
Čt 15. 11. 2007
Pá 14. 12. 2007
� INDOLA – Krásný podzim 2007 s INDOLOU – workshop o délce 4 hodiny (2 hod. teorie a 2 hod. praxe), kadeřníci budou potřebovat
modelky (cca na dva kadeřníky 1 modelka) + s sebou základní náčiní: fén, kartáč, hřeben. Na závěr workshopu dostane kadeřník certifikát o úspěšném absolvování. Minimální počet účastníků 8, maximální 15. Cena 300 Kč.
Pá 30. 11. 2007
� SCHWARZKOPF – barva a střih, minimální počet účastníků 8, maximální 15. Cena 300 Kč.
Po 10. 12. 2007
Bližší informace na tel. 606 558 508 nebo na www.bema.cz.
KADEŘNICKÝ SERVIS, spol. s r.o., školící centrum Rabasova 1, Praha 4
� DUSY – školení na nové barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku, 9.00–13.00 hod., počet účastníků 15. Cena 300 Kč
nebo ZDARMA při zakoupení Start paket.
Po 12. 11. 2007 • Út 27. 11. 2007 • St 5. 12. 2007
� BALMAIN – novinka v prodlužování vlasů, objemu a barevných melirů (pramínků).Velmi rychlá a jednoduchá metoda. Školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů trvá od 9.00 do cca 17.00 hod. Cena školení 6 890 Kč (zahrnuje základní paket na práci v ceně
5 890 Kč).
So 24. 11. 2007
� MATRIX – školení na barvení. Cena 300 Kč.
Út 11. 12. 2007
� INDOLA – Krásný podzim 2007 s INDOLOU – workshop o délce 4 hodiny (2 hod. teorie a 2 hod. praxe), kadeřníci budou potřebovat
modelky (cca na dva kadeřníky 1 modelka) + s sebou základní náčiní: fén, kartáč, hřeben. Na závěr workshopu dostane kadeřník certifikát o úspěšném absolvování. Školení probíhá od 9.00 do 13.00 hod. Minimální počet účastníků 8, maximální 15. Cena 300 Kč.
Čt 22. 11. 2007
� SCHWARZKOPF – trendy v barvení a střihu podzim 2007. Školení probíhá od 10.00 do 15.00 hod., počet účastníků 15. Cena 300 Kč.
Čt 15. 11. 2007
Čt 6. 12. 2007
Bližší informace u obch.reprezentantů, na zelené lince 800 100 246 nebo na www.kadernicky-servis.cz.
Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný s.r.o., Náchod
� DUSY – školení na nové barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku. Cena 300 Kč nebo ZDARMA při zakoupení Start
paket. termíny dle objednání
� BALMAIN – novinka v prodlužování vlasů, objemu a barevných melirů (pramínků). Velmi rychlá a jednoduchá metoda.Školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů 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 objednání
� INDOLA – Krásný podzim 2007 s INDOLOU – workshop o délce 4 hodiny (2 hod. teorie a 2 hod. praxe), kadeřníci budou potřebovat
modelky (cca na dva kadeřníky 1 modelka) + s sebou základní náčiní: fén, kartáč, hřeben. Na závěr workshopu dostane kadeřník certifikát o úspěšném absolvování. Minimální počet účastníků 8, maximální 15. Cena 300 Kč. Neváhejte a rezervujte si termín a místo ve školícím sále. Těšíme se na Vás.
So 10. 11. 2007 – 10.00–15.30 hod., kde: hotel Hron v Náchodě, 1. patro malý sál
Bližší informace na zelené lince 800 138 249 nebo www.drobny.cz
TRIO, Olomouc
� DUSY – školení na nové barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku. Cena 300 Kč nebo ZDARMA při zakoupení Start
paket. So 17. 11. 2007
� BALMAIN – novinka v prodlužování vlasů, objemu a barevných melirů (pramínků). Velmi rychlá a jednoduchá metoda.Školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů 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 objednání
� BES – nové podzimní trendy – barvení a střihy, cena školení 450 Kč.So 17. 11. 2007
Bližší informace pí. Kašparová 736 750 232, na zelené lince 800 100 694 nebo na www.trio-kms.cz.

POHNER – kadeřnické potřeby s.r.o., Chrudim
� DUSY – školení na nové barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku. Cena 300 Kč nebo ZDARMA při zakoupení Start
paket. Po 26. 11. 2007
� BALMAIN – novinka v prodlužování vlasů, objemu a barevných melirů (pramínků). Velmi rychlá a jednoduchá metoda. Školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů 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 5. 11. 2007
� INDOLA – Krásný podzim 2007 s INDOLOU – workshop o délce 4 hodiny (2 hod. teorie a 2 hod. praxe), kadeřníci budou potřebovat
modelky (cca na dva kadeřníky 1 modelka) + s sebou základní náčiní: fén, kartáč, hřeben. Na závěr workshopu dostane kadeřník certifikát o úspěšném absolvování. Školení probíhá od 9.00 do 13.00 hod., počet účastníků min. 8, max. 15. Cena 300 Kč.
Po 7. 11. 2007
� Střihy Mgr. Jana Špilara – Den nové techniky. Místo konání sál Okresního muzea v Chrudimi. Školení probíhá od 9.00 do 16.00 hod. Cena
490 Kč vč. oběda.
Ne 18. 11. 2007
Bližší informace na zelené lince 800 169 353 nebo na www.pohner.chrudim.cz
Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby s.r.o., Plzeň
� DUSY – praktický seminář barev DUSY Professional s e sníženým obsahem amoniaku. Začátek školení v 9.00 hod., místo konání školení na učilišti Křimická. Cena 300 Kč nebo ZDARMA při zakoupení Start paket.u.
So 3. 11. 2007
� BALMAIN – novinka v prodlužování vlasů, objemu a barevných melirů (pramínků). Velmi rychlá a jednoduchá metoda.Školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů trvá od 9.00 do cca 17.00 hod. Cena školení 6 890 Kč (zahrnuje základní paket na práci v ceně
5 890 Kč). Školitelka Veronika Molcarová tel.: 732 333 527, vlasové studio Dany Molcarové, Tylova 34, Plzeň
Ne 18. 11. 2007 – omezený počet míst, nutno se objednat předem
� SELECTIVE – 14.00–17.00 hod. Místo konání ÚMO 2, Koterovská 83. Cena 400 Kč.
Čt 1. 11. 2007
� SUBRÍNA – začátek v 9.00 hod., místo konání salonek restaurace U Salzmanů. Cena 300 Kč.
So 17. 11. 2007
� AMERICAN CREW – pánské střihy Richard Polanský, začátek v 10.00 hod., místo konání: salonek restaurace U Salzmanů. Cena 300 Kč
So 1. 12. 2007
Bližší informace na zelené lince 800 178 534 nebo na www.vokapo.cz.
Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby s.r.o., České Budějovice – kadeřnický salon Sedmikráska
� DUSY – praktický seminář barev DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku. Začátek školení ve 12.00 hod. Cena 300 Kč nebo
ZDARMA při zakoupení Start paketu.
So 10. 11. 2007
� BALMAIN – novinka v prodlužování vlasů, objemu a barevných melirů (pramínků). Velmi rychlá a jednoduchá metoda. Školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů 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 objednání
� INDOLA – Krásný podzim 2007 s INDOLOU – workshop o délce 4 hodiny (2 hod. teorie a 2 hod. praxe), kadeřníci budou potřebovat
modelky (cca na dva kadeřníky 1 modelka), s sebou základní náčiní: fén, kartáč, hřeben. Na závěr workshopu dostane kadeřník certifikát o úspěšném absolvování. Minimální počet účastníků 8, maximální 15. Začátek ve 12 hod. Cena 300 Kč.
So 24. 11. 2007
Bližší informace na tel.: 387 201 042 nebo sl. Dvořáková 774 259 541.
KAMAK – Ilona Kolářová, Ostrava
� DUSY – školení na nové barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku, technoložka Zdenka Medková. Školení trvá od 9.00
do 13.00 hod. Cena 300 Kč nebo ZDARMA při zakoupení Start paketu.
Čt 15. 11. 2007
� BALMAIN – novinka v prodlužování vlasů, objemu a barevných melirů (pramínků).Velmi rychlá a jednoduchá metoda. Školení na barevné melírky, zahuštění a prodlužování vlasů 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
� INDOLA – Krásný podzim 2007 s INDOLOU – workshop o délce 4 hodiny (2 hod. teorie a 2 hod. praxe), kadeřníci budou potřebovat
modelky (cca na dva kadeřníky 1 modelka), s sebou základní náčiní: fén, kartáč, hřeben. Na závěr workshopu dostane kadeřník certifikát o úspěšném absolvování. Minimální počet účastníků 8, maximální 15. Cena 300 Kč.
Čt 8.11.2007
Více informací na tel. 596 901 320 nebo 596 901 322 nebo na www.kamak.cz.
ZOPAS v.o.s., Most
� DUSY – školení na nové barvy DUSY Professional se sníženým obsahem amoniaku, cena 300 Kč nebo ZDARMA při zakoupení paketu
DUSY (www.zopas.cz), před školením nutná registrace (min. 3 dny) u obch. zástupce nebo na 800 900 525.
So 3. 11. 2007 Ústí nad Labem
So 10. 11. 2007 Litoměřice
So 17. 11. 2007 Most
So 24. 11. 2007 Karlovy Vary
So 1. 12. 2007 Liberec
� BALMAIN – novinka v prodlužování vlasů, objemu a barevných melírů (pramínků). Školení na barevné melíry, zahuštění vlasů + objem a
prodlužování trvá od 9.00 hod. do cca 17.00 hod.Cena školení 6 890 Kč zahrnuje základní paket na práci v ceně 5 890 Kč. Školení probíhá v Želenicích u Mostu. Termíny dle zájmu. Více informací na 800 900 525 nebo u obch. zástupců ZOPAS v.o.s.
So 8. 12. 2007 Liberec
� MATRIX
Čt 8. 11. 2007 Karlovy Vary – Atelier s Dádou Kusou – cena 390 Kč (pro členy klubu sleva)
So 10. 11. 2007 Chomutov – Matrix barvení – pouze pro členy klubu
So 24. 11. 2007 Ústí nad Labem – Atelier s Tomášem Kotlárem – cena 390 Kč (pro členy klubu sleva)
So 8. 12. 2007 Chomutov – Matrix barvení – pouze pro členy klubu
Bližší informace u obchodních reprezentantů, na zelené lince 800 900 525 nebo na www.zopas.cz
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