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LISAP LIGHT SCALE COLOR
Tónovací barva bez amoniaku pro blond odstíny.

Použití: Smíchejte Light Scale Color v poměru 1:1 s 3% peroxidem. Po zesvětlení melírem naneste na suché 
nebo ručníkem vysušené vlasy. Nanášejte výrobek rychle a vmasírujte rovnoměrně do vlasů. Provádějte barvení 
při pokojové teplotě, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Nepoužívejte zdroj tepla. Kontrolujte barvu 
každých 5 minut dokud nedosáhnete požadovaného efektu.Barvu důkladně opláchněte a poté vlasy umyjte 
šamponem. Pro uzavření vlasové kutikuly použijte masku. U velmi světlých a citlivých vlasů byste měli pečlivě 
sledovat výsledky barvení. Ponecháním směsi na vlasech příliš dlouho může způsobit, že vlasy budou vypadat 
více modře nebo růžově.

Odstíny:
02 Moon Light – stříbrná/šedá, použité pigmenty: modrá 70%, červená 0%, žlutá 30%
03 Sun Light - zlatá, použité pigmenty: modrá 0%, červená 60%, žlutá 40%
07 Venus Light - béžová, použité pigmenty : modrá 10%, červená 30%, žlutá 60%
08 Star Light - perleťová, použité pigmenty: modrá 80%, červená 20%, žlutá 0%
Velikost: 100 ml

Tónovací barva bez amoniaku pro 
zesvětlené vlasy, která dodává intenzivní a 
brilantní odlesky, omezuje nežádoucí 
podtóny po odbarvení. Obsahuje 
diamantový prach a hydrolyzovanou perlu, 
které dodávají vlasům úžasný lesk a 
zdravý vzhled. Diamantový prach je 
exfoliační a rozjasňující přísada. Barvy 
Light Scale Color jsou 100% veganské. 
Neobsahují žádné produkty živočišného 
původu ani odvozené produkty nebo GMO 
látky.

LISAP LIGHT SCALE BLEACHING PASTE
Černá melírovací pasta zesvětlující až o 10 odstínů.

Nová rostlinná charcoalová bělící pasta zesvětlující až o 10 odstínů vytváří perfektní
blond odstíny a vlasy při aplikaci zároveň hydratuje. Má nízký obsah amoniaku. Vhodný 
pro všechny bělící techniky. Dřevěné uhlí nejen dává bělící pastě charakteristickou 
černou barvu, ale také neutralizuje nežádoucí žluté/oranžové podtóny při čištění vlasů.
 
Použití: Před každým použitím hnětením obalu aktivujte směs olejů, která obsahuje. 
Smíchejte s Lisap peroxidem 3, 6 nebo 9% (10/20/30 Vol.) v poměru 1:1,5 nebo 1:2. 
Nechejte působit 60 až maximálně 90 minut. Dobu působení lze zkrátit při teplotě 37 °C. 
Po cca 45 minutách navlhčete pramen vlasů, abyste zkontrolovali stupeň zesvětlení. Je-
li to nutné, dosáhnete vyššího stupně zesvětlení, pokračujte druhou aplikací, aniž byste 
produkt vypláchli. Na konci doby působení masírujte trochou vody a opláchněte. Pečlivě 
omyjte speciálním šamponem (Top Care Color Care Post Color Acid Shampoo), abyste 
odstranili zbytky oleje. Neaplikujte produkt na vysoce vybělené špičky, aby nedošlo k 
modrým odleskům.
Velikost: 500 gr

NOVINKA



Echosline

Při zakoupení 
2 ks šamponu Argan
1000 ml, 357,-/ks

Získáte zdarma

1 ks šamponu Argan
1000 ml

2+1

+

10 ks

Při zakoupeni 10 ks barev Echosline, 100 ml,  
142,-/ks, získáte zdarma 2 ks oxidantu 6% 
1000 ml 

2+1
Při zakoupení 2 ks  
šamponu proti
žloutnutí vlasů
1000 ml, 321,-/ks

Získáte zdarma

1 ks šamponu proti
žloutnutí vlasů
1000 ml

2+1

Při zakoupení 
2 ks masky argan
1000 ml, 375,-/ks

Získáte zdarma

1 ks masky Argan
1000 ml

2+1

2+1 2+1 2+1 2+1

Volumizer

sprej pro objem
od kořínků
200 ml

236,-/ks

Volumaster

Lak na vlasy
pro objem
500 ml

206,-/ks

Liss Styler

Uhlazující
fluid
225 ml

242,-/ks

Termosprej

Termoochranný
sprej
200 ml

315,-/ks

Při zakoupeni 20 ks barev Echosline 100 ml, 142,-/ks, získáte 
zdarma 2 ks oxidantu 6% 1000 ml, šampon na barvené vlasy 
1000 ml, masku na barvené vlasy 1000 ml a melírovací prášek 
blu 500 ml 

+

20 ks 2 ks

Při zakoupení 2 ks  
masky proti
žloutnutí vlasů
500 ml, 254,-/ks

Získáte zdarma

1 ks masky proti
žloutnutí vlasů
500 ml

Při zakoupení 2 ks  
šamponu proti
žloutnutí vlasů
350 ml, 175,-/ks

Získáte zdarma

1 ks šamponu
proti žloutnutí 
vlasů 350 ml

Při zakoupení 2 ks  
masky proti
žloutnutí vlasů
1000 ml, 375,-/ks

Získáte zdarma

1 ks masky proti
žloutnutí vlasů
1000 ml

2+12+1

+

Při zakoupení 
1 ks melíru
s aktivním uhlím
500 ml, 502,-/ks

Získáte zdarma

1 ks 6%, 1000 ml

1+1

2 ks



Při zakoupení 2 ks Hessler trvalé 
cold wave classic nebo Fix 1000 ml
získáte zdarma 1 ks Pastel color

SUBRINA Professional

červenec

Při zakoupení 
5 ks  barvy UNIQUE
100 ml, 129,-/ks

Získáte zdarma

1 ks  barvy UNIQUE
100 ml

5+1

VITALITYS

LONDA

-

HESSLER

Při zakoupení 
2 ks laku na vlasy
Hair spray strong
500 ml, 126,-/ks

Získáte zdarma

1 ks  laku na vlasy
Hair spray strong
500 ml

5+1 2+1

2 ks

+

Lak Effecto
Lak na vlasy 
normal nebo forte
500 ml

Akční cena
119,-
Původní cena
169,-

Tužidlo Effecto
Pěna na vlasy
normal nebo forte 
300 ml

Akční cena
119,-
Původní cena
175,-

Intesa lak
500 ml

Akční cena
74,-
Původní cena
115,-

Intesa pěna
300 ml

Akční cena
74,-
Původní cena
98,-

10+1

Při zakoupení 
10 ks  barev Lisap OPC
s arganovým olejem
100 ml, 139,-/ks

Získáte zdarma

1 ks  barvy Lisap OPC
100 ml

LISAP

Při zakoupení 5 ks barvy Vitalitys Green 
154,-/ks, získáte zdarma 1 ks Vitalitys 
oxidantu 1000 ml, nebo 1 ks barvy Vitalitys  
Green 100 ml

+

5 ks 2 ks

srpen

+

10+1

10 ks

Při zakoupení 
10 ks  barev Londa
60 ml, 119,-/ks

Získáte zdarma

1 ks  oxidantu
Londa 1000 ml
dle skladových zásob

++

Při zakoupení 1 ks Elixíru
100 ml, 463,-/ks, získáte
zdarma 1 ks  masky 
Orofluido 250 ml 

Při zakoupení 2 ks hydro
2-fázového kondicionéru 200 ml 
284,-/ks  získáte  zdarma  1 ks 
hydro šamponu 250 ml

2 ks

5 ks

nebo



Vlasová kosmetika
Burian

Papírové ručníky

akční cena
310,-/ks

Martina Brůnová – Velkoobchod vlasové kosmetiky Burian, tř. ČSA 216-Gayerova kasárna, Hradec Králové.
tel. p. Brůnová 603 188 870. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Letáková nabídka platí do vyprodání zásob.
Tiskové chyby  v letáku a změny cen vyhrazeny. .Akce jsou určeny pouze pro kadeřníky www.peceovlasy.cz    
  

Stojánek na nůžky
Černý, bílý, zelený

 akční cena
 239,-/ks

Původní cena
330,-

akční cena
33,-/ks

Depilační vosk

akční cena
40,-/ks

Smeták s násadou

akční cena
209,-/ks

původní cena
190,-

původní cena
260,-

původní cena
45,-

původní cena
330,-

Původní cena
36,-

Původní cena
229,-

 akční cena
299,-/ks

Ohřívač vosků

Původní cena
360,-

 akční cena
235,-/ks

Pláštěnka na stříhání
Barber – zelené pruhy

Pláštěnka stříhací
motiv Tvář
(šedá, modrá, oranžová)

akční cena
165,-

Při zakoupeni 10 ks barev Revlon Professional, 60 ml, 194,- 
získáte zdarma 2 ks 6% 1000 ml, 1 ks šamponu Uniq one
1000 ml a 2 ks silikonových taštiček 

10 ks

+

2 ks
Při zakoupeni 5 ks barev Revlon
Professional, 60 ml, 194,- získáte 
zdarma 1 ks 6% 1000 ml 

5 ks

+
2 ks

Pláštěnka barvící
10 ks/bal

http://www.peceovlasy.cz/
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