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99 Kč / 3,96 €

85 Kč 
3,40 €

1 000 ml
kód: 200025

129 Kč / 5,16 €

109 Kč 
4,36 €

100 ml

Sintesis Color Cream
   Profesionální permanentní barvy na vlasy. 
Výběr ze 115 odstínů barev + 8 přírodních in-
tenzivních odstínů se zdvojeným pigmentem: 
1.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.

SINTESIS COLOR CREAM 

GLAM COLORS

SINTESIS COLOR CREAM 
AMMONIA FREE 
Sintesis Color Cream Ammonia Free
   Bezamoniakové barvy s keratinem  
a arganovým olejem, výběr ze 48 odstínů  
barev. Dokonalé krytí šedin.

TONIZAČNÍ BARVY

BT1 BT2

Nové barvy neutralizují nežádoucí žluté odstíny, které vznikají 
po zesvětlování vlasů. Obě barvy lze mezi sebou míchat pro 
dosažení požadovaného odstínu. Používají se výhradně s novým 
TONE ACTIVATOREM. 

BT1 Platinum Ash – vytváří studený odlesk
BT2 Platinum Pearl – vytváří fialový odlesk
Míchací poměr 1:1,5

129 Kč / 5,16 €

109 Kč 
4,36 €

100 ml

129 Kč / 5,16 €

109 Kč 
4,36 €

100 ml

129 Kč / 5,16 €

109 Kč 
4,36 €

100 ml

13 ODSTÍNŮ BAREV

DOBA PŮSOBENÍ 30 MINUT

Glam Colors 
   Permanentní kosmetické barvy, které snadno pronikají do 
hloubky struktury vlasu. Přítomnost peroxidu vodíku způsobuje 
vzájemnou reakci pigmentů, která zajišťuje dlouhotrvající stálou 
barvu.

Maldives Azure 
azurové Maledivy

Ocean Blue  
modrý oceán

Bubble Gum Pink 
růžová žvýkačka

Antique Pink 
antická růžová

Ivy Green 
zelený břečťan

Passion Violet 
vášnivá fialová

 Lilac Wisteria 
šeříková wisteria

Passion Red 
 vášnivě červená

Milan Grey 
šedý Milán

London Grey 
šedý Londýn

New York Grey 
šedý New York

GL-C1 GL-C4

GL-C10 GL-C11

GL-C6GL-C3

GL-C7 GL-C12

GL-C13

GL-C8

GL-C2

Barva se míchá s peroxidem v poměru 1:1,5

Cream Hydrogen Peroxide
   Peroxid vodíku Black se dodává v emulzi, jejíž vý-
hodou je hutnější konzistence vzhledem k běžnému 
tekutému peroxidu vodíku. Krémová konzistence tohoto 
výrobku zaručuje snazší použití, zabraňuje problémům 
se stékáním a je k vlasům šetrnější.

K DISPOZICI V NÁSLEDUJÍCÍCH  
KONCENTRACÍCH:
1112  Oxidační krém 1,5% (VOL 5) 1000 ml
1061  Oxidační krém 3% (VOL 10) 1000 ml
1012  Oxidační krém 6% (VOL 20) 1000 ml
1011  Oxidační krém 9%  

(VOL 30) 1000 ml
1010  Oxidační krém 12%  

(VOL 40) 1000 ml

AKTIVÁTORY

99 Kč / 3,96 €

85 Kč 
3,40 €

1 000 ml

TONE ACTIVATOR
   Specifický aktivátor pro nové tonizační barvy
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ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ
Bleaching Cream – krémový melír
   Maximálně odbarvuje a vyběluje vlas.  
Můžete nanést přímo až ke kořínkům. 
Současně chrání vlas a vlasovou pokož-
ku. Nahrazuje práškový melír. Ekologicky 
nezávadný.

ŠETRNÝ K VLASŮM 
A VLASOVÉ POKOŽCE

290 Kč / 11,60 €

239 Kč 
9,56  €

250 g
kód: 1252

219 Kč / 8,76 €

179 Kč 
7,16 €

70 ml
kód: 403010

Comfort Soothing Elixir
   Uklidňující sérum při barvení. Uklidňující dermo-ochranný 
elixír vyvinutý k ochraně pokožky a vlasů při barvení. Zabraňuje 
podráždění a zarudnutí, které může nastat v průběhu 
barvení. Má výborné zklidňující účinky. Kombinace 
účinných látek poskytuje absolutní ochranu vlasové 
pokožce i vlasům. Obsahuje extrakt z aloe vera, který 
vytvoří na pokožce ochranný 
film a tím zabraňuje zarudnutí 
a svědění kůže, olej ze semen 
slunečnic chrání, zlepšuje barvu 
a hydratuje vlas. Vlasy jsou po 
barvení plné lesku a nedochází 
k jejich vysušení. 

189 Kč / 7,56 €

149 Kč 
5,96 €

500 ml
kód: 1066

189 Kč / 7,56 €

149 Kč 
5,96 €

500 ml
kód: 1067

155 Kč / 6,20 €

119 Kč 
4,76 €

1 000 ml
kód: 1068

Ondulační systém s parfemací
   Kosmetický přípravek s inovační technologií pro ondulaci vlasů 
s ohledem na jejich strukturu, zdraví a krásu bez obsahu kyseliny 
thioglykolové a amoniaku.
Obsahuje cysteamin, který umožňuje hydratovat a obnovit kerati-
novou strukturu vlasů.

TRVALÁ JE K DISPOZICI V TĚCHTO VERZÍCH:
1066  PERMA LIGHT PERFUMED – na barvené a nebo odbarvené 

vlasy
1067  PERMA STRONG PERFUMED – na přírod-

ní vlasy
1068 NEUTRALIZÁTOR

ONDULAČNÍ SYSTÉM

JADE LAMELLAR CONDITIONER  
s organickým extraktem zeleného čajovníku 
Speciální kondiconer s expresním účinkem v průběhu 8 sekund. 
Lamelární technologie využívá sílu lamel, se schopností pronikat do vlasové kutikuly, a zaměřit se na poškozené oblasti 
každého vlákna snadněji než tradiční vlasové kondicionéry a masky. Kondicionační činidla jsou organizovány v tenké 
lamelární struktuře obklopující vlákno, voda na povrchu vlasu aktivuje uhlazování. 
Složení pracuje v jemných vrstvách, okamžitě proniká do vlasového vlákna, ukládá aktivní látky přímo v místě poškození, 
a tím poskytuje zvýšený vyživující účinek.
•  ideální pro všechny typy vlasů
•  pro snadný styling a okamžité rozčesání
•  regeneruje vlákno poškozené chemickými úpravami a častým používáním žehličky
•  posiluje účinky běžných kondicionérů
•  zabraňuje krepatění a lámání vlasů při česání 
•  obsahuje extrakt ze zeleného čajovníku, kyselinu hyaluronovou, rýžový protein, panthenol, vitamin E a F

KDY POUŽÍT TUTO KÚRU:
•  Když chcete nabídnout zákaznici expresní ošetření (z časového nebo finančního důvodu)
•  Když chcete rychle rozčesat vlasy svých klientů, tak, že se můžete starat o několik klientů současně.
•  Když potřebujete dodat hebkost a jemnost kudrnatým vlasům.
•  Když mají klienti dlouhé vlasy, které se obtížně upravují.
•  Když si klienti stěžují na lámavost velkého množství vlasů při kartáčování
•  Pro klienty s hustými, dlouhými vlasy, poškozenými častým foukáním a žehlením

POUŽITÍ:
Kondiconér se nanáší na šamponem umyté a ručníkem vysušené vlasy. Dávku dle tabulky vmasírujte  
po celé délce vlasů až ke konečkům, nechte působit 8 sekund, a následně důkladně opláchněte.

1 dávka = 25 ml Jemné vlasy Středně husté vlasy Husté a kudrnaté vlasy

Krátké vlasy 1 dávka 1–2 dávky 2 dávky

Středně dlouhé vlasy 1 dávka 2 dávky 2–3 dávky

Dlouhé vlasy 2 dávky 2–3 dávky 3 dávky

239 Kč / 9,56 €

195 Kč 
7,80 €

200 ml
kód: 1091

499 Kč / 19,96 €

399 Kč 
15,96 €

500 ml
kód: 1090



4 AKČNÍ LETÁK LEDEN/BŘEZEN 2023

129 Kč / 5,16 €

109 Kč 
4,36 €

500 ml
kód: 1243

32 Kč / 1,28 €

26 Kč 
1 €
10 ml

kód: 1078

extrakt z placenty

 Hair Loss Prevention Shampoo 
   Díky obsahu placentových výtažků a panthenolu je tento šampon 
zvláště vhodný pro slabé a tenké vlasy, které mají tendenci vypadávat.

Panthenol & Placenta Hair Lotion 
   Účinné látky placenty, panthenolu a vitamínu B mají revitalizač-
ní účinky a přispívají ke stimulaci vlasového kořínku. 

SYSTÉM PREVENCE  
PROTI PADÁNÍ VLASŮ

Tekuté krystaly
   Tekuté krystaly Black s výtažkem z lněných semínek obsahu-
jí velké procento oleje se změkčovacím účinkem a chrání proti 
atmosférickým vlivům a opakovaným chemickým úpravám vlasů 
(barvení, trvalá a odbarvování).
Lněná semínka, obsahující vitamín F bohatý na kyselinu linoleovou, 
zacelují a ochraňují povrch vlasů, zjemňují a vyhlazují vlasovou 
kutikulu, díky čemuž jsou vlasy schopné odrážet světlo. Těkavé 
silikony umocňují zářivost vlasů a vytváří na kutikule neviditelnou 
ochrannou vrstvu.

SYSTÉM PRO OBNOVU 
STRUKTURY VLASŮ

169 Kč / 6,76 €

139 Kč 
5,56 €

50 ml
kód: 1023

315 Kč / 12,60 €

265 Kč 
10,60 €

1 000 ml
kód: 250024

220 Kč / 8,80 €

185 Kč 
7,40 €

300 ml
kód: 250026

330Kč / 13,12 €

280 Kč 
11,20 €

1 000 ml
kód: 102012

230 Kč / 9,20 €

195 Kč 
7,80 €

250 ml
kód: 102014

220 Kč / 8,80 €

185 Kč 
7,40 €

150 ml
kód: 356001

ROUGE
s extraktem z organického granátového jablka, který pomáhá neutralizovat škodlivé účinky 

volných radikálů. Granátové jablko je velice bohaté na přirozeně se vyskytující ovocné kyseliny, které 
podporují uzavření kutikuly vlasu, čímž napomáhá zafixovat barevný pigment ve vlasech, a tím udržet 

lesk a intenzitu barvených vlasů po dlouhou dobu.
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Aloe vera je vysokým zdrojem hydratačních složek. Její blahodárné a léčivé účinky jsou dány exkluzivní kombinací 
enzymů, aminokyselin, mastných kyselin, minerálů a vitamínů. Extrakt z mrkve má vliv na stav vlasů, obnovuje 
jejich strukturu, normalizuje vylučování mazových žláz, a tím zabraňuje tvorbě mastných lupů. Tato řada účinně 
neutralizuje tvorbu kožního mazu, eliminuje tendenci k plihnutí a dodává vlasům přirozený lesk. Detoxikační scrub 
odstraňuje znečišťující mikročástice.

DETOX | DETOX
• Pro normální vlasy a vlasy s tendencí k plihnutí a maštění
• Obsahuje organický extrakt z Aloe vera a mrkve

219 Kč / 8,76 €

179 Kč 
7,16 €

500 ml
kód: 1345

279 Kč / 11,16 €

229 Kč 
9,16 €
1 000 ml

kód: 1346

239 Kč / 9,56 €

199 Kč 
7,96 €

500 ml
kód: 1343

299 Kč / 11,96 €

249 Kč 
9,96 €

1 000 ml
kód: 1344

219 Kč / 8,76 €

179 Kč 
7,16 €

150 ml
kód: 1342

Detox Shampoo Detox Mask Detox Scrub

LAKY NA VLASY
Lak s extra silnou fixací 
   Vhodný pro veškeré techniky stylingu. Dodává vlasům objem, 
tvar a lesk. Má silný fixační účinek, nelepí a snadno se vyčesává
kartáčem. 

FIXING  1  2  3  4  5 FIXING  1  2  3  4  5

129 Kč / 5,16 €

109 Kč 
4,36 €

500 ml
kód: 3031

185 Kč / 7,40 €

155 Kč 
6,20 €

750 ml
kód: 3046

LESK VLASŮ
Diamond Drops
   Lesk ve spreji pro konečnou úpravu účesu. 
Po aplikaci je vlas pružný a zářící.

175 Kč / 7 €

145 Kč 
5,80 €

300 ml
kód: 4161

PRO OBJEM VLASŮ
3D Hair Powder
   Objemový vlasový pudr určený pro jemné a unavené vlasy. 
Obsahuje panthenol a mikro objemové částice. Vlasům dodá 
potřebný objem.

198 Kč / 7,92 €

165 Kč 
6,60 €

8 g
kód: 309001

199 Kč / 7,96 €

169 Kč 
6,76 €

500 ml
kód: 1107

199 Kč / 7,96 €

169 Kč 
6,76 €

500 ml
kód: 1106

129 Kč / 5,16 €

105 Kč 
4,20 €

150 ml
kód: 1110

FIXING  1  2  3  4  5 FIXING  1  2  3  4  5 FIXING  1  2  3  4  5

FIXACE ÚČESU
Gel Super Fix 
   Růžový gel určený pro mladistvé, vhodný pro veškeré typy 
vlasů, modeluje a udržuje stálost účesu s příjemným „mokrým 
efektem“. Umožňuje zajistit moderní výsledky stylingu. 

Gel Ultra Strong
   Díky svému přirozenému účinku zajišťuje optimální fixaci 
a umožňuje každodenně vytvářet stylové účesy i z těch nejméně 
poddajných vlasů. Zároveň dodává vlasům lesk bez jakéhokoliv 
zatížení. 
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LOVIN COLOR

   Barvicí krém s přírodními výtažky z ALOE VERA,  
OLIVOVÉHO A ARGANOVÉHO OLEJE.  
Tyto složky hydratují a nenarušují strukturu vlasu.

ŘADA OBSAHUJE 89 ODSTÍNŮ:
Přírodní − přírodní intenzivní odstíny − popelavé odstíny 
− zlaté odstíny − měděné odstíny − červené odstíny 
− intenzivní červené – červená – fantazie − speciální 
červené odstíny − mahagonové odstíny – fialové odstí-
ny − pískové béžové − kouřová − ledově hnědé odstíny 
− odstíny země − super zesvětlovací odstíny – platinové 
odstíny − korekční odstíny.

míchací poměr 1:1,5

119 Kč / 4,76 €

95 Kč 
3,80 €

100 ml

Vyzkoušejte i nové a krásné odstíny barev značky Lovien. Řada 
Super Light Blond byla rozšířena o 6 odstínů s nádechy fialové, 
zlaté, popelavé a hnědé. O dalších 5 odstínů se rozšířily i čoko-
ládové tóny.

Akční cena se vztahuje i na barvy Magicolor
+ na barvy Blond a Choco Pop

BLOND Pop

CHOCO Pop

Vyzkoušejte i nové 
a krásné odstíny barev 
značky Lovien. Řada 
Super Light Blond byla 
rozšířena o 6 odstínů 
s nádechy fialové, zlaté, 
popelavé a hnědé. 
O dalších 5 odstínů se 
rozšířily i čokoládové 
tóny.

10.2 10.25

3.31

10.7210.32

4.31

10.12

5.31 5.37 6.39

super light 
blond violet

super light blond 
mahogany violet

extra dark  
chocolate

super light blond 
brown violet

super light blond 
golden violet

dark 
chocolate

super light  
blond ash violet

milk 
chocolate

bacio chestnut

10.7

super light 
blond brown

89 Kč / 3,56 €

75 Kč 
3 €

1 000 ml

Oxig
   Specifický krémový peroxid. Je charakteris-
tický svojí stabilitou a není agresivní k pokožce 
hlavy. Lehce parfemovaný.

56 Oxidační krém 1,5% (VOL 5) 1 000 ml
52 Oxidační krém 3% (VOL 10) 1 000 ml
53  Oxidační krém 6% (VOL 20) 1 000 ml
54  Oxidační krém 9% (VOL 30) 1 000 ml
55   Oxidační krém 12% (VOL 40) 1 000 ml

AKTIVÁTORY ODBARVOVÁNÍ A MELÍROVÁNÍ
Melír Shades of Light
   Přípravek obsahující bezprašný prášek, určený pro „přírodní“ 
i barvené vlasy. Díky bohatému obsahu vybraných složek se dopo-
ručuje pro všechny techniky: melír, zesvětlení a zvláštní efekty. Je 
určený pro smíchání s oxidanty 20–30 VOL. Melír má šedou barvu 
a zesvětluje až o 9 odstínů.

319 Kč / 12,76 €

259 Kč 
10,36 €

400 g
kód: 173
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PROTI ŽLOUTNUTÍ VLASŮ
Shampoo Antigiallo
   Specifický přípravek pro barvené nebo odbarvené vlasy, který 
eliminuje nežádoucí žluté odstíny až o 50 %. Působí jemně na 
strukturu blond vlasů, dodává jim maximální zářivost a lesk. Má 
i antistatický účinek.

98 Kč / 3,92 €

79 Kč 
3,16 €

250 ml
kód: 75

270 Kč / 10,80 €

219 Kč 
8,76 €

250 ml
kód: 135

298 Kč / 11,92 €

239 Kč 
9,56 €

250 ml
kód: 136

260 Kč / 10,40 €

209 Kč 
8,36 €

150 ml
kód: 137

BOTUL 
   Hloubková regenerace pro zničené vlasy. Vlasový botox spo-
léhá na chytré molekuly, které za přítomnosti vody pronikají hlu-
boko do vlasů a vyplňují poškozená místa. Účinné látky (keratin, 
arginin, vegan kolagen) působí jako kapilární výplň. Řeší problém 
roztřepených konečků, suchých vlasů, vlasů bez lesku či jejich 
narušené struktury.  

135 Botul Filler Shampoo 
   Přírodní složky keratin, arginin, vegan kolagen intenzivně 
posilují vlas zevnitř a doplňují kapilární vlákno. Posilují vlasovou 
strukturu.

136 Botul Filler Mask 
   Obsahuje výživné složky keratin, arginin, vegan kolagen pro 
komplexní rekonstrukci vlasového vlákna. Navazuje na ošetření 
vlasů šamponem. Po aplikaci zanechává vlasy silné a plné života. 

137 Botul Filler Bi-Phasic 
   Hloubková rekonstrukce pro suché, polámané a poškozené 
vlasy. Doplňuje kapilární vlákno vlasu, které intenzivně vyživuje, 
posiluje a napomáhá zvýšení objemu. 

SPECIÁLNÍ OŠETŘENÍ VLASŮ 
A VLASOVÉ POKOŽKY

Urban Style Fix Spray
   Vhodný pro moderní styling, zachovává dokonalý tvar účesu, 
dodává vlasům lesk a objem po každé aplikaci.

159 Kč / 6,36 €

129 Kč 
5,16 €

500 ml
kód: 51

145 Kč / 5,80 €

119 Kč 
4,76 €

200 ml
kód: 64

LAKY NA VLASY

PÉČE O VLASOVOU POKOŽKU
Oxi Mousse Hair Loss Recovery
   2 in 1 – výživa a styling 
Unikátní pěna, která je určena pro posílení a výživu celého vla-
sového vlákna a vlasové cibulky. Revoluční složení s oxygenem 
a přírodním extraktem z rostlin. Extrakt obsahuje rozmarýn a ko-
přivu s antibakteriálními účinky, menthol pro stimulaci a osvěžení, 
piniový a chmelový výtažek redukuje oxidativní poškození vla-
sového vlákna a hydra tuje vlasovou pokožku. Po aplikaci ucítíte 
okamžitý efekt okysličení a osvěžení vlasů a vlasové pokožky.
•   odstraňuje přebytek kožního mazu v pokožce hlavy
•   vyvažuje fungování mazových žláz
•   podporuje růst vlasů a zamezuje jejich vypadávání

360 Kč / 14,40 €

289 Kč 
11,56 €

150 ml
kód: 131

PĚNOVÁ TUŽIDLA
Volumizing Foam
   Pěna s obsahem bohaté směsi polyminerálů a volných 
silikonů. Za jejich pomoci jsou vlasy plné objemu a lesku.

DOPORUČUJEME
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2in1 Age Defence 
   Perfektní produkt k ošetření tváře po holení. Zabraňuje podráž-
dění kůže, pokožku uklidňuje, zjemňuje a dodává jí mladší vzhled. 
Ochrana je zajištěna díky speciálnímu složení. Sérum obsahuje 

extrakt z organických lístků vlčího máku, který má 
výborné vyživující a zklidňující schopnosti, zatímco 
kyselina hyaluronová efektivně bojuje s problémem 
stárnutí pleti a zabraňuje tvorbě vrásek.

After Shave Cologne 
   Sprejová lotion, která hydratuje a zpevňuje pokožku po holení. 
Nabízí delikátní jemnou parfemaci a dodává pleti příjemný pocit 
svěžesti a vitality. Díky obsaženému extraktu z organických lístků 
vlčího máku s uklidňujícími a zjemňujícími vlast-
nostmi zároveň chrání pleť před dráždivými účinky 
po holení. 

299 Kč / 11,96 €

249 Kč 
9,96 €

100 ml
kód: 1196

230 Kč / 9,20 €

185 Kč 
7,40 €

100 ml
kód: 1195

ZDARMA Glide Protective 
Shaving Gel 100 ml v ceně 179 Kč 

ke každému zakoupenému 
akčnímu produktu Dandy

 Bamboo Sprout Leave-in  
Conditioner bezoplachový  
kondicionér
   Byl speciálně navržen tak, aby přirozeně 
a hloubkově hydratoval 
jednotlivé prameny vlasů. 
Současně kvalitně vyživuje 
a výsledkem jsou vlasy 
zářící a plné života. 

195 Kč / 7,80 €

159 Kč 
6,36 €

300 g
kód: 6100

Argan Oil Leave-in Conditioner  
bezoplachový kondicionér
   Obsahuje silný extrakt argano-
vého oleje, který zpevňuje a re-
generuje poškozené vlasové pra-
meny. Tato jedinečná formule se 
rychle vstřebává, posiluje a oživuje 
vlasy. Vhodný pro suché a chemic-
ky poškozené vlasy. Arganový olej 
a vitamín E hloubkově hydratují 
a zacelují roztřepené konečky. 
Chrání před 
slunečním UV 
zářením. 

Dr.Hemp Blindagem
 Účinný bezoplachový kondicionér 
se 100% organickým konopným 
olejem pro ochranu a rekonstrukci 
vlasové struktury. Významně sni-
žuje poškození vlasu vlivem žehlení 
a fénování, kdy vytváří 
tepelnou bariéru. 
Vlas navíc hydratuje 
a usnadňuje rozčesá-
vání.

195 Kč / 7 €

159 Kč 
6,36 €

300 g
kód: 6099

289 Kč / 11,56 €

229 Kč 
9,16 €

100 ml
kód: 7139

P r o f e s s i o n a l  F o o d  T h e r a p y

NOVINKA

Shape & Finish Hair Spray
   MEMORY LOCK HOLD, dlouhodobě drží účes 
až 72 hodin 

Garance super 

výsledku  

s dlouhodobým 

účinkem
275 Kč / 11 €

229 Kč 
9,16 €

283 g
kód: 3135

298 Kč / 11,92 €

239 Kč 
9,56 €

200 ml
kód: 4091

 Geometrix Sweet Cream Mousse  
   Bezoplachová ochranná krémová pěna ideální pro 
regeneraci kudrnatých a vlnitých vlasů všech délek 
s anti-frizz efektem. Vlasům dodává hebkost a jem-
nost, aniž by je zatížila. 
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Klasická břitva, poloviční čepel + hřebínek

160 Kč / 6,40 €

129 Kč 
5,16 €

kód: 121

Dostupné i v černém provedení

VOLCANO ION PROFESSIONAL 
TOURMALINE
Profesionální fén na 
vlasy, 2 vyměnitelné 
nástavce (hubice) 
pro rychlejší a bez-
pečnější vysoušení, 
difusér součástí 
balení, 3 metry 
napájecí kabel, 
profesionální příkon 
1800/2000 W pro 
dokonalé výsledky.

1 490 Kč / 59,60 €

1 190 Kč 
47,60 €
kód: 8309WH

1 490 Kč / 59,60 €

1 190 Kč 
47,60 €
kód: 8309BK

Hair Clipper V12 SUPERFAST 
Profesionální bezdrátový strojek s integrovanou 
nastavitelnou pákou, která umožňuje měnit výšku 
střihu (4 velikosti) jednoduchým stiskem palce. 
Základní délka střihu 0,5 mm.

Dodáváno společně s čisticím kartáčkem, olejem 
a 5 magnetickými nástavci 1,5 – 3 – 6 – 10 – 13 
mm, 3 m napájecím kabelem a nabíjecí stanicí. 
Pevná čepel z nerezové oceli.

•  pohyblivá čepel z chirurgické oceli
•  ochrana proti pořezání kůže
•  akumulátorové i síťové na-

pájení
•  dlouhá výdrž lithiové baterie 

(120 min/4400 MHA)
•  výkon 10 W
•  váha 420 g

Hair Trimmer Stilo 5900
•  kompaktní a velmi lehký profesionální  

zastřihávač pro přesné dokončovací práce 
a pro definici obrysů

• pro konturování střihů, výška střihu 0,3 mm
•  v balení zdarma 1 ks hlavice pro vytváření 

vzorů a nasazovací hřeben
• plynulá regulace délky střihu
•  spodní a horní nože vyrobené z vysoko-

jakostní oceli
• doba nabíjení 8 hodin

Accademy Style
•   vhodné i pro školy 
•   kadeřnický set nůžek
•   nerezová ocel
•   mikrozoubky pro rovný střih
•   kalené v ledové atmosféře
•   nůžky „professional“ 5,5",  

délka 14 cm + jednostranné  
efilační nůžky, 36 zubů,  
30% prostříhání

Nůžky „regular“ slide cutting 5,5", 
opěrka prstu, délka 14 cm.

GALAXIS GOLDEN CUT

1 430 Kč / 57,20 €

1 130 Kč 
45,20 €

kód: 292

ZDARMA kartáč 
Olivia Garden Paddle 

Black&Gold v ceně 
319 Kč/12,76€ 

k nůžkám Golden Cut

2 890 Kč / 115,60 €

2 390 Kč 
95,60 €

kód: 6335 

1 250 Kč / 50 €

999 Kč 
39,96 €

kód: 5900

1 690 Kč / 67,60 €

1 490 Kč 
59,60 €
kód: 266/5.5
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• profesionální nová řada kartáčů v atraktivním designu
•  ultralehký a dokonale vyvážený pro snadnou práci
•  technologie s použitím mědi a keramiky
•  unikátní ventilační otvory pro větší průchod vzduchu
•  měkké štětiny NYLGARD™ EXCLUSIVE odolné do 290 °C
•  Effortless Grip pro snadné držení, ergonomická rukojeť

HEAT PRO CERAMIC + ION 
IRON GREY

Heat Pro Ceramic + ion Iron Grey (∅ 22 mm)

Heat Pro Ceramic + ion Iron Grey (∅ 32 mm)

  Heat Pro Ceramic + ion Iron Grey (∅ 42 mm)

  Heat Pro Ceramic + ion Iron Grey (∅ 52 mm)

322 Kč / 12,88 €

239 Kč 
9,56 €

kód: HP-IG022

349 Kč / 13,96 €

259 Kč 
10,36 €

kód: HP-IG032

388 Kč / 15,52 €

289 Kč 
11,56 €

kód: HP-IG042

439 Kč / 17,56 €

329 Kč 
13,16 €

kód: HP-IG052

970 Kč 
38,80 €
kód: HP-IGKIT

Při zakoupení
všech 4 velikostí 

cena sady
970 Kč / 38,80 € 

2 190 Kč / 87,60 €

1 750 Kč 
70 €
kódy:  

PRO 5.00 
PRO 5.75 
PRO 6.50

2 190 Kč / 87,60 €

1 750 Kč 
70 €
kódy:  

PRO T6.35 
 PRO T6.35L

3 190 Kč / 127,60 €

2 550 Kč 
102 €

kódy:  
PRO 5.00/6.35 
PRO 5.75/6.35 
PRO 6.50/6.35 
PRO 5.75/6.35L

2 190 Kč / 87,60 €

1 750 Kč 
70 €

kód:  
PRO 5.75L

NŮŽKY

Dostupné ve velikostech  
PRO 5.00, PRO 5.75, PRO 6.50

PRO 5.75L, nůžky pro leváky

PRO 5.00/6.35, PRO 5.75/6.35,  
PRO 6.50/6.35, PRO 5.75/6.35L (pro leváky)

Profesionální nůžky pro naprosto precizní a jistý střih v nej-
menším detailu.
•  ultra ostré čepele z nejkvalitnější japonské oceli pro zvýšenou 

tvrdost a delší životnost
•  konvexní čepele pro precizní a snadný střih
•  ergonomicky tvarovaná rukojeť umožňuje držet nůžky všemi 

prsty 
•  dokonale vyvážená hmotnost nůžek pro snížení únavy a uvolně-

ní napětí rukou
•  vylepšená technologie regulovatelného šroubu, hladký otočný 

mechanismus s kuličkovým ložiskem garantuje snadnou regula-
ci bez námahy

Dostupné ve velikostech  
PRO T6.35, PRO T6.35L (pro leváky)

Sleva 25%

Sleva 35%
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•   kartáče pro rychlé a jemné rozčesání mokrých i suchých vlasů
•   patentovaný flexibilní duálně zaoblený tvar
•   tělo kartáče svelkými otvory se dokonale přizpůsobí vlasům 

vzávislosti na jejich typu
•   Memory-Flex™ štětiny poskytují při česání masáž vlasové pokožky
•   jedinečný design sergonomickou a speciálně protiskluzovou 

rukojetí
•   ultra lehký
•   štětiny ve dvou velikostech,
•   ostny vyšších štětin zakončené kuličkou
•   atraktivní metalické odstíny (stříbrná – Moon, růžová – Super-

nova, modrá –Milkyway)

IDETANGLE SPACE 

269 Kč / 10,76 €

229 Kč 
9,16 €

kód: ID-MO

269 Kč / 10,76 €

229 Kč 
9,16 €
kód: ID-SU

269 Kč / 10,76 €

229 Kč 
9,16 €

kód: ID-MW
230 Kč / 9,20 €

199 Kč 
7,96 €
kód: 89122

320 Kč / 12,80 €

269 Kč 
10,76 €
kód: 89125

320 Kč / 12,80 €

269 Kč 
10,76 €
kód: 89126

389 Kč / 15,56 €

319 Kč 
12,76 €
kód: HCC2

NOVINKA ZÁTĚŽOVÝ LÍMEC
Kadeřnický gumový zátěžový profesionální límec na stříhání 
vlasů. Límec nesjíždí, zaručuje pevné upevnění kolem krku. 
Voděodolný, antistatický, omyvatelný, odolný do 200 °C.

Kadeřnická pláštěnka  
Charm Cape
89125 Charm Cape Black
89126  Charm Cape  

Burgundy

ZÁSTĚRY/PLÁŠTĚNKY
•   módní provedení
•   pro všechny kadeřnické salony
•   ve třech barevných provedeních
•   pro barvení
•   vodoodpudivá a odolná proti skvrnám
•   pohodlný, prodyšný  

a antistatický materiál
•   nastavitelný uzávěr

Kadeřnická zástěra 
Charm Apron
89122 Charm Apron Black

MILKYWAYSUPERNOVAMOON



ROSO Cosmetics s.r.o.
Masarykova 515, 664 61 Rajhrad u Brna, ČR
tel.: +420 543 255 444, +420 725 856 350
tel.: +421 232 144 143 (zákazníci SK), +421 948 552 527 (zákazníci SK)
e-mail: info@rosocosmetics.com, www.rosocosmetics.com

  fb.com/rosocosmetics        roso_cosmetics

SLEVOMÁNIE

VEŠKERÉ ZMĚNY (CEN APOD.) A TISKOVÉ CHYBY V TOMTO LETÁKU JSOU VYHRAZENY! 
AKČNÍ NABÍDKA A SLEVY PRO KADEŘNICKÉ SALONY V ČR A SR PLATNÁ V OBDOBÍ 1. 1. – 31. 3. 2023. 

CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.

PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Girlz Only  Firm Hold Spray 
   Lak na vlasy s extra silnou fixací zajišťující silnější 
dlouhodobou fixaci účesu (24 hod). Obsahuje 
keratin a UV filtr, který chrání vlasy před škodlivými 
slunečními paprsky. Sprej je obohacený o morin-
gový olej obsahující anti oxidanty, které chrání vlas 
před vnějšími škodlivými vlivy.

109 Kč / 4,36 €

59 Kč 
2,36 €

300 ml
kód: 119369

12214   Invisible Touch Root Concealer – blond

1215  Invisible Touch Root Concealer – černá

1218  Invisible Touch Root Concealer – červená

   Korektor vlasových odrostů ve spreji. Dokonale kryje šedivé 
odrosty  s přirozenou barevnou povrchovou úpravou. Snadná 
aplikace ve spreji. Rychleschnoucí. 

248 Kč / 9,92 €

89 Kč 
3,56 €

75 ml
kód: 1222

248 Kč / 9,92 €

89 Kč 
3,56 €

75 ml
kód: 1215

248 Kč / 9,92 €

89 Kč 
3,56 €

75 ml
kód: 1218

KLÉRAL STRAIGHTENING BRUSH
   Profesionální digitální nahřívací kartáč 3 v 1 pro okamžité narovnání 
vlasů. Dokonale si poradí se všemi typy vlasů, včetně poškozených.
Vlastnosti:
•  Funkce narovnávací – rozčesávací – masážní
•  Maximální teplota 230 °C
•  LCD display s informací o aktuální teplotě

1 490 Kč / 59,60 €

745 Kč 
29,80 €
kód: WY-039

HLEDÁTE PŘÍRODNÍ VLASOVOU 
KOSMETIKU DO VAŠEHO SALONU?

   Zajímají se Vaši zákazníci o přírodní kosmetiku?

   Značka TOGETHAIR nabízí produkty  
s 98–100% přírodních ingrediencí.

    Vyžádejte si nový katalog,  
bonusový program nebo akční  
nabídku značky TOGETHAIR 
u svého distributora.

  togethairczechandslovak         togethair_czech_and_slovak

www.togethair.cz
www.togethair.sk


