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Akce platí pouze v červenci
Při koupi 5ti kusů barev Subrina Unique 100 ml dle vlastního
výběru v hodnotě 625 Kč, získáte 1 kus barvy Unique 60 ml dle
vlastního výběru v hodnotě 125 Kč ZDARMA.

Akce platí pouze v srpnu
Při koupi 2 kusů Subrina laků X Force Hair Spray Extra Strong 750 ml v
hodnotě 396 Kč, získáte 1 kus laku X Force Hair Spray Extra Strong 750ml
v hodnotě 198 Kč ZDARMA

Při koupi 16ti kusů barev Alter Ego Techno Fruit v hodnotě
2304 Kč, získáte 1 kus Alter Ego koaktivátoru 6% 1000 ml
a 1 kus Alter Ego šamponu po barvení Miracle Color 950 ml
v celkové hodnotě 545 Kč ZDARMA.

Při koupi 5ti kusů barev Alter Ego Techno Fruit v hodnotě 720 Kč,
získáte 1 kus Alter Ego koaktivátoru 6% 1000 ml v hodnotě
178 Kč ZDARMA

Ultra Hold Hair Spray 346 g. Profesionální silně tužící lak. Dlouhodobě drží účes,
chrání před přímými slunečními paprsky a zvýšenou vlhkostí. Extrakty aloe vera,
hedvábných proteinů, silikonu a panthenolu dodává vlasům přirozený vzhled, lesk
a jemnost. Neobsahuje čpavek a pro vlasy škodlivé chemikálie.
Akční cena 119 Kč, běžná prodejní cena 172 Kč.

Při koupi 20ti kusů barev Echosline Profesional
v hodnotě 2740 Kč, získáte 2 kusy Echosline krémového
oxidantu 6%, 1 kus šamponu po barvení S1 1000 ml,
1 kus masky po barvení M1 1000 ml, 1 kus Volumaster
objemového laku ve spreji 500 ml v celkové hodnotě
900 Kč ZDARMA.

Při koupi 5ti kusů barev Echosline Profesional v hodnotě 685 Kč,
získáte 1 kus Echosline krémového oxidantu 6%,1000 ml v hodnotě
126 Kč ZDARMA.

Při koupi 1 kusu Echosline modrého kompaktního odbarvovacího melíru
500 g v hodnotě 446 Kč, získáte 1 kus krémového oxidantu 6%
1000 ml v hodnotě 126 Kč ZDARMA.

Při koupi 1 kusu Echosline fialového kompaktního odbarvovacího melíru
500g v hodnotě 446 Kč, získáte 1 kus krémového oxidantu 6% 1000 ml
v hodnotě 126 Kč ZDARMA.

Při koupi 1 kusu Echosline šamponu S6 proti proti žloutnutí vlasů 1000 ml
v hodnotě 301 Kč, získáte 1 kus Echosline šamponu S6 proti žloutnutí
350 ml v hodnotě 165 Kč ZDARMA.

Barvící systém s aktivním uhlím 100 ml.
Při koupi 6ti kusů tonerů (1 kus od každého) v hodnotě 930 Kč,
získáte 1x vzorník Karbon tonery v hodnotě 303 Kč ZDARMA.
Barvící systém je součástí linie Karbon 9 a díky nejmodernějším
technickým produktům 100% vegan umožňuje provádění rychlých a
účinných barvení, odbarvování a tónování blond vlasů pro posílení jejich
nejčistší krásy tím nejbezpečnějším způsobem.
• Popelavý toner s aktivním uhlím 100 ml
• Barva cb 8 - světlá blond s aktivním uhlím 100 ml
• Barva cb 9 - extra světlá blond s aktivním uhlím 100 ml
• Barva cb 10 - platinová blond s aktivním uhlím 100 ml
• Toner ct pearl - perleťový 100 ml
• Toner ct platinum - platinový 100 ml

Při koupi 1kusu Echosline Karbon 9 Extra odbarvovacího prášku s aktivním
uhlím 500 g v hodnotě 476 Kč, získáte 1 kus oxidantu Synergy 3% 1000 ml
v hodnotě 163 Kč ZDARMA.

Při koupi 2 kusů Echosline laků Volumaster 500 ml. (Lak ve spreji pro
větší objem) v hodnotě 378 Kč, získáte 1 kus Echosline laků
Volumaster 500 ml v hodnotě 189 Kč ZDARMA.

Při koupi 1 kusu novinky Echosline Ochranný Sprej s aktivním uhlím 100 ml
v hodnotě 277 Kč, získáte 1kus vzorku šampon + maska s aktivním uhlím
Karbon 9 15+15 ml v hodnotě 48 Kč ZDARMA. Parfémovaná ochrana proti
znečištění. Vytvořen se speciální technologií “Smog Defense”, která
poskytuje dlouhotrvající účinek. Chrání vlasy a účes proti negativním
vnějším vlivům, jako je smog, prach a těžké kovy. Zanechává vlasy zdravé,
lesklé, chráněné a příjemně voňavé.
Při koupi 1 kusu novinky Echosline černá barevná maska s aktivním uhlím
240 ml v hodnotě 224 Kč, získáte 1kus vzorku šampon + maska s aktivním
uhlím Karbon 9 15+15 ml v hodnotě 48 Kč ZDARMA. Určeno pro tmavé
odstíny. Hloubkově vlasy vyživuje, oživuje a zintenzivňuje odlesky na
přírodních nebo barvených tmavých vlasech. Působí zjemňujícím efektem
kondicionéru bez zatěžování vlasů.
Při koupi 1 kusu novinky Echosline dvoufázový bezoplachový
kondicionér s aktivním uhlím 200 ml v hodnotě 236 Kč, získáte 1kus
vzorku šampon + maska s aktivním uhlím Karbon 9 15+15 ml v hodnotě
48 Kč ZDARMA. Ideální pro jemné vlasy. Rozčesává a zjemňuje
namáhané a chemicky ošetřené vlasy. Dodává vlasům lehkost.
Zanechává ve vlasech pružnost a pohyb. Nezatěžuje vlasy.
Při koupi 1 kusu Echosline Sady Karbon v hodnotě 611 Kč,
získáte 1 kus růžové kabelky Rock Star Nude v hodnotě
906 Kč ZDARMA
Sada obsahuje:
• Šampon s aktivním uhlím 350 ml
• Maska s aktivním uhlím 100 ml
• Krystaly s aktivním uhlím 100 ml
Při koupi 2 kusů Echosline Echosline šamponu Seliar Luxury 1000 ml
v hodnotě 692 Kč, získáte 1 kus Echosline masky Luxury 1000 ml
v hodnotě 482 Kč ZDARMA.
Maska Luxury ideální pro regeneraci vlasů suchých,
matných a dehydrovaných.

Při koupi 2 kusů Echosline Echosline šamponu Seliar Luxury 350 ml
v hodnotě 388 Kč, získáte 1 kus Echosline masky Luxury 300 ml v hodnotě
322 Kč ZDARMA. Echosline šampon Seliar Luxury extra-lesklá technologie
pro intenzivní hydrataci s komplexem 5 vitaminů v kombinaci se silou
rostlinných olejů: Olej z opuncie indické, olej arganový a olej z lněného
semínka.

Při koupi 1 kusu Echosline Luxury oleje 100 ml v hodnotě 450 Kč, získáte
1 kus šamponu Echosline Seliár Luxury 350 ml v hodnotě 194 Kč ZDARMA.
Echosline Luxury olej s komplexem 5 vitaminů v kombinaci se silou
rostlinných olejů: Olej z opuncie indické, olej arganový, olej z lněného
semínka, proteiny hedvábné. Ideální pro regeneraci vlasů suchých,
matných a dehydrovaných.

1 kus Echosline Seliar vyživující masky s arganovým olejem 1000 ml
a 1 kus vyživujícího šamponu s arganovým olejem 1000 ml.
Akční cena 399 Kč, běžná prodejní cena 698 Kč.

Při koupi 5ti kusů barev Togethair Nabè Hair Color 100 ml.
(profesionální barva založena na obsahu oleje z Chia semínek s nízkým
obsahem amoniaku) v hodnotě 995 Kč, získáte 1 kus barvy Togethair Nabè
Hair Color 100 ml v hodnotě 199 Kč ZDARMA

Pure Pigments 200 ml. Čisté pigmenty na bázi organického Mongongo oleje.
Lze použít samostatně nebo lze smíchat s dalšími odstíny pigmentů dle
požadované barvy. Okamžitý efekt intenzivní barvy. Olej z Mongonga bohatý
na Omega 6 mastné kyseliny chrání barvu vlasů, dodává lesk a zároveň
vytváří ochranný štít před slunečním zářením.
Akční cena 375 Kč, běžná prodejní cena 468 Kč.

Safe Color 250 ml. Ochranný olej při barvení s obsahem ovocného oleje. Předchází
podráždění pokožky během barvícího procesu, podporuje krytí barvy a zajištuje
dlouhotrvající barvu a lesk vlasů. Pro extrémně citlivou pokožku lze olej přidat
přímo do barvy. Akční cena 369 Kč, běžná prodejní cena 455 Kč.
Safe Skin 100 ml. Ochranný a zklidňující krém před barvením s obsahem ovocného
oleje. Změkčuje a hydratuje pokožku na tváři a zároveň ji chrání před tvorbou
skvrn při barvení u některých problematických klientek. Před barvením se aplikuje
na choulostivá místa jako čelo, uši či zátylek.
Akční cena 185 Kč, běžná prodejní cena 225 Kč.

White Deko Professional 9+ 500 g. Bílý melírovací prášek obohacený o olej
ze semínek rostliny Acai. Složení umožňuje zesvětlovat až o 9 odstínů.
Působí pozvolně a tím usnadňuje kontrolu nad jednotlivými stupni
zesvětlování. Olej z Acai, jako jeden z nejvýraznějších antioxidantů, vytváří
ochrannou bariéru a zabezbečuje hydrataci vlasů.
Akční cena 399 Kč, běžná prodejní cena 490 Kč.

Togethair Dry Shampoo 250 ml. Suchý šampon s Phytokeratinem. Absorbuje
přebytečný maz a dodává okamžitý objem.
Akční cena 280 Kč, běžná prodejní cena 350 Kč.
Shine Pomade 100 ml Modelační pomáda s Phytokeratinem se střední
fixací a leskem. Dodává lesk a přináší kontrolu nad strukturou každého
účesu. Nezanechává nežádoucí zbytky. Pomáda s leskem Střední
fixace. Akční cena 229 Kč, běžná prodejní cena 285 Kč.
Modelling Fluid 200 ml Restrukturalizační fluidum s Phytokeratinem určené pro
přírodní a vlnité vlasy s anti-frizz účinkem. Díky středně pevnému fixačnímu
účinku je vhodný k definici pohybu vlasů. Pokud se aplikuje ve větším množství, je
ideální pro vytvoření efektu mokrého účesu. Anti-frizz efekt Středné pevný fixační
účinek Vzhled mokrého účesu. Akční cena 207 Kč, běžná prodejní cena 258 Kč.

Togethair letní řada s plážovou taškou. Sada obsahuje :
Low shampoo 200 ml - nepěnivý čistící šampon obsahující
extrakt z mexického bio kaktusu. Extrakt z kaktusu chrání vlasy
vystavené slunci, větru, soli a chlóru.
Milky oil spray 125 ml - krémový sluneční olej s obsahem
extraktu z mexického bio kaktusu a s uva a uvb filtry. Chrání
vlasy vystavené slunci, větru, soli a chlóru.
Akční cena 552 Kč, běžná prodejní cena 690 Kč.

Pernamentní krémová barva na vlasy Londa Color 60 ml.
Londa barva vám dává barvu jakou očekáváte až na šest týdnů. Protože barva
Londa Color obsahuje aktivní barevné pigmenty, které proniknou do vlasů, dále
provitamín F5, vitamín E a UV filtr.
Akční cena 129 Kč, běžná prodejní cena 151 Kč.

Londa Color Tonung přeliv 60 ml. Londa Color Tonung přeliv. Demipermanentní
vlasová barva s perfektním výsledkem prostřednictvím optimální kombinace
spojení specifických látek Color Pro Technologie.
Akční cena 125 Kč, běžná prodejní cena 145 Kč.

Londa melír 1000 g.
Akční cena 615 Kč, běžná prodejní cena 787 Kč.

Londa oxidant 1,9 %, 3%, 4%, 6 %, 9%, 12%.
Akční cena 149 Kč, běžná prodejní cena 188 Kč.

Při koupi 1 kusu laku Intesa silně tužící lak na vlasy s výtažkem z kopřivy a
s panthenolem 500 ml v hodnotě 115 Kč, získáte 1 kus laku Intesa silně tužící lak
na vlasy s výtažkem z kopřivy a s panthenolem 500 ml v hodnotě 115 Kč ZDARMA

Intesa extra silně tužící lak 500 ml. Extra silně tužící lak na vlasy
s výtažkem z kopřivy a s panthenolem,
Akční cena 69 Kč, běžná prodejní cena 119 Kč.

Intesa středně silně tužící lak s extra leskem 500 ml.
Akční cena 69 Kč, běžná prodejní cena 119 Kč.

Intesa profesionálního pěnového tužidla extra strong 300 ml.
Akční cena 69 Kč, běžná prodejní cena 98 Kč.

Při koupi 3 kusů laků Intesa silně tužící lak na vlasy s výtažkem z
kopřivy a s panthenolem 75 ml v hodnotě 117 Kč, získáte 1 kus laku
Intesa silně tužící lak na vlasy s výtažkem z kopřivy a s panthenolem
75 ml v hodnotě 39 Kč ZDARMA

Lovien Blu Platinum 400 g. Přípravek obsahující bezprašný prášek, určený pro
přírodní i barvené vlasy. Akční cena 239 Kč, běžná prodejní cena 299 Kč.

Lovien Shampoo Antigiallo 250 ml. Přípravek obohacený o přímé pigmenty,
který umožňuje odstranit nepříjemné žluté odlesky způsobené foto-oxidaci.
Šampón jemně působí na struktůru blond a šedivých vlasů a dodává jim
maximální zářivost. Akční cena 79 Kč, běžná prodejní cena 98 Kč

Lovien Urban Style Fix Spray 500 ml. Vhodný pro moderní styling, zachovává
dokonalý tvar účesu, dodává vlasům lesk a objem pro každé aplikaci.
Akční cena 129 Kč, běžná prodejní cena 159 Kč

Při koupi Setu Revlon Uniq One Maska 300 ml + neoplachovací
péče 150 ml v hodnotě 745 Kč, získáte kartáč detangler černý
v hodnotě 179 Kč ZDARMA.

Při koupi 1 kusu Orofluido elixír 100 ml v hodnotě 463 Kč, získáte
Orofluido šampón v hodnotě 303 Kč ZDARMA

Při koupi 1 kusu Equave Hydronutritivního kondicionéru 200 ml v hodnotě 284 Kč,
získáte 1 kus hydronutritivního šamponu Equave 250 ml v hodnotě
284 Kč ZDARMA.
Hydronutritivní kondicionér je lehký, dvoufázový, instantní, neoplachovací
kondicionér, vlasy vyživuje a regeneruje strukturu suchých, narušených vlasů.

Při koupi 1 kusu objemového kondicionéru 200 ml v hodnotě 284 Kč, získáte
1 kus hydronutritivního šamponu 250 ml v hodnotě 284 Kč ZDARMA.
Objemový, instantní, neoplachovací kondicionér je určen pro okamžité
rozčesání jemných, křehkých vlasů bez jejich zatížení. Dodává objem,
lesk a pevnost.
Při koupi 1 kusu Blonde detangling conditioneru 200 ml v hodnotě 284 Kč,
získáte 1 kus hydronutritivního šamponu Equave 250 ml v hodnotě
284 Kč ZDARMA.
Instantní, neoplachovací kondicionér pro blond, zesvětlené a šedivé vlasy.
Díky modrým pigmentům obnovuje zářivost a svěžest blond odstínů a neutralizuje
žluté nádechy.

Při koupi 1 kusu kondicionér Sun 200 ml v hodnotě 284 Kč. získáte 1 kus
hydronutritivního šamponu Equave 250 ml v hodnotě 284 Kč ZDARMA.

Při koupi 5ti kusů barev Black sintesis color creme 100 ml
(profesionální permanentní barva na vlasy) v hodnotě 645 Kč,
získáte 1 kus Black peroxid 20% 1000 ml v hodnotě 99 Kč ZDARMA.
Výběr ze 123 odstínů barev.

Při koupi 10ti kusů barev Black sintesis color creme 100 ml
(profesionální permanentní barva na vlasy) v hodnotě 1290 Kč,
získáte 1 kus dvoufázového spreje pro okamžitou regeneraci
roztřepených a narušených vlasů v hodnotě 184 Kč ZDARMA.
Výběr ze 123 odstínů barev.
Při koupi 15ti kusů barev Black sintesis color creme 100 ml
(profesionální permanentní barva na vlasy) v hodnotě
1935 Kč, získáte 1 kus arganového vyživujícího šamponu
1000 ml a 1 kus arganové vyživující masky 1000 ml v celkové
hodnotě 414 Kč ZDARMA. Výběr ze 123 odstínů barev.

Black Crema Decolorante 250 g. Odbarvovací a melírovací krém. Maximálně
odbarvuj a vyběluje vlas. Můžete nanést přímo až ke kořínkům. Současně
chrání vlas a vlasovou pokožku. Nahrazuje práškový melír.
Akční cena 239 Kč, běžná prodejní cena 290 Kč

Black Bleaching Powder 1000 g. Přípravek obsahující bezprašný prášek,
určený pro přírodní i barvené vlasy. Díky bohatému obsahu vybraných
složek se doporučuje pro všechny techniky. Modrý pigment, který obsahuje,
zabraňuje vzniku žluto-oranžových odstínů a dodává zesvětleným vlasům
neobyčejný lesk. Akční cena 379 Kč, běžná prodejní cena 450 Kč.

Při koupi 2 kusů Black Shampoo Absolute Blond Sulphate Free 1000 ml,
v hodnotě 615 Kč, získáte 1 kus Black Absolute Blond Tone Booster
125 ml v hodnotě 185 Kč ZDARMA. Díky speciální sulfát-free formuli je
šampon ideální pro jemné mytí pokožky a odbarvených vlasů se
sklonem k žlutým odleskům. Obsažený pigment eliminuje nežádoucí
žluté tóny a oživuje barvu. Mandlový extrakt vyživuje a poskytuje
hydrataci suchým a chemicky narušeným vlasům..
Při koupi 2 kusů Black Mask Absolute Blond Revitalizační masky
1000 ml, v hodnotě 615 Kč, získáte 1 kus Black Absolute Blond
Tone Booster 125 ml v hodnotě 185 Kč ZDARMA. Maska která
eliminuje nežádoucí odlesky díky přítomnosti fialového
pigmentu.. Tato maska je navržena tak, aby působila proti
nevzhledným žlutým odstínům, oživila barvu a obnovila výživu a
lesk.
Black Volume Up Root Spray 300 ml. Objemový sprej je připraven vnést novou
energii jakémukoliv typu vlasů a zajistit viditelný objem pro jemné a unavené
vlasy. Obsažená formule je obohacena o extrakt z bambusu pro zpevnění vnější
vrstvy vlasového vlákna. Aplikujte do suchých vlasů, včetně délek pro získání
objemu bez zatížení. Akční cena 119 Kč, běžná prodejní cena 149 Kč.

Black Hair Spray Extra Strong 750 ml. Lak na vlasy umožňuje přirozenou fixaci
vlasů a zachovává rovnováhu vlasového vlákna. Vhodný pro fixaci všech typů
vlasů bez jejich zatěžování a vysušování. Nenechává na vlasech nežádoucí povlak
a snadno se vyčesává pomocí kartáče. Akční cena 139 Kč, běžná prodejní cena
165 Kč.

Black Hair Spray Strong 750 ml. Lak na vlasy umožňuje přirozenou fixaci vlasů
a zachovává rovnováhu vlasového vlákna. Vhodný pro fixaci všech typů vlasů bez
jejich zatěžování a vysušování. Nenechává na vlasech nežádoucí povlak a snadno
se vyčesává pomocí kartáče. Akční cena 135 Kč, běžná prodejní cena 160 Kč.

3D Hair Powder 8 gr. Objemový vlasový pudr určený pro jemné
a unavené vlasy. Obsahuje panthenola mikro objemové částice.
Vlasům dodá potřebný objem. Akční cena 149 Kč, běžná prodejní cena 188 Kč.

Vitalitys lak Effécto Normale 500 ml.
Akční cena 129 Kč, běžná prodejní cena 169 Kč

Vitalitys lak Effécto Forte 500 ml.
Akční cena 129 Kč, běžná prodejní cena 169 Kč

Vitalitys tužidlo Effécto Normale 250 ml.
Akční cena 129 Kč, běžná prodejní cena 175 Kč

Vitalitys tužidlo Effécto Forte 250 ml.
Akční cena 129 Kč, běžná prodejní cena 175 Kč

Pravidelné bezplatné rozvozy
Úterý: Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Třešť, Telč, Dačice, Želetava
a okolí
Středa: Jemnice, Znojmo, Moravský Krumlov, Ivančice, Hrotovice, Náměšť nad Oslavou a
okolí
Čtvrtek: Jihlava, Havlíčkův Brod, Velké Meziříčí, Křižanov, Nové Město, Žďár nad Sázavou a
okolí

Všechny akce jsou k dispozici do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny.

