
Špičková kvalita FOX 
za přátelské ceny!

Akce „květen – červen”
Všechny akce platí do konce června 2017 nebo do vyprodání zásob.

Ergonomický profesionální strojek 
FOX TANGO
•  odnímatelný nerezový břit s nastavením v pěti polohách: 0,8 mm, 1,1 mm, 1,4 mm, 

1,7 mm, 2 mm
•  jasný displej indikující stav nabití akumulátoru a nutnost olejování čepele
•  ergonomický tvar umožňující lehké držení a příjemnou práci
•  lithiová baterie poskytující až 120 minut bezdrátového provozu při plném nabití
•  doba nabíjení – 90 minut
•  4 nástavcové hřebeny 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

NOVINKA! 

akční cena 

1529 Kč
sleva 10%

1699 Kč
akční cena 

1214 Kč
sleva 10%

1349 Kč

NOVINKA! 

akční cena 

1222 Kč
sleva 15%

1438 Kč

Žehlička FOX SAMBA
PROFESIONÁLNÍ ŽEHLIČKA NA VLASY  
S FUNKCÍ INFRARED A IONIZACÍ

•  Infračervené záření vlasy regeneruje a omlazuje, povzbuzuje produkci keratinu
•  Pohyblivé keramicko-turmalínové destičky – lze snadno rovnat nebo natáčet vlasy
•  Regulace teploty od 80°C do 220°C
•  Přehledný LED displej umožňuje snadné čtení údajů

 TOP 
KVALITA!

akční cena 

1079 Kč
sleva 10%

1199 Kč

ULTRALEHKÝ!

FOX BUTTERFLY „MOTÝLEK“
PROFESIONÁLNÍ ULTRALEHKÝ FÉN 2.100 W

•  Extrémně lehký profesionální fén
•  Design „Motýlek“, ergonomický tvar - maximální komfort při práci
•  Vynikající DC motor nové generace, výkon 2.100 W, s ionizací
•  3 možnosti nastavení teploty vzduchu a 2 nastavení rychlosti foukání

akční cena 

1147 Kč
sleva 15%

1349 Kč

FOX TIGER 2.400 W
VYSOCE VÝKONNÝ PROFESIONÁLNÍ FÉN

•  Vysoušeč vlasů pro špičkovné profesionály – výkon 2.400 W, ionizace
•  Vysoký výkon fénu urychluje schnutí vlasů a zlepšuje jejich styling
•  3 úrovně nastavení teploty a 2 rychlosti foukání
•  Funkce „Studený vzduch“

VÝKONNÁ
NOVINKA!

Ergonomický konturovací strojek 
FOX TANGO S
•  profesionální multifunkční bezdrátový konturovací strojek na vlasy a vousy 
•  lithiová baterie poskytující až 120 minut provozu na plný výkon
•  5 vyměnitelných čepelí pro různé způsoby stříhání
•  nástavcové hřebeny ke standardní čepeli: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm
•  4 hřebeny na čepel ve tvaru písmene „T“ - 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Adresa velkoobchodu:

Cmíral – kadeřnické potřeby Praha 8
tel. 286 584 478
www.cmiral.cz
Praha 1 tel. 224 826 608                                  
Sokolov tel. 352 625 535 
Plzeň tel. 377 919 284  

Liberec  tel. 485 109 697
České Budějovice tel. 387 312 351
Vyškov  tel. 517 344 732  


