
Špičková kvalita FOX 
za přátelské ceny!

FOX ARROW
ŠPIČKOVÝ  
ERGONOMICKÝ STROJEK

•  Funkce TURBO zvyšuje rychlost střihu a usnadňuje střihání silnějších vlasů
•  LCD displej ukazuje úroveň nabití baterie a nutnost naolejování ostří
•  Dvě vyměnitelné lithium-fero-fosfátové baterie, doba nabíjení 120 minut
•  Nepřetržitý bezdrátový provoz až 90 minut při plném nabití baterie
•  Keramická odnímatelná čepel se 4 nastavitelnými polohami:  

1,0 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, 1,9 mm
•  4 hřebenové nástavce: 3mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

akční cena 

1214 Kč
sleva 10%

1349 Kč

Strojek FOX TANGO S
ERGONOMICKÝ KONTUROVACÍ
• 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

 NOVINKA !

Kulma FOX OPTIMA  
„5 v 1”     
•  5 vyměnitelných koncovek, ideálních pro tvorbu jemných vln 

i výrazných loken: 
- 3 běžné koncovky s průměrem: 32 mm, 25 mm, 19 mm 
 - 2 kuželové koncovky s průměrem: 25-18 mm, 19-8 mm

•  Keramicko-turmalínový povlak emituje záporné ionty,  
vlasy si uchovávají vlhkost

•  Maximální teplota: 200°C (200±10°C)”

akční cena 

1097 Kč
sleva 15%

1290 Kč

PROFESIONÁLNÍ  
ŽEHLIČKA FOX CHILLOUT
•  5 stupňů teploty (150-170-190-210-230°C)
•  Regulace teploty pomocí dotykového displeje
•  Plovoucí titanové destičky 25 x 100 mm
•  Pro lesklé a hladné vlasy po narovnávání nebo loknování

SUPER 
CENA!

akční cena 

2419 Kč
sleva 15%

2849 Kč

akční cena 

1497 Kč
sleva 10%

1670 Kč

 JEDINÁ  
NA TRHU !

VYSOKÁ 
KVALITA

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”

 VÝKONNÝ  
A ELEGANTNÍ !

akční cena 

1147 Kč
sleva 15%

1349 Kč

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  

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Akce „listopad - prosinec”
Všechny akce platí do konce prosince 2017  
nebo do vyprodání zásob.


