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Barvy na vlasy
Mahagonová, popelavá, platinová, čokoládová, oříšková, měděná… Barvy na vlasy mají lákavá, luxusní či exotická jména.
Naše zákaznice nám často a rády ukazují fotografie, články
nebo vzorníky, a doufají, že si stejně luxusní a exotickou barvu za hodinu a půl odnesou na svých vlasech.
Málokdy si ale klientky uvědomují, že barvení vlasů je složitý
chemický proces, jehož výsledek záleží na kvalitě a zdraví vlasů, historii předchozích barvení, na použitých produktech a z
nemalé části také na dovednostech kadeřníka či kadeřnice.
Aby mohly Vaše klientky jednoduše ukázat prstem na odstín
ve vzorníku a odcházet z Vašeho salonu naprosto spokojené,
potřebujete barvy, na které se můžete stoprocentně spolehnout. Právě takové barvy najdete v nabídce značky Fanola.

Barvy pro každou příležitost

Každá klientka je jedinečná, a její vlasy a potřeby také. To,
co bude vyhovovat mladým, extravagantním slečnám, bude
pro dámu v letech nemožný úlet. Vůbec to ale nevadí, protože v nabídce barev na vlasy Fanola najdete barvy pro
každého. Přirozené, módní, výstřední, pečující a šetrné,
moderní i tradiční.
Pojďme si představit jednotlivé barevné řady, abyste věděli
naprosto jistě, které barvy jsou právě pro Vaše klientky tím
pravým ořechovým. A pokud chce Vaše klientka doslova to
„pravé ořechové“, zkuste odstín 6.14.

Fanola Crema Colore

Nejspíš už dávno znáte „modré“ barvy Fanola z řady Crema
Colore. Jsou pro Vás možná tím hlavním důvodem, proč
se značkou Fanola pracujete. A aby ne - za patnáct let na
světovém trhu si barvy
na vlasy Fanola vydobyly renomé pro svou
spolehlivost, jednoduchost použití, barevnou stálost a perfektní
krytí šedin.
Za zmínku stojí i to,
že se dovedou velice
dobře vypořádat i s dříve barvenými vlasy. Nemusíte se proto obávat,
jaké možné i nemožné barvy Vaše klientky v minulosti
vystřídaly. Vždy získáte perfektní výsledek.
Po technické stránce jsou Fanola Crema Colore krémové permanentní barvy na vlasy s obsahem amoniaku.
Pro lepší péči o vlasy obsahují výtažek z jinanu dvoulaločného (ginkgo biloba), který vlasy vyživuje, zklidňuje a
snižuje podráždění pokožky hlavy. Další účinnou látkou
jsou vitamíny E a C, které působí antioxidačními účinky.
Škála barev Fanola Crema Colore pokryje veškeré potřeby každého salonu - najdete v ní 107 přírodních a módních
odstínů, 11 superzesvětlujících odstínů, 6 korektorů, 3 tonery a 1 kontrastní odstín (Red Contrast).

Jejich víceúčelovost
ještě podtrhuje to,
že je můžete navzájem kombinovat a
dosahovat tak Vašich vlastních, jedinečných odstínů a
barevných odlesků.
Navíc jsou použitelné pro různé typy
barvení. Pro přehlednost jsme připravili tabulku.

Doba
působení

Typ barvení

Výsledek

Poměr
míchání

Permanentní
barva

100% krytí šedin,
optimální trvanlivost barvy

1:1,5

Superzesvětlující
barvení

Precizní barevný výsledek

1:2

40 Vol.

40-60
min

Tón v tónu

70% krytí bílých vlasů,
upravení odlesků

1:2

3,5 Vol.

20 min

Oxidant

10/20/
30/40 Vol. 35 min

Modré barvy Fanola Crema Colore jsou stálicí, o kterou se
můžete opřít. Vaše práce s nimi bude jednoduchá, rychlá
a spolehlivá, a Vaše klientky si mohou být jisté, že takovou
barvu, jakou viděly ve vzorníku, si odnesou domů.

Color Keratin Oro Puro

Každý máme klientku, která měla nepříjemnou reakci na
permanentní barvu na vlasy s amoniakem, nebo klientku,
které typický zápach amoniaku nedělá dobře. Čím dál více
klientek hledá alternativy, které jsou pro zdraví šetrnější,
a přitom nechtějí přijít o dokonalé výsledky.
Řešení Vám může nabídnout řada Fanola
Oro Therapy s barvami Color Keratin Oro
Puro. Tyto luxusní barvy
na vlasy v charakteristických zlatých tubách
jsou vysoce funkční,
ale zároveň jemné
permanentní barvy
na vlasy bez amoniaku
a bez PPD.
Jsou vytvořeny tak, aby byly šetrnější k vlasům i pokožce
hlavy, dokázaly jim kromě barvy dodat i zdraví a vitalitu,
a přitom nijak neslevily ze schopnosti krytí šedivých vlasů. K tomu jim pomáhá trojice vzácných účinných látek:
Mikročástice 24karátového zlata, keratin a arganový olej.

Barvy na vlasy

Fanola No Yellow: Moje blond, o kterou se chci dobře starat.

Mikročástice zlata zintenzivňují jas kosmetické barvy a
zvýrazňují její lesk. Keratin vlasy posiluje a působí intenzivním rekonstrukčním efektem. Arganový olej napomáhá
pronikání pigmentů dovnitř vlasů, a zároveň je zanechává
hydratované a hebké.
Barevnou škálu Color
Keratin Oro Puro tvoří 71
odstínů, z toho 3 superzesvětlující pro zesvětlení až o 4 tóny. Důležitým
doplňkem je i speciální
aktivátor Oro Puro, který
svým složením podporuje pečující, rekonstrukční
a zjemňující účinky barvení.

No Yellow Color

Královskou disciplínou v koloristice byla odjakživa blond.
S vynálezem permanentních barev na vlasy se z platinové blond stal pro mnoho žen nedosažitelný ideál krásy.
Moderní variantou blond jsou ledově chladné odstíny bez
žlutých odlesků, a právě pro jejich dosažení byly vytvořeny
barvy na vlasy No Yellow Color.
Barvy No Yellow Color Vám nabízejí moderní a inovativní
permanentní barvy na vlasy bez PPD a s nízkým obsahem
amoniaku. Obsahují výtažky z ostružin, hroznů a borůvek
pro jejich antioxidační účinky, které pomohou udržet vlasy
zdravé, jemné a hebké.
Tři barvy v sérii ICE Vám pomohou dosahovat ledově blond
odstínů, a zároveň působí neutralizačním efektem na nežádoucí žluté
odlesky na přirozených
vlasech.

No Yellow Color Toner Systém

Nejnovější součástí rodiny barev na vlasy Fanola jsou barevné tonery No Yellow Color Toner Systém. Poslouží Vám
pro dosažení jak extravagantních barevných efektů, tak i
mnohem jemnějších, pastelových barev. Samozřejmostí
jsou speciální trojrozměrné pigmenty pro neutralizaci žlutých odlesků ve vlasech,
a také složení bez PPD.
Svou kreativitu můžete
probudit třemi tonery
Color Mix Toner – VIOLET
(fialový), BLUE (modrý) a
GREEN (zelený). Můžete
je použít jako plné, syté
odstíny, nebo kombinací s maskami No Yellow a No Orange docílit
jemnějších, pastelových
efektů.
Další dva odstíny, ROSE (růžová) a ROSE GOLD (růžové
zlato), Vám poslouží pro jemné oživení a tónování barvy
v romantických a něžných tónech.

Malý pohled do historie

Někomu by se mohlo zdát, že barvení vlasů je složitý, náročný a nepříjemný proces, plný cizích slov a chemie. Peroxid vodíku, amoniak, PPD neboli para-fenylendiamin…
Ve skutečnosti se ale máme lépe, než kdy dříve.
Barvení vlasů začínalo jednoduchými bylinami, jako je henna, indigo nebo boryt barvířský. Zanedlouho ale byliny
nestačily, a tak ve starém Římě používali třeba směs pijavic
a octa, která se nechala kvasit v olověné nádobě. Vedlejší
účinky? Bolesti břicha, poruchy pozornosti, anémie…

Dva superzesvětlovače
v sérii S poskytují vyvážené zesvětlení až o
5 tónů. Jejich speciální
antireflexní pigment
neutralizuje žluté odlesky pro čistý a absolutně
blond výsledek barvení.

V renesanci byly ceněny světlé vlasy, a tak si bohaté Benátčanky na noc do vlasů nechaly zapracovat směs vajec,
medu a sušených blan z novorozeňat. Brzy ráno po probuzení si vlasy umyly olivovým olejem, vystoupaly na věž
a nasadily si klobouk se širokou krempou a otevřeným
vrškem. Vlasy si rozprostřely a seděly hodiny a hodiny na
slunci, dokud jim nevyšisovaly. Při tom zažívaly ukrutné
bolesti hlavy, krvácení z nosu, omdlévání a úžeh.

Tři ledové tonery v řadě T slouží výtečně pro doplnění
melírování vlasů. Dovedou neutralizovat žluté odlesky po
předzesvětlení nebo při odbarvování, a tak vyrovnávají nedokonalosti, ke kterým při barvení na blond jinak dochází.

Později se přidaly další postupy a z barvení vlasů se stala
alchymie. Používala se síra, pálené vápno nebo louh, a
tak Vás možná nepřekvapí, že mnohé krásychtivé dámy
kompletně o vlasy přišly.

Poslední částí série No Yellow Color je zesvětlovač ML,
který slouží k maximálnímu zesvětlení vlasů bez pomocných
pigmentů a nabízí Vám zesvětlení až o 5 tónů.

Dnes přijdeme do salonu, vybereme ze vzorníku, posadíme se, příjemně si popovídáme a odpočineme, a nakonec
ani ta trocha zápachu z amoniaku není takový problém.

Blond odstíny jsou pro kadeřníky a kadeřnice technicky
nejnáročnějšími barvami, a pro dosažení nejlepších výsledků potřebujete ty nejlepší nástroje. Řada barev No
Yellow Color Vám je nabízí ve špičkové kvalitě. Výsledkem
budou perfektní ledové blond vlasy a spokojené zákaznice,
které se k Vám budou s důvěrou vracet.

V jednom z budoucích článků se podíváme podrobněji
na jednotlivé typy barvení, jako je přeliv, superzesvětlení
nebo tón v tónu. Popíšeme rozdíly mezi permanentními a
nepermanentními barvami, strukturu vlasu samotného a
chemické procesy, ke kterým při barvení dochází.
Koloristika je fascinující svět, a pro značku Fanola je ctí, že
Vás v něm můžeme doprovázet.

DÁREK
DÁREK
v hodnotě: v hodnotě:

3,72 € s DPH

Zakupte 1x odbarvovací
prášek fialový Fanola
(500 g) a získáte:
1x oxidant 20 vol 6% (1000 ml)

FA86237 – 212 Kč s DPH /

8,34 € s DPH

8,66

1x oxidant 20 vol 6% (1000 ml)
1x jednorázová pláštěnka (30 ks)

14,34

€ s DPH

BARVY NO YELLOW

3,72 € s DPH

Zakupte 15 barev No Yellow a získáte:
1x oxidant 20 vol 6% (1000 ml)
1x šampon No Yellow (1000 ml)

cena
akce:

655

Kč s DPH

cena
akce:

25,70

€ s DPH

DÁREK
DÁREK
v hodnotě: v hodnotě:

258

Kč s DPH

TONERY NO YELLOW
Zakupte 5 tonerů a získáte:
1x oxidant 10 vol 3% (1000 ml)
1x jednorázová pláštěnka (30 ks)

10,13

€ s DPH

FA1096888 - toner růžový
FA1096893 - toner růžové zlato
FA1096899 - toner modrý
FA1096910 - toner zelený
FA1096930 - toner fialový

6,41 € s DPH

376

Kč s DPH

FA8096671 – 160 Kč s DPH /

€ s DPH

DÁREK
DÁREK
v hodnotě: v hodnotě:

FA86688 – 278 Kč s DPH /
10,62 € s DPH

73,50

4,94 € s DPH

3,72 € s DPH

Zakupte 1x odbarvovací
prášek modrý Fanola
a 1x odbarvovací
prášek fialový Fanola a získáte:

cena
akce:

FA86363 – 123 Kč s DPH /

€ s DPH

FA86161 – 98 Kč s DPH /

Kč s DPH

Kč s DPH

221

ODBARVENÍ

3,72 € s DPH

1.830

DÁREK
v hodnotě:

FA86162 – 98 Kč s DPH /

cena
akce:

DÁREK
v hodnotě:

FA86162 – 98 Kč s DPH /

24,29

€ s DPH

FA86156 – 323 Kč s DPH /
12,88 € s DPH
Barva No Yellow – 122 Kč s DPH /
4,90 € s DPH
Tonery No Yellow – 131 Kč s DPH /
5,14 € s DPH

ODBARVENÍ

cena
akce:

FA86876 – 323 Kč s DPH /
11,41 € s DPH

646

FA86232 – 208 Kč s DPH /

Zakupte 20 barev
Fanola a získáte:
2x oxidant 20 vol 6% (1000 ml)
1x výživný šampon (1000 ml)
1x výživný kondicionér (1000 ml)

Kč s DPH

1x oxidant 20 vol 6% (1000 ml)

€ s DPH

8,12 € s DPH

Barva Fanola: 108 Kč s DPH /
4,22 € s DPH

84,40

BARVY FANOLA

cena
akce:

23,90

€ s DPH

Kč s DPH

FA86162 – 98 Kč s DPH /

2.160

Kč s DPH

616

cena
akce:

3,72 € s DPH

cena
akce:

Zakupte 1x odbarvovací
prášek modrý Fanola
(500 g) a získáte:

FA86162 – 98 Kč s DPH /

1x oxidant 20 vol 6% (1000 ml)
1x výživný šampon (1000 ml)

FA86876 – 323 Kč s DPH /
11,41 € s DPH

Zakupte 15 barev
Fanola a získáte:

ODBARVENÍ

3,72 € s DPH

11,84

€ s DPH

Kč s DPH

BARVY FANOLA

FA86156 – 323 Kč s DPH /
12,88 € s DPH

306

€ s DPH

FA86232 – 208 Kč s DPH /

63,30

3,72 € s DPH

Barva Fanola: 108 Kč s DPH /
4,22 € s DPH

DÁREK
DÁREK
v hodnotě: v hodnotě:

8,12 € s DPH

1.620

Kč s DPH

cena
akce:

FA86162 – 98 Kč s DPH /

cena
akce:

FA86162 – 98 Kč s DPH /

platí od 1. 3. do 30. 4. 2020

platí od 1. 3. do 30. 4. 2020

cena
akce:

1x No Orange maska (1000 ml)
cena
akce:

387

Kč s DPH

cena
akce:

15,54

€ s DPH

NO ORANGE
Nakupte 1x No Orange
šampon (350 ml)
a 1x No Orange
maska (350 ml)
a získáte:

6,60 € s DPH

FA96419 – 236 Kč s DPH /

8,94 € s DPH

1x pěnový kondicionér No
Yellow (250 ml)

6,60 € s DPH

11,53 € s DPH

Zakupte 1x No Yellow
šampon (1000 ml)
a 1x No Yellow
maska (1000 ml) a získáte:

FA96417 – 151 Kč s DPH /

FA1096994 – 300 Kč s DPH /

€ s DPH

NO YELLOW

13,50 € s DPH

FA96385 – 351 Kč s DPH /

10,62 € s DPH

Nakupte 2x No Orange
šampon (1000 ml) a získáte:

24,12

629

Kč s DPH

FA86688 – 278 Kč s DPH /

NO ORANGE

cena
akce:

cena
akce:

€ s DPH

FA96420 – 351 Kč s DPH /
13,50 € s DPH

1x špachtle No Yellow

Kč s DPH

FA96417 – 151 Kč s DPH /

9,95 € s DPH

31,03 € s DPH

Zakupte 1x odbarvovací
prášek s jílem
No Yellow (2x450 g) a získáte:

FA96418 – 266 Kč s DPH /
10,62 € s DPH

NO YELLOW

21,24

532

FA8096676 – 248 Kč s DPH /

FA1096825 – 774 Kč s DPH /

cena
akce:

1x No Orange šampon (350 ml)

7,19

€ s DPH

6,41 € s DPH

Zakupte 1x Ultra 9
odbarvovací
prášek fialový
(500 g) a získáte:

FA86836 – 19 Kč s DPH /

Kč s DPH

1x jednorázová
pláštěnka (30 ks)
2x šampon No Yellow (15 ml)

0,78 € s DPH

NO YELLOW

FA8096671 – 160 Kč s DPH /

16,49 € s DPH

Zakupte 1x pěnový
kondicionér Incredible
box (250 ml) a získáte:
1x černo růžový detangler

TT7925 – 183 Kč s DPH /
7,28 € s DPH

NO YELLOW

FA1096824 – 411 Kč s DPH /

179

11,53 € s DPH

FA1076015 – 300 Kč s DPH /

DÁREK
DÁREK
v hodnotě: v hodnotě:

NOVINKA

Stejné složení zásadních produktů pro péči o Vaši perfektní
blond, nyní v exkluzivním limitovaném designu!
Obsahuje vzácné oleje s regenerativními a antioxidačními
účinky. Speciálně vytvořená vůně s tóny skořice a hřebíčku.

cena
akce:

10,68

€ s DPH

FREQUENT
Zakupte 2x šampon pro
časté použití (350 ml) a získáte:
1x šampon pro časté použití (350 ml)

FA86248 – 241 Kč s DPH /

482

9,48 € s DPH

1x Šampon proti padání vlasů
(350 ml)

6,18 € s DPH

Zakupte 1x Ampule proti
padání vlasů
(10 ml x 12 ks) a získáte:

FA86247 – 152 Kč s DPH /

cena
akce:

ENERGY

FA86239 – 137 Kč s DPH /

1x multivitamínová maska (1500 ml)

jedinečná vůně
skořice a hřebíčku

5,34 € s DPH

Zakupte 2x šampon pro
časté použití (1000 ml) a získáte:

FA86239 – 137 Kč s DPH /

FREQUENT

274

Kč s DPH

5,34 € s DPH

€ s DPH

cena
akce:

11,62 € s DPH

16,24

FA86244 – 288 Kč s DPH /

Kč s DPH

FA86249 – 411 Kč s DPH /
16,16 € s DPH

FA86240 – 208 Kč s DPH /

8,12 € s DPH

síla vzácných
esenciálních olejů

Zakupte SADU NO YELLOW SPICE
COLLECTION za speciální cenu!!!

cena
akce:

cena
akce:

416

SADA NO YELLOW SPICE
LIMITOVANÁ EDICE!!

ENERGY

Kč s DPH

cena
akce:

18,96

€ s DPH

Zakupte 2x Šampon proti
padání vlasů
(1000 ml) a získáte:
1x Tonikum proti padání
vlasů (125 ml)

FA86250 – 327 Kč s DPH /
12,78 € s DPH

12,17 € s DPH

FA1096995 – 313 Kč s DPH /

LIMITOVANÁ
EDICE

platí od 1. 3. do 30. 4. 2020

FA86225 – 137 Kč s DPH /

5,35 € s DPH

FA86667 – 178 Kč s DPH /

6,96 € s DPH

1x uhlazující maska (500 ml)

cena
akce:

cena
akce:

Zakupte 1x uhlazující
šampon (1000 ml)
a 1x uhlazující
maska (1000 ml) získáte:
1x uhlazující ochranné
sérum (100 ml)

1x Krém pro tvorbu vln
EASY CURL (250 ml)

FA96416 – 230 Kč s DPH /

Zakupte 2x Pěna pro podporu
vln GO CURL (300 ml) a získáte:

8,84 € s DPH

€ s DPH

7,57 € s DPH

18,32

FA96421 – 230 Kč s DPH /

cena
akce:

17,68

€ s DPH

6,24 € s DPH

8,84 € s DPH

Zakupte 2x krystaly pro
lesk BRIGHT CRYSTALS
(100 ml) a získáte:
1x Extra silný lak na vlasy
POWER STYLE (500 ml)

cena
akce:

482

Kč s DPH

18,60

€ s DPH

Zakupte 2x Pěna extra silná
TOTAL MOUSSE (400 ml)
a získáte:
1x Fluid narovnávací LISS STYLE
(250 ml)

cena
akce:

cena
akce:

FA96464 – 197 Kč s DPH /

Kč s DPH

FA96391 – 241 Kč s DPH /

6,12 € s DPH

8,84 € s DPH

FA96415 – 236 Kč s DPH /

9,16 € s DPH

€ s DPH

1x Gel extra silný EXTRA GRIP
(250 ml)

472

Kč s DPH

cena
akce:

17,68

Zakupte 2x WORKING WAX
pasta středně fixační
lesk (100 ml) a získáte:

cena
akce:

460

cena
akce:

9,30 € s DPH

Kč s DPH

1x Odličovací ubrousky
Babaria (20 ks)

FA96525 – 161 Kč s DPH /

FA96524 – 230 Kč s DPH /

460

3,62 € s DPH

7,68 € s DPH

cena
akce:

BA31662 – 93 Kč s DPH /

FA96387 – 197 Kč s DPH /

cena
akce:

Zakupte 1x extra silný
lak POWER STYLE
(750 ml) a získáte:

17,60

€ s DPH

10,63 € s DPH

FA86668 – 223 Kč s DPH /

SMOOTH

8,72 € s DPH

FA86665 – 227 Kč s DPH /

1x uhlazující šampon (350 ml)

8,88 € s DPH

Zakupte 1x uhlazující
šampon (1000 ml) a získáte:

FA86664 – 156 Kč s DPH /

SMOOTH

6,18 € s DPH

8,88 € s DPH

FA86665 – 227 Kč s DPH /

450

Kč s DPH

FA86296 – 271 Kč s DPH /

1x kondicionér pro barvené vlasy (350 ml)

Zakupte 1x uhlazující
maska (1000 ml) a získáte:

8,72 € s DPH

Zakupte 1x kondicionér pro
barvené vlasy (1000 ml) a získáte:

SMOOTH

FA96386 – 161 Kč s DPH /

FA86668 – 223 Kč s DPH /

6,18 € s DPH

AFTER COLOUR

1x šampon pro
barvené vlasy (350 ml)

460

Kč s DPH

6,12 € s DPH

1x maska pro barvené vlasy (1500 ml)

Zakupte 1x sérum pro
barvené vlasy (100 ml) a získáte:

FA96507 – 161 Kč s DPH /

Zakupte 2x šampon pro
barvené vlasy (1000 ml) a získáte:

AFTER COLOUR

cena
akce:

17,68

€ s DPH

Zakupte 2x Sprej pro
termoochranu THERMO SHIELD
(300 ml) a získáte:
1x Sprej pro objem u kořínků VOLUME UP
(250 ml)

7,57 € s DPH

AFTER COLOUR

FA96459 – 197 Kč s DPH /

FA86230 – 224 Kč s DPH /
8,34 € s DPH

16,24

€ s DPH

FA86229 – 296 Kč s DPH /
11,59 € s DPH

416

Kč s DPH

cena
akce:

FA1096844 – 156 Kč s DPH /

8,02 € s DPH

FA86638 – 204 Kč s DPH /

8,12 € s DPH

FA86226 – 208 Kč s DPH /

cena
akce:

FA86580 – 212 Kč s DPH /

€ s DPH

7,80 € s DPH

Zakupte 2x Keraterm
šampon (300 ml) a získáte:
1x Keraterm maska (300 ml)

4,21 € s DPH

Zakupte 1x Keraterm
sprej (200 ml) a získáte:

DÁREK
DÁREK
v hodnotě: v hodnotě:

74

Kč s DPH

€ s DPH

15,30 € s DPH

20,61

FA86338 – 393 Kč s DPH /

Kč s DPH

Zakupte 1x odbarvovací
prášek Oro Puro
s Keratinem (500 g)
a získáte:
1x miska Oro Therapy
1x štětec Oro Therapy

1x rozjasňující šampon
s arganovým olejem (300 ml)

ORO THERAPY
FA86630 - 525 Kč s DPH /
20,71 € s DPH

Zakupte 1x Sérum
s arganovým olejem pro
hloubkovou regeneraci
(12 x 10 ml) a získáte:
1x rozjasňující šampon
s arganovým olejem (1000 ml)

€ s DPH

COLOR MASKY - s DÁRKEM
FA86897 - zlatá
FA96368 - růžová
FA96366 - fuchsiová
FA96367 - levandule

Zakupte 9x Barevná maska (250 ml)
od každého typu 1 ks a získáte:
1x Vzorník Color mask

10,28 € s DPH

FA86816 - čokoládová
FA86817 - měděná/vínová
FA86818 - červená
FA86819 - fialová
FA86820 - proti žloutnutí

FA96371 – 257 Kč s DPH /

2.349

Kč s DPH

cena
akce:

94,32

Maska - 261 Kč s DPH /
10,48 € s DPH

cena
akce:

FA86177 - 240 Kč s DPH /
9,42 € s DPH

1x rozjasňující maska
s arganovým olejem (300 ml)

10,81 € s DPH

Zakupte 1x rozjasňující
šampon s arganovým
olejem (1000 ml) a získáte:

Zakupte
1x rozjasňující
maska s arganovým
olejem (1000 ml) a získáte:

FA86682 – 276 Kč s DPH /

ORO THERAPY

ORO THERAPY

FA86683 - 299 Kč s DPH /
11,72 € s DPH

1x krémový aktivátor
20 vol 6% (1000 ml)
1x rozjasňující fluid s arganovým
olejem (100 ml)

FA86178 – 409 Kč s DPH /
16,03 € s DPH

Zakupte 20 barev
ORO THERAPY a získáte:

FA86468 – 116 Kč s DPH /

Barva Oro Therapy - 120 Kč s DPH /
4,79 € s DPH

525

ORO THERAPY

€ s DPH

BARVY ORO THERAPY

10,81 € s DPH

FA86682 – 276 Kč s DPH /

95,80

DÁREK
DÁREK
v hodnotě: v hodnotě:

4,58 € s DPH

2.400

Kč s DPH

cena
akce:

FA86713 - 203 Kč s DPH /
7,93 € s DPH

cena
akce:

2,96

€ s DPH

1,21 € s DPH

1x černé gumičky Invisi
Bobble 3 ks

štětec FA86621 – 30 Kč s DPH /

Kč s DPH

cena
akce:

15,60

1,75 € s DPH

424

IB05 – 103 Kč s DPH /

12,24 € s DPH

1x Keraterm maska (1000 ml)

cena
akce:

miska FA86620 – 44 Kč s DPH /

€ s DPH

Zakupte:
2x Keraterm šampon
(1000 ml) a získáte:

12,24 € s DPH

7,80 € s DPH

24,48

FA86582 – 286 Kč s DPH /
10,50 € s DPH

FA86413 – 325 Kč s DPH /

650

Kč s DPH

FA86581 – 325 Kč s DPH /

cena
akce:

cena
akce:

FA86382 – 212 Kč s DPH /

platí od 1. 3. do 30. 4. 2020

Pro klienty v České republice

Správný čas připravit se na EET
JEDNODUCHÝ NÁVOD NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ
PLYNOUCÍCH Z EET

1. Podnikáte jako fyzická osoba, podnikatel
2. Nejste plátce DPH
3. Máte maximálně 2 zaměstnance
4. Obrat v evidovaných tržbách (viz výše) za poslední
4 čtvrtletí máte maximálně 600.000 Kč
5. Předpokládaný obrat pro dalších 12 měsíců máte
maximálně 600.000 Kč
Po doložení splnění těchto 5 podmínek a schválení Vaší
žádosti finančním úřadem obdržíte speciální účtenky s
předtištěnými údaji. Každé klientce vyplníte jednu účtenku
a kopii uschováte. Na konci čtvrtletí odesíláte na finanční
úřad takzvané Oznámení o tržbách, kde uvedete všechny
evidované tržby, storna a opravy.

Povinnost EET (tzv. elektronické evidence tržeb) platí pro
všechny salony od 1. května 2020. Co to pro Vás konkrétně
znamená, a jak své povinnosti splnit co nejlépe a nejsnáze?
Co je EVIDOVANÁ TRŽBA?
Do systému EET spadají takzvané evidované tržby: platby
v hotovosti, šekem, dárkovým poukazem nebo předplacenou kartou.
Co do EET nespadá?
Platby platební kartou nebo převodem z účtu na účet.
Pokud přijímáte platby pouze bezhotovostně, povinnost
EET nemáte a nemusíte to ani nikde hlásit.
Jaké jsou základní povinnosti při EET?
• Viditelně vyvěsit informační oznámení o EET (příklad
najdete na adrese http://bit.ly/eet-dokumenty).
•E
 vidovat tržbu, která do EET spadá, nejpozději ve chvíli
přijetí tržby.
• Vždy předat klientce účtenku ve formě, se kterou bude
souhlasit (papírovou nebo elektronickou).
Jaké možnosti EET máte?
Podle zákona jsou tři režimy, ve kterých můžete tržby
evidovat:
a) Zvláštní (čili papírový) režim
b) Běžný (on-line) režim
c) Zjednodušený (off-line) režim
a) Zvláštní režim
Zvláštní čili papírový režim je zjednodušením EET pro malé
podnikatele, pro který nepotřebujete žádný systém či speciální pokladnu, ale stačí speciální papírové účtenky. Pro
tento režim potřebujete povolení finančního úřadu. Příklad
žádosti najdete na adrese http://bit.ly/eet-priklad-zadosti.
Musíte také splnit tyto podmínky:

VÁŠ DODAVATEL ZNAČKY FANOLA:

b) Běžný režim
Běžný neboli on-line režim je ten, se kterým se nejčastěji
setkáváte v běžném životě. Ihned při uskutečnění evidované tržby se odesílá internetová zpráva do systému EET a
zároveň se vystavuje účtenka zákazníkovi. V případě technických potíží se platba eviduje nejpozději do 48 hodin od
uskutečnění.
Co potřebujete k provozu EET v běžném režimu?
Možná Vás překvapí, že i běžný režim EET je možné splnit
s minimálními náklady. Možná už máte terminál, který
EET podporuje. Pokud ne, určitě máte chytrý telefon. Pro
telefony všech značek existují bezplatné aplikace, které
podmínky EET splňují. Pro jednoduchou evidenci postačí
aplikace EET+ (pouze pro Android), složitější funkce nabízí
Profi Účtenka (pro Android i Apple iOS). Účtenky můžete
tisknout na klasické kancelářské tiskárně, nebo si pořídit
speciální tiskárnu na účtenky.
Ani byrokracie spojená s běžným režimem není příliš náročná – protože nemusíte zasílat speciální žádost (jako
u zvláštního nebo zjednodušeného režimu), stačí se registrovat na on-line portálu ministerstva financí nebo
osobně zažádat na finančním úřadě. Pomocí registračních
údajů získáte certifikát, který nahrajete do svého zařízení
(ať už chytrého telefonu, tabletu, nebo speciální pokladny
pro EET).
Podrobný postup krok za krokem můžete najít na internetu
– např. na stránkách www.etrzby.cz nebo eet.money.cz.
c) Zjednodušený režim
Zjednodušený čili off-line režim slouží pro situace, kdy v
provozovně není možné okamžité spojení s internetem.
Slouží primárně pro vlaky a autobusy, je ale možné o něj
také individuálně zažádat. V žádosti je nutné zdůvodnit,
proč nemůžete pracovat v běžném režimu. Ve zjednodušeném režimu máte na nahrání dat do systému EET 5 dní
(namísto maximálně 2 dní v běžném režimu).

