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REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ  
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Telefon
Emailová adresa

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Firma 
Jméno 
Příjmení 
IČ 
DIČ 
Adresa - ulice 
Město 
PSČ 
Země 

DORUČOVACÍ ÚDAJE
Firma
Jméno
Příjmení
Adresa - ulice
Město
PSČ
Země

www.barberco.cz/PrihlaseniVelkoobchod.php 

Proč právě BARBERCO?
1. Sleva pro živnostníky, až 20 % na veškerý 
sortiment
2. Produkty skladem
3. Široký výběr pánské kosmetiky 
4. Bodový systém
5. Prodej dárkových poukazů
6. Kosmetika s vaším logem
7. Kompletní ceník produktů ke stažení
8. Přehled novinek a školení pro holiče
9. Poskytnutí kadeřnického‑holičského  
rezervačního systému
10. Pravidelné články a magazín

QR code

Registrační formulář mů-
žete odstřihnout a zaslat 
na naši adresu: 
Minoritská 1 
602 00 Brno

Sledujte nás  na našich 
sociálních sítí:

Nebo formulář k registra-
ci vyplňte na naší webové 
stránce

K rychlejšímu přístupu 
na stránku použijte QR 
code.

Design, produkce 

 a výroba: 

Batberco magazín vydává: BarberCo.CZ 
V katalogu jsou uvedeny ceny pro velkoobchod  
a máloobchod, v případě slevy pro velkoobod-
ní nákup je cena pro máloobchod přeškrtnutá.  
Ceny jsou uvedeny v četně DPH. 
V případě zájmu inzerce v našem magazínu vo-
lejte  na: 778 011 123 
nebo pište na: info@barberco.cz

BarberCo.cz

BarberCo.cz
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Jak jste se dostal k práci holiče?
Prvotně mou velkou inspirací byl můj děda, který 
byl vyučený holič a stříhal za války ve francouzském 
vězení, kde díky tomu, co uměl, vůbec celou vál-
ku přežil a poté se mu povedlo utéct do Asie. Byl 
pro mě velký vzor a proto jsem se i sám dal vyučit 
holičem. Po škole jsem stříhal asi rok nebo dva, ale 
kvůli financím jsem toho nechal. Chvilku jsem dě-
lal ve stavebnictví ale pak nastává moje temné ob-
dobí, kdy jsem si pohrávál se zákonem, až to došlo 
tak daleko, že buď půjdu do vězení a nebo vezmu 
všechny svoje peníze, co jsem tehdy měl a hodím je 
do něčeho úplně nového, co tady do té doby vůbec 
nebylo a to byl právě můj první barbershop, který 
jsem oficiálně otevřel roku 2013. V České republice 
nikdo nic takového neznal, to vše začalo v Anglii, 
takže to bylo velké haló a veškerá má energie a úsilí 
se vyplatilo.
 
Proč zrovna Cavalier (kavalír) ?
Co znamená slovo kavalír: čestný, ušlechtilý, vel-
komyslný, velkorysý, charakterní muž, muž s ga-
lantním a vytříbeným chováním a vystupováním 
k dámám, synonymum pro džentlmena nebo také 
starší synonymum pro šlechtice. Je to dosti speci-
fický pseudonym. Kavalír pro mě znamená něco 
jako být gentleman, muž s charisma,Je to archaická 
podoba pro dnešního „frajera”, když to řeknu dost 
zjednodušeně. 

Jakých soutěží jste se zúčastnil, a která pro Vás měla 
největší význam? 
Zúčastnil jsem se 3 barber-battlů v zahraničí a nej-
větší úspěch pro mě byla určitě soutěž GBB neboli 
The Great British Barber Battle Liverpool, kde jsem 
minulý rok v Holandsku vyhrál 1. místo. Tato sou-
těž je jedna z největších a nejvýznamnějších v Evro-

pě. Byla to pro mě velká čest, ať už jen proto, že tam 
byla ta největší jména a já jsem tím pádem mohl 
ukázat, co ve mně je a získat si tím prestiž, což je 
úžasné. Uznání, které jsem dostal je suprová zpět-
ná vazba, co vám lidi můžou dát, když víte, že svou 
práci děláte dobře, poctivě a ne kvůli komerci, ale 
kvůli tomu, že vás to baví a to se bezpochyby odrazí, 
pak i na vaši práci, jde to vidět a to hodně, potom 
ten rozdíl je opravdu markantní. 

Kde čerpáte inspiraci? 
Tak zaprvé jsem hodně cestoval hlavně teda Anglii 
a USA, tam jsou v podstatě ti nejlepší nebo to tam 
aspoň celé začalo a tudíž je to zde i mnohem více 
rozšířené. Například teď v budoucnu pojedu znova 
do USA. Hlavně mi, ale dala spolupráce s mými ko-
legy ze zahraničí. 

Můžete nám něco říct o Cavalier cartel? 
Cavalier Cartel jsem založil zhruba před půl rokem. 
Je to skupina mnou vybraných holičů, kteří jsou 
podle mého mínění dobří a jejich práce je kvalitní. 
Dalo by se říct, že je to takový druh ocenění, který 
když někdo má, tak to znamená, že je špička v 
oboru. Právě abych to udělal více dostupné i li-
dem, co nejsou tak známí, tak jsem vytvořil has-
tag na instagramu: #Cavalír_Cartel_Club 
kde můžou přidávat svoje výtvo-
ry a mě když práce osloví  

Karel Cavalier, česká legenda mezi barbery, nám umožnil zeptat se na pár otázek z jeho živo-
ta. Tento stylový, originální a cílevědomý muž, který v září loňského roku vyhrál v Amster-

damu soutěž o nejlepšího barbera Evropy, miluje tetování, své děti a v neposlední řadě práci, 
kterou žije a která ho naplňuje. Vlastní dva vysoce kvalitních barber-shopy v Liberci a Plzni, 
které se těší velké oblibě. Čím to je, že tenhle extravagantní barber vyniká ve své profesi, a co 

pro to, aby byl úspěšný, vlastně musel udělat?

Karel Cavalier
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a uznám, že jeho práce je poctivá,  tak jej obdaruji oceně-
ním,  i kdyby byl od konkurence, na to se ve výsledku ne-
hledí odkud, ale jak. 

Vaše tetování jsou váš charakteristický znak. Kolik jich máte 
a kdy ste měl první? 
První tetování jsme měl v 15ti, nápis na ruce. Popravdě ne-
vím, kolik přesně tetování mám, poněvadž jich je prostě 
hodně, ale každé z nich má pro mě význam a smysl, proč 
jej mám. 

Proč jste ukončil spolupráci v barbershopu Charakter? 
Spolupráci jsem ukončil z jednoho jediného důvodu a to, že 
nechci pracovat s lidmi, co nejsou z oboru a o práci barbera 
ví jen velmi málo. 

Máte teďka v budoucnu něco v plánu? 
No, momentálně se chystá něco velkého, co 
vůbec nijak nesouvisí s prací barbera ani nijak 
s vlasovým byznysem. Bude to prostě úplně něco 
nového a bude to pecka. Takže se máte, na co tě-
šit. Hlavně to ještě nikdy nikdo neudělal. 

Vaše Kapsa pro holiče KRYSL GOODS X Karel Ca-
valier, co byste nám o ní řekl? 
Projekt vznikl tak, že ke mně chodí jeden klient, co 
vyrábí ručně šité kožené tašky a já jsem chtěl udělat 
nějakou užitečnou a hlavně praktickou věc pro holiče. 
Já sám jsem něco podobného potřeboval a na trhu nebylo 
nic, co by uspokojilo mé představy. Kapsa na nůžky, kterou 
jsem sám navrhl je zaprvé praktická a jako osoba z obo-
ru, vím, co barberům při práci vyhovuje, tudíž si mys-
lím, že to je určitě užitečná, praktická a designově zají-
mavá kapsa, která má ještě jednu vychytávku. Z vnitřní 
strany kapsy je místo na podpisy od osob, které daného 
vlastníka inspirují. Výborné kombo pro milovníky své 
práce. Navíc si na kapsu holiči můžou nechat natisknout  
své logo a prezentovat s tak   kvalitním  výrobkem.  

Děláte nějaké workshopy a sám se ještě 
stále účastníte workshopů?
Ano, workshopy dělám jak  
v Česku, tak na Slovensku. Jsem 
rád, že můžu své schopnosti roz-
víjet dál a učit je i jiné. Velkým 
potěšením pro mě je, když pak 
vidím své učence, jak se posunu-
li a jsou podle mě opravdu kva-

litní holiči. Zatím si nikdo na workshopy nestěžoval  
a všichni, co se zúčastnili mého kurzu jsou nyní výbor-
ní holiči. No a já sám samozřejmě stále na worksho-
py chodím, člověk se má pořád, co učit. Učím se od 
@cutz_by_brahiam, @mtozambeak, @joshlamonaca,  
@juliuscaesar, @kevinluchmun, ti jsou i má velká in-
spirace, ale vždycky je nejlepší se učit od těch, co s tím 
úplně začali. Takže když se vám líbí konkrétní styl ně-
jakého barbera, tak se podívat, kdo ho učil a učit se pak 
spíš od toho, kdo si tím přišel. 

Jaký je Váš oblíbený střih? 
Poslední dobou jsem si oblíbil delší vlasy, ale jinak se 
nebráním ničemu. Jediné do čeho se nepouštím jsou 
charaktery, to už musíte být umělec - malíř. A to já 

nejsem. 

C o 

Říkáte na vzájemnou až jedovatou kritiku mezi barbery? 
Poslední dobou vidím, jak všichni chcou být barbeři za 
vidinou peněz. Udělájí úplně obyčejný tuctový sestřih, 
naúčtují si přemrštěnou cenu, nabídnou zákazníkovi 
whisky a myslí si, že jsou dobří holiči a zbytek úspěchu 
si kupují na instagramu.To mě osobně nehorázným 
způsobem vytáčí, poněvadž se pak ztrácí kvalita práce 
a vše je jen z komerčních důvodů, jen aby to vypadalo. 
Já osobně zastávám motto pomalu a potichu a pak ta 
práce stojí za to. Mrzí mě, když vidím nekvalitní práci  
a ceny, za které jsou zákazníci ochotni platit těmto li-
dem. Proto je podle mě kritika jenom na místě, lidé, 
kteří ji neustojí nemají v tomto okruhu, co pohledávat. 
Aspoň se to hezky vyfiltruje, což je důležité, poněvadž 
v dnešní době je všeho prostě  moc.

Jaký strojek a kosmetiku byste nám doporučil nebo  
s jakou jste nejvíce spokojen? 
Na fejdování používám senior od Wahl a na kla-
sickou práci bych doporučil magic clips od Walh. 
Kosmetiku používám jednoznačně Pacinos. Jsem 

s ní spokojen už jen z toho hlediska, že není zby-
tečně moc parfumevaná a mně osobně se líbí  

i její jednoduchý design.

Co říkáte na barberladies?
Proti ženám, co dělají tuto práci nic ne-
mám, některé jsou opravdu dobré, ale 
podle mě barber shopy mají své kouzlo 
i v historii, která je ryze mužská. Vý-

jimečnost není v tom, že si dáme 
společně whisky a doutník, ale  
v tom, že i chlapy potřebuW-
jí svou mužskou společnost, kde 

podebatují o mužských věcech bez 
jakéhokoli ostychu.
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Pacinos gel po holení obsahuje antioxidanty, které zabraňují za-
růstání chloupků, zklidňují a zjemňují Vaši pokožku.

Gel po holení 
PACINoS Razor Bump Soother 60g

Šampon a kondicionér 2v1 
PACINo S Shampoo and Conditioner 
470ml
Pacinos 2v1 šampon a kondicionér nabízí účinnou péči o vaše 
vlasy. Poskytuje čistotu a zároveň hladkost vašim vlasům. Náš 
přípravek je obohacen o Panthenol, Aloe Vera a Tea Three olej, 
které napomáhají udržet vlasy hydratované.

olej na vousy 
PACINoS Beard oil 60ml
Pacinos olej na vousy obsahuje esenciální oleje, které dodávají 
vousům lesk, regeneraci a podporují růst vousů. Doporučujeme 
aplikaci na suché vousy. Vhodné pro každodenní použití.

Tužící sprej na vlasy 
PACINoS Freeze hair spray 236ml

Holící gel 
PACINoS Cooling Shave Gel for Men 
236ml

Černá slupovací maska na obličej 
PACIoNS Black mask 50ml

Extrémně tužící sprej pro objem a konečnou úpravu vlasů. Bez 
aerosolů. Perfektní pro všechny typy účesů. Nejlepších výsledků 
dosáhnete při použití Pacinos produktů pro péči o vlasy.   

Pacinos holící gel obsahuje komplex ingrediencí, které se na-
cházejí v různých výrobcích, jako je balzám před holením, krém 
na holení a balzám po holení. Holící gel změkčí vousy a holící 
strojek se k nim lépe dostane a zajistí hladké oholení, bez pod-
ráždění pokožky. Velkou výhodou je transparentnost gelu, tudíž 
umožnuje snadné vytváření detailních linií.    

Hluboce čistící černá slupovací maska na obličej obsahuje aktiv-
ní černé uhlí, které je šetrné k vaší pokožce a dokonale ji vyhladí. 
Zbavte se pomocí černé slupovací masky černých teček, ucpa-
ných pórů a veškerých nečistot.    

Pomáda na vlasy 
PACINoS Pomade 118ml

Krémový tvarující vosk 
PACINOS Crème Hair  Sculting 
Wax 118ml

Pacinos pomáda je pánský tužící 
přípravek na vlasy, po jehož po-
užití budou Vaše vlasy poddajné 
a přirozeně lesklé. Tato pomáda 
je vhodná pro všechny typy vlasů 
včetně rovných, vlnitých i kudr-
natých. S pomocí tohoto produktu 
docílíte většiny jak hladkých, tak  
i vlnitých módních účesů.    

Pacinos krém je pánský středně tužící přípravek 
voskového charakteru, který pomůže Vašemu 
účesu držet tvar. Zároveň vlasy vyživuje a do-
dává jim lesk. Je vhodný pro všechny typy vlasů 
včetně rovných, vlnitých i kudrnatých. Po pou-
žití jsou vlasy hydratované, objemné a ucelené. 
Pomocí tohoto produktu můžete docílit většiny 
módních účesů.    

Matná vlasová pasta 
PACINoS Matte Hair  
paste 118ml
Díky Pacinos středně tužící 
matující pastě pro muže vy-
tvoříte stylový, ale zároveň 
přirozený účes bez přebyteč-
ného lesku. Tento přípravek 
je vhodný pro všechny typy 
vlasů včetně rovných, vlnitých  
i kudrnatých. Výsledkem je oso-
bitý, objemný a ucelený účes, 
který bude za každých okolností 
vypadat přirozeně.    

649kč

549kč

549kč

749kč

599kč
649 kč

549kč
599 kč

649kč
699 kč

649kč
699 kč

649kč
699 kč
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Hřeben na vlasy 
PACINOS Hair ridge

Sada na holení 
PACINoS Premiere shaving set

Suchý zip na vlasy 
PACINOS Hair Grippers

Zástěra na stříhání vlasů 
PACINOS Barber Cape Černá

Sada na holení Pacinos Premiere s hladkým,  
kovovým povrchem ve zlaté barvě.    

„Suchý zip“, který slouží na uchycení vlasů. 2ks 
v balení    

Vyrobena s příjemným silikonovým límcem.
V černé a bílé barvě.    

Vousový a obličejový scrub je vyroben z Aloe Vera a Tea Tree 
oleje. Kombinace těchto látek hydratuje vousy a pokožku. Navíc 
scrub obsahuje mikročástice z přírodního bambusu a kokosu, 
které hloubkově čistí vaši pokožku a zbavují nečistot vaše vousy.    

vousový a obličejový scrub 
PACINoS Beard and Face Scrub 118ml

Nůžky  
PACINoS Barber scissors
Pacinos stylingové nůžky jsou prvotřídní kvality. Kované čepele 
jsou z nerezové oceli. Nastavitelný šroub umožňuje individuální 
ovládání pro pohodlné uchopení.    

Gel na vlasy 
PACINoS Stylingový gel 236ml
Unikátní, všestranný, speciální gel bez obsahu vloček. Může být 
použit k dosažení mokrého vzhledu s pevnou fixací. Bez obsahu 
alkoholu. Rozpustný ve vodě a snadno omyvatelný. Pro všechny 
typy vlasů. Celodenní fixace. Střední lesk. Zvlhčuje vlasy.    

Efilační nůžky 
PACINoS Barber eyeliner shears

Seřezávač vlasů 
PACINoS Barber hair cutter

Břitva 
PACINoS Barber razor

Efilační nůžky Pacinos Gold Series jsou mimo jiné nástrojem k 
protenčování vlasů, speciálnímu modelování účesu a ke zjem-
nění přechodů v sestříhaných vlasech. Jejich povrch je hladký  
a pozlacený, právě  jako u většiny stylingového příslušenství Pa-
cinos. Ergonomické provedení vysoce kvalitní rukojeti uživateli 
umožňuje komfortní zacházení. Jedná se o perfektní nástroj k 
vytváření unikátních a stylových sestřihů.    

Pohodlná, ergonomická, jednodílná rukojeť. Čepel je bezpečná 
a zajištěná, je vyrobená z nerezové oceli, co seřezává vlasy s chi-
rurgickou přesností. Rychle a jednoduše vlasy vrství a uhlazuje

Hřeben pro úpravu vlasů.    

Pozlacená břitva Pacinos je speciálně vytvořena pro profesionál-
ní holiče. Skvělá na konturování vlasů , vousů i obočí.    

Pacinos je luxusní pánská kosmetika zakládající si na dobré 
image v péči o vousy a vlasy. Značka Pacinos byla vytvořena 

známým americkým barberem Ericem zvaným “Pacinos”, 
který se může chlubit spolupráci se jmény Jay-Z, Ludacris 

nebo P. Diddy. Pacinos nabízí kvalitní 
produkty s nádechem luxusu.

549kč

549kč

899kč
949kč

445kč
495kč

2600kč
2599kč

499kč
549kč

1699kč
1799kč

999kč
1099kč

1699kč
1799kč

799kč
899 kč12 13



Elegance je profesionální americká značka 
pánské kosmetiky, na holení a péči o vousy 
a vlasy rozšířená, mezi komunitu barberů, 

kterým usnadňuje práci a podtrhuje holičský 
um. Elegance nabízí širokou škálu produktů 

od holících gelů až po vlasové šampony za 
dostupné ceny.

Olej na vousy 
ELEGANCE Beard Oil 300ml

Balzám po holení 
ELEGANCE After Shave Lotion ERATH, VENUS a JUPITER 500ml

Holící gel 
ELEGANCE Plus Shaving gel 500ml

Osvěžující šampon s keratinem 
ELEGANCE Refreshing Shampoo Keratin 500ml

Vlasový lak 
ELEGANCE Hair spray strong hold 400ml

Černá slupovací maska na obličej 
ELEGANCE Black PeelOff Facial Mask 250ml

Gelový vosk 
ELEGANCE Gel Wax Soft 100ml

Vlasový gel na zakrytí šedin 
ELEGANCE Plus Gel a Color 100ml

Gelový vosk 
ELEGANCE Gel Wax Hard 100ml

Olej na vousy případně vlasy je velmi hydratační a lehký olej, který je ideální pro každodenní použití 
na vlasy a vousy. Pomáhá předcházet hrubým a zacuchaným vlasům a vousům. Po aplikaci jsou vousy 
velmi příjemné na dotek. Olej obsahuje příjemnou vůni.

Nový Elegance balzám po holení hydratuje vaši pokožku a chrání ji před drobnými poraněními. Za-
nechá vaši pokožku hydratovanou a hladkou. Pro dosažení nejlepšího výsledku doporučujeme použít 
v kombinaci s Elegance holícím gelem.
Složení:
Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Ethanol, Polyquaternium-11, Polysorbate 20, Isopropyl palmitate, 
Sodium Polyacrylate, Dimethicone, Panthenol, Tocopheryl acetate, Citric Acid, Boric Acid, Disodi-
um EDTA, Allantoin, Methylchloroisothiazolinone and Herbal Extracts.    

Povzneste svůj holící rituál s nejlepším holícím gelem na trhu. Elegance holící gel poskytuje rychlejší 
holení s menší spotřebou gelu oproti běžným holícím krémům. Holící gel je transparentní, tudíž 
můžete vidět, odkud byl tah ostřím proveden. Náš gel na holení vytváří ochranou vrstvu mezi kůží 
a čepelí. Chrání ji před drobným poraněním. Transparetní gel pro snadnou viditelnost při holení je 
dostupný ve vůních: Venus, Earth a Jupiter.

Elegance osvěžující šampon s keratinem a vitamíny napomáhá k obnovení oslabeného povrchu vlasů, 
od kořínkům ke konečkům. Uhlazuje roztřepené konečky, zanechává vlasy zpevněné a odolné proti 
lámání. Opakované použití napomáhá zastavit process lámání dlouhodobě.    

Matný lak na vlasy pro pány, má silně tužící účinky na veškeré typy vlasů.    

Elegance čístící maska obsahuje speciální formuli, která uvolňuje ucpané póry a odstraňuje je 
pouhým sloupnutím. Naše čistící maska odstraňuje veškeré nečistoty a černé tečky z pokožky va-
šeho obličeje za pár sekund. Maska obsahuje černé uhlí, které inaktivuje i velmi hluboké nečistoty 
z vaší pokožky.    

Nový Elegance gelový vosk Soft dodává vlasům elegantní vzhled s nižší fixací oproti Elegance 
gelovému vosku Hard. Gelový vosk je obohacen o arganový olej, který dodává vlasům hydrataci  
a lesk. Styling si můžete během dne měnit dle potřeby bez nutnosti další aplikace vosku. Po apli-
kaci nezanechává žádné stopy ve vlasech. 

Silně fixační gel na zakrytí šedivých vlasů. Elegance vlasový gel je skvělým krátkodobým řešením 
pro vaše vlasy, který je vhodný pro každodenní použití.

Elegance gelový vosk dodává vlasům extremní fixaci. Naše unikátní formule udržuje vlasy hebké 
a hladké. Gelový vosk je obohacen o arganový olej, který dodává vlasům hydrataci a lesk. Styling 
si můžete během dne měnit dle potřeby bez nutnosti další aplikace vosku. Dlouhotrvající transpa-
rentní  a extrémně fixační formule bez alkoholu

485kč 
590kč

280kč 
350kč

519kč 
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380kč 
475kč

380kč 
475kč

400kč 
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550kč
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Pomáda na vlasy 
ELEGANCE Transparent Pomade 150ml

Matná vlasová pasta 
ELEGANCE Hair Styling Paste Matte Finish 150ml

Extra silný vlasový gel 
ELEGANCE Extra Strong Hair Gel Vitamin Pro Vb5 550ml 440g

Obličejový scrub 
ELEGANCE Facial Scrub 500ml

Gel na vlasy trojího účinku 
ELEGANCE Triple Action Hair Gel 500ml

Elegance průhledná pomáda na vlasy poskytuje dlouhotrvající lesk bez lepivého efektu. Pomádu mů-
žete aplikovat na vlhké vlasy, které budou po aplikaci méně fixováné a více lesklé. Suché vlasy budou 
silněji fixované s menším lesku. Pomáda má svěží vůni a pro odstranění postačí pouze voda.

Matná vlasová pasta Elegance dodává vlasům strukturu bez mokrého lesku. Matná pasta dodá vaším 
vlasům “chaotický” nebo “uhlazený” vzhled. Princip je podobný jako u vlasových gelů, ale aplikace 
a úprava účesu je mnohem snadnější. Dodává hustotu a texturu vlasůma a pro odstranění postačí 
pouze voda

Elegance je nejlepší extrémně silný ochranný vlasový gel na trhu se středně silnou fixací. Váš účes 
bude fixován celý den s maximální ochranou. Je obohacen o vitamín Pro-VB5, který chrání a udržuje 
vlasy silné. Dodává objem a přirozený vzhled, dostal ocenění za nejlepší gel na trhu.

Náš přírodní Elegance obličejový scrub je formulován aby odstranil, co nejvíce nečistot, mastnoty 
a černých teček. Pokožka obličeje po aplikaci scrubu působí ihned mladším dojmem, je vyhlazená 
a září. Doporučujeme použít v kombinaci s Elegance černou slupovací maskou po použití scrubu.

Dostupné vůně: Mixed herbs, Aloe Vera a Mint.

Elegance gel trojího účinku dodává vlasům silnou fixaci, extrémní objem a atraktivní lesk.
Nezanechává vlasy mastné nebo se zbytky gelu. Vhodné pro muže i ženy, protože mohou být použity 
na všechny typy vlasů. Silná fixace s extrémním objemem. Excelentní kvalita dostupná ve vůních: 
Moon, Venus and Earth

425kč
531kč

425kč
531kč

440kč
550kč

440kč
550kč

499kč
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Vzorník odstínů barev 
ELGON Correttore per Capelli

Šampon pro časté mytí vlasů 
ELGON Shampoo Tonificante 250ml

Šampon pro časté mytí vlasů  
ELGON Shampoo Tonificante 750ml

Šampon na šedivé vlasy 
ELGON Shampoo Silver 250ml

Šampon proti lupům  
ELGON Shampoo Purificante 750ml

Šampon proti lupům 
ELGON Shampoo Purificante 250ml

Šampon proti padání vlasů 
ELGON Shampoo Stimolante 750ml

Vosk na vlasy 
ELGON Xstrong Control Wax 100ml

Šampon proti padání vlasů 
ELGON Shampoo Stimolante 250ml

Vosk na vlasy 
ELGON Strong Water Wax 100ml

Vzorník odstínů barevných kondicionérů Elgon Correttore per Capelli.    

Šampon pro časté mytí vlasů a pokožky hlavy. Aktivní látky obsažené v šamponu posilují vlasový 
kořínek a zanechávají vlasy hebkými.

Plus - rýžový protein: vyživuje a opravuje vlasy. Rýžový olej: vyživuje , chrání a hydratuje. panthenol: 
hydratuje, zenechává vlasům ideální stupeň vlhkosti, dodává hebkost a elasticitu.

Šampon pro časté mytí vlasů a pokožky hlavy. Aktivní látky obsažené v šamponu posilují vlasový 
kořínek a zanechávají vlasy hebkými.

Plus - rýžový protein: vyživuje a opravuje vlasy. Rýžový olej: vyživuje , chrání a hydratuje. Panthenol: 
hydratuje, zenechává vlasům ideální stupeň vlhkosti, dodává hebkost a elasticitu.

Šampon pro časté mytí vlasů a pokožky hlavy. Aktivní látky obsažené v šamponu posilují vlasový 
kořínek a zanechávají vlasy hebké.

Plus - rýžový protein: vyživuje a opravuje vlasy. Rýžový olej: vyživuje , chrání a hydratuje. Panthenol: 
hydratuje, zenechává vlasům ideální stupeň vlhkosti, dodává hebkost a elasticitu.

Čistící šampon proti všem typům lupů, zklidňuje podráždění, pálení, odlupování a přesušení pokož-
ky hlavy.

Plus - Zinek pyritione: Zabraňuje odlupování pokožky, který způsobuje lupy. Aminokyseliny kerati-
nu: posilují vlasovou strukturu.

Čistící šampon proti všem typům lupů, zklidňuje podráždění,  pálení, odlupování a přesušení pokož-
ky hlavy.

Plus - Zinek pyritione: Zabraňuje odlupování pokožky, který způsobuje lupy. aminokyseliny keratinu: 
posilují vlasovou strukturu.

Stimulující šampon proti padání vlasů. Čistí vlasy a pokožku hlavy a stimuluje vlasový kořínek  
k dalšímu růstu. působí také proti oxidaci vlasů.

Plus - vitamin pp: stimuluje vlasový kořínek a zlepšuje mikrocirkulaci pokožky. provitamin b5: dodá-
vá hydrataci a podporuje růst vlasů. Aminokyseliny keratinu: posilují strukturu vlasu.

Extra silně tužící modelovací vosk se suchým efektem. chrání vlasy a dlouhodobě drží zvolený účes. 
Nezanechává zbytky ve vlasech.

Plus - přírodní protein baobab působí proti stárnutí buněk, chráni před působením tepla, chemických 
vlivů a uv zářením. Dodává lesk.

Stimulující šampon proti padání vlasů. Čistí vlasy a pokožku hlavy a stimuluje vlasový kořínek  
k dalšímu růstu. Působí také proti oxidaci vlasů.

Plus - vitamin pp: stimuluje vlasový kořínek a zlepšuje mikrocirkulaci pokožky. Provitamin b5: dodá-
vá hydrataci a podporuje růst vlasů. Aminokyseliny keratinu: posilují strukturu vlasu.

Lesklý vosk s mokrým efektem. Vhodný i na velmi jemné vlasy. snadno upraví suché a neposlušné 
vlasy.

Plus - přírodní kolagen dodává hydrataci a zlepšuje elasticitu vlasu.

Profesionální výrobky s přírodními výtažky vysoké kvality. Bez parabenú, s obsahem přírodních aktivních složek Caoforce Complex®. Řada MAN 
uspokojí potřeby všech mužů, kteří požadují efektivní, snadno použitelné produkty s rychlým a garantovaným účinkem. Produktová řada obsa-

huje barvy na vlasy bez amoniaku, pro obnovu přírodního tónu vlasů a krytí šedin a řadu vlasové péče pro péči o vlasy a pokožku hlavy.

550kč
580kč

50kč

550kč
580kč
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580kč
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285kč
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285kč
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Gel na vlasy 
ELGON Xstrong Control Gel 150ml

Pomáda na vlasy 
ELGON Light Hold Grooming Pomade 110ml

Vlasová voda proti lupům 
ELGON Lozione Purificante 56ml

Vlasová voda proti padání vlasů 
ELGON Lozione Stimolante 56ml

Barva na vlasy a vousy ELGON Upgray Gel 80ml

Oplachový kondicionér s pigmentem 
ELGON Correttore per Capelli Stříbrná 150ml

Aktivátor barvy ELGON 2000ml

Aktivátor barvy ELGON 80ml

Gel s extra silně tužícím účinkem pro fixaci všech typů vlasů. Mokrý efekt. Nezanechává ve vlasech 
zbytky.

Plus - přírodní protein baobab působí proti stárnutí buněk, chrání před působením tepla, chemic-
kých vlivů a uv zářením. Dodává lesk a ;sodium pca: Dodává hydrataci vlasům a pokožce. Trehalóza: 
ochranná funkce pro vlasy.

Modelovací vosk s lehkým fixačním účinkem. Dodává vlasům vysoký lesk.

Plus - přírodní protein baobab působí proti stárnutí buněk, chráni před působením tepla, chemických 
vlivů a uv zářením. Dodává lesk. lecitin má hydratační účinky. Lipidy dodávají slabou tužící schop-
nost a lesk.

Vlasová voda proti lupům. Zamezuje šíření mikroorganismů, které způsobují odlupování pokožky 
hlavy a minimalizuje průvodní jevy doprovázející výskyt lupů (pálení, svědění, odlupování pokožky 
hlavy).

Plus - Zinek pyritione: zabraňuje odlupování pokožky, který způsobuje lupy. Aminokyseliny keratinu: 
posilují vlasovou strukturu.

Vlasová voda proti padání vlasů. Podporuje růst vlasů, posiluje vlasy a vytváří podmínky ideální pro 
růst vlasů.

Plus - vitamin pp: stimuluje vlasový kořínek a zlepšuje mikrocirkulaci pokožky. přírodní antioxidan-
ty: působí proti stárnutí. aminokyseliny keratinu: posilují strukturu vlasu.

Gelová barva na vlasy a vousy bez amoniaku s velmi rychlým účinkem. Maskuje šedivé vlasy i vousy  
a navrací jim jejich přírodní tón. Postupně se vymývá bez viditelných odrostů. 
Plus - caoforce complex® : soubor aktivních složek získaných z pěti rostlin: kakao, zázvor, kardamom, bílý 
pepř a guarana. Všechny tyto složky posilují vlas a dodávají elasticitu.

Použití: Upgray gel se používá s aktivátorem Man v poměru míchání 1:1. 
Aplikace a mytí: použijte ochranné rukavice. Barvu aplikujte pomocí aplikačního kartáčku Man. Aplikuj-
te dostatečné množství barvící směsi pro dokonalé krytí vlasů bez použití kovových nástrojů. Na závěr 
emulgujte, pečlivě opláchněte a umyjte šamponem. Doba působení: 5 min pro lehké maskování šedivých 
vlasů a oživení přírodní barvy, 10 min a více pro totální krytí dle potřeby.

5 nuancí:  tmavě hnědá - hnědá - světle hnědá - přirodní blond - šedá    

Oplachový kondicionér s přímým pigmentem, který působí velmi rychle, dodává vlasům přírodní 
vzhled. Delikátně obnovuje barvu vlasů. Odstín silver je ideální pro oživení a “vybělení” šedivých 
vlasů.
 3 odstíny:  eben - světlý eben - stříbrná    

Plus - Kondicionér: hydratuje a činí vlasy hebkými, dodává přírodní lesk.

Po smíchání s barvou Upgray Gel aktivuje barevné pigmenty, které pře-
barví šedivé vlasy a vousy.    

Po smíchání s barvou Upgray Gel aktivuje barevné pigmenty, 
které přebarví šedivé vlasy a vousy.    

220kč
320kč

220kč
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Matná pomáda 
HEY JOE Pomada matt 100ml

Olej na vousy 
HEY JOE Red Mandarin 30ml

Olej na vousy 
HEY JOE Acid Melon 30ml

Olej na vousy 
HEY JOE Feel Wood 30ml

Olej na vousy 
HEY JOE Sweet Chuf 30ml

Zobrazit video Olej na vousy 
HEY JOE Citric Forest 30ml

Super silná pomáda 
HEY JOE Super Strong Pomade 100ml

Silná pomáda 
HEY JOE Strong Pomade 100ml

Černá pomáda na vlasy 
HEY JOE Pomade Black Deluxe 100ml

HEY JOE! MATT tradiční matná pomáda na vlasy ale s originálním vůní HEY JOE! Pomáda na vodní bázi, 
čistě transparentní, dodává středně vysokou pevnost pro všechny typy vlasů. Ideální volba pro ty, kteří  chtějí 
získat  matný a přirozený povrch vlasů bez lesku. Jde jednoduše odstranit z vlasů vymytím vodou. Nenechává 
žádné zbytky ve vlasech.

Olejíček na vousy je jedinečný a nezaměnitelný díky jeho exkluzivní směsy aroma a oleje, která se používají při 
výrobě. Obsahuje Argan, Jojobu a ořech Macadamia. Má příjemnou vůni mandarinkového oleje který zároveň 
osvěžuje a vyživuje.
Vůně Red Mandarin s esenciálními oleji z mandarinky, jsou známými pro jejich revitalizující vlastnosti.
Oleje jsou balené ve skleněné nádobě s malou pipetou pro správné dávkování. Vousové oleje, vyživují a hydratují 
pokožku a dělají vaše vousy více flexibilní, voňavé a lesklé.

HEY JOE! Kyselý meloun olej na vousy je jedinečný a nezaměnitelný pro své vynikající kosmetické vlastnosti, 
stejně jako pro kvalitu olejů které obsahují: Argan, Jojobu a Macadamie. Má aroma melounu s trochou Litchi,olej 
vám dovolí prožít veškerou svěžest a sladkost obou plodů dohromady.
Vůně Acid Melon nese tóny lahodného melounu a liči. Užijte si kombinaci svěžesti a sladkosti obou plodů v jed-
nom.
Oleje jsou balené ve skleněné nádobě s malým pipetem pro správné dávkování. Vousové oleje, vyživují a hydratují 
pokožku a dělají vaše vousy více flexibilní, voňavé a lesklé.

HEY JOE! Olej na vousy je jedinečný a nezaměnitelný pro své vynikající kosmetické vlastnosti, stejně jako pro kva-
litu olejů které obsahují: Argan, Jojobu a Macadamie. Má aroma cedru a jalovce, které mají antiseptické, zvlhčující 
a uklidňující vlastnosti.
Vůně Feel Wood nese tóny cedrového dřeva a jalovce, který je dobře známý pro své antiseptické účinky.
Oleje jsou balené ve skleněné nádobě s malým pipetem pro správné dávkování. Vousové oleje, vyživují a hydratují 
pokožku a dělají vaše vousy více flexibilní, voňavé a lesklé.

HEY JOE! Olej na vousy je jedinečný a nezaměnitelný pro své vynikající kosmetické vlastnosti, stejně jako pro 
kvalitu olejů které obsahují: Argan, Jojobu a Macadamie a prvnotřídní šáchor jedlý z valencie. Má aroma citronu  
a skořice, které mají antiseptické, zvlhčující a uklidňující vlastnosti.
Vůně Sweet Chufa se nese v tónech citronu a skořice, která má antiseptické a revitalizační vlastnosti.
Oleje jsou balené ve skleněné nádobě s malým pipetem pro správné dávkování. Vousové oleje, vyživují a hydratují 
pokožku a dělají vaše vousy více flexibilní, voňavé a lesklé.

HEY JOE! Citrusový les, olej na vousy je jedinečný a nezaměnitelný pro své vynikající kosmetické vlastnosti, stejně 
jako pro kvalitu olejů které obsahují: Argan, Jojobu a Macadamie. Má aroma citronu a borovice které mají antisep-
tické, zvlhčující a uklidňující vlastnosti.
Vůně Citric Forest s tóny borovice a citronu s antiseptickým a antimikrobiálními vlastnostmi.
Oleje jsou balené ve skleněné nádobě s malým pipetem pro správné dávkování. Vousové oleje, vyživují a hydratují 
pokožku a dělají vaše vousy více flexibilní, voňavé a lesklé.

HEY JOE! Super Strong je nejsilnější pomáda z produktové řady této značky. Je určená pro ty, kteří potřebují 
zvláštní fixaci a přilnavost, náš Super Strong je ideální pro styly, které jsou v rozporu se všemi zákony fyziky. 
“Hardcore“ pomáda nevhodná pro zbabělce. Při jednom použití budou vaše vlasy v naprosto dokonalém 
stavu a unesou i váhu těch nejtěžších dnů. HEY JOE! Super Strong pomáda nabízí vysokou tvrdost, ale ne 
„ucpaný“ efekt. Zajišťuje lesk, příjemnou vůni a snadno se umyje vodou.

HEY JOE! pomáda na vlasy formulovaná s vysoce čistými složkami. Ve vodě rozpustná pomáda má kré-
movou konzistenci, která usnadňuje styling a zajišťuje silné držení, aby poskytla maximální flexibilitu stylu. 
HEY JOE! pomáda střední tvrdostí se snadno odstraní jednoduchým vymytím.

Hej Joe! Originální pomáda  na vlasy Black Deluxe je řešení pro ty, kteří chtějí něco jiného než ostatní.
Díky kombinaci barviv obsažených v pomadě, pomáhá Black Deluxe částečně skrýt šedivé vlasy a díky tomu  
vaše vlasy vypadají mladě a zdravě. Na černých a tmavých vlasech Black Deluxe zesiluje přirozenou  barvu  
vlasů a poskytuje lesk a silnou fixaci. 
Černá Deluxe pomáda  na bázi vody se odstraňuje jednoduchým opláchnutím. Barevný efekt je dočasný  
a při mytí zmizí.

Firma byla založena ve Španělsku, Valencii v roce 
2014. Naše společnost se specializuje na výrobu pánské 

kosmetiky. Výrobky byly vytvořeny barbery pro bar-
bery, přísná politika extrémně vysoké kvality. Vlajkový 

produkt Genuine Vlasová pomáda, je první pomáda 
na vlasy, která byla navržená a vyrobena ve Španělsku. 
Velký důraz byl kladen i při vytváření loga; krokodýl 

Joe. V roce 2015 získala značka HEY JOE ocenění 
Produkt Roku od španělské asociace “Barberias con 
Encanto”. V současné době naše značka zažívá velký 

úspěch v Evropě a Asii.
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Sada olejů 
HEY JOE Absolute Pack 21ml

HEY JOE Absolutní set obsahuje selekci 7 mini olejíčků na vousy s obsahem 7ml. Každá lahvička vystačí 
na více než 20 aplikací. Tím pádem s tímto setem dosáhnete více než 150 dávek, znáte snad lepší způsob 
jak vyzkoušet olejíčky firmy HEY JOE!

Obsahuje v 7ml:
 1.Hey Joe! Classic Joe
 2.Hey Joe! Red Mandarin
 3.Hey Joe! Acid Melon
 4.Hey Joe! Feel Wood
 5.Hey Joe! Sweet Chufa
 6.Hey Joe! Citric Forest 
 7.Hey Joe! Fresh Mint  

Zástěra na stříhání vlasů 
HEY JOE Barber Cape
Voděodolná holičská pláštěnka vyrobená z polyesterového materiálu.    

Šampon na vousy 
HEY JOE Beard Shampoo 120ml

Voda po holení 
HEY JOE Premium After Shave Lotion 250ml

Olej na vousy 
HEY JOE Classic Joe 30ml

Gel na holení 
HEY JOE Clear Shaving Gel 1000ml

Gel na holení 
HEY JOE Clear Shaving Gel 250ml

Sada matných pomád 
HEY JOE Survival Kit Pomade Matt 310ml

Souprava na vousy 
HEY JOE Bearded Survival Kit 500g

Balzám na vousy 
HEY JOE Beard Balsam Fresh mint 50ml

Knírky a vousy, zejména kolem úst, jsou v nepřetržitém kontaktu s věcmi, jako jsou potraviny, káva, tabák 
atd. To znamená že tyto oblasti vyžadují extra pozornost při hygieně.
Hey Joe! Šampon na vousy č.1 je navržený k důkladnému čištění těchto oblasti se zvláštními potřebami, 
současně výživuje, hydratuje a kondicionuje pokožku, vousy a knírek (díky přísadám zahrnující glycerin, 
propylenglykol, pro-vitamin B5 a biotin).
Produkt obsahuje eukalyptový extrakt, který má antiseptické vlastnosti a příjemnou vůni pro zvýšení pocitu 
čistoty. 
VAROVÁNÍ: Tento šampons se může stát návykový!    

HEY JOE! Premium voda po holení je perfektní řešení pro péči po holení. Jedná se o mentolovou vodu 
poholení s alkoholovou bází obohacenou exkluzivní Hey Joe vůní. Alantonin dodávaj této vodě po holení 
uklidňující a léčebné účinky. Vysoce osvěžující a čistící.

DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO.

Klasický Hey Joe! Olejíček na vousy je jedinečný a nezaměnitelný díky jeho exkluzivní směsy aroma a oleje, 
která se používají při výrobě.Obsahuje Argan, Jojobu a ořech Macadamia. Má exkluzivní levandulovou vůni.
Oleje jsou balené ve skleněné nádobě s malým pipetem pro správné dávkování. Vousové oleje, vyživují  
a hydratují pokožku a dělají vaše vousy více flexibilní, voňavé a lesklé.

HEY JOE! Gel na holení je určen pro tvarování vousů, ale splatné k jeho vysokým lublikačním vlastnoste lze 
také použít holení. Jeho vzorec bez pěny umožňuje ostré a přesné holení. Aloe Vera a Pro-vitamin B5 změk-
čují a chrání kůži před podrážděním a zanechávají pocit absolutní svěžesti. Jeho charakteristiká vůně vás 
okouzlí. Transparentní gel na holení s obsahem aloe vera a vitamínu B5, které pokožku uklidňují a zvláčňují. 
Nepění a je zcela průhledný, což je vhodné pro zaholování krku, kontur apod.  

HEY JOE! Gel na holení je určen pro tvarování vousů, díky jeho vysokým lublikačním vlastnoste lze také 
použít k holení. Jeho vzorec bez pěny umožňuje ostré a přesné holení. Aloe Vera a Pro-vitamin B5 změkčují 
a chrání kůži před podrážděním a zanechávají pocit absolutní svěžesti. Jeho charakteristiká vůně vás okouzlí.

HEY JOE! Souprava strong pomád je základní dar pro ty, kteří chtějí zachovat jejich účes perfektní v jaké-
koliv situaci.
  Souprava obsahuje:  
   1X HEY JOE Matná Pomáda 100ml1
    1X HEY JOE Matná Pomáda Mini Cestovní Verze 15ml
   1X HEY JOE Deluxe Hřeben 

HEY JOE! Vousatá souprava je nutnost pro každého gentlemena, který rád pečuje o svoje vousy nebo knír. 

  Souprava obsahuje:
   1x Olejíček na vousy č.1 30ml
   1x Šampon na vousy č.1 120ml
   1x uznávaný kartáč na vousy Dessata

Vytvořen pro výživu a současně zajišťuje zářící fixaci a povzbuzující vůni.
Mezi jeho složení patří: Argan, Jojoba a kokosové esenciální oleje, které zvlhčují suchou pokožku a snižují 
svědění, zatímco vyživují vousy a poskytují opravdu hladký povrch. Bambucké máslo, které chrání vousy 
proti rozštěpení. Včelí vosk, který poskytuje přesnou fixaci, kterou vaše vousy potřebují.  Mátové a borové 
esenciální oleje, které kromě aromatizačních přípravků poskytují antiseptické, antimikrobiální, zklidňující 
a tonizační vlastnosti.
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Kartáč na fade 
ANDIS Fade brush

Profesionální bezdrátový strojek na vlasy 
ANDIS Cordless T Outliner Trimmer

Konturovací strojek na vlasy a vousy 
ANDIS Slimline Pro Lithium Ion

Fadovací strojek na vlasy 
ANDIS Nation Cordless USPro Li Fade 284g

Vyholovací strojek na vlasy i vousy 
ANDIS ProFoil Lithium Titanium Foil Shaver 140g

Hřeben na stříhání vlasú 
ANDIS Clipper Comb Černý/Růžový/bílý

Péče o ostří 
ANDIS Blade Care Plus 488ml

Malý kartáč, který vám pomůže docílit čistý fade. Andis Fade Brush má měkké štětiny, díky 
kterým je ideální pro fading. Nylonové štětiny jemně odstraňují zbytky vlasů, abyste mohli 
zkontrolovat váš fade. Délka: 14 cm.    

Pro fanoušky byl Andis T-Outliner vždy jednička, pokud jde o suché holení, a detailní kre-
ativní designové práce. Nyní už nejsou žádné omezení vaší kreativity díky této bezdrátové 
verzi.
Andis Cordless T-Outliner používá vysokorychlostní rotační motor s působivou rychlostí 
nožů 7200 úderů za minutu. Technologie s konstantními otáčkami zajišťuje, že rychlost je 
udržována bez ohledu na to, jak silné jsou vlasy, které stříháte.
Motor je poháněn lithiovo-iontovou baterií, která poskytuje nepřetržitý provoz po dobu 100 
minut, ale dobíjí se pouze 60. Je zde indikátor LED, který zobrazuje úrovně dobitíí a outliner 
lze také použít na kabelu, takže už se vám nikdy nestane, že se vám strojek vybije v půlce 
stříhání.
Strojek je dodáván s nabíjecím stojanem, kabelem, nabíječkou, čistícím olejem a kartáčem 
a 4 nádstavci.

Typ: Trimmer
Barva: Šedé
Drátový/Bezdrátový: Obě
Čas do vybití: 100 min
Čas nabíjení: 60 min 

Elegantní a lehký s vylepšeným motorem.
Andis Slimline Pro Lithium Ion (také známý jako Andis D8) má lehký, elegantní design, kte-
rý je charakteristickým znakem trimiterů Andis. Je vybaven zdokonaleným motorem s vyšší 
rychlostí, výkonem a životností pro lepší účinnost a spolehlivost.
Lithium-iontová baterie má výdrž až 2 hodiny a dobíjí se za pouhé 2 hodiny a 15 minut. Navíc 
může být Slimline Pro používán i na kabelu, takže v případě vybití jej připojíte a pokračujte 
dál. Dodává se se čtyřmi nástavci (velikosti # 0- # 3), s olejem na čepel, čistícím kartáčem  
a nabíjecím stojanem.
K dispozici v černé nebo stříbrné barvě.

Typ: Trimmer
Barva: černá
Délka řezu:
Kabel: Obě
Lithium ion : Ano
Doba trvání: 120 min
Doba nabíjení: 135 minut 

Americký střihací strojek na vlasy Andis Cordless UsPro Li Fade Andis Nation ideální pro 
profesionální střih vlasů a fady.
-nastavitelná výška střihu od 0,2 mm do 0,5 mm
-ideální na close cut střih a fady či jiné dokončovací práce
-silný rotační motor
-bezkabelový provoz - výkonná litihium-ionová baterie s provozní dobou až 2 ---hodiny, do-
bíjení do 90 min.
-speciální Andis Nation design
-elegantní a ergonomické zpracování
-velmi nízká hmotnost - pouze 281 g
-příslušenství: 5 plastových nástavců (1,5 mm, 2,4 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm), --nabíjecí adap-
tér s měnitelnými koncovkami, olejničku, čistící štěteček a krytku -střihací hlavice   

Nový strojek od americké firmy Andis, který je výborný na dokončovací práce a kompletní 
oholení několikadenních vousů. 
-ideální pro dokončovací práce a vyholování na minimum
-dvě holící planžety
-Lithium-ion baterie pro maximální výkon
-na jedno dobití vydrží 1h v chodu - což je dvojnásobek výdrže běžných strojků v této kategorii
-velmi nízká hmotnost - 140 g
-výkonný a tichý rotační motor
-Hypo-alergenní folie Gold Titanium pro bezproblémové holení  

Hřeben je vyroben z tvrdého plastu (takže se nezničí po prvním dotyku vašich nůžel) Hře-
ben je vybaven praktickou rukojetí, která vám ulehčí práci. 
Andis Clipper Hřeben je navržen tak, aby pomáhal při všech technikách, při kterých se vyu-
žívají nůžky. Dodává se v černé, růžové nebo bílé barvě (ideální pro použít na tmavé vlasy).

Roztoku pro velmi efektivní a velmi snadnou péči o ostří.
Andis Blade Care Plus je roztok pro stříhací ostří, má sedm vlastností v jednom úkonu. 
Chladí, čistí, dezinfikuje, promazává, zabraňuje hnilobě, deodorizuje a obsahuje vitamín E.
Jednoduché použití: stačí otevřít víko a ponořit nože do tekutiny po dobu 10 sekund, po té 
jsou čisté a připravené k použití! 

Andis je značka, kterou založil Matthew Andis roku 1922 v USA. V Americe se stal jedním z nejžádanějších výrobců stříhacích strojků pro domácí 
stříhání, profesionální i pro stříhání psů. V roce 1971 začal rozšiřovat svůj sortiment o vysoušeče vlasů, žehličky na vlasy, kulmy a strojky na stříhání 
psů. Značka Andis se stala stabilní rodinnou firmou, kterou nyní vede už 4. generace. Na trh přináší Andis stále nové inovace kadeřnických potřeb, 
nové strojky na vlasy, tiché a lehké strojky na zvířecí srst, kulmy, fény a spoustu dalších produktů dle přání zákazníků. Díky tomu neustále roste po 

celém světě.
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Balzám na vousy SCISSOR HANDS Raider 60ml

Balzám na vousy SCISSOR HANDS Raider 60ml

Balzám na vousy SCISSOR HANDS Raider 60ml

Balzám na vousy SCISSOR HANDS Raider 60ml

Balzám na vousy SCISSOR HANDS Raider 60ml

Vlasový styling SCISSOR HANDS Murder Black Pomade 115ml

Vlasový balzám SCISSOR HANDS Badgroom  150ml

Vosk na vlasy SCISSOR HANDS Street Blend 115ml

Vlasový styling SCISSOR HANDS Clay Anler 115ml

Pomáda MURDER je stylový výrobek pro ušlechtilé večery, který 
vás nechá klidným. Tato pomáda poskytuje matný povrch s tro-
chou lesku v kombinaci se silnou fixací. 
MURDER poskytuje jednu z nejsilnějších fixací pro váš účes, ne-
budete se muset bát ani silného větru! Tento vosk na vlasy poskytuje optimální ochranu, texturu a sil-

nou fixaci pro váš účes. Jedinečný recept tohoto produktu posky-
tuje sílu a vitalitu vašim vlasům, umožní vám tvarovat a ovládat 
a svůj styl po celý den.  Je dokonale vhodný pro každodenní po-
užití. Produkt vám poskytne silnou fixaci s matným povrchem 
a zároveň vaše vlasy zůstanou podddajné a kdykoliv během dne 
si budete moci účes upravit dle libosti. Vosk má příjemnou vůni 
žvýkačky, kterou si hned oblíbíte nejen vy, ale i vaše okolí.    

Anler je perfektní řešení pro účesy s dlouhými vlasy.  Clay posky-
tuje silnou, ale současně tvárnou fixaci a strukturu vašim vlasům. 
Clay Anler od firmy ScissorHands. Produkt se snadno vyplách-
ne, má jasnou a nezapomenutelnou vůni, a také tvárnou fixaci.

Vlasový styling SCISSOR HANDS Barber Blend 100ml

Styling na vodní bázi SCISSOR HANDS Pomade Fury 115ml

Matná pasta na vlasy SCISSOR HANDS Egoist Blend 115ml

Tento produkt byl vytvořen s podporou holičů, kteří do něj vdechli 
svou vizi briolinu, ideální pro každodenní použití. Jeho silné strán-
ky jsou minimální lesk, který vylepšuje barvu vlasů, středně silná 
fixace, příjemná vůně a samozřejmě duch barberovského světa!
Barber je měkký modelovací briolin na přírodním základu, který 
se lehce aplikuje a myje. Má střední fixaci a mírný lesk. Obsahuje 
přírodní složky, které hydratují a posilují vaše milované vlasy.    

S tímto produktem můžete provádět téměř všechny účesy, je ideál-
ní pro každodenní použití a jako pre-styler.
Stylinga  jeho aplikace je tak snadná, že to zvládne opravdu každý!
Produkt poskytne silnou fixaci a lehký lesk. Má osvěžující vůni, 
kterou si každý zamiluje – pomeranč s lehkým nádechem orien-
tálních dřevin.

Tento produkt je vytvořen právě pro vás! Má vše, co potřebujete 
pro perfektní styling, poskytne vlasům krásnou texturu a elegantní 
vůně. Jen tento produkt může dát vašim vlasům styl, který vás uspo-
kojí. Egoist poskytne silnou fixaci a detailní strukturu. Je ideální pro 
všechny typy vlasů.  Produkt je navržený tak, aby udržoval rovnová-
hu vlhkosti ve vlasech a nasytil je užitečným přísadami. 
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Balzám pro péči a úpravu vlasů, který je z 90% vyroben z pří-
rodních olejů. Originální recept tohoto balzámu se vyznačuje 
silnými léčebnými účinky na vlasy. Badgroom je jedinečný sty-
lový balzám pro vlasy, který je měkký a lehký jako samet. Tento 
balzám poskytuje tvárnou fixaci a matný povrch. Tento produkt 
je vhodnější pro silné a tvrdé vlasy. Mezi hlavní výhody balzámu 
patří hluboká výživa vlasové struktury a posílení vlasů. Po nane-
sení balzámu se vlasy snadněji češou, ale kvůli hloubkové výživě 
a zvlhčení,se vlasy stávají těžšími, takže některé typy stylingu ne-
musí fungovat.
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Balzám na vousy SCISSOR HANDS Mexicano 60ml

Vosk na knír a vousy SCISSOR HANDS Bandi 50ml

Balzám na vousy Mexicano je produkt s dokonalou rovnováhou 
nutričních a fixačních vlastností. Pomáhá poškozeným a suchým 
vouůms a zabraňuje potížím s pokožkou. Mexicano zlepšuje 
strukturu vousů, dělá vousy měkčí a pomáhá při úpravě, pomáhá 
předcházet loupání obličeje. Balzám pomáhá při péči o pokožku, 
obsahuje složky, jako je bambucké máslo, palmový olej, jojobo-
vý olej, lopuchový olej a rakytník. Po nanesení balzámu se vlasy 
snadněji češou, ale kvůli hloubkové výživě a zvlhčení,se vlasy stá-
vají těžšími, takže některé typy stylingu nemusí fungovat.    

Jedinečný vosk pro styling knírů a vousů s vnitřním zrcátkem. 
Tento vosk je vhodný pro každého, kdo je hrdý na svůj knírek  
a vousy. Kromě fixace tento vosk také vousy nasytí všemi uži-
tečnými přísadami jako je hroznový olej, palmový olej, konopný 
olej, včelí vosk, bambucké máslo a ricinový olej.

Balzám na vousy SCISSOR HANDS Raider 60ml
Balzám Raider vždy poskytne 100% ochranu a péči o vaše vousy. 
Vosková složka dodá vousům pocit hladkosti. Balzám pomáhá ob-
novit strukturu vousů, aby si zachovaly svůj tvar. Olej SHI se za-
měřuje na ochranu vousů před ultrafialovým zářením a nízkou 
teplotou vzduchu. Palmový olej snižuje dopad negativních faktorů 
prostředí a nasycuje vlasy karotenem s vitamíny E a B,

290Kč 
395Kč   

290Kč 
395Kč   

290Kč 
395Kč   

Olej na vousy SCISSOR HANDS Vol.1 50ml

Hreben na vlasy SCISSOR HANDS Undercut

Šampon na vlasy SCISSOR HANDS Rocket 250ml

Olejíček na vousy od ukrajinské firmy ScissorHands. Olejíček pomáhá 
změkčovat pokožku a vyživuje vousy. Olej vyživuje vousy i pokožku a s pra-
videlným používáním přináší s ničím nesrovnatelný výsledek. Olej obsa-
huje jojobový olej, avokádový olej, olivový olej a olej z maca semen. Díky 
tomuto složení zlepšuje stav struktury vousů vyživuje, zvlhčuje, pomáhá 
zadržovat vlhkost ve vlasech a posiluje kořeny a vlasové folikuly 

Jedná se o austenitickou ocel s nízkým obsahem uhlíku. Tato 
ocel je odolná vůči kyselinám a odolává krátkodobému ná-
růstu teploty až 900 stupňů Celsia.

Šampon ROCKET rozšíří vaše hranice chápání toho, jak by měl vypadat moderní 
pánský šampon. Kouzelný výrobek s úžasnou vůní dokonale čistí vlasy po každém 
produktu, nevysouší vlasy, vyživuje vlasy a pokožku hlavy, je velmi ekonomický – 
stačí opravdu trocha šamponu, je dodáván v hliníkové plechovce. Vyživuje, inten-
zivně zvlhčuje a pomáhá zadržovat vlhkost ve vlasech. Poskytuje vlasům snadný 
kondicionační efekt, který pomáhá zlepšit použití stylingového výrobku. Nevysu-
šuje pokožku, eliminuje suchost a peeling a dokonale zjemňuje. Šampon má silné 
čisticí, pěnící a zvlhčující účinky.

ˇ
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Pomáda na vlasy RETROBEE  
Alpha Men 150g

Pomáda na vlasy RETROBEE  
Mix Fruit 150g

Pomáda na vlasy RETROBEE  
Sky Vanilla 150g

Retrobee je nejlepší značka vlasových produktů z malajsie.  
Aktuálně jsou produkty retrobee dostupné v Malaj-
sii, Singapuru, Bruneji, Koreji, Velké Británii a České  
republice. Retrobee má v nabídce 3 pomády. Všechny  
poskytují silnou fixaci a vysoký lesk. Rozdíl mezi nimi je 
pouze vůně a to ovocná vůně, vůně parfému, krémo-
vá vůně. Každá pomáda váží 150g, ke každému nákupu  

zdarma hřeben a samolepka. Retrobee pomá-
dy mají zabudované zrcátko pro zleh-

čení stylingu. Pomády obsahují  
vitamín E pro zd ravější vlasy.

Pomáda má silnou fixaci a vysoký lesk s ovocnou vůní. Zdar-
ma přiložen hřeben a samolepka. Zabudovtané zrcátko  
pro zlehčení stylingu. Pomáda  obsahují vitamín E pro 
zdravější vlasy

Pomáda má silnou fixaci a vysoký lesk s vanilkovou vůní. 
Zdarma přiložen hřeben a samolepka. Zabudovtané zrcátko  
pro zlehčení stylingu. Pomáda  obsahují vitamín E pro 
zdravější vlasy

Pomáda má silnou fixaci a vysoký lesk s vůní parfému. 
Zdarma přiložen hřeben a samolepka. Zabudovtané zrcátko  
pro zlehčení stylingu. Pomáda obsahují vitamín E pro 
zdravější vlasy. 
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