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Twój Przedstawiciel Handlowy Eurex:

Termin kolejnego spotkania:

Termin obowiązywania promocji IV kwartał 2013r 
lub do wyczerpania zapasów
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Linia Sensi Hair adresowana jest do kobiet młodych, lubiących częste zmiany 
wizerunku. Miękkie, błyszczące, wzbogacone o innowacyjną formułę Tangle Free  
nie plączą się i są łatwe w codziennej stylizacji.  Dobra jakość i przystępna cena  
to atuty wyróżniające Sensi spośród innych dostępnych na rynku włosów naturalnych.

Cena pasemka (keratyna, ringi, tulejki) 40-45 cm : 1,3 zł 
Cena pasemka (keratyna, ringi, tulejki) 55 cm: 1,99 zł 
Cena Clip on 125 g 55 cm : 229 zł 
Cena Clip on 75 g 45 cm : 125 zł 

Linia Exclusive Remy Hair® została stworzona z myślą o kobietach dla których najważniejsza jest elegancja, a także równowaga 
między najwyższą jakością, a ceną. Dokładnie wyselekcjonowane pasma, pozyskiwane na terenach południowej Europy to 
włosy miękkie w dotyku, nie plączące się, dostępne w pełnej gamie długości i kolorów. 
Remy Exclusive® to naturalne włosy, których łuski zamykają się dokładnie w tym samym kierunku. Dzięki nienaruszonej 
strukturze wyglądają na silne i zdrowe zapewniając długotrwałość noszenia i zachowując swój blask dłużej niż zwykłe włosy.

Cena 1 pasemka  ( keratyna, ringi, tulejki) 35-40 cm : 1,65 zł
Cena 1 pasemka (keratyna, ringi, tulejki) 40 – 45 cm : 1,80 zł 
Cena 1 pasemka (keratyna, ringi, tulejki) 45 - 50 cm : 2,9 zł
Cena1  pasemka (keratyna, ringi, tulejki) 55 - cm : 3,1 zł 
Clip on 40-45 cm 75 g : 169 zł 
Clip on 50 cm 120 g : 299 zł  
Tape hair (włosy w plasterkach) 12 szt. Po 4 cm dł. 45 cm waga 33g : 207 zł 

Russian Hair de Luxe® to najwyższej klasy włosy słowiańskie pozyskiwane wyłącznie od młodych dziewcząt na terenie Rosji  
i Ukrainy. Starannie selekcjonowane, a następnie poddawane delikatnej koloryzacji w laboratoriach HairXtend dostępne  
są w pełnej gamie kolorów w postaci dopinek Clip On, pasemek oraz plasterków. 
Russian Hair de Luxe® to produkt z najwyższej półki jakościowej, najbardziej pożądany na fryzjerskim rynku przedłużeń.  
To luksus zarezerwowany dla grupy najbardziej wymagających klientów. 

Cena  1 pasemka (keratyna, ringi, tulejki) 50 cm: 3,46 zł 
Cena Clip on 50 cm 108 g : 399 zł 
Tape hair (włosy w plasterkach ) 12 szt. Po 4 cm dł. 50 cm waga 33g : 299 zł 

Cena micro ringów 100 szt.: 9.90 zł 
Cena tulejek 100 szt.: 9.90 zł 
Pałka keratynowa 1 szt.: 3 zł

Teraz przy zakupie szamponu 400 ml ( 86SHEALS ) 
oraz odżywki 400 ml ( 86BHEALC ) z wzmacniającej 
serii HEAL Sensories Wellness do włosów suchych, 
zniszczonych i porowatych, otrzymasz kurację HEAL  
( 86BLTR4E ) z 99% rabatem.

Lekki lotion do stylizacji STR8  
( 86LTR6E ) przeznaczony do 
prostowania i wygładzania 
włosów oraz zapobiegający 
wchłanianiu przez włosy  
wilgoci do 24 godz. 

RABAT 30%

Przy zakupie dowolnego szamponu 400 ml oraz odżywki 400 ml  
z serii SENSORIES z 25 % rabatem 
lakier W8less Hairspray ( 86L-80E ) w cenie

Kup 5 dowolnych farb 
DEEPSHINE ADVACED 
MARINE THERAPY, 
a następnych 5 
dostaniesz za 5 zł

Olej arganowy RUSK 60 ml 
( 86BOIL2E ) wzbogacony 
składnikami pochodzenia 
morskiego teraz 
w cenie 25 zł 
Oszczędzasz 16 zł

Teraz za szampon 250 ml i odżywkę 250 
ml z serii DEEPSHINE OIL HAIRCARE  
zaplacisz tylko 60 zł. Oszczędzasz 21 zł.
Do wyboru linia nawilżająca  
i zwiększająca objętość.

25,00

60,00

cena promocyjna

cena promocyjna

Specjalnie dla klientów marki 
RUSK. BabylissPRO  

we współpracy ze stylistami 
RUSK wypuścił limitowaną serię 

MIRACURL.

•	 Sygnowany naszym logo
•	 Przetestowany przez naszych styli-

stów
•	 Wyjątkowy sprzęt wysokiej jakości 

dla profesjonalistów
•	 24 miesięczny okres gwarancji

Lakier Spray Synteza

Lakier Schwarzkopf 
Silhouette 750 ml

Lakier Keratin Complex 750 ml 

15,50

24,00

cena promocyjna

cena promocyjna

Lakier Hybrydowy Estetiq – 
promocja Pakiet 5+1 Gratis

Refectocil Henna

14,40cena promocyjna

Londa Blondoran 2 x 500 g

79,00cena promocyjna

Lakier Wella Performance 500 ml

15,70cena promocyjna

Nożyczki Kiepe degażówki  5,5  - 
kod 2231

79,00cena promocyjna

Nożyczki Kiepe 5,5 - kod 2233

70,00cena promocyjna

Kryza 5 szt

25,00cena promocyjna

Rękawiczki nitrylowe 100szt  
37D0036/37

cena promocyjna

Ręcznik 2 warstwowy  37D1002 

29,90cena promocyjna

Schwarzkopf OSIS Guma Mess UP

19,00cena promocyjna

Schwarzkopf OSIS Guma Thrill

19,50cena promocyjna

Schwarzkopf OSIS Puder Dust it

19,50

Placenta Ampułki + Szampon RUSK przedstawia stylistom 
swój nowy produkt do koloryzacji deepshinedirect –

 6 szalonych kolorowych kremów, które możesz mieszać,
 tworząc dowolne konfiguracje kolorystyczne.

NO
W
OŚ
Ć

140,00cena promocyjna
cena regularna 166,00

cena promocyjna

13,50cena promocyjna

19,00

Jedwab BIOSILK  15 ml

Synteza lakier SPRAY 300 ml  
( 5 rodzajów) z pompką

Przy zakupie 3 szt 
No Inhibition 12 wonders
Szczotka Tangle Teezer  
(o wartości 49 zł) 
GRATIS

HNC – Kwas ziołowy 1000 ml
niezbędny po farbowaniu

HNC- Rękawiczki jednorazowe 
gładkie 28D6022

3,84

3,99

cena promocyjna

cena promocyjna

wartość pakietu

cena promocyjnacena promocyjna 18,00

126,00

20 zł

5
Promocja    na 

10,40/szt.
+
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Rozjaśniacz city line 500 g
Szampon arganowy 1 l
Oxydant   6% 1 l
Maska latte 1 l
Folia fryzjerska 250m

 Przy zakupie 6 szt farb - 
folia  aluminiowa 250m 
gratis

84,00cena pakietu

Zestaw: 
falownica BAB2269TTE  
+ mini falownica BAB2061E   
87PROM20

Mini karbownica 
BaBylissPRO BAB2151E 

Zestaw profesjonalnych 
maszynek BaBylissPRO

FX37E – 149 zł brutto

FX660SE – 445 zł brutto 

Dwa rozjasniacze city line 500g 
folia 250 m 

Dwie maski latte 1000 ml -  
szampon argan 1 L gratis
gratis

Dwa rozjasniacze City Line 
razem 1 KG

Przy zakupie 10 szt farb - 
folia aluminiowa 250 m 
i oxydant 6% 
gratis

 Przy zakupie 5 szt farb - 
2 oxydanty 6 %  
gratis 

320,0090,00455,00

36,00 60,00

88,00140,00

70,00

cena promocyjnacena promocyjnacena promocyjna
cena regularna 120,00 cena regularna 455,00cena regularna 594,00

cena pakietu cena pakietu

cena pakietucena pakietu

cena pakietu

99,00cena pakietu

”Styling INDACO - profesjonalna stylizacja 
kluczem do perfekcyjnego wyglądu”

Kup 6 farb w cenie 22,90 za szt. 
otrzymasz gratis 
rozjaśniacz w kremie
(01F147) 

Zestaw Arganowy HS Pasta mattfier (01L735)
+Pasta elastik (01L734)

93,00cena promocyjna cena promocyjna cena promocyjna
cena regularna 124,00

Do 3 farb RBHC  wosk wodny 
gratis (RBHC, HZ, HTA)

Do 8 farb RBHC  rozjaśniacz 
EXTREME RBHC 400g

B.COL maski koloryzujące 300ml 
(różne kolory)
rabat: 25%

Do 5 farb RBHC  thermal lotion 
gratis

Farby HZONE 100ml
2+1 gratis

Rozjaśniacz HZONE 
Extreme 450g 
Rabat: 33%

Szampon RB Professional 1500ml 
Rabat: 28%

Odżywka AntiAge Macadamia
Rabat: 30%

29,90cena promocyjna

Odżywki 1lSzampony 1l Jedwabiste serum wygładzające - 
delikatne 100ml

Nowość
Seria arganowa

Krem wygładzający 200mlUtleniacze 1l Rozjasniacz x 2 - folia fryzjerska 
100Mm ( kod 15D2382) 
za 1  grosz

9,6012,50 56,47

cena promocyjnacena promocyjna cena promocyjna

cena promocyjnacena promocyjna cena za komplet

LISSE DESIGN KERATIN THERAPY - zestaw startowy
Zestaw zawiera: 
Deep Cleasing Shampoo - Szampon głęboko oczyszczający.  
Nie zawiera soli i siarczanów 40 ml,  
Smoothing Fluid - Płyn prostujący 60 ml,
Detangling Cream - Krem ułatwiający rozczesywanie 40ml,
Rehydrating Mask - Maska nawilżająca 40 ml.

99,00

cena regularna 39,90

39,90cena promocyjna
cena regularna 59,90

cena promocyjna
cena regularna 33,00

cena promocyjna
cena regularna 45,90

Maska City Line Latte

11,90cena promocyjna

Oxydanty City Line
PAKIET 5 + 1 GRATIS

10,00/szt.

49,49/szt.

cena promocyjna

cena regularna 12,00/ szt.

Folia City Line 250 m

27,90cena promocyjna

HIT

Kupując suszarkę BAB5586E  
w specjalnej cenie 230 zł brutto,
otrzymasz gratis zestaw produktów RUSK  
(farby 6.8CH, 9.13B, 7.44CC, 
emulsję utleniającą 6% 
oraz piankę THICKR) 
- o wartości
157 ZŁ BRUTTO cena promocyjna

cena regularna 330,00 220,00

32,50 102,50

Hydra Maska 500ml (01b0531)
+ Szampon Hydra 1L (01s0525) 
gratis lakier mocno 
utrwalający (01l732) 
pasta mattfier (01l735)

Szampon 250 ml Duży szampon 1000 ml Esencjonalny Olejek 
rozświetlający do włosów 
normalnych 12x13ml

Maska Reconstruction 200ml
Maska Moisture 200ml
Maska Diamond 200ml
Odżywka Moisture 250ml

Duża odżywka 1000 ml

31,66 82,03

33,5888,74

cena promocyjna cena promocyjna

cena promocyjnacena promocyjna

Super 
cena

Kup 8 farb w cnie 22,90 za szt.
otrzymasz gratis 
2x caleido maska koloryzująca  
+ caleido odżywka
(01fc,01bc00) 

21,0014,0012,00

Szampon 14,42
Odżywka 16,48
Serum 22,50

23,00 33,00

Kup 3 farby w cenie 22,90 za szt.
otrzymasz gratis 
lakier mocno lub średnio 
usztywniający
(01L716, 723) 

68,70 137,40 182,12cena pakietu cena pakietu cena pakietu
Rabat: 23,01% Rabat: 37,60% Rabat: 29,71%

TOP PROMOCJA
Emulsja utleniająca RBHC 1000ml
2%,6%,9%,12%

ważna od 4.11 do 31.12.2013 
lub wyczerpania zapasów10,00cena promocyjna

cena promocyjna


