Odżywka do wszystkich
rodzajów włosów o zapachu ananasa 5000g

Szeroki asortyment mebli fryzjerskich renomowanych producentów
Nowość Nowość Nowość
NO INHIBITION 12 WONDERS
Zestaw 12 właściwości w aerozolu do wszystkich rodzajów
włosów. Intensywna maska spray zawierająca 12 walorów.
Aksamitna konsystencja nadająca jedwabistejmiękkości
i niesamowitej objętości.

42,00

11+ 1 GRATIS

kup opakowanie zbiorcze ( 12 sztuk)
zapłacisz tylko za 11 szt ( 38,50 szt)

NO INHIBITION 12 WONDERS

1. Regeneracja wszystkich rodzajów włosów
2. Eliminuje efekt pierzenia się włosów
3. Zapobiega rozdwajaniu sie końcówek włosów
4. Ochrona przed wysoką temperaturą
5. Długotrwałe utrzymanie fryzury
6. Niewiarygodne łatwe rozczesywanie
7. Wspaniały połysk
8. Nadaje objętość
9. Ułatwia prostowanie
10. Chroni i utrzymuje kolor
11. Chroni przed promieniowaniem UV
12. Wygładza włosy

20% rabatu

17.07 – środa
29.07 - poniedziałek
16.08 - piątek
28.08 - środa
3.09 - wtorek
16.09 - poniedziałek

Nożyczki seria
DIAMOND 5 gwiazdek
rabat 20%

cena promocja
Główki fryzjerskie

39,00

Szampon do włosów suchych
i zniszczonych o zapachu
aromatycznego kokosa 5000ml

Maski koloryzujące Caleido 1+1

cena promocja

cena promocja

30,00

cena promocja

Wella Lakier PERFORMANCE

Jedwabiste serum wygładzające delikatne 100ml

Guma stylizująca
MEGA MOCNA

cena promocja

29,00

Twój Przedstawiciel Handlowy Eurex:

Szampon fryzjerski z ceramidami
o świeżym zapachu 5000ml
Termin kolejnego spotkania:

30,00

9,60

cena promocja

29,00

Termin obowiązywania promocji 15.07 - 30.09.2013
lub do wyczerpania zapasów

www.sklep.eurex.com.pl

Najinteligentniejsze urządzenie fryzjerskie jakie kiedykolwiek powstało!

SPRAY wygładzający naturalny
300ml

cena promocja

Spółka z o.o.

Oryginalna technologia
Nowa technologia MaxLife PRO
Nowa technologia sprawia, że urządzenia są bardzo lekkie, posiadają ultra-niski poziom wibracji, są ciche i mają dużo dłuższy okres użytkowania od wszelkich innych narzędzi do układania włosów: do 10 000 godzin!
Technologia ceramiczna
The Perfect Curling Machine ® posiada specjalną ceramiczną
komorę dla sprawnego tworzenia loków

11,00

Niezawodność, oszczędność czasu i energii
Wydajny system nagrzewania dla Ultra szybkiego rozgrzewania.
• Natychmiastowe odzyskiwanie ciepła w celu zapewnienia
stabilności podczas użytkowania.Jest to gwarancją osiągania
optymalnych wyników i długotrwałego efektu.

Szampon rewitalizujący 500 ml

Ekologiczne
Jego wydajność zmniejsza czas wykonywania loków,
a tym samym pozwala na oszczędność energii.
• Innowacyjna technologia MaxLife Pro zwiększa jej żywotność.

19,95

cena promocja

Odżywcza maska z proteinami
pszenicy 500 ml
w nowej letniej cenie

cena promocja
Przy zakupie rozjaśniacza
Helen Seward w kremie
emulsja utleniająca
o dowolnym stężeniu
gratis

30,00

Szampon do włosów wygładzający WYGŁADZAJĄCY KREM do
z jedwabiem 5000ml
prostowania włosów - naturalny
200g

130,00

cena regularna 17,90

Tylko dla salonów patronackich
przy zakupach za 800 zł
z rabatami Suszarka Helen Seward
gratis

cena promocja

cena promocja

cena promocja
Przy zakupie produktów
Helen Seward za 150 zł
otrzymasz męską kosmetyczkę
gratis

Szampon do włosów farbowanych
o zapachu dojrzałej wiśni 5000ml

38,50 / szt

*rabat dotyczy wybranej marki. Informacje na temat marki będą posiadali Przedstawiciele
Handlowi w dniach poprzedzających promocję.

Wybrane fartuchy fryzjerskie

35,00

BIELSKO-BIAŁA ul. Wałowa 27, tel. (33) 810 32 53
GLIWICE ul. Derkacza 1, tel. (32) 232 27 24
KATOWICE ul. Plebiscytowa 9, tel. (32) 251 91 89
KRAKÓW ul. Racławicka 26, tel. (12) 638 37 87
LUBIN ul. Szpakowa 11, tel. (76) 849 18 76
POZNAŃ ul. Marcelińska 54, tel. (61) 862 98 29
WAŁBRZYCH ul. Chrobrego 55, tel. (74) 844 61 01
WROCŁAW ul. Grabiszynska 212, tel. (71) 341 00 00

Teraz w promocji !!!!!!

SPECJALNE DNI - SPECJANE CENY – BEZ VAT *!!!

Happy Days

cena promocja

Odżywka do włosów wygładzająca Szampon do wszystkich rodzajów
z jedwabiem 5000g
włosów o zapachu ananasa
5000ml

Lakier Silhouette b. mocny 750 ml

26,90

cena promocja

Przy zakupie suszarki

25,50

Ręcznik AIRLAID FIORATO
na roli 24 x 150

lakier średnio (01L716) lub
mocno (01L732)
utrwalający otrzymasz
gratis

cena promocja
EUREX sp. z o.o. informuje, że nie odpowiada za błędy w druku, a zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego
wyglądu produktów. Promocje nie łączą się ze sobą. Ceny są cenami brutto. GRATIS - 99% rabat.

19,00
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49,90

cena promocja

11,90

Guma do stylizacji 100 ml

cena promocja

23,90

Ręcznik 2 warstwowy
26x240 na roli

cena promocja

29,90

cena promocja

750 ,- brutto

13,90

Precyzja & Kontrola
• 3 ustawienia czasu z wskaźnikiem dźwiękowy dla różnych efektów loków
• 3 stopnie ogrzewania (190 ° C - 210 ° C - 230 ° C) w celu uzyskania
długotrwałych wyników oraz możliwość wykorzystania urządzenia na wszelkiego
rodzaju włosach
• Ustawienie kierunku kręcenia loków zarówno dla jednolitego wyglądu lub naturalnego wykończenia (w prawo / w lewo /automatycznie).
Przy funkcji Auto - loki kręcone są przemiennie - jeden w prawo, kolejny w lewo itd.

Guma MESS UP
Guma matująca

cena promocja

Bezpieczeństwo
• włącznik / wyłącznik z świetlną kontrolką
• Kontrola stopnia nagrzewania się partii włosów (ustawienia czasu i sygnały ostrzegawcze)
• Tryb uśpienia po 20 min - Automatyczne wyłączanie po 60 min
• System przeciw blokadowy.

23,90

Ergonomiczna konstrukcja
• uchwyt pozwala na pewny chwyt w dłoni i lepszą kontrolę nad urządzeniem podczas pracy.

Lakiery hybrydowe

cena promocja

Doskonałe i długotrwałe rezultaty
Nieskończone możliwości kreowania stylów tworzonych bez wysiłku na długi czas dzięki innowacyjnej technologii profesjonalnego narzędzia.

19,99

EUREX sp. z o.o. informuje, że nie odpowiada za błędy w druku, a zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego
wyglądu produktów. Promocje nie łączą się ze sobą. Ceny są cenami brutto. GRATIS - 99% rabat.

MiraCurl ® Idealne urządzenie do tworzenia loków. Wystarczy tylko umieścić pasmo włosów w urządzeniu, zamknąć je aby
włosy zostały automatycznie wciągnięte do komory lokująceji przytrzymanie ich przez kilka sekund,czekając na 4 krótkie
sygnały dźwiękowe. Otworzyć urządzenie i gotowe!

Aby uzyskać efekt naturalnych, pięknych, loków!

6

EUREX sp. z o.o. informuje, że nie odpowiada za błędy w druku, a zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego
wyglądu produktów. Promocje nie łączą się ze sobą. Ceny są cenami brutto. GRATIS - 99% rabat.
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Przy zakupie 10 szt. farb
rozjaśniacz Color pro 500 g
za 10 zł

Przy zakupie 3 szt. farb
1 szt. gratis

Przy zakupie 4 szt. farb
oxydant 6% gratis

Rozjaśniacz color pro 500 g
3 Szt + 1 szt gratis

Przy zakupie 5 szt. farb
maska latte gratis

Rozjaśniacz color pro 500 g
+ oxydant 6% gratis

Pakiet city line za 99 zł
Rozjaśniacz city line 500 g
Szampon arganowy 1 l
Oxydant 6% 1 l
Maska latte 1 l
Folia fryzjerska 250 m

Pakiet pielęgnacyjny kolor za 28 zł HENNA CITY LINE
Szampon arganowy 1 l
przy zakupie 3 szt
Maska latte 1 l

Kup 2szt. pasty filante 250ml
gratis Max Wax wosk HTA 100ml

Lakier 500ml
(extra mocny, mocny, elastyczny)
1+1 za 50%

Kup 4 szt. Farby RBHC
gratis Szampon 250ml
HZone/Macadamia
(dowolny rodzaj)

„PRZEJDŹ Z RUSKiem NA LETNI CZAS”

Pakiet:
Szampon 1500ml
+ Balsam 1500ml

Dla dwóch pierwszych klientów, którzy do końca lipca dokonają
największych zakupów produktów marki RUSK, w każdym z oddziałów
EUREX przygotowaliśmy prezent - HIT tego lata

„BIAŁY ZEGAREK RUSK” !!!

60,00

Krople krystaliczne
serum RBHC 125ml

SUPER CENA
(cena standardowa: 349,00zł)

SUPER CENA

cena promocja

259,00

cena promocja

33,00

EUREX sp. z o.o. informuje, że nie odpowiada za błędy w druku, a zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego
wyglądu produktów. Promocje nie łączą się ze sobą. Ceny są cenami brutto. GRATIS - 99% rabat.

AERODESIN 2000 poj. 1 l

43,00

NOWOŚĆ W OFERCIE
Mediwax – opakowanie 500 ml plus pompka

Emulsja na bazie wosku pszczelego do pielęgnacji wrażliwej, suchej oraz
skłonnej do podrażnień skóry rąk i ciała.polecana do codziennej pielęgnacji
skóry, szczególnie wrażliwej, suchej i zniszczonej zalecana osobom, które
często myją i dezynfekują ręce lub mają częsty kontakt ze środkami czystości
chroni, pielęgnuje i regeneruje skórę . Bogata w naturalne składniki
odżywcze, natłuszczające, nawilżające i wygładzające skórę, zawiera wosk
pszczeli, kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, kompleks witamin oraz olejki
z orzecha kokosowego, pestek moreli i cytryny. z łatwością się rozprowadza
na skórze i doskonale wchłaniania nie pozostawiając tłustej warstwy,
ma przyjemny, delikatny zapach.

Kup 2 opakowania Mediwax
500 ml – otrzymasz GRATIS
Mediwax 75 ml
NOWOŚĆ W OFERCIE

Wysoka skuteczność i doskonałe właściwości myjące
ekonomiczny w użyciu:
wysoka wydajność koncentratu
z 1 litr koncentratu = 200 litrów roztworu roboczego

Kup dwufazowy PŁYN do
prostowania – Black Proliss
Otrzymasz
Black Proliss Power
Energy drink
GRATIS

270,00

EUREX sp. z o.o. informuje, że nie odpowiada za błędy w druku, a zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego
wyglądu produktów. Promocje nie łączą się ze sobą. Ceny są cenami brutto. GRATIS - 99% rabat.

99,00

Przy zakupie 2 szt lakierów
o poj. 500 ml
Trzeci o poj. 150 ml
tylko za 4,00 zł

o
w
o
N

Kupując prostownicę
BAB2654NTE
gratis otrzymasz zestaw
dwóch kosmetyczek BaByliss
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19,90

Aniosyme DD1 – opakowanie 1 litr
Płynny preparat do manualnej dezynfekcji i mycia zanieczyszczonych narzędzi.

Kupując maszynkę trymer
FX767E
gratis otrzymasz
męską kosmetyczkę
z serii
BaByliss for Men

Kup 6 szt. Farby RBHC
gratis Olejek arganowy 125ml

Zestaw Aktywna Keratyna
( 5 produktów)

63,00

a drugi
dostaniesz
z 50 % rabatem

Kup teraz z 25% rabatem
a zaoszczędzisz 12 zł

cena promocja
Kup 8 szt. Farby RBHC
gratis Rozjaśniacz EXTREME
RBHC/HZone

DESIGNER

BeingSexy Hairspray
Lakier do włosów mocno utrwalający.
Nadaje włosom pogrubienie i naturalny
połysk. Przeznaczony do każdego
rodzaju włosów. Przy zastosowaniu kosmetyku na wilgotne włosy należy poddać je modelowaniu z użyciem suszarki.
Zastosowany na suche włosy zapewnia
długotrwałe utrwalenie fryzury.

10,50/szt

cena pakietu
Olejek arganowy 50ml
2+1 gratis
Kup 2szt. olejku arganowego 50ml
TRZECI GRATIS

Deepshine Demi krem koloryzujący
ton w ton
jest idealny do odświeżania,
tonowania lub przeprowadzania
delikatnych zmian koloru. Zawartość
ekstraktów morskich odżywia włosy,
zapewnia im elastyczność i równowagę.
Kupując 10 szt. kremu
koloryzującego DEMI 5 szt.
otrzymasz GRATIS.

Lysoformin 3000 poj.1 l

Kup dowolny
produkt do
stylizacji z
kolekcji
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ść

12,00 / szt.

Lakiery do włosów 300ml:
-nabłyszczjący
-super mocny
-odżywczy
-regenerujący
-do włosów farbowanych

EUREX sp. z o.o. informuje, że nie odpowiada za błędy w druku, a zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego
wyglądu produktów. Promocje nie łączą się ze sobą. Ceny są cenami brutto. GRATIS - 99% rabat.
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