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30. 1. 2023
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO STAŘÍČ 

V rámci našeho kurzu Vás naučíme jak správně prodlužovat a zahušťovat 
vlasy. Naše školitelka Kateřina Salamon Vám ukáže různé možnosti prodlužo-
vání vlasů pomocí keratinových spojů a vlasových pásků. Pomůžeme Vám 
k docílení perfektních prodloužených vlasů pro Vaše zákazníky! Po absolvová-
ní školení Vám naše �rma nabízí k zakoupení vybavení k prodlužování vlasů. 

Bližší informace u obchodních zástupkyň:
Eva Gläsnerová: +420 725 813 543

Zdeňka Soukupová: +420 725 813 541
Dáša Sladkowská: +420 725 813 536

OBJEDNEJTE A MY DOVEZEME!
Využíjte služeb našich obchodních zástupců, kteří jsou tu jenom pro Vás! Vytvořte si 
objednávku a zašlete jí pomocí SMS zprávy nebo zavolejte a nadiktujte celou Vaši 
objednávku o kterou se náš obchodní zástupce postará. Neváhejte se zeptat na všech-
ny vaše dotazy. Naši obchoďáci Vám se vším poradí! 

Eva Gläsnerová: +420 725 813 543 
(Frýdek-Místek, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Hranice, Opava, Rožnov pod Radhoštěm, Krnov)

Zdeňka Soukupová: +420 725 813 541
(Ostrava, Orlová, Karviná, Bohumín, Havířov, Třinec, Český Těšín, Mosty u Jablunkova)

Dáša Sladkowská: +420 725 813 536
(Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Přerov)

3000 Kč
120 €
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Je trvalá, čistá a veganská barva na vlasy. Dokonalá 
alchymie mezi technologií a přírodou, která se zamě-
řuje na péči o vlasy a krásu, aby splňovala potřeby 
dnešní doby spotřebitelů. Laboratoře LAB37 zkou-
maly univerzální barvu na vlasy pro společnost 
BBCOS: skutečný systém, který umožňuje každému 
kosmetickému salonu čelit každodenním profesio-
nálním výzvám. Vysoká přirozenost umožňuje vyjád-
řit svou vlastní identitu, a to i pro ty, co mají problé-
my s citlivostí pokožky. Chromatické odstíny země 
inspirující  barevnou paletu Earthia: prvek, který 
představuje život, aby zdůraznil vlasy. Deset 
tónových výšek přírodní řady, formulované se stude-
nou barevnou chutí: chromatická škála která nabízí 
možnost výběru v různých sektorech kruhu. Od 
střízlivosti nejchladnějších tónů až po živost nejtep-
lejších odstínů: 81 odstínů a řada palet uspokojí 
barevné schéma každé ženy. EARTHIA COLOR přináší 
revoluci barevné služby v kadeřnických salonech: 
stává se skutečným ošetřením, voní a je příjemná, 
blahodárná pro vlasové vlákno, které proměňuje 
klientův vzhled. Veganská tvorba Earthia Color se 
skládá ze čtyř účinných látek složek pocházejících ze 
země: konopí, rýže, mikrořas chlorella Vulgaris a 
bílých lupinů.

Fytokeratin z Konopí a Rýže
Fytokeratin z konopí a rýže posiluje lámavé vlasy a 
vyživují pokožku. Konopí je klíčovým prvkem pro 
posilující kúru. Vyživuje vlasy a dodává jim nové světlo 
a hebkost. Rýže je aktivní složka bohatá na minerály, 

vitaminy a antioxidanty: chrání vlasy před 
poškozením a poškozením způsobené 
vnějšími vlivy a urychluje růst. Proces 
fermentace zlepšuje účinnost účinných 
látek tím, že exponenciálně zvyšuje jejich 
působení na vlasy.

Mikrořasy Chlorella Vulgaris a Lupinus Albus
Mikrořasa Chlorella Vulgaris je zelená sladkovodní řasa s 
regeneračními schopnostmi. Je bohatá na sacharidové 
bílkoviny, pigmenty, vitamíny a další látky a minerály. 
Jejím hlavním účinkem je hloubková výživa vlasů, která 
jim dodává novou energii a světlo. Lupina bílá 
podporuje růst zdravých a silných vlasů. Zlepšu-
je mikrocirkulaci a nabízí úlevu vlasové pokož-
ce. Zvyšuje vlasový růst a zpomaluje vypadává-
ní vlasů. Symbióza obou účinných látek se 
získává díky enzymatické technologii biozka-
palnění: proteiny jsou hydrolyzovány a 
připodobněny k průniku do pokožky, čímž se 
získá silná posilující aktivita pro vlasy.

EARTHIA
COLOR

NATHUE COMPLEX

V E G A N

Nová řada veganských barev od značky BBcos. 



BERRYWELL je symbolem nejvyšší 
kvality "Made in Germany".
Všechno složení je založeno na 
rozsáhlých studiích trhu a je vyvíje-
no v úzké spolupráci s kadeřníky. To 
znamená, že je uživatelsky přívětivé 
a přesně přizpůsobené potřebám 
moderních kadeřnických salonů 
a jejich klientů. 

Hydratační šampon (251 ml) 
Jemný šampon bez obsahu síry na suché a normál-
ní vlasy. Účinný komplex látek AQUAXYL podporu-
je přirozenou rovnováhu vlhkosti a poskytuje 
vlasům pružnost. 

Šampon pro každodenní péči (251 ml)
Berrywell Salon šampon dodává svěžest jako 
základ pro báječné vlasy! Aplikací šamponu 
Berrywell pro každodenní péči získáte pocit 
každodenní svěžesti a čistoty přirozeně vitálních 
vlasů. Šetrný vyživující tenzid jemně odstraňuje 
částice prachu, díky kterým vlasy vypadají 
unaveně a zvadle. 

Uhlazující šampon (251 ml)
Vyhlazující šampon bez parabenů obsahuje 
glykoprotein získaný ze sladkých mandlových 
jader. Zanechává vlasy výrazně měkčí a lépe se 
rozčesávají. Poskytuje plnost a objem a snižuje 
elektrostatický náboj vlasů.

Silver šampon (251 ml)
Berrywell Silver Shampoo je pečující šampon s 
obsahem barevných pigmentů, které mají 
schopnost potlačit žlutý nádech u melírovaných 
nebo šedivých vlasů.

Šampon na barvené vlasy (251 ml)
Šampon Berrywell Color Protection je jemný a 
obsahuje vyživující tenzidy, šetrně odstraňuje 
částice prachu, které způsobují unavený a zvadlý 
vzhled vlasů. 

Šampon na objem (251 ml)
Šampon na jemné a křehké vlasy s obsahem 
vyživujících tenzidů. Pšeničný protein regeneruje a 
posiluje vlasy, vytváří na nich ochrannou bariéru 
proti stresu a zamezuje třepení konečků vlasů. 

Šampon pro citlivé vlasy a pokožku 
hlavy (251 ml)
Poskytuje přirozenou vlhkost vlasů a pokožky. Má 
zklidňující účinek a vyživuje vlasy. Usnadňuje 
rozřesávání mokrých vlasů.

Šampon pro zářivý lesk vlasů (251 ml)
Berrywell Shine Shampoo je šampon určen pro 
vytvoření zářivého lesku vlasů. Šetrný vyživující 
tenzid jemně odstraňuje částice prachu, díky 
kterým vlasy vypadají unaveně a zvadle. 

Šampon proti lupům (251 ml)
Šampon s inovativním účinnými látkami proti 
lupům s prokázaným účinkem. Jeho složení je 
založeno na přírodních složkách. Obsahuje jemné 
povrchově aktivní látky, které účinné a jemné 
čištění pokožky hlavy a zamezuje jejimu podráž-
dění a svědění. Účinně brání tvorbě lupů. Lupy 
odstraňuje už při prvním použití.

Hloubkově čistící šampon (251 ml)
Šampon Berrywell Deep Cleansing znamená 
dokonalou čistotu vlasů! Hloubkově čistícím 
šamponem Berrywell dosáhnete šetrného a 
výživného mytí vlasů a vlasové pokožky do 
hloubky. Šampon odstraňuje nadbytečný maz a 
drobné částice nečistot. 

Šampon na trvalou (251 ml)
Kreatin douhodobě obnovuje přirozenou struktu-
ru vlasů. Arganový olej vyživuje, posiluje a chrání 
poškozené vlasy, rostlinné výtažky chrání vlasy 
před škodlivými účinky trvalé ondulace. Mandlový 
výtažek dodá vlasům hydrataci a posílí suché, 
křehké, nevýrazné a chemicky ošetřené vlasy, 
provitamín B5 propůjčuje vlasům jemnost, 
hebkost a vitalitu, polymery chrání vlasy a dodáva-
jí jim zářivý lesk.

ŠAMPONY PRO VŠECHNY DRUHY VLASŮ
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OBOČÍ A ŘASY

Barvy na obočí a řasy Berrywell mají 
dlouhotrvající účinek. Každé nabarvení 
vydrží více než 6 týdnů. Vzhledem 
k velkému výběru barevných odstínů 
mohou být tyto barvy perfektně 
sladěny s každou barvou vlasů. 
Poměr míchání:  2 ml barvy na obočí Berrywell 
smíchejte s 10 kapkami vyvíječe k barvám na 
obočí a řasy Berrywell.

Skleněná kosmetická 
miska na míchání 
barev na obočí a řasy.

Berrywell Developer je vyvíječem 
k barvám na obočí a řasy. Koncentrace 
3%.
Poměr míchání: 2 ml barvy Augenblick 
Berrywell smíchejte s 10 kapkami developeru 
Berrywell.

Barva na obočí a řasy (15 ml)

SKLENĚNÁ KOSMETICKÁ MISKA 
NA BARVENÍ OBOČÍ A ŘAS

Vyvíječ k barvám na řasy a obočí 
(61 ml)

92 Kč / 3,68 €

175 Kč / 7 €
169 Kč / 6,82 €

177 Kč / 7,04 €

177 Kč / 7,04 €

169 Kč / 6,82 €

169 Kč / 6,82 €

120 Kč / 4,84 €

177 Kč / 7,02 €

109 Kč / 4,84 €

169 Kč / 6,82 €

169 Kč / 6,82 €30 Kč / 1,20 €

78 Kč / 3,12 €



BARVA NA VLASY 
BERRYWELL

Barvy na vlasy Berrywell 
zvýrazní krásu a vitalitu Vašich 
vlasů. S krémovou barvou na 
vlasy Berrywell získají Vaše 
vlasy kvalitní regeneraci během 
barvení. Proteiny, vitamín 
C a jiné výživné látky obsažené 
v barvě posilují a vyrovnávají 
strukturu vlasů. Výsledkem jsou 
hedvábně lesklé vlasy s dlouho-
trvající výraznou barvou. 
Berrywell jsou permanentní 
barvy na vlasy s nízkým 
obsahem amoniaku. Skvěle 

kryjí a rozjasňují vlasy. Mají šetrný emulzní krémo-
vý základ. Obsahují polymery, které ošetřují vlasy 
i během aplikace barvy. Vlasy budou pevnější 
a méně náchylné k lámavosti. Jejich proteiny 
posilují vlasy zevnitř. Vitamín C působí jako 
antioxidant a chrání vlasy před volnými radikály 
a vnějšími vlivy. Až do stupně 8 - stoprocentně kryjí 
šedivé vlasy.

PRO ÚSPĚŠNÝ START S NAŠIM START PAKETEM!

17 x Barva BERRYWELL 61ml

1x Oxid 1001 ml

1x Melír v dóze 400 g

PODPORUJEME NOVÁČKY! 

ZDARMA ZÍSKÁTE
Voucher na školení 1. stupně, vzorník barev, 
ručník, technický manuál, misku a štětec na 
barvení, kadeřnickou zástěru, plakát 
a kartičky pro zákaznice.

3304 Kč
133,32 €

vzorník

150 Kč / 6,07 € 
za kus

150 Kč / 6,07 € 
za kus

255 Kč / 10,34 €
za kus

255 Kč / 10,34 €
za kus

499 Kč / 19,79 €
za kus

7x

150 Kč / 6,07 € 
za kus

15x

7 BAREV 15 BAREV 
Při nákupu 7 kusů barev 
Berrywell získáte jako dárek  
Oxid Berrywell (1001 ml) 
zdarma. 

UŠETŘÍTE: 255 Kč / 10,34 €

Při nákupu produktů Berrywell nad 3000 Kč / 120 € 
dostanete jako dárek Fén Ultron Dreox v hodnotě 
845 Kč / 34,90 € zdarma.

+ látkový plakát

UŠETŘÍTE: 845 Kč / 34,90 €

Při nákupu 15 kusů barev 
Berrywell, my Vám jako 
dárek přidáme 5 barev 
zdarma. 

UŠETŘÍTE: 750 Kč / 30,35 €

1050 Kč
42,49 €

2250 Kč
91,65 €

NÁKUP NAD 3000 Kč / 120 €



Revoluce je ve vlasech. Každý 
den pečujeme o autentickou 
krásu a svěřujeme vám tajem-
ství, díky kterým zazáříte 
v plné kráse. Vytváříme 
a vyrábíme vysoce kvalitní 
profesionální produkty pro 
pohodu a péči o vlasy. Sleduje-
me a předvídáme trendy, 
abychom mohli navrhovat 
inovativní a špičková řešení. 
Svět BBCOS je vaším mluvčím 
ve všech otázkách vzhledu. 

VÝŽIVNÁ PĚNA NA POŠKOZENÉ VLASY - BBCOS KRISTAL EVO
Regenerační a výživná pěna obohacená arganovým a lněným olejem je určená pro ošetření suchých 
a poškozených vlasů, které vyplní a nezatíží, dodá jim lesk a vitalitu od kořínků až k jejich konečkům.

TUŽIDLO PRO LEHKOU FIXACI-  BBCOS KRISTAL EVO
Jemné pěnové tužidlo s obsahem speciálních přírodních vosků, arganového a lněného oleje pro 
lehkou �xaci vlasů a jejich zářivý lesk. Mezi další aktivní látky patří hydrolyzované pšeničné proteiny.

PĚNOVÉ TUŽIDLO SE SILNOU FIXACÍ - BBCOS KRISTAL EVO
Pěnové tužidlo s lněným a arganovým olejem a speciálními vosky pro dlouhodobou silnou 
�xaci účesu. Vlasy zpevňuje a vyživuje zároveň, dodává jim pevnost, pružnost a lesk. Mezi 
jeho aktivní látky dále patří panthenol a hedvábné aminokyseliny.

EXTRA SILNÉ TUŽÍCÍ PĚNOVÉ TUŽIDLO - BBCOS KRISTAL EVO
extra silně tužící pěnové tužidlo se speciálními vosky, lněným a arganovým olejem zajistí 
výjimečný styl, dlouhodobou silnou �xaci a lesk účesu, vlasy vyživí a posílí. Jeho speciál-
ní složení dále tvoří panthenol a hedvábné aminokyseliny.

CELODENNÍ ŠKOLENÍ
Zveme vás na další celodenní školení věnované 
značkám BBcos, Compagnia del Colore a Green Light. 
A na co se můžete těšit?

          - kolorizace a míchání barev
          - řešení problémových situací
          - konkrétní příklady
          - praktické ukázky
          - ukázka novinek

23. 1. 2023
Školící středisko Staříč

Cena 1500,- Kč / 60 €

Bližší informace u obchodních zástupkyň: +420 725 813 543, +420 725813541, +420 725 813 536
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240 Kč
9,60 €

kus



PRO ÚSPĚŠNÝ START S NAŠIM START PAKETEM!

15 x Barva Innovation EVO 
nebo

15 x Barva Keratin Color

1x Oxid Innovation EVO
nebo

1 x Oxid Keratin Color

vzorník

170 Kč / 6,86 €
za kus

170 Kč / 6,86 €
za kus

304 Kč / 12,50 €
za kus

240 Kč / 9,52 €
za kus

220 Kč / 8.80 €
za kus

160 Kč / 6,51 €
za kus

PODPORUJEME NOVÁČKY! 

ZDARMA ZÍSKÁTE
Voucher na školení 1. stupně, 

vzorník barev BBcos 
Innovation EVO nebo 

Keratin Color, technic-
ký manuál, misku 
a štětec na barvení, 
plakát a kartičky pro 

zákaznice.

2710 Kč
109,41 €

1700 Kč
68,60 €

2550 Kč
97,65 €

15x

10x

15x10 BAREV   

NÁKUP NAD 3500 Kč / 140 €  

15 BAREV

INNOVATION EVO
Je revolučním spojením barvy s arganovým 
olejem a výtažky z lněného semínka. Jedinečná 

barva na vlasy s kvalitními 
přírodními složkami (komplex 
vitamínů A, E a F, Omega 3 
a Omega 6), která dokonale 
nabarví vlasy a zároveň je 
vyživuje, hydratuje a posiluje. 
Díky velmi nízkému obsahu 
amoniaku nezpůsobuje vlasům 
žádné poškození. Ihned po 
prvním barvení pocítíte, že jsou 
vlasy pevné, silné a hebké na 
dotek. Delikátní vůně zajistí 
příjemný pocit svěžesti. 
K dispozici ve 107 odstínech. 

KERATIN COLOR
Exkluzivní nadčasová krémová barva na vlasy 
s obsahem hydrolyzovaného keratinu a naprosto 
bez čpavku, která doplní keratin do vlasů 
v průběhu barvení. Tím, že barva neobsahuje 
žádný čpavek, může hydrolyzovaný keratin 
naplno působit svými hydratačními, vyživující-
mi, zjemňujícími a vyhlazujícími účinky. Navíc se 
snadno za�xuje do vlasové pokožky a vlasů už 
v průběhu samotného barvení, 
a tím umožní přirozenou obnovu 
keratinového proteinu ve vlasové 
pokožce a vlasech. Hydrolyzova-
ný keratin také snižuje statickou 
elektřinu odstraněním povrcho-
vého elektrického náboje z vlasů. 
Samozřejmostí barvy Keratin 
Color je perfektní krytí i šedivých 
vlasů a navíc se nevymývá. Už po 
prvním barvení touto šetrnou 
barvou jsou výsledkem hebké, 
pevné a zdravé vlasy plné barvy 
a brilantního lesku.

Při nákupu 10 kusů barev BBcos 
získáte jako dárek Odstraňovač 
barvy BBcos Stain Out (250 ml) 

zdarma.

AKCI LZE VYUŽÍT NA BARVY KERATINCOLOR 
A NA BARVY INNOVATIONEVO.

UŠETŘÍTE: 304 Kč / 12,50 €

Při nákupu 15 kusů barev BBcos 
získáte jako dárek Tužidlo Kristal 
Evo Soft Look Mousse (300 ml) 

a Lak Kristal Evo Anti-frizzy (300 
ml) zdarma.

AKCI LZE VYUŽÍT NA BARVY KERATINCOLOR A NA 
BARVY INNOVATIONEVO.

UŠETŘÍTE: 460 Kč / 18,32 €

Při nákupu produktů BBcos nad 3500 Kč / 140 € 
dostanete jako dárek zdarma Žehličku na vlasy Neo 
Neox v hodnotě 680 Kč / 27,20 € nebo Kulmu na 
vlasy World Pro v hodnotě 610 Kč / 24,40 € .



iQ2, nový profesionální vysoušeč vlasů od 
spo-lečnosti GAMA, je novou generací 
oceňovaného fénu iQ Perfetto.
Díky kombinaci lehkosti, síly a vysokého 
výkonu je iQ2 předurčen k tomu, aby 
vytvořil zásadní skok ve způsobu práce 
v salonech.
Při hmotnosti pouhých 294g disponuje 
výkonem 2000W, Má funkci Turbo, které 
zvyšuje proudění vzduchu a převede 
motor ze standardní rychlosti 110 000 
ot/min na superrychlost 120 000 ot/min 
na dobu 30 sekund.
iQ2 je vybaven technologií Oxy Active, 
která využívá antibakteriální a omlazující 
vlastnosti aktivního kyslíku k zaručení 
zdravějších, lesklejších a regenerovaných 
vlasů od kutikuly až po konečky. Zároveň 
zaručí déletrvající barvu.

ČIŠTĚNÍ PRODLUŽUJÍCÍ ŽIVOTNOST FÉNU
iQ2 obsahuje 2 omyvatelné magnetické 
mikroperforované �ltry, které zabraňují 
i těm nejmenším částečkám nečistot usadit 
se v motoru a dostat se k vlasům a vlasové 
pokožce, čímž zajišťují větší odolnost 
motoru a zdravější vlasy. Nové magnetické 
a plně omyvatelné �ltry byly navrženy tak, 
aby usnadnily každodenní čištění a údržbu 

potřebnou k zajištění maximálního výkonu po rozsáhlém používá-
ní v salonu, kde je používání chemikálií na denním pořádku. Fény 
iQ jsou stále jediné na trhu, které jsou vybaveny technologií Intelli-
gent Auto-Clean, která roztočí motor v opačném směru a pomáhá 
tak hloubkově čistit �ltry. Sada pro péči je součástí balení.
CHYTRÝ FÉN S CHYTROU PODLOŽKOU
iQ2 je jediný fén na světě 
s dosud neznámou technolo-
gií Standby a Smart on/o�. 
Fén se automaticky deaktivu-
je po položení na podložku 
GAMA Smart Pad, která je 
součástí balení. Můžete tak 
pracovat pohodlně, neplývá-
te energií a výsledná efektivi-
ta fénu je výrazně vyšší.
HLUBOKÝ DIFUZÉR
Rozptyluje teplý vzduch na 
velké plochy a zabraňuje tak 
poškození vlasové kutikuly. 
Chrání kudrnaté vlasy před 
krepatěním a je navržen tak, 
aby si poradil i s objemnými 
vlasy.

Koukni na video! Oskenuj QR kód.

6250 Kč  /  250 €

EFILAČNÍ KADEŘNICKÉ NŮŽKY KIEPE MONSTER CUT 
2814T30 - VELIKOST 6´
Profesionální e�lační kadeřnické nůžky na vlasy Kiepe Monster Cut 
Black 2814T30. 30 zubů na jedné straně. Velikost 6´ (16 cm). Špičková 
japonská ocel s tvrdostí 58 HRC. Taveno v ochranné atmosféře. Díky 
ergonomickému tvaru umožňují velmi komfortní užití. Černý titanový 
povlak zaručuje vysokou odolnost nůžek.

KADEŘNICKÉ NŮŽKY  KIEPE MONSTER CUT BLACK 2814 - 
VELIKOST 6´
Profesionální kadeřnické nůžky Kiepe Monster Cut Black 2814. Velikost 6´ 
(16 cm). Špičková japonská ocel s tvrdostí 58 HRC. Taveno v ochranné 
atmosféře. Díky ergonomickému tvaru umožňují velmi komfortní užití. Černý 
titanový povlak zaručuje vysokou odolnost nůžek.

KADEŘNICKÉ NŮŽKY KIEPE DIAMOND 213 - 5,5
Luxusní, profesionální, slicing" kadeřnické nůžky na vlasy o délce 5,5´ (14 cm). 
Diamantem broušené ostří. Vyrobené z japonské oceli HITACHI 440, kalené 
v ochranné atmosféře. Regulovatelný přítlak, ergonomicky tvarované pro 
perfektní a pohodlné ovládání. Super klouzavý střih. Laserová kontrola kvality. 
Baleno v luxusním pouzdře. Součásti balení je mazací olejíček.

2190 Kč
87,60 €

2150 Kč
86 €

4960 Kč
198,40 €



STŘÍHACÍ STROJEK  NA 
KONTURY AKUMULÁTOROVÝ TEOX II 
Akumulátorový zastřihávač s nerezovou 
hlavici umožňuje nabíjení přes USB. Doba nabíjení činní 
120 min a v provozu vydrží 150 min. Výšku střihu je možno měnit díky 
nástavce a to v rozmezí 1,5 - 8 mm. Strojek je vhodný na vlasy i vousy.
Balení obsahuje: zastřihávač TEOX II, praktický plastový nabíjecí stojánek, nastavitelný 
nástavec (1,5-8 mm), čistící kartáček, olej, nabíjecí USB kabel.

BEZDRÁTOVÝ STŘÍHACÍ STROJEK CEOX II 
Profesionální strojek na vlasy s elegantním designem. Je velmi jednodu-
chý na ovládání, můžete pracovat jak s kabelem tak i bezdrátově. Bezdrá-
tově lze užívat až 180 minut. Nabíjecí doba činní 120 minut. Titanová 
stříhací hlava o šířce 43 mm. Nastavení výšky střihu (1, 1.3, 1.6 a 1.9 mm). 
Hlavice se při práci nepřehřívá.
Balení obsahuje: stříhací strojek CEOX II, nabíjecí adapter, 2 dvojité nasazovací hřebeny 
(3, 6, 9 a 12 mm), mazací olej, čistící kartáček.

KERAMICKÁ ŽEHLIČKA NA VLASY NEO NEOX
Černá žehlička na vlasy s keramicko - turmalínovými deskami o délce 
2,4 x 10 cm. Nastavení teploty 150 °C až 230 °C. Jednoduché zamykání 
a odemykání žehlících prken. 3 m dlouhý rotační kabel. Výsledkem jsou 
krásné lesklé vlasy. Žehlička vhodná pro profesionální i domácí použití.

KULMA NA VLASY WORLD PRO 
Kulma vytváří dokonalé a dlouhotrvající lokny a vlny. Studená špička 
kulmy pro snadnou manipulaci, rychlé zahřátí na 200 ° C. Otočný kabel 
s délkou 2,5 m pro lepší ovladatelnost a vypínač s polohami on/o� 
s kontrolkou zapnutí. 
Varianty: průměr 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm nebo 38 mm

FÉN NA 
VLASY DREOX
Profesionální fén na vlasy s 
výkonem 2000 W. Vhodný pro 
profesionální i domácí každodenní použi-
tí. Vybaven tlačítkem pro studený vzduch. 2 
stupně pro nastavení  rychlosti foukání a 3 stupňů 
teploty. 
Součásti balení jsou dvě nasazovací hubice (6,5 cm a 7,5 cm). Napětí 220 - 
240V při 50/60 Hz.

KERAMICKÝ VYROVNÁVACÍ ELEKTRICKÝ KARTÁČ ORIGINAL BEST
Nahřívací kartáč na vlasy, který se rychle zahřívá. Nabízí rychlý a 
snadný styling také díky keramickým iontovým destičkám a 
štětinám. Narovná vlasy bez jejich zatížení, protože hladce klouže 
po vlasech. Vybaven LCD displayem pro snadné nastavení teploty.
 
ŽEHLIČKA NA VLASY VOLUMEOX 3v1
Stylingová žehlička se třemi vyměnitelnými páry destiček díky 
kterým narovnává, vlní, krepují. Teplota: 100 - 180 ° C. 
Rozměry žehlicích ploch: šířka 40 mm délka 88 mm. Napětí: 220 - 240 V. 
Frekvence: 50 - 60 Hz Délka otočného kabelu: 2,8 m. 

KADEŘNICKÉ ZRCÁTKO LUNA 
Kosmetické kulaté zrcátko s rukojetí. Průměr 28 cm. 

1.  Stříhací strojek na kontury: 860 Kč / 34,40 €
2.  Bezdrátový stříhací strojek: 1690 Kč / 67,60 €
3.  Keramická žehlička na vlasy: 680 Kč / 27,20 €
4.  Kulma na vlasy: 610 Kč / 24,40 €

5.  Fén: 845 Kč / 33,80 €
6.  Vyrovnávací elektrický kartáč: 989 Kč / 39,56 €
7.  Žehlička na vlasy: 1450 Kč / 58 €
8.  Kadeřnické zrcátko: 270 Kč / 10,80 €
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Luxury Hair Pro, který signalizuje vývoj stylu značky Green Light, odráží dnešní náladu a původní �lozo�i této 
řady. Ztělesňuje základní kameny značky svým minimalismem v kombinaci s nadčasovou elegancí, čistotou 
a čistým, ra�novaným leskem. So�stikovaný přístup ženy Luxury Hair Pro se odráží v jejím městském elegantním 
životním stylu, kde skutečným luxusem je kvalitní čas.

Exkluzivní, nejmodernější technologie posouvají profesionální kosme-
tiku na vyšší úroveň a přinášejí výrobky pro ženy, které chtějí oslavovat 
krásu, pohodu a italský styl v jeho nejčistší podobě.

AKCE
- 20%

ŠAMPON PROTI VYPADÁVÁNÍ VLASŮ (250 ml)
Šampon proti vypadávání vlasů na bázi mořského glykogenu. 
Formulován jedinečným komplexem aminokyselin a bílkovin 
v kombinaci s výtažky Saw Palmetto. Chmel a Venušin organický 
extrakt rýže, pomáhá udržovat sílu vlasů s extra leskem.
Použití: Aplikujte na vlhké vlasy, vmasírujte a pečlivě opláchněte. 
Je-li nutné, postup zopakujte.

ŠAMPON NA LUPY A SUCHOU POKOŽKU (250 ml)
Šampon proti lupům, který účinně pomáhá předcházet tvorbě 
lupů a slupování pokožky hlavy. Udržuje přirozenou hydrataci.
Použití: Aplikujte na vlhké vlasy, vmasírujte a pečlivě opláchněte. 
Je-li nutné, postup zopakujte.

ŠAMPON S DVOJÍM ÚČINKEM (250 ml)
Šampon s dvojím účinkem ošetřuje mastnou pokožky a suché 
mdlé vlasy. Přírodní extrakty z rýže, panthenolu, levandule a tea 
tree esenciálního oleje pracují současně s nejmodernějšími 
komplexy, které pomáhají čistit a udržovat přirozenou hladinu 
kožního mazu ve vlasové pokožce, čimž dávají vlasům výživu 
a zářivý lesk.
Použití: Aplikujte na vlhké vlasy, vmasírujte a pečlivě opláchněte. 
Je-li nutné, postup zopakujte.

VLASOVÝ PEELING (150 ml)
Bambusové detoxikační bahno s trojím účinkem: jemný peeling, 
čištění a detox v jednom. Vlasy jsou hebké, lesklé a hydratované.
Použití: Naneste štětcem na neumyté a suché vlasy asi 25 - 30 g 
produktu, nejprve na pokožku hlavy a poté po celé délce vlasů. 
Masírujte asi 1 minutu a nechejte působit 5 minut. Emulgujte 
malým množstvím vody a poté opláchněte. Vlasy vysušte nebo 
proveďte další ošetření.

POSILUJÍCÍ KAPKY (100 ml)
Energizující kapky se stimulační, energizující a revitalizační akcí. Posilující 
vlasové sérum plné přírodních olejů a extraktů. Podporuje růst vlasů a zvyšuje 
mikrocirkulaci vlasové pokožky.
Použití: Lze aplikovat na mokré nebo suché vlasy. Naneste na pokožku hlavy, jemně 
vmasírujte a pokračujte požadovaným účesem.

AMPULE PRO ŽENY PROTI VYPADÁVÁNÍ VLASŮ (12 x 7 ml)
nebo AMPULE PRO MUŽE PROTI PADÁNÍ VLASŮ (12 x 7 ml)
Intenzivní kosmetické podpůrné ošetření speciálně navržené pro ženy a muže 
ke snížení nadměrného vypadávání vlasů. Přispívá k udržování fyziologické 
mikrocirkulace povrchu pokožky, podporuje přirozenou obnovu buněk, 
revitalizaci vlasů od kořínků po jejich konečky a vlasy zpevňuje, zabraňuje jejich 
křehnutí, ztenčení a lámání.
Použití: Naneste na umyté vlasy vysušené ručníkem. Lotion aplikujte na pokožku 
hlavy a důkladně masírujte, dokud se lotion úplně nevstřebá. Neoplachujte!

Při nákupu 3 kusů z této řady, získáte 
slevu 20 % na každý z nich.

UŠETŘÍTE MINIMÁLNĚ: 251 Kč / 9,70 €

215 Kč
8,60 €

265 Kč
10,60 €

215 Kč
8,60 €

215 Kč
8,60 €

PRO ŽENU

530 Kč
21,20 €

495 Kč
19,80 €

PRO MUŽE

560 Kč
22,40 €

NAKUPTE 
VÝHODNĚJI!



PRO ÚSPĚŠNÝ START S NAŠIM START PAKETEM!

15 x Barva 100 ml

1 x Oxid 1000 ml

1 x Bezprašný melír 500 g

vzorník

503 Kč / 19,95 €
za kus

189 Kč / 7,66 €
za kus

166 Kč / 6,60 €
za kus

166 Kč / 6,60 €
za kus

251 Kč / 9,70 €
za kus

PODPORUJEME NOVÁČKY! 
ZDARMA ZÍSKÁTE
Voucher na školení 1. stupně, vzorník barev, ručník, technický manuál, misku 
a štětec na barvení, kadeřnickou zástěru, plakát a kartičky pro zákaznice.

3182 Kč
126,61 €

1660 Kč
66 €

4200 Kč
168 €

BARVA NA VLASY GREEN 
LIGHT LUXURY

Barvy na vlasy Green Light Luxury jsou 
výsledkem spojení přírody a vědy. Přírodní 
extrakty z mořských řas, které redukují 
tvorbu kožního mazu a intenzivně hydratují 
pokožku, v harmonii s účinnými složkami 
garantují vždy optimální 
výsledky. Green Light 
Luxury barva obsahuje 
pigmenty, přírodní složky 
(extrakt z bílého čaje, 
orchidejové máslo), hydra-
tační složky a má velmi 
nízké procento amoniaku. 
Vyvážený poměr všech 
složek této barvící směsi 
zajistí vlasům optimální 
podmínky při barvení 
a výsledkem jsou zářivě 
lesklé vlasy.

15x

10x

30x

10 BAREV ZVÝHODNĚNÁ CENAPři nákupu 10 kusů barev 
Green Light Luxury získá-
te jako dárek 1 kus Barev-
né masky na vlasy Re�ex 
(200 ml) zdarma. 

UŠETŘÍTE: 251 Kč / 9,70 €

166 Kč / 6,60 €
za kus

330 Kč / 13,20 €
za kus

399 Kč / 15,96 €
za kus

2490 Kč
99 €

15x

15 BAREV 
Při nákupu 15 kusů barev 
Green Light Luxury získáte 
jako dárek Masku Day by 
day (400 ml) nebo Šampon 
Day by day (1000 ml)

UŠETŘÍTE: 330 Kč / 13,20 €
                       399 Kč / 15,96 €   

Při nákupu 30 kusů barev 
Green Light Luxury Vám 
budeme počítat zvýhodně-
nou cenu 140 Kč / 5,60 € za 
kus.

UŠETŘÍTE: 780 Kč / 30 €



Palco Professional je společnost specia-
lizující se na ošetření vlasů a péči o ně. 
Společnost vyrábí vysoce kvalitní profe-
sionální výrobky díky neustálému 
výzkumu a silné snaze o inovace, které 
jsou zcela vyráběny v Itálii. Snadné 
používání produktů nevyžaduje žádnou 
speciální technickou podporu.
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ŠAMPON PH ACID (1000 ml a 250 ml)

S komplexem na ochranu barvy CPS5. Díky 
kyselém pH neutralizuje zásaditost 
barvicích přípravků a zároveň zvyšuje 
výdrž i trvalost barvy.

MASKA (500 ml a 250 ml)

S komplexem na ochranu barev CPS5. 
Dokončuje překyselující účinek šamponu. 
Hydratuje vlasy a pomáhá udržovat barvu 
po dlouhou dobu

ROZJASŇOVAČ (150 ml)

S komplexem na ochranu barev CPS5. 
Obalí stonek vlasu ochranným �lmem, 
který chrání barvu před vlivy prostředí 
a prodlužuje její životnost. Zanechává 
vlasy jemné, hladké a lesklé.

Použití: Naneste na mokré 
vlasy, rozetřete a nechte 2-3 
minuty působit. Opláchněte 
a v případě potřeby znovu 
opakujte.

Použití: Naneste na ručníkem 
vysušené vlasy, rozetřete po 
celé délce. Nechte působit 2-4 
minuty a důkladně 
opláchněte.

Použití: Naneste na vlhké, 
ručníkem vysušené vlasy, 
neoplachujte. Poté vysušte 
fénem.

Šampon 1000 ml     395 Kč / 15,80 €
Šampon 250 ml     175 Kč / 7 €
Maska 500 ml     295 Kč / 11,80 €
Maska 250 ml     205 Kč / 8,20 €
Rozjasňovač 150 ml     245 Kč / 9,80 €
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DETOXIKAČNÍ ŠAMPON
PALCO BLACK CARBON (280 ml)

Detoxikační šampon, který díky svému složení 
z dřevěného uhlí bez obsahu síry, parabenů, 
silikonu a umělých barviv čistí vlasové vlákno 

a vlasovou pokožku do hloubky.
Použití: Aplikujte na vlhké vlasy a vlasovou 
pokožku a pečlivě masírujte. Důkladně 
vypláchněte. V případě potřeby postup 
zopakujte.

DETOXIKAČNÍ MASKA NA VLASY PALCO 
BLACK CARBON (280 ml)

Detoxikační maska na vlasy z dřevěného uhlí bez obsahu 
síry, parabenů, silikonu a umělých barviv. Pro mdlé 
a namáhané vlasy. Odstraňuje toxiny a stopy po smogu. 
Zanechává vlasy lesklé 
a hydratované.
Použití: Nanášejte na vlhké vlasy 
a nechejte několik minut působit. 
Důkladně opláchněte.

VÝHODNÁ AKCE!
Když si koupíte  Detoxikační šampon + Detoxikační 

masku + Melírovací krém Palco, 

SLEVA 15 %
UŠETŘÍTE: 108 Kč / 4,32 € 

+ +

KRÉMOVÝ MELÍR PALCO TECHNIC 
BLEACHING CREAM (250 g) - ČERNÝ

Černý krémový melír s aktivním uhlíkem, 
který účinně bojuje s nepříjemnými žlutými a 
oranžovými tóny a umožňuje tak získat 
popelavou blond a trendy studené  odstíny 
pouze jednou aplikací.
Poměr míchání s peroxidem Palco je 1:2 (příklad: 30g 
krému + 60ml oxidační emulze 10, 20, ...vol.).187 Kč / 7,48 €

166 Kč / 6,64 €

365 Kč / 14,60 €

610 Kč
24,40 €



PRO ÚSPĚŠNÝ START S NAŠIM START PAKETEM!
15 x Barva (Lze kombinovat barvy 
TECHNIC COLORE i PALCOLOR) 

1x Oxid 1000 ml

1 x Bezprašný melír 500 g

vzorník
170 Kč / 6,91 €

za kus 150 Kč / 6,07 €
za kus

376 Kč / 16,28 €
za kus

15x

170 Kč / 6,91 €
za kus

257 Kč / 10,28 €
za kus

10x

170 Kč / 6,91 €
za kus

185 Kč / 7,40 €
za kus

185 Kč / 7,40 €
za kus

15x

PODPORUJEME NOVÁČKY! 

ZDARMA ZÍSKÁTE
Voucher na školení 1. stupně, vzorník 
barev, ručník, technický manuál, misku 
a štětec na barvení, kadeřnickou zástěru,  
plakát a kartičky pro zákaznice.

BARVA NA VLASY 
PALCOLOR

Barvy na vlasy PALCOLOR 
obsahují speciální směs 
rostlinných výtažků a dalších 
inovativních složek, které 
umožňují šetrné a dokonalé 
barvení vlasů, a zároveň jim 
během barvení poskytují 
regeneraci a výživu. Vlasy 
ošetřením Palcolor získají 
zářivý lesk a zdravý vzhled. 
Barvy Palcolor mají 77 
odstínů a neobsahují PPD. 
Určeno výhradně na profesi-
onální použití.)

3076 Kč
126 €

2550 Kč
103,65 €

1700 Kč
69,10 €

AKCE 

- 20 %
Při nákupu 3 a více kusů přípravků z řady Hyntegra, Rygenea a Germology, 

získáte slevu 20 % na každý z nich.

10 BAREV 
Při nákupu 10 kusů barev Palco 
získáte jako dárek Masku Palco 
Smooth & No Frizz (250 ml) 
zdarma. 

UŠETŘÍTE: 257 Kč / 10,28 €
                        

15 BAREV 
Při nákupu 15 kusů barev Palco získáte jako 
dárek Šampon Germology Nutri & Repair 
(250 ml) a Šampon Germology Smooth & No 
Frizz (250 ml) zdarma.

UŠETŘÍTE: 
370 Kč / 14,80 €



Dynamický a bezstarostný přístup, kdy je krása vzrušující 
hrou, kterou je třeba hrát v souladu s vlastním osobním 
prostorem: je to životní styl pro mladé lidi, kteří chtějí 
okamžité, příjemné a účinné výsledky. Novinky, barvy 
a zábava jsou klíčová slova italské značky Compagnia del 
Colore, která spojuje osvědčené zkušenosti s hledáním 
neustálých inovací v oblasti kosmetiky a stylu. Compagnia 
del Colore nabízí profesionálům v oblasti kosmetiky a jejich 
klientům svět nových možností díky komplexním studiím 
v oblasti složení a s výrobou založenou na exkluzivních 
patentech, které usilují o maximální výsledky v co nejkrat-
ším čase, při plném respektování vlasů, pokožky a životního 
prostředí. Aktuální řešení, která jsou snadná a mladistvá 
a jsou navržena tak, aby uspokojila všechny potřeby, které 
vaše vlasy mohou mít.

Experimentujte s barvou a podtrhněte svou 
osobnost s Kalei DO-IT s intenzivními přímými pigmenty. 

Díky technologii Micro Pure Pigment jsou pigmenty výjimeč-
ně jemné  a poskytují plné, živé a dlouhotrvající barvy. Multi-vi-

taminový komplex v barvách vyživuje vlasy do hloubky a po aplika-
ci barvy mají vlasy brilantní lesk a zdravý vzhled. Aplikujte Kalei DO-IT 

přímo na suché vlasy bez použití oxidu. 

- jednoduchá a přesná aplikace
- lze kombinovat několik odstínů

- barva neobsahuje amoniak ani PPD

BARVA NA VLASY 
COMPAGNIA DEL COLORE 

KALEI DO-IT

OVOCNÉ BEZOPLACHOVÉ KRÉMY NA VLASY

100 ml

170 Kč
6,91 €

199 Kč

7,96 €

SMOOTHIE CREAM - AVOCADO (125 ml)
Bezoplachový krém z avokáda je ideální na ošetření silně poškoze-
ných vlasů. Chrání a restrukturalizuje vlasy a zanechává je silnější 
a hedvábně jemné.

SMOOTHIE CREAM - JOJOBA (125 ml)
Bezoplachový krém z jojoby je vhodný pro suché a roztřepené 

vlasy. Intenzivně vyživuje a hydratuje vlasy, které jsou po 
jeho použití regenerované, hebké a příjemně voní.

SMOOTHIE CREAM - MANGO (125 ml)
Bezoplachový krém z manga je určený pro namáhané 

a barvené vlasy, které vyživuje a obnovuje. Po jeho 
použití jsou vlasy jemné a lesklé.



BARVA NA VLASY 
COMPAGNIA DEL COLORE

Krémová permanentní 
barva na vlasy s minimál-
ním obsahem amoniaku 
a  čistými mikropigmenty, 
které zaručují průnik barvy 
do hloubky, chrání vlasy 
a zachovávají jejich struktu-
ru. Tyto barvy obsahují také 
pomerančové máslo, které 
funguje jako antioxidant, 
chrání vlasy před UV 
zářením, smogem, zpoma-
luje stárnutí a med, který 
vyživuje a hydratuje pokož-
ku, dodává vlasům pružnost, 
objem a zářivý lesk. 

PRO ÚSPĚŠNÝ START S NAŠIM START PAKETEM!

17 x Barva 100ml

2 x Oxid 100 ml

1x Bezprašný melír 500 g

PODPORUJEME NOVÁČKY! 

ZDARMA ZÍSKÁTE
Voucher na školení 1. stupně, vzorník barev, 
ruřník, technický manuál, misku a štětec na 
barvení, plášť, plakát a kartičky pro 
zákaznice.

3195 Kč
127,57 €

2130 Kč
85,20 €

1420 Kč
56,80 €

vzorník

142 Kč / 5,68 €
za kus

166 Kč / 6,29 €
za kus

449 Kč / 17,81 €
za kus

2x17x

142 Kč / 5,68 €
za kus

10x

142 Kč / 5,68 €
za kus

19 Kč / 0,76 € 

142 Kč / 5,68 €
za kus

15x

15x

Při nákupu 15 kusů barev 
Compagnia Del Colore, my 
Vám jako dárek přidáme 
2 barvy zdarma. 

UŠETŘÍTE: 284 Kč / 11,36 €
                        

15 BAREV 
Při nákupu 10 kusů barev Compagnia 
Del Colore, my Vám jako dárek přidáme 
15 kusů mini-produktu Compagnia Del 
Colore zdarma.

10 BAREV 

AKCE 15 % 
NA STYLINGOVÉ VÝROBKY

LAK, TUŽIDLO, MATT PASTA 



Všechna práva vyhrazena | Beauty News vydává: Šubert’s group s. r. o.
Chyby tisku a změny cen vyhrazeny. Veškeré akce jsou limitovány do vyprodání zásob.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Akce nelze kombinovat.
Nabídka platí od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023

 

ČESKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA

kONTAKTY NA OBCHODNI 

ZASTOUPENI

kONTAKTY NA OBCHODNE

ZASTUPENIE

KONTAKTY NA PRODEJNY KONTAKTY NA PREDAJNY

SOCIALNI SITE

Olomoucký, Pardubický, Královéhradecký kraj 
725 813 546

Hlavní město Praha, Středočeský kraj
603 209 033

Trenčianský kraj
911 558 660

Banskobystrický, Nitranský kraj
911 558 650

Žilinský kraj
911 558 580

Jihomoravský kraj
725 813 536

Jihočeský, Plzeňský kraj
725 813 533

Moravskoslezský kraj
Ostrava – 725 813 541 

Frýdek-Místek – 725 813 543

Zlínský kraj
725 813 536

Brušperk
Antonínov 636

+ 420 725 813 538
+420 558 666 233
subert@subert.cz

Po – Pá: 7.00 – 15.30

Zlín
ul. Vodní 5178

+420 577 011 925
zlin@subert.cz

Po – Pá: 8.00 – 17.00

Olomouc
ul. Dolní náměstí 28/29

+420 585 203 416
olomouc@subert.cz
Po – Pá: 8.00 – 17.00

Frýdek-Místek
ul. Wolkerova 1594

+420 558 647 777
frydek-mistek@subert.cz

Po: 8.00 – 17.00
Út – Čt: 8.00 – 17.00

Pá: 8.00 – 15.00

Opava
u. Rolnická 280/76

+420 601 338 029,
+420 601 322 721
opava@subert.cz

Po – Pá: 8.00 – 17.00
So – Ne + mimo pracovní 
dobu (dle tel. domluvy)

Ostrava – centrum
ul. 30. Dubna 3003

+420 596 127 648
ostrava@subert.cz

Po: 8.00 – 17.00
Út – Čt: 8.00 – 16.30

Pá: 8.00 – 16.00

Žilina
ul. Kysucká 3876
+421 415 622 304
+421 911 558 570
suberts@subert.sk

Po – Pá: 8.00 – 17.00

ŠUBERT´S ŠUBERT´S SK

suberts_group
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