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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
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QR code

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

Můžete nás sledovat na 
našich sociálních sítí:

Nebo formulář k registra-
ci vyplňte na naší webové 
stránce
K rychlejšímu přístupu 
na stránku použijte QR 
code.

Batberco magazín vydává: BarberCo.CZ 
Veškeré cenny  jsou označené  jestli  jsou  určené   
pro velkoobchod s registrací nebo pro maloob-
chod bez registrace. Ceny jsou uvedeny v četně  
DPH. V případě zájmu inzerce v našem magazí-
nu volejte  na: 775 541 123 
nebo pište na: info@barberco.cz

Design, produkce 

 a výroba: 

BarberCo.cz

BarberCo.cz 



Společnost BARBER COMPANY, s.r.o., uspořádala 21. dubna 2018 první holičskou soutěž      
BARBER BATTLE u nás. Konala se v rámci jarního veletrhu Interbeauty Prague na praž-
ském Výstavišti v Holešovicích a přilákala opravdu velkou pozornost. Zúčastnilo se jí 78 

Barber Battle je první česko-slovenská soutěž  
holičů/barberů, kteří soutěží mezi sebou v různých 
kategoriích pod dohledem odborné poroty ze za-
hraničí. Z každé kategorie porotci vybrali tři nejlepší  
holiče/barbery, kteří byli odměněni hodnotnými 
cenami ve výši více než 100 000 Kč. Součástí Bar-
ber Battlu byl workshop, který se konal den po sou-
těži a kde své tipy a triky předvedli mistři svého  
oboru - zahraniční porotci.

Odborná porota:
Paul Mac Special, profesionální barber z Irska, Kraig 
Casebier, profesionální barber z Ameriky,  
Hayden Cassidy, profesionální barberka z Německa

O zhodnocení soutěže jsme požádali: 
Mgr. BRIGITTU KELLNEROVOU, MBA, zástupkyni 
pořadatele – společnosti Barber Company, s.r.o.

Proč jste se rozhodli uspořádat soutěž právě pro holi-
če/barbery?
Soutěž a následný workshop/školení pro barbery jsme 
se rozhodli uspořádat z důvodu, že tento okruh lidí je 
velmi uzavřená komunita. Rádi bychom, aby se tito 
lidé navzájem poznali, seznámili se a možná i zpřáte-
lili. Čerpali od sebe vzájemnou inspiraci jak tomu je 
ve světě. Myslím, že se nám to i podařilo. I my jsme 
se seznámili s úžasnými lidmi a jsme dále v kontaktu. 

Kdy jste v tomto oboru začali podnikat? Respektive, 
kdy jste otevřeli vlastní salon?

Podnikat v oboru pánského holičství jsme začali cca 
před dvouma rokama. Byli jsme mezi prvníma v Brně, 
když jsme otevřeli Royal Barber Shop. Ale celkově už 
v tomto oboru děláme od roku 2010, kdy můj bratr 
otevřel salon jak pro ženy tak muže. I zde jsme nabí-
zeli služby holičství od jeho začátku, ale nebyl to bar-
bershop v pravém smyslu.

Jaká je podle vás úroveň barbershopů (barberů) v ČR? 
Myslíte, že obstojí ve srovnání s tradičními podniky  
v zahraničí? Mají o tyto služby čeští muži zájem?
Tohle je velmi zajímavá otázka...a z mé strany jasná 
odpověď. S bratrem často cestujeme po světě, aby jsme 
poznali barbershopy i v zahraničí. Kde bratr chodí na 
školení, vyzkoušet si i barbershopy jinde než u nás. 
Mohu říct upřímně, že úroveň barbershopů i barberů 
je v ČR i SK velmi vysoká! Spoustu z nás „jede“ spí-
še na kvalitu než kvantitu a je to znát i z konečného 
výsledku a z celkového dojmu. Díky sociálním sítím 
se barbeři mohou inspirovat i ze světa, dozvědět se  
o novinkách a praktikách. Což je velká výhoda!
 A ano, mají o tyto služby muži velký zájem. 
Jsem moc ráda za to, že o sebe muži začali více dbát. 
Dokáží investovat do svého vzhledu a „utrhnout“ si 
chvilku času v tomto uhoněném světě pouze pro sebe. 

Inspirovali jste se nějakou konkrétní soutěží v zahrani-
čí? Zúčastnil se jí někdo od Vás?
Inspirace je všude okolo nás a každý den. I my se in-
spirujeme tak, jak právě i ostatní mohou od nás. In-
spirace je důležitá, je potřeba ji vnímat. Všichni naši 
zaměstnanci včetně bratra se zúčastnili Battlu, který 
pořádali naši sousedé. I zde to pro nás bylo velmi in-
spirativní. Kluci, kteří tohle měli na starosti jsou velmi 
šikovní, klobouk dolů. Po této akci přišla nabídka, aby 
jsme to organizovali my v Česku. Pochopitelně nešla 
odmítnout.

Bylo těžké sehnat kvalitní mezinárodní porotce?
Sehnat kvalitní mezinárodní porotce bylo to nejtěžší 
na celé organizaci. Nebo ve stejný termín probíhala 
jedna z největších barber akcí vůbec a to Connecticut 
Barber Expo v Hardfordu. Takže většina těchto barbe-
rů byli právě tam. 

Kolik soutěžící se prvního ročníku soutěže zúčastnilo? 
Byli jste spokojeni se zájmem? Zúčastnili se soutěžící 
zároveň i následného workshopu?
Celkově jsme měli přihlášených 78 lidí na Barber-
battle jak z Česka tak ze Slovenska. Někteří se zúčast-
nili i ve více kategoriích, takže jsme měli co dělat, aby 
se nám na podium všichni vešli :) Většina se zúčastni-
la i následného workshopu, ale byli tam i tací, kteří se 
přišli jen vzdělávat nikoliv soutěžit. Na workshop se 

Barber Battle poprvé v České republice

barberů z České republiky i Slovenska (někteří soutěžili ve více kate-
goriích) a úroveň jejich prací byla vysoká, což potvrdili i renomovaní  
zahraniční porotci. 
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dostavilo 68 lidí, ale přihlášených bylo mnohem více. 
V rámci Barberbattlu jsme uspořádali i takovou menší 
afterparty, takže byli zřejmě znaveni. Se zájmem jsme 
byli velmi spokojeni, upřímně jsme to ani nečekali. 

Kolik lidí postoupilo na mezinárodní mistrovství v Itá-
lii? Kdy se mistrovství koná a kdy bude následovat svě-
tové mistrovství v Japonsku?
Postup na mistrovství Evropy bylo takové překvape-
ní pro všechny účinkující. Tento postup se nám po-
dařilo získat doslova na poslední chvíli a moc si toho 
ceníme. Na mistrovství Evropy se automaticky pro-
bojovali první výherci z každé kategorie, tím pádem  
4 lidi. Druhé a třetí místo se probojovalo na mistrov-
ství do Polska, i tam mají možnost soutěžit na postup 
do Evropy. Není to jen o postupu, ale celkovém školení  
a přípravě na tuto soutěž, která výherce v rámci toho 
čeká. Jsou zde velmi vysoké nároky a rádi bychom, 
aby barbeři z Čech a Slovenska ukázali, že na to naše 
Země mají. Tyto soutěžě pořádá asociace Confidi-
ration Mondiale Coiffure a každý rok soutěží lidé  
z více jak 35 zemí, Česko ani Slovensko nikdy možnost 
soutěžit nemělo. Jsme jediná soutěž za ČR, která ten-
to postup umožnila. Mistrovství Evropy se koná dne 
29-30.10.2018 v Italii ve městě Paestrum pod názvem 
International Europe Cup „Hair and Beauty Congress 
2018“ . Termín mistrovství světa v Japonsku ještě není 
upřesněn. 

Jaký byl program následného workshopu? Byla jeho 
součástí i praktická část, nebo účastníci jen sledovali 
práci školitelů? Kdo školil? Porotci?
Na workshopu předváděli své umění právě porotci 
Battlu. Měli jsme tam Leah Hayden Cassidy z Němec-
ka, Paul Mc Special z Irska a Kraig Casebier z USA. 
Leah vystupovala jako první. Ukázala velmi zajímavý 
a moderní střih. Paul se spíše soustředil na hairtattoo 
a Kraig ukázal jak vytvořit střih, aby opticky zvětšil 
hustotu vlasů. Myslím, že mi dají i zúčastnění za prav-
du, že školení bylo velmi zajímavé a inspirativní. Prak-
tická část nebyla součástí, každý školitel podrobně po-
pisoval postup své práce a na závěr zúčastnění si tuto 
práci mohli detailně a z blízka prohlédnout. Padaly  
i velmi zajímavé otázky ze strany diváků. Jsem ráda, 
že i přesto, jak tyto dva dny byly pro všechny náročné 
byli všichni velmi aktivní. Šlo vidět, že je jejich práce 
velmi baví a mají chuť se vzdělávat a o to vlastně šlo. 

Chystáte se uspořádat i druhý ročník soutěže? Kdy? 
Budou stejné kategorie a soutěžní podmínky?
Vzhledem k velkému zájmu určitě u prvního roční-
ku nezůstaneme. Zde to všechno teprve začalo. Na 
uspořádání prvního ročníku nebylo přílis času. In-

terBeauty Prague nás oslovilo necelé dva měsíce před 
termínem konání. I přesto se nám podařily perfektní 
výsledky. Ale další ročníky budou trošku jiné, možná 
trošku více Nechci předbíhat....je to v jednání. Ale ur-
čitě se máte na co těšit! Můžete sledovat naše stránky  
www.barberbattle.cz, kde se všechno za včas dozvíte.
 Každopádně Barberbattle budeme pořádat kaž-
dý rok vždy na jaro. Přesný termín ještě nemáme, o tom 
rozhoduje vedení InterBeauty Prague, ale už teď se ne-
smírně těšíme! 

Na závěr bych chtěla všem i touto cestou moc poděkovat 
kdo byl součástí 1.ročníku Barberbattle v rámci Inter-
beauty Prague. Ne jen zúčastněným, divákům, vedení 
Interbeauty, ale také našim partnerům, který do vyhry 
věnovali opravdu hodnotné ceny. Konkrétně firmám 
BarberCo.cz, Angrybeards.cz, Barberswife.cz, Barber-
mind.cz, Gentlemanstore.cz, thebeardedman.cz, rese-
vio.cz a mnoho mnoho dalších. Děkujeme!
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Absolutní vítězka Andrea pracuje jako barberka rok 
a půl. Působí v salonu Barber’s Wife v NC Metropole 
Zličín a zaměřuje se výhradně na pánskou klientelu. 

Rozhovor s Andreou Jandusová: 

 Kde jste se vyškolila?
Školit jsem se začala až po nástupu do salonu Barber’s 
Wife pod vedením jejich trenéra Tymura. Absolvo-
vala jsem také externí školení s Karlem Cavalierem, 
Caesarem a dalšími. Velkým pomocníkem je i kanál 
youtube.

 Jak jste se na soutěž připravovala?
Inspiraci jsem hledala na youtube, stříhání a styling 
jsem si párkrát vyzkoušela na modelovi.

 Co vám přinesla účast v soutěži?
Setkala jsem se se spoustou skvělých barberů a pře-
kvapilo mě, kolik lidí, se tomuto oboru věnuje.
 
 Jaká byla konkurence? Líbi ly se vám práce 
ostatních soutěžících?
Konkurence byla veliká a některé střihy byly na vyso-
ké úrovni.

Absolutní vítězka Adéla Jandusová ve společnosti zahraničních porotců

Kategorie Klasický střih
1. místo: Kevin Berki, Barber Shop Kevinberki, Turnov
2. místo: Vítězslav Szlaur, Barber Shop Old Town, Ostrava
3. místo: Filip Fifka, Barber Shop Goldman, Olomouc

Kategorie Ladies Barber
1. místo: Andrea Jandusová, Barber’s Wife, Praha
2. místo: Jesika Jančová, Barber’s Wife, Praha
3. místo: Anastazie Lecová, Barber Shop Bomton, Doksy

Kategorie Rychlo Fade
1. místo: Marek Uhlíř, Barber Shop Marcus, Praha
2. místo: Michal Algayer, Barber Shop Adams, Praha
3. místo: Tereza Zedníčková, Barber Shop One, Znojmo

Kategorie Freestyle Haircut
1. místo: Thomas Niesner, Barber Shop Ambassador, Ostrava
2. místo: Ivan Shpilko, Barber Shop TuttoBarbuto, Praha
3. místo: George Stojka, Barber’s Wife, Praha

Absolutní vítěz:  
Andrea Jandusová, Barber’s Wife, Praha
 

VÝSLEDKY BARBER BATTLE 2018
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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 neopustí nenechá klidným. Tato pomáda poskytuje 
matný povrch s trochou lesku v kombinaci se silnou fixací.

Produkt vám poskytne silnou fixaci s matným povrchem a zá-
roven 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 vdých-
li svou vizi briolinu, ideální pro každodenní použití. Jeho silné 
stránky je minimální lesk, který vylepšuje barvu vlasů, středně sil-
ná 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. Produkt poskytne sil-
nou fixaci a lehký lesk. Má osvěžující vůni kterou si každý zamiluje 
pomeranč s lehkým nádechem orientálních dřevin.

Tento produktje 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. 

415 Kč 
320 Kč

415 Kč 
320 Kč

415 Kč 
320 Kč

415 Kč 
320 Kč

415 Kč 
320 Kč

415 Kč 
320 Kč

445 Kč 
340 Kč

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

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.

12 13



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

Pomáda MURDER je stylový výrobek pro ušlechtilé večery,  
který vás neopustí nenechá klidným. Tato pomáda poskytuje 
matný povrch s trochou lesku v kombinaci se silnou fixací.

Vlasový styling SCISSOR HANDS Barber Blend 100ml
Tento produkt byl vytvořen s podporou holičů, kteří do něj vdých-
li svou vizi briolinu, ideální pro každodenní použití. Jeho silné 
stránky je minimální lesk, který vylepšuje barvu vlasů, středně sil-
ná 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.

415 Kč 
320 Kč

415 Kč 
320 Kč

445 Kč 
340 Kč

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

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.

Balzám na vousy SCISSOR HANDS Mexicano 60ml

Vosk na knír a vousy SCISSOR HANDS Bandi 50ml

Mexicano zlepšuje strukturu vousů, dělá vousy měkčí a pomáhá 
při úpravě, pomáhá předcházet loupání obličeje. Balzám pomá-
há při péči o pokožku, obsahuje složky, jako je bambucké máslo, 
palmový olej, jojobový olej, lopuchový olej a rakytník.

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

Olej na vousy SCISSOR HANDS Vol.1 50ml

Hreben na vlasy SCISSOR HANDS Undercut

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 zamě-
řuje na ochranu vousů před ultrafialovým zářením a nízkou teplotu 
vzduchu. Palmový olej snižuje dopad negativních faktorů prostředí 
a nasycuje vlasy karotenem s vitamíny E a B,

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 vousu, 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 krátkodo-
bému nárůstu teploty až 900 stupňů Celsia.

ˇ

455 Kč 
325 Kč

415 Kč 
320 Kč

395 Kč 
290 Kč

395 Kč 
290 Kč

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

395 Kč 
290 Kč   

bez reg. 
s reg.
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BARBER PRO Face Putty  je černá inova-
tivní sloupávací maska s aktivním uhlím. 
Tato kůži omlazující technika uvolňuje 
černé tečky a čistí hluboko do hloubky 
pórů.

Tato pěnová maska vytváří bubliny pro vytvoření mik-
ro masáže na kůži pro vyčištění pleti, Proniká hluboko do  
pórů a odstraňuje černé tečky. Využívá aktivní uhlí a bohatý 
AHA complex vytvořený z limetky, citron, jablka, pomeranče  
a grapefruit. Maska je vhodná pro pokožku s akné. Perfektní čis-
tící prostředek před použitím jakékoliv BARBER PRO Masky. 
Vhodné pro všechny typy pleti. Čistící maska má tvar spodní 
části obličeje.

Skvělá alternativa místo studeného ručníku. Tato mas-
ka byla navržena speciálně pro muže, chladí okamžitě, 
vyživuje, zmenšuje podráždění a hydratuje pleť. Maska 
také obsahuje kolagen proti stárnutí pro zpevnění kůže  
15 minut.

BARBER PRO Maska pod oči s aktivním uhlím  
a sopečným popelem. Hydrogelová náplast pod oči 
s aktivním uhlím, sopečným popelem a mořským 
kolagenem bojuje proti vráskám a a kruhům pod 
očima. Uklidňuje unavené, nafouklé oči zatímco 
zvětšuje pružnost a pevnost pleti pod očima, záro-
veň bojuje proti vráskám, kruhy pod očima a su-
chou pletí. Vhodné pro všechny typy pleti, Naše 
maska pod oči je tvořena kolagenem a energizující-
mi složkami, Vyřízněte do tvaru pod oči a maska je 
připravená k použití.

Gentlemanská listová maska Pokud máte problémy se 
suchou kůží, tato maska je pro vás naprosto ideální. Je 
využívána pro omlazování a hydrataci pokožky. Je vyro-
bená z přírodních ingrediencí které instatně obnoví čis-
totu pokožky a zvýší pružnost kůže a zlepší tón pleti.

BARBER PRO Face Putty  je černá 
inovativní sloupávací maska s aktiv-
ním uhlím. Tato kůži omlazující tech-
nika uvolňuje černé tečky a čistí hlu-
boko do hloubky pórů.

Černá maskapro muže 
BARBER PRO Face Putty 3 x 7g

 

Čistící Pěnová Maska 
BARBER PRO Foaming Cleansing Mask 20g

Chladící maska po holení 
BARBER PRO Post Shave Cooling ask 30g Maska pod oči  

BARBER PRO Under Eye Mask 3 x 3,5g

Pánská maska  
BARBER PRO Gentlemens Sheet Mask 23g

Černá maska  
BARBER PRO Face Putty 90g

198 Kč 
158 Kč

bez reg. 
s reg.

198 Kč 
158 Kč

bez reg. 
s reg.

198 Kč 
158 Kč

bez reg. 
s reg.

198 Kč 
158 Kč

bez reg. 
s reg.

198 Kč 
158 Kč

bez reg. 
s reg.

885 Kč 
655 Kč

bez reg. 
s reg.

16 17



Schmiere Pomáda Poker Edice – středně silná fixace

Schmiere Pomáda Poker Edice – Silná fixace

Hřeben „greaser“

Pomáda se středně silnou fixací ze speciální poker edice. Ideální  
pro  pokerové  nadšence. Je vhodná pro všechny klasické účesy.  

Nabízí střední fixaci a lesk.  Snadno se používá. Je velice snadno 
aplikovatelná  a ideální pro začátečníky.

Pomáda se silnou fixací ze speciální poker edice. Ideální pro 
pokerové nadšence. Je vhodná pro všechny klasické účesy.  

Nabízí silnou fixaci a lesk. snadno se používá. Je velice snadno  
aplikovatelná a ideální pro začátečníky.

Tento kvalitní hřeben od firmy rumble 59 je vyroben ze zinku vysoké  
 kvality. Hřeben krásně padne do ruky, zuby lehce proklouznou mezi vlasy  

a pomohou Vám skvěle stylovat účes. Skvěle se hodí k práci s pomáda-
mi od firmy rumble 59.

- Středně silná fixace
- barva: šeříková

- vůně: levandule 
- obsah: 140 ml

- vyrobeno v Německu

- Středně silná fixace
- barva: bílá

- vůně: dřevo, pánské kadeřnictví
- obsah: 140 ml

- vyrobeno v Německu

380 Kč 
315 Kč

380 Kč 
315 Kč

380 Kč 
315 Kč

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

Poker Edice 
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380 Kč 
315 Kč

380 Kč 
315 Kč

380 Kč 
315 Kč 380 Kč 

315 Kč

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg. bez reg. 

s reg.

Pomády Schmirer

Schmiere - Pomade brilliance/ light

Schmiere - Pomade medium 

Schmiere - Pomade water-based  

Schmiere - for girls 

Schmiere - Pomade water-based strong

Schmiere - Pomade medium 

Pomáda Schmiere - Shine / Soft Pomade zaručuje 
pevný tvar a lesk. Tato kvalitní pomáda od Rum-
ble59 opravdu splní vše, co slibuje. Výjimečná kva-
lita - obsah: 140 ml - v novém balení!The Schmi-
ere - Shine / Soft Pomade je růžová a má ovocné 
aroma malin a lesních plodů. Tajnou ingrediencí 
je špetka‚ „Ooby Dooby“ díky čemuž budou vaše 
vlasy nádherně lesklé.

Schmier - Medium Pomade je vhodná pro všechny 
klasické účesy. Nabízí střední fixaci a lesk. Schmiere 
se snadno používá, navíc je naše pomáda dodávána 
ve stylové hliníkové dóze, takže ji můžete bezpečně 
vzít s sebou bez ohledu na to, kam jdete.
Neodolatelná, sladká vůně této pomády trochu při-
pomíná vůni žvýkačky. Tato světle modré pomáda 
vás uchvátí hned, jak otevřete plechovku. Fixace této 
pomády je středně silná. Je velice snadno aplikovatel-
ná a ideální pro začátečníky.

Pomáda na bázi vody od Schmiere, která se dodává  
v hezké hliníkové dóze s potiskem a obsahem 250 ml. 
Chvíli vám potrvá, než ji vyprázdníte! Tato pomáda je 
skvělou volbou pro začátečníky, protože se jednoduše 
nanáší a vymývá. Tato gelová pomáda, která středně 
silně fixuje účes, si Vás získá, protože se snadno pou-
žívá a navíc skvěle vypadá!

Pomády jsou poue pro pány? Omyl! Firma Rumble59 
má I produkty pro dámy! “Schmiere Pomáda – pro 
dámy” má středně silnou fixaci. Pomáda má růžovou 
barvu a voní jakohodovo-vanilková zmrzlina. Pomá-
da má středně silnou fixaci a lehce se vymývá, Vaše 
vlasy budou vždy vypadat skvěle a držet tvar!

Naše pomáda na bázi vody od Schmiere pevně fixuje 
účes. Má gelovou konzistenci, červenou barvu a třeš-
ňovou aroma. Obsahuje olej na ricinové bázi, díky 
čemuž se jednoduše nanáší a pevně zafixuje váš účes.

Nová Pomáda “Better Dan” od Schmiere je skvělá vol-
ba pro pravé gentlemany. Vaše vlasy budou vždy vy-
padat skvěle a držet tvar. Pomáda má béžovou barvu  
a medovou vůni. Skvělá pomáda pro každodenní po-
užívání i pro speciální večery!

- lehká fixace
- barva: růžová
- vůně: maliny a lesní plody
- hliníková dóza se šroubovacím uzávěrem
- obsah: 250 ml
- vyrobeno v Německu

- Středně silná fixace
- barva: světle modrá
- vůně: sladká žvýkačka 
- hliníková dóza se šroubovacím uzávěrem
- obsah: 140 ml
- vyrobeno v Německu

- středně silná fixace
- barva: zelená
- vůně: citron
- hliníková dóza se šroubovacím uzávěrem
- obsah: 250 ml
- vyrobeno v Německu

- Středně silná fixace
- barva: světle modrá
- vůně: sladká žvýkačka 
- hliníková dóza se šroubovacím uzávěrem
- obsah: 140 ml
- vyrobeno v Německu

- Středně silná fixace
- barva: světle modrá
- vůně: sladká žvýkačka 
- hliníková dóza se šroubovacím uzávěrem
- obsah: 140 ml
- vyrobeno v Německu

- Středně Silná Fixace
- barva: béžová
- vůně: med
- obsah: 140 ml
- vyrobeno v Německu

20 21

480 Kč 
430 Kč

480 Kč 
430 Kč

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.



Schmiere olej na vousy - vůně dřeva

Schmiere olej n Schmiere olej na vousy - vůně levandul Hřeben “59“

Schmiere - Triple Set Barbershop strong 

Nejen tyto ale i další produkty Schmiere jako pomády, oleje, 
hřebeny a další sety naleznete na našem  e-shpou.

www.barberco.cz

Hřeben „Back to the bone“

Schmiere voda po holení

Schmier Ex Shampoo - 250ml

Tento prvotřídní olej na vousy se vyrábí v Německu. Produkt dodá vašim vousům pozoruhodně příjemný 
a pečující pocit díky přírodní mandlové a jojobové směsi. Jednotlivé složky dodají vašim vousům nádher-
nou vůni a zářivý lesk. Antioxidační vitamín E dodává současně dodatečnou dávku buněčné ochrany. Vaše 
vousy by měly být vždy nejen perfektně upravené, ale také voňavé a vyživované. S tímto olejem na vousy 
toho docílíte velice snadno. Tento Schmier olej na vousy má klasickou pánskou dřevitou vůni. Je dodáván  
v nostalgické hnědé skleněné lahvičce s obsahem 50ml včetně užitečné pipety. Tento olej je určen pro sku-
tečné muže, kteří pečují o svůj vzhled a chtějí svým vousům poskytnout pouze to nejlepší.

Tento prvotřídní olej na vousy se vyrábí v Německu. Produkt dodá vašim vousům pozoruhodně příjemný a pe-
čující pocit díky přírodní mandlové a jojobové směsi olejů. Jednotlivé složky dodají vašim vousům nádhernou 
vůni a zářivý lesk. Antioxidační vitamín E dodává současně dodatečnou dávku buněčné ochrany. Vaše vousy by 
měly být vždy nejen perfektně upravené, ale také voňavé a vyživované. S tímto olejem na vousy toho docílíte velice 
snadno. Tento Schmier olej na vousy má decentní a příjemnou vůni levandulí. Je dodáván v nostalgické hnědé 
skleněné baňce s obsahem 50ml včetně užitečné pipety. Tento olej je určen pro skutečné muže, kteří pečují o svůj 
vzhled a chtějí svým vousům poskytnout pouze to nejlepší.

Tento kvalitní hřeben od firmy rumble 59 je vyroben ze zinku vysoké kvality.Hřeben krásně padne do 
ruky, zuby lehce proklouznou mezi vlasy a pomohou Vám skvěle stylovat účes. Skvěle se hodí k práci  
s pomádami od firmy rumble 59. Na spodní části hřebenu také najdete praktický otvírák.

Tento kvalitní hřeben od firmy rumble 59 je vyroben ze zinku vysoké kvality. Hřeben krásně 
padne do ruky, zuby lehce proklouznou mezi vlasy a pomohou Vám skvěle stylovat účes. Skvěle 
se hodí k práci s pomádami od firmy rumble 59. Hřeben má speciální motivy na téma rock n roll 
a písně back to the bone

Nastupte na nostalgickou cestu časem s touto vodou po holení od značky Schmiere. Tento výrobek dodá-
vá klasickou vůni holičství z 50. let,která zanechává na pokožce krásnou mužnou vůni. Tato klasická voda  
po holení úžasně osvěžuje a povzbuzuje pokožku, budete vonět jako opravdový gentleman. Po holení za-
nechává jemnou kůži a dodává smyslnou mužnou vůni. Vůně výrobku připomíná směs dřevitých a les-
ních vůní, která povzbuzuje smysly každého gentlemana. Tento výrobek lze přirovnat ke kolínské vodě, 
má stejné účinky a vůni jako osvěžující kolínská voda. Balená v nostalgické hnědé skleněné lahvičce  
s vintage štítky – vypadá naprosto skvěle.

Speciální triple barbershop diverse set obsahuje 3 Schmiere pomády. Obsahuje kaž-
dou pomádu z barbershop edice: pomádu se střední, velkou a extra velkou fixací. Set 
take obsahuje speciální 19 cm vysokou figurku. Figurka je ručně barvená a je velice 
detailní, výborně poslouží jako dekorace pro váš barbershop. Dále set obsahuje návod 
k použití ke každé plechovce pomády

Obsahuje:
- 1x Schmiere pomáda se středně silnou fixací – barbershop edice (140 ml)
- 1x Schmiere se silnou fixací – barbershop edice (140 ml)
- 1x Schmiere pomáda s extra silnou fixací – barbershop edice (140 ml)
- Návod k použití každé plechovky
- Ručně barvená 19cm figurka

Šampon je speciálně navržen tak, aby bez problému z vlasů vymyl veškeré zbytky všech možných druhů pomád, 
gelů či jiných vlasových přípravků. Šampon voní po citrusech. Stačí použít opravdu jen troche, šampon ukazuje 
svůj potenciál již po pár kapkách! 

Složení: Voda, laurylsulfát sodný, polysorbát 80, chlorid sodný, kokamido-
propylbetain, kolagen kokosylhydrolyzovaný draselným, PEG-7 glycerylko-
koát, panthenol, polyquaternium-11, parfum, limonen, citral, linalool, ben-
zylalkohol, methylchlorisothiazolinon, methylisothiazolinon, C.I. 42090

- Vůně: dřevo
- Obsah: 50 ml
- Nostalgická skleněná láhev s pipetou
- Baleno v malém jutovém pytli
- Vyrobeno v Německu

- Vůně: levandule
- Obsah: 50 ml
- Nostalgická skleněná láhev s pipetou
- Baleno v malém jutovém pytli
- Vyrobeno v Německu

- Vůně: směs dřevitých a lesních vůní
- Barva: transparentní
- Obsah: 100 ml
- Nostalgická skleněná láhev 
- Vyrobeno v Německu
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380 Kč 
315 Kč

bez reg. 
s reg.

380 Kč 
315 Kč

bez reg. 
s reg.

380 Kč 
315 Kč

bez reg. 
s reg.

1 300 Kč 
1 100 Kč

bez reg. 
s reg.

385 Kč 
315 Kč

bez reg. 
s reg.

385 Kč 
315 Kč

bez reg. 
s reg.

290 Kč 
250 Kč

bez reg. 
s reg.
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Wahl Academy Klay je všestranný hliněný vosk, který je vhodný, když potřebujete vytvo-
řit chaotický styl nebo dát vlasům nějakou strukturu. Má matný povrch a silnou fixaci.  
Je ideální pro definování tvarů a udržuje váš styl na místě po dlouhou dobu. Klay má pří-
jemnou melounovou vůni. Snadno se používá, jednoduše rozetřete male množství Klay 
mezi rukama, následně protřete přes vlhké nebo suché vlasy, dokud nedosáhnete poža-
dovaného stylu. Wahl Academy Klay přichází v 100 ml nádobách a je součástí kolekce 
Wahl Academy, kterou vytvořil Wahl, evropský umělecký ředitel Simon Shaw. S využitím 
dlouholetých zkušeností Wahl v oblasti péče o muže vyvinul kolekci produktů, které se 
snadno aplikují a dobře fungujíí.

Wahl Academy Gelé je navrženo tak, aby zákazníkům zajistilo, že budou udržovat qui-
ffy a styly pompadour. Skvěle funguje na kudrnaté vlasy. Má silnou fixaci a příjemnou, 
melounovou vůní. Wahl Academy Gelé přichází v 100 ml nádobách a je součástí kolekce 
Wahl Academy, kterou vytvořil Wahl, evropský umělecký ředitel Simon Shaw. S využitím 
dlouholetých zkušeností Wahl v oblasti péče o muže vyvinul kolekci produktů, které se 
snadno aplikují a dobře fungujíí

Wahl Academy Gumma je navržena tak, aby uvolnila vaši kreativitu a umožnila 
vám jakýkoliv účes s jakýmkoliv typem vlasů do jakéhokoli tvaru nebo stylu. Jedi-
ným omezením je vaše představivost. Má vynikající, dlouhotrvající držení, matný 
povrch a příjemnou, melounovou vůni. Snadno se aplikuje a nelepí ve vlasech.
Wahl Academy Gumma přichází v 100 ml nádobách a je součástí kolekce Wahl 
Academy, kterou vytvořil Wahl, evropský umělecký ředitel Simon Shaw. S využi-
tím dlouholetých zkušeností Wahl v oblasti péče o muže vyvinul kolekci produk-
tů, které se snadno aplikují a dobře fungujíí.

Je speciálně vyvinutý pro přidání objemu, textury a těla jemným vlasům. Rozho-
dující je však  flexibilní držení díky kterému vlasy zůstávají pružné, takže můžete 
přepracovat styl tak často, jak chcete.  Fibre má vůni vodní meloun. Nejenže získá-
te skvělé tvarování, ale váš styl také voní fantasticky. Wahl Academy Fiber přichází 
v 100 ml nádobách a je součástí kolekce Wahl Academy, kterou vytvořil Wahl, 
evropský umělecký ředitel Simon Shaw. S využitím dlouholetých zkušeností Wahl 
v oblasti péče o muže vyvinul kolekci produktů, které se snadno aplikují a dobře 
fungujíí.

Vyzkoušejte Wahl Academy Šampon +  Kondicioner a pociťte oživení! Výtažky 
vápna a melounu stimulují pokožku hlavy. Vaše vlasy se budou cítit čisté a svěží.
Má jemný čistící a kondicionační účinek, který je vhodný pro všechny typy vlasů. 
Používá se denně, odstraňuje usazování produktu na vlasy, ale nezbavuje vlasy 
přirozené vlhkosti, takže je zanechá ve skvělém stavu a připravené ke stylingu.
Přichází v 250-ml lahvičce. Wahl Academy Conditioning Shampoo je součástí 
kolekce Wah Academyl, kterou vytvořil evropský umělecký ředitel Wahl, Simon 
Shaw. S využitím dlouholetých zkušeností Wahl v oblasti péče o muže, vyvinul 
sbírku produktů, které se snadno aplikují a dobře spolu fungují. Skutečně ideální 
stylingové výrobky pro dnešního stylového muže.

Wahl Academy Putty funguje stejně jako lak na vlasy, který dává vašim stylům konečnou 
úpravu a drží je pevně na místě. Wahl Academy Klay přichází v 100 ml nádobách a je 
součástí kolekce Wahl Academy, kterou vytvořil Wahl, evropský umělecký ředitel Simon 
Shaw. S využitím dlouholetých zkušeností Wahl v oblasti péče o muže vyvinul kolekci 
produktů, které se snadno aplikují a dobře fungujíí.

Definice a struktura pro všechny typy vlasů. Silná fixace pro cool styling.

Dokonalé držení pro extrémní styling.
Flexibilní držení pro jemné vlasy. 

Stimulace pokožky hlavy, kondicionování vlasů.Fixace jako s lakem na vlasy pro muže.

Wahl Academy Klay Wahl Academy Gelé

Wahl Academy Gumma
Wahl Academy Fibre 

Wahl Academy 
Šampon + KondicionerWahl Academy Puttee

432 Kč 
360 Kč

432 Kč 
360 Kč

432 Kč 
360 Kč

432 Kč 
360 Kč

432 Kč 
360 Kč

432 Kč 
360 Kč

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.

bez reg. 
s reg.
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Wahl 5 Star Hair Moisturiser

Wahl 5 Star Bay Rum Aftershave

Wahl 5 Star Beard Oil

Wahl 5 Star Foaming Shave Gel

Wahl 5 Star Foaming Shave Gel

Wahl 5 Star Shave Razor

Obohacený hydratační přípravek zanechá na kůži pocit hladkosti a jemnosti.
Wahl‘s Přípravek pro hydrataci vlasů a kůže je nemastný výrobek, který je navržen tak, aby uklidnil a hydrato-
val všechny typy pleti. Byl obohacen bílou kopřivou a černou borůvkou, které jsou známé pro své protizánětli-
vé a léčebné vlastnosti. Jednoduše namasírujte obličej a krk, abyste pomohli doplnit ztrátu vlhkosti. Přípravek 
se skvěle hodí do procedur po holení, Vaši klienti se budou cítit hýčkaní a svěží!
Přichází v 100-ml lahvičce.

Po skvělém holení, skvělá voda po holení!
Voda po holení od firmy Wahl zanechá kůži s pocitem svěžesti  a má vzrušující, exotický a kořeněný nádech. 
Je skvělá jako zakončení po mokrém holenía je skvělým doplněním k řadě výrobků po holení společnosti 
Wahl. Jednoduše rozetřete 2-3 kapky produktu mezi dlaněmi a jemně aplikujte na obličej a krk, před použitím 
klientovu kůži po holení opláchněte studenou vodou. Přichází v 250-ml lahvičce.

Zkrocení a zvlhčení pomocí přírodních olejů a vitamínu E.
Wahl 5 Star Olejíček na vousy je excelentníhydratační přípravek pro vousy a pleť. Je vhodný pro všechny typy 
vousů. Pomáhá zkrotit suché vousy, tento produkt obsahuje přírodní oleje z mandle, hroznů, makadamie, 
jojob, arganu, cedrového a santalového dřeva společně s vitamínem E, udržuje vypadající přirozeně a čerstvě. 
Přichází v 50-ml lahvičce.

Přináší profesionální oholení a zároveň zvlhčuje a uklidňuje pokožku.
Wahl 5 Star Pěnový gel na holení je obohacený, zvlhčující krémový gel, který vyživuje a uklidňuje pokožku, 
pomáhá snížit podráždění, které může způsobit holení. Gel funguje jako krém, umožňuje ostřím klouzat po 
kůži a přináší tak profesionální oholení, zároveň ještě zvlhčuje pokožku. Promíchejte s malým množstvím 
teplé vody, abyste aktivovali gel a vytvořili pěnu. Přichází v 200-ml lahvičce.
 

Vyživuje a udržuje zatímco přidává elegantní lesk.
Wahl 5 Star Crème Brilliantine 100ml ponechá vlasy Vašich klientů vyživované a kondicijované. Aplikuje-li se 
na vlasy lehce vysušené ručníkem, dodává elegantní a lesklé provedení účesu. Dostupné v 100-ml plechovce.
  

Wahl‘s 5 Star břitva pro holení zajistí hladké a ostré oholení! 
Používá jednorázové ostří, což znamená, že oholení bude vždy přesné a hladké. Také zmenší podráždění po-
kožky Vašich klientů.  Dodává se s 10 jednorázovými platinovými čepelemi a stylovým úložným pouzdrem.
  

Wahl 5 Star Pre-Shave Oil

Wahl 5 Star Hair Tonic

Wahl 5 Star Ceramic Shaving Bowl

Wahl 5 Star Fade Brush 

WAHL 5 Star Badger Bristle Brush

Ochrana a zvlhčení při hladké holení.
Wahl 5 Star Olej před holením je bohatý na přírodní oleje a pomáhá k hladšímu, příjemnějšímu oholení  
s čerstvou mátovou vůní. Zajišťuje hydrataci pokožky a pomáhá pokožku chránit při holení. Je navr-
žen tak, aby poskytoval dokonalé oholení a zabraňuje podráždění. Natřete olej na tvář a krk, pak je čas 
se dát do práce s ostřím nebo elektrickým holicí strojkem, abyste vytvořili požadovaný vzhled svých klientů.   
Přichází v 50-ml lahvičce.

Skvělá výživa pro vlasy a pokožku hlavy od společnosti wahl.
Wahl‘s 5 Star Vlasové tonikum má speciální recepturu která zabraňuje tvoření lupů a zároveň vyživuje vlasy 
a pokožku hlavy. Jedná se o klasické vlasové tonikum které obsahuje vrbovou kůrou, bílou kopřivou a černou 
borůvku, známé pro své protizánětlivé a léčivé vlastnosti. Jednoduše si protřete vlasy a pak jemně masírujte 
do pokožky hlavy špičkami prstů. Přichází v 250-ml lahvičce.

Klasicky stylová holicí mísa 
Wahl‘s 5 Star Keramická miska pro holení je sofistikovaná a skvěle vypadající pomůcka  která byla navržena 
tak, aby držela štětec a optimalizovala pěnivost. Je vyrobena z keramického materiálu, který pomáhá udržovat 
teplo a vypadá skvěle v každém barber shopu. Další skvělý výrobek značky Wahl, který pomáhá zvýšit zážitek 
při holení.

Vysoce kvalitní kartáč s měkkými, ale pevnými štětinami pro snadnější fade.
Wahl Fade Brush má směs nylonových a kančích štětin, které vytvářejí jemnou, ale pevnou akci, která pomáhá 
jasně definovat vyblednutí.Je ideální pro složité clipper fade střihy a byl navržen s klasickou rukojetí ve tvaru 
slzy pro maximální kontrolu a komfort.  Jemně odstraňte zbytky vlasů při práci, pomáháte identifikovat jaké-
koliv nedokonalosti. Štětec je obzvlášť vhod  lienty s citlivou pokožkou hlavy nebo jemnými vlasy.

Dokonalé holení se 100% jezevčími štětinami. Wahl štětec z jezevčích štětin je ultra-absorbční nástroj, který 
využívá jemné vlastnosti jezevčich štětin a pomáhá zákazníkům k luxusnímu oholení. Dodává se se stylovým sto-
janem, díky kterému lehce uschne. Tento vysoce kvalitní produkt funguje perfektně, když je spárován s vlastním 
5-ti stupňovým pěnkovým gelu Wahl.

530 Kč 
477 Kč

590 Kč 
531 Kč

198 Kč 
158 Kč

968 Kč

780 Kč

1150 Kč

595 Kč 
536 Kč

590 Kč 
531 Kč

595 Kč 
536 Kč

510 Kč 
459 Kč

885 Kč
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WAHL Cordless Magic Clip Limited Edition je speciální dárková edice z kufrem  
a kosmetikou na vousy a pleť od značky Wahl. Kufr obsahuje: WAHL 5 Star Moistu-
riser-pro hydrataci kůže WAHL 5 Star Beard Oil-Olejíček na vousy Wahl Cordless 
Magic Clip-výkonný akumulátorový strojek, lithiová baterie s delší životností bez 

paměťového efektu nabíjecí čas: 120 min., provozní doba: 90 min. spolehlivý vibrační 
motor 5500 1/min. robustní, klasický tvar speciální, velmi kvalitní kovová chromo-
vaná střihací hlavice ( pouze u tohoto modelu ! ), posuvná, široká 40 mm s výškou 

střihu 0,8 - 2,5 mm příslušenství : plastové přídavné hřebeny: 1½ mm, 3 mm, 4½ mm, 
6 mm, 10 mm,13 mm, 19 mm, 25 mm, čistící štěteček, olejnička se speciálním olejem 

na stříhací hlavice, ochranný kryt stříhací hlavice

Profesionální strojek na vlasy WAHL 
Cordless Magic Clip Limited Edition

 4580 Kč
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Vyzkoušejte střihací strojek, který používají dnes a denně profesionálové v kadeřnictvích a barber 
salonech po celém světě. Senior Cordless je akumulátorová verze proslulého strojku Senior od 
americké značky WAHL, která dominuje světu střihacích strojků téměř 100 let. Američtí holiči 
vždy milovali Senior pro svůj výkonný motor a obrovskou sílu, která generuje vysokou rychlost 
nožů se zvýšeným točivým momentem, díky němuž se snadno ustřihnou i nejtvrdší vlasy. Wahl 
Senior se pyšní chromovanou celokovovou střihací hlavicí vysoké kvality o šířce střihu 46 mm  

a s posuvnou výškou střihu od 0,8 do 2,5 mm. Akumulátorový provoz zajišťuje kvalitní Li-Ionová 
baterie s delší životností a bez paměťového efektu. Doba nabíjení je 120 minut a v plném provozu 
strojek vydrží až 70 minut. Jistě oceníte i robustní ergonomické zpracování, které prostě padne do 
ruky. I přesto je strojek lehký - váží pouze 365 gramů, takže je radost s ním pracovat po celý den. 

Seniora pohání spolehlivý vibrační motor s výkonem 6500 otáček za minutu. 
 

Příslušenství: Balení obsahuje tři plastové přídavné nástavce se zesílenou kovovou základnou. Výš-
ka přídavných hřebenů je 1½ mm, 3 mm, 4½ mm. V sadě naleznete čistící kartáček na odstranění 

zbytků vlasů, ochranou krytku na stříhací hlavici a základní mini olejničku s minerálním olejem na 
prvních několik použití a barber hřeben. Klíčové vlastnosti: akumulátorový strojek, lithiová baterie 
s delší životností nabíjecí čas: 120 min., provozní doba: 70 min. spolehlivý vibrační motor 6500 1/
min. robustní, klasický tvar kvalitní kovová chromovaná střihací hlavice, posuvná, široká 46 mm  

s výškou střihu 0,8-2,5 mm délka kabelu 2,4 m příslušenství: 3 plastové přídavné hřebeny (1½ mm, 
3 mm, 4½ mm), čistící štěteček, olejnička se speciálním olejem na stříhací hlavice, ochranný kryt 

stříhací hlavice, barber hřeben

Profesionální strojek na vlasy WAHL 
Cordless Senior 365g

4520 Kč 
5020 Kč

bez reg. 
s reg.
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Wahl bezdrátový detailer má všechno, co máte rádi na 
detailerech. Bezdrátovost zaručí neuvěřitelnou všestra-
nost. K dispozici je také nová páčka pro nastavení čepe-
lí, která vám umožní nastavit čepel až na nulu pouhým 
pohybem palce. Samozřejmě je stále lehký i výkonný 

díky rotačnímu motoru a extrémně širokým lopatkám 
ve tvaru písmene T (38 mm), které jsou vhodné pro 
všechny druhy stříhání Plně nabitá baterie vydrží až 

60 minut, nabíjení trvá také 60 minut. Wahl Cordless 
Detailer je dodáván s kompletním balíčkem příslušen-
ství: stojan na nabíjení, 3 nádstavce, bílý plochý hřeben, 

ochranný kryt čepele, čisticí kartáč a olej.

 
Typ: Trimmer  
Barva: Červená Dělka Stříhání: 0,4mm  
Drátový/Bezdrátový: Bezdrátový  
Čas do vybití: 60 min Čas nabíjení: 60 min

Profesionální bezdrátový strojek na 
vlasy WAHL Cordless Detailer

4159 Kč

34 35



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 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 vůní parfému. 
Zdarma přiložen hřeben a samolepka.Zabudovtané zrcátko  
pro zlehčení stylingu. Pomáda  obsahují vitamín E pro 
zdravější vlasy. 

455 Kč 
350 Kč

455 Kč 
350 Kč

455 Kč 
350 Kč

bez reg. 
s reg.
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bez reg. 
s reg. 

 RetrobeeCzwww.retrobee.cz
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Holící gel ELEGANCE  
Plus Shaving gel  
500ml

Balzám po holení ELEGANCE  
After Shave Lotion  

500ml

Povzneste svůj holící rituál s nejlep-
ším holícím gelem na trhu. Elegance 
holící gel poskytuje rychlejší holení s 
menší spotřebou gelu oproti běžným 
holícím krémům. Holící gel je transpa-
rentní, tudíž můžete vidět, odkud byl 
tah ostřím proveden. Náš gel na hole-
ní vytváří ochrannou vrstvu mezi kůží  
a čepelí. Chrání ji před drobným pora-
něním. Transparentní gel pro snadnou 
viditelnost, nedráždí pokožku, není po-
třeba horkého ručníku, poskytuje hlad-
ké a čisté oholení hydratuje pokožku 
svěží vůně dostupné vůně: Venus, Earth 
a Jupiter 
Návod k použití: Navlhčete pokožku. 
Aplikujte malé množství gelu na prsty 
nebo přímo na oblast, kterou si přejete 
holit. Jemně vmasírujte 
na navlhčenou pokožku k dosažení 
hladkého oholení. Po holení pokožku 
jemně otřete. Doporučujeme po holení 

Nový Elegance balzám po holení hyd-
ratuje vaši pokožku a chrání ji před 
drobnými poraněními. Zanechá vaši 
pokožku hydratovanou a hladkou. Pro 
dosažení nejlepšího výsledku doporu-
čujeme použít v kombinaci s Elegance 
holícím gelem. 
Dostupné vůně: Earth, Venus a Jupiter 
Návod k použití: Aplikujte na čistou 
pokožku po holení a jemně vmasírujte 
dokud se balzám nevstřebá.
Složení: Aqua, Glycerin, Propylene Gly-
col, Ethanol, Polyquaternium-11, Poly-
sorbate 20, Isopropyl palmitate, Sodium 
Polyacrylate, Dimethicone, Panthenol, 
Tocopheryl acetate, Citric Acid, Boric 
Acid, Disodium EDTA, Allantoin, 
Methylchloroisothiazolinone and Her-
bal Extracts

450 Kč 
590 Kč

450 Kč 
590 Kč

AKČNÍ NABÍDKA
Holící gel ELEGANCE  
Plus Shaving gel  
500ml

Balzám po holení ELEGANCE  
After Shave Lotion  

500ml

Povzneste svůj holící rituál s nejlep-
ším holícím gelem na trhu. Elegance 
holící gel poskytuje rychlejší holení s 
menší spotřebou gelu oproti běžným 
holícím krémům. Holící gel je transpa-
rentní, tudíž můžete vidět, odkud byl 
tah ostřím proveden. Náš gel na hole-
ní vytváří ochrannou vrstvu mezi kůží  
a čepelí. Chrání ji před drobným pora-
něním. Transparentní gel pro snadnou 
viditelnost, nedráždí pokožku, není po-
třeba horkého ručníku, poskytuje hlad-
ké a čisté oholení hydratuje pokožku 
svěží vůně dostupné vůně: Venus, Earth 
a Jupiter 
Návod k použití: Navlhčete pokožku. 
Aplikujte malé množství gelu na prsty 
nebo přímo na oblast, kterou si přejete 
holit. Jemně vmasírujte 
na navlhčenou pokožku k dosažení 
hladkého oholení. Po holení pokožku 
jemně otřete. Doporučujeme po holení 
aplikovat Elegance after shave lotion.

Nový Elegance balzám po holení hyd-
ratuje vaši pokožku a chrání ji před 
drobnými poraněními. Zanechá vaši 
pokožku hydratovanou a hladkou. Pro 
dosažení nejlepšího výsledku doporu-
čujeme použít v kombinaci s Elegance 
holícím gelem. 
Dostupné vůně: Earth, Venus a Jupiter 
Návod k použití: Aplikujte na čistou 
pokožku po holení a jemně vmasírujte 
dokud se balzám nevstřebá.
Složení: Aqua, Glycerin, Propylene Gly-
col, Ethanol, Polyquaternium-11, Poly-
sorbate 20, Isopropyl palmitate, Sodium 
Polyacrylate, Dimethicone, Panthenol, 
Tocopheryl acetate, Citric Acid, Boric 
Acid, Disodium EDTA, Allantoin, 
Methylchloroisothiazolinone and Her-
bal Extracts

450 Kč 
590 Kč

450 Kč 
590 Kč
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Držák vlasů TRUBARBER  

Hair Grippers Černý 

TruBarber Hair Grippers jsou skvělé pro držení vlasů na místě při stříhá-
ní,lze je použit při aplikaci make-upu,nebo poskytování čištění obličeje  
 a další! Tyto úchytky jsou navrženy tak, aby držely jemně, ale pevně a ne-
poškozovaly vlasy. Jednoduše se nasazují i sundávají. Udržujte vlasy pod 
kontrolou s těmito opakovaně použitelnými úchytami, používejte pouze 
na suché vlasy. K dispozici ve 3 stylech: černá s červeným logem, černá  
s bílým logem nebo červeným s černým logem.

450 Kč 
399 Kč

bez reg. 
s reg.


