Hairtech

tilbud

3+1
6+6
GRATIS
Genopbyggende maske

Tilbudspris

240,00 kr.
Vejl. uds.

Salon Størrelse 500 ml.
Hairtech Kathale 4 - 6200 Aabenraa Tlf: 74 62 03 03

Disse tilbud gælder i ugerne 31 - 35 2020. Alle nævnte priser er excl. moms og emb. afgift.
Kun defekte varer tages retur eller byttes. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Keune Care Micracle Elixir Keratin Booster.

Består af den mest sofistikerede keratinblanding, som på grund
af Zipper-teknologien efterligner hårets naturlige keratin.

1. Vask håret med shampoo
2. Tør håret med et håndklæde
3. Bland 1 Keratin Booster + 15g hårkur (ca. en spiseske) rør det rundt i en skål
4. Fordel blandingen i håret og lad det sidde i 20 min.
5. skyl håret grundigt og styl efterfølgende som ønsket
Ved et meget kraftig hår eller langt hår anbefales 2 ampuller med 30g hårkur.

I dette sæt får du 1 stk. Care Vital Nutrition Mask 50 ml.
+ 2 stk. Koncentreret Keratin Booster 2 ml.

85,00 kr.
169,00 kr.
Vejl. uds.

CARE Miracle Elixir Keratin Spray
hjælper med at opretholde resultatet af behandlingen

Luksus håndgel
Der er efterspørgelse på god håndsprit, og hos Keune kan
vi nu tilbyde denne lækre 70% desinfgektions-gel som er
en effektiv bakteriedræber, der desinficere samtidig med
den plejer, idet indholdet af glycerin bidrager til at holde
hænderne bløde, mens den tilføjer fugt.

Keune håndgel 1000 ml. - kr. 118.-

5 + 1 GRATIS

Vi har også 80 ml. TASKE håndgel på lager

e
l
y
t
S

Tilbudspris

119,00 kr.
Vejl. uds.

Freestyle Spray
No 88 - 500 ml.

Bestil nu og få
leveret i oktober

6+6
GRATIS

Leveres i oktober

Salon Størrelse 500 ml.
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Power Paste No.101
Super mat styling paste med
ekstra stærkt hold

150 ml.

10+2
18+6
24+12
GRATIS

1.pr.

So Pure Shine Serum med en duft af
Appelsin og Palmarosa.
- Glatter håret
- Kontrollerer krus
- Definere krøller når håret er lufttørret.

Tilbudspris

98.00 kr.

Vejl. uds.

3+3
GRATIS
indhold 50 ml.

ingen kunstige farvestoffer
ingen kunstige parfumer
ingen parabener
med Argan Oil

CALMING SHAMPOO
BEROLIGER OG LINDRE DEN FØLSOMME HÅRBUND
Kamille og Lavendel aromaterapi,
beriget med certificeret
essentielle Argan olie.

5+1
GRATIS
Tilbudspris

158.00 kr.
Vejl. uds.

Desinfektion
Desinficeringsmiddel fungerer
hurtigt og fordamper uden
at efterlade spor på den
behandlede overflade eller
på metalgenstanden. Spray
på værktøjet eller det berørte
område, lad det virke i mindst
15 minutter og tør derefter med
papir eller lad overfladen tørre.
Vegan , indhold 300 ml.
Pris kr. 49.-

se mere på
www.hairtech.dk/desinfektion

Antibakterielltil afspritning
af inventar. 85% ethanol
som modvirker spreding af
bakterier indhold 5 ltr.
Indeholder ingen parfume
eller farvestoffer.
Kan påføres med forstøver
ved rengøring af inventar,

Engangs slag til farvning 30 stk. kr. 89.-

Engangs slag KORT 100 stk.
Til klipning Pris kr. 98.-

HÅNDKLÆDE HAIRTECH

ANTI BAKTERIEL
TILBUD

29.- kr. pr stk

Micofibrehåndklæde udviklet med
nanoteknologi. Resistens mod farve,
tørre 5 til 6 gange hurtigt end normalt,
stor sugeevne, Allergivenligt, holder
ikke på bakterier og lugt, extrem lang
holdbarhed 40 x 90 cm Tåler afblegningog perm-væske. Næsten ingen "fnulder" i
tørretumbleren. Markedets mest effektive
frisørhåndklæde

55,00 kr.

Pakket med 6 stk.

se alle produkter på
www.hairtech.dk/desinfektion
Smøremiddel,renser,desinfektion
ikke nødvendigt at fjerne skæret
fra klippemaskinen. Indhold 458 ml.
Pris kr. 149.-

Disicide GLAS 1100 ml.
rensning af kamme,
børste, sakse.
Pris kr. 198.-

Desinfekttionsmiddel til salonbrug, bakteriedræbende.
Desinficerer sakse, kamme, børster. Vand basseret alcohol-free.
Kom værktøjet i og lad det trække mellem 15 - 30 minutter.

Normalpris

Disicide VÆSKE 1,5 ltr.
blandes 1:32 =
48 ltr færdigblandet.
Pris kr. 235.-

Panasonic KLIPPEMASKINE ER-DGP72
(efterfølgerne til 1611)
Normalpri kr. 2.495

NU kun kr. 1.325.-

Panasonic TRIMMER ER-GP 21
Normalpri kr. 1.298

NU kun kr. 825.-

Japansk Ionic Føntørrer

med 2200 watt og høj luftgennemstrømning på 108 m3/h
til den professionelle frisør.
2 hastighedsindstillinger, 3 varmeindstillinger, kold-knap.
Monteret med AC motor med en levetid på over 1200 timer.

YAKUSHI FØN

TILBUD
495.-

Normalpris kr. 795.-

Universal Softstyler Passende til
YAKUSHI Føn pris kr. 68.-

FOLIE
Længde 250 mtr. Tykkelse

15 my

MEGA
BILLIGT

1 rl. = 250 mtr.

135 kr.
220 kr.

Normalpris

(dette giver en 100 mtr. pris på kun kr. 54.-)

3 rl. = 750 mtr.

330 kr.
660 kr.

Normalpris

(dette giver en 100 mtr. pris på kun kr. 44.-)

5 rl. = 1250 mtr.

475 kr.
1.100 kr.

Normalpris

(dette giver en 100 mtr. pris på kun kr. 38.-)

10 rl. = 2500 mtr.

(dette giver en 100 mtr. pris på kun kr. 32.-)

798 kr.
2.200 kr.

Normalpris

så bliver det ikke billigere

