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O firmie Silog
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Firma Silog jest firmą rodzinną Moniki i Dariusza Naborowskich.
Od swego powstania w końcu lat 80-tych kontynuuje przedwojenne
tradycje rodzinne związane z doradztwem i sprzedażą narzędzi
tnących. Pierwszym partnerem Silog był Pfeilring Solingen niemiecki producent wysokiej jakości narzędzi i akcesoriów
do manicure i pedicure. W 1991 roku Silog został pierwszym
przedstawicielem marki Pfeilring na rynku polskim.
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W odpowiedzi na zwiększające się potrzeby rynku Silog
rozszerzył swą działalność o asortyment fryzjerski. Dla zapewnienia
Klientom produktów najwyszej jakości Silog nawiązał współpracę
z producentami z Solingen - miasta z Niemczech, słynącego w całej
Europie i na Świecie z doskonałych wyrobów ze stali. W 1992
roku Silog został wybrany wyłącznym reprezentantem międzynarodowej marki nożyczek fryzjerskich JAGUAR. Rozpoczął również
bliską kooperację z firmą ERMILA oferującą elektronarzędzia
fryzjerskie, firmowane przez amerykański koncern WAHL.
W dugiej połowie lat 90-tych Silog zainicjował import produktów
spoza Niemiec, nawiązując współpracę z włoskim prducentem
narzędzi KIEPE oraz japońskim producentem maszynek fryzjerskich
THRIVE. Podążając za potrzebami Klientów Silog stał się jednym
z największych w Polsce importerem i dystybutorem profesjonalnych
narzędzi fryzjerskich oraz narzędzi do manicure i pedicure.
Misją Silog jest zapewnienie Klientom kompleksowej oferty
profesjonalnych produktów fryzjerskich i kosmetycznych wraz
z fachową wiedzą i doradztwem. Realizacja tej misji odbywa się
z zachowaniem najwyższych standardów sprzedaży i obsługi
Klienta. W trosce o komfort i zadowolenie Klienta powołany został
zespół Doradców i Przedstawicieli Handlowych, którzy zapewniają
fachową i efektywną obsługę Klientów. Firma Silog dysponuje
własnym serwisem elektronarzędzi fryzjerskich i kosmetycznych
oraz szlifiernią zajmującą się regeneracją narzędzi tnących.
Doświadczony zespół serwisowy gwarantuje szybką i fachową
obsługę w zakresie konserwacji, napraw i regeneracji.
Firma Silog prowadzi także sprzedaż detaliczną w Salonie
Sprzedaży, zarówno w siedzibie firmy, jak i w sklepach firmowych
na terenie całej Polski.
Dla Klientów, którzy preferują zakupy on-line powstały sklepy
internetowe, gdzie można poznać pełną ofertę produktową oraz
złożyć bezpośrednie zamówienie.
W dobie dynamicznego rozwoju rynku firma Silog pozostała
wierna fundamentalnym wartościom. Silog regularnie prowadzi
szkolenia dla swoich Klientów, a własny rozwój oraz rozwój
swoich Klientów opiera na fachowej wiedzy, profesjonalnej
obsłudze i prawdziwie partnerskich relacjach, gwarantujących
przede wszystkim bezpieczeństwo oraz obustronne zadowolenie
ze współpracy.
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kosmetyka
profesjonalna
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- Partner Silog od swojego powstania – prawie 30 lat temu – hołduje
zasadom, które pozwoliły przez tak długi czasu utrzymać się na rynku,
zdobyć oraz utrzymać bardzo szerokie grono oddanych i zadowolonych
Klientów oraz współpracowników. Te zasady to: uczciwość, rzetelność,
wiarygodność oraz sprzedaż tylko najwyższej jakości towarów i usług.
Ponieważ wiemy, że Państwo również wyznajecie takie wartości, zapraszamy Was do przystąpienia do naszego programu.

Nie możemy natomiast odpowiadać, rekomendować i serwisować produktów z etykietą Jaguar i Tondeo, które pojawiają się na rynku z nieznanych
i niepewnych źródeł. Dlatego, jeśli chcą mieć Państwo absolutną pewność,
że trafia do Was oryginalny produkt Jaguar lub Tondeo: dołączcie do naszego programu AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW SILOG i piszcie do:
bok@silog.pl

Jako jedyny, wyłączny i oficjalny przedstawiciel w Polsce topowych marek
fryzjerskich Jaguar oraz Tondeo, pragniemy, aby w ręce polskich fryzjerek
i fryzjerów trafiały wyłącznie oryginalne produkty. Bo tylko takie gwarantują najwyższą jakość.
Produkty marek, których jesteśmy przedstawicielami, wytwarzane są
według ściśle przestrzeganych norm i procedur, pod okiem najlepszych
światowych specjalistów w dziedzinie produkcji sprzętu fryzjerskiego,
z najlepszych materiałów. Mamy absolutną pewność, co do ich klasy
i jakości.

- Autoryzowane Centrum Serwisowe szczegóły w stopce
Nasze główne atuty to:
•
•
•
•

Wysoka jakość napraw
Krótki czas naprawy
W chwili obecnej dokonujemy napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych wszystkich urządzeń z oferty handlowej
Zespół wykwalifikowanych fachowców, oryginalne części, certyfikowana
szlifiernia przez Producenta Jaguar i Tondeo Solingen

Nasz serwis naprawia i regeneruje:
•
•

Maszynki fryzjerskie (przewodowe i bezprzewodowe), suszarki, prostownice, lokówki, trymery, nożyczki
fryzjerskie, ostrza tnące do maszynek fryzjerskich, frezarki kosmetyczne, narzędzia do manicure i pedicure takie jak: cążki do skórek, cęgi do paznokci,
nożyczki do skórek, nożyczki do paznokci, pęsety, instrumenty kosmetyczne

W Dziale Serwisu oferujemy Państwu najwyższej jakości usługi w zakresie
napraw elektronarzędzi kosmetycznych i fryzjerskich oraz regeneracji narzędzi
tnących. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalne przygotowanie naszego
zespołu serwisowego, pozwala nam na szybką i dokładną pracę, co plasuje nas
na wysokim miejscu wśród innych serwisów w Polsce.
Mając dostęp do oryginalnych części i podzespołów mamy pewność, że każde urządzenie, które wraca po naprawie do Klienta, spełni jego oczekiwania
oraz będzie mu długo służyło w pracy. Podstawową czynnością (oprócz docelowej naprawy) przeprowadzaną w procesie naprawy jest: przegląd, czyszczenie
i konserwacja.
Dzięki temu, urządzenie, które wychodzi z rąk naszych ekspertów jest
w pełni gotowe do intensywnej pracy. Przegląd maszynki daje gwarancję,
że oprócz stwierdzonej usterki zostaną wyeliminowane także inne problemy,
które ewentualnie mogą występować w tym urządzeniu. Konserwacja sprzętu
zabezpiecza go przed szybkim zużywaniem, czyli inaczej mówiąc przedłuża
jego żywotność.
Po zakończonej naprawie sprzęt wysyłamy kurierem, aby jak najszybciej
trafił do właściciela lub czeka na odbiór osobisty w serwisie Silog.

Naprawiamy sprzęt producentów:

SZKOLENIA

SILOG SZKOLI
Sprawdzajcie na naszej stronie i profilu Facebook, gdzie i kiedy odbędą się najbliższe szkolenia.

Firmę założył w 1960 roku José Magaña Ortiz w formie profesjonalnego salonu fryzjerskiego. Jego głównym celem było rozpoczęcie
produkcji i dystrybucji kosmetyków na wymagający rynek specjalistyczny. Rozwojem firmy kierował wysoce wykwalifikowany zespół
I&D (Innovation & Development), a zastosowanie najnowocześniejszych technologii pozwoliło na zaspokojenie popytu na najbardziej
wymagających rynkach.
Rozwój polityki sprzedaży stał się możliwy za pośrednictwem niezależnych dystrybutorów. Sprostanie wymogom nowoczesnego
rynku wymagało od firmy prowadzenia ciągłych szkoleń zespołów pracowników wszystkich działów. Inwestycje te oraz ścisła
współpraca i wsparcie dla dystrybutorów warunkowały szybką ekspansję firmy.
Dziś Tahe prezentuje swój znak towarowy na różnych liniach produktów w ponad pięćdziesięciu krajach, głównie na rynkach
europejskich. Na przestrzeni lat rozpoczęto produkcję preparatów wykorzystywanych w kosmetyce pielęgnacyjnej, kolorowej,
laserowej i fototerapii oraz depilacji. Siedziba, fabryka, laboratorium i magazyn Tahe mieszczą się w hiszpańskim rolniczoprzemysłowym regionie Murcia, na obrzeżach miasta o tej samej nazwie, około 80 km od Alicante. Stąd następuje przepływ idei
oraz dystrybucja towarów poza granice nie tylko kraju, ale także całego kontynentu.
By spełnić oczekiwania najbardziej wymagających Klientów, rozpoczęto także projektowanie i produkcję nowoczesnych,
wzorniczych mebli z przeznaczeniem do ekskluzywnych salonów piękności – Tahe Mobiliaro. Tahe, zdobyło już pozycję
na arenie międzynarodowej. W 2010 roku Tahe wprowadziło na rynek pierwszą koloryzację permanentną bez amoniaku
oraz jedyną ekspresową koloryzację z tak bogatą ofertą odcieni, a obecnie prezentuje innowacyjne i przełomowe produkty
w dziedzinie pielęgnacji i koloryzacji.
Zespół Techników Międzynarodowych pracujący pod skrzydłami marki szkoli nowych odbiorców produktów: dystrybutorów,
przedstawicieli handlowych oraz fryzjerów. Organizuje pokazy fryzjerskie i seminaria na całym świecie. Na każdy sezon prezentuje
kolekcje strzyżeń, koloryzacji i upięć wyznaczając trendy w modzie fryzjerskiej.

KOLORYZACJA
LUMIÈRE EXPRESS COLOUR

Koloryzacja permanentna
z keratyną triónica i olejem arganowym

LUMIÈRE MASK COLOUR CARE

250 ml•kod produktu TA/12164303

Kremowy szampon chroniący kolor
z keratyną triónica i olejem arganowym

7

LUMIÈRE POST COLOR CARE

Kuracja ochronna po koloryzacji
z keratyną triónica i olejem arganowym

Regulator porowatości w kremie

8

SUMMER LIGHT

Natychmiastowo rozświetlający fluid
do rozjaśniania włosów

180 ml•kod produktu TA/12048153

300 ml•kod produktu TA/12164301

LUMIÈRE EXPRESS OXYDANT

12% (40vol)
1000 ml•kod produktu TA/12129440
100 ml•kod produktu TA/12129940

9% (30vol)
1000 ml•kod produktu TA/12129430
100 ml•kod produktu TA/12164130
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6% (20vol)
1000 ml•kod produktu TA/12129420
100 ml•kod produktu TA/12164120

Kremowy utleniacz

3% (10vol)
1000 ml•kod produktu TA/12129410
100 ml•kod produktu TA/12129910

9

LUMIÈRE EXPRESS

5 COLOUR CARE

5x 10 ml•kod produktu TA/12164403

Maska odżywcza, dbająca o kolor
z keratyną triónica i olejem arganowym

LUMIÈRE SHAMPOO

4 COLOR CARE

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.tahe.pl • www.tahe.pl

6

LUMIÈRE EXPRESS

Paleta 129 kolorów

250 ml•kod produktu TA/12164401

LUMIÈRE TOTAL REMOVER

Płyn do zmywania farby ze skóry
po koloryzacji

300 ml•kod produktu TA/12060059

3

2

kod produktu TA/12162263

100 ml•kod produktu TA/12167xxx

1

4

KOLORYZACJA

5

11

ROZJAŚNIACZ SILVER BLOND

12 PLUS

Puder do rozjaśniania i dekoloryzacji
włosów dla wrażliwej skóry głowy

500 g•kod produktu TA/12048100

ROZJAŚNIACZ BOTANIC DECO

14

LUMIÈRE IONIC SHAMPOO

15

Szampon odżywczo nabłyszczający
do każdego rodzaju włosów

100 ml• kod produktu TA/12178500

Puder rozjaśniający, pozbawiony
amoniaku, do włosów naturalnych
i dekoloryzacji włosów farbowanych

500 g•kod produktu TA/12073004

LUMIÈRE IONIC

TRANSPARENT• TA/12178004

OLEO&CONTROL

19 BOND FLUID

Maska regenerująca do włosów

VIOLETA INTENSO• TA/12178014

VIOLET• TA/12178007

RED• TA/12178010

SAND BLONDE• TA/12178008

RED VIOLET• TA/12178011

PEARL BLONDE• TA/12178009

COPPER• TA/12178005

RED FIRE• TA/12178006

OLEO&CONTROL

18 BOND FONDANT No2

60 ml•kod produktu TA/12048145

Składnik aktywny

kod produktu TA/12162256

500 ml•kod produktu TA/12048143

OLEO&CONTROL

17 BOND BOOSTER No1

LUMIÈRE IONIC

Paleta kolorów

100 ml • kod produktu został podany przy każdym kolorze

LIGHT BROWN• TA/12178003

BROWN• TA/12178002

Maska koloryzująca pH3,5

BLUE•TA/12178012

BLACK•TA/12178001

16

500 ml•kod produktu TA/12048162
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13

ROZJAŚNIACZ SILVER BLOND

Puder do rozjaśniania i dekoloryzacji
włosów

500 g•kod produktu TA/12048104

ROZJAŚNIACZ BLUE MILK

Kremowy rozjaśniacz do włosów

700 ml•kod produktu TA/12048115

10

Fluid w sprayu bez spłukiwania

REGENERACJA

6x 10 ml•kod produktu TA/12072249

MAGIC BX MAGIC RIZOS

MAGIC BX MAGIC RIZOS

Szampon do pielęgnacji włosów kręconych

30

MAGIC BX PLUS

25 ALCALINO SHAMPOO 0%

Szampon oczyszczający przed zabiegiem
botox Magic BX

28

MAGIC BX MAGIC RIZOS

Lotion do pielęgnacji włosów kręconych

300 ml•kod produktu TA/12072327

Krem do pielęgnacji włosów kręconych

250 ml•kod produktu TA/12072248

27

12x 10 ml•kod produktu TA/12080003

125 ml•kod produktu TA/12072246
300 ml•kod produktu TA/12072325

29

MAGIC BX PLUS SHAMPOO

Szampon do włosów po zabiegu
botox Magic BX

1000 ml•kod produktu TA/12072310

MAGIC BX MAGIC MASK

Intensywna maska w sprayu
bez spłukiwania

MAGIC BX

Botox do włosów

MAGIC BX GOLD

Botox do włosów

31

MAGIC BX GOLD

Botox do włosów
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26

24

22

1000 ml•kod produktu TA/12072252

MAGIC BX PLUS SHAMPOO

Szampon do włosów po zabiegu
botox Magic BX

300 ml•kod produktu TA/12072326

23

MAGIC BX

Botox do włosów

6x 10 ml•kod produktu TA/12080009

500 ml•kod produktu TA/12048144

Szampon rewitalizujący do każdego
rodzaju włosów

21
12x 10 ml•kod produktu TA/12072253

OLEO&CONTROL

20 BOND SHAMPOO

6

REGENERACJA

7

KERAFUSION PRE SHAMPOO

Szampon przed zabiegiem keratynowym

36

MAGIC BX GOLD

34 MAINTENANCE TREATMENT

Ampułki po kuracji botox Magic BX Gold

KERAFUSION POST SHAMPOO

Szampon po zabiegu keratynowym

KERAFUSION

37 POST KERATIN MASK

KERAFUSION

39

KERAFUSION PURE KERATIN

Czysta keratyna

40

MAGIC BX REPAIR SHAMPOO

Szampon intensywnie nawilżający

MAGIC BX INTENSE SHAMPOO

Szampon intensywnie oczyszczający

42

MAGIC BX REPAIR GLOSS

Skoncentrowana formuła do odbudowy
i intensywnego nabłyszczania włosów

43
250 ml•kod produktu TA/12086002

150 ml•kod produktu TA/12073136
500 ml•kod produktu TA/12073137

300 ml•kod produktu TA/12086003

Ampułki do stosowania
po zabiegu keratynowym

100 ml•kod produktu TA/12086005

5x 10 ml• kod produktu TA/12073378

38 POST KERATIN AMPOULES

41

300 ml•kod produktu TA/12073377

200 ml•kod produktu TA/12073375
500 ml•kod produktu TA/12073376

200 ml•kod produktu TA/12073373
500 ml•kod produktu TA/12073374

Maska do stosowania po zabiegu
keratynowym

300 ml•kod produktu TA/12086001
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35

Maska ultra - odżywcza do włosów

300 ml•kod produktu TA/12080002

250 ml•kod produktu TA/12072254
1000 ml•kod produktu TA/12072310

Szampon oczyszczająco - nawilżający

MAGIC BX GOLD

33 ULTRA - NUTRITIVE MASK

5x 10 ml•kod produktu TA/12080004

MAGIC BX GOLD

32 DENSIFYING SHAMPOO

MAGIC BX TREATMENT

Kuracja do wygładzania włosów

PIELĘGNACJA
MAGIC BX REPAIR MASK

Maska intensywnie regenerująca

BOTANIC ACABADO

45 TOTAL CLEANSING SHAMPOO

BOTANIC ACABADO

47 BENEFIT SHAMPOO

Maska do włosów farbowanych
i suchych

BOTANIC ACABADO

53 CLEAN FIXATIVE ULTRA STRONG
Lakier do włosów z keratyną - ultra mocny

Kuracja restrukturyzująca z aktywną
keratyną

BOTANIC ACABADO GLAZE

Żel do stylizacji z efektem mokrych włosów

BOTANIC ACABADO

52 CLEAN FIXATIVE STRONG
250 ml•kod produktu TA/12073205

150 ml•kod produktu TA/120773208

Lakier do włosów z keratyną - mocny

BOTANIC ACABADO

54 GOLD PROTECT MASK

Maska do włosów farbowanych

20 ml•kod produktu TA/12073409

50 ml•kod produktu TA/12073201

Kuracja przeciwstarzeniowa z aktywną
keratyną

51

BOTANIC ACABADO

49 MIRACLE TREATMENT
50 ml•kod produktu TA/12073200

300 ml•kod produktu TA/12073204
800 ml•kod produktu TA/12073214

300 ml•kod produktu TA/12073202
800 ml•kod produktu TA/12073213

BOTANIC ACABADO

50 KERATIN FLASH

250 ml•kod produktu TA/12073206

BOTANIC ACABADO

48 NUTRI - THERM MASK

BOTANIC ACABADO

55 GOLD PROTECT SCHAMPOO
Szampon do włosów farbowanych
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Szampon do włosów farbowanych
i suchych

Szampon nawilżający do każdego
rodzaju włosów

300 ml•kod produktu TA/12073203
800 ml•kod produktu TA/12073212

800 ml•kod produktu TA/12073253

300 ml•kod produktu TA/12086004

Szampon oczyszczający bez zawartości
soli

BOTANIC ACABADO

46 NATURE SHAMPOO

300 ml•kod produktu TA/12073418

44

8

PIELĘGNACJA

9

BOTANIC GOLD FINISHING

62 GOLD MASK

125 ml•kod produktu TA/12073169

300 ml•kod produktu TA/12073128
800 ml•kod produktu TA/12073228

Maska z aktywną keratyną i płynnym złotem
do włosów zniszczonych

BOTANIC GOLD FINISHING

63 GOLD MASK

Olejek arganowy z aktywną keratyną
i płynnym złotem

BOTANIC GOLD FINISHING

66 GOLD SECRET
50 ml•kod produktu TA/12073138

BOTANIC GOLD FINISHING

65 KERATIN GOLD

Skoncentrowana maska w sprayu
bez spłukiwania z aktywną keratyną
i płynnym złotem

Krem regenerujący z aktywną keratyną,
płynnym złotem oraz mikrocząsteczkami
24-karatowego złota

3 - 300 ml•kod produktu TA/12084003
5 - 300 ml•kod produktu TA/12084004

BOTANIC GOLD FINISHING

61 GOLD SHAMPOO

Szampon z aktywną keratyną
i płynnym złotem do włosów zniszczonych

300 ml•kod produktu TA/12073128
800 ml•kod produktu TA/12073228

Suchy lakier utrwalający - strong i extra strong

Keratynowa pianka do włosów suchych
i zniszczonych - siła utrwalenia 3 i 5

BOTANIC GOLD FINISHING

64 GOLD MASK TOTAL REPAIR

Maska odżywcza do włosów z ceramidami
oraz aktywną keratyną i płynnym złotem

300 ml•kod produktu TA/12073393

BOTANIC ACABADO

60 NH ACABADO
STRONG
400 ml•kod produktu TA/12048154
EXTRA STRONG
400 ml•kod produktu TA/12048155

300 ml•kod produktu TA/12073402

Fluid dwufazowy w spayu

10 ml•kod produktu TA/12073140
30 ml•kod produktu TA/12073240
125 ml•kod produktu TA/12073209
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BOTANIC ACABADO

59 2 PHASE BOTANIC GOLD

Satynowy lakier do włosów suchych
i zniszczonych - siła utrwalenia 3 i 5

BOTANIC ACABADO

58 GOLD SATIN

BOTANIC GOLD FINISHING

67 INFUSION GOLD (A+B)

Kuracja z aktywną keratyną i płynnym złotem

2x 10 ml•kod produktu TA/12073151

800 ml•kod produktu TA/12073370

Wodoodporny i intensywnie nawilżający krem
chroniący włosy przed promieniowaniem UV

BOTANIC ACABADO

57 GOLD SATIN
3 - 400 ml•kod produktu TA/12084006
5 - 400 ml•kod produktu TA/12084007

BOTANIC ACABADO

56 SOLAR PROTECTION

PIELĘGNACJA

BOTANIC TRICOLOGY

72 FITOXIL MASK

BOTANIC TRICOLOGY

75 VOLUME SHAMPOO

Szampon do włosów cienkich
lub przetłuszczających

BOTANIC TRICOLOGY

77 VOLUME LOTION

Dwufazowa emulsja zwiększająca
objętość do włosów cienkich
lub przetłuszczających

Ampułki przeciw wypadaniu włosów

BOTANIC TRICOLOGY

76 VOLUME MASK

Maska do włosów cienkich
lub przetłuszczających

300 ml•kod produktu TA/12079011

300 ml•kod produktu TA/12079009
1000 ml•kod produktu TA/12079010

5x 10 ml•kod produktu TA/12079007

Ampułki przeciw androgenowemu
wypadaniu włosów

BOTANIC TRICOLOGY

73 FITOXIL FORTE
5x 10 ml•kod produktu TA/12079006

Maska wspomagająca leczenie łysienia

300 ml•kod produktu TA/12079008

BOTANIC TRICOLOGY

74 FITOXIL FORTE CLASSIC

Szampon do włosów rozjaśnionych i blond

BOTANIC TRICOLOGY

78 VOLUME TREATMENT

Zabieg zwiększający objętość włosów
cienkich lub przetłuszczających

BOTANIC TRICOLOGY

79 DETOX SHAMPOO

Szampon przeciwłupieżowy
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300 ml•kod produktu TA/12079005
1000 ml•kod produktu TA/12079004

Szampon przeciw wypadaniu włosów

BOTANIC GOLD FINISHING

70 RADIANCE SHAMPOO
300 ml•kod produktu TA/12073174

2x 10 ml•kod produktu TA/12073173

BOTANIC TRICOLOGY

71 FITOXIL SHAMPOO

200 ml•kod produktu TA/12079012

Ampułki z czystą keratyną i olejem
arganowym do włosów rozjaśnionych i blond

5x 10 ml•kod produktu TA/12079013

10x 10 ml•kod produktu TA/12073163

Ampułki do stylizacji włosów
z olejem arganowym i aktywną keratyną

BOTANIC GOLD FINISHING

69 INFUSION GOLD RADIANCE (A+B)

300 ml•kod produktu TA/12079002
1000 ml•kod produktu TA/12079003

BOTANIC GOLD FINISHING

68 KERATIN FORMAS

10

PIELĘGNACJA

11

BOTANIC STYLING BRILANCE

Wosk nabłyszczający do układania włosów
Siła utrwalenia 2 i 4

BOTANIC STYLING WAX

Pasta matująca do modelowania włosów
Siła utrwalenia 2 i 4

90

BOTANIC STYLING ULTIMATE

Lakier do włosów chroniący przed wilgocią
Siła utrwalenia 3 i 5

BOTANIC STYLING

85 STRUCUTRE GEL

Żel wygładzający do stylizacji włosów
kręconych lub puszących•Siła utrwalenia 2

60 ml•kod produktu TA/12083019

BOTANIC STYLING

2 - 100 ml•kod produktu TA/12083013
4 -100 ml•kod produktu TA/12083014

2 - 100 ml•kod produktu TA/12083007
4 -100 ml•kod produktu TA/12083008

BOTANIC STYLING SCULPT DRY

Żel modelująco - utrwalający do stylizacji
włosów z efektem 24h•Siła utrwalenia 3 i 5

87 MODELLING CREAM

100 ml•kod produktu TA/12083015

BOTANIC STYLING

89

84
3 - 100 ml•kod produktu TA/12083016
5 - 100 ml•kod produktu TA/12083017

2 - 250 ml•kod produktu TA/12083001
4 - 250 ml•kod produktu TA/12083002

Pianka do włosów nadająca połysk
Siła utrwalenia 2 i 4

86 CRISTAL CLEAR

2 - 100 ml•kod produktu TA/12083005
4 -100 ml•kod produktu TA/12083006
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83

82
3 - 400 ml•kod produktu TA/12083039
5 - 400 ml•kod produktu TA/12083040

5x 10 ml•kod produktu TA/12079001

3 - 300 ml•kod produktu TA/12083011
5 - 300 ml•kod produktu TA/12083012

Ampułki przeciwłupieżowe

BOTANIC STYLING COMPLEX

Lakier do włosów elastycznie utrwalający
Siła utrwalenia 3 i 5

Krem do modelowania włosów
Siła utrwalenia 2 i 4

BOTANIC STYLING TEXTURE

Żel do wykończenia stylizacji włosów
Siła utrwalenia 5

88

BOTANIC STYLING PASTE

Pasta do modelowania włosów
Siła utrwalenia 2 i 4

2 - 100 ml•kod produktu TA/12083003
4 -100 ml•kod produktu TA/12083004

81

91
100 ml•kod produktu TA/12083018

BOTANIC TRICOLOGY

80 DETOX TREATMENT

BOTANIC STYLING ROK-IT

Wodoodporny żel do stylizacji włosów
z efektem 24h•Siła utrwalenia 4

PIELĘGNACJA

TAHE ORGANIC CARE

97 INFINIUM
100 ml•kod produktu TA/12049021

TAHE ORGANIC CARE

Preparat chroniący i wzmacniający
podczas rozjaśniania włosów, wydłuża
trwałość koloryzacji

TAHE ORGANIC CARE

100 ORIGINAL SHAMPOO

101 ORIGINAL OIL SHAMPOO
500 ml•kod produktu TA/12049005
300 ml•kod produktu TA/12049007

Skoncentrowany preparat regenerujący
i uszczelniający końcówki włosów

TAHE ORGANIC CARE

98 BONDER PROTECTOR
100 ml•kod produktu TA/12049003

Elastyczny krem do modelowania
włosów

Olejek herbaciany
10 ml•kod produktu TA/12049042

Olejek z pomarańczy
10 ml•kod produktu TA/12049037

100% CZYSTY I NATURALNY

500 ml•kod produktu TA/12049004
300 ml•kod produktu TA/12049006

TAHE ORGANIC CARE

99 POWER OIL
30 ml•kod produktu TA/12049022

Olejek z rozmarynu
10 ml•kod produktu TA/12049041

Olejek z limonki
10 ml•kod produktu TA/12049038

100 ml•kod produktu TA/12049020

Mocny krem utrwalający do stylizacji
włosów kręconych

Spray chroniący włosy przed ciepłem
Siła utrwalenia 2

Szampon do włosów cienkich i suchych

Szampon do włosów grubych i suchych
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TAHE ORGANIC CARE

96 TECNIC WAVES

BOTANIC STYLING

94 THERMO PROTECTION
100 ml•kod produktu TA/12083020

100 ml•kod produktu TA/12083021

TAHE ORGANIC CARE ESSENTIAL OIL 			

Olejek z bergamotki
10 ml•kod produktu TA/12049040

95

Spray do stylizacji włosów 3 w 1
Siła utrwalenia 4

100 ml•kod produktu TA/12083022

Spray utrwalający i nadający włosom połysk
Siła utrwalenia 5

BOTANIC STYLING

93 TOTAL FORM

Olejek z cytryny
10 ml•kod produktu TA/12049039

BOTANIC STYLING

92 EXTREME SHINE

12

PIELĘGNACJA
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TAHE ORGANIC CARE

105 EXTREME OIL MASK

TAHE ORGANIC CARE

106 RADIANCE CONDITIONER

Odżywka bez spłukiwania do włosów
cienkich i suchych

TAHE ORGANIC CARE

Maska przed myciem do włosów
cienkich i suchych

TAHE ORGANIC CARE

107 RADIANCE OIL CONDITIONER
Odżywka bez spłukiwania do włosów
grubych i suchych

BIO HIDRONUTRITIVO

108 SUPREME OIL

109 2-PHASE

Szampon intensywnie nawilżający

111
300 ml•kod produktu TA/12048172

BIO FLUID 2-PHASE

Dwufazowa odżywka
intensywnie nawilżająca w sprayu

BIO FLUID 2-PHASE

Dwufazowa odżywka
zwiększająca objętość włosów w sprayu

112
300 ml•kod produktu TA/12048171

30 ml•kod produktu TA/12049016

300 ml•kod produktu TA/12048173

Skoncentrowany olejek odżywiający do
włosów normalnych i suchych

110

TAHE ORGANIC CARE

104 EXTREME MASK

100 ml•kod produktu TA/12049019

100 ml•kod produktu TA/12049018

500 ml•kod produktu TA/12049009
300 ml•kod produktu TA/12049011

Maska przed myciem do włosów
grubych i suchych

300 ml•kod produktu TA/12048168
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Maska odżywiająca do włosów
grubych i suchych

500 ml•kod produktu TA/12049013
300 ml•kod produktu TA/12049015

500 ml•kod produktu TA/12049012
300 ml•kod produktu TA/12049014

Maska odżywiająca do włosów
cienkich i suchych

TAHE ORGANIC CARE

103 NUTRITIUM OIL MASK

500 ml•kod produktu TA/12049008
300 ml•kod produktu TA/12049010

TAHE ORGANIC CARE

102 NUTRITIUM MASK

BIO FLUID 2-PHASE

Dwufazowa odżywka
do włosów blond w sprayu

AKCESORIA

113

14

Suszarka do włosów COMPACT 2000 W
BLACK•kod produktu TA/12165046
GREEN•kod produktu TA/12165043
PURPLE•kod produktu TA/12165044
RED•kod produktu TA/12165045

GR

RE

D

EE

• Moc 2000 W
• Regulacja nawiewu
• 5 ustawień temperatury
• Ochrona przed przegrzaniem
• Łatwa w czyszczeniu
• W zestawie dwie wymienne końcówki
oraz dyfuzor
• Filtr powietrza
• Waga 740g

Fartuch fryzjerski

RP

Peleryna fryzjerska
Czarna

118

Peleryna do farbowania
Jednorazowa 50 szt.

121

kod produktu TA/12301007

MAGIC Miseczka do kuracji

116

LE

Peleryna fryzjerska
Czarna

kod produktu TA/peleryna fryzjerska

115

119

Miseczka do farby z uchwytem

kod produktu TA/12301036

kod produktu TA/12300003

kod produktu TA/fartuch fryzjerski

Czarny

120 BOTOX

kod produktu TA/1231038

PU

Pędzelek do farby

122

Klucz do wyciskania farb
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117

K

Zapinana na guziki do strzyżenia
kod produktu TA/12300200
Zapinana na rzep do koloryzacji
kod produktu TA/12300260

Biały z logo TAHE

AC

kod produktu TA/11001021

Spryskiwacz ciśnieniowy

kod produktu TA/spryskiwacz

114
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NOŻYCZKI FRYZJERSKIE
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Gorące nożyczki fryzjerskie THERMOCUT CARE CUT
kod produktu j84700/TCC

• uszczelnia końcówki i wzmacnia włosy.
• regulacja temperatury ostrzy
• 3 zakresy temperatury od 100°C do 140°C
• wygodne przyciski do wyboru temperatury
• długi i cienki kabel zasilający
• część nożyczek i ostrza posiadają termiczną izolację
• w zestawie klucz do regulacji, szczoteczka do czyszczenia, chusteczka do 		
czyszczenia, tubka z olejem oraz mata do odkładania nożyczek
• moc 20W

c
w.

NOWATORSKI SYSTEM STRZYŻENIA!

124

Nożyczki fryzjerskie EURO-TECH

ww
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5,25” = 13,50 cm • kod produktu j97525
5,75” = 15,00 cm • kod produktu j97575

Nożyczki fryzjerskie EVOLUTION
5,25” = 13,50 cm • kod produktu j94525
5,75” = 15,00 cm • kod produktu j94575

w
zo
rd

w

Nożyczki fryzjerskie EVOLUTION FLEX

127

5,25” = 13,50 cm • kod produktu j93525
5,75” = 15,00 cm • kod produktu j93575
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5,25” = 13,50 cm • kod produktu j971525
5,75” = 15,00 cm • kod produktu j971575

ne
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Nożyczki fryzjerskie XENOX DESIGN

5,50” = 14,00 cm • kod produktu j27155-1
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5,50” = 14,00 cm • kod produktu j271555
6,00” = 15,50 cm • kod produktu j27160

e
tow

Nożyczki fryzjerskie SILENCE

5,50” = 14,00 cm • kod produktu j29155
6,00” = 15,50 cm • kod produktu j29160
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Nożyczki fryzjerskie XENOX
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Nożyczki fryzjerskie SYNERGY DESIGN

g
wy

Nożyczki fryzjerskie VISION

5,75” = 15,00 cm • kod produktu j941575
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Degażówki fryzjerskie SILENCE 34

133

5,75” = 15,00 cm • kod produktu j29575

e
yjn

Nożyczki fryzjerskie SAPHIR
5,00” = 13,00 cm • kod produktu j25150
5,50” = 14,00 cm • kod produktu j25155

e
ich

y
ow
dz
ar

yz

ec
pr
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Nożyczki fryzjerskie LANE

135

5,50” = 14,00 cm • kod produktu j26155

ei
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Degażówki fryzjerskie LANE 33
5,75” = 15,00 cm • kod produktu j26575
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Nożyczki fryzjerskie KAMIYU

137

5,25” = 13,50 cm • kod produktu j88525
5,75” = 15,00 cm • kod produktu j88575
6,50” = 17,00 cm • kod produktu j88650

Degażówki fryzjerskie KAMIYU T33

6,00” = 15,50 cm • kod produktu j88600
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5,50” = 14,00 cm • kod produktu j28155
6,00” = 15,50 cm • kod produktu j28160

rec
ip

dn

go

ba

Nożyczki fryzjerskie GOLDWING

Degażówki fryzjerskie GOLDWING 34
5,75” = 15,00 cm • kod produktu j28575

to
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5,00” = 13,00 cm • kod produktu j2020
5,50” = 14,00 cm • kod produktu j2021
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Nożyczki fryzjerskie DYNASTY E

5,25” = 13,50 cm • kod produktu j23525
5,75” = 15,00 cm • kod produktu j23575
6,50” = 17,00 cm • kod produktu j23650
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Nożyczki fryzjerskie FINESSE
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NOŻYCZKI FRYZJERSKIE
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Degażówki fryzjerskie DYNASTY CC 42
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6,00” = 15,50 cm • kod produktu j22600
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Nożyczki fryzjerskie DIAMOND E

5,00” = 13,00 cm • kod produktu j21150
5,50” = 14,00 cm • kod produktu j21155
6,00” = 15,50 cm • kod produktu j21160
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Nożyczki fryzjerskie DIAMOND

145

5,00” = 13,00 cm • kod produktu j20150
5,50” = 14,00 cm • kod produktu j20155
6,00” = 15,50 cm • kod produktu j20160

Degażówki fryzjerskie DIAMOND CC 39

5,50” = 14,00 cm • kod produktu j21555
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Degażówki fryzjerskie DIAMOND CC 28

147

Nożyczki fryzjerskie PERFECT

148

Nożyczki fryzjerskie OCEAN

149

Degażówki fryzjerskie OCEAN 32

5,50” = 14,00 cm • kod produktu j20555

5,25” = 13,50 cm • kod produktu j69525
5,75” = 15,00 cm • kod produktu j69575

5,00” = 13,00 cm • kod produktu j0150
5,50” = 14,00 cm • kod produktu j0155
6,00” = 15,50 cm • kod produktu j0160

6,00” = 15,50 cm • kod produktu j69600
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Nożyczki fryzjerskie GRACE

5,00” = 13,00 cm • kod produktu j65150
5,50” = 14,00 cm • kod produktu j65155
6,00” = 15,50 cm • kod produktu j65160
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Degażówki fryzjerskie GRACE 40

5,50” = 14,00 cm • kod produktu j65555
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Nożyczki fryzjerskie FAME

153

5,50” = 14,00 cm • kod produktu j70055
6,00” = 15,50 cm • kod produktu j70060

Degażówki fryzjerskie FAME 42

5,75” = 15,00 cm • kod produktu j70575
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Nożyczki fryzjerskie CJ5

155

5,75” = 15,00 cm • kod produktu j95575

Nożyczki fryzjerskie CJ4 PLUS LEFT

5,25” = 13,50 cm • kod produktu j99525
5,75” = 15,00 cm • kod produktu j99575

LEWORĘCZNE
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Nożyczki fryzjerskie CJ4 PLUS

157

5,00” = 13,00 cm • kod produktu j9250
5,50” = 14,00 cm • kod produktu j9255
6,00” = 15,50 cm • kod produktu j9260

Degażówki fryzjerskie CJ 40 PLUS

5,5” = 14,00 cm • kod produktu j92555
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Nożyczki fryzjerskie CJ3
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5,00” = 13,00 cm • kod produktu j9650
5,50” = 14,00 cm • kod produktu j9655
6,00” = 15,50 cm • kod produktu j9660

e

yjn

yz

od

158

e

yjn

yz

ec
pr

i

ec
pr

i

y
ec
pr

i

ec
pr

Degażówki fryzjerskie CJ 40 PLUS LEFT
5,25” = 13,50 cm • kod produktu j99526
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Degażówki fryzjerskie jednostronne CM 36

161

5,25” = 13,50 cm • kod produktu j96525

Degażówki fryzjerskie jednostrone CM 40

5,00” = 13,00 cm • kod produktu j3550
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Degażówki fryzjerskie jednostrone CM 46

6,50” = 17,00 cm • kod produktu j3565
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5,50” = 14,00 cm • kod produktu j2955
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5,50” = 14,00 cm • kod produktu j43155
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Nożyczki fryzjerskie STERLING

163

Nożyczki fryzjerskie SMART

5,00” = 13,00 cm • kod produktu j4350
5,50” = 14,00 cm • kod produktu j4355

Degażówki fryzjerskie SMART 39
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Nożyczki fryzjerskie SILVER ICE

167

5,00” = 13,00 cm • kod produktu j1350
5,50” = 14,00 cm • kod produktu j1355
6,00” = 15,50 cm • kod produktu j1360
6,50” = 17,00 cm • kod produktu j1365
7,00” = 18,00 cm • kod produktu j1370

Degażówki fryzjerskie SILVER ICE
5,00” = 13,00 cm • kod produktu j3150
6,50” = 17,00 cm • kod produktu j3165
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Nożyczki fryzjerskie SATIN PLUS
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Nożyczki fryzjerskie SATIN PLUS E

5,00” = 13,00 cm • kod produktu j2150
5,50” = 14,00 cm • kod produktu j2155

8)
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4,50” = 11,50 cm • kod produktu j4745
5,00” = 13,00 cm • kod produktu j4750
5,50” = 14,00 cm • kod produktu j4755
6,00” = 15,50 cm • kod produktu j4760
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Degażówki fryzjerskie dwustronne SATIN
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5,00” = 13,00 cm • kod produktu j3350
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Degażówki fryzjerskie SATIN PLUS ES 40
ES 40 => 5,00” = 13,00 cm • kod produktu j3050
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Degażówki fryzjerskie SATIN PLUS ES 46
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ES 46 => 6,50” = 17,00 cm • kod produktu j3065
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E 40 => 5,00” = 13,00 cm • kod produktu j3850
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Degażówki fryzjerskie SATIN PLUS E 40
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Degażówki fryzjerskie SATIN PLUS E 46
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E 46 => 6,50” = 17,00 cm • kod produktu j3865
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Nożyczki fryzjerskie SATIN

5,00” = 13,00 cm • kod produktu j0350
5,50” = 14,00 cm • kod produktu j0355
6,00” = 15,50 cm • kod produktu j0360
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Degażówki fryzjerskie jednostronne ES 32

177

ES 32 => 5,00” = 13,00 cm • kod produktu j3453

Degażówki fryzjerskie jednostronne ES 27
ES 27 => 5,50” = 14,00 cm • kod produktu j3455
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Nożyczki fryzjerskie JP 10 LEFT

179

5,25” = 13,50 cm • kod produktu j49525
5,75” = 15,00 cm • kod produktu j49575

LEWORĘCZNE

Nożyczki fryzjerskie JP 10

5,25” = 13,50 cm • kod produktu j46525
5,75” = 15,00 cm • kod produktu j46575
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Degażówki fryzjerskie JP 38 LEFT
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5,25” = 13,50 cm • kod produktu j49526
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Degażówki fryzjerskie jednostronne JP 38

5,25” = 13,50 cm • kod produktu j46526
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Nożyczki fryzjerskie CHARM

183

5,25” = 13,50 cm • kod produktu j36525
5,75” = 15,00 cm • kod produktu j36575

Degażówki fryzjerskie CHARM 38

5,50” = 14,00 cm • kod produktu j36555
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Degażówki fryzjerskie jednostronne
PASTEL PLUS OFFSET ES 40
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Nożyczki fryzjerskie PASTEL PLUS
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VIOLA => 5,00” = 13,00 cm • kod produktu j4751-1
VIOLA => 5,50” = 14,00 cm • kod produktu j4756-1
LAVA => 5,00” = 13,00 cm • kod produktu j4751-2
LAGOON => 5,00” = 13,00 cm • kod produktu j4751-3
LAGOON => 5,50” = 14,00 cm • kod produktu j4756-3
CHILI => 5,00” = 13,00 cm • kod produktu j4751-4
CHILI => 5,50” = 14,00 cm • kod produktu j4756-4
CHOCOLATE => 5,00” = 13,00 cm • kod produktu j4751-5
CHOCOLATE => 5,50” = 14,00 cm • kod produktu j4756-5
CANDY => 5,00” = 13,00 cm • kod produktu j4751-6
CANDY => 5,50” = 14,00 cm • kod produktu j4756-6

LA
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Degażówki fryzjerskie
PASTEL PLUS ES 40
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VIOLA => 5,00” = 13,00 cm • kod produktu j3053-1
LAVA => 5,00” = 13,00 cm • kod produktu j3053-2
LAGOON => 5,00” = 13,00 cm • kod produktu j3053-3
CHILI => 5,00” = 13,00 cm • kod produktu j3053-4
CHOCOLATE => 5,00” = 13,00 cm • kod produktu j3053-5
CANDY => 5,00” = 13,00 cm • kod produktu j3053-6
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Nożyczki fryzjerskie jednostronne
PASTEL PLUS OFFSET
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VIOLA => 5,50” = 14,00 cm • kod produktu j4752-1
LAVA => 5,50” = 14,00 cm • kod produktu j4752-2
CANDY => 5,50” = 14,00 cm • kod produktu j4752-3

LA
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ND
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VIOLA => 5,50” = 14,00 cm • kod produktu j3054-1
LAVA => 5,50” = 14,00 cm • kod produktu j3054-2
CANDY => 5,50” = 14,00 cm • kod produktu j3054-3

NOŻYCZKI i BRZYTWY FRYZJERSKIE
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Nożyczki fryzjerskie PRE STYLE ERGO P

189

5,00” = 13,00 cm • kod produktu j82650
5,50” = 14,00 cm • kod produktu j82655
6,00” = 15,50 cm • kod produktu j82660

5,50” = 14,00 cm • kod produktu j83355

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl
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PRE STYLE

p

Nożyczki fryzjerskie PRE STYLE ERGO
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4,50” = 11,50 cm • kod produktu j82245
5,00” = 13,00 cm • kod produktu j82250
5,50” = 14,00 cm • kod produktu j82255
6,00” = 15,50 cm • kod produktu j82260
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Degażówki fryzjerskie jednostronne
PRE STYLE ERGO

5,50” = 14,00 cm • kod produktu j83855

PRE STYLE
192

Degażówki fryzjerskie jednostronne
PRE STYLE ERGO P

PRE STYLE

Degażówki fryzjerskie PRE STYLE RELAX

193

5,50” = 14,00 cm • kod produktu j83955

Degażówki fryzjerskie jednostronne
PRE STYLE ERGO PINK
5,50” = 14,00 cm • kod produktu j83855-1

PRE STYLE
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Brzytwa fryzjerska PRE STYLE R1

kod produktu j3905
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PRE STYLE
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Brzytwa fryzjerska
ORCA długie ostrze 62,0 mm •kod produktu j3807
ORCA_s krókie ostrze 39,4 mm •kod produktu j3907

NIERDZEWNA STAL

PRE STYLE
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Brzytwa fryzjerska METAL R1M
kod produktu j3455

METALOWY UCHWYT
PRE STYLE
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ELEKTRONARZĘDZIA FRYZJERSKIE - MASZYNKI
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Maszynka fryzjerska
bezprzewodowa J-CUT ONE

198

kod produktu j85580

Maszynka fryzjerska
bezprzewodowa J-CUT 50
kod produktu j85130

• Bezprzewodowy trymer
• Ostrze ze stali nierdzewnej o szerokości 30 mm
i długości strzyżenia 0,5 mm
• System szybkiej zmiany ostrza - easy click
• Jedna nakładka dystansowa
• Baza ładująca
• Czas ładowania: 8h
• Czas pracy: ok. 60 min.
• Możliwość ustawienia długości cięcia na nakładce
• Zawiera nakładki: 3 mm/ 4,5 mm / 6 mm / 7,5 mm
• Zestaw konserwacyjny - oliwka i szczoteczka
• Wskaźnik naładowania baterii
• Waga 138g

• Ostra i trwała głowica tnąca ze stali
z systemem szybkiej wymiany
• Standardowa długość cięcia 0,5 mm z możliwością
zmiennych ustawień długości cięcia na urządzeniu
(0,8 / 1,3 / 2,0 / 2,5 mm)
• Zasilanie Napięcie wyjściowe:
AC 100-240 V Bateria: LSD NiMH - 2100 mAh, 2 x 1,2 V
• Czas ładowania: ok. 2,5 godziny
• Czas pracy: ok. 120-140 min.
• Szerokość cięcia ostrza: 46 mm
• Zawiera cztery nakładki: 3 mm / 6 mm / 9 mm / 12 mm
• Zestaw konserwacyjny
• Waga urządzenia: 238g

BEZPRZEWODOWA
OSTRA i PRECYZYJNA

BEZPRZEWODOWA
DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ BATERII

Maszynka fryzjerska bezprzewodowa
J-CUT 30 / J-CUT 30 FLOWERY

J-CUT 30

• Szlifowane ostrze 30 mm
• Wysokość cięcia bez nakładki 0,5 mm
• W zestawie 1 nakładka dystansowa o zmiennej wysokości strzyżenia (3, 6, 9 mm)
• Czas ładowania: ok. 2 godziny
• Czas pracy: ok. 60 min.
• Funkcja kontroli ładowania sterowanej mikroprocesorem
• Wysokiej jakości bateria NIMH jest chroniona przed przeładowaniem
• W zestawie ładowarka z zasilaczem, szczoteczka do czyszczenia, oliwka konserwująca
• Waga urządzenia: 120g

J-CUT 30 FLOWERY

J-CUT 30 • kod produktu j85510
J-CUT 30 FLOWERY • kod produktu J8515

BEZPRZEWODOWA, LEKKA i PRZYJEMNA
TRWAŁE i WYJĄTKOWO PRECYZYJNE OSTRZA
NAGRODZONA PRZEZ reddot design award
Maszynka fryzjerska CM 2000 / CM 2000 SHELL / CM 2000 CORAL / CM 2000 FUSION

EKSTREMALNIE NISKOSZUMOWA
PRECYZYJNE i WYTRZYMAŁE OSTRZA
SYSTEM SZYBIEGO MONTAŻU

CM 2000 FUSION

CM 2000 SHELL

CM 2000

• Trwały silnik z dwustronnym elektromagnesem
• Standardowa długość cięcia bez nakładki wynosi ok. 1 mm
• Regulowana długość cięcia na ostrzu noża 1,0 mm / 1,2 mm / 1,4 mm 1,6 mm / 1,8 mm / 2 mm
• W zestawie nakładki: 3 mm / 6 mm / 9 mm / 12 mm / 19 mm / 25 mm
• W zestawie szczoteczka do czyszczenia i oliwka konserwująca
• Szerokość strzyżenia 46 mm
• Zasilanie sieciowe
• Waga 460g
• Kabel 2,8 m

CM 2000 CORAL

CM 2000 • kod produktu j85601
CM 2000 SHELL • kod produktu j85610
CM 2000 CORAL • kod produktu j85611
CM 2000 FUSION • kod produktu j85605

CM 2000

200

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl
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ELEKTRONARZĘDZIA FRYZJERSKIE - SUSZARKI
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Suszarka do włosów HD 5000 IONIC LIGHT
kod produktu j86320

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl

• Moc 1500-1800 W
• Jonizacja
• Cztery zakresy temperatury
• Dwa zakresy prędkości
• Osobny włącznik zimnego powietrza
• Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem
• Zdejmowany filtr powietrza ze stali szlachetnej
• W zestawie dwie nasadki szczelinowe
60 mm, 80 mm oraz dyfuzor
• Profesjonalna długość kabla 3 m
• Waga 460g
• Siła wydmuchu powietrza 17 l/sec.
• Ergonomiczny uchwyt

1500W
17 l/sec.

203

202

Suszarka do włosów HD BOOST IONIC

kod produktu j86385

• Moc 2000-2200 W
• Jonizacja
• Kolektorowe AC z termostatem
• Regulacja nawiewu: 2 prędkości / 4 zakresy temp.
• Osobny włącznik zimnego powietrza
• Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem
• Zdejmowany filtr ze stali szlachetnej
• Profesjonalna długość kabla 2,8 m
• Siła wydmuchu powietrza 14,69 l/sec.
• W zestawie dwie nasadki szczelinowe
60 mm i 72 mm oraz dyfuzor
• Waga 560g
• Ergonomiczny uchwyt

Bardzo lekka,
szybsze suszenie, włosy
gładsze, zdrowsze
i bardziej błyszczące.

2000W
14,69 l/sec.

AC MOTOR

Mocny i wytrzymały silnik,
szybsze suszenie, włosy
gładsze, zdrowsze
i bardziej błyszczące.

Suszarka do włosów HD 4200 IONIC

kod produktu j86301

• Moc 1700-2100 W
• System „Air Plus”
• Jonizacja
• Cztery zakresy temperatury
• Dwa zakresy prędkości
• Osobny włącznik zimnego powietrza
• Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem
• Zdejmowany filtr powietrza ze stali szlachetnej
• W zestawie dwie nasadki szczelinowe
75 mm, 90 mm oraz dyfuzor
• Profesjonalna długość kabla 2,8 m
• Waga 633g
• Siła wydmuchu powietrza 20,5 l/sec.
• Ergonomiczny uchwyt

RÓWNIEŻ DLA LEWORĘCZNYCH
Profesjonalnma i efektywna,
szybsze suszenie, włosy
gładsze, zdrowsze
i bardziej błyszczące.

1700W
20,5 l/sec.
AIR PLUS

204

Innowacyjny system Air Plus zapewnia
wyjątkową moc przepływu powietrza.
Druga obudowa wewnętrzna zapewnia
równomierny strumień powietrza i służy
jako izolacja cieplna.

Suszarka do włosów HD 3900

HD 3900 •kod produktu j86221
HD 3900 SILK FLOWER•kod produktu j86235
HD 3900 FUSION •kod produktu j86295

RÓWNIEŻ DLA LEWORĘCZNYCH

FUSION

SILK FLOWER

• Moc 1700-2100 W
• System „Air Plus”
• Cztery zakresy temperatury
• Dwa zakresy prędkości
• Osobny włącznik zimnego powietrza
HD 3900
• Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem
• Zdejmowany filtr powietrza ze stali szlachetnej
• W zestawie dwie nasadki szczelinowe
75 mm, 90 mm oraz dyfuzor
• Profesjonalna długość kabla 2,8 m
• Waga 627g
• Siła wydmuchu powietrza 20,5 l/sec.
1700W
• Ergonomiczny uchwyt
20,5 l/sec.
AIR PLUS

Innowacyjny system Air Plus zapewnia
wyjątkową moc przepływu powietrza.
Druga obudowa wewnętrzna zapewnia
równomierny strumień powietrza i służy
jako izolacja cieplna.

ELEKTRONARZĘDZIA - PROSTOWNICE, FALOWNICE, LOKÓWKI

205

Lokówka fryzjerska CURL 19 i 25

CURL 19•kod produktu j87300
CURL 25•kod produktu j87301

206

26

Falownica do włosów JAGUAR WAVER
kod produktu j86385

• Regulacja ustawień temperatury od 140 do 210°C
• Wyprofilowany, wygodny uchwyt
• Kabel zasilający długości 3 m z przegubem obrotowym
zapewniający optymalną swobodę ruchów
CURL 19

CURL 25

• Moc CURL 19 - 55 W
• Moc CURL 25 - 75 W
• Ceramiczne płytki grzejne długości 18,5 cm
• Cyfrowy wyświetlacz
• Zmienna regulacja temperatury przez wyświetlacz LCD od 80 do 210°C
• Przycisk „MAX” do bezpośredniego ustawienia maksymalnej temperatury 210°C
• Praktyczna rozkładana podstawka umożliwiająca wygodne stawianie nagrzanek lokówki
• Automatyczne wyłączenie po 45 minutach
• Profesjonalna długość kabla 2,8 m

Prostownica do włosów ST 700
kod produktu j83610

• Bardzo krótki czas nagrzewania (ok. 35 sekund do 220°C)
• Cyfrowa kontrola temperatury
• Ceramiczna powłoka na płytkach grzejnych
• 9 zmiennych ustawień temperatury pomiędzy 140 - 220°C
• Funkcja zapamiętywania temperatury (funkcja pamięci)
• Automatyczne wyłączanie po 60 minutach
• Obrotowe przyłącze kabla, salonowa długość kabla (2,65 m) z obrotowym
zabezpieczeniem przed przekręceniem
• Szerokość ceramicznych płytek grzejnych: 23 mm
• Długość ceramicznych płytek grzejnych: 90 mm

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ !
209
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Prostownica do włosów ST 500

kod produktu j83601

• Ionizacja ceramiczna
• Ultra cienkie płytki o szerokości 27mm
• Manualne ustawianie temperatury w zakresie 80 - 200°C
• Szybkie nagrzewanie od 1-2 min.
• Profesjonalny kabel z obrotowym zabezpieczeniem przed przekręceniem o długości 3m

BŁYSZCZĄCE I ZDROWE WŁOSY
DOKŁADNE STEROWANIE TEMPERATURĄ

Prostownica do włosów ST 300

kod produktu j83600

• Ceramiczne płytki
• Ultra cienkie płytki o szerokości 27 mm
• Manualne ustawianie temperatury w zakresie 80 - 200°C
• Szybkie nagrzewanie od 1-2 min
• Profesjonalny kabel z obrotowym zabezpieczeniem przed przekręceniem o długości 3 m
• Czas osiągnięcia maksymalnej temperatury do 3,5 minuty

100% LITEJ CERAMIKI

INFOLINIA
801 000 825

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl
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WYSOKA JAKOŚĆ
SZYBKO SIĘ NAGZREWA
PROSTA OBSŁUGA I BEZPIECZNA PRACA

SZCZOTKI FRYZJERSKIE
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Szczotka do modelowania T300

211

kod produktu j88030-3
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33 mm

53 mm
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Szczotka do modelowania T390

65 mm
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Szczotka do modelowania S1
kod produktu j88001-1

S-SERIE

Szczotka do modelowania S2
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kod produktu j88002-1
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Szczotka do modelowania S3
kod produktu j88003-1
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kod produktu j880390-3

T-SERIE

Szczotka do modelowania T400
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43 mm
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Szczotka do modelowania T350

T-SERIE

kod produktu j88037-3
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Szczotka do modelowania T370

T-SERIE
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T-SERIE
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kod produktu j88033-3

T-SERIE
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Szczotka do modelowania T330

T-SERIE
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20 mm

Szczotka do modelowania T310

kod produktu j88031-3

S-SERIE

to
za

za

m

ty
or

SZCZOTKI FRYZJERSKIE
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Szczotka do modelowania S4
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kod produktu j88004-1

Szczotka do modelowania S5

kod produktu j88005-1

rem

S-SERIE

222

Szczotka do modelowaniaS6
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Szczotka do modelowania C3
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33 mm
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kod produktu j88052-2

25 mm

cją
nk

C

NI

IO

u

zf

Szczotka do modelowania C4
kod produktu j88054-2
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Szczotka do modelowania C2
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kod produktu j88053-2
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Szczotka do modelowania Q3
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kod produktu j880833-1

Q-SERIE

Szczotka do modelowania Q4
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kod produktu j880843-1

39 mm

Szczotka do modelowania Q1
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kod produktu j880813-1

Q-SERIE

kod produktu j880823-1

Q-SERIE
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19 mm

Szczotka do modelowania Q2
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SZCZOTKI i GRZEBIENIE FRYZJERSKIE
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Szczotka do modelowania C5
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kod produktu j88055-2
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kod produktu j88057-2
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Grzebień fryzjerski 7,25’’

237

Grzebień fryzjerski 7,25’’

7,25” = 18,40 cm • kod produktu jA505

A-LINE

Grzebień fryzjerski 8,50’’
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Grzebień fryzjerski 8,00’’

8,00” = 20,30 cm • kod produktu jA515
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8,50” = 21,60 cm • kod produktu jA510

A-LINE

Grzebień fryzjerski 8,75’’

8,75” = 22,20 cm • kod produktu jA535

A-LINE

tyc
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7,25” = 18,40 cm • kod produktu jA500

A-LINE

Grzebień fryzjerski 7,50’’

7,50” = 19,10 cm • kod produktu jA540

A-LINE

8,25” = 21,00 cm • kod produktu jA530
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Grzebień fryzjerski 8,25’’

A-LINE
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Szczotka do modelowania C7

C-SERIE
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53 mm

kod produktu j88056-2

NI

O

C-SERIE

Szczotka do modelowania C6

A-LINE
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GRZEBIENIE FRYZJERSKIE i POZOSTAŁE AKCESORIA

240

Grzebień fryzjerski 6,75’’

241

6,75” = 17,10 cm • kod produktu jA520

242

Grzebień fryzjerski 7,25’’

7,25” = 18,40 cm • kod produktu jA525
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A-LINE
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A-LINE
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Zestaw grzebieni fryzjerskich - 9 szt.
CZARNY•kod produktu jA599-1
FIOLET•kod produktu jA599-3
RÓŻOWY•kod produktu jA599-5
NIEBIESKI•kod produktu jA599-6
ZIELONY•kod produktu jA599-7
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Kabura skórzana na narzędzia fryzjerskie
LETHER HOLSTER

244

Etui małe na narzędzia fryzjerskie (bez wyposażenia)
kod produktu j8407

kod produktu j8244

Pomieści:
• 4 pary nożyczek
• klipsy
• grzebienie
• szczotki
i inne akcesoria
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Torba na narzędzia fryzjerskie STYLEBAG STONE (bez wyposażenia)

37x27x11 cm•kod produktu j8402

37 x 27 x 11 cm
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A-LINE
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TONDEO stawia na nowoczesną technologię
i rzemiosło. W produkcji swoich „arcydzieł”
TONDEO wykorzystuje precyzyjne rzemiosło, stosowanie najbardziej nowoczesnych
maszyn i technologii oraz wieloletnie doświadczenie zebrane przy współpracy ze specjalistami, aby stworzyć unikalne produkty
najwyższej jakości. TONDEO testuje starannie każdy pojedynczy produkt, zanim opuści
on fabrykę. W celu zaspokojenia wysokich
oczekiwań produkcja wszystkich nożyczek
Tondeo odbywa się wyłącznie w Solingen /
Niemcy , zgodnie z mottem TONDEO „od
profesjonalistów dla profesjonalistów”.
Nowe produkty TONDEO współtworzone są
we współpracy z fryzjerami na całym świecie
ioraz organizacjami fryzjerskimi. Ta współpraca pozwala na szybką reakcję na nowe
trendy i wymagania dla nowych narzędzi.
TONDEO jest uznawany za jednego z czołowych producentów nożyczek do stylizacji na
świecie. Produkty TONDEO dystrybuowane
są w ponad 60 krajach.

PREMIUM LINE
Wszystkie nożyczki wykonane zostały ze stali nierdzewnej, łożyskowej z różnymi stopami metali uszlachetniających (BEZ DODATKU NIKLU). Narzędzia z tej serii posiadają niezwykle atrakcyjną cenę
w stosunku do najwyższej jakości, są to nożyczki idealne dla stylistów i mistrzów fryzjerstwa. Wykonane zostały w nowoczesnej technologii, posiadają specjalnie dla nich wykonanypunkt PIVOT,
optymalne kształty, niebanalny design, idealnie leżą w dłoni, są niebywale lekkie i ergonomiczne oraz doskonale wyważone. Nożyczki wykonane w stylu Offset – ergonomicznie wykonanie dla
ułożenia w dłoni – nie forsujesz mięśni, nie męczysz jej nawet przy długiej pracy, zapewniając komfort i wygodę przy wykonywaniu strzyżenia. Ostrzenie zostało wykonane mieszanymi metodami, co
pozwoliło na wykonanie ostrzy zintegrowanych oraz typu CONVEX. Dodatkowo wszystkie nożyczki są polerowane ręcznie włóknem sizalowym. Wszystkie detale zostały dopracowane do maximum.
Nożyczki z tej serii posiadają końcówkę „ULTRA” do ślizgu. Degażówki zostały idealnie wykonane zarówno do cieniowania włosów jak również do zmniejszania objętości.

S-LINE
Wszystkie nożyczki wykonane zostały ze stali nierdzewnej, łożyskowej – chromowanej niezwykle odpornej na zarysowania, posiadającej właściwości antyalergiczne (BEZ DODATKU NIKLU). Nożyczki
posiadają niezwykle atrakcyjną cenę w stosunku wysokiej jakości, są to narzędzia doskonałe dla stylistów poszukujących designu wyróżniającego ich z tłumu. Degażówki zostały idealnie wykonane zarówno
do cieniowania włosów jak również do zmniejszania objętości. Nożyczki z tej serii są niezwykle smukłe, posiadają łożyska kulowe zmniejszające opór przy ich zamykaniu, optymalne kształty, idealnie leżą
w dłoni, są niebywale lekkie i ergonomiczne oraz doskonale wyważone. Nożyczki wykonane w stylu Classic i Offset – ergonomicznie wykonanie dla ułożenia w dłoni nie forsujesz mięśni, nie męczysz
jej nawet przy długiej pracy, zapewniając komfort i wygodę przy wykonywaniu strzyżenia. Ostrzenie w tych nożyczkach wykonane zostało specjalnie opatentowaną metodą „Ultra Slice DGT”,co
pozwoliło na wykonanie zintegrowanych ostrzy, dodatkowo wszystkie nożyczki są polerowane ręcznie włóknem sizalowym. Wybrane modele posiadają pozłacane detale.

E-LINE
Wszystkie nożyczki wykonane zostały ze stali nierdzewnej a niektóre modele z dodatkiem molibdenu, co zapewnia dłuższą żywotność ostrzy (BEZ DODATKU NIKLU).
Narzędzia posiadają odpowiednią cenę w stosunku do wysokiej jakości, są to nożyczki doskonałe dla profesjonalistów. Degażówki zostały idealnie wykonane zarówno
do cieniowania włosów jak również do zmniejszania objętości. Nożyczki z tej serii są smukłe, posiadają specjalny punkt zmniejszający opór przy ich zamykaniu.
Mają optymalne kształty, idealnie leżą w dłoni, są niebywale lekkie i ergonomiczne. Nożyczki wykonane w stylu Classic i Offset – ergonomicznie wykonanie dla ułożenia w dłoni – nie forsujesz mięśni,
nie męczysz jej nawet przy długiej pracy, zapewniając komfort i wygodę przy wykonywaniu strzyżenia. Ostrzenie w tych nożyczkach wykonane zostało specjalną opatentowaną metodą „HOLLOW
GROUND”, co pozwoliło na wykonanie zintegrowanych ostrzy.

C-LINE
Wszystkie nożyczki z tej serii wykonane zostały ze stali nierdzewnej – chromowanej niezwykle odpornej na zarysowania, posiadającej właściwości antyalergiczne (BEZ DODATKU NIKLU). Narzędzia
posiadają niską cenę w stosunku do dobrej jakości produktu, są to nożyczki doskonałe dla aspirujących na profesjonalistów. Nożyczki z serii C-Line są bardziej ergonomiczne, w stosunku do A-Line
pracują lżej i ciszej są bardziej smukłe, posiadają specjalny punkt zmniejszający opór przy ich zamykaniu. Degażówki zostały idealnie wykonane zarówno do cieniowania włosów jak również do
zmniejszania objętości, posiadają proste, optymalne kształty, idealnie leżą w dłoni, są niebywale lekkie. Nożyczki wykonane w stylu Clasic i Offset – ergonomicznie wykonanie dla ułożenia w dłoni –
nie forsujesz mięśni, nie męczysz jej nawet przy długiej pracy, zapewniając komfort i wygodę przy wykonywaniu strzyżenia.

A-LINE
Wszystkie nożyczki z tej serii wykonane zostały ze stali nierdzewnej – chromowanej niezwykle odpornej na zarysowania, posiadającej właściwości antyalergiczne (BEZ DODATKU NIKLU). Posiadają
niską cenę w stosunku do dobrej, jakości produktu. Są to nożyczki doskonałe dla osób początkujących jak również dla profesjonalistów. Degażówki zostały idealnie wykonane zarówno do cieniowania
włosów jak również do zmniejszania objętości, posiadają proste i optymalne kształty, idealnie leżą w dłoni, są niebywale lekkie. Nożyczki wykonane w stylu Classic i Offset – ergonomicznie wykonanie
dla ułożenia w dłoni – nie forsujesz mięśni, nie męczysz jej nawet przy długiej pracy, zapewniając komfort i wygodę przy wykonywaniu strzyżenia.

TRENDY &
INNOWACJE

NOŻYCZKI FRYZJERSKIE
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Standardowe stożkowe ostrza:
z polerowanej stali nierdzewnej
z wklęsłym szlifowaniem wewnątrz
łopatek.

Zęby tulipanów: zęby wyprofilowane
w kształcie tulipanów zapewniają precyzyjną
powierzchnię tnącą, natomiast zwężenie szyjki poniżej
zębów zapewnia dużą swobodę dla nieobcinanych
włosów, tym samym umożliwiają przyjemną pracę.

Vanadium: wysoka odporność na
ścieranie i zużycie nożyczek dzięki
użyciu specjalnego stopu o wysokiej
zawartości niklu i wanadu.

Ostrze stożkowe: stożek na ostrzu
z wypolerowaną krawędzią,
ostrze wewnątrz polerowane dla
sprawnego funkcjonowania.

Specjalny punkt obrotu:
Specjalny Punkt PIVOT dla
poprawnego funkcjonowania.

System śrub:
Regulowany system śrubowy.

Super ostrze z zwężeniem: ostre
jak brzytwa, z wewnętrznym
polerowaniem łopatki i krawędzi
na gładko.

Płaski punkt obrotu: dobrze
wypolerowany, wykonany dla
płynnego ruchu, bez luzu przy
pracy.

Stal łożyskowa wysoko hartowana
w temperaturze 440oC.

Ultra-slice DGT krawędź tnąca: wklęsła,
szlifowanie wnętrza polerowanym ostrzem
diamentowym drobno polerowanego lub
zintegrowanego, zgodnie z procedurą
uszlachetniania krawędzi tnącej Xtreme.

Płaski punkt obrotu z funkcją
automatycznego odkurzacza:
Pozostałości brudu i włosy są
usuwane przez kanały czyszczące.

Elastyczne paski: Innowacyjne
wkładki pierścieniowe w kształcie
oczu dla komfortu pracy.

Micro - drobne ząbkowanie: na
jednym boku dla wysokiej precyzji
cięcia konturu, wykończenia.

TS-połączenie śrubowe (Turn Stop): Optymalne,
podstawowe napięcie nożyczek określone
w fabryce. Siła zamykania można również regulować
indywidualnie za pomocą pierścienia regulacyjnego,
„zbyt luźne ustawienie” nie jest możliwe.

Stal Damasceńska: wolne od rdzy,
100% stali damasceńskiej, 120
warstw walcowanych.

Micro - drobne ząbkowanie: na
dwóch bokach dla wysokiej precyzji
cięcia konturu, wykończenia.

Wypukłe ostrza: ze zintegrowaną
krawędzią tnącą i najmniejszym
kątem cięcia dla maksymalnej
ostrości i stabilności.

Oliwiarka: z prętem i olejem do
nożyczek. W kształcie długopisu.

Ostre zęby: Frezowane zęby
w kształcie graniastosłupów
w celu uzyskania optymalnej jakości
cięcia.

Podwójne ostrze: forma Craene
o stabilnej krawędzi tnącej, ostrze
w kształcie sztyletu idealne do pracy na
krawędziach. Płaskie, wypukłe na dole ostrza
do precyzyjnego cięcia blisko skóry.

Odkręcana podpórka na palec,
wymienne wkładki, pierścienie.

Rozdrobnienie zębów: drobno
ząbkowane zęby zapewniają
gładkie ruchy.

Molibden:
bez stopu niklu, hartowane,
nierdzewne, stal molibdenowa

XTREM - proces produkcji:
ekstremalna ostrość, płynny ruch
i długie życie.

Nożyczki fryzjerskie SENSATION

PREMIUM-LINE
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Damast Offset 5,50”• kod produktu t9030

249

Black Offset 5,50”• kod produktu t9043
Black Offset 6,00”• kod produktu t9044
Black Offset 6,50”• kod produktu t9045

PREMIUM-LINE
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Offset 5,50”• kod produktu t9042
Offset 6,00”• kod produktu t9041
Offset 6,50”• kod produktu t9040
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Nożyczki fryzjerskie ZENTAO

Nożyczki fryzjerskie ZENTAO
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Nożyczki fryzjerskie UNIQUE
Offset 5,50”• kod produktu t9024
Offset 6,00”• kod produktu t9025

PREMIUM-LINE
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NOŻYCZKI FRYZJERSKIE
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Nożyczki fryzjerskie UNIQUE
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Nożyczki fryzjerskie SUPRA

256

Offset 5,00”• kod produktu t8565
Offset 5,50”• kod produktu t8566

Degażówki fryzjerskie SUPRA
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Degażówki fryzjerskie SUPRA

Classic 6,00” Doppeleffi (32)• kod produktu t8563

S-LINE
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Classic Textura Effii (15)• kod produktu t8562

S-LINE
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Degażówki fryzjerskie SUPRA

Classic 5,75’’ Tulip (42)• kod produktu t8550
Classic 5,75’’ Tulip (34)• kod produktu t8558
Classic 6,25’’ Tulip (47)• kod produktu t8559

S-LINE
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Nożyczki fryzjerskie MYTHOS

S-LINE
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Degażówki fryzjerskie MYTHOS

Offset 5,75” Wave (24)• kod produktu t9004
Offset 5,75” Wave (36)• kod produktu t9006

PREMIUM-LINE
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Offset 5,00”• kod produktu t9001
Offset 5,50”• kod produktu t9002

PREMIUM-LINE
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Black Offset 5,50”• kod produktu t9007

Degażówki fryzjerskie MYTHOS

Black Offset 5,75” Wave (24)• kod produktu t9008
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Nożyczki fryzjerskie MYTHOS

PREMIUM-LINE
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Black Offset 6,00”• kod produktu t9027

PREMIUM-LINE

252

34

NOŻYCZKI FRYZJERSKIE

35

259

Nożyczki fryzjerskie SUPRA

S-LINE
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Nożyczki fryzjerskie CRAENE
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Nożyczki fryzjerskie 7EVEN

266

Offset 7,00”• kod produktu t8507
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Black Offset 5,50”• kod produktu t8085
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Nożyczki fryzjerskie 7EVEN

Black Offset 7,00”• kod produktu t8524
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Degażówki fryzjerskie OPUS

Offset 5,75” Effi (35)• kod produktu t8084

E-LINE

cy
ra
ap e
i
om zn
on ic
rg lerg
e
a
ża ty
du an

Nożyczki fryzjerskie OPUS

E-LINE

Nożyczki fryzjerskie VICTORY

S-LINE
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Offset 5,50”• kod produktu t8552
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Nożyczki fryzjerskie VICTORY

S-LINE
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Black Offset 5,50”• kod produktu t8549

S-LINE

Degażówki fryzjerskie SUPRA

Offset 5,75” Tulip (34)• kod produktu t8544

S-LINE
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Offset 6,00”• kod produktu t8553

S-LINE
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Classic 5,00”• kod produktu t8555
Classic 5,50”• kod produktu t8556
Classic 6,00”• kod produktu t8557
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Degażówki fryzjerskie OPUS

Offset 5,25” Effi (32)• kod produktu t8083
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NOŻYCZKI FRYZJERSKIE

269

Nożyczki fryzjerskie OPUS

272

Offset 5,00”• kod produktu t8031
Offset 5,50”• kod produktu t8032
Offset 6,00”• kod produktu t8033

C-LINE
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Degażówki fryzjerskie TRIANGLE
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Degażówki fryzjerskie TCHIRO
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Micro 160 Thinning Scissors (37)• kod produktu t7604

C-LINE

Classic 5,50”• kod produktu t7613
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Nożyczki fryzjerskie TRIANGLE

Offset 5,50”• kod produktu t7610
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Nożyczki fryzjerskie TRIANGLE

C-LINE

Offset 5,25” Effi (32)• kod produktu t7611
Offset 5,75” Effi (37)• kod produktu t7612

C-LINE

Silver Stripes Offset 5,00”• kod produktu t8028
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Nożyczki fryzjerskie TCHIRO
Micro 145• kod produktu t7602

C-LINE
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Offset 5,75”• kod produktu t7620
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Nożyczki fryzjerskie OREA

E-LINE
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Nożyczki fryzjerskie SLICY

Degażówki fryzjerskie OREA

Offset 5,75” Effi (35)• kod produktu t8034
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Nożyczki fryzjerskie OREA

E-LINE
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Offset 5,50”• kod produktu t8081
Offset 6,00”• kod produktu t8082

E-LINE
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Degażówki fryzjerskie VEGAS

C-LINE
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Degażówki fryzjerskie VEGAS

Nożyczki fryzjerskie CENTURY

286

288

Offset 5,50”• kod produktu t7535

C-LINE
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Degażówki fryzjerskie VEGAS
Offset 5,50” Effi (33)• kod produktu t7589
Offset 5,75” Effi (40)• kod produktu t7515
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Degażówki fryzjerskie CENTURY

Classic 5,25” Effi (33)• kod produktu t7525
Classic 5,25” Effi (40)• kod produktu t7526
Classic 5,75” Effi (36)• kod produktu t7527
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Nożyczki fryzjerskie CENTURY

Nożyczki fryzjerskie VEGAS
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Classic 5,00”• kod produktu t7531
Classic 5,50”• kod produktu t7532
Classic 6,00”• kod produktu t7533

C-LINE

287

284

t
for
om e
k
u zn
typ rgic
ze ale
c
y
ą
zł ant

Black Offset 5,50”• kod produktu t7504
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Nożyczki fryzjerskie VEGAS

C-LINE
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Offset 5,00”• kod produktu t7587
Offset 5,50”• kod produktu t7588
Offset 6,00”• kod produktu t7514

Nożyczki fryzjerskie VEGAS

Classic 5,50”• kod produktu t7594
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Black Offset 5,50”• kod produktu t7505

C-LINE
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Classic 5,50” Effi (33)• kod produktu t7595
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Degażówki fryzjerskie CENTURY

Offset 5,75” Effi (36)• kod produktu t7513
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NOŻYCZKI FRYZJERSKIE
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Nożyczki fryzjerskie CENTURY

Degażówki fryzjerskie TCHIRO
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Micro 160 Effi (37)• kod produktu t7604
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Offset 5,50”• kod produktu t7212

a jne
trz zy ne
os cy a
łk e preerow
pu e i ol
wyodnnie p
g
z
wyręc

Nożyczki fryzjerskie TCHIRO
Micro 145• kod produktu t7602

A-LINE
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Nożyczki fryzjerskie LEFT

Nożyczki fryzjerskie CENTURY

Micro Offset 5,50”• kod produktu t7511
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A-LINE
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Micro Classic 5,00”• kod produktu t7521
Micro Classic 5,50”• kod produktu t7522
Micro Classic 6,00”• kod produktu t7523
Micro Classic 6,50”• kod produktu t7524

C-LINE
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Degażówki fryzjerskie LEFT

Offset 5,25” Effi (33)• kod produktu t7213

LEWORĘCZNE

LEWORĘCZNE

A-LINE
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Nożyczki fryzjerskie SLIM

A-LINE
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Classic 5,50”• kod produktu t7146
Classic 6,00”• kod produktu t7147

Nożyczki fryzjerskie SLIM
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Offset 5,50”• kod produktu t7144
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Degażówki fryzjerskie SLIM
Classic 5,25” Effi• kod produktu t7148
Classic 5,75” Effi• kod produktu t7149
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Degażówki fryzjerskie SLIM

Offset 5,25” Effi (32)• kod produktu t7145
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Nożyczki fryzjerskie SPIDER

A-LINE

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl
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Nożyczki fryzjerskie SPOTS

Nożyczki fryzjerskie SPOTS
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Micro Offset 5,50”• kod produktu t7018
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Degażówki fryzjerskie SPOTS

Offset 5,50” Effi (33)• kod produktu t7023
Offset 5,75” Effi (36)• kod produktu t7015

tal
as
wn strza
e
z
rd te o
nie ros
p

Degażówki fryzjerskie SPOTS
Classic 5,50” Effi (33)• kod produktu t7022
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Nożyczki fryzjerskie SPOTS

Degażówki fryzjerskie SPIDER
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Classic 5,50”• kod produktu t7019

A-LINE
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Shine Classic 5,25” Effi (33)• kod produktu t7027
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Offset 5,00”• kod produktu t7020
Offset 5,50”• kod produktu t7021
Offset 6,00”• kod produktu t7014

A-LINE
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Shine Classic 5,00”• kod produktu t7024
Shine Classic 5,50”• kod produktu t7025

Degażówki fryzjerskie SPIDER

Shine Offset 5,25” Effi (36)• kod produktu t7028
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Nożyczki fryzjerskie SPIDER

A-LINE
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Shine Offset 5,50”• kod produktu t7026
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Nożyczki fryzjerskie SPOTS

Micro Classic 5,50”• kod produktu t7017
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BRZYTWY, MASZYNKI, TRYMERY FRYZJERSKIE
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Brzytwa RAZOR COMFORT CUT

z zestawem 10 żyletek• kod produktu t1112

310

40

Brzytwa RAZOR SIFTER CLASSIC
z zestawem 10 żyletek• kod produktu t1124

NAJWYŻSZY POZIOM KOMFORTU
I BEZPIECZEŃSTWA

UCHWYT Z NIERDZEWNEJ STALI
BEZWSTRZĄSOWE WKŁADKI
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Brzytwa RAZOR SET TM

z zestawem 10 żyletek• kod produktu t1110

Jednostronna tempera fryzjerska BLAZOR

312

kod produktu t1177

314

kod produktu t3256

ŁATWE I BEZPIECZNE

Maszynka fryzjerska ECO M
BLACK•kod produktu t3274

Ostrze do maszynki ECO M

LEKKA I PORĘCZNA
DŁUGI CZAS PRACY
SZYBKIE I PROSTE CZYSZCZENIE
• Waga 120g
• Ostrze o szerokości 40 mm
• System szybkiej zmiany ostrza
• Cztery nakładki 3 mm / 6 mm / 9 mm / 12 mm
• Długi czas pracy: 55-65 min.
• Dioda sygnalizująca ładowanie baterii
• Zasilacz
• Stacja ładująca
• Oliwka
• Szczoteczka do czyszczenia
• Kabel stacji ładującej 3m
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Maszynka fryzjerska ECO XP
SILVER•kod produktu t3207
BLACK VELVET•kod produktu t3712

DWIE PRĘDKOŚCI CIĘCIA
SZYBKIE ŁADOWANIE
PRAWDZIWA POTĘGA!
• Waga 260g
• Ostrze o szerokości 46 mm pełnometalowe
• Sterowanie procesorowe
• Czas ładowania baterii tulko 60 min.
• System szybkiej zmiany ostrza
• Regulacja długości cięcia od 0,5-2,5 mm
• Pięć nakładek dystansowych
4 mm / 8 mm / 12 mm / 16 mm / 20 mm
• Czas pracy: ~45 min.
• Wskaźnik naładowania baterii
• Wskaźnik poziomu oleju
• Zasilacz i stacja ładująca
• Oliwka i szczoteczka do czyszczenia
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Trymer fryzjerski ECO XS
SILVER•kod produktu t3268
BLACK VELVET•kod produktu t3711

MAŁY I PORĘCZNY
DOKŁADNY I CICHY
DŁUGI CZAS PRACY
OBUDOWA SOFT TOUCH
• Waga 125g
• Ostrze o szerokości 30 mm
• Długość maszynki 14 cm
• System szybkiej zmiany ostrza
• Nakładka chroniąca ostrze
• Dwie nakładki dystansowe 3 mm / 6 mm
• Długi czas pracy: ~60 min.
• Zasilacz
• Stacja ładująca
• Oliwka
• Szczoteczka do czyszczenia

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl
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FALOWNICE, PROSTOWNICE, SUSZARKI

41
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Falownica do włosów CERION WAVE PLUS

kod produktu t3728

318

Bezprzewodowa prostownica do włosów
CERION 2 GO
kod produktu t31010

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl

• 100 W
• Ceramiczno-turmalinowe szczypce „duża fala”
• Jonizacja
• Regulacja temperatury w zakresie 80 - 210°C
• Zamykane szczypce (łatwe i bezpieczne przechowywanie)
• Profesjonalna długość kabla 2,8 m z rotacją 360°
• Średnica 16 mm

IDEALNA W PODRÓŻY
• Bezprzewodowa
• Ceramiczne zaokrąglone i elastyczne płozy 18-70 mm
• Torba z zabezpieczeniem termicznym
• Regulacja temperatury w zakresie 140 - 180°C
• Waga 140g
• Długość 19 mm

Bardzo szybkie nagrzewanie
włosy gładsze, zdrowsze
i bardziej błyszczące.

319

Suszarka do włosów DRYNAMIC P
BLACK•kod produktu t32304

RÓWNIEŻ DLA LEWORĘCZNYCH

• Moc 1800-2000 W
• AC Motor
• Trzy zakresy temperatury
• Dwa zakresy siły strumienia powietrza
• Osobny włącznik zimnego powietrza
• Końcówka do stylizacji, która produkuje wyjątkowo silny strumień powietrza
• W obsłudze dla praworęcznych i leworęcznych
• Waga 500g

INFOLINIA
801 000 825

Bezprzewodowa, bardzo
lekka, włosy gładsze, zdrowsze i bardziej błyszczące.

charm of creativity…

MASZYNKI i TRYMERY FRYZJERSKIE
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Maszynka fryzjerska MOTION

BLACK / SILVER•kod produktu er1885-0040
BLACK / SILVER w walizce•kod produktu er1885-0140
BLACK / GOLD•kod produktu er1885-0041 - Limited Edition

• Rewolucyjny, zdejmowany uchwyt nożycowy
• Wysokiej jakości nóż ze stali szlachetnej
ze zintegrowaną regulacją długości cięcia 0,7 - 3,0 mm
• System szybkiej wymiany noża
• Funkcja szybkiego ładowania (w ciągu 45 minut)
• Trwałe i wydajne akumulatory, bez efektu pamięci
• Czas pracy maszynki do 90 min.
• Wielostopniowy wskaźnik naładowania akumulatora
• Sterowany procesorem silnik
(pozwala na uzyskanie stałej siły cięcia niezależnie
od stanu akumulatora czy cech włosów)
• Waga 270g
• W komplecie sześć nakładek dystansowych:
3 / 6 / 9 / 12 / 18 / 25 mm
• Zestaw do pielęgnacji ostrza, ładowarka
• Wymiary: 192 x 48 x 57 mm
• Szerokość ostrza 46 mm

321

Maszynka fryzjerska MOTION NANO

BLACK / SILVER•kod produktu er1585-0040
BLACK / GOLD•kod produktu er1585-0041 Limited Edition

• Ostrze ze stali szlachetnej
• Krótka długość cięcia - 0,4 mm
• System szybkiej wymiany noża
• Funkcja szybkiego ładowania
(w ciągu 2 godzin)
• Czas pracy trymera do 100 min.
• Waga 130g
• W komplecie nakładka dystansowa
o regulowanej wysokości cięcia
• Zestaw do pielęgnacji ostrza, ładowarka
• Wymiary: 150 x 33 x 35 mm
• Szerokość ostrza 32 mm

BARDZO LEKKA
BEZPRZEWODOWA
SZYBKIE ŁADOWANIE
BEZPIECZNA I ERGONOMICZNA

322

Zestaw maszynek fryzjerskich
MOTION i MOTION NANO w walizce
BLACK / SILVER•kod produktu er1885-0141
BLACK / GOLD•kod produktu er1885-0142 Limited Edition

ZESTAW W WALIZCE
MASZYNKA + TRYMER

SUPER CICHA
BARDZO LEKKA
BEZPRZEWODOWA
DŁUGI CZAS PRACY

323

Maszynka fryzjerska T-MOTION NANO
kod produktu er1585-0020

SPECIAL FOR BARBERING
BARDZO KRÓTKA DŁUGOŚĆ CIĘCIA 0,1 mm
SUPER CICHA • BARDZO LEKKA
BEZPRZEWODOWA • DŁUGI CZAS PRACY

• Ostrze ze stali szlachetnej w kształcie litery „T”
• Bardzo krótka długość cięcia - 0,1 mm
• Szerokość ostrza 40 mm
• System szybkiej wymiany noża
• Funkcja szybkiego ładowania (w ciągu 2 godzin)
• Czas pracy trymera do 100 min.
• Waga 130g
• W komplecie nakładka dystansowa o regulowanej wysokości cięcia
• Zestaw do pielęgnacji ostrza, ładowarka
• Wymiary: 150 x 33 x 35 mm

NOW

OŚĆ

MASZYNKI i TRYMERY FRYZJERSKIE
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Maszynka fryzjerska BELLINA

CZERWONA•kod produktu er1870-0021
GRAFITOWA•kod produktu er1870-0020

44
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BEZPRZEWODOWA
DŁUGI CZAS PRACY

326
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CZERWONA•kod produktu er1590-0044
GRAFITOWA•kod produktu er1590-0043

SUPER CICHA
BARDZO LEKKA
BEZPRZEWODOWA
DŁUGI CZAS PRACY
• Wymienne ostrze ze stali szlachetnej
• Szerokość ostrza 30 mm
• Praca bezprzewodowa
• Długość cięcia 0,4 mm
• Silnik DC z tłumieniem hałasu
• Czas pracy do 100 min.
• Waga: 130g
• Wymiary: 142 x 32 x 32 mm
• Nakładka dodatkowa w zakresie 3 - 6 mm
• System CONSTANCE SPEED
gwarantujący stałą liczbę obrotów
• Akustyczna funkcja ochrony przed zbyt dużym
przeciążeniem OVERLOAD PROTECTION

Zestaw maszynek fryzjerskich Bellina i Bella
METALLIC BRĄZOWY•kod produktu er1870-0031
GRAFITOWY•kod produktu er1870-0027
CZERWONY•kod produktu er1870-002

Maszynka fryzjerska GENIO

kod produktu er1565-0038

• Wymienne ostrze ze stali szlachetnej MAGIC BLADE
• Szerokość ostrza 40 mm
• Długość cięcia 0,7 mm
• Silnik DC z tłumieniem hałasu 6000 obr./min.
• Zasilanie sieciowo-akumulatorowe
• Czas pracy do 100 min.
• Optyczny system informowania - kontrolka LED
• Waga 140g
• Nakładki dwustronne dodatkowe: 3 / 6,9 / 12 mm
• Szczoteczka czyszcząca
• Oliwka

CICHA
BARDZO LEKKA
DŁUGI CZAS PRACY
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Maszynka fryzjerska GENIUS
kod produktu er1854-0037

• Ostrze Magic Blade
• Szerokość 46 mm
• Regulacja długości cięcia 0,7-3,0 mm
• Możliwość dokupienia pasujących noży do stylingu
• Czas pracy do 100 minut
• Stała gotowość do pracy dzięki dodatkowemu akumulatorowi
• Wskaźnik zużycia baterii
• Silnik DC z tłumieniem hałasu 6000 obr./min.
• Optyczny system informowania za pomocą kontrolki LED
• Waga 270g

CICHA
NAJWYŻSZA PRECYZJA
i JAKOŚĆ CIĘCIA
BEZPRZEWODOWA
DODATKOWY AKUMULATOR

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl

• Wymienne ostrze ze stali szlachetnej MAGIC BLADE
z zintegrowaną regulacją długości cięcia 0,7-3,0 mm
• System szybkiej wymiany ostrza
• Niezawodne i niezwykle efektywne
litowo-jonowe akumulatory bez efektu pamięci
• Czas pracy do 90 min.
• Czas ładowania 60 min.
• Szybka wymiana ostrza na Texturizing lub Razor
• Silnik sterowany elektronicznie
do utrzymywania stałych obrotów
• Dźwiękowy system informujący o rozpoczęciu
i zakończeniu ładowania
• Dźwiękowy system informujący o wysokim
obciążeniu ostrza
• Wyświetlacz LCD z poziomem baterii
• 6 nakładek: 3 / 6 / 9 / 12 / 18 / 25 mm
• Stacja ładująca
• Szczoteczka do czyszczenia i oliwka w zestawie

Maszynka fryzjerska BELLA

MASZYNKI i SUSZARKI FRYZJERSKIE
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Maszynka fryzjerska SUPER CUT 2

330

kod produktu er1230-0040

• Ostrze Professional Blade-set STAR BLADE
• Szerokość ostrza 46 mm
• Regulacja długości cięcia 0,7-3,0 mm
• Polaryzacyjny silnik do pracy ciągłej 3000 1/min.
• Zasilanie sieciowe
• Długość kabla 3 m
• Czas pracy ciągły
• Optyczny system informowania
• Waga ok.620g
• 2 nakładki: 4,5 mm i 9 mm
• Oliwka
• Szczoteczka do czyszczenia
• Regulacja boczna

• Ostrze ze stali szlachetnej
• Szerokość ostrza 46 mm
• Regulacja na ostrzu noża Multi-Click 0,1 - 3,0 mm
• Oscylacyjna praca silnika 6000 obr/min.
• Zasilanie sieciowe
• Czas pracy ciągły
• Optyczny system informowania
• Waga 520g
• Nakładka dodatkowa 4,5 mm
• Długość kabla 2 m

CICHA
i ZARAZEM Z DUŻĄ MOCĄ

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl

BARDZO CICHA

331

Suszarka do włosów SPEED 2000 / czarna
kod produktu er0201-0040

• Moc 1600W
• Napięcie robocze 230V
• Waga 490g
• Bardzo wytrzymały silnik AC
• Nawiew 19,9 l/sec.
• Regulacja nawiewu: 2 prędkości / 4 zakresy temp.
• Włącznik zimnego powietrza
• W komplecie 1 nasadka z systemem kompresji OAS
(Over - Air - System)
• Termostat zabezpieczający
• Zdejmowany filtr powietrza
• Długość kabla 2,8 m
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Suszarka do włosów PROTECT
kod produktu er4360-0040

• Moc 1500W
• Waga 570g
• Kolektorowe AC z termostatem
• Nawiew 28,1 l/sec.
• Regulacja nawiewu: 2 prędkości / 4 zakresy temp.
• Włącznik zimnego powietrza
• W komplecie profesjonalna dysza standardowa oraz
dysza do długich włosów
• Zdejmowany filtr ze stali szlachetnej
• Długość kabla 3 m
• System „non-slip” zabezpieczający przed obiciem

1600W
19,9 l/sec.

1500W
28,1 l/sec.

AC MOTOR

333

Maszynka fryzjerska NETWORK

kod produktu er1400-0040

AC MOTOR

Suszarka do włosów COMPACT
GRAFITOWA •kod produktu er4325-0040
CZERWONA •kod produktu er4325-0041

2000W
28,5 l/sec.

• Moc 2000W
• Powłoka turmalinowa:
• Waga 485g
AC MOTOR
• Kolektorowe AC z termostatem
• Nawiew 28,5 l/sec.
• Regulacja nawiewu: 2 prędkości / 4 zakresy temp.
• Włącznik zimnego powietrza
• Termostat zabezpieczający
• Zdejmowany filtr ze stali szlachetnej
• Długość kabla 3 m
• System „non-slip” zapobiega zsuwaniu się suszarki podczas pracy
• W komplecie 2 dysze szczelinowe - standardowa oraz dysza do długich włosów

szybsze suszenie, jonizacja,
włosy gładkie i bardziej błyszcące

SUSZARKI, PROSTOWNICE, LOKÓWKI
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Trymer kosmetyczny do uszu i nosa
MOSER•kod produktu er1557-0050
STYLO•kod produktu er4900-0040

Prostownica do włosów new STYLISSIMA+

kod produktu er4417-0040

Lokówka fryzjerska CONISSIMA+

kod produktu er4437-0040

• Izolowana końcówka
• Powłoka Ceramiczno-Turmalinowa z nanosrebrem
• Temperatura grzewcza: 80 - 210°C
• Czas nagrzania 30 sekund
• Waga 150g
• Zmniejszająca się średnica płytki grzewczej od 25 do 13 mm
• Uchwyt z antypoślizgową miękką powłoką
• Kabel o długości 2,8 metra z zabezpieczeniem przed przekręcaniem

STOŻKOWA
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Lokówko - suszarka HOTSTYLER 1100W
kod produktu er4550-0040

• Moc 1100 W
• Dwa zakresy prędkości i temperatury
• Zakres ochładzania celem utrwalenia wymodelowanej fryzury
• Korpus szczotki z aluminium
• Izolowana końcówka zabezpieczająca
• Wydajny silnik z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
• Przewód o długości 2,8 m z zabezpieczeniem przed
przekręceniem i uchwytem do zawieszenia
• 3 wymienne okrągłe szczotki termiczne
do małych fal (śr. 25 mm), puszystości (śr. 30 mm) i dużych fal (śr. 28 mm)
• Wysuwana szczecina okrągłej szczotki termicznej umożliwia łatwe i szybkie
uwolnienie włosów ( tylko śr.30 mm)
• Waga 240 - 270g

339

Lokówka fryzjerska CURLISSIMA

Ø 19 mm •kod produktu er4430-0040
Ø 25 mm •kod produktu er4430-0041

IONIC DIGITAL

• Szybkie nagrzewanie do 200°C
• Technologia SENSATION CERAMIC
• 4 możliwości regulacji temperatury dostosowane do każdego typu włosów
od 120 do 200°C dla włosów: delikatnych, normalnych, gęstych i mocno kręconych
• Praktyczna rozkładana podstawka i poręczny uchwyt Cool-Touch
• Kabel obrotowy (można obracać o 360 °) o długości 2,8 m

INFOLINIA
801 000 825

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl

Prostownica do włosów MAGIC STRAIGHT+

kod produktu er4414-0040

• Powłoka Ceramiczno - Turmalinowa z nanosrebrem
• Lekko zaokrąglone, super gładkie płytki 24 mm
• Cyfrowy wyświetlacz dla czterech stopni temperatury 80 - 230°C
• Błyskawiczne nagrzewanie już do 230°C w ciągu 1 minuty
• Smukły i poręczny design
• Kabel obrotowy (można obracać o 360 °) o długości 3 m
• Moc 30 W
• Waga 240g

338
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• Technologia SENSATION CERAMIC
• Zaokrąglone, ruchome i ultra cienkie płytki z wysokiej
jakości powłoką ceramiczną high-tech
• Inteligentna regulacja temperatury z diodami LED i wyświetlaczem
• Regulacja temperatury 150 - 230 °C
• Szybkie nagrzewanie w ciągu 30 sekund
• Rączka w technologii soft touch.
• Profesjonalny kabel obrotowy (można obracać o 360 °)
• Kabel o długości 2,8 m
• Szerokość płytek: 24 mm

STYLO

336
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LOKÓWKI, OSTRZA DO MASZYNEK, AKCESORIA
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340

Ostrze do maszynki

341

BELLINA / GENIUS / MOTION

Ostrze do maszynki
NETWORK / SUPER CUT 2 REX / SUPER CUT 2 PRIMAT

MAGIC BLADE
szer. 46 mm
dł. 0,7-3,0 mm
kod produktu
er1854-7505

342

STANDARD
szer. 46 mm
dł. 0,7-3,0 mm
kod produktu
er1884-7040

ALL-IN-ONE
szer. 46 mm
dł. 0,7-3,0 mm
kod produktu
er1854-7041

Ostrze do maszynki

DIAMOND BLACK 5w1
kod produktu
er1854-7022

343

BELLA

SUPER CUT 2 REX •kod produktu er1230-7820
SUPER CUT 2 PRIMAT •kod produkt er1230-7710

NETWORK
kod produktu er1401-7600

Ostrze do maszynki

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl

MOTION NANO

STANDARD
szer. 46 mm
dł. 0,4 mm
kod produktu
er1590-7000

344

Ostrze do degażowania
kod produktu er1854-7045

POJEDYŃCZE
szer. 6,5 mm
dł. 0,4 mm
kod produktu
er1590-7350

STANDARD
szer. 65 mm / dł. 0,4 mm
kod produktu er1584-7020

345

Ostrze do maszynki

346

kod produktu er1450-7220
szer. 40 mm / dł. 0,4 mm

BELLINA / GENIUS

347
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NAKŁADKA DYSTANSOWA
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Ostrze do maszynki
kod produktu er1556-7510
szer. 30 mm / dł. 0,4 mm
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POJEDYŃCZE
szer. 6,5 mm / dł. 0,4 mm
kod produktu er1584-7000

GENIO

MAGNUM HANDY

BELLINA / NETWORK / SUPER CUT 2 / MOTION / GENIUS / MAGNUM

25 mm •kod produktu er1881-7240
18 mm •kod produktu er1881-7230
12 mm •kod produktu er1881-7220
9 mm •kod produktu er1881-7210
6 mm •kod produktu er1881-7200
3 mm •kod produktu er1881-7190

NAKŁADKA DYSTANSOWA

NETWORK / SUPER CUT 2

19 mm •kod produktu er1230-7640
14 mm •kod produktu er1230-7630
9 mm •kod produktu er1230-7510
6 mm •kod produktu er1230-7500
4,5 mm •kod produktu er1230-7490

NAKŁADKA DYSTANSOWA

349 UNIWERSALNA 4 - 18 MM
kod produktu er1230-5400/jeż

WSZYSTKIE MODELE

NAKŁADKA DYSTANSOWA

350 3 - 6 MM

kod produktu er1590-7500

BELLA / MOTION NANO

AKCESORIA

351
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ZESTAW NAKŁADEK DYSTANSOWYCH

352

DYFUZOR DO SUSZARKI

BELLINA / NETWORK / SUPER CUT 2 /
MOTION / GENIUS / MAGNUM

CZARNE
3 / 6 / 9 / 12 / 18 / 25 mm
kod produktu er1881-7170

353

COMPACT

CZARNY
kod produktu
er4325-7000

KOLOROWE
3 / 6 / 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm
kod produktu er1233-7050

Peleryna fryzjerska

kod produktu er0094-0121

354

Kołnierz do strzyżenia

kod produktu er0094-6120

kod produktu
er4300-7900

Pędzel fryzjerski - karkówka

355

kod produktu er00094-6080

357

450 ml •kod produktu er0094-6070

e

w
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358

Zestaw kolorowych grzebieni

12 sztuk •kod produktu er4502-7180

Spray konserwujący
chłodzący i smarujący
BLADE ICE

400 ml •kod produktu er2999-7900

359

Oliwka konserwująca
do ostrzy

200 ml •kod produktu er1854-7935

360

Spryskiwacz

Oliwka konserwująca
do ostrzy

118 ml •kod produktu er0230-1070

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl
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CZERWONY
kod produktu
er4325-7010
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UNIWERSALNY

kosmetyka profesjonalna
Silog Solingen to projekt, którego głównym celem jest kultywowanie tradycji Silog,
czyli dostarczanie na rynek polski najlepszych kosmetyków i narzędzi. Klienci Silog
mogą być pewni, że wszystkie produkty, które Silog posiada w swojej ofercie przeszły
testy potwierdzające ich jakość i użyteczność, a przy tym ich cena nie jest wygórowana. Współpraca z Silog to kolejny krok w kierunku optymalizacji biznesu.

FREZARKI

361
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Frezarka BEAUTY ONE

362

kod produktu b301

Frezarka BEAUTY PRO 45W

kod produktu b379

• Do manicure i stylizacji paznokci
• 6 zmiennych prędkości
od 3 000-12 000 obr./min.
• Długość: 18,5 cm
• Szerokość: 14,5 cm
• Wysokość:
7 cm
• Waga:
0,7g
• 6 prędkości
• W zestawie 7 frezów

363

Frezarka PROFI SET 110 W

kod produktu b360

• Przeznaczona do zabiegów manicure, pedicure oraz stylizacji paznokci metodą żelową i akrylową
• W komplecie: 2 frezy kamienne, 4 frezy diamentowe, frez filcowy, polerka, nasadka gumowa,
5 kapturków ściernych o różnych ziarnistościach
• Silnik chłodzony powietrzem
• Do 13 500 obr./min.
• Moc silnika 110W - obroty prawo/lewo
• Praktyczne etui/walizka

365

Frezarka PROMED 5040 SX

kod produktu pro5040

• Profesjonalna frezarka PROMED 5040 z płaszczem wodnym
• Zmienna prędkość obrotów od 0 do 40 000 obr./min.
• Przycisk Stand-by / w opcji – sterowanie nożne
• Napięcie: 230 V, 50 Hz lub 115 V, 60 Hz
• Łatwa wymiana frezów – system quick-lock
• Średnica pasujących frezów: 2,32-2,35
• Rączka z wbudowanym spryskiwaczem
• System chroniący przed przegrzaniem
• Wymiary: 20,7 x 16,3 x 24,5 cm
• Waga: 3,2 kg, waga rączki: 112g
• Czytelny panel sterujący
• Zbiornik wodny: 410 ml.
• Pamięć 3 programów
• Moc: 100 W

364

Frezarka PROMED 4030 SX-2

kod produktu pro4030 SX-2

• Przeznaczona do zabiegów manicure, pedicure
• Pochłaniacz pyłu
• Czytelny wyświetlacz LCD
• Wymiary: 225x170x230 mm
• Waga: ok. 2,6 kg
• Napięcie zasilania:
230 V / 50 Hz, 350 VA
(dostępny również jako:
115 V / 60 Hz, 350 VA)
• Turbina: 350 W
• Emisja hałasu: 62 dBA
• Prędkość do 30 000 obr./min.

366

Frezarka PROMED 2020

kod produktu pro2020

• Profesjonalna frezarka do manicure, stylizacji paznokci i pedicure
• Płynna regulacja prędkości do 20 000 obr./min.
• Ergonomiczna, mocna, pozbawiona wibracji rękojeść ze stali nierdzewnej
• Zasilanie: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz 800mA; S 24 VDC 1250 mA
• Pedał dostępny jako opcja (On/Off)
• Pobór mocy bez obciążenia: 0,27 W
• Waga: 450g Waga rękojeści: 160g
• 5 diod LED dla wskaźnika prędkości
• ASC (Automati c Speed Control)
• Profesjonalny uchwyt obrotowy
• Wymiary: 130x200x100 mm
• All-in-One Controller

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl

• Przeznaczona do manicure oraz stylizacji
paznokci metodą akrylową i żelową
• Do 12 500 obr./min.
• Moc silnika 45 W
• Płynna regulacja obrotów
• W komplecie:
3 frezy kamienne, 3 frezy diamentowe,
frez szczoteczka, frez filcowy, polerka
• Wygodne etui/walizka

FREZARKI, FREZY

51

367

Frezarka PROMED 620

368

kod produktu pro200620

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl

• Profesjonalna frezarka do manicure, stylizacji paznokci i pedicure
• Nowy design, biała obudowa, purpurowa, brokatowa rączka
• Standardowa średnica trzpienia frezów od 2,32 do 2,35 mm
• Płynna regulacja obrotów (prawo/lewo)
• Wymiary urządzenia 110x90x80 mm
• Wygodna i łatwa wymiana frezów
• Blokada bezpieczeństwa
• Do 20 000 obr./min.
• Wskaźnik prędkości
• Waga rączki 75g
• Moc 30 W

369

Frez diamentowy kulkowy
Ø 0,75 mm •kod produktu b1712/0,75
Ø 1,00 mm•kod produktu b1712/1,0
Ø 1,40 mm •kod produktu b1712/1,4
Ø 1,60 mm •kod produktu b1712/1,6
Ø 1,70 mm •kod produktu b1712/1,7

Zastosowanie:
• Do usuwania skórek przy wale paznokciowym
(frezy pow. 1 mm śr. również do usuwania
zrogowaciałej skóry przy odcisku)
• Do opracowywania wrastających paznokci
• Pomocny przy aplikacjach żelowych oraz akrylowych

372

Frez diamentowy cylindryczny
Ø 4,60 mm •kod produktu b1730/4,6

Zastosowanie:
• Do usuwania skórek przy wale paznokciowym
• Pomocny przy aplikacjach żelowych oraz akrylowych

375

Frez piaskowy stożkowy
kod produktu b1799/1

Frezarka PROMED ULTRA PRO S

kod produktu pro143220

• Zastosowanie manicure i pedicure
• Do zastosowania także przy modzelach i pęcherzach
• 13 elementów oprzyrządowania w zestawie
• Wygodna i łatwa wymiana frezu
• Ilość obrotów 13 000 obr./min.
• Kierunek obrotów: Lewo/Prawo
• Płynna regulacja obrotów
• Pakowana w etui

370

Frez diamentowy spiczasty
Ø 1,70 mm •kod produktu b1717/1,7

Zastosowanie:
• Do usuwania skórek przy wale paznokciowym
oraz do usuwania zrogowaciałej skóry przy odcisku
• Do opracowywania wrastających paznokci
• Pomocny przy aplikacjach żelowych oraz akrylowych

373

Frez diamentowy ekstra gruby
Ø 10,70 mm •kod produktu b1736/10,7

Zastosowanie:
• Do usuwania zrogowaciałej skóry, modzeli, nagniotków
• Do skracania i kształtowania paznokci przy pedicure

376

Frez piaskowy cylindryczny
kod produktu b1799/2

371

Frez diamentowy stożkowy
Ø 2,30 mm •kod produktu b1718/2,3

Zastosowanie:
• Do usuwania skórek przy wale paznokciowym
• Pomocny przy aplikacjach żelowych oraz akrylowych

374

Frez diamentowy stożkowy
Ø 4,50 mm •kod produktu b1745/4,5

Zastosowanie:
• Do usuwania skórek przy wale paznokciowym
• Pomocny przy aplikacjach żelowych oraz akrylowych

Frez szczoteczka

377 do czyszczenia pyłów
kod produktu b1799/3

Zastosowanie:
• Do skracania, kształtowania i matowienia naturalnych
paznokci
• Do usuwania skórek przy wale paznokciowym
• Pomocny przy aplikacjach żelowych oraz akrylowych

Zastosowanie:
• Do skracania, kształtowania i matowienia naturalnych
paznokci
• Do usuwania skórek przy wale paznokciowym
• Pomocny przy aplikacjach żelowych oraz akrylowych

Zastosowanie:
• Do czyszczenia frezów
• Do czyszczenia pyłków

FREZY, MANICURE, PEDICURE
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Frez gumowy

379

Ø 10 mm •kod produktu b1628T
Ø 13 mm •kod produktu b1629T

Zastosowanie:
• Frez bazowy do zamocowania kapturka ściernego

380

Cążki do skórek 10 cm

Zastosowanie:
• Do usuwania zrogowaciałej skóry, modzeli, nagniotków

381

Cążki do skórek 11 cm
Ostrze 3 mm •kod produktu ek5-60 RD
Ostrze 5 mm •kod produktu ek5-62 RD
Ostrze 7 mm •kod produktu ek5-64 RD
Ostrze 10 mm •kod produktu ek5-66 RD

Nierdzewna stal
Podwójna sprężyna

383

Cążki do paznokci boczne
Długość 10,0 cm •kod produktu ek7-10 R
Długość 13,0 cm •kod produktu ek7-16 R

Średnia ziarnistość:
Ø 10 mm •kod produktu b1628/sred.
Ø 13 mm •kod produktu b1629/grub.
Gruba ziarnistość:
Ø 10 mm •kod produktu b1628/sred.
Ø 13 mm •kod produktu b1629/grub.

382

Cążki do paznokci wracających
Długość 11,5 cm •kod produktu ek6-22 RD
Długość 13,0 cm •kod produktu ek6-32 RD

Nierdzewna stal
Podwójna sprężyna

384

Podważacz do skórek

Nierdzewna stal
Podwójna sprężyna

385

kod produktu ek4-54 R

Podważacz do skórek
kod produktu ek8-548 R

kod produktu ek4-56 R
Nierdzewna stal

kod produktu ek4-57 R

Nierdzewna stal

386

Podważacz dwustronny do skórek
kod produktu ek4-58 R

387

Pilnik do wrastających paznokci
kod produktu ek9-64 R

Nierdzewna stal

389

Dwustronny instrument kosmetyczny
kod produktu ek9-10 R

Nierdzewna stal

388

Dłutko do pedicure
1 mm •kod produktu ek8-20 R
2 mm •kod produktu ek8-22 R

Nierdzewna stal

390

Dwustronna łyżeczka kosmetyczna
kod produktu ek2-22 R

Nierdzewna stal

Oliwka do konserwacji cążkó

391 w długopisie OIL PEN 12 ml
kod produktu ek11-3

Nierdzewna stal

Nierdzewna stal

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl

Ostrze 3 mm •kod produktu ek5-50 ARD
Ostrze 5 mm •kod produktu ek5-52 ARD
Ostrze 7 mm •kod produktu ek5-54 ARD

Frez gumowy (opak. 10 szt. 1 rodzaju)

MANICURE, PEDICURE
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392

Pęseta niklowano - złocona

393

Wąska skośna •kod produktu ek1-12 NSG
Szeroka skośna •kod produktu ek1-14 NSG
Wąska prosta •kod produktu ek1-16 NSG
Szeroka prosta •kod produktu ek1-18 NSG
Prosta krab •kod produktu ek1-22 NSG

Pęseta antyalergiczna NEON stal nierdzewna
Skośna •kod produktu ek1-80 R neon

Dostępne kolory:
żółty, pomarańczowy,
różowy, czerwony,
zielony, niebieski

Niklowano - złocona

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl

394

Pęseta stal nierdzewna
Prosta krab •kod produktu ek1-220 R
Skośna krab •kod produktu ek1-214 R

395

Pęseta stal nierdzewna
Skośna•kod produktu ek1-80 R
Punktowa•kod produktu ek1-81 R

Nierdzewna stal

397

Tarka metalowa - wykonana ze stali
kod produktu ek8-60 R

Nierdzewna stal

Pęseta antyalergiczna

396 stal nierdzewna

Skośna•kod produktu ek1-80 R

Nierdzewna stal

Wkłady wymienne średnioziarniste

398 do tarki EKS Solingen10 szt.
kod produktu ek8-61 R

Nierdzewna stal

399

Cążki do skórek 10 cm

Ostrze 3 mm•kod produktu he/3-284 R
Ostrze 5 mm•kod produktu he/5-285 R
Ostrze 7 mm•kod produktu he/7-286 R

400

Cążki do skórek 10 i 11 cm
Ostrze 11 mm•kod produktu he/5-66 RD

Cęgi do paznokci wrastających 13 cm
kod produktu he/263 R

Cęgi do paznokci wrastających 12 cm
Ostrze klasyczne•kod produktu he/2661 R
Ostrze profilowane•kod produktu he/052 R

Nierdzewna stal
Podwójna sprężyna

Nierdzewna stal
Podwójna sprężyna

402

401

403

Cęgi do paznokci czołowe 12 cm
kod produktu he/812 R

Nierdzewna stal
Podwójna sprężyna

Nierdzewna stal
Podwójna sprężyna

404

Cęgi do paznokci czołowe 14 cm
kod produktu he/114 R

Nierdzewna stal
Podwójna sprężyna
Nierdzewna stal
Podwójna sprężyna

405

Cęgi do paznokci spiczaste 14 cm
kod produktu he/814 R

Nierdzewna stal
Podwójna sprężyna

406

Cęgi do paznokci boczne 12 cm
kod produktu he/253 R

Nierdzewna stal

407

Nożyczki tępo - ostre
kod produktu he/013 R

Nierdzewna stal

MANICURE, PEDICURE

408

Cążki do skórek 10 cm
kod produktu c/ca063124/060413

54

409

Cążki do skórek 10 cm
kod produktu c/ca063244/060317

Chromowane

Cęgi do paznokci boczne

411 SUPERIOR antyalergiczne 12 cm

410

Cęgi do paznokci boczne 12 cm
kod produktu c/ce058243/050308

Niklowane

412

Cęgi do paznokci dla diabetyków
kod produktu c/ce087637

Niklowane

413

Cęgi do paznokci boczne 10 cm
kod produktu c/ce161240/062301

kod produktu c/ce076124/05041
Chromowane
Dla diabetyków

Chromowane
Antyalergiczne

Nożyczki do paznokci
kod produktu c/no084129/085485

415

Nożyczki do skórek
kod produktu c/no106128/105480

Nożyczki do paznokci
kod produktu c/no152248/085300

418

Obcinacz do paznokci MAŁY
kod produktu c/ob056287/120384

kod produktu c/no111122/110484

Nożyczki do paznokci
kod produktu c/no153245/105305

Chromowane

419

Nożyczki do paznokci
kod produktu c/no154242/110309

Niklowane
Profilowane

Niklowane

420

Nożyczki do skórek

Chromowane
Profilowane

Chromowane

417

416

421

Obcinacz do paznokci DUŻY
kod produktu c/ob096245/115304

Niklowane

422

Obcinacz do paznokci POP ART
kod produktu c/11712

Z pojemnikiem

423

Hebel do pedicure
kod produktu c/1206/012405

Profesjonalny
Stal nierdzewna

424

INFOLINIA
801 000 825

Żyletki do hebla profesjonalnego
10 szt. •kod produktu c/2413/2420

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl
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Niklowane

MANICURE, PEDICURE
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425

Hebel do pedicure z tarką

Hebel do pedicure z tarką

426 i z zapasem żyletek (10 szt.)
kod produktu c/1504/015109

PASTELLO
•kod produktu c/1004/001016

427

POP ART
•kod produktu c/1004/001012

Wkłady wymienne do tarki

Tarka do pedicure z wymiennymi wkładami

428 do pedicure 4 szt.

infolinia: 801 000 825 • www.sklep.silog.pl • www.silog.pl

kod produktu c/03410
2x gruboziarniste,
2x średnioziarniste
PASTELLO
•kod produktu c/1004/001016

Wkłady wymienne do tarki

429 do pedicure 25 szt.

POP ART
•kod produktu c/1004/001012

430

Tarka ceramiczna do pedicure

kod produktu c/03451
25x gruboziarniste

PASTELLO
•kod produktu c/03916

431

Tarka metalowa do pedicure

432

PASTELLO
•kod produktu c/3004/003016

433

Pumeks
kod produktu c/03611

POP ART
•kod produktu c/03912

434

Pilnik do paznokci SZAFIROWY
5’’•kod produktu c/pi17512
6’’•kod produktu c/pi18012

436

Z zapasem•kod produktu c/3004/003010

POP ART
•kod produktu c/3004/003012

Pilnik ceramiczny do paznokci

PASTELLO
•kod produktu c/8804/008810

435

Tarka metalowa do pedicure

Pilnik do paznokci PÓŁKSIĘŻYC
Biały 100/180•kod produktu c/pi27110

POP ART
•kod produktu c/8804/008812

437

Pilnik do paznokci SZEROKI
Czarny 100/180•kod produktu c/pi27210

MANICURE, PEDICURE

438

Pomarańczowy 180/240
kod produktu c/pi27312

439

Pilnik do paznokci PROSTY
Zielony 320/320•kod produktu c/pi27412

Cążki do skórek 10 cm

442

3 mm•kod produktu vt/edition-3 ARD
5 mm•kod produktu vt/edition-5 ARD
7 mm•kod produktu vt/edition-7 ARD

440

Pilnik do paznokci PROSTY
Żółty 280/280•kod produktu c/pi27512

Cążki do skórek 10 cm
3 mm•kod produktu vt0359-3 ARD
5 mm•kod produktu vt0359-5 ARD
7 mm•kod produktu vt0359-7 ARD

Nierdzewne
Podwójna sprężyna

443

Cążki do skórek 10 cm

Nierdzewne
Podwójna sprężyna

444

3 mm•kod produktu vt0361-3 ARD
5 mm•kod produktu vt0361-5 ARD
7 mm•kod produktu vt0361-7 ARD

Cęgi do paznokci boczne 10 cm
Podw. sprężyna•kod produktu vt0368/10 R
Pojed. sprężyna•kod produktu vt0369/10 R

Nierdzewne
Pojedyńcza sprężyna

445

Cęgi do paznokci boczne z wzmacnianą sprężyną 14,5 cm
kod produktu vt0385/14,5 R

Nierdzewne
Sprężyna spiralna

Nierdzewne

446

Cęgi do paznokci boczne 14cm
kod produktu vt0387/14,5 RD

Nierdzewne
Podwójna sprężyna
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441

Pilnik do paznokci SZEROKI

56

MANICURE, PEDICURE

57

447

Nożyczki do skórek
niklowano•kod produktu vt017B

448

Nożyczki do skórek
niklowano - złocone•kod produktu vt0182

Niklowane

Pilnik do wrastających paznokci

450 dwustronny 15 cm prosty

Pilnik do wrastających paznokci

451 12 cm prosty
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Nierdzewny

Podważacz dwustronny

Podważacz dwustronny

452 z odpychaczem szeroki
kod produktu vt282 R

Nierdzewny

Podważacz dwustronny

454 z grotem i z odpychaczem

Nierdzewny

455

Pęseta skośna antyalergiczna
kolor (mix) •kod produktu vt0255 R color

kod produktu vt289 R

kod produktu vt300 2R

Nierdzewny

Łyżeczka kosmetyczna dwustronna
kod produktu vt308 R

Pęseta skośna nierdzewna
kod produktu vt0260 R

Nierdzewna

Antyalergiczna
Stal nierdzewna

Nierdzewny

457

Pęseta skośna nierdzewna
kod produktu vt0241 R

Nierdzewna

459

niklowane•kod produktu vt0183

Niklowane

kod produktu vt311/12 R

453 z podwójnym odpychaczem

Nożyczki do paznokci

Niklowano - złocone

kod produktu vt312/15 R

456

449

458

Pęseta skośna nierdzewna
kod produktu vt0243 R

Nierdzewna

460

Pęseta skośna nierdzewna
kod produktu vt0258 R

Nierdzewna

INFOLINIA
801 000 825

Nierdzewna

461

Pęseta skośna nierdzewna
kod produktu vt0259 R

Nierdzewna

MANICURE, PEDICURE

462

KREM DO RĄK
Hand Cream

58

463

MAŚĆ DO ZROGOWACIAŁEJ,
WYSUSZONEJ I SZORSTKIEJ SKÓRY

464

MAŚĆ DO ZROGOWACIAŁEJ,
WYSUSZONEJ I SZORSTKIEJ SKÓRY

466

469

470

472

KREM SILNIE ODŚWIEŻAJĄCY
DO STÓP
Energie aus der natur

75 ml•kod produktu FP/100

150 ml•kod produktu FP/315

KREM SILNIE ODŚWIEŻAJĄCY
DO STÓP

Fusscreme mit lipiden

Fusscreme mit lipiden

Energie aus der natur

PŁYN DO KĄPIELI

Fussbad mit hornhautweicher

OLEJEK PIELĘGNACYJNY DO

473 PAZNOKCI I SKÓREK
Nagelol

150 ml•kod produktu FP/500
1000 ml•kod produktu FP/510

450 ml•kod produktu FP/110

KREM SILNIE NAWILŻAJĄCY DO
SUCHYCH I WRAŻLIWYCH STÓP

450 ml•kod produktu FP/310

Fusscreme mit lipiden

471

75 ml•kod produktu FP/200
Schrunder-Wunder

KREM SILNIE NAWILŻAJĄCY DO
SUCHYCH I WRAŻLIWYCH STÓP

75 ml•kod produktu FP/300

150 ml•kod produktu FP/215

KREM SILNIE NAWILŻAJĄCY DO
SUCHYCH I WRAŻLIWYCH STÓP

467
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468

MAŚĆ DO ZROGOWACIAŁEJ,
WYSUSZONEJ I SZORSTKIEJ SKÓRY

450 ml•kod produktu FP/210

Schrunder-Wunder

Schrunder-Wunder

15 ml•kod produktu FP/400

465

10 ml•kod produktu FP/299

30 ml•kod produktu FP/250
75 ml •kod produktu FP/275

Schrunder-Wunder

MAŚĆ DO ZROGOWACIAŁEJ,
WYSUSZONEJ I SZORSTKIEJ SKÓRY

Silog Dystrybucja Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Wiertnicza 149 •02-952 Warszawa
NIP: 951-238-46-98
Centrum Edukacyjne Akademia Silog /
Centrum Pięknych Włosów Tahe Shopping Warszawa
ul. Wiertnicza 149 •02-952 Warszawa
tel.: +48 22 651 72 56
tel.: +48 22 651 72 57
tel.: +48 22 651 72 58
fax: +48 22 651 75 08
e-mail: biuro@silog.pl
Centrum Pięknych Włosów Tahe Shopping Białystok
ul. Kaczorowskiego 7/9 •15-375 Białystok
tel.: 512-559-322
e-mail: bialystok@silog.pl
Centrum Pięknych Włosów Tahe Shopping Wrocław
ul. Jedności Narodowej 63/65•50-261 Wrocław
tel.: 512-559-112
e-mail: wroclaw@silog.pl
Autoryzowane Centrum Serwisowe i Regeneracji
ul. Wiertnicza 149 • 02-952 Warszawa
tel.: +48 22 651 72 56 do 58 wew. 3
e-mail: serwis@silog.pl

INFOLINIA:

801 000 825

www.silog.pl
www.sklep.silog.pl
www.tahe.pl
www.sklep.tahe.pl
www.sklep.taheshopping.pl

