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tahe // kraków // maj // wydarzenie

święto tahe w krakowie

13-15 maja kraków
Kiedy pod koniec ubiegłej dekady firma Silog rozpoczynała współpracę z hiszpańską marką
TAHE, Polska stała się dwudziestym siódmym krajem posiadającym dystrybucję tych
kosmetyków. W ciągu kilku lat liczba ta wzrosła do sześćdziesięciu. W tym czasie
laboratorium TAHE opracowało dziesięć nowych linii produktów do pielęgnacji, stylizacji,
koloryzacji i specjalistycznych zabiegów fryzjerskich. Nowości trafiały także do Polski, a
Tahe zdobywało w naszym kraju co raz większą renomę i uznanie. Nim się obejrzeliśmy
okazało się, że Tahe jest w Polsce niemal 10 lat, a to okazja, która trzeba uczcić.
Dlatego Tahe Polska z wspólnie przedstawicielami hiszpańskiej centrali zaprasza na wielkie
międzynarodowe wydarzenie fryzjerskie Tahe: Cracovia a tu aire w dniach 13-15 maja w
Krakowie.
Bohaterem tego niezwykłego wydarzenia będzie Carles Sánchez. To gwiazda hiszpańskiej, i
nie tylko, sceny fryzjerskiej. O tym doświadczonym styliście z Barcelony głośno zrobiło się
gdy w 2001 roku wraz z Sonią Neri stworzył duet Pelsynera . Ich niesamowity talent i
wyobraźnia zaowocowały wieloma prestiżowymi konkursami i nagrodami oraz
przynależnością do prestiżowych grup, takich jak: takich jak Vidal Sassoon, Trevor Sorbie,
Tony&Guy, Rita Rusk, Sacohair o Tigi en Italia, Londres y Nueva York. Carles Sánchez ma
niesamowite doświadczenie poparte wieloma wydarzeniami szkoleniowymi, seminariami,
pokazami prezentowanymi zarówno w Europie, jak i w Ameryce.
W ramach dziesiątych urodzin Tahe Polska Carles Sánchez zaprezentuje swoją najnowszą
kolekcję fryzur oraz przeprowadzi Warsztaty Master Class. Wyjątkowym wydarzeniem
będzie również Wykład Motywacyjny dyrektora ds. sprzedaży Tahe José Fernándeza
Belmonte.
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święto tahe w krakowie

PROGRAM
13 MAJA
• Zameldowanie i śniadanie w hotelu
Ibis
lub Novotel.
• Transfer do centrum Manggha.
• Pokaz Carles Sánchez Pelsynera.
• Przejazd do starej fabryki piwa.
•Kolacja w formie bufetu z
degustacją piwa.
• DJ Party.

14 MAJA
• Nocleg w hotelu Ibis lub hotelu
Novotel.
• Czas wolny lub Warsztaty Master
Class z Carlesem Sánchezem
lub kurs motywacyjny z José
Fernándezem Belmonte (warsztaty i
kurs dodatkowo płatne).
• Wolne popołudnie.
• W nocy: transfer do Club Choice party pożegnalne.
15 MAJA
• Wymeldowanie.
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święto tahe w krakowie

bilety
OPCJA A:
1300 zł + Vat / 1600 punktów Tandem
Tahe
Zakwaterowanie (Hotel Ibis) + Gala
Kraków
(cena nie zawiera warsztatów i
kursu)
OPCJA B:
1500 zł + Vat / 1900 punktów Tandem
Tahe
Zakwaterowanie (Hotel Novotel +
Gala Kraków
(cena nie zawiera warsztatów
i kursu)

OPCJA C:
405,69 zł + Vat / 500 punktów
Tandem Tahe
Warsztaty Master Class z Carles
Sánchez Pelsynera
OPCJA D:
162,60 zł + Vat / 200 punktów
Tandem Tahe
Bilet na Show Carles Sánchez
Pelsynera
OPCJA E:
81,30 zł + Vat / 100 punktów Tandem
Tahe
Kurs Motywacyjny z José
Fernándezem Belmonte

tahe // alicante// październik // wydarzenie

wyjazd integracyjno-szkoleniowy

19-26 października alicante
Tahe Polska zaprasza na siedem niezapomnianych dni pełnych słońca, wypoczynku i
uśmiechu na Costa Blanca, czyli hiszpańskie „Białe Wybrzeże”. To jeden z najpiękniejszych
regionów turystycznych w Hiszpanii, położonych nad Morzem Śródziemnym, a na jego
niezwykłość składają się piękne plaże, wspaniałe krajobrazy, liczne jaskinie, zatoczki, ruiny
zamków oraz historyczne miasteczka. Gości Tahe Polska będziemy mieli przyjemnośc
podejmować w Gran Bali - najwyższym hotelu w Europie, który zapewni niesamowite,
panoramiczne widoki.
Podczas tej niesamowitej wycieczki do Benidorm pod Alicante będzie okazja do zatopić się
w wiedzy szkoleniowej Tahe, którego siedziba i fabryka mieści się nieopodal, a także
odpocząć w promieniach hiszpańskiego słońca, aktywnie spędzić czas, skorzystać ze strefy
wellness z sauną i ofertą zabiegów kosmetycznych, czy też poćwiczyć na siłowni. Posiłkami
w formie bufetu goście mogą delektować się w dwóch hotelowych restauracjach. Do
dyspozycji jest również bar przy basenie i dyskoteka z barem.
Hotle Gran Bali znajduje się w spokojnej dzielnicy miasta Benidorm pod Alicante i jest
oddalony o zaledwie 5 minut spacerem od plaży Poniente. Benidorm w dzień jest pełen
życia, ale dopiero w nocy rozkwita i pokazuje swoje wspaniałe oblicze. Cudownie oświetlony
deptak wzdłuż morza, który stanowi idealne miejsce na długie spacery, pozwala wieczorem
się zrelaksować i odprężyć. Brzmi fajnie? Jeźcie tam z Tahe Polska!
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PROGRAM
19 października
• Wylot z Warszawy
• Zakwaterowanie w Gran Hotel Bali
• Kolacja i nocleg w hotelu
20-25 października
• Pobyt w hotelu. Śniadanie, obiad i
kolacja wliczone w cenę.
• Czas wolny, na relaks i wycieczki
fakultatywne (resort oferuje liczne
zajęcia sportowe, rozrywki i
animacje)
• Zwiedzanie nowej fabryki Tahe

26 października
• Śniadanie w hotelu.
• Transfer i wylot do Polski na
lotnisko Chopina w Warszawie.
Program nie obejmuje:
• Wycieczek fakultatywnych oraz
dojazdów.
• Wyżywienia podczas wyjazdów
poza hotel.
Program szczegółowy wyjazdu zostanie
podany w późniejszym terminie.

cena
Cena 2990 pln
lub punkty z programu Tahe Tandem

tahe // tandem // program // nagrody

tahe tandem: nagrody za zakupy
W ramach nagród za punkty

tahe tandem:

zaproszenie na Święto Tahe,
wyjazd do Alicante,
szkolenia i pokazy Tahe.

Z radością zapraszamy fanów marki Tahe do udziału w kolejnen odsłonie
programu Tahe Tandem. To program lojalnościowy, który polaega na zbieraniu
pukntów, które przyznawane są za zakupy Tahe. Natępnie punkty możecie
wymieniać na świetne nagrody. Za zakup dowolnego produktu o cenie
hurtowej z aktualnego cennika w wartości z przedziału 1-100 PLN uczestnik
progamu Tahe Tandem otrzyma 10 punktów. I tak: 100 pln = 10 pkt | 200 pln
= 20 pkt | 500 pln = 50 pkt | 1000 pln = 100 pkt | 2000 pln = 200 pkt.
W ramach dostępne są szkolenia Tahe Polska, uczestnictow w Święcie Tahe
w maju w Krakowie, czy wyjazd intergracyjno-szkoleniowy do Alicante.
Aby zarejestrowąc się w programie i dowiedzieć więcej o nagrodach, należy
wejść na adres: www.tahe.pl/tandem-tahe/
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tahe shopping: zarabiaj więcej

Kilka lat temu centrala Tahe w Hiszpanii wprowadziła w tym kraju system
odsprzedaży produktów Tahe w salonach fryzjerskich. Okazało się, że jest to
strzał w 10! Zadowoleni byli wszyscy – fryzjerzy, bo okazało się, że są w stanie –
przy tej samej liczbie klientów – zarobić nawet o 40 % więcej, klientki, bo mogły
na miejscu kupić produkty, które doskonale nadawały się do pielęgnacji
włosów po zabiegach Tahe oraz producent, bo zwiększył sprzedaż. Sytuacja
idealna dla wszystkich.
Korzystając z przykładu Hiszpanii postanowiliśmy rozwijać program Tahe
Shopping także w Polsce. Przygotowaliśmy ofertę, która pozwala fryzjerom
zakupić produkty do odsprzedaży klientkom w bardzo dobrych cenach, jak
również szafki, które mogą zainstalować w swoim salonie i prezentować na
nich produkt dostępne w ramach programu.
Zadowolony klient, zadowolony fryzjer, zwiększony zysk – czyż program Tahe
Shopping nie jest idealny? Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:
info@tahe lub telefonicznie 663-999-207.
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tahe shopping: pakiet I
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tahe shopping: pakiet II
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tahe shopping: pakiet II

tahe // nowość // organc care // koloryzacja

organic care: organiczna koloryzacja

Dwa lata temu Tahe wprowadziło na rynek serie Organic Care, doskonałe produkty
orgraniczne do pielęgnacji włosów. Ciągle jednak marzyliśmy o całkowitej nowości na rynku
- ekologicznej, naturalnej, organicznej, a przy tym trwałej, profesjonalnej i bezpiecznej
farbie od włosów.
Tahe, znane ze swojej drobiazgowej i doprowadzonej do perfekcji proceduty tworzenia,
testowania i wprowadzania na rynek nowych produktów, i tym razem spisało się na medal.
Chociaż musieliśmy czekać dwa lata - było warto. Farby Orgnaic Care są doskonałe, trwałe,
mają żywe i pełne kolory, a przy tym są organiczne, zdrowe, bezpieczne - zarówno dla
klientów, fryzjerów, jak i środowiska. My jesteśmy już po pierwszych testach i pracy na
nowych farbach Organic Care. Polskich fryzjerów i przedstawicieli branży fryzjerskiej
zapraszamy na wielką polską premerę podczas Targów Look w Poznaniu 6-7 kwietnia.
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organic care: organiczna koloryzacja

PERMANENTNA KOLORYZACJA TAHE ORGANIC CARE
W składzie nie znajdziecie PPD, silikonów, parabenów, parafin czy amoniaku, co sprawia, że
jest to właściwie produkt idealny - dba zarówno o wygląd i zdrowie włosów równocześnie
szanując środowisko naturalne.
Sekretem koloryzacji Tahe Organic Care są odżywcze olejki roślinne, które zachowują
trwałość koloru i wzmacniają działanie pigmentów, które odsłaniają kolor z wnętrza włókna
włosa z niezwykłym naturalnym efektem. Połączenie olejków z avocado, orzechów pracaxi i
soi zapewnia włosom naturalną, zmysłową fakturę, a także ochronę, odżywienie, pełny
kolor i lustrzany połysk.
Tekstura farby o konsystencji żelu sprawia, że jest ona bardzo łatwa, wydajna i przyjemna w
nakładniu. O wyjątkowe wrażenia sensoryczne dbają subtelne nuty kwiatowe magnolii
i bergamotki.
KOLORYZACJA TAHE ORGANIC CARE:
100% pokrycie siwych włosów
Trwały i długotrwały kolor
Klarowanie mocy do 3 tonów
Trwałe, intensywne kolory z lustrzanym połyskiem

tahe // szkolenia // nowość // wiedza

szkolenia tahe: Fresh Light i Air Touch

Ciągły rozwój i poszerzanie wiedzy to priorytet dla Tahe Polska. Sami dużo się uczymy
i chcemy tę wiedzę dalej przekazywać naszym klientom i współpracownikom. Dlatego
wprawdzamy nowości do naszej oferty szkoleniowej i zapraszamy na szkolenia Fresh Light
i Air Touch.
Air Touch to metoda, którą będziemy pracować podczas szkolenia wykorzystywana jest
przez najlepszych kolorystów i najlepsze akademie fryzjerskie na świecie. Pozwala na
uzyskanie pięknych, naturalnych, przenikających się odcieni i łatwe uzupełnianie odrostu.
Technika pozwala na uzyskanie pojaśnień bez trudnych do zatonowania ciepłych przejść
pomiędzy tonami. Niezawodnie sprawdza się przede wszystkim w przypadku włosów
naturalnych, podczas pierwszych rozjaśniań oraz do usuwania nieudanych, odrośniętych
oraz brzydkich ombre na długich włosach. Pozwala na rozjaśnienie włosów z zachowaniem
naturalnej podstawy bez konieczności jej farbowania ani tonowania, bo przejścia pomiędzy
naturalnym odcieniem a pojaśnieniami są tak łagodne i niewidoczne, że wystarczy
pastelowe tonowanie blondu, aby kolor był kompletny. Nie potrzeba do tego dodatkowych,
skomplikowanych zabiegów technicznych stosowanych w tradycyjnych metodach, typu
repigmentacja, czy dwie różne mieszanki tonujące.
Fresh Light jest hitem i nr 1 wśród fryzjerów na świecie. To koloryzacja z łagodnym
przejściem, przenikaniem włosów ciemniejszych od nasady w jasne końce. Pracując tą
techniką jesteśmy w stanie perfekcyjnie pokryć linię odrostu jak również odświeżyć
długości i końce. To obecnie najmniej inwazyjna metoda farbowania włosów, która daje
spektakularne efekty.

kalendarz szkoleń tahe znajdziecie na stronie
www.tahe.pl
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EKO SILOG: zdrowa akcja, niskie ceny

Zapraszamy do akcji „Bądź eko z Silogiem”. To okazja do zrobienia wiosennych
porządków i kupienia nowego elektro sprzętu nawet 40% taniej!
Na czym polega akcja? Na wymianie starego, zużytego elektrosprzętu
fryzjerskiego lub kosmetycznego na nowy w bardzo korzystnej cenie. Starą np.
maszynkę lub frezark do utylizacji należy przynieść do Centrum Pięknych
Włosów Wiertnicza 149 na warszawskim Wilanowie, CPW Białystok ul.
Kaczorowskiego 7/9 lub przekazać naszym doradcom handlowym, wówczas
można skorzystać z super oferty na nowy sprzęt – otrzymując nawet do 40%
rabatu.
Serdecznie zachęcamy was do udziału w akcji, bo problem utylizacji sprzętu
elektrycznego to ważna sprawa. Elektrośmieci zawierają substancje, które
mogą być bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. W skrajnych
przypadkach substancje przedostające się do gleby w wyniku nieodpowiedniej
utylizacji takiego sprzętu mogą spowodować zatrucie organizmów ludzi i
zwierząt. Dlatego tak ważne jest przekazywanie elektrycznych odpadów do
specjalnych punktów, w których zostaną one poddane procesom recyklingu, a
szkodliwe substancje w odpowiedni sposób unieszkodliwione.
Na które sprzęty otrzymają Państwo rabat w ramach naszej akcji? Pełny wykaz
znajdą Państwo poniżej.
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EKO SILOG: szlachetna akcja, niskie ceny

ZESTAW SZCZOTEK JAGUAR
144,00 PLN (REGULARNA 199,00)

ZESTAW GRZEBIENI JAGUAR
POMARAŃCZ/MIĘTA/FIOLET/CZARNY
89,00 PLN (REGULARNA 145,00)

ZESTAW MASZYNEK ERMILA
MOTION I NANO W WALIZCE
934,00 PLN (REGULARNA 1825,00)

GORĄCE NOŻYCZKI JAGUAR
TCC THE CARE CUT
4065,00 PLN (REGULARNA 6210,00)

ZESTAW MASZYNEK FRYZJERSKICH
ERMILA BELLINA I BELLA
710,00 PLN (REGULARNA 1304,00)

SUSZARKA DO WŁOSÓW
JAGUAR HD CALIMA
186,00 PLN (REGULARNA 290,00)

SUSZARKA DO WŁOSÓW
SUSZARKA ERMILA COMPACT 2000 W
PROSTOWNICA ERMILA
ERMILA PROTECT 1500
GRAFIT, CZERWONA, MIDNIGHT BLUE
NEW STYLISSIMA CERAMIC
130,00 PLN (REGULARNA 218,00)
214,00 PLN (REGULARNA 408,00) CENA 150,00 PLN (REGULARNA 283,00)
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EKO SILOG: szlachetna akcja, niskie ceny

PROSTOWNICA ERMILA
MAGIC STRAIGHT+
167,00 PLN (REGULARNA 298,00)

OSTRZE DIAMOND 5W1
(BELLINA/ GENIUS/ MOTION)
158,00 PLN (REGULARNA 251,00)

NOŻYCZKI FRYZJERSKIE
JAGUAR JAY 2 5,5" , 6"
93,00 PLN (REGULARNA 189,00)

PROSTOWNICA CERAMICZNA
JAGUAR ST 300
150,00 PLN (REGULARNA 263,00)

OSTRZE STANDARD
(BELLINA/ GENNIUS/ MOTION)
139,00 PLN (REGULARNA 232,00)

DEGAŻÓWKI FRYZJERSKIE
JEDNOSTRONNE JAY 2 6"
102,00 PLN (REGULARNA 241,00)

OSTRZE DO MASZYNKI
SUPER CUT II REX
108,00 PLN (REGULARNA 158,00)

OLIWKA KONSERWUJĄCA
DO OSTRZY WAHL 118 ML
15,00 PLN (REGULARNA 26,00)

NOŻYCZKI FRYZJERSKIE JAGUAR
PRE STYLE ERGO POLEROWANE 5"
CENA 149,00 PLN (REGULARNA 209,00)
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EKO SILOG: zdrowa akcja, niskie ceny

MASZYNKA TRYMER BEZPRZEWODOWY
ERMILA BELLA GRAFIT/ CZERWONA
354,00 PLN (REGULARNA 532,00)

MASZYNKA FRYZJERSKA
BEZPRZEWODOWA ERMILA GENIUS
522,00 PLN (REGULARNA 982,00)

MASZYNKA BARBERSKA
PRZEWODOWA TONDEO DUKE
365,00 PLN (REGULARNA 516,00)

LOKÓWKA CERAMICZNA IONIC
DIGITAL 25MM
150,00 PLN (REGULARNA 326,00)

MASZYNKA FRYZJERSKA
PRZEWODOWA JAGUAR CM 2000
233,00 PLN (REGULARNA 439,00)

SUSZARKA CERIOTTI
WANTED BLACK 2000 W
CENA 153,00 PLN (REGULARNA 266,00)

jaguar // nożyczki // uwaga // podróbki

JAGUAR SOLINGEN: UWAGA NA PODRÓBKI
Drodzy klienci, fryzjerzy, właściciele salonów i firm fryzjerskich – uważajcie, bądźcie czujni
i nie dajcie się oszukać! Na rynku pojawiło się dużo nożyczek sygnowanych JAGUAR
SOLINGEN, które NIE SĄ ORYGINALNE! Są drastycznie gorszej jakości niż oryginał i w
nieadekwatnie niskiej cenie. ORYGINALNE nożyczki JAGUAR SOLINGEN mają na
opakowaniu CERTYFIKAT ORYGINALNOŚCI SILOG jedynego, wyłącznego, oficjalnego
dystrybutora w Polsce.
SKĄD SIĘ BIORĄ PODRÓBKI
Jako, że JAGUAR SOLINGEN to jedna z najlepszych marek fryzjerskich na świecie pokusa
dla przestępców jest olbrzymia. Niestety cierpią na tym producent, uczciwi przedsiębiorcy,
a przede wszystkim fryzjerzy i ich klienci. PODRÓBKI, najczęściej z fabryk z Azji, są słabej
jakości, niedopracowane, ze słabej stali, szybko się tępią, nie strzygą dokładnie i nawet
jeśli kosztują mniej, to bardzo szybko nadają się tylko na śmietnik, więc ich kupowanie jest
zupełnie nieopłacalne. Innym sposobem oszustów jest wykorzystywanie odpadów
produkcyjnych. Produkcja w fabryce JAGUAR SOLINGEN jest bardzo rygorystyczna i
spełnia najwyższe światowe standardy jakości. Każdy, nawet najmniejszy błąd podczas
wieloetapowego procesu powstawania nożyczek, powoduje, że trafiają one złom.
W JAGUAR SOLINGEN nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o jakość produktu, musi
być doskonały. Niestety, ostatnimi czasy, oszuści zdołali pozyskać odpady produkcyjne i po
złożeniu z wadliwych, złomowanych elementów w nożyczki, sprzedają je jako oryginalne.
Na pierwszy rzut oka takie nożyczki nie różnią się specjalnie od oryginałów, różnice
wychodzą na jaw podczas użytkowania – nożyczki ciągną włosy, są tępe, źle skręcone lub
pękają. Oczywiście kosztują znacznie mniej od tych z oficjalnej dystrybucji z hologramem
oryginalności, ale w efekcie zamiast oszczędności fryzjer bardzo szybko musi ponieść
dodatkowy koszt – nowych nożyczek.
Trzeci sposób nieuczciwych dystrybutorów to sprzedaż nożyczek w cenie niezwykle
atrakcyjnej, które wydają się oryginalne, ale pochodzą z źródła nieznanego ani
producentowi ani oficjalnemu i wyłącznemu dystrybutorowi w Polsce. Skąd się zatem
biorą, często w cenie sprzedaży niższej niż koszt wyprodukowania pary nożyczek – tu
prosimy się domyśleć…
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JAGUAR SOLINGEN: UWAGA NA PODRÓBKI
JAK UNIKNĄĆ PODRÓBEK I NABIJANIA KIESZENI OSZUSTOM
JAGUAR SOLINGEN to firma z ponad 80-letnią tradycją, doskonałą opinią, doświadczeniem
w produkcji najwyższej klasy nożyczek. Z troski o klientów i własną renomę wybrał 25 lat
temu swojego wyłącznego i jedynego przedstawiciela w Polsce, dając mu pełnię praw do
wyłącznej dystrybucji na terenie naszego kraju – FIRMĘ SILOG. Zdaniem producenta to
właśnie SILOG zapewnia uczciwą, rzetelną i kompetentną obsługę polskich fryzjerów i firm
fryzjerskich. Dlatego, aby mieć pewność, że w Państwa ręce trafiają oryginalne nożyczki
JAGUAR SOLINGEN, prosimy się upewnić, że na ich opakowaniu znajduje się CERTYFIKAT
ORYGINALNOŚCI SILOG.
Zakup każdych innych – pozbawionych takiego hologramu nożyczek – wiąże się z ryzykiem,
że są podróbkami lub pochodzą z przestępstwa.
PROSIMY O POMOC: MASZ WĄTPLIWOŚCI – REAGUJ
W związku z pojawieniem się na polskim rynku wielu nożyczek podszywających się pod
oryginalne produkty JAGUAR SOLINGEN lub pochodzących z nieznanego źródła, oficjalny
dystrybutor SILOG oraz producent JAGUAR SOLINGEN apelują o pomoc i przekazanie
informacji, gdy tylko mają Państwo wątpliwości, co do oryginalności kupowanych
nożyczek. Wierzymy, ze z Państwa pomocą uda się wyeliminować z rynku produkty
podszywające się pod oryginalne nożyczki JAGUAR SOLINGEN. Jeśli natkną się Państwo
na wątpliwy towar prosimy o kontakt z nami:
SILOG
Wiertnicza 149, Warszawa lub Okulickiego 7/9, Piaseczno
tel: 801-000-825
e-mail: bok@silog.pl www.silog.pl
Zawiadomienie producenta:
United Salon Technologies GmbH
Ketzberger Strasse 34
42653 Solingen
tel: +49 (0)212 252070
e-mail: info@jaguar-solingen.com
i zgłoszenie informacji o podrobionym produkcie na najbliższy komisariat policji.
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babyliss pro: nowość sprzętowa

BABY SLEEK MINI
PROSTOWNICA
120,00 PLN

PROSTOWNICA
SLEEK EXPERT EP 24 MM CZERWONA
370,00 PLN

MINI KARBOWNICA
120,00 PLN

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW WILGOTNYCH
EP 38 MM GRAFITOWA
370,00 PLN

PROSTOWNICA Z BOCZNYMI
PŁYTKAMI DO KRĘCENIA LOKÓW
299,00 PLN

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW WILGOTNYCH
EP 38 MM ZÓŁTA
370,00 PLN

BABY SLEEK MINI
PROSTOWNICA
120,00 PLN

PROSTOWNICA EP 1 5 MM
235,00 PLN

babyliss pro// nowość // sprzęt // cięcie i stylizacja

babyliss pro: nowość sprzętowa

LOKÓWKO-PROSTOWNICA 3W1
299,00 PLN

KARBOWNICA 60 MM
260,00 PLN

KARBOWNICA EP 38 MM
260,00 PLN

MIRACURL
URZĄDZENIE DO KRĘCENIA LOKÓW
599,00 PLN

OBROTOWA
SZCZOTKO - LOKÓWKA 40 - 50 M M
330,00 PLN

WAŁKI CERAMICZNE WELUROWE 20
299,00 PLN
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babyliss pro: nowość sprzętowa

SUSZARKA KOMPAKTOWA
Z JONIZACJĄ VULCANO
2200 W CZARNA
320,00 PLN

SUSZARKA Z JONIZACJĄ
CARUSO 2400 W
CZARNA
320,00 PLN

SUSZARKA Z JONIZACJĄ
EXCESS 2600 W
350,00 PLN

METALOWA SUSZARKA BARBERSKA
2000 W STEEL FX
649,00 PLN
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babyliss pro: nowość sprzętowa

TRYMER PRZEWODOWY
Z OSTRZEM T-BLADE
290,00 PLN

MINI TRYMER DO MIEJSCOWEGO
WYCINANIA WŁOSÓW,
(TEŻ Z NOSA I USZU)
75,00 PLN

MASZYNKA BEZPRZEWODOWA
DO PODGALANIA
280,00 PLN

KOMPLET KLIPSÓW
"KROKODYKLKÓW"
29,00 PLN

wahl// nowość // sprzęt // barber

wahl: nowość sprzętowa

MASZYNKA BEZPRZEWODOWA
CORDLESS TAPER
550,00 PLN

WAHL TRYMER
WIDE DETAILER
550,00 PLN

GOLARKA WAHL
MOBILE SHAVER
138,00 PLN

PROSTOWNICA WAHL
CUTEC ADVANCED
193,00 PLN

więcej sprzętu wahl
na www.b2b.silog.pl

I

kontakt
Okulickiego 7/9 piaseczno 05-500
wiertnicza 149 Warszawa 02-952
kaczorowskiego 7 Białystok 15-375
(22) 651-72-56 (58)
663-999-207
info@tahe.pl

