Miłość od pierwszego przedłużenia®

LP

NAZWA TOWARU

Cena detaliczna
brutto w zł

PASEMKA SYNTETYCZNE
1 Pasemka długość 52 cm , waga 1 pasemka - 0,6 grama RINGI/KERATYNA
1,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #16, #613, #27, #22, #613/2, #613/1B, #613/4, #RU – RUDOCZERWONE
Pasemka długość 52 cm, waga 1 pasemka – 0,6 grama – kolorowe
2
RINGI/KERATYNA
1,00 zł
Dostępne kolory: Blue curacao, Pinky pink, Tropical green, White snowflakes, Orange, Violetta, Real red, yellow,
Dark brown (#2), Sweet blond (#613), Night black (#1), Sweet chocolate (#4), Honey (#22), 1B-kawowy brąz, 27miedziane,
Tylko ringi:Lazurowe, Lila Fiolet, Cytrynka, Fuksja/różfiolet, Miętowe/pistacja, Rude marchewkowe
3

Włosy syntetyczne 52-55 cm 0,6 gram LOOP –z ringami na pętelce, 20 szt.
25,00 zł
Dostępne kolory: 1 » 1B » 2 » 4 » 16 » 613 » 27 » 22 » 613/22 » 24 » 613/2 » 60/4 » 350 -RUDOCZERWONE

Zestaw do przedłużania - 100 szt. syntetycznych pasemek 52-55 cm, W
ZESTAWIE: cążki, szydełko z zapadką, mikroringi 100 szt.
129,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613
PASEMKA NATURALNE: RINGI LUB KERATYNA 0,5G
5 Włosy INDYJSKIE 35-38cm
1,55 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6,#7,#10, #16,#24,#27, #613, #60, #22, #350,#130,#99J,
6 Włosy INDYJSKIE 45-48cm
1,75 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6,#7,#10, #16,#24,#27, #613, #60, #22, #350,#130,#99J,
7 Włosy INDYJSKIE 55-58cm cm
2,15 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6,#7,#10, #16,#24,#27, #613, #60, #22, #350,#130,#99J,
PASEMKA EUROPEJSKIE RINGI KERATYNA 50-55CM 3,99/SZTUKA
PASEMKA EUROPEJSKIE RINGI KERATYNA 40-45CM 3,69/SZTUKA
1,1B,2,4,6,10,16,22,7,613,60
8 Włosy indyjskie 52-55cm, 0,6 g, z ringami na pętelki LOOP
1,99 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #7, #10, #613, #24, #60, PĘCZKI PO 20SZTUK MOŻNA MIESZAĆ
TWORZĄC BALEJAŻE
PASEMKA NATURALNE: RINGI LUB KERATYNA 0,7G
9 Włosy indyjskie 35-38 cm 0,7 grama TYLKO KERATYNA
1,70 zł
10 Włosy indyjskie 45-48 cm 0,7 grama
2,19 zł
11 Włosy indyjskie 55-58 cm 0,7 grama
2,70 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6,#7,#10, #16,#24,#27, #613, #60, #22, #350,#130,#99J,
12 Włosy indyjskie 45-47 cm 0,5 grama kolorowe RINGI/KERATYNA
2,19 zł
Dostępne kolory: ZIELONY, NIEBIESKIE, FIOLET, BURGUND, FUKSJA, RÓŻ, JASNY RÓŻ, INTENSYWNA
CZERWIEŃ, CZERWIEŃ ŁOSOSIOWA, RUDY, PLATYNA, JASNY BLOND, POPIELATY BLOND,
CZEKOLADA, CZARNY, OBERŻYNA, BRĄZ
4

13 MINI STARTER: Zestaw do przedłużania - 100 szt. pasemek indyjskich do 40
cm, cążki, szydełko z zapadką, 100 mikroringów, instrukacja zakładania włosów
159,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6,#7,#10, #16,#24,#27, #613, #60, #22, #350,#130,#99J,
emodna ul. Niemodlińska 23/39, 45-710 Opole
Tel:. +48 (77) 544 56 51 Tel. kom:. +48 794 355 385
(poniedziałek-piątek 10:00-17:00, sobota 10:00-13:00)
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego

Miłość od pierwszego przedłużenia®
Komplet pasemek NATURALNYCH - 100 szt. 45/48 cm + ringi z gwintem w
dobranym kolorze
149,99 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6,#7,#10, #16,#24,#27, #613, #60, #22, #350,#130,#99J,
15 Zestaw 100 pasemek indyjskich 52/55 cm - LOOP
179,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #7, #10, #613, #24, #613/2, #60 - Po ustaleniu dostępne są wszystkie balejaże
w/w kolorów
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16

17

18

MINI STARTER: Zestaw do przedłużania - 100 szt. pasemek indyjskich do 50
cm, cążki, szydełko z zapadką, mikroringi 100 szt., instrukcja zakładania i
185,00 zł
włosów
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6,#7,#10, #16,#24,#27, #613, #60, #22, #350,#130,#99J,
MINI STARTER: Zestaw do przedłużanie - 100 szt. pasemek indyjskich 55/58
cm, cążki, szydełko z zapadką, mikroringi 100 szt., instrukcja zakładania i
pielęgnacji włosów
225,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6,#7,#10, #16,#24,#27, #613, #60, #22, #350,#130,#99J,
PASEMKA EUROPEJSKIE AAA+, NIE CIENIOWANE RINGI LUB KERATYNA,
0,6G

Dopinki naturalne
19 Dopinka na klipsie „s”, szer. 2 cm / dł. 38 cm - włosy kolorowe
7,90 zł
Dostępne kolory: Ciemny róż, Blue Curacao, Śliwka węgierka , Jasny pastelowy róż, Burgund, Red, Zielony, #60,
#613, #22, #4, #2., #1B, #1
20 Dopinka szer. 4 cm / dł. 52 cm - włosy europejskie-1 klips „L”
11,90 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6,#7,#10, #16,#24,#27, #613, #60, #22, #350,#130,#99J,
21 Dopinka - włosy indyjskie - szer. 4 cm / dł. 52 cm - 1 klips „L”
19,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #10, #16, #22, #27, #613, #60, #613/10, #1B/10, #613/1, #2/22, #613/1B,
#22/1B, #2/4, #613/2, #613/4, #613/16, #613/10, #613/22, #2/4, #6/60, #16/2, #16/4- każdy inny miks kolorów
Dopinka włosy indyjskie szer. 20 cm / dł. 52 cm lub 42 cm - 3 klipsy – 18-20
22
gram
45,00 zł / 49,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #7, #10, #16, #22, #60, #613, #350, #613/2, #613/10, #613/4, #613/7, #60/16,
#130
23 Dopinka szer. 18 cm / dł. 50 cm - 3 klipsy – LOKI, 30gram
90,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #10, #613, #22, #4, #613/10, #7
24 Dopinka indyjska szer. 15 cm / dł. 52 cm lub 42cm - 3 klipsy, 30gram
79,00 zł / 89,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #10, #16, #22, #27, #613, #60, #613/10, #1B/10, #613/1, #2/22, #613/1B,
#22/1B, #2/4, #613/2, #613/4, #613/16, #613/10, #613/22, #2/4, #6/60, #16/2, #16/4- każdy inny miks kolorów
25

Zestaw dopinek naturalne włosy indyjskie dł. 40-42 cm - 6 dopinek - 60 gram
149,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #7,#10, #613, #60, #22,#27, #16,#60/10, , #613/2, #613/4, #613/7, #350, #130,
#99j
26 Zestaw dopinek włosy naturalne indyjskie dł. 45 -48 cm - 6 dopinek
159,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #7,#10, #613, #60, #22,#27, #16,#60/10, , #613/2, #613/4, #613/7, #350, #130,
#99j
27 Zestaw dopinek włosy naturalne, indyjskie dł. 50-52 cm - 6 dopinek
169,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #7,#10, #613, #60, #22,#27, #16,#60/10, , #613/2, #613/4, #613/7, #350, #130,
emodna ul. Niemodlińska 23/39, 45-710 Opole
Tel:. +48 (77) 544 56 51 Tel. kom:. +48 794 355 385
(poniedziałek-piątek 10:00-17:00, sobota 10:00-13:00)
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego

Miłość od pierwszego przedłużenia®
#99j
MIESZAJ I ŁĄCZ! Wybierz sobie dwa kolory (kupując 2 sztuki) i stwórz własny balejaż na zamówienie. Gęsty
piękny zestaw, to aż 125 g włosów!
Teraz dostępne w kolorach: #60/1, #60/1b, #60/2, #60/4, #60/6, #60/10, #60/22, #613/1, #613/1b,613/2, #613/4,
#613/6, #613/10, #613/22, podwójne baalejaże np. 613/10//613/2 oraz w każdym innym wybranym zestawieniu!!!
28

Zestaw dopinek indyjskich szer. dł. 40-42 cm - 6 dopinek - FALE
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, # 4, # 6, #10, # 60, # 613, #60/10

164,00 zł

MIESZAJ I ŁĄCZ! Wybierz sobie dwa kolory (kupując 2 sztuki) i stwórz własny balejaż
na zamówienie.
60/1, #60/1b, #60/2, #60/4, #60/6, #60/10, #60/22, #613/1, #613/1b,613/2, #613/4, #613/6, #613/10, #613/22 oraz w
każdym innym wybranym zestawieniu!!!
29

Zestaw dopinek indyjskich dł. 52 cm - 6 dopinek - 60 gram - FALE
179,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B,#2, #4, #6,#10, #16, #613, #60, #22, #60/10, #613/4

Wybierz sobie dwa kolory (kupując 2 sztuki) i stwórz własny balejaż na zamówienie. Teraz dostępne w kolorach:
60/1, #60/1b, #60/2, #60/4, #60/6, #60/10, #60/22, #613/1, #613/1b,613/2, #613/4, #613/6, #613/10, #613/22 oraz w
każdym innym wybranym zestawieniu!!!
30 Zestaw dopinek indyjskich dł. 52 cm - 2 dopinki na 3 i na 4 klipsy
169,90 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #7,#10, #613, #60, #22,#27, #16,#60/10, , #613/2, #613/4, #613/7, #350, #130,
#99j
#60/1, #60/1b, #60/2, #60/4, #60/6, #60/10, #60/22, #613/1, #613/1b,613/2, #613/4, #613/6, #613/10, #613/22,
podwójne baalejaże np. 613/10//613/2 oraz w każdym innym wybranym zestawieniu!!!
31 Zestaw dopinek indyjskich - 52 cm - 10 dopinek - 60 gram
170,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #7,#10, #613, #60, #22,#27, #16,#60/10, , #613/2, #613/4, #613/7, #350, #130,
#99j
#60/1, #60/1b, #60/2, #60/4, #60/6, #60/10, #60/22, #613/1, #613/1b,613/2, #613/4, #613/6, #613/10, #613/22,
podwójne baalejaże np. 613/10//613/2 oraz w każdym innym wybranym zestawieniu!!!
Zestaw dopinek włosy naturalne INDYJSKIE dł. 52 cm –
32
8 dopinek, 65GRAM
175,00 zł
(Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #7,#10, #613, #60, #22,#27, #16,#60/10, , #613/2, #613/4, #613/7, #350, #130,
#99j
MIESZAJ I ŁĄCZ! Wybierz sobie dwa kolory (kupując 2 sztuki) i stwórz własny balejaż na zamówienie. Gęsty
piękny zestaw, to aż 130 g włosów!
Teraz dostępne w kolorach: #60/1, #60/1b, #60/2, #60/4, #60/6, #60/10, #60/22, #613/1, #613/1b,613/2, #613/4,
#613/6, #613/10, #613/22, podwójne baalejaże np. 613/10//613/2 oraz w każdym innym wybranym zestawieniu!!!
33 Zestaw dopinek indyjskich dł. 50 cm - 2 dopinki - FALE
179,90 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, ,#10, #613, #60, #22,#27, #16, #60/10, #613/4,
emodna ul. Niemodlińska 23/39, 45-710 Opole
Tel:. +48 (77) 544 56 51 Tel. kom:. +48 794 355 385
(poniedziałek-piątek 10:00-17:00, sobota 10:00-13:00)
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego
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MIESZAJ I ŁĄCZ! Wybierz sobie dwa kolory (kupując 2 sztuki) i stwórz własny balejaż na zamówienie. Gęsty
piękny zestaw, to aż 125 g włosów!
Teraz dostępne w kolorach: #60/1, #60/1b, #60/2, #60/4, #60/6, #60/10, #60/22, #613/1, #613/1b,613/2, #613/4,
#613/6, #613/10, #613/22 oraz w każdym innym wybranym zestawieniu!!!
34 Zestaw dopinek europejskich dł. 42 cm - 6 dopinek
185,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6,#7,#10, #12,#27,#350, #16, #613, #60, #22, #60/10
35 Zestaw dopinek europejskich dł. 52 cm - 6 dopinek
209,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6,#7,#10, #12,#27,#350, #16, #613, #60, #22, #60/10
Dopinki - Kucyki naturalne
Dopinka indyjska dł. 52 cm - 75-80 gram - KUCYK – WŁOSY PROSTE, NA
36
GUMCE –MOCOWANE NA KOK
219,90 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #613, #60, #27, #16, #10, #613/2, #613/4, #613/10 , #613/16 , #613/27
Dopinka europejska dł. 50-52 cm - 80 gram - KUCYK – WŁOSY PROSTE NA
37
TASIEMCE
239,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #7, #350, #613, #60, #27, #22, #10 , # 60/8, #60/10, #613/4, #60/7
Dopinki syntetyczne
38 Kanekalon - dredy/warkoczyki
15,00 zł
Dostępne kolory: fiolet , bardzo jasny różowy, niebieski, platyna, czekolada, czarny, naturalny blond (#10), jasny
brąz, ciemny brąz kawowy (#1B), czekolada nr 2
39 Dopinka 1 klips szer. 4 cm / dł. 52 cm
5,99 zł
Dostępne kolory: Blue curacao, neon pink, neon green, White snowflakes, Orange, Violetta, Real red, Yes, yellow!,
Dark brown, Sweet blond (#613), Night black (#nr 1), Sweet chocolate (#nr 4), Honey (#22), Malinowy róż, rudy, lila
fiolet, fuksja, lazurowy niebieski, miętowy, koniak,
40 Dopinka 1 klips szer. 4 cm / dł. 52 cm ~ PROSTE
6,00 zł
Dostępne kolory: różowe, czerwone, zielone, niebieskie, fioletowe, białe, pomarańczowe, burgund, #1, #1b, #2, #4,
#27, #22, #613, #10, #16, #12, #5B, #613/22, #613/16, #613/10, #613/27, #613/12, #613/4, #613/2, #613/1b, #613/1,
#613/613-4, #613/613-2, #613-16/613-4, #22/613, #10/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #16/2, #16/10, #1/613, #1/bur,
#1/2, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/613-4
41 Dopinka 1 klips szer. 3 cm / dł. 52 cm ~ FALE
6,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #10, #16, #12, #5B, #613/22, #613/16, #613/10, #613/27, #613/12,
#613/4, #613/2, #613/1b, #613/1, #613/613-4, #613/613-2, #613-16/613-4, #22/613, #10/613, #16/613, #22/1B,
#22/2, #16/2, #16/10, #1/613, #1/bur, #1/2, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/613-4
42 Dopinka szer. 14 cm / dł. 52 cm - 2 klipsy M/L
12,99 zł
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #6, #7,#27, #22, #613, #16, #613/22, #613/16, #613/27, #613/4, #613/2, #613/1b,
#613/1, #22/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #16/2, #1/613, #1/2, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/6134
43 Dopinka szer. 14 cm / dł. 60-62 cm - 2 klipsy
14,90 zł
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #10, #16, #12, #5B, #613/22, #613/16, #613/10, #613/27, #613/12,
#613/4, #613/2, #613/1b, #613/1, #22/613, #10/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #16/2, #16/10, #1/613, #1/bur, #1/2,
#1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/613-4, #613/613-4, #613/613-2, #613-16/613-4
44

Dopinka szer. 15 cm / dł. 43 cm - 3 klipsy M/L
emodna ul. Niemodlińska 23/39, 45-710 Opole
Tel:. +48 (77) 544 56 51 Tel. kom:. +48 794 355 385
(poniedziałek-piątek 10:00-17:00, sobota 10:00-13:00)
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego

15,50 zł

Miłość od pierwszego przedłużenia®
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #16, #613/22, #613/16, #613/27, #613/4, #613/2, #613/1B, #613/1,
#22/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #16/2, #1/613, #1/2, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/613-4
45

Dopinka szer. 15 cm / dł. 43 cm - 3 klipsy M z silikonem - FALE
15,50 zł
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #16, #613/22, #613/16, #613/27, #613/4, #613/2, #613/1B, #613/1,
#22/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #16/2, #1/613, #1/2, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/613-4
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Dopinka szer. 15 cm / dł. 52 cm - 3 klipsy
15,90 zł
Dostępne kolory: 1, #1b, #2, #4, #27, # 22, #613, #10, #16, #12, #5B, #613/22, # 613/16, #613/10, #613/27, #613/12,
#613/4, #613/2, #613/1b, #613/1, #613/613-4, #613/613-2, # 613-16/613-4 , #22/613, #10/613, #16/613, #22/1B,
#22/2, #16/2, #16/10, #1/613, #1/bur, #1/2, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2 , #4/2, #2/4, #4/613-4
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Dopinka szer. 16 cm / dł. 52 cm - 3 klipsy M z silikonem - FALE
15,90 zł
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #16, #613/22, #613/16, #613/27, #613/4, #613/2, #613/1b, #613/1,
#22/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #16/2, #1/613, #1/2, # 1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/613-4, #2/22
48

Dopinka szer. 16 cm / dł. do 55 cm - 3 klipsy 30gram
18,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #16, #613/22, #613/16, #613/27, #613/4, #613/2, #613/1b, #613/1,
#22/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #16/2, #1/613, #1/2, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/613-4
49 Dopinka szer. 15 cm / dł. 40 cm - 3 klipsy M - LOKI
18,50 zł
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #16, #613/22, #613/16, #613/27, #613/4, #613/2, #613/1b, #613/1,
#22/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #16/2, #1/613, #1/2, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/613-4
50 Dopinka szer. 15 cm / dł. 50 cm - 3 klipsy M - LOKI
18,99 zł
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #16, #613/22, #613/16, #613/27, #613/4, #613/2, #613/1b, #613/1,
#22/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #16/2, #1/613, #1/2, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/613-4 +
dowolny kolor z rudym na szczególne życzenie
51 Dopinka szer. 20 cm / dł. 60-62 cm - 3 klipsy, 30gram
24,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #10, #16, #12, #5B, #613/22, #613/16, #613/10, #613/27, #613/12,
#613/4, #613/2, #613/1b, #613/1, #613/613-4, #613/613-2, #13-16/613-4, #22/613, #10/613, #16/613, #22/1B, #22/2,
#16/2, #16/10, #1/613, #1/bur, #1/2, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/613-4, kolory 10, rude i
burgund są dostępne w długości 52cm
52

Dopinka szer. 20 cm / dł. 60-62 cm - 3 klipsy – FALE, waga 30gram
24,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #16, #613/22, #613/16, #613/27, #613/4, #613/2, #613/1b, #613/1,
#22/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #16/2, #1/613, #1/2, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/613-4,
#kolor rudy dostępny w długości 52cm

53

Dopinka szer. 25 cm / dł. 52 cm - 4 klipsy - 3 warstwy, 70gram
39,90 zł
Dostępne kolory: 1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #16, #613/22, #613/16, #613/27, #613/4, #613/2, #613/1b, #613/1,
#22/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #16/2, #1/613, #1/2, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/613-4

54

Zestaw dopinek dł. 52 cm - 7 dopinek - 55 gram - FALE
45,90 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #613, #22, #27, #16, #10, #613/1b, #613/2, #613/4, #613/16, #613/22, #RU RUDOCZERWONY BRĄZ
55 Zestaw dopinek dł. 52 cm - 5 dopinek - 55 gram
45,90 zł
emodna ul. Niemodlińska 23/39, 45-710 Opole
Tel:. +48 (77) 544 56 51 Tel. kom:. +48 794 355 385
(poniedziałek-piątek 10:00-17:00, sobota 10:00-13:00)
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego
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Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #10, #16, #613, #22, #27, #613/1, #613/1b, #613/2, #613/4, #613/16, #613/22,
#613/27, #22/613, #16/613, #1b/613, #2/613, , #4/2, #2/4,
56

Zestaw dopinek dł. 52 cm - 2 dopinki - 70 gram - FALE
49,90 zł
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #16, #10, #613/22, #613/16, #613/27, #613/4, #613/2, #613/1b,
#613/1, #22/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #16/2, #1/613, #1/2, #1/2, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4,
#4/613-4
57 Zestaw dopinek dł. 60-62 cm - 5 dopinek - 70 gram
59,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #10, #16, #613, #22, #27, #613/1, #613/1b, #613/2, #613/4, #613/16, #613/22,
#613/27, #22/613, #16/613 #2/613,
Zestaw dopinek dł. 52 cm - 4 dopinki NA 3 SPINKI, PROSTE LUB FALE,
58
100GRAM WŁOSÓW
59,90 zł
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #16, #10, #613/22, #613/16, #613/27, #613/4, #613/2, #613/1b,
#613/1, #22/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #16/2, #1/613, #1/2, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/6134
59

Mega zestaw dopinek dł. 43 cm - 6 dopinek - 120 gram

68,90 zł

Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #16, #10, #613/22, #613/16, #613/27, #613/4, #613/2 »
613/1b, #613/1, #22/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #1/613, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/613-4
60 #62A Mega Zestaw dopinek dł. 50 cm - 6 dopinek - 120 gram - LOKI
69,90 zł
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #16, #10, #613/22, #613/16, #613/27, #613/4, #613/2, #613/1b,
#613/1, #22/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #16/2, #1/613, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/613-4
#62B Mega Zestaw dopinek dł. 50 cm - 6 dopinek - 120 gram – FALE – 56,86zł / 69,90 zł
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #16, #10, #613/22, #613/16, #613/27, #613/4, #613/2, #613/1b,
#613/1, #22/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #16/2, #1/613, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2, #4/2, #2/4, #4/613-4
61 Zestaw dopinek dł. 52 cm - 6 dopinek - 120 gram PROSTE
69,99 zł
Dostępne kolory: #1, #1b, #2, #4, #27, #22, #613, #16, #10, #613/22, #613/16, #613/27, #613/4, #613/2, #613/1b,
#613/1, #613/10, #613/12, #22/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #16/2, #1/613, #1/2, #1/22, #1b/613, #2/613, #2/613-2,
#4/2, #2/4, #4/613-4, #2/22, #1/bur, #1b/10
62

Zestaw dopinek dł. 52-55 cm - 10 dopinek - 120 gram
75,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #27, #22, #613, #16, #10, #613/22, #613/16, #613/10, #613/12, #613/27, #613/4,
#613/2, #613/1b, , #22/613, #16/613, #22/1B, #22/2, #1b/613,
Dopinki - Kucyki syntetyczne
63 Dopinka dł. 52 cm - 80 gram - KUCYK - PROSTE
69,90 zł
64

Dopinka dł. 52 cm - 80 gram - KUCYK – PODKRĘCONY KONIEC KUCYKA
69,90 zł
65 Dopinka dł. 52 cm - 80 gram - KUCYK - FALE
69,90 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #613, #22, #27, #14, #10, #12, #613/14, #613/27, #613/22, #22/613, #613/12
Taśmy naturalne
66 TAPE ON OFF – NA SILIKONIE kolorowe pasma 45cm 1 SZTUKA
39,90 zł
emodna ul. Niemodlińska 23/39, 45-710 Opole
Tel:. +48 (77) 544 56 51 Tel. kom:. +48 794 355 385
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(GOTOWA DO ZAŁOŻENIA)
Dostępne kolory: ciemny róż fuksja, ciemny niebieski, bordo, zielony, czerwony, jasny fiolet oraz standardowe: #1,
#1B, #2, #4, #10, #22, #16, #613, #60
Taśma z włosów indyjskich szer. 70-72 cm / dł. 42 cm - 50 gram- BEZ
67
KLIPSÓW
139,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #7,#10, #613, #60, #22,#27, #16,#60/10, , #613/2, #613/4, #613/7, #350, #130,
#99j
Taśma z włosów indyjskich szer. 70-72 cm / dł. 52 cm - 50 gram- BEZ
68
159,00 zł
KLIPSÓW
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #7,#10, #613, #60, #22,#27, #16,#60/10, , #613/2, #613/4, #613/7, #350, #130,
#99j
Taśma z włosów indyjskich szer. 70-72 cm / dł. 42 cm - 50 gram- BEZ
69
KLIPSÓW - FALE
164,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #10, #16, #613, #60, #22, 60/10, 27, #130
Taśma z włosów indyjskich szer. 70-72 cm / dł. 52 cm - 50 gram- BEZ
70
KLIPSÓW - FALE
179,00 zł
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #10, #16, #613, #60, #22, 60/10, 27, #130
71

72

Taśma z włosów europejskich szer. około 70 cm / dł. 42 cm - 50 gram
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #10, #12, #14, #16, #613, #60

185,00 zł

Taśma z włosów europejskich szer. około 70 cm / dł. 52 cm - 50 gram
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #10, #12, #14, #16, #613, #60, #22

209,00 zł

73 TAPE ON OFF SKIN WEFT WŁOSY STR. EUROPEJSKIE 40-45cm - 20

paseczków po 4,5 cm - 50 gram
Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #10#16, #613, #60, #22, #33,#27

349,00 zł

74 TAPE ON OFF SKIN WEFT WŁOSY STR. EUROPEJSKIE 50-55 cm - 20

paseczków po 4,5 cm - 50 gram

399 zł

Dostępne kolory: #1, #1B, #2, #4, #6, #10#16, #613, #60, #22, #33, #27
Sprzęt i akcesoria
75 Szablon kółko
1,00 zł
Cyrkonie/kryształki do włosów na spince clip-on lub łusce keratynowej do
76
wyboru
12,90 zł
Dostępne kolory: transparetny, czerwony, niebieski, cytrynowy, jasny róż, różowy, zielony, fuschia, brzoskiwniowy
róż
77 Wzornik / paleta kolorów włosów naturalnych
119,00 zł
78
79
80
81
82

Taśma klejowa do przedłużania włosów metodą kanapkową - mocna - 3 metry
Główka treningowa, włosy naturalne do 40cm
Cążki do zdejmowania pasemka na keratynę
Cążki do zakładania pasemek na ringi
Cążki do EASY HAIR mikroringi, tulejki + szydełko
emodna ul. Niemodlińska 23/39, 45-710 Opole
Tel:. +48 (77) 544 56 51 Tel. kom:. +48 794 355 385
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45,00 zł
139,00 zł
45,00 zł
12,00 zł
29,90 zł
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83 Cążki do zakładania łączeń keratynowych
84 Cążki EASY HAIR ze szlachetnej, nierdzewnej stali
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

42,00 zł
75,00 zł

Cążki do zakładania mikroringów, tulejek, tulejek EASY HAIR
79,00 zł
ZGRZEWARKA do włosów płaskie końcówki
99,9 zł
ZGRZEWARKA do włosów cienkie końce/szczypce
119,00 zł
PISTOLET DO PAŁEK KERATYNOWYCH 39,00zł
39,00 zł
Szydełko do przedłużania włosów z zapadką - drewniane
8,99 zł
Szydełko do przedłużania włosów z zapadką - metalowe
14,00 zł
Szydełko do przedłużania włosów z pętelką - drewniane
9,99 zł
Szczotka do włosów przedłużanych - mała
12,99 zł
Szczotka do włosów przedłużanych - duża
14,99 zł
Pałeczka keratynowa miodowa, czarna lub brąz 1 szt.
2,50 zł
Keratyna - łuski keratynowe - 50 szt.
9,50 zł
Dostępne kolory: czarne, miodowe, brązowe
Keratyna - granulat - 30 gram - kolor MIODOWY
10,00 zł
Keratyna włoska - bardzo mocna - granulat k. uniwersalny –
TRANSPARENTNY-10 gram
40,00 zł
Klej silikonowy, biały/czarny 118mll
25,00 zł
Remover/neutralizator keratyny, kleju - 60 ml
22,00 zł
Remover tape-on-off do taśm silikonowych - 30 ml
25,50 zł
Remover keratyny do zgrzewów - 30 ml
26,90 zł
Klipsy - rozmiar S - 1,5 cm szer. - 1szt.
1,39 zł
Klipsy - rozmiar M - 2 cm szer. - 1szt.
1,39 zł
Klipsy - rozmiar L - 2,5 cm szer. - 1szt.
1,39 zł
Dostępne kolory: srebrny, blond, brąz, czarny
Klipsy - rozmiary S - 1,5 cm szer. - 10 szt.
12,90 zł
Klipsy - rozmiary M - 2 cm szer. - 10 szt.
12,90 zł
Klipsy - rozmiary L - 2,5 cm szer. - 10 szt.
12,90 zł
Dostępne kolory: srebrny, blond, brąz, ciemny brąz, czarny
Mikroringi z silikonem M - 10 szt. średnica 3,5mm
2,50 zł
Dostępne kolory: jasny blond, beżowy blond, ciemny blond, czarne, jasny brąz, brąz, ciemny brąz
Mikroringi z silikonem M - 50 szt. średnica 3,5mm
7,50 zł
Dostępne kolory: jasny blond, beżowy blond, ciemny blond, czarne, jasny brąz, brąz, ciemny brąz
Mikroringi z silikonem M - 100 szt. średnica 3,5mm
12,90 zł
Dostępne kolory: jasny blond, beżowy blond, ciemny blond, czarne, jasny brąz, brąz, ciemny brąz
Mikroringi z silikonem L - 100 szt. średnica 5mm
12,99 zł
Dostępne kolory: jasny blond, beżowy blond, ciemny blond, czarne, brąz, ciemny brąz
Mikroringi z silikonem L - 50 szt. średnica 5mm
7,50 zł
Mikroringi z gwintem S - 50 szt. średnica 3,5mm
4,90 zł
Dostępne kolory: jasny blond, beżowy blond, czarne, jasny brąz, brąz, ciemny brąz
Mikroringi z gwintem S - 100 szt. średnica 3,5mm
8,99 zł
Dostępne kolory: jasny blond, beżowy blond, czarne, jasny brąz, brąz, ciemny brąz
Mikroringi z gwintem M - 50 szt. średnica 4,00mm
4,99 zł
emodna ul. Niemodlińska 23/39, 45-710 Opole
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116
117
118
119
120
121

Dostępne kolory: jasny blond, beżowy blond, ciemny blond, czarne, jasny brąz, brąz, ciemny brąz
Mikroringi z gwintem M - 100 szt. średnica 4,00mm
8,90 zł
Dostępne kolory: jasny blond, beżowy blond, ciemny blond, czarne, jasny brąz, brąz, ciemny brąz
Mikroringi z gwintem L - 100 szt. średnica 4,5mm
8,90 zł
Dostępne kolory: jasny blond, beżowy blond, ciemny blond, czarne, jasny brąz, brąz, ciemny brąz
Tulejki z silikonem 4mm - 50 szt. średnica 4,00mm
7,50 zł
Dostępne kolory: jasny blond, beżowy blond, ciemny blond, czarne, brąz, ciemny brąz
Tulejki z silikonem 4mm - 100 szt. średnica 4,00mm
12,90 zł
Dostępne kolory: jasny blond, beżowy blond, ciemny blond, czarne, brąz, ciemny brąz
Tulejki z silikonem 6mm - 50 szt. średnica 4,5mm
7,50 zł
Dostępne kolory: jasny blond, beżowy blond, ciemny blond, czarne, jasny brąz, brąz, ciemny brąz
Tulejki z silikonem 6mm - 100 szt. średnica 4,5mm
7,50 zł
Dostępne kolory: jasny blond, beżowy blond, ciemny blond, jasny brąz, brąz, ciemny brąz

122 Tulejki EASY HAIR - L - 100 szt. średnica 3,4mm
9,90 zł
Dostępne kolory: czarne, blond, brąz
123
Tulejki EASY HAIR - M - 100 szt. średnica 3,2mm
9,90 zł
Kolory: blond, beżowy blond, ciemny blond, jasny brąz, brąz, ciemny brąz, czarne
124 Tulejki EASY HAIR – EURO LOCK - 100 szt. średnica 3,4mm
9,90 zł
Kolory: blond, beżowy blond, ciemny blond, jasny brąz, brąz, ciemny brąz, czarne

LP #130 (A,B i C) TAŚMY Z WŁOSAMI SYNTETYCZNYMI
#130A

Cena netto: 36,59 zł

Cena brutto: 45,00ZŁ

TAŚMY WŁOSY SYNTETYCZNE TERMAFIBRE 100GRAM DO WYBORU PROSTE, FALE, LOKI, 52-55CM
LU 42-45CM
Dostępne kolory: 1,1B,2,4,6,7,10,12,27,613,22, BALEJAŻE: 613/16, 613/22, 613/7, 613/27, 613/2,
613/4,
#130B

Cena netto: 40,57 zł

Cena brutto: 49,90ZŁ

TAŚMA 60CM 100GRAM TERMAFIBRE, PROSTE LUB FALE, 100GRAM
Dostępne kolory: 1,1B,2,4,6,7,10,12,27,613,22, BALEJAŻE: 613/16, 613/22, 613/7, 613/27, 613/2,
613/4
#130C

Cena netto: 40,57 zł

Cena brutto: 49,90ZŁ

TAŚMY WŁOSY SYNTETYCZNE TERMAFIBRE 100GRAM PROSTE
Dostępne kolory: chabrowy niebieski, neon pink, czerwona, zielona, biała, fioletowa, malinowy,
żółta neonowa, neon pomarańcz.
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WŁOSY SŁOWIAŃSKIE – POLSKIE DZIEWICZE – w kitkach na wagę*:
>30 cm - 5,99 zł / gram
30-34 cm – 6,99 zł / gram
35-38 cm – 7,5 zł / gram
38-40cm- 7,99 zł / gram
42-45cm- 8,99 zł / gram
46-50cm- 9,99 zł / gram
50-52cm- 10,99 zł / gram
53-55 cm – 13,99 zł / gram
Dłuższe (60cm) – 14,99 zł / gram

FARBOWANIE – 1 ZŁ/ GRAM LUB PASEMKO

WŁOSY SŁOWIAŃSKIE – POLSKIE DZIEWICZE – przerobione na ringi/tulejki*:
Długość / waga

0,5 grama

0,7 grama

1,0 gram

35 cm

4,99 zł

5,99 zł

6,99 zł

40 cm

5,99 zł

6,99 zł

8,99 zł

45 cm

6,99 zł

7,99 zł

9,99 zł

50 cm

7,99 zł

9,99 zł

10,99 zł

55 cm

9,99 zł

11,99 zł

14,99 zł

WŁOSY SŁOWIAŃSKIE – POLSKIE DZIEWICZE – przerobione na keratynę*:
Długość / waga

0,5 grama

0,7 grama

1,0 gram

35 cm

5,99 zł

6,99 zł

8,99 zł

40 cm

6,99 zł

7,99 zł

9,99 zł

45 cm

7,99 zł

8,99 zł

10,99 zł

50 cm

8,99 zł

9,99 zł

11,99 zł

55 cm

9,99 zł

13,99 zł

16,99 zł

WŁOSY ROSYJSKIE – NATURALNE*:
40 - 45 CM – 7 zł/ szt.

50- 55 cm – 10 zł/ szt.

*podane ceny są cenami BRUTTO tzn zawierają podatek VAT
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