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AJÁNDÉK ÖZÖNNEL 
+ ÓRIÁSI ÁRKEDVEZMÉNNYEL



„VÉDVE FEST, FESTVE ÁPOL”

Lux
P R O F E S S I O N A L

Lux
P R O F E S S I O N A L

•  15 db VitaColor LUX OXIDÁLÓ TEJ (1000 ml)
• ChromWell hajfestő ecset fésűs 
• VitaColor LUX hajfestési útmutató 
• VITAPLEX 1-2 gyorsregeneráló (2x10ml)
• zöld törölköző (50x90cm)
• 10 db MATT PASTA STRONG (100ml)
• 5 db LIQUID HAIR folyékony haj (100ml)
•   VitaColor LUX szőkítőpor 400+100 gr ++

A csomag 
br. szakmai ára:

58.250 Ft

AJÁNDÉK:

•  100 ml kiszerelés
•  gazdaságos keverési

arány: 1:2, szupervilágosítóknál 
1:3

•  saját avokádó kivonatú oxidáló 
tejével alkalmazva hosszantartó 
intenzív hajszínt biztosít

Vásároljon 
• 50 db Krémhajfestéket 

EXTRA 

KEDVEZMÉNYES 

CSOMAGAJÁNLAT

Kedvezmény 
mértéke:

53%

Ajándék értéke:

65.543 Ft

A feltüntetett árak bruttó szakmai árak, melyekből a szerződött 
kereskedői kedvezmények levonásra kerülnek.

Lux
P R O F E S S I O N A L

Mikropigmentes olajbázisú, természetes 
kivonatokat tartalmazó hajfesték, mely 

korszerű összetevőinek köszönhetően (se-
lyemprotein, karité-vaj, egzotikus gyümölcs 

kivonatok, olajok, 
ammóniaszegény természetes összetevői) 

behatol a haj belső szerkezetébe, UV szűrőv-
el ápolja és védi a hajat.

„VÉDVE FEST, FESTVE ÁPOL”

Lux
P R O F E S S I O N A L

•  3db VitaColor LUX OXIDÁLÓ TEJ (1000 ml)
• ChromWell hajfestő ecset fésűs 
• VitaColor LUX hajfestési útmutató 
• VITAPLEX 1-2 gyorsregeneráló (2x10ml)
• zöld törölköző (50x90cm)
• 2db MATT PASTA STRONG (100ml)

++

A csomag 
br. szakmai ára:

11.650 Ft

AJÁNDÉK:

Vásároljon 
• 10 db Krémhajfestéket 

Ajándék értéke:

11.368 Ft

Kedvezmény 
mértéke:

50%

EXTRA 

KEDVEZMÉNYES 

CSOMAGAJÁNLAT



A keratin rost kivonatok különleges ápolást biztosítanak a haj és fejbőr számára, mandula - és 
argánolaj tartalma megóvja, regenerálja a hajat. Briliáns ragyogást, csillogást, vitalizált volument 

biztosítanak a hajnak, hajformázási lehetőségek széles tárházával a megújult hajlakkal és 
pezsgő hatású fény géllel.

15%
kedvezmény

Lady STELLA Arany VITALINE PUMPÁS 
sampon (3 féle) és balzsam 

vásárlása esetén

AJÁNDÉK:

1 db VITAPLEX  N01 és  
1 db VITAPLEX  N02

Hajszerkezet újjáépítő 
gyorsregeneráló

A csomag 
br. szakmai ára:

 7.575 Ft

Az ajándék értéke:

 18.265 Ft
Kedvezmény: 70%

• HAJREGENERÁLÓ HAJFÉNYSPRAY - 300ml

• HAJLAKK - ERŐS  - 500ml

• VOLUMENNÖVELŐ HAJHAB - extra erős - 300ml

• HAJFÉNY SPRAY - marokkói argán olajjal, 
  hajtógáz nélkül - 250ml

• HAJFORMÁZÓ PEZSGŐ HATÁSÚ FÉNYGÉL - 250ml

• MÉLYHIDRATÁLÓ TÁPLÁLÓ HAJPAKOLÁS
  argán olajjal és keratinnal - 500ml

• LIQUID HAIR - FOLYÉKONY HAJ - 100ml

1.220 Ft   1.037 Ft

1.765 Ft   1.500 Ft

1.630 Ft   1.386 Ft

1.635 Ft   1.390 Ft

1.290 Ft   1.097 Ft

1.305 Ft   1.109 Ft

2.890 Ft   2.457 Ft

A feltüntetett árak bruttó szakmai árak.

Kedvezményes 
br. szakmai ár:

omniplex
azonnali hajszerkezet javító készlet 

két lépésben

Professzionális, intenzív  hajerősítő, gyors regeneráló,  
védi és javítja még a legroncsoltabb hajszálakat is a 

vegyszeres kezelések alatt

ARGAN SUBLIME 
 Ápolja haját és bőrét a nap káros sugaraival szemben. 

Az értékes argán olaj ragyogóan fényes hajat,
 és bársonyos bőrt eredményez. 

• ARGAN SUBLIME SAMPON (250ml; 1000ml)

• ARGAN SUBLIME HAJREGENERÁLÓ ELIXÍR (100ml)

• ARGAN SUBLIME ABSOLUTE SELYMESÍTŐ 
  SZÁRAZ  OLAJ TESTRE, ARCRA, KÉZRE (100ml)

• ARGAN SUBLIME HAJPAKOLÓ MASZK (250ml)

20%
kedvezmény

20%
kedvezmény

azonnali hajszerkezet javító szasé
(2 x100 ml)

LIFE The Perm ”2” 
Dauervíz (500 ml)

1.625 Ft   1.300 Ft 3.265 Ft   2.612 Ft

2.825 Ft   2.260 Ft

2.935 Ft   2.348 Ft

2.070 Ft   1.656 Ft

Kedvezményes 
br. szakmai ár:

br. szakmai ár:
13.380 Ft

10.704 Ft

br. szakmai ár:
1.625 Ft

1.300 Ft

br. szakmai ár:
2.020 Ft

1.616 Ft



Volumennövelő
KOFFEINES

VITALINE KOFFEINES SAMPON
hajnövekedést serkentő, volumennövelő 
250 ml;  

VITALINE HAJREGENERÁLÓ,TÁPLÁLÓ 
SAMPON - keratin kivonattal 
250 ml;   

VITALINE REGENERÁLÓ BALZSAM 
argán olajjal és keratinnal
250 ml;    

VITALINE SAMPON FESTETT, 
IGÉNYBEVETT HAJRA  
argán olajjal 
250 ml; 

EXTRA ERŐS HAJHAB
mangó illattal 
250 ml;  

VITALINE 
ERŐS HAJFORMÁZÓ 
HAJLAKK  mangó illattal
500 ml; 

15%
kedvezmény

560 Ft      476 Ft

975 Ft        829 Ft

1.199 Ft   1.019 Ft

835 Ft       710 Ft

585 Ft       497 Ft

655 Ft       557 Ft

A feltüntetett árak bruttó szakmai árak.

Silver PHI
Hamvasító sampon
 250 ml

Silver PHI- Maszk
250ml

br. szakmai ár:
1.950 Ft

1.560 Ft

br. szakmai ár:
1.535 Ft

1.228 Ft

Silver PHI
Hamvasító sampon
 1000 ml

br. szakmai ár:
4.110 Ft

3.288 Ft

A termékek részletes leírását tekintse meg a www.stellabeauty.hu weboldalon!

20%
kedvezmény

Magasfokú hajvédelem, fény, csillogás - egyedülálló SLES-free összetétel. A 
keratin rost kivonatok különleges ápolást biztosítanak a haj és fejbőr 

számára, mandula - és argánolaj tartalma megóvja, regenerálja a hajat.

Lady STELLA Arany VITALINE kupakos 
sampon (4 féle) vagy balzsam 

vásárlása esetén

Bruttó 10.000 Ft feletti VITALINE termékek 
(kivéve arany pumpás) vásárlása esetén extra 

AJÁNDÉK 
2db MATT PASTA

20%
kedvezmény

SAMPON 1000 ml
(hajregeneráló, korpásodás elleni, festett hajra, zsíros hajra)

REGENERÁLÓ BALZSAM 1000 ml

1.695 Ft   1.356 Ft /db

2.010 Ft   1.608 Ft /db

VITA LINE
p r o f e s s i o n a l

15%
kedvezmény

VITALINE komplex, tápláló hajszínvédő
hajpakoló festett, színezett hajra 1000 ml

VITALINE hajnövekedést serkentő, 
volumen növelő koffeines sampon 1000 ml

VITALINE extra erős hajlakk 750 ml

VITALINE extrém erős hajlakk 500 ml

VITALINE regeneráló, hajszerkezet javító
hajpakoló 1000 ml

VITALINE sampon zsíros hajra 1000 ml

VITALINE extra erős hajformázó hajhab 
300 ml

2.015 Ft   1.713 Ft

2.015 Ft   1.713 Ft

2.499 Ft   2.124 Ft

1.480 Ft   1.258 Ft

1.865 Ft   1.585 Ft

2.110 Ft   1.794 Ft

A feltüntetett árak bruttó szakmai árak.

1.199 Ft   1.019 Ft



A legmegfelelőbb ápolás és védelem a káros, sérült és 
töredezett hajra. Tápláló moringa olaj tartalma és a haj sé-
rült szerkezetét javító speciális összetevői révén megújítja és 
megőrzi a haj rugalmasságát, természetes puhaságát.

All in one spray
11 az 1-ben hajápoló spray, mely 11 jótékony 
hatással rendelkezik, mely csodálatosan egészsé-
ges, ápolt és védett hajat varázsol.
150 ml -  01030303801610008
1.  regenerál 
2.  erősít 
3.  fényt ad 
4.  védi a haj színét 
5.  hidratál 
6.  rugalmasságot
     biztosít 

7.   meggátolja a haj göndörödését 
8.   kezelhetővé teszi a hajat 
9.   egyenletes simaságot biztosít 
10. meggátolja a hajvég töredezését 
11. volument ad a hajnak

• komló és köles kivonatok értékes kombinációjával
• csökkenti a túlzott hajhullás mértékét, erősíti, 

energiával tölti fel a hajhagymákat és a hajszála-
kat, ezáltal serkenti a hajnövekedést

• dúsabb, egészséges hajat biztosít
5x10 ml - 01040203801607001

Active energy hajhullás elleni 
intenzív ampulla két hajmosás közötti használatra

minden hajtípushoz, akár festett hajhoz is
ápolt, tiszta megjelenést és felfrissült hajszer-
kezetet biztosít víz használata nélkül
elnyeli a felesleges nedvességet és a haj 
volumenét is megnöveli
200 ml - 01030103801610011

Száraz sampon
•
•
•

•

Keratin Perfect Therapy
különösen sérült, vegyileg kezelt hajra
• keratin koncentráció ampulla formában sérült, 

száraz, igénybevett haj intenzív kezeléséhez
• kiegészítésként javasolt regeneráló hatású 

kezelés a PHI pakolásokhoz
• erősíti és védi a sérült hajat belülről kifelé, to-

vábbá óvja a hajat a töredezéstől, miközben a haj   
élettelivé és ellenállóbbá válik
10 x 13 ml - 01040203801610001

special

Tökéletes megoldás a fejbőrproblémák 
hatékony kezelésére:
KORPÁSODÁS ELLEN:
• Sampon korpás hajra
   cink pirition és bíbor kasvirág kivonattal

250 ml - 01030103801607044

• Hajszesz korpás hajra
elasteb és bíbor kasvirág kivonattal
150 ml - 01040103801607009

HAJHULLÁS ELLEN komló és köles kivonattal:
• Hajhullás elleni sampon

250 ml - 01030103801607045

KERATINOS TERMÉKEK:
• Keratin hab magas keratin tartalom-

mal a roncsolt, igénybevett, sérült hajra
150 ml - 01030403801607003

• Keratin lotion
magas keratin koncentrációval
500 ml - 01030303801607018

• Tápláló, védő, hajápoló spray
   száraz, sérült, roncsolt hajra B5 provitaminnal 
   és UV filterrel

150 ml - 01030403801607002

• Supreme hajpakolás extra intenzív ápoló kúra 
500 ml - 01030303801607016

• Mélytisztító sampon vegyi hajkezelések előtt 
1000 ml - 01030103801607046

• Gyógynövényes nyírfa sampon 
1000 ml - 01030103801607047

Különleges hajápolás:

a fejbőr masszírozásához használható hajszesz 
mentol tartalmával kellemesen hűsíti a fejbőrt, 
élénkíti és serkenti a haj egészséges növeke-
dését, megakadályozza a korpásodást és a 
fejbőr gyulladását
500 ml - 01040103801610001

Fejmasszírozó lotion

•
•

A problémás hajak különleges ápolása és gondoskodása. 
Professzionális ápolás minden hajproblémára, mely újra ragyogó, 
egészséges és élettel teli hajat biztosít, miközben a fejbőr védelméről 
és egészségéről is gondoskodik.

20%
kedvezmény

A termékek részletes leírását tekintse meg a www.stellabeauty.hu weboldalon!

colour

 • Sampon festett hajra
   mandula kivonattal és keratinnal

1000 ml - 01030103801607037,  250 ml - 01030103801607036

 • Conditioner Balzsam festett hajra
   mandula kivonattal és keratinnal

1000 ml - 01030303801607007,  250 ml - 01030303801607006

 • After Colour Hajszínvédő pakolás 
     GMB complex színstabilizáló formulával 

500 ml - 01030303801607005

 • After Colour Hajszínvédő sampon 
     közvetlenül hajszínkezelés előtt

1000 ml - 01030103801607035

Tökéletes megoldás, színstabilizálás minden fes-
tett és melírozott hajra. Innovatív aktív összetevői 
stabilizálják a színmolekulákat, tartósan csillogó 
hajszínt biztosítanak fakulás nélkül, miközben ér-
tékes vitaminokkal, antioxidánsokkal töltik fel a 
hajat.

volume
Ki ne szeretne dúsabb hajtömeget és maximális 
tartást akár vékony szálú haja számára? A termé-
kek használatával megnövelhetjük a haj rostjai-
nak vastagságát, anélkül, hogy elnehezítenénk a 
hajat. Emellett rendkívüli fényhatást kölcsönöz.

 • Volumennövelő sampon
1000 ml - 01030103801607043,  250 ml - 01030103801607042

 • Volumennövelő balzsam
1000 ml - 01030303801607014,  250 ml - 01030303801607013

hydro
Hidratálás és táplálás felsőfokon. 
Összetevők olyan optimális kombi-
nációját nyújtja, mely maximálisan 
hidratálja és táplálja a hajat a hajtőtől a 
hajvégekig, anélkül, hogy elnehezítené. 
Haja újra ragyogó, életteli és könnyed lesz.
• Hidratáló sampon
1000 ml - 01030103801607041; 250 ml - 01030103801607040

• Hidratáló balzsam
1000 ml - 01030303801607012; 250 ml - 01030303801607011

• Hydro cream spray - száraz és normál hajra
150 ml - 01030303801610007

Tápláló, regeneráló pakolás 
erősen károsodott, roncsolt  hajra
• moringa olajjal és keratrix-szel
• intenzíven táplálja és megújítja a haj belső 

szerkezetét és a  kutikulát
• revitalizálja a száraz és sérült hajat, erősíti a 

hajszálakat
• kitűnő vastag szálú, nehezen kezelhető hajra 

is, mely extra ápolást kíván
150 ml - 01030303801610003, 500 ml - 01030303801607015

repair

 • Regeneráló, energetizáló sampon
    károsodott, roncsolt hajra, moringa olajjal

1000 ml - 01030103801607039, 250 ml - 01030103801607038

 • Regeneráló balzsam
    károsodott, roncsolt hajra, moringa olajjal

1000 ml - 01030303801607010,    250 ml - 01030303801607009ű

 • Restruktúráló elixír
   erősen roncsolt hajra, E-vitaminnal és szilikonnal

70 ml - 01030403801607001

PROFESSZIONÁLIS HAJÁPOLÓK

20%
kedvezmény

20% KEDVEZMÉNY A 
TERMÉKCSALÁD MINDEN TAGJÁRA!



EGO TRIP HAJZSELÉ
hajzselé ultra erős tartással
simává és természetesen fényessé varázsolja 
a frizurát, fixen tartva, anélkül, hogy zsírossá 
és ragadóssá tenné azt 
a legkreatívabb frizuráknak is stabilitást 
biztosít, garantálja tartósságukat bármely 
körülmények között 
150 ml; 01020303801608014 

DREAM SHINE HAJFÉNYSZÉRUM
kétfázisú hajfényszérum, simító hatással
a hajbarát szilikonok tökéletes kombinációja 
lesimítja a haj kutikuláját 
hajmosásról hajmosásra a haj kiváló állapo-
tú lesz, valamint tökéletesen rugalmas és 
fényes
100 ml; 01030403801608004

•
•

•

•

•

•

•
•

•

X GLAM FOLYÉKONY HAJFORMÁZÓ
folyékony hajformázó és erős hajrögzítő az 
extra erős tartásért
elasztint tartalmaz a rugalmas frizuráért
eredmény: könnyen kezelhető, rugalmas haj, 
tartós frizura
X GLAM 150 ml - 01020703801608021
X GLAM 1000 ml - 01020703801608022

S FORCE / X FORCE PREMIUM HAJ-
LAKKOK 
prémium minőségű hajlakk erős/extra erős 
fixáló hatással
minden hajtípus számára hosszantartó és 
rugalmas tartást biztosít, anélkül, hogy ösz-
szetapasztaná a tincseket
hatékony és innovatív formulája pant-
he-nolt (B5 provitamin) tartalmaz, mely 
hidratálja a hajat és növeli a haj volumenét
antioxidáns len kivonata erősíti a hajszá-
lakat és maximális védelmet nyújt a káros 
környezeti hatásokkal szemben
S PREMIUM 500 ml - 01020103801608024
X PREMIUM 500 ml - 01020103801608025 

X FORCE HAJLAKK
X FORCE 500 ml - 01020103801608020

FINAL TOUCH HAJLAKK
hajtógáz nélküli hajlakk, mely extra erős tar-
tást és stabil frizurát biztosít
egyszerűen kifésülhető/kimosható a hajból
UV filterrel megvédi a haj színét és szerkeze-
tét a napsugarak káros hatásaival szemben
FINAL TOUCH 150 ml - 01020103801608017
FINAL TOUCH 1000 ml - 
01020103801608018

•
 
•
•

IN-BETWEEN GÉL-WAX
gél-wax a haj formázásához és rögzítéséhez
karbantartja a haj struktúráját, könnyed tar-
tást és fényt biztosít 
a glicerin és a tápláló összetevők speciális 
kombinációja 
tápláló hatású
100 ml; 01020303801608015

SPLASH HAJZSELÉ
vizes hatású hajformázó zselé, mely gyen-
géd tartást biztosít és nedves hatást kölcsö-
nöz a hajnak
használatát követően a haj rugalmas és fé-
nyes lesz, ugyanakkor nem válik ragadóssá
glicerin tartalma biztosítja a haj megfelelő 
hidratáltságát
100 ml; 01020303801608013

L WONDER HAJHAB
a hajhab könnyed tartást nyújt a hajnak, struk-
túrálttá téve azt
a gondosan válogatott összetevők a hajat ru-
galmassá és fényessé varázsolják és az éppen 
megfelelő tartást biztosítják
300 ml; 01020203801608006

XL WONDER HAJHAB
hajhab, mely erős tartást nyújt és struktúrát 
biztosítva szabad mozgást enged a hajnak
mind a kreatív, mind pedig a klasszikus hajfor-
mázáshoz kiválóan alkalmas
használatát követően a frizura fényes, köny-
nyen kezelhető és táplált lesz
300 ml; 01020203801608007

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

TWISTER GÉL
folyékony gél a göndör fürtök frissítéséhez 
speciális viaszokkal és a gondosan váloga-
tott kondícionáló összetevőkkel a hajnak
hihetetlen fényt és ápolást biztosít
eredmény: a haj táplált, fényes és rugalmas
150 ml; 01020303801608017

•
•

SHINE AGENT - hajfényspray
kivételes fényt biztosít a hajnak
a hajbarát szilikonok, a pantenol és az E-vi-
tamin megvédik a hajat a külső környezeti 
hatásoktól és a haj kutikulájának 3D-s 
megjelenést biztosítanak
150 ml; 01020403801608001

FRIZZ-FIGHTER HŐVÉDŐ
folyékony hővédő hajvasaláshoz, hajszárításhoz, 
mely védelmet nyújt a hajnak a hővel szemben 
lággyá, simává varázsolja azt és további 
hidratálást biztosít
150 ml; 01030403801608003

NO MODESTY HAJPERMET
volumennövelő hajpermet, mely a hajnak 
volument és dús hatást biztosít
a gondosan válogatott összetevők hatékony 
támogatást nyújtanak a hajnak
használatát követően a frizura jól definiált és 
rugalmas akár a következő napon is
150 ml; 01020703801608026

25%
kedvezmény

25% KEDVEZMÉNY A 
TERMÉKCSALÁD MINDEN TAGJÁRA!

A termékek részletes leírását tekintse meg a www.stellabeauty.hu weboldalon!

BOOM BOOST HAJTŐEMELŐ SPRAY
Jelentősen megemeli a hajat a hajtöveknél és extra tartást biztosít, valamint 
megakadályozza, hogy a haj összeessen, lelapuljon. 
150 m; 01020703801608028

HAIRCODE SPIKE IT HAJFORMÁZÓ, TINCSEZŐ KRÉM
Vízálló, kiemelkedő tartósságot és formát biztosít a következő hajmosásig
Különösen alkalmas azoknál a rövid hajaknál, melyek extra tartást, kreatív formát 
és rugalmasságot igényelnek.
150 ml; 01020303801608020
HAIRCODE FIBER NET HAJFORMÁZÓ GUMI
Különleges, mattító hajformázó krém kreatív frizurák és erős tartás kialakításához. 
Rugalmasan erős fixálást biztosít matt hatással. 
100 ml; 01020303801608021

VOLUME OF DUST VOLUMENNÖVELŐ POR
Extra volument és térfogatot biztosít a hajnak. Egyedülálló, könnyed formulája kife-
jező tartást biztosít és már a hajtöveknél maximális  volument és tökéletes tartást ad.
10 g; 01020703801608030
IN BETWEEN GEL WAX
2 az 1-ben termék, amely a hajnak fényességet és tartósságot biztosít. Fenntartja a 
haj struktúráját, gyengéd tartást biztosít és csillogó fényt varázsol.
 100 ml; 01020303801608015

 

SPLASH VIZES HATÁSÚ ZSELÉ
Vizes hatású hajformázó gél, mely könnyed tartást biztosít és nedves hatást kölcsö-
nöz a hajnak. 
150 ml; 01020303801608019

SOFT POWER WAX
a wax fényt és struktúrát biztosít a hajnak
a teljes mértékben természetes viaszok 
táplálják és hidratálják a hajat
használatát követően a haj definiált és a 
kívánt frizura tartós lesz
100 ml; 01020303801608016

IN DISGUISE HAJFORMÁZÓ KRÉM
matt hajformázó krém, mely fény nélküli 
természetes megjelenést biztosít a hajnak
használatát követően a haj különösen jól 
kezelhető és bármikor formázható
100 ml; 01020703801608024

•
•

•

•

•

•

•

•

CREAM IT HAJFORMÁZÓ KRÉM
hajformázó modellező krém, mely 
a hajnak erős tartást és textúrát ad
a krémes állagának köszönhetően a 
frizura többször is igazítható
tartást biztosító hatóanyaga a többi 
hatékony összetevővel kombinálva 
a haj felszínén átlátszó, elasztikus 
filmréteget képez, amely védi a ha-
jat a külső hatásoktól
100 ml; 01020703801608025

MISTY TIP WAX  
•   gyümölcsös hajformázó wax
    aktív bambusz kivonattal 
 100 ml; 01020403801608002

BE BRILLANT HAJFÉNYKRÉM
•   kivételesen ragyogó fényhatást 
    és csillogást biztosító hajfénykrém

150 ml; 01020703801608027 

SPLASH VIZES HATÁSÚ ZSELÉ
Vizes hatású hajformázó gél, mely könnyed tartást biztosít és nedves hatást 
kölcsö-nöz a hajnak. 150 ml; 01020303801608019

STYLING ÉS FINISH TERMÉKEK

25%
kedvezmény

25% KEDVEZMÉNY A 
TERMÉKCSALÁD MINDEN TAGJÁRA!



ARMONY HAJVASALÓ SZETT DÍSZDOBOZBAN
Az Armony  hajvasalóban megvan minden ahhoz, hogy tökéletes fürtöket, mozgást és 

térfogatot biztosítson a hajnak, vagy tökéletesen kiegyenesítse a hajat az innovatív 
technológia és az új funkcióknak köszönhetően.  A vasaló lapok titán borításúak, 

a maximális ultra-sima és antisztatikus hatás érdekében.  Alvó üzemmód - ha az 
eszközt nem használják 30 percig, a fűtőelemek automatikusan kikapcsolnak 

és alvó üzemmódra váltanak.

XS M XL

ROSE GOLD HAJVASALÓK (XS-M-XL)
A Pure Rose Gold hajsimító tökéletes göndör fürtöket, mozgást és térfogatot biztosít a hajnak, vagy tökéletesen simává alakítja az 
innovatív technológiának és új funkcióknak köszönhetően. Utazó mód – a gép 110-220V feszültséggel működik, lehetővé téve a 

készülék használatát bárhol is szeretnénk használni.

Újdonság!

20%
kedvezmény

br. szakmai ár:
17.990 Ft

14.392 Ft

br. szakmai ár:
17.800 Ft

14.240 Ft

br. szakmai ár:
17.200 Ft

13.760 Ft

br. szakmai ár:
15.700 Ft

12.560 Ft

br. szakmai ár:
16.600 Ft

13.280 Ft
RIVALE HAJNYÍRÓ ZERO ESTREMO KONTÚRVÁGÓ

Éles, fém pengék a professzionális használathoz, 
beépített bőrvédő funkcióval. Trendi megjelenés, 
hordozható kivitel. Vágáshossz állítási lehetőségek: 
1,5-4,5-6 mm

Professzionális újratölthető hajvágógép hálózati és veze-
ték nélküli működtetési lehetőség. Éles, fém pengék a pro-
fesszionális használathoz, beépített bőrvédő funkcióval. 
Trendi megjelenés, hordozható kivitel.

br. szakmai ár:
10.700 Ft

8.560 Ft

GA.MA PLUMA 5500 
OXY ACTIVE hajszárító fekete/fehér

GA.MA ATTIVA digitális 
hajvasaló CP9DLTO

GA.MA WONDERCURL 
automata göndörítő GC0101

GA.MA ECOPOWER 2000
A11.ECO NR. hajszárító

GA.MA TITANIUM STARLIGHT 
IHT digitális hajgöndörítő 

GA.MA CLASSIK hajszárító 
fuxia 2200W A11.CL.FU

GA.MA CLASSIK hajszárító 
zöld 2200W A11.CL.VR

20%
kedvezmény

Exkluzív, innovatív 
csúcsmodellek modern 

design, kiemelkedő 
teljesítmény

br. szakmai ár:
14.945 Ft

11.956 Ft

br. szakmai ár:
25.900 Ft

20.720 Ft

br. szakmai ár:
19.900 Ft

15.920 Ft

br. szakmai ár:
14.999 Ft

11.999 Ft

br. szakmai ár:
11.480 Ft

9.184 Ft

br. szakmai ár:
10.900 Ft

8.720 Ft

br. szakmai ár:
19.315 Ft

15.452 Ft

br. szakmai ár:
14.999 Ft

11.999 Ft

19mm F21.19SLIGHT; 25mm F21.25SLIGHT

Az akció a 
feltüntetett 

színre érvényes

Az akció a 
feltüntetett 

színre érvényes



50%
kedvezmény

CHROMWELL FÉSŰK

CHROMWELL KÖRKEFÉK CHROMWELL KÖRKEFÉK

50% kedvezmény minden CHROMWELL 
fésűre, hajkefére és beterítő kendőre

50% kedvezmény minden CHROMWELL 
fésűre, hajkefére és beterítő kendőre

A termékek részletes leírását tekintse meg a www.stellabeauty.hu weboldalon!

CHROMWELL MASTER
hajnyíró RFC-0908A

CHROMWELL MASTER
hajszárító+diffúzor fekete

CHROMWELL MASTER
trimmelő rfc-0836

CHROMWELL MASTER
hajszárító+diffúzor bordó

br. szakmai ár:
9.920 Ft

7.936 Ft

br. szakmai ár:
8.800 Ft

7.040 Ft

br. szakmai ár:
14.300 Ft

11.440 Ft

br. szakmai ár:
10.500 Ft

8.400 Ft

br. szakmai ár:
10.500 Ft

8.400 Ft

br. szakmai ár:
8.755 Ft

7.004 Ft

br. szakmai ár:
8.755 Ft

7.004 Ft

20%
kedvezmény



KIEPE PASTEL HAJVÁGÓ OLLÓ 5,5” 2444)
Színek: piros, fekete, lila, zöld, kék
• professzionális használatnak megfelelő AISI 420 
   acélból készült fodrász olló borotvaéles vágó élekkel
• „Extreme Grid” élezési technika, így a hajvágás 
       közben rendkívüli puhítást tesz lehetővé
• eltávolítható kisujjtartóval, puha ujjgyűrűvel

KIEPE LUXURY PROFESSZIONÁLIS 
TAPPER OLLÓ 5,5” 2447 

• Méret: 5,5’’ (14 cm)
• Edzett rozsdamentes acél AISI 420

KIEPE LUXURY PROFESSZIONÁLIS 
HAJVÁGÓ OLLÓ 5,5” 2445 

fekete/arany, fekete/ezüst, ezüst/arany
• Edzett rozsdamentes acél 

borotvaéles pengékkel AISI 420

17.900 Ft

17.900 Ft

17.900 Ft

KIEPE OLLÓK TRENDI SZÍNEKBEN

6 db Luxury + 

6 db Pastel olló 

vásárlása esetén 

AJÁNDÉK 

fém állvány!

átlátszó-zöld 
04010605702901002

fekete
04010605702901004

Ceriotti Oscar szerszámkocsik

SAMA CERIOTTI HIDRAULIKUS SZÉK
lila-fekete: 0410205702901001

fekete
04010905702901001

Ceriotti festőállványok

átlátszó
04010905702901002

br. szakmai ár:
35.600 Ft

17.800 Ft

br. szakmai ár:
35.600 Ft

30.260 Ft

br. szakmai ár:
74.815 Ft

37.408 Ft

br. szakmai ár:
29.750 Ft

25.288 Ft

EGG AUTOMATIC ÁLLÓ
HAJSZÁRÍTÓ BÚRÁK

fehér-füst: 04010705702901005

br. szakmai ár:
62.500 Ft

56.250 Ft

br. szakmai ár:
62.500 Ft

56.250 Ft

fekete-füst: 04010705702901003

akár 

50%
kedvezmény

Az akciók a készlet erejéig érvényesek.


