HURTOWNIA FRYZJERSKO – KOSMETYCZNA KOSMETYKSHOP
E-mail: sklep@kosmetykshop.pl, Tel: 697 882 777; 570 877 188
Zapraszamy: Pn – Pt 8-18; SO 8-14

Oferta produktowa Czerwiec 2017 r.
NOWOŚĆ i REWELACYJNA CENA !
Podkład z wytrzymałej II-warstwowej celulozy
ELFI 50cm/80m
15,50 zł – 13,95 zł
Rolka Celulozowa Gruba MOZAIKA
260/280/1350g
30,80 zł – 27,72 zł
Rękawiczki winylowe, białe lekko pudrowane
MaiMed – 100 szt. (wszystkie rozmiary)
11,30 zł – 10,17 zł
Pelerynki z włókniny do strzyżenia białe, duże
jednorazowe - 10 szt.
9,66 zł – 8,69 zł
Peniuar kosmetyczny z włókniny - 10 szt
Rozmiar: szer. 160 cm x dł. 80 cm. Kolor - biały.
24,50 zł – 22,05 zł
Maseczka ochronna 2 warstwowa włókninowa
zielona - 50szt
8,24 zł – 7,42 zł
Kapturki ścierne cyrkonowe niebieskie: średnica
10mm, gradacja 80 – 20szt
22,53 zł – 18,02 zł
Pilniki banany 180/240 LUX NEW
(białe, czarne, zebry) - 50 szt.
40,00 zł – 36,00 zł
Mediclean MC 410 (Olivia) mydło w płynie 5l
19,40 zł – 17,46 zł
Skinsept Pur płyn do odkażania skóry 350ml
29,76 zł – 26,78 zł

Oferta ważna do końca czerwca 2017 lub do wyczerpania asortymentu
Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałą ofertą dostępną na naszej stronie.
Wszystkie produkty znajdziesz na naszej stronie głównej w przewijanym menu
OFERTA MIESIĄCA

CZERWCOWE OKAZJE CENOWE !
Lato zbliża się wielkimi krokami, dlatego w tym miesiącu przeceniamy
produkty doskonałe na tą porę roku! Warto kupić więcej aby otrzymać
dodatkowe bonusy 
Oferta dotyczy takich marek jak:

SEMILAC, REFECTOCIL I PODOPHARM!
W tym miesiącu wybierz i kup
minimum 5 lakierów hybrydowych
Semilac, spośród 187 kolorów
aby otrzymać

GRATIS!
Dowolny Lakier Klasyczny Semilac
dostępny w 112 kolorach
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Kup minimum 3 dowolne henny żelowe
do brwi i rzęs Refectocil spośród 8
dostępnych kolorów, a otrzymasz

GRATIS!
Kieliszek do henny lub akrylu
wykonany z grubego szkła

Do końca miesiąca przy zakupie
minimum 3 produktów do pielęgnacji
dłoni i stóp renomowanej
marki Podopharm otrzymasz

RABAT – 10% !
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Zamówienia telefoniczne:
W dniach od pn-pt w godzinach 8-18 ; so 8-14.
tel: 697-882-777 lub 570 877 188
Zamówienia można wysyłać również na adres email: sklep@kosmetykshop.pl

