
Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje   NDP

Garancija kakovosti
.

Gar
ancija najnižjih cen.

NAJUGODNEJŠI 
VELETRGOVEC  
V Sloveniji.

NAROČITE DANES, 
PREJMETE JUTRI! 
Za vsa naročila prejeta do 16 h vam dostavo 
jamčimo naslednji delovni dan. Naročila lahko 
prevzamete tudi osebno v roku ene ure od 
oddaje naročila, v našem skladišču v Slovenskih 
Konjicah na Tovarniški cesti 5.

Lukom d.o.o., Tovarniška cesta 5, 3210 Slovenske Konjice. | Ponudba velja do odprodaje zalog, količne so omejene. 

Veljavnost letaka od 7. 3. do 4. 4. 2017. 
Akcije se med seboj izključujejo. T: 03 492 40 92  |  M: 040 41 41 59  |  www.fp.si

Vse lepo ob 
dnevu žena, 

dnevu delovnih 
žena. 
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NAROČITE DANES, PREJMETE JUTRI!
Za vsa naročila prejeta do 16 h, vam  dostavo jamčimo naslednji delovni dan.

DDVPCD

-30%
939

PCD: 13,42 €

-30%
1281
PCD: 18,3 €

- 45%
12993

PCD: 236,25 €

-30%
665

PCD: 9,52 €

-25%
244

PCD: 3,23 €

- 45%
220

PCD: 3,97 €

- 40%
512

PCD: 8,54 €

Razpršilna 
steklenička Crystal

 › zelo fino pršenje
 › gumirana površina s 

kristalčki
 › 275 ml

 › št. art. 04073

Razpršilna 
steklenička Vapro
 › primerna za pršenje lakov 

brez potisnega plina
 › gumirana površina  

za lažji oprijem 
 › 125 ml

 › št. art. 04072

VLožeK ZA SPeNjANje

NAKIT ZA LASe

Frizerska lutka 
Laura
 › temno rjava
 › dolžina las 55-60 cm
 › št. art. 04055

Stojalo za frizerske 
lutke - večje

 › plastično 
 › št. art. 04053

55-60
dolžina las v cm

Vložek za spenjanje
 › okrogli premer 9 cm

 › primeren za spenjanje 
svečanih frizur in fig

 › sintetični

 › rjav 
 › št. art. 04074

 › blond 
 › št. art. 04075

Kristalčki za lase - tatoo Spiralna lasnica - mala

Spiralna lasnica perla - velika

Svečana lasnica

št. art. naziv v kompletu PCD FP!
04076 Perla 6 kosov 8,66 € 4,33 €
04077 Kristal 7 kosov 8,66 € 4,33 €
04078 Rožica s perlo 8 kosov 9,39 € 4,70 €
04079 Rožica s kristalom 9 kosov 9,39 € 4,70 €
04080 Rožica z velikim kristalom 10 kosov 9,39 € 4,70 €

št. art. barva v kompletu
04081 Črna 2 kosa
04082 Rjava 3 kosi
04083 Zlata 4 kosi

št. art. naziv v kompletu PCD FP!
04087 Perla 6 kosov 3,90 € 1,95 €
04084 Kristal 3 kosi 5,86 € 2,93 €
04085 Perla s kristali - mala 4 kosi 5,86 € 2,93 €
04086 Perla s kristali - velika 5 kosov 5,86 € 2,93 €

 › pritrditev z 
gladilcem za 
lase

št. art. 03273 03276
naziv Wave Zig zag

PCD FP!
04088 na nitki, 6 kosov 12,63 € 6,95 €
04089 na nitki, 5 kosov 12,63 € 6,95 €
04090 Swarovski, 6 kosov 12,63 € 6,95 €
04091 Swarovski, 10 kosov 12,63 € 6,95 €
04092 dvojni kristal, 2 kosa 4,45 € 2,44 €

 › dolžina  7 cm

Kristalčki za lase

- 50%

- 50%- 45%
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Akcija velja do 4.4.2017. Akcije se med seboj  
izključujejo. Ob nakupu ni možna izbira barve. 

NAROČITE DANES, PREJMETE JUTRI!
Za vsa naročila prejeta do 16 h, vam  dostavo jamčimo naslednji delovni dan.

T: 03 492 40 92 
M: 040 41 41 59 

od 7. 3. do 4. 4. 2017

-20%
9760

PCD: 122 €

PODARIMO

n
A

D360 €
Pri naročilu v vrednosti 360 € vam ionsko 

krtačo v vrednosti 68,32 € PODARIMO.- 50%

n
A

D180 €
Pri vrednosti naročila nad 180 € je subvencio-
nirana cena ionske krtače za glajenje 34,16 €

-20%
13993

PCD: 175,07 €

Dostavni in plačilni pogoji za Republiko Slovenijo: 1. Pogodbena stranka ponudnika je podjetje Lukom d.o.o., ki trži blagovno znamko Frizerplac, v nadaljevanju prodajalec. 2. Prodajalec dobavlja kupcu pod 
pogoji iz te pogodbe naročeno blago, izključno s takojšnjim plačilom ob prevzemu in sicer na sedež kupca, navedenega v naročilnici iz skladišča prodajalca, ki se nahaja na naslovu, Tovarniška cesta 5, 3210 Slovenske 
Konjice. 3. Minimalni znesek naročila znaša 42,00 EUR. 4. Prodajalec nosi stroške odkupnine in nudi brezplačno dostavo na sedež kupca ob naročilu blaga v vrednosti nad 120,00 EUR. 5. Cene vključujejo davek na 
dodano vrednost z upoštevanimi popusti in bonusi. 6. Naročila prispela do 12. ure bodo praviloma pripravljena za odpošiljanje na dan prejema naročila. 7. Dodatne stroške prodajalca, ki niso dogovorjeni s to pogodbo, 
a so nastali zavoljo posebnih želja dostave naročenega blaga kupca, vključno z neupravičeno odklonitvijo sprejema dostave, nosi kupec. 8. Kupec je dolžan prejeto blago ob dostavi pregledati. V primeru, da ima blago 
pravno priznano napako, le ta nemudoma pisno obvesti prodajalca. Prodajalec kupca v roku osmih dni od prejetja obvestila obvesti ali šteje napako za pravno priznano, pri čemer se prodajalec in kupec dogovorita, 
da prodajalec kupcu nadomesti blago z novim ali mu vrne kupnino. Kupec izgubi pravico odstopa od te pogodbe, če blaga ne more vrniti, ga ne more vrniti v stanju, v kakršnem ga je prejel ali v primeru, da prodajalca 
nemudoma ne obvesti o pravno priznani napaki na blagu. Kupec ne more več uveljavljati pravno priznane napake, če je od izročitve blaga kupcu preteklo 6 mesecev, kakor ima prodajalec pravico zavrniti blago ali račun 
v primeru, da blago ni bilo reklamirano v skladu s to pogodbo. 9. Prodajalec izda račun za dobavljeno blago, pri čemer upošteva cene v zloženki na dan izdaje računa. Prodajalec je upravičen zavrniti ponudbo v primeru, 
da naročenega blaga ni več na zalogi. Kupnina zapade takoj po prevzemu blaga. 10. Dobavljeno blago ostaja last prodajalca, dokler kupec ne poravna vseh obveznosti, ki jih ima iz poslovnih povezav s prodajalcem. 11. 
Za vse morebitne spore med prodajalcem in kupcem je stvarno pristojno sodišče v Celju. 12. Sedež podjetja prodajalca: Lukom d.o.o., Tovarniška cesta 5, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija. 13. Prodajalec si pridružuje 
pravico do spremembe cen. Prodajalec ne odgovarja za tiskarske napake v zloženki. Fotografije lahko odstopajo od dejanskih lastnosti izdelka. Vse cene v zloženki vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). 14. 
Akcijske cene veljajo v času veljavnosti tiskovine oziroma do odprodaje zalog. Popusti se ne seštevajo. Akcije se med seboj izključujejo. 

POnUDBA MESECA

Valera Swiss`X Brush Gladilec las
 › Izjemno hitro segrevanje do 230°C
 › kombiniran sistem ravnanja s takošnjim česanjem
 › grelec, ki enakomerno 

porazdeli toploto po celotni 
grelni plošči
 › digitalni prikazovalnik
 › samostojni izklop po 60 

minutah neuporabe
 › 3 m kabel vrtljiv 360 stopinj
 › ergonomska oblika  
 › št. art. 03287

360 stopinj 
vrtljiv kabel

Parlux Sušilec las 3800
 › moč 2100 W
 › 4 stopnje temperature + hladen zrak
 › 2 hitrosti motorja
 › 3 m kabla
 › 2 ploščata nastavka

IONIC POWER BRUSH
Krtača za glajenje
 › 4 nastavitve temperature
 › 3 m kabel vrtljiv 360 stopinj
 › samodejni izklop po eni uri
 › neto teža 250 g
 › 55 W, 120-240 V

 › barva: zelena
 › št. art. 02883 

 › 25 mm
 › št. art. 00688 

 › 35 mm
 › št. art. 00689 

 › 45 mm
 › št. art. 00690 

 › 60 mm
 › št. art. 00691 

 › barva: črna
 › št. art. 00695

 › širina rezilne glave 
44 mm
 › širina rezila 38 mm
 › zelo močan in 

zmogljiv motor (6000 
obratov/minuto)
 › ergonomska oblika
 › X-taper rezilo
 › samostoječa polnilna 

enota in stojalo za 
nastavke, nastavitev 
rezila na strojčku od 
0,8 mm do 2 mm
 › 1 ura polnjenja 

zadošča za 70 minut 
delovanja
 › ni t.i. memory efekta 

baterije
 › LED prikazovalnik 

stanja baterije
 › teža: 230 gramov

ER-1512
strojček za 

striženje 
 › št. art. 03709

- 40%
702

PCD: 11,71 €

- 40%
702

PCD: 11,71 €

- 40 %
946

PCD: 15,84 €

- 40%
1068
PCD: 17,81 €

Keramično 
ionske krtače

oSeBNo SVeToVANje 
V VAŠeM SALoNU 

Andrej Šilec
G: 031 571 445

Vladimir Belina
G: 041 725 194

-30%
9760
PCD: 139,08 €
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 › Londacolor, 60 ml, FP! cena 5,61 €

 › Majirel, 50 ml, FP! cena 7,69 €

 › Majirouge, 50 ml, FP! cena 7,69 €

 › Majirel mix, 50 ml, FP! cena 12,93 €

 › Inoa, 60 ml, FP! cena 8,17 €

 › Luocolor, 50 ml, FP! cena 8,97 €

 › ToPCHIC v tubi, 60 ml, FP! cena 7,26 €

 › Koleston perfect 60 ml, FP! cena 8,30 €

 › Illumina color, 60 ml, FP! cena 9,52 €

 › Igora Royal, 60 ml, FP! cena 6,59 €

 › Igora Royal absolutes, 60 ml, FP! cena 7,26 €

 › Igora Royal pearlescence, 60 ml, FP! cena 7,26 €

 › Igora Royal nude, 60 ml, FP! cena 7,26 €

 › Igora Royal fashion lights, 60 ml, FP! cena 9,82 €

www.fp.si  
narocila@frizerplac.si

NAROČITE DANES, PREJMETE JUTRI!
Za vsa naročila prejeta do 16 h, vam  dostavo jamčimo naslednji delovni dan.

DDVPCD

SVET

BARV

PURE-BASIC Creme Oxyd, 
razvijalec
 ›  Creme Oxyd  3% - št.art. 04000
 ›  Creme Oxyd  6% - št.art. 04054
 ›  Creme Oxyd  9% - št.art. 04059
 ›  Creme Oxyd 12% - št.art. 04060

- 50%
1598

PCD: 31,96 €

5
litrov

CEnA
MESECA
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NAROČITE DANES, PREJMETE JUTRI!
Za vsa naročila prejeta do 16 h, vam  dostavo jamčimo naslednji delovni dan.

T: 03 492 40 92 
M: 040 41 41 59 

od 7. 3. do 4. 4. 2017

Cameo Color
 › barva za lase
 › 109 različnih odtenkov

Razvijalna raztopina 1 l
 › Creme Oxyd  3%  

št. art. 00413
 › Creme Oxyd  6%  

št. art. 00414
 › Creme Oxyd  9%  

št. art. 00415
 › Creme Oxyd  12%  

št. art. 00416

DY-ZOFF odstranjevalec 
barve za lase s kože
 › 80 kosov
 › enostavna in hitra uporaba
 › higienično
 › neguje kožo z Aloe Vero
 › posebej učinkovito pri uporabi 

temnejših barv za lase
 › proizvedeno v Nemčiji 
 › št. art. 03901

Stiskalec tub 
 › št. art. 00749

Večnamensko 
ogrinjalo Paris 

 › črno
 › št. art. 00585

Digitalna tehtnica 
Aurora
 › črna
 › premer 19,3 cm
 › LED ostvetlitev
 › št. art. 02511

BLONDOR Seal 
& Care
 › balzam z nizkim 

pH za nego ter sijaj 
posvetlenih las
 › 500 ml
 › št. art. 04061

Blondor Soft 
blonde

 › belilo v kremi 
 › 200 g

 ›  št. art. 00374

Blondor Multi 
Blonde

 › belilo v prahu
 › 800 g

 › št. art. 00372

Razvijalna raztopina 5 l
 › Creme Oxyd  3%  

št. art. 00425
 › Creme Oxyd  6%  

št. art. 00427
 › Creme Oxyd  9%  

št. art. 00428
 › Creme Oxyd  12%  

št. art. 00429

-50%
396

PCD: 7,92 €

- 45%
555

PCD: 10,13 €

- 25%
854

PCD: 11,41 €

- 35%
2379

PCD: 36,60 €

- 40%
2440
PCD: 40,26 €

- 20%
799

PCD: 10,00 €

- 17%
4294
PCD: 51,73€

- 17%
1427
PCD: 17,19 €

- 17%
1690
PCD: 20,35 €

- 45%
2007
PCD: 36,48€

nOVO

- 30%
598

PCD: 8,54 €

Rokavice LATEKS
črne, 20 kosov
 › S - št. art. 00618
 › M - št. art. 00619
 › L - št. art. 00620
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www.fp.si  
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NAROČITE DANES, PREJMETE JUTRI!
Za vsa naročila prejeta do 16 h, vam  dostavo jamčimo naslednji delovni dan.

DDVPCD

Ne PoZABITe:  

-25%
140

PCD: 1,89 €

-35%
939

PCD: 14,46 €

STRUKTURNA TRAjNA oNDULACIjA

Goldwell 
TOPform 
Classic fix
 › 1000 ml
 › nevtralizator
 › št. art. 00527

Wella  
CURL-IT
 › 1000 ml
 › nevtralizator
 › št. art. 00409

MILD C/S
 › 250 ml
 › št. art. 00411

INTENSE N/F
 › 250 ml
 › št. art. 00410

Goldwell 
TOPform 

Classic fix
 › 500 ml

 › 0- za močne lase  
št. art. 00524

 › 1- za normalne lase  
št. art. 00525

 › 2- za barvane lase  
št. art. 00526

-18%
1202
PCD: 14,64 €

-10%
1732
PCD: 19,28 €

-14%
1757
PCD: 20,42 €

-14%
1190
PCD: 13,81 €

-18%
2166
PCD: 26,39 €

-18%
939

PCD: 11,48 €

-18%
921

PCD: 11,22 €

-15%
1019
PCD: 11,99 €

-18%
1348
PCD: 16,47 €

LONDAWAVE
 › 1000 ml
 › Preparat za 

trajno F 
št. art. 02403
 › Preparat za 

trajno F 
št. art. 02404
 › Preparat za 

trajno S 
št. art. 02405

Papirčki za 
trajno
 › 1000 kos
 › št. art. 00603

Zaščitna 
vezna vata
 › 1 kg
 › št. art. 00605

 
Natural 
Styling 
Hydrowave
 › 1000 ml
 › Classic 0  

št. art. 00333
 › Classic 1  

št. art. 00331
 › Classic 2 

št. art. 00332

LONDAFIX
 › 1000 ml

 › Nevtralizator 
za trajno fix 

1+4 
št. art. 03828

Nevtralizator 
(0,1)
 › št. art. 00330

Nevtralizator + 
(2,3)
 › št. art. 02795

FP! CEnA
140

Navijalci za trajno 
ondulacijo:

 › od Ø 3 mm do Ø 17 mm.
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-20%
488

PCD: 6,10 €

NAROČITE DANES, PREJMETE JUTRI!
Za vsa naročila prejeta do 16 h, vam  dostavo jamčimo naslednji delovni dan.

T: 03 492 40 92 
M: 040 41 41 59 

od 7. 3. do 4. 4. 2017

-55%
244

PCD: 5,40 €

-50%
427

PCD: 8,54 €

MILD C/S
 › 250 ml
 › št. art. 00408

Wella  
WAVE-IT 
 › 1000 ml
 › nevtralizator
 › št. art. 00406

Loreal Dulcia
 › 75 ml
 › Trajna ondulacija 0 

št. art. 02109
 › Trajna ondulacija 1 

št. art. 02110
 › Trajna ondulacija 2 

št. art. 02111
 › Trajna ondulacija 3 

št. art. 02112

Goldwell 
Vitensity
Nevtralizator
 › 1000 ml 

št. art. 00531

Goldwell Vitensity 
 › 80 ml
 › 0 - za močne lase 

št. art. 00532
 › 1 - za normalne lase 

št. art. 00533
 › 2 - za barvane lase 

št. art. 00534
 › 1s - za rahlo poškodovane lase 

št. art. 02481

Loreal Dulcia 
Nevtralizator
 › 1000 ml
 › št. art. 02056

INTENSE N/F
 › 250 ml
 › št. art. 00407

-10%
1732
PCD: 19,28 €

-15%
1019
PCD: 11,99 €

Kapa za 
trajno 

ondulacijo
 › barva: črna

 › št. art. 00607

Palčke za navijalke
 › plastične, bele

 › 50 kosov
 › št. art. 03726

-5%
519

PCD: 5,49 €

-18%
1293
PCD: 15,86 €

-18%
500

PCD: 6,10 €

Nadomestne 
gumice za 
navijalce
 › 85 mm
 › okrogle
 › 50 kosov
 › št. art. 00608

Nadomestne 
gumice za 
navijalce
 › 95 mm
 › ploščate
 › 50 kosov
 › št. art. 00610

Londa 
CURL 
DEFINER
 › Šampon po trajni 

ondulaciji las
 › 1000 ml
 › št. art. 00411

-15%
1909
PCD: 22,47 €

-10%
1464
PCD: 16,35 €

NeGoVALNA TRAjNA oNDULACIjA



EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK V SLOVENIJI

www.fp.si • T: 03 492 40 92 • M: 040 41 41 59

- 35%
5490
PCD: 84,50 €

- 30%
15037

PCD: 215,00 €

- 20%
4880

PCD: 61,00 €

- 50%
5392
PCD: 107,84 €

- 45%
5636

PCD: 102,48 €

- 44%
5582
PCD: 99,9 €

Kapa za sušenje las
 › srebrna barva

 › ionska tehnologija
 › stikalo za vklop/izklop

 › 2 nastavitvi temperature + 
hladna nastavitev

 › tih ventilator
 › moč 600W

 › dolžina kabla 3m
 › peresno lahka
 › št. art. 02641

Krtača za enostavno ravnanje 
las Easy Straight
 › narejena iz keramčnih grelnih elementov
 › primerna za vse tipe las
 › nastavitev temperature s pomočjo 

digitalnega prikazovalnika
 › segrevanje do temperature 230°C
 › dolžina kabla 3m
 › posebej priporočamo pri kodrastih laseh
 › št. art. 03846

Sušilnik las  
Stylingo Profi Softstyler
 › črno-srebrna barva
 › tihi DC motor
 › 2 stopnji temperature + hladen zrak
 › odstranljiv difuzor
 › modelira, oblikuje ter suši z ionsko 

tehnologijo
 › za večji volumen 
 › posebej primeren za dolge lase.
 › št. art. 02487

Ne povzročajo glavobola.  
Lase negujejo, jih ne lomijo.  
Na laseh ne puščajo sledi. 

Flat Fire, gladilec las
 › zelo velika površina za 

glajenje (dolžina 12 cm, širina 
2,5 cm)
 › nano srebrna titanium 

prevleka
 › ultra ozek
 › zelo lahek (samo 225g)
 › nastavitev temperature (od 

120 C do 220 C v 20 sekundah
 › vrtljiv kabel
 › št. art. 00754

Voziček Piccolo 
6002 

 › Oranžen 
 › št.art.  00758

Vroče navijalke 
z električnim 
grelcem
 › Komplet 

vsebuje: 20 
vročih navijalk v 
3 velikostih (6xfi 
39mm, 6xfi 35 mm, 
6x fi 29mm)
 › vsaka navijalka ima 

indikator pripravljenosti 
za uporabo
 › stikalo za vklop/izklop z 

LED prikazovalnikom
 › 20 kovinskih sponk, 

20 sponk "metuljček" iz 
umetne mase
 › moč 400W
 › dolžina kabla:1,8m. 

280 mm

94
5 

m
m

37
0 m

m

50%

- 25%
366

PCD: 4,88 €

 › 3 kosi v pakiranju

Pester izbor barv


