
Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje NDP

Garancija kakovosti
.

Gar
ancija najnižjih cen.

NAJUGODNEJŠI 
VELETRGOVEC  

v Sloveniji.

Ponudba velja do odprodaje zalog, količne so omejene. 

Lukom d.o.o., Tovarniška cesta 5, 3210 Slovenske Konjice.

Veljavnost letaka od 17. 8. do 12. 9. 2017.  
Akcije se med seboj izključujejo. T: 03 492 40 92 | M: 040 41 41 59 | www.fp.si

DO KONCA MESECA 

AVGUSTA NArOčENO blAgO 

DOStAviMO bREzPLAčNO!

PUrE bElilO
 › 500 g
 › Praktično pakiranje 
 › Posvetlitev do 7 odtenkov
 › št. art. 04171 – Belilo - modro

BOMBA
MESECA1098

Nakup do 3 kom

1037
Nakup od 3 do 6 kom

988
Nakup od 6 do 12 kom

866
Nakup nad 12 kom

 › cena na kom

500
g

- 53 %
od 866

PCD: 18,30 €

do



- 50%
1598

PCD: 31,96 €

PUrE-bASiC
Creme Oxyd, razvijalec

 › 5 litrov

Creme Oxyd  3% št.art. 04000
Creme Oxyd  6% št.art. 04054
Creme Oxyd  9% št.art. 04059
Creme Oxyd 12% št.art. 04060

5
litrov

2 priporočena cena dobavitelja   •                Vse cene vključujejo DDV  

NoVo

100
ml

Enostavna uporaba brez razvijalca in neomejeno mešanje barv med 
sabo. Negovani lasje tudi med barvanjem zaradi izjemno negovalnih 
sestavin kot so: 
 › Pantenol – lase obogati in jih zaščiti z zaščitnim filmom. 
 › Keratin poskrbi za dodatno nego zunanje plasti las. 
 › Negovalni rastlinski proteini zaklenejo vlago v lase. 

Obarvani in negovani lasje hkrati! 

CAMEO DirEKt
 › Nanos barve brez uporabe razvijalca.
 › Vsebina: 100 ml
 › Št. art. 04212

Paket vsebuje naslednje 
odtenke: rdeča, rumena, zlata, pink, 
vijola, temno vijola, modra in srebrna.

CAMEO DIREKT Paket 
8 barv + barvna karta

Kreativnost 
nima meja!

8 barv 1000 
možosti!

-60%
3099

PCD: 77,47 €

 › Londacolor, 60 ml, 
FP! cena 5,61 €

 › Majirel, 50 ml, 
FP! cena 7,69 €

 › Cameo Color, 60 ml, 
FP! 3,96 €

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

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

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

SVet BARV
DDVPCD



1 3 5 7 92 4 6 8

Barva za obrvi in trepalnice
št. art. naziv vsebina PCd FP!

1 03059 št. 0 - blond 15 ml 6,53 5,55
9 03654 št. 1 - intenzivno črna 15 ml 6,53 5,55
8 03655 št. 1.1 - grafitna 15 ml 6,53 5,55
2 03656 št. 2 - modročrna 15 ml 6,53 5,55
7 03038 št. 2.1 - intenzivno modra 15 ml 6,53 5,55
4 03657 št. 3 - naravno rjava 15 ml 6,53 5,55
6 03658 št. 3.1 - svetlo rjava 15 ml 6,53 5,55
5 03668 št. 4 - kostanjeva 15 ml 6,53 5,55
3 03667 št. 4.1 - rdeča 15 ml 6,53 5,55

-15 %do

-15%
695

PCD: 8,17 €

- 20%
1220

PCD: 15,25 €

Odstranjevalec 
make-upa
 › Brez olja - ne pušča madežev
 › 150 ml
 › št. art. 04123

Ostranjevalec barve za 
občutljiv predel okoli oči
 › 150 ml 
 › št. art. 04124

DO KONCA MESECA 

AVGUSTA NArOčENO blAgO 

DOStAviMO bREzPLAčNO!

Veljavnost letaka 3od 17. 8. do 12. 9. 2017

NoVo

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. 
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iNFiNiti 
b:rED®

 › barva
 › 100 ml

INTENZIVNI RDEČI ODTENKI BREZ 
POSVETLJEVANJA Barva za pramena, ki mogoča 
intenzivne rdeče odtenke na naravnin in barvanih laseh. V 
samo 15 min* brez predhodnega posvetljevanja. Napredna 
formula z DATEM PLUS® tehnologijo, arganovim oljem 
in karitejevim maslom neguje in zagotavlja enakomeren 
rezultat ter sijoče lase. 

-25%
1195

PCD: 15,98 €

brez uporabe toplote traja 
barvanje 35 min. 

*15 min z uporabo toplote,
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4 priporočena cena dobavitelja   •                Vse cene vključujejo DDV  

PROFESIONALNE METAL 
KRTAČE ZA SUŠENJE

št. art. naziv PCD FP!

1 02489 11/18 mm 6,60 € 3,97 € 

2 02490 16/27 mm 6,60 € 3,97 € 

3 02637 25/38 mm 7,00 € 4,27 € 

4 02638 33/48 mm 7,70 € 4,70 € 

5 02639 42/60 mm 9,20 € 5,80 € 

6 02640 58/73 mm 10,20 € 6,41 € 

2 3 4 5 61Krtača za
Sušenje  
romantic
 › široka
 › vijolična
 › št. art.  

00687

-30%
671

PCD: 9,58 €

čopič za čiščenje 
vratu in obraza
 › lesen, širok
 › št. art. 00668

Sponke za lase - 
krokodilčki
 › 5,5 cm
 › št.art. 03640

-35%
220

PCD: 3,42 €

12 
kosov

v kompletu

 › 46,5 mm, 
 › št. art. 00621

lasne 
sponke
 › kovinske
 › 20 kom

-30%
220

PCD: 3,11 €

 › 44 mm, 
 › št. art. 00622

Kombinirane lasne 
sponke

 › plastično kovinske
 › 15 cm

 › št. art. 02645

-20%
598

PCD: 7,48 €

-50%
580

PCD: 11,59 €

12 
kosov

v kompletu

-35%
116

PCD: 1,77 €

čopič za 
barvanje
 › širok
 › št. art. 03928

Skodelica  
za barvanje 
velika 
 › črna
 › št. art. 00655

Ovratni papir 
Neck
 › bel
 › 5 zvitkov po 100 

trakov
 › 100 % vpojen
 › najboljše lepilo 
 › št. art. 03980

razpršilna 
steklenička

 › 300 ml
 › 03694 rdeča

 › 03695 modra

-30%
183

PCD: 2,62 €

-45%
488

PCD: 9,15 €

-30%
366

PCD: 5,25 €

6.5
ŠKArJE 
NiKOSHi  
6.5
 › primerne za 

moško striženje
 › št. art. 03705

- 20%
8784

PCD: 109,80 €

DDVPCD

30
cm

Frizerska  
lutka Sandy

 › temno rjava
 › dolžina las 30 cm

 › št. art. 04136

-40%
5490

PCD: 91,50 €

Stojalo za 
frizerske lutke 

 › plastično
 › št. art. 02082

-30%
549

PCD: 7,87 €

 › neverjetno lahek 360 g
 › moč 1600 W
 › DC motor 
 › 6 stopenj temperature 

+ hladen tok zraka za 
učvrstitev pričeske
 › priložen difuzor in ploščat 

nastavek 
 › dolžina kabla 2,8 m 

Mex light 
Sušilnik las 
 › št. art. 00671 

-35%
4544

PCD: 69,90 € 



Veljavnost letaka 5od 17. 8. do 12. 9. 2017

FiXit 
Set frizerskih 
pripomočkov
 › št. art.: 02032 

Set sestavlja: 
 › 1x torba za orodje Fixit
 › 1x Stancenelli škarje  

za stiženje 5,5˝ off-set
 › 1x Stancanelli škar z redčenje 

5,5˝ off-set
 › 1x Guenzai glavnik za lase 7˝ z 

robovi nazaj
 › 1x Mex britev z 10 

nadomestnimi britvicami 

-52%
7198

PCD: 150,00 €

PriMErEN tUDi ZA lEvičArJE 

SEt glAvNiKOv
PriMErEN ZA 
ZAčEtNiKE
 › 9 kosov glavnikov v 

kompletu 
 › črn 
 › št.art. 03708

-35%
2220

PCD: 34,16 €

Ogrinjalo 
Madrid
 › mere: 90 x 110 cm
 › zapira se s kaveljčkom
 › 100 % Nylon, 

vodoodporen

št. art. barva
03719 sivo
03720 turkizno
03721 bordo

-35%
671

PCD: 10,37 €

NAviJAlCi
 › Kovinski ježki
 › Navijalci za trajno
 › Navijalci za lase – 

žametni 
 › Navijalci za lase 

– ježki 

tOrbiCA ZA 
FriZErSKE 
PriPOMOčKE  
All iN 
 › št. art. 00753 
 › izdelki v torbici niso 

vključeni v ceno

-30%
1891

PCD: 27,00 €15 - 25 cm

28
 c

m

32
 cm

večnamensko 
ogrinjalo 

Paris
 › za vse namene

 › črno
 › št. art. 00585

-35%
2397

PCD: 36,60 €

-25%
140
PCD: 1,89 €

Fiksirne gobice z 
držalom
 › 3 kom
 › št. art. 02699

-30%
201
PCD: 2,87 €

-40%
214
PCD: 3,60€

igle za navijalke
 › plastične, bele 65 mm
 › 50 kom
 › št. art. 00662

Nadomestne gumice za navijalce
 › PLOŠČATE, dolge 90 mm; št.art 00610
 › OKROGLE, dolge 85 mm; št.art. 00608
 › 50 kom

-20%
488
PCD: 6,10 €

Mrežica 
trikotna, bela

 › št.art. 03232

-40%
226
PCD: 3,80 €

-40%
244
PCD: 4,09 €

3-delni set škarij
Set vsebuje:
 › škarje za striženje 5,5
 › škarje za redčenje 5,5
 › britev
 › priročni etui za shranjevanje

št.art. barva
03971 rdeč
03972 moder
03973 pink

Kapa
za trajno

 › črna
 › št. art.  
00607

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

-30%
8296

PCD: 118,34 €

Ogrinjalo  
za striženje  
Milano
 › 135 x 150 cm
 › 100 % poliester

št. art. barva
00584 oranžna
00587 črna
03689 roza
03692 limeta zelena
03691 mornarsko modra

-35%
1159

PCD: 17,81 €
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Hauba EQUAtOr 3000 ®
 › št. art. 04216  
 › Pravi, edinstveni in originalni Equator Ceriotti sušilec 

za lase.  
 › avtomatski s časomerom, termostaton, opozorilna lučka 

pri delovanju, opozorilna lučka za temperaturo. 
 › Moč: 1000 W
 › RPM motorja: 1300g/min (pri 2 hitrostih je od 1100 do 

1300g/min)
 › Grelni element: jeklo
 › Barva: črno-bela
 › Mere pakiranja: 41x39x56 cm. 

Climazon FX3500 
 › Št. art. 04217
 › Kompaktni in inovativni 

infrardeči toplotni stimulator, 
ki nudi maximalno udobje 
stranki. 
 › Opremljen je s časomerom, elektronskim preverjanjem 

oddajanja energije in 5 stikal za vklop/izklop infrardečih 
luči. Popolno prilagajanje. 
 › Sušenje las ob hkratni negi! 
 › Frekvenca: 50/60Hz
 › Moč: 900W
 › Grelni element: infrardeči 
 › Material: nylon 6.6
 › Barva: črno/srebrn
 › Mere pakiranja: 60x67x57 (10 kg)

vOZičEK MY
 › Črno/pink št. art. 04224
 › Črno/beli št. art. 04225
 › Črn št. art. 04223

NoVo

-20%
63440

PCD: 793,00 €

-20%
25254

PCD: 315,67 €

Delovni voziček 
Duty  
Odlaganje pripomočkov 
za barvanje in sušenje. 
Možnost uporabe 5 
posod za barvanje in 
odlaganje čopičev ter 
krtač za sušenje. 

-20%
10736

PCD: 134,20 €

90 / 95 cm

47,5 cm 38,5 cm

oRIGINAL

-20%
14945

PCD: 187,27 €

350-490 mm

90
0-

10
00

 m
m

37
0 m

m

barva št. art.
Pink 04227
Beli 04228
Črni 04226



Veljavnost letaka 7od 17. 8. do 12. 9. 2017

NoVo
Set krtač za sušenje 
CrEAtivE brUSH
13-delni komplet vsebuje: 
 › 2x krtača fi 25
 › 2x krtača fi 32
 › 2x krtača fi 43
 › Držalo za krtačo
 › 12 x sponka za krtačo
 › št. art: 04177

-30%
3660

PCD: 52,28 €

ENOStAvNA UPOrAbA 
brez motečih držal! 

13
delni

komplet

lak za lase za 
izjemno močno 
utrjevanje
 › 600 ml 
 › št. art. 00483

- 50%
695

PCD: 13,91€- 45%
396

PCD: 7,20€

brezbarvna pena 
za volumen
 › 500 ml 
 › št. art. 00434

500
ml

600
ml

 › moč 2150 W
 › 4 stopnje temperature + 

hladen zrak
 › 2 hitrosti motorja 
 › super lahek: 452 g
 › 3 m kabel
 › 2 ploščata nastavka 

385 Powerlight 
ionic & Ceramic 

Sušilnik las 
 ›   srebrn, št. art. 03838

 ›   črn, št. art. 03839 

-20%
11944

PCD: 150,06 €

 › moč: 2200 W
 › ergonomični dizajn 
 › izredno lahek
 › 4 stopnje 

temperature + hladen 
zrak
 › 2 hitrosti motorja 
 › 3 m kabla
 › 2 ploščata nastavka 

Advance light 
ionic & Ceramic 

Sušilnik las
 ›   ice, št. art. 03841

 ›   viola, št. art. 04048 
 ›  roza, št. art. 04049

-20%
11590

PCD: 145,18 € 

vOSEK ZA 
oblikovanje 
las
 › 50 ml
 › vonj kokosa
 › št. art. 04178

- 50%
915

PCD: 18,30€

1 2 3 4

DO KONCA MESECA 

AVGUSTA NArOčENO blAgO 

DOStAviMO bREzPLAčNO!

 › moč: 2100 W 
 › 4 stopnje temperature 

+ hladen zrak
 › 2 hitrosti motorja 
 › 3 m kabel 
 › 2 ploščata nastavka 

3800 ionic & 
Ceramic 
Sušilnik las

 ›   zelen, št. art. 02883
 ›   črn, št. art. 00695 

-20%
9760

PCD: 122,00 € 



OSEBNO 
SVETOVANJE 
V VAŠEM 
SALONU 

Andrej 
Šilec
031 571 445

vladimir 
belina
041 725 194

 › širina rezilne glave 46 
mm / širina rezila 39 mm
 › ni trenja - 10.000 vrt/min
 › ergonomska oblika, Soft 

Touch oprijem ter nedrseč 
ročaj
 › nastavitev striženja na strojčku 

od 0,8 do 2 mm
 › Lithium-ion baterije - brez 

memory efekta
 › LED prikaz stanja baterije
 › DODATKI: polnilna enota, ločeno 

stojalo za nastavke, 3 x obojestranski 
nastavki: 3-4 mm, 6-9 mm, 12-15 mm, 
olje za nego rezilne glave, čistilna krtačka

Er-gP 80
Strojček za 

striženje 
 › Št.art. 03480

  
HSM  

Er-gP 21
 › brezžični strižnik

 › št. art. 04158

-15 % 
19947

PCD: 234,85 € 

 › nova, izboljšana 
pozicija rezil omogoča 
40% krajše striženje od 
predhodnika. 
 › 8 ur polnjenja - 40 minut 

brezžičnega delovanja 
 › mehak, gumiran oprijem
 › tiho delovanje in izredno malo vibracij
 › posebej lahek in vodljiv. 
 › vključena polnilna postaja z odlagalnikom 

nastavkov. 
 › širina rezila 32 mm
 › rezilo 0,3 mm 
 › 2 nastavka (3 in 6 mm)
 › teža 115g
 › 220-204 Voltov
 › garancija 2 leti.

-15 % 
9699

PCD: 114,07 € 

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

-35%
4880

PCD: 75,03 €

EVOLUCIONARNE
GUMICE ZA LASE

EK
SK

LUZIVNI ZASTOPNIK

v sloveniji

 › št.art: 04202
 › vsebuje 16 pakiranj  

(3 kosi v pakiranju)  › št.art: 04201
 › vsebuje 16 pakiranj  

(3 kosi v pakiranju)-35%
5185

PCD: 79,79 €


