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SANSHIN PRO 
25-13MM 
KODRALNIK
 › št. art. 
 › 03975
 › črn

Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje NDP

Veljavnost letaka od 18. 9. do 5. 10. 2018. 
Akcije se med seboj izključujejo.T: 03 492 40 92 | M: 040 41 41 59 | www.fp.si

Lukom d.o.o., Tovarniška cesta 5, 3210 Slovenske Konjice.
Ponudba velja do odprodaje zalog, količne so omejene. 
Navedene cene so veljavne za profesionalne odjemalce. 

Garancija kakovosti
.

 G

arancija najnižjih cen.

NAJUGODNEJŠI 
VELETRGOVEC  

v Sloveniji.

v vrednosti 
71,98 €

-50%
Ob nakupu v 

vrednosti nad 180 €  
je subvencionirana 

cena sušilnika  
za lase 35,99 €
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SENSITIVE SCALP  - specialna nega

št. art. naziv vsebuje vsebina PCD FP!   
02736 Intesive cleanser – globinsko čistilni šampon 1000 ml 16,65 € 14,15 €
02373 Purifying – šampon za čiščenje 

mastnega lasišča
Jojobino olje in 
izvleček zelenega čaja

250 ml 7,43 € 6,10 €

02362 Anti dandruff – šampon proti 
prhljaju

Olje jojobinih semen 
in izvleček ognjiča

250 ml 7,43 € 6,10 €

04116 Sensitive scalp – čisti in 
pomirja

Olje jojobinih semen 
in izvleček kamilice

250 ml 7,43 € 6,10 €

02379 Vital booster – za osvežitev 
lasišča

Jojobino olje, kofein in 
mentol

250 ml 7,43 € 6,10 €

02361 Stimulating sensation leave-
in – tonik za poživitev

Mentol in kafro 150 ml 7,92 € 6,53 €

BONACURE HAIRTHERAPY 
BC sCAlP gENEsIs - negovalna kolekcija za lasišče in lase
št. art. naziv vsebina PCD FP! 
03272 Globinsko čistilni šampon 1000 ml 31,43 € 25,13 €
03176 Globinsko čistilni šampon 200 ml 11,98 € 9,58 €
03177 Šampon proti prhljaju 200 ml 11,98 € 9,58 €
03231 Šampon za pomiritev lasišča 200 ml 11,98 € 9,58 €
03500 Šampon za rast las 250 ml 11,98 € 9,58 €
03570 Serum za rast las 7x10 ml 24,27 € 19,40 €

WEllA 
CARE sCAlP - za nego lasišča 

št. art. naziv vsebina PCD FP! 
00388 Šampon proti prhljaju 250 ml 9,52 € 7,63 €
00389 Šampon za čiščenje las in lasišča 250 ml 9,52 € 7,63 €
00390 Šampon proti izpadanju las 250 ml 9,52 € 7,63 €

sCAlP sPECIAlIsT - za nego lasišča
št.art. naziv vsebina PCD FP! 
02769 Intenzivna 60 sek obloga 200 ml 15,86 € 12,81 €
02770 Losijon za občutljivo lasišče 150 ml 16,47 € 13,42 €
02771 Sprej proti izpadanju las 125 ml 20,50 € 16,65 €
00561 Intenzivni čistilni šampon 250 ml 9,82 € 7,93 €
02539 Šampon proti prhljaju 250 ml 9,82 € 7,93 €

-18 %DO

-20 %

-19 %

-20 %

Osvežitev las in lasišča po sončnih dneh
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Voziček ZIPP 4002 
 › št. art. 04197
 › srebrno/črn
 › 5 predalov
 › izvlečni predal za alugator
 › stranski nosilec za sušilec 

za lase in ostale dodatke

280 mm

94
5 

m
m

37
0 m

m

Voziček SAFE 4002 
 › št. art. 03739 - črn
 › zaklepa se s ključavnico 
 › zelo robusten in izredno 

trpežen
 › tiho, gladko drsenje in 

enostavno čiščenje koles 
iz gume 
 › krilne stranske plošče z 

vgrajenimi držali za frizerske 
pripomočke
 › 6 predalov 
 › vključuje tudi držalo za 

sušilec las

PARLUX 3800 
 › št. art. 02883 zelen 

Stojalo za revije
 › št. art. 04347
 › kromiran
 › gumirana kolesa

Advance Light 
Ionic & Ceramic 
Sušilnik las
 ›  turkizna, št. art. 

04252 
 ›   viola, št. art. 04048 
 › moč: 2200 W
 › ergonomični dizajn 
 › izredno lahek
 › 4 stopnje temperature + 

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

Sanshin Pro
Gladilec las
 › št.art: 04321
 › Profesionalni vsestranski 

gladilec las 3v1
 › 3 seti izmenjajočih grelnih 

plošč za ustvarjanje "krep" 
pričesk in glajenje las

Voziček PICCOLO 6002
št. art. naziv
00758 Oranžen
00757 Moder
00756 Srebrno-črn

Podloga za zaščito 
pred toploto
 › št. art. 04149
 › Zaščita do 300 stopinj
 › Protizdrsna površina

350-490 mm

90
0-

10
00

 m
m

37
0 m

m

-25%
20130

PCD: 268,40 €

-25%
17293

PCD: 230,58 €

-15%
35980

PCD: 425,78 €

-20%
11590

PCD: 145,18 €

-25%
11712

PCD: 156,16 €

-20%
11590

PCD: 145,18 €

-25%
1830

PCD: 24,40 €-20%
5490

PCD: 68,62 €
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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. 

SVET BARV
 › Inoa, 60 ml, FP! cena 8,17 €

 › Majicontrast, 50 ml, FP! cena 12,44 €

 › MAjIrEL, 50 ml, FP! cena 7,69 €

 › TOPCHIC v tubi, 60 ml, FP! cena 8,78 €

 › TOPCHIC Effects, 60 ml, FP! cena 11,41 €

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

 › Igora royal fashion Lights, 60 ml, FP! cena 9,82 €

 › KOLESTON Perfect 60 ml, FP! cena 8,78 €

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

 › Londacolor, 60 ml, FP! cena 5,61 €

 › CAMEO  
Color,  
60 ml
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NOVO

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

Paleta za 
barvanje
 › št. art. 03926

PURE BELILO
 › 0,5 kg
 › št. art. 04170  

– Belilo - belo 
 › Praktično pakiranje 
 › Posvetlitev do 7 

odtenkov

Folija sweet mech 
 › št. art. 03526
 › folija za pramena 

Alu folije Color Mix
 › za pramena
 › 50 m x 15 mic
 › 4 delni paket
 › št. art. 00702

ALU FOLIJA 
+SLASH-15Q
 › št. art. R0098
 › Širina 12 cm
 › Dolžina  

3x100 m 

Kape za pramena
 › za 1x uporabo
 › prozorne, gladke,
 › 50 kom
 › št. art. 02965

Predpasnik 
 › št. art. 04152
 › material: nylon
 › primeren za 

striženje ter za 
uporabo pri 
barvanju 
 › trije žepki
 › prilagodljiv 

ovratni trak 
 › primeren za 

pranje v pralnem 
stroju na  
nizki temperaturi 

Rokavice Latex
 › črne, 50 kom
 › št. art. R0086 vel. S
 › št. art. R0087 vel. M
 › št. art. R0088 vel. L
 › št. art. R0112 vel. XL

Predpasnik 
za barvanje

 › London
 › črn

 › št. art. 00586

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! 
 › Moč: 900W
 › Grelni element: infrardeči 
 › Barva: črno/srebrn

71 cm

86
 c

m

barva št. art.
Pink 04227
Beli 04228
Črni 04226

90 / 95 cm

47,5 cm 38,5 cm

-25%
628

PCD: 8,36 €

- 46 %
988

PCD: 18,30 €

500
g

-14%
2928 
PCD: 34,16 €

300
m

-52%
1281

PCD: 27,00 €

-40%
427

PCD: 7,14 €

Vodoodporen

-35%
1525

PCD: 23,42 €

50
kom

-20%
63440

PCD: 793,00 €

-20%
10736

PCD: 134,20 €

-40%
2275

PCD: 37,94 €

-30%
799

PCD: 11,41 €

-35%
1135

PCD: 17,49 €

 › CAMEO  
Color,  
60 ml
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LASNICA HAIR  
(20 kosov v pakiranju)

št. art. naziv barva PCD FP!

1 04129 67 mm črna 2,44 € 2,20 €

2 04130 67 mm rjava 2,44 € 2,20 €

3 04131 67 mm zlata 2,44 € 2,20 €

LASNICA MUNSTER  
(20 kosov v pakiranju)

št. art. naziv barva PCD FP!

1 04127 50 mm črna 1,34 € 1,28 €

2 04146 50 mm zlata 1,34 € 1,28 €

3 04147 50 mm srebrna 1,34 € 1,28 €

Lasnica CURLy  
(20 kosov v pakiranju)

št. art. naziv barva PCD FP!

1 04145 44 mm črna 1,34 € 1,28 €

2 04125 45 mm rjava 1,34 € 1,28 €

3 04128 50 mm zlata 1,34 € 1,28 €

Lasnica – ravna (20 kosov v pakiranju)

št. art. naziv barva PCD FP!

1 04132 55 mm črna 1,34 € 1,28 €

2 04133 55 mm rjava 1,34 € 1,28 €

3 04134 62 mm črna 1,34 € 1,28 €

4 04150 72 mm črna 1,34 € 1,28 €

Lasne sponke CHEVALIER
 › ravne, z bunkico, 500 g
 › Dolžina 5 cm črne št. art. 00741
 › Dolžina 7 cm črne št. art. 00742

Lasne sponke DUCHESSE
 › narebrene, z bunkico, 500 g

Dolžina 5 cm 
 › črne, št. art. 00743
 › zlate, št. art. 02696
 › rjave, št. art. 03235

Dolžina 7 cm
 › črne, št. art. 00744
 › rjave, št. art. 03237

DUCHESSE
narebrene z 
bunkico
 › 5 cm, 100 kom
 › črne, št. art. 02697
 › zlate, št. art. 02698
 › rjave, št art. 03236

 › 25 mm
 › št. art. 00688

 › 35 mm
 › št. art. 00689

 › 45 mm
 › št. art. 00690

 › 60 mm
 › št. art. 00691

Keramično 
ionske 
krtače

TANgLE TEEZER 
THICK & CURLy
 › št. art. 04325 za kodrane lase

Jaguar 
T-400 
krtača
 › št. art. 04368
 › 80 mm
 › keramično 

ionska 
 › krtača

KERAMIčNO 
IONSKE KRTAčE
 › Niso statične, so oglate 

oblike in tako primerne 
za kodranje, glajenje, 
valovanje las ...

 › Jaguar kvadratna 
Q1 krtača
 › 18 mm
 › št. art. 04421 

 › Jaguar kvadratna 
Q2 krtača
 › 22 mm
 › št. art. 04365 

 › Jaguar kvadratna 
Q4 krtača
 › 39 mm
 › št. art. 04422 

500
g 500

g

-54%
1285

PCD: 28,00 €

-50%
1464

PCD: 29,28 €

100
kom

-54%
604

PCD: 13,20 €

- 30%

811
PCD: 11,59 €

- 30%

952
PCD: 13,66 €

- 30%

1110
PCD: 15,84 €

- 30%

1247
PCD: 17,81 €

- 33%
1220

PCD: 18,19 €

- 33%
1299

PCD: 19,40 €

- 33%
1464

PCD: 21,84 €

-33%
1897

PCD: 28,30 €

-5
 %

-5
 %

-5
 %

-5
 %

NOVO

-55%
750

PCD: 16,65 €
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Barbicide tekoče 
dezinfekcijsko 
sredstvo - 
koncentrat
 › 480 ml
 › št. art. 03896

GLAVNIKI Matador
št. art. naziv PCD FP!

1 02093 damski, 2204/7 7,80 € 3,97 €
2 02094 moški, 2618/6 4,80 € 2,44 €
3 02097 moški, 2667/6 4,80 € 2,44 €
4 02096 gosti, 2325/4 ¼ 7,80 € 3,97 €
5 02105 s plastično konico, 391/8 f 7,80 € 3,97 €
6 02099 profesionalni, 2660/7 1/4 5,76 € 2,93 €
7 02100 profesionalni, 2677/7 5,76 € 2,93 €
8 02101 žepni, 2280/5 3,60 € 1,83 €
9 02102 žepni, 2287/5 3,60 € 1,83 €

 › 1100 ml
 › št. art. 03897

Barbicide 
dezinfekcijska 
steklenica

 › 750 ml
 › št. art. 04012

DIAMOND  
5.5 ZA 
REDčENJE 
 › št. art.  04371

CJ40 5.5 ZA 
REDčENJE
 › št. art. 04409

DIAMOND 
5.5
 › št. art. 04370

CJ3 5.5
 › št. art. 04410

JAgUAR
STERLINg 
5 ŠKARJE
 › št. art. 04356

JAgUAR
STERLINg 5.5 
ŠKARJE
 › št. art. 04357

White linija Silver linija Gold linija

JAgUAR WHITE 
LINE ES40+ ZA 
REDčENJE 5 
ŠKARJE
 › št. art. 04354

-49%

- 25%
1159

PCD: 15,49 €

- 25%
2928

PCD: 39,04 €

- 25%
2440

PCD: 32,33 €

-10%
25437

PCD: 282,61 €

-10%
20130

PCD: 223,69 €

-10%
29829

PCD: 331,35 €

-10%
18056

PCD: 200,63 €

-10%
12627

PCD: 140,30 €

-10%
9821

PCD: 109,13 €



Razpršilka 
 › 500 ml
 › Videz viski steklenice
 › št.art: 04176
 › Omogoča izjemno fino 

pršenje
 › Primerna tudi za 

pršenje lakov brez 
potisnega plina

AMERICAN CREW 
FIBER gEL 
 › št. art. 04319
 › modelirna guma z močnim 

utrjevanjem
 › daje mat sijaj

HOMME CLAy - krema
 › št. art. 00011
 › 50 ml

BED HEAD  TIgI
 › št. art. 04324

DETAILER
 › žični strižnik 
 › št. art: 04265

 › širina rezilne glave 
38 mm
 › teža 190 g

DODATKI:
 › 3 nastavki (1,5 mm,  

3 mm, 4,5 mm)

CLASSIC 97-44
 › žični strižnik
 › št. art: 03903

 › 1 hitrost
 › možnost dokupa  

5 različnih rezil od 0,2 do 9,5 mm
 › dolžina el. kabla: 4 m

DODATKI:
 ›  rezilo #0000 - 0,25 mm 

JAgUAR 
SATIN 6 ŠKARJE
 › št. art. 04450

Jaguar britve
 › kovinska

št. art. barva
04349 vijola
04350 roza
04364 črna

LAgOOM JAM - gel 
za oblikovanje (4)
 › št. art. 00517
 › 150 ml

-15%
1098

PCD: 12,93 €

-17%
1208

PCD: 14,58 €

-20%
1037

PCD: 12,97 €

-30%
830 

PCD: 11,96 €

-15%
9492

PCD: 11,69 €

- 15%
21350

PCD: 251,32 €

-10%
8174

PCD: 90,83 €

-15%
1659

PCD: 19,52 €

-30%
1244

PCD: 17,75 €

040 41 41 59narocila@frizerplac.si

www.fp.si 03 492 40 92

Vladimir: 041 725 194 Andrej: 031 571 445


