TRÄFFADES VI PÅ STYLIST
& FRISÖRLÄRARFÖRBUNDETS MÄSSDAG?
HÄR KOMMER EN PÅMINNELSE OM VAD VI PRATADE OM!

Fantastisk färg. Fantastiskt pris.
Den professionella och medvetna frisören vet att det viktigaste för salongens ekonomi är en bra
produkt som ger nöjda och återkommande kunder. En sådan produkt är den skonsamma Luxury
Hair Color, en unik produkt i en mängd olika nyanser. En hårfärg med “double action”- formula
som gör att den kan användas både som intensivtoning med Green Light Luxury Oxidant Milk 7
Vol. (toningsväte), eller som en professionell hårfärg i kombination med cremeväte 10 – 40 vol.
Färgen blandas en del färg med två delar väteperoxid – vilket gör att du får upp till 300 ml färdig
blandning från varje tub!
Läs mer i vår katalog, på vår hemsida eller kontakta oss.

38 kr/st vid köp av 3-pack!

Endast 38 kr/st vid köp av 3 st av samma färg, totalt 114 kr per 3-pack.

Kontakt

Christopher Rosén
0304 - 60 00 68 | christopher@gocciani.se

Övningshuvud, dam,
45-50 cm, 100% äkta

Övningshuvud, dam,
35-40 cm 100% äkta

Övningshuvud, dam,
40 cm 50% fiber, 50% äkta

Fantastiskt övningshuvud för uppsättning, klippning,
färgning och permanent. Håller väldigt hög kvalitet.

Fantastiskt övningshuvud för klippning, färgning och
permanent.

Ett mycket bra övningshuvud för klippning.

100% äkta hår
45-50cm.
200-230 cm2 (Medium densitet).
Färg: #7m.

100% äkta hår
35-40 cm
200cm2 (lätt densitet)
Färg: #4.

.................................................................CAL21

975 kr

................................................................ CAL64

35-40 cm
50% äkta hår
50% protein fiber

569 kr

Proteinfiber är ett nytt material, mycket likt människohår för sin höga mängd av vatten procent.
................................................................ CAL67

499 kr

salongsinredning
Vi erbjuder ett stort sortiment av salongsinredning, se
vår katalog och hemsida för mer information!

Hållare till övningshuvud, för stolsrygg

Tripod Golvstativ med fotpedaler

Smart hållare för övningshuvud som du sätter på kundstolen. Tar nästan ingen plats när du inte använder den,
praktisk tygpåse att förvara den i medföljer. Svart.
Vadderad insida skyddar stolen. Arbetshöjd mellan 110-150 cm beroende på stol och typ av övningshuvud. Passar
stolsryggar mellan 3-6 cm tjocka.em.

Tripod golvstativ i metall med fotpedaler. Att det
är i metall gör det till ett av de mest hållbara på
marknaden. Fönhållare. Ställbart fäste för övningshuvudet så det passar alla typer. Höjd: 79-128 cm.
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Kontakt

Christopher Rosén
0304 - 60 00 68 | christopher@gocciani.se

399 kr

.....................................................................5105

790 kr

Gocciani
Jojoba Cream Activator

Gocciani
Rapid Hair Bleach

Gocciani
Rapid Cream Bleach

Vår oerhört populära Jojoba-aktivator! Väteperoxid
för färgning, blekning eller slingor. Mild och skonsam
formula med jojoba- och arganolja. Emulsionsbasen
i jojoba-aktivatorn har en fuktighetsbevarande och
skyddande verkan på håret.
1000 ml.

Dammfritt blonderingspulver som kan användas till
alla former av blekning. Mycket lättarbetad konsistens,
torkar eller rinner inte och håller sig oförändrad under
hela processen. Skonsamt mot hårstrukturen.
500 gram.

Garanterar maximal uppljusning och verkar snabbt
och effektivt. Återfuktande formula baserad på naturliga oljor (Argan & Acai) som skyddar hårbotten
och hår under verkningstiden, återfuktar och ger lyster.
Passar alla typer av blekningstekniker. Avger inga
ammoniak-ångor och är damm-fri, alltså skonsam för
både kund, frisör och miljön på salongen.
500 gram.

48 kr
................................................ 2020 6 % (20 vol.) 48 kr
................................................ 2021 9 % (30 vol.) 48 kr
.............................................. 2022 12 % (40 vol.) 48 kr
.................................................2019 3 % (10 vol.)

119 kr
119 kr

...........................................................2112 blått
............................................................. 2113 vitt

.....................................................................2115

139 kr

Gocciani
Remove a Color - avfärgning
Avlägsnar alla typer av oxidationsfärger och passar
alla hårtyper. Innehåller inte väteperoxid eller ammoniak.
Formulan är väldigt skonsam och har en återuppbyggande effekt.

Gocciani Color Remover Wipes

Användning
• Blanda lika delar fas 1 och fas 2.
• Applicera blandningen direkt i torrt och otvättat hår.
• Täck med plasthätta.
• Låt verka i 20-30 minuter, för en komplett avfärgning.
• För delvis avfärgning 5 till 15 minuter.
• Skölj väl, schamponera och se om den ursprungliga färgen framträtt. Om färgpigmenten
fortfarande finns kvar, upprepa behandlingen. (skadar inte håret)
• Torka och applicera den nya färgen.

Tar effektivt bort fläckar på huden efter färgning.
Innehåller 100 st lätt parfymerade våtservetter.

109 kr
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Användning: Dra ur servetten ur förpackningen.
Använd lätt tryck när du tar bort färgfläckar. Skölj
med vatten efter användning. Kom ihåg att stänga
förpackningen noga efter användning för att förhindra
uttorkning. Förvara svalt.
.......................................................................4550

Kontakt

Christopher Rosén
0304 - 60 00 68 | christopher@gocciani.se

59 kr

alltid bra pris
Förutom att vi alltid erbjuder riktigt konkurrenskraftiga
priser ger vi alltid skolor och utbildningar 10 % rabatt vid
offertförfrågningar! Kontakta oss idag!

Vinylhandske
Vinylhandske till kanonpris! Vi vill att du tar hand om dina händer,
snåla inte med handskar. Välj mellan pudrade eller opudrade.
Finns i S, M och L. 100 st/förpackning.

49 kr .. 4401 pudrad medium 49 kr .. 4402 pudrad large 49 kr
4403 opudrad small 49 kr .. 4404 opudrad medium 49 kr .. 4405 opudrad large 49 kr

......4400 pudrad small

Gocciani Foil, silver, 250 m

e-kwip Swing-Set Plus

Med avrivningskant. 12 cm bred. 250 m lång.
18 u.

Urläckert saxset av hög kvalité. Paketet innehåller 1 st sax, 5,5”. ergonomisk, med rosa detaljer och vridet
tumgrepp, vilket är avlastande. 1 st Effiler, 5,5”, ergonomisk, med turkos detaljer och vridet tumgrepp.
1 st Swing razor (passar med featherblad).

.................................................................... 4200

Kontakt

Christopher Rosén
0304 - 60 00 68 | christopher@gocciani.se

139 kr

995 kr
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