
Tento leták je pouze stručným výběrem z naší nabídky. Pokud máte zájem o kompletní katalog, vyžádejte si jej zdarma.

INTERBEAUTY PRAGUE
Mezinárodní kosmetický veletrh Praha 18.–19.3.2010

Výstaviště Praha – Holešovice

Nejen našim věrným zákazníkům přinášíme

AKČNÍ SLEVY

až 50 %
z ceníkových cen u výrobků.

VÝBĚR Z VÝSTAVNÍCH CEN
Katalogová 

prodejní cena
Akční 

výstavní cena

UV-lampa Standard - LED včetně zářivek (4 × 9W) 2999,00 od 1599,90

Prémium gel 45 ml - 1-fázový gel 999,00 od 849,15

Multi nebo Super Easy gel 45 ml 2199,00 od 1799,90

NAILING Top shine gel 45 ml 1999,00 od 1699,15

NOMO Basic gel 5 ml - k neviditelnému zpevnění 899,00 od 764,15

Soft gely 3- nebo 1-fázové 20 ml 999,00 od 849,15

Kulzer gely 1,2  14 ml 1299,00 od 999,90

Kulzer gely 3  15 ml 1299,00 od 799,90

Barevné gely eXtra Super 5 ml 359,00 od 299,90

Powder 400 g - prášek (čirý, růžový, luxusní, bílý) 1999,00 od 1599,90

Tipy 200 ks v sortimentní kazetě (všechny druhy) 799,00 od 599,90

Lepidlo tipů 3 g (1a profi kvalita) 45,90 od 29,90

Profi pilníky bílé (80/80, 100/100, 180/180, 240/240) 49,90 od 19,90

Štětece k aplikaci UV-gelů 149,00 od 99,90

Péče o nehty (výživy, zpevňovače) 149,90 od 83,90

Oceán Manikúra 100 ml 389,90 od 299,90

Mléka na ruce s vůní 250 ml 299,90 od 254,90

Masážní svíčky s vůní (7 druhů) 269,00 od 228,65

a další zde neuvedené výrobky

* cenou od je myšlena cena po 15% slevě   

Veškeré ceny na tomto letáku jsou uvedeny bez DPH 
a platí pouze na výstavě INTERBEAUTY PRAGUE ve dnech 
18. - 19. 3. 2010 a pouze do vyprodání zásob množstevně 
omezené akční nabídky. S výhradou chyb a omylů.
Se srdečným pozdravem Váš TROSANI Servisní tým

Nová adresa od 17. května 2010

TROSANI CZ&SK v.o.s.
Lidická tř. 275, 370 07 České Budějovice

tel.: 386 350 110, fax: 386 350 109
e-mail: info@trosani.cz

www.trosani.cz

* akční cena je podmíněna registrací v e-shopu, současným nákupem modelovacího 
gelu a platí pouze pro věrné zákazníky TROSANI, tj. ty, kteří v roce 2010 odebírali 
zboží, pro ostatní: 459,90 Kč

MATNÝ LAK
Na základě posledních módních trendů jsme 
u TROSANI vyvinuli vrchní lak NO SHINE.
Stačí nanést pouze jednu nebo dvě vrstvy na 
gel- akryl- nebo přírodní nehet a jste trendy!

INSPIRATION
matné barevné laky

BLIXZ
Bleskový a trendový módní doplněk - nekonečné možnosti 
barev a vzorů: od růžových a červených přes zlaté, stříbrné a 
černobílé, vzory decentní, fantazijní i hodně divoké. S Blixz je 
totiž možné cokoli! Blixz se stejně dobře hodí na domácí pou-
žití jako na rozšíření salonních služeb. Vyzkoušejte a přesvědčte 
se na vlastní nehty.

NOVINKY

rozšířeení salonníchh služeb. Vyzkkouššejte a ppřesvědčte 
í nehtty.
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FRENCH GEL 
bílý 10 ml

Nejprodávanější a nejbělejší „Francie“ 
za neodolatelnou akční cenu

bežná cena: 559 Kč
sleva: 50 %

v nabídce i 7 dalších odstínů French gelů za stejnou cenu 
nebo 3,5 ml balení za cenu 159,90 Kč

od 279,50 Kč*

od 69,90 Kč



DVA JEDNODUCHÉ KROKY 
KE SLEVÁM A AKTUÁLNÍM 
INFORMACÍM

1. krok: Registrace
na http://www.trosani.cz/eshop/ si vytvořte vlastní 
účet a počkejte na potvrzující registrační e-mail

2. krok: Velkoobchodní ceny 
Postupujte dle informací z registračního e-mailu 
a začněte využívat všech výhod registrace.

Proč se mám registrovat?
Toto je poslední leták zasílaný dosavadním způsobem (v papí-
rové podobě, ale především na všechny registrované poštovní 
adresy). Další informace budou zasílány pouze zákazníkům s 
vlastním zákaznickým účtem na e-shopu.

Co mi elektronická registrace přinese?
• aktuální a okamžitě dostupné informace
• méně papíru a méně zatížené životní prostředí (sami se 
rozhodnete, které informace potřebujete vytisknout)
• slevové akce v průběhu roku (ne pouze na výstavách)
• možnost zveřejnění mezi autorizovanými NAILING partnery 
TROSANI CZ&SKv.o.s.

Nepoužívám internet – co mám dělat? 
Máte-li zájem i nadále získávat informace od nás, jednoduše 
nám telefonicky zaktualizujte vaše údaje. Tištěné informace 
vám budeme zasílat i nadále.

Mohu i nadále objednávat telefonicky?
Samozřejmě, volba doručení objednávky je pouze na vás a 
sami víme, že telefon je mnohdy rychlejší a především osob-
nější s nedocenitelnou výhodou okamžité rady a doporučení. 
Jediné co se mění je cesta informací k vám.

E-SHOP A VÝSTAVNÍ CENY
E-shop TROSANI je, jak s povdě-
kem přijali naši zákazníci, rozdělen 
na dvě sekce – pro profesionály a 
konečné spotřebitele. S námi máte 
jistotu, že vaši zákazníci neznají 
vaše nákupní ceny a můžete bez 
obav prodávat výrobky TROSANI 
se svojí prodejní marží. Stejně tak 
výrobky určené pouze pro profesionální použití jsou dostupné 
pouze vám. A zákazníci nehtových studiích si v případě lokální 
nedostupnosti mohou své oblíbené produkty objednat za ma-
loobchodní ceny. Na rozdíl od mnoha e-shopů pro konečné 
spotřebitele nabízejících stejné ceny všem, je náš e-shop 

PRO PROFESIONÁLY

Letošní výstavní nabídka je tak trochu jiná než v uplynulých 
letech. Jako vždy pro vás máme připraveny akční ceny (výběr 
na druhé straně). Pouze registrovaní zákazníci však získají svůj 
osobní kupón

se slevou 15 %
na vybraný výrobek. Zaregistrujte se ještě dnes a vytiskněte 
si svůj kupón, který můžete využít na výstavě nebo do 30. 4. 
2010. Ale pospěšte si, kupón lze získat pouze do 14. 3. 2010

Navíc na celý výstavní nákup získáte 
i objemovou slevu dle výše nákupu:

 SLEVA

5 % pro všechny

8 % nákup nad 3 000 Kč

12 % nákup nad 7 000 Kč

15 % nákup nad 10 000 Kč

plazmová technologie budoucnosti 
v nehtových studiích

SOFTBOND je moderní profesionální al-
ternativní přístroj vhodný pro všechny 
systémy v modelování nehtů a lakování.

Lenka Nemethová – Jindřichův Hradec 
„Zpočátku jsem pochybovala – jak může ně-
jaký prskající přístroj zajistit 
přilnutí gelu?! Tak jsem 
využila možnosti otestovat 
si jej v praxi. A ono to fun-
guje. Nepoužívám vazební 
gely, primery nebo různé 
podkladové kapaliny, takže 
mám i nižší náklady, a 
přesto nehty ode mě drží 
jako přibité!“

Jak je to možné?
Přilnutí modelovací hmoty 
(UV-gelu nebo Akrylu) umožňují kladně a 
záporně nabité částice (ionty), které při-
lnou na opačně nabité částice. Přírodní 
nehet je však neobsahuje, a proto je nut-
né jej před modelací zpolarizovat (vytvořit 
záporně a kladně nabité ionty), neboť 
jen tak je zajištěna přilnavost modelovací 
hmoty. Doposud běžně používána chemická 
vazba používá tzv. vazební gely nebo kapaliny. 
Negativním důsledkem je nevratné narušení povrchu 
přírodního nehtu a jejich proniknutí do nehtu.

SOFTBOND vytvoří na povrchu nehtu statickou, fyzikální pola-
rizaci. Ta je efektivnější, lepší, než je vazba chemická. Součas-
ně perfektně funguje i na problematických nehtech. Úžasné je, 
že vše probíhá bez vedlejších účinků a současně 
je vratné, tj. bez narušení přírodního nehtu.

SOFTBOND by TROSANI
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10 % SLEVA NA SOFTBOND
Po předložení tohoto kupónu. Sleva platí do 31. 8. 2010 
a nelze sčítat s jinými slevami.

10 % SLEVA NA SOFTBONDVA NA SOFTBONDOFT% SL NNA%
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