TIPY

dívčí lyžařská/snowboardová bunda
O´NEILL PG CORAL JACKET
původní cena: 3 699,- Kč

z prodejny
Sportisimo

1 999,- Kč

Dívčí zimní bunda O´Neill PG CORAL
JACKET – Skvělá barevná kombinace, díky
které si vaše slečna tuhle bundu zamiluje!
Dívčí zimní bunda O´Neill PG CORAL
JACKET regular střihu je vyrobená
z vysoce kvalitního HyperDry materiálu,
takže vaše slečna zůstane v suchu jak na
sjezdovce, tak při dovádění ve sněhu
a koulovačce. Dopřejte jí naprostý
tepelný komfort a tím i nezapomenutelné zimní zážitky.

dívčí lyžařské/snowboardové kalhoty
O'NEILL PG CHARM PANTS
původní cena: 2 399,- Kč

1 299,- Kč

Dívčí snowboardové/lyžařské
kalhoty O'Neill PG CHARM PANTS
– Hledáte pro svou malou princeznu
pohodlné zimní kalhoty pro dovádění
s dětmi či sjíždění svahů? To jsou tyto
dívčí snowboardové/lyžařské kalhoty
O'Neill PG CHARM PANTS pro vás to
pravé. Kromě krásné barvy oceníte
zajisté i možnost stažení v pase pomocí
pásků na suchý zip, ergonomicky
střižené švy pro volnost pohybu nebo
několik praktických kapes pro vše
potřebné ihned po ruce. Vybavte se na
zimní dobrodružství pohodlně
a stylově zároveň.

dámský lyžařský set
NORDICA SENTRA S2+P.R EVO
původní cena: 8 999,- Kč

6 499,- Kč

dámská lyžařská obuv
NORDICA SPORTMACHINE 65 SP W
původní cena: 5 799,- Kč

3 999,- Kč

Univerzální boty Nordica SPORTMACHINE 65 SP W
pro všechny typy lyžařů, od začátečníků až po sportovní
jezdce, kteří chtějí dobrou výkonnost a zároveň komfort.

Univerzální lyže Nordica SENTRA S2 + P.R EVO jsou určeny pro začínající a středně pokročilé
lyžařky. Lyžování je ještě příjemnější díky rekreačnímu proﬁlu a vykrojení, které umožňuje efektivní
a snadný přenos sil při zatáčení a lepší řízení lyže. Odpouští drobné chyby a dodávají lyžaři pocit
stability a bezpečí.

Kadeřnický přípravek Kromatik – S jeho použitím při chemickém
procesu – barvení, odbarvení nebo trvalá – se zcela eliminuje poškození
vlasů, která mohou vzniknout při intenzivním chemickém ošetření.
Během procesu chrání a obnovuje vlasy. Navíc obsahuje arganový olej,
olej ze lněných semínek, hedvábné proteiny a keratin.

seliar kromatik shampoo
cena k doptání na prodejně

/ ZIMA

Změna cen vyhrazena. Neručíme za dostupnost prezentovaných produktů v obchodech v době vydání katalogu.

