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Η ΕτΑιρΕιΑ ARVO TRADING CO LTD ιδρύθΗκΕ το 1978 

Απο τον Χριστοδούλο (κρισ) ΜούζούρΗ ΜΕ σκοπο 

τΗν προΜΗθΕIA ΕπΑγγΕλΜΑτικών προϊοντών σΕ 

κοΜΜώτΗριΑ κΑι κούρΕιΑ.

Μέσα από την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρεία κατάφερε να 
εδραιωθεί σαν ένας από τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές στο τομέα 
της. Η ARVO ασχολείται αποκλειστικά με επαγγελματίες κομμωτές και 
κουρείς, προμηθεύοντας τους προϊόντα των οποίων έχει την αποκλειστική 
αντιπροσωπεία. Η ARVO διαθέτει στην αγορά προϊόντα οίκων παγκόσμιας 
εμβέλειας όπως:

• Επαγγελματικά προϊόντα μαλλιών Keune Haircosmetics 
   Nashi Argan & Sexyhair
• Colorphlex- Δυνατή θεραπεία ενυδάτωσης, αναδόμησης και προστασίας    
   κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασίας
• Εξοπλισμούς και έπιπλα κομμωτηρίων Maletti και Takara Belmont
• Είδη κομμωτηρίων όπως:
1. Ψαλίδια Joewell και Takai Ιαπωνίας
2. Βούρτσες Acca kappa, Denman και Maestri
3. Χτένες YS Park Ιαπωνίας
4. Πιστολάκια Super Energy, GammaPiu & Diva Professional
5. Ολοκληρωμένη σειρά σιδέρων Diva Professional
6. Μηχανές κουρέματος Andis και Panasonic Professional
7. Εκπαιδευτικά κεφάλια Pivot Point Αμερικής
8. Κορδέλλες μαλλιών Pink Pewter Αμερικής
9. Αναλώσιμα και είδη μιας χρήσης
10. Είδη γενικής χρήσης

Η κύρια αποστολή της ARVO είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με τους 
επαγγελματίες κομμωτές και κουρείς. Βασισμένη πάνω σε αρχές και αξίες 
όπως εντιμότητα, συνέπεια, επαγγελματισμός και αξιοπιστία, η εταιρεία 
μας συνεχίζει να αναβαθμίζεται συνεχώς.

“προϊοντΑ κΑι ΕΞοπλισΜοι KοΜΜώτΗριών”

Απλά και ολοκληρωμένα, αυτή είναι η αποστολή μας 

στους κομμωτές και κουρείς Παγκυπρίως.

Μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε και εσάς!

    Διεύθυνση και προσωπικό
ARVO TRADING CO LTD



Αγαπητοί συνεργάτες,

Είναι με ιδιαίτερη ευχαρίστηση που 
επικοινωνούμε μαζί σας για να σας 
παρουσιάσουμε τον δεύτερο επαγγελματικό 
κατάλογο της Εταιρείας μας.

Στον κατάλογο “Salon Professional” μπορείτε να 
βρείτε όλα τα προϊόντα που διαθέτει η Εταιρεία 
μας στον Κύπριο επαγγελματία κομμωτή.

Ο κατάλογος είναι χωρισμένος σε τμήματα για 
καλύτερη σας ευκολία. 

Για το κάθε τμήμα, τα προϊόντα παρουσιάζονται 
ανά κατηγορία και είναι πολύ εύκολη η αναζήτηση 
συγκεκριμένων προϊόντων από το ευρετήριο που 
βρίσκεται στις τελευταίες σελίδες του καταλόγου.

Το “Salon Professional” θα εκδίδεται 
κάθε δυο χρόνια. Στο μεταξύ θα υπάρχει το 
“Salon Professional News” το οποίο θα 
εκδίδετα κάθε τριμηνία και θα περιλαμβάνει 
νέα προϊόντα, εκπαίδευση και άρθρα. Ο
κατάλογος “Salon Professional”μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για πληροφορίες και
παραγγελίες των προϊόντων μας.

Είμαστε σίγουροι ότι οι εκδόσεις αυτές θα σας 
δώσουν την δυνατότητα να γνωρίσετε καλύτερα τα 
προϊόντα που προσφέρουμε και να σας βοηθήσουν 
να αναβαθμίσετε το επίπεδο υπηρεσιών που 
προσφέρετε στον πελάτη σας. Είμαστε στην 
διάθεση σας για ότι πληροφορίες και εισηγήσεις 
έχετε.

Με εκτίμηση,
σάββας Μουζούρης
διευθύνων σύμβουλος

EDITORIAL
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οδΗγιΕσ γιΑ πΑρΑγγΕλιΑ HOW TO ORDER

1. Βρείτε τα προϊόντα της αρεσκείας σας
    Find the products you are interested in

2. Σημειώστε την σελίδα και κωδικό για κάθε
    προϊόν μαζί με την ποσότητα
    Note the page and code for each of the
    products together with the quantity

3. Επιλέξετε χρωματισμό, μέγεθος κλπ
    Choose color, size etc

4.  Δώστε την παραγγελία σας με τους εξής τρόπους:
     Forward your order using the following:

     • Τηλεφωνήστε στο 22374818 (ώρες γραφείου)
     Call at 22374818 (office hours)
     • Στείλετε email στο orders@arvo.com.
     Send email to orders@arvo.com.cy

τροποι πλΗρώΜΗσ PAYMENT METHODS
• Μετρητά ή επιταγές στην παράδοση. Σε περίπτωση που 
η παράδοση γίνεται με GAP Akis Express η πληρωμή του 
ποσού θα σας ζητηθεί με αντικαταβολή με την παράδοση. 
Οι επιταγές πρέπει να εκδίδονται προς όφελος της ARVO 
TRADING CO LTD και να είναι ακριβώς το οφειλόμενο 
ποσό. Η εταιρεία επιφυλάσσει το δικαίωμα της να αρνηθεί 
την πληρωμή με επιταγή.

Cash or cheque on delivery. In case of delivery through 
GAP Akis Express, the payment will be collected upon 
receiving your order. All cheques should be made out to 
“ARVO TRADING CO LTD” for the exact amount required. 
The company  reserves the right to deny payment 
by cheque.

• Με πιστωτική κάρτα.* Γίνονται αποδεκτές όλες 
οι κύριες πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.
• By credit Card.* All major credit and debit 
cards are accepted.
• Με έμβασμα / κατάθεση στην τράπεζα Κύπρου
IBAN: CY33 0020 0173 0000 0011 0077 6900
By transfer or deposit to the Bank of Cyprus
IBAN: CY33 0020 0173 0000 0011 0077 6900

* Προϋποθέτει έγκριση από την τράπεζα σας
* Requires approval by your bank

πΑρΑδοσΗ DELIVERY

Όλες οι παραγγελίες σε προορισμούς 
μέσα στα Αστικά Kέντρα και περίχωρα, 
παραδίδονται ως εξής:

• Σε συνεργάτες που προϋπάρχει         
   συνεργασία μέσω πωλητών η παράδοση     
   γίνεται από προσωπικό της Εταιρείας. 
   Η συχνότητα των παραδόσεων είναι       
   τουλάχιστο εβδομαδιαία.

• Για άλλες παραγγελίες, οι παραδόσεις
   γίνονται μέσω GAP Akis Express. Οι
   παραδόσεις με GAP Akis Express     
   γίνονται μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες

• Όλες οι παραγγελίες μπορούν να    
   παραδοθούν και από τα γραφεία της
   Εταιρείας στην Λευκωσία.

για παραγγελίες πέραν των €150,00 
με παραδόσεις από GAP Akis Express 
σε αστικά κέντρα, δεν υπάρχει
επιπρόσθετη χρέωση.

• All orders within the boundaries of 
   the UrbanCenters and Suburbs are 
   delivered as follows:

      • For existing customers that 
         are serviced through sales 
         representatives, deliveries are
         made through the company 
         operations. The intensity of such 
         deliveries is at least once a week.

      • For other orders, the delivery is      
         made through GAP Akis Express 
         logistics. All deliveries through 
         this option are made within 
         2 working days from your order.

• All deliveries can be collected at the    
   Arvo Head Offices in Nicosia

For orders exceeding €150.00 delivered 
through GAP Akis Express within urban 
and suburban areas, there is no extra 
delivery charge.
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KEUNE
STYLE PREP

NO 25
CURL CREAM

Κρέμα για μπούκλες που 
δίνει ζωντάνια ενώ μειώνει το 

φριζάρισμα. Προσφέρει προστασία 
κατά της θερμότητας έως 230 ° C 

και διαθέτει φίλτρο UV.
HOlD 2 - SHINE 5

NO 56 
B LOWOUT GELÉE

Αυτή η λοσιόν είναι ευέλικτη, με
κανονικό κράτημα και αφήνει τα

μαλλιά εύχρηστα και λαμπερά.Προσφέρει 
επίσης θερμικήπροστασία έως 230 ° C 

καιδιαθέτει φίλτρο UV.
HOl D 5 - SHINE 6

NO 37
INSTANT BLOWOUT

Επιταχύνετε τον χρόνο στεγνώματος με
αυτό το σπρέι θερμικής προστασίας.

Προσθέτει ελαφρύ σώμα και
στιλπνότητα σε λεπτά μαλλιά.

Προσφέρει επίσης θερμική προστασία
έως 230 ° C και διαθέτει φίλτρο UV.

HOlD 3 - SHINE 7

NO 75
ROOT  VOLUMIZER

Δημιουργήστε μεγάλο όγκο στις
ρίζες με αυτό το ελαφρύ σπρέι
ανύψωσης. Περιέχει φίλτρο UV.

HOlD 7 - SHINE 5

NO 44
SOFT  MOUSSE

Μαλακός αφρός για όγκο και
απαλό κράτημα. Με φίλτρο UV.

HOl D 4 - SHINE 4

CURL

VOLUME

HEAT

KEUNE
STYLEPREP

NO 57
STRAIGHT CREAM

Kρέμα ενεργοποίησης με θερμότητα για να 
βοηθά στο ίσιωμα και να ηρεμεί τα σγουρά και 
ατίθασα μαλλιά μέχρι το επόμενο σαμπουάν. 
Είναι ιδανικό για τους τύπους μαλλιών που 

είναι επιρρεπείς στο φριζάρισμα. 
Περιέχει φίλτρο UV.
HOl D 5 - SHINE 7

NO 62
SALT   MIST

Ιδανικό για beach hair looks.
Αυτό το σπρέι εμπλουτίζεται με κρυστάλλους 
αλατιού που επεκτείνονται καθώς στεγνώνουν 

για ματ εμφάνιση με υφή. 
Περιέχει επίσης φίλτρο UV.

HOlD 6 - SHINE 2

NO 74
STRONG MOUSSE

Αφρός με ισχυρό κράτημα για 
απίστευτο όγκο.

Διαθέτει επίσης φίλτρο UV.
HOlD 7 - SHINE 4

NO 55
THICKENING   CREAM

Αυτή η κρέμα που ενεργοποιείται με θερμότητα 
προσθέτει όγκο και είναι ιδανική για λεπτά μαλλιά. 
Προσφέρει προστασία θερμότητας έως 230 ° C και 
διαθέτει φίλτρο UV. Επίσης βοηθά στο στέγνωμα 

δίνοντας όγκο.
HOlD 5 - SHINE 5

SMOOTH

VOLUME

TEXTURE

1110



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

KEUNE
STYLE

NO 27
HOT IRON SPRAY

Προστατευτικό σπρέι για τα στεγνά 
μαλλιά από τη θερμότητα των 

σίδερων styling, προσφέροντας 
προστασία θερμότητας μέχρι 230 

° C. Εξασφαλίζει έως και 92% 
λιγότερο σπάσιμο των

μαλλιών μετά από μια θερμική 
επεξεργασία. Έχει φίλτρο UV.

HOlD 2 - SHINE7

NO 29
BRILLIANTINE GEL

Χρησιμοποιήστε αυτό το gel-po-
made για να σταθεροποιήσετε το
hairstyle και προσθέστε τη λάμψη 

ενός wet-look προστατεύοντας
τα μαλλιά από το φριζάρισμα. 
Διαθέτει επίσης φίλτρο UV.

HOlD 2 - SHINE 9

SHAPE

NO 41
DRY PASTE

Πάστα για ματ υφή. Σύστημα 
Dry Cleansing Complex μας για 
απορρόφηση της λιπαρότητας

από τα μαλλιά.
 Έχει επίσης φίλτρο UV.

HOlD 4 - SHINE 1

NO 82
SCULPTING CLAY

Δυνατός πηλός styling για ματ
εμφάνιση με ευέλικτο κράτημα.

Εύκολο στο restyling. 
Έχει φίλτρο UV.

HOlD 8 - SHINE 2

NO 38
SHAPING FIBERS

Πομάδα με ίνες για ευέλικτο κράτημα και 
μεγάλη λάμψη. Εμπλουτισμένο

με σύμπλεγμα φρούτων πορτοκαλιού. 
Διαθέτει επίσης φίλτρο UV.

HOlD 3 - SHINE 8

GLOSS HEAT REFRESH

TEXTURE

KEUNE
STYLESHAPE

NO 57
FORMING WAX

Κερί που δουλεύεται για διακριτική 
λάμψη και καλό κράτημα.

Ενισχυμένο με κερί μέλισσας για 
εύκολο restyling.

Με φίλτρο UV.
HOlD 5 - SHINE 7

NO 62
MATTE CREAM

Κρέμα που δουλεύεται για την 
δημιουργία ματ και υφής στα

μαλλιά. Ιδανικό για τη δημιουργία 
μοντέρνας ματ υφής.

Περάστε σε στεγνά μαλλιά. 
Περιέχει φίλτρο UV.
HOlD 6 - SHINE 2

NO 101
POWER PASTE

Πάστα styling που δίνει εξαιρετικά
ματ αποτέλεσμα και ισχυρό κράτημα
που διαρκεί. Χρησιμοποιήστε το για
να δημιουργήσετε σούπερ ματ υφή

με εξαιρετικά ισχυρό κράτημα.
Περιέχει φίλτρο UV.
HOlD 10 - SHINE 1

NO 46
SPRAY WAX

Δημιουργήστε ευάερη, υφή που διαρκεί. 
Αυτό το εξαιρετικά απαλό κερί σε σπρέι 

που δεν λαδώνει και προσθέτει στυλ,
λάμψη και ορισμό. Με φίλτρο UV.

HOlD 4 - SHINE 6

NO 88
ULTRA GEL

Ισχυρό τζελ styling για
κράτημα, δομή και λάμψη.
Χρησιμοποιήστε το για να

δημιουργήσετε, να ρυθμίσετε
και ακόμη και κατά τη.

HOlD 8 - SHINE 8

TEXTURE

TEXTURE
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Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

KEUNE
STYLE

HUMIDITY SHIELD
Ένα ανάλαφρο σπρέι τελειώματος
που προστατεύει τα μαλλιά για 24

ώρες από την υγρασία. Προστατεύει
τα κομψά χτενίσματα και τις υπέροχες

μπούκλες και τα κυματιστά μαλλιά.
Περιέχει φίλτρο UV.
HOlD 1 - SHINE 3

DEFRIZZ SERUM
Συμπυκνωμένος ορός που 

εξαλείφει το φριζάρισμα και αφήνει τα 
μαλλιά φωτεινά και λαμπερά, 

χωρίς λιπαρότητα. 
Έχει επίσης ένα φίλτρο UV.

HOlD 1 - SH INe 7

FINISH

SOFT SET SPRAY
Σπρέι μαλλιών εργασίας για κανονικό 

κράτημα. Εύκολο βούρτσισμα.
Περιέχει φίλτρο UV.
HOlD 5 - SHINE 7

FREESTYLE SPRAY
Σπρέι μαλλιών για ισχυρό κράτημα που 

διαρκεί μέχρι και 24 ώρες. Σταθεροποιεί το 
χτένισμα επιτρέποντας τα μαλλιά να

διατηρούν την κίνηση τους.
Περιέχει φίλτρο UV.
HOlD 8 - SHINE 6

HIGH IMPACT SPRAY
Σπρέι μαλλιών για το τελείωμα με 

ισχυρό κράτημα και προστασία
από την υγρασία που διαρκεί 

μέχρι και 24 ώρες.
Με φίλτρο UV.

HOlD 10 - SHINE 6

BRILLIANT GLOSS SPRAY
Η απαραίτητη πινελιά στο τέλος.
Ανάλαφρο σπρέι τελειώματος για

σούπερ λάμψη στα μαλλιά.
Περιέχει φίλτρο UV.
HOlD 1 - SHINE 10

F IX

GLOSS SMOOTH

KEUNE
STYLE

PRECISION POWDER
Ματ πούδρα σε σπρέι για να

δημιουργήσετε όγκο με ακρίβεια.
Ψεκάστε στις ρίζες για να

δημιουργήσετε όγκο και ένα
διακριτικό, ματ φινίρισμα.

Περιέχει φίλτρο UV.
HOlD 3 - SHINE 1

VOLUME POWDER
Ματ πούδρα για υφή και μεγάλο

όγκο. Αφήνει τα μαλλιά
ελεύθερα και αέρινα. Ιδανικό για

κανονικά έως χοντρά μαλλιά.
Περιέχει φίλτρο UV.

HOlD 7 - SHINE 1

FINISH

LIQUID HAIRSPRAY
Σπρέι μαλλιών σε υγρό χωρίς 

αεροζόλ για εξαιρετικά
ισχυρό κράτημα. 

Περιέχει φίλτρο UV.
HOlD 9 - SHINE 7

DRY TEXTURIZER
Αυτό το απαλό ματ σπρέι υφής
δίνει όγκο και υφή με μεσαίο 
κράτημα. Διαθέτει σύστημα

στεγνού καθαρισμού με ζεόλιθο για 
απορρόφηση της λιπαρότητας.

Περιέχει φίλτρο UV.
HOlD 6 - SHINE 1

DRY CONDITIONER
Αυτό το απαλό σπρέι αφήνει τα 
μαλλιά βελούδινα, απαλά και 

αφρώδη. Ξεμπερδεύει τα μαλλιά και 
δίνει άμεση αναδόμηση.

Με φίλτρο UV.
HOlD 1 - SHINE 5

DRY SHAMPOO
Καθαρά και φρέσκα μαλλιά
χωρίς να τα βαραίνει με ένα 

σπρεί. Διαθέτει σύστημα στεγνού 
καθαρισμού με άμυλο για 

απορρόφηση των ακαθαρσιών.
Περιέχει φίλτρο UV.
HOlD 1 - SHINE 1

F IX REFRESH

REFRESHVOLUME
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Meet Keune You — custom haircare. Keune You offers products to customize 
the hairdressers relationship with the client. It’s a bespoke haircare solution for 

every client, both in the salon and at home. 

After a personal hair diagnosis, the ten different hair elixirs offer a whole 
range of possible care and color maintenance solutions. 

With over 100 combinations, every client gets the exact solution they need. 

The hairstylist can get to work in the salon immediately or prepare the product 
for the client to use at home.
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KEUNE
YOU

KEUNE
YOU

Base products + elixirs
HOW DOES IT WORK?

Step 1. Consult in salon
Your hair will be diagnosed in a per-
sonal consultation. Your hairstylist 
will choose 2 different elixirs. One 
Care Elixir + one Color-maintenance 
Elixir or 2 (different) Care Elixirs.

Step 2 At home use
You’ll get a base shampoo and/or 
conditioner bottle with 2 different 
elixirs (20ml of elixir in total). 

KEUNE YOU
CARE COLOR ELIXIR

KEUNE YOU
CARE COOL BROWN ELIXIR

KEUNE YOU
CARE COPPER ELIXIR

KEUNE YOU
CARE COOL BLONDE ELIXIR

KEUNE YOU
CARE VOLUME ELIXIR

KEUNE YOU
CARE CURL ELIXIR 

KEUNE YOU
CARE SMOOTH ELIXIR

KEUNE YOU
CARE NUTRITION ELIXIR

KEUNE YOU
CARE SHINE ELIXIR 

KEUNE YOU CARE
BASE CONDITIONER

180 ML
1000ML

KEUNE YOU CARE
BASE SHAMPOO

230 ML
1000ML

Step 3. Shake
Shake the bottle till the elixirs are mixed 
with the base product.
Step 4. Customize
They come in a beautiful, luxurious and per-
sonalized showbox. Your hairstylist will mark 
the elixirs used, write down your name and 
the date the
product has been made.

Step 5. Finish
The box will be closed with the ‘Keune You’ 
sticker and ta-da! Your bespoke haircare 
solution is finished.
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ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

KEUNE
CARE

KEUNE
CARE

CARE VITAL NUTRITION SHAMPOO

Σαµπουάν εµπλουτισµένο µε την Τεχνολογία Nutri-Injection, η 
οποία επαναφέρει την ισορροπία της υγρασίας στα µαλλιά ενώ 
ταυτόχρονα θρέφει εντατικά.

CARE VITAL NUTRITION CONDITIONER

Η Nutri-Injection Τεχνολογία επανα-ενεργοποιεί θαµπά, άτονα 
µαλλιά. Με συνταγή που λειαίνει, ξεµπερδεύει και προσθέτει 
λάµψη. 

CARE VITAL NUTRITION MASK

Πολυτελής µάσκα που βελτιώνει την ελαστικότητα, καταπραΰνει 
τα ταλαιπωρηµένα μαλλιά και προσθέτει λάµψη.

80 ml
300 ml
1000 ml

80 ml
250 ml
1000 ml

50 ml
200 ml
500 ml

CARE VITAL NUTRITION
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Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

KEUNE
CARE

CARE VITAL PROTEIN SPRAY

Πολλαπλών χρήσεων spray ενυδάτωσης ιδανικά κατάλληλο 
για ξηρά, ταλαιπωρηµένα µαλλιά. Προστατεύει την επιδερµίδα 
και τα µαλλιά πριν, κατά τη διάρκεια, και µετά την εφαρµογή 
βαφής ή άλλων τεχνικών εργασιών. Το spray επίσης ενυδατώνει, 
προσθέτει λάµψη κι αφήνει τα µαλλιά ευκολοχτένιστα.

CARE VITAL NUTRITION THERMAL CREAM

Κρέµα αναζωογόνησης που προστατεύει ξηρά, ταλαιπωρηµένα 
µαλλιά από τη θερµότητα. Χρησιµοποιείται πριν από τη χρήση 
θερµότητας µε σίδερα ισιώµατος, σίδερα µπούκλας και 
πιστολάκια.

CARE VITAL NUTRITION POROSITY FILLER

Συμπυκνωμένη κρέμα εµπλουτισµένη µε Ceramide και 
Πρωτεΐνες Σιταριού, που δουλεύουν ενεργά ώστε να δυναµώσουν 
το σώµα της τρίχας, αναδοµώντας και αναζωογονώντας τα 
ταλαιπωρηµένα µαλλιά.

200 ml

140 ml

140 ml

CARE VITAL NUTRITION

KEUNE
CARE

CARE COLOR BRILLIANZ SHAMPOO

Σαµπουάν ειδικά σχεδιασμένο για βαµµένα µαλλιά. Το 
Σύµπλεγµα Color Sealing διασφαλίζει λαμπερά μαλλιά με 
μεγάλη διάρκεια χρώματος.

CARE COLOR BRILLIANZ CONDITIONER

Conditioner που δίνει στα βαµµένα µαλλιά αυτό που χρειάζονται. 
Το Σύµπλεγµα Color Sealing διασφαλίζει λαμπερά μαλλιά με 
μεγάλη διάρκεια χρώματος.

CARE COLOR BRILLIANZ CONDITIONING SPRAY

Leave-in spray ενυδάτωσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για 
βαµµένα µαλλιά. Το Σύµπλεγµα Color Sealing διασφαλίζει τη 
µέγιστη προστασία του χρώµατος, ενώ παράλληλα δηµιουργεί 
ασπίδα στα µαλλιά από τις βλαβερές ακτίνες UVA και UVB. Τα 
βαθιά ενυδατικά συστατικά προσθέτουν λάµψη και απαλότητα 
στα µαλλιά.

CARE COLOR BRILLIANZ CONDITIONING MASK

Μάσκα εντατικής περιποίησης για βαµµένα µαλλιά. Το 
Σύµπλεγµα Color Sealing διασφαλίζει λαμπερά μαλλιά με 
μεγάλη διάρκεια χρώματος, ενώ ταυτόχρονα η ενυδατική 
συνταγή αναδόµησης θεραπεύει, προστατεύει και ενδυναµώνει 
τα µαλλιά σας. 

80 ml
300 ml
1000 ml

80 ml
250 ml
1000 ml

140 ml

200 ml
500 ml

CARE COLOR BRILLIANZ
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KEUNE
CARE

CARE CURL CONTROL CONDITIONER

Conditioner βαθιάς ενυδάτωσης. Προσθέτει απαλότητα, λάµψη 
και ελαστικότητα στις µπούκλες, ενώ ταυτόχρονα µειώνει το 
φριζάρισµα.

CARE CURL CONTROL MASK

Πολυτελής µάσκα που ενυδατώνει βαθιά τα ξηρά, σγουρά µαλλιά. 
Προσθέτει λάµψη, απαλότητα και νεύρο χωρίς να τα βαραίνει. 
Επίσης µειώνει το φριζάρισµα. 

80 ml
250 ml
1000 ml

200 ml
500 ml

CARE CURL CONTROL

CARE CURL CONTROL SHAMPOO

Ήπιο καθαριστικό σαµπουάν που σχηματίζει καλύτερα τις 
µπούκλες και τις κάνει απαλές, λαµπερές και µε νεύρο.

80 ml
300 ml
1000 ml

KEUNE
CARE

CARE CURL CONTROL DEFINING CREAM

Κρέµα σχηματισμού για μπούκλες. Μειώνει το φριζάρισμα 
και είναι οπλισμένη με ελαφρύ κράτηµα ώστε οι µπούκλες να 
παραµείνουν όµορφες όλη την ηµέρα.

CARE CURL CONTROL BOOST SPRAY

Spray κατά του φριζαρίσµατος, προσθέτει ενυδάτωση 
και κίνηση στα σγουρά µαλλιά. Έχει ελαφρύ κράτηµα για 
καλοσχηµατισµένες µπούκλες που διαρκούν όλη την ηµέρα. 

140 ml

140 ml

CARE CURL CONTROL
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Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

KEUNE
CARE

CARE DERMA ACTIVATE

CARE DERMA ACTIVE SHAMPOO

Το σαµπουάν αναζωογόνησης είναι ιδανικό για αυτούς µε 
ευαίσθητες επιδερµίδες και λεπτά, λίγα µαλλιά. 

CARE DERMA ACTIVE THICKENING SPRAY

Το σαµπουάν αναζωογόνησης είναι ιδανικό για αυτούς µε 
ευαίσθητες επιδερµίδες και λεπτά, λίγα µαλλιά. 

CARE DERMA ACTIVE LOTION

Αυτή η εντατική θεραπεία επούλωσης καταπολεµά τα αδύναμα 
μαλλιά και την προσωρινή απώλεια τους. Η Rejuvenator 
Τεχνολογία εισχωρεί στα κύτταρα της επιδερµίδας, 
διασφαλίζοντας ότι τα Λιποσώµατα σταδιακά µεταφέρουν Βασικά 
Μέταλλα, Βιοτίνες και τους ενεργοποιητές ανάπτυξης όπως 
Takanal  και Καφεΐνη. 

300 ml
1000 ml

200 ml

75 ml

KEUNE
CARE

CARE DERMA EXFOLIATE

CARE DERMA REGULATE

CARE DERMA EXFOLIATE  SHAMPOO

Καταπολεμά την πιτυρίδα και ηρεμεί την επιδερμίδα της κεφαλής

Το Octopirox καταπραΰνει, καθαρίζει την πιτυρίδα και 
αποτρέπει το σχηµατισµό νέας. Οι αντιβακτηριδιακές 
ιδιότητες του σαµπουάν, ηρεµούν τους σµηγµατογόνους 
αδένες, ανακουφίζοντας από τη φαγούρα και τον ερεθισµό. Το 
αποτέλεσµα: Μια καθαρή, ήρεµη, επιδερµίδα και λαµπερά, υγιή 
µαλλιά. 

Καθαρίζει απαλά το τριχωτό της κεφαλής ενώ απομακρύνει τις 
νιφάδες, εξευγενίζει και εξισορροπεί τη φυσική λειτουργία της 
επιδερμίδας. Ιδιαίτερα κατάλληλο για λιπαρά ή ξηρά μαλλιά με 
κνησμό, ερεθισμένη επιδερμίδα ή ξηροδερμία.

CARE DERMA REGULATE  SHAMPOO

Ισορροπεί την λιπαρότητα της επιδερμίδας

Το Σύµπλεγµα Derma Control αποτελείται από Βιοθείο και 
Βεταΐνες που ρυθµίζουν την έκκριση σµήγµατος της επιδερµίδας. 

Καθαρίζει βαθιά το τριχωτό, ενώ τα βασικά μέταλλα, το Βιοθείο 
και Βεταΐνες ηρεμούν την επιδερμίδα και ρυθμίζουν το επίπεδο 
σμήγματος, μειώνοντας την πλεονάζουσα παραγωγή του.

300 ml
1000 ml

300 ml
1000 ml
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KEUNE
CARE

CARE ABSOLUTE VOLUME

CARE ABSOLUTE VOLUME SHAMPOO

Ήπιο καθαριστικό σαµπουάν που δημιουργεί 
όγκο χωρίς να βαραίνει τα µαλλιά. Η Προβιταµίνη 
Β5 και οι Πρωτεΐνες Σιταριού ενδυναµώνουν και 
πυκνώνουν τη δοµή της τρίχας.

CARE ABSOLUTE VOLUME MOUSSE

Κρεμώδεις αφρός αύξησης όγκου και πύκνωσης 
που προσθέτει σώµα και λάµψη, ενώ παράλληλα 
προστατεύει τα µαλλιά από τη χρήση θερµότητας 
κατά τη διάρκεια του styling. Ταυτόχρονα, η 
Προβιταµίνη B5 ενεργεί για να ενυδατώσει και να 
ξεµπλέξει.

CARE ABSOLUTE THERMAL PROTECTOR

Θερμοπροστατευτικό Spray για χρήση πριν το 
styling. Οι Πρωτεΐνες που περιέχει διασφαλίζουν 
ένα ευέλικτο κράτηµα, ενώ ταυτόχρονα η 
Προβιταµίνη B5 ρυθµίζει την ισορροπία υγρασίας 
των µαλλιών.

CARE ABSOLUTE VOLUME CONDITIONER

Περιποιητικό, ενυδατικό conditioner, 
εµπλουτισµένο µε Προβιταµίνη B5 και 
Πρωτεΐνες Σιταριού, προσφέρει στα λεπτά, 
θαµπά µαλλιά ό,τι χρειάζονται. Τα ενεργά 
συστατικά θρέφουν  τα μαλλιά και δίνουν όγκο 
χωρίς να βαραίνουν.

80 ml
300 ml
1000 ml

200 ml200 ml

80 ml
250 ml
1000 ml

KEUNE
CARE

CARE KERATIN SMOOTH

CARE KERATIN SMOOTH SHAMPOO

Σαµπουάν εµπλουτισµένο µε Κερατίνη και Προβιταµίνη Β5 
που θρέφει, ενυδατώνει και προσθέτει λάµψη στα µαλλιά. Το 
µοναδικό Σύµπλεγµα Quat ενδυναµώνει και προστατεύει από 
το σπάσιµο. 

CARE KERATIN SMOOTH CONDITIONER

Conditioner µε Κερατίνη, Προβιταµίνη B5 και Shea Butter 
που ενυδατώνει ολοκληρωτικά, ξεµπλέκει και αφήνει τα 
µαλλιά λαµπερά και ευκολοχτένιστα. Το µοναδικό Σύµπλεγµα 
Quat προστατεύει τα µαλλιά κατά τη διάρκεια της χρήσης 
εργαλείων θερµότητας και προλαµβάνει το σπάσιµο.

CARE KERATIN SMOOTH MASK

Πολυτελής µάσκα εµπλουτίζει τα µαλλιά µε Κερατίνη και 
Πρωτεΐνη Keravis, βελτιώνοντας σηµαντικά τη δύναµή τους 
και προσθέτοντάς τους όµορφη λάµψη. 

80 ml
250 ml
1000 ml

50 ml
200 ml
500 ml

80 ml
300 ml
1000 ml
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KEUNE
CARE

CARE KERATIN SMOOTH

CARE KERATIN SMOOTH SMOOTHING SERUM

Ορός περιποίησης εµπλουτισµένος µε ενεργή Κερατίνη, 
Argan Oil και Βασικά Μέταλλα. Μαλακώνει και 
ενδυναµώνει τα φριζαρισµένα µαλλιά και τα προστατεύει 
από τη χρήση θερµότητας κατά τη διάρκεια του styling.

CARE KERATIN SMOOTH 2-PHASE SPRAY

Spray 2 φάσεων που άµεσα ενυδατώνει και ξεµπερδεύει, 
είναι εµπλουτισµένο µε Κερατίνη και Silsoft, τα οποία 
ενεργούν για να ρυθµίσουν την ισορροπία της υγρασίας, 
ενώ ταυτόχρονα δυναµώνουν και λειαίνουν τα µαλλιά. Το 
χαµηλό pH καταπραΰνει την επιδερµίδα της τρίχας και 
ενισχύει τη λάµψη των µαλλιών χωρίς να τα βαραίνει. 

CARE KERATIN SMOOTH SILKENING POLISH

Αυτή η µεταξένια κρέµα κατά του φριζαρίσµατος, αφήνει 
τα μαλλιά μεταξένια δίνοντας ένα απίστευτα λαμπερό 
φινίρισμα.

25 ml

80 ml
200 ml

50 ml

KEUNE
CARE

CARE SUN SHIELD

CARE SUN SHIELD SHAMPOO

Σαµπουάν εµπλουτισµένο µε Βασικά Μέταλλα, 
προβιταµίνη Β5 και το µοναδικό σύµπλεγµα Anti-Chlorine. 
Καθαρίζει ήπια τα µαλλιά, αποµακρύνει ίχνη από 
αντιηλιακό, χλώριο και θαλασσινό νερό, ενώ ταυτόχρονα 
ενυδατώνει απαλά κάθε µεµονωµένη τρίχα.

CARE SUN SHIELD CONDITIONER

Έντονα ενυδατικό και καταπραϋντικό conditioner για 
ταλαιπωρηµένα από τον ήλιο, ξηρά και ευαίσθητα µαλλιά. 
Τα Βασικά Μέταλλα και το Shea Butter περιποιούνται, 
θρέφουν και θεραπεύουν, αποκαθιστώντας την ισορροπία 
της υγρασίας και προσθέτοντας λάµψη.

CARE SUN SHIELD OIL SPRAY

Πλούσιο έλαιο µαλλιών προστατεύει την τρίχα από τις 
βλαβερές ακτίνες UV και σχηµατίζει γύρω από κάθε 
τρίχα µια ασπίδα, που αιχµαλωτίζει την υγρασία ώστε να 
αποτρέψει την ξηρότητα των µαλλιών.

80 ml
300 ml

80 ml
250 ml

140 ml
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KEUNE
CARE

CARE SATIN OIL

CARE SATIN OIL SHAMPOO

Απαλό σαµπουάν για αυτούς µε άτονα, ξηρά µαλλιά. 
Η καινοτόµος ελαφριά συνταγή αφήνει τα µαλλιά 
αναζωογονηµένα, υγιή και εκθαμβωτικά λαµπερά. 

CARE SATIN OIL CONDITIONER

Βαθιά ενυδατικό conditioner για αυτούς µε άτονα, ξηρά 
µαλλιά. Τα µαλλιά ενυδατώνονται από µέσα προς τα έξω, 
αφήνοντάς σας µε µεταξένια, απαλά, λαµπερά µαλλιά.  

CARE SATIN OIL MASK

Μάσκα περιποίησης που ενυδατώνει έντονα, θρέφει και 
περιποιείται κάθε µεµονωµένη τρίχα από µέσα προς 
τα έξω. Αφού ξεβγάλετε, τα µαλλιά είναι ακαταµάχητα 
απαλά, µεταξένια και λαµπερά.

80 ml
300 ml
1000 ml

80 ml
250 ml
1000 ml

200 ml
500 ml

KEUNE
CARE

CARE SATIN OIL

CARE SATIN OIL TREATMENT

Πολυτελής θεραπεία ελαίου για υγιή, απαλά και λαµπερά 
μαλλιά. Απαλά, χτενίστε με λίγες σταγόνες τα θαµπά 
και ξηρά µαλλιά ή προσθέστε λίγο έλαιο στο Satin Oil 
conditioner ή τη µάσκα για να ενισχύσετε την ενυδατική 
της ικανότητα για πιο λαµπερά αποτελέσµατα. 

CARE SATIN OIL MLK

Πολυτελής θεραπεία τόσο ελαφριά, που απορροφάται 
άμεσα από τα µαλλιά. Η χωρίς βάρος συνταγή ενισχύει 
τα επίπεδα ενυδάτωσης των µαλλιών χωρίς να προσθέτει 
λιπαρότητα. Αποτέλεσµα υπέροχα απαλά και λαµπερά 
µαλλιά.

95 ml

140 ml
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Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
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Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
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Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

KEUNE
CARE

CARE SILVER SAVIOR

CARE SILVER SAVIOR SHAMPOO

Σαμπουάν ιδανικό για ψυχρά ξανθά ή φυσικά γκρίζα 
μαλλιά. Διατηρήστε περισσότερο τις ψυχρές ή silver 
αποχρώσεις των μαλλιών σας. Η Care Silver Savior 
περιέχει βιολετί χρωστικές, οι οποίες εξουδετερώνουν 
τις ανεπιθύμητες ζεστές αποχρώσεις και θρεπτική 
προβιταμίνη Β5 για να διατηρήσει την απαλή και 
μεταξένια υφή και όψη των μαλλιών σας.

CARE CLARIFY SHAMPOO
Ένα καθαριστικό σαμπουάν για ένα σωστό βαθύ καθαρισμό. Το Clarify 
shampoo αφαιρεί τη βρωμιά, το λάδι και τη συσσώρευση προϊόντων 
από τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής χωρίς να αφαιρεί την 
υγρασία τους. Τα εκχυλίσματα μπαμπού και φτέρης αφήνουν τα 
μαλλιά εξαιρετικά απαλά και λαμπερά ..

CARE SILVER SAVIOR CONDITIONER

Ενυδατικό Conditioner ιδανικό για ψυχρά ξανθά ή 
φυσικά γκρίζα μαλλιά. Διατηρήστε περισσότερο τις 
ψυχρές ή silver αποχρώσεις των μαλλιών σας. Η Care 
Silver Savior περιέχει βιολετί χρωστικές, οι οποίες 
εξουδετερώνουν τις ανεπιθύμητες ζεστές αποχρώσεις και 
θρεπτική προβιταμίνη Β5 για να διατηρήσει την απαλή και 
μεταξένια υφή και όψη των μαλλιών σας.

80 ml
300 ml
1000 ml

80 ml
250 ml
1000 ml

1000 ml

CARE CLARIFY

CARE DERMA SENSITIVE SHAMPOO

Το Derma Sensitive shampoo είναι σχεδιασμένο για 
ευαίσθητες επιδερμίδες και μειώνει τους κινδύνους 
αλλεργικής αντίδρασης. Διαθέτοντας την τεχνολογία 
Scalp-Soothing Complex, χαλαρώνει το ξηρό τριχωτό 
της κεφαλής, ανακουφίζει από τον κνησμό και αφήνει 
τα μαλλιά υγιή και λαμπερά.

CARE DERMA SENSITIVE LOTION

Μια χαλαρωτική, ενυδατική λοσιόν για μη ισορροπημένες 
και ευαίσθητες επιδερμήδες. Η Derma Sensitive 
Lotion καταπραΰνει από τη φλεγμονή του δέρματος. Το 
Scalp-Soothing Complex που διαθέτει βοηθάει στην 
αναζωογόνηση και την ανανέωση της ισορροπίας του 
τριχωτού της κεφαλής, αφήνοντας το απαλό, υγιή
και χωρίς φαγούρα.

80 ml
300 ml
1000 ml

75 ml

KEUNE
CARE

CARE DERMA SENSITIVE
τα προϊόντα Derma Sensitive χαλαρώνουν το ξηρό τριχωτό της κεφαλής, ανακουφίζουν από 
τον κνησμό ενώ ταυτόχρονα απαλύνουν τα νήματα και προσθέτουν μια υγιή λάμψη στα μαλλιά. 
Derma Sensitive - το πρώτο βήμα για ένα υγιές τριχωτό της κεφαλής!
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CARE TINTA COLOR SHAMPOO
Σαμπουάν με απαλή δράση. Η πλούσια φόρμουλα του, 
θεραπεύει και θρέφει τα μαλλιά διατηρώντας το χρώμα 
λαμπερό για μεγαλύτερη διάρκεια.
Περιέχει εκχυλίσματα σπόρων ηλίανθου που προστατεύουν 
τα βαμμένα μαλλιά από την απώλεια χρώματος ενώ οι 
πρωτεΐνες μεταξιού αφήνουν τα μαλλιά μεταξένια, λεία και 
λαμπερά. Περιέχει solamer που προστατεύει τα μαλλιά από 
ένα τις UVA και UVB αχτίνες του ήλιου

CARE TINTA COLOR CONDITIONER
Ενυδατικό Conditioner με απαλή δράση. Η πλούσια 
φόρμουλα του, θεραπεύει και θρέφει τα μαλλιά διατηρώντας 
το χρώμα λαμπερό για μεγαλύτερη διάρκεια.
Περιέχει εκχυλίσματα σπόρων ηλίανθου που προστατεύουν 
τα βαμμένα μαλλιά από την απώλεια χρώματος ενώ οι 
πρωτεΐνες μεταξιού αφήνουν τα μαλλιά μεταξένια, λεία και 
λαμπερά. Περιέχει solamer που προστατεύει τα μαλλιά από 
ένα τις UVA και UVB αχτίνες του ήλιου

CARE HAND SANITIZER  80 ML
• Απολυμαντικό με πρόσθετη ενυδατική κρέμα 
για καθαρά και απαλά χέρια
• 70/100 αλκοόλ 
• Ένα ωραίο άρωμα

CARE TINTA COLOR

KEUNE
CARE

80 ml
300 ml
100 ml

80 ml
250 ml
100 ml

KEUNE
CARE

Συνδυάστε το Miracle Elixir Concentrated Keratin Booster με την 
κατάλληλη μάσκα μαλλιών από την σειρά CARE που απευθύνεται στις 
ανάγκες των μαλλιών σας. Μετά τη θεραπεία απολαύστε μαλλιά πιο υγιή, 
πιο απαλά και πιο λαμπερά από ποτέ.

Το Miracle Elixir είναι μια μοναδική θεραπεία, εμπλουτισμένη με το πλέον 
εξελιγμένο μίγμα κερατίνης

TO BOOSTER

Αποτελείται από το πλέον εξελιγμένο μείγμα κερατίνης 
(Keratin, Hydrolyzed keratin, Oxidized Keratin, Aqua) το 
οποίο, χάρη στην τεχνολογία Zipper, μιμείται τη φυσική 
κερατίνη των μαλλιών και επανορθώνει τα κατεστραμμένα 
μαλλιά από μέσα  πρός τα έξω

Σπρέι θεραπείας εμπλουτισμένο με Κερατίνη για 
χρήση στο σπίτι. Επιμηκύνει το αποτέλεσμα της 
επαγγελματικής θεραπείας Miracle Elixir. Βοηθάει στο 
να διατηρήσετε την απαλότητα που έχουν τα μαλλιά 
σας μετά από την θεραπεία, ακόμη και μετά από 5 
λουσίματα.

Δημιουργήστε το δικό σας προσωπικό Miracle Mix

Διατήρηση στο σπίτι

CARE MIRACLE ELIXIR
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KEUNE
SO PURE

SO PURE CALMING SHAMPOO

Για όλους τους τύπους μαλλιών. Ηρεμεί το τριχωτό της κεφαλής. 
Μαλακώνει και ενυδατώνει τα μαλλιά και προσφέρει περισσότερο όγκο 
και λάμψη. Το άρωμα του είναι διακριτικό και κατευναστικό, δίνει μια 
αίσθηση ξεκούρασης και χαλάρωσης.

SO PURE CALMING CONDITIONER

Μαλακτικό που ηρεμεί την ευαίσθητη επιδερμίδα. Δίνει όγκο και 
λάμψη χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά. Αφήνει τα μαλλιά απαλά και 
ευκολοχτένιστα.  Το άρωμα του δίνει μια αίσθηση ξεκούρασης και 
χαλάρωσης.

SO PURE CALMING ESSENTIAL OIL 

Ενισχύει τα αποτελέσματα των άλλων προϊόντων. 

Πλούσιο μείγμα αιθέριων ελαίων, συμπεριλαμβανομένων το 
Χαμομήλι, Λεβάντα και το λάδι Argan.

SO PURE CALMING ELIXIR 

Ελιξίριο εντατικής θεραπείας για ισορροπία της λειτουργίας της 
επιδερμίδας. Δίνει όγκο στα μαλλιά και ενυδατώνει.

Το χαμομήλι καταπραΰνει και ηρεμεί το ευαίσθητο και ερεθισμένο δέρμα 
της κεφαλής. Η λεβάντα αναζωογονεί και θεραπεύει. Επιπλέον το λάδι 
Argan προστίθεται για την ενίσχυση της τρίχας.

50ml
250 ml

1000 ml

50ml
200 ml

1000 ml

10ml

150ml

SO PURE CALMING
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KEUNE
SO PURE

SO PURE COLOR CARE SHAMPOO

Απαλό σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά που προστατεύει την 
βαφή. Αφήνει τα μαλλιά απαλά, λαμπερά και επαναφέρει την 
σωστή υγρασία στην τρίχα. 

Εκχυλίσματα από ηλιοτρόπιο και αμυλόζη, δίνουν την μέγιστη 
προστασία στο χρώμα. Δεν περιέχει παραβενζοϊκά και θειικά 
παράγωγα.

SO PURE COLOR CARE LEAVE-IN SPRAY 

Μαλακτικό σε σπρέι. Ξεμπλέκει, ενυδατώνει και προστατεύει τα 
μαλλιά από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Εγγυάται μεγαλύτερη 
διάρκεια στο χρώμα, ευκολία στο χτένισμα και αστραφτερή λάμψη

Οι σπόροι του ηλιοτρόπιου και η αμυλόζη παρέχουν τη μέγιστη 
προστασία του χρώματος. Επιπλέον το λάδι Argan προστίθεται για 
ενίσχυση της τρίχας.

SO PURE COLOR CARE ESSENTIAL OIL 

Ενισχύει τα αποτελέσματα των άλλων προϊόντων. Αρωματοθεραπεία 
Πλούσιο μείγμα αιθέριων ελαίων, συμπεριλαμβανομένων Γιασεμί, 
Σανταλόξυλο και βιολογικό έλαιο Argan.

SO PURE COLOR CARE CONDITIONER

Μαλακτικό για προστασία στα βαμμένα μαλλιά Επαναφέρει τη 
φυσική ενυδάτωση και δύναμη στα μαλλιά. Αφήνει τα μαλλιά 
λεία και λαμπερά και παρέχει έξτρα όγκο

Εκχυλίσματα από ηλιοτρόπιο και αμυλόζη μειώνουν το 
ξεθώριασμα στο χρώμα. Αφήνει τα μαλλιά απαλά και λαμπερά 
προσφέροντας επιπλέον όγκο. 

50ml
250 ml

1000 ml

50ml
200 ml

1000 ml

200 ml

10ml

SO PURE COLOR CARE

KEUNE
SO PURE

SO PURE COOLING SHAMPOO

Πολύ απαλό και φυσικό conditioner για όλους τους τύπους μαλλιών. Παρέχει 
ένα αίσθημα δροσιάς και αφήνει τα μαλλιά λαμπερά και μαλακά.
Τα βασικά συστατικά είναι το λάδι καρύδας, φοινικέλαιο και Guar Beans. 
Το άρωμα του προέρχεται από τα ενεργά συστατικά των φυτών. Δεν περιέχει 
παραβενζοϊκά και θειικά παράγωγα και προστατεύει το χρώμα. Επιπλέον το 
λάδι Argan προστίθεται για ενίσχυση της τρίχας.

SO PURE COOLING ELIXIR

Προσφέρει ηρεμία και αναζωογόνηση στην επιδερμίδα της κεφαλής κάνοντας 
τα μαλλιά πιο υγιή. Ενυδατώνει τα μαλλιά και αυξάνει την κυκλοφορία του 
αίματος στην ρίζα. 

Το πλούσιο μείγμα της Μέντα και του δεντρολίβανο, βιολογικά αιθέρια έλαια, 
παρέχουν μια αίσθηση δροσιάς που διεγείρει, καταπραΰνει και βελτιώνει την 
υγεία του τριχωτού της κεφαλής και των μαλλιών. Η βιταμίνη Α και Ε από το 
έλαιο Argan ενισχύει την τρίχα.

SO PURE COOLING ESSENTIAL OIL

Αιθέριο έλαιο εμπλουτισμένο με ένα πλούσιο πλέγμα από οργανικά έλαια 
μέντας και δεντρολίβανου. Λίγες μόνο σταγόνες (όχι πέραν των 5) είναι 
αρκετές για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα που σας δίνουν τα σαμπουάν 
και ελιξίρια της κατηγορίας αυτής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
αρωματοθεραπεία

Διατίθεται  σε  συσκευασία των 10ml με δοσομετρητή. 

50ml
250 ml

1000 ml

150ml

10ml

SO PURE COOLING

4140



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SO PURE ENERGIZING SHAMPOO

Το Energizing Shampoo είναι κατάλληλο για λεπτά και αδύναμα μαλλιά. 
Διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος και έχει μια θετική επίδραση στην 
ανάπτυξη των μαλλιών. Προσφέρει φυσική λάμψη, όγκο και υγιή μαλλιά. 

Περιέχει κόκκινο Τζίνσενγκ και Τζίντζερ για διέγερση της επιδερμίδας 
καθώς και Βιοτίνη ενδυναμώνει την δομής της τρίχας. Τα μαλλιά φαίνονται 
πιο γεμάτα και πλούσια με μεγαλύτερο όγκος τους. 
Δεν περιέχει παραβενζοϊκά και θειικά παράγωγα.

SO PURE ENERGIZING LOTION 

Αυτό το αναζωογονητικό λοσιόν αποτρέπει την αραίωση των μαλλιών και 
διεγείρει το μεταβολισμό των κυττάρων του τριχωτού της κεφαλής. Έως 
25% ταχύτερη ανάπτυξη των μαλλιών με την τόνωση της κυκλοφορίας του 
αίματος και την ενίσχυση της τρίχας.  Αποτρέπει την απώλεια μαλλιών. Το 
άρωμα του αφήνει ένα φρέσκο και ζεστό συναίσθημα.

Περιέχει ένα μοναδικό φυσικό συνδυασμό από Red Ginseng, οργανικό 
Τζίντζερ και λάδι Λεμονιού, καφεΐνη και Biotin. Το Red Ginseng βοηθά 
στην ανάπτυξη των μαλλιών. Η Βιοτίνη αποτρέπει την απώλεια μαλλιών, 
παρέχει όγκο και ενίσχυση της τρίχας. Επιπλέον το λάδι Argan προστίθεται 
για επιπλέον ενίσχυση της τρίχας και του τριχωτού της κεφαλής.

SO PURE ENERGIZING ESSENTIAL OIL 

Ενισχύει τα αποτελέσματα των άλλων προϊόντων. 
Αρωματοθεραπεία που ζεσταίνει και αναζωογονεί. Αιθέριο 
έλαιο εμπλουτισμένο με ένα πλούσιο πλέγμα από οργανικά 
έλαια πιπερόριζας και λεμονιού. 

50 ml
250 ml

1000 ml

45 ml

10 ml

KEUNE
SO PURE

SO PURE ENERGIZING

SO PURE EXFOLIATING SHAMPOO

Το So Pure Exfoliating είναι ένα αποτελεσματικό προϊόν απολέπισης και 
φροντίδας των μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής. Περιέχει λάδι 
Tea Tree που απομακρύνει την πιτυρίδα. Ανακουφίζει από φαγούρα και 
ερεθισμό του τριχωτού της κεφαλής. Αφήνει τα μαλλιά υγιή και λαμπερά.

Τα κύρια συστατικά του είναι το λάδι καρύδας, φοινικέλαιο και τα φασόλια 
γκουάρ. Το λάδι Tea Tree απομακρύνει την πιτυρίδα. Επιπλέον το λάδι 
Argan προστίθεται για ενίσχυση της τρίχας. Χωρίς Paraben και θειικά 
συστατικά. 

SO PURE EXFOLIATING TREATMENT 

Θεραπεία απολέπισης για μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής. Είναι μια πολύ 
ήπια θεραπεία απολέπισης για την απομάκρυνση της πιτυρίδας.

Το Tea Tree είναι συστατικό απολέπισης. Το έλαιο λεβάντας χαλαρώνει 
το ερεθισμένο τριχωτό της κεφαλής ενώ το Αργανέλαιο δίνει λάμψη, 
μαλακώνει και ενυδατώνει τα μαλλια.

SO PURE EXFOLIATING ESSENTIAL OIL

Ενισχύει τα αποτελέσματα των άλλων προϊόντων. 
Πλούσιο μείγμα αιθέριων ελαίων, συμπεριλαμβανομένων το βιολογικό 
έλαιο Tea Tree, λάδι λεβάντας και έλαιο Argan.

MOROCCAN ARGAN OIL 

Το προϊόν αυτό περιέχει λάδι του δέντρου Άργκαν το οποίο είναι σπάνιο 
και πολύτιμο. Επιστημονικές έρευνες κατέληξαν ότι το έλαιο Άργκαν 
διεγείρει τις ζωτικές λειτουργίες των κυττάρων τις τρίχας, τρέφοντας 
τις και ενυδατώνοντας τα μαλλιά βαθιά στην ρίζα. 

Το Moroccan Argan Oil  δίνει λάμψη και δύναμη σε θαμπά και 
ταλαιπωρημένα μαλλιά ενώ αφήνει τα μαλλιά ευκολοχτένιστα χωρίς 
πλεξίματα. Επίσης προσφέρει όγκο στα λεπτά μαλλιά ενώ ταυτόχρονα 
είναι ιδανικό για ατίθασα μαλλιά αφού τα ηρεμεί. Προσφέρει ολική 
προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Απαλό προϊόν που δεν 
λαδώνει τα μαλλιά. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση.

50 ml
250 ml

1000 ml

100 ml

10 ml
45 ml

10 ml

KEUNE
SO PURE

SO PURE EXFOLIATING
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KEUNE
SO PURE

SO PURE MOISTURIZING SHAMPOO

Απαλό σαμπουάν για ενυδάτωση στα ξηρά, κατεστραμμένα 
και πορώδη μαλλιά. Επαναφέρει την υγρασία στα μαλλιά 
αφήνοντας τα υγιή και λαμπερά. Περιέχει Palmarosa oil 
που αναδομεί τα κατεστραμμένα μαλλιά και βούτυρο καριτέ 
που δίνει λάμψη στα μαλλιά. Δεν περιέχει παραβενζοϊκά και 
θειικά παράγωγα.

SO PURE MOISTURIZING CONDITIONER

Μαλακτικό για ενυδάτωση στα ξηρά, κατεστραμμένα και πορώδη μαλλιά.  
Δυναμώνει τα μαλλιά, καθιστώντας τα απαλό και λαμπερά. Το άρωμα του 
προσφέρει στο σώμα την αίσθηση της ευημερίας και της πολυτέλειας

Τα ενυδατικά αποτελέσματα της κιτρονέλας ανοικοδόμούν την 
κατεστραμμένης τρίχα και ξεμπλέκουν τα μαλλιά. Το βούτυρο καριτέ 
επαναφέρει τη φυσική ενυδάτωση και λάμψη στα μαλλιά.Επιπλέον 
προστίθεται λάδι Argan για την ενίσχυση της τρίχας.

SO PURE MOISTURIZING OVERNIGHT REPAIR 

Επαναφέρει τη φυσική ενυδάτωση και λάμψη κατά τη διάρκεια του ύπνου. 
Δυναμώνει τις σπασμένες άκρες και αφήνει τα μαλλιά μεταξένια και απαλά. 
Δυναμώνει, ενυδατώνει και εξισορροπεί τα μαλλιά. Το άρωμα του δίνει την 
αίσθηση της ευημερίας και της πολυτέλειας.

Περιέχει κιτρονέλα που ανοικοδομεί την κατεστραμμένη τρίχα και ξεμπλέκει 
τα μαλλιά. Επίσης το  Ylang-ylang και το αργανέλαιο παρέχουν βιταμίνη Α και 
Ε που δυναμώνουν και ενυδατώνουν τα μαλλιά. Περιέχει μικρό-πρωτεΐνες από 
σπόρους μορίνγκας και σιταριού που διεισδύουν βαθιά μέσα στην δομή της 
τρίχας ενυδατώνοντας την κατά την διάρκεια του ύπνου

SO PURE MOISTURIZING 
ESSENTIAL OIL 10ml

Ενισχύει την αποτελεσματικότητα 
που σας δίνουν τα σαμπουάν και οι 
θεραπείες της κατηγορίας αυτής. 
Αιθέριο έλαιο εμπλουτισμένο με 
ένα πλούσιο πλέγμα από οργανικά 
έλαια ylang-ylang και palmarosa. 

SO PURE MOISTURIZING 
TREATMENT 200ml

Εντατική θεραπεία για ενυδάτωση 
στα ξηρά, κατεστραμμένα και 
πορώδη μαλλιά. Διεισδύει βαθιά 
στην τρίχα για να αποκαταστήσει 
την ισορροπία της υγρασίας που 
αλλοιώνεται από την έκθεση 
των μαλλιών σε χημικά και άλλα 
περιβαλλοντικά στοιχεία.

50ml
250 ml

1000 ml

50ml
200 ml

1000 ml

150ml

SO PURE MOISTURIZING

KEUNE
SO PURE

SO PURE RECOVER SHAMPOO

Πολύ απαλό και φυσικό σαμπουάν που προσφέρει πλούσιο αφρό. 
Επαναφέρει την ισορροπία της υγρασίας στα μαλλιά. Επαναφέρει ακόμη 
και τα πιο έντονα ταλαιπωρημένα μαλλιά.

Περιέχει μείγμα από βιολογικά αιθέρια έλαια και αγνά εκχυλίσματα φυτών, 
συμπεριλαμβανομένων Ylang Ylang και κιτρονέλας που ενισχύουν και 
θρέφουν τα μαλλιά από μέσα προς τα έξω. Το λάδι αβοκάντο επαναφέρει 
τα κατεστραμμένα μαλλιά και δίνει ενυδάτωση, ενώ οι πρωτεΐνες από το 
Coconut Oil και Quinoa βοηθούν στην αποκατάσταση των μαλλιών. Το 
βιολογικό λάδι Αργκάν παρέχει βιταμίνη Α και Ε και ενισχύει την τρίχα. 

SO PURE RECOVER CONDITIONING SPRAY 

Επαναφέρει την ισορροπία της υγρασίας στα μαλλιά. Επαναφέρει ακόμη 
και τα πιο έντονα ταλαιπωρημένα μαλλιά.

Περιέχει μείγμα από βιολογικά αιθέρια έλαια και αγνά εκχυλίσματα φυτών, 
συμπεριλαμβανομένων Ylang Ylang και κιτρονέλας που ενισχύουν και 
θρέφουν τα μαλλιά από μέσα προς τα έξω. Το λάδι αβοκάντο επαναφέρει 
τα κατεστραμμένα μαλλιά και δίνει ενυδάτωση, ενω οι πρωτεΐνες από το 
Coconut Oil και Quinoa βοηθούν στην αποκατάσταση των μαλλιών. Το 
βιολογικό λάδι Αργκάν παρέχει βιταμίνη Α και Ε και ενισχύει την τρίχα. 

SO PURE RECOVER ESSENTIAL OIL 10ml

Πλούσιο μείγμα αιθέριων ελαίων, συμπεριλαμβανομένων Ylang Ylang, 
οργανικά κιτρονέλας και βιολογικό έλαιο Argan. Το  λάδι αβοκάντο 
επαναφέρει τα κατεστραμμένα μαλλιά και δίνει ενυδάτωση, ενώ οι 
πρωτεΐνες από το Coconut Oil και Quinoa βοηθούν στην αποκατάσταση των 
μαλλιών. Το βιολογικό λάδι Αργκάν παρέχει βιταμίνη Α και Ε και ενισχύει 
την τρίχας. 

SO PURE RECOVER TREATMENT 200ml

Μια εντατική μάσκα μαλλιών για κατεστραμμένα μαλλιά. Εμπλουτισμένη 
με βιολογικό λάδι αβοκάντο, οργανικό λάδι καρύδας, οργανικό Argan Oil & 
Πρωτεΐνες Quinoa.

Περιέχει μείγμα από βιολογικά αιθέρια έλαια και αγνά εκχυλίσματα φυτών, 
που ενισχύουν και θρέφουν τα μαλλιά από μέσα προς τα έξω. Το λάδι 
αβοκάντο επαναφέρει τα κατεστραμμένα μαλλιά και δίνει ενυδάτωση, ενώ 
οι πρωτεΐνες από το Coconut Oil και Quinoa βοηθούν στην αποκατάσταση 
των μαλλιών. Το βιολογικό λάδι Αργκάν παρέχει βιταμίνη Α και Ε και 
ενισχύει την τρίχας. 

50ml
250 ml

1000 ml

200ml

10ml

SO PURE RECOVER
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KEUNE
SO PURE

SO PURE STYLING

SO PURE  AIR FOAM STRONG 185 ml

Αφρός που δίνει δυνατό κράτημα και φυσική λάμψη. 
Εμπλουτισμένο με οργανικό Argan και αιθέρια έλαια.

Hold factor: 8 
Shine factor: 4

SO PURE DEFRIZZ  SHINE SERUM 50 ml

Συμπυκνωμένο σέρουμ που ηρεμεί και εξαλείφει το φριζάρισμα που 
δημιουργείται κατά το στέγνωμα. Ορίζει τις μπούκλες κατά την διάρκεια του 
στεγνώματος. Στα ίσια μαλλιά σφραγίζει την υγρασία στο εσωτερικό της τρίχας 
δίνοντας επιπλέον λάμψη.

Hold factor: 1
Shine factor: 9

SO PURE CURL ENHANCER 150 ml

Λαμπερή υγρή κρέμα για ενεργοποίηση στις μπούκλες . Δίνει λαμπερές μπούκλες 
και άκρες.  Μπορεί να δουλευτει σε φυσικά ή και περμανάντ μαλλιά. Ενυδατώνει 
ενισχύει, αφήνοντας τα μαλλιά απαλά και λαμπερά.

Hold factor: 2 
Shine factor: 5

SO PURE TEXTURE SPRAY 200 ml

Λακ για δυνατό κράτημα. Χρησιμοποιήστε για χτένισμα 
ή και για τελείωμα. 

Hold factor: 9
Shine factor: 7

KEUNE
SO PURE

SO PURE STYLING

SO PURE MODULATION GEL 200 ml

Δυνατό ζελέ για χτένισμα σε στεγνά και βρεγμένα μαλλιά . Δίνει σώμα, 
όγκο και λάμψη. Προσφέρει δυνατό κράτημα χωρίς να κολλάει.

Hold factor: 9 
Shine factor: 8

SO PURE MOLDING MUD 100 ml

Πηλός που μπορεί να δουλευτεί καθ’όλη την διάρκεια της ημέρας. Δίνει 
μακράς διαρκείας κράτημα για κοντά και μεσαίου μήκους μαλλιά.  Δίνει υφή 
στο χτένισμα αφήνει ένα ημι-ματ αποτέλεσμα. 

Hold factor: 6
Shine factor: 3

SO PURE STAR SHAPER 100 ml

Kρέμα στυλιζαρίσματος. Δίνει ευέλικτο αποτέλεσμα σε μαλλιά κάθε μήκους 
ενώ δίενι λάμψη και κράτημα που διαρκεί. 

Hold factor 7
Shine factor 6

4746



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

KEUNE
BOND FUSION BOND FUSION

KEUNE
BOND FUSION

Bond Builder, phase 1
ΔΟΜΗΣΗ

Το Keune Bond Builder δηµιουργεί νέους δεσµούς και 
προστατεύει την εσωτερική δοµή της τρίχας, µε αποτέλεσµα 
πιο δυνατά και ενυδατωµένα µαλλιά. Εσείς απλά προσθέτετε το 
Bond Builder, phase 1 στο µείγµα βαφής ή ξανοίγµατος – είναι 
τόσο απλό.

Bond Enhancer, Phase 2
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Είναι μια δυνατή θεραπεία ενυδάτωσης και αναδόμησης που 
ενισχύει τους νεοδημιουργηθέντες δεσμούς, εξασφαλίζοντας 
ενυδάτωση μεγάλης διάρκειας. Απλά εφαρμόστε το Bond 
Enhancer, Phase 2 από την ρίζα έως τις άκρες μετά το 
ξέβγαλμα της βαφής. Αφήστε τουλάχιστον για 5 λεπτά 
και ξεβγάλτε.   

Bond Recharger, Phase 3
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι πελάτες σας µπορούν να διατηρήσουν τα φρεσκοβαµµένα 
τους µαλλιά δυνατά και ενυδατωµένα για πολύ καιρό µετά την 
επίσκεψη τους στο κοµµωτήριο. Η χρήση του Bond Recharger, 
Phase 3 στο σπίτι, παρατείνει το αποτέλεσµα της θεραπείας 
Bond Fusion.  

Ο χρόνος είναι πολύτιµος. Γι’ αυτό το Bond Fusion δεν απαιτεί 
πρόσθετο χρόνο αναµονής και µπορεί να προστεθεί σε κάθε µάρκα 
βαφής. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ως ενισχυμένη 
θεραπεία αναδόμησης και βαθιάς ενυδάτωσης.

Η Keune δηµιούργησε το Bond Fusion, ένα αναβαθμισμένο ενισχυτή δεσµών 2ης γενειάς. Το επαναστατικό 
αυτό προϊόν θεραπεύει και ενυδατώνει τα βαµµένα µαλλιά, προσφέροντας µέχρι και 5 φορές µεγαλύτερη 
διάρκεια ενυδάτωσης. Αυτή η θεραπεία δεν προστατεύει µόνο την εσωτερική δοµή της τρίχας – ενισχύει 
επίσης τα αποτελέσµατα της βαφής.    

3 ΕύκολΑ ΒΗΜΑτΑ

BOND FUSION
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Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
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Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
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Experience Keune’s new generation 
of permanents. Let Keune’s Keratin 
range help you make hairstyle and 

texture dreams come true.

Το γνωρίζουμε ότι αγαπάτε τις μπούκλες σας (όπως και εμείς!), αλλά αν επιθυμείτε 
να κάνετε μια αλλαγή γνωρίστε το νέο Keratin Straightening Rebonding System της 
Keune.

TI KANEI

Η Keune Keratin Straightening Rebonding System είναι μια αποτελεσματική 
θεραπεία που μεταμορφώνει τα μαλλιά σας σε απαλά και λεία που μπορείτε να 
απολαύσετε για μήνες. Ιδανικό για όσους έχουν σγουρά μαλλιά ή μαλλιά που φριζάρουν 
και επιθυμούν να έχουν λεία, ίσια λαμπερά και ευκολοχτένιστα μαλλιά για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Η Keratin Straightening Rebonding Technology αναμορφώνει την 
τρίχα αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Η Straightening Cream με σύμπλεγμα 
Kera-glide εξασφαλίζει την διατήρηση της τρίχας και την ενυδάτωση κατά την 
διάρκεια της θεραπείας.Η Neutralization Cream εξισορροπεί τα μαλλιά για να 
εξασφαλίσει το κλείσιμο των δεσμών. Η φόρμουλα βαθιάς ενυδάτωσης εξισορροπεί 
την υγρασία στα μαλλιά ενώ τα κάνει ευκολοχτένιστα και λαμπερά.

ΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Η θεραπεία Keratin Straightening Rebonding System είναι μια επαγγελματική 
θεραπεία ισιώματος που προσφέρει θεαματικά αποτελέσματα και έντονη ενυδάτωση. 
Είναι 100% χωρίς φορμαλδεΰδη και εμπλουτισμένη με πρωτεΐνες κερατίνης και 
μετάξι. Είναι διαθέσιμη σε 2 τύπους: Normal και Strong, έτσι υπάρχει μια θεραπεία 
για κάθε τύπο μαλλιών.

KEUNE
FORMING

KEUNE KERATIN STRAIGHTENING REBONDING SYSTEM
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KEUNE
FORMING

Τι κάνει 

Η απόλυτη ενίσχυση του όγκου και λάμψης. Η θεραπεία Keune Keratin Volume 
είναι ιδανική για λεπτά μαλλιά που χρειάζονται σώμα και όγκο. Η θεραπεία αυτή 
ενισχύει τα κοντά μαλλιά, δημιουργεί υφές, υποστηρίζει νέα χτενίσματα και 
βοηθά στην αναδημιουργία της τρίχας. Η θεραπεία Keune Keratin Volume είναι 
ιδανική για να δυναμώσει να ενυδατώσει και να προσθέσει όγκο στις ρίζες, για 
αποτελέσματα που διαρκούν. 

Γιατί δουλεύει

Η Keratin Curl περιέχει κερατίνη, που αποτελεί το κύριο δομικό στοιχείο της 
τρίχας. Η προστιθέμενη κερατίνη διεισδύει βαθιά στην τρίχα και συμβάλλει στην 
ενυδάτωση και ενδυνάμωση των μαλλιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μαλακά, 
αναδομημένα, υγιή μαλλιά με απίστευτο όγκο.

Η θεραπεία Keune Keratin Volume είναι μια εύκολη θεραπεία 4-βημάτων που 
γίνετε στο κομμωτήριο με καταπληκτικά αποτελέσματα. 

KEUNE KERATIN VOLUME

KERATIN FORMING
CURL & VOLUME

KEUNE
FORMING

Τι κάνει

Οι γυναίκες αγαπούν την ευελιξία του όγκου, ειδικά τις μπούκλες και τα 
κύματα. Η μόνιμη θεραπεία Keune Keratin Curl σου δίνει την δυνατότητα να 
δημιουργήσεις μπούκλες και κύματα που διαρκούν. Το ευχάριστο άρωμα της 
Keratin Curl αλλάζει τα πάντα σχετικά με την παραδοσιακή περμανάντ!

Η Keune Keratin Curl δυναμώνει την δομή των μαλλιών, προσθέτει λάμψη και 
προσφέρει δυνατότητες styling με φυσικά αποτελέσματα. 

Γιατί δουλεύει

Περιέχει κερατίνη, που αποτελεί το κύριο δομικό στοιχείο της τρίχας. Η 
προστιθέμενη κερατίνη διεισδύει βαθιά στην τρίχα και συμβάλλει στην 
ενυδάτωση και ενδυνάμωση των μαλλιών. Αυτό σημαίνει απόλυτη ενυδάτωση 
και ενδυνάμωση των μαλλιών, για όμορφες μπούκλες που διαρκούν.

Η θεραπεία Keune Keratin Curl treatment είναι μια εύκολη θεραπεία 
4-βημάτων που γίνετε στο κομμωτήριο με καταπληκτικά αποτελέσματα. 

KEUNE KERATIN CURL

KERATIN FORMING
CURL & VOLUME

5352



For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

KEUNE
COLOR

TINTA COLOR

Η βαφή Keune Tinta Color εμπνέει ατελείωτη δημιουργικότητα. 
Με κύριο συστατικό την κρέμα καρύδας που προστατεύει από λεκέδες στο 
κεφάλι ενώ προσφέρει παράλληλα μια κρεμώδης, περλέ υφή. Η κρεμώδης 
υφή του επιτρέπει την εύκολη ανάμειξη και προστατεύει την τρίχα κατά τη 
διάρκεια της βαφής. Προσφέρει τριπλή προστασία:

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
Επανορθώνει και τρέφει τα ταλαιπωρημένα μαλλιά. Μαλλιά που είναι σε 
καλύτερη κατάσταση παραμένουν επίσης ζωντανά για περισσότερο. Θα 
δείτε και θα αισθανθείτε αμέσως τη βελτίωση της κατάστασης των μαλλιών 
αμέσως μετά το ξέβγαλμα.

UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Solamer UV Protector προστατεύει τα μαλλιά από τις ακτίνες του ήλιου και 
το ξεθώριασμα.

LP 300 COLOR STABILIZER
Περιέχει LP 300, που διεισδύει στην τρίχα και προστατεύει τα μαλλιά από 
την διαδικασία της βαφής. Αποτέλεσμα, χρώμα που διαρκεί περισσότερο.

TINTA COLOR ULTIMATE BLONDE

Tinta Ultimate Blonde, ένα πλήρες φάσμα από highlifting blonde χρώματα, 
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φυσικά και σε βαμμένα μαλλιά. 
Η σειρά περιλαμβάνει ultra lifting color, ξανθές αποχρώσεις κατάλληλες 
για γκρίζα μαλλιά και σκόνη bleaching. 

Κατηγορίες ανύψωσης χρώματος;
• Ultra – Μέχρι 6 τόνους
• Super – Μέχρι 4-5 τόνους
• Special – Μέχρι 3-4 τόνους

TINTA COLOR RED INFINITY

Οι έντονες αποχρώσεις του Tinta Color Red Infinity έχουν δημιουργηθεί 
με την νέα χρωστική Red Infinity (RI) που δίνει έντονα αποτελέσματα που 
διαρκούν. Αυτές οι έντονες κόκκινες αποχρώσεις προσφέρουν αξεπέραστη 
ένταση με αποδεδειγμένη μεγαλύτερης διάρκειας χρώμα και εντατική 
κάλυψη.

TINTA ULTIMATE COVER

Tinta Ultimate Cover είναι μια σειρά αποχρώσεων για κάλυψη των γρι 
μαλλιών με φυσικό αποτέλεσμα. Απόλυτη κάλυψη σε ένα μόνο σωληνάριο, 
χωρίς την ανάμειξη αποχρώσεως. Ειδικά σχεδιασμένο για 50% ή 
περισσότερο γκρίζα μαλλιά. Tinta Ultimate Cover περιέχει ceramides που 
θρέφει και μαλακώνει τα γκρίζα μαλλιά, σε 13 όμορφες αποχρώσεις που 
αναδεικνύουν κάθε τόνο του δέρματος.
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TINTA COLOR LIFT & COLOR

Ανύψωση και χρωματισμός σε 1 θεραπεία για έντονο χρώμα. Έντονη 
απόδοση αντίθεσης, ενώ προσφέρει την καλύτερη δυνατή φροντίδα, για 
highlight και lowlight τεχνικές. Μέχρι και 4 τόνους ανύψωσης για μέγιστη 
αντίθεση και έντονο, μόνιμο αποτέλεσμα. Φυσικά με την ίδια ποιότητα του 
Tinta Color. Πρωτεΐνες μεταξιού επανορθώνουν και θρέφουν τα μαλλιά, 
προστασία UV προστατεύει από το ξεθώριασμα του χρώματος και ο LP300 
σταθεροποιητής χρώματος δεσμεύει τις έντονες χρωστικές ουσίες στην 
τρίχα.

TINTA COLOR LIMITED EDITION

Ταιριάξετε τη διάθεση σας με τις limited edition αποχρώσεις.
Η νέα collection Color your mood και οι νέες αποχρώσεις Keune ήρθαν 
για να τονώσουν και να συνδυάσουν τη διάθεση και το χρώμα των μαλλιών 
σου. 

Αυτές είναι οι  νέες 5 αποχρώσεις: Flirty Pink, Dreamy Beige, Fierce 
Taupe, Playful Pearl και Proud Brown

SEMI COLOR LIMITED EDITION

Ταιριάξετε τη διάθεση σας με τις limited edition αποχρώσεις.
Η νέα collection Color your mood και οι νέες αποχρώσεις Keune ήρθαν 
για να τονώσουν και να συνδυάσουν τη διάθεση και το χρώμα των μαλλιών 
σου. 

Αυτές είναι οι  νέες 5 αποχρώσεις: Flirty Pink, Dreamy Beige, Fierce 
Taupe, Playful Pearl και Proud Brown

LIVE YOUR DIVINITY LIMITED EDITION TINTA & SEMI COLOR

Κάθε γυναίκα είναι μοναδική. Ήρθε η ώρα να αναδείξει στον κόσμο τα αληθινά 
της χρώματα: πλούσια, άγρια και λαμπερά. Εμπνευσμένοι από το απίστευτο 
πνεύμα τους, δημιουργήσαμε τέσσερις εξαιρετικά δυναμικές αποχρώσεις. 
Διατίθονται σε Tinta Color και Semi Color και θα ενισχύσουν τη φυσική ομορφιά 
του χρώματος και της υφής των μαλλιών. Οι αποχρώσεις κυμαίνονται από απαλές 
έως φλογερές, δίνοντας στους τεχνικούς χρώματος την απόλυτη δημιουργική 
ελευθερία.

• Enchant (Tinta Color και Semi Color 8.81), φωτηνό ξανθό 
• Empower (Tinta Color και Semi Color 6.43), λαμπερό χάλκινο  
• Indulge (Tinta Color 7.18), λαμπερό φυσικό ξανθό
• Rise (Semi Color 8.52), περλέ μαονί ξανθό

KEUNE
COLOR

SEMI COLOR

Η Semi Color δεν περιέχει αμμωνία, δίνει έως και 70% κάλυψη των 
γκρίζων. Ιδανικό για υπηρεσία για πρώτη φορά. Έντονος χρωματικός τόνος 
με το Dual σύστημα χρωματισμού. Η τεχνολογία Silsoft παρέχει επιπλέον 
λάμψη και ενυδάτωση στα μαλλιά. Η Semi Color είναι μια κρέμα με 
βάση το λάδι καρύδας το οποίο δίνει μια κρεμώδης υφή. Είναι εύκολο να 
αναμειγνύεται και δεν λεκιάζει στο τριχωτό της κεφαλής.

SEMI COLOR RED INFINITY

Οι έντονες αποχρώσεις του Semi Color Red Infinity δημιουργήθηκαν με 
τη χρωστική Red Infinity (RI) που έχει έντονο τόνο και μεγάλη διάρκεια. 
Αυτές οι έντονες κόκκινες αποχρώσεις προσφέρουν αξεπέραστη ένταση 
με αποδεδειγμένη μεγαλύτερης διάρκειας χρώμα και εντατική κάλυψη. 
Χωρίς αμμωνία, προσφέρει έως και 70% κάλυψη των γκρίζων. Έντονος 
χρωματικός τόνο με το Dual σύστημα χρωματισμού.

COLOR MAN TUBE

Οι άντρες προτιμούν το φυσικό χρώμα των μαλλιών τους. Για αυτό η Keune 
δημιουργήσε αυτή την φόρμουλα που εξαφανίζει τα γκρίζα μαλλιά φυσικά 
σε 5 λεπτά. Είναι διαθέσιμο σε 6 βασικά χρώματα. Δίνει μακράς διαρκείας 
αποτελέσματα, φυσική εμφάνιση και είναι τόσο εύκολο όσο το λούσιμο.

Η ήπια φόρμουλα που προέρχεται από έλαιο καρύδας λειτουργεί γρήγορα 
και κάνει τα γκρίζα μαλλιά να εξαφανιστούν με φυσικό τρόπο.

KEUNE
COLOR
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KEUNE
COLOR

ULTIMATE 
BLondE

S E M I   C OL OR 
Οι αποχρώσεις μας Ultimate Toner είναι έτοιμες συνταγές toner
που έχουν ως βάση οξειδωτικά και μη οξειδωτικά χρωμοφόρα.Τα 
Ultimate Blonde toners είναι ιδανικά για την εξουδετέρωση των πιο 
επίμονων υποκείμενων χρωμοφόρων στα επίπεδα 9-10. Μετά την 
εφαρμογή, θα έχετε αποκτήσει ένα υπέροχο ξανθό,χάρη στο υψηλό 
χρωματικό επίπεδο και χαρακτήρα.

G L A ZE 
Η λέξη ‘glaze’ τα λέει όλα. Το Ultimate Glaze είναι ένα προϊόν το 
οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά χρωματικό χαρακτήρα, κανένα 
χρωματικό επίπεδο. Δουλεύει ως εξής: αφού ξανοίξετε και 
εξουδετερώσετε, επιλέξτε ένα glaze για να προσθέσετε χαρακτήρα 
και να εμπλουτίσετε τα μαλλιά.Τα προϊόντα μας Ultimate Blonde 
Glaze είναι διαθέσιμα σεόμορφες παστέλ αποχρώσεις που δηλώνουν 
την παρουσία τους χωρίς να κραυγάζουν. Τα Ultimate Glaze είναι 
διαθέσιμα σε Ασημί, Ασημί Λιλά, Γκρι, και Ροδακινί.

Με τη επαγγελματική σειρά Ultimate Blonde της Keune, υπάρχει ο 
τρόπος να επιτύχετε την οποιαδήποτε φιλοδοξία στο ξανθό. Αυτή η 
σειρά σας παρέχει ότι χρειάζεστε για να προσφέρετε στους πελάτες 
σας τις βέλτιστες υπηρεσίες στο ξανθό, από το ξάνοιγμα με τις 
κλασικές πούδρες έως τα toners και τα glazers.

KEUNE
COLOR

Power Blonde
For maximum

lightening.

Magic Blonde 
For full-head 
applications.

Freedom Blonde 
Clay based for 

freehand 
techniques.

Cream Blonde 
Gentle lightening 

for foils. 

Χρησιμοποιήστε το Ultimate Blonde Neutralizing Blonde Spray για 
να εξουδετερώσετε ανεπιθύμητες ζεστές αποχρώσεις που πιθανών 
να εμφανιστούν κατά τη διαδικασία του ξανοίγματος. Το βιολέ χρώμα 
εξουδετερώνει άμεσα . Ψεκάστε σε νωπά μαλλιά τμηματικά και 
χτενίστε στο λουτήρα. Αφήστε το προϊόν ή ξεβγάλτε ανάλογα με την 
επιθυμητή εξουδετέρωση.

NEutRALIZING BLONdE SPRAy

ULTIMATE 
BLondE
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KEUNE
COLOR CRAVING

KEUNE COLOR MANUAL

— 134 —

COLOR CRAVING
Μια νέα σειρά προϊόντων η οποία αγγίζει την μοντέρνα και την δημιουργική πλευρά σας. Από 
απαλά παστέλ σε ζωντανά έντονα χρώματα. Όλα έτοιμα για χρήση σε μια μη αναμείξημη φόρμουλα, 
εμπλουτισμένη με πρωτεΐνες μεταξιού. Γνωρίστε τα Keune Color Craving. Οκτώ υπέροχα χρώματα, 
τέσσερα απαλά παστέλ και τέσσερα έντονα, ζωντανά χρώματα που σβήνουν σταδιακά και όμορφα.

Color Craving Τεχνολογία 
 – Μοντέρνες αποχρώσεις με καθαρές χρωστικές που ξεθωριάζουν σταδιακά  
 – Έτοιμες για χρήση, δεν χρειάζονται οξυζενέ 
 – Εμπλουτισμένη κρέμα με πρωτεΐνες μεταξιού  
 – Περιέχει Solamer για UV προστασία 
 – Ιδανικό για επαγγελματική χρήση και συντήρηση στο σπίτι
 – Δουλεύει καλύτερα σε ξανοιγμένα μαλλιά στον τόνο του 10 και πάνω 
 – Γρήγορο αποτέλεσμα σε 15 λεπτά

ΑπΟΧΡώΣΕΙΣ

PINK

FLUSH

PEACH

MIST

PASSIONATE

PINK

SUNSET

COPPER

CARDINAL

RED

LOVELY

LAVENDER

VELVET

VIOLET

POWDER

BLUE
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KEUNE COLOR
CHAMELEON

Meet Keune Color  
Chameleon

From boldly outspoken hair to subtle statements, Keune Color Chameleon is a range of nine intense 

direct dyes, plus two shade shifters to pastelize or deepen, that offer vibrant, fashion-forward color 

results. All the shades are intermixable, giving you as a colorist the freedom to create an endless 

palette of new unique colors.

Why it ’s  great

•	 A high concentration of direct pigments in a pH neutral cream base

•	 Lasts for up to 20 washes*

•	 Fades beautifully and true-to-tone

•	 Ready-to-use formula; no developer needed

•	 Ammonia-free and vegan formula

•	 Enriched with Provitamin B5 and Solamer

•	 Floral fragrance, infused with gardenia, jasmine and sandalwood

* Depending on hair porosity, type, condition and environmental factors.

KEUNE COLOR
CHAMELEON

The range

Y E L L O W O R A N G E R E D

M A R O O N M A G E N T A R O S E

The shade shifters

V I O L E T

B L U E

C L E A R
to pastelize to deepen

D A R KG R E E N
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KEUNE
BLEND

S H A P E

PA S T E

ΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
Λόγω του Οζοκηρίτη, ενός σκληρόυ ορυκτόυ κεριού, δίνει 
σώμα και δομή στα μαλλιά σας, ενώ τα ειδικά πολυμερή 
παρέχουν σταθεροποίηση. Τα μαλλιά παραμένουν 
ευκολοχτένιστα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δουλέψτε το προϊόν στις παλάμες των χεριών σας και 
δημιουργήστε το σχήμα και το στυλ που επιθυμείτε σε στεγνά 
ή νωπά μαλλιά.

HOLD
SHINE

HOLD
SHINE

ΚΡΕΜΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΠΑΛΗ ΥφΗ γΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΛΛΙΑ. 
ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΗ γΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡγΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚώΝ, 
funky ΕΜφΑΝΙΣΕώΝ. ΑΛΛΑξΕΣ γΝώΜΗ? ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ 
ΑΛΛΑξΕΙΣ ΤΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ.

ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΣΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΥφΗ γΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΠΡώΪΝΟ look ΟΤΑΝ ΣΗΚώΝΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ. 
ΔΗΜΙΟΥΡγΗΣΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΕΝΑ ΑΝΕΜΕΛΟ, φΥΣΙΚΟ 
ΣΤΥΛ ΠΟΥ ΝΑ φώΝΑζΕΙ «ξΥΠΝΗΣΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΧΤΕΝΙΣΜΑ».

ΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
Σύμπλεγμα πολλαπλών βιταμινών ενεργοποιεί και θρέφει 
τα μαλλιά. Το κερί μέλισσας και τα πολυμερή κατιόντα 
εξασφαλίζουν αποτέλεσμα μακράς διαρκείας και υφή. Τα 
μαλλιά παραμένουν ευκολοχτένιστα για restyling.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Πάρτε μια μικρή ποσότητα του προϊόντος και εφαρμόστε σε 
νωπά ή στεγνά μαλλιά. Δημιουργήστε το στυλ που επιθυμείτε.

C L AY

ΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
Σύμπλεγμα πολλαπλών βιταμινών ενεργοποιεί και θρέφει τα μαλλιά. 
Η Καολίνη (ορυκτός πηλός) παρέχει κράτημα με ματ αποτέλεσμα. 
Δεν αφήνει υπολείμματα. Τα μαλλιά παραμένουν ευκολοχτένιστα για 
restyling.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗ
Δουλέψτε το προϊόν στις παλάμες των χεριών σας και εφαρμόστε 
σε στεγνά μαλλιά.

ΠΗΛΟΣ ΜΑΤ ΥφΗΣ γΙΑ ΤΟΛΜΗΡΑ ΣΤΥΛ. ΣΟΥΠΕΡ 
ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ ΠΟΥ  ΚΡΑΤΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗ 
θΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΜΑΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ γΙΑ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΑΤΗΜΕΛΗΤΟ look.

ΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
Σύμπλεγμα πολλαπλών βιταμινών ενεργοποιεί και θρέφει τα 
μαλλιά. Περιέχει φίλτρο uV για την προστασία του χρώματος 
από το ξεθώριασμα του ηλίου. Σύμπλεγμα πολυμερούς 
ενυδάτωσης παρέχει έλεγχο και ισχυρό κράτημα, στεγνώνει 
γρήγορα και κάνει τα μαλλιά εύκολα στο χτένισμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εφαρμόστε σε νωπά ή στεγνά μαλλιά. Ιδανικό για να 
σχηματίσετε εύκολα το επιθυμητό στυλ ή για να δώσετε ένα 
wet look στα μαλλιά σας.

KEUNE
BLEND

D E - F R I Z Z

ΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
Σύμπλεγμα πολλαπλών βιταμινών ενεργοποιεί και θρέφει τα 
μαλλιά. Είναι ένα μείγμα από ενισχυτές λάμψης που μειώνουν 
το φριζάρισμα και αφήνουν μια μαλακή και απαλή αίσθηση. 
Εμπλουτισμένο με ίνες για ευέλικτο κράτημα και λάμψη. 
ξεμπερδεύει τα μαλλιά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εφαρμόστε σε νωπά μαλλιά σε μήκη και άκρες. Δημιουργήστε το 
στυλ που επιθυμείτε.

γΙΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕΤΑξΕΝΙΑ ΜΑΛΛΙΑ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ. 
ΠΕΙΤΕ ΑΝΤΙΟ ΣΤΟ φΡΙζΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ 
ΜΑΛΑΚΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΧΤΕΝΙΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ.

HOLD
SHINE

G E L

HOLD
SHINE

θΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΕγΧΟ? ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ 
γΙΑ ΕΣΕΝΑ. ΕΝΑ ΣΥΜΠΥΚΝώΜΕΝΟ, ΔΙΑφΑΝΕΣ ΤζΕΛ 
ΠΟΥ ΣΟΥ ΕξΑΣφΑΛΙζΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ. 
ΕξΑΛΕΙφΕΙ ΤΟ φΡΙζΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ wet look.

WA X

HOLD
SHINE

ΔώΣΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΜΑΛΛΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ. ΛΕΙΟ, ΚΑθΑΡΟ ΚΕΡΙ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ 
ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕγΧΟ ΧώΡΙΣ ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑ. ΑΠΛΑ ξΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΕ 
ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ. wax on, wax off..

ΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
Σύμπλεγμα πολλαπλών βιταμινών ενεργοποιεί και θρέφει τα μαλλιά. Περιέχει γλυκερίνη 
και ορυκτέλαιο που προσφέρουν ενυδάτωση, ισορροπία, λάμψη που αποτρέπουν την 
ξηρότητα στα μαλλιά. Τα μαλλιά παραμένουν ευκολοχτένιστα για restyling.

ΠώΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
Εφαρμόστε σε νωπά ή στεγνά μαλλιά και δημιουργήστε το στυλ που επιθυμείτε.
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ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

KEUNE
BLEND

F I B E R  WA X

G L U E

S A LT  M O U S S E

HOLD
SHINE

HOLD
SHINE

ΠΡΟΣφΕΡΕΙ ΣώΜΑ, ΟγΚΟ, ΥφΗ, ΔΟΜΗ - ΔΙΑΤΗΡώΝΤΑΣ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΧΑΡΗ 
ΣΤΙΣ ΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ ΧώΡΙΣ ΝΑ 
ΠΡΟΣθΕΤΕΙ ΒΑΡΟΣ.

γΙΑ ΕξΑΙΡΕΤΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ, ΜΑΤ ΚΑΙ ΚΟΜψΑ ΜΑΛΛΙΑ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙώΣΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΤΥφώΝΑ. 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ, ΕξΑΣφΑΛΙζΕΙ ΔΥΝΑΤΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΤΑ 
ΜΑΛΛΙΑ, ΧώΡΙΣ ΝΑ ΤΑ ΚΟΛΛΑΕΙ.

ΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
Σύμπλεγμα πολλαπλών βιταμινών ενεργοποιεί και θρέφει τα 
μαλλιά. Οι πρωτεΐνες ρυζιού παρέχουν φυσική προστασία από 
τις ακτίνες uV. Ίνες προστίθενται στην εξωτερική δομή της 
τρίχα δίνοντας σώμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δουλέψτε μια μικρή ποσότητα στις παλάμες των χεριών σας 
και εφαρμόστε σε νωπά ή στεγνά μαλλιά. Δημιουργήστε το 
τέλειο στυλ.

ΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ  
Σύμπλεγμα πολλαπλών βιταμινών ενεργοποιεί και θρέφει τα μαλλιά. 
eιδικές co-polymer εξισορροπούν της υγρασίας στα μαλλιά, ενώ τα 
κάνει ανθεκτικά στο νερό.Το μείγμα των πολυμερών δίνει αποτέλεσμα 
μακράς διαρκείας με εξαιρετικά δυνατό κράτημα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δουλέψτε το προϊόν στις παλάμες των χεριών σας και εφαρμόστε το σε 
νωπά ή στεγνά μαλλιά.

ΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ  
Είναι εμπλουτισμένο με Πολυβιταμινούχο σύμπλεγμα, το οποίο ενεργοποιεί 
και θρέφει τα μαλλιά. Περιέχει sea salt που δίνει όγκο και Beachy υφή. Η 
ευάερη αλλά στερεά ουσία του προσφέρει δυνατό κράτημα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εφαρμόστε μια καλή ποσότητα μους στα μαλλιά από τις ρίζες 
μέχρι τις άκρες. Στεγνώστε για επιπλέον υφή και όγκο. 
Χτενιίστε όπως επιθυμείτε.

ΣΑΝ ΑΥΤΗ ΤΗ mousse ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ! ΤΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡγΕΙ ΟγΚΟ ΚΑΙ ΥφΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΠΙΟ ΛΕΠΤΑ ΜΑΛΛΙΑ. ΤΕΛΕΙΟ γΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡγΙΑ  ΣΕξΥ 
ΜΑΛΛΙώΝ ΜΕ ΟγΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑφΡΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΛΕΣ.

HOLD
SHINE

KEUNE
BLEND

ΟΛΗ Η θΑΛΑΣΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ. ψΕΚΑΣΤΕ ΤΟ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ Beachy ΥφΗ, ΣώΜΑ ΚΑΙ ΟγΚΟ ΣΤΗΝ 
ΣΤΙγΜΗ! ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΧώΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΗ 
ΧΑΒΑΗ.

S E E  S A LT  S P R AY

ΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
Το καθαρό θαλασσινό αλάτι δίνει αμέσως στα μαλλιά περισσότερο 
όγκο, σώμα και υφή χωρίς να τα κάνει ξηρά ή μπερδεμένα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ψεκάστε σε ταμποναρισμένα μαλλιά. Αφήστε να στεγνώσει ή 
στεγνώστε με πιστολάκι για ακόμη περισσότερη υφή.

HOLD
SHINE

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ γΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤώΝ 
ΜΑΛΛΙώΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΙΔΕΡΟΥ ΙΣΙώΜΑΤΟΣ, γΙΑ 
ΜΠΟΥΚΛΕΣ Η ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ. ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ 
ΜΑΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗ θΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΑΣ.

P R E P  S P R AY

ΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ  
Σύμπλεγμα πολλαπλών βιταμινών ενεργοποιεί και θρέφει τα μαλλιά. 
Μαλακά πολυμερή φορμάρουν και προστατεύουν τα μαλλιά από τη 
θερμότητα προσφέροντας περισσότερη διάρκεια του στυλ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ψεκάστε γενναιόδωρα σε στεγνά ή νωπά μαλλιά. Στεγνώστε και 
χτενίστε χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε εργαλείο θερμότητας 
επιθυμείτε.

HOLD
SHINE
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Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

KEUNE
BLEND

ΟΣΟ ΠΙΟ ΛΑΜΠΕΡΟ, ΤΟΣΟ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΔΙΝΕΙ ΛΑΜψΗ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ, ΟΠώΣ 
ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ, ΧώΡΙΣ ΝΑ ΛΑΔώΝΕΙ. ΠώΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ 
ΑγΑΠΗΣΕΙΣ?

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ γΙΑ ΛΟΥΣΙΜΟ? ΚΑΝΕΝΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ! ΑΝΑΝΕώΣΤΕ ΤΙΣ ΡΙζΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΙΔΙΟφΥΕΣ ΣΠΡΕΪ. ΑΠΟΡΡΟφΑ ΤΗΝ ΛΙΠΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ 
ΟγΚΟ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ φΡΕΣΚΟΛΟΥΣΜΕΝΑ. 

G LO S S  S P R AY

R E F R E S H I N G  S P R AY
( D RY  S H A M P O O )

ΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
Μοναδικοί ενισχυτές λάμψης κάνουν τα μαλλιά λαμπερά και 
όμορφα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κρατήστε το σπρέι 30 cm μακριά και ψεκάστε σε στεγνά μαλλιά.

ΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
Η ελαφριά του φόρμουλα καθαρίζει χωρίς νερό, ενώ το μοναδικό 
σύμπλεγμα πολλαπλών βιταμινών παρέχει άμεση ενυδάτωση. 
Κατάλληλο για όλους τους τύπους μαλλιών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ανακινείστε καλά. ψεκάστε σε όλα τα μαλλιά για να απορροφήσει 
την λιπαρότητα και τις οσμές ή  ψεκάστε απευθείας πάνω στις ρίζες. 
Αφήστε το να ένα λεπτό για να εισχωρήσει στην τρίχα και έπειτα 
κάντε μασάζ ή βουρτσίστε.

HOLD
SHINE

KEUNE
BLEND

ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΛΑφΡΙΑ ΠΟΥΔΡΑ ΔώΣΤΕ ΟγΚΟ ΚΑΙ ΥφΗ 
ΑΛΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. ΠΑΣΠΑΛΙΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝώ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥθΗΣΤΕ ΤΑ ΝΑ φΤΑΝΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΥψΗ.

VO L U M E  S P R AY

ΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ   
Δημιουργεί όγκο διατηρώντας τη φυσική κίνηση των μαλλιών σας. 
Αφήνει τα μαλλιά ευκολοχτένιστα για restyling. Ευέλικτο κράτημα - 
όσο πιο πολύ προϊόν χρησιμοποιηθεί, τόσο ισχυρότερο γίνεται. Το 
προϊόν έχει δυνατή επίδραση στο κρεπάρισμα και διαρκεί όλη την 
ημέρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ρίξτε μια μικρή ποσότητα σκόνης στις ρίζες των στεγνών μαλλιών. 
Κάντε μασάζ και χτενίστε όπως επιθυμείτε. για επιπλέον όγκο, 
εφαρμόστε την πούδρα και στα τα μήκη.

HOLD
SHINE

ΔΥΝΑΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕξΑΣφΑΛΙζΕΙ ΜΕγΙΣΤΟ ΚΡΑΤΗΜΑ 
ΚΑΙ ΟγΚΟ γΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΟΛΗ ΜΕΡΑ. ΕΙΝΑΙ ΕξΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΙΣΧΥΡΟ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΜΑΛΛΙΑ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΤΟΥΝ. ΔΕΝ ΑφΗΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ.

F I X I N G  S P R AY

HOLD
SHINE
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ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

AMAZON
KERATIN

GRAPE KERATIN TREATMENT
(118ml, 473ml, 946ml) 
Η Μέγιστη θεραπεία λείανσης των μαλλιών. Η Grape keratin 
treatment δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους κομμωτές 
ένα εργαλείο για απόλυτη λείανση και ίσιωμα. Είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική με τα πολύ σγουρά μαλλιά. Αφήνει τα μαλλιά 
ανάλαφρα, με φυσική κίνηση. Προστατεύει αποτελεσματικά τα 
μαλλιά από τη φθορά που προκαλείται από παράγοντες του 
περιβάλλοντος. Προσφέρει 80% ίσιωμα και έχει διάρκεια έως και 5 
μήνες.

BTX SMOOTHING TREATMENT
(118ml, 473ml, 946ml)
Η Botox θεραπεία λείανσης με κολλαγόνο, είναι ένα βήμα μπροστά 
από τις παραδοσιακές θεραπείες κερατίνης. Η φόρμουλά της 
αποτελείται από ένα πατενταρισμένο συνδυασμό κερατίνης, 
πρωτεϊνών σιταριού, αλόης και κολλαγόνου. Ο ιδιαίτερος τρόπος 
επεξεργασίας των συστατικών ευνοεί την εισχώρηση των αμινοξέων 
βαθιά μέσα από τον φλοιό της τρίχας. Η Btx smoothing προσφέρει 
θεαματικά αποτελέσματα αναδόμησης για όλους τους τύπους 
μαλλιών και αποκατάσταση της τρίχας από υπερβολικές τεχνικές 
εργασίες ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αυτό το προϊόν περιέχει 
συμπληρώματα για να θρέψει τον κατεστραμμένο φλοιό της 
τρίχας και να κλείσει τα λέπια της. Αποτέλεσμά της είναι απόλυτη 
ενυδάτωση, υγιή και δυνατά μαλλιά. Προσφέρει έως 70% ίσιωμα και 
έχει διάρκεια έως 5 μήνες.

HYDRATE SHAMPOO (473 ml,946 ml)

tο hydrate shampoo έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί τη διάρκεια 
των αποτελεσμάτων της θεραπείας, καθώς και να καθαρίζει και να 
τροφοδοτεί όλους τους τύπους μαλλιών (ειδικά ξηρά και φυσιολογικά 
μαλλιά), ενώ γυαλίζει τις ίνες και αφήνει τα μαλλιά ομαλά, λαμπερά 
και λεία.

7170



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
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HYDRATE CONDITIONER (473 ml,946 ml)
 
Το hydrate conditioner παρατείνει τις επιδράσεις των επεξεργασιών 
εξομάλυνσης, διαχωρισμού, περιποίησης και άλλων συνθηκών 
σε όλους τους τύπους μαλλιών (ειδικά ξηρά και φυσιολογικά 
μαλλιά) προσφέροντας καθημερινή προστασία από την υπεριώδη 
ακτινοβολία και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες που 
επιδεινώνουν την υγεία και την εμφάνιση των μαλλιών. Η φόρμουλα 
του σχεδιάστηκε για να είναι το τέλειο ταίρι για το hydrate shampoo.

SATIN SMOOTH PASSION FRUIT
SHAMPOO & CONDITIONER
(236ml, 473ml)
 
Καθαρίζει απαλά τα μαλλιά και εμπλουτίζει το αποτέλεσμα 
της θεραπείας λείανσης με κερατίνη. Προσφέρει 
ενυδάτωση και αναδόμηση. Ενυδατώνει και προστατεύει 
τα μαλλιά από επιβλαβείς ακτινοβολίες uV και άλλους 
εξωτερικούς παράγοντες. Το satin smooth conditioner 
σχεδιάστηκε για να προσφέρει το απόλυτο αποτέλεσμα, 
σε συνδυασμό με το satin smooth shampoo, για την 
καθημερινή περιποίηση των μαλλιών με θεραπεία 
λείανσης.

Τύπος μαλλιών:Κανονικά, ξηρά

DEEP HAIR MASK (473ml, 946 ml)
 
Εντατική θρέψη των μαλλιών. Η Deep hair mask
είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει ενισχυμένη
αναδόμηση σε κατεστραμμένα μαλλιά από τεχνικές
εργασίες και εργαλεία θερμότητας. Η φόρμουλα
αυτή είναι εμπλουτισμένη με πρωτεΐνη και έλαιο
argan για δραστικό ξεμπέρδεμα, ενυδάτωση και
αποτελεσματική λείανση. Προτείνεται για χρήση
εντός του κομμωτηρίου, όσο και για φροντίδα
των μαλλιών στο σπίτι.

BLONDE + VIOLET SHAMPOO & CONDITIONER
(473ml)
 
Αυτά τα προϊόντα περιέχουν μια ισχυρή ιώδη χρωστική ουσία που 
αποσκοπεί στην εξάλειψη των μπρούντζινων / κίτρινων τόνων σε 
ξανθά / γκρίζα μαλλιά.
Εμπλουτισμένο με βούτυρο shea και μείγμα ελαίων, το Blonde 
+ Violet shampoo και conditioner αναζωογονούν τα μαλλιά ενώ 
διορθώνουν το χρώμα.

BLONDE + VIOLET MASK (473 ml)
 
Η Blonde + Violet mask περιέχει μια ισχυρή ιώδη χρωστική που 
έχει σχεδιαστεί για να εξαλείφει τους χάλκινους / κίτρινους τόνους 
σε ξανθά / γκρίζα μαλλιά. Εμπλουτισμένη με βούτυρο shea και 
μείγμα ελαίων, η Blonde + Violet mask αναζωογονεί τα μαλλιά, ενώ 
ξεχειλίζει, βαθιά ενυδατώνει και διορθώνει το χρώμα.

AMAZON
KERATIN

AMAZON
KERATIN
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για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
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PULP RIOT

16 έντονα και παστέλ semi-permanent 
χρώματα, τα οποία εφαρμόζονται πιο εύκολα, 
είναι πιο ζωντανά,διαρκούν περισσότερο και 

ξεθωριάζουν καλύτερα

γενικά, τα πιο βαθιά χρώματα έχουν διάρκεια εώς 
και 40 λουσίματα, και οι πιο ανοιχτοί τόνοι εώς και 20 
λουσίματα, μέχρι να φύγουν τελείως από τα μαλλιά.

PULP RIOT

7574 75



TM

το επόμενο βήμα στη βαφή κομμωτηρίου είναι η ενίσχυση με colorpHlex™

Αυτό το επαναστατικό και καινοτόμο προϊόν ενδυναμώνει τα μαλλιά κατά τη 
διάρκεια της βαφής και του αποχρωματισμού, αντισταθμίζοντας τη φθορά που 
συνήθως προκαλείται από τα χημικά προϊόντα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες 
τις τεχνικές βαφής μαλλιών. 

ο νέος τρόπος για να βάψετε μαλλιά τώρα περιλαμβάνει: 
Bαφή, οξυζενέ και colorpHlex™. Είναι εύκολο, ακίνδυνο και τα αποτελέσματα
είναι εντυπωσιακά!

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

>το colorpHlex είναι το επαγγελματικό προϊόν που ανεβάζει το     
επίπεδο των τεχνικών υπηρεσιών που προσφέρει ένα κομμωτήριο.

Απλά προσθέστε colorpHlex™ στο μείγμα της βαφής ή του προϊόντος αποχρωματισμού.

Το colorpHlex™ προστατεύει και δυναμώνει τα μαλλιά κατά τη διάρκεια της βαφής και του 
bleach, μειώνοντας τη καταστροφή και το σπάσιμο της τρίχας. Το colorpHlex™ βελτιώνει τη 
δομή και την ποιότητα των μαλλιών από μέσα προς τα έξω.

Η μοναδική, επιστημονικά αποδεδειγμένη φόρμουλα του colorpHlex™ χρησιμοποιεί την 
ColorStrongComplex™, μια μοριακή φυσική φυτική πρωτεΐνη, που ανακαλύφθηκε 
πρόσφατα. H πρωτεΐνη αυτή εισχωρεί στη τρίχα και δυναμώνει τους δεσμούς κατά την 
διάρκεια της βαφής ή του bleach.

Προσθέτοντας μια μικρή ποσότητα colorpHlex™ στη βαφή ή στο bleach δυναμώνει τα 
μαλλιά μέχρι και 4 φορές. Ενισχύει τη δομή της τρίχας εισχωρώντας σε αυτή  κατά τη 
διάρκεια της βαφής και του bleach.



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

NASHI
HAIR

Επαναστατικό σαµπουάν για ένα απαλό λούσιµο. Χρησιµοποιείται 
για  όλους τους τύπους µαλλιών, αποκαταστώντας τα  ιδανικά 
επίπεδα ενυδάτωσης επαναφέροντας την φυσική απαλότητα 
στα µαλλιά.  Για επιπλέον ενυδάτωση, ζωντάνια και λάµψη των 
κατεστραµµένων και πορώδη µαλλιών, µπορείτε να επιλέξετε την 
καθηµερινή χρήση. Δεν αποδυνα- μώνει τις  τριχοειδείς ίνες και 
την φυσική άµυνα των µαλλιών.

Μαλακτικό που περιέχει ενεργά συστατικά από το έλαιο Άργκαν. 
Μαλακώνει τα µαλλιά µε µια µοναδική και λεπτή υφή. Ιδανικό για 
χρήση σε ξηρά, κατεστραµµένα, πορώδη και βαµµένα 
µαλλιά. 

•  Αφήνει τα µαλλιά λαµπερά, απαλά και δυνατά
•  Δίνει λάµψη και δύναµη
•  Εξαιρετικά εύκολο για να αφαιρεθεί από 
    τα  μαλλιά 

Blondy Joy Purple Shampoo είναι το νέο επαγγελματικό 
σαμπουάν που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ομορφιά των 
ξανθών μαλλιών! Δρα ως ενισχυτικό λάμψης για ξανθά και γκρίζα 
μαλλιά. Αυξάνει τη λάμψη των ξανθών, γκρίζων μαλλιών και 
μαλλιών με ανταύγειες. Εξουδετερώνει τις κίτρινες αποχρώσεις
λευκών και γκρίζων μαλλιών

Blondy Joy Purple Conditioner είναι το νέο επαγγελματικό conditioner 
για μια πλήρη θεραπεία των ξανθών μαλλιών! Τρέφει και ενυδατώνει τα 
μαλλιά αφήνοντας τα απαλά και λαμπερά ενισχίει την ομορφιά του φυσικού, 
επεξεργασμένου με bleach ξανθού, ή με ανταύγειες. Εξουδετερώνει τις 
κίτρινες αποχρώσεις λευκών και γκρίζων μαλλιών

NASHI ARGAN SHAMPOO

NASHI ARGAN CONDITIONER

NASHI ARGAN BLONDY JOY
purple shampoo

NASHI ARGAN BLONDY JOY
purple shampoo

200 ML   
500 ML  

200 ML   
500 ML  

250 ML

150 ML
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ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.
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NASHI
HAIR

Το λάδι οµορφιάς NASHI ARGAN OIL είναι εµπλουτισµένο από ένα 
σύµπλεγµα πολύτιµων φυσικών στοιχείων οργανικής προελεύσεως 
πρώτης απόσταξης. Το έλαιο Άργκαν ευδοκιµεί στο Νοτιοδυτικό 
Μαρόκο και είναι το κύριο συστατικό θεραπείας του NASHI ARGAN OIL. 
Αναδόµηση, θρέψη και λάµψη σε µια µόνο δόση. Ιδανικό για όλους τους 
τύπους µαλλιών. 

Nashi Argan Instant, ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟ 
ΠΟΪΟΝ για την επίλυση των πιο συχνών προβλημάτων που σας επιτρέπει  
να έχετε το ιδανικό χτένισµα µε ένα µόνο ψεκασµό. Ενυδατική µάσκα 
χτενίσµατος σε σπρέι που δεν ξεβγάζεται. Μεταµορφώνει αµέσως 
όλους τους τύπους µαλλιών, προσθέτοντας απαλότητα, λάµψη, ευκολία 
στο χτένισµα και  προστασία. Είναι εµπλουτισµένη µε ένα µίγµα από 
πολύτιμα φυσικά στοιχεία οργανικής προελεύσεως (πιστοποιηµένα 
έλαια άργκαν και λιναρόσπορου).  

Θεραπεία για άμεση αναδόμηση στα ξηρά, πορώδη και 
κατεστραμμένα μαλλιά. Εμπλουτισμένη από ένα σύμπλεγμα 
πολύτιμων φυσικών στοιχείων οργανικής ποελεύσεως πρώτης 
απόσταξης, σας εγγυάται αποτέλεσμα που διαρκεί χωρίς να 
βαραίνει τα μαλλιά.

NASHI ARGAN OIL TREATMENT

NASHI INSTANT STYLING

NASHI DEEP INFUSION MASK

  30 ML   
100 ML  

150 ML  

150 ML
500 ML  

προϊοντΑ 
NASHI BODY

Ξηρό λάδι σε σπρέι για το σώμα. Διορθώνει πολλές από τις ατέλειες του 
δέρματος και τα σημάδια του χρόνου. Το DRY OIL PERFECT BODY 
παρασκευάζεται με αποκλειστική φόρμουλα από βιολογικό έλαιο Argan, λάδι 
της Αβησσυνίας και αντιοξειδωτικά. Δίνει μια αίσθηση απαλότητας χωρίς 
να λαδώνει, ενώ το δέρμα τονώνεται επαναφέροντας  την ελαστικότητα και 
απαλότητα.

Απολέπιση και εξομάλυνση με κρύσταλλα αλατιού και ζάχαρη. Αφαιρεί τα 
τραχιά σημεία του δέρματος και τα νεκρά κύτταρα, διεγείρει την ανανέωση 
των κυττάρων, χαρίζοντας στο δέρμα νέα ενέργεια και λάμψη. Η φόρμουλα 
είναι εμπλουτισμένη με βιολογικό λάδι Argan, Shea Butter και Rice Bran Oil 
που παρέχουν έντονη ενυδάτωση και προστατευτική δράση.

Ο συνδιασμός της δύναμης του Argan Oil, το Ρύζι Germ Oil και της 
γλαυκίνης θρέφουν, ενυδατώσουν και βοηθούν στην καταπολέμηση 
σημαντικών ατέλειων, όπως φλοιού πορτοκαλιού και το φαινομένο  
της κατακράτησης.

DAILY BODY CREAM

DRY OIL

BODY SCRUB

200 ML   
  

100 ML  

250 G  

8180
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προϊοντΑ 
NASHI BODY

Ενυδατικο και θρεπτικό shower gel, που καθαρίζει απαλά 
το δέρμα. Με φόρμουλα, εμπλουτισμένη με Argan Oil,  Αλόε Βέρα και 
Allantoin, δημιουργεί μια προστατευτική ασπίδα ενάντια στις επιδράσεις 
του ήλιου και του ανέμου, αφήνοντας το δέρμα μαλακό και δίνοντάς του 
τον σωστό τόνο. Χάρη στο θρεπτικό βούτυρο Shea, η ελαστικότητα του 
δέρματος αποκαθίσταται παράλληλα ενυδατώνοντας 
το σε βάθος. 

Το NASHI ARGAN SHOWER OIL είναι ένα λάδι, καθημερινής 
χρήσης που καθαρίζει απαλά όλους τους τύπους δέρματος, 
αφήνοντας το δέρμα απαλό, βελούδινο και με ένα μοναδικό 
άρωμα. 

NASHI SHOWER GEL

NASHI SHOWER OIL

300 ML  

250 ML  

Απαλή κρέμα χεριών για τη φροντίδα όλων των τύπων δέρματος, κατάλληλο 
ακόμη και για τα πιο ευαίσθητα χέρια. Η ειδική του σύνθεση με Αμυγδαλέλαιο 
δρα σε δύο επίπεδα: εμποδίζει τον ερεθισμό και το σκάσιμο του δέρματος, 
δρα κατά της αφυδάτωσης και της γήρανσης του δέρματος ενώ προσφέρει 
αποκατάσταση της φυσικής απαλότητας του δέρματος. Απορροφάται γρήγορα 
και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε, οποτεδήποτε!

DRY HAND BALM

50 G
500 G   

προϊοντΑ 
NASHI FACE

Λάδι καθαρισμού προσώπου για καθημερινή χρήση, κατάλληλο για όλους 
τους τύπους δέρματος ακόμα και τους πιο ευαίσθητους. Η ελαφριά 
και άνετη υφή του, εμπλουτισμένη με ένα μείγμα από πολύτιμα έλαια 
(οργανικό Argan, Camellia Japonica και Sweet Almond) Squalane και 
Monoi της Ταϊτής, εξαλείφει τις ακαθαρσίες και το σμήγμα, ενώ σέβεται 
την υδρολιπιδική μεμβράνη του δέρματος. Αφαιρεί αποτελεσματικά το 
μακιγιάζ, αφήνοντας το δέρμα μαλακό, καθαρό και αναζωογονημένο. 

Μοναδική περιποίηση προσώπου για την αναζωογόνηση κάθε τύπου 
επιδερμίδας. Χάρη στην ειδική φόρμουλά του, εμπλουτισμένη με 
πολύτιμα στοιχεία φυσικής προέλευσης όπως το Organic Argan Oil, τα 
λάδια Andiroba, Babassu, Amaranth και Rice Oil:

- αναζωογονεί το δέρμα του προσώπου 
- γεμίζει τους πόρους
- αφήνει το δέρμα απαλό
- αποτρέπει τη γήρανση χάρη στα αντιοξειδωτικά συστατικά, τα οποία 
διεισδύουν σε βάθος.

NASHI CLEANSING OIL

NASHI NECTAR REVITALIZING OIL

150 ML  

30 ML  30 ml

Argan Oil, υαλουρονικό οξύ, σκουαλένιο, Amaranth Oil, Witch Hazel και 
Βιταμίνη Ε περιέχονται όλα σε μια μαλακλη και εξαιρετικά ενυδατική κρέμα 
που θα αναλάβει τη φροντίδα του δέρματος στο πρόσωπό σας, φωτίζοντας 
το και μειώνοντας τις ρυτίδες, τις σακούλες και τους μαύρους κύκλους.

Το Nashi Argan Lip Care είναι το βάλσαμο για τα χείλη που θα πάρετε οπουδήποτε! 
Είναι ιδανικό για να προστατεύει ακόμη και τα πιο ξηρά και πιο σκασμένα χείλη. 
Παρασκευάζεται με συμπυκνωμένο φυτικό λάδι και βούτυρο με ισχυρές ενυδατικές 
και μαλακτικές ιδιότητες. Είναι ιδανικό για οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, είναι 
unisex και ταιριάζει για τα χείλη όλων των ηλικιών!

RADIENT ANTI-AGE
MOISTURIZER

LIP CARE

15 ML
30 ML  

4,5 ML  

Αναζωογονεί το δέρμα του προσώπου σας με ένα απαλό scrub απολέπισης 
που ενυδατώνει και εξισώνει τον τόνο του δέρματος. Χάρη στις θρεπτικές και 
αναπλαστικές ιδιότητες των κόκκων του βερύκοκου και των Jojoba Beads, 
το Βιολογικό Λάδι Αργκάν και τη γλυκερίνη, δίνει λάμψη, ενυδατώνει και 
προσφέρει  αντιγηραντική δράση, χάρη στην Βιταμίνη Ε.

GENTLE SCRUB

75 ML  

8382
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προϊοντΑ 
ΜΕν

Ήπιο καθαριστικό για τα γένια και το πρόσωπο. Εξαλείφει όλες τις ακαθαρσίες και
τα σμήγματα. Η φόρμουλα του είναι εξαιρετικά μαλακτική και καταπραϋντική χάρις
στα οργανικά έλαια Argan, Linseed και Baobab που βελτιώνουν και τονώνουν το
δέρμα, χαρίζοντας του απαλότητα.

ΟΦΕΛΗ
• Ιδανικό για όλα τα είδη δέρματος
• Τέλειο για να δώσει φρεσκάδα στο πρόσωπο και τη
γενειάδα, τόσο το πρωί όσο και το βράδυ
• Προστατεύει το δέρμα από την ξηρότητα
• Καταπραΰνει και μαλακώνει το δέρμα και τη γενειάδα

Πολυλειτουργικό balm ενυδάτωσης με οργανικά έλαια Argan, Linseed και Baobab, 
πανθενόλη και αλλαντοΐνη. Η μαλακτική και καταπραϋντική του σύνθεση είναι ιδανική για 
την μείωση των ερεθισμών μετά το ξύρισμα.
Κατάλληλο ως καθημερινή θεραπεία για την περιποίηση του δέρματος και της γενειάδας, 
βελτιώνοντας το επίπεδο ενυδάτωσης για πιο λεία επιδερμίδα.

ΟΦΕΛΗ
• Ιδανικό για όλα τα είδη δέρματος
• Ιδανικό για καθημερινή ενυδάτωση και τόνωση του
προσώπου και της γενειάδας
• Καθαρίζει και μαλακώνει το δέρμα μετά το ξύρισμα

Πολυλειτουργικό λάδι ιδανικό για την περιποίηση, θρέψη και το styling της γενειάδας και
των μαλλιών. Η μαλακτική του φόρμουλα με οργανικά έλαια Argan, Linseed και
Baobab μαλακώνει ακόμα και την πιο ατίθαση γενειάδα, αφήνοντας ένα ευχάριστο
άρωμα. Κατάλληλο επίσης και ως ενυδατικό πριν από το ξύρισμα. Ιδανικό για χρήση σε
συνδυασμό με το Nashi Argan Beard Brush, το ιδανικό βουρτσάκι για περιποίηση όλων
των τύπων γενειάδας, ακόμη και και τις πιο μακριές.

ΟΦΕΛΗ
• Ιδανικό για όλα τα είδη μαλλιών και γενειάδας
• Δίνει λάμψη στα μαλλιά και τη γενειάδα

CLEANSER face & beard

THE BALM 
moisturizing after shave

OIL hair & beard

50  ML

100 ML

50  ML

προϊοντΑ 
ΜΕν

Ενυδατικό shower gel για άντρες ειδικά σχεδιασμένο για εύκολο καθαρισμό του δέρματος 
και των μαλλιών. Η μαλακτική του σύνθεση, εμπλουτισμένη με εκχυλίσματα βιολογικού 
λαδιού Argan, Linseed, Baobab και Kombu, αναζωογονεί και δίνει απαλότητα στο δέρμα 
και τα μαλλιά.

ΟΦΕΛΗ
• Εξαιρετικό για χρήση μετά από αθλητικές δραστηριότητες
• Ιδανικό για χρήση ως σαμπουάν και ως shower gel
• Επαγγελματική φόρμουλα, σχεδιασμένη για χρήση σε όλα
τα είδη δέρματος και μαλλιών

Επαγγελματική κρέμα ξυρίσματος για απαλό και ενυδατωμένο δέρμα. Διευκολύνει τη 
κίνηση του ξυραφιού παρέχοντας ένα ακριβές αποτέλεσμα. Η πράσινη φόρμουλά του με 
ηφαιστειακό άργιλο και έλαιο Argan, Baobab, Chia seed και Black Cumin προστατεύει το 
δέρμα αποφεύγοντας κοκκινίλες και ερεθισμούς. Βρέξτε το πρόσωπο με ζεστό νερό και 
απλώστεμε κυκλικές κινήσεις. Περιμένετε ένα λεπτό και μετά ξυρίστε.

SHOWER GEL hair & beauty

SHOWER GEL hair & beauty

200 ML

30 G
150 ML
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ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
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NASHI
ΗοΜΕ

Home Fragrance
The magic of Nashi Argan fragrance at home!

το Nashi Argan Home Fragrance είναι φτιαγμένο από ένα μείγμα από φυσικά 
αποστάγματα, όπως το αιθέριο έλαιο από γεράνι, φασκόμηλο και πικρό 
πορτοκάλι που δημιουργούν το παραδοσιακό άρωμα Nashi Argan. το Home Fra-
grance είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε περιβάλλον, δίνει ένα διαχύτο άρωμα 
που ξεχωρίζει για την κομψότητα του και την απόλαυση του εκπεμπόμενου 
αρώματος: συνεχώς και με τη σωστή ένταση!

ιδανικό αν:
• Σας αρέσει το άρωμα Nashi Argan και θέλετε να το διαδώσετε στο σπίτι σας
• Ψάχνετε για άρωμα με εκλεπτυσμένο σχεδιασμό
• Προτιμάτε απαλά αρώματα που μυρίζουν αλλά δεν κατακλύζουν το χώρο
• Ψάχνετε για ένα ελκυστικό δώρο

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή επιφάνεια, αφαιρέστε το
προστατευτικό και το πώμα. Τοποθετήστε τα ξυλάκια. 
Για ενίσχυση του αρώματος αναποδογυρίζετε τα ξυλάκια 
σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ρομαντικό και σαγηνευτικό, το άρωμα του είναι δύσκολο να το αγνοήσετε.  Το άρωμα αναδεικνύεται μέσα από 
φρουτώδη νότες που δίνoυν μια απίστευτη δροσιά. Εκχυλίσματα από γιασεμί, άνθη τριανταφυλλιάς και έλαια 
Υλάνγκ-Υλάνγκ, σας δίνουν διαχρονική απόλαυση.Πέρα από αυτά, το Nashi Argan L’essenza τελειοποιείται με 
την μαγνητική ζεστασιά που δίνουν το έλαιο άργκαν και αποστάγματα από σανταλόξυλο, κεχριμπάρι και βανίλια. 
Μέσα από την φαντασία και πίσω στην πραγματικότητα όπου η αυτοπεποίθηση και η αποπλάνηση συνυπάρχουν 
και αλλήλό-τροφοδοτούνται, ρωτούμε: 

Μπορεί να υπάρξει αυτό το άρωμα σε ένα μπουκάλι?
Ναι, και αυτό το εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα!

NASHI ARGAN 
L’essenza

Η μυρωδιά που συνοδεύει την σειρά προϊόντων Nashi Argan είναι ιδιαίτερη, αγαπητή 
και κάνει τα προϊόντα αυτά τόσο δημοφιλή στο κοινό. το Nashi Argan L’essenza είναι 
αποτέλεσμα αυτής της αγάπης η οποία μας ώθησε να παρασκευάσουμε το πρώτο γυναικείο 
άρωμα στην σειρά και να “εγκλωβίσουμε” μέσα σ’αυτό την αυθεντική μυρωδιά της Nashi 
Argan!

NASHI
ΗοΜΕ
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Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

προϊοντΑ 
NASHI SUN

SHAMPOO-after sun hydrating

MASK-After Sun Repairing 

SUN OIL- Limited Edition

BEACH-Defence Styling spray

Ενυδατικό σαμπουάν που προστατεύει τα μαλλιά επαναφέροντας την ελαστικότητα τους. 
Η φόρμουλα του είναι εμπλουτισμένη με φυσικά συστατικά βιολογικής και οργανικής 
προέλευσης όπως λάδι Άργκαν και λινέλαιο, αντηλιακά φίλτρα, αντί-οξειδωτικά όπως Βιταμίνη 
Ε και συστατικά ξεπλέγματος (Υδρόλυση του μεταξιού). Αφαιρεί εξ’ ολοκλήρου το χλώριο, το 
θαλασσινό νερό και κατάλοιπα όπως η άμμος αφήνοντας τα μαλλιά εύκολα στην χρήση. Το 
SHAMPOO After Sun Hydrating δεν επηρεάζει το χρώμα των μαλλιών αφήνοντας τα λαμπερά 
και υγιή επαναφέροντας την σωστή υγρασία. Θρέφει απαλά χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά. 

Θεραπεία για ενυδάτωση και άμεση θρέψη. Η φόρμουλα του είναι εμπλουτισμένη με φυσικά 
συστατικά βιολογικής και οργανικής προέλευσης όπως λάδι Άργκαν, λινέλαιο και αντηλιακά 
φίλτρα. Επαναφέρει την σωστή υγρασία στα κατεστραμμένα μαλλιά, ξεμπλέκει και εξαλείφει το 
φριζάρισμα. Η MASK After Sun Repairing δεν επηρεάζει το χρώμα των μαλλιών και τα αφήνει 
λαμπερά και υγιή. Θρέφει απαλά χωρίς να τα βαραίνει.

Περιορισμένη έκδοση για το πιο αγαπημένο λάδι μαλλιών από τους NashiLovers! 
Mε φόρμουλα ενισχυμένη από το φίλτρο UV, προστατεύει, αναδομεί και θρέφει βαθιά τα μαλλιά 
που έχουν υποστεί ζημιά από τη δράση του ήλιου και του αλατιού και δίνει νέο φως στα μαλλιά 
σας, αφήνοντάς τα απίστευτα απαλά. Όλα τα πιο εκτιμημένα χαρακτηριστικά του λαδιού 
παραμένουν αμετάβλητα: μειώνει τους χρόνους στεγνώματος, προστατεύοντας τα μαλλιά από 
πηγές θερμότητας, όπως στεγνωτήρες μαλλιών και ίσιωμα, και είναι επίσης τέλειο σε στεγνά 
μαλλιά, για να δώσει λάμψη στις άκρες.

Σπρέι προστασίας για τα μαλλιά κάτω από τον Ήλιο. Ξεμπλέκει και προστατεύει τα μαλλιά και 
δεν επηρεάζει το χρώμα. Η φόρμουλα του είναι εμπλουτισμένη με φυσικά συστατικά βιολογικής 
και οργανικής προέλευσης όπως λάδι Άργκαν και λινέλαιο, παράγωγα μεταξιού και αντηλιακά 
φίλτρα. Αφήνει τα μαλλιά ευκολοχτένιστα, εξαλείφει το φριζάρισμα και δίνει ολική προστασία 
από τις υπεριώδεις αχτίνες του ήλιου. Πρακτικό στην χρήση με άμεσα αποτελέσματα. Δίνει 
λάμψη, προσθέτει όγκο και κράτημα. Αναντικατάστατο για χρήση στην θάλασσα μετά το 
κολύμπι για μέγιστη προστασία στα μαλλιά.

200 ML

150 ML

50 ML
100 ML

150 ML

HAIR

προϊοντΑ 
NASHI SUN

HAIR
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Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

AFTER SUN LOTION-Perfect Body 

Χρησιμοποιήστε το μετά από την έκθεση στον ήλιο για να ηρεμήσετε το δέρμα σας. Χάρη 
στην Αλόε, την γλυκερίνη και τα εκχυλίσματα των ανθών της καλένδουλας, προσφέρει βαθιά 
ανακούφιση αφήνοντας το δέρμα ενυδατωμένο με ελαστικότητα. Περιέχει μενθόλη, οργανικό 
έλαιο Άργκαν και αντι-οξειδωτικά που απορροφούν την μελανίνη και εγγυώνται έτσι το μαύρισμα 
και προστασία του δέρματος για περισσότερο καιρό.

100 ML

SHOWER GEL-Bronze Extender

AFTER SUN CREAM-Perfect Body 

SUN OIL-Perfect Body

Απαλό Αφροντούς ιδανικό για το μαυρισμένο δέρμα. Καθαρίζει και επαναφέρει την φυσική 
του υγρασία. Περιέχει Beta-Carotene που παρατείνει το μαύρισμα και βούτυρο καριτέ που 
επαναφέρει την ελαστικότητα του δέρματος χάρη στην ενυδατική δύναμη του. Επιπλέον περιέχει 
οργανικό έλαιο Άργκαν, Αλόη Βέρα και αλλαντοΐνη που δημιουργούν μια ασπίδα προστασίας 
ενάντια στα στοιχεία της φύσης όπως ο ήλιος και ο άνεμος, δίνοντας στο δέρμα το σωστό 
μαύρισμα. Προϊόν καθημερινής χρήσης.

Η φρέσκια υφή του, είναι μη-λιπαρή και απορροφάται εύκολα από το δέρμα.  Παρασκευάζεται 
από ένα συνδυασμό θρεπτικών συστατικών, που δίνουν ενυδάτωση και λάμψη όπως λάδι 
Άργκαν, Αλόη Βέρα και λάδι Moringa.  Είναι επίσης εμπλουτισμένο με  αντιοξειδωτικές ουσίες 
οι οποίες δρουν κατά της αντί-γήρανσης του δέρματος και παρατείνουν το μαύρισμα.

Το Sun Oil Perfect Body  με αντηλιακά φίλτρα UVA & UVB, εμπλουτισμένο με φυσικά συστατικά 
βιολογικής και οργανικής προέλευσης όπως λάδι Άργκαν, είναι ιδανικό για την προστασία 
του δέρματος από τον ήλιο με δείκτη SPF15. Επαναφέρει την υγρασία σε όλους τους τύπους 
δέρματος και σας βοηθά να αποκτήσετε ένα βελούδινο μαύρισμα.

50 ML
200 ΜL
300 ML

200 ML

125 ML

προϊοντΑ 
NASHI SUN

BODY
Sun Care Cream SPF 15 and 30

Sun Care Cream face 50+

Tanning Sun Oil

Όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουν το δέρμα τους από τον ήλιο! Ζήστε 
την απόλαυση της Sun Care Cream στο πρόσωπο και το σώμα σας: η στεγνή υφή και η 
ανθεκτικότητα της στο νερό σημαίνει ότι απορροφάται γρήγορα, αφήνοντας το δέρμα σας 
αμέσως στεγνό και βελούδινο. Και τα πολύτιμα ενεργά συστατικά του συνδυάζονται με τα 
φίλτρα UVA / UVB για εξαιρετική ενυδάτωση, οπότε είστε ελεύθεροι να διασκεδάσετε στον ήλιο!

Το Nashi Argan Sun Care Cream προσώπου 50+ προστατεύει το δέρμα στις πιο ευαίσθητες 
περιοχές του σώματός σας, όπως το πρόσωπο. Απολαύστε τον ήλιο με απόλυτη ασφάλεια: η 
ενυδατική ανθεκτική στο νερό φόρμουλα, γεμάτη με πολύτιμα συστατικά κατά της αντιγήρανσης, 
αφήνει το δέρμα σας βελούδινο, για μέγιστη άνεση και ευεξία στον ήλιο!

Το Nashi Argan Tanning Sun Oil είναι το λάδι μαυρίσματος ταχείας απορρόφησης για ανθεκτικό 
δέρμα και συνηθισμένο στον ήλιο που προάγει μια έντονη και χρυσή επιδερμίδα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα! Η υφή της δίνει στο δέρμα ένα απίστευτο αποτέλεσμα απαλότητας ακόμα και 
κάτω από τον πιο καυτό ήλιο!

150 ML

75 ML

150 ML

προϊοντΑ 
NASHI SUN

BODY

9190



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

FILLER THERAPY FILLER THERAPY HAIR SALON

Ο συνδιασμός τριών προϊόντων για καθαρισμό, ενδυνάμωση 
και απαλότητα. 

claRIfyInG shamPoo ph+ - 1000 ml
lonG lastInG fIlleR - 1000 ml
lIftInG mIlk - 1000 ml

1 Clarifying shampoo ph+
Σαμπουάν για βαθύ καθαρισμό, ενισχυμένο με εκχύλισμα aloe Bar-
badensi.  Καθαρίζει τα μαλλιά από όλες τις οργανικές, μεταλλικές 
προσμίξεις και τα προετοιμάζει για την θεραπεία αναγέννησης. 
Αποκλειστική φόρμουλα εμπλουτισμένη με ένα πολύτιμο συνδυασμό 
φυσικών στοιχείων, όπως Κολλαγόνο, Ελαστίνη, εκχύλισμα aloe Bar-
badensis, φυτικά βλαστοκύτταρα και Κερατίνη.

ΧώΡΙΣ θΕΙΚΑ, φώΣφΟΡΙΚΑ, PPG, eDta, PaRaBens, soDIum 
chloRIDe,  ΧΡώΣΤΙΚΑ, sIlIcones.

2 long lasting filler
Προσφέρει υγεία στα ταλαιπωρημένα μαλλιά. Η φόρμουλα του 
περιέχει Κολλαγόνο, φυτικά Βλαστοκύτταρα και Κερατίνη. Δρα 
σε βάθος αναζωογονόντας το ενεργό μέρος της τρίχας και τις 
κατεστραμένες ίνες. Κατάλληλο για, ευαίσθητα, φριζαρισμένα και 
λεπτά μαλλιά. Προσφέρει μεγάλης διάρκειας αντιγηραντική δράση.
ΧώΡΙΣ θΕΙΚΑ, φώΣφΟΡΙΚΑ, ΧΛώΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ, PaRaBens, 
PPG, ΧΡώΣΤΙΚΑ., eDta, soDIum chloRIDe. 

3 lifting milk
Επαναφέρει την ενυδάτωση και την ελαστικότητα στα μαλλιά. Δρα 
στην επιφάνεια της τρίχας αφήνοντας την απαλή και λαμπερή. 
Επαναφέρει στα μαλλιά την λάμψη και την πειθαρχία. Αποκλειστική 
φόρμουλα εμπλουτισμένη με ένα πολύτιμο συνδυασμός φυσικών 
στοιχείων, όπως Κολλαγόνο, Ελαστίνη και Κερατίνη.  ΧώΡΙΣ θΕΙΚΑ, 
φώΣφΟΡΙΚΑ, ΧΛώΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ, PaRaBens, PPG, ΧΡώΣΤΙΚΑ., 
eDta, soDIum chloRIDe. 

FILLER THERAPY

προϊοντΑ 
NASHI FILLER

THERAPY 
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Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

προϊοντΑ 
NASHI FILLER

THERAPY FILLER THERAPY

FILLER THERAPY HAIR SALON
Χάρη στην πλήρη συνεργασία των τριών αυτών προϊόντων 
έχουμε την πιο ολοκληρωμένη θεραπεία στο κομμωτήριο μας.

RestoRatIVe shamPoo - 1000 ml
RestoRatIVe conDItIoneR - 1000 ml
lIftInG exPRess - 8 ml

Αναζωογονητικό σαμπουάν για θαμπά, ξηρά και 
ταλαιπωρημένα μαλλιά.  ΧώΡΙΣ θΕΙΙΚΑ, φώΣφΟΡΙΚΑ, 
ΧΛώΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ, PaRaBens, PPG, ΧΡώΣΤΙΚΕΣ.

RestoRatIVe shamPoo-1000ml

_ Ενυδατώνει τα μαλλιά σε βάθος
_ Δίνει όγκο και ελαστικότητα
_ Επαναφέρει την λάμψη

θρεπτικό, ενυδατικό γαλάκτωμα για ενυδάτωση και λάμψη, 
ξηρά και ταλαιπώρημένα μαλλιά. 
ΧώΡΙΣ θΕΙΚΑ, φώΣφΟΡΙΚΑ, ΧΛώΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ, PaRa-
Bens, PPG, ΧΡώΣΤΙΚΑ.

_ θρέφει σε βάθος τα ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά
_ Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση
_ Δίνει όγκο και ελαστικότητα
_ Επαναφέρει την λάμψη

RestoRatIVe conDItIoneR-1000ml

Εξαφφανίζει τις ατέλειες και δίνει άμεση λάμψη και όγκο. 
ΧώΡΙΣ sles, sls, φώΣφΟΡΙΚΑ, ΧΛώΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ, PaRa-
Bens, PeG, eDta, ΧΡώΣΤΙΚΑ.

_ Εξαφανίζει τις ατέλειες
_ Αφήνει τα μαλλιά απαλά σας μετάξι
_ Πειθαρχεί τα μαλλιά
_ Δίνει λάμψη

lIftInG mask-8ml

FILLER THERAPY HOME
Χρήση τριών προϊόντων για την συντήρηση στο σπίτι.

RestoRatIVe shamPoo - 250 
ml
RestoRatIVe conDItIoneR - 
150 ml
lIftInG mask - 20 ml / 100 ml

Αναζωογονητικό σαμπουάν για θαμπά, ξηρά και ταλαιπωρημένα 
μαλλιά.  ΧώΡΙΣ θΕΙΙΚΑ, φώΣφΟΡΙΚΑ, ΧΛώΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ, 
PaRaBens, PPG, ΧΡώΣΤΙΚΕΣ.

_ Ενυδατώνει τα μαλλιά σε βάθος
_ Δίνει όγκο και ελαστικότητα
_ Επαναφέρει την λάμψη

RestoRatIVe shamPoo-250ml

θρεπτικό, ενυδατικό γαλάκτωμα για ενυδάτωση και λάμψη, 
ξηρά και ταλαιπώρημένα μαλλιά. 
ΧώΡΙΣ θΕΙΚΑ, φώΣφΟΡΙΚΑ, ΧΛώΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ, PaRa-
Bens, PPG, ΧΡώΣΤΙΚΑ.

_ θρέφει σε βάθος τα ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά
_ Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση
_ Δίνει όγκο και ελαστικότητα
_ Επαναφέρει την λάμψη

RestoRatIVe conDItIoneR-150ml

Εξαφφανίζει τις ατέλειες και δίνει άμεση λάμψη και όγκο. 
ΧώΡΙΣ sles, sls, φώΣφΟΡΙΚΑ, ΧΛώΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ, PaRaBens, 
PeG, eDta, ΧΡώΣΤΙΚΑ.

_ Εξαφανίζει τις ατέλειες
_ Αφήνει τα μαλλιά απαλά σας μετάξι
_ Πειθαρχεί τα μαλλιά
_ Δίνει λάμψη

lIftInG mask-20ml/100 Μl

FILLER THERAPY

προϊοντΑ 
NASHI FILLER

THERAPY 
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προϊοντΑ 
NASHI SILVER
AND ARMONIA

Σαμπουάν που εξουδετερώνει τους κίτρινους 
τόνους από άσπρα και γρίζα μαλλιά. Ιδανικό για 
μαλλιά με αντάυγειες και ξανθά μαλλιά. 

NASHI
REFRESH SILVER
EXTRA WHITE SHAMPOO

250 ML
1000 ML

Σαμπουάν derm-rebalancing για όλους
τους τύπους μαλλιών. Καθαρίζει βαθιά χωρίς να 
βαραίνει τα μαλλιά. Διευκολύνει την υλοποίηση
του τέλειου χτυπήματος. Με φόρμουλα χωρίς 
αλλεργιογόνα με εκχυλίσματα φυτών. Δίνει ένα
ευχάριστο αίσθημα υγιεινής, ευεξίας και
φρεσκάδα.

NASHI
ARMONIA SHAMPOO

250 ML
1000 ML

προϊοντΑ 
NASHI CAPIXYLCAPIxYLTM

NIGHT PROGRAM 
fOR THe cusTOMeR AT HOMe

Εφαρμόστε το night treatment στο τριχωτό της κεφαλής και 
τα μαλλιά, ακόμη και αν δεν έχουν πλυθεί, πριν από τον ύπνο. 
Χρησιμοποιήστε το nashi argan hairloss Prevention shampoo 
σε συνδιασμό με το night Program.

Λούστε με nashi argan exfoliating energizing shampoo για να 
προετοιμάσετε το τριχωτό της κεφαλής για να λάβει την Εντατική 
θεραπεία χωρίς να καταστραφεί η λιπιδική ισορροπία του τριχωτού της 
κεφαλής και τα μήκη. Σε νωπά μαλλιά εφαρμόστε την θεραπεία 5% και 
βοιθήστε την να ισχορήσει κάνοντας απαλό μασάζ.  Μην ξεπλύνετε.

ENERGIzING SHAMPOO 200 ML 
ΧΩΡΙΣ ΧλΩΡΙούΧο νατΡΙο, θεΙΙκα, φΩΣφοΡΙκα ΄Η PARABENS 
• Ενεργεί ως πρόληψη της τριχόπτωσης
• Αυξάνει το πάχος της τρίχας
• Δίνει σώμα στα μαλλιά
• Αποκαθιστά την σωστή ενυδάτωση
• Αναζωογονεί την λάμψη των μαλλιών
• Πιο εύκολη διαχείριση στα μαλλιά

• Μειώνει το χρόνο στεγνώματος
• Προστατεύει και σέβεται το χρώμα των  

μαλλιών

EXFOLIATING ENERGIzING SHAMPOO 500 ML 
ΧΩΡΙΣ ΧλΩΡΙούΧο νατΡΙο, θεΙΙκα, φΩΣφοΡΙκα ΄Η PARABENS 

HAIRLOSS PREVENTING TREATMENT 
ΧΩΡΙΣ ΧλΩΡΙούΧο νατΡΙο, θεΙΙκα, φΩΣφοΡΙκα ΄Η PARABENS 

• Διεγείρει την δραστηριότητα των 
αδύναμων κυττάρων του θυλακίου

• Ενισχύει τα μαλλιά
• Επαναφέρει την ενυδάτωση στα μαλλλιά 

για να αναγεννηθούν
• Παρατείνει τη ζωή των μαλλιών κατά τη 

διάρκεια της φάσης ανάπτυξης
• Αυξάνει την πυκνότητα των μαλλιών

HAIRLOSS PREVENTING TREATMENT 
ΧΩΡΙΣ ΧλΩΡΙούΧο νατΡΙο, θεΙΙκα, φΩΣφοΡΙκα ΄Η PARABENS 

• Διεγείρει την δραστηριότητα των 
αδύναμων κυττάρων του θυλακίου

• Ενισχύει τα μαλλιά
• Επαναφέρει την ενυδάτωση στα μαλλλιά 

για να αναγεννηθούν

• Παρατείνει τη ζωή των μαλλιών κατά τη 
διάρκεια της φάσης ανάπτυξης

• Αυξάνει την πυκνότητα των μαλλιών

PROfessIONAL PROGRAM

• Καθαρίζει το τριχωτό της κεφαλής
• Διεγείρει τη δραστηριότητα της ρίζας της τρίχας
• Χοντρένει την τρίχα
• aπαλός καθαρισμός
• Μειώνει το χρόνο στεγνώματος
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Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

προϊοντΑ 
NASHI COLOR

REFRESH

nashI coloR RefResh

διατίθεται σε 9 αποχρώσεις:
0.2 Violet
0.5 Mahogany
0.6 Intense Red
0.4 Intense Copper
0.7 Radiant Chestnut
0.31 Natural Sand
0.34 Golden Copper
0.3 Golden Blonde
0.89 Ice

προϊοντΑ 
NASHI COLOR 3D

Καταπραϋντικό και προστατευτικό λάδι για το τριχωτό της κεφαλής. 
Αποτρέπει τους ερεθισμούς που μπορεί να προκαληθούν από τις 
διάφορες τεχνικές υπηρεσίες, μειώνοντας ενδεχομένως σημάδια 
που μπορεί να δημιουργηθούν στην επιδερμήδα της κεφαλής. Η  
εφαρμογή του, λειτουργεί με βάση την πιο ευαίσθητη περιοχή της 
κεφαλής για να αποφύγετε ερεθισμούς που προκαλούν αίσθημα 
κάψης και ανεπιθύμητα σήμαδια. Με χαλαρωτική και επουλωτική 
δράση, δημιουργεί μια προστατευτική μεμβράνη πάνω στο τριχωτό 
της κεφαλής που διαρκεί.

Color from the infinite energy, reflexes multidimensional 
with 3D effect. Preserves the integrity of the hair fiber for 
a multidimensional effect. Balancing bases and reflections 
optimal. Wide range of shades for ease of use

Specific shampoo indicated to be used at the end of 
the technical service to seal and prolong the color life 
with 3D effect.

nashI lIfe 
PRotectIVe scalP oIl

nashI coloR 3D

nashI
sealeR Ph 3.0 
Post coloR shamPoo

1000 ML
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Τα Nashi Style είναι ο τέλειος σύμμαχο 
ενίσχυσης του φυσικού σας look απλά και 
αποτελεσματικά

Κάθε προϊόν Nashi Style είναι εμπλουτισμένο 
με ένα συνδυασμό από πολύτιμα φυσικά 
στηχεία (Marine Collagen, certified Argan 
Kernel Oil and Linseed Oil). Αναπτύχθηκε για 
την δημιουργία της τέλειας εμφάνιση και της  
εύκολης χρήσης στο σπίτι.

Nashi Style is the perfect ally to enhance 
your natural look simply and effectively

Each Nashi Style product’s exlusive formula 
is enriched with a combination of precious 
natural elements (Marine Collagen, certified 
Argan Kernel Oil and Linseed Oil). Devel-
oped to improve the appearance of your hair, 
it bestows a perfect look also at home.

ECO HAIR SPRAY
volume and shine

ROOT BOOST
hydrating base volume

Mousse that gives support to the roots and even the finest hair will be able 
to enjoy new and unexpected volume. It gives body and bounce without 
weighing hair down. Free from Sulphates,phosphates, parabens, sodium 
chloride, colorants.

Medium-Strong Fix without residuals. It gives shine 
and volume. No gas. Easy removal. Free from 
Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, 
colorants.

Κανονικό κράτημα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Δίνει λάμψη και όγκο. Χωρίς αέριο. 
Αφαιρείτε εύκολα. Χωρίς from Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, 
colorants.

Μους που ενισχύει την ρίζα προσφέροντας 
όγκο ακόμη και στα πιο αραιά και λεπτά 
μαλλιά, χωρίς να τα βαραίνει. Χωρίς θειικά, 
φωσφορικά, parabens, χλωριούχο νάτριο, 
χρωστικές ουσίες.

• Builds hair’s shape
• Boosts fiber’s thickness
• Creates new structure
• Defies any environmental 
condition

• Medium-strong hold
• Extra glossy hair
• Leaves no residues 
• Suitable for any look 

• Κανονικό κράτημα
• Πολλύ glossy αποτέλεσμα
• Δεν αφήνει κατάλοιπα
• Κατάλληλο για κάθε look 

• Builds hair’s shape
• Boosts fiber’s thickness
• Creates new structure
• Defies any environmental condition

Directions: apply the roots of the hair, about 1 or 2 cm away from the 
scalp, it is recommend to distribute the product on the hand and then apply 
to the roots. Root Boost just applied presents a freshness sensation. 

Directions: spray at 30 cm far from dry hair

Οδηγίες: ψεκάστε σε απόσταση 30 cm από τα μαλλιά

Οδηγίες: εφαρμόστε στις ρίζες από απόσταση 1 μέχρι 2 cm, συνιστούμε 
να διανείμει το προϊόν με το χέρι και στη συνέχεια να εφαρμοστει στις 
ρίζες. Αφήνει ένα αίσθημα φρεσκάδας.

προϊοντΑ 
NASHI STYLE
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Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
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προϊοντΑ 
NASHI STYLE

VOLUMIZING MOUSSE
hydrating volume definer

SOFT HAIR SPRAY
natural look

Volumising and hydrating mousse, constructs a defined volume even in flat hair. Velvet tecture, 
strong hold, extremely resistant to humidity. Suitable for all types of hair.Free from Sulphates,-
phosphates, parabens, sodium chloride, colorants.

Δίνει όγκο και στα πιο flat μαλλιά. Απαλή υφή, δυνατό κράτημα, εξαιρετικά ανθεκτικό στην 
υγρασία. Κατάλληλο για όλους τους τύπους μαλλιών. Χωρίς Sulphates,phosphates, parabens, 
sodium chloride, colorants.

Natural fix without residuals. It gives texture and hold. It acts as antistatic. Humidity proof. Free from 
Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, colorants.

Φυσικό φιξάρισμα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Δίνει υφή και κράτημα. Λειτουργεί ως 
αντιστάτης. Humidity proof. Χωρίς Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, colorants.

Directions: wash and towl dry hair, then apply the product. 
Distribute in a uniform way with the help of a comb before you 
style the hair. 

Οδηγίες: λόυστε και στεγνώστε με πετσέτα τα μαλλιά, απλώστε το 
προϊόν.Διανέμετε με ομοιόμορφο τρόπο, με τη βοήθεια μιας χτένας, το 
προϊόν πριν το χτένισμα.

Directions: spray at 30cm far from dry hair.

Οδηγίες: ψεκάστε σε απόσταση 30cm από τα μαλλιά.

• Defined volume
• Velvet texture
• Strong fix

• Προσφέρει όγκο
• Απαλή υφή
• Δυνατό κράτημα

• Natural look
• It acts as an antistatic
• Suitable for any look

• Φυσικό αποτέλεσμα
• Λειτουργεί ως αντιστάτης
• Κατάλληλο για όλα τα look

• Extra glossy hair
• Longlasting hold
• Soft to the touch hair

• No residues
• Easy to remove using 
a brush

• Extra glossy μαλλιά
• Κράτημα που διαρκεί
• Απαλό άγγιγμα

• Χωρίς κατάποιπα
• Αφαιτείτε εύκολα με 
  μια βούρτσα

SHINE THERMO PROTECTOR
hydrating and defence spray

Directions: spray on to dry hair from a distance of about 
30 cm  on the lengths before using the hairdryer or flat 
iron and preoceed with styling.

Οδηγίες: ψεκάστε σε στεγνά μαλλιά από απόσταση 
from 30 cm σε μήκη και άκρες πριν την χρήση 
στεγνωτήρα ή σιδέρου μαλλιών.

A heat protective glossing spray, it protects hair from the heat stress of flat irons and the hairdryer, makes 
styling last longer.Free from Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, colorants.

Ένα προστατευτικό σπρέι θερμότητας,προστατεύει τα μαλλιά από τη θερμική καταπόνηση των σίδερvων 
και στεγνωτήρων των μαλλιών, κάνει το χτένισμα να διαρκεί περισσότερο. Χωρίς Sulphates,phosphates, 
parabens, sodium chloride, colorants.

προϊοντΑ 
NASHI STYLE

SEA SALT
hydrating salted look

SMOOTHER
hydrating and softner

Thinkening spray creates waves and natural movements for a beach look. A wild and tousled 
look with an opaque effect. Free from Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, 
colorants.

Δημιουργεί κύματα και φυσικό beach look. A wild and tousled look with an opaque effect. Χωρίς 
Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, colorants.

Smoothing cream to obtain natural straight hair easily. It gives shine and instant softness. Excellent 
to manage rebellious and undisciplined hair.Free from Sulphates,phosphates, parabens, sodium 
chloride, colorants.

Smoothing cream για φυσικά ίσια μαλλιά πιο εύκολα. Δίνει λάμψη και απαλότητα.Ιδανικό για 
ατίθασα και άγρια μαλλιά. Χωρίς Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, colorants.

Directions: with damp hair, pray on 
to hair and work with your fingers to 
obtain the desired look.

Οδηγίες: σε νωπά μαλλιά, απλώστε στα μαλλιά και δουλέψτε το με τα δάχτυλα για το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.

Directions: distibute the product on damp hair all along the length and proceed 
with styling using the hairdryer and a brush or with flat irons for a greater  straightening effect.

Οδηγίες: απλώστε σε νωπά μαλλιά σε μήκη και άκρες και χτενίστε με πιστολάκι και βούρτσα 
ή με σίδερο μαλλιών για καλλήτερο αποτέλεσμα

• Build’s hair’s shape
• Bestows a “beach” effect

• Offers a flexible hold
• Supplies antistatic properties

• Δημιουργεί σχήμα 
• Δίνει “beach” αποτέλεσμα

• Προσφέρει ευέλιχτο κράτημα
• Αντιστατικές ιδιότητες

• Perfectly smooth hair in any type of weather
• Antistatic properties
• Extra shine

• Frizzy hair control
• Silky hair
• Color protection

• Για απαλά μαλλιά για κάθε καιρό
• Αντιστατικές ιδιότητες
• Δίνει λάμψη

• Ελέγχει το φριζάρισμα
• Μεταξένια μαλλιά
• Προστασία χρώματος

• Extra strong hold
• Antistatic properties
• Suitable for any look

• Πολύ δυνατό κράτημα
• Αντιστατικές ιδιότητες
• Ιδανικό για κάθε look

HAIR SPRAY
strong hold

Directions: spray at 30 cm far from dry hair.

Οδηγίες: ψεκάστε από απόσταση 30 cm σε στεγνά μαλλιά.

Extra strong fix without residuals. It gives texture and hold. It acts as antistatic. Humidity proof.Free 
from Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, colorants.

Πολύ δυνατό κράτημα δεν αφήνει κατάλοιπα. Δίνει υφή και λειτουργεί ως αντιστάτης. Humidity 
proof. Χωρίς from Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, colorants.
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προϊοντΑ 
NASHI STYLE

SHAPER
hydrating shine wax

Non-greasy modelling wax, perefect to style all types of hair. It gives suppleness, volume and 
structure. Free from Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, colorants.

Μη λιπαρό κερί μοντελοποίησης, ιδανικό για όλους τους τύπους μαλλιών. Δίνει ελαστικότητα, 
όγκο και δομή. Χωρίς Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, colorants.

Directions: with dry hair, warm a small amount of the product 
between the palms of you hands and apply to define the desired look.

Οδηγίες: θερμάνετε μια μικρή ποσότητα του προϊόντος ανάμεσα στις 
παλάμες των χεριών σας και εφαρμόστε σε στεγνά μαλλιά. Χτενίστε 
όπως επιθυμείτε

• Glossy effect
• Flexible hold

• Gloss αποτέλεσμα
• Ελαστικότητα

TERRA
hydrating clay paste

The innovate formula with natural clay allows modelling the hair, keeping each individual hair sep-
arate, guranteeing that the look can be remodelled. Free from Sulphates,phosphates, parabens, 
sodium chloride, colorants.

Καινοτόμα φόρμουλα με πιλό για styling, που ξεχωρίζει κάθε τρίχα, για να μπορεί να μπορεί το 
χτένισμα να αναδιαμορφωθεί. Χωρίς Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, colorants.

Directions: with dry hair, warm a small amount of the product between the 
palms of you hands and apply, pinching the hair with the fingers until you achieve 
the desired look.

Οδηγίες: θερμάνετε μια μικρή ποσότητα του προϊόντος ανάμεσα στις παλάμες των χεριών σας 
και εφαρμόστε σε στεγνά μαλλιά. Δουλέψτε το με τα δάχτυλα μέχρι να επιτύχετε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.

• Reshape your look at any time
• Offers a flexible hold
• Separates hair stands

• Αναδιαμόρφωση του look ανά πάσα στιγμή
• Προσφέρει ένα ελαστικό κράτημα
• Ξεχωρίζει την κάθε τρίχα

Ιδανικό για κοντά χτενίσματα. Δίνει δυνατό κράτημα και ματ αποτέλεσμα. 
Χωρίς Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, colorants.

FIBER
hydrating matt wax

Perfect for short hair styling. It guarantees separation and strong hold. Matt effect. Free from 
Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, colorants.

Directions: with dry hair, warm a small amount of the product be-
tween the palms of you hands and apply to hair to define the desired 
look.

Οδηγίες: θερμάνετε μια μικρή ποσότητα του προϊόντος ανάμεσα στις 
παλάμες των χεριών σας και εφαρμόστε σε στεγνά μαλλιά. Χτενίστε 
όπως επιθυμείτε.

• Matt effect
• Strong hold
• Perfect for short cuts

• Ματ αποτέλεσμα
• Δυνατό κράτημα
• Ιδανικό για κοντά μαλλιά

προϊοντΑ 
NASHI STYLE

• Revitalizes natural curls
• Defines hair waves
• Fights frizzy hair

• Detains a memory effect
• Leaves no residues

• Αναζωογονεί τις φυσικές 
μπούκλες
• Defines hair waves

• Καταπολεμά το φριζάρισμα
• Detains a memory effect
• Δεν αφήνει κατάλοιπα

CURLY MAKER
hydrating curls aplifier

Nousishing Modelling Cream for well defined and separate curls. It guarantees hold and control for 
curls and waves. Softening and moisturizing for bouncy and protected curls.Free from Sulphates,-
phosphates, parabens, sodium chloride, colorants.

Nousishing Modelling Cream για καλοσχηματισμένες μπούκλες. Εγκειάτε κράτημα και έλενγο στις 
μπούκλες και τα κύμματα στα μαλλιά. Προσφέρει απαλότητα και ενυδάτωση για υγιή μπούκλες 
γεμάτες ζωντάνια. Χωρίς θειικά, φωσφορικά, parabens, χλωριούχο νάτριο, 
χρωστικές ουσίες.

Directions: apply to damp hair, divided in great locks, along the whole length and on the ends. 
Dry using the diffuser for a stronger curl. Curly Maker can also be used on dry hair to revive curls

Οδηγίες: εφαρμόστε σε νωπά μαλλιά, χωρίζοντας κατά μήκος μέχρι τις άκριες. Στεγνώστε με τη 
χρήση του διαχύτη για μια ισχυρότερη μπούκλα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε στεγνά 
μαλλιά για να ζωντανέψει τις μπούκλες.

GLUE
hydrating strong hold gel

A strong styling gel, ideal to sculpt and model for day-long hold. Free from 
Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, colorants.

Δυνατό styling gel, με κράτημα που διαρκεί όλη την ήμερα. 
Χωρίς Sulphates,phosphates, parabens, sodium chloride, colorants.

Directions: recommended to apply to still wet hair and style as 
preferred.

Οδηγίες: Συνιστάται να εφαρμόζεται σε βρεγμένα μαλλιά. 
Χτενίστε όπως προτιμάται.

• Extra strong hold
• Long lasting
• Suitable for any look

• Πολύ δυνατό κράτημα
• Μακράς διαρκείας
• Κατάλληλο για κάθε χτένισμα
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EASY- Beauty Extender

Το Nashi Argan EASY είναι μια εύκολη και άμεση θεραπεία αναδόμησης 
της τρίχας, που δρα σε όλους τους τύπους μαλλιών, ακόμα και στα πιο 
κατεστραμμένα. Τα νέα δομημένα μαλλιά, σας επιτρέπουν να αποκτήσετε 
ένα φυσικό τέλειο αποτέλεσμα που αντέχει περισσότερο στην φθορά του 
χρόνου.

Επίσης το Nashi Argan EASY 

• Σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με τον πελάτη σε κάθε επίσκεψη αφού 
του προτείνετε μία εναλλακτική μέθοδο θεραπείας

• Είναι εύκολο στη χρήση, ευέλικτο, και δίνει άμεσα αποτελέσματα
• Αποκαθιστά τη φυσική ακεραιότητα των μαλλιών 
• Σας επιτρέπει να τελειώνετε το πιστολάκι γρηγορότερα δίνοντας στα 

μαλλιά  στύλ που διαρκεί περισσότερο 
• Ενισχύει τα αποτελέσματα των τεχνικών υπηρεσιών αφήνοντας 

τα μαλλιά υγιή προστατεύοντας τα από το πέρασμα του χρόνου, 
ενισχύοντας τη λάμψη τους

• Έχει προστατευτική δράση έναντι όλων των επιθετικών παραγόντων 
που επηρεάζουν τα μαλλιά

• Κάνει πιο εύκολο το να διαχειριστούν τα μαλλιά στο σπίτι

Easy in an immediate reconstruction of Nashi Argan line, that acts on all 
types of hair, even most damaged, as a natural integrator of the fibers. The 
new restored structure allows to obtain a naturally perfect hair much more 
resistant in time against action of aggressive external agents, prolonging the 
duration of all the services.

PLUS

• It introduces a new gestural expressiveness that lets you communicate
• with the client 
• It’s easy to use, versatile, and produces immediate results 
• It restores the hair’s natural integrity
• It makes hair quicker to style and the style last longer
• It amplifies the results of technical services guaranteeing hair that is 

full-bodied and protected over time, enhancing its shine
• It has a protective effect against all aggressive agents
• It makes hair easier to manage at home.

προϊοντΑ 
NASHI STYLE

‘ΕΧΕΙΣ 5 ΛΕΠΤΑ?
ΚΑΝΕ ΕΝΑ
EASY!

EASY Beauty Extender. Το νιώθεις, το βλέπεις, δουλεύει.

Καινοτόµα θεραπεία για τα µαλλιά

Αναδομεί τα καταστρεμμένα μαλλιά
Ενεργοποιεί εσωτερικά τη δύναμη της τρίχας 

Επεκτείνει την ομορφιά των μαλλιών σας

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ
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Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
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The company is not responsible for any printing error in the prices.

προϊοντΑ 
sexyhair

SULFATE-FREE
VOLUMIZING SHAMPOO

SHBSH011  300ML  
SHBSHO12   1L  

SPRAY & PLAYTM

VOLUMIZING HAIRSPRAY

SHBSH002  300ML

FLIP IT OVER
TEXTURE SPRAY

SHBSH006  145ML 

DENSE HAIR
THICKENING PRIMER SPRAY

SHBSH007  200ML 

GET LAYERED 
FLASH DRY THICKENING 

HAIRSPRAY
SHBSH005  275ML

NEW! FULL BLOOM 
LONG-LASTING THICKENING & 

REFRESHING SPRAY
SHBSH019  200ML  
SHBSH020   50ML  

SPRAY & STAYTM

INTENSE HOLD HAIRSPRAY

SHBSH008  300ML

SPRAY & PLAY HARDERTM

FIRM VOLUMIZING HAIRSPRAY

SHBSH001  300ML

ROOT PUMP PLUS
HUMIDITY RESISTANT

VOLUMIZING SPRAY MOUSSE

SHBSH004  300ML 

SULFATE-FREE
VOLUMIZING CONDITIONER

SHBSH013  300ML
SHBSHO14  1L  

VOLUMIZING TREATMENT
BODY BOOSTER

SHBSH015  200ML 
SHBSHO16  500ML

BIG ALTITUDE
BODIFYING BLOW

DRY MOUSSE
SHBSH003  200ML 

SULFATE-FREE
BRIGHT BLONDE SHAMPOO 

VIOLET SHAMPOO FOR BLONE, 
HIGHLIGHTED OR SILVER HAIR

SHBLSH02  300M

SULFATE-FREE
BOMBSHELL BLONDE 

SHAMPOODAILY COLOR 
PRESERVING SHAMPOO

SHBLSH01  300ML

SULFATE-FREE
BOMBSHELL BLONDE 

CONDITIONERDAILY COLOR 
PRESERVING CONDITIONER

SHBLSH03  300ML

SHINING STAR
SHINE ENHANCING & 

COLOR PRESERVING SPRAY
SHBLSH04  130ML

WEATHER PROOFTM

HUMIDITY RESISTANT SPRAY
SHBSH010  125ML  

BIG BOOSTTM AMPLIFYING, 
TEXTURIZING & 

DEFINING CREME
SHBSH018  50GR 

WHAT A TEASE
BACKCOMB IN A BOTTLETM

SHBSH009  150ML 

POWDER PLAY
VOLUMIZING & 

TEXTURIZING POWDER
SHBSH017  15GR 

BLOW DRY VOLUMIZING 
SHBSH021  240ML 

προϊοντΑ 
sexyhair
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προϊοντΑ 
sexyhair

SULFATE-FREE
SOY MOISTURIZING SHAMPOO

SHHSH011  300ML
SHHSH012  1L 

SHHSH013  50ML

SOY TOUCHABLE
WEIGHTLESS HAIRSPRAY

SHHSH001  310ML

SOYA WANT FULL HAIR
FIRM HOLD HAIRSPRAY

SHHSH002  300ML 

SOYA WANT FLAT HAIR
HOT IRON SPRAY

SHHSH003  150ML

SOY RENEWAL CREME OIL
ARGAN OIL NOURISHING 

BLOW DRY CREME
SHHSH008  125ML
SHHSH009  30ML 

SOY RENEWAL BEACH SPRAY
CONDITIONING & TEXTURIZING 

SPRAY WITH ARGAN OIL
SHHSH010  150ML

SOY RENEWAL OIL
NOURISHING STYLING

 TREATMENT
SHHSH018  100ML

SULFATE-FREE
SOY MOISTURIZING 

CONDITIONER
SHHSH014  300ML

SHHSH015  1L  
SHHSH016  50ML  

SOY TRI-WHEAT 
LEAVE-IN CONDITIONER

SHHSH005  250ML 
SHHSH006  1L  

SHHSH007  50ML

SOYA WANT IT ALL 22 IN 1
LEAVE-IN TREATMENT

SHHSH004  150ML

προϊοντΑ 
sexyhair

SULFATE-FREE 
COLOR LOCK SHAMPOO

SHVSH001  300ML 
SHVSH002  50ML  

SULFATE-FREE 
COLOR LOCK CONDITIONER

SHVSH003  300ML 
SHVSH004  50ML  

COLOR GUARD
SHVSH005  150ML  
SHVSH006  30ML

CC HAIR PERFECTOR
SHVSH007  1500ML 

SULFATE-FREE
CURL DEFINING SHAMPOO

SHCSH001  300ML  
SHCSH002  1L

SULFATE-FREE
CURL DEFINING CONDITIONER

SHCSH003  300ML 
SHCSH004  1L 

CURL POWER
SPRAY FOAM ENHANCER

SHCSH007  250ML

LIQUID CURLING GEL
SHCSH006  250ML

CURLING CREME
SHCSH005  150ML 

CURL POWER
SPRAY FOAM ENHANCER

SHCSH007  250ML 

vibrantsexyhair
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προϊοντΑ 
sexyhair

PLAY DIRTYTM

DRY MAX
SHSSH004  150ML 

CONTROL MANIACTM

STYLING WAX
SHSSH006  50GR

FRENZYTM MATTY 
TEXTURIZING PASTE

SHSSH007  50GR

FRENZYTM HEADSEAT 
HEAT DEFENSE SETTING SPRAY

SHSSH014  205ML 

4500 PROTECT HEAT 
DEFENESE HOT TOOL SPRAY

SHSSH005  150ML 

4500 BLOW OUT HEAT
DEFENESE BLOW DRY SPRAY 

SHSSH013  125ML

 

HARD UPTM 
HARD HOLDING GEL
SHSSH008  150ML  
SHSSH009  500ML
SHSSH009  50ML

SPRAY CLAY
TEXTURIZING SPRAY CLAY

SHSSH001  155ML

SLEPT INTM

TEXTURE CREME
SHSSH012  150ML 

H2NO 3 DAY STYLE
SAVER DRY SHAMPOO

SHSSH002  175ML 

MOLDING PASTE
FLEXIBLE SCULPTING PASTE

SHSSH015  100ML

SHAPING CREME
PLIABLE SHAMPING CREME

SHSSH011  100ML

BLOW IT UPTM

BOLUMIZING VOLUME GEL

προϊοντΑ 
sexyhair

SULFATE-FREE
SMOOTHING SHAMPOO

SHSMSH01  300ML
SHSMSH02  1L 

FRIZ ELIMINATOR
SMOOTH & SLEEK SERUM

SHSMSH08  100ML 

SMOOTH & SEAL
ANTI-FRIZZ & SHINE SPRAY

SHSMSH05  225ML
SHSMSH06  50L

SMOOTH EXTENDER
NOURISHING SMOOTHING 

MASQUE
SHSMSH09  200ML

SULFATE-FREE
SMOOTHING CONDITIONER

SHSMSH03  300ML
SHSMSH04  1L 

SMOOTH ENCOUNTER
BLOW DRY EXTENDER CREME

SHSMSH08  100ML 
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REUZEL
REUZEL προϊοντΑ 

REUZEL

FIBER POMADE
• Υδατοδιάλατο προϊόν
• Δυνατό εύπλαστο κράτημα
• Φυσικό αποτέλεσμα
• Ελέγχει και τα πιο ατίθασα μαλλιά
• Διαρκεί όλη την ημέρα

REUZEL EXTREME HOLD
MATTE  POMADE
• Υδατοδιάλατο προϊόν
• Φυσικό αποτέλεσμα
• Εξεραιτικά δυνατό κράτημα 
που δ ιαρκεί όλη την ημέρα

CLAY MATE POMADE
• Υδατοδιάλατο προϊόν
• Ισχυρό κράτημα
• Μάτ αποτέλεσμα
• Ελέγχει και τα πιο ατίθασα μαλλιά
• Διαρκεί όλη την ημέρα

REUZEL RED
High Sheen Pomade
• Υδατοδιάλατο προϊόν
• Δυνατό κράτημα
• Εξαιρετική λάμψη
• Εύπλαστο αποτέλσμα
• Έλεγχος επιθυμητού βαθμού 
λάμψης και κρατήματος
• Δεν αφυδατώνει ή σκληραίνει τα 
μαλλιά

REUZEL PINK
Heavy Hold Grease
• Προϊόν με βάση το λάδι
• Πολύ δυνατό κράτημα
• Απόλυτος έλγχος ακόμα και 
στα πιο ατίθασα μαλλιά
• Μεσαία λάμψη
• Διαρκεί όλη την ημέρα

35 gr
113 gr
340 gr 

35 gr
113 gr
340 gr 

35 gr
113 gr
340 gr 

REUZEL GREEN 
Grease
• Προϊόν με βάση το λάδι
• Μεσαίο κράτημα
• Δίνει λάμψη
• Δεν αφυδατώνει ούτε σκληραίνει τα μαλλιά
• Έλεγχος επιθυμητού βαθμού λάμψης

REUZEL BLUE 
Strong Hold High Sheen Pomade 
• Υδατοδιάλατο προϊόν
• Ισχυρό κράτημα
• Δίνει μέγιστη λάμψη
• Εύπλαστο αποτέλσμα
• Δυνατό κράτημα που διαρκεί όλη μέρα
• Εύκολο ξέβγαλμα
• Διατηρείτα μαλλιά απαλά χωρίς  να τα λαδώνει

 35 gr
113 gr
 340 gr

 35 gr
113 gr
 340 gr

 35 gr
113 gr
 340 gr

 35 gr
113 gr
 340 gr
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MATTE TEXTURE POWDER

Το Reuzel Matte Texture Powder σχεδιάστηκε για όλους. 
Με το οποίο εννοούμε τον άνθρωπο που θέλει τα πάντα. Η 
ένταση. Ο ορισμός. Και το μοναδικό το look.

15 g

MATTE STYLING PASTE

Το Reuzel Matte Styling Paste δημιουργήθηκε για άνδρες 
που θέλουν ένα μέτρια αλλά ευέλικτο κράτημα.

100 ml

προϊοντΑ 
REUZEL

REUZEL

FIBER GEL

Εύπλαστο gel που δίνει μέγιστο κράτημα και ανθεκτικότητα 
που διαρκεί. Δίνει σώμα και υφή στα μαλλιά με φόρμουλα 
χωρίς αλκοόλη που δεν κολλάει και δεν ααφήνει κατάλοιπα 
στα μαλλιά.

GROOM CREAM

Το Reuzel Grooming Cream εξημερώνει τα δύσκολα 
μαλλιά. Μπορεί να κάνει θαύματα σε όλους τους τύπους 
μαλλιών, αλλά είναι καλύτερο για λεπτά μαλλιά που 
χρειάζονται ενυδάτωση.

100 ml
200 ml

100 ml

προϊοντΑ 
REUZEL

REUZEL

HAIR  TONIC

• Δε λιπαίνει και δεν βαραίνει τα μαλλιά.
• Φρεσκάδα που διαρκεί.
• Κατάλληλο για τεχνικές μασάζ στο κεφάλι.
• Ιδανικό για εφαρμογή κατά το κούρεμα.
• Για όλους τους τύπους μαλλιών.

350 ml

GROOMING TONIC

• Κατάλληλο για χρήση κατά το
   στέγνωμα με το πιστολάκι.
• Ιδανικό για να δίνει όγκο.
• Για βρεγμένο ή φυσικό λουκ 
   μετά από βούρτσισμα.
• Ελαφρύ κράτημα που διαρκεί.
• Για όλους τους τύπους μαλλιών.

GROOMING TONIC

Το Reuzel Grooming Tonic είναι το τονωτικό που μπορεί να 
προσθέσει όγκο και προστατεύει τα μαλλιά από το πιστολάκι 
μαλλιών. Το Reuzel Spray Grooming Tonic σάς προσφέρει 
αποδεδειγμένη φόρμουλα όγκου, αλλά με μια αντλία που είναι 
ευκολότερη στον έλεγχο. Ιδανικό για λεπτά ή αραιωμένα μαλλιά. 

GROOMING TONIC

Το Reuzel Surf Tonic δίνει άμεση ένταση και υφή επιτρέποντάς σας 
να δημιουργήσετε ένα ανέμελο στυλ με ματ αποτέλεσμα.

100 ml
350 ml

355 ml

350 ml
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προϊοντΑ 
REUZEL

DAILY SHAMPOO

• Ηρεμεί και τονώνει το δέρμα  
   της κεφαλής           
• Περιέχει μέντα και ένα μείγμα από βότανα 
   όπως Αμαμηλιά Nettle Leaf, Δεντρολίβανο 
   και Horsetail Root
• Για όλους τους τύπους μαλλιών και
   καθημερινή χρήση
• Αναζωογονητικό και δραστικό

REUZEL

100 ml
350 ml

1000 ml

προϊοντΑ 
REUZEL

DAILY CONDITIONER

• Ηρεμεί και τονώνει το δέρμα της κεφαλής          
• Περιέχει μέντα και ένα μείγμα από βότανα 
   όπως Αμαμηλιά, Nettle Leaf, Δεντρολίβανο 
   και Horsetail Root
• Για όλους τους τύπους μαλλιών 
• Ενυδατώνει βαθιά την τρίχα
• Αναζωογονητικό και δραστικό

SCRUB SHAMPOO

• Ηρεμεί και τονώνει το δέρμα της κεφαλής           
• Περιέχει μέντα και ένα μείγμα από βότανα όπως   
   Αμαμηλιά, Nettle Leaf, Δεντρολίβανο 
   και Horsetail Root
• Για όλους τους τύπους μαλλιών
• Βοηθά στην καλή λειτουργία 
   του τριχωτού της κεφαλής και καθαρίζει τα      
   μαλλιά σε βάθος
• Αναζωογονητικό και δραστηκό
• Ιδανικό για όσουν δεν κάνουν συχνό λούσιμο 
   και χρησιμοποιούν πολλά προϊόντα stylling 

REUZEL

100 ml
350 ml

1000 ml

100 ml
350 ml

1000 ml

121120



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

προϊοντΑ 
REUZEL

REUZEL

BEARD BALM
Το Reuzel Beard Balm περιέχει Shea Butter και Argan Oil. 
Σχεδιασμένο για τα γένια και το δέρμα για μείωση της φαγούρας, του 
ξεφλουδίσματος και για ενίσχυση της τρίχας. Ανανεώνει τις σπασμένες 
άκρες και μαλακώνει την τρίχα. Κάνει τα γένια να φαίνονται πιο παχιά, 
και τα κρατά ενυδατωμένα για όλη την διάρκεια της ημέρας.  Εύκολο 
στην χρήση – αφήνει τα γένια και  το μουστάκι σας  απαλά, υγιή και 
γεμάτα λάμψη.

SHAVE CREAM
Για το πιο εύκολο ξύρισμα. Η κρέμα ξυρίσματος μειώνει τις 
εγκοπές, τις γρατζουνιές και τον ερεθισμό από το ξυράφι. 
Αφήνει το δέρμα σας απαλό και λείο.

REUZEL AFTER SHAVE
Το Reuzel Aftershave συμπληρώνει το ξύρισμα δίνοντας απαλές 
νότες εσπεριδοειδών και ξυλώδη σανταλόξυλου. Αυτό το αυθεντικό 
after shave αφήνει στο δέρμα την αίσθηση της φρεσκάδας και 
απαλότητας. 

REUZEL BEARD FOAM 
Το Reuzel Beard Foam, είναι ένα επαναστατικό μαλακτικό για το γένι που δεν 
ξεβγάζεται. Απομακρύνει την άσχημη δυσοσμία από το γένι και απορροφάτε 
γρήγορα. Σχεδιασμένο για τα γένια και το δέρμα για μείωση της φαγούρας, για 
ενίσχυση της τρίχας και επιδιορθώνει τις σπασμένες άκρες και μαλακώνει την 
τρίχα. Αφήνει το γένι απίστευτα μαλακό και περιποιημένο. Κάνει τα γένια σας 
να φαίνονται πιο παχιά, και τα κρατά ενυδατωμένα όλη την ημέρα. Εύκολο στην 
χρήση– αφήνει τα γένια και το μουστάκι σας γεμάτα, απαλά και υγιή.

35 g

70 ml

1000 ml

96 g
284 g
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προϊοντΑ 
DAPPER DAN

MATT PASTE
Για ακανόνιστα στυλ, φράντζες, χωρίσματα, αυτή 
η universal styling paste μπορεί να τα κάνει όλα. 

Διαθέτει δυνατό αλλά και ευέλικτο κράτημα με εύκολη 
εφαρμογή.  Άρωμα: Vintage Κολωνία   

HEAVY HOLD POMADE
Με βάση το λάδι, αλλά υδατοδιαλυτό, το Heavy Hold 

Pomade διαθέτει ένα τέλειο μείγμα συστατικών 
που προσφέρουν ισχυρό κράτημα και λάμψη, ενώ 

ξεπλένεται από την πρώτη φορά. 
Άρωμα: Γλυκόριζα και Βανίλια 

BEARD OIL
Κλασικό και απαλό ! Το Dapper Dan Beard Oil  

ενυδατώνει και μαλακώνει την επιδερμίδα του 
προσώπου σας. Προσφέροντας φυσικό έλεγχο,

με ένα λεπτό και εκλεπτυσμένο άρωμα.
Άρωμα: Βανίλια & Tonka φασόλια 

SEA SALT SPRAY
Το Dapper Dan Sea Salt Spray δουλεύει μόνο 

του ή μαζί με το αγαπημένο σας προϊόν Dapper 
Dan Styling. Απλά ψεκάστε πάνω σε βρεγμένα 

μαλλιά και αφήστε το να στεγνώσει για μια 
φυσική ματ υφή. Εναλλακτικά, ψεκάστε το 

Dapper Dan Sea Salt Spray και στεγνώστε με 
το πιστολάκι για την δημιουργία φανταστικού 

όγκου και δυνατό κράτημα.
Άρωμα: Σανδαλόξυλο

MATT CLAY
Το Dapper Dan Matt Clay προσφέρει δυντό κράτημα με 
ένα φανταστικό ματ αποτέλεσμα. Ξεπλένεται από την 

πρώτηφορά, κάθε φορά!
Άρωμα: Καπνιστό Σαφράν και Δέρμα 

DELUXE POMADE
Λόγω του ότι βασίζεται στο νερό, το Deluxe Pomade 

προσφέρει το κράτημα και τη λάμψη άλλων pomades 
που βασίζονται στο λάδι, ενώ παράλληλα ξεπλένεται 

από τα μαλλιά σας αμέσως.
Άρωμα: Εσπεριδοειδή και Βανίλια

100 ml

100 ml

15 ml
50 ml

100 ml

100 ml

200 ml190 g

LEMOngRASS & LIMES
VEgETABLE SOAP

100% αγνό, vegan-friendly
σαπούνι μπάνιου από λαχανικά

 Με ένα υπέροχο, φρέσκο
άρωμα εσπεριδοειδών

προϊοντΑ 
LAYRITE

Layrite Original Pomade
ΔΥΝΑΤΟ ΣΑΝ ΚΕΡΙ, ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ ΣΑΝ GEL

Pomade με βάση το νερό, που κρατά όλη την ημέρα, 
ξεπλένεται εύκολα με νερό.

Layrite Superhold Pomade
ΓΙΑ ΑΤΙΘΑΣΑ ΜΑΛΛΙΑ

Ισχυρό κράτημα,υδατοδιάλυτο για τα πιο απαιτητικά 
χτενίσματα.Διανέμετε εύκολα - Ακόμη και σε χοντρά, 
σγουρά μαλλιά.Διαχειρίζεται και βοηθά στο ίσιωμα 

σγουρών μαλλιών. Διατηρεί τα μαλλιά στη θέση τους 
όλη την ημέρα. Σπρέι σόδα με ήπια κρέμα υπογραφής.

300 ml

42,5 g
120 g

42,5 g
120 g

42,5 g
120 g

42,5 g
120 g

200 g

Layrite Superhold Pomade
ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ

Έξαιρετικά δυνατός, υδατοδιαλυτός πηλός 
Προσφέρει ένα καθαρό ματ αποτέλεσμα που διαρκεί 
όλη την ημέρα. Απίστευτα υψηλό κράτημα χωρίς να 

βαραίνει τα μαλλιά. Δίνει όγκο και υφή.  Δεν στεγνώνει 
και δεν αφήνει κατάλοιπα. Εύκολο να ξαναδουλευτεί. 

Με άρωμα από ήπια κρέμα σόδας.

Layrite natural Matte Cream
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ευέλικτη, ελαφριά κρέμα styling με βάση το νερό.

Διατηρεί το στυλ σας καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας 
αφήνοντας τα μαλλιά απαλά και φυσικά. Καθαρό ματ 

αποτέλεσμα αφήνει τα μαλλιά φυσικά και υγιή.
Εύκολο να ξαναδουλευτεί (δεν απαιτείται νερό).

Με άρωμα από ήπια κρέμα σόδας.

Daily Shampoo
Σαμπουάν που αφήνει τα μαλλιά σας καθαρά, υγιή, 

απαλά και έτοιμα για styling.

grooming Spray
Αυτό το υδατοδιαλυτό σπρέι all-in-one είναι ιδανικό 

για προετοιμασία ξηρών ή υγρών μαλλιών όποτε 
επιθυμείτε όγκο, υφή και λίγο επιπλέον κράτημα. 
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προϊοντΑ 
COPACETIC

COPACETIC PASTE
• Προσφέρει όγκο
• Ιδανικό για κοντά μαλλιά
• Υδατοδιάλυτη φόρμουλα
• Εμπλουτισμένο με αλόη βέρα και λάδι lime για 
περισσότερη ενυδάτωση

Τρίψτε λίγο Copacetic Paste μεταξύ των χεριών για να το 
θερμάνετε και εφαρμόστε το προϊόν σε βρεγμένα μαλλιά. 
Δημιουργήστε το στυλ που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας 
τα δάχτυλά σας ή μια χτένα.

COPACETIC CLAY
• Ιδανικό για ατίθασα μαλλιά ή για χτενίσματα
  που απαιτούν μεγάλο έλεγχο και ισχυρό
  κράτημα.
• Το Aloe Vera και το Lime Oil συνδυάζονται 
  για να ενυδατώνουν, να εξισορροπούν τα
  έλαια και να προσδίδουν δύναμη στο τριχωτό
  της κεφαλής και στα μαλλιά.
• Χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα

Ζεστάνετε το προϊόν στα χέρια και εφαρμόστε σε 
ταμποναρισμένα μαλλιά από τις ρίζες στις άκρες.

COPACETIC POMADE
• Ομαλό κράτημα  για μια κλασική εμφάνιση
• Άρωμα από πορτοκάλι Βραζιλίας.
• Φόρμουλα με βάση το νερό που 
  ξεπλένεται  εύκολα.
• Εμπλουτισμένο με Αλόη Βέρα και Λάδι 
  από Πορτοκάλι για ενυδάτωση

Δουλέψτε το καλά σε ταμποναρισμένα μαλλιά για 
δυνατό κράτημα ή σε στεγνώστε με πιστολάκι για πιο 
φυσικό αποτέλεσμα. Βρέξτε τα μαλλιά αν θέλετε να 
δημιουργήσετε ένα άλλο χτένισμα.

COPACETIC CREAM
• Ευέλικτη, κρέμα που δίνει κανονικό κράτημα.
• Ιδανική για πιο χαλαρά στυλ. 
• Με λεπτό άρωμα αμυγδάλου.
• Φόρμουλα από αμυγδαλέλαιο και πανθενόλη

Ζεστάνετε την κρέμα στα χέρια και εφαρμόστε σε 
ταμποναρισμένα μαλλιά από τις ρίζες στις άκρες.

100 ml

100 ml

100 ml

100 ml
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SHAVE SOAP
Παρασκευάζεται και αυτό ακολουθώντας την 
διαδικασία της ζεστής κρέμας και αφήνεται 
να ωριμάσει για 10 ημέρες σε μικρές παρτίδες 
παραγωγής. Μετά την περίοδο αυτή, η κρέμα είναι 
πιο συμπυκνωμένη και έτοιμη για να συσκευαστεί.  
Απαραίτητη η χρήση με βουρτσάκι ξυρίσματος

PRO401960   150 ml 
PRO400115   500 ml 

PRE-SHAVE CREAM 
Το δημοφιλέστερο προϊόν απο την 
Proraso. Εχει μια ιδιαίτερα παχύρευστη και 
συμπυκνωμένη υφή. Μαλακώνει το γένι και το 
προετοιμάζει για το τέλειο ξύρισμα. Αφήνει το 
δέρμα ελαστικό κάνοντας το ξυράφι να γλιστρά 
καλύτερα.   PRO401940   

SHAVE CREAM TUBE
Παρασκευάζεται, σύμφωνα με την ζεστή διαδικασία κατασκευής κρέμας, 
η οποία μετατρέπει τα φυσικά συστατικά σε ένα πολύ λεπτό και κρεμώδη 
στρώμα. Η φόρμουλα του βασίζεται στη παραδοσιακή, φυτική στεατίνη που 
είναι εμπλουτισμένη με φυσικά συστατικά κάνοντας την κρέμα ιδιαίτερα 
συμπικνωμένη και πλούσια. Εμπλουτισμένη με γλυκερίνη για να κάνει τη 
λεπίδα να γλιστράει απαλά και να μειώνει τα εγκαύματα από το ξυράφι 
καθώς επίσης και τα εξανθήματα.
PRO401950   150 ml  

PRO401980   100 ml  
PRO400124   400 ml  

AFTER SHAVE LOTION
Παρασκευάζεται παραδοσιακά με φρέσκα, φυσικά 
συστατικά και ειναι δροσιστικό και τονωτικό. Περιέχει 
έλαιο αμαμελίδας το οποίο μειώνει τα εξανθήματα 
και τα εγκαύματα από το ξυράφι. Μια ευχάριστη, 
καθημερινή συνήθεια για να ολοκληρωθεί το τέλειο 
ξύρισμα.

SHAVE FOAM
Πλούσιος παχύρευστος αφρός 
ξυρίσματος, για γρήγορο και 
εύκολο ξύρισμα.

AFTERSHAVE BALM
Μη λιπαρή κρεμώδη φόρμουλα 
που ενυδατώνει και τονώνει το 
φρέσκο ξυρισμένο δέρμα με αλόη 
και βιταμίνη Ε. Χωρίς αλκοόλ. Extra 
ενυδάτωση του δέρματος για ομαλό 
ξυρίσματα.  100ML

PRO400132     50 ml  
PRO400131   100 ml  
PRO401970   300 ml 

REFRESH GREEN: 
Για όλους τους τύπους γενειάδας και δέρματος. 
Η κλασσική σειρά της PRORASO και η πιο 
ολοκληρωμένη. Κύρια συστατικά: Λάδι 
ευκαλύπτου, που τονώνει και καθαρίζει το δέρμα 
και μενθόλη που προσφέρει μια φρεσκάδα που 
αναζωογονεί και ανανεώνει

ΕιδΗ 
ΞύρισΜΑτοσ

Club Card

SHAVE SOAP
Παρασκευάζεται ακολουθώντας 
την διαδικασία της ζεστής κρέμας, 
αφήνεται να ωριμάσει για 10 ημέρες 
σε μικρές παρτίδες παραγωγής. Μετά 
την περίοδο αυτή, η κρέμα είναι πιο 
συμπυκνωμένη και έτοιμη για να 
συσκευαστεί.  Απαραίτητη η χρήση με 
βουρτσάκι ξυρίσματος.

PRO401961  150 ml  

PRE SHAVE CREAM
Μαλακώνει το γένι και το 
προετοιμάζει για το τέλειο ξύρισμα. 
Αφήνει το δέρμα ελαστικό κάνοντας 
το ξυράφι να γλιστρά καλύτερα. 

PRO401941   100 ml  

SHAVE FOAM
Πλούσιος παχύρευστος 
αφρός ξυρίσματος, για 
γρήγορο και εύκολο 
ξύρισμα.

PRO400190    50 ml  
PRO401971  300 ml  

SHAVE CREAM TUBE
Παρασκευάζεται, σύμφωνα με την ζεστή διαδικασία κατασκευής 
κρέμας, η οποία μετατρέπει τα φυσικά συστατικά σε ένα πολύ 
λεπτό και κρεμώδη στρώμα. Η φόρμουλα του βασίζεται στη 
παραδοσιακή, φυτική στεατίνη που είναι εμπλουτισμένη με 
φυσικά συστατικά κάνοντας την κρέμα ιδιαίτερα συμπικνωμένη 
και πλούσια. Εμπλουτισμένη με γλυκερίνη για να κάνει τη λεπίδα 
να γλιστράει απαλά και να μειώνει τα εγκαύματα από το ξυράφι 
καθώς επίσης και τα εξανθήματα.

AFTERSHAVE BALM
Μη λιπαρή κρεμώδη φόρμουλα που 
ενυδατώνει και τονώνει το φρέσκο ξυρισμένο 
δέρμα με αλόη και βιταμίνη Ε. Χωρίς αλκοόλ. 
Extra ενυδάτωση του δέρματος για ομαλό 
ξυρίσματα.

SENSITIVE WHITE: 
Για ευαίσθητο δέρμα. Περιέχει εκχυλίσματα 
βρώμης που παρέχουν ενυδατική και 
καταπραϋντική δράση αφήνοντας το pH 
αναλλοίωτο. Επίσης περιέχει απόσταγμα από 
πράσινο τσάι, γνωστό για τις αντί-οξειδωτικές 
του ιδιότητες.
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SHAVE CREAM
Extra ενυδάτωση και προστασία του δέρματος για 
κλασικό απαλό ξυρίσμα. Περιέχει αλόη και βιταμίνη 
Ε που βοηθούν στην καταπραϋνευση του δέρματος. 

PRο401953  150 ml  

AFTER SHAVE BALM
Μη λιπαρή κρεμώδη φόρμουλα που ενυδατώνει 
και τονώνει το φρέσκο ξυρισμένο δέρμα με 
αλόη και βιταμίνη Ε. Χωρίς αλκοόλ. Extra 
ενυδάτωση του δέρματος για ομαλό ξυρίσματα. 

PRO401983  100 ml

ΕιδΗ 
ΞύρισΜΑτοσ

NOURISHING RED
Για δύσκολα γένια. 
Περιέχει βούτυρο καριτέ 
και εκχυλίσματα από 
σανδαλόξυλο.

SHAVE CREAM
Παρασκευάζεται, σύμφωνα με την ζεστή 
διαδικασία κατασκευής κρέμας, η οποία 
μετατρέπει τα φυσικά συστατικά σε ένα πολύ 
λεπτό και κρεμώδη στρώμα. Η φόρμουλα του 
βασίζεται στη παραδοσιακή, φυτική στεατίνη 
που είναι εμπλουτισμένη με φυσικά συστατικά 
που το καθιστούν ιδιαίτερα συμπικνωμένο 
και πλούσιο. Εμπλουτισμένο με γλυκερίνη για 
να κάνει τη λεπίδα να γλιστράει απαλά και να 
μειώνει τα εγκαύματα από το ξυράφι καθώς 
επίσης και τα εξανθήματα.

PRO401952   150 ml  

SHAVE FOAM
Πλούσιος παχύρευστος 
αφρός ξυρίσματος, για 
γρήγορο και εύκολο 
ξύρισμα.Για χοντρά γένια 
και ξηρό δέρμα.

PRO400133 50 ml   
PRO401972  300 ml  

PROTECTIVE 
BLUE
Για επιπλέον 
προστασία

SHAVE SOAP
Ιδανικό για παχιά, ατίθαση γενειάδα. 
Αναζωογονεί το ξηρό δέρμα και το 
προστατεύει από τα εγκαύματα ξυραφιού. 
Προσφέρει εξαιρετική ενυδάτωση, σχεδιασμένη 
για να μαλακώνει και τα πιο σκληρά γένια. 
Περιέχει λάδι σανταλόξυλου και βούτυρο καριτέ.

PRO401962  150 ml

AFTERSHAVE LOTION
Η Proraso Aftershave Lotion 
παρασκευάζεται παραδοσιακά με φρέσκα, 
φυσικά συστατικά και ειναι ιδιαίτερα 
δροσιστική και τονωτική. Περιέχει 
έλαιο αμαμελίδας το οποίο μειώνει τα 
εξανθήματα και τα εγκαύματα από το 
ξυράφι. Μια ευχάριστη, καθημερινή 
συνήθεια για να ολοκληρωθεί το τέλειο 
ξύρισμα.

PRESHAVE CREAM
Το δημοφιλέστερο προϊόν απο την Pro-
raso. Εχει μια ιδιαίτερα παχύρευστη και 
συμπυκνωμένη υφή. Μαλακώνει το γένι 
και το προετοιμάζει για το τέλειο ξύρισμα. 
Αφήνει το δέρμα ελαστικό κάνοντας το 
ξυράφι να γλιστρά καλύτερα.

Club Card

COLONGLE 100ml

COLONGLE 100ml

BEARD HOT OIL TREATMENT
4X17ml

SHAVING CREAM 275ml BEARD BALM 100ml BEARD WASH 200ml

BEARD WASH 200ml
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AFTERSHAVE BALM 100ml BEARD OIL 30ml

BEARD OIL 30mlAFTERSHAVE BALM 100ml

BEARD BALM 100ml MOUSTACHE WAX 15ml
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Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕιδΗ 
ΞύρισΜΑτοσ
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COLONGLE 100ml SHAVING CREAM 275mlAFTERSHAVE BALM 100ml

BEARD WASH 200ml

BEARD OIL 30ml

PRORASO POST SHAVE POWDER 100gr 

BEARD BALM 100ml

Club Card

Proraso 
PRE SHAVE
Eucalyptus Refresh
MINI 15ml
Κωδικός: 400350

Proraso Brovit 
PRE SHAVE cream 
Refresh  Eucalyptus 
MINI 15ml
Κωδικός:400355

Travel Shaving Kit
11,3x8,2x4,6 cm

περιέχει:
•1 Pre shave cream refresh eucalyptus 15ml
•1 Shave cream refresh eucalyptus 10ml
•1 After shave balm sensitive skin 25ml
•1 mini Brush

Κωδικός: 400354

Proraso Brovit 
SHAVE CREAM 
Refresh Eucalyptus 
MINI 15ml
Κωδικός:400356

Proraso Brovit 
AFTER SHAVE BALM 
Refresh Eucaliptus 
MINI 15ml
Κωδικός:400357

Proraso 
SHAVE CREAM
Eucalyptus Refresh
MINI 10ml
Κωδικός: 400351

Proraso 
AFTER SHAVE BALM
Sensitive Skin
MINI 25ml
Κωδικός: 400352
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ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕιδΗ 
ΞύρισΜΑτοσ

περιλαμβάνει:

* Pre Shave Cream Refresh 100ml
* Shaving Cream Tube Refresh 150ml
* Professional Shaving Brush
* After Shave Balm Refresh 100ml
* Bowl ξυρίσματος

περιλαμβάνει:

* Pre Shave Cream Refresh 100ml
* Shaving Cream Tube Refresh 150ml
* After Shave Balm Refresh 100ml

περιλαμβάνει:

* Pre Shave Cream Sensitive 100ml
* Shaving Cream Tube Sensitive 150ml
* After Shave Balm Sensitive 100ml

περιλαμβάνει:

* Pre Shave Cream Nourish 100ml
* Shaving Cream Tube Nourish 150ml
* After Shave Lotion Nourish 100ml

VINTAGE SELECTION 
PRIMADOPO

CLASSICAL SHAVING 
SET METAL

VINTAGE SELECTION GINO
VINTAGE SELECTION 
TOCCASANA 

Club Card

περιλαμβάνει:

*  Proraso Beard Wash 200 ml
*  Proraso Beard Oil 30 ml
*  Proraso Beard Balm 100 ml

περιλαμβάνει:

*  Proraso Beard Wash 200 ml
*  Proraso Beard Oil 30 ml
*  Proraso Beard Balm 100 ml

περιλαμβάνει:

*  Proraso Beard Wash 200 ml
*  Proraso Beard Oil 30 ml
*  Proraso Beard Balm 100 ml

PRORASO 
WOOD & SPICE  GIFT SET

PRORASO 
AZUR & LIME GIFT SET

PRORASO CYPRES 
& VETYVER GIFT SET
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Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕιδΗ 
ΞύρισΜΑτοσ

Barber Jacket
Κατασκευασμένο στην Φλωρεντία - Ιταλία  Net

Proraso Apron
100% Βαμβάκι
Κατασκευασμένο στην Φλωρεντία - Ιταλία
Κωδικός: 400253

MEASUREMENT A   98   104   110   112   115

MEASUREMENT B   98   102   108   115   120

MEASUREMENT C   72     75     77     82     85   

SIZE
400259 L 
400260 M 
400261 XL 
400262 XXL 
400263 S  

Club Card

Proraso Classic Cape
130x150cm
Κατασκευασμένο στην Φλωρεντία - Ιταλία
Κωδικός: 400254

Old Style Moustache Brush
8,5x4 cm 

Ξύλινη λαβή – nylon & boar τρίχες
Κατασκευασμένο στην Ιταλία

Κωδικός:400272

Old Style Military Brush
10,7x6,3 cm

Ξύλινη λαβή –nylon & boar τρίχες
Κατασκευασμένο στην Ιταλία

Κωδικός: 400256

Moustache Comband Brush
20x11  cm 

Ξύλινη λαβή -nylon & boar τρίχες
Κατασκευασμένο στην Ιταλία

Κωδικός: 400258

137136



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕιδΗ 
ΞύρισΜΑτοσ

Professional 
Old Style Razor
Ξύλινη λαβή
Δεν συμπεριλαμβάνονται 
οι λεπίδες
Κωδικός: 400270 

Proraso 
Dispernser Spray
Professional
Κωδικός: 400268 

Proraso 
Professional 
Shaving Mug
13 x 11,5 x 8 cm
Κατασκευασμένο από 
Solid Plastic
Κωδικός: 400810

Old Style Neck Brush
10x3,8 cm
Ξύλινη λαβή – nylon τρίχες
Κατασκευασμένο στην Ιταλία
Κωδικός: 400257

20cm 

35cm 

10cm 

Professional Dispenser  
Άδειο
Πλαστικό κύλινδρο
Μεταλλική αντλία

περιεκτικότητα: 
1kg shaving cream

Proraso Single 
Blade Spray  
9x9,5x17,5 cm

Άδειο
Κωδικός: 400275

Club Card

Classical Shaving Set Metal  
24x35,5x10cm  

περιέχει: 
•1 Pre Shave Cream Refresh 100ml 
•1 Shaving Cream Tube Refresh 150ml 
•1 Professional Shaving Brush 
•1 After Shave Balm Refresh 100ml 
•1 Bowl πλαστικό

κωδικός: 400353 

PRORASO VINTAGE 
SELECTION PRIMADOPO 
21,5x23x7,7cm 

περιέχει: 
•1 Pre Shave Cream Nourish 100ml 
•1 Shaving Cream Tube Nourish 150ml 
•1 After Shave Lotion Nourish 100ml  

κωδικός: 400361  
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Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕιδΗ 
ΞύρισΜΑτοσ

Proraso Black Board 
for chalks  
48x58 cm 
 
Κωδικός: 400274

Proraso Door Mat
85x60 cm

Κωδικός: 400276

Μπόλ ξυρίσματος 
SI 0000066

Club Card

Hot Towel Cabinet 
47x37x35 cm

16 kg  
Κωδικός: 400267  

Classic Collins 
5cmx5cm

Κωδικός: 400265 

Αιμοστατικά στικς μιας χρήσης
SI 7118810  1χ10 στικς  
SI 7118899  48 χ10 στικς  

Αlum stone για μετά στο ξύρισμα
SI 0001740  

48χ10 στικς1χ10 στικς
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ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

Proraso Omega
Βουρτσί ξυρίσματος

PRO400102

Ξυράφι ξυρίσματος 1/2 λεπίδα
από 100% άσπρη τρίχα.
Βάση αλουμίνιο
Ακ 0071  

TAKAI Proshave 
ξυράφι ξυρίσματος 

στάντ για βουρτσιά
από ακρυλικό
SI 0001711

Βουρτσί ξυρίσματος
από 100% άσπρη τρίχα.
Βάση αλουμίνιο
ΑΚ 0071  

Βουρτσί 
ξυρίσματος
Acca Cappa

ΕιδΗ 
ΞύρισΜΑτοσ

TENAX
by Proraso

24 λεπίδες για 
ξυράφι Poshave
TARLTB  

TENAX POMADE EXTRA FORTE 10/10 
Το Tenax hair pomade είναι ένα κερί με βάση το νερό που 
εγγυάται ένα εξαιρετικά σταθερό κράτημα. Απλώστε μια μικρή 
ποσότητα κεριού στην παλάμη του χεριού σας και τρίψτε τα 
χέρια μαζί για να διαμορφώσετε το αγαπημένο σας χτένισμα. 
Ιδανικό για ξηρά ή υγρά μαλλιά. Το Tenax διορθώνει ένα 
μοντέρνο χτένισμα χωρίς δυσκαμψία.
125 ml

TENAX POMADE FORTE 08/10
Το Tenax hair pomade είναι ένα κερί με βάση το νερό 
που εγγυάται σταθερή συγκράτηση. Η σύνθεσή του κάνει 
τα μαλλιά σας φωτεινά και σφριγηλά, αλλά ταυτόχρονα 
απαλά. Μπορείτε να εφαρμόσετε το Tenax σε στεγνά ή 
υγρά μαλλιά. Είναι εύκολο να ξεπλυθεί. Διορθώστε το 
χτένισμα σας: η τέλεια επιλογή για ένα στιβαρό αλλά όχι 
στατικό χτένισμα.
125 ml

GELATINA TENAX 10/10 
Άψογο κράτημα μεγάλης διάρκειας. Εφαρμόστε το 
τζελ μαλλιών Tenax σε στεγνά μαλλιά. Διαμορφώστε 
το χτένισμα σας σε λίγα δευτερόλεπτα, στερεώνοντας 
τα μαλλιά σας χωρίς υπολείμματα. Αυτό το εξαιρετικά 
ισχυρό τζελ μαλλιών ενισχύει την υφή των μαλλιών 
προστατεύοντας τη φυσική απαλότητα και λάμψη των 
μαλλιών.
100 ml

SHAMPOO TENAX REVATILIZING  
Το σαμπουάν μαλλιών Tenax είναι ιδανικό για το 
καθημερινό σας πλύσιμο. Το Menthol εξασφαλίζει 
φρεσκάδα και ελαφρότητα για να κάνει τη μέρα σας 
ευχάριστη. Το αναζωογονητικό αποτέλεσμα στα μαλλιά 
σας είναι πλήρες: απαλό, λαμπερό και έτοιμο για το στυλ 
σας από την πρώτη χρήση.
250 ml

BRILLANTINA TENAX 08/10
Η ειδική σύνθεση της κρέμας μαλλιών Tenax 
εξασφαλίζει εξαιρετικό λαμπερό αποτέλεσμα και ισχυρό 
κράτημα, όλη την ημέρα. Το χτένισμα σας είναι στιβαρό 
και σμιλεμένο όπως σας αρέσει, με ένα επιπλέον 
εξαιρετικά λαμπερό αποτέλεσμα Απλώστε την κρέμα 
μαλλιών Tenax σε ελαφρώς υγρά ή στεγνά μαλλιά.
100 ml
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ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

1922 by 
J.M.Keune

ESSENTIAL SHAMPOO
Βασική ανάγκη. Αυτό το σαμπουάν είναι τόσο απαλό, που 
μπορεί να χρησιμοποιείται καθημερινώς για να καθαρίσει 
και να ενυδατώνει τα μαλλιά, το δέρμα, τα γένια και το 
σώμα. Εμπλουτισμένο με Κρεατίνη και εκχυλίσματα από 
μπαμπού.

ESSENTIAL CONDITIONER
Μετά το σαμπουάν προτείνετε στον πελάτη σας το μαλακτικό 
αυτό που περιέχει κρεατίνη για να δυναμώνει τα μαλλιά 
Προϊόν καθημερινής χρήσης για να ξεμπλέκει και να 
ενυδατώνει τα μαλλιά και την γενειάδα.

ESSENTIAL

50 ml
250 ml

1000 ml

50 ml
250 ml

1000 ml

TINTED DUST 
Δημιουργήστε εύκολα χαλαρό όγκο. Το Tinted Dust έχει 
μια ανοιχτή καφέ απόχρωση έτσι τα μαλλιά φαίνονται πιο 
πλούσια. Το ακροφύσιο ακριβείας σάς επιτρέπει να αντλείτε 
τη σκόνη κατευθείαν στις ρίζες για να κάνετε τα μαλλιά να 
δείχνουν πιο πλούσια στο σημείο που εσείς θέλετε. 

6 g

75 ml

250 ml

TOUGH TEXTURE 
Ιδανικό για λεπτά, μακρία και κοντά μαλλιά, το Tough Texture 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βρεγμένα μαλλιά. Αφου είχε χρόνο 
να στεγνώσει, απλώστε το για περισσότερο διαχωρισμό. Περιέχει 
Κερατίνη για πιο δυνατά μαλλιά.

MATTE MEASURE
Καταπληκτικό εύκαμπτο κράτημα με ματ αποτέλεσμα. 
Δουλέψτε το Matte Measure με τα χέρια σας μέχρι να 
εξαφανιστεί σχεδόν εντελώς για να δημιουργήσετε 
διαχωρισμό και ελαφριά υφή. Για επιπλέον υφή, δουλέψτε το 
χρησιμοποιώντας λίγο - στη συνέχεια, λίγο περισσότερο.
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ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 
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V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

50 ml
250 ml

1000 ml

1922 by 
J.M.Keune

FORTIFYING SHAMPOO 
Αναζωογονητικό σαμπουάν για πιο δυνατά, 
πλούσια και γεμάτα μαλλιά. Η Κρεατίνη,
η Βιταμίνη H, το κόκκινο τζίνσενγκ και η 
προβιταμίνη Β5 προσθέτουν σώμα και 
δύναμη στα μαλλιά.

PURIFYING SHAMPOO 
Ήπιο σαμπουάν που ηρεμεί το τριχωτό της κεφαλής και 
αφαιρεί την εμφανή πιτυρίδα. Η πυριθειόνη ψευδαργύρου 
επιβραδύνει την ανάπτυξη του μύκητα που προκαλεί 
την πιτυρίδα. Προτείνετε στον πελάτη σας να συνεχίσει. 
Περιέχει κρεατίνη και κάνναβις.Προτείνετε στον πελάτη σας 
να συνεχίσει με το μαλακτικό της επιλογής του.

FORTIFYING LOTION 
Αυτή η μοναδικά παρασκευασμένη λοσιόν δυναμώνει 
τα μαλλιά και επιμηκύνει το κύκλο της ζωής τους. 
Διεγείρει την ανάπτυξη των μαλλιών κατά 25% μέσα σε 
μόλις τέσσερις μέρες. Το κόκκινο τζίνσενγκ αυξάνει την 
κυκλοφορία του αίματος στην ρίζα, προωθώντας έτσι την 
ανάπτυξη της τρίχας. Η Βιταμίνη H δυναμώνει την φυσική 
κερατίνη των μαλλιών, με αποτέλεσμα πιο δυνατά μαλλιά 
και μείωση της τριχόπτωσης.

DEEP-CLEANSING SHAMPOO
Για μαλλιά που χρειάζονται επιπλέον καθαρισμό. Αυτό το 
καθαριστικό σαμπουάν αφαιρεί όλα τα κατάλοιπα που 
μένουν στα μαλλιά από χρήση άλλων προϊόντων. Περιέχει 
κρεατίνη, κάνναβις και μπαμπού. Προτείνετε στον πελάτη 
σας να συνεχίσει με το μαλακτικό της επιλογής του.

FORTFYING

PURIFYING

DEEP-CLEANSING

50 ml
250 ml

1000 ml

50 ml
250 ml

1000 ml

75 ml

1922 by 
J.M.Keune

WORLD-CLASS WAX
Κερί διαμόρφωσης για μεσαίο κράτημα και 
λάμψη. Ιδανικό για να δώσει στυλ και λάμψη
σε κοντό κούρεμα. 

PREMIER PASTE
Πάστα διαμόρφωσης για εξαιρετικά ισχυρό 
κράτημα και ματ αποτέλεσμα. Ιδανικό για την 
δημιουργία γρήγορων, ατημέλητων looks. 

PREMIUM CLAY
Πηλός styling για ισχυρό κράτημα και ματ 
αποτέλεσμα.Χρησιμοποιήστε το για να δώσετε
υφή, διαχωρισμό και σχήμα στα μαλλιά.

ORIGINAL POMADE
Διαχρονική πομάδα για δυνατό κράτημα 
και λάμψη. Χρησιμοποιήστε την για την 
δημιουργία από old school μέχρι και μοντέρνα 
γυαλισμένα looks.

CLASSIC GEL
Κλασσικό Τζελ styling για εξαιρετικό 
κράτημα και πολύ λάμψη. Μπορεί να 
κρατήσει κάθε στυλ.

STYLING

75 ml

75 ml

75 ml

75 ml

150 ml

HOLD

HOLD

HOLD

HOLD

HOLD

SHINE

SHINE

SHINE

SHINE

SHINE
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1922 by 
J.M.Keune

GROOMING

SUPERIOR SHAVING CREAM 
Για βαθύ ξύρισμα. Το Bisabolol προστατεύει το δέρμα από τους 
ερεθισμούς που προκύπτουν κατά το ξύρισμα και η γλυκερίνη 
ενυδατώνει ακόμα και το πιο ξηρό και ευαίσθητο δέρμα.

BEARD BALM 
Balm με απαλό κράτημα και φυσικό αποτέλεσμα. Το 
βούτυρο καριτέ ενυδατώνει και θρέφει τo γένι. Το έλαιο από 
γλυκό αμύγδαλο, το έλαιο καρύδας και το κερί μέλισσας 
δίνουν φυσικό κράτημα. Περιέχει λάδι αβοκάντου και 
βερίκοκου

BEARD OIL 
Πλόυσιο μείγμα ελαίων για μια περιποιημένη γενειάδα. Το έλαιο 
από γλυκό αμύγδαλο, μαλακώνει, ενυδατώνει και προσθέτει
φυσική λάμψη. Περιέχει λάδι αβοκάντου και βερίκοκου

150 ml

75 ml

50 ml

HOLD

HOLD

SHINE

SHINE

  

50 ml
250 ml

1000 ml

50 ml
250 ml

1000 ml

REFRESHING

REFRESHING SHAMPOO 
Το Refreshing Shampoo είναι ένα
αναζωογονητικό σαμπουάν που δημιουργεί
μια αίσθηση υπεραιμίας στο τριχωτό.
Περιέχει μινθόλη και μέντα και χαρίζει
μια φρέσκια εμπειρία κατά την χρήση.
Εμπλουτισμένο με Κρεατίνη και Κάνναβις.

REFRESHING CONDITIONER 
Μετά το σαμπουάν προτείνετε στον πελάτη
σας αυτό το δροσερό μαλακτικό για μια
έξτρα δόση φρεσκάδας. Τονώνει και
ενυδατώνει τα μαλλιά και το τριχωτό της
κεφαλής. Περιέχει Κρεατίνη, Κάνναβις,
μινθόλη και μέντα.

1922 by 
J.M.Keune

COLOR

Η ΣΕΙΡΆ ΒΆΦΏΝ 1922 BY J.M. KEUNE COLOR

ΆΠΟΤΕΛΕΙΤΆΙ ΆΠΟ ΠΕΝΤΕ ΧΡΏΜΆΤΆ 

(ΚΑσΤΑνό σΚόύρό, ΚΑσΤΑνό, ΚΑσΤΑνό ΑνόΙΧΤό, 

ΞΑνθό σΚόύρό, ΞΑνθό). 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΆΣΙΆΣ ΕΙΝΆΙ ΓΡΗΓΟΡΟΣ - ΜΟΝΟ ΠΕΝΤΕ

ΛΕΠΤΆ. ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΆ ΕΙΝΆΙ ΦΥΣΙΚΟ

ΚΆΙ ΕΙΝΆΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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Now you can round off a great grooming routine with our new 1922 by J.M. Keune Eau de Toilette. 

This isn’t an aftershave. It’s a true eau de toilette blended by our expert perfumers to smell great on 

men’s bodies. So you can enhance the scent of 1922 by J.M. Keune hair and beard care, and styling 

products you already use.

This fresh, earthy and warm scent starts with light, earthy top notes. As it warms on your skin, you get 

rich woody middle notes, including sandalwood and cedar. Supporting those classic scents are base 

notes that include musk leather.  

Give it a try and let us know what you think on Facebook and Instagram at 1922 by J.M. Keune.

We tend to be rather humble in the netherlands, 
but We are quite proud of the neW scent We’ve 
created, personally developed by GeorGe Keune sr.

YOUR NEw  
FAVORITE SCENT

1922 by 
J.M.Keune
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Jack Dean
man

Jack Dean Pompadour Comb
The Pompadour Comb is effective for creating the perfect 
lines in the hair to achieve the pompadour style - a strong, 
classic look in male grooming.

High quality comb with 8 widely-spaced teeth
Comfortable grip makes the comb easy to hold
Perfect for distributing wet products through
 the hair

Comb Length: 85mm

D25 Fantail Comb
Designed for durability and precision, the Denman 
Combs range is a comprehensive range of professional 
grade combs. The teeth of our combs are smooth and 
round-ended and are kind to scalp and hair.  

• What is it best for: Styling, Teasing, Detangling & 
Combing Through Product  

• Wide teeth gently penetrate hair  
• Double-pronged fantail section, teases and styles 
• Smooth, round-ended teeth are kind to scalp and 

hair  
• Wash in warm, soapy water. Rinse and leave to dry 

away from direct heat and sunlight.  
• Gloss finish
• Made from high impact material  
• Comb Length: 204mm

Zoot Comb
The “Number 1” universal cutting comb that can be used 
with a clipper or with scissors over comb. Designed for 
both lefties & righties and it is equipped with an additional 
fine-tooth finishing comb in the handle.

• The Zoot Comb System comes with the Zoot Comb 
(Number 1) as well as 3 clipper guards to trans-
form the comb into a “Number 2” (Red), “Number 3” 
(White) or “Number 4” (Blue)

• The is the Swiss army knife of men’s haircutting and 
one comb is all that is needed to complete a cut.

• The unique, patented guard system moves the guard 
from the clipper to the comb for fast, easy, precise 
tapering every time with both clippers and shears – 
versatility.

• Innovative tooth design allows for precision and speed 
on all hair types and textures.

• Colour: Various
• Comb Length: 21.5cm

D17 Curl Tamer
The ultimate comb for separating, sculpting and vo-
lumising curls. Perfect for detangling and sculpting 
wet curls. 
 
• What is it best for: Root Lift, Volume and 

Sculpted Curls  
• Extra- long teeth are ideal for penetrating and 

volumising naturally curly or permed hair  
• Wide spaced teeth gently detangle and sculpt 

wet hair  
• Firm yet flexible material gently responds to 

hair texture and density 
• Texture grip and matt finish maintains control 

when using wet products   
• Wash in warm, soapy water. Rinse and leave to 

dry away from direct heat and sunlight.  
• Matte finish  
• Heat, chemical and impact resistant  
• Comb Length: 179mm

Jack Dean
man

Jack Dean Fade Brush
Perfect brush for perfect fades.

The Jack Dean Fade Brush is simply designed to help you 
make perfect fades every time.

Extra-soft bristles gently remove cut hair so you can check 
your work is looking spot on, while the handle features the 
classic Denman tear-drop shape for better comfort and con-
trol.

Jack Dean Club Brush
Made from luxury Italian Beechwood, the Jack Dean Club Brush is tufted with 100% natural 
bristle which conditions and adds shine during styling. Each brush is made with FSC Certified 
Sustainably Sourced Beechwood.  

Perfect for:  Adding Shine , Smoothing, Polishing, Styling 

• Natural bristle works with your hair’s own oils to create gloss and shine   
• Natural bristle glosses over the hair’s cuticle for a smoother look   
• Remove loose hair with a comb  
• FSC Certified Sustainably Sourced Beechwood  
• Luxury Laser-engraved branding  
• Brush Length: 180mm
• Brush Width: 55mm

The D14 Maxwell Brush
Created in honour of Maxwell Rainey OBE who led Denman for over 30 
years. The Maxwell is a limited edition styling brush with a stag motif in 
black. Made from warm rosewood, each compact styling brush is unique 
due to its wood grain. We are pleased to offer this limited edition of 500 
brushes.

The Maxwell is a small styling brush with 5 rows of sculpted round-end-
ed nylon pins. Our definitive hairbrush in miniature, the D14 styles, 
shapes and sculpts. Perfect for use with a hairdryer.

The D14 Maxwell Brush
Made from luxury Italian Beechwood, the Jack Dean Military Brush is 
tufted with 100% natural bristle which conditions and adds shine during 
styling. Each brush is made with FSC Certified Sustainably Sourced 
Beechwood.  

Perfect for: Adding Shine, Smoothing, Polishing, Styling 

• Natural bristle works with your hair’s own oils to create gloss and 
shine   

• Natural bristle glosses over the  hair’s cuticle for a smoother look   
• Remove loose hair with a comb  
• FSC Certified Sustainably Sourced Beechwood  
• Luxury Laser-engraved branding  
• Brush Length: 110mm
• Brush Width: 60mm

153152



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

salon 
furniture
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ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού STYLING CHAIRS

LA PIÙ BELLA DEL REAME PLUS
P3588PL
design Giovannoni Design
BOHEME COLLECTION
 
# 86,5 cm  & 65 cm  " 71,4 cm

ALU CHAIR
P31781
design Giovannoni Design
ALUGREEN COLLECTION
 
#90-100 cm  & 62 cm  " 60 cm

GREEN HUG
P3175
design Giovannoni Design
GREEN FIRST COLLECTION
 
#79-90cm  & 61 cm  " 61 cm

BOOMERANG SOFT
P3592
design Giovannoni Design
GREEN FIRST COLLECTION
 
#81cm  & 59 cm  " 59,5 cm

LA PIÙ BELLA DEL REAME
P3588
design Giovannoni Design
BOHEME COLLECTION
 
# 86,5 cm  & 65 cm  " 71,4 cm

LORD WELLINGTON
P3590
design Giovannoni Design
OLD SMOKE COLLECTION
 
# 80 cm  & 64 cm  " 61 cm

MUSETTE
P35821
design Elisa Giovannoni
BOHEME COLLECTION
 
#80-96cm  & 46 cm " 69 cm

LOOK
3350
design Didier Gomez

 
#82-93cm  & 65 cm " 62 cm

RELOOKAGE
3351
design Maletti Creative Team

 
#82-93cm  & 65 cm " 62 cm

MIMÌ
P35841TRP
design Elisa Giovannoni
BOHEME COLLECTION
 
# 80-96 cm  & 63 cm  " 66,5 cm

EUFEMIA
P35831
design Elisa Giovannoni
BOHEME COLLECTION
 
# 80-96 cm  & 46 cm  " 70 cm

MUSETTE REC.
P3587
design Elisa Giovannoni
BOHEME COLLECTION
 
# 84-100 cm  & 68-84 cm  " 68 cm

STYLING CHAIRS

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

157156



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού STYLING CHAIRS

POMPADOUR
3372
design Maletti Creative Team
 
#92-103 cm & 65 cm " 60 cm

ANGELINA REC.
3356
design Matta e Varaschin
JUST COLLECTION
 
#83-94 cm & 70 cm " 70 cm

PALOMA REC.
33621
design Maletti Creative Team
 
#97-106 cm & 60 cm " 85 cm

ANGELINA
3359
design Matta e Varaschin
JUST COLLECTION
 
#79-90 cm & 60 cm " 66 cm

PALOMA
3360
design Maletti Creative Team
 
#79-90 cm & 62 cm " 85 cm

MODERN
P3170
design Philippe Starck
MODERN COLLECTION
 
#84-95 cm & 55 cm " 60 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούSTYLING CHAIRS

PLEXI
3378
design Maletti Creative Team

 
#86-97 cm & 59 cm " 64 cm

JENNY
3381
design Maletti Creative Team

 
#79-90 cm & 60 cm " 61 cm

STRIPTEASE
3380
design Maletti Creative Team

 
#79-90 cm & 60 cm " 65 cm

LIONESS EL REC
3366
design Maletti Creative Team

 
#103-114 cm & 67 cm " 65 cm

ECO FUN CHAIR
P3581
design Christophe Pillet
ECOFUN COLLECTION
 
#85-96 cm & 62 cm " 63 cm

LIONESS
3365
design Maletti Creative Team

 
#85-96 cm & 67 cm " 63 cm
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ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού STYLING CHAIRS

GLOBE REC.
32931
design Maletti Creative Team
 
#98-109 cm & 73,5 cm " 60 cm

GLOBE
3286
design Maletti Creative Team
 
#83-94 cm & 67 cm " 60 cm

MORPHEUS
3310
design Maletti Creative Team
 
#83-94 cm & 62 cm " 62 cm

KATY
3219
design Maletti Creative Team
 
#87-98 cm & 62 cm " 58,5 cm

TULIPA
3413
design Maletti Creative Team
 
#80-91 cm & 61 cm " 67 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούSTYLING CHAIRS

COLOMBINA
S3404
 
#81-92 cm & 52 cm " 65 cm

ANNETTE
S33961
 
#87-98 cm & 56 cm " 70 cm

CARUSO
S34151
 
#87-98 cm & 63 cm " 65 cm

RIALTO RECLINABILE
S3403
 
#89-199 cm & 68-78 cm " 74 cm

RIALTO
S34001
 
#88-99 cm & 66 cm " 66 cm

MONIQUE
S33981
 
#86-97 cm & 53 cm " 65 cm
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ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού CHAIR BASES

OPERA
P37962
 
#45 cm & 52 cm " 52 cm

SQUARE ALU
P3799
 
#45 cm & 52 cm " 52 cm

ASTRO BLOCK
37793
 
#45 cm & 52 cm " 52 cm

SQUARE HUG
P3798
 
#45 cm & 52 cm " 52 cm

PASSE-PARTOUT
3784
 
#45 cm & 52 cm " 52 cm

MARE BLOCK
37653
 
#45 cm & 52 cm " 52 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούCHAIR BASES

MODERN
P37612
 
#45 cm & 52 cm " 52 cm

LUNA BLOCK
37782
 
#45 cm & 52 cm " 52 cm

TERRA BLOCK SATIN
37594
 
#45 cm & 52 cm " 52 cm

STELLA GAS
37722
 
#45 cm & 52 cm " 52 cm
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ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

BARBER CHAIRS

ZERBINI 1906
P70322C
design Elisa Giovannoni
BOHEME COLLECTION
 
#110 cm & 120 cm " 72 cm

SPORTING
30303
design Maletti Creative Team
 
#102-108 cm & 113 cm " 75,5 cm

ZEUS
P34043
design Maletti Creative Team
 
#90-108 cm & 100 cm " 71 cm

ZERBINI 1906 CAPITONNÉ
P7033C
design Elisa Giovannoni
BOHEME COLLECTION
 
#110 cm & 120 cm " 72 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

BARBER CHAIRS

SIGMA
30284
design Maletti Creative Team
 
#100-116 cm & 112 cm " 66 cm

ZEUS EASY
S3414
 
#90-108 cm & 112-148 cm " 71 cm

VESPABIKE
VESPABIKE
 
Kids styling chair. Structure in wood and
metal. Seat in polyurethane foam. Ecoleather
upholstery.

#70 cm & 35 cm " 75 cm
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ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

ALOE TALL P3006

design Elisa Giovannoni
PRESENCE PARIS
 
# 72 cm  & 40 cm  " 46 cm

ALOE SHORT P3007

design Elisa Giovannoni
PRESENCE PARIS
 
# 45-58 cm  & 46 cm  " 54 cm

MADRE STOOL 3447

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 44,5-57,5 cm  & 59 cm  " 59 cm

STOOLS

YOU 3440

design Didier Gomez
MALETTI
 
# 65-90 cm  & 29 cm  " 33 cm

SIENA  S3450
 
design Maletti Creative Team
MALETTI

# 55-75 cm & 47 cm  " 34 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

AFTER TOMORROW 3436

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 52-70 cm  & 38,5 cm  " 41 cm

RING 3439

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 61,5-87 cm  & 60 cm  " 60 cm

SGABI/SIENA COLOR 3450

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 80-92 cm  & 62 cm  " 66 cm

STOOLS
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ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

STOOLS

RING 
3439

# 61-87  cm  & 60 cm  " 60 cm

AFTER TOMORROW 
3436

# 61-87  cm  & 60 cm  " 60 cm

SIENA
S3450

# 55-75  cm  & 47 cm  " 34 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

OUVERTURE SOFA LARGE P3212

design Elisa Giovannoni
PRESENCE PARIS
 
# 83 cm  & 80 cm  " 160 cm

OUVERTURE SOFA SMALL P3210

design Elisa Giovannoni
PRESENCE PARIS
 
# 83 cm  & 80 cm  " 80 cm

OUVERTURE POUF SMALL P3210

design Elisa Giovannoni
PRESENCE PARIS 

# 43 cm  & 80 cm  " 80 cm

OUVERTURE POUF LARGE P3212

design Elisa Giovannoni
PRESENCE PARIS 

# 43 cm  & 80 cm  " 160 cm

RECEPTION 
SITTING
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ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού RECEPTION 

SITTING

GOVINDA 3 9331 
GOVINDA 2 9321

design Maletti Creative Team
MALETTI
3 # 82 cm  & 65 cm  " 180 cm
2 # 82 cm  & 65 cm  " 120 cm

GOVINDA 1 9311

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 82 cm  & 65 cm  " 60 cm

POUF 2 9320

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 43 cm  & 49,5 cm  " 123 cm

MODERN P3207

design Philippe Starck
PRESENCE PARIS
 
# 83 cm  & 73 cm  " 63 cm

AZALEA 3289

design Maurizio Macciocchi
MALETTI
 
# 78 cm  & 62,6 cm  " 72 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούRECEPTION 

SITTING

BIG STONE 3992

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 43,5 cm  & 85,6 cm  " 135,6 cm

LITTLE STONE 3991

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 43,5 cm  & 75,5 cm  " 75,3 cm

GREEN CLIP P3176

design Giovannoni Design
PRESENCE PARIS
 
# 74 cm  & 62 cm  " 55 cm
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ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού RECEPTION 

SITTING

DOGE 1 S34621

1 single waiting chair. Upholstery 
black and white eco-leather. Metal 
chromed feet.
 
# 65 cm  & 75 cm  " 75 cm

DOGE 2

Modular waiting sofa 2 places.
Upholstery black and white eco-le-
ather.Metal chromed feet.
 
# 65 cm  & 75 cm  " 150 cm

MORO 1  S3463 

1 single waiting chair. Upholstery 
eco-leather.Metal cromed feet.I
 
# 78 cm  & 67 cm  " 90 cm

MORO 2  S3464 

Waiting sofa 2 seater. Upholstery 
eco-leather.Metal cromed feet.
 
# 78 cm  & 67 cm  " 155 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούRECEPTION 

SITTING
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Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

WASH UNITS

SKYWASH PRIMA CLASSE AIR MSG 4611
SKYWASH PRIMA CLASSE COMFORT 4612
SKYWASH PRIMA CLASSE FIX 4613
design Maletti Creative Team
 
#100,5 cm & 130 cm " 70 cm

LORD NELSON P4585
LORD NELSON COMFORT P4584
design Giovannoni Design
OLD SMOKE COLLECTION
 
#97 cm & 135 cm " 86 cm

GREEN STAR CLASS AIR P45771
GREEN STAR CLASS COMFORT P457751
design Giovannoni Design
GREEN FIRST COLLECTION
 
#97 cm & 126-183 cm " 73 cm

ALUWASH STAND P4582
ALUWASH STAND COMFORT P4583
design Giovannoni Design
ALUGREEN COLLECTION
 
#97 cm & 135 cm " 77 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

WASH UNITS

MARIA C. AIR MASSAGE P8358 
MARIA C. COMFORT P8357
MARIA C. FIX P8356
design Elisa Giovannoni
PRESENCE PARIS
 
# 98 cm  & 78 cm  " 153 cm

RENATA T. AIR MASSAGE P8354
RENATA T. COMFORT P8353
RENATA T. FIX P8352
design Elisa Giovannoni
PRESENCE PARIS
 
# 98 cm  & 75 cm  " 153 cm

CARROSSE AIR MASSAGE P8348 
CARROSSE COMFORT P8350
design Elisa Giovannoni
PRESENCE PARIS
 
# 155 cm  & 75 cm  " 153 cm

BERGÈRE AIR MASSAGE P8347
BERGÈRE COMFORT P8351
design Elisa Giovannoni
PRESENCE PARIS
 
# 115 cm  & 75 cm  " 153 cm
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ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

WASH UNITS

MERCURY AIR MASSAGE 4334
MERCURY COMFORT 4333
design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 180,2-193,6 cm  & 97,8 cm  " 75 cm

SPECIFIC HAIR WATER SYSTEM 4580
design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 121 cm  & 50 cm  " 50 cm

MADRE 4390
design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 96 cm  & 160 cm  " 78 cm

ZEN AIR MASSAGE 4393
ZEN COMFORT 4391 
design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 97 cm  & 132 cm  " 75 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

LUXOR SOFT AIR MASSAGE PLUS 4396
design Matta e Varaschin
MALETTI
 
# 97 cm  & 120-168 cm  " 72 cm

WASH UNITS

SHIATSU 4231
design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 104 cm  & 126-174 cm  " 68 cm

LUXOR MASSAGE PLUS 4397
LUXOR COMFORT PLUS 4395
design Matta e Varaschin
MALETTI
 
# 97 cm  & 120-168 cm  " 72 cm

OREGON AIR MASSAGE 4434
OREGON MASSAGE 4433
OREGON COMFORT 4432
design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 97 cm  & 127,5-165 cm  " 70 cm
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Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού WASH UNITS

OREGON PLUS 4431
OREGON 4430
design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 97 cm  & 127,5-165 cm  " 70 cm

REVENGE PLUS 4441
REVENGE 4440
design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 97 cm  & 128-165 cm  " 70 cm

SKYWASH FASHION FIX 4596
design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 104 cm  & 126-174 cm  " 68 cm

REVENGE AIR MASSAGE 4444
REVENGE MASSAGE 4443
REVENGE COMFORT 4442
design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 97 cm  & 128-165 cm  " 70 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούWASH UNITS

UP & DOWN AIR MASSAGE 4553
UP & DOWN COMFORT 4554
design Maletti Creative Team
 
# 86-111 cm  & 152 cm  " 75,5 cm

330 AIR MASSAGE 45272
330 COMFORT 45063
330 FIX 4547
design Maletti Creative Team
 
# 97 cm  & 122 cm  " 72 cm (65 cm - 1 armrest)

SKYWASH FASHION COMFORT 4598
SKYWASH FASHION AIR MASSAGE 4600
design Maletti Creative Team
 
# 104 cm  & 126-174 cm  " 68 cm
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ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού WASH UNITS

SKYWASH SWING FIX 4590
design Maletti Creative Team
 
# 104 cm  & 126-174 cm  " 68 cm

SKYWASH SWING COMFORT 4594
SKYWASH SWING AIR MASSAGE 4592
design Maletti Creative Team
 
# 104 cm  & 126-174 cm  " 68 cm

SENSOR FIX RGB 4548
design Maletti Creative Team
 
# 98 cm  & 123 cm  " 76 cm

SENSOR AIR RGB 4528
SENSOR COMFORT RGB 4518
design Maletti Creative Team
 
# 98 cm  & 123 cm  " 76 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούWASH UNITS

ECO FUN WASH P4581
design Christophe Pillet
PRESENCE PARIS
 
# 95 cm  & 117 cm  " 63 cm

MODERN P4070
design Philippe Starck
MODERN COLLECTION
 
# 95 cm  & 115 cm  " 63 cm

BAHAMAS COMFORT 4353
BAHAMAS PLUS 4352
design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 101 cm  & 128,5-160 cm  " 55 cm

BAHAMAS 4351
design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 101 cm  & 128,5 cm  " 55 cm
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Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού WASH UNITS

GLOBE WHAT 4306
design Maletti Creative Team
 
# 103 cm  & 120 cm  " 61,7 cm

KATY LION PLUS 4450
design Maletti Creative Team
 
# 100 cm  & 110 cm  " 62 cm

KATY WHAT 4249
design Maletti Creative Team
 
# 100 cm  & 110 cm  " 62 cm

PALOMA WHAT 4335
design Maletti Creative Team
 
# 105 cm  & 117,9 cm  " 62 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούWASH UNITS

GLOBE LION PLUS 4460
design Maletti Creative Team
 
# 100 cm  & 117 cm  " 62 cm

MORPHEUS LION PLUS 4465
design Maletti Creative Team
 
# 100 cm  & 115 cm  " 62 cm

SUPER LION PLUS 4423
design Maletti Creative Team
 
# 98,5 cm  & 120-156 cm  " 59,5 cm

LION PLUS 4422
design Maletti Creative Team

# 98,5 cm  & 120 cm  " 59,5 cm
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ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού WASH UNITS

SOPRANO P8995
# 91-106 cm  & 86,5-133 cm  " 88-130 cm

SOPRANO EASY P8994
# 91-106 cm  & 86,5-133 cm  " 88-130 cm

SOPRANO BASIN P8993
# 104 cm  &67 cm  " 55 cm

GIANO 1346
# 87 cm  &60 cm  " 63 cm

1346

SOPRANO COMPLETE
design Maletti Creative Team

1

1

1

2

2

3

3

SOPRANO P8995
with option
SOPRANO BASIN P8993
Manicure
Pedicure
Facial treatment
Make Up
Chromo therapy
Washing
Styling
Head rest
Height electrical adjustment
180° rotation for styling
Electrical adjustment of the backrest
2 USB plugs
Hairdryer holder

SOPRANO EASY P8994
Manicure
Pedicure
Facial treatment
Make Up
Electrical adjustment 
of the backrest
Head rest
Chromo therapy

ACCESS 4510
design Maletti Creative Team
 
# 96,5-118,5 cm  & 57,7 cm  " 61,6 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούWASH UNITS

LAVASWING OL131702
design by Olymp
 
# 102 cm  & 67/140 cm  " 52,5 cm
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ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

RAVELLO MASSAGE S4515
 
# 105 cm  & 126 cm  " 73 cm

RAVELLO FIX S4520
 
# 105 cm  & 126 cm  " 73 cm

RAVELLO COMFORT EL S4516
 
# 105 cm  & 126 cm  " 73 cm

CANALGRANDE S4510
 
# 105 cm  &  127,5 cm   " 68 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού WASH UNITS

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούWASH UNITS

CAMALEONTE SWING EL S46061

Single wash unit. Electric leg rest. Chair flips 
open to facilitate inspection. Extra strength 
and extended legrest. Wash basin tilting 
white ceramic. Upholstery black eco-leather.
 
# 96 cm  &  123-167 cm     " 72 cm

CAMALEONTE SWING FIX S46051

Single wash unit. Chair flips open to facilitate in-
spection. Wash basin tilting white ceramic. Uphol-
stery black eco-leather.
 
# 96 cm  & 123 cm  " 72 cm

CASANOVA S45303

Single wash unit with black structure, white cera-
mic tilting basin. Casanova chair. Upholstery black 
eco-leather.
 
# 95 cm  &  117,4 cm    "  63,4 cm

NECK SALCOL4510A

Silicone neck holder for washbasin.
 
# 6 cm  &  10 cm    "  15 cm
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Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού WASH UNITS

CAMALEONTE FASHION EL S46091

Single wash unit. Electric leg rest. Armrest with polished 
aluminium finishing. Chair flips open to facilitate inspection. 
Extra strength and longer of the leg rest. Wash basin tilting 
white ceramic. Upholstery black eco-leather.
 
# 96 cm  &  123-167 cm     "  70,5 cm

BETWEEN S4509
“Canalgrande” fiberglass cabinet.
 
# 58 cm &  74 cm " 39,5cm

AMONG  S4514
“Ravello” fiberglass cabinet.
 
# 58 cm &  74 cm " 39,5cm

CAMALEONTE FASHION FIX S46081

Single wash unit. Armrest with polished aluminium 
finishing. Chair flips open to facilitate inspection. 
Wash basin tilting white ceramic. Upholstery black 
eco-leather.
 
# 96 cm  & 123 cm  "  70,5 cm
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ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού STYLING UNITS

MINIMAL OBLÓ SINGLE P5053
CONSOLLE P5072+ BOX P5073
design Elisa Giovannoni
oblò # 95,5 cm & 4 cm  " 95,5 cm
consolle # 80,5 cm & 33 cm  " 99 cm
box   # 57,5 cm & 33 cm  " 35 cm

OVAL 15161
design Elisa Giovannoni
OLD SMOKE COLLECTION
# 143 cm & 31 cm  "145 cm

SQUARE 15191
design Elisa Giovannoni
OLD SMOKE COLLECTION
# 185 cm & 31 cm  "141 cm

MINIMAL QUADRA SINGLE P5070
MINIMAL QUADRA DOUBLE P5071
design Elisa Giovannoni
single # 195 cm & 33 cm  " 99 cm
double # 195cm & 33 cm  " 1240 cm

STYLING UNITS

THE MIRROR ISLAND P1513
design Maletti Creative Team
# 205 cm & 106 cm  "64 cm

GRISETTE P50401
design Giovannoni Design
BOHEME COLLECTION
# 167 cm & 50 cm  "67 cm

MARCELLO WALL DOUBLE P5043
design Elisa Giovannoni
BOHEME COLLECTION
#180 cm & 2,4 cm  " 220 cm

MARCELLO WALL P5042
design Elisa Giovannoni
BOHEME COLLECTION
#180 cm & 2,4 cm  " 92 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

191190



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

BREDA WALL P5022
design Elisa Giovannoni
PRESENCE PARIS 
# 202 cm  & 28 cm  " 110 cm

BREDA CENTRAL P5023
design Elisa Giovannoni
PRESENCE PARIS 
# 220 cm  & 49 cm  " 150 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού STYLING UNITS

GRIMHILDE PLUS P50521
design Elisa Giovannoni
BOHEME COLLECTION 
# 206 cm  & 48 cm  " 136 cm

GRIMHILDE WALL P50501
design Elisa Giovannoni
BOHEME COLLECTION 
# 180 cm  & 75 cm  " 101 cm

STYLING UNITS
ΕΞοπλισΜοσ

κοΜΜώτΗριού

RODOLFO DOUBLE FREESTANDING P5039
design Elisa Giovannoni
PRESENCE PARIS 
# 220 cm  & 58 cm  " 220 cm

RODOLFO WALL DOUBLE P5037
design Elisa Giovannoni
PRESENCE PARIS 
# 220 cm  & 23 cm  " 220 cm

RODOLFO WALL SINGLE P5036
design Elisa Giovannoni
PRESENCE PARIS 
# 202 cm  & 23 cm  " 110 cm
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Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού STYLING UNITS

LOUISE II 14110
LOUISE II PLUS 14111
design Maletti Creative Team
GOLDENIGHT COLLECTION
 
# 194 cm  & 35 cm  " 230 cm

LOUISE I 14080
LOUISE I PLUS 14081
design Maletti Creative Team
GOLDENIGHT COLLECTION
 
# 211 cm  & 30 cm  " 98 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούSTYLING UNITS

VILLAGE 1402
design Maletti Creative Team
 
# 210 cm  & 40 cm  " 220 cm

VICTORIA 1400
design Maletti Creative Team
 
# 210 cm  & 40 cm  " 110 cm
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ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού STYLING UNITS

DOMINUS A PARETE 1463
design Maletti Creative Team

 
# 250 cm  & 29 cm  " 120 cm

DOMINUS MAKE UP 1467
design Maletti Creative Team

 
# 250 cm  & 29 cm  " 120 cm

DOMINUS CENTRALE 1465
design Maletti Creative Team

 
# 250 cm  & 63 cm  " 132 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούSTYLING UNITS

ECLIPSE 2 1458
design Maletti Creative Team
 
# 210 cm  & 66 cm  " 79 cm

ECLIPSE 1459
design Maletti Creative Team
 
# 189 cm  & 41 cm  " 79 cm

CAADRE P1050
design Philippe Starck
PRESENCE PARIS 
# 195 cm  & 11 cm  " 105 cm
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Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ACCADEMIA 1314
design Matta e Varaschin
 
# 180 cm  & 51 cm  " 94 cm

GIANO WHEELS 1349
design Maletti Creative Team
 
# 192 cm  & 63 cm  " 60 cm

GIANO 1346
design Maletti Creative Team
 
# 187 cm  & 60 cm  " 63 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού STYLING UNITS

ECO FUN STYLING P1581
design Christophe Pillet
PRESENCE PARIS
 
# 181 cm  & 32 cm  " 105 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

ERMITAGE WHITE/BLACK 1506
design Maletti Creative Team
 
# 208 cm  & 27,5 cm  " 88 cm

MOMA WHITE/BLACK 1510
design Maletti Creative Team
 
# 210 cm  & 25 cm  " 80 cm

PRINCESS 1508
design Maletti Creative Team
 
# 208 cm  & 27,8 cm  " 88 cm

STYLING UNITS

VANITY 1455
design Maletti Creative Team
MALETTI 
# 230 cm  & 26,5 cm  " 63 cm
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ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού STYLING UNITS

BRENTA S1512
Polished extruded aluminium frame. 
Safety mirror. Die cast steel poli-
shed shelf and legs. Chromed metal 
footrest. 
# 240 cm  & 25 cm  " 65 cm

TREVI EASY | BLACK  S1549A
Single wall styling unit. Structure curved shaped 
aluminium frame. 
# 208 cm  & 11,5 cm  " 96 cm

LIDO PLUS  S1543
Single wall styling unit. Frame in poli-
shed stainless steel. Shelf in polished 
aluminium with hairdryer holder. 
# 210 cm  & 3 cm  " 80 cm

TREVI PLUS S1552A
Single wall styling unit. Structure curved shaped 
aluminium frame. Polished aluminium shelf with 
hairdryer holder. 
# 208 cm  & 11,5 cm  " 96 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούSTYLING UNITS

FLORIAN PLUS S1541
Single wall styling unit. Structure curved shaped 
painted aluminium frame 
# 208 cm  & 11,5 cm  " 96 cm

PORTOFINO S1561
Single wall styling unit. Cast aluminium shelf. 
Hairdryer holder. Lower panel covered with black 
eco-leather. 
# 187 cm  & 25 cm  " 63 cm

FLORIAN EASY S1540
Single wall styling unit. Structure curved shaped 
painted aluminium frame 
# 208 cm  & 11,5 cm  " 96 cm

RAVENNA 145009900A
Single wall styling unit. Aluminium shelf. Hair-
dryer holder.  
# 180 cm  & 24,5 cm  " 65 cm

201200



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού TECHNICAL TABLES

BENOIT 4P P50571
design Elisa Giovannoni
BOHEME COLLECTION 

# 81-130 cm  & 53 cm  " 244 cm

COLLINE 4P P5055
design Elisa Giovannoni
BOHEME COLLECTIONS
 
Ø 135 cm  # 80 cm

DAUPHIN 51980
design Maletti Creative Team
 
# 80 cm  & 104 cm  " 220 cm

TECHNICOLOR 3 5138
TECHNICOLOR 2 5136
design Maletti Creative Team
 
3 # 81-130 cm  & 53 cm  " 302 cm
2 # 81-130 cm  & 53 cm  " 244 cm

TECHNICAL TABLES

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

GAUDÌ 5196

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 74 cm  & 80 cm  " 160 cm

DAUPHIN MIRROR 5159

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 45 cm  & 24 cm  " 32 cm

MARCELLO P5670

design Elisa Giovannoni
PRESENCE PARIS
 
# 47,5 cm  & 14 cm  " 35 cm

GAUDÌ MIRROR 5154

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 45 cm  & 35,5 cm  " 61 cm

203202



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού FOOTRESTS

HAL 1308

design Maletti Creative Team
MALETTI - EASYLINE
 
# 18,5 cm  & 21 cm  " 36 cm

MADAME 987801

design Maletti Creative Team
MALETTI - EASYLINE
 
# 16,5 cm  & 22 cm  " 36 cm

TT 1286

design Maletti Creative Team
MALETTI - EASYLINE
 
# 17,5 cm  & 21,5 cm  " 36 cm

RELAX APPCRO3000A

SALON ITALY 
# 8 cm  & 48 cm  " 38 cm

TAKEREST PORTAPHONO

SALON ITALY 
# 22,1 cm  & 0,6 cm  " 9 cm

TT DOUBLE 1384

design Maletti Creative Team
MALETTI - EASYLINE
 
# 16 cm  & 60 cm  " 36 cm

FOOT DREAM 1331

design Ross Lovegrove
MALETTI
 
# 17 cm  & 20 cm  " 40 cm

DROP 1032

design Maletti Creative Team
MALETTI - EASYLINE
 
# 17 cm  & 20 cm  " 40 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούRECEPTIONS DESK

OUVERTURE  P5029M
OUVERTURE  P5029L

design Giovannoni Design
PRESENCE PARIS
# 110 cm  & 58 cm  " 170 cm
# 110 cm  & 61,5 cm  " 300 cm

OUVERTURE EASY  P50291

design Giovannoni Design
PRESENCE PARIS

# 110 cm  & 58 cm  " 160 cm

MARIE 5184

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 102 cm  & 60 cm  " 200 cm

205204



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού RECEPTIONS DESK

TWIST 5122

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 105,8 cm  & 92 cm  " 137 cm

TAO DESK 5185

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 107 cm  & 70 cm  " 151,5 cm

PANDORA 5131

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 110 cm  & 73 cm  " 240 cm

PANDORA SLIM 5141

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 105 cm  & 75 cm  " 140 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούRECEPTIONS DESK

QUADRA 5810

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 106 cm  & 52 cm  " 112 cm

ECO GREEN 5792

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 106 cm  & 67 cm  " 176 cm

BRIDGE BLACK / GREY 5121

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 109 cm  & 52,8 cm  " 140 cm

PACK 5127

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 103,8 cm  & 53 cm  " 135,8 cm

207206



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού RECEPTIONS DESK

OPERA  S5000

Reception. Matt black laminate structure.Padded 
black eco-leather front panel.

# 104 cm  & 55 cm  " 136 cm

RECEPTIONS DESK

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

LAGUNA EASY  S5002

Reception. Laminate structure. 

# 103 cm  & 54 cm  " 110 cm

LAGUNA PLUS  S5003

Reception. Laminate structure. Front with mirror 
and shiny frame aluminum effect

# 103 cm  & 54 cm  " 110 cm

209208



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού BACKWASH

CABINETS

1

2

3 4

5

6

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούBACKWASH

CABINETS

211210



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού BACKWASH

CABINETS

555

1
2

3

4666

DUNE COMPLETE

design Maletti Creative Team
MALETTI
 

1  DUNE BASIN 4732M4 
# 62 cm  & 37 cm  " 80 cm

2  DUNE STANDARD 4730M2 
# 62 cm  & 37 cm  " 80 cm

3  DUNE TOWEL 4734M4 
# 62 cm  & 37 cm  " 80 cm

4  DUNE NOOK 4781M1 
# 192 cm  & 37 cm  " 40 cm

5  DUNE UPPER CABINET 4772M2 
# 57 cm  & 37 cm  " 80 cm

6  EXPO 2 4973 
# 73 cm  & 23,5 cm  " 80 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούBACKWASH

CABINETS

1 1 1

1

2

4

3

4

5

SOFT LIGHT COMPLETE

design Maletti Creative Team
MALETTI
 

1  SOFT LIGHT TOP 4974 
# 69,5 cm  & 36,5 cm  " 80 cm

2  SOFT LIGHT MID 4976 
# 60 cm  & 23,4 cm  " 80 cm

3  SOFT LIGHT BASIN 4977 
# 65 cm  & 45 cm  " 80 cm

4  SOFT LIGHT CABINET 4978 
# 65 cm  & 45 cm  " 80 cm

5  SOFT LIGHT ECO 4979 
# 65 cm  & 45 cm  " 80 cm

213212



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού BACKWASH

CABINETS

RETRO LIGHT 4

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 215 cm  & 44 cm  " 320 cm 1  BASIN 4869 

# 95 cm  & 44,5 cm  " 80 cm

2  CABINET 4878 
# 80 cm  & 44,5 cm  " 80 cm

3  EXPO 4865 
# 135 cm  & 29 cm  " 82 cm

4  EXPO AGG. 4867 
# 135 cm  & 29 cm  " 79,5 cm

1 2
22

4 4 43

1  + 3  RETRO LIGHT 1  
# 215 cm  & 44 cm  " 80 cm

1  + 2  + 3  +      RETRO LIGHT 2  
# 215 cm  & 44 cm  " 160 cm

4   

BACKWASH
CABINETS

MISTRAL 1 4969+4953
design Maletti Creative Team 
# 183 cm  & 45 cm  " 80 cm

MISTRAL 1 BASIN 4969+4952
design Maletti Creative Team 
# 183 cm  & 45 cm  " 80 cm

ALASKA 1 4969+4944
design Maletti Creative Team 
# 210 cm  & 44 cm  " 80 cm

ALASKA 1 BASIN 4969+4942
design Maletti Creative Team 
# 210 cm  & 44 cm  " 80 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

215214



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού SALON

CABINETS

MONEY
S5005
 
# 100 cm  & 40 cm  " 80 cm

BUILD YOUR SALON

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούSALON

CABINETS

SMART
S1575
 
# 190 cm  & 21,6 cm  " 75 cm

SMART DOUBLE
S1576
 
# 190 cm  & 60 cm  " 75 cm

CHEERY
S1789
 
# 88 cm  & 35 cm  " 40 cm

217216



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού BARBER STATION

Create your Barber Shopwith the 
furnishing complements in the 
Salonitaly collection.Practical and 
easy to use, working has never been 
easier! Barber’s unit. Wood-finish 
laminate frame. Complete with wash 
basin.

BARBER STATION

BASCULANTE MOTORIZZATO 
P4345 / 31458

Cabinet with electrical tilting basin
 
# 90 cm  & 35 cm  " 70 cm

FISSO  
P4345FIX / 31393

Cabinet with fix basin
 
# 90 cm  & 35 cm  " 70 cm

BARBER STATION
CABINET

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

MOBILE A GIORNO  
P4345ACC 
# 90 cm  & 35 cm  " 40 cm

MOBILE CON CASSETTI
P4345CAS 
# 90 cm  & 35 cm  " 40 cm

NERO IN APPOGGIO  
P4345LAV
Cabinet with black external basin 
# 90 cm  & 44 cm  " 70 cm

ROTONDO INCASSATO  
P4345EASY
Cabinet with round build in vasin 
# 90 cm  & 44 cm  " 70 cm

219218



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού BARBER STATION

COMPLEMENTS

FASCIA TAMPONE LK90 
P4345FAS

CLOSING PANEL
 
# 20,8 cm  & 1,8 cm  " 69,8 cm

SALVAPIANO IN VETRO
P4345TOP2

GLASS TOPL
 
# 1 cm  & 35 cm  " 150 cm

SALVAPIANO IN VETRO
P4345TOP

GLASS TOPL
 
# 1 cm  & 35 cm  " 40 cm

SALVAPIANO IN VETRO
P4345TOP1

GLASS TOP
 
# 1 cm  & 35 cm  " 150 cm

CAPPELLO
P43451CAP

Pelmet for barber station unit 
 
 " 150 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούBARBER STATION

COMPLEMENTS

GRUPPO 
P4345SPE

MIRROR
 
# 110 cm  & 2,5 cm  " 70 cm

PANNELLO EXPO 
P4345EXP

 
# 110 cm  & 17 cm  " 40 cm

PANNELLO CON BOISERIE
P43451BOI

Lateral dressing Panel for barber station Unit 
 
# 109 cm  & 17 cm  " 40 cm

221220



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού TROLLEYS

MIGNON TROLLEY P18503
design Giovannoni Design
BOHEME COLLECTION
# 90 cm  & 41 cm  " 41-63 cm

URBAN 1825
design Maletti Creative Team
# 80,9 cm  & 41 cm  " 41-63 cm

LOVELY TROLLEY 8378
design Maletti Creative Team
# 67 cm  & 40 cm  " 40 cm

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούTROLLEYS

COLORS 5066

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 81 cm  & 32 cm  " 42 cm

MIGNON COLOURING P1852

design Giovannoni Design
PRESENCE PARIS
 
Ø 30 cm # 83 cm 

MIGNON TABLE SHORT  P5011
MIGNON TABLE TALL  P5012

design Giovannoni Design
PRESENCE PARIS
Ø 40 cm # 56 cm 
Ø 40 cm # 75 cm 

MIGNON
SHORT P5034
design Giovannoni Design
BOHEME COLLECTION
# 93 cm & 29 cm " 45 cm

MIGNON P5034L
design Giovannoni Design
BOHEME COLLECTION
# 74 cm & 29 cm " 45 cm

MIGNON
DOUBLE SHORT P5065
design Giovannoni Design
BOHEME COLLECTION
# 110 cm & 29 cm " 45 cm

MIGNON
DOUBLE P5065L
design Giovannoni Design
BOHEME COLLECTION
# 91 cm & 29 cm " 45 cm

223222



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού TROLLEYS

MANHATTAN 1823/1820
made in Italy

Διαθέτει:
• 5 συρτάρια
• Μεταλλικός σκελετός
• Πλαστική επένδυση

# 86,5 cm  & 40 cm  " 35 cm

Προαιρετικά:

2 μπόλ με 
βάση από 
plexiglas

speedy που δεν 
γεμίζει τρίχες

Κλειδαριά 
συρταριών

N2 R3 N/B5 BN4B1

ROUTE66
OPTIONAL
HAIRPROOF WHEEL

GREAT 1808

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 85 cm  & 40 cm  " 40 cm

Προαιρετικά:

speedy που δεν 
γεμίζει τρίχες

SOHO

τρόλεϊ με περιοδικά με 6 συρτάρια

G202 W303 B200

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούTROLLEYS

UPGRADE STYLING B/N
made in Italy

UPGRADE COLORING N/B
made in Italy

UPGRADE STYLING R3
made in Italy

225224



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού TROLLEYS

UPGRADE STYLING
made in Italy
# 93 cm  & 52 cm  " 54 cm

Διαθέτει:

UPGRADE COLORING
made in Italy 
# 93 cm  & 52 cm  " 54 cm

Διαθέτει:

• Συρτάρι για ψαλίδια

• 3 θήκες για ψαλίδια, 4 θήκες για 
βούρτσες, 4 για χτενάκια με ουρά 
και 1 για χτένα

• Μεγάλο συρτάρι για πιστολάκια

• 2 θήκες από αλουμίνιο για 
σίδερα

• 1 θήκη για το πιστολάκι με 
τρύπες

• 4 θήκες για προϊόντα 
χτενίσματος

• Τροχός που δεν γεμίζει τρίχες

• 2 θήκες μετακινούμενες

• θήκες για ρολό

• Στήριγμα για τα συρτάρια

• Διαχωρισμός στα δύο από τα 4 
συρτάρια

• 3 θήκες γενικής χρήσεως

• 2 θήκες για μπολ βαφής με θήκες 
για πινέλα

• Τροχός που δεν γεμίζει τρίχες

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριούTROLLEYS

Προαιρετικά:

Διαθέτει:

τροχός speedy που 
δεν γεμίζει τρίχες

Προαιρετικά:

τροχός speedy που 
δεν γεμίζει τρίχες

ROLY POLY VINTAGE

ROLY POLY

R229M230G222

• 4 συρτάρια 
με 2 πλαϊνές 
θήκες για 
προϊόντα

B200 G202

227226



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού TROLLEYS

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

ZU272BL ZU295BLZU195

ZU216ST
• Χρώμα άσπρο

• Κλειστό από 3 πλευρές

ZU216O
•Κλειστό από 2 πλευρές

TROLLEYS
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ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

Τρόλεϊ βαφής µε 4 θέσεις για µπολ βαφής και 
κεντρικό µπόλ για πινέλλα

* Με το τρόλεϊ συμπεριλαμβάνονται 4 μπολ 
βαφής, κεντρικό μπολ, 2 πινέλα και ένα ρολό 
αλουμινόχαρτου.

Προαιρετικά:

τροχός speedy που 
δεν γεμίζει τρίχες

R205

R205

O203

O203

N207

N207

M400

M400

F500

R300

R300

G202

G202

JELLY FISH

TROLLEYS
ΕΞοπλισΜοσ

κοΜΜώτΗριού

ZU258

ZU52SV02 ZU54SV02 ZU256

ZU28V02ZU260ZU160

TROLLEYS

231230



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

EXPO 5 4965
EXPO 5 SLIM 4992

design Maletti Creative Team
MALETTI
# 210 cm  & 23,5 cm  " 78 cm
# 210 cm  & 23,5 cm  " 40 cm

EXPO 3 4969
EXPO 2 4973

design Maletti Creative Team
MALETTI 
# 130 cm  & 23,5 cm  " 80 cm
# 73 cm  & 23,5 cm  " 80 cm

IDEA 5326

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 8 cm  & 22 cm  " 80 cm

IDEA SMALL 5325

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 8 cm  & 22 cm  " 34 cm

DISPLAY UNITS
ΕΞοπλισΜοσ

κοΜΜώτΗριούDISPLAY UNITS

EXPO WOOD P5020M1

design Giovannoni Design
PRESENCE PARIS

# 220 cm  & 49 cm  " 40 cm

EXPO MIRROR 
BREDA WALL 5P P5030

design Giovannoni Design
PRESENCE PARIS

# 202 cm  & 29 cm  " 40 cm

EXPO MIRROR 
BREDA WALL 1P P5031

design Giovannoni Design
PRESENCE PARIS

# 202 cm  & 29 cm  " 40 cm

EXPO CASSETTI
BREDA WALL 1P P5017

design Giovannoni Design
PRESENCE PARIS

# 202 cm  & 34 cm  " 40 cm

EXPO WALL RODOLFO P5015

design Giovannoni Design
PRESENCE PARIS

# 200 cm  & 30 cm  " 110 cm

233232



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

HAIR STATION A9052P

design Maletti Creative Team 
# 136-168 cm  & 70 cm  " 56 cm

KONUS 6166

design Maurizio Macciocchi 
# 130-165 cm  & 46 cm  " 60 cm

KASKO 6169

design Maletti Creative Team 
# 74,5-164 cm  & 62-75 cm  " 60 cm

DRYERS & STYMERS

HAIR MASTER WALL OL060157

design Maletti Creative Team
design Olymp

HAIR MASTER OL060156

design Olymp

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

HAIR STATION WALL A9052M

design Maletti Creative team
MalettI
 
# 135-240 cm  & 164-170 cm  " 56 cm

ROLLERBALL F WALL 6083

design Takara Belmont
MALETTI
 
& 104 cm  Ø 49

ECOSHOWER SHOWER

Shower Head 100% recyclable with a eco-friendly 
design. A unique filtration-system makes the water 
cleane
 
# 12 cm  & 6 cm  " 12 cm

KONUS WALL 6167

design Maurizio Macciocchi
MALETTI
 
# 130 cm  & 163 cm  " 60 cm

MICRO MIST 6086

design Takara Belmont
MALETTI
 
# 131-146 cm  & 80 cm  " 69 cm

KASKO WALL 6170

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 135-240 cm  & 164-170 cm  " 36 cm

ROLLERBALL F 6048

design Takara Belmont
MALETTI
 
# 151-171 cm  & 57 cm  " 68 cm

DRYERS & STYMERS

235234



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

1  LOVELY 8376 + 2  LOVELY TROLLEY 8378

design Maletti Creative Team
MALETTI 
# 130 cm  & 50 cm  " 145 cm
# 67 cm  & 40 cm  " 40 cm (trolley)

1
2

MAGYC 1830

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 101 cm  & 31,5 cm  " 71,5 cm

EASYMANICURE EASYMA100

Manicure table with drawers on 
wheels. Salon Italy
 
# 73 cm  & 48 cm  " 98 cm

BABY 1832

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 77 cm  & 43 cm  " 43 cm

GRISETTE MANICURE P5054

design Giovannoni Design
PRESENCE PARIS
 
# 82 cm  & 55 cm  " 160 cm

NAILS MANICURE

ΕΞοπλισΜοσ
κοΜΜώτΗριού

NIAGARA 180 5102
NIAGARA 140 5101

design Marchese e D’Agata
MALETTI
 
# 220 cm  & 28 cm  " 180-140 cm

SPRING 5129

design Maletti Creative Team
MALETTI
 
# 174 cm  & 40 cm  " 130 cm

WATERFALLS

237236



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN

SENSUS N9032
SENSUS THERMIC N9032T
g cm 78,5 - j cm 189 - h cm 54/74

Multi-function 4 motors bed for facial, 
body-treatments and massage. Height, back-
rest and knees-part electrically adjustable.  
Gas-pump adjustable armrests. Mattress 
cover in soft-PU, fireproof and oil-resistant. 
Led-light around base.

OPTION
+thermic
+memory foam

NINFEA N9287
NINFEA N9287T
g cm 82 - j cm 200 - h cm 65/90
Multifunction treatment and massage bed 
with 3 motors. Metal structure covered with 
curved wooden structure, electrically ad-
justable height and backrest and  knees. 
Enclosed lower accessory compartment with 
drawer.

OPTION
+thermic
+memory foam
+white oak
+new old wood

SPA DESIGN

g cm78,5 - j cm 189 - h cm 62/82

Multi-purpose treatment bed with 4 motors 
Height adjustment: 62 - 82 cmGas pump 
powered height adjustable armrests. Mat-
tress size: 80cm x 192cm; comfort MULTY-
SOFT, PU-SOFT-TOUCH coatingFinish: White, 
Wengè, Grey Plexiglas-shockproof sliding 
panelsLED light accessories compartment

OPTION
+thermic
+paper holder
+memory foam
+hot caby

LAVANDA WELL N90011 3 MOT
LAVANDA WELL THERMIC N9001T  3 MOT
g cm 75 - j cm 202 - h cm 64/84

4 Motors couch with metal structure covered 
with white or wengè wood, for Face, Body, 
Massage treatments.Height, Backrest, Legs: 
electrically adjustable. Mattress in white-
PU: Soft-Touch, Fireproof, Oil-Resistant-
Base-shelf for Accessories.

OPTION
+thermic
+memory foam
+cradle
+ half moon
+ paper holder
+ wheels

IRIS
N90371

LAVANDA WELL
N90011

239238



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN

SPA VIP
N8396

DUBAI
N9035

SPA-VIP N8396
SPA-VIP THERMIC N8396T

STANDARD g cm 76 - j cm 202 - h cm 62/82
OPTION g cm 76 - j cm 186 - h cm 62/82

4 Motors couch with metal-structure covered with 
white or wengè wood, for Face, Body, Massage 
treatments.Height, Backrest, Legs: electrically 
adjustable.Mattress in white-PU: Soft-Touch, 
Fireproof, Oil-Resistant Base-shelf for Accessories.

OPTION
+thermic
+memory foam
+cradle
+ half moon
+ paper roll holder
+ couple Armrests
+ foot control
+ hot caby

DUBAI N9035
DUBAI THERMIC N9035T

gcm 78,5 - j cm 189 - h cm54/74

4 motors couch with metal-structure
covered with white wood Armrests adjustable with 
gas-pump. Height, backrest, leg lift system:
electrically adjustable Mattress in white-PU: 
Soft-Touch,Fireproof Oil-Resistant
Base-shelf for accessories

OPTION
+thermic
+memory foam
+ paper holder

SPA DESIGN

OMNIA
N90291

AYURVEDA 
and accessories

OMNIA N90291
OMNIA THERMIC N9029T

gcm 74 - j cm 200 - h cm57/88

4 Motors couch with metal structure
covered with white or oak wood Extra long arm-
rests, finger-relax: adjustable with gas-pump 
Height, backrest, leg lift system: electrically 
adjustable Mattress in PU: Soft-Touch, fireproof 
Oil-Resistant

OPTION
+thermic
+memory foam
+porta rotolo
+knee-roll
+head relax

AYURVEDA N8355 

gcm 85 - j cm 186 - h cm68/83

Thanks to the to the collaboration
with renowned Indian experts, Nilo
offers a range of furnishings for the
Ayurvedic massage which has been
introduced in beauty and wellness
centres owing to the launching of
millenary Indian traditional medicine
protocols.
Massage beds, two kinds of shirodara
and a whole series of accessories and
furnishings mirror with extreme
precision the dictates of the authentic
Indian Ayurvedic tradition.

241240



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN SPA DESIGN

TUGU
N8951

ULU WATU
N9145

BESARIH
N9144

g cm 81 - j cm 202 - h cm 70

The Balinese collection recreates the
fascinating atmosphere of the famous
Bali SPAs, reproducing the original
elements within Western wellness
centres, beauty centres and SPAs.
The TUGU massage bed, in classic
Balinese teak is the iconic product of
this collection.

g cm 180 - j cm 200 - h cm 15

OPENg cm 180 - j cm 200 - h cm 8

CLOSED gcm 90 - j cm 200 - h cm 8

WET TABLE
N9020

HIMALAY (HIMALAY SALT)
N9024

VENUS EASY (WATER CUSCIONS)
N9022

g cm 92 - j cm 219 - h cm 61/81

MULTIFUNCTION TABLE for Classic-treatments 
(with mattress) and for Spa-treatments (warm+wet) 
on corian surface. White metal structure. Foldable 
mattresses (storage uinder basin). Aromatherapy. 
Extensible shower. Corian-shelves hospital-type, 
easy to sanitaze

gcm 92 - j cm 219 - h cm58/84

Couch with metallic structure covered in
white or wengè color, for Wellness
treatments and Relax. Adjustable Height with Motor 
(24-Volt) 54-84 cm. Heated Basin (at 48 Volt) can con-
tain: Himalay Salt (HIMALAY)
Water cuscions (VENUS EASY) With RGB-Led lights + 
Digital control-panel TOUCH-glass

OPTION
+ traditional mattress in PU
+ soft-touch, fireproof, Oil-Resistant
+ quartz sand or similar

243242



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN SPA DESIGN

RELAX LOUNGER 
N9225

SOPRANO EASY
BY BEDASHING DESIGN 
P8994

g cm 73 - j cm 180 - h cm 42

g cm 83 - j cm 88 - h cm 108

Multifunctional full motorised patented chair.
Equipped with: chromotherapy, motorised reclining 
backrest, headrest.Features: make up, fashion treat-
ments, manicure and pedicure.

SOPRANO SUPER
BY BEDASHING DESIGN
P8995

WASHING COLUMN
P8993

g cm 83 - j cm 88 - h cm 108/123

Multifunctional full motorised patented chair.
Equipped with: chromotherapy, motorised height 
adjustment, motorised reclining backrest, headrest, 
180° rotation to enable washing, two USB sockets, 
hairdryer holder. Features: make up, fashion treat-
ments, manicure, pedicure, washing and styling

g cm 50 - j cm 55 - h cm 101

245244



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN SPA DESIGN

ALL IN ONE
N9021

TOTAL BODY
N9025

g cm 76 - j cm 183/213 - h cm 62/87

Multi-function treatment bed with 3 
motors for facial, massage,
=hair removal, pedicure, manicure
treatments and reflexology.
Electric backrest, height and knees
adjustments.
Metal structure.
Mattress covered in soft PU, fireproof
and oil-resistant.
Removable armrests. External
headrest included.

OPTION
+ thermic
+ ACCIAIO VERNICIATO WARM GREY 2U

+ SKAY SARNOMENTO PLATINO

g cm 196 - j cm 62/82 - h cm 108

Multifunctional bed with 3 motors: for face, body, massage 
treatments, manicure, pedicure, reflexology, washing and 
treatment of hair. Electric height adjustment, from a mini-
mum of 62 cm to a maximum of 82cm. Electric back-rest ad-
justment, from 0 to 40 °. Electric leg-rest adjustment. Ped-
icure treatment bowl, integrated concealed hydro massage 
and colour therapy with RGB LED lights. Basin for washing 
and treatment of hair, integrated drop save mixer as well as 
chromo therapy with RGB LED lights. Powder-coated metal 
structure. Mattress covered in PU, fire resistant and oil resis-
tant. Revolving and removable armrests, with bowls for man-
icure treatments. Includes external headrest.

OPTION
+ ACCIAIO VERNICIATO WARM GREY 2U

TARGET BEAUTY
N9021

BEVERLY
N8172

TARGET-BEAUTY 4 MOT N8287
TARGET-BEAUTY THERMIC 4 MOT N8287TT

g cm 81 - j cm 182/195 - h cm 63/76

OPTION
+thermic
+ foot control

BEVERLY 4 MOT N8172
BEVERLY 4 MOT N8172T

g cm 82 - j cm 188/213 - h cm 66/90

OPTION
+ on wheels
+ thermic
+ foot control 4 mot

247246



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN SPA DESIGN

turn

off

cm 13

cm 7 cm 70

cm 56

cm 82

cm 64-104

kg 96

GLAMOUR
N9414
N9404

TIMOR
N8980

GLAMOUR EXCEL N9404 WITH MEMORY FOAM
GLAMOUR PREMIUM 4 MOT N9414
GLAMOUR PREMIUM THERMIC 4 MOT N9414T

gcm 80- j cm 70 - h cm 61/110

Multi-function treatment bed with 3 motors for facial, 
massage, hair removal, pedicure, manicure treat-
ments and reflexology. Electric backrest, height and 
knees adjustments. Metal structure. Mattress cov-
ered in soft PU, fireproof and oil-resistant. Remov-
able armrests. External headrest included.

OPTION
+ thermic
+ glamour excel with face hole
+ glamour premium with face hole

TIMOR N8980
gcm 75- j cm 130 - h cm 90

MU-LAN 2 N89895
gcm 60- j cm 50 - h cm 45

MU-LAN 1 N89890
gcm 50- j cm 40 - h cm 35

FOOT BASIC
N8992

FOOT DREAM LUXURY
N8999

gcm 85- j cm 130 - h cm 150
Pedicure chair with integrated foot spa Lifting arm-
rests for customer access and comfort. Sliding seat. 
Backrest with pillow support. Adjustable footrest 
black color Reinforced tank, white-glossy finish
Armchair Cover and PU-SOFT-TOUCH Base. 
Wall (pump assisted) or floor connected drainage 
system option

OPTION
+ hydro massage
+ LED
+ pump-drain

gcm 85- j cm 130 - h cm 162

Pedicure unit: metal structure + round edges wooden-cov-
ers. With 4 motors: seat and backrest adjustments + back-
rest-massage + PIPE-FREE hydromassage in basin.
Movable armrests for easier Client’s in-out. Adjustable feet-
rest. Basin shower and RGB-Led light. Floor or wall drainage.
system option

OPTION
+ oak white
+ natural oak
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Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN SPA DESIGN

GLAMOUR PODO PREMIUM
N9418

VENERE PODO
N9441
gcm 89- j cm 100,6/119,2 - h cm 119,5

gcm 82,5- j cm 82/212,8 - h cm 133

OPTION
+ thermic
+ memory foam
+ 9432 glamour excel with face hole

TARGET PEDICURE
3 M N8143
gcm 82- j cm 178/205 - h cm 58/77

EASY FEET
N92901
gcm 61- j cm 65 - h cm 47
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Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN SPA DESIGN

HIBISCUS
N83801

NAILS STATION
837609900

gcm 54- j cm 150 - h cm 116,2

OPTION
+ old Wood
+ white Oak
+ walnut

NAILS STATION 837609900 
gcm 50- j cm 145 - h cm 130

NAILS TROLLEY 8378
gcm 40- j cm 40 - h cm 67

MAGYC
18302

SMART NAILS 
N8379
gcm 50- j cm 120 - h cm 81

gcm 32/71- j cm 72/81 - h cm 75

OPTION
+ holders for UV lamp

253252



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN SPA DESIGN

PROFY NAILS
18324
gcm 45- j cm 45 - h cm 77

MORPHEUS
N33102PT
gcm 62- j cm 62 - h cm 83/94

GREEN HUG
N3175PQ
gcm 61- j cm 61 - h cm 79/90

MIMÌ
P35841TRPMZ
gcm 66,5- j cm 63 - h cm 80/96

Manicure stool with 4 rotating drawers and 
adjustable shelf. White metal structure. 
White upholstery for seat and backrest.

LA PIÙ BELLA DEL REAME
P35881M2
gcm 71,4 - j cm 65 - h cm 84/100

MUSETTE RECLINABILE
N3587PT
gcm 68 - j cm 68/84 - h cm 84/100

255254



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ESMERALDA
A32A3C
gcm 63- j cm 84 - h cm 99/106

MAKE-UP
N3366PT
gcm 65- j cm 67 - h cm 103/140

DIAMOND
1467
gcm 121- j cm 30 - h cm 250

SPA DESIGN SPA DESIGN

GRIMHILDE PLUS
P50522
gcm 136- j cm 48 - h cm 206

GRIMHILDE WALL
P50502
gcm 101- j cm 10 - h cm 180

MAKE UP MIRROR GRISETTE
P5040
gcm 67- j cm 50 - h cm 167

257256



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN SPA DESIGN

ALOE 
N8533
gcm 54- j cm 54 - h cm 45/58

OPTION
+ oak walnut
+ oak white
+ new old wood

SPECIAL 
N8067
gcm 58- j cm 58 - h cm 49/62

PODO PRO 
N8073
gcm 53- j cm 53 - h cm 38/46

ALOE PODO 
N8533P
gcm 54- j cm 54 - h cm 33/40

OPTION
+ oak walnut
+ oak white
+ new old wood

TIMO 
N8384
gcm 50- j cm 50 - h cm 44/56

SUNSHINE STOOL
N9018
gcm 35- j cm 40 - h cm 47,5/61,5

GURU 
GURU N8348
GURU FACE 8348N1
gcm 44- j cm 72/128 - h cm 77

DOWNTOWN
N9405 
gcm 45- j cm 45 - h cm 48/60

EASY
N8064 
gcm 53- j cm 53 - h cm 47/60

259258



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN SPA DESIGN

JAZZ 
N9252
gcm 50- j cm 42 - h cm 75

ASSIST 85 
N8081
gcm 65- j cm 40 - h cm 85

KIRANA 
N8984
gcm 60- j cm 40 - h cm 75

SUMBA 
N8978
gcm 40- j cm 94 - h cm 88

PROFY 
N9266
gcm 58- j cm 40 - h cm 75

GALAXY PREMIUM 
N9410
gcm 55- j cm 44 - h cm 75

WENGE

WENGE

WENGE BLACK

WOOD
TICK

ESPRESSO

ACACIA
N8345
gcm 54- j cm 41- h cm 77,8

EDERA
N8110
gcm 54- j cm 41- h cm 80

DRIADE
N81121
gcm 80- j cm 41- h cm 77

STARDUST 
N8346
gcm 50- j cm 40 - h cm 78,8

MIGNON TROLLEY
P18501
gcm 41/63- j cm 41 - h cm 90

261260



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN SPA DESIGN

KIWI 
N9300
gcm 160- j cm 50 - h cm 80

OPTION
+ white oak
+ old wood

CITY-BASE 
N9201
gcm 80- j cm 37 - h cm 55

CITY-SINK 
N9200
gcm 80- j cm 37 - h cm 55

CITY-COLUMN 
N9203
gcm 30- j cm 22 - h cm 180

CITY-PANEL
N9205
gcm 80- j cm 6 - h cm 180

263262



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN SPA DESIGN

STARLIGHT PREMIUM 
N9411
gcm 80- j cm 50 - h cm 77

FUS-SINK 
N9007
gcm 45- j cm 50 - h cm 86

FUS-CABY 
N9008
gcm 60- j cm 50 - h cm 86

FUS-WARMER
N9009

FUS-SERVICE
N9011
gcm 60- j cm 50 - h cm 86

STARLIGHT PREMIUM 
N9411
gcm 80- j cm 50 - h cm 77

BLACK BLACK

MIAMI
5127
gcm 135,8- j cm 53 - h cm 103,8

PANDORA SLIM
5141
gcm 110- j cm 75 - h cm 101

SAMO
57921
gcm 176- j cm 67 - h cm 106

265264



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN SPA DESIGN

OUVERTURE EASY 
P50291
gcm 160- j cm 57 - h cm 109

SHUI
N9004
gcm 152 - j cm 35 - h cm 241

WATERLILLY
5129
gcm 106 - j cm 40 - h cm 160

WENGE

COLLINE
P5055
gcm 134 - j cm 134 - h cm 78,5

PAXI
4965
gcm 78 - j cm 23,5 - h cm 210

TASO
4969
gcm 80 - j cm 23,5 - h cm 134

267266



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN SPA DESIGN

OUVERTURE POUF SMALL
P3211
gcm 80 - j cm 80 - h cm 43

OUVERTURE SOFA SMALL
P3210
gcm 80 - j cm 80 - h cm 83

OUVERTURE SOFA LARGE
P3212
gcm 160 - j cm 80 - h cm 83

OUVERTURE POUF LARGE
P3213
gcm 160 - j cm 80 - h cm 43

GIAVA
3207
gcm 63 - j cm 73 - h cm 83

MUNA
3289
gcm 72 - j cm 62,3 - h cm 78

GREEN CLIP
P3176
gcm 65 - j cm 72 - h cm 74

269268



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN SPA DESIGN

HOT CABY SMALL
N92711
gcm 36 - j cm 32 - h cm 26

HOT CABY BIG
N70231
gcm 47 - j cm 39 - h cm 55

AUTOKLAVE
N7035
gcm 37 - j cm 39 - h cm 30

STERYL SEAL
N7037
gcm 47 - j cm 36 - h cm 25

HOT COLD CABY
N7024
gcm 38 - j cm 26 - h cm 35

HOT CABY MEDIUM
N80231
gcm 47 - j cm 37 - h cm 35

MULTISTATION BASIC
N8161
gcm 47 - j cm 70 - h cm 140

Super Comby 4 combined system includes the following 
functions in one unit only: High Frequency, Galvanic,
Vacuum System e Brush System. The result is a multifunc-
tional and a small size device equipped with several and 
easy interchangeable accessories.

BEAUTY JOY
N8320
gcm 58 - j cm 44 - h cm 83

Multifunctional trolley with built-in evaporator.
Structure in natural veneered wood in light oak, other types available on
request. Height adjustable integrated concealed steam dispenser with
volume control. Easy glide system on swivel wheels. Anti-scratch white 
screen-printed tempered glass top. Compatible with LED lamp with
clamp N92745. Bottom compartment for Hot Caby Small N92711 positioning.
Vaporizer ignition system via volume control touch keypad. Side handle for mov-
ing the cart.Multi functional electrical outlet.

OPTION
+ lamp N92745
+ hot caby

271270



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SPA DESIGN SPA DESIGN

1

4 5 6

2 3

SUPER COMBY
N8160
gcm 33 - j cm 35 - h cm 50

STEAMY BRUSH BOY
N8315
gcm 37 - j cm 38 - h cm 89/138

LAMPS

273272



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKARA 
BELMONT

Η Adria συνδιάζει τέλεια την λειτουργικότητα και την 
ομορφιά.  Διαχρονική με άψογο design και ανθεκτική λόγω του 
πρωτοποριακού σχεδιασμού της. 

Χαρακτηριστικά:  
• αφαιρούμενη μαξιλάρια που μπορούν να αντικατασταθούν
• περίβλημα από fibreglass σε Gloss-Μαύρο ή Gloss-Άσπρο χρώμα 
• upholstered padded armrests
• Chrome armrests
• footrest hydraulic base options.

Adria II
με Άσπρο shell

Adria II
με Μαύρο shell

προσαρμόστε τον εξοπλισμό σας

Adria II
Gloss-Μαύρο 
backrest shell

Gloss-Άσπρο
backrest shell

Προστατευτικό 
cover καθήσματος

Premium ταπετσαρία 
(Special Option range) 
με προστατευτικό cover 
καθήσματος

275274



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKARA 
BELMONT

SALON CHAIR
Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές mm/kg 

Βάση

Ύψος Πλάτος Βάθος ΒάροςΎψος 
καθίσματος

SP-YA

SL-85C

SP-YFL

SP-YFS

ADRIA II

810 – 952 470 – 612 600 830 30

35

38.5

37.5

830

830

830

585

565

565

892 – 1092 552 – 752

857 – 999 517 – 659

857 – 999 517 – 659 

SL-85C 
Chrome hydraulic

SP-YA 
Chrome hydraulic

SP-YFL 
Round hydraulic

SP-YFS 
Square hydraulic

Περιλαμβάνει 
προστατευτικό PVC 
backrest sleeve 

Μπράτσα με ταπετσαρία

Gloss-Μαύρο ή 
Gloss-Άσπρο χυτό 
fiberglass κάλυμμα 
πλάτης

υδραυλική βάση με 360º 
lockable περιστροφή

αφαιρούμενη μαξιλάρια που 
μπορούν να αντικατασταθούν

Εύκολο καθάρισμα

Premium ταπετσαρία 
(Special Option range)
δυνατότητα αναβάθμισης

υποπόδιο

ΕπιλογΕσ HYDRAULIC ΒΑσΗσ

χαμηλή πλάτη

ADRIA SERIES/ ADRIA II

TAKARA 
BELMONT

DESIGN.
Η πιο εκλεπτισμένη σειρά 
καρέκλων κομμωτηρίου. 
Η σειρά D-Series έχει σχεδιαστεί 
και κατασκευαστεί χωρίς 
συμβιβασμούς.

Χαρακτηριστικά: 
• Ιαπωνική heat-pressed λεπτομέρεια 
ταπετσαρίας
•Furnished armrests 
•Chrome ή Matt metalwork επιλογές
•Επιλογές υδραυλικής βάσης

Cadilla M 
Multipurpose chair

Cadilla 
Styling chair

Cadilla BM
Backwash chair

D-SERIES/ Salon Chairs
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ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKARA 
BELMONT

Αφαιρούμενο προσκέφαλο 
και χαμηλή πλάτη

Constrast piping επιλογή

Υδραυλική βάση με 360o 

lockable περιστροφή

Υποπόδιο με stopper

Πλαϊνή διακοσμητική 
λορίδα: άσπρη ή 
καθόλου

Chrome ή Matt
metalwork επιλογές

μοχλό ανάκλισης
και στις δύο 
πλευρές

επιλογές χρωμάτων ταπετσαρίας

Ιαπωνική heat-pressed 
λεπτομέρεια ταπετσαρίας

D SERIES/ CADILLA M in detail

SL-85C 
Chrome hydraulic

SP-AC 
Chrome hydraulic

SP-AD 
Matt Silver hydraulic

SP-YFL
Matt Silver hydraulic

SP-YFS 
Matt Silver hydraulic

ΕπιλογΕσ HYDRAULIC ΒΑσΗσ

Χαρακτηριστικά: 
• Πολλαπλών χρήσεων ή backwash models
• Dual-density cushioning
• Chrome ή Matt metalwork επιλογές
• Υδραυλική επιλογή βάσης

Maccow BW
Backwash chair

Dandy 
Multipurpose chair

TAKARA 
BELMONT

D-SERIES/ Salon Chairs

279278



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SALON CHAIR
Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές mm/kg 

Βάση

Ύψος Βάθος Βάρος

SL-85C

SL-85C

SP-YFL

SP-YFL

SP-YFS

SP-YFS

SP-AC

SP-AC

SP-AD

SP-AD

CADILLA

CADILLA BW

903 – 1103

873 – 1073

563 – 763 

563 – 763 

585

585

980

955 – 1175

955 – 1175

955 – 1175

955 – 1175

955 – 1175

43.5

41.5

47

45

46

44

41

39

980

980

980

575

575

575

575

575

575

575

575

980 41

39

868 – 101

838 – 980

528 – 670

528 – 670

868 – 1010

838 – 980

528 – 670

528 – 670

860 – 1035

830 – 1005

860 – 1035

830 – 1005

520 – 695

520 – 695

520 – 695

520 – 695

SL-85C

SP-YFL

SP-YFS

SP-AC

SP-AD

CADILLA M

973 – 1173 563 – 763 585 975 – 1275

975 – 1275

975 – 1275

975 – 1275

975 – 1275

43.5

47

46

41

575

575

575

575 41

938 – 1080 528 – 670

938 – 1080 528 – 670

930 – 1105

930 – 1105

520 – 695

520 – 695

SL-85C

SP-YFL

SP-YFS

SP-AC

SP-AD

DANDY

923 – 1123 583 – 783 615 995 – 1325

995 – 1325

995 – 1325

995 – 1325

995 – 1325

49.5

53

52

47

615

615

615

615 47

888 – 1030 548 – 690

888 – 1030 548 – 690

880 – 1055

880 – 1055

540 – 715

540 – 715

SL-85C

SP-YFL

SP-YFS

SP-AC

SP-AD

MACCOW BW

893 – 1093 578 – 778 585 975 – 1185

975 – 1185

975 – 1185

975 – 1185

975 – 1185

45.5

49

48

43

580

580

580

580 43

811 – 953 496 – 638

811 – 953 496 – 638

850 – 1025

850 – 1025

535 – 710

535 – 710

TAKARA 
BELMONT

ΠλάτοςΎψος 
καθίσματος

TAKARA 
BELMONT

δημιουργήσαμε την πρώτη στον κόσμο καρέκλα κουρέα με μοτέρ. Από τότε 
έχουμε εξοικειωθεί με την εργονομία των θέσεων πολυτελείας, εξασφαλίσαμε 
σχεδόν αθόρυβη ομαλή κίνηση, με λειτουργίες πολυτελείας για πιο άνετη ροή 
εργασίας.  Made in Japan

Maxim
2 models

Inova Ex
4 models

Χαρακτηριστικά
• επιλογές μοντέλου
• πλήρως μηχανοκίνητη λειτουργία
• πλήρης καλυμμένη με ταπετσαρία
• λειτουργία μασάζ
• ενσωματωμένο παιδικό κάθισμα
• αποσπώμενα τμήματα καρέκλας

MOTORISED COLLECTION/ Multipurpose Chairs

281280



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKARA 
BELMONT

Ρυθμιζόμενο και
αφαιρούμενο προσκέφαλο

Αφαιρούμενο άνω 
τμήμα πλάτης

Επενδυμένο 
με ταπετσαρία 
υποβραχιόνιο

Συγχρονισμένη
επέκταση για τα πόδια 
με σταθερό υποπόδιο

Επιλογές χρωμάτων 
ταπετσαρίας

υποπόδιο από αλουμίνιο

κάλυμμα υποπόδιου

υποστήριξη αυχένα

Scissor-arm βάση

Πλήρως 
μηχανοκίνητη 
καρέκλα με 
χειριστήριο και στις 
δύο πλευρές 

360o  περιστροφή που 
κλειδώνει

MOTORISED COLLECTION/ INOVA EX in detail

TAKARA 
BELMONT

προσαρμόστε τον εξοπλισμό σας

SALON CHAIR
Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές mm/kg 

Ύψος Πλάτος Βάθος ΒάροςΎψος 
καθίσματος

INOVA EX
IVFB model

INOVA EX
IVFS model

INOVA EX
IVFB model

INOVA EX
IVFT model with 
extending legrest

MAXIM
Prestige model with roll-
out legrest and 
High-grade footrest

MAXIM
Estetic model with full-flat 
legrest and upholstered 
footrest

920 – 1200

920 – 1200

510 – 790 

510 – 790 

640

640

1090 – 1330

1090 – 1330

105

106

920 – 1200 510 – 790 640 1090 – 1330 114

920 – 1200 510 – 790 640 1090 – 1330 115

930 – 1210

930 – 1210

525 – 805

525 – 805

742

742

1050 – 1485

1050 – 1485

165

166

x4

x2

Inova Ex
κάλυμμα 
προσκέφαλου

Inova Ex
κάλυμμα τμήματος 
του καθίσματος

Inova Ex
Κάλυμμα πλάτης

Maxim
Τραπέζι 

283282



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

Iconic.
κατασκευάζουμε καρέκλες κουρείου από το 1930. 
πολλές από αυτές δουλεύουν μέχρι και σήμερα. 
σήμερα, μπορούμε να σας προσφέρουμε μια 
ασυναγώνιστη συλλογή από καρέκλες κουρείου 
βασισμένες σε καρέκλες θρύλους!

TRADITIONAL COLLECTION/ Apollo 2 range

TAKARA 
BELMONT

Apollo 2
με Silver metalwork και βάση

από το 1962

Apollo 2 Elite
με Gloss / Matt-Black 
metalwork και βάση

από το 2016

Apollo 2 Elite
με Gloss-White 

metalwork και βάση
από το 2016

Χαρακτηριστικά: 
• cast-iron metalwork
• ανάκλιση & περιστροφή    
• αφαιρούμενο προσκέφαλο   
• μπράτσα πλήρος καλυμμένα με
   ταπετσαρία
• Chrome armrest cuffs 
• Ιαπωνική heat-pressed λεπτομέρεια
   ταπετσαρίας   
• υδραυλικές & μηχανοκίνητες
   επιλογές βάσης    
• επιλογές αναβάθμισης

TRADITIONAL COLLECTION/ Apollo 2 range

285284



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKARA 
BELMONT

TRADITIONAL COLLECTION/ APOLLO 2 ELITE in detail

SP-RH2B 
hydraulic

SP-RH2W
hydraulic

MTR2 
Black motorised

MTR2 
Silver motorised

MTR2 
White motorised

ύδραυλικές επιλογές βάσης Μηχανοκίνητες επιλογές βάσης

Ιαπωνική λεπτομέρεια 
ταπετσαρίας heat-pressed 
ή με ραφή

Μπράτσο με ή 
χωρίς τασάκι 

Μοχλό κλίσης πλάτης 
και στις δύο πλευρές

Με δυνατότητα 
επέκτασης και 
αποσπώμενο
προσκέφαλο με την 
επωνυμία Belmont»

Επιλογές χρωμάτων 
ταπετσαρίας

Λογότυπο ‘Belmont’

Cast-iron metalwork

Υδραυλικό pump με 
360o περιστροφή που 
κλειδώνει

Premium ταπετσαρία 
(Special Option range) 
δυνατότητα αναβάθμισης

Spring-loaded seat 
cushion padding

Υποπόδιο με stopper 

TAKARA 
BELMONT

Dainty GT Sportsman

Χαρακτηριστικά:
• ανάκλιση & περιστροφή    
• αφαιρούμενο προσκέφαλο  
• πλήρως επικαλυμμένα 

μπράτσα με ταπετσαρία
• Ιαπωνική heat-pressed 

λεπτομέρεια ταπετσαρίας
• υδραυλικές επιλογές βάσης    
• επιλογές αναβάθμισης

TRADITIONAL COLLECTION/ Salon Chairs

287286



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKARA 
BELMONT

Legacy 95

Legacy 95

Δημιουργήθηκε το 1800s, αναβαθμίστηκε το 2016

Χαρακτηριστικά 
• επιλογές μοντέλων
• cast-iron metalwork
• ανάκλιση & περιστροφή
• αφαιρούμενο προσκέφαλο  

• μπράτσα με μαξιλάρι
• υδραυλικές & μηχανοκίνητες 

επιλογές βάσης
• επιλογές αναβάθμισης

TAKARA 
BELMONT

SALON CHAIR
Χαρακτηριστικά Βάση Προδιαγραφές mm/kg 

Ύψος Πλάτος Βάθος ΒάροςΎψος 
καθίσματος

Apollo 2

Apollo 2 Elite

Dainty

GT Sportsman

Legacy 95 
without heelrest (White 
frame)

Legacy 95 
without heelrest (Silver 
frame)

Legacy 95 
with heelrest (White 
frame)

Legacy 95 
with heelrest (Silver 
frame)

1055 – 1230SP-RH2

SP-RH2B

SP-RH2W

SL-85B

SL-85B

SL-85C

SL-85C

MTR2

MTR2

MTR2

MTR2

MTR2

MTR2

008H

008H

008H

008H

0091

0091

0091

0091

MTR2

1100 – 1305

1055 – 1230

1055 – 1230

1100 –1305

585 – 760 

630 – 835 

585 – 760 

585 – 760 

630 – 835 

640

640

640

640

640

940 – 1405

940 – 1405

940 – 1405

940 – 1405

940 – 1405

62.5

89

62.5

62.5

89

1005 – 1205

1005 – 1205

520 – 720 

520 – 720 

630

630

855 – 1120

855 – 1120

37

37

1075 – 1275

1075 – 1275

1062 – 1267

505 – 705 

505 – 705 

492 – 697 

650

650

650

980 – 1365

980 – 1365

980 – 1365

44

44

60.5

1077 – 1247

1038 – 1288
1070 – 1245

1077 – 1247

1077 – 1247

1077 – 1247

1083 – 1288

1083 – 1288

1083 – 1288

1070 – 1245

1070 – 1245

1070 – 1245

584 – 754

590 – 795
577 – 752

585 – 760

584 – 754

584 – 754

590 – 795

590 – 795

590 – 795

577 – 752

577 – 752

577 – 752

713

713
713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

1078 – 1510

1078 – 1510
1078 – 1510

1078 – 1510

1228 – 1534

1228 – 1534

1078 – 1510

1228 – 1534

1228 – 1534

1078 – 1510

1228 – 1534

1228 – 1534

82

98
98

82

84

84

98

100

100

98

100

100z

προσαρμόστε τον εξοπλισμό σας 

μπόλ 

heat-pressed 
ταπετσαρία 
(standard)

ταπετσαρία 
με ραφές
(SH fabric 
range only)

Apollo 2/ Apollo 2 Elite/ 
Dainty/ GT Sportsman 
contrast piping

Apollo 2/ Apollo 2 Elite 
μπράτσο  με τασάκι
(standard)

Apollo 2 Elite
Gloss / Matt-μαύρο 
metalwork

Apollo 2 Elite
Gloss-άσπρο 
metalwork

Gown rods Legacy 95 
Ασημένιο frame

Legacy 95 
Άσπρο frame
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ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKARA 
BELMONT

TRADITIONAL COLLECTION/ BACK & FRONT WASH EQUIPMENT

Aubrey
featuring Majolica 

Porto basinDion MirrorMajolica Porto

Χαρακτηριστικά: 
• επιλογές μοντέλων 
• επιλογές χρωμάτων ξύλου & σώμα
• επιλογές υλικού πάγκου
• έλεγχος θερμοκρασίας
• κεραμική λεκάνη με μαξιλάρι αυχένα 

γεμισμένο με gel.

Χαρακτηριστικά:
• επιλογές μοντέλων   
• επιλογές χρωμάτων ντουλαπιών και πάγκων 
• δυνατότητα επέκτασης των ντουλαπιών 
• ανακλινόμενη λεκάνη    
• θερμοστάτης    
• αποθηκευτικός χώρος μέχρι και 3 μπουκάλια
• ενσωματομένα συρτάρια

Salon Console

TAKARA 
BELMONT

TRADITIONAL COLLECTION/ AUBREY in detail

Dion Mirror

επιλογές χρωμάτων 
πάγκου

συρτάρια 

επιλογές χρωμάτων 
ξύλου

λεκάνη πορσελάνης
σε μαύρο ή λευκό χρώμα

μονή ή διπλή βρύση με 
Chrome φινίρισμα

εργονομικό ντους κεφαλής 
με ανασυρόμενο καλώδιο

αποσπώμενο μαξιλάρι 
αυχένα γεμισμένο με gel

featuring  Majolica Porto

291290



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKARA 
BELMONT

TRADITIONAL 
EQUIPMENT

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές mm/kg 

Ύψος Πλάτος Βάθος ΒάροςΎψος 
καθίσματος

Aubrey

Dion Mirror

Majolica Porto with 
single tap (White basin)

Majolica Porto with 
single tap (Black basin)

Majolica Porto with 
with double tap 
(White basin)

Majolica Porto with 
with double tap 
(Black basin)

Salon Console
Basin Unit without 
thermo control

Salon Console
Basin Unit with thermo 
control

Salon Console
extendable

900

1200

1570

740 

640

640

640

48

110

21

265 640 630 535 19.5

265 640 650 535 19.5

265

265

951

951

951

640

640

800

800

1600

713

713

713

713

713

535

535

315 – 756

315 – 756

315 – 756

19.5

19.5

42

42

58

TRADITIONAL COLLECTION/ Χαρακτηριστικά & προδιαγραφές

Customise your equipment 

Aubrey/ Dion Mirror
χρώματα ξύλου

Salon Console
χρώμα ντουλαπιών

Aubrey
χρώμα πάγκου

Majolica Porto
Μαύρη λεκάνη Άσπρη λεκάνι

επεκτασιμότητα

Oak dark
Brown 6542

Dark Grey Matt White Brazilian  
Rosewood

Walnut dark
Brown 7574

Pebble 
Frost

Pebble 
Saratoga

Sanded  
Mocha

Walnut
natural 7000

TAKARA 
BELMONT

TREATMENT PROCESSORS/Mist for haircare treatments, colour & perm 

Micro Mist 
for seated Clients

Spa Mist II 
for seated / reclined Clients

Χαρακτηριστικά: 
• προγραμματιζόμενες ρυθμήσεις
• ολοκληρωμένο σύστημα ψύξης
• χαμηλές θερμοκρασίες
• πρακτικό & κινητό

293292



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKARA 
BELMONT

Deeper cuticle penetration of any treatment particles ensures better results; colour is more 
vibrant and enduring, and other chemical processes last longer with the help of mist.

Χαμηλή θερμοκρασία ομίχλης = 40–50ºC 
Ατμός = 100ºC

Spa Mist II θεραπείες σε νιπτήρα ή στην 
καρέκλα

Το καπέλο ομίχλης κυκλοφορεί τη 
θερμότητα και την ομίχλη γύρω από 
το κεφάλι

Η διαφορά μεταξύ ομίχλης και ατμού είναι η 
θερμοκρασία του νερού και το μέγεθος των 
σωματιδίων: η μικρότερη ομίχλη προσφέρει 
περισσότερα σωματίδια και λιγότερο νερό που 
εισχωρεί εις βάθος της επιδερμίδας της κεφαλής.

εύκαμπτος σωλήνας 
επέκτασης 6 προγραμματιζόμενες 

μνήμες και χειροκίνητο 
έλεγχο

εύκολη πρόσβαση 
σεκεφάλι 

ομαλή λειτουργία των τροχών βάσης

2 προγραμματιζόμενες 
μνήμες και 
χειροκίνητο έλεγχο

ενσωματομένη 
δεξαμενή νερού 
για έως και 10 
θεραπείες

δεξαμενή 
αποστράγγισης

TREATMENT PROCESSORS/ Mist for haircare treatments, colour & perm 

TAKARA 
BELMONT

TREATMENT PROCESSORS/Rollerball-F

Rollerball-F
mobile version

Rollerball-F
wall-mounted version

Χαρακτηριστικά
• επιλογές μοντέλων
• επιλογές χρώματος

Rollerball-F –
• δεν υπερβαίνει τη θερμοκρασία 

που μπορεί να καταστρέψει την 
τρίχα

• επιταχύνει τον χρόνο της βαφής 
και της περμανάντ

• φτάνει τους 40ºC σε περίπου 
δύο λεπτά

• μειώνει στο μισό το χρόνο 
επεξεργασίας των χημικών 
προϊόντων επεξεργασίας.

295294



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKARA 
BELMONT

περιστροφή της πηγής θερμότητας εξασφαλίζει την ομποιόμορφη θεραπεία σε όλα τα μαλλιά

Μπορείτε να διακόψετε την περιστροφή ανά πάσα στιγμή ή θέση.

Η διαδικασία της περμανάντ διαρκεί  3–12 λεπτά και της βαφής 5–15 λεπτά
ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών του πελάτη.

αισθητήρας υπερύθρων 
διατηρεί τη θερμοκρασία του 
τριχωτού της κεφαλής

προγραμματιζόμενους σταθμούς και 
χειροκίνητο έλεγχο με 7 επίπεδα 
θερμοκρασίας

εύκολο 
σκούπισμα της 
επιφάνειας 
και του πίνακα 
ελέγχου

ρυθμιζόμενο ύψος 

 ρυθμιζόμενο ύψος 

Επιτοίχια έκδοση για 
εξοικονόμηση χώρου 
αναδιπλούμενη βραχίονα

Κινητή έκδοση με ομαλή λειτουργία 
βάσης με τροχούς και αποσπώμενο 
καλώδιο τροφοδοσίας

TAKARA 
BELMONT

TREATMENT PROCESSORS/ Χαρακτηριστικά & προδιαγραφές

προσαρμόστε τον εξοπλισμό σας 

προσαρμόστε τον εξοπλισμό σας 

Micro Mist
Κορδέλες (το πακέτο 
περιλαμβάνει  3)

Spa Mist II 
καλύμματα για τα μαλλιά (το πακέτο περιλαμβάνει 2)

MIST PROCESSORS
Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές mm/kg 

Ύψος Πλάτος Βάθος Βάρος

Micro Mist

Spa Mist II

1550 – 1700

850

696

330 

540 – 775

355

25

15

DRY HEAT 
PROCESSORS

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές mm/kg 

Ύψος Πλάτος Βάθος Βάρος

Rollerball-F
Mobile Version

Rollerball-F
Mobile Version

Rollerball-F
Wall-mounted Version

Rollerball-F
Wall-mounted Version

1513 – 1713

1900

Black

Black

Green

Green

Orange

Orange

Red

Red

Silver

Silver

White

White

Yellow

Yellow

681

485 

709

1709

15.6

20.2

Treatment Cap Perming and colouring cap
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ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKARA 
BELMONT

ο καναπές Yume ανυψώνει 
την εμπειρία του κομμωτήτιου 
σε Spa και επεκτείνει τις 
υπηρεσίες Headspa με τον 
καλύτερο δυνατό εξοπλισμό.

κομψή και αναπαυτιική. 
Η βελούδινη μορφή της 
Yum σε συνδιασμό με την 
πολυχρηστικότητα  του Espoir’s 
διασφαλίζει την άνεση και το 
όνειρο κάθε πελάτη.

YUME SERIES/ Yume (DX)

Yume Yume (DX)
με 90º περιστροφή

TAKARA 
BELMONT

κεραμική λεκάνη

tilting backwash stools

πώμα 
αποστράγγισης

Επιλογές χρωμάτων 
ταπετσαρίας

Espoir stool M- stool Yume stool

πλήρη κλίση προς τα πίσω 
και περιστροφή καρέκλας

αφαιρούμενο προσκέφαλο

hair tap 
system

two-mode  εργονομικό 
ντους με ανασυρόμενο 
καλώδιο

διπλό μαξιλαράκι για 
τον λαιμό γεμάτο gel

πόδι ελέγχου με 2 
επιλογές και τροχούς 
για τις μετακινήσεις της 
καρέκλα
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Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKARA 
BELMONT

YUME SERIES/ Yume Espoir 

Yume Espoir ESL
with folding legrest

Yume Espoir ESF
with fixed seat section

TAKARA 
BELMONT

YUME SERIES/ Yume Espoir ESL in detail

διπλό μαξιλαράκι για 
τον αυχένα γεμάτο gel 

Chrome λεκάνη 
και βρύση ντους

κεραμική λεκάνη

σύστημα που παγιδεύει 
τα μαλλιά με πώμα 
αποστράγγισης

αναδιπλούμενο 
τμήμα καρέκλας  
για τα πόδια

πλήρη κλίση προς τα πίσω

Επιλογές χρωμάτων 
ταπετσαρίας

όρθια θέση για μασάζ
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ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKARA 
BELMONT

YUME SERIES
Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές mm/kg 

Βάρος

Yume

Yume DX 
with 90º chair rotation

Yume Espoir ESF 
with fixed seat section

Yume Espoir ESL 
with folding legrest

110

19.5

19.5

Ύψος

600 – 975

610 – 990

930 – 1140

930 – 1140

Ύψος 
καθίσματος

480 – 830

505 – 845 

480 – 690 

480 – 690

Πλάτος

760

760

650

650

Βάθος

1965

2000

1958

1892 19.5

YUME SERIES/ Χαρακτηριστικά & προδιαγραφές

προσαρμόστε τον εξοπλισμό σας

YUME/YUME DX
PVC legrest cover

TAKARA 
BELMONT

For one & all.

πρωτότυπος και πρωτοποριακός 
σχεδιασμός. λουστήρες που μετακινούντε 
όπως εσείς επιθυμείτε. Έξυπνος 
εξοπλισμός που επαναπροσδιορίζει το 
λούσιμο σε κάθε κομμωτήριο.

Χαρακτηριστικά:
• έλγχος θερμοκρασίας
• λευκή κεραμική RS λεκάνη    
• μηχανισμό ανάκλισης λεκάνης    

• μαξιλάρι αυχένα γεμισμένο με gel    
• μπράτσα καλυμμένα με ταπετσαρία    
• επιλογές χρωμάτων βάθρου

RS Adria II RS Elite RS Prime

RS SERIES/ All-in-one backwash equipment

303302



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKARA 
BELMONT

RS SERIES/ RS ADRIA II in detail

αφαιρούμενα μαξιλάρια που 
μπορουν να αντικατασταθούν

μπράτσα 
καλυμμένα με 
ταπετσαρία

Επιλογές χρωμάτων 
ταπετσαρίας

χιτό fiberglass κάλυμμα πλάτης 
και Gloss-Μαύρο ή Gloss-Άσπρο 
βάθρο

Premium ταπετσαρία
(special option range) 
δυνατότητα αναβάθμισης*

χειριστήριο 
θερμοστάτη

υποπόδιο

εργονομικό ντους με 
ανασυρόμενο καλώδιο

μαξιλάρι αυχένα 
γεμισμένο με gel

single tap με έλεγχο 
θερμοκρασίας

σύστημα που παγιδεύει τα μαλλιά 
με πώμα αποστράγγισης

TAKARA 
BELMONT

RS SERIES/  Standalone backwash equipment

Χαρακτηριστικά:
• έλγχος θερμοκρασίας   
• λευκή κεραμική RS λεκάνη    
• μηχανισμό ανάκλισης λεκάνης     
• μαξιλάρι αυχένα γεμισμένο με gel    
• επιλογές χρώματος βάθρου

NRS Separate RS Swing
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ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKARA 
BELMONT

RS SERIES/ Χαρακτηριστικά & προδιαγραφές

20

ALL-IN-ONE 
REAR SHAMPOO

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές mm/kg 

RS Adria II

RS Elite

RS Prime

Βάρος

63.5

61.5

60

Ύψος

969

969

969

Ύψος 
καρέκλας

470

430

430

Πλάτος

566

573

592

Βάθος

1525

1740

1254

προσαρμόστε τον εξοπλισμό σας

All-in-one (all)
Gloss-Μαύρο βάθρο

RS Adria II/ RS Prime
υποπόδιο πατώματος

RS Elite
προστατευτικό κάλυμμα  
legrest

RS Adria II
Premium ταπετσαρία 
(Special Option range)

RS Adria II/ RS Elite / RS Prime
προστατευτικό κάλυμμα πλάτηςGloss-Άσπρο βάθρο

ALL-IN-ONE 
REAR SHAMPOO

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές mm/kg 

Βάρος

NRS Separate

RS Swing

28.5

55

Ύψος

900

900

440

470 

Πλάτος

515

977

Βάθος

προσαρμόστε τον εξοπλισμό σας

Standalone (all)
μαύρο & ασημί βάθρο

TAKARA 
BELMONT

ChERISh ExPRESSION ύδραυλικές & Μηχανοκίνητος βάσεις

Επιλέξτε την βάση σας

Ελέγξτε την συμβατότητα της βάσης με την καρέκλα σας, με 
βάση το όνομα της καρέκλας σας.

008H
Legacy 95

SL-85B
Dainty/ GT Sportsman

SP-AC
Cadilla/ Cadilla BW/ Cadilla M/ 
Choco/ Dandy/ Harp/ Maccow BW

SP-EPRC
Elegance/ Eye/ Frame/ Square

SL-85C
Adria II/ Ai/ Cadilla/ Cadilla BW/ Cadilla 
M/ Choco/ Dainty/ Dandy/ 
GT Sportsman/ Harp/ Ma/ Maccow BW/ Ori

SP-AD
Cadilla/ Cadilla BW/ Cadilla M/ 
Choco/ Dandy/ Harp/ Maccow BW

SP-EPRW
Elegance/ Eye/ Frame/ Square

SP-AJ
Choco/ Harp

MTR2 
Apollo 2 / Apollo 2 Elite / GT Sportsman / Legacy 95

0091
Legacy 95

White Porcelain

Black

Black

Chrome

Chrome (Chrome stem)

Matt Silver

Chrome (White stem)

Metallic Brown

Silver

Chrome

White

White and Chrome
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Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKARA 
BELMONT

ChERISh ExPRESSION Hydraulic & Motorised bases

Όλες οι βάσεις διαθέτουν 360º περιστροφή και προσαρμογή ύψους.

P-EPSC
Elegance/ Eye/ Frame/ Square

SP-EPX
Elegance/ Eye/ Frame/ Square

SP-RH2
Apollo 2/ Apollo 2 Elite

SP-YA
Adria II/ Ai/ Choco/ Harp/ 
Ma/Ori

SP-RH2B
Apollo 2 Elite

SP-YE
Barone/ Dux/ Spitfire

SP-RH2W
Apollo 2 Elite

SP-YFL
Adria II/ Ai/ Dandy/ Ma/ 
Maccow BW/ Ori

SP-YFL
Adria II/ Ai/ Dandy/ Ma/ 
Maccow BW/ Ori

SP-EPRW
Elegance/ Eye/ Frame/ Square

Chrome (Chrome stem)

Charcoal Grey base)

Charcoal Grey base) Charcoal Grey base) Charcoal Grey base)

Chrome (White stem) White (Chrome stem) White (White stem)

scissors 
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ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKAI KARA KURI

ΧΑρΑκτΗριστικΑ
>Επιλέξτε τις λαβές σας ξεχωριστά
  από τις λεπίδες σας
>Multible-axis fitting held 
  together by a special screw
>Οικονομικό. Χρειάζετε επαναγορά μόνο
  των λεπίδων και όχι όλου του ψαλιδιού

KARA KURI blades are available in:

5”
5,5”
6,3”
30 teeth thining blade

HANDLE OPTIONS

- build in finger rest
- removable finger rest
- support tabs
- touble support tabs
- straight hundles
- curved hundles
- classic rings
- ergonomic rings

δημιούργησε το 
δικό σου ψαλίδι!

Στα Ιαπωνέζα Karakuri 
σημαίνει «έξυπνος μηχανισμός.
Ένα πρατγματικά έξυπνο 
σύστημα που σας επιτρέπει να 
δημιουργήσετε το δικό σας ψαλίδι 
με βάση τις δικές σας επιθυμίες, 
συνήθειες και τεχνικές.

M/cM/a M/b

C/bB/a E/b

byby

D
E

S
IG

N
D

E
S

IG
N

D
E

S
IG

N

 
ΜΕγΕθοσ 
5.0”:  TAKARCB55   

ΨΑλιδιΑ ΨΑλιδιΑ

ΧΑρΑκτΗριστικΑ
>Αποτελεσματικό για point cutting και straight cut
>SUS-440 C ατσάλι εμπλουτισμένο με Βανάδιο και Μόλυβδο
>Ακόνισμα Hamaguri 
>Screw System with mounted on 
  a ball bearing 
>Ενσωματωμένη βάση δαxτύλου

 ΜΕγΕθοσ
 5.0”:  τΑΑκιο50   

TAKAI AKIO

ΧΑρΑκτΗριστικΑ
>Κατάλληλο για διάφορες τεχνικές κοψίματος
>VG-10 χάλυβα κοβαλτίου
>Ακόνισμα Hamaguri
>Screw System 
>Ενσωματωμένη βάση δαxτύλου

 ΜΕγΕθοσ
 5.5”: TACORUM55   

TAKAI CORUM

TAKAI CORUM FL (left sissors)
ΧΑρΑκτΗριστικΑ
>Έλεγχος στο slicing, χάρη στην ακραία αιχμή του
>VG-10 χάλυβα κοβαλτίου
>Ακόνισμα Hamaguri 
>Screw System 
>Ενσωματωμένη βάση δαxτύλου

 ΜΕγΕθοσ
 5.0”: TACORFL50  

TAKAI EIKI
ΧΑρΑκτΗριστικΑ
>Γρήγορη, ακριβής και δυναμική κίνηση
>SUS-440Cατσάλι εμπλουτισμένο με 
  Βανάδιο και Μόλυβδο
>Ακόνισμα Hamaguri
>Screw System with ball bearing
>Αφαιρούμενη βάση δαxτύλου

 ΜΕγΕθοσ
 5.5”: TAEIKI55   

311310



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

TAKAI HYBRID

TAKAI PELICAN

TAKAI SUMMUΜ

ΧΑρΑκτΗριστικΑ
>Ακριβής έλεγχος σε ευθεία κοπή. 
 Άνεση χάρη στο κυρτό δαχτυλίδι αντίχειρα 
>VG-10 χάλυβα κοβαλτίου
>Ακόνισμα Hamaguri 
>Screw System 
>Αφαιρούμενη βάση δαxτύλου 
 

ΜΕγΕθοσ
5.5”: TAHYBRID55   

ΜΕγΕθοσ
5.5”: TAPELIC55 

ΜΕγΕθοσ
5.5”: TASUMMUM55   
6.3”: TASUMMUM63   

ΧΑρΑκτΗριστικΑ
>Idial for subtle slicing techniques and 
  dynamic cutting movements
>VG-10 χάλυβα κοβαλτίου
>Ακόνισμα Hamaguri 
>Screw System 
>Ενσωματωμένη βάση δαxτύλου

 

ΧΑρΑκτΗριστικΑ
>Summun χάλυβα
>Διπλό ακόνισμα: 
  Hamanguri & Miracle Slit
>Screw System mounted on a ball bearing 
>Ενσωματωμένη βάση δαxτύλου

 

Εκτός από Hamaguri κυρτό 
ακόνισμα, το Summum έχει το 
Miracle Slit, με micro-slits στις 
άκρες της λεπίδας (με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας Takai Technology).

σαν αποτέλεσμα:
με ίσια κοπή, το Summum σας επιτρέπει να κόψετε χοντρότερα τμήματα,  
με τις μικρές σχισμές συλλογής μαλλιών, με το thinning-sliding η κίνηση 
είναι ακριβής και γρήγορη συνδιάζοντας την απαλότητα.

ΨΑλιδιΑ ΨΑλιδιΑ

TAKAI KUMA

ο σοβαρός και καθαρός σχεδιασμός 
του Kuma είναι η υπογραφή ενός 
καθαρού κοψίματος.

ΧΑρΑκτΗριστικΑ
>HIP Vanadium/Molybdenum Powdered Steel
>Ακόνισμα Hamaguri
>Screw System 
>Αφαιρούμενη βάση δαxτύλου
 

 

TAKAI JUNKO

ΜΕγΕθοσ
5.5”:  TAJUNKO55   

Με το διακριτικό σχεδιασμό και τις 
λεπτές λεπίδες το Junko προσφέρει 
μια φυσική αίσθηση για μεγαλύτερη 
ελευθερία στις κινήσεις κοπής σας.

ΧΑρΑκτΗριστικΑ
>SUS-440C ατσάλι εμπλουτισμένο 
  με Βανάδιο και Μόλυβδο
>Ακόνισμα Hamaguri 
>Screw System mounted on ball bearing 
>Ενσωματωμένη βάση δαxτύλου

 

TAKAI TOUCAN

ΧΑρΑκτΗριστικΑ
>Ισχυρές κινήσεις για τη δημιουργία όγκου
  διατηρώντας μια απαλότητα στην αίσθηση του κοψίματος
>VG-10 χάλυβα κοβαλτίου
>Ακόνισμα Hamaguri
>Screw System 
>Ενσωματωμένη βάση δαxτύλου
 

Η εντυπωσιάκη λεπίδα του
Toucan διαθέτει καθαρές, 
γραφικές γραμμές.

ΜΕγΕθοσ
5.8”: TATOUCAN58   

ΜΕγΕθοσ
5.5”: TAKUMA55   
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ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΨΑλιδιΑ

JOEWELL 
Εργοστάσιο 
(Iwate, 
Japan)

JOEWELL Head Office 
(Tokyo, Japan)

1917
Ίδρυση της Tokosha Co.,Ltd.

1921
Έναρξη κατασκευής ψαλιδιών κουρέματος

1975
Η αρχή του brand  “Joewell” 
και η επέκταση του 

2017
100th επέτειος 
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Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

τι πρέπει να ξέρετε για τα ψαλίδια Joewell

Μορφή λεπίδας:

Επίπεδη: Η λεπίδα που χρησιμοποιείται 
στα παραπάνω μοντέλα.

κυρτή Pro: Για πιο αιχμηρό και ομαλό κόψυμο

κυρτή Shape: Τελευταία έκδοση της Pro για 
ακόμη καλύτερα αποτελέσματα

λεπίδα σπαθί: Έχει σχήμα σπαθιού 
για πιο βαρετό κόψιμο.

γρΑΜΜΗ λΕπιδΑσ
Ίσια: Πιο εύκολο κράτημα.

Κανονική: Η πιο συνηθισμένη γραμμή.
Καμπυλωτή: Συνηθίζεται για φιλαρίσματα και slicing.

Πέραν της λεπίδας το μέταλλο που χρησιμοποιείται
 για το υπόλοιπο ψαλίδι περιέχει νικέλιο μικρότερο 
του 0.6%. Επίσης είναι εξαιρετικά σκληρό και δεν

 παραμορφώνεται από την συνεχή χρήση.

ΒιδΑ

λΕπιδΑ
Μέγεθος:
το μέγεθος κάθε ψαλιδιού 
μετριέται σε ίντσες. το πιο μικρό 
είναι 4½” και το πιο μεγάλο 7”.

Είδη λεπίδας:
Ανοξείδωτο κράμα υψηλής ποιότητας: 
Μετά από θερμική επεξεργασία το μέταλλο
που χρησιμοποιείται για τα ψαλίδια 
oewell είναι κατά 15% πιο σκληρό από κάθε     
ανταγωνιστικό προϊόν. Η επεξεργασία αυτή δίνει 
το καλύτερο κόψιμο και διάρκεια στην χρήση.

κοβάλτιο: Το κοβάλτιο που χρησιμοποιείται 
στα Joewell είναι το CBA-1 που είναι πιο           
σκληρό και μακράς διάρκειας. Οι λεπίδες 
από κοβάλτιο δεν έχουν καθόλου μέταλλο και      
διαρκούν περισσότερο από τις άλλες λεπίδες.

πλάτος λεπίδας:
Υπάρχουν διάφορα μεγέθη. Το λεπτό είναι ιδανικό 
για λεπτομέρεια και το πλατύ για πιο δυνατό κόψιμο.

ΨΑλιδιΑ

Μέγεθος υποδοχής δαχτύλου:
Κανονικό 
Mικρό
Kανονικό με πλαστικό ένθετο

Βίδα:
Όλα τα ψαλίδια Joewell έχουν βίδα η οποία με 
την σειρά της χωρίζει τα ψαλίδια σε κατηγορίες

1. Βίδα ακριβείας
2. ρυθμιζόμενη βίδα
3. Βίδα με ρουλεμάν

> Όλα τα ψαλίδια Joewell έχουν είτε μετακινούμενη 
υποδοχή για τα δάκτυλο είτε σταθερή
> Όλα τα ψαλίδια Joewell έχουν κωδικό αριθμό και όλα τα   
   ψαλίδια καταχωρούνται ονομαστικός μετά την αγορά για 
δική σας προστασία.
> Όλα τα ψαλίδια Joewell μπορούν να σταλούν στο 
εργοστάσιο για ακόνισμα και επιδιόρθωση.

 Βίδα με ρουλεμάν

ρυθμιζόμενη βίδαΒίδα ακριβεία

κανονικό Μικρό

 κανονικό με 
πλαστικό ένθετο

ύλικο

λΑΒΗ
λαβή:
Η λαβή στα ψαλίδια Joewell κατασκευάζεται σε 3 
σχέδια:

συμμετρική λαβή: Το σχέδιο αυτό επιτρέπει την  
χρήση και από τις δύο πλευρές για παραπάνω 
ελευθερία κινήσεων

διαγώνια λαβή: Εργονομικό σχέδιο για παραπάνω       
ξεκούραση του καρπού. Υπάρχουν διάφορα είδη σε 
αυτή την κατηγορία

Ημι-διαγώνια λαβή: Σχέδιο που συνδυάζει τα δύο      
προηγούμενα

ΨΑλιδιΑ

συμμετρική λαβή

διαγώνια λαβή

Ημι-διαγώνια 
λαβή

317316
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ΨΑλιδιΑ

Regular Blade Material

Powder Metal Alloy
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COBALT

STAINLESS

New Material “Powder Metal Alloy”

Wear resistance is more than 2 times smaller than Su-
preme Stainless Alloy = Expected durability is more than 2 
times higher than Supreme Stainless Alloy.

Impact strength is 12 times larger than Cobalt Base 
Alloy CBA-1 = Blade is not easily broken, and the 
edge is not easily nicked.

3D handle fits to your hand comletely. Mat surface finish provides touching comfort and non-slip effect.  Finger rest 
covered with silicone rubber provides better grip feeling and stability when holding scissors.

A greater hardness and strength = Soft cutting quality. The edge is 
not easily nicked.

Excellent wear resistance = Longer cutting life. Less necessity of  
re-sharpening.

Excellent corrosion resistance.

In the usual manufacturing process of steel materials, the metal 
structure becomes uneven. This is beacause ingredients melted at 
high temperatures create a rough carbide. In order to solve this matter 
a new manufacturing process was developed, this is called ‘Powder 
Metallurgy Processing’. In this process steel materials are baked in 
powder form, and the metal structure is no longer rough, but becomes 
smooth and fine. This means Powder Metal Alloy provides:

      Wear Resistance - 2XImpact Strength - 12X

New Designed 3D Ergonomic Handle

Finger Rest Covered
with Silicone Rubber

319



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
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ΨΑλιδιΑ

SUPREME SPM-50

SUPREME SPM-55

SUPREME SPM-60

Powder Metal Alloy & New designed 
3D ergonomic handle.

Powder Metal Alloy & New designed 
3D ergonomic handle.

Powder Metal Alloy & New designed 
3D ergonomic handle.

• Size: 5.0” 
• Blade: 48 mm 
• Weight: 42.0g
• Size of Finger Hole: Medium 
• Sword & Flat Blade 
• Powder Metal Alloy
• Dry Bearing Screw System
• Permanent Finger Rest Covered with Silicone Rubber

• Size: 5.5” 
• Blade: 62 mm 
• Weight: 45.0g
• Size of Finger Hole: Medium
• Sword & Flat Blade
• Powder Metal Alloy
• Dry Bearing Screw System
• Permanent Finger Rest Covered with Silicone Rubber

•  Size: 6.0” 
• Blade: 71 mm 
• Weight: 48.0g
• Size of Finger Hole: Medium
• Sword & Flat Blade
• Powder Metal Alloy
• Dry Bearing Screw System
• Permanent Finger Rest Covered with Silicone Rubber

Cobalt Base Alloy CBA-1 Dry Bearing Screw System 

The cobalt base alloy CBA-1, of which more than 2,5 
times durability has been proven, is applied for the 
blade material. Since its cobalt containing ratio is about 
50%, it is very hard and has superior wear resistance.

The dry bearing system is applied at the screw 
part to pursue smooth opening/closing oper-
ation. The solid lubricated pivot point contact 
and the dry bearing are made of resin. The 
features are light, smooth opening/closing 
operation, maintenance free, lightweight, and 
thin body.

To make minute 
adjustments 
of the screw, 
special tools 
are required 
(with dedicated 
driver tool with 
a strap)

Change of sharpness (roundness) of edge 
(experiments with the test machine for examining) 

Vickers hardness and change of edge roughness Rz

Feel of th eopening/closing operation (compar-
ison between the dry bearing and the ordinary 
screw)

Chemical composition of Cobalt Base Alloy 
CBA-1

Cobalt (Co)  >=    49,5%
Niskel (Ni)  >=    3%   

Chrome (Cr)  >=    30%
Tungsten (W)  >=    12%   

Iron (Fe)  >=    3%
Carbon (C) 2,5%   

Hardness (HV)
637

Japan Good Design Award
<Supreme SCC5700F & SCC6000F>Good Design Award is operated 
by Japan Industrial Design Promotion Organization.

Durability of Cobalt base alloy is based on the filed proven data. However, it may 
change depending on cut technique, hair characteristics and other conditions.

Cooperative parties providing various kinds of research data: Iwate Industrial 
Research Institute/ Professor Motomura’s office of the Course in Mechanical Engi-
neering of the Department of Science and Engineering, Waseda University.

The axis of the abscissas indicates the feel when the user 
opens and close the scissors (idle cutting load) and the 
axis of the ordinates indicates the pushing force between 
the top side and the back side of the blade at the time 
of opening/closing (pushing forces between blades that 
are calculated from distortions on the blade). The graph 
indicates that the dry bearing indicated for the upper has 
a larger pushing force between blades even with the same 
feel for opening/closing (idle cutting load). It means that 
the dry bearing provides a light feel in opening/closing as 
well as powerful cutting quality. 

Dry Bearing Screw System

Opening/closing test of the 
dry bearing system

321320
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SUPREME PINK GOLD 
Supreme SCS-F5750PG

SUPREME SWORD OFFSET HANDLE

•	 Joewell Supreme in pink gold color
•	 Size:5.25”
•	  Blade:56mm
•	  Weight:46.0g 
•	 Size of Finger Hole:Regular
•	 Sword Blade 
•	 Dry Bearing Screw System with Silver 

Decorated Pink Cubic Zirconia Cover
•	 Removable Finger Rest with Pink Cubic 

Zirconia Pink Gold Coating

•	 Size:5.75”
•	  Blade:56mm 
•	 Weight:46.0g 
•	 Size of Finger Hole:Regular(L)
•	 Sword blade and Cobalt Base Alloy 

CBA-1 provide excellent durability 
and sharp cutting performance.

•	 Sword Blade 
•	 Cobalt Base Alloy CBA-1 
•	 Dry Bearing Screw System 
•	 Removable Finger Rest 
•	 Hard Titanium Coating

ΨΑλιδιΑ

SUPREME CONVEX
Supreme SCC-5700F

SUPREME CONVEX
Supreme SCC-6000F

SUPREME SWORD SYMMENTRIC HANDLE
Supreme SCS-5500

•	 Size:5.7”
•	 Blade:57mm 
•	 Weight:49.5g 
•	 Size of Finger Hole:Small
•	 Convex PRO Blade 
•	 Cobalt Base Alloy CBA-1 
•	 Dry Bearing Screw System
•	  Permanent Finger Rest

•	 Size:6”
•	 Blade:64mm 
•	 Weight:52g 
•	 Size of Finger Hole:Small
•	 Convex PRO Blade 
•	 Cobalt Base Alloy CBA-1 
•	 Dry Bearing Screw System
•	 Permanent Finger Rest

•	 Size: 5,5”
•	 Blade: 56mm 
•	 Weight: 41,5g 
•	 Sword Blade
•	 Cobalt Base Alloy CBA-1
•	 Dry Bearing Screw System 

with anti scratch Diamond like        
Coating on screw cover

•	 Removable Finger Rest
•	 Hard Titanium Coating

ΨΑλιδιΑ
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Black Crest 
BC50F

Black Crest 
BC55F

Black Crest 
BC60F

Black Crest 
BC40

•	 Size: 5.0”
•	 Blade: 48mm 
•	 Weight: 45.3g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Sword & Convex Blade
•	 Supreme Stainless Alloy
•	 Dry Bearing Screw System with Silver 

Screw Cover Removable Finger Rest 
•	 Black Titanium & Rubber Coated Handle

•	 Size: 5.5”
•	 Blade: 55mm 
•	 Weight: 48.5g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Sword & Convex Blade
•	 Supreme Stainless Alloy
•	 Dry Bearing Screw System with Silver 

Screw Cover Removable Finger Rest 
•	 Black Titanium & Rubber Coated Handle

•	 Size: 6”
•	 Blade: 64mm 
•	 Weight: 50g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Sword & Convex Blade
•	 Supreme Stainless Alloy
•	 Dry Bearing Screw System with Silver 

Screw Cover 
•	 Removable Finger Rest 
•	 Black Titanium & Rubber Coated Handle

•	 40-tooth
•	 Cut ratio: 35%
•	 Size: 5.9”
•	 Blade: 61mm
•	 Weight: 50g
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Supreme Stainless Alloy

•	 Dry Bearing Screw System with Silver Screw Cover
•	 Removable Finger Rest 
•	 Black Titanium & Rubber Coated Handle

ΨΑλιδιΑ

Jowel ZN
ZN-500

Jowel ZN
ZN-550

Jowel ZN
ZN-600

•	 Size: 5.0”
•	 Blade: 48mm 
•	 Weight: 41g 
•	 Size of Finger Hole: Medium
•	 Sword Blade × Convex Shape Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Dry Bearing Screw System with Anti 

Scratch Diamond Like Coating on Screw 
Cover 

•	 Permanent Short Length Finger Rest

•	 Size: 5.5”
•	 Blade: 55mm 
•	 Weight: 43.5g 
•	 Size of Finger Hole: Medium
•	 Sword Blade × Convex Shape Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Dry Bearing Screw System with Anti 

Scratch Diamond Like Coating on Screw 
Cover 

•	 Permanent Short Length Finger Rest

•	 Size: 6”
•	 Blade: 65mm 
•	 Weight: 47g 
•	 Size of Finger Hole: Medium
•	 Sword Blade × Convex Shape Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Dry Bearing Screw System with Anti Scratch Diamond 

Like Coating on Screw Cover 
•	 Permanent Short Length Finger Rest

Ergonomic Designed Offset Handle with Permanent Short Length Finger Rest
An ergonomic designed, offset handle enables a comfortable and easy to use cutting 
position.A permanet short length finger rest gives more maneuverability, and fits to a 
variety of cutting hair techniques.

Dry Bearing Screw System with Anti Scratch Diamond Like Coating on Screw Cover 
A light and smooth cutting action is provided by the Dry Bearing Screw System. Anti
scratch diamond like coating on screw cover.

Conbination of Sword & Convex Blade
The combination of a Sword and Convex blade delivers not only a powerful cut, but an 
unrivaled cutting edge. Blades are made of Supreme Stainless Alloy that creates a longer 
scissor life.

Titanium Cover

Dry Bearing

Resin Washer

Pivot Screw

Urethane
Washer

Solide Lubricated 
Pivot Point
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Black Cobalt favored by top artist around the world.
Straight, thin and narrow blade enables detailed works. Cobalt Base Alloy CBA-1
provides excellent durability.

Cobalt Base Alloy CBA-1
The cobalt base alloy CBA-1, of which more than 2.5 times durability has been proven, is applied for the 
blade material. Since its containing ratio is about 50%, it is  very hard and has superior wear resistance.

ΨΑλιδιΑ
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COBALT 
4500

COBALT 
5000

COBALT 
5500

•	 Size: 4.5”
•	 Blade: 40mm 
•	 Weight: 28.0g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The Standard JOEWELL Blade
•	 Cobalt Base Alloy CBA-1 
•	 Precision Flat Screw 
•	 Removable Finger Rest

•	 Size: 5”
•	 Blade: 51mm 
•	 Weight: 32.5g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The Standard JOEWELL Blade
•	 Cobalt Base Alloy CBA-1 
•	 Precision Flat Screw 
•	 Removable Finger Rest

•	 Size: 5.5”
•	 Blade: 53mm 
•	 Weight: 37.0g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The Standard JOEWELL Blade
•	 Cobalt Base Alloy CBA-1 
•	 Precision Flat Screw 
•	 Removable Finger Rest

ΨΑλιδιΑ

FX-PRO PINK GOLD
FX-PRO in pink gold. FX 3D handle is designed for a natural movement of a thumb, fingers, 
and elbow

Titanium Cover

Dry Bearing

Resin Washer

Pivot Screw

Urethane
Washer

Solide Lubricated 
Pivot Point

329328



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΨΑλιδιΑ

FX-PRO 
50 PG

FX-PRO 
55 PG

FX-PRO 
60 PG

•	 Size: 5.0”
•	 Blade: 47mm 
•	 Weight: 42.5g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Sword & Flat Blade 
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Dry Bearing Screw System 
•	 Removable Finger Rest 
•	 Hard Pink Gold Coating

•	 Size: 5.5”
•	 Blade: 54mm 
•	 Weight: 44 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Sword & Flat Blade 
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Dry Bearing Screw System 
•	 Removable Finger Rest 
•	 Hard Pink Gold Coating

•	 Size: 6”
•	 Blade: 63mm 
•	 Weight: 46.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Sword & Flat Blade 
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Dry Bearing Screw System 
•	 Removable Finger Rest 
•	 Hard Pink Gold Coating

ΨΑλιδιΑ

FX-PRO 
50

FX-PRO 
55

FX-PRO BT

BT55 Skull

FX-PRO 
60

FX-PRO 
40

•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Sword & Flat Blade 
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Dry Bearing Screw System 
•	 Removable Finger Rest 

Jowel FX-PRO BT50 Skull  Size: 5.0”
Jowel FX-PRO BT55 Skull  Size: 5.5”
Jowel FX-PRO BT60 Skull  Size: 6.0”

•	 Size: 5.0”
•	 Blade: 47mm 
•	 Weight: 42.5g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Sword & Flat Blade 
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Dry Bearing Screw System 
•	 Removable Finger Rest

•	 Size: 5.5”
•	 Blade: 54mm 
•	 Weight: 44 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Sword & Flat Blade 
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Dry Bearing Screw System 
•	 Removable Finger Rest 

•	 Size: 6”
•	 Blade: 63mm 
•	 Weight: 46.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Sword & Flat Blade 
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Dry Bearing Screw System 
•	 Removable Finger Rest 

•	 40-tooth
•	 Cut Ratio: 35%
•	 Size: 6”
•	 Blade: 61mm 
•	 Weight: 47.8 g 

Black Titanium Coating with Skull
Screw Cover

331330
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ΨΑλιδιΑ

Blue titanium and rubber coated handle provides better grip feeling and stability when 
holding scissors

TR-525

TR-55C TR-60C

TR-575
•	 Size: 5.25”
•	 Blade: 49 mm 
•	 Weight: 38.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Convex Shape Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 
•	 Blue Titanium & Rubber Coated Handle

•	 Size: 5.5”
•	 Blade: 56 mm 
•	 Weight: 42.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Small
•	 Convex Shape Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 
•	 Blue Titanium & Rubber Coated Handle

•	 Size: 6.0”
•	 Blade: 65 mm 
•	 Weight: 44.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Small
•	 Convex Shape Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 
•	 Blue Titanium & Rubber Coated Handle

•	 Size: 5.75”
•	 Blade: 59 mm 
•	 Weight: 41.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Convex Shape Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 
•	 Blue Titanium & Rubber Coated 

Handle

Titanium & Rubber Coated Handle
Titanium and a rubber coating are applied to the handle. 
The characteristics are a soft touch, which cannot be achieved 
with metal, and a non-slip surface. 
Handles are coated with rubber this makes them smooth to 
the touch. And as there is no nickel in coating; it is ideal for 
hairdressers that sometimes suffer allergic reactions.

ΨΑλιδιΑ

Fx 3D handle is designed for a natural movement of a thumb, fingers and elbow.

FX-55

FX-60

•	 Size: 5.5”
•	 Blade: 55mm 
•	 Weight: 45.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The Standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Thin Adjustable Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 Size: 6.0”
•	 Blade: 64 mm 
•	 Weight: 47.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The Standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Thin Adjustable Screw
•	 Removable Finger Rest 
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ΨΑλιδιΑ

C-ONE
Jowels standard model of offset handle. Easy to hold scissors in a comfortable position 
with little burden on a hand and elbow

C-ONE 50

C-ONE 55

C-ONE 60

•	 Size: 5.0”
•	 Blade: 50 mm 
•	 Weight: 39.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The Standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 Size: 5.5”
•	 Blade: 54 mm 
•	 Weight: 43.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The Standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 Size: 6.0”
•	 Blade: 63 mm 
•	 Weight: 46.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The Standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

ΨΑλιδιΑ

JKX FZ
Long scissors with powerful sword 
blades. Dry Bearing System enables 
smooth opening and closing action.

Jowell’s long scissors in 7.0”.

JKX-650 FZ-70
•	 Size: 6.5”
•	 Blade: 79 mm 
•	 Weight: 53.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Small
•	 Sword & Convex Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Dry Bearing Screw System
•	 Removable Finger Rest 

•	 Size: 7.0”
•	 Blade: 84 mm 
•	 Weight: 63.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Small-Medium
•	 Convex Shape Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Thin Adjustable Screw
•	 Removable Finger Rest 
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Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΨΑλιδιΑ

CLASSIC PRO

PRO 450

PRO 500

PRO 600 PRO 550

•	 Size: 4.5”
•	 Blade: 43 mm 
•	 Weight: 23.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Convex Shape Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 Size: 5.0”
•	 Blade: 50 mm 
•	 Weight: 27.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Convex Shape Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 Size: 6.0”
•	 Blade: 66 mm 
•	 Weight: 36.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Convex Shape Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 Size: 5.5”
•	 Blade: 50 mm 
•	 Weight: 27.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 Convex Shape Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

ΨΑλιδιΑ

CLASSIC PRO
Classic series is our standard model which made Jowell known throughout the world, and 
has been selling around the world for over 30 years.

Joewell 45

Joewell 50

Joewell 60
Joewell 55

Joewell 65 Joewell 70

•	 Size: 4.5”
•	 Blade: 42 mm 
•	 Weight: 28.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 Size: 5.0”
•	 Blade: 48 mm 
•	 Weight: 32.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 Size: 6.0”
•	 Blade: 65 mm 
•	 Weight: 41.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 Size: 5.5”
•	 Blade: 53 mm 
•	 Weight: 36.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 Size: 6.5”
•	 Blade: 69 mm 
•	 Weight: 45.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 Size: 7.0”
•	 Blade: 82 mm 
•	 Weight: 50.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 
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ΨΑλιδιΑ

CRAFT
Polyhedral grip 3D handle fits your hand completely. KATANA blade provides powerful 
and sharp cutting performance.

Craft CR-610
•	 Size: 6.1”
•	 Blade: 65 mm 
•	 Weight: 60.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Small
•	 KATANA blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Dry Bearing Screw System with Decorated Silver Plate
•	 Removable Finger Rest 

Polyhedral Grip 3-Dimensional Handle
New Polyhedral Grip 3D Handle assists a comfortable hair cutting & handling 
scissors

Dry Bearing Screw with Decorated Silver Plate
The dry bearing screw is applied to make smooth opening and closing operation. the 
solid lubricated pivot point contact and the dry bearing are made of resin. Optional 
Decorated Silver Plate can be changed.

KATANA Blade
Sword Shape Blade, Convex Pro Edge andd Concave Shape on back of blades.

Polyhedral Grip fits each finger. 3-Dimentional Handle

Concex Edge: Create powerful & sharp cutting performace
Sword Shape: Power is delivered to the point of the blade
Concave Shape: Adjust the weight & balance of blades.

ΨΑλιδιΑ

Z
Ergonomic handle with Small finger holes.

ZII-55CX

ZII-60CX

Z-55C

Z-60C

•	 Size: 5.5”
•	 Blade: 57 mm 
•	 Weight: 38.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Small
•	 Convex Shape Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Thin Adjustable Screw
•	 Permanent Finger Rest 

•	 Size: 6.0”
•	 Blade: 66 mm 
•	 Weight: 41.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Small
•	 Convex Shape Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Thin Adjustable Screw
•	 Permanent Finger Rest 

•	 Size: 5.5”
•	 Blade: 57 mm 
•	 Weight: 38.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Small
•	 The standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Thin Adjustable Screw
•	 Permanent Finger Rest 

•	 Size: 6.0”
•	 Blade: 66 mm 
•	 Weight: 41.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Small
•	 The standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Thin Adjustable Screw
•	 Permanent Finger Rest 
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Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
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ΨΑλιδιΑ

LEFT HANDED SCISSORS

FX-L55 (left handed)

F LC-50 (left handed)

F LC-60 (left handed) F LC-55 (left handed)

•	 Size: 5.5”
•	 Blade: 54 mm 
•	 Weight: 44.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The Standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Thin Adjustable Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 Size: 5.0”
•	 Blade: 49 mm 
•	 Weight: 44.7 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The Standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 Size: 6.0”
•	 Blade: 64.5 mm 
•	 Weight: 49.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The Standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 Size: 5.5”
•	 Blade: 56.5 mm 
•	 Weight: 47.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)
•	 The Standard Joewell Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

ΨΑλιδιΑ

LEFT HANDED SCISSORS

LSF-65 (left handed) LSF-70 (left handed)

•	 Size: 6.5”
•	 Blade: 74 mm 
•	 Weight: 63.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Small
•	 Convex Shape Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Thin Adjustable Screw
•	 Permanent Finger Rest 

•	 Size: 7.0”
•	 Blade: 85 mm 
•	 Weight: 65.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Small
•	 Convex Shape Blade
•	 Supreme Stainless Alloy 
•	 Thin Adjustable Screw
•	 Permanent Finger Rest 
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HXT - CONVEX THINNING

ΨΑλιδιΑ

E - THINNING
Best selling thinning scissors in Europe. E series is a basic thinner with symmetric handle.

HXT series is a convex thinner with good balance of weight and sharp cutting performance.

•	 30-tooth, Cut ratio: 15%
•	 Size: 5.6”
•	 Blade: 61 mm 
•	 Weight: 44.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)

Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 30-tooth, Cut ratio: 15%
•	 Size: 5.9”
•	 Blade: 62 mm 
•	 Weight: 54.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)

Supreme Stainless Alloy 
•	 Thin Adjustable Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 40-tooth, Cut ratio: 35%
•	 Size: 5.6”
•	 Blade: 61 mm 
•	 Weight: 45.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)

Supreme Stainless Alloy 
•	 Precision Flat Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 40-tooth, Cut ratio: 35%
•	 Size: 5.9”
•	 Blade: 62 mm 
•	 Weight: 55.0 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)

Supreme Stainless Alloy 
•	 Thin Adjustable Screw
•	 Removable Finger Rest 

E-30

HXT-30 HXT-30

E-30

HXG - THINNING

ΨΑλιδιΑ

Thinning scissors for texture adjustments. Because of flat teeth and extended gaps, hair is 
easily caught and scissors can be pulled easily when inserting blades vertically or diagonally.

•	 20-tooth, Cut ratio: 15-20%
•	 Size: 5.9”
•	 Blade: 62 mm 
•	 Weight: 54.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)

Supreme Stainless Alloy 
•	 Thin Adjustable Screw
•	 Removable Finger Rest 

•	 17-tooth, Cut ratio: 25-30%
•	 Size: 5.9”
•	 Blade: 62 mm 
•	 Weight: 54.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)

Supreme Stainless Alloy 
•	 Thin Adjustable Screw
•	 Removable Finger Rest 

HXG-20 HXG-17
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Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΨΑλιδιΑ

HXG - THINNING
Thinning scissors for texture adjustments. Because of flat teeth and extended gaps, hair is 
easily caught and scissors can be pulled easily when inserting blades vertically or diagonally.

•	 14-tooth, Cut ratio: 40-50%
•	 Size: 5.9”
•	 Blade: 62 mm 
•	 Weight: 55.5 g 
•	 Size of Finger Hole: Regular(L)

Supreme Stainless Alloy 
•	 Thin Adjustable Screw
•	 Removable Finger Rest 

HXG-14
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ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
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V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
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RAZORS

ΞύρΑΦι ΜΑλλιών FEATHER
SI7719800  

10 λεπίδες για 
ξυράφι Feather

SI7719810

10 λεπίδες αερώματος
για ξυράφι Feather

SI7719811

ΞύρΑΦι ΜΑλλιών KISMET 
(με ένα κουτί λεπίδες)
SI7718100  

6 λεπίδες για 
ξυράφι Kismet
SI7718210  

TAKAI PLATINUM RAZOR
( Με 10 λεπίδες)
TARAPL  

TWO IN ONE RAZOR TAKAI + 10 blades  TA2IN1R  

10 λεπίδες για Two in One Takai Razor 
TA2IN1BL   €11.00

10 λεπίδες για ξυράφι 
TAKAI PLATINUM

TARAPLB

hair clippers 
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Panasonic clipper ER-GP8 
PAGP80   

Panasonic clipper
ER-1611K PAER1611K   

HAIR 
CLIPPERS

Επαγγελματική κουρευτική μηχανή με νέο 
γραμμικό μοτέρ & έλεγχο σταθερότητας.

Λειτουργεί και απευθείας με το καλώδιο τροφοδοσίας.
Παλινδρομική μετάδοση κίνησης στο κοπτικό για 
μεγαλύτερη ισχύ και περισσότερο χρόνο λειτουργίας με 
μία φόρτιση.
Ισχυρό κοπτικό Τιτανίου με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, 
νέας σχεδίασης x-taper με 40% καλύτερη απόδοση 
κοπής.
Συμπεριλαμβάνονται 3 διπλά χτενάκια κοπής στα 3, 4, 6, 
9, 12, 15mm.
Χρόνος φόρτισης 1 ώρα, 50 λεπτά λειτουργίας.

> 3/4mm
> 6/9 mm
> 12/15 mm

Comb 
attachment
shelves

> 3/4mm
> 6/9 mm
> 12/15 mm

Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης βάθους 
(Ρυθμιζόμενο από 0,8 έως 2,0 mm σε πέντε βήματα των 
0,3 mm, χωρίς το εξάρτημα χτενιού)
Κινούμενη λεπίδα X-taper, επίστρωση DLC
Σταθερή λεπίδα με επίστρωση τιτανίου
Έξι βάθη κοπής με τρία χτένια
Λυχνία κατάστασης φόρτισης
Με βολική βάση φόρτισης
Λειτουργεί και απευθείας με το καλώδιο τροφοδοσίας.
Μπαταρία Li-ion
Παρέχονται 3 χτένια (3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm), 
βούρτσα και λάδι συντήρησης
Αρκετά ελαφρύ για τις κυρίες
Το ελαφρύτερο βάρος καθιστά διάφορες τεχνικές 
κουρέματος ακόμα ευκολότερες για τις κομμώτριες.

Επαγγελματική μηχανή κουρέματος 
της PANASONIC, επαναφορτιζόμενη 

proffessional

Panasonic clipper ER-FGP72
PAFGP72   

> 3/4mm
> 6/9 mm
> 12/15 mm

•Linear motor drive
•Height adjustment control dial
(Adjustable from 0.8 to 2.0 mm in five 0.3 mm steps, 
without the comb attachment)
•X-taper, DLC coating moving blade
•Titanium coating fixed blade
•Easy-to-handle ergonomic design
•Six cutting length with three comb attachments
•Charge status lamp
•With convenient charging stand
•Cord / Cordless operation
•Ergonomic Design for Easy Use
•Quick Adjustable Dial
for Easy Length Setting
•Replacement Blade : WER9902Y

HAIR 
CLIPPERSproffessional

FINE BLADE TECHNOLOGY

X-taper Blades that reduce stubble
Specially designed X-taper blades firmly catch and 
cut hairs that are often missed to thoroughly reduce 
stubble

Sharp 45º blade edge
The sharp, precise 45º blade edge provides smooth, 
clean cutting.

The shaped part of 
the X-taper blade 
captures any hair 
that enters

The sharp 45° blade 
prevents hair escaping 
and cleanly cuts it

NEW LINEAR MOTOR with CONSTANT 
CONTROL

Lightweight High-Power Linear Motor
Providing 10,000 strokes per minute, Panasonic’s exclu-
sive ultra high-speed linear motor drive provides smooth, 
constant cutting. Even tufts of hair are 

smoothly cut with no drop 
in speed

Uniform cutting provides 
a clean finish
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•  Patented Extreme Temperature Reduction 
Technology (XTR Technology®) provides eficient 
power while keeping the clipper quiet and cool  to 
the touch
•   Durable aluminum housing gives a sleek and 
firm grip while enhancing the durability of the 
clipper
•  Features a high-speed magnetic motor with 
reliable power for high volume haircutting
•  Single lever adjusts clipper blade from fine to 
coarse
•  High-quality product engineered and produced  
in the USA
•  Premium carbon-steel blade offers smooth 
cuts and effortless gliding through any hair type 
without streaking or snagging
•  Two optional blades available:  Standard 
ProAlloy® blade adjusts from 000 to 1  (.5 mm to 
2.4 mm)  Fade Blade adjusts from 00000 to 000  
(.2 mm to .5 mm)

Revolutionizing
clipper technology.

The ProAlloy Fade Clipper with 
Extreme Temperature Reduction 
Technology

Club Card

PRO ALLOY
ADJUSTABLE BLADE CLIPPER

Cordless usPRO Fade Li Andis 
Nation Adjustable Blade Clipper

• ProAlloy® Fade Adjustable Blade Clipper 
      featuring XTR Technology
• Rating: 230V, 50 Hz
• Speed: Single Speed
• Motor: Magnetic - 6,000 SPM
• Weight (kg): 0.62
• Product Dimensions (cm): 25.4h x 20.3w x 6.7d
• Master Carton Qty: 6
• Master Carton Dimensions (cm):27.3h x 21w x40d
• tAdjustable fade blade #69130 with 00000 to 000 

(.2 mm to .5 mm)cutting lengths

INCLUDES: 
• 5 Attachment combs 1/16” (1.55 mm), 3/32” (2.25 

mm), 1/8”(3 mm), 3/16” (4.5 mm), 1/4” (6 mm) 
•  UK plug adapter 
• Blade guard Blade oil

• Rating: 100-240V, 50-60 Hz
• Speed: Single Speed
• Motor:Rotary - 5,500 SPM
• Run Time: 120 Minutes
• Charge Time: 90 Minutes
• Weight (kg): 0.28
• Product Dimensions (cm):25.4h x 20.3w x 6.7d
• Master Carton Qty:6
• Master Carton Dimensions (cm): 26.4h x 21w x 39.4d
• Adjustable fade blade:  #66255 with 00000 to 000 (.2 

mm to .5 mm) cutting lengths

INCLUDES:
• 5 Attachment combs 1/16” (1.55 mm), 3/32” (2.25 mm),  
1/8” (3 mm), 3/16” (4.5 mm), 1/4” (6 mm)  
• Charging adapter
• Blade guard
• Blade cleaning brush 
• Blade oil

Fade Blade 
66255

Pro Alloy 
Blade 69115

Pro Alloy 
Blade 69130

351350



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

HAIR 
CLIPPERS

Cordless just gota whole 
lot lighter

Introducing the Cordless 
USPro Li
• Long-lasting cordless power: lithium-ion battery boasts
over 2 hours of runtime and will charge in 90 minutes
• Extremely lightweight – 25% lighter than the corded
USPro clipper and weighs less than 10 ounces
• Blade adjusts from 000 to 1, giving ultimate control in
cutting lengths for every style
• High-quality carbon-steel blade offers smooth cuts and
effortless gliding through any hair type without streaking
or snagging
• Features cord/cordless operation for reliability in cutting
all day long
• High-quality product engineered and produced in
the USA

Club Card

• Rating: 100-240V, 50-60 Hz
• Speed: Single Speed
• Motor:Rotary - 5,500 SPM
• Run Time: 120 Minutes
• Charge Time: 90 Minutes
• Weight (kg): 0.28
• Product Dimensions (cm):25.4h x 20.3w x 6.7d
• Adjustable blade #66250 with 000 to 1 (.5 mm to 2.4 

mm) cutting lengths

INCLUDES:
• 9 Attachment combs1/16” (1.55 mm), 3/32” (2.25 mm), 
1/8”(3 mm), 3/16” (4.5 mm), 1/4” (6 mm), 3/8” (10 mm), 
1/2” (13 mm), 3/4” (19 mm), 1” (25 mm)  
• Charging adapter
• Blade guard
• Blade cleaning brush
 • Blade oil

• Rating: 230V, 50 Hz (UK, EU)240V, 50 Hz (AUS)220V, 50 Hz (ARG)
• Speed: Single Speed
• Motor:Magnetic - 6,000 SPM
• Weight (kg):0.48
• Product Dimensions (cm):17.8h x 5.7w x 4.4d
• Adjustable blade #66250 with 000 to 1 (.5 mm to 2.4 mm) cutting 

lengths

INCLUDES:
• 9 Attachment combs 1/16” (1.55 mm), 3/32” (2.25 mm), 1/8”(3 
mm),  3/16” (4.5 mm), 1/4” (6 mm), 3/8” (10 mm), 1/2” (13 mm),                   
3/4” (19 mm), 1” (25 mm)
• Blade guard
• Blade cleaning brush
• Blade oil

Cordless usPRO Li Adjustable 
Blade Clipper

usPRO Adjustable Blade Clipper

LCL/US-1  Blade 
66250

LCL/US-1  Blade 
66250

353352



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

FadeTM Adjustable 
Blade Clipper 66380

• Rating: 230V, 50 Hz (UL, EU), 220V, 50 Hz (ARG)
• Speed: Single Speed
• Motor: Magnetic - 6,000 SPM
• Weight (kg): 0.48
• Product Dimensions (cm):17.8h x 5.7w x 4.4d
• Adjustable blade #66255  with 00000 to 000 (.2 mm to .5 mm) 

cutting lengths

INCLUDES:
•  5 Attachment combs 1/16” (1.55 mm), 3/32” (2.25 mm),             

1/8”(3 mm), 3/16” (4.5 mm), 1/4” (6 mm)
• Blade guard
• Blade cleaning brush
• Blade oil

HAIR 
CLIPPERS

Fade Blade 
66255

Fine Tooth T-blade 
04895

T-blade
04120

Shaver Head 
77120

SuperlinerTM Trimmer 
04820 RT-1

• Επαγγελματικό πολύστροφο μαγνητικό μοτέρ
• Δόντια λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βρεγμένα και στεγνά μαλλιά
• Μοχλός ρύθμισης της λεπίδας
• 8 πλαστικές χτένες για όλα τα κοψίματα

πΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 4 Attachment combs1/16”, 1/8”, 1/4”, 3/8”
• Euro plug/UK plug/Australia plug
• Blade oil

T-Outliner Trimmer 
05100

• Rating: 100-240V, 50-60 Hz
• Speed: Single Speed
• Motor: Magnetic - 7,200 SPM
• Weight (kg): 0.33
• Product Dimensions (cm):  20.2h x 13.2w x 10.9d
• Close-cutting, carbon-steel T-blade #04521 (.25 mm)

INCLUDES:
• Blade oil

G-I REPLACEMENT 
BLADE 
04521

Fine Tooth T-blade 
04895

T-blade
04120

Shaver Head 
77120

Club Card

SuperLiner+TM Trimmer
with Bonus Shaver Head
04840 RT-1

• Επαγγελματικό πολύστροφο μαγνητικό μοτέρ
• Δόντια λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βρεγμένα και στεγνά μαλλιά
• Μοχλός ρύθμισης της λεπίδας
• 8 πλαστικές χτένες για όλα τα κοψίματα

 

πΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 4 Attachment combs1/16”, 1/8”, 1/4”, 3/8”
• Titanium foil shaver head 
• Euro plug/UK plug/Australia plug
• Blade oil

355354



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

HAIR 
CLIPPERS

SlimLine® Pro Li
Cordless Rechargeable Trimmer 
32445 D-8
• Χρήση με ρεύμα και μπαταρία
• Μπαταρία 600mAh NIMH
• Φόρτιση 4 ώρες, Λειτουργία 50 λεπτά
• 4 Πλαστικά δόντια

πΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 4 Attachment combs 1/16”, 1/8”, 1/4”, 3/8”
• Charging adaptor
• Euro plug/UK plug/Australia plug
• Charger stand
• Βούρτσα λεπίδας
• Blade oil

Close 
Cutting T-blade 

32105

• Χρήση με ρεύμα και μπαταρία
• Φόρτιση 1,5 ώρες, λειτουργία 30 λεπτά
• Πολύ πυκνά δόντια για τέλειο καθαρισμό
• Λεπίδα σε σχήμα Τ για καλύτερα αποτελέσματα
• 6 Πλαστικά δόντια

• Cord/cordless operation with lithium-ion battery 
(over  100 minutes of run time). 

• Extremely powerful rotary motor provides blade 
speeds over 7,200 strokes per minute. 

• Includes constant speed motor technology for 
ultimate blade performance through all hair types. 
Premium Andis®T-Outliner® carbon-steel blade 
has the ability to be zero- gapped. 

• Features an LED light indicating power levels.

INCLUDES:
• 4 attachment combs #0 (1/16” - 1.55 mm), #1 (1/8” 

- 3 mm), #2 (1/4” - 6 mm), #3 (3/8” - 10 mm)
• Premium charging stand
• Charging adapterBlade oil

πΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 6 Attachment combs 3 day, 5 day, 7 day, 1/4”, 3/8”, 1/2” 
• Charging adaptor
• Euro plug/UK plug/Australia plug
• Trimmer stand
• Βούρτσα λεπίδας
• Blade oil

T-blade 
Trimmer Blade 

22945

SlimLine® Ion Cord/Cordless 
Trimmer 23895 BTF-3

Cordless T-Outliner® Li  
Rechargeable Trimmer 74005

ORL REPLACEMENT 
BLADE 
04521

Club Card

• Ιδανικό για σβησίματα τελειώματος για απόλυτα καθαρό ξύρισμα 
• The staggered hypo-allergenic foil heads provide the perfect cut
• H μπαταρία ιόντων λιθίου παρέχει 80 λεπτά αδιάλειπτου χρόνου 

λειτουργίας με μία μόνο φόρτιση.
• Cord/cordless operation also guarantees that you never have to stop 

shaving even if your charge gets low.

• Perfect for finishing fades and removing stubble for an ultra-close 
smooth shave. 

• The staggered hypo-allergenic foil heads provide the perfect cut while 
the lithium-ion battery provides 80 minutes of nonstop run time on a 
single charge. 

• Soft-grip for a secure, comfortable feel. 
• Cord/cordless operation also guarantees that you never have to stop 

shaving even if your charge gets low. 
• Includes premium charging stand.

INCLUDES:
• Premium charging stand
• Charging adapter 
• Cleaning brush
• Foil guard

ProFoilM Lithium Ion Titanium
Foil Shaver 17170 TS-1

ProFoil Lithium Plus Titanium Foil 
Shaver 17205 TS-1

πΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Charging adaptor
• Euro plug/UK plug/Australia plug/US plug
• Bούρτσα καθαρισμού
• Foil guard

Replacement 
foil & cutter

17155

Replacement 
foil & cutter

17155

Replacement 
foil only
17160

Replacement 
foil only
17160

357356



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

HAIR 
CLIPERS

• Extremely lightweight and compact cordless trimmer, T-blade ideal for 
trimming and edging. 

• Featuring a long-lasting lithium-ion battery for  80 minutes of run time 
and fine-cutting stainless-steel blades for corrosion resistance.

INCLUDES:
•Reversible attachment comb  Size 0 and 1
•Reversible attachment comb  Size 2 and 3
• Charging stand
• Charging adapter
• Blade cleaning brush
• Blade oil

MultiTrim Trimmer Kit 
24570  

BriosTM Cordless Trimmer 
24320 RCTL

• Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο trimmer. 
• Λεπίδα σε σχήμα Τ για καλύτερα αποτελέσματα
• Υψηλής ποιότητας λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• 1-1/2 ώρα λειτουργίας
• Επαναφορτίζει πλήρος κατά την διάρκεια της νύχτας 

Charger Stand

πΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 4 Attachmentcombs 1/16”, 1/8”, 1/4”, 3/8”
• Euro plug/UK plug/Australia plug
• Charger stand
• Charging adapter
• Blade oil

• Ισχυρό μοτέρ περιστροφής για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής.
• Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη και ακριβή κοπή.
• Λεπίδα T-blade από ανοκείδωτο ατσάλι ιδανική για outlining, 

στεγνό ξύρισμα, για τον λαιμό, γένια, μουστάκι και γύρο από τα 
αυτιά

PMC-2 
T-Blade Trimmer 23265 PMC-2

REPLACEMENT BLADE:
Trimmer Blade 24040

πΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 4 Attachment combs1/16”, 1/8”, 1/4”, 3/8”
• UK plug adapter
• Blade oil

• Λειτουργεί με μπαταρία 
• Κατάλληλο για μαλλιά στην μύτη, τα φρύδια και τα αυτιά
• Rustproof surgical stainless-steel blades rinse clean easily, trim hair 

close and are safer than shears. 
• Το προστατευτικό κάλυμμα κρατά τις λεπίδες ασφαλή για ταξίδι και 

αποθήκευση.
• Λειτουργεί με 1 μπαταρία ΑΑ.

• Battery operated trimmer for nasal hair, eyebrows and 
ear hair.

•  Rustproof surgical stainless-steel blades rinse clean 
easily, trim hair close and are safer than shears. Pro-
tective cap keeps blades safe for travel and storage. 
Operates on 1 AA battery.

INCLUDES:
• • 1 AA battery
• • Blade cap

Fast TrimTM  Personal Trimmer 
13430 NT-1 

Fast Trim Personal Trimmer 
13540  

πΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 1 AA μπαταρία
• Προστατευτικό 

λεπίδας (blade cap)

EasyTrimTM Personal Trimmer 
13085 MNT-3

Club Card

• Safely trims nose and ear hair; 
• Shapes eyebrows in just seconds. 
• Includes a beard attachment for maintaining beards, moustaches 

and sideburns. 
• Rustproof surgical stainless-steel blades 
• Rinse clean easily, trim hair close and are safer than shears. 
• Λειτουργεί με 1 μπαταρία ΑΑ.

Storage Stand

πΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Nose attachment
• Beard attachment
• Storage stand
• Βούρτσα λεπίδας
• Προστατευτικό λεπίδας (blade cap)

359358



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

SlimLine® Ion Cord/Cordless 
Trimmer 23895 BTF-3

• Χρήση με ρεύμα και μπαταρία
• Φόρτιση 1,5 ώρες, λειτουργία 30 λεπτά
• Πολύ πυκνά δόντια για τέλειο καθαρισμό
• Λεπίδα σε σχήμα Τ για καλύτερα αποτελέσματα
• 6 Πλαστικά δόντια

πΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• 6 Attachment combs 3 day, 5 day, 7 day, 1/4”, 3/8”, 1/2” 
• Charging adaptor
• Euro plug/UK plug/Australia plug
• Trimmer stand
• Βούρτσα λεπίδας
• Blade oil

T-blade 
Trimmer Blade 

22945

Επέλεξε το δικό σου σίδερο μαλλιών!

σιδΕρΑ 
ΜΑλλιών

1. SERIES 3/5/7

1. θΕρΜοτΗτΑ

1. PLATE TECHNOLOGY

χοντρά/ατίθασα

κανονικά/υγιή

λεπτά / ταλαιπωρημένα 
ξεβγαλμένα

συνθετικά μαλλιά

γρήγορη ανάκτηση θερμότητας

αργή ανάκτηση θερμότητας

οι γρήγορες πλάκες ανάξτησης θερμότητας 
ζεστένουν γρήγορα και διατηρούν μια σταθερή 
θερμοκρασία και συνεχή θερμότητα, έτσι τα 
μαλλιά χρειάζεται να περαστούν μια φορά (πολύ 
ταχύτερη και λιγότερη επιζήμια!!!)

Tα περισσότερα σίδερα έχουν ρυθμίσεις 
μεταβλητής θερμότητας. Χρησιμοποιήστε αυτόν 
τον πίνακα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε τη 
σωστή θερμότητα για τον τύπο των μαλλιών σας.

Οι μοναδικές μας πλάκες εμπλουτισμένες με Macadamia Oil, Argan & Keratin παρέχουν 
την απόλυτη απαλότητα κατά του φριζαρίσματος & λάμψη.

Οι Argan Oil εμπολουτισμένες πλάκες βοηθούν στην εξομάλινση της τρίχας και 
προωθεί την λάμψη.

Nano-Diamond Mineral Oil hard-wearing πλάκες για τέλεια αποτελέσματα, απαλότητα και 
λάμψη.

πλάκες Mirror Titanium είναι λύες και εξαιρετικά ανθεκτικές. Ιδανικές για θεραπείες 
κερατίνης. 

ψυφιακός δείκτης

3m αντιθερμικό
περιστρεφόμενο
καλώδιο

ψυφιακός ρυθμιστής
θερμοκρασίας

Titanium/Ceramic 
πλάκες

Japanese & German
Components

361



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
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V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
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GENESIS STYLER

Series 7 Heat Boost Technology
Τα καλήτερα αποτελέσματα: 
Ανάκτηση θερμότητας 12ºC ανα 
δευτερόλεπτο. Χρόνος προθέρμανσης 
7 δευτερόλεπτα στους110ºC, 18 
δευτερόλεπτα στους 180ºC

Infinity-Field Thermal 
HeatTechnology
Επαναστατική ομοιόμορφη 
θερμότητα σε όλη την πλάκα
για τέλεια, μεγαλήτερης 
διάρκειας αποτελέσματα.

Προγραμματιζόμενη οθόνη:
ρυθμίσεις θερμότητας αναλόγος 
τύπου μαλλιών, αυτόματος διακοπής 
απενεργοποίησης και ήχου
Πολλαπλής τάσης για παγκόσμια χρήση

Macadamia, Argan & Keratin Oil
παρέχουν την απόλυτη απαλότητα 
κατά του φριζαρίσματος & λάμψη.

Digital Variable Heat
Από 110ºC μέχρι 230ºC για 
όλους τους τύπους μαλλιών 
(συμπεριλαμβανομένων 
συνθετικών μαλλιών)

Θερμική ενυδάτωση μέσω υπερύθρων
3m περιστρεφόμενο καλώδιο ανθεκτικό 
στη θερμότητα
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU 
Ανθεκτική πλάκα θερμότητας
Μat/bag ανθεκτική στη θερμότητα

7

DI660  

σιδΕρΑ 
ΜΑλλιών

Club Card

Κορεατική κεραμική 
τεχνολογία θερμότητας
Εξοικονόμηση ενέργειας 
Αυτόματη απενεργοποίηση
Πολλαπλής τάσης για παγκόσμια χρήση
Θερμική ενυδάτωση μέσω υπερύθρων
3m περιστρεφόμενο καλώδιο 
ανθεκτικό στη θερμότητα
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU 
Μat/bag ανθεκτική στη θερμότητα

RADIANT SHINE
STYLER

Macadamia, Argan & Keratin Oil
παρέχουν την απόλυτη απαλότητα 
κατά του φριζαρίσματος & λάμψη.

Series 5 Heat Boost Technology
Ανάκτηση θερμότητας 9ºC ανα δευτερόλεπτο. 
Χρόνος προθέρμανσης 
8 δευτερόλεπτα στους 110ºC, 
20 δευτερόλεπτα στους 180ºC

Digital Variable Heat
Από 110ºC μέχρι 230ºC για όλους τους 
τύπους μαλλιών (συμπεριλαμβανομένων 
συνθετικών μαλλιών)

5

DI645   Twilight

DI646   Aurora

DI647   Sunrise

363362



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
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Argan Oil
Εμπλουτισμένες πλάκες για 
καλήτερα αποτελέματα & λάμψη.

Series 5 Heat Boost Technology
Ανάκτηση θερμότητας 9ºC ανα 
δευτερόλεπτο. Χρόνος προθέρμανσης 
8 δευτερόλεπτα στους 110ºC, 
20 δευτερόλεπτα στους 180ºC

Digital Variable Heat
Από 110ºC μέχρι 230ºC για όλους 
τους τύπους μαλλιών 
(συμπεριλαμβανομένων 
συνθετικών μαλλιών)

FEEL THE HEAT ELITE INTELLIGENT 
DIGITAL STYLER

Κορεατική κεραμική 
τεχνολογία θερμότητας
Εξοικονόμηση ενέργειας 
Αυτόματη απενεργοποίηση
Πολλαπλής τάσης για παγκόσμια χρήση
Θερμική ενυδάτωση μέσω υπερύθρων
3m περιστρεφόμενο καλώδιο 
ανθεκτικό στη θερμότητα
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU
Μat/bag ανθεκτική στη θερμότητα

5

DI640   Aquarine   
DI641   Coral     
DI642   Amethyst    

σιδΕρΑ 
ΜΑλλιών

Club Card

FEEL THE HEAT ELITE INTELLIGENT 
DIGITAL STYLER

Mirror Titanium Floating Plates
Smooth & extremely durable

Series 5 Heat Boost Technology
Ανάκτηση θερμότητας 9ºC ανα 
δευτερόλεπτο. Χρόνος προθέρμανσης 
8 δευτερόλεπτα στους 110ºC, 20 
δευτερόλεπτα στους 180ºC

Digital Variable Heat
Από 110ºC μέχρι 230ºC για 
όλους τους τύπους μαλλιών 
(συμπεριλαμβανομένων συνθετικών μαλλιών)

Κορεατική κεραμική 
τεχνολογία θερμότητας
Εξοικονόμηση ενέργειας.
Αυτόματη απενεργοποίηση 
Πολλαπλής τάσης για παγκόσμια χρήση

Θερμική ενυδάτωση μέσω υπερύθρων
3m περιστρεφόμενο καλώδιο ανθεκτικό 
στη θερμότητα
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU
Μat/bag ανθεκτική στη θερμότητα

5

DI643   Floral   
DI644   Aviary   

365364



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

FEEL THE HEAT
ULTIMATE INTELLIGENT 
DIGITAL STYLER

GLAMORISER

Ultra Long Mirror Titanium
Floating Plates
Ομαλό & εξαιρετικά ανθεκτικό.

Series 5 Heat Boost Technology
Ανάκτηση θερμότητας 9ºC ανα δευτερόλεπτο. 
Χρόνος προθέρμανσης 
8 δευτερόλεπτα στους 110ºC, 
20 δευτερόλεπτα στους 180ºC

Digital Variable Heat With LCD Display
Από 110ºC μέχρι 230ºC για 
όλους τους τύπους μαλλιών 
(συμπεριλαμβανομένων hair extensions)

Ultra Long Mirror Titanium
Floating Plates
Ομαλό & εξαιρετικά ανθεκτικό.

Series 5 Heat Boost Technology
Ανάκτηση θερμότητας 9ºC ανα δευτερόλεπτο. 
Χρόνος προθέρμανσης 
8 δευτερόλεπτα στους 110ºC, 
20 δευτερόλεπτα στους 180ºC

Digital Variable Heat With LCD Display
Από 110ºC μέχρι 230ºC για 
όλους τους τύπους μαλλιών 
(συμπεριλαμβανομένων hair extensions)

Κορεατική κεραμική 
τεχνολογία θερμότητας
Εξοικονόμηση ενέργειας. 
Αυτόματη απενεργοποίηση 
μετά από 10 λεπτά 
αν δεν χρησιμοποιηθεί
Πολλαπλής τάσης για 
παγκόσμια χρήση

5

5

Θερμική ενυδάτωση μέσω 
υπερύθρων
3m περιστρεφόμενο καλώδιο 
ανθεκτικό στη θερμότητα
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU
Μat/bag ανθεκτική στη 
θερμότητα

DI651   Rose gold  
DI652   Platinum  

GLA002  

σιδΕρΑ 
ΜΑλλιών

Club Card

FEEL THE HEAT WIDE 
INTELLIGENT 
DIGITAL STYLER
Argan Oil
Εμπλουτισμένη πλατιά κεραμική 
πλάκα, για ένα εξαιρετικά λείο 
και λαμπερό αποτέλεσμα.

Series 3 Heat Boost 
Technology 
Ανάκτηση θερμότητας 6ºC 
ανα δευτερόλεπτο. Χρόνος 
προθέρμανσης 10 δευτερόλεπτα 
στους110ºC, 30 δευτερόλεπτα
 στους 180ºC

Digital Variable Heat
Από 110ºC μέχρι 230ºC για 
όλους τους τύπους μαλλιών 
(συμπεριλαμβανομένων 
συνθετικών μαλλιών)

Κορεατική κεραμική 
τεχνολογία θερμότητας
Εξοικονόμηση ενέργειας. 
Αυτόματη απενεργοποίηση 
μετά από 10 λεπτά αν δεν χρησιμοποιηθεί
Πολλαπλής τάσης για παγκόσμια χρήση
Θερμική ενυδάτωση μέσω υπερύθρων
3m περιστρεφόμενο καλώδιο ανθεκτικό 
στη θερμότητα
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU
Μat/bag ανθεκτική στη θερμότητα

SESSION  STYLER

Nano-Diamond Mineral Oil
Εμπλουτισμένες πλάκες για 
καλήτερα αποτελέματα & λάμψη.

Instant Heat Up & Heat
Recovery
Έτοιμο σε δευτερόλεπτα!

Variable Heat
Από 110ºC μέχρι 230ºC για 
όλους τους τύπους μαλλιών 
(συμπεριλαμβανομένων 
συνθετικών μαλλιών)

Κορεατική κεραμική 
τεχνολογία θερμότητας
Εξοικονόμηση ενέργειας. 
Αυτόματη απενεργοποίηση 
Πολλαπλής τάσης για 
παγκόσμια χρήση
Θερμική ενυδάτωση μέσω υπερύθρων
3m περιστρεφόμενο καλώδιο ανθεκτικό 
στη θερμότητα
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU 
Μat/bag ανθεκτική στη θερμότητα

5

3

DI622   Black 

DI652 Pink   

DI441 

367366



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

CHROMATIX FEEL THE HEAT
INTELLIGENT DIGITAL STYLER

Argan Oil
Εμπλουτισμένες κεραμικές πλάκες για 
εξαιρετικά μαλακά μαλλιά και λάμψη

Series 3 Heat Boost Technology
Ανάκτηση θερμότητας 6ºC ανα 
δευτερόλεπτο. Χρόνος προθέρμανσης 
10 δευτερόλεπτα στους 110ºC, 30 
δευτερόλεπτα στους 180ºC

Digital Variable Heat
Από 120ºC μέχρι 220ºC

Κορεατική κεραμική 
τεχνολογία θερμότητας
Εξοικονόμηση ενέργειας. 
Αυτόματη απενεργοποίηση 
μετά από 10 λεπτά 
αν δεν χρησιμοποιηθεί
Πολλαπλής τάσης για 
παγκόσμια χρήση

Θερμική ενυδάτωση 
μέσω υπερύθρων
3m περιστρεφόμενο 
καλώδιο ανθεκτικό 
στη θερμότητα
Προσαρμογέα βύσματος 
UK/EU 
Μat/bag ανθεκτική στη 
θερμότητα

3

DI630G   Lime Green
DI630O   Citrus Orange
DI630P   Purple Haze
DI630R   Cherry Red
DI630Y   Bright Yellow
DI631      Rasberry Crush
DI630C   Sky Blue

σιδΕρΑ 
ΜΑλλιών curling 

irons

368



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

BAREL TECHNOLOGY
Macadamia Oil, Argan Oil και κερατίνη εμπλουτισμένες πλάκες που 
παρέχουν την απόλυτη απαλότητα κατά του φριζαρίσματος και λάμψη.

το έλαιο Argan βοηθά στην εξομάλυνση της τρίχας & αναδικνύει την λάμψη.

πλάκες Mirror Titanium είναι λύες και εξαιρετικά ανθεκτικές.
Ιδανικές για θεραπείες κερατίνης.

θΕρΜοτΗτΑ 
Τα περισσότερα σίδερα curler μας 
έχουν μεταβλητή ρύθμηση θερμότητας. 
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα για να 
σας βοηθήσει να επιλέξετε την σωστή 
θερμότητα για τον τύπο μαλλιών σας.

χοντρά/ατίθασα

κανονικά/υγιή

λεπτά
ταλαιπωρημένα
ξεβγαλμένα

συνθετικά μαλλιά

Από μεγάλες, τολμηρές, 
λαμπερές μπούκλες και 
κύματα σε Beachy look 
σε δευτερόλεπτα, όλα 
τα εργαλεία για μπούκλες 
έχουν φτιαχτεί για να 
τραβούν τα βλέματα.

WANDERLUST

Επέλεξε το δικό σου curler!

σιδΕρΑ 
ΜΑλλιών

Club Card

17-26mm

19-32mm

FEEL THE HEAT INTELIGENT
BEACH CURL WAND
Bobble & Dip Shape
Δημιούργησε το καθημερινό 
& ανάλαφρο beach look

Argan Oil
Βοηθά στην εξομάλυνση της 
τρίχας & αναδικνύει την λάμψη.

Digital Variable Heat
Από 110ºC μέχρι 210ºC για 
όλους τους τύπους μαλλιών 
(συμπεριλαμβανομένων 
συνθετικών μαλλιών)

Instant Heat
Έτοιμο για χρήση σε δευτερόλεπτα

FEEL THE HEAT INTELIGENT
DIGITAL MULTI WAND

Σύστημα ισάξιας κατανομής θερμότητας 
σε όλη την επιφάνεια για δημιουργία 
σταθερών μπούκλων. 
Εξοικονόμηση ενέργειας. 
Αυτόματη απενεργοποίηση 
μετά από 60 λεπτά 
3m περιστρεφόμενο καλώδιο 
ανθεκτικό στη θερμότητα
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU
Προστατευτικό στάντ θερμότητας
Γάντι ανθεκτικό στη θερμότητα

Argan Oil
Βοηθά στην εξομάλυνση της 
τρίχας & αναδικνύει την λάμψη.

3 Εργαλεία styling σε 1
38mm curling wand
26mm-17mm waving wand
32mm-19mm drop curl wand

Digital Variable Heat
Από 160ºC μέχρι 200ºC

Instant Heat
Έτοιμο για χρήση σε δευτερόλεπτα

Εξοικονόμηση ενέργειας. 
Αυτόματη απενεργοποίηση 
μετά από 60 λεπτά 
3m περιστρεφόμενο καλώδιο 
ανθεκτικό στη θερμότητα
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU
Προστατευτικό στάντ θερμότητας
Γάντι ανθεκτικό στη θερμότητα
Μat/bag ανθεκτική στη 
θερμότητα

DI457

DI450  

15-26mm

371370



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

Σύστημα ισάξιας κατανομής 
θερμότητας σε όλη την επιφάνεια
για δημιουργία σταθερών μπούκλων.
Εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτόματη 
απενεργοποίηση μετά από 60 λεπτά 
3m περιστρεφόμενο καλώδιο 
ανθεκτικό στη θερμότητα

Motorised, Ultra-Long Barrel
Περιστρέφεται δεξιά και αριστερά
Για ανάλαφρες όμορφες μπούκλες

Macadamia, Argan & Keratin Oil
Eμπλουτισμένες πλάκες που παρέχουν 
την απόλυτη απαλότητα κατά του 
φριζαρίσματος και λάμψη.

Digital Variable Heat
Από 80ºC μέχρι 210ºC για 
όλους τους τύπους μαλλιών 
(συμπεριλαμβανομένων 
συνθετικών μαλλιών)

Instant Heat
Έτοιμο για χρήση σε δευτερόλεπτα

FEEL THE HEAT

Σύστημα ισάξιας κατανομής 
θερμότητας σε όλη την επιφάνεια
για δημιουργία σταθερών μπούκλων. 
Εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτόματη 
απενεργοποίηση μετά από 60 λεπτά
3m περιστρεφόμενο καλώδιο 
ανθεκτικό στη θερμότητα
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU
Integrated heat protection stand
Γάντι ανθεκτικό στη θερμότητα

FEEL THE HEAT INTELIGENT
DIGITAL TONG

Argan Oil
βοηθά στην εξομάλυνση της τρίχας 
& αναδικνύει την λάμψη.

Digital Variable Heat
Από 110ºC μέχρι 210ºC για 
όλους τους τύπους μαλλιών 
(συμπεριλαμβανομένων 
συνθετικών μαλλιών)

Instant Heat
Έτοιμο για χρήση σε δευτερόλεπτα

DI467
45mm   

DI466
38mm   

DI465
32mm   

DI464
25mm   

DI463
19mm   

DI462
16mm   

DI461
13mm   

DI GLA 012

DI471

Προσαρμογέα βύσματος 
UK/EU
Προστατευτικό στάντ 
θερμότητας
Γάντι ανθεκτικό στη 
θερμότητα

σιδΕρΑ 
ΜΑλλιών

DI469   

FEEL THE HEAT 
OVAL CURL WAND

DUNE PROFESSIONAL
CURLING IRON

38mm Oval Barrel
Για την δημιουργία λαμπερών 
κυμματιστών μαλλιών.

Macadamia, Argan & Keratin Oil
εμπλουτισμένες πλάκες που παρέχουν 
την απόλυτη απαλότητα κατά του 
φριζαρίσματος και λάμψη.

Digital Variable Heat
Από 110ºC μέχρι 210ºC για όλους τους 
τύπους μαλλιών (συμπεριλαμβανομένων 
hair extensions)

Instant Heat
Έτοιμο για χρήση σε δευτερόλεπτα

Club Card

DI468   

Σύστημα ισάξιας κατανομής 
θερμότητας σε όλη την επιφάνεια
για δημιουργία σταθερών μπούκλων
Εξοικονόμηση ενέργειας. 
Αυτόματη απενεργοποίηση 
μετά από 60 λεπτά

3m περιστρεφόμενο καλώδιο 
ανθεκτικό στη θερμότητα
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU
Integrated heat protection 
stand
Γάντι ανθεκτικό στη θερμότητα

Striated anodized tude 
Ανθεκτικός γραμμωτός ανοδιώμενος 
σωλήνας για αντίσταση στη διάβρωση. 
Ionic Ceramic MCH 
(Metal Ceramic Heater) technology για γρήγορη, 
σταθερή άνοδο της θερμοκρασίας. Μειώνει το στατικό 
ηλεκτρισμό και δημιουργεί μεταξένια,λαμπερά μαλλιά.
Digital & colored LED indicator 
Ψηφιακό & χρωματιστό ενδεικτικό φως LED
Άνοδος της θερμοκρασίας έως 210 0C
Heating Times 
Λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα για να φτάσει 180 0C. 
Sleep mode μετά από 1 ώρα μη-χρήσης.
Insulated & fire resistant shell
Μονωμένο & πυρίμαχο κέλυφος
Ηλεκτρική & ηλεκτρομαγνητική προστασία

T26L

T32L

T38

3m περιστρεφόμενο καλωδιο
Voltage: 220-240 V 
Θερμική θήκη

373372



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

Σύστημα ισάξιας κατανομής 
θερμότητας σε όλη την επιφάνεια
για δημιουργία σταθερών μπούκλων.
Εξοικονόμηση ενέργειας. 
Αυτόματη απενεργοποίηση 
μετά από 60 λεπτά
3m περιστρεφόμενο καλώδιο 
ανθεκτικό στη θερμότητα
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU
Προστατευτικό στάντ θερμότητας
(εκτός 9-16mm)
Γάντι ανθεκτικό στη θερμότητα

Argan Oil
Bοηθά στην εξομάλυνση της 
τρίχας & αναδικνύει την λάμψη.

Digital Variable Heat
Από 110ºC μέχρι 210ºC για 
όλους τους τύπους μαλλιών 
(συμπεριλαμβανομένων 
συνθετικών μαλλιών)

Instant Heat
Έτοιμο για χρήση σε 
δευτερόλεπτα

FEEL THE HEAT INTELIGENT
DIGITAL WAND

MINI PRO STYLING INTELIGENT 
DIGITAL WAND

On / off ενδεικτικό φως
Γάντι ανθεκτικό στη θερμότητα

Argan Oil
Bοηθά στην εξομάλυνση της 
τρίχας & αναδικνύει την λάμψη.

Instant Heat Up to 200ºC
Έτοιμο για χρήση σε 
30 δευτερόλεπτα.

DI451
9-16 mm   

DI452
13-25 mm   

DI453
19-32 mm   

DI454
22-45 mm   

   DI392   

  €63.03

σιδΕρΑ 
ΜΑλλιών wavers

crimpers

375374



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

θΕρΜοτΗτΑ 

Τα περισσότερα σίδερα μας έχουν 
μεταβλητή ρύθμηση θερμότητας. 
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα για να 
σας βοηθήσει να επιλέξετε την σωστή 
θερμότητα για τον τύπο μαλλιών σας.

χοντρά/ατίθασα

κανονικά/υγιή

λεπτά
ταλαιπωρημένα
ξεβγαλμένα

συνθετικά μαλλιά

BAREL/ PLATE TECHNOLOGY

Macadamia, Argan & Keratin Oil  εμπλουτισμένες πλάκες που παρέχουν την 
απόλυτη απαλότητα κατά του φριζαρίσματος και λάμψη.

Argan Oil βοηθά στην εξομάλυνση της τρίχας & αναδικνύει την λάμψη.

WAVER 4X VARI-WAVER CRIMPER

WAVER/CRIMPER?

Επέλεξε το δικό σου στυλ!

σιδΕρΑ 
ΜΑλλιών

FEEL THE HEAT INTELIGENT 
DIGITAL 4X VARI- WAVER
Macadamia, Argan & 
Keratin Oil
Eμπλουτισμένες πλάκες 
που παρέχουν την απόλυτη 
απαλότητα κατά του 
φριζαρίσματος και λάμψη.

4x Depths In 1 Tool
Επιλογή από 4 βάθη 
κύμματος.

Digital Variable Heat
Από 120ºC μέχρι 210ºC για 
όλους τους τύπους μαλλιών

Επέλεξε από ρηχό σε βαθή 
για απαλή υφή, φυσική κίνηση 
για καθορισμό του wave look 
Εξοικονόμηση ενέργειας. 
Αυτόματη απενεργοποίηση 
μετά από 60 λεπτά 
Σύστημα ισάξιας κατανομής 
θερμότητας σε όλη την επιφάνεια
για δημιουργία σταθερών μπούκλων.
3m περιστρεφόμενο καλώδιο 
ανθεκτικό στη θερμότητα
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU

HOW TO USE:

Επιλέξτε το επιθυμητό βάθος κύματος. 
Πάρτε ένα μεγάλο τμήμα των μαλλιών 
και στερεώστε το Vari-Waver στη ρίζα.  
Κρατήστε για μερικά δευτερόλεπτα, 
αφήστε το και στη συνέχεια συνεχίστε 
σε όλο το μήκος.

Πειραματιστείτε με διαφορετικά 
βάθη κύματος για άνισα φυσικά 
κύματα.

Χτενίστε με μια βούρτσα ή χτένα 
για ένα πιο φυσικό boho wavy 
look.

Γρήγορη προθέρμανση 
και ανάκτηση θερμότητας
3m περιστρεφόμενο 
καλώδιο ανθεκτικό στη 
θερμότητα
Προσαρμογέα 
βύσματος UK/EU
Γάντι ανθεκτικό στη 
θερμότητα

FEEL THE HEAT BIG WAVES
Argan Oil
Bοηθά στην εξομάλυνση της 
τρίχας & αναδικνύει την λάμψη.

Waver & Large Oval Wand in 1
Στερεώστε στα μαλλιά για 
μεγάλα κύματα ή τυλίξτε τα 
μαλλιά στην εξωτερική πλευρά 
για πιο χαλαρά κύματα. 

Variable Heat
Από 150ºC μέχρι 210ºC

Club Card

4x βάθη κύμματος
από ρηχά σε βαθιά

   DIGLA 008 

   DI623   

377376



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

FEEL THE HEAT INTELIGENT 
DIGITAL CRIMPER

Εξοικονόμηση ενέργειας. 
Αυτόματη απενεργοποίηση 
μετά από 60 λεπτά
Πολλαπλής τάσης για 
παγκόσμια χρήση
3m περιστρεφόμενο καλώδιο 
ανθεκτικό στη θερμότητα
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU
Μat/bag ανθεκτική στη θερμότητα

Argan Oil
Bοηθά στην εξομάλυνση 
της τρίχας & αναδικνύει 
την λάμψη.

Digital Variable Heat
Από 120ºC μέχρι 220ºC

Fast Heat Up
Δημιουργία όγκου και 
toast αποτέλεσμα στη 
στιγμή!

MINI PRO STYILING
MINI CRIMPER

Πολλαπλής τάσης για 
παγκόσμια χρήση
On / off ενδεικτικό φως
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU

Ceramic Plates
Δημιουργία όγκου και toast 
αποτέλεσμα στη στιγμή!

Instant Heat Up to 200ºC
Έτοιμο για χρήση σε 30 
δευτερόλεπτα.

Travel Plate Protection Cap
Ιδανικό για ταξίδι και 
αποθήκευση 

MINI PRO STYILING 
BEACH WAVES

Argan Oil
Bοηθά στην εξομάλυνση της 
τρίχας & αναδικνύει την λάμψη.

Instant Heat Up to 200ºC
Έτοιμο για χρήση σε 30 seconds

On / off ενδεικτικό φως
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU

   DI412   

   DI394   

   DI263  

σιδΕρΑ 
ΜΑλλιών hairdryers

378



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

SUPER ENERGY 37OO

ισΧύσ: 
ΒΑροσ:
λΕιτούργιΑ:
ροΗ ΑΕρΑ:
ΗΧοσ:
πιΕσΗ:
σύρΜΑ:
ΧρώΜΑ:

1ον σε πωλήσεις για 8 συνεχόμενα χρόνια!

2100W
572 Γρ.
2 ταχύτητες, 2 θερμοκρασίες
28 λίτρα/δευτ., 98,8 κυβ.μέτρα/ώρα
68,5 dB
22 mbar
3 μέτρα
Μαύρο

GE00282 1 Super Energy 
GE37004 4 Super Energy 
GE37008 8 Super Energy 
GE370012 12 Super Energy    

NG PRO AIR FORCE 3900

GAMMA PIU 3500 POWER
ισΧύσ: 
ΒΑροσ:
λΕιτούργιΑ:

ροΗ ΑΕρΑ:
ΗΧοσ:
πιΕσΗ:
σύρΜΑ:
ΧρώΜΑ:

2500W
550 Γρ.
2 ταχύτητες, 2 θερμοκρασίες, κουμπί 
διακόπτη για κρύο αέρα
33 λίτρα/δευτ., 98,8 κυβ.μέτρα/ώρα
71 dB
26 mbar
3 μέτρα
Μαύρο

GE3500            1 Gamma Piu 3500   
GE35004           4 Gamma Piu 3500  
GE35008           8 Gamma Piu 3500  
GE350012   12 Gamma Piu 3500  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

HAIRDRYERS

• Ισχυρός κινητήρας - 18.000 RPM    (στροφές ανά λεπτό)
• Ισχυρό σύστημα θερμότητας με ισχύ 2000-2200W
• Μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα (VLL - πολύ μεγάλη   
διάρκεια ζωής)
• Ισορροπημένος σχεδιασμός για άνεση στον καρπό
• Κουμπί ρύθμισης ψύξης που δεν προεξέχει
    και δεν παρεμποδίζει το κράτημα κατά τη χρήση
• Ιδιαίτερα χαμηλό θόρυβο
• Στενό ακροφύσιο για τη συγκέντρωση θερμότητας και 
αέρα
• Μεγάλο ακροφύσιο για να στεγνώσει μεγάλα τμήματα των 
μαλλιών σε μια βούρτσα

GAMMA PIU HOT
ισΧύσ: 
ΒΑροσ:
λΕιτούργιΑ:

ροΗ ΑΕρΑ:
ΗΧοσ:
πιΕσΗ:
σύρΜΑ:
ΧρώΜΑ:

2500W
530 Γρ.
2 ταχύτητες, 2 θερμοκρασίες, κουμπί 
διακόπτη για κρύο αέρα
32 λίτρα/δευτ., 112,9 κυβ.μέτρα/ώρα
70,5 dB
30 mbar
3 μέτρα
Κόκκινο βυσινή

GE7005              1 Gamma Piu 7005   
GE7005/4          4 Gamma Piu 7005   
GE7005/8          8 Gamma Piu 7005   
GE7005/12      12 Gamma Piu 7005   

GAMMA PIU 5555
ισΧύσ: 
ΒΑροσ:
λΕιτούργιΑ:

ροΗ ΑΕρΑ:
ΗΧοσ:
πιΕσΗ:
σύρΜΑ:
ΧρώΜΑ:

1900W
585 Γρ.
2 ταχύτητες, 2 θερμοκρασίες, κουμπί 
διακόπτη για κρύο αέρα
32 λίτρα/δευτ., 112,9 κυβ.μέτρα/ώρα
70,5 dB
20 mbar
3 μέτρα
Μαύρο, άσπρο, ασημί και χρυσό

UK COMP            1 Uki Compact    
UK COMP4          4 Uki Compact
UK COMP8          8 Uki Compact  
UK COMP12      12 Uki Compact  

E.T.C LIGHT

Club Card

violet
red 
black

ισΧύσ: 
ΒΑροσ:
λΕιτούργιΑ:
ροΗ ΑΕρΑ:
ΗΧοσ:
πιΕσΗ:
σύρΜΑ:
ΧρώΜΑ:

δοκιμασμένο για 20 χρόνια στην κυπριακή αγορά!

2100W
390 Γρ.
2 ταχύτητες, 2 θερμοκρασίες
26 λίτρα/δευτ., 93,6 κυβ.μέτρα/ώρα
67,5 dB
20 mbar
3 μέτρα
Μαύρο

GEMEGA1         1 Mega Cosmo 2000  
GEMEGA4         4 Mega Cosmo 2000
GEMEGA8         8 Mega Cosmo 2000
GEMEGA12     12 Mega Cosmo 2000

violet 
green
black
silver
pink
mat viote
matt blue
matt black

381380



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

Επέλεξε το δικό σου πιστολάκι μαλλιών!

ΕλΑΦροτΗτΑ
δύνΑΜΗ
ΑθορύΒο
COOLNESS
ΜΑκροζώΊΑ

AC MOTOR / HI-TORQUE DC MOTOR?

πιΕσΗ / τΑΧύτΗτΑ?

Αυτό το ισχυρό μοτέρ παρέχει
υψηλής συγκέντρωσης πίδακες
αέρα, ιδανικό για στυλίστες που
χρειάζονται την extra πίεση 
αέρα

Αυτό το σύστημα είναι ιδανικό 
για στυλίστες που χρειάζονται 
την πρόσθετη ταχύτητα για 
γρήγορο στέγνωμα, ανεξάρτητα 
από τον τύπο των μαλλιών.

Το μοτέρ αυτό έχει τα 
πάντα όσα χρειάζεστε από 
άποψη ταχύτητας & καθαρής 
δύναμης.

Η ιοντική τεχνολογία παράγει αρνητικά ιόντα τα 
οποία εξουδετερώνουν τον στατισμό στα μαλλιά, 
λειαίνοντας την επιδερμίδα, χαρίζοντας λάμψη, 
απαλότητα, και μειώνοντας το φριζάρισμα.

Η μοναδική μας Infinity Field Ionic Technology 
παίρνει την ενυδάτωση ιοωνίων στο επόμενο 
επίπεδο αυξάνοντας της συγκέντρωση των ιόντων 
και την διείσδυση τους στην τρίχα.

Τα μοναδικά MAK grills είναι εμπλουτισμένα με
Macadamia, Argan Oil & κερατίνη τα οποία,σε 
συνδιασμό με το ιοντικό jet, μεταφέρει 
micro-conditioners στα μαλλιά, 
κατά την διάρκεια του styling.

SHINE

HAIRDRYERS

Μοτέρ

Κουμπί 
δύναμης/θερμότητας

Απασπώμενη
πίσω σχάρα

Μπροστινή
σχάρα

Ιοντική γεννήτρια 

Cool shot

Καλώδιο 3m

WINNER - καλύτερo πιστολάκι μαλλιών
Hair Awards 2015

2100W
Με θερμοστάτη υψηλής ακρίβειας

ΜΕγΑλΗ δύνΑΜΗ & ΕλΑΦρύτΗτΑ
Κινητήρας υψηλής ροπής

4 Heat & 2 Speed ρυθμήσεις
Συμπεριλαμβανομένου 
κρύο αέρα

CHROMATIX
DYNAMICA3400PROBEST

Ροή αέρα 110m³/h
Διακόπτες μεγάλης διάρκειας ζωής
Ιωνική ενυδάτωση:
5,000,000 ions/cm³ για την εξάλειψη 
του φριζαρίσματος
3m μαλακό εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU
2x πιο γρήγορο στέγνωμα & λεπτούς 
συμπυκνωτές 

DI150C        Sky Blue
DI150O     Citrus Orange
DI150P     Purple Haze
DI150R     Cherry Red
DI150W    Purest White
DI151        Rasberry Crush

Club Card

383382



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

DYNAMICA 4000 PRO

RAPIDA 3600 PRO

Ροή αέρα 125m³/h
4 heat & 2 speed ρυθμίσεις 
Αφαιρούμενη πίσω σχάρα
για εύκολο καθαρισμό
3m μαλακό εύκαμπτο 
καλώδιο τροφοδοσίας
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU
2x πιο γρήγορο στέγνωμα & λεπτούς 
συμπυκνωτές 

2100 W
Με θερμοστάτη υψηλής ακρίβειας

ΜΕγΑλΗ δύνΑΜΗ, αλλά ΕλΑΦρύ
AC motorz

High Ionic Conditioning
18,000,000 ions/cm³

Macadamia, Argan & Keratin Oil
Ceramic & tourmaline front grille

2100 W
Με θερμοστάτη 
υψηλής ακρίβειας

4 Heat & 2 Speed ρυθμίσεις
Including true cold shot

AC Long-Life Motor
1000+ hours

DI121   Purple

DI123   Pink

DI122   Chrome

DI125   White

  

DI152   Sunrise

DI153   Aurora

DI154   Twilight

Ροή αέρα 110m³/h
4 heat & 2 speed ρυθμίσεις 
Διακόπτες μεγάλης διάρκειας ζωής:
100,000 cycles
Ιωνική ενυδάτωση:
5,000,000 ions/cm3 για την εξάλειψη του φριζαρίσματος
True cold shot
3m μαλακό εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU
Λαβή για εύκολο κράτημα
2x πιο γρήγορο στέγνωμα & λεπτούς 
συμπυκνωτές styling

HAIRDRYERS

RADIANT SHINE 
DETANGLE & DRY PRO

Macadamia, Argan & Keratin Oil
Eμπλουτισμένες πλάκες που 
παρέχουν την απόλυτη απαλότητα 
κατά του φριζαρίσματος και λάμψη

Ionic Conditioning
Για ένα γυαλιστερό, χωρίς 
φριζάρισμα αποτέλεσμα

Infrared Conditioning
Απαλύνει ενώ ταυτόχρονα 
προστατεύει τα μαλλιά 
διατηρώντας την φυσική 
τους υγρασία

2 heat/speed ρυθμίσεις
3m μαλακό εύκαμπτο 
καλώδιο τροφοδοσίας
Προσαρμογέα βύσματος UK/EU
Αφαιρούμενες τρίχες για 
εύκολο καθαρισμό και 
συντήριση

Περάστε την βούρτσα σε 
ταμποναρισμένα μαλλιά από τη 
ρίζα στις άκρες μέχρι τα μαλλιά να 
ξεμπερδευτούν και να στεγνώσουν. 

Ιδανικό για δημιουργία του τέλειου 
απαλού blow-dried look ή για 
προετοιμασία των μαλλιών για 
styling με θερμότητα.

Χρησιμοποιήστε και σε κοντά 
μαλλιά για sculpting και 
texturising. 

Club Card

385384



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
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brushes

κύριΑ ΧΑρΑκτΗριστικΑ
Ευκολόχρηστη λαβή από 
ξύλο kotibé . Οι τρίχες 
από αγριόχοιρο είναι 
τοποθετημένες με υψηλή 
πυκνότητα για περισσότερη 
δύναμη στο ίσιωμα.

HIGH DENSITY

ΧρΗσΗ
Η υψηλή πυκνότητα της 
τρίχας δίνει ένα ομοιόμορφο 
φορμάρισμα χωρίς 
ραβδώσεις.

Ακ821  38 mm διάµετρος τρίχας σε 12 σειρές  
Ακ822  44 mm διάµετρος τρίχας σε 14 σειρές   
Ακ820  53 mm διάµετρος τρίχας σε 16 σειρές  
Ακ823  59 mm διάµετρος τρίχας σε 20 σειρές  
Ακ824  69 mm διάµετρος τρίχας σε 20 σειρές  
Ακ828  83 mm διάµετρος τρίχαςσε 12 σειρές         

Club Card

CIRCULAR

Κλασσική βούρτσα για χρήση 
με το πιστολάκι. Διατίθεται σε 
διάφορα μοντέλα και μεγέθη.

Ακ707 Διάμετρος 30mm, ευθεία σειρά  
Ακ807 Διάμετρος 33mm, ευθεία σειρά  
Ακ805 Διάμετρος 38mm, spiral σειρά   
Ακ806 Διάμετρος 38mm, ευθεία σειρά  
Ακ813 Διάμετρος 44mm, ευθεία σειρά  
Ακ854 Διάμετρος 59mm, ευθεία σειρά  
Ακ844 Διάμετρος 55mm, ευθεία σειρά  
Ακ855 Διάμετρος 69mm, ευθεία σειρά  

387



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΒούρτσΕσ

CIRCULAR

CONCAVE
κύριΑ ΧΑρΑκτΗριστικΑ
Ευκολόχρηστη λαβή από 
ξύλο kotibé . Οι τρίχες 
από αγριόχοιρο είναι 
τοποθετημένες με υψηλή 
πυκνότητα και είναι 
κομμένες σε σχήμα τόξου.

ΧρΗσΗ
Ο σχεδιασμός της βούρτσας 
αυτής επιτρέπει στο 
κομμωτή να συγκεντρώνει 
την τούφα προς το κέντρο 
της βούρτσας για πιο 
αποτελεσματικό χτένισμα.

Ακ1828 62-68 mm διάμετρος τρίχας

Ακ1827 52-58 mm διάμετρος τρίχας

Ακ1826 40-46 mm διάμετρος τρίχας

Ακ867 Μισός γύρος για φράντζες 

Ακ856 Διάμετρος 53mm με μύτη για χώρισμα

Ακ831 Διάμετρος 53mm 

Ακ817 Διάμετρος 44mm 
με ενισχυμένη τρίχα

Club Card

κύριΑ ΧΑρΑκτΗριστικΑ
Ευκολόχρηστη λαβή από 
ξύλο kotibé . Οι τρίχες από 
αγριόχοιρο είναι τοποθετημένες 
με υψηλή πυκνότητα σε 
διαφορετικά μήκη.

DUO FORCE

ΧρΗσΗ
Οι τρίχες με διαφορετικό ύψος 
παρέχουν τέλειο κράτημα στο 
χτένισμα ακόμη και στα πιο 
δύσκολα μαλλιά.

Ακ881 35/32 mm διάμετρος τρίχας σε 12 σειρές
Ακ882 40/36 mm διάμετρος τρίχας σε 16 σειρές
Ακ883 54/44 mm διάμετρος τρίχας σε 18 σειρές
Ακ884 62/54 mm διάμετρος τρίχας σε 24 σειρές
Ακ885 74/62 mm διάμετρος τρίχας σε 24 σειρές

THERMO-NATURA

κύριΑ ΧΑρΑκτΗριστικΑ
Αρίστης ποιότητας τρίχα, μέσα 
από μεταλλικό βαρέλι κύλινδρο με 
επίστρωση μπογιάς από majolica. 
Λαβή ξύλου οξιάς με
 αντιολισθητικό πιάσιμο.

ΧρΗσΗ
Μια βούρτσα σχεδιασμένη ειδικά 
για σγουρά, ατίθασα, βαμμένα ή 
ταλαιπωρημένα μαλλιά. Για μαλλιά 
που είναι πορώδη και ξηρά και που 
έχουν χάσει την λάμψη τους. Χάρη στις 
φυσικές σκληρές τρίχες και το βαρέλι 
Majolika, οι βούρτσες στην σειρά 
T H E R M O - N A T U R A 
προσφέρουν υγιή και ενυδατωμένα 
μαλλιά που μένουν μαλακά και 
λαμπερά. Οι βούρτσες είναι τελείως 
αντιστατικές.

Ακ 3786 Διάμετρος τρίχας 43mm
Διάμετρος βαρελιού 25mm

Ακ 3787 Διάμετρος τρίχας 50mm
Διάμετρος βαρελιού 32mm

Ακ 3788 Διάμετρος τρίχας 61mm
Διάμετρος βαρελιού 43mm

389388



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.
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ΒούρτσΕσ

CURLING

κύριΑ ΧΑρΑκτΗριστικΑ
Ευκολόχρηστη λαβή από ξύλο 
kotibe. Τρίχα από νάιλον που 
δεν λειώνει.

ΧρΗσΗ
Ιδανικές για μπούκλες σε κοντά 
μαλλιά που χρειάζονται όγκο. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
στο τελείωμα μακριών μαλλιών.

Ακ7031 23.5 mm διάμετρος τρίχας σε 8 σειρές

Ακ7291 29 mm διάμετρος τρίχας σε 20 σειρές

Ακ7331 34 mm διάμετρος τρίχας σε 24 σειρές

Aκ7341 40 mm διάμετρος τρίχας σε 24 σειρές

Ακ730 38 mm διάμετρος τρίχας σε 6+6 σειρές

Ακ731 41 mm διάμετρος τρίχας σε 6+6 σειρές

Ακ732 45 mm διάμετρος τρίχας σε 8+8 σειρές 

Club Card

THERMIC
COMFORT
κύριΑ ΧΑρΑκτΗριστικΑ
Εργονομική λαβή με μετακινούμενο 
extension στην βάση για διαχωρισμό 
των μαλλιών. Διαφορετικά χρώματα 
για κάθε διάμετρο και στις μαύρες 
διαφορετικό χρώμα στο extension. 
Αλουμίνιο βαρέλι και τρίχα από 
ανθεκτικό νάιλον με στρογγυλεμένες 
άκρες.

ΧρΗσΗ
Εξαιρετικά ευκολόχρηστη βούρτσα 
ιδανική για όλα τα χτενίσματα.

TOURMALINE
COMFORT

AK2616 16mm  
AK2625 25mm
AK2630 30mm
AK2635 35mm
AK2643 43mm  
AK2653 53mm  
AK2665 65mm 

Ακ1984  13mm 
Ακ1985  16mm
Ακ1986  25mm
Ακ1987  32mm
Ακ1988  43mm

κύριΑ ΧΑρΑκτΗριστικΑ
Εργονομική λαβή με μετακινούμενο 
extension στην βάση για διαχωρισμό 
των μαλλιών. Το αλουμίνιο βαρέλι 
καλύπτεται με κεραμικό και τουρμαλίνη. 
Τρίχα από ανθεκτικό νάιλον με 
στρογγυλεμένες άκρες.

ΧρΗσΗ
Το ειδικό μίγμα από κεραμικό και τουρμαλίνη 
προσφέρει καλύτερη μεταφορά της θερμότητας 
σε ολόκληρο το βαρέλι προστατεύοντας τα μαλλιά 
χωρίς να τα αφυδατώνει. Η τουρμαλίνη παράγει 
αρνητικά ιόντα και δεν αφήνει τα μαλλιά να 
ηλεκτριστούν κατά την διάρκεια του χτενίσματος.

COMFORT GRIP 
THERMIC
κύριΑ ΧΑρΑκτΗριστικΑ
Αντιολισθητική λαβή από ξύλο kotibe. Τρίχα 
από ανθεκτικό νάιλον, βαρέλι από αλουμίνιο.
ΧρΗσΗ
Κυρίως χρησιμοποιούνται για γρήγορο 
στέγνωμα. Η λαβή της βούρτσας επιτρέπει 
το τέλειο κράτημα από τον κομμωτή.

AK5616 16mm
AK5916 16mm 

AK5625 25mm
AK5925 25mm

AK5630 30mm 
AK5930 30mm 

AK5635 35mm
AK5935 35mm

AK5643 43mm
AK5943 43mm

AK5653 53mm 
AK5953 53mm

391390



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΒούρτσΕσ ΒούρτσΕσ

Ακ5515ν Βούρτσα πλαστική αέρος
*προσφέρετε και σε άλλα χρώματα

Ακ5516 Βούρτσα πλαστική αέρος 
με καρφάκια για όγκο  
Ακ5517  Όλο μαύρη 

Ακ353 Βούρτσα χτενίσματος 
με καρφάκια

Ακ363 Βούρτσα χτενίσματος με 
καρφάκια

Ακ505 Βούρτσα χτενίσματος με 
καρφάκια

Ακ507 Βούρτσα χτενίσματος με 
τρίχα

ME1416ME1492

ME0341 ME0351

ME0120ME0119

AK943 Βούρτσα για extensions οβάλ

Ακ6951 Βούρτσα χτενίσματος

AK6963 Βούρτσα για extensions πλάκα AK6960 Βούρτσα για ξέπλεγμα πλάκα

AK6953 Βούρτσα για extensions οβάλ

Ακ941 Βούρτσα χτενίσματος

AK960 Βούρτσα για ξέπλεγμα πλάκα

Ακ944 Βούρτσα χτενίσματος

AK965 Βούρτσα μικρή για ξέπλεγμα πλάκα €18.70

AK946 Βούρτσα για μασάζ

AK355 Βούρτσα για ξέπλεγμα οβάλ

AK365 Βούρτσα για ξέπλεγμα στενή €14.60

AK 6765 AK6350 Βούρτσα χτενίσματος

393392
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CLASSIC NOIR
Οι βούρτσες Classic Styling 
σε μαύρο και άσπρο.

D3ν   7 σειρές, κανονικό χερούλι  
D4ν   9 σειρές, κανονικό χερούλι 
D3N   7 σειρές, όλο μαύρη             

CLASSIC STYLING

Για περισσότερο κράτημα και κοντρόλ. Οι βούρτσες 
Classic Styling από την Denman διατίθενται σε 
διάφορα μεγέθη και μοντέλα για όλους τους τύπους 
μαλλιών. Η βάση από ελαστικό είναι αντιστατική και 
προσφέρει εξαιρετικό ίσιωμα με το πιστολάκι.

D14     5 σειρές, μικρό χερούλι για την τσάντα    
D143   5 σειρές, μικρό χερούλι για την τσάντα    
D3       7 σειρές, κανονικό χερούλι                
D4       9 σειρές, κανονικό χερούλι                      
D5       9 σειρές, χερούλι βαρετού τύπου            

VOLUME NOIR

D31ν  7 σειρές, κανονικό χερούλι
D41ν  9 σειρές, κανονικό χερούλι

D31N

D3N

D4N

D14

D143

D3

D4

D5

D41N

ΒούρτσΕσ

D41

FREEFLOW 
VOLUMISING
Οι βούρτσες volumising 
Denman προσφέρουν όγκο και κίνηση 
στα μαλλιά. Επίσης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και για ξέπλεγμα.

D1431  5 σειρές, μικρό χερούλι για την τσάντα 
D31      7 σειρές, κανονικό χερούλι
D41      9 σειρές, κανονικό χερούλι

FREEFLOW
VENT
Οι βούρτσες VENT προσφέρουν γρήγορο 
στέγνωμα χάρη στο σκελετό που αφήνει 
τον ζεστό αέρα να πηγαίνει κατευθείαν 
στην ρίζα της τρίχας.

D200T   7 σειρές, κανονικό χερούλι
D100   9 σειρές, κανονικό χερούλι

FREEFLOW
CUSHIONAIR
Νέα σειρά βούρτσων από την Denman. 
Ιδανικές για γρήγορο στέγνωμα ακόμη 
και σε πολύ πυκνά μαλλιά.

D71000 Στρογγυλή  
D71001 Οβάλ           
D71002 Τετράγωνη

D200T

D100

D71000

D71001

D71002

D1431

D31

Club Card

395394



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΒούρτσΕσ

GENTLE STYLING
Οι βούρτσες αυτές έχουν πολύ μαλακή τρίχα και 
είναι ιδανικές για αραιά μαλλιά. Προσφέρουν ένα 
απαλό μασάζ στο κεφάλι και δεν γδέρνουν. Οι 
βούρτσες αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
με πιστολάκι.

D33 5 σειρές, μικρό χερούλι για την τσάντα
D1   8 σειρές, κανονικό χερούλι

WOODEN CURLING
Κλασσική ξύλινη βούρτσα με ενισχυμένη τρίχα. 
Για όλους τους τύπους μαλλιών.

D32S   15 mm διάμετρος τρίχας σε 8 σειρές   
D32Μ  19 mm διάμετρος τρίχας σε 10 σειρές
D32L   26 mm διάμετρος τρίχας σε 14 σειρές 
D32XL 30 mm διάμετρος τρίχας σε 16 σειρές

THERMOCERAMIC
BRISTKE RADIAL
Βούρτσες με μεταλλικό κορμό με επίστρωση 
από κεραμική μπογιά. Κοντή τρίχα για παραπάνω 
δύναμη. Προσφέρουν εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το 
χερούλι είναι εργονομικό για καλύτερο κράτημα.

DCR1 Διάμετρος τρίχας 50mm, 
Διάμετρος βαρελιού 18mm

DCR2 Διάμετρος τρίχας 52mm, 
Διάμετρος βαρελιού 25mm

DCR3 Διάμετρος τρίχας 56mm, 
Διάμετρος βαρελιού 31mm

DCR4 Διάμετρος τρίχας 66mm,
 Διάμετρος βαρελιού 41mm

D1

D33

D32S

D32M

D32L

D32XL

DCR1

DCR2

DCR3

DCR4

Club Card

SQUARGONOMICS
Μεταλλικό βαρέλι με επίστρωση κεραμικού.
Τετραγωνισμένες άκριες για καλύτερο 
ίσιωμα και όγκο.

DSQ1 Διάμετρος τρίχας 35mm , Διάμετρος βαρελιού 20mm
DSQ2 Διάμετρος τρίχας 40mm , Διάμετρος βαρελιού 25mm
DSQ3 Διάμετρος τρίχας 48mm , Διάμετρος βαρελιού 33mm
DSQ4 Διάμετρος τρίχας 62mm , Διάμετρος βαρελιού 43mm

THERMOCERAMIC
HOT CURLING
Μεταλλικό βαρέλι με επίστρωση κεραμικού. 
Τετραγωνισμένες άκριες για καλύτερο ίσιωμα
και όγκο.

D70 Διάμετρος τρίχας 28mm, Διάμετρος βαρελιού 16mm
D74 Διάμετρος τρίχας 47mm, Διάμετρος βαρελιού 30mm
D75 Διάμετρος τρίχας 55mm, Διάμετρος βαρελιού 38mm
D76 Διάμετρος τρίχας 65mm, Διάμετρος βαρελιού 48mm

DSQ1

DSQ2

DSQ3

DSQ4

D70

D74

D75D76

397396
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ΒούρτσΕσ

HEAD HUGGERS
Μεταλλικό βαρέλι με επίστρωση κεραμικού. Το 
βαρέλι είναι πιο μικρό στην μέση για καλύτερο 
κράτημα της τούφας.

DΗΗ1 Διάμετρος τρίχας 25mm
DΗΗ2 Διάμετρος τρίχας 33mm
DΗΗ3 Διάμετρος τρίχας 43mm
DΗΗ4 Διάμετρος τρίχας 53mm

DHH1

DHH2

DHH3DHH4

PADDLE
Ιδανικές για βούρτσισμα και ξέπλεγμα. 
Τέσσερα μοντέλα για όλους τους
 τύπους μαλλιών.

D83        Τετράγωνη μεγάλη  
D84        Τετράγωνη μικρή  
D85        Οβάλ    

D83

D84

D85

Club Card

D89   

D86   

D90

DEDCB1 Bούρτσα καθαρισμού από τις τρίχες

D6    

D91   

Nashi Argan βούρτσα

399398



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΒούρτσΕσ

TRIANGOLO

Η Νο.1 σε πωλήσεις βούρτσα της 3ΜΕ. 
Τριγωνικό χερούλι με μετακινούμενο 
μυτερό extension στη βάση για διαχωρισμό 
των μαλλιών. Ιδανική για όλα τα χτενίσματα.
* Οι αυθεντικές βούρτσες 3ΜΕ φέρουν το 
λογότυπο χαραγμένο στο χερούλι.

Μοντέλο με τρίχα ενισχυμένη
ΜΕ1401 Διάμετρος 30 mm     
ΜΕ1402 Διάμετρος  36 mm     
ΜΕ1403 Διάμετρος 42 mm   
ΜΕ1404 Διάμετρος 50 mm    
ΜΕ1405 Διάμετρος 60 mm   
ΜΕ1430 Διάμετρος 75 mm   
ΜΕ14301 Διάμετρος 85 mm   
ΜΕ14302 Διάμετρος 92 mm   

Μοντέλο με τρίχα από νάιλον
ΜΕ1406 Διάμετρος 30 mm    
ΜΕ1407 Διάμετρος 36 mm     
ΜΕ1408 Διάμετρος 42 mm    
ΜΕ1409 Διάμετρος 50 mm     
ΜΕ1410 Διάμετρος 60 mm   
ΜΕ14101 Διάμετρος 75 mm   
ΜΕ14102 Διάμετρος 85 mm   
ΜΕ14103 Διάμετρος 92 mm   

ΜΕ1401/ ΜΕ1406

ΜΕ1402/ ΜΕ1407

ΜΕ1403/ ΜΕ1408

ΜΕ1404/ ΜΕ1409

ΜΕ1405/ ΜΕ1410

ΜΕ1430/ ΜΕ14101

ΜΕ14301/ ΜΕ14102ΜΕ14302/ ΜΕ14103

Club Card

ΜΕ2205

ΜΕ2204

ΜΕ2203

ΜΕ2202

ΜΕ2201

ADVANCE

Βούρτσα με τρίχα σε διαφορετικά 
μήκη και ασύμμετρη τοποθέτηση. 
Το ξύλινο μέρος της βούρτσας 
είναι σε σχήμα τόξου για 
καλύτερο κράτημα της μπούκλας.

ΜΕ2601 Διάμετρος 37 mm
ΜΕ2602 Διάμετρος 43 mm
ΜΕ2603 Διάμετρος 52 mm
ΜΕ2604 Διάμετρος 60 mm
ΜΕ2605 Διάμετρος 70 mm

ΜΕ2601

ΜΕ2602

ΜΕ2603

ΜΕ2604

PROGRESS
Οι τρίχες είναι πιο κοντές, με 
διαφορετικά μήκη και με μεγαλύτερη 
διάμετρο στο ξύλινο μέρος. Είναι 
ιδανικές για δύσκολα μαλλιά που θέλουν 
μεγαλύτερη προσπάθεια στο ίσιωμα. Το 
χερούλι είναι εργονομικό για καλύτερο 
κράτημα από τον κομμωτή.

ΜΕ2201 Διάμετρος 28-32 mm
ΜΕ2202 Διάμετρος 35-40 mm
ΜΕ2203 Διάμετρος 45-50 mm
ΜΕ2204 Διάμετρος 55-60 mm
ΜΕ2205 Διάμετρος 67-72 mm

ΜΕ2605

401400



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
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ΒούρτσΕσ

BURGUNDY
Οι βούρτσες της σειράς 
Burgundy έχουν το ίδιο χερούλι 
με τις Triangolo . Οι τρίχες είναι 
πιο κοντές, με διαφορετικά μήκη 
και με μεγαλύτερη διάμετρο στο 
ξύλινο μέρος. Είναι ιδανικές 
για δύσκολα μαλλιά που θέλουν 
μεγαλύτερη προσπάθεια στο 
ίσιωμα.

ΜΕ1473

AIR POWER
Η νέα σειρά βουρτσών από 
την 3ME. Οι βούρτσες 
AirPower συνδυάζουν το ξύλινο κορμό μαζί 
με το αλουμινένιο βαρέλι αφήνοντας μεταξύ 
τους 4mm κενού αέρα. Αυτό το κενό αφήνει 
την ροή του αέρα να κυκλοφορεί μέσα στην 
βούρτσα διατηρώντας την θερμοκρασία 
ψηλή και σταθερή.

Μεγέθη με ενισχυμένη τρίχα
ΜΕ14477  Διάμετρος 46 mm  
ΜΕ14487  Διάμετρος 53 mm  
ΜΕ14497  Διάμετρος 66 mm  

Μεγέθη με φυσική τρίχα
ΜΕ14478  Διάμετρος 45 mm
ΜΕ14488  Διάμετρος 54 mm  
ΜΕ14498  Διάμετρος 67 mm  

ΜΕ14477/ ΜΕ14478

ΜΕ14477/ ΜΕ14478

ΜΕ14497/ ΜΕ14498

ΜΕ1471 Διάμετρος 28-32 mm   
ΜΕ1472 Διάμετρος 35-40 mm  
ΜΕ1473 Διάμετρος 45-50 mm   
ΜΕ1474 Διάμετρος 55-60 mm 
ΜΕ1475 Διάμετρος 67-72 mm

Η ροή της θερμοκρασίας μέσα 
στην βούρτσα αγγίζει τους 180º 
Κελσίου. Η συνεχής ροή, διατηρεί 
την θερμοκρασία σταθερή και μετά 
σπρώχνεται προς το έξω μέρος 
ομοιόμορφα επιτυγχάνοντας το 
τέλειο ίσιωμα.

Μην τοποθετείτε το πιστολάκι 
κάθετα στην βούρτσα.

Ο σωστός τρόπος τοποθέτησης 
του σεσουάρ. Λίγο κάτω οπό 
την μέση της βούρτσας ούτως 
ώστε ο αέρας να μπορεί να 
κυκλοφορήσει στο μέσα μέρος 
της βούρτσας.

ΜΕ2502

ΜΕ2503

ΜΕ2504

ΜΕ2505

ΜΕ2543

ΜΕ2542

ΜΕ2541

ΜΕ2540

ΜΕ2539

TITANIUM

Οι βούρτσες της σειράς Titanium έχουν 
το ίδιο χερούλι με τις Triangolo. Είναι 
χρώματος γκρι και είναι επιστρωμένες με 
αντιστατικό βερνίκι για καλύτερο κράτημα. 
Διατίθεται σε δύο μοντέλα, το ένα με ξύλινη 
βάση της τρίχας και το άλλο με μεταλλική.

ΜΕ2502 Διάμετρος ξύλινης βάσης 36 mm   
ΜΕ2503 Διάμετρος ξύλινης βάσης 44 mm
ΜΕ2504 Διάμετρος ξύλινης βάσης 54 mm
ΜΕ2505 Διάμετρος ξύλινης βάσης 78 mm

ΜΕ2539 Διάμετρος μεταλλικής βάσης 31 mm
ΜΕ2540 Διάμετρος μεταλλικής βάσης 36 mm
ΜΕ2541 Διάμετρος μεταλλικής βάσης 44 mm
ΜΕ2542 Διάμετρος μεταλλικής βάσης 54 mm
ΜΕ2543 Διάμετρος μεταλλικής βάσης 78 mm

Club Card

403402



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΒούρτσΕσ

XERAMIC THERMIC

Η επίστρωση κεραμικού στο μεταλικό βαρέλι προσφέρει καλύτερη μεταφορά της θερμότητας 
στην βούρτσα με αποτέλεσμα να προστατεύει τα μαλλιά και να μην τα αφυδατώνει. Πλήρως 
αντιστατική βούρτσα που επιταχύνει το φορμάρισμα.

ΜΕ2555  Διάμετρος 32 mm  
ΜΕ2556  Διάμετρος 40 mm  
ΜΕ2557  Διάμετρος 48 mm  
ΜΕ2558  Διάμετρος 56 mm  
ΜΕ2559  Διάμετρος 60 mm  

ΜΕ 25.55

ΜΕ 25.56

ΜΕ 25.57

ΜΕ 25.58

ΜΕ 25.59

Club Card

TITANIUM THERMIC
Βούρτσες όπως τις Xeramix αλλά με επίστρωση μπογιάς 
από χημικό τιτάνιο. Το χερούλι, όπως και της Xeramix 
είναι χρώματος γκρι και είναι επιστρωμένες με αντιστατικό 
βερνίκι για καλύτερο κράτημα.

ΜΕ2544  Διάμετρος 21 mm
ΜΕ2545  Διάμετρος 26 mm
ΜΕ2546  Διάμετρος 37 mm
ΜΕ2547  Διάμετρος 47 mm
ΜΕ2548  Διάμετρος 60 mm
ΜΕ2549  Διάμετρος 74 mm
ΜΕ2550  Διάμετρος 84 mm

26 εκ

26 εκ

26 εκ

ΜΕ2544 ΜΕ2545 ΜΕ2546 ΜΕ2547 ΜΕ2548 ΜΕ2549 ΜΕ2550

ΜΕ25461

ΜΕ25471

ΜΕ25481

TITANIUM 
THERMIC LONG

Με πιο μακρύ βαρέλι
για μακριά μαλλιά.

ΜΕ25461  Διάμετρος 37 mm
ΜΕ25471  Διάμετρος 47 mm
ΜΕ25481  Διάμετρος 60 mm

405404
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ΒούρτσΕσ

COOPERY
Βούρτσες Thermic με χάλκινο βαρέλι.

ΜΕ2764  Διάμετρος 21 mm  
ΜΕ2765  Διάμετρος 26 mm
ΜΕ2766  Διάμετρος 37 mm  
ΜΕ2767  Διάμετρος 47 mm  
ΜΕ2768  Διάμετρος 60 mm

ΜΕ2764 ΜΕ2765 ΜΕ2766 ΜΕ2767 ΜΕ2768

METAL
Βούρτσες Thermic με 
επίστρωση μεταλλικής μπογιάς.

ΜΕ2844  Διάμετρος 21 mm  
ΜΕ2845  Διάμετρος 26 mm  
ΜΕ2846  Διάμετρος 37 mm  
ΜΕ2847  Διάμετρος 47 mm  
ΜΕ2848  Διάμετρος 60 mm  

ΜΕ2844 ΜΕ2845 ΜΕ2846 ΜΕ2847 ΜΕ2848

Club Card

407406



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΒούρτσΕσ
Club Card

SPIRAL
Oι μικρές βούρτσες spiral είναι 
ιδανικές για κοντά μαλλιά σε χρήση 
για μπούκλες. Διατίθενται σε τρία 
διαφορετικά μοντέλα.

PIN LINE: Ενυσχυμένη τρίχα, μήκος 10 εκ.

COLOR LINE:  
Ενυσχυμένη τρίχα, μήκος 10 εκ.

ΜΕ0262

ΜΕ0261

ΜΕ0260

ΜΕ0259

ΜΕ0258

TIP LINE: Ενυσχυμένη τρίχα, μήκος 8 εκ.

ME0206 ME0207 ME0208 ME0209 ME0210 ME0211

ME2058 ME2059 ME2060 ME2061 ME2062

Color Line

       -
ΜΕ0258
ΜΕ0259
ΜΕ0260
ΜΕ0261
ΜΕ0262

Μέγεθος

13mm
18mm
22mm
26mm
30mm
35mm

Tip Line

ME0206
ME0207
ME0208
ME0209
ME0210
ME0211

Pin Line

       -
ME2058
ME2059
ME2060
ME2061
ME2062

comps  clips

408
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δυνατές κι ανθεκτικές, οι χτένες Y.S. PARK 
είναι κατασκευασμένες από ρητίνη Ultem (PEI). 
προσφέρουν εξαιρετική θερμική αντοχή εώς 
220C. ο κορμός της χτένας διαθέτει σχισμές 
αέρα (air holes), οι οποίες προσφέρουν μαλακό 
και ευέλικτο σώμα. οι σχισμές αέρα λειτουργούν 
επίσης ως βολική συσκευή μέτρησης (κάθε τρύπα 
έχει απόσταση 1 εκατοστό μεταξύ τους). Η άνετη 
λαβή με ανάγλυφο φινίρισμα προσφέρει εξαιρετική 
ευελιξία, ελευθερία και ένα άγγιγμα μοναδικότητας. 
συντομευμένο το πρώτο δόντι (parting tooth) 
επιτρέπει εύκολα  χωρίσματα. πολύ ελαφριές και 
τέλεια ζυγισμένες χαρίζουν γρήγορο και ακριβές 
αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της εργασίας.

ΧτΕνΕσ

YS101  

YS102  

YS103  

YS105  

YS104  

TAIL COMBS

Mήκος: 21,6 εκ.
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
 • Συντομευμένο πρώτο δόντι
 • Antistatic
 • Κατασκευαή από υψηλής 
ποιότητας πλαστικό Ultem

Mήκος: 22,0 εκ.
• Μεταλλική ουρά
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
• Συντομευμένο πρώτο δόντι
• Antistatic
• Κατασκευαή από υψηλής ποιότητας 
πλαστικό Ultem

Mήκος: 18 εκ.
• Σχεδιασμένη με κανονικά δόντια 
και μεταλική ουρά.
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
• Ιδανική για την δημιουργία μικρών 
τμημάτων
• Ο άξονάς του είναι κυρτός για την 
δημιουργία μικρών τμημάτων και για 
λεπτομερείς εργασίες. 

Mήκος: 20,2 εκ.
• Σχεδιασμένη με κανονικά δόντια 
• Σχεδιασμένη να ακολουθεί το 
σχήμα του κεφαλιού.
• Ιδανική για backcombing, roller 
sets ή τη δημιουργία up-dos.

Mήκος: 19,2 εκ.
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
• Συντομευμένο πρώτο δόντι
• Antistatic
• Κατασκευή από υψηλής ποιότητας πλαστικό 
Ultem

ΕπώΦΕλΕιθΕιτΕ τών ΕκπτώσΕών!
Με κάθε 3 χτένες 15% έκπτωση
Με κάθε 6 χτένες 30% έκπτωση

411



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 
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ΧτΕνΕσ

YS113  

YS112  

YS111  

TAIL COMBS

YS107  Mήκος: 21,8 εκ.
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
• Συντομευμένο πρώτο δόντι
• Κατασκευή από υψηλής ποιότητας 
πλαστικό Ultem

Mήκος: 22,3 εκ.
• Μεταλλική ουρά
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
• Συντομευμένο πρώτο δόντι
• Υψηλής ποιότητας πλαστικόαπό Ultem

Mήκος: 22,0 εκ.
• Πολύ λεπτά δόντια
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
• Συντομευμένο πρώτο δόντι
• Κατασκευή από υψηλής ποιότητας 
πλαστικό Ultem

Mήκος: 22,5 εκ.
• Πολύ λεπτά δόντια
• Μεταλλική ουρά
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
• Συντομευμένο πρώτο δόντι
• Κατασκευή από υψηλής ποιότητας 
πλαστικό Ultem

Mήκος:17,8 εκ.
• σχεδιασμένή με λεπτότερα δόντια για 
περισσότερη ένταση και πιο σφιχτή δουλειά. 
• Ιδανικό για μικρότερα τμήματα που 
χρησιμοποιούνται για braiding, εφαρμογή 
extensions, ή stage work.
• Κατασκευή από υψηλής ποιότητας πλαστικό 
Ultem

YS108  

YS106  Mήκος: 25   εκ.
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
 • Συντομευμένο πρώτο δόντι
 • Antistatic
 • Κατασκευή από υψηλής ποιότητας 
πλαστικό Ultem

ΧτΕνΕσ

YS116  

YS132  

YS150  

YS122  

TAIL COMBS

YS115  Mήκος: 21,5 εκ.
• Πολύ λεπτά δόντια
• Ενισχυμένος κορμός
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
• Συντομευμένο πρώτο δόντι
• Κατασκευή από Ultem

Mήκος: 22,5 εκ.
• Πολύ λεπτά δόντια
• Ενισχυμένος κορμός
• Μεταλλική ουρά
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
• Συντομευμένο πρώτο δόντι
• Κατασκευή από υψηλής ποιότητας 
πλαστικό Ultem

Mήκος: 25 εκ.
• Χτένα τεχνικών εργασιών με 
μακρύτερη μεταλλική ουρά. 
• Κατασκευασμένη από υψηλής 
ποιότητας πλαστικό ultem
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C 
• Κατασκευασμένο για να διευκολύνει 
το ομοιόμορφο πέρασμα στα μαλλιά.

Mήκος: 21,8 εκ.
• Χτένα τεχνικών εργασιών με πλαστική ουρά. 
• Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας 
πλαστικό ultem
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
• Διπλή σειρά δοντιών με ενδιάμεσα κοντύτερα 
δοντάκια που ευκολύνει το κρεπάρισμα 

Mήκος: 25 εκ.
• Σχεδιασμένη με λεπτότερα 
διατεταγμένα δόντια για μεγαλύτερη 
ένταση σε λεπτά μαλλιά 
• Μεγαλήτερη ουρά για μεγαλήτερα 
τμήματα.

413412
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ΧτΕνΕσ
CUTTING COMBS

YS336  

YS331  

YS333  

YS332  

YS334  

YS335  

Mήκος:23 εκ.
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
• Συντομευμένο πρώτο δόντι
• Rougher back and hand-touched areas offer 
convenient and safe grip
• Κατασκευασμένη από Ultem 
(το πίσω μέρος από carbon)
 • Πολύ ελαφριά.
• Ιδανική για μακριά μαλλιά

Mήκος:22,8 εκ.
•Η μακρύτερη χτένα με στρογγυλεμένα 
δόντια. 
• Τα δόντια είναι σχεδιασμένα και 
διαχωρίζονται πιο αραιά ιδανικά για 
μακριά μαλλιά.

Mήκος:18,5 εκ.
• Σχεδιασμένη με στρογγυλεμένα αλλά και κανονικά 
τετραγωνισμένα δόντια
• Εξαιρετική για τη μετάβαση μεταξύ των τεχνικών 
κουρέματος.
• Ο σχεδιασμός της σπονδυλικής στήλης αυτής της 
χτένας είναι μακρύτερος, παχύτερος και ευρύτερος 
για καλύτερο κράτημα και ευκολότερο χτένισμα.

Mήκος:18,5 εκ.
Ο σχεδιασμός της σπονδυλικής στήλης 
αυτής της χτένας είναι μεγαλύτερος 
και ευρύτερος για καλύτερο κράτημα 
και ευκολότερο χτένισμα.

Mήκος:18,9 εκ.
• Πιο μακριά δόντια και σπονδυλική 
στήλη, ιδανική για κανονικού μήκους 
μαλλιά
• Ο σχεδιασμός της σπονδυλικής 
στήλης αυτής της χτένας είναι 
μεγαλύτερος και ευρύτερος για 
καλύτερο κράτημα και ευκολότερο 
χτένισμα.

Mήκος:21,5 εκ.
•Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας 
πλαστικό ultem
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220 °C-220° C. 
•Ιδανική για πολύ λεπτά κουρέματα.

ΧτΕνΕσ
CUTTING COMBS

YS402  

YS452  

YS337  

YS338  

YS339  

YS345  

Mήκος:19 εκ.
•Χτένα κουρέματος με αραιά δόντια. 
•Κατασκευασμένη από υψηλής 
ποιότητας πλαστικό ultem
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
 •Ιδανική για  όλα τα είδη κουρεμάτων.

Mήκος:18,5 εκ.
• Στρογγυλεμένα δόντια
• Μεγαλύτερη και ευρύτερη 
σπονδυλική στήλη για καλύτερο 
κράτημα και ευκολότερο χτένισμα.
•The teeth are designed spaced 
wider for medium to longer hair 
lengths.

Mήκος:20 εκ.
• Ισχυρά και ανθεκτικά στρογγυλά 
δόντια, εύπλαστο, εύκαμπτο σώμα 
•Αντοχή στη θερμότητα εώς 220 °C 
• Ιδανικό μέγεθος για να καλύπτει 
όλες τις ανάγκες styling
• Άνετη λαβή, χαραγμένη για μια 
οργανική αίσθηση.

Mήκος:18 εκ.
• Χτένα κουρέματος με αραιά δόντια.
• Κατασκευασμένη από υψηλής 
ποιότητας πλαστικό ultem
•Αντοχή στη θερμότητα εώς 220 C
•Ιδανική για όλα τα βασικά είδη 
κουρεμάτων και λεπτά μαλλιά.

Mήκος:19 εκ.
•Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας 
πλαστικό ultem
•Αντοχή στη θερμότητα εώς 220 °C
•Μικρή διάμετρος, ευρύτερα 
τοποθετημένα δόντια για λιγότερη ένταση. 
•Ιδιανική για πυκνά μαλλιά

Mήκος:22 εκ.
•Κατασκευασμένη από υψηλής 
ποιότητας πλαστικό ultem
•Αντοχή στη θερμότητα εώς 220 °C
•Με μακρύτερα δόντια  περνά μέσα από 
τα μαλλιά γρηγορότερα.

415414
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Mήκος:16,6 εκ.
• Δόντια σχεδιασμένα σε γωνιά για πιο εύκολα 
σβησίματα και blending.
• Μικρότερα και λεπτότερα δόντια 
δημιουργούν ισχυρότερη ένταση. Ιδανική για 
λεπτομέρειες.
•Η λαβή είναι σχεδιασμένη και διαμορφωμένη 
για την άνεση του χεριού και των δακτύλων.

ΧτΕνΕσ
BARBERING COMBS

YS201
YS231

YS205
YS235

YS206  
YS236

YS209
YS239

Mήκος:16,5 εκ.
• Ιδανική για χτένα-ψαλίδι (Barbering)
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
• Κατασκευή από υψηλής ποιότητας πλαστικό 
Ultem
• Εξαιρετικά ελαφριά

Mήκος:20,5 εκ.
• Η μεγαλύτερη και μακρύτερη χτένα κουρέματος.
• Σχεδιασμένη και διαμορφωμένη για την άνεση του 
χεριού και των δακτύλων.
• Ισχυρή και ανθεκτική για συνεπή και ομαλή 
οδήγηση.
• Η λαβή είναι διαμορφωμένη για το σχήμα κεφαλής 
για να δημιουργήσει μια ακριβή κατευθυντήρια 
γραμμή κατά τον έλεγχο του κουρέματος.
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C

Mήκος:16,8 εκ.
• Ιδανική για χτένα-ψαλίδι (Barbering)
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
•Κατασκευή από υψηλής ποιότητας 
πλαστικό Ultem
• Εξαιρετικά ελαφριά

ΧτΕνΕσ
BARBERING COMBS

YS208
YS238

YS213
YS233

Mήκος:16,8 εκ.
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
• Κατασκευή από υψηλής ποιότητας πλαστικό Ultem 
• Μοναδικός οδοντωτός σχεδιασμός με γωνία για πιο 
εύκολα σβησίματα και blending.
• Τα μικρότερα και λεπτότερα δόντια δημιουργούν 
ισχυρότερη ένταση.
• Εξαιρετική για λεπτομερείς και τελειωτικές 
εργασίες. 
•Η λαβή είναι σχεδιασμένη και διαμορφωμένη για 
την άνεση του χεριού και των δακτύλων.

Mήκος:17,5 εκ.
• Ιδανική για χτένα-ψαλίδι (Barbering)
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
• Κατασκευή από υψηλής ποιότητας 
πλαστικό Ultem
• Εξαιρετικά ελαφριά

YS252
YS232  
Mήκος:16,7 εκ.
• Ιδανική για χτένα-ψαλίδι (Barbering)
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
• Κατασκευή από υψηλής ποιότητας 
πλαστικό Ultem
• Εξαιρετικά ελαφριά

Mήκος:18,7 εκ.
• Ιδανική για χτένα-ψαλίδι (Barbering)
• Αντοχή στη θερμότητα εώς 220°C
• Κατασκευή από υψηλής ποιότητας 
πλαστικό Ultem
• Εξαιρετικά ελαφριά

YS254
YS234

417416
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    Mήκος:24 εκ.
Μια νέα έκδοση στη μεγάλη συλλογή. Κατασκευασμένη σε δύο χρώματα 
από Suprior Plastic. Το λευκό σε χρώμα αντέχει μέχρι 220 C. Το 
μαύρο χρώμα, κατασκευασμένο από μαλακό άνθρακα, αντιστέκεται σε 
θερμότητα έως και 110 C. 
• Σχεδιασμένή ειδικά για clipper over comb και clipper κουρέματα. 
• Μεγαλύτερα αποστασιοποιημένα δόντια 
• Ευέλικτη, ισχυρή και ανθεκτική σπονδυλική στήλη 

• Λαβή διαμορφωμένη για την άνεση 
των χεριών και των δακτύλων. 
• Το κεφάλι της σπονδυλικής στήλης 
έχει σχεδιαστεί βάση το σχήμα της 
κεφαλής για να διατηρεί μια ακριβή 
και συνεπή γωνία 90. 
• Ιδανική για την διατήρηση οδηγού 
κατά το blending και την τεχνική 
σβησίματος στα μαλλιά.
• Εξαιρετική για αρχάριους κουρείς 
και στυλίστες.

ΧτΕνΕσ
BARBERING COMBS

     Mήκος:19,5 εκ.
Μια νέα έκδοση στη μεγάλη 
συλλογή. Κατασκευασμένη σε 
δύο χρώματα από Suprior Plas-
tic. Το λευκό σε χρώμα αντέχει 
μέχρι 220 C. Το μαύρο χρώμα, 
κατασκευασμένο από μαλακό 
άνθρακα, αντιστέκεται σε 
θερμότητα έως και 110 C. 
• Σχεδιασμένή ειδικά για clipper ή 
shear over comb.
• Μεγαλύτερα αποστασιοποιημένα 
δόντια 
• Ευέλικτη, ισχυρή και ανθεκτική 
σπονδυλική στήλη 
• Λαβή διαμορφωμένη για 
την άνεση των χεριών και των 
δακτύλων. 
• Το κεφάλι της σπονδυλικής 
στήλης έχει σχεδιαστεί βάση το 
σχήμα της κεφαλής για να διατηρεί 
μια ακριβή και συνεπή γωνία 90. 
• Ιδανική για την διατήρηση οδηγού 
κατά το blending και την τεχνική 
σβησίματος στα μαλλιά.
• Εξαιρετική για αρχάριους κουρείς 
και στυλίστες.

YS280

YS282

ΧτΕνΕσ
SHAMPOO & TINT COMBS

YS601

YS605

YS603

Mήκος:22,5 εκ.
• Κατασκευασμένη από polyoxymethylene-pom για 
μεγαλύτερη διάρκεια , ευκολότερο καθάρισμα και 
ευελιξία
• Ειδικό μέγεθος κατάλληλο για όλες τις εργασίες
•Είναι κατασκευασμένη από πλαστικό ανθεκτικό 
στη θερμότητα και τη βαφή, ώστε να μπορείτε να το 
χρησιμοποιήσετε για να εφαρμόσετε βαφή μαλλιών 
καθώς και σαμπουάν ή κοντίσιονερ.

Mήκος:21,5 εκ.
• Made from polyoxymethylene-pom
• Durable
• Easy to clean
• Anti-bacterial
• Heat-resistant

Mήκος:22 εκ.
• Made from polyoxymethylene-pom
• Durable
• Easy to clean
• Flexible
• Sized to suit all tinting needs

Mήκος:22 εκ.
• Made from polyoxymethy-
lene-pom
• Durable
• Easy to clean

Mήκος:εκ.
• Made from polyoxymethy-
lene-pom
• Durable
• Easy to clean
• Flexible
• Round teeth on comb

YS640

YS645

• Flexible
• Round teeth on comb
• Anti-static
• Anti-bacterial
• Heat-resistant

• Anti-static
• Anti-bacterial
• Heat-resistant

419418
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YSG35  
Μήκος 21 εκ.
• Χτένα κουρέματος με ρίγα. 
• Δείχτη στο πάνω μέρος για  ακριβές 
κόψιμο. 
 • Κατασκευασμένη από υψηλής 
ποιότητας πλαστικό ultem
• ανθεκτικό μέχρι τους 220° C. 
• Ιδανική για πολύ λεπτά κουρέματα.

Οι χτένες YS ParkRuler έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της δημοφιλούς σειράς YS 33*. Επιπλέον, έχουν 
έναν ακριβή οδηγό μέτρησης στο πάνω μέρος για να ελέγχετε τη συμμετρία και το μήκος. Αρχικά 
σχεδιασμένη για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η σειρά αυτή έγινε εξαιρετικά δημοφιλής σε όλους τους 
κομμωτές.

YS ParkRuler 

YSG39W 
Μήκος 18 εκ.
• Αραιά δόντια και ρίγα. 
• Δείχτη στο πάνω μέρος για  ακριβές 
κόψιμο
• Κατασκευασμένη 
από υψηλής ποιότητας πλαστικό ultem
• Ανθεκτικό μέχρι τους 220° C. 
• Ιδανική για όλα τα βασικά είδη 
κουρεμάτων και λεπτά μαλλιά.

ΧτΕνΕσ

YSG33

GUIDE COMBS

YSG45  
Μήκος 22 εκ.
• Χτένα κουρέματος με ρίγα.
• Δείχτη στο πάνω μέρος για  ακριβές 
κόψιμο.
• Κατασκευασμένη από
υψηλής ποιότητας πλαστικό ultem
• Ανθεκτική μέχρι τους 220° C. 
•Με μακρύτερα δόντια  περνά μέσα από τα 
μαλλιά γρηγορότερα .

YSG20

ΧτΕνΕσ
GUIDE COMBS

421420
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YSGT11

YSGT12

ΧτΕνΕσ

YSG01

YSG06

YSG07

YSG11

GUIDE COMBS
ΧτΕνΕσ

TIGER BRUSH
Η υψηλή πυκνότητα της τρίχας 
αγριόχοιρου που έχει η βούρτσα αυτή 
την κάνει κατάλληλη για γυαλάδα και 
όγκο. Οι φυσικές τρίχες αγριόχοιρου 
είναι πυκνότερες και  κρατούν τα μαλλιά 
πιο σφιχτά. Δημιουργεί απίστευτη 
λάμψη και όγκο, αφού βουρτσίζει τα 
μαλλιά εσωτερικά.

YS490 33mm / 82.5mm 
YS510 36mm / 90mm  
YS560 42mm / 105mm 
YS580 46mm / 115mm 

G-Series CURL 
SHINE STYLER

Η πιο επιτυχημένη σειρά βούρτσας 
σε πωλήσεις και η σειρά που 
αγαπήθηκε περισσότερο από τους 
επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο. Η 
βούρτσα YS PARK G-Series δίνει μια 
πλούσια υφή στα μαλλιά και μοναδική 
λάμψη. Οι αντιστάτες θερμότητας 
(polamide pins) που είναι κατά 5-7mm 
μακρύτερες από τις φυσικές τρίχες 
αγριόχοιρου, διατηρούν τα μαλλιά στη 
θέση τους επιτρέποντας σας να ισιώνετε 
αλλά και να δημιουργείτε λαμπερές 
μπούκλες με αυτοπεποίθηση. Οι τρίχες 
του αγριόχοιρου  κόβονται στο ίδιο 
μήκος για πιο γρήγορο βούρτσισμα.

YS40G4 35mm / 87.5mm 
YS50G3 40mm / 100mm 
YS55G2 45mm / 112.5mm 
YS60G1 50mm / 125mm 
YS65G0 56mm / 140mm 

ΕπώΦΕλΕιθΕιτΕ τών ΕκπτώσΕών!

Με κάθε 2 βούρτσες 15% έκπτωση
Με κάθε 4 βούρτσες 30% έκπτωση

BRUSHES

423422
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Y.s park brushing

Κατασκευασμένη από ελαφρύ ξύλο 
teak και 100% τρίχα αγριόχοιρου. 
Παρέχει εξαιρετική αντοχή έναντι 
της θερμότητας και της υγρασίας. 
Η ελαστική της βάση παρέχει 
την αντοχή που απαιτείται για 
τη δημιουργία λαμπερών ίσιων 
μαλλιών. Το μέγεθος της βούρτσας 
ταιριάζει σε όλες τις ανάγκες.

Y.s park clips

Pivot Point Comp

YSCLIPL  Μήκος 9.5 εκ
Μεταλλικό επαγγελματικό κλιπ με 
δυνατή σούστα και καμπύλη για σωστό 
κράτημα. Διατίθεται σε συσκευασία 
των 5 ένα σε κάθε χρώμα που βλέπετε.

YSSHARK   Μήκος 10.6 εκ
Το αυθεντικό μεταλλικό επαγγελματικό 
κλιπ με δυνατή σούστα και καμπύλη 
για σωστό κράτημα. Διατίθεται σε 
συσκευασία των 2 ανά χρώμα. 

ΧτΕνΕσ

425424
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FOIL IT ROLLS POPULAR PRODUCT NEW PRODUCT BIODEGRADABLE

FRAMAR

LARGE ROLL
STAR STRUCK SILVER
• Κόψτε οποιοδήποτε 
μήκοςεπιθυμείτε

1600 ft
FRRLRGMSIL  

SMALL ROLL
STAR STRUCK SILVE
• Κόψτε οποιοδήποτε 
μήκοςεπιθυμείτε

320 ft
FRRSMLMSIL   

EMBOSSED ROLL
STAR STRUCK SILVER
• Κόψτε οποιοδήποτε μήκος
επιθυμείτε
• Ανάγλυφη επιφάνεια που δίνει 
απόλυτο κράτημα για να μην 
γλιστράει
320 ft
FRRESMLMSIL   

POP-UP SHEETS
5x11 POP-UPS
STAR STRUCK SILVER
• Δεν κολλάνε ή σχίζονται όταν βγαίνουν 
από το κουτί!
• Διπλωμένη άκρη για να πηγαίνει 
απευθείας από το κουτί στα μαλλιά
• Ανάγλυφη επιφάνεια που δίνει απόλυτο 
κράτημα για να μην γλιστράει

500 Sheets

FRPU500SIL  

5x12 PRE-CUT EMBOSSED
STAR STRUCK SILVER

• Ανασηκώστε το καπάκι και το κουτί και πιάστε με 
ευκολίατο κάθε αλουμινόχαρτο
• Ανάγλυφη επιφάνεια που δίνει απόλυτο κράτημα 
   για να μην γλιστράει

PRE-CUT SHEETS

500 Sheets
FRPCE512MSIL   

FRAMAR

POPULAR PRODUCT NEW PRODUCT BIODEGRADABLETOYS

SINGLE COLORING 
BRUSH PINK 
• Το κλασικό πινέλο Framar
κατάλληλο σχεδόν για κάθε 
εφαρμογή
• Απίστευτη τεχνολογία 
απαλότητας και ακρίβειας

FRHBPBPNK  

TRI COLORED 
BRUSH SET
BLACK, PINK & PURPLE
• Χρησιμοποιήστε για απόλυτη 
ακρίβεια
• Δύο flat πινέλα και ένα με κλίση
• Απίστευτη τεχνολογία 
απαλότητας και ακρίβειας

FRHB3CLR   

BALAYAGE BRUSH SET
BLACK & PINK
• Χρησιμοποιήστε για 
λεπτομέρειες και για ιδιαίτερα 
balayage
• Ένα ίσιο πινέλο & ένα με 
κλίση
• Απίστευτη τεχνολογία  
απαλότητας και ακρίβειας

FRBB2CLR   

FAMILY PACK
BLACK
• Ένα extra πλατύ πινέλο, ένα 
κλασικό Framar
πινέλο και ένα πινέλο 
ακριβείας με μεταλλική ουρά  
• Απίστευτη τεχνολογία 
απαλότητας και ακρίβειας

FRHB3PCBLK  

EMPEROR BRUSH
BLACK
• Διπλής όψης πινέλο και χτένα 
για γρήγορο και αποτελεσματικό 
αποτέλεσμα
• Απίστευτη τεχνολογία 
απαλότητας και ακρίβειας

FREBBLK 

NEEDLE COLORING 
BRUSH PINK
• Πινέλο χρώματος με 
μεταλλική
ουρά
• Με λαβή που δεν γλιστράει 
για 
καλλίτερη ευκολία χρήσης
• Απίστευτη τεχνολογία 
απαλότητας και ακρίβειας

FRHBNDLPNK

427426
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FRAMAR

POPULAR PRODUCT NEW PRODUCT BIODEGRADABLETOYS

KOLOR KILLER 
WIPES WHITE
• Αφαιρεί εύκολα τους 
λεκέδες χρώματος από 
πρόσωπο, χέρια, λαιμό

100 PCS
KKW-WHTE

RUBBERBAND 
SECTIONING CLIPS
BLACK & PINK
• Δεν σπάει τα μαλλιά, με 
απίστευτο κράτημα

FRHB3PCBLK  
FRRBCPNK       

RUBBERIZED JAW CLIPS
BLACK & PINK
• Η ελαστική υφή του δίνει 
αυξημένο κράτημα 

FRRBCBLK  
FRRBCPNK

POWER PAINTER
BLACK & PINK
• Απίστευτο για hair painting & 
balayage
• Γρήγορη εφαρμογή, καλύπτει 
μεγαλύτερη επιφάνεια
• Απίστευτη τεχνολογία 
απαλότητας και ακρίβειας

PP-2PC

BOARD/PADDLE SET
PEACH & BLACK
• Ιδανικό για τεχνικές όπως 
painting και balayage
• Μια μεγάλη ροδακινί & μια 
μικρή μαύρη σπάτουλα

FRPB2PCK 

BIG DADDY SET
PINK, PURPLE, BLACK
• Incredible fo quick color
applications
• Holds more color for wider
sections
• Amazing AccuSoft bristles
HB-BDS

MIGHTY MIXER COLOR WHISK
• Αναμιγνύει χρώματα εύκολα και γρήγορα
• Δεν επηρεάζει το χρώμα όπως άλλοι 
μεταλλικοί αναδευτήρες

CW-BLK

2 PACK COLORING BOWL
BLACK & CLEAR
• Λαστιχένια βάση που δεν 
γλιστράει
• Δόντια που βοηθούν να αφαιρεθεί 
η επιπλέον ποσότητα από το πινέλο

CB2PC-BW

FRAMAR

POPULAR PRODUCT NEW PRODUCT BIODEGRADABLETOYS

CONNECT & COLOR BOWLS
CLEAR
• Τα μπολ κλειδώνουν μεταξύ τους 
για πιο σταθερή επιφάνεια
• Περιλαμβάνει 7 διαφανές mixing 
bowls

FRCCCLR  

CONNECT & COLOR BOWLS
CLEAR & PASTER
• Τα μπολ κλειδώνουν μεταξύ τους 
για πιο σταθερή επιφάνεια
• Περιλαμβάνει 7 διαφανές και 
παστέλ χρώματα mixing bowls

CB-CC

EYE GLASS PROTECTOR
• Προστατεύει τα γυαλιά για να 
μην λερωθούν
• Επιτρέπει στο πελάτη να 
κρατήσει τα γυαλιά του
σε όλες τις ώρες
200 PCS
EGPR-BLK

SUREGRIP SUCTION
BOWL BLACK
• Sticks to any flat, non
textured surface,
eliminating color spillage

CB-SG-BLK

MANIAC MESH
CLEAR
• Αγκαλιάζει το χρώμα
ή το ξανοιχτικό,
δεν γλιστράει
50 Sheets

FRMMCLR 

FUNKED UP FILM
CLEAR

• Διαφανής με μεμβράνη που δεν κολλάει
• Απίστευτη για balayaz και color blocks

FRFUFCLR 

429428
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FRAMAR

DISPENSERS

DITANGLE BRUSHES

BALAYAGE BESTIE DISPENSER 
• Κόψτε κάθε μέγεθος μεμβράνης με μια 
απλή κίνηση
• Εύκολο στη χρήση, μειώνει 35% τη 
σπατάλη  

DISP-BFD

FOLD FREAK DISPENSER 
• Κόβει και διπλώνει με μια απλή κίνηση
• Κόψτε το μέγεθος 
που επιθυμείτε

FRDISPCFLRG

DETANGLE BRUSH
PEEK-A-BLUE, CHAMPAGNE MAMI
PURPLE REIGN, BLACK TO THE 
FUTURE
• Effortlessly detangles the most stubborn of knots
• Works on wet or dry hair
• Fantastic for all hair types- extension and wig 
friendly
• Not for use with blow dryer

FB-DT-BLU
FB-DT-CHA
FB-DT-PRP
FB-DT-BLK

general
accessories

430
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Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΜΑσιούΕσ & ΦούρκΕτΕσ

LO089  Μασιούες 5 εκ. Μαύρες ½ κιλό  
LO090  Μασιούες 5 εκ. Καφέ ½ κιλό      
LO250  Μασιούες 5 εκ. Ξανθές ½ κιλό   

LO256  Μασιούες 5 εκ. Μαύρες 200 Γρ. 
LO257  Μασιούες 5 εκ. Καφέ 200 Γρ.     

LO057  Μασιούες 5 εκ. Μαύρες Δωδεκάδα
LO058  Μασιούες 5 εκ. Καφέ Δωδεκάδα
LO177  Μασιούες 5 εκ. Ξανθές Δωδεκάδα
LO194  Μασιούες 5 εκ. Τυρκουάζ Δωδεκάδα

LO0199 Μασιούες 5 εκ. 
Χρωματιστές Δωδεκάδα

DE71019 Μασιούες 5 εκ. 
48 κομ. 

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ ΜΑσιούΕσ & ΦούρκΕτΕσ

LO353 Φουρκέτες Ισιες Μαύρες ½ κιλό  
LO354 Φουρκέτες Ισιες Καφέ ½ κιλό      

LO330 Φουρκετάκια Μαύρα ½ κιλό
LO331 Φουρκετάκια Καφέ ½ κιλό

LO336 Φουρκετάκια Λεπτά Μαύρα 200 Γρ 
LO337 Φουρκετάκια Λεπτά Καφέ 200 Γρ 

SI94450500
Φουρκέτες 4.5 εκ. Μαύρες 50 κομ.
SI944505015
Φουρκέτες 4.5 εκ. Ξανθές 50 κομ.

SI94650500
Φουρκέτες 6.5 εκ. Μαύρες 50 κομ.
SI94605015
Φουρκέτες 6.5 εκ. Ξανθές 50 κομ.

SI947505002
Φουρκέτες 7 εκ. Μαύρες 50 κομ.
SI947505015
Φουρκέτες 7 εκ. Ξανθές 50 κομ.

433432



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

HAIR ROLERS

ρολΑ σΕτ ΒΕλούδο

SI4123649 
  36mm X12

SI4124249 
  40mm X12

SI4123249 
  32mm X12

SI4122849 
  28mm X12

SI4122449 
  24mm X12

SI4122149 
  21mm X12

SI4121849 
  18mm X12

SI4121549 
  15mm X12

SI4121349 
  13mm X12

παραδοσιακά ρολά σέτ με 
βουρτσάκι στο εσσωτερικό μέρος

SI2210509 
50mm X12

SI2210129       
  12mm X12

SI2210159 
15mm X12

SI2210269  
  26mm X12

SI2210309 
30mm X12

SI2210409 
40mm X12

SI2210239 
23mm X12

SI2210209     
  20mm X12

SI2210359       
35mm X12

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ

ρολά σέτ με αυτοκόλητο velco

SI4121049 
13mm X12

SI4121049 
13mm X12

SI4122249
21mm X12

SI4122649 
24mm X12

SI4123049 
28mm X12

SI4123549 
32mm X12

SI4124049 
36mm X12

SI4164549 
40mm X6

SI4165049 
43mm X6

SI4165549
48mm X6

SI4166049 
56mm X6

SI4166549 
61mm X6

SI4167049 
66mm X6

SI4167549 
70mm X6

SI4168049 
80mm X3

Club Card

435434



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

SI4500539 
  8.5mm X12

SI4500639 
  9mm X12

SI4500739
  12mm X12

SI4500839 
  16mm X12

ρολά περμανάντ με τρύπες

ρολά περμανάντ χωρίς τρύπες
ρολά τυλίγματος με σφουγγάρι και

χάλκινο σκελετό για εύκολο κλεισιμο

SI4500339
  6mm X12

SI4500359 
  6.5mm X12

SI4500439
  7mm X12

SI4800239 
8.5mm X12

SI4800339 
  9mm X12

SI4800439 
  10mm X12

SI4800539 
  11.5mm X12

SI4800739 
  12mm X12

SI4800739 
  13mm X12

SI4800839 
  16.5mm X12

SI4800939
  19mm X12

SI4222129 Flex Rollers   10mm X12

SI4222119 Flex Rollers   12mm X12

SI4222049 Flex Rollers   13mm X12

SI4222039 Flex Rollers   15mm X12

SI4222029 Flex Rollers   17mm X12

SI4222019 Flex Rollers   19mm X12

SI4222069 Flex Rollers   20mm X12

HAIR ROLERS

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ HAIR ROLERS

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ

ρολά τυλίγματος πλαστικά με 
10 καρφάκια. Μήκος 7.5 εκ.

SI4600832 
  40mm X10

SI4600332
  10mm X10

SI4600432 
  15mm X10

SI4600532 
  20mm X10

SI4600542 
23mm X10

SI4600632
25mm X10

SI4600642
28mm X10

SI4600732
30mm X10

LO434
Πλαστικά καρφάκια 50 κομ.

437436



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

HAIR CLIPS

Μεταλλικό κλιπ για χώρισμα 12 εκ.
SI9340432 Κλιπς X12

Μεταλλικό κλιπ για χώρισμα 9 εκ.
SI9340632   Κλιπς X12  
UKCLIP224 Kλιπς X36  

Μεταλλικό κλιπ μονό 4.5 εκ.
SI9340137 Κλιπς X100

Μεταλλικό κλιπ διπλό 4.5 εκ.
SI9340237 Κλιπς X100

Μεταλλικό κλιπ διπλό 
με βάση 4.5 εκ.
SI9340337 Κλιπς X100

τσιμπιδάκια πλαστικά 6.5 εκ.
SI9392147 Κλιπς X50

τσιμπιδάκια πλαστικά 4.5 εκ.
SI9392137 Κλιπς X100

κλιπ για χώρισμα 
μεταλλικό και πλαστικό 10 εκ.
SI9340733 Κλιπς X12

πλαστικά κλιπς πεταλούδα 
σε μαύρο και άσπρο 8 εκ.
SI932133202 Κλιπς μαύρα Χ12 € 2.70
SI932133201 Κλιπς άσπρα Χ12 € 2.70

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ

εκ.   Ξανθό       Ανοιχτό καστανό    Μαύρο      

15    SI9502151    SI9502152     SI9502183         
18    SI9502181    SI9502182     SI9502153    
23    SI9502131    SI9502132     SI9502233   

CHIGNION

Μπαμπάρια στρογγυλά λεπτά

Μπαμπάρια ίσια με λάστιχο

Μπαμπάρια ίσια φουσκωτά

εκ.   Ξανθό       Ανοιχτό καστανό    Μαύρο      

8     SI9500181    SI9500182     SI9500183          
9     SI9500191    SI9500192     SI9500193  
10   SI9502801    SI9502802     SI9502803   
11   SI9500201    SI9500202     SI9500203     SI092083252

Ξανθό

SI091083252
Ανοιχτό καφέ

SI092213252
 Ξανθό

Μαύρα 
SI443252902 X12

SI092213245
καφέ

SI092213202
Μαύρο

SI091083245
καφέ

SI091083202
Μαύρο

SI092083245
καφέ

SI092083202
Μαύρο

Μπαμπάρια στρογγυλά 9εκ. 

Βαμβακερά μπαμπάρια στρογγυλά 
9εκ. 

Μπαμπάρια με λάστιχο 13 εκ. 

εκ.      Ξανθό          Ανοιχτό καστανό       Μαύρο         

13   SI092223252   SI 092223245   SI 092223202    
23    SI9502241          SI9502182         SI9502243     

Μπαμπάρια ίσια με κλίπ 18 εκ. 

SI 9502191
 Ξανθό

SI 9502192
καφέ

SI 9502193
Μαύρο

λαστιχάκια για κότσους μικρά
SI4441200  500 κομ.

λαστιχάκια για κότσους μεγάλα
SI4441201  500 κομ. 

καφέ 
SI443252915 X12

439438



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ ποδιΕσ & ροπΕσ

Μακρύ γιλέλο
UK334N51 
Μαύρο & άσπρο

ποδιά νάιλον
UK5500

ποδιά 
SI5963722

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρποδιΕσ & ροπΕσ

ποδιά 
UK331

Φούστα παρεό
UK025A Μαύρο 
& άσπρο

παντελόνα παρεό  
UK325 €48.00
παντελόνα παρεό με θήκη 
UK 326

441440



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ ποδιΕσ & ροπΕσ

ποδιΕσ κοΨιΜΑτοσ 
με τρεις τρόπους κλεισίματος στο λαιμό

Αυτοκόλλητη ταινία Velco
SI5500001
SI5600001 με μανίκια

Με ελαστικό 
και άγκιστρο
SI5500002 

Με κουμπιά
SI5500003 

ΧρώΜΑτισΜοι

Άσπρο Μπλέ

Μπέρκουντι

Φούξια

Σκούρο Μπλέ

Μαύρο

Γκρίζο

Καφέ σκούρο

ποδιά
UK086 Μαύρο & ασημί σε PVC

κιμονό
UK062 Άσπρο ύφασμα 
και ασημί PVC

κιμονό
UK6005  

ποδιΕσ & ροπΕσ

ποδιά βαφής PVC
SI50103332  

ποδιά προστασίας
UK340  

ποδιά κοψίματος για παιδιά
Με Velco μανίκια
SI509973260   θάλασσα
SI509973261   τένις

Με κορδόνι χωρίς μανίκια 
SI509933260   θάλασσα
SI509933261   τένις

ποδιά κοψίματος με σχέδιο. 
κλείσιμο με κουμπιά
SI5290532  

ποδιά κοψίματος με 
άνοιγμα για τα χέρια. 
κλείσιμο με κουμπιά
SI5319532  

ποδιά βαφής PVC
SI5010432  

443442



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

Aprons, waist aprons and vests 
for the modern hairdressers and 
barbers, who wish to work in a 
professional yet stylish manner. 
Each garment provides particu-
larly customized leather cases 
for tools, adjustable straps and 
leather ties, offering fashionable 
and comfortable design.

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρποδιΕσ & ροπΕσ

DOM Υφασμάτινη ποδιά με τσέπη καγκουρό, διαθέτει δερμάτινες θήκες για εργαλεία, 
δερμάτινη τσέπη στο στήθος, τσέπη στο πλάι για κινητό τηλέφωνο, ρυθμιζόμενα δερμάτινα  
λουριά που δένουν σταυρωτά και ένα λουρί στη μέση.

DL0114          DS0114
Black Canvas και 

Coffee Brown Leather

DL0215        DS0215
Ash Grey Canvas και 

Sand Leather

DL0315        DS0315
Camel Brown Canvas 

και Sand Brown Leather

DL0411        JS0411
White Blue Stripes Canvas 
και Coffee Brown Leather

DL0211        DS0211
Ash Grey Canvas και 

Dirty Ice Leather

445444



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ

ELVIS Υφασμάτινη ποδιά με διπλή τσέπη στην μέση, δερμάτινη τσέπη στο στήθος, πέντε 
δερμάτινες θήκες για εργαλεία,τσέπη στο πλάι για κινητό τηλέφωνο, ρυθμοζόμενα 
δερμάτινα λουριά που δένουν πίσω σταυρωτά και λουρί στην μέση. 

EL0211        ES0211
Ash Grey Canvas και 
Minoan Red Leather

EL0611        ES0611
Black Artificial Leather 

και Dirty Ice Leather

EL0414        ES0414
Olive Green Canvas και 
Coffee Brown Leather

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ

JULIAN

JL0411        JS0411
Olive Green Canvas 
και Dirty Ice Leather

JL0411        JS0411
Black Canvas 

και Matt Black Leather

EL0212        ES0212
Camel Brown Canvas 

και Sand Brown Leather

Υφασμάτινη ποδιά  με δερμάτινη τσέπη στο στήθος, εννέα δερμάτινες 
θήκες για εργαλεία, ρυθμοζόμενα δερμάτινα λουριά που δένουν πίσω 
σταυρωτά και λουρί στην μέση. 

447446



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ

PAUL-MERILYN

PO113        MO113
Black Canvas 

και Matt Black Leather

PO315        MO315
Camel Brown Canvas 

και Sand Brown Leather

PO514        MO514
Whtie Blue Stripes canvas 
και Coffee Brown Leather

PO212      MO212
Ash Grey Canvas 

και Minoan Red Leather

PO114      MO114
Black Canvas 

και Coffee Brown Leather

Υφασμάτινο γιλέκο με φερμουάρ πέντε δερμάτινες θήκες για 
εργαλεία, ρυθμοζόμενα δερμάτινα λουριά που δένουν πίσω 
σταυρωτά και λουρί στην μέση. 

ποδιΕσ & ροπΕσ

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ

449448



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ

DJANGO

DJO114
Black Canvas and 

Coffee Brown Leather

DJO113
Black Canvas και 

Matt Black Leather

DJO315
Camel Brown Canvas 

και Sand Brown Leather

Υφασμάτινη ποδιά για την μέση με δύο τσέπες από ύφασμα, οκτώ δερμάτινες 
θήκες για εργαλεία, ένα δερμάτινο λουρί για τη μέση και ένα στο μηρό.

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ

ROXANNE

RO211
Ash Grey Canvas και 

Dirty Ice Leather

DJO411
Olive Green Canvas και 

Dirty Ice Leather

DJO514
Whtie Blue Stripes canvas 
και Coffee Brown Leather

RO114
Black Canvas και 

Coffee Brown Leather

Υφασμάτινη ποδιά για την μέση με δύο τσέπες από ύφασμα, μια δερμάτινη τσέπη, 
τρεις δερμάτινες θήκες για εργαλεία και ένα δερμάτινο λουρί για τη μέση

ποδιΕσ & ροπΕσ

451450



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ κολλΑρΑ

κολλΑρΑ γιΑ προστΑσιΑ πΕλΑτΗ

κολλΑρΑ γιΑ προστΑσιΑ ME ΜΑγνΗτΗ

KONTO ΜΕσΑιο

ΜΑκρύ

Original MilcoupMilcoup Stylist
κανονικό κολλάρο

Milcoup For All
Κολλάρο με μακρύτερες άκρες 
για καλύτερη εφαρμογή

SI3031900 
κοντό Μαύρο

SI3021900 
Μεσαίο Μαύρο  

SI3021800 
Μεσαίο γκρίζο  

SI3021900 
Μεσαίο Μπλέ σκούρο  

SI3031900 
Μακρύ Μαύρο

SI3040900 
κοντό Μαύρο

SI3050900 
Μεσαίο Μαύρο  

SI3060900
Μακρύ Μαύρο  

κολλάρο DENMAN
DEROB1

UKCU027S

UKCU027N

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρπΕτσΕτΕσ

πετσέτες για στέγνωμα μαλλιών
Μέγεθος:
400 γρ./τ2 50x85 εκ
500 γρ./τ2 50x90 εκ

ποιότητα:
100% Βαμβακερό

GE00307*  400 gr/m2 50X85εκ 
GE00308*  500 gr/m2 50X90εκ 
Ελάχιστη ποσότητα αγοράς: 12 πετσέτες

ΧρώΜΑτισΜοι

* Για στέγνωμα σε στεγνωτήρα 
   συνιστάται η ποιότητα 500 γρ./τ2

GE 00307W
GE 00308W

GE 00307B GE 00307C GE 00307BR
GE 00308BR

GE 00307BL
GE 00308BL

GE 00307G GE 00307P GE 00307Y

Κάλαθος πλυσίματος 
με τροχούς.Αδιαβροχη 
σακούλα χωρητικότητας 
5 κιλών. Διατίθεται με 2 
επιπλέον σακούλες.
SI0170050

κάλαθος πλυσίματος 
αναδιπλούμενος.
SI0170070

453452



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ ΒΑλιτσΕσ & θΗκΕσ

UKHA012  
Βαλίτσα με τροχούς. Αλουμινένια κατασκευή.
Y: 41 εκ., Μ: 48 εκ., π: 27 εκ.
* Τα περιεχόμενα δεν συμπεριλαμβάνονται.

UKHA009 
Βαλίτσα με τροχούς. 
Αλουμινένια κατασκευή.
Y: 45 εκ., Μ: 37 εκ., π: 24 εκ.
* Τα περιεχόμενα δεν συμπεριλαμβάνονται.

UKAL035T  
Βαλίτσα με χρήση με και 
χωρίς τροχούς. Αλουμινένια 
κατασκευή.
Y: 35 εκ., Μ: 45 εκ., π: 21 εκ.

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρΒΑλιτσΕσ & θΗκΕσ

UK178  

UK071  
Σε μαύρο και ασημί

UK072  
Σε μαύρο και ασημί

UK074
Σε μαύρο και ασημί

UK194  
*Τα περιεχόμενα δεν 
συμπεριλαμβάνονται

UK195  
*Τα περιεχόμενα δεν 
συμπεριλαμβάνονται

UK177  UK182  

UK180  

UKGRUNGEN  

455454



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΕκπΑιδΕύτικΑ κΕΦΑλιΑ & στΑντ

CACM2M 
Γυναικείο κεφάλι με φυσικά 
μαλλιά φυτρωμένα με το 
χέρι. Μήκος 35 εκ.

CA901S 
Γυναικείο κεφάλι για 
αρχάριους. Μήκος 30 εκ.

CA604C 
Γυναικείο κεφάλι με 
φυσικά μαλλιά χωρισμένα 
σε 4 χρώματα.

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ

NAT30

NAT40NAT35 CACB50 
Γυναικείο κεφάλι με φυσικά 
μαλλιά φυτρωμένα με το χέρι. 
Πυκνή φύτρωση για εργασίες 
όπως χτενίσματα και κότσους. 
Μήκος 40-45 εκ.

CACB60 
Γυναικείο κεφάλι με φυσικά μαλλιά 
φυτρωμένα με το χέρι. Πυκνή φύτρωση για 
εργασίες όπως χτενίσματα και κότσους.
Μήκος 65-70 εκ.

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρΕκπΑιδΕύτικΑ κΕΦΑλιΑ & στΑντ

NAT50
PLATINO

457456



ARVO TRADING CO LTD   Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 22374818 ARVO TRADING CO LTD   For ordering call 22374818
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.
The company is not responsible for any printing error in the prices.

Γυναικείο κεφάλι με ώμους 
για διαγωνισμούς. Εγκεκριμένο 
από την ΟΜC

CACD1      
Μόνο κεφάλι
CACDC2  

CA904
Αντρικό κεφάλι με 
φυσικά μαλλιά για 
αρχική εκπαίδευση 
στο κόψιμο. 25-30 εκ

CA944

ΕκπΑιδΕύτικΑ κΕΦΑλιΑ & στΑντ

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ

Στάντ δαπέδου από αλουμίνιο 
με βάση για κεφαλές
GATV1

GAFV2
Βάση για κεφάλια με 
βεντούζα αέρος

SI0031331 
Βάση για κεφαλές

Βάση για κεφαλές
GAFL1  

Επιπρόσθετη βάση
SI003233197   

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρΕκπΑιδΕύτικΑ κΕΦΑλιΑ & στΑντ

459458



Για πληροφορίες επικοινωνήστε: τηλ. 22 374818, email info@arvo.com.cy και www.arvo.com.cy
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές. 

For information contact: tel. 22 374818, email info@arvo.com.cy or www.arvo.com.cy
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

Γάντια Χειρουργικά χοντρά για 
μεγαλύτερη προστασία και διάρκεια.
Μεγέθη
Μικρό/Μεσαίο/Μεγάλο

Μο1032  1 κουτί Χ100
Μο1032  10 κουτιά Χ100

Γάντια Χειρουργικά 100 τεμ.
σε δύο τύπους:
> Κανονικό ελαστικό
> Λεπτό 
Μεγέθη
Μικρό /Μεσαίο/Μεγάλο

SI0932001  Κανονικό 1 κουτί Χ100    
SI0932001  Κανονικό 10 κουτιά Χ100   
MO00126    Λεπτό 1 κουτί Χ100     
MO00126    Λεπτό 10 κουτιά Χ100 

Γάντια νάιλον σε ένα μέγεθος 100 τεμ.

GE00254 1 κουτί Χ100  
GE002541 24 κουτιά Χ100       
GE002542 100 κουτιά Χ100   

Πετσέτες λουσίματος spunlace 75Χ40 
μεγάλης απορροφητικότητας 80 κομ.

Μο300102 1 κουτί Χ 80        
Μο3001021 6 κουτιά Χ 80      
Μο300102  24 κουτιά Χ 80  
Μο3001023  60 κουτιά Χ 80  

Προστατευτικά γυαλιών
SI4482500 80 ζεύγη

Καπελάκια νάιλον
με λάστιχο 50 κομ.
SI5180532

Ποδιές βαφής σε δύο μεγέθη. Χρώμα: Γαλακτώδες

Μο00111    1 κουτί 75Χ118 30 κομ.          
Μο00111  50 κουτιά 75Χ118 30 κομ.  
Μο00115    1 κουτί 130Χ130 30 κομ.        
Μο00115  20 κουτιά 130Χ130 30 κομ. 

ΕιδΗ ΜιΑσ ΧρΗσΗσ

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρTINTA ACCESSORIES

Μπολ βαφής 200 ml
UKCL025 

Μπολ βαφής 300 ml
UKCL325

Μπολ βαφής 400 ml
UKCL566

Μπολ βαφής μαύρο 200 ml
SI00895302

Μεζούρα
UKSP140

Μίξερ χεριού
UKSH141

Μπολ βαφής για 4 βαφές
UKCL467 

UKSP030

UKCL026 UKCL326 UKCL427

UKCLRED

Σετ απο 5 πινέλα
SI8450201

UKCL600
Μαύρο και άσπρο

UK11034 SI 0090044

UKTI037
Ζυγαριά μπαταρίας
ΚΕ50262

Ηλεκτρικό μίξερ βαφών με timer UK 
MIX-ONE. συμπεριλαμβάνει: 
5 πινέλα και 4 μπολ βαφής. 

Διατίθενται σε σκούρο γκρίζο, κόκκινο, πορτοκαλί, ροζ, πράσινο, μπλε και άσπρο

Διατίθενται σε σκούρο γκρίζο, κόκκινο, πορτοκαλί, ροζ, πράσινο, μπλε και άσπρο

Διατίθενται 
σε σκούρο 
γκρίζο, 
πορτοκαλί, 
πράσινο, μπλε 
και άσπρο

461460



ARVO TRADING CO LTD  Επισκεφτείτε το www.arvo.com.cy για παραγγελίες online
Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

ARVO TRADING CO LTD  Visit www.arvo.com.cy for online ordering
V.A.T  is not included in the prices . Prices may change without notice.

The company is not responsible for any printing error in the prices.

καθρέπτης  27 εκ.
UKNB00098 Ασημί

σπρέι νερού απο 
αλουμίνιο 260 ml
SI0901021

σπρέι νερού 340 ml 
SI090150102 Μαύρο
SI090150132 Ασημί
SI090150106 Ρόζ
SI090150104 Μπλέ

σπρΕϊ νΕρού/ κΑθρΕπτΗσ

σπρέι νερού 300 ml
SI090190102 Μαύρο
SI090190104 Μπλέ

Βουρτσάκι σβέρκου
με χρήση για πούδρα.
SI4471120 Μαύρο
UKΚS001 Άλλα χρώματα

Βουρτσάκι σβέρκου
UKΚS005

Βουρτσάκι σβέρκου 
SI845144732 Ασημί
SI845144782 Σκούρο ασημί
SI845144704 Μπλέ

Βουρτσάκι σβέρκου
Denman DED78

καθρέπτης  22 εκ. 
SI013073201 Άσπρος
SI013073202 Μαύρος
SI013073218 Γκρίζος

καθρέπτης με χέρια 
SI013099102 Μαύρος
SI013099132 Γκρίζος

καθρέπτης με διπλή όραση
SI013088102

στήριγμα καθρέπτη  22 εκ
SI4420240

καθρέπτης  29 εκ 
με στήριγμα και 
λογότυπο KEUNE
ΚΕ50461

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρΕιδΗ γιΑ πιστολΑκι

UK091

UKICO

GE00177/1

GE 00269

PRP 
PORTPHN

UKUNI2 UKUNI1
SI0440347

SI 0440307

UKUNI4 UKUNI3

Σταντ για σίδερα διπλό.
UKHO114

Σταντ για πρέσσες 
5.5 Χ 5 εκ.
UKHO116

Σταντ για σίδερα
4.5 Χ 4 εκ.
UKHO112 

Θήκη για σίδερα
UK URBAN

463462



Εκθεσιακός χώρος: Γευγελής 4 (πάροδος Μακαρίου, παρά το ξενοδοχείο Χίλτον) Λευκωσία.
Ωράριο: Δευτ.-Παρ. 08:00 -13:00 και 14:30-17:30. Το Φ.Π.Α δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 
Η τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθος εκτύπωση στις τιμές.

Showroom: 4, Gevgelis Str., (off Makarios Ave., next to the Hilton hotel), Nicosia. 
Hours: from Mon-Fri. 08:00-13:00 and 14:30-17:30  V.A.T  is not included in the prices.

Prices may change without notice.The company is not responsible for any printing error in the prices.

ΑλούΜινοΧΑρτΑ

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρ

Αλουμινόχαρτο 12 εκ. 100 m με ανάγλυφη 
επιφάνεια και θερμική επεξεργασία
UKRO14

Αλουμινόχαρτο 12 εκ. 
100 m πάχος 15 m σε 
6 χρώματα σε θήκε με 
λεπίδα για κόψιμο.
SI4482160 6 ρολΑ

Εργαλείο για κόψιμο 
αλουμινόχαρτων και 
δίπλωμα της άκρης. 
Για ρολά μέχρι 12 εκ. 
SI4337000

Αλουμινόχαρτο 12 εκ. 100 m 
SI4482103
* Ελάχιστη ποσότητα 3 ρολά

250 Αλουμινόχαρτα κομμένα 
σε 25 χ 12 εκ. Η μια άκρη είναι 
διπλωμένη για μεγαλύτερη ευκολία
SI4482600

250 λωρίδες για 
ανταύγειες. Χάρτινες με 
επίστρωση από υλικό 
που θερμαίνεται.

SI4332031
10x18 εκ.

SI4333031
10χ25 εκ.

SI4332041
10χ40εκ.

γΕνικΑ
ΑΞΕσούΑρΑντΑύγΕσ & πΕρΜΑνΑντ

Καπελάκι για ανταύγειες από 
σιλικόνη με περισσότερες από 2000 
θέσεις για ανοίγματα. Σε δύο μεγέθη.
SI501163255 Κανονικό 
SI501163256 Μεγάλο

Καπελάκι για ανταύγειες.
SI5011832  Καπελάκι για 

ανταύγειες σε νάυλον.
5 Καπελάκια
SI5011151  

Χαρτάκια περμανάντ 
1000 κομ. 80χ55mm
SI4330331  

Λαστιχάκια
σιλικόνης με κράτημα
50 κομ. SI4020023 

Καπελάκι για περμανάντ
SI5010932  

Σπάτουλα για 
ανταύγες με οδηγό
SI8418631  

Σπάτουλα για ανταύγες 
SI8418701  

Λαστιχάκια 50 κομ. 
SI4320032  

Λαστιχάκια 
σιλικόνης 50 κομ. 
SI4020022  

Λεκανάκι
SI0900831  

Σπάτουλα για ανταύγες σε τρία 
μεγέθη. Χρώμα άσπρο
2 χ SI4333061 18 εκ.  
2 χ SI4333161 25 εκ.  
2 χ SI4335042 40 εκ.  

Χαρτάκια περμανάντ 
1000 κομ. 75χ50mm
SI4480300  

Βραχιολάκι 
χεριού για τα 
χαρτάκια Pollie
SI4480361  

Χαρτάκια περμανάντ Pollie
500 κομ. 50χ35 mm
SI4480360  

Σφουγκαράκι
SI4340031  

465464





Για αναλυτικό κατάλογο τω
ν επιπλώ

σεω
ν M

aletti επικοινω
νήστε μαζί μας

Μ
πορείτε να δείτε όλες τις συλλογές M

aletti στον εκθεσιακό μας χώ
ρο 

στα κεντρικά μας γραφ
εία στη Λ

ευκω
σία.


