


JAKO STYLISTA 
JSTE DALEKO VÍC, 
NEŽ JAK 
 VÁS LIDÉ VIDÍ.
JSTE ZÁROVEŇ 
UMĚLEC  
I ŘEMESLNÍK. 
PSYCHOLOG 
I VIZIONÁŘ.
Produkty VARIS jsou navrženy exkluzivně 
pro vás a pro vaši KREATIVNÍ ENERGII 
pomocí nástrojů, které jsou inspirovány 
řemeslem a kreativitou mistrů stylistů. 
Pomocí technologie, která nás vyčleňuje,  
a přístupu, který nás spojuje – od stylisty  
ke stylistovi a od umělce k umělci. 



KAŽDÝ DETAIL, O KTERÉM  
JSTE ANI NEVĚDĚLI.

MYSLELI JSME NA  
DETAILY. PROTO VY 
 NEMUSÍTE.

Věříme, že kreativita  
a velké nápady musí fungo-
vat prakticky a bezchybně 
až do nejmenšího detailu.

Proto jsme naše produkty 
vytvářeli nejen s pomocí 
technologie, ale také  
s využitím empatie.  
Výsledkem je to, co bychom 
rádi nazvali „malé aha
-momenty”: Detaily, díky 
nimž se budete cítit  
skutečně pochopeni,  
a budete se ptát sami sebe, 
proč tomu tak nebylo vždy. 
Velké věci jsou složeny  
z malých detailů.



Dokonalý proud 
vzduchu: Ústí fénu 
IQ znásobuje proud 
vzduchu pomocí 
jedinečného  
vakuového efektu.
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Ne moc  
horký, ne 

moc studený, 
a určitě ne 
průměrný:

Teplotní senzor 
zabraňuje 
přehřívání  

a chrání vlasy.

Připravit, pozor, 
foukat:
Nastavitelná síla 
vzduchového 
proudu a teploty.

LEHKÝ JAKO MOTÝL. 
SILNÝ JAKO HURIKÁN.

Představujeme VARIS IQ:
Neuvěřitelně silný, ale překvapivě  
lehký a s tak profesionálním  
výkonem, jaký očekáváte.

– Hmotnost pouze 294 g
–  Inteligentní bezkartáčový motor  

s 110 000 otáčkami za minutu
– Plně digitální rozhraní
–  výkon 2 000 W
– Hluk pouze 78 dB 
–  Ergonomický vyvážený design  

pro celodenní použití
– Funkce automatického čištění
–  Obsahuje dva typy trysek  
 + difuzor

AK
CE

LE
R

AC
E 

SE
 S

ET
K

ÁV
Á 

S 
IN

SP
IR

AC
Í

KRÁSNÝ TVAR BEZ  
KREPATĚNÍ.

Fén VARIS SB2 je vybaven skutečným 
iontovým generátorem, který produkuje 
miliony iontů sloužících k neutralizaci 
krepatění a odstávajících vlasů, způsobe-
ných statickou elektřinou. Trubice fénu  
je napuštěna hydroiontovými krystaly 
 VARIS, které vlasy dále hydratují  
a ošetřují.

– Hmotnost pouze 490 g
– Výkonný motor s výkonem 2 000 W
– Bezkartáčová technologie motoru
–  6 kombinací nastavení: zvolte 

 perfektní rychlost vzduchu  
a teplotu pro vlasy každého klienta

– Zpětný filtr se snadným čištěním

Nejlehčí fén na 
 profesionálním trhu. 



SLOŽITĚ NAVRŽEN,    
ABY VYPADAL JEDNODUŠE. 
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Protiskluzová 
opěrka palce.

HARDCORE TECH = 
HLADKÝ JAKO HEDVÁBÍ.

Hydroiontové krystaly napuštěné  
do keramických desek vlasy hydratují  
a ošetřují. Potahované desky  
poskytují rychlou a konstantní teplotu.

–  Digitální regulace teploty  
až do 230 °C

–  Flexibilní krokové nastavení  
po 5 °C umožňuje dokonalou  
regulaci tepla pro všechny typy  
vlasů, které zanechává vlasy  
zdravé a lesklé

– 5 sekundová rekuperace tepla
–  Automatické vypnutí po jedné hodině
–  Zapamatování poslední použité teploty 

(žehlička se po zapnutí nastaví na 
 naposledy použitou teplotu)

– Rovnejte, vytvářejte kudrny či vlny       
 u všech typů vlasů

Dlouhý & odolný:
Extra dlouhý  
přívodní kabel  
s otočným  napojením.
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Keramické desky 
napuštěné hydro-

iontovými krystaly.



DOKONALE  
NAVRŽEN  
PRO VLASY. 
 A PRO RUCE.

KARTÁČ, KTERÝ PADNE DO 
RUKY JAKO ULITÝ.

Kartáč VARIS PADDLE BRUSH je nejlepší 
používat pro rychlé uvolnění zacuchaných 
mokrých i suchých vlasů i pro tvorbu 
 objemu při vyhlazování a stylingu. 

–  Gumová plocha kartáče omezuje  
tvorbu statické elektřiny a brání 
 přitahování vlasů

–  Široká plocha kartáče a vyvážená 
 rukojeť pro dokonalou kontrolu

–  Štětiny kartáče jsou napuštěny  
 hydroiontovými krystaly

MAXIMÁLNÍ KONTROLA. 
MINIMÁLNÍ VÁHA.

Kartáče VARIS NYLON BRUSHES jsou 
díky své nízké váze a hydroiontovým 
krystalům napuštěným do trubice a 
štětin skvělou volbou pro váš profesi-
onální výkon.

–  Keramická trubice a nylonové 
štětiny jsou napuštěny  
hydro iontovými krystaly 

–  Zvlněné štětiny zachytí  
každý vlásek 

–  Měkká rukojeť pro styling  
bez klouzání 

–  Jedinečný uzamykací systém 
 zabraňuje vypadávání štětin

–  Tři velikosti trubice: 
 33 mm, 43 mm, 53 mm

NAVRŽEN PRO ZPÍVÁNÍ 
PŘED ZRCADLEM. ALE 
TAKÉ PRO KARTÁČOVÁNÍ 
VLASŮ. 

Kartáče VARIS BOAR BRUSHES jsou 
díky směsi přírodních kančích a nylo-
nových štětin ideální pro všechny typy 
vlasů. Štětiny a trubice kartáče jsou 
napuštěny hydroiontovými krystaly.

–  Nízká hmotnost přináší naprostou 
pohodu při používání

–  Rukojeť z přírodního dřeva  
s měkkým povrchem 

–  Keramická trubice pro maximální 
tvar a styl účesu 

–  Přírodní kančí štětiny dodávají  
do vlasů olej 

–  Tři velikosti trubice:  
25 mm, 33 mm, 43 mm

Široká plocha kartáče 
pro vyhlazování vlasů  
a styling.

Varis přichází  
s jedinečným  
uzamykacím  
systémem štětin.
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Nylonové 
štětiny a  

keramická 
trubice jsou 

napuštěny  
hydroiontovými 

krystaly.
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PŘIDEJTE DO VLASŮ   
 VÍC VZDUCHU.

Kartáč VARIS VENT BRUSH  
zkracuje dobu sušení vlasů tím,  
že průduchy kartáče umožňují  
cirkulaci vzduchu přímo na  
úrovni konečků vlasů.

–  Konečky štětin zakončené  
kuličkami pro jemné  
kartáčování 

–  Lehký a pohodlný 
–  Štětiny jsou napuštěny 
 hydroiontovými krystaly

RUCE JE BUDOU  
MILOVAT STEJNĚ JAKO   
 VLASY.

Kartáč VARIS SMOOTHING BRUSH je 
vybaven směsí nylonových a kančích 
štětin a přináší pohodlné a účinné 
uhlazení vlasů.

–  Skvělý pro vyčesávání  
a dokončení účesu 

–  Měkká rukojeť 
–  Nylonové štětiny jsou napuštěny  
 hydroiontovými krystaly

TO JEDINÉ, CO BYSTE MĚLI 
POCÍTIT, JE ROZDÍL.

Kartáč VARIS DETANGLING BRUSH je  
vybaven unikátním patentovaným systémem 
 Tri-Detangle-System pro rozplétání vlasů, který 
vlasy rozplétá bez toho, aniž by je poškodil.  
Jeho tři různé zóny s pevnými i pružnými kolíky 
poskytují výjimečný výsledek a účinně vlasy 
chrání před vznikem statické elektřiny. 

–  Pro všechny typy vlasů, s využitím  
jak na mokré, tak suché vlasy  

–  Tri-Detangle-System 
–  Hladce klouže skrz vlasy a chrání  

je před lámáním  
–  Neklouzavý povrch rukojeti zabraňuje 

 vyklouznutí kartáče s vašich rukou 
–  Odnímatelná podložka kartáče,  

snadno se čistí a je recyklovatelný 
–  Masíruje pokožku hlavy a zanechává 
 na ní osvěžující pocit 

KAŽDÝ UMĚLEC POTŘE
BUJE SVOJI MÚZU. 

Již více než 80 let je značka Denman®  
„značkou kadeřníků”. Nyní její odborníci 
začali spolupracovat se značkou VARIS  
a vyvinuli první kartáč pod společnou  
značkou VARIS Denman. 

–  Sedm řad tvarovaných kolíků  
vlasy odděluje a tvaruje 

–  Stylingový okraj vytváří napětí
–  Unikátní rozmístění kolíků pro  

extra účinné zachycování vlasů

Vzor rozmístění  
štětin vytvořený  

počítačově genero- 
vaným algoritmem pro  

určení nejúčinnějšího 
uspořádání štětin. 

Struktura kartáče  
s průduchy zkracuje  

dobu sušení vlasů.

Sedm řad kolíků  
s kulatým koncem 
tvaruje a definuje 
kadeře.
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Uhlazující pomocník:  
Dokonalá volba pro 
dokončení účesu.
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Boar Brush

Nylon Brush

NÁSTROJE INSPIROVANÉ 
ŘEMESLEM A KREATIVITOU 
MISTRŮ STYLISTŮ.

PŘEHLED

SB2 Dryer

26mm Smoother

GWP Caddy

IQ Dryer + Diffuser

Thermal Mat

Large

Large

Medium

Medium

Small

Small

Smoothing Brush

Paddle Brush

Vent Brush

Detangling Brush

Brush Display

Denman Brush



Nic osobního vůči našim inženýrům – ale existují 
věci, které mohou vidět a cítit pouze stylisté. 
Proto jsou všechny produkty VARIS navrhovány 
stylisty pro stylisty… Protože stylista ví, že i malý 
detail může představovat velký rozdíl. Značka 
VARIS nevnímá stylisty jako zákazníky, ale jako 
partnery pro inspiraci a tvorbu nástrojů. To je  
důvod, proč již od prvního použití máte překva-
pivě pocit, že produkt značky VARIS dobře znáte.

„ MALÉ DETAILY  
DAJÍ DOHROMADY  
 VELKÝ ROZDÍL.”



KREATIVNÍ ENERGIE PROTÉK Á RUKAMA 

STYLISTŮ VŠUDE, NAŠIMI PRODUKTY, 

VŠÍM, CO VYTVÁŘÍME, A KAŽ DÝM   

KLIENTEM, KTERÉHO SE DOT KNEME.   

SPOLEČNÁ V IZE, JAK  

VYUŽÍT KREATIVNÍ ENERGII,   

ULEHČIT KA ŽDÉMU  

STYLISTOVI PRÁCI A UČINIT JEHO  

PRÁCI JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ.  

SPOLU.



www.varishair.com

Varis je součástí Kao Salon Division.

Pro krásnější život salonů, stylistů a jejich zákazníků.  
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