
продуктов каталог



Японската марка Y.S.Park Professional предлага инструменти и аксесоари за фризьорския салон, от-

личаващи се с изключително качество, впечатляваща прецизност на изработката и внимание към 

детайла. Всеки продукт е съобразен с нуждите на професионалистите в сферата на красотата и 

е разработен с цел да улесни работата им и да им помогне в създаването на желаната от клиента 

прическа. Стремежът на бранда е да се осигури максимален резултат с минимални усилия. 

Компанията е основана през 1987 г. от професионалния стилист Йонг Су Парк. Натрупал своя опит 

в престижни салони в Париж, Лондон, Ванкувър (Канада) и Токио, той решава да използва наученото, 

за да осигури за себе си и за своите колеги професионални инструменти, които да улеснят рабо-

тата им. Първата му разработка е през 1982 г., две години след като отваря и първия си салон в 

Япония. Днес Йонг Су Парк е собственик на 5 салона в Токио, а името на компанията Y.S.Park се е 

превърнало в символ на престиж и качество в целия свят. 

“Нашата цел е да създаваме изключителни 
продукти чрез уникален дизайн и функция, и 
превъзходен материал”

Йонг Су Парк

 
Какво отличава Y.S.Park от всички други брандове:

• Продуктовата гама на бранда включва огромно разнообразие от гребени, четки, аксесоари и материали, 

необходими на стилиста в ежедневната му работа. 

• Всички продукти са разработени лично от Йонг Су Парк, да отговарят на нуждите му в ежедневната работа 

в салона и предизвикателствата които среща при създаването на различни стайлинги. Създадени от стилист за 

стилисти, те са направени така, че да отговарят на най-високите изисквания на професионалистите. 

• Преди да бъде пуснат в продажба, всеки инструмент се тества над 6 години в салоните на Y.S.Park. 

• Цялото производство на компанията е съсредоточено във фабрики в Япония. Това гарантира 

безкомпромисното качество на продуктите, в следствие на  контрола на всеки етап - преди продуктът да 

стигне до клиента. 

• Активна еко-френдли политика, следствие от която е и използването на подбрани високо технологични 

материали при изработка на продуктите. 

Основната максима, на която се доверява брандът е:

“БЪРЗО”, “ЛЕСНО” и “ПРЕЦИЗНО”!
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ПРЕДИмСТВа На гРЕБЕНИТЕ
Y.S Park ProfeSSional  

ПО-КЪС ПЪРВИ ЗЪБ

•	 Y.S. Park патент. За лесно и бързо 
разделяне на косата на сектори

Parting space head
Y.S.PARK   Super Tool  Best Pro Collection

R

Y.S.PARK 

Super Tool
Best Pro Collection

All of Y.S.PARK's Cutting Combs

Y.S.PARK 

Super Tool
Best Pro Collection

Çàîáëåíè çúáèÊâàäðàäíè çúáè

YS-402 YS-452
ÊîñàÊîñàÊîñàÊîñà

ЗАОБЛЕНИ ЗЪБИ С

ОРИГИНАЛЕН ДИЗАЙН

•	 Естествено опъване на косата през 
цялотовреме

•	 Кръгли зъби оригиналален Y.S.Park дизайн, 
които наподобяват пръстите

ОТВОРИ ЗА ЛЕСЕН 

ОРИЕНТИР

•	 Фиксирано разстояние от 1 cm между 
отворите

•	 Възможност за координация смнението 
на клиента за желаната дължина при 
подстригване

YS-331

1cm1cm 1cm1cm

1inch1inch 1inch1inch

1cm1cm 1cm1cm 1cm1cm 1cm1cm
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УСТОЙЧИВОСТ НА 

ТОПЛИНА

Стандартен гребен: 110°

Карбонов гребен: 150° -180°

Y.S.Park гребен: 220°

•	 Топлината, химикалите и 
триенето при разресване 
изхабяват и стопяват корените на 
стандартните гребени. За разлика 
от тях Y.S. Park се отличава 
с изключителна устойчивост, 
гарантираща дълга употреба на 
инструментите.

Y.S.PARK Усточив на топлина гребен

Стопения и развален гребен 
ще увреди косъма

ГРАДИВНО СГЪСТЯВАНЕ 

НА ЗЪБИТЕ ЗА 

РАВНОМЕРНО ОПЪВАНЕ

•	 Равномерно съпротивление и опъване на косата с 
по-малко ресане

•	 Спестява време.

•	 Разстоянието между зъбите се стеснява
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СНАБДЕНИ С МЕТЪР

•	 Осигуряват прецизност 
при работа.

YS-339YS-334

Органичен дизайн за по-устойчив  

ЗАХВАТ

•	 Създава естествено усещане при допира с кожата.

•	 Вълнообразната форма на рамото приляга 
естествено към формата на дланта.

ЗДРАВО И ГЪВКАВО ТЯЛО

•	 Благодарение на супер пластичния 
материал, от който са изработени, 
гребените Y.S.Park са както 
здрави, така и много еластични, 
позволявайки да се достигнат 
трудно достъпни зони без ръката 
да се напряга.
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YS-104

гребен с опашка за бързо навиване. Със специално разработен дизайн с крива на 
опашката, следваща извивката на главата за лесна и бърза работа.  

Стандартни зъби
202 mm

YS-115

 гребен с опашка с голяма гъстота на зъбите. 
За бързо навиване.Разресва косата само с едно 
движение. Подходящ за кокове, тупиране и при работа с фолио (кичури). 
Тялото е същата дължина, като дължината на ролката.

Тънки зъби
215 mm

гребени с опашка

Бял Червен Розов Зелен Карбон

Бял Камел Бял Червен

Бял Червен

Бял Червен Розов Карбон

Бял Червен Карбон
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Бял Червен

Бял Червен Карбон

Бял Червен Розов Черен

YS-101

гребен с опашка за бързо навиване.  
Прогресивно сгъстяване на зъбите за  
равномерно опъване и разресване с едно  
движение. Скъсява времето за навиване при перманентното къдрене.

Бял Червен Камел Розов Зелен Лилав Карбон
Стандартни зъби
216 mm

YS-102
Стандартни зъби
220 mm

YS-107
Стандартни зъби
218mm

YS-108

гребен за бързо навиване с постепенно  
сгъстяване на зъбите за равномерно  
опъване на косата. Със стоманена опашка за деликатна работа.

Стандартни зъби
223 mm

YS-111
Тънки зъби Тънки зъби

225 mm

YS-116

гребен с метална опашка за бързо  
навиване. градивно сгъстяване на зъбите за  
равномерно опъване и разресване с едно движение. Дизайн с добър захват при работа.

Тънки зъби
225 mm

YS-113

малък компактен гребен за бързо  
навиване на косата. градивно сгъстяване  
на зъбите за равномерно опъване и разресване с едно движение.

Тънки зъби
178  mm

YS-103
Стандартни зъби
180 mm

YS-122

гребен за бързо навиване с  
много тънка опашка (2,04 mm).  
Подходящ за деликатна работа. Опашката  
е допълнително удължена с 25 мм, най-добрата дължина за работа с фолио.

Стандартни зъби
250 mm

YS-105

гребен с къса опашка. Подходящ за  
финално оформяне на прическата.   
Скосената опашка дава по-голям контрол на действията.

Стандартни зъби
192 mm

YS-132

гребен с тънки зъби и дълга метална  
опашка. Идеален за прецизно разделяне на  
косата на сектори. Осигурява бързо навиване при къдрене и работа с фолио.

Тънки зъби
250 mm

YS-106

гребен с много дълга опашка.  
Спестява време при навиване. 

Стандартни зъби
250 mm

YS-150

гребен с опашка със специално  
разработени тройни зъби на различна  
височина. Лесно събиране на косата. Идеален за топиране.  
Изработен от антистатичен материал.

Тройни зъби
218 mm

гребен с опашка за бързо навиване с  
постепенно сгъстяване на зъбите за  
равномерно опъване на косата. 

Бял Червен Розов Карбон Бял Червен Розов Карбон

220 mm

гребен с опашка с голяма гъстота на 
зъбите. За бързо навиване.Разресва 
косата само с едно движение. Подходящ  
за кокове, тупиране и при работа с фолио (кичури)

YS-112

гребен с много тънка опашка с голяма  
гъстота на зъбите. За бързо навиване и  
разделяне на косата. Разресва косата само с  
едно движение. Подходящ за кокове и при работа с фолио (кичури).

Бял Червен Розов Зелен Карбон

Бял Червен Розов Карбон

Бял Червен Карбон

гребен за бързо навиване с много 
тънка опашка за деликатна работа.  
Подходящ за работа с фолио (кичури) и 
за улавяне на непокорните косъмчета по време на къдрене. 

Бял Червен Камел Розов Зелен Лилав Карбон

гребен за бързо навиване с  
много тънка опашка (2,04 mm). Подходящ  
за деликатна работа. Идеален за екстеншъни.

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP

GP GP



гребени за мъжко подстригване 
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YS-280

Бръснарски гребен за тример.
Подходящ за фини детайли и работа с къса коса. 
За лесно блендиране и изтъняване.  С извит връх за 
точно отмерване на вертикални 90о

Бял

Карбон

195 mm
За машинка

YS-282

Бръснарски гребен за машинка.
Подходящ за фини детайли и работа с къса коса. 
За лесно блендиране и изтъняване. С извит връх за 
точно отмерване на вертикални 90о 240 mm

За машинка

Размер
167mm
Ширина в  
най-тънка част
1,2 mm

Размер
187mm
Ширина в  
най-тънка част
1,1 мм

Размер
165 mm
Ширина в  
най-тънка част
1,8 мм

Размер
166 mm
Ширина в  
най-тънка част
1,7 мм

Размер
168 mm
Ширина в  
най-тънка част
2,3 мм

Размер
168 mm
Ширина в  
най-тънка част
2,3 мм

Размер
175 mm
Ширина в  
най-тънка част
2,1 мм

Размер
205 mm
Ширина  
в най-тънка част
2,1 mm

YS-252
За машинка 

YS-254
За машинка 

YS-201
За машинка/
ножица

YS-205
За ножица

YS-206
За ножица

YS-208
За ножица

YS-213
За ножица

YS-209
За ножица

YS-232
За машинка 

YS-234
За машинка 

YS-231
За машинка/
ножица

YS-235
За ножица

YS-236
За ножица

YS-238
За ножица

YS-233
За ножица

YS-239
За ножица

Бръснарски гребен за подстригване с машинка.  
Супер еластичен, идеален за трудно достъпни 
зони. 

Бръснарски гребен за подстригване с ма-
шинка. Супер еластичен, идеален за финално 
детайлно оформяне.  

Еластичен бръснарски гребен. С по-малки и фини 
разстояния между зъбите за по-добро опъване. 
Идеален за детайлна и финална работа.

Бръснарски гребен подходящ за къса коса. Дизайнът е 
разработен с разположени зъби под ъгъл за по-прецизна 
работа.

Бръснарски гребен със стандартни зъби разположени под 
ъгъл 900. Разработен със специален дизайн на дръжката за 
по-добър захват.

Еластичен бръснарски гребен. Идеален за средна дъл-
жина на косата. Уникалният дизайн на ъгъла на зъбите 
прави преливките и блиндирането по-лесно и по-бързо.

Еластичен бръснарски гребен. Специално разрабо-
тен дизайн за по-добър захват за прецизна работа.

Изключително мек бръснарски гребен. Идеален 
за бързо първоначално оформяне. Уникален 
дизайн на дръжката позволяващ 3-4 удобни 
начина на захват.

Бръснарски гребен за подстригване с 
машинка. Супер еластичен, идеален за 
трудно достъпни зони. 

Бръснарски гребен за подстригване с ма-
шинка. Супер еластичен, идеален за финално 
детайлно оформяне. 

Еластичен бръснарски гребен. С по-малки и фини раз-
стояния между зъбите за по-добро опъване. Идеален 
за детайлна и финална работа.

Бръснарски гребен подходящ за къса коса. Дизайнът 
е разработен със специален ъгъл на  разполагане на 
зъбите за по-прецизна работа.

Бръснарски гребен с стандартни зъби разположени 
под ъгъл 900. Разработен със специален дизайн на 
дръжката за по-добър захват.

Еластичен бръснарски гребен. Идеален за средна дъл-
жина на косата. Уникалният дизайн на ъгъла на зъбите 
прави преливките и блиндирането по-лесно и по-бързо. 

Еластичен бръснарски гребен. Специално разработен 
дизайн за по-добър захват за прецизна работа. 

Изключително мек бръснарски гребен. Идеален за 
бързо първоначално оформяне. Уникален дизайн 
на дръжката позволяващ 3-4 удобни начина на 
захват. 

Устойчивост на загряване до 110оС Устойчивост на загряване до 220оС

Бял 

Бял

Карбон

 Бял Червен  Флекс 
Карбон

 Бял Червен  Флекс 
Карбон

 Бял  Флекс 
Карбон

 Бял  Флекс 
Карбон

 Бял  Флекс 
Карбон

 Бял Червен  Флекс 
Карбон

Камел   Розов   Зелен

Камел   Розов   

Камел   Розов   

Камел   Розов   

Камел   

Камел   

Камел   

Камел   

Бял



YS-331

За подстригване на дълга и много дълга коса. Ди-
зайнът е с по-дълъг, по-дебел и по-широк гръб за 
по-добър захват и по-лесно разресване. Не наранява 
скалпа и косата.

Бял Червен Розов Карбон

230 mm

YS-402

гребен с квадратен и плосък връх на зъбите. За създа-ване на 
повече съпротивление при разресване. Идеален за оформяне на 
външния силует на прическата. – намален с цел да не е така сбит 
и да се виждат милиметррите – така както е сега се губят.

 Бял Червен Розов Карбон

190  mm

                  

YS-332

гребен за подстригване със заоблени и квадратни 
зъби - за напреднали.

Бял Червен Розов Карбон

185 mm

Заоблени зъби

YS-452

гребен за подстригване със специален дизайн със
заоблени зъби. Подходящ за стилисти с голямо сърце, 
които създават големи силуети, идеален за шоу – 
големият размер ясно се вижда от сцената

Бял Червен Розов Зелен Карбон

200  mm

Заоблени зъби

YS-333

гребен за подстригване за опитни стилисти.

Бял Червен Розов Карбон

228 mm

Заоблени зъби
YS-334

гребен за подстригване на средно дълга коса.  
С вафлен гръб, за по-добър и стабилен захват и 
по-лесно разресване. Не наранява скалпа и косата. 

Бял Розов

185 mm

YS-335

Фин гребен за подстригване за средно дълга, дълга 
коса и пластове. С отвори на рамото през един сан-
тиметър, за прецизно скъсяване на косата. 

Бял Червен Камел графит Розов Зелен Лилав Карбон

215 mm

YS-336

Фин гребен за подстригване. Подходящ за всякаква 
дължина коса. 

Бял Червен графит Розов Cин Карбон

189 mm

Заоблени зъби

YS-338

Широк гребен за бързо подстригване със заоблени 
зъби и здрав захват. Идеален за подстригване на пла-
стове. Любим на фризьорите с "бързи ръце".

Бял Червен Розов Син Карбон

185 mm

Заоблени зъби

YS-339

гребен за подстригване подходящ както за начинае-
щи, така и за напреднали фризьори.

Бял Червен Камел графит Розов Зелен Лилав Карбон

180 mm

YS-345

гребен за подстригване със специален дизайн с крива 
на върха за лесно определяне на ъгъл от 90о  спрямо 
скалпа. Подходящ за обучения и начинаещи фризьори.

Бял Черен

220 mm

YS-337 

гребен за подстригване със специален дизайн със 
заоблени зъби - за гладко и лесно разрезване (подобно 
на прокарване на пръсти през косата).

Бял Червен kамел графит Розов Зелен Лилав Карбон

190 mm

Заоблени 
зъби

гребени за подстригване
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гребени с метър
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YS-G33

YS-GT11

YS-G01

YS-GT12

YS-G35 YS-G06

YS-G39 YS-G07

YS-G11YS-G20

YS-601 YS-603

YS-605 YS-645

YS-640 YS-650

гребен с заоблени зъби с метър. Подходящ за обучения. Отворите 
на рамото на гребена са разположени през 1 см

гребен с опашка с голяма гъстота на зъбите. Подобен 
дизайн с YS-111, но снабден с цветни зъби на 4-ти и 8-ми 
сантиметър. Идеален за обучения в техники за секторира-
не на косата. 

гребен с метър с опашка. Универсален гребен, създаден за 
ежедневна работа в салона. Подходящ за обучения.

гребен с опашка с голяма гъстота на зъбите. Подобен 
дизайн с YS-112, но снабден с цветни зъби на 4-ти и 8-ми 
сантиметър. Идеален за обучения в техники за секторира-
не на косата.

Фин гребен за подстригване с метър. Идеален за обучения. Подхо-
дящ за средно дълга и дълга коса и подстригване на пластовве. 

гребен с метър с опашка. Подходящ и за подстригване. 
Измервателанта система допринася за прецизността на 
работата. Идеален за обучения.

Фин гребен за подстригване с метър. Подходящ за обемна коса. 
Идеален за къси подстрижки и градиране. Проектиран както за 
начинаещи, така и за напреднали фризьори.

гребен с опашка за бързо навиване. Събира бързо косата само 
с едно движение. Лесно разделяне на сектори. Снабден с 
измервателна система за прецизност на работата.

гребен с опашка за бързо навиване с метър. Фините зъби 
спомагат доброто разресване само с едно движение, а из-
мервателната система на гърба гарантира за прецизността 
на работа. Проектиран за ежедневните нужди в салона.

гребен за подстригване с извит край с метър. Идеален за “finger 
Wave”. С извита повърхност на зъбите на гребена. Подстригване 
с абсолютна прецизност благодарение на кривата за измерване на 
ъгъл от 90о спрямо скалпа и измервателната система на рамото на 
гребена. Перфектен за обучения

Стоящ Jumbo гребен. Дизайнът е разработен за измивания, 
боядисване, терапии и стайлинг. Квадратна основа позволяваща 
лесно разресване.  Специално проектираната дръжка позволява 
самостоятелно седене на гребена без изцапване на работното 
място.

гребен Jumbo с опашка. Идеален при къдрене, боядисване и терапии. 
Специалният дизайн улеснява работата и скъсява времето на 
изпълнение. Лесен за почистване.

Стоящ гребен Jumbo с опашка. Специално проектираната дръжка 
позволява самостоятелно седене на гребена без изцапване на 
работното място.

Четка за боядисване. Базирана на трите принципа - бързо, лесно, 
красиво. Дизайнът на дръжката не позволява пързаляне от ръката, 
дори и при работа с ръкавица. Вафлените косъмчета излизат от 8 
отвора, боята се задържа на тях и не капе.

Комбиниран гребен и четка за боя. Щадящ китка-
та дизайн. По-къс зъб за лесно и бързо сектори-
ране на косата. Вълнообразните косъмчета на 
четката задържат  
боята и намаляват разтичането й.

228 mm
бял

220 mm
бял

216 mm
бял

216 mm
бял

215 mm
бял

250 mm
бял

180 mm
бял

218 mm
бял

220 mm
бял

200 mm
бял

225 mm 220 mm

215 mm 165 mm

230 mm 160 mm

гребени за боядисване и терапия 110оС

YS-G45 гребен за подстригване с извит край с метър. 
Перфрктен за обучения. Подстригване с абсолютна 
прецизност благодарение на кривата за измерване 
на ъгъл от 90о спремо скалпа и измервателната 
система на раното на гребена. 

220 mm

бял червен розов

Бял Червен Розов Черен Червен Черен

Червен Зелен Розов Черен

Червен Карбон Червен Розов Черен

GP

GPGP

GP

GP

GP

Лилав

Двоен гребен за боядисване. Специално проектираната дръжка 
позволява самостоятелно седене на гребена без изцапване на работ-
ното място. Идеален за направата на кичури.



Четка за изправяне с по-гъсто разположени косми. Здраво опъване на косата. Дървено тяло с карбоново покритие за антистатичност. Изработена от 
100 % бук,  100 % естествен косъм от черен глиган и полиамидни влакна. Шестоъгълна дръжка за по-добър захват  и бързо и лесно въртене.  

YS-430 YS-580

YS-490 YS-650

YS-510 YS-680

YS-560

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

38 31 233

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

60 86 233

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

42 42 233

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

67 104 233

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

48 53 233

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

77 108 233

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

54 85 233

TIGEr BrUSH

SUPEr G
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Четки 

Четка за създаване на свободни каскадни букли. Редуване на естествен косъм от бял глиган и полиамидни влакна. глиганския косъм заглажда кутикулата, а поли-
амидните влакна захващат и повдигат лесно косата. Вентилационните отвори в основата на влакната позволяват косата да изсъхва като при сет ролки. 
Основата и дръжката на четката са изработени от 100 % тиково дърво, със специален дизайн за лесно и бързо въртене и по-здрав захват. 

Четка за създаване на букли и изправяне. С влакна от  100 % естествен косъм от черен глиган - заглажда кутикулата и придава естествен блясък на косата. 
Вентилационните отвори в основата спомагат за циркулацията на въздуха и предпазват косата от увреждане в следствие на изгаряне. Олекотена дървена 
основа и дръжка с отвори с антистатично покритие от нано сребро, която позволява лесно и бързо въртене и добър захват. 

YS-35G5

YS-46Da7

YS-60G1

YS-64Da3

YS-40G4

YS-50Da6

YS-65G0

YS-71Da2

YS-50G3

YS-55Da5

YS-66GW0

YS-80Da1

YS-55G2

YS-59Da4

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

34 33 215

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

34 26 233

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

60 72 222

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

56 57 233

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

42 44 215

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

38 32 233

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

65 90 227

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

65 70 233

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

52 45 220

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

42 40 233

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

70 90 227

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

77 90 233

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

56 62 222

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

48 50 233

DarUMa



Четки 

Четка за изправяне и блясък на косата. Идеални за финалното оформяне на прическата. С влакна от естествен косъм на глиган - заглажда кутикулата и прида-
ва блясък на косата. Има дървена олекотена основа с карбоново покритие и отвори за по-добра циркулация на въздуха. Дизайна на дръжката позволява  лесно 
и бързо въртене и добър захват. Предназначена за работа на 2 сешоара

Четка за изправяне и блясък на косата. С влакна от естествен косъм на глиган - заглажда кутикулата и придава блясък на косата. Има дървена олекотена 
основа с oтвори за по-добра циркулация на въздуха. Дизайна на дръжката позволява  лесно и бързо въртене и добър захват. 

YS-120EL1

YS-452

YS-105EL3

YS-602

YS-110EL2 YS-100EL4

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

85/75 113 280

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

56 40 221

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

90 140 280

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

76 84 223

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

75/70 110 280

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

70 112 280

EXTra LONG STYLEr

STraIGHT SHINE 
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Четка за изправяне на косата. С влакна от естествен косъм на глиган - заглажда кутикулата и придава блясък на косата. Има дървена олекотена основа с 
oтвори за по-добра циркулация на въздуха. Дизайна на дръжката позволява  лесно и бързо въртене и добър захват. 

Плоска четка за добавяне на блясък. С дървено тяло с карбоново антистатично покритие и отвори за по-бързо изсушаване. Специалният дизайн на дръжката 
предотвратява докосването на лицето с четката или пръсти. С влакна от естествен косъм на глиган - заглажда кутикулата и придава блясък на косата, и с 
полиамидни влакна за по добър захват на косата. Два варианта за възглавница - стандартна - по-голямо напрежение при изсушаване и мека - по-голям комфорт 
за скалпа.

Овална четка с пластмасово тяло с отвори за по-бързо изсушаване. Специалният дизайн на дръжката предотвратява докосването на лицето с четката 
или пръсти. С влакна от естествен косъм на глиган - заглажда кутикулата и придава блясък на косата, и с полиамидни влакна за по-  добър захват на косата. 
Два варианта за възглавница - стандартна - по-голямо напрежение при изсушаване и мека - по-голям комфорт за скалпа.

YS-502

YS-120CC1

YS-68aC1

YS-702

YS-120CS1

YS-68aS1

YS-90CC2

YS-50aC2

YS-90CS2

YS-50aS2

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

50/63 42 221

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

82/45 95 240

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

82/50 105 240

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

65/80 78 223

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

82/45 90 240

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

82/50 90 240

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

82/45 95 240

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

82/50 105 240

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

82/45 90 240

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

82/50 90 240

TOrTOIES STYLEr

BEETLE STYLEr

Четка за красиви къдрици. Специално разработен дизайн за удобен захват, с улейчета за плътно прилепване на пръстите. С влакна от естествен косъм на 
глиган - заглажда кутикулата и придава блясък на косата, и с полиамидни влакна за по- добър захват на косата. 

YS-701 YS-501
Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

84/50 87 230

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

82/49 86 230

LUSTEr WOOD STYLEr

SUPEr STraIGHT 



 

Четки 

Четка със заоблени върхове на иглите. Подвижна вътрешна част с която се регулира твърдостта на възглавничката. Специалната шестоъгълна форма на 
иглите скъсява времето за сушене, дава по-силно опъване на косата. 9 реда игли - идеални за сешоар на малки сектори. С над 100 вентилационни отвора за по 
силен въздушен поток и по-бързо изсушаване. 

Супер олекотена четка за изправяне, за обем в корените и стилизиране 
със сешоар. множеството отвори по корпуса и между иглите осигуряват 
добра вентилация на въздуха и спестяват време. Идеална за естествена 
коса и екстеншъни.

Четка с игли със заоблени върхове. Изработени от 2 вида игли – спе-
циален пластичен и устойчив до 220оС материал и полиамид. Облите 
върхове на иглите са нежни към скалпа. Идеална за разресване веднага 
след баня или преди лягане. Специален дизайн за по-добър захват.

YS-DB24

YS-T09 YS-LaP32

YS-T70

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

64/47 118 227

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

66/41 66 222

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

64/47 98 227

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

66 102 200

DraGON aIr STYLEr

PrO STraIGHT STYLEr DraGON aIr VENT STYLEr
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Бял Бял  
микс

Розов Чоко 
микс

Черен 
карбон

Бял микс Розов Чоко 
микс

Черен 
карбон

Син Черен 
карбон

Син Черен 
карбон

Четка за къдрици с алуминиево покритие. Благодарение на алуминиевото 
покритие и вътрешната дървена основа, която служи като топлинен 
изолатор, четката се загрява като електрическа маша. Така се получават 
не само красиви, но и дълготрайни къдрици. Дръжката е със специална 
аргономична форма, която позволява по-бързо и лесно въртене и здрав 
захват.

Четка с устойчиви на топлина игли. Улекотено тяло с антистатично 
покритие. Иглите хващат косата, като я оставят косата перфектно 
загладена. Проектирана да отговаря на всички стайлинг нужди. Идеална за 
финално оформяне на обемни прически.

Четка за луксозна грижа след подстригване. Нежна към кожата, иделана 
за почистване на малките косъмчета останали по врата и лицето на 
клиента. Изработена от специално обработени антистатични косми 
от конска опашка.  

YS-38H7

YS-569

YS-540

YS-451

YS-508

YS-504

Диаметър мм. Дължина мм.

24 235

CraZY HOT IrON ION Five Mark Chignon Brush 

 HOrSE TaIL BrUSH

PrO WOOD STYLEr
Супер лека четка с дървен корпус и полиамидни влакна. Всеки ред игли се 
използва за различна цел когато се суши косата. Подходяща за обучения, 
като различния цвят игли спомага за лесното преподаване. гумената осно-
ва е направена от материла използван за играчките за чешене на зъбите на 
бебетата - създава по-меко усещане.

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

W110 60 210

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

48/41 72 212

 ширина мм. височина мм Дължина мм.

19 30 220

 ширина мм. височина мм Дължина мм.

48 36 220

Диаметър мм. Тегло гр. Дължина мм.

62/44 90 212



 

Щипки и клипсове за работа 

Y.S. Park Clips-L Клипсове за дълга коса. Извита форма за здраво задържане на косата, следва извивката на главата. Устойчиви, с четири 
навивки на пружината за по-голяма здравина. Отворите по клипса предотвратяват пързалянето и осигуряват здрав 
захват.

Дължина мм.

95

Опаковка

5 бр.   2бр.

Сребърен Розов Червен Син Лилав Зелен Златен Кавяф Черен  

Сребърен Розов Червен Син Лилав Зелен Златен Кавяф Черен  

Y.S. Park Chignon 
Clips-L

Клипсове за дълга коса. Идеални за работа с гъста коса. Извита форма за здраво задържане на косата, следва извивката 
на главата. Устойчиви, с четири навивки. на пружината за по-голяма здравина. Отворите по клипса предотвратяват 
пързалянето и осигуряват здрав захват.

Дължина мм.

94

Y.S. Park Clips-M Клипсове за къса коса. Идеални при подстригване за разделяне на сектори. Извита форма за здраво задържане на косата, 
следва извивката на главата. Устойчиви, с четери навивки на пружината за по-голяма здравина. Отворите по клипса пре-
дотвратяват пързалянето и осигуряват здрав захват.

Дължина мм.

70

Опаковка

10 бр.  

Сребърен Златен Зелен Розов Черен 
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Y.S. Park  Double Clips

Y.S. Park Shark Clips

Y.S. Park Single Clips

Дължина мм.

50

Дължина мм.

50

Дължина мм.

46

Опаковка

10 бр.  

Опаковка

12 бр.  

Двойни клипсове за къса коса и деликатна работа. Захващат здраво 
косата, не позволяват изплъзване. Благодарение на вафленияя дизайн  не 
оставят следи по косата.  Отворите по клипса предотвратяват пърза-
лянето и осигуряват здрав захват

Шарк клипсове. Дизайнът позволява здраво задържане на голямо количество коса, както в основата така и на най-фините косъмчета в края на клипса. 
Отворите по клипса предотвратяват пързалянето и осигуряват здрав захват.

Единични клипсове за къса коса и деликатна работа. Захващат здраво 
косата, не позволяват изплъзване. Благодарение на вафления дизайн  не 
оставят следи по косата.  Отворите по клипса предотвратяват пърза-
лянето и осигуряват здрав захват.

Опаковка

8 бр.   2бр.

Черен Сребърен  Златен  Зелен Розов Червен Син Светло 
син 

Лилав Оранжев

Опаковка

5 бр.   2бр.



Фиби и фуркети
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No 800

No 808  

Фиба за кок и повдигане на косата.

Къса фиба

 Красива форма подходяща за декорации.

3 вълни. Подходяща за захващане на малки кичури коса.

Опаковка Цвят Дължина мм

14 бр. Кафяв 65

Опаковка Цвят Дължина мм

45 бр. Кафяв 41

No 801

No 809

Плоска фиба

Мини фиба

Стандартен размер. Плоското тяло задържа здраво косата 
на широко пространство.

3 вълни. Подходяща за областите около ушите, тила и много 
малки кичури коса.

Фиба без изплъзване Фиба с 3 вълни
Здраво захващане на косата с 5 вълни Здраво странично захващане на косата. Най-добрите за захват под 45о. 

Средна сила на захват срещу изплъзване.

No 802 
No 803
No 804 

No 805 
No 806
No 807 

Опаковка Цвят Дължина мм

40 бр. Кафяв 52

30 бр. Златен 52

30 бр. Сребърен 52

Опаковка Цвят Дължина мм

40 бр. Кафяв 50

30 бр. Златен 50

30 бр. Сребърен 50

No 810 

No 813 No 814

No 815

No 817

Фиба със  здрав захват

Фиба с 5 вълни Фуркет за кок и повдигане на косата

Стандартен фуркет

Ултра тънък фуркет

С равно и широко рамо. Държи косата здраво без възмож-
ност да се изплъзне настрани.

Най-устойчивата срещу изплъзване фиба. Подходяща при 
повдигане на косата и за създаване на сложни прически. 

Повърхността на косата остава идеално загладена. 

Опаковка Цвят Дължина мм

14 бр. Кафяв 53

Опаковка Цвят Дължина мм

40 бр. Кафяв 53

No 816

No 818

Фиба с 4-ри вълни

Мини фуркет

Плоска фиба без гумени краища/върхове

Добре балансирана. 4-те вълни се смаляват от отвора към края на фибата и 
повърхността на косата е перфектно загладена. 

No 811 
No 812

Опаковка Цвят Дължина мм

48 бр. Черен 53

48 бр. Кафяв 53

Опаковка Цвят Дължина мм Дебелина мм

52 бр. Черен 44 0.85

Опаковка Цвят Дължина мм

26 бр. Кафяв 54

Опаковка Цвят Дължина мм Дебелина мм

30 бр. Черен 73 1,0

Опаковка Цвят Дължина мм Дебелина мм

53 бр. Черен 52 0.9

Опаковка Цвят Дължина мм Дебелина мм

14 бр. Кафяв 52 0.4

Опаковка Цвят Дължина мм

36 бр. Кафяв 36

Опаковка Цвят Дължина мм

45 бр. Кафяв 49
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No 819

No 821 

Фиба с  обърнати рамена

Фиба с форма на пръст

Фиба с 4 вълни. Рамената за специално извити, така че 
вълнообразната част да се постава към тила.

За тънка коса. По-широката част предотвратява изплъз-
ването на косата.

Супер здрав захват. може да направите кок подсигурен 
само с една фиба.

No 820 

No 822

Фиба - листо

Комплект фиби с 3 вълни

Опаковка Цвят Дължина мм

32  бр. Черен 54

No 823
Комплект фиби за гъста коса

No 824
Комплект за кок и повдигане на косата

Опаковка Цвят Дължина мм Дебелина мм

20 бр./15 бр. Черен 52/73 0,9/1,0Опаковка Цвят Дължина мм

20 бр./15 бр. Кафяв 41/53

Опаковка Цвят Дължина мм

20 бр./15 бр. Кафяв 41/50

Опаковка Цвят Дължина мм

28 бр. Кафяв 50

Опаковка Цвят Дължина мм

24  бр. Кафяв 54

No 825

No 827

No 828

No 829

Комплект фиби
Комплект фиби
No 830

Комплект за повдигане на косата и аксесоари

Фиба White Nurse

Комплект фиби White Nurse

No 826 
Комплект за всякакви типове прически 

Опаковка Цвят Дължина мм Дебелина мм

20 бр./5 гр. Черен 52/52 0,9/0,4

Опаковка Цвят Дължина мм

16 бр. Бял 53

Опаковка Цвят Дължина мм

8 бр./7 бр. Бял 53/73

Опаковка Цвят Дължина мм

24 бр. Златен 41

Опаковка Цвят Дължина мм Дебелина мм

12 бр./12 гр. син 

зелен, 

червен, 

златен, 

лилав, 

сребърен

41/52 0,9/0,4

Опаковка Цвят
Дължина 

мм
Дебелина 

мм

5 бр.-No817 
черни                          Черен 52 0,4

 3 бр.-No815 
бронзови

Бронзов 52 0,9

4 бр.-No815 
черни

Черен 52 0,9

 2бр.-No819 
кафяви

Кафяв 50

2 бр.-No808 
кафяви

Кафяв 51

2 бр.-No808 
сребърни

Сребърен 54

2 бр.-No821 
кафяви

Кафяв 54

2 бр.-No821 
златни

Златен 54

5 бр.-No811 
черни

Черен 53

1 бр. ластик               Черен

Фиба с 4 вълни. 4-те вълни се смаляват от отвора към края 
на фибата. Силен захват издържащ през целия ден
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Изработен от медицинска пластмаса. 
Химически неутрализира хлора във 
водата. Работи под всеки ъгъл дори 
с малко количество вода. Извития 
дизайн позволява поставянето му на 
всякакви повърхности и колички.

Изработена от медицинска пластмаса. Тя намалява оксидирането на 
боята, продукта не залепва по стените и се почиства лесно. Има почист-
ващи зъби за космите на четката.

Запазва естествената влага в косъма и 
не изсушава косата. може да се използва 
като климазон при боядисване. Подходящ 
за всички модели сешоар. Лесно се сгъва и 
не заема място. 

Перфектно работно огледало даващо добра видимост - лесно за упо-
треба. Дизайнът на огледалото е изработен според Златното сечение 
символ за красота, хармония и съвършенство в изкуството, науката и 
природата.

Спрей за вода Купичка за боя

Дифузер Сребто/Титан

Отворено W огледало

черен син червен оранжев
черен зелен син

оранжев графит червенрозов  зелен безцветен

Вместимост мл.
220

Височина/дължина мм
188

Тегло  гр.
95

Вместимост мл.
350

Височина/дължина мм
70

Тегло  гр.
100

S - ширина 90 мм, 
дължина 120 мм, 
ширина на отвора 
40-90 мм

l - ширина 140 мм, 
дължина 160 мм, 
ширина на отвора 
50-100 мм

Повърхността на огледалото е разграфена на квадратчета, а рамката е 
снабдена с нивелир за постигане на равна позиция.  За прецизно измерване 
дължината на косата едновременно от три страни. Дизайнът е с вратна 
извивка за лесна употреба. Подходящ за начинаещи фризьори.

Нивелиращо огледало

Ширина мм. Височина/дължина  мм Тегло  гр.
270 210 528

махагон, антично сребро

Ширина мм.
34 - затворено  
68 - отворено

Височина/
дължина мм

21

натурално

черно черно и натурално 

розово
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И зключително лека и удоб-
на пелерина. Идеално пас-
ваща на врата - косата не 
може да премине под нея. 
Закрепване чрез велкро. 
Стига до земята - пред-
пазва дрехите на клинета, 
не запарва и с ръкави за 
по-голям комфорт.

Изключително лека и удобна 
пелерина. Непропускаема мате-
рия с флуоридно покритие, не 
остават петна. Идеално пасва-
ща на врата – препаратите за 
къдрене не могат да преминат 
под нея и да повредят дрехите 
на клиента. Закрепване чрез 
велкро.

Изключително лека и удобна пелерина. Непропускаема материя с флуори-
дно покритие, не остават петна. Идеално пасваща на врата – гореща-
та вода не може да премине под нея и да повреди дрехите на клиента. 
Закрепване чрез велкро. 

Изключително лека и удобна пе-
лерина. Непропускаема материя 
с флуоридно покритие, не ос-
тават петна. Идеално пасваща 
на врата – боята не може да 
премине под нея и да повреди 
дрехите на клиента. Закрепване 
чрез велкро.

Пелерина за подстригване Пелерина за къдрене

Пелерина за измиванеПелерина за боядисване

Размер
1170х1530 мм.

Размер
1170х1530 мм.

Размер
1170х1530 мм.

Размер
1170х1530 мм.Бяла сива

Сива                                      черна

сива

Перфектно обхващаща врата, израбо-
тена от естествена гума яка за врат. 
Размера се регулира чрез велкро, без 
магнит. Предпазва и  от най-малките 
косъмчета. Изключително лека. 

Яката е с измервателни линии за проверка на дължината на косата. 
Спомага за прецизност на работата, бързина и лекота. Подходяща за 
обучения и начинаещи фризьори. 

Непромукаема яка със сребърно покритие. 

Яка за врат Neck Fitter 

Перфектна яка за подстригванеЯка за подстригване

Размер Ширина мм. Тегло  гр.
0,3 мм около врата 30-45 см. 50
1,0 мм около врата 30-45 см. 150

Ширина 
мм.

Височина/
дължина  мм

750 445

черно и черно черно и червено

Натурално и 

натурално и черно

Размер Ширина мм. Височина/дължина мм Тегло  гр.
0,3 мм 270 355 28
0,6 мм 270 355 36

Черна



Бургас: 0893 388 781 

Варна: 0893 388 778

Велико Търново, Русе и Плевен: 0887 216 742 

Интеркозметика ООД
София, ул. „Бесарабия” 108 В

 02/961 5775, 0887 497 176, 0885 577 842 
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