CZECH &
SLOVAK
the HairMagazine

EVENTS

#matrixtalent
Hair Camp

CATWALKS
Summer 2022
DESIGN

Pohoda a relaxace

.cz

Studio Wella Praha
Wella Professionals

@StudioWellaPraha
@StudioWellaBratislava

a

1. SALONNÍ OŠETŘENÍ
PRO REVITALIZACI PŘIROZENĚ
BÍLÝCH A ŠEDÝCH VLASŮ.
• Bez parfemace
• Bez alkalizátorů (amoniak nebo ethanolamin)
• S oxidativními šedými pigmenty,
které se přirozeně vymývají
• Neutrální pH k vlasům stejně šetrné jako voda
WWW.MOJEWELLA.CZ

PÉČE, KTEROU
SI VAŠE BARVA
ZASLOUŽÍ
Péče Dualsenses pro barvené vlasy. Důvěřujte odborníkům s více než
50 lety zkušeností v oblasti barev. Goldwell nabízí řešení péče o barvu
všech typů vlasů, včetně dlouhotrvající zářivosti a zachování odstínu*.
Vše, co potřebujete k doplnění vašich barvicích služeb a vaši klienti
k správné péči doma.
Pro kompletní portfolio péče Dualsenses navštivte goldwell.com
* Ingregience obsažené v řadách Dualsenses Color a Color Extra Rich.

#CAREFORYOURCOLOR #GOGOLDWELL

Přinášíme
výsledek
bez
kompromisů,
otevřenou
čistotu
a touhu měnit
svět k lepšímu

NEUMA si vás podmaní
nejen svou filozofií.
Namiřte váš telefon na
QR kód, zanechte nám svůj
kontakt a zbytek nechte na
nás. Tak jednoduché to je!

Renewal Remedies
Treatment Experience
Hair Transcendence

Služba dostupná exkluzivně ve vybraných salonech v České republice a na Slovensku.

editorial
Léto je tady a touha po změně sílí. Barvicí formy jsou stále efektivnější. Paleta se
rozšiřuje, aby každé ženě nabídla barvu podle jejích přání. Vaši zákazníci, sledující
sociální sítě, pozorují vývoj barevných trendů v průběhu dnů a rozmarů svých
oblíbenců. Jste připraveni na tyto změny? Nabízíte svým klientům každou novou
sezónou nové techniky barvení?

Kreativní koncept a styling:
Klára Doležalová
Fotograf: Radek Koudela
Asistent: Michaela Konopásková
Vedoucí projektu: Kristýna Cupa
Modelka: Tereza Dobiášová

Klienti od vás očekávají návrhy, které promění
jejich vlasy. A kvůli kterým se chtějí k vám
pravidelně vracet. Inspirujte sebe a své zákazníky částí časopisu Moda
International, která je zcela věnována barvám. Nasajte atmosféru dovolené. Ponořte
se do jemných odstínů s duhovými odlesky až po výrazné a intenzivní barvy, návrhy
jsou rozmanité.
Posledních pár týdnů a měsíců, ba let, od nás všech vyžadovalo hodně. Proto je
optimismus na programu dne. Všechno bude v pořádku! A konečně přišel zase čas
na eventy, veletrhy a akce. Čas na setkávání a výměnu zkušeností, které jsou pro naši
komunitu tak důležité. Každý, kdo se zapojil, pocítil pozitivní vibrace, které všichni
potřebujeme – právě teď. Pozitivní vibrace pro průmysl, pro nás jako jednotlivce, pro
svět. Těšíme se na další, i když možná náročné období, které prožijeme s vámi, milí
čtenáři. Krásné barevné léto
Ivan Pecho

V centru pozornosti: sveží
ˇ
ˇ
barva. Paleta tónu∙ se rozširuje
a nabízí odstíny podle prání
ˇ
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Barevné spektrum je konečná paleta
tónů. Nekonečná duha možností.

international trends
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Orange Energy přenáší dobrou náladu

PŘEDPLATNÉ

e-mail: esteticainfo.cz@gmail.com
www.esteticamagazine.cz

Soutěž #matrixtalent
a Estetica součástí poroty

Představa o salonu byla jasná.
Vytvořit útulnou, relaxační
a přátelskou atmosféru.

NOVÝ LUXUSNÍ RECYKLOVANÝ
KOVOVÝ ÚLOŽNÝ BOX
Další barevná pouzdra jsou k
dispozici samostatně

divapro.co.uk

Bora Aksu

Huishan Zhang

Barva která jde na
odbyt, a ona to ví.
Celkově vzato.
Od vlasů přes
sezónní lehké boty
až po neonové
brýle. Make-up je
„All inclusive“
(včetně čoček).
Vzhled optimismu...!

Laura Castelli

Laura Castelli

Bani Pasricha

Catwalks Photos: IMAXtree.com
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Sandro Paris

Moschino

Almeida

Bani Pasricha

Richard Quinn

Az Factory

David Koma

Richard Quinn
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Jste připraveni na ochranný faktor 50+?
Protože blesky z Malediv vcházejí do šatníku!
Slunce uvnitř i vně, které se nosí, aby zahřálo
a rozsvítilo ducha. Příval energie, supersexy...

16 catwalks

Vitor Zerbinato

Lemon Juice

Catwalks Photos: IMAXtree.com

Hobeika

Roberto Cavalli

Alberta Ferretti

124 adloremter

A přichází na řadu
romantika. Barva
klidu. Mír dosažený
s pandemií, díváme
se do budoucnosti,
dokonce i s mraky
na obzoru.
Potřebujeme ironii:
koblihy, umístěné na
kabelce, roztrhané
blůzky....

Kata Szegedi

Acne

Catwalks Photos: IMAXtree.com

Blue
Sky

Mark Fast

Lanvin

Genny

Moschino

Drome

Laquan Smith
Emporio Armani

Puppets and Puppets

Yves Saint Laurent

Emporio Armani

Sergio Hudson

Malone X Mulberry
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Laquan Smith
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Kronthaler Westwook
Shang Xia

Roberto Cavalli

Victoria Tomas

Christian Dior

Chloe

Isabel Marant

Sergio Hudson

Ottolinger

Acne

Versace

Acne

Coach
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Orange Energy
Nakažlivá. Stačí to vidět. Stačí začít být jejími
žáky. Přenáší dobrou náladu, dává radost ze
života a má sympatie jako dar. Věnujte
pozornost kombinacím: chce být hlavním
hrdinou, stěží toleruje sousedy...

20 catwalks

Catwalks Photos: IMAXtree.com

Christian Dior

Victoria Tomas

Cover Story
NEUMA prezentuje svou filozofii bez kompromisů

Filozofií NEUMA jsou produkty, přinášející kadeřníkům špičkový, profesionální výkon bez obětí - bez
oběti na vašem zdraví, bez oběti na naší planetě. S NEUMA nestojíte před volbou mezi nádhernými
vlasy a cestou udržitelnosti. Je zde značka, která je od samého počátku tvořena s respektem k našemu
zdraví i přírodě - snadno, bez kompromisů. A tato filozofie se odráží i při focení kolekcí.
Poslední kolekce NEUMA vznikla v pražské Pragovce, místě s historií a dechberoucím geniem loci.
Modelky oblékly Malé černé - second hand z pražské Letné. Protože kvalitní oblečení s příběhem
milujeme nejen my, ale rozhodnutí takto vědomě šetřit zdroje ocení i naše planeta. S NEUMA jde totiž
vše snadno, upřímně a udržitelně. A hlavně - bez kompromisů.

22 Photoshoot

Kreativní koncept a styling: Klára Doležalová
Fotograf: Radek Koudela
Asistent: Michaela Konopásková
Vedoucí projektu: Kristýna Cupa
Modelky: Tereza Dobiášová (titulní strana),
Anna Šitnerová, Maggie Le

Hair & make-up: Christophe Pujol/Photo: Patrice Berchery
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COLOUR

SYMPHONY

Hair Spectrum
A spectrum is the ultimate colour palette. It incorporates a rainbow of infinite
opportunities that can convey the subtle nuances of every feeling, sensation and
emotion - from the heat of deep sultry reds through to the frosted cool of ice blue.
The Hair Spectrum is equally as vast. The skills of the colour artist combined with
extraordinary advances in product research and development mean that no shade is
ever off-limits. The best news of all is that salon clients are embracing new hair colour
looks in combinations which, not so long ago would have been inconceivable! So get
spectrum-inspired; you might just surprise yourself!
Barevné spektrum je konečná paleta tónů. Nekonečná duha možností. Tyto jemné
nuance jsou přepisem pocitů. Od ohnivého tepla intenzivní červené až po chladnou
eleganci ocelově modré. V kombinaci s mimořádným pokrokem ve výzkumu
a vývoji produktů dávají vzniknout nekonečnu odstínů. Nejlepší zprávou je, že klienti
salonů přijímají tyto nové, dříve nepředstavitelné barevné kombinace! Nechte se tedy
překvapit nekonečností chromatického spektra!
Farebné spektrum je konečná paleta tónov. Nekonečná dúha možností. Tieto jemné
nuansy sú prepisom pocitov. Od ohnivého tepla intenzívne červené až po chladnú
eleganciu oceľovo modrej. V kombinácii s mimoriadnym pokrokom vo výskume
a vývoji produktov dávajú vzniknúť nekonečnu odtieňov. Najlepšou správou je, že
klienti salónov prijímajú tieto nové, predtým nepredstaviteľné farebné kombinácie!
Nechajte sa teda prekvapiť nekonečnosťou chromatického spektra!

Hair & AD: Marco Iafrate
Photo: Lorenzo Sampaolesi
Make-up: Massimo Palasciano

COLOUR
SYMPHONY

Hair & colour: Danielle Waterman
Photo: Richard Monsieurs
Make-up: Deney Adam

Art Direction: Angelo Seminara,
Goldwell Global Ambassador
Photo: Txema Yeste

PSYCHEDELIC
RHYTHMS
Hair: Alexey Osipchuk &
Team Park by Osipchuk
Photo: Pasha Pavlov

Hair: David Barron
Photo: John Rawson
Make-up: Maddie Austin
Hair & make-up: Cassandra Torres
Photo: David Arnal

Art Direction: Angelo Seminara,
Goldwell Global Ambassador
Colour: Angelo Seminara
and Takashi Kurokawa
Photo: Txema Yeste
Make-up: Daniel Kolaric

Hair: Steven Smart
Photo: Jamie Blanshard
Make-up: Debra Smart
Styling: Ginger Ninjas

Hair: Mayte Garrote
@ Different Estilistas
Photo: David Arnal
Make-up: José Luis Blasco
Styling: Eunnis Mesa

History Evelit ama
qui seruq cumqe
earum id ut earuntis
si bea senisque
solo coreru asm sei
iniquo.

Hair: Luigi Martini @ Lisap Milano
Photo: Mauro Mancioppi
Make-up: Raffaella Tabanelli
Styling: Luca Termine

Hair & styling:
Christian Ríos Hair Couture
Photo: Esteban Roca
Make-up: Gloss Make Up

Hair: Raquel Saiz &
Ulises Peluqueros
Photo: Esteban Roca
Make-up: Nacho Sanz

Catch the light and run in the face of convention.
Whatever your look colour dictate your true identity.

Hair: Javier Gomar Hairstylist
Photo: David Arnal
Make-up: Mimi Novella

Hair & Colour: Viktoriia Vradii
Photo: Desmond Murray
Make-up: Evgeniya Spiktorenko

COLOUR
SYMPHONY

Hair: Matteo Susini @ Loft Parrucchieri
Photo: G. Gori & A. Aldrovandi @ Total black
Make-up: Rossano Fasano
Styling: Mirko Burin

Strong asymmetric lines compete with
sumptuous shades to be the focal point.
Who dares wins; the result is looking
like a draw!

Hair: Emma Simmons
Photo: Tony Le Britton
Make-up: Paula Maxwel
Styling: Chris Simmons

Hair: Giuseppe Stelitano
& Tiziana Di Marcelli
@ Trevor Sorbie Artistic Team
Photo & Colour: Giuseppe Stelitano
Styling: Tiziana DiMarcelli

COLOUR
SYMPHONY

Hair: Kumenhair
Photo: David Arnal
Make-up: Raul Castaño

Hair: Rodrigo Araneda
Photo: Leda & St-Jacques
Make-up: Marie-Laure Larrieu

Hair: Shaun Brezanin

Hair: Carla Bergamaschi
& Artistic Team Inebrya
Photo: Filippo Fortis

TWO-TONE
TRESSES
Hair & make-up: Toni Espigares
Photo: Esteban Roca
Products: Schwarzkopf Professional

Hair: Imanol Oliver
Photo: David Arnal
Make-up: José Méndez

Hair: Danilo Giangreco
Photo: Jack Eames
Make-up: Lans Nguyen-Grealis
Styling: Rubina Marchiori

Hair & photo: Vanessa Secondino
Make-up: Kris Christodoulou
Styling & colour: Kim Rivka Elbaz

Hair: Michelle Griffin @ Loxbox
Photo: Michael Young
Make-up: Natasha De Cazalet

When one colour is never enough! Looks that say

their piece without objection - totally in your face!

Hair: Courtney Cockburn
@ Roar Hair and Beauty
Photo: Richard Miles
Make-up: Lauren Mathis

Hair & styling: Christian Ríos
Photo: Esteban Roca
Make-up: Josep López

This page
Hair: X-presion
Photo: Miguel Reveriego
Make-up: De Maria
Left
Hair: Gogen Team - Alter Ego Italy
International Creative Director
Photo: Marco Di Filippo @ TM Studio
Make-up: Trine Marie Skauen
Styling: Fabio Mercuri
Products: Alter Ego

COLOUR
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Hair: Cos Sakkas @ Toni&Guy
Photo: Jack Eames
Make-up: Lan Nguyen-Grealis
Styling: Veronika Greenhill

Monochromatic moods:
Self-confidence to the point of
indifference; no exceptions.

Hair: Michelle Griffin @ Loxbox
Photo: Michael Young
Make-up: Natasha De Cazalet

Hair & make-up: Toni Espigares
Photo: Esteban Roca
Styling: Artistic Team of Toni Espigares
Products: Schwarzkopf Professional

Hair: Cos Sakkas @ Toni&Guy
Photo: Jack Eames
Make-up: Lan Nguyen-Grealis
Styling: Veronika Greenhill

Hair & Make-up: Hairkrone
Photo: David Arnal
Styling: Visori FashionArt

Hair & Creative Direction:
Antoinette Beenders
Photo: Andrew Yee
Make-up: Walter Obal
Styling: Anna Katsanis
Prop styling: Shari Anlauf

Art Direction: Eric Maurice
Hair: A. Zachary & E. Belmonte
Photo: Pascal Latil
Make-up: Stéphanie Joffroy
Styling: Antonio Ortega

Hair & photo: Jose Urrutia
Make-up: Anabel Larrauri
Styling: Candy Mot

Hair: S. McGill & D. Brittain
@ Rainbow Room International
Photo: Michael Young
Make-up: Kirsten Baillie

Fringe benefits. Well yes, we are talking colour, but
who can ignore such skilful scissor-work as this!?

Hair: Antonio Palladino
Photo: Desmond Murray
Make-up: Bianca Bonjour
Images: FPA

Hair: Gorka Nevado
Colour: Esther Lozano
Photo: David Arnal
Styling: Eu Mesa

Hair: Italian Style
International @ Framesi
Photo: Karel Losenicky
Make-up: S. Dell'Orto,
G. Giarratana

Hair: Carla Bergamaschi
& Artistic Team Inebrya
Photo: Filippo Fortis

COLOUR
SYMPHONY

Hair & Colour: Kat Trotter
Photo: Nick Berardi
Make-up: Kolby Beauty

Twist and turn; duck and dive. There is
never only one direction of travel when
style is inspired by colour... and colour
offers endless possibilites.

Hair: Tiziana Di Marcelli
@ Trevor Sorbie
Photo: Giuseppe Stelitano
Make-up: Sabrina Gatej

COLOUR
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Hair: Danilo Giangreco
Photo: Chris Bulezuik
Make-up: Grace Hayward

Hair: Tom Smith
Photo: Chris Bulezuik
Make-up: Grace Hayward

LUSTROUS
COLOUR

Art Direction & hair: Maria Polushko
Photo: Pasha Pavlov
Make-up: Karina Grigoriants

Art Direction: Miquel García Cotado
Hair: Revlon Professional Artistic Team
Photo: M. Reveriego & M. García Cotado
Make-up: Dani Rull
Products: Revlon Professional

Hair: Italian Style Framesi
Photo: Karel Losenicky
Make-up: S. Dell'Orto, G. Giarratana

Hair: Now Progressional Team
@ Alfaparf Milano
Products: Alfaparf Milano

Art Direction: Bruno Marc,
Joico Ambassador for UK,
Europe and Ireland
Hair: David Murray & Katrina Kelly
Photo: Jamie Blanshard
Styling: Katie Moore
Products: Joico Europe

Hair: Salvo Filetti
@ Compagnia della Bellezza
Photo: Antonio Di Maria
Make-up: Giorgia Bellanova
Styling: Vittoria Rossi Provesi
Products: L’Oréal Professionnel

COLOUR
Hair: Toni&Guy International
Artistic Team
Photo: Jack Eames
Make-up: Lan Nguyen-Grealis
Styling: Veronika Greenhill

SYMPHONY

Never overlook the lengths! They create
the perfect opportunity to take colour and
style expertise to their breathtaking
extreme.

Hair: Tom Connell,
Davines Hair Art Director
Products: Davines

Hair: Olga García
Photo: David Arnal
Make-up: Jose Luís Blasco
Styling: Visori Fashionart

Hair: Lorems Ipsums
Photo: Aleglie Brazzoff
Make-up: Pico Pallo e sister
Styling: Alpibel Dladoirasuta
Products: Sumaimei Prof

Hair: Raquel Saiz
& Ulises Peluqueros
Photo: Esteban Roca
Make-up: Nacho Sanz

Hair: Olga García
Photo: David Arnal
Make-up: Jose Luís Blasco

Because 4 eyes are better than 2: You can double

up on everything - hair magnetism included!

Hair: Rick Roberts
Photo: Richard Miles
Make-up: Roseanne Velin

Hair: Alfredo Valero
Photo: Santi Nuñez
Make-up: Isabel Bernardino

Hair: Sens.ùs Creative Team
Photo: Paco Di Canto
Make-up: Vania Cesarato
Styling: Veronica Spadaro

Art Direction & hair:
Maria Polushko
Photo: Pasha Pavlov
Make-up: Karina Grigoriants
Styling: Ksenia Kostenko

Hair & photo: Headup
Make-up: Natasha De Cazalet
Styling: Veronika Greenhill

Captivating glances that speak a thousand words.
e.g: “Look how beautiful my hair colour is today!”
Hair: Alexander Dinter,
Creative International Director
@ La Biosthétique
Products: La Biosthétique

Hair: Sara Piera
@ Salones Carlos Valiente
Photo: Esteban Roca
Make-up: Nacho Sanz
Styling: Art Team Salones CV

Hair & make-up: Federico Patelli
Photo: Headup
Styling: Veronika Greenhill

Art Direction: Shayna
and Florian Knittel
Hair: Shy+Flo Creative Team
Photo: Ko Photography
Make-up: Jasmin Berger
Styling: Edgar Balseca

COLOUR
Art Director: Jo Capelli &
Alessandro Galetti @ Art Hair Studios
Photo: Alberto Rugolotto
Make-up: M. De Marco & D. Devittis
Clothes Stylist: Eleonora Papetti
Products: Wella Professionals

SYMPHONY

Up-do. Down-do. When all is said
and done, it's all in the detail.
Entrance them with the colour and
all the rest is excels.

Hair: Lucca & Yvan Estatoff
Photo: Bruno Estatoff
Colour: Laetitia Bonnand
Make-up: Morgane Guillet

Představa
o salonu byla
jasná. Vytvořit
útulnou, relaxační
a přátelskou
atmosféru

P

Mycí box NEW 330 – navržen skupinou italských designérů, pracujících pro
Maletti Group pod názvem Maletti Creative Team. Právě tato skupina
návrhářů zavedla v oblasti kadeřnického nábytku všechny významné inovace
posledních desetiletí včetně polohovacích a masážních mycích boxů. Maletti
v tomto směru již navždy zůstane průkopnickou firmou, která nemůže být
žádnou konkurencí překonána.

etr Kučera, Tomáš
Hamouz a Daniela
Thaiová jsou týmem
kadeřníků s dlouholetou praxí, kteří mají
rádi nové trendy,
inovativní techniky
stříhání i barvení, a hlavně
profesionální přístup. Milují
lehkost, přirozenost a individuální
postoj ke každé klientce. I když je
každý z nich něčím jiný, přesto
mají jedno společné, a sice
pohodu, kreativitu a potřebu
posouvat se neustále kupředu.
Mají za sebou řadu zkušeností
s česáním módních přehlídek,
svateb či s účastí na focení
charitativních kalendářů. Práce je
pro ně vším, a proto pro ně byla
investice do nového vlasového
ateliéru jasnou volbou. Ten vznikl
v samém centru Karlových Varů
a pracují v něm s profesionálními
produkty značek Kérastase
a L’Oréal Profesionnel. “Mít svůj
vlastní kadeřnický salon bylo
naším velkým snem," říká Petr
Kučera a pokračuje: “Představa
o něm byla od začátku jasná.

Foto: Jana Mensatorová

Pohoda
a relaxace

Vytvořit útulnou, relaxační
a přátelskou atmosféru.
Věděli jsme, že chceme příjemné
a výjimečné prostředí, v kterém se
budeme my i naše klientky cítit
jako doma. A nejúžasnější na tom
všem je, že se nám podařilo
dosáhnout záměru a naše klientky
se opravdu cítí tak, jak jsme si
přáli.” A možná právě proto je
jejich salon tak trochu zvláštní,
nebo spíše neobvyklý.
S prostředím, které vytvořili, se
sžili téměř okamžitě, vše se jim
podařilo na první dobrou. Prostor
a prostředí vytváří pocit pohody,
a pokud se podaří navrhnout jej
citlivě, je příjemná atmosféra cítit
již při vstupu. “Vzhledem k našemu
záměru byla firma Maletti jasnou
volbou. Skvělý design, kvalita
zpracování a široký výběr barev do
puntíku splňovaly naše představy,"
potvrzují všichni tři. Pohodlí, styl
a komfort, který nábytek firmy
Maletti nabízí, perfektně zapadl do
jejich konceptu. A od návštěvy
pražského showroomu se skvělým
a profesionálním přístupem paní

Marie Záhorské z firmy Italy
Style Linea proběhl již finální
výběr bez sebemenšího zaváhání.
Zadáním pro designérku Janu
Šemberovou, která se na realizaci
salonu podílela, bylo zakomponovat do interiéru přírodní prvky,
jako je dřevo či kámen, ve spojení
se zemitými naturálními barvami.
A tak jsou nedílnou součástí
interiéru i živé rostliny… V prostoru je cítit velký smysl pro detail,
který celkový dojem pohodlného a
útulného salonu ideálně podtrhuje.
Celý tým měl veliké štěstí jak na již
zmíněnou designérku, tak na
tým řemeslníků, kteří jejich sen
pomohli zrealizovat a dotáhnout
do konce. I přes překážky, které
jim covid nachystal v době
rekonstrukce, to společně zvládli.
“Jednou se mě zeptala klientka,
jestli je něco, co bychom u nás chtěli
změnit," vzpomíná Tomáš
Hamouz. “Po chvilce přemýšlení
jsem došel k názoru, že nic…"
A to je důkazem, že se vše podařilo
jak ke spokojenosti klientů, tak
i celého týmu.

Prestižní
materiály
a elegantní
interiér pro
prvotrídní
ˇ
salon
Petr Kučera, Tomáš
Hamouz a Daniela
Thaiová, tým kadeřníků
milujících lehkost,
přirozenost a individuální
přístup ke každé klientce

Pracovní křeslo Artemisia od značky Beauty Star - designové křeslo, které je velmi bytelné,
dostatečně široké a je jedním nejpohodlnějších v celém sortimentu Maletti Group

design
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Agentem 007

díky the ~ academy
Můžete být kouzelník,
mít v malíku střihy
i barevný kruh a umět
dokonalou foukačku,
ale dokud nebude mít
váš klient vlasy
v perfektní kondici,
nebude nikdy
zcela spokojen
Linda René Žáková.
předběhla dobu a do
trvalé se zamilovala
už před několika lety,
začala ji zkoumat
a učit se její principy.
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Pojďme se tedy dnes podívat, jak vlasy do kondice nejen dostat, ale
hlavně je v ní udržet.

VLASY VE VÝBORNÉ FORMĚ

jsou požadavkem každé klientky i snem každého kadeřníka.
Pokud je vlas pevný a zdravý, vyhrajete si na něm. Barva vám
chytne nádherně a celistvě a nemusíme se bát ani full head bleach.
Takové vlasy jsou spokojené - mají dost hydratace i proteinu, jsou
poslušné, měkké, a hlavně nádherně vypadají. Cesta k nim není
snadná. Na jedné straně potřebujeme klientku, která je vzorná,
používá produkty, které jí doporučíme, a dělá to přesně tak, jak jí
řekneme. Na straně druhé jsme my - kadeřníci, kteří musíme mít
v malíku další soubor znalostí. Těch o vlasovém vláknu. Musíme
rozeznat vlas dehydratovaný a ten, kterému chybí protein.
Rozpoznat, zda je poškozený a jestli za to může necitlivé barvení,
či zlozvyk klienta. Že už se vám teď točí hlava? Tohle je jen
prvních pár minut každé diagnostiky vlasů, kterou bychom měli
dělat každé nové (a občas i stálé) klientce…

je ale i o pochopení každé klientky. Stáváme se agenty 007
a zjišťujeme vše, co se dá. Jaký má klientka životní styl. Zda má
tvrdou vodu. I taková zdánlivá maličkost, jako hormonální
antikoncepce, nám může změnit pohled na celou doporučovanou
péči. Ať už pracujete s jakoukoliv značkou na českém trhu, tyto
informace se ve vašich rukou přemění ve zlato ve formě
dokonalého setu produktů, které nám přinesou tu slavnou kštici,
o které jsme mluvili na začátku. Kdo vás ale naučí, jak proniknout
do tajů vlasové struktury a potřeb? Přivítejte ve svém světě Renátu
Tomkovou, Lindu René Žákovou a Kristýnu Korandovou a jejich
školení HAIR SPY v the ~ academy. Díky nim už vám nezůstane
skryto jediné vlasové tajemství…

F

DIAGNOSTIKA

Renáta Tomková říká:
„Nejvíc na celém dni se mi líbí, že kolegové odcházejí
s pocitem, že teď budou dělat hezčí hlavy, protože budou
vědět, proč jim tenkrát nechytl toner nebo proč jim
barva chytla tmavěji.”

Otestuj své znalosti
a
b
c

1. Co je klíčové při diagnostice vlasu?
Používat lupu
Zeptat se klientky na domácí mazlíčky
Správně provedený test elasticity
2. Proč mě zajímá, jakou péči klientka
doteď používala?

a

Lépe tak pochopím, jaké živiny vlasy
doposud dostávaly

b

Mám jedinečnou příležitost klientce se
vysmát

c

Nezajímá
3. Jak se chovám k vlnitým vlasům?

a

Vlnité vlasy zásadně neobsluhuji, jejich
majitelky jsou často velmi nepříjemné

b

Těmto vlasům dopřeji extra dávku hydratace

c

Na tyto vlasy nepatří masky na vlasy
s obsahem zeleného čaje

VÝSLEDEK:
0 správných odpovědí
Přihlaste se na příští školení HAIR SPY
v the ~ academy a staňte se odborníkem na slovo
vzatým.
1-2 správné odpovědi
Stále je co zlepšovat! Neváhejte se naučit více na
školení HAIR SPY v the ~ academy.
3 správné odpovědi
Gratulujeme! Neusněte ale na vavřínech a prohlubte
své znalosti na školení HAIR SPY v the ~ academy.
Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b

French Balayage
Shadow

Postupné stínování kořínků je nejžhavějším trendem.
L'Oréal Professionnel přináší svou interpretaci
s francouzským stínem French Balayage Shadow
Vytvořite jedinečnou barevnou službu v salonu, tím že klientům nabídnete nejžhavější trendy v oboru.
Služba L’Oréal Professionnel zdůrazňuje technické know-how v souladu s poptávkou trhu. Se svou French Balayage
Shadow značka nabízí ještě dramatičtější profesionální vzhled. Tento silný trend, který se na sociálních sítích objevuje již
déle než tři roky, nadále vyvolává rozruch. Celebrity milují tento trend, který si pravidelně osvojují. „Trendem stínů jsou
tmavší kořínky, které kontrastují se světlejšími, neutralizovanými délkami. V dokonale přirozeném výsledku,“ vysvětluje
značka. Jak se při balayage postupuje? Nejprve přichází ke slovu vlasová diagnostika, na jejímž základě zhodnotíme stav
vlasů a navrhneme správný postup zesvětlování. Přirozeně chceme udělat překrásnou balayage bez rizika lámání vlasů.
Nezapomeneme na ošetření Metal Detox, které před službou barvení neutralizuje kovy, přirozeně se nacházející ve
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French Balayage Shadow je fenoménem profesionálních salonů.
Služba, kterou si klienti v salonu spontánně vyžádají. Tato
profesionální dvoukroková technika je vyhrazena pro kadeřníky.
Francouzská balayage od dvou kadeřnických expertů nikdy nebude
vypadat naprosto identicky. Vždy ale sluší.

vlasovém vláknu. Protokol Metal Detox tak dokáže snížit riziko lámání vlasů až o 87 procent*,
a navíc barevný výsledek déle vydrží. Dále aplikuje zesvětlující produkt z řady Blond Studio podle typu vlasu
a požadovaného efektu, a to pomocí štětce nebo rukou. Následně se aplikuje neutralizující a vyživující Dia light pro
co nejpřirozenější výsledek. Balayage má různé techniky, které zvolíme podle požadovaného efektu, typu a délky
vlasů a dalších kritérií. Neaplikuje se až přímo ke kořínkům, díky čemuž vzniká déle trvající a přirozenější efekt.
Na rozdíl od melírů se aplikovaný produkt lépe slučuje, a vytváří tak dokonalé propojení. Oproti ombré zvýrazňuje
vlasy v různé délce a častokrát lemuje tvář. L'Oréal Professionnel povznesl balayage na maximálně profesionální
úroveň. Díky laboratorním výzkumům a bohaté praxi zkušených profesionálů vznikly produkty pro dokonalou
francouzskou balayage. Vlasy vašich klientek si totiž zaslouží jen to nejkvalitnější.

m.

* vs. klasický šampon. Instrumentální test: přípravná péče
Metal Detox + technická služba + šampon + maska
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Prirozene
ˇ
ˇ bílé
a šedé vlasy

Wella Professionals uvádí na trh TRUE GREY, první
světové salonní ošetření pro revitalizaci přirozeně
bílých a šedých vlasů.

Unikátní díky absenci parfemace a alkalizátorů (amoniak nebo ethanolamin). Oxidativní šedé
pigmenty se přirozeně vymývají a pH7 je k vlasům stejně šetrné jako voda.
Wella Professionals, přední salonní značka barev, představuje True Grey s patentovanou technologií
AquaTone. Novou řadu ošetření pro klienty, kteří chtějí přijmout své přirozené šediny bez závazků
a poškození. Ošetření je navrženo tak, aby revitalizovalo vlasy přidáním stříbrných odstínů a lesku
přirozeně šedým a bílým vlasům. Vlasy jsou měkké, upravitelné, s redukovanými žlutými podtóny
a výsledek vypadá přirozeně.
Po expertním výzkumu a pozorování světa přirozeně šedých vlasů objevila Wella Professionals
nádherný a komplexní vesmír světla, stínů, rozměrů a textur.
Nově patentovaná technologie AquaTone odpovídá potřebám těch nejnáročnějších klientů, kteří jsou
hrdí na své šediny. Kombinuje neutrální pH7 a jemné oxidační šedé tonery, které napodobují
přirozené odstíny šedých vlasů.

S True Grey stylisté dosáhnou úžasného výsledku přeměnou šedé na krásně stříbrnou barvu. Wella
Professionals vyvinula dvě nové salonní ošetření, která lze snadno přidat k službám stříhání
a foukání a osvěžit je podle přání klienta. Silver Glow jako půlhodinové ošetření je vhodné pro
výraznější a osobitější úpravy, především pro zvýraznění přirozeného odstínu, dodání lesku, redukci
žlutých podtónů a zanechání jemných a upravitelných vlasů. Express Silver Glow ošetření, trvající
15 minut, je vhodné pro ty, kteří požadují rychlý nádech stříbrné a celkově zdravě vypadající povrch
vlasů bez žlutých podtónů. Ošetření oživí přirozené šediny a odemkne vlasy, plné charakteru
a života. Skutečný odraz toho, kým od přírody klienti s šedými vlasy skutečně jsou. Pokud milujete
stříbro, nechte ho zářit!
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Ošetření oživí přirozené
šediny a odemkne vlasy,
plné charakteru a života.
Skutečný odraz toho, kým
od přírody klienti s šedými
vlasy skutečně jsou. Pokud
milujete stříbro, nechte
ho zářit!

True Grey je cíleně navržen pro přirozeně šedé vlasy. Je tvořen 7 tonery, 1 aktivátorem a 1 čirým kondicionérem.
Ošetření probíhá ve dvou krocích:
Krok 1 Toner: 7 tonerů pouze v šedých odstínech se nanáší na přirozeně šedé a bílé vlasy. Tonery nabízí nesčetné množství
přirozených šedých tónů s třemi různými intenzitami světlé, střední a tmavé barvy, které pomáhají kontrolovat rozměr
a stín. Jsou vhodné pro 100% bílé vlasy až po 50% šediny. Tonery nejen omlazují, ale také zvýrazňují barvu očí a tón pleti.
Aktivátor: Aktivátor zajišťuje, že se výsledky nezmění a nepokazí. Je formulován s minimální koncentrací peroxidu vodíku.
Krok 2 Clear Conditioning Perfector: Čiré pečující ošetření je navrženo pro zdokonalení finálních úprav na stříbrných
a šedých vlasech. Zanechává vlasy revitalizované a zářivé. Tři možnosti použití: závěrečné ošetření, ředění tonerů,
expresní ošetření.

#matrixtalent
Soutěž Matrix Talent je navazující aktivitou
na projekt Matrix Start, jehož cílem je zvrátit
nepříznivý trend odchodu studentů od
kadeřnického oboru.

„Nikdy jsem na tak velké soutěži nebyl. Neměl jsem jakékoli
očekávání, přijel jsem ukázat své dovednosti a zažít něco nového.
Soutěž mi otevřela spoustu nových možností. Jednou z nich je letní
akademie Matrix, která byla součástí vítězné ceny a na kterou se
moc těším. I nadále bych se chtěl v tomto oboru zdokonalovat
a získávat nové zkušenosti,“ popisuje své plány student a vítěz
kategorie Pánský střih Rastislav Suchý.

events
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Kadeřníků v Čechách ubývá. Absolventi oboru se po dokončení studií často ani nezačnou řemeslu
věnovat. Změnit to chce projekt Matrix Start společnosti L’Oréal Česká republika, který vyhledává,
podporuje a motivuje mladé talentované studenty. Ti nejlepší začínající kadeřníci ukázali své
dovednosti na mezinárodní soutěži Matrix Talent, která se uskutečnila v Pardubicích v květnu.
Značka vlasové kosmetiky Matrix, spadající pod Divizi profesionálních produktů společnosti
L’Oréal Česká republika, v spolupráci se Střední průmyslovou školou Pardubice uspořádala první
ročník mezinárodní soutěže pro studenty kadeřnických oborů z celé České republiky a Slovenska
s názvem Matrix Talent.
„Vyhledáváme talentované studenty, podporujeme je a snažíme se je propojit s reálným kadeřnickým
světem. Budoucích kadeřníků totiž neustále ubývá. Podle informací, sdílených řediteli učilišť, v oboru
zůstává po ukončení studia pouze mizivé procento absolventů. Tato smutná situace se bohužel
s postupem času spíše zhoršuje. Nechceme tomu jen nečinně přihlížet, rozhodli jsme se to zastavit,“
říká Martina Muroňová, education manažerka značky Matrix společnosti L’Oréal Česká republika.
Do soutěže se přihlásilo na 80 studentů, z nichž odborná porota vybrala 30 finalistů z celkem 25
středních škol a učilišť. Na finále, které se uskutečnilo květnu v Pardubicích, měli účastníci možnost
ukázat své schopnosti ve dvou soutěžních kategoriích: Barva neboli Balayage a Pánský střih. Vítěze
vybrala odborná porota, složená jak z hvězdných kadeřnických jmen, tak z odborníků z řad
profesionálního tisku. Hlavní cenou pro první tři z každé kategorie byla vícedenní stáž
v akademii Matrix.
„Chci být kadeřnicí už od školky a překvapivě mě to drží do teď. Díky
soutěži mám ale větší cíle, kterých budu chtít v budoucnu dosáhnout.
Soutěž mi ukázala, že nic není nemožné,“ říká studentka
a výherkyně kategorie Balayage Andrea Veselá, která si studiem
kadeřnického oboru plní sen.
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Hair Camp

proste
ˇ tábor

Nová forma plná svobody, podporující kadeřnické umění.
Kadeřnický tábor! Emotivní smršť společných zážitků.

Na 5 dní a 5 nocí rozvibrovala Kemp Stříbrný Rybník u Hradce Králové. Team nadšených lidí, v čele
s osmi špičkovými školiteli, vytvořil nezapomenutelný vzdělávací zážitek, který tu doslova ještě
nebyl. 108 roztančených kadeřnic a kadeřníků na jednom místě, vedených těmi nejlepšími z oboru,
aby si předali zkušenosti, znalosti, techniky a nové principy z kadeřnického světa. Více než 32
vzdělávacích hodin, pečlivě poskládaných tak, aby na sebe plynule navazovaly. Dva dny, zaměřené
na barvu, a dva dny na střih a styling. Skvělá spolupráce, týmový přístup a profesionální školení za
netradičních podmínek, než klasického standardu v akademiích. Ve spolupráci s partnery (generální
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partner značka oolaboo) a sponzory, kterými byly značky Italy Style Linea, Maletti, Parlux,
MyFox, Framesi, se v neotřelém prostředí táborového kempu podařilo vytvořit něco zcela
výjimečného. Nejen svým obsahem, ale především příjemnou atmosférou, která dýchala z každé
části skvěle promyšleného denního plánu.
Ale ani po setmění čilý ruch neutichal. Večerní talkshow, věnující se důležitým tématům, jako je
osobní rozvoj a trichologie. Panelové diskuse, živé koncerty, opékání buřtů, chvilky odpočinku za
zpěvu ptáků se sklenkou prosecca v ruce i táborová noční bojovka, která nesmí chybět na žádném
správném táboře. Prostě idyla na čerstvém vzduchu, kde si na své přišel každý z nás. Nepopsatelná
vlna emocí, nová přátelství a bláznivé zážitky na pozadí největší školící akce v tomto oboru u nás.
Při závěrečné děkovačce pak nezůstalo téměř jediné oko suché. Důvodem nebyla pouze lítost
z blížícího se konce akce, ale určitá nostalgie, která se nás všech hluboce dotkla. Podařilo se nám
dosáhnout jakéhosi propojení, stmelení kolektivu a položení základů k silnější kadeřnické komunitě
u nás. Takový byl Hair Camp 2021 ve stylu 90. let.
"Na HAIRCAMPU jde o kadeřnické
umění. O nové techniky. O vášeň
k našemu řemeslu. Technika je
nástrojem dokonalého řemesla. A já
chci, aby se propojovali kadeřníci ze
všech koutů České a Slovenské republiky
a předávali si své zkušenosti napříč
různými značkami." Roman Šnajdrvint,
zakladatel HAIRCAMPU.

Školitelé Hair Campu: Mirka Myšička Hajdová, Diana Kratochvílová, Nina Krajčo, Robert Starý, Linda Žáková – the~academy –
Dominika Reslerová, Petra Měchurová, Kateřina Muratová, Lukáš Rossbach, Šárka Cwengrosh Volná

Junior
Hair
Show
V pátek 13. května 2022 se uskutečnil již druhý
ročník galavečera Junior Hair Show 2022.

Po dvouleté odmlce, způsobené covidovou pandemií, se opět česalo na molu hotelu Hilton Prague, za účasti dvou
pražských kadeřnických středních škol. Diváci bouřlivým potleskem ocenili každou z připravených show a věřte, že bylo
na co se dívat. Karlínské vystoupení pod názvem Za zrcadlem (Alenka V říši divů) i vystoupení Střední školy Cop z Prahy
9, s názvem Avatar, byla do nejmenšího detailu dokonalá. Samotné účesy, líčení i kostýmy.
Za kadeřnické profesionály tentokrát vystoupili nejmladší členové kadeřnických salonů, jako je Kadeřnický Ateliér Kotlár,
Vlasové Studio Vavruškovi, Vlasové Studio Twins a Kadeřnictví Klier, které sjednotila Asociace zaměstnavatelů
v kadeřnickém a beauty oboru, tedy AZKB. Krásnou show oblékla módní designérka Tereza Kytková.
Choreografii sestavila Dana Gregorová a o dokonalé líčení se postarala firma NYX Professional Make-up. Posledním
vystoupením byla překrásná přehlídka luxusních večerních šatů světoznámé módní návrhářky Alice Abraham.
Celým večerem nás provedla skvělá moderátorka a herečka Mahulena Bočanová, která na molu přivítala a vyzpovídala
několik hostů včetně další známé moderátorky Terezy Pergnerové, jež společně s organizátorem Tomášem Kotlárem
předala hmotnou cenu pro jednoho z žáků pražských středních učilišť v podobě profesionálního fénu a bezdrátového
zastřihovače na vlasy za nadstandardně zvládnutý večerní účes na profesionální úrovni.
Velké poděkování patří Ing. Marianně Čapkové, předsedkyni výboru pro výchovu a vzdělání ZHMP z Magistrátu
hlavního města Prahy, která z velké části celou akci finančně podpořila.
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DUO pro
perfektní barvu
Sprej Instacure vyplňuje porézní místa a připravuje vlasové vlákno
na dokonalé barvení se systémem SoColor. Výsledkem je sjednocený
a sytý barevný odstín.

Bez
Instacure

S Instacure

matrix
*Sprej Instacure neovlivňuje finální výsledek barvy.

matrixprofessional.cz

NOVINKA

[Curl Expression]
Pomožte svým klientům předvést
jejich vlnité a kudrnaté vlasy.
2x více hydratace*.
11x více zvýrazněné kudrny**.

Nakupujte na
WWW.LOREALPROSHOP.CZ

*Instrumentální test: Anti build up šampon + intenzivně hydratační maska.
**Instrumentální test: 10 v 1 Cream in mousse.

