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Pigments
Staňte se
opravdovým
umělcem!

pozvánka
4denní víkendová inspirace
s módními trendy 3 kolekcí

˘
˘
˘
˘
˘
˘
ve ctyrhvezdickovém
hotelu Jana v prerove
Prožijte odpočinkový víkend a načerpejte novou inspiraci díky módním trendům pro podzim/zimu 2016/2017
kolekcí Vitality´s, AGP a Alfaparf Milano. Čeká na Vás nekonečné množství nových nápadů v krásném
prostředí čtyřhvězdičkového hotelu Jana v Přerově. Úžasné wellness služby hotelu nabízejí solné a aroma páry,
vodní jeskyni, sennou bio saunu, whirlpool a mnoho dalšího. Hotel patří díky svým prostorům k největším
konferenčním centrům v České republice. Součástí hotelu je také zimní zahrada a další tři restaurace.
Samozřejmostí je wifi připojení i dostatečný prostor pro parkování.

Těšíme se na Vás!
Termín: 30. 9.-3. 10. 2016
Bližší informace již brzy obdržíte od Vašich
obchodních zástupců nebo Vám je poskytnou:
ČR:

Denisa Pucholtová, tel.: +420 775 775 140
denisa.pucholtova@revolutionhair.cz

SR:

Eva Kurhajcová, tel.: +421 908 799 267
eva.kurhajcova@revolutionhair.sk
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Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vás s menším zpožděním přivítali u dalšího čísla
našeho časopisu „Revolution Hair & Beauty“ - jaro/léto 2016. Jaro je již
nenávratně pryč, sluníčko nabírá na síle a Vy se chystáte na zaslouženou
dovolenou. Bude nám velkým potěšením, když si náš časopis vezmete
s sebou. Snažili jsme se Vám namíchat co nejzajímavější koktejl
zajímavostí, které se odehrály od začátku tohoto roku. Hlavním tématem
jsou samozřejmě naše módní kolekce na probíhající sezónu, které jdou
ruku v ruce s novinkami v sortimentu našich dodavatelů. Všechny
zastupované značky přináší mnoho novinek, a tak pevně věřím, že si
všichni vyberete právě tu svou, tu, která Vás osloví nejvíce.
Největší novinkou v našem novém čísle je navázání spolupráce
s centrem čínské medicíny v Praze. Její majitelka, paní MUDr. Dagmar
Komárková, Vám představí základy čínské medicíny a pro vážné zájemce
připravujeme i další semináře právě pod vedením paní doktorky
Komárkové. V časopise najdete i pozvánky na zajímavé semináře, které
organizujeme nejen u nás, ale i v zahraničí.
Přejeme Vám krásné léto, hodně zajímavých zážitků, naberte nové síly
a společně se sejdeme na některé z našich akcí, na něž Vás srdečně zve
celý kolektiv firmy Revolution Hair s. r. o. z České i Slovenské republiky.
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AKADEMIE GANDINI PRAHA

Semináře AGP a Gruppo Gandini Italia

S

talo se již pravidlem, že dvakrát do roka
zveme naše VIP klientky na setkání s italskými kadeřníky z Gruppo Gandini pod záštitou Akademie Gandini Praha.

AGP - Vysoké Tatry
Podzimní setkání se uskutečnilo ve Vysokých
Tatrách ve dnech 20.-23. listopadu 2015 ve
středisku Stará Lesná ve čtyřhvězdičkovém
hotelu Kontakt. Po čtyři nádherné podzimní
dny jsme měli celý hotel včetně nádherného
wellness, velkého bazénu a všech ostatních
služeb vyhrazený pouze pro naši akci. Všichni,
více než 100 VIP klientů a hostů z Itálie, si velmi
pochvalovali prostředí hotelu i vynikající služby.
Odbornou stránku zajišťovali naši zkušení technologové AGP spolu s italskými hosty, kadeřníky
Gruppo Gandini, pod vedením pana Gandiniho.
Na semináři o výčesech pro sezónu podzim/zima
2015/2106 jsme přivítali mistryni světa paní René
Recchia, střihy nám představil pan Omar Garbin.
Vše ve spolupráci s technology naší Akademie Gandini Praha, kteří se postarali také o program prvního dne setkání představením novinek v sortimentu
obou značek (Alfaparf i Vitality´s), ukázkami módního barvení atd.
Ani o večerech nebyl čas se nudit. První večer nám zpestřili svým uměním barmani, jejichž barmanská show a následné míchané drinky zdarma měly velký ohlas. Velmi oblíbené je u většiny
klientek také karaoke, které několik společných večerů zakončilo. Nedělní večer klientkám obohatil ukázkou módního pánského střihem pan Omar Garbin.
Ze semináře odjížděly klientky velmi spokojené, nejen s novými informacemi, novou kolekcí
a nápady pro svou další práci na svých salonech, ale i odpočinuté a plné energie do hektických
předvánočních dnů.
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AGP - Blansko
První letošní setkání našich VIP klientů a Akademie Gandini Praha s italskými kolegy z Gruppo Gandini se uskutečnilo 1.-4. dubna 2016 v úžasném domácím prostředí wellness hotelu Panorama v Blansku. I v tomto případě vše vyšlo na výbornou. Od výběru
hotelu, přes odborný program, doplňkové služby i večerní zábavu. Vybrat hotel, aby byl relativně dostupný pro všechny klientky
z České i Slovenské republiky, aby se do něj vešlo minimálně 100 osob, měl odpovídající wellness a hlavně, aby se v něm všichni
cítili jako doma, je vždy těžký oříšek. Po semináři v hotelu Jezerka u přehrady Seč, hotelu Kontakt ve Vysokých Tatrách, jsem byl
ve stresu, co Vám klientkám nabídnout, protože laťka byla nastavena velmi vysoko. Po dlouhém uvažování nakonec padla volba
na wellness hotel Panorama v Blansku. Mé počáteční obavy z menšího wellness rozptýlila manažerka hotelu svým profesionálním
přístupem při přípravě celé akce. A výsledek? Naprostá spokojenost i přes handicap velikosti wellness. Tento nedostatek naprosto
s přehledem vyvážil přátelský a profesionální přístup všech zaměstnanců a vynikající kuchyně. Ta dostala společně s vrchním kuchařem, který osobně a ochotně pomáhal při výběru jídel z bufetu, absolutorium. Rád bych i touto cestou ještě jednou poděkoval
za tak fantastický přístup. Věřím, že jsme ve wellness hotelu Panorama nebyli naposledy.
I náš odborný sobotní program doznal velkých změn. Klientky
dostaly možnost pracovat na cvičných hlavách i v sobotu, kdy
se předváděly módní techniky barvení a mohly si tak hned
vše prakticky vyzkoušet. Další novinkou bylo předvečerní
posezení s technology. V sobotu s paní technoložkou Adrianou
Benešovou, hlavní technoložkou Alfaparf, a v neděli s paní
Zuzanou Beňovou, hlavní technoložkou Vitality´s, kterého
se účastnil i pan ing. Gianni Manzetti, ředitel firmy Farmen,
výrobce Vitality´s.
Výčesy k nové módní kolekci jaro/léto 2016 předváděla paní
Annarosa Pasa. Všichni očekávali, že je bude školit René, ale tu
musela tentokrát zastoupit z důvodu závažné nemoci její kolegyně. Všichni René pozdravujeme a přejeme rychlé a stoprocentní
uzdravení.
Střihy přijel předvést a školit „showman“ Gherardo Fabris,
profesionál, který ještě i po semináři předváděl své umění střihu na některých klientkách, které měly to štěstí, že jim osobně
podle nové kolekce vytvořil střih na jejich hlavách.

				

I když byl celý program hodně časově náročný, klientky si našly čas i na relax a večerní zábavu. První večer se staral o zábavu profesionální DJ a další večery oblíbené karaoke, které
nám zpestřilo duo z Itálie z firmy Farmen. Hlavně zpěv italských šansonů pana ing. Manzettiho, který při studiích hrával
ve školní kapele na kytaru, měl velký úspěch a i on sám si své
vystoupení za mikrofonem velmi užíval.
Věřím, že se setkání všem líbilo a zvu všechny na podzimní
módní trendy AGP s Gruppo Gandini, které se bude konat ve
dnech 30. 9.-3. 10. 2016. Místo a ostatní detaily Vám upřesní
naši obchodní zástupci v průběhu sedmého měsíce.
Těšíme se i s týmem AGP na setkání s Vámi.
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VÍCENÁSOBNÉ ODLESKY

Nová kolekce Akademie Gandini pro jaro a léto 2016

H

ra zrcadel odráží výraz a napětí ženy, plné života, toužící po poznání, které si chce hrát a zkoušet novou identitu.
Mužské střihy Gandini Team 2016 z kolekce VÍCENÁSOBNÉ ODLESKY se dívají do minulosti. Ano čistému a svěžímu
vzhledu, ne super krátkému, s určitým návratem do minulosti. Jemné linie, bezchybný střih a tedy časté návštěvy kadeřníka nebo holiče, který znovu používá hřeben a nůžky. Holící
strojek tuto sezónu může odpočívat a znovu ho použijeme až
další sezonu. Nyní tedy jemnost, rozcuchané linie a ofina ke
straně jsou vším, co je potřeba.

Technologie a móda nám umožňují udělat více věcí současně: například vytvářet různé identity pro různé příležitosti nebo znásobit naši individualitu pomocí více stylů, které
se odlišují v detailech a doplňcích. Tak jako doplňky i vlasy
jsou nutným „must have“ každého fashion trendu a stávající
se protagonisty nové sezóny, aby uspokojily stále náročnější
zákazníky. Nevyčerpatelná vášeň pro tvorbu, znalost harmonie a vzorců stylu, inovace, experimenty: to jsou ingredience
VÍCENÁSOBNÝCH ODLESKŮ, nové kolekce Gandini Team
jaro léto 2016. Kaleidioskop barev, které se mění při pohybu,
vlnící se střihy, jež odhalují víceúrovňové odstíny, updos soft
and strong. Pro muže čistý a svěží vzhled, ne super krátký s
určitým návratem do minulosti. Jemné linie, bezchybný střih,
udržovaný v perfektním stavu kadeřníkem, který znovu používá hřeben a nůžky a strojek odložil na příští sezónu. Pro tentokrát musí být jemnost a rozcuchané linie s ofinou ke straně
tím, co je potřeba. Kolekce je vyvíjejícím se překvapením, které potvrzuje schopnost a kreativitu, ale přitahuje pozornost
i všech našich zákazníků, potože osobnost každého z nás má
více tváří. Pro každého kadeřníka je potěšením a povinností
toto zhodnotit.

Účesy pro něj
Krátké vousy: Tento čístý a městský styl klade důraz na čelist, linie
obličeje a líce, které jsou na prvním místě. Tento čistý styl je třeba
udržovat. Vousy jsou často zkracovány nebo „otupeny“ , aby se zachoval svěží vzhled.
Střihy vlasů jsou krátké, ale ne příliš, s pěšinkou na straně. Tento módní styl 20. let, který se vracel i ve 40. a pak i v 60. letech, je
stále aktuální. Stačí dobře harmonicky ostříhat vlasy na stranách
pomocí hřebenu a nůžek. Pokračuje se nahoru, kde se vytvoří delší
část s jedním oddělením ke straně, jež může sloužit i jako pěšinka,
když je potřeba. Diagonální střih vše zharmonizuje a zanechá protější stranu delší s přiměřenou a proměnlivou ofinou, která se dá
sčesat ke straně nebo dozadu projetím ruky.

Střihy
V oblasti střihů má hlavní slovo geometrie, která se proměňuje. Objemy, jež dodávají tvar střihům, jsou postupně sestříhány na vrcholu hlavy v různých urovních.
V krátkém střihu nabízíme zadní a postranní část jemnou
se středně krátkou geometrií a dlouhou postranní ofinou, což
dodá vzlet sestříhání a tím i přesný a smělý look.
Ve středním střihu se začíná sestupnou geometrií ve výšce
brady a pokračuje se asymetrickou ofinou, která se zvýrazní
sestříháním na plnou formu.
Dlouhý střih je rozhodně odvážný a ženský, zachovává si obvod ve výšce zad s jemným tvarem a pyramidálním sestřháním, které se spojuje s ofinou a dále pokračuje do stran.

Barvy
Země a Měsíc , 2 světy barev z kolekce pro jaro a léto 2016
od Gandini Team. Světlá kaštanová, béžová blond, písková
zlatá pohybující se ve vícenásobných odlescích dodají jemnější vzhled, vyznávající kód stylu a mnohotvárnost vlastního
vzhledu. Marsala saturo předává štafetu odstínům země pro
letní měsíce.
V alternativě k Zemi je zde fascinující Měsíc. Nejsvětlejší stříbrné šedé blond spojené s výraznými odlesky modré nebo
růžovooranžové pro ženy, které milují jít proti proudu a převrací tak archetypy základního stylu. Fascinující studené tóny
měsíce rozsvěcující nevídané okouzlení barvou.
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VÍCENÁSOBNÉ ODLESKY

Nová kolekce Akademie Gandini
pro jaro a léto 2016
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PURA

Nová kolekce Vitality´s pro jaro a léto 2016

P

URA je název pro novou kolekci Vitality´s pro jarní
a letní období roku 2016. Snoubí v sobě moderní
představy s jednoduchou a střídmou elegancí. Kolekce
zaujme čistotou barev, harmonií forem a jednoduchostí
stylu. Jasné a dlouhotrvající barvy Art Absolute přinášejí
tři nové odstíny od sofistikované až po intenzivní fialovou.
PURA je oslavou elegance a dobrého italského vkusu.

Čistá fialová
Odjakživa byla tato barva považovaná za tajemnou, byla spojována se spiritualitou a fialová hraje hlavní roli i v nových barvách
Vitality´s. Mnozí ji považují za barvu proměny, touhy odlišit
se od ostatních, a právě v tomto duchu vznikla kolekce PURA.
Nový způsob identity Vitality´s, nové „šaty“, které nám perfektně
padnou. Typ ženy a styl, jenž reprezentuje hodnoty Vitality´s.
NOVÉ ODSTÍNY FIALOVÉ
Všestranná barva, kterou je možno spojovat jak s kaštanovou,
tak s blond, a která pomocí vhodných barvicích technik dodá
eleganci a rafinovanost.
ART ABSOLUTE
se rozšiřuje o 3 odstíny fialové
4/88 Kaštanová fialová intenzivní
5/88 Světlá kaštanová fialová intenzivní
6/88 Tmavá blond fialová intenzivní

Postup PURPLE RAIN

ESPRESSO VIOLA
nové zintenzivněné
složení k vytváření
barevných efektů
a extrémního lesku

FIALOVÝ DÉŠŤ

Základní barva Art Absolute 7/03 a Art Perfomer 30 vol.

Ve frontální oblasti si oddělte část
vlasů pomocí pěšinky cik-cak cca
1 cm od začátku růstu vlasů. Tímto
způsobem vzniknou malé trojúhelníčky.

Oddělené pramínky nabarvěte pomocí Art Absolute 6/88 + Art Performer 30 vol. s použitím hliníkové
fólie.

PURE STYLING
Doporučujeme
WehO Texturizing
Spray + Weho Fix
Spray

Z každého trojúhelníčku naberte další pramínek s pomocí Creative panels
a odbarvěte konce vlasů s Deco-jo +
Art Performer 20 vol.
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Postup GLAMOUR BLONDE

BLOND GLAMOUR

Základní barva Art Absolute 5/3 + Art Absolute 5/98 + Art Perfomer
20 vol.

Vlasy si rozdělte pěšinkou od ucha
k uchu.

Pomocí nepravidelné pěšinky cikcak si oddělte vrchní část hlavy.
Vytvořte tři části pomocí způsobu
cik-cak na obou stranách hlavy

Použijte fólii Crystal Ribbons a střídavě nabarvěte takto:
• základ: Art Absolute 5/3 + Art Absolute 5/98 + Art Performer 20 vol.
• střed: Art Absolute 6/3 + Art Absolute 6/2 + Art Performer 20 vol.
• konce: Deco Soft + Art Performer
20 vol.

PURE STYLING
Doporučujeme
WehO Texturizing
Spray + Weho Wax
Spray Matt

OBJEVTE
všechny odstíny
fialové
od Vitality´s

ART
pro dlouhotrvající,
zářivou a lesklou
barvu
• 4/80
• 5/80
• 4/88 novinka!
• 5/88 novinka!
• 6/88 novinka!

ZERO
pro jemnou barvu,
která respektuje i tu
nejcitlivější pokožku
• 4/88
• 5/88

ESPRESSO
pro intenzivní, rychlé
a zářivé odlesky vždy,
když chcete
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KERATIN KONTROL

Zamilujte se do svých vlasů

J

sou Vaše vlasy krepaté, těžko upravitelné a vypadají jako
bez života? Toužíte po hladkých, vyživených a krásných
vlasech? Tak právě pro Vás je určeno nové ošetření z laboratoří
Vitality´s, které eliminuje krepatění, redukuje objem, dodává
výživu a rekonstruuje vlasové vlákno. Užijte si pocit dokonale
hladkých a hedvábných vlasů po dobu až 3 měsíců!

Na základě struktury vlasů a výsledku, kterého chcete dosáhnout, si můžete zvolit jedno ze tří profesionálních ošetření, které
nová technologie Keratin Kontrol nabízí.

Tři profesionální ošetření
1) ošetření proti krepatění vlasů - vlasy jsou po ošetření snadno
upravitelné a vyživené, zůstávají nadále kudrnaté
2) kontrola vln a objemu vlasů - pro hebkost a disciplínu kudrnatých vlasů, které budou mít stále svůj objem, ale nebudou se již
krepatit, u rovných vlasů dojde k redukci objemu pro eliminaci
záplavy hustých vlasů
3) rovný efekt - pro hladké a hedvábně jemné vlasy až po dobu
3 měsíců
Technologie Keratin Kontrol rozkládá keratinovou strukturu
vlasů a umožňuje jejich novou úpravu. Vyvíjí zároveň trojí aktivitu, neboť dodává disciplínu krepatým a nezkrotným vlasům,
chrání vlasy před teplem žehličky a navíc rekonstruuje a vyživuje vlasové vlákno díky obsahu keratinu a hedvábných proteinů.
Ošetření je možné aplikovat také na barvené a melírované vlasy
(až do 70 % odbarvení). Hlavním aktivním prvkem je kyselina
glyoxylová, která společně s kyselým pH ve složení umožní keratinové seřazení vlasů ve vlasovém vláknu, aniž by došlo k zcitlivění jeho struktury. Domácí péče prodlouží výsledky ošetření.
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TRILOGY

Luxusní olejová péče pro krásné vlasy

Z

načka Vitality´s přišla před létem s novinkou, která
okouzlí nejen Vaše smysly úžasnou vůní, ale která
díky propracovanému olejovému systému učiní Vaše
vlasy neodolatelnými. Nová technologie obnoví ve vlasovém vláknu lipidy, proteiny a minerály a dodá Vašim
vlasům mimořádný lesk a hedvábný vzhled.
Intenzivní vůně Vám dodá příjemný pocit ženskosti a smyslnosti
díky obsahu dřevitých, sametových a květinových tónů. Hlavu
vůně korunují magnólie, leknín a vodní tóny, tělo tvoří růže,
orchidej a čampaka, v základu naleznete okouzlující vůni ambry,
vetiveru a cedrového dřeva.

Hloubkové vyživující ošetření využívá
přírodní síly tří rostlinných olejů:
•

olej z hroznových jadérek - bohatý na omega 6 mastné kyseliny a flavonoidy, dodává hloubkovou výživu

•

olej z mastichy - obsahuje esenciální mastné kyseliny omega
3 a omega 6, které hydratují a vyživují vlasové vlákno do
hloubky

•

olej z bio argánie trnité - bohatý na mastné kyseliny omega
3 a omega 6, vitamíny E a A, posiluje vlasové vlákno, dodává
jemnost, lesk a hedvábný vzhled

Řada obsahuje:
Šampon - jemně vlasy čistí, zajišťuje jejich výživu a lesk, je
vhodný pro všechny typy vlasů. V salonu doporučujeme aplikovat šampon špachtlí pro výjimečný rituální zážitek.
Kondiconér - posilující balzám, který poskytuje vlasům
hydrataci, aniž by je zatěžoval. Obnovuje výživu a lesk a je
ideální pro jemné a/nebo poškozené vlasy.

Sójové proteiny poskytují vlasovému vláknu sílu a opravují poškozený vlas, minerální soli pronikají do hloubky a posilují vlasové vlákno. Žádný z produktů řady Trilogy neobsahuje sulfáty
a parabeny, všechny jsou také vhodné i pro klientky s citlivou
pokožkou hlavy.

Masku - pro hloubkovou výživu a sílu, vlasy jsou po použití
lépe upravitelné a hedvábně lesklé. Ideální pro hrubé a/nebo
poškozené vlasy.
Olej - vyživující olej obohacený třemi hodnotnými rostlinnými oleji, které společně rekonstruují, vyživují a projasňují
vlas. Vhodný pro všechny typy vlasů, okamžitě se absorbuje.
Fluid - koncentrovaný profesionální fluid pro intenzivní výživu silně poškozených vlasů. Vlasy jsou po použití hebké,
lesklé a snadno upravitelné. Pouze pro profesionální použití.
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ŠKOLENÍ S ADELE GALLEANI

Představení novinek Vitality´s Keratin Kontrol
a Trilogy
Ve dnech 25.-26. května 2016 proběhlo na Slovensku a v České republice školení Vitality´s, kterého se zúčastnila také italská technoložka značky Vitality´s, paní Adele Galleani.
Adele předvedla našim klientům novinky ze světa Vitality´s - Keratin
Kontrol a Trilogy. Seminář proběhl nejprve v Banské Bystrici a poté
v Praze, přičemž na obou seminářích mohly klientky vidět výsledky
ošetření Keratin Kontrol na vlastní oči. Mohli jsme se tak přesvědčit,
že značka Vitality´s přichází na trh s kvalitním produktem, který je
určen nejen pro uhlazení vlasů, ale i pro jejich regeneraci. Adele také
představila novou aplikaci Intensive Aqua spolu s mikrokamerou pro
mobilní telefony a tablety, která umožní lepší diagonostiku vlasové
pokožky a s tím související doporučení ošetření na salonu i doma.
O skvělých výsledcích nového ošetření Keratin Kontrol vypovídají i
fotografie modelek „před“ a „po“ a o obou těchto novinkách si můžete přečíst také na předcházejících stránkách našeho časopisu.
								
(ZB)
Technoložka Vitality´s (vpravo), paní Adele Galleani.

PŘED OŠETŘENÍM
KERATIN KONTROL

PO OŠETŘENÍ
KERATIN KONTROL

PŘED OŠETŘENÍM
KERATIN KONTROL
PŘED OŠETŘENÍM
KERATIN KONTROL

PO OŠETŘENÍ
KERATIN KONTROL
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PO OŠETŘENÍ
KERATIN KONTROL

ŠKOLENÍ S MARIJANOU HABEK
Novinky Alfaparf
pro letní sezónu 2016
13.-14. června 2016 jsme mohli přivítat v České i Slovenské republice
chorvatskou technoložku značky Alfaparf Milano, paní Marijanu Habek.
Marijana Habek nám letos podobně jako minulý rok představila řadu novinek,
které značka Alfaparf Milano připravila pro letní sezónu 2016. Klientky se těšily
zejména na novinku s názvem The Hair Supporters, která představuje vylepšení
techniky olaplex. Kromě toho byly na modelkách prezentovány úžasné barevné výsledky, vytvořené pomocí barev Colorwear a Pigments. Ty zaručují nejen
krásný odstín vlasů, ale především nabízejí neuvěřitelnou kombinovatelnost se
širokou škálou produktů. Klientky se na seminářích v Banské Bystrici a v Jesenici mohly seznámit také s novými dvěma řadami značky Precious Nature, které
opět charakterizuje překrásná vůně. Novinkové řady jsou určeny pro suché žíznivé vlasy a vlasy se špatnými návyky, které jsou často namáhány např. fénováním,
žehlením nebo barvením. Školení s Marijanou mělo velký úspěch a my se těšíme
na další úspěšné výsledky s použitím novinek od Alfaparf Milano v praxi. O všech
novinkách se můžete více dočíst na stránkách 17-21.

Technoložka Alfaparf Milano, paní Marijana Habek.

Hlavní technoložka Alfaparf Milano
pro ČR, paní Adriana Benešová.
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Přírodní barva vlasů s využitím barvy Colorwear.

Přírodní barva vlasů s využitím masky Pigments + Pigments
odstín .35.

Supermeches + 30 vol.
aktivátor, 10 g Bond Rebuilderu
+ dotónování Pigments.

Použití Pigments pro získání
růžové ofiny.
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POZVÁNKA NA JEDINEČNOU
PIGMENTS PARTY
S JEDNÍM Z NEJLEPŠÍCH
VLASOVÝCH STYLISTŮ SVĚTA
MIMMO LA SERRA!
KDO JE MIMMO
LASERRA?

D

omenico Laserra se narodil roku 1983
v jihoitalském městě Bari a již ve velmi mladém věku prokázal neuvěřitelnou
energii ve své kadeřnické tvorbě. Své první
významanější zkušenosti získává v elegantní Florencii, účastní se kulturních italských
i mezinárodních akcí a vybaven zkušenostmi i množstvím rad se vydává do Paříže.
Tam navštěvuje nejvýznamnější salony,
které dodávají jeho práci ještě větší chuť
a šarm, který Mimmo časem dále vybrousí. Po dvou letech krásných zážitků a neuvěřitelných úspěchů se znovu stěhuje, jeho
klienty jsou lidé z celého světa, kteří jsou
čím dál tím více nadšení jeho uměním, jež
vytváří díky svému přirozenému talentu.
New York, Milán, Madrid, Moskva - čtyři
z mnoha hlavních měst, také Buenos Aires
a Rio de Janeiro smějí zažít jeho uměleckou
a kreativní tvorbu. Řím se pak následně stává městem, ve kterém se Mimmo rozhodne
prožívat své další pracovní zážitky a obrací
se na publikum elegantní, náročné a trendy.
Jeho heslem je „Vášeň a jistota“ pro identifikaci filozofie života, která z něj činí jednoho z nejtalentovanějších vlasových stylistů
ve světovém měřítku.
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Bližší informace již brzy obdržíte od
Vašich obchodních zástupců nebo Vám
je poskytnou:
ČR:

Denisa Pucholtová, tel.: +420 775 775 140
denisa.pucholtova@revolutionhair.cz

SR:

Eva Kurhajcová, tel.: +421 0908 799 267
eva.kurhajcova@revolutionhair.sk
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ŠKOLENÍ TECHNOLOGŮ
Bergamo 8.-11. 2. 2016

L

etos v únoru proběhlo další mezinárodní školení technologů pro Alfaparf Milano, kde samozřejmě nechyběly ani
naše technoložky z Revolution Hair. K vidění bylo velké množství novinek, které značka Alfaparf Milano připravila
na jarní sezónu 2016.
První den byla technologům představena nová řada Pigments.
V dopoledních hodinách proběhla teorie a odpoledne následovala praxe na modelkách, kde si technologové vyzkoušeli práci
s pigmenty v kombinaci s řadou Lisse Design. Řada Pigments
je ojedinělá řada hluboce koncentrovaných pigmentů, které
umožní kadeřníkům oživit barevné tóny vlasů ve všech kadeřnických servisech na salonu: na zvýraznění či oživení barvy, při
použití s Lisse Design nebo Hydratexture, v péči i stylingu, ...
Druhý den následovalo představení dlouho očekávané řady
„The Hair Supporters“. Tato řada se skládá ze 3 přípravků. První
přípravek pečuje o pokožku hlavy, druhý přípravek o vlasové
vlákno i v těch nejhlubších vrstvách vlasu a třetí přípravek dokončí péči o vlas z vnější strany. Hlavní složkou přípravku je
biomimetický keratin, který je velmi podobný keratinu obsaženém v lidském vlase. Vlasy jsou ošetřeny, vyživeny a disponují
dokonalou kvalitou (kosmeticitou). Všechny produkty jsme
měli možnost vyzkoušet také na modelkách.
V odpoledních hodinách opět proběhla práce na modelkách.
Dále se představila nová kolekce pro jaro a léto 2016 a nové pomůcky na techniky barvení vlasů, s kterými lze vytvořit nádherné barevné efekty. Práce s nimi je velmi lehká, precizní a rychlá.
Školení představilo novou škálu produktů a jako každou sezonu
se máme stále na co těšit. Značka Alfaparf Milano přichází s řadou invenčních nápadů, kterí zpestří a obohatí nabídku služeb
salonu.
(AB)
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THE HAIR SUPPORTERS

Revoluční péče o vlasy a pokožku hlavy
během chemického ošetření

!
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edávno byly na trh uvedeny přípravky, které si předsevzaly za svůj cíl péči o vlasové vlákno během barvení i
odbarvování. Všechny tyto řady mají stejné portfolio produktů i stejný postup ve třech krocích. Dosud ale
neexistovala flexibilita v použití, produkty musely být použity vždy dohromady a navíc jejich cena byla až příliš vysoká.
Všechny výrobky byly takřka stejné. Stejné řady, stejné přípony -PLEX, stejné sliby. Alfaparf Milano však koncem jara
přichází v této kategorii se zcela revoluční novinkou. Nabízí hned tři výrobky, které byly vytvořeny pro péči o pokožku
a vlasové vlákno během barvení, odbarvování i tvarování. Vše 100% profesionální. Tyto výrobky mohou být použity
zvlášť nebo i dohromady v rámci jednoho ošetření v závislosti na přání klienta.
Značka Alfaparf Milano však nenabízí žádnou kopii jako
ostatní firmy. Naopak. Vychází z vlastního dědictví, které bylo
výjimečným způsobem zdokonaleno. Starat se o vlasy před,
během i po chemickém ošetření bylo vždy výsadou Alfaparfu,
který v minulosti uvedl na trh řady Soothing Infusion pro ochranu
a zklidnění pokožky, Care Boosters pro ochranu a opravu suchých
a poškozených vlasů a Color Block Treatment pro dlouhotrvající
lesk i barvu vlasů. Vědí proto velmi dobře, co je nutné provést
před, během i po barvení.

pokožka
ochranné a zklidňující
sérum pro pokožku hlavy
a dodání pohodlí během
chemického ošetření.
bez parfémů a parabenů.

Pro vznik The Hair Supporters tak byly využity nejkvalitnější výrobky, které dosáhly ještě většího zdokonalení pro dosažení těch
nejlepších výsledků.
1) Scalp Protector - novinka se inspirovala výrobkem Soothing
Infusion, který byl citlivě vylepšen novými aktivními látkami.
Přípravek působí na pokožce hlavy, chrání, zklidňuje a dodává
pohodlí během chemického ošetření. Zároveň by měl být
používán vždy během odbarvování, kdy dochází ke kontaktu
odbarvovače s pokožkou hlavy. Obsahuje složku zanthalen,
výtažky z pupečníku asijského a heřmánku. Jeho složení je bez
parfemace a parabenů

2) Bond Rebuilder - výjimečné aktivní látky a krémová textura
pro snazší míchání i nové způsoby použití. Výrobek může být
kombinován s barvením, odbarvováním i tvarováním. Revoluční krém uchovává vlasové vlákno a předchází lámání konečků. Až o 21 % vylepšená pružnost vlasů a o 20 % větší síla vlasů.
Krémová textura (oproti konkurenci, která poskytuje výrobky s
fluidovou konzistencí) dodává více hebkosti a garantuje vlasům
neobyčejnou kosmeticitu. Bez parabenů a s obsahem pšeničných klíčků a rýžových otrub pro výživu, přirozenou hebkost
a lesk vlasů.

VLASOVÉ
VLÁKNO
NEOBYČEJNÝ KRÉM, KTERÝ POMÁHÁ 
CHRÁNIT VLASOVÉ VLÁKNO BĚHEM 
CHEMICKÉHO OŠETŘENÍ: REDUKUJE
EVENTUÁLNÍ POŠKOZENÍ A LÁMÁNÍ,
CHRÁNÍ VNITŘNÍ VAZBY A ZLEPŠUJE
ODOLNOST VLASŮ.

pokožka
a vlasové
vlákno

bez parabenů.

3) Scalp & Fiber Restorer - došlo ke kompletní renovaci výrobku Color Block, jenž získal vylepšené složení díky obohacení
specifickými látkami. Nyní navíc s novou texturou pro jednodušší aplikaci. Fluid působí zároveň na pokožce hlavy i ve vlasovém vláknu, obnovuje rovnováhu a úroveň pH po chemickém
ošetření. Uzavírá kutikulu, poskytuje výživu, lesk a neobsahuje
parabeny.

•

•

pomáhá stabilizovat normální
ph pokožky, která se chemickým
ošetřením mění,
obnovuje správnou rovnováhu
vlasového vlákna, uzavírá
kutikulu a zároveň dodává
výživu a lesk.
bez parabenů.
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PIGMENTS

Umocněte svou kreativitu a staňte se opravdovým umělcem!

J

aro a léto nabízejí pestrost, barevnost a nejinak je tomu i u novinek pro letošní sezónu. Firma Alfaparf Milano
přináší na trh zcela novou patentovanou řadu Pigments, která vnáší do kadeřnického světa pestrost, barevnost
a vysoký lesk.
Pigments je řada hluboce koncentrovaných pigmentů se speciálním složením, díky kterému se mohou použít do všech kadeřnických
servisů v salonech nebo které může klientka použít i v rámci domácí péče. Pigmenty je možné nakombinovat takřka s čímkoliv, aniž
by změnily účinek daného přípravku. Mohou se použít do barvících servisů s Evolution of the Color (EOC), Thermae Spa nebo
Colorwear (CW) na zvýraznění odstínu, do řady Lisse Design nebo Hydratexture, přidat je můžete dokonce do péče nebo stylingu.
Ideální je použití se speciální péčí, na kterou Alfaparf také nezapomněl a řadu obohatil hned o tři druhy šamponů a masek,
které se starají nejen o barvu, ale i o zdraví vlasového vlákna.
Lehce suchým vlasům nabízí hydrataci, suchým vlasům výživu
a poškozeným vlasům obnovu. Každý z těchto tří druhů má své
specifické složení, které je určeno pro daný typ vlasů i pro maximalizaci účinků čistých pigmentů. V kombinaci s pigmenty tak
získáte opravdu jedinečné a mimořádné ošetření, které kombinuje barvu a péči v jediném kroku. A to i při domácím ošetření.
Používání pěstících přípravků, obohacených o pigmenty zaručuje zachování zdravého vzhledu vlasů a zvýrazněnou, neuvěřitelně
krásnou barvu.
Na výběr je celkem 6 odstínů - od zlaté, měděné a červené až po popelavě
zlatou, zlatou mahagonovou a fialově
popelavou. Barvy jsou vhodné pro
všechny typy vlasů, pro vlasy přírodní,
barvené i odbarvované. Čisté pigmenty zintenzivní stávající odlesky, dodají
nové, potlačí nežádoucí a navíc dodají
vlasům neodolatelný lesk. Všechny
odstíny si navíc může klientka odnést
v 8ml balení s sebou domů a přimíchat si je do masky nebo šamponu.

OBNOVA
Pro poškozené vlasy

VÝŽIVA
Pro suché vlasy

HYDRATACE
Pro lehce suché vlasy

S hedvábnými
peptidy pro
rekonstrukci
nejpoškozenějších
částí vlasového
vlákna.

S obsahem rostlinných
olejů, bohatých na
mastné kyseliny
a vitamíny A a E,
které jsou důležité
pro výživu vlasů.

Se směsí aktivních látek,
které mají schopnost
obalit vlas, udržet v něm
hydrataci a propůjčit
mu vysoký lesk.

Zlatá .3
Pro
oživení
teplých blond
odstínů.

Pigments nabízí hravost, lehkost a vytváří z kadeřníků opravdové umělce. Záleží
pouze na naší fantazii. Vlasy jsou po aplikaci pigmentů zdravé, hladké a září
vysokým leskem. Je opravdu radost s touto řadou pracovat.
(AB)
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Měděná .4
Pro zdůraznění
měděných
odstínů.

Popelavě
zlatá .13

Pro zvýraznění
blond a světle
kaštanových
odlesků.

Červená .5
Pro
zintenzivnění
červených
odstínů.

Zlatá
mahagonová .35
Pro dodání
hloubky tmavě
kaštanovým
odstínům.

Fialová
popelavá .21
Pro zvýraznění
studených blond
odlesků a oživení
šedých nebo
bílých vlasů.

21

PRECIOUS NATURE

novinky

Ochutnejte dvě nová vlasová menu

V

minulém čísle časopisu se představila nová, 100%
přírodní řada Precious Nature, která je inspirovaná
vůněmi Itálie. V této kolekci jsme měli doposud na
výběr ze tří řad: pro dlouhé a rovné vlasy s výtažky
z opunciového oleje a červených pomerančů, pro barvené
vlasy s mandlovým olejem a výtažky z pistácií a pro
kudrnaté vlasy s obsahem výtažků z levandule a hroznů.
Nyní firma Alfaparf Milano obohatila tuto kolekci o dvě
zcela nové řady.

OBSAHUJE

Jablko a lesní plody
První řada byla vytvořena pro klientky se suchými a poškozenými
vlasy. V názvu vlasového menu se objevuje rovněž výstižné
označení žíznivé vlasy. Ve složení přípravků naleznete výtažky z
lesních plodů, které jsou bohaté na antioxidanty a výtažky z jablek,
jež pomáhají uchovat přirozenou hydrataci vlasů. Řada obsahuje
šampon, gelovou masku, která vlasy nezatíží, ale dodá jim úžasný
lesk, a hydratační bezoplachovou péči ve formě ampulek. Ta
poskytne vlasům šokové hydratační ošetření, okamžitě a viditelně
obnoví hydrataci a hebkost, a to až k vnitřní struktuře vlasů.
Výsledkem jsou hladké a vyživené vlasy, které září vysokým
leskem.

Pro vlasy, které
mají žízeň

Hydratační
a vyživující maska

Bezoplachové
ampulky

Tajemstv
í př

Jemný
šampon

itažlivé

vůně
Vůně to
hoto vla
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spirován
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Fíky a ořechy
Druhá řada je určena pro klientky, které trápí suché, křehké
vlasy, a které si vlasy často umývají. Tedy pro vlasy se špatnými
návyky, jak napovídá i samotný název této nové řady. Mezi
tyto špatné návyky řadíme např. časté přehřívání vlasů fénem
či žehličkou, časté odbarvování nebo používání agresivních
přípravků. Výrobky obsahují výtažky z fíků, vlašských ořechů,
bohatých na omega mastné kyseliny a vitamíny C a E. V rámci
řady nalezneme šampon, čisticí kondicionér (ten je možné díky
speciálnímu složení použít také samostatně na pokožku hlavy,
kterou jemně vyčistí bez vysušení) a Double Cream, jenž můžete
použít jako masku nebo bezoplachový leave-in přípravek.
(AB)
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GOOD VIBES

Načerpejte tu správnou letní energii
s novou kolekcí od Alfaparf Milano

L

éto je konečně tu a s ním i nová vlasová kolekce italské značky Alfaparf Milano. Nová kolekce střihů a barev plná
těch správných vibrací. Inspirujte se novými nápady, novými barevnými mixy i styly. Vstřebejte letní atmosféru
plnou kreativity a spoustou barev! Je čas zhluboka se nadechnout a načerpat novou energii. Alfaparf nabízí 3 různé
styly, realizované pomocí barev Evolution of the Color (EOC) a Colorwear (CW).

Objevte Good Vibes
Cítíte se být zdravě drzá? Tak to je pro Vás jako stvořený styl
č. 1, jehož nejvýraznější součástí je zářivá měděná barva. Ta je
prosvětlena jemnými kontrasty tón v tónu a realizovaná pomocí
barev EOC a CW.

Styl č. 1

Styl č. 2

Troufáte si na klasiku? Charismatická platinová blond je
úžasným doplňkem tohoto klasického střihu s nevšedními detaily. Mezi ně můžeme jmenovat např. odvážné kotlety, které jsou však nošeny jako velká klasika. Ofina může
být jednoduše sčesána dozadu, můžete si tak vybrat hned
z několik stylů nošení. Velká všestrannost tohoto střihu
patří rovněž mezi priority tohoto jinak velmi klasického
stylu.

Chcete krátký, ale přesto ženský sestřih? Tak i na Vás Alfaparf myslel
a přišel s třetím typem stylu. Rozlučte se s krátkými a přísnými
účesy tímto střihem, který si hraje s měkkostí a okouzluje plnou
ofinou. Kaštanová barva s grafitovými odlesky je ozdobena lehkými
doteky světlejší barvy v oblasti ofiny pro dodání ještě větší ženskosti
a hebkosti.

3 nové styly, 3 nové barevné techniky, 6
nových směsí s barvami
EOC a CW

Styl č. 3
24

BLOND STYL KROK ZA KROKEM
Základ: 7
Použité barvy:
11.02 Platinová blond Irisé
10.21 Extrasvětlá blond popelavá Irisé
9.2 Nejsvětlejší blond Irisé
9.04 Nejsvětlejší blond lehce měděná

Příprava
na střih

Oxidant:
30-40 vol.
Gramáž složení č. 1:
10 g EOC 10.21 + 10 g EOC 9.2 + 5 g EOC 9.04 v kombinaci s 37,5 g
oxidantu 30 vol.

Nejprve si rozdělte vlasy od
ucha k uchu a postupujte
přes střed hlavy (jako na obrázku).

STŘIH
1

Začněte sekcí na šíji. Rozdělte si ji pramenem uprostřed,
který si odebíráte vertikálně
a stříháte v 90stupňovém
úhlu od kratších do delších
vlasů. Tím získáte Váš pohyblivý vedoucí pramen.
Postupujte touto technikou
nejprve na levé straně a pak
na pravé pro vytvoření měkkého podstřihu.

6

Přeneste zbývající levou
část vlasů z vršku hlavy na
pramen, který jste předtím
ostříhali a zastřihněte ji
podle středního vedoucího
pramene. Opakujte také na
přední pravé straně.

2

Definujte měkký podstřih
technikou „slice cutting“.

3

Vytvořte horizontální sekci, vedoucí od ucha k uchu
a jemně srovnejte nejdelší
prameny této sekce. Takto
postupujte po celé zadní
části.

8

7

Osušte vlasy a pokračujte
technikou bodového stříhání „point cutting“ do hloubky přes celý zadní obvod
vlasů, zlehka po stranách i
na přední části.

Na suchých vlasech si určete
trojúhelník pro kotlety.
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4

Zadní část si rozdělte do
dvou sekcí a vytvořte si na
šíji rovnou sekci vlasů o šířce asi 3 cm.

5

Boční partii na pravé straně
propojte se zadní sekcí (viz
obrázek). Vlasy nenazdvihujte. Opakujte tento krok
také na opačné straně.

9

Vezměte si mezi prsty celý
pramen a stříhejte od nejdelšího ke kratšímu.

V přední partii si oddělte pramen a určete délku
sekce. Pročešte vlasy směrem dolů, ale nechte prsty
zahnuté. Stříhejte podle
obrázku a stále následujte
zahnutí Vašich prstů.

10

Přizpůsobte kotlety na
podstřihu technikou „slice
cutting“.

BARVA
1

Rozdělte horní část vlasů
do 4 sekcí, jako výchozí
bod berte střed hlavy.
Cílem je vytvořit čtyři trojúhelníky v horní
části vlasů. V případě
normálních vlasů bude
mít základ 1 cm, v případě jemných vlasů 0,5
cm. Základ by měl být
vzdálený asi centimetr od
vlasů (musí být umístěn
asi centimetr od vlasové
linie).

2

Použijte středový pruh,
který jste teď vytvořili jako stranu předního
trojúhelníku.

3

Postupujte v opačném
směru hodinových ručiček a vytvořte další
trojúhelník nad levým
uchem.

4

V zadní části vytvořte třetí
odpovídající trojúhelník,
který bude protější přednímu a nakonec čtvrtý
trojúhelník nad pravým
uchem.

5

Aplikujte jako základní
barvu 60 g EOC 11.02
v kombinaci se 120 g oxidantem 40 vol., složení č. 1
aplikujte na trojúhelníky,
které jste právě vytvořili.

PRO ZÁVĚREČNOU ÚPRAVU ÚČESU
DOPORUČUJEME:

SDL Frizz Control uhlazující krém - upravující
krém, nezbytný pro hladký styling žehličkou
nebo fénem, zjednodušuje česání a chrání vlasy
před teplem. Pro použití do vlhkých vlasů.

SDL Illuminating Mousse - vytváří pružnou podporu
a poskytuje vlasovému vláknu flexibilitu. Výsledkem
jsou definované a hedvábné vlasy.
SDL Illuminating Sculpting Hairspray - definuje,
dodává strukturu, modeluje a tvoří výraznější vzhled.
Poskytuje silné držení.

SDL Illuminating Hairspray - podporuje
pohyb vlasů, nedochází k jejich zatížení,
dodává pružnost i objem.

S4U Vintage. Matující pudr - obléká
vlasy do super matného průsvitného
hávu a dodává jim více objemu.

SPOLEČNÁ PÉČE:
ŠAMPON + MASKA
TI Blond Ambition - šampon bez sulfátů a parabenů - obohacený o pigmenty, které neutralizují
nežádoucí žluté odlesky a zintenzivňují zářivost
studených blond nebo platinových odstínů vlasů,
ať už přírodních nebo barvených. Ideální pro časté použití.

TI Blond Parade - maska bez parabenů nabízí vyživující ošetření, které
obnovuje hebkost vlasů a zvýrazňuje
zářivost blond barvy.

26

27

INSPIRITA
Klinika tradiční čínské medicíny
Nad Šutkou 14, Praha 8
www.inspirita.cz

ČÍNSKÁ MEDICÍNA

N

a školení v Seči se mohly naše klientky - kosmetičky seznámit s čínskou medicínou díky účasti MUDr. Dagmar
Komárkové, majitelky a ředitelky kliniky TČM Inspirita. Paní doktorka představila tuto medicínu s ohledem na
kosmetickou péči a správnou akupresuru vybraných bodů v obličeji. Přednáška i samotné vyzkoušení si akupresury
mělo u klientek velký úspěch, což jen dokazuje vzrůstající tendenci oblíbenosti alternativních léčebných metod v
současné medicíně.

MUDr. Dagmar Komárková

Čínská medicína je nejstarší léčebný systém na světě. Je bezpečná,
bez vedlejších účinků, čerpá z přírodních zdrojů a je k lidskému
organismu šetrná.

MUDr. Dagmar Komárková vyrůstala v lékařské rodině, a tak
byla volba jejího povolání od začátku jasná. Po vystudování medicíny nastoupila

Tradiční čínská medicína popisuje lidské tělo jako navzájem provázaný
systém tkání a orgánů, které jsou tvořeny energií qi. Qi, neboli vitální
substance, energie či životní síla má dvě části. První je vrozená, získaná
při početí a ukládá se v oblasti ledvin. Tato tzv. prenatální (přednebeská)
qi nelze doplnit a každý z nás jí máme rozdílné množství. Druhá část je
tzv. postnatální (ponebeská) qi, získaná v průběhu života z potravy a ze
vzduchu. Její množství můžeme přímo ovlivnit naším životním stylem.
Čím více vytvoříme ponebeské qi (vhodným životním stylem, zdravým
stravováním, rovnoměrným střídáním práce a odpočinku), tím méně
spotřebováváme přednebeskou qi - a tím méně náš organismus
vyčerpáváme. Energie qi pak cirkuluje v drahách a stará se o výživu
orgánů a ochranu našeho těla.

do fakultní nemocnice v Brně
Bohunicích, kde
po třech letech
odatestovala z interního lékařství.
Zlomová

byla

pro její profesní
vývoj

mateřská

dovolená,

kdy,

jak sama říká, si
uvědomila, že nechce svým dětem

Základní principy čínské medicíny jsou
dva:

dávat chemické
preparáty a že se
dají běžná dětská onemocnění řešit jinak, a to přírodní cestou.

1. Celostní přístup - člověk je součást přírody, je to mikrokosmos
v makrokosmu, je tedy chápán jako buňka v organismu vesmíru,
která je s ním úzce spojena. Náš organismus je silně ovlivňován
okolním prostředím, klimatickými vlivy, denní dobou, emocemi
a energií prostředí, ve kterém se pohybujeme. Stejná pravidla platí
uvnitř lidského těla, tzn. že jednotlivé jeho části jsou navzájem
propojeny a vytváří dohromady se ovlivňující celek.

Proto začala studovat nejprve homeopatii a později čínskou medicínu. Po absolvování Základního kurzu akupunktury při IPVZ
vystudovala čtyřletou školu u Sinobiologické společnosti. Velkým
odborným přínosem pro ni byly rovněž tři studijní pobyty v nemocnici v Pekingu. V současné době pracuje jako vedoucí lékařka
kliniky čínské medicíny Inspirita a zároveň vyučuje již několik let
akupunkturu na Škole pěti dovedností při TCM Bohemia. Pravidelně také píše odborné články a účastní se odborných přednášek

2. Druhým rysem je používání tzv. diferenciální diagnostiky pro
stanovení diagnozy nemoci a následného léčebného postupu. Stejné
onemocnění se může projevovat různými příznaky - například
nachlazení může někdo vnímat jako bolesti v krku, jiný jako rýmu,
kašel, další třeba jako bolesti hlavy, svalů a rozlámanost celého
těla. A naopak stejný příznak může charakterizovat zcela rozdílná
onemocnění - například bolest hlavy můžeme pozorovat u zmíněného
nachlazení, ale taky u migrény, hypertenze, postraumatického
syndromu nebo mozkového nádoru. Naše léčba toto všechno
zohledňuje, velice pečlivě zkoumá každé příznaky nemoci a její
jednotlivá stádia a projevy u konkrétního člověka.

a sympozií.

Tradiční čínská medicína má pět pilířů léčby: akupunkturu,
fytoterapii (léčbu bylinami), dietetiku, cvičení qigong a masáže
tuina. V ideálním případě se do terapie zapojuje všech pět postupů,
pak bývají účinky největší. Terapeutický plán tedy vyžaduje aktivní
přístup pacienta - nestačí přijít do ordinace, nechat si napíchat
jehličky a předepsat byliny, je potřeba aktivně změnit svůj životní
styl.
28

Tak trochu jiný pohled na člověka
Akupunktura
Akupunktura je léčebná metoda založená na nabodávání tenkých
jehel do přesně lokalizovaných míst - akupunkturních bodů,
čímž se ovlivní průtok energie v organismu. Akupunkturou lze
léčit akutní i chronická onemocnění nebo ji používat pouze jako
prevenci. Z mnoha potíží, se kterými nám může pomoci, jmenujme
například bolestivé stavy, problémy pohybového aparátu, migrény,
kožní onemocnění, nespavost, gynekologické potíže (výtoky,
menstruační nepravidelnosti, neplodnost, menopauza), psychická
onemocnění (úzkosti, deprese, fobie, stresové poruchy), trávicí
obtíže (průjmy, zácpa, žaludeční problémy, nechutenství),
nadváha, urologická onemocnění atd. Výborné výsledky má jako
podpůrná léčba u onkologických pacientů.

Fytoterapie

Dietetika

Pracujeme s tisíce let starými bylinnými recepturami, které jsou
během této doby prověřeny na širokém vzorku populace. Jedná se o
100% přírodní produkty, ve většině případů jde o kombinaci několika
různých bylin ve formě směsi. Ty pak mají různé formy - od tablet
(wan), jemných prášků (san) až po odvary (tang).

Nedílnou součástí čínské medicíny je úprava jídelníčku pacienta.
Postupujeme formou sestavení individuálního stravovacího
plánu, který nevychází pouze ze stanovené diagnózy, ale také
z konstitučního typu pacienta, jeho stravovacích zvyklostí,
aktuálního ročního období apod.

Cvičení qigong
Tento koncept (stejně jako známější taiji) vychází původně z čínských bojových umění. Obsahuje jednoduché a nenáročné cviky,
které napomáhají pěstování síly, zdraví a dlouhověkosti.
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Masáže tuina
Pomocí masáží terapeut vyrovnává svalové napětí, odstraňuje
poruchy pohybového aparátu, ovlivňuje lymfatický systém a zlepšuje
prokrvení a vyživení kůže. Zároveň také odstraňuje stres a emoční
napětí, čímž navozuje tělesnou i psychickou pohodu.
Jelikož tuina využívá stejného systému drah a bodů jako akupunktura,
je ideální terapeutickou metodou u malých dětí nebo u lidí, kteří mají
strach z jehel.

29

RELAX S KOSMETICKÝMI NOVINKAMI
être belle a Dr. med Christine Schrammek

V

lednu 2016 se opět uskutečnila velmi oblíbená akce našich klientek–
kosmetiček: odpočinkový wellness pobyt spojený se vzdělávacím
programem. Akce se konala v Kongres hotelu Jezerka**** u přírodní nádrže Seč
s úžasnými wellness službami. Hotel leží v překrásné lokalitě chráněné krajinné
oblasti Železné hory.

Pátek
V rámci koncepce „Jen zdravá pleť může být krásná“ byla celá akce
zahájena hned v pátek večer vzácným hostem - lékařkou tradiční čínské
medicíny MUDr. Dagmar Komárkovou s jejím týmem. Přednáška
paní doktorky byla zaměřena na čínskou medicínu jako celek, na
návaznost čínské medicíny na kosmetickou péči i správnou akupresuru
vybraných bodů na obličeji. Přednáška i praktický nácvik akupresury
měly u našich klientek obrovský úspěch a staly se jedním z nejlépe
hodnocených bodů programu.

Přednáška
paní dokto
rky Komár
kové

Sobota
V sobotu přednášky pokračovaly s návazností na nové informace
od paní doktorky Komárkové. Naše klientky si tak hned
vyzkoušely při ošetření Golden Skin Caviar čínskou akupresuru
přes zlaté lístky a připomněly si tak jedno z nejúčinnějších
ošetření, které firma être belle přinesla do portfolia anti-aging
ošetření s doplněním ztracené vitality pro pleť i psychiku klientky.
Odpoledne pak všichni využili luxusní zázemí wellness komplexu
hotelu, relaxovali na masážích a užívali si zasloužený odpočinek.

cvičení
Praktické

Ani večer jsme však nezaháleli. Přivítali jsme další vzácnou návštěvu
– majitele německé firmy être belle pana Ing. Harryho Emicha, který
společně se svou paní představil jarní novinky 2016 a zúčastnil se jako
divák minikurzu líčení s dekorativní kosmetikou être belle. Také se
stal pobaveným účastníkem tomboly, kterou jsme připravili pro naše
klientky na společný sobotní večer. Díky tombole pod vedením naší
„úspěšné moderátorky“, paní Jany Karálové, skončil náročný den
smíchem a velkou zábavou, kterou všechny přítomné velmi ocenily.
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přístrojů
Prezentace
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Neděle
Neděle tentokrát nebyla svátkem klidu, ale nadále pokračovala
aktivní vzdělávací činností. Tentokrát jsme uvítali další vzácnou
návštěvu – hlavní školitelku firmy Dr. med. Christine Schrammek
– paní Jasmin Grosch. Tato firma je autorem slavného, přes padesát
let skvěle fungujícího, přírodního ošetření pro obnovu pleti GREEN
PEEL® bylinné peelingové péče „Nová pleť za pět dní“. Také uvedla
na trh lékařskou kosmetiku Dr. med. Christine Schrammek derma.
cosmetics. Paní doktorka Christine Schrammek-Drusio a její
kosmetický systém jsou specializovaní na problémové stavy pleti
v duchu její filosofie „PLEŤ MÁ MNOHO TVÁŘÍ“. V neděli jsme
se s paní školitelkou Jasmin Grosch věnovali podrobným poznatkům
o ošetření GREEN PEEL® a představení všech produktů derma.
cosmetics. Den byl opět zakončen ve wellness.
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Pondělí
V pondělí dopoledne si všechny klientky prakticky vyzkoušely
1. stupeň ošetření GREEN PEEL® Fresh Up.
Domů jsme odjížděli v pondělí po obědě plni nových informací, zážitků
a hlavně se slibem, že tento osvědčený typ akce – odpočinek skloubený
se vzděláváním – budeme svým klientkám poskytovat i nadále.
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KRÉMOVÉ MASKY

Jarní specialita être belle roku 2016

TIP
NA JARO

Z

ákladem každé kosmetické péče v kabině je pleťová maska. Velmi oblíbené jsou klasické krémové masky, které se
snadno nanášejí, mají spolehlivý účinek a cenově jsou velmi výhodné. Proto s velkou radostí vítáme, že kosmetická
firma être belle uvedla na jaře 2016 hned tři nové pleťové krémové masky – intenzivně hydratační, anti-aging masku se
zpevňujícím efektem a komplexně čisticí masku s kaolínem.

INTENZIVNĚ HYDRATAČNÍ MASKA
Intenzivní hydratační maska s aktivními mořskými ingrediencemi je krémová
maska s lehkou texturou pro extra dávku vlhkosti a revitalizace. Přírodní plážový
heřmánek, hnědé mořské řasy, mátová voda a kyselina hyaluronová dodávají
pleti vlhkost a okamžitě ji zpevňují, vyhlazují a lehce stimulují. Osvěžující
mořské složky jsou bohaté na minerály a stopové prvky, které chrání pokožku
proti každodennímu stresu a mají silný hydratační a zklidňující účinek. Díky
vysokému obsahu přírodních složek má intenzivně hydratační maska významný
revitalizační efekt. Maska je vynikající i pro domácí použití - pro ještě intenzivnější
účinek lze masku aplikovat v tenké vrstvě přes noc.

akyselina hyaluronová
okamžitě vyplňuje vrásky
aobnovuje přirozenou
vlhkost pokožky
azklidňuje a uvolňuje
namáhanou pokožku
aihned navrací svěžest
a vitalitu

ANTI-AGING ZPEVŇUJÍCÍ MASKA

asněžná řasa omlazuje
a regeneruje
akoncentrované rostlinné
výtažky chrání proti
oxidačnímu stresu kůže
aaktivuje pleti vlastné opravné
mechanismy a syntézu
kolagenu

Anti-aging maska se zpevňujícím účinkem a výtažkem ze sněžné řasy je zpevňující
krémová maska nové generace pro
 zralou pleť. Inovativní výtažek ze sněžné řasy
aktivuje vlastní regenerační mechanismy pleti, chrání kolagenová vlákna a zlepšuje
pevnost a elasticitu pleti. Koncentrované rostlinné výtažky, jako např. olej z oříšků
Sacha Inchi obsahující až 89 % nenasycených mastných kyselin, pomáhají chránit
buňky kůže proti volným radikálům – tedy před oxidačním stresem. Bohatá krémová
textura dodává suché pleti novou elasticitu a mladistvou pružnost. Výtažek ze sněžné
řasy, olej z oříšků Sacha Inchi, brutnákový olej, silné antioxidanty, panthenol a aloe
vera zaručují této masce komplexní a efektivní výsledek. Tato maska je vynikající i pro
domácí použití - pro ještě intenzivnější účinek lze rovněž aplikovat masku v tenké
vrstvě a nechat působit přes noc.

KOMPLEXNĚ ČISTICÍ MASKA
Tato inovativní čisticí maska je sametově hebká maska l ehce pěnového
charakteru a příjemné vůně. Čistí póry do hloubky a pomáhá vytvořit
zářivě krásnou pleť. Redukuje nadbytečnou povrchovou mastnotu
a kůži pročišťuje, aniž by ji vysušila. Allantoin a bisabolol mají
klasické zklidňující a zvlhčující vlastnosti, které pomáhají zabránit
podráždění pleti. Po aplikaci bude Vaše pleť podstatně jemnější,
jasnější a sametově matná. Postarají se o to účinné složky jako kaolin,
bisabolol a allantoin. Tato maska je vynikající i pro domácí použití
– doporučujeme pravidelně jednou týdně aplikovat jako efektivní
přípravek na rychlé a důkladné pročištění pleti.

aaktivní složkou je osvědčený
kaolín v moderní pěnové textuře
avýrazně zmírňuje podráždění
kůže
aprojasňuje, zmatňuje a zjemňuje
vzhled pleti
apro vyváženou pleť porcelánového
vzhledu
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BEZPEČNÉ OPALOVÁNÍ

s opalovacími přípravky être belle

TIP
NA LÉTO

N

ěmecká pěstící a dekorativní kosmetika être belle nezapomíná ani na ochranu naší pokožky při opalování.
Zejména v letních měsících je naše pleť vystavena intenzivnímu slunečnímu záření a hrozí ji poškození. Tomu se
však můžete vyvarovat používáním přípravků s dostatečným ochranným faktorem. être belle přináší na trh hned dva
typy opalovacích krémů + jeden krásný set, který získáte v praktickém balení s taštičkou.

KRÉM NA OPALOVÁNÍ S OF 50
Nejvyšší stupeň ochrany nabízí krém s faktorem 50. Je vhodný
zejména pro citlivou pokožku a jako prevence hyperpigmentace.
Navzdory vysokému ochrannému faktoru disponuje opalovací
krém lehkou texturou a je ideální pro použití na pokožku obličeje,
krku a dekoltu. Hedvábná konzistence zajišťuje rychlou absorpci
po každé aplikaci a dodává hebký vzhled pleti. Aplikace je navíc
zpříjemněna krásnou vůní. Obsažený hydratační komplex
zachovává přirozenou hydrataci pokožky během opalování a je
vhodný zvláště pro velmi citlivou a světlou pleť.

KRÉM NA OPALOVÁNÍ S OF 30
Ochranný krém s anti-aging účinkem a ochranným faktorem 30 je
zvláště vhodný pro pokožku obličeje, krku a dekoltu. Krém obsahuje
širokou škálu vysoce ochranných a hydratačních složek jako jsou
panthenol, allantoin, urea a serin, které jsou zkombinovány do
hedvábně jemné konzistence, jež Vás navíc okouzlí svěží vůní.
Složení je dále obohaceno o venucean, který je extrémně silný
antioxidant a získává se biotechnologickým způsobem z hlubin
oceánu. Ochranné účinky krému jsou aktivovány teplem a vzrůstají
stoupající úrovní UV záření. Stimulují přirozený regenerační proces
pokožky a chrání ji před poškozením. Jemná konzistence nabízí
hloubkovou ochranu a zajišťuje hebkou, vyživenou a pevnou pleť.
Pro mladistvý vzhled Vaší pokožky.

SUN CARE SET

E!
C
K
A

Krásné balení letního setu nabízí opalovací krém s ochranným
faktorem 30 + tělové mléko po opalování. Ultra lehké složení
mléka po opalování pokožku hydratuje a osvěžuje, obsahuje
výtažky z aloe vera a antioxidačního angreštu indického. Obsažený
měsíček, vitamín E, allantoin a panthenol zklidňují namáhanou
pokožku. Oba krémy se velmi rychle vstřebávají, jejich aplikace je
i díky krásné vůni příjemná a navíc nyní oba dostanete v praktické
taštičce se zipem. Ideální na cesty. K dispozici v 75 ml balení.

AKCE!
mléko po opalování
ZDARMA!
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LETNÍ TIPY

s dekorativní kosmetikou être belle

A

ni v létě nezapomínejme na svou pleť, která je vystavena ostrým slunečním paprskům a použijme kvalitní
dekorativní kosmetiku s UV filtry, která nás rozzáří a neponechá ve stínu letních dní.

Již v minulém čísle našeho časopisu jsme představovali novinky v dekorativní kosmetice être belle a v tomto trendu budeme pokračovat.
Nyní se podělí o své zkušenosti vizážistka a naše obchodní zástupkyně, paní Jana Káralová, která vybrala pro nadcházející sezonu
výrobky z dekorativní kosmetiky, bez kterých se toto léto určitě neobejdete.

DREAM BLUSH
Tvářenky Dream Blush nabízejí v testerech i v praktickém
platíčku tři nádherné přirozené odstíny. Na tváří vydrží celý den
a ideální aplikace dosáhnete pomocí štětce Kabuki - který navíc
obdržíte v praktické malé zlaté taštičce. Tvářenka je luxusně
balená a oproti půlměsící u předchozích tvářenek vás nadchne i
svým velkým obsahem.

HYPNOTIC EYES
Okouzlujících šest rozmanitých odstínů v dvoubarevném
provedení oceníte nejen pro slavnostní příležitosti. Stíny jsou
k dispozici v luxusním prodejním balení, ale i v praktickém
platíčku pro práci v salonu. Mají polomastnou konzistenci a oba
odstíny se i bez větší zručnosti s aplikací krásně prolnou, čímž
se docílí přirozeného vzhledu vystínování očí. Pro bezchybný
vzhled po celý den.

X-TREME WATERPROOF MASCARA
Nejen v létě oceníte voděodolnou řasenku X-treme
Waterproof, jejíž inovativní složení krásně obalí každou
řasu vysoce koncentrovanými pigmenty, a řasy tak získají
krásnou intenzivní barvu a lesk. Flexibilní silikonový
kartáček perfektně řasy oddělí a zhustí. Pro odstranění
make-upu doporučujeme nemastný dvoufázový
odličovač, který jemně odstraňuje i voděodolný makeup, neobsahuje parfémy a je vhodný pro všechny typy
pleti.
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2fázový odstraňovač
make-upu
Nemastný odličovací fluid
garantuje kompletní a šetrné
odlíčení obličeje, očí a rtů.
Jemně a účinně odstraňuje
také voděodolný make-up,
nezanechává mastné stopy
a hydratuje.

GLOSS COLLECTION
Nezbytným doplňkem horkých letních dní jsou úžasné lesky na rty, které
nám être belle nabízí ve třech variantách. Lesky mají inovativní kónický
houbičkový aplikátor a nelepí. Všechny tyto lesky nabízíme také ve
zvýhodněném akčním setu: produkty - čtyři odstíny dle výběru + testery +
praktický stojánek. Doporučujeme použít v kombinaci s univerzální tužkou
na rty Diamond Lip Liner.
Na výběr ze tří druhů:

COLOR ELIXIER GLOSS

21
Pink Desire

22
Rosewood

23
Nectar

24
Cherry

MULTI SHINE GLOSS

Color Elixier Gloss - nabízí lesklou barvu bez třpytu ve čtyřech módních
odstínech.
Multi Shine Gloss - pro sexy rty po celý den si můžete vybrat lesk hned v pěti
odstínech, se třpytem, který ulpí na rtech i přes líbání a pití kávy.
Diamond Illumination Gloss - pět rozjasňujících odstínů, které přirozeně
oživí rty.

42
Gold

41
Pearl

44
Pink

43
Nude

45
Bronze

DIAMOND ILLUMINATION GLOSS
Diamond Lip Liner
praktická transparentní
báze pro vyplněné kontury rtů. Účinně brání
rozmazání lesku suchých
linek a vrásek kolem rtů.

62
Soft Pink

61
Pearl

64
Coral

SKVĚLÝ TIP!
DIAMOND FOUNDATION
Perfektní pleť vykouzlíte díky diamantovému make-upu, který v sobě
ukrývá tajemství bezchybně vypadají pokožky. Jedinečné složení make-upu
odráží světlo a kromě zpevňujících peptidů obsahuje make-up také jemný
diamantový prášek, který zajišťuje perfektní vzhled pleti. K dispozici jsou dva
odstíny, které se skvěle přizpůsobí vlastnímu tónu pleti. Make-up obsahuje
ochranný faktor 15 a představuje tak ideální volbu na léto. Na tváři vydrží být
bezchybný po celý den a jistě oceníte i praktické dávkování s pumpičkou. Pro
dokonalou aplikaci doporučujeme nanášet štětcem, jenž umožní nanesení
bez viditelných kontur.
				

(JK)
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63
Gold Dust

65
Berry

PRO KRÁSNOU PLEŤ

Jak na rozšířené póry s pomocníky v péči o pleť

R

ozšířené póry jsou nepříjemný kosmetický problém. Tyto potíže jdou zpravidla ruku v ruce s mastnějším typem
pleti, a to buď na celém obličeji nebo častěji v tzv. T-zóně. V případě, že je pleť mastná, zbytnělé mazové žlázy spolu
se zbytky odumřelých buněk rozšiřují ústí pórů, a pokud se pleti nedostává kvalitní čištění, póry se ucpávají přebytky
kožního mazu a šupinek kůže. Tato hmota na vzduchu oxiduje a může dojít ke vzniku černé tečky - komedonu.

Vznik rozšířených pórů může ovlivňovat mnoho faktorů: genetické dispozice, nesprávné čištění pleti, nulové používání kosmetických přípravků nebo jejich špatný výběr. Bohužel tento stav se s věkem nelepší. U zralé pleti totiž postupně povoluje tonus (napětí)
pleti, což se projevuje nejen tvorbou vrásek, ale i povolením ústí pórů. Často tak dochází k jevu, kdy ve zralém věku už sice tvorba
kožního mazu klesá, ale póry jsou otevřenější než u mladé pleti. Klíčem ke zjemnění pórů je proto důkladné čištění, odstranění odumřelých buněk, používání nekomedogenní kosmetiky a specializovaných výrobků.
Kvalitní čištění a odstranění odumřelých buněk můžeme provádět např. následujícími způsoby:

Enzymatický peeling
•

Vysoce účinný a šetrný enzymatický peeling přírodního
původu od être belle narušuje chemické a mechanické spoje
mezi odumřelými buňkami a nečistotami, a ulehčuje tak jejich
odloučení. Jedná se o velmi účinnou metodu pro důkladné
vyčištění pleti bez podráždění.

MECHANICKÝ peeling
•

Lehká krémová emulze s přírodními abrazivními částečkami
nabízí svěží vitalizující peeling, který Vás okouzlí lehkou vůní
máty. Jemným kroužením odstraníme mrtvé buňky z povrchu
kůže a čistíme zanesená ústí pórů. U této lehce abrazivní
metody je třeba dávat pozor na citlivé partie pleti.

ROTAČNÍ ČISTICÍ KARTÁČEK
•

Úžasný set na čištění pleti, sestávající z čisticí pěny Hyaluronic
krémové konzistence s obsahem kyseliny hyaluronové, která
čistí pleť obzvláště jemně a důkladně. Částečky kůže a nečistoty
jsou odstraněny šetrným způsobem a pleť je dlouhodobě
chráněna před ztrátou vody. Čisticí rotační kartáčkový
aplikátor odstraňuje nečistoty a nerovnosti pleti intenzivním,
ale přesto jemným způsobem. Díky důkladnému čištění získáte
zpět zářivou, jemnou a hladkou pleť.

ultrazvuková špachtle
•

Přenosná ultrazvuková špachtle pomáhá při odstranění
pleťových problémů. Bezbolestně čistí pleť do hloubky, projasňuje
ji, oslabuje pigmentaci, minimalizuje póry, vyhlazuje vrásky
a zlepšuje texturu pleti. Speciální pracovní hlavice obsahuje
kovovou špachtli a za pomoci ultrazvuku odstraňuje odumřelé
buňky rohové vrstvy. Přispívá k buněčné obnově pokožky

Vakuová diamantová mikrodermabraze
•

Pracuje na principu mechanického obrušování kůže pomocí
speciálních diamantových hlavic. Zároveň se za pomoci vakua
odstraňují nečistoty z pórů a odumřelé kožní buňky. Působení
vakua zlepšuje lymfatickou drenáž obličeje, stimuluje krevní
oběh a detoxikuje pokožku.
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PORE REFINER

Sérum pro zjemnění pleti

Z

načka être belle přišla na jaře s novinkou, která Vám pomůže k opětovnému získání krásné a zdravé pokožky.
Bezprostředně po aplikaci séra komfortním dávkovacím kapátkem propůjčí aktivní rostlinné látky pleti hladký
a matný vzhled bez lesku. Přírodní složky regulují produkci mazu a starají se o vyváženost obsahu hydratace a tuku
v jednotlivých pleťových zónách. Sérum obsahuje speciální účinné látky, které disponují maximálním efektem pro
zjemnění pórů a zmatnění pleti.

SPECIÁLNÍ ÚČINNÉ LÁTKY
Poreaway - z pryskyřice divokých pistáciových stromů (jejich domovinou je Řecko). Optimalizuje vzhled pleti v případě
mastné T-zóny a rozšířených pórů, prokazatelně zjemňuje póry,
reguluje produkci mazu a zmatňuje pleť.
Epidermist - zlepšuje vzhled pleti. Zdokonalující účinná
látka z planktonu vyhlazuje strukturu pleti, redukuje rozšířené
póry, vylepšuje obnovu buněk a stimuluje hyaluronovou syntézu.
Commipheroline

- anti-aging účinná látka ze stromu
guggul (indická myrha). Vyplňuje vrásky přírodní cestou.

Olej z perilly - asijský balíček síly s vysokým obsahem
omega 3 mastné kyseliny. Bohatý na vitamíny A a C, podporuje nepoškozený hydrolipidový plášť a udržuje hedvábný
povrch pleti.

novinka
SKIN THERAPY		
SÉRUM PORE REFINER

INTENZIVNÍ PÉČE
PRO HLADKOU A MATNOU
PLEŤ BEZ LESKU!
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NOVINKY V ŘADĚ SKINVISION
Denní krém pro suchou pleť
a liftingové elixír sérum

Denní krém pro suchou pleť
Denní krém řady Skinvision byl vyvinut speciálně pro potřeby suché
a zralé pleti. Tato bohatší varianta osvědčeného krému Skinvision
obsahuje arganové kmenové buňky a výživný avokádový olej. Hydratuje a kromě vyhlazujících peptidů obsahuje také kmenový komplex
buněk budoucnosti z arganu, jablka, hroznů a rododendronu. Anti-aging účinek krému je umocněn s každou aplikací. Suchá pleť získává
hedvábný vzhled, stává se pružnější a dochází i k viditelné redukci
vrásek. Pleť je zevnitř posílena i zpevněna. Pro mladistvě krásnou
a zářivou tvář.
Obsah: 50 ml

JAKÉ KMENOVÉ
BUŇKY BYLY
POUŽITY?
Jablko
• zlepšuje vitalitu a životnost kmenových buněk
• zpomaluje biologické stárnutí buněk
• urychluje regeneraci
Hroznové víno
• podporuje vitalitu a životnost kmenových buněk
• zvyšuje odolnost pleti proti UV záření
• chrání pokožku před stárnutím, způsobeným UV zářením
• stimuluje pleti vlastní obnovu buněk

LIFTINGOVÉ
EXPRESNÍ SÉRUM

Rododendron
• podporuje vitalitu a životnost kmenových buněk
• posiluje kožní bariéru
• chrání pokožku před klimatickým stresem

Okamžitě a intenzivně vypínací a vyhlazující liftingové
sérum. Exkluzivní mořské
účinné látky rychle a spolehlivě minimalizují různé typy
vrásek a hodnotné kmenové
buňky z arganu reaktivují přirozenou regenerační
schopnost mladé pokožky.
Obsah: 30 ml
Tajemství mladistvě
krásné pokožky se skrývá
v kmenových buňkách.

Aby došlo k zamezení předčasným známkám stárnutí pleti je
nezbytné chránit a uchovávat
vitalitu kmenových buněk pleti.
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Klinické studie potvrdily redukci vrásek až o 59 %. Pleť získává
mladistvě pevný vzhled - jako po
liftingu.

Rakovina prsu – onemocnění, které bychom neměli brát na lehkou váhu
Rakovina prsu, rakovina děložního čípku a rakovina tlustého střeva – patří dnes k nejzákeřnějším nemocem.
Dohromady mají tyto diagnózy ročně na svědomí v České republice na 6 500 lidských životů.
Od roku 1977, kdy začala být v naší republice onkologická
data podrobněji sledována, každoročně onemocní zhoubným nádorem prsu téměř vždy více žen než v roce předchozím. Jsou období, kdy se nárůst zpomalí nebo zastaví. To je
ale tehdy, kdy větší část žen využije screeningový program
pro včasný záchyt rakoviny prsu. Dojde k objevení časných
a optimistických stadií, kde je vysoká pravděpodobnost, že
se větší část žen ze svého zhoubného nádoru prsu zcela
uzdraví. Konečná neradostná pravda však zní: jestliže v roce
1977 onemocněly ročně čtyři tisíce žen, ani ne o čtyřicet let
později, v roce 2015, to už bylo téměř 8 000 pacientek za jeden rok.
Rakovina prsu je jedno z největších zdravotních rizik, kterému jsou ženy v současné době vystaveny. Toto riziko navíc
celoživotně stoupá s přibývajícím věkem.
Samotná diagnóza je velkým náporem na psychiku. V průběhu léčby je žena navíc často zcela vyřazena z pracovního procesu, a tak mnohdy zůstává bez finančních prostředků, bez
možnosti uhradit základní životní potřeby. Kromě propadu
příjmu s sebou onemocnění přináší i nárůst nákladů v souvislosti s léčbou. Potřebuje proto pomoc nejen psychickou, ale i materiální.
Složenky, splátky, účty a nákupy nepočkají. Je třeba se soustředit na léčbu a ne řešit, kdo zaplatí pravidelné závazky. Je třeba zajistit
pomoc do domácnosti, k dětem apod.
Materiální pomocí v této tíživé situaci může být pojištění. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. nabízí již několik let pojištění Lady Plus, které řeší finanční situaci bezprostředně po zjištění diagnózy a pokračuje s podporou v průběhu léčby. Lidé jsou ochotni připojistit se
na úraz nebo havárii, přitom statistiky ukazují, že například pravděpodobnost smrtelného úrazu při autonehodě je násobně menší,
než onemocnění rakovinou prsu. Pojištění na rizika související se vznikem rakoviny prsu znamená jistotu materiálního zabezpečení
v době, kdy je to skutečně potřeba. V této situaci už často jde o základní potřebu zabezpečit rodinu, mít prostředky na běžné platby.
Od finanční jistoty se totiž odvíjí i duševní klid, který je v souvislosti s bojem s rakovinou nesmírně důležitý.
Z hlediska prevence je velice užitečné využít nabídky screeningu. Zdravotní pojišťovna uhradí preventivní screeningové vyšetření
prsu jednou za dva roky každé ženě od 45 let.
V České republice dokonce není pro preventivní vyšetření prsů omezená horní věková hranice. Na screeningovou mamografii proto
může bezplatně přijít i seniorka v jakémkoliv věku.
Lady Plus – parametry pojištění
Pojistit se může každá žena ve věku od 15 do 65 let, která doposud rakovinu nemá, přičemž pojištění trvá po neomezenou
dobu, to znamená, že nezaniká dosažením určitého věku.
Pojištění se vztahuje nejen na rakovinu prsu, ale i na rakovinu ženských orgánů, pojištění tedy řeší i rakovinu děložního čípku,
která se vyskytuje také velice často, a dále tlustého střeva a konečníku.
Plní se dle zvolené pojistné částky:
při diagnóze 200 000 až 500 000 Kč,
po dobu léčení 5 000 až 25 000 Kč měsíčně (až 12 měsíců),
při operaci dalších 100 000 nebo 200 000 Kč,
je možno si sjednat Second Opinion – druhý lékařský názor na postup léčby s možností osobní konzultace jakéhokoli nádorového onemocnění, který je zpracován v renomovaném zdravotnickém zařízení.
Cena pojistného se odvíjí od věku pojištěné při vstupu do pojištění.
U nejmladší věkové hranice (15 – 24 let) začíná měsíční pojistné od 118 Kč, pro vstupní věk 45 – 54 let pak od 260 Kč měsíčně.
Výše pojistného se mění podle zvolené varianty a výše pojistných částek.
Výše pojistného se s přibývajícím věkem nezvyšuje – zůstává po celou dobu pojištění stejná.
Za preventivní gynekologické vyšetření je poskytována trvalá sleva 10 %.
Z pojištění jsou vyloučeny případy, kdy bylo diagnostikováno nádorové
onemocnění před počátkem pojištění.

www.zdravi.cz
www.ladyplus.cz
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NOVINKY derma.cosmetics Dr. med.
Christine Schrammek pro jaro a léto 2016

P

restižní kosmetická značka derma.cosmetics Dr. Schrammek byla vyvinuta v rámci nejmodernějšího
dermatologického výzkumu lékařkou Dr. med. Christine Schrammek-Drusio. Velký důraz je kladen na použití
high-tech účinných ingrediencí v kombinaci s ověřenými přírodními ingrediencemi. Cílem všech řad péče o pleť je
nabídnout řešení pro celou řadu kožních problémů.

BB PERFECT BEAUTY FLUID

UV ochrana

korekce tváře
hydratace
dostupnost
ve 3 odstínech

Na letošní sezónu pro nás derma.cosmetics Dr. Schrammek připravila tři skvělé inovativní výrobky. Prvním je BB krém s novou recepturou BB PERFECT BEAUTY FLUID
SPF 15. Nový účinek BB PERFECT BEAUTY fluidu je v grafice známý jako „rozostření“ vytváří vizuálně dokonalou pleť. Tato technika se používá v portrétní fotografii
a digitálních úpravách. Díky nové patentované technologii RonaFlair® je uplatněn
efekt lehkého „rozmazání“, který pleť dělá měkčí, hladší, perfektní. S novým BB PERFECT BEAUTY fluidem tento efekt není již jen digitálně uplatněn na retušovaných
fotografiích, ale přímo na naší pleti.
S

m
ide
flu

DAILY HYDRA FORCE

Bez BB fluidu

Beige - béžová

B

Light - světlá

B

Tó
no

rozostření

vá

ní

& UV ochran

A

NOVINK

m
S efekte
ní
rozostře

Peach - broskvová

Třetí novinka tohoto jara je DAILY HYDRA FORCE - multiaktivní hydratační fluid se SPF 15, který
rozšiřuje velmi úspěšnou novou řadu HYDRA MAXIMUM. Je to produkt vhodný pro klienty, kteří chtějí
jednoduchou péči s multifunkčním účinkem. Fluid Daily Hydra Force poskytuje pleti optimální úroveň
vlhkosti, stimuluje obnovu buněk, podporuje pružnost a pevnost pleti. Obsahuje účinné látky jako výtažek
z pšenice, sójové bílkoviny, panthenol, mořský kolagen a vitamíny A a E. Má významný účinek proti volným
radikálům a chrání pleť před UV zářením pomocí OF 15. Je vhodný pro všechny typy pleti. Má příjemnou,
lehkou nemastnou texturu a rychle se vstřebává, optimálně se hodí také jako základní péče pod make-up.
Díky své lehkosti a všestrannosti je vhodný také jako pleťová péče pro muže.
Ě

PURE SKIN CLEANSING FOAM
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Pro více místa ve své kosmetické taštičce využijte vynikajících účinků osvěžující čisticí pěny Pure Skin
Cleansing Foam. Má výborné čistící a tonizační vlastnosti, po jejím použití stačí nanést na pleť jen Váš
oblíbený krém a můžete jít. Dokonale odličuje make-up a perfektně připravuje pleť na následnou péči.
Obsahuje hodnotné rostlinné výtažky a chrání pleť před vysušením. Výsledkem je krásná zářivá pleť. Pro
své multifunkční využití je ideální na cesty.
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Užijte si krásné léto s cestovními mini
produkty Dr. med. Christine Schrammek

Chcete ušetřit
místo na cestách
ve své kosmetické
taštičce? Pak pro
Vás máme skvělé
tipy!

Vybírat si můžete i z nabídky cestovních
balení Vašich oblíbených pleťových
krémů...

bo B

...ne
ĚLÉ
V
K
S
NA
Y
P
I
T
O
LÉT

Více informací Vám podá Vaše
obchodní zástupkyně nebo
firma.

15 ml

15 ml
15 ml

15 ml

15 ml

SUPER SOFT CLEANSER

HERBAL CARE LOTION

Čisticí mléko obsahuje hodnotné oleje z jojoby a avokáda, jemně pleť čistí a chrání ji před
dehydratací. Složení je obohaceno také o zklidňující výtažky z měsíčku a bisabololu. Skvěle
odstraňuje oční make-up. Mini balení mléka
oceníte zejména na cestách.

Jemné pleťové tonikum s vybranými bylinnými
výtažky a zklidňujícím panthenolem osvěžuje
a hydratuje pleť po jejím vyčištění. Tonikum se
hodí i pro velmi citlivou pleť, zanechává hedvábný pocit. Pro výjimečně svěží zážitek lze zvláště
v horkých letních dnech uložit i do ledničky.

50 ml

50 ml

SENSIDERM CLEANSING
SOLUTION

20 ml

ů

ém
B kr

ALL DAY BODY LOTION

Sensiderm Cleansing Solution Vám nabídne hned
tři ošetření v jednom - odlíčení, tonizaci a odstranění očního make-upu. Obsahuje micelární technologii a je vhodný i na citlivou a podrážděnou
pokožku.

15 ml
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Zvláště v létě oceníte hlavní výhody tohoto úžasného tělového krému s jemnou konzistencí. Jeho
složení se lehce nanáší a rychle se vstřebává. Stačí
tedy nakrémovat pokožku, obléct se a jít. Krém
nezůstává na oblečení, pokožka není mastná ani
lepivá, což oceníte zejména v horkých letních měsících, kdy oblečení bývá jemnější a tenčí. Vaše pleť
je po použití krému sametová a hedvábně jemná.

SUPER
BEAUTY
MASK

INKY ABINY!
V
O
N
DO K
Ě
N
V
LUZI

EXK

PRO ČISTOU, SVĚŽÍ
A HLADKOU PLEŤ!

OKLUZE

Zakrývá pleť jako lehký film a umožní lepší
vstřebání aktivních látek.

SLUPOVACÍ EFEKT

Dermatologická ošetření často využívají
okluzivního účinku, aby došlo k posílení
účinků vstřebávaných látek. Díky tomu
pronikají lépe do pokožky a jsou účinnější
látky, které jsme předtím nanesli na pleť ve
formě ampule, masky nebo séra. Pokožka
ale zůstává hydratována, neboť maska
nepropouští vodu.

ILUSTRACE VSTŘEBÁNÍ AKTIVNÍCH LÁTEK
BEZ A S POUŽITÍM SUPER BEAUTY MASKY
(SBM)
Bez aplikace SBM
propustnost vody

SUPER BEAUTY MASK
Multifunkční maska: jeden výrobek, různé
aplikace:
• pomáhá aktivovat a revitalizovat pleť
• pomáhá zlepšit pružnost pokožky
• vylepšuje tón pleti
• pomáhá zpevnit kontury obličeje
• podporuje rovnoměrný vzhled pleti
• má vitalizační, čistící, zpevňující,
zjemňující a posilující účinek

Stratum
corneum
Stratum
granulosum
Stratum
spinosum

zahřívá

Podporuje oběh
krve a absorpci
kyslíku

Podporuje
metabolismus
buněk

S aplikací SBM
nepropustnost vody

Hydratace

PRO VŠECHNY TYPY PLETI
• pomáhá podpořit oběh krve a stimulaci
metabolismu
• je vytvořen na přírodní bázi, bez obsahu
agresivních chemických látek
• dopomáhá k lepší vstřebatelnosti aktivních látek
• poskytuje pleti zdravě vypadající a svěží vzhled

s přírodními
látkami

Aplikace SBM
Ampule/sérum/maska

Zlepšuje absorpci
aktivních
látek
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NATURAL
WARMING
FLUID

Přírodní zahřívací pleťový fluid podporuje mikrocirkulaci a prokysličení pleti, stimuluje metabolismus a zvyšuje vstřebávání účinných látek.
Přirozeným zahříváním pleti pomocí výtažku
ze zázvoru se otevírají póry bez potřeby použití
vapozonu nebo agresivních látek. Extrakt ze zázvoru slouží jako přírodní a vysoce účinný zdroj
tepla. Při jeho použití nedojde k přehřátí kůže
a nejsou poškozovány cévy. Tento kosmetický
produkt je určený výhradně pro použití v salonu
a vkládá se jako samostatný krok mezi čištění
pleti a aplikaci účinných látek. Díky použití tohoto aktivačního fluidu je po ošetření pleť svěží,
vitální a zářivá. Díky tomu, že je zahřívání dosaženo přírodním způsobem, je fluid vhodný dokonce i na citlivou pleť.

MELA WHITE SPOT DUO

Í
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INTENZIVNÍ OŠETŘENÍ PRO
NEROVNOMĚRNOU BAREVNOST PLETI

Inovativní kombinovaný výrobek představuje koncentrovanou péči pro redukci získáné hyperpigmentace a proti
stařeckým skvrnám. Mela White Spot Duo se skládá z Mela White Liquid a ze Super Beauty masky.
Hyperpigmentace může být redukována zvláště efektivním
způsobem pouze ve dvou krocích:
Krok 1: aplikujte MELA WHITE LIQUID na pokožku
postiženou hyperpigmentací a nechte působit.
Krok 2: na vrstvu aplikujte SUPER BEAUTY MASK a nechte
působit 10-15 minut, dokud se nevytvoří pevný film. Můžete
nechat působit i přes noc. Poté jednoduše film sloupněte.

MELA WHITE LIQUID
KYSELINA
HYALURONOVÁ

VÝTAŽEK
Z OKURKY

VITAMÍN C

VITAMÍN C

PANTHENOL

VÝTAŽEK
Z LÍPY
NIACINAMID
ILLUMISCIN®

CO NABÍZÍ MELA WHITE SPOT DUO?
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

VÝTAŽEK Z IBIŠKU

•

•
•

profesionální okluzivní ošetření pro lepší absorpci aktivních látek,
také na doma
ideální pro zářivou, bezchybnou a rovnoměrnou tvář
viditelnou redukci hyperpigmentace a stařeckých skvrn
inovativní produkt proti získané hyperpigmentaci
optické zesvětlení barevných nerovnoměrností pokožky a podporu
rovnoměrného vzhledu pleti
redukci tvorby enzymatické tyrosinázy, která je zodpovědná
za změny barvy kůže
bez parabenů, emulgátorů obsahujících PEG, minerálních olejů,
silikonů a barviv
snášenlivost pleti je dermatologicky potvrzena
43
43

lehká a nemastná tekutina
obsahuje vysoce koncentrovaný vitamín C v kombinaci s látkou Illumiscin®
a niacinamidem, výtažkem
z ibišku, kyselinou hyaluronovou a panthenolem
pomáhá zabránit syntéze
melaninu
rozbíjí melaninové vazby
jemně odstraňuje existující pigmentaci, barevné
nerovnoměrnosti a tmavé
skvrny
redukuje buněčný odpad lipofuscin

Exclusive Beauty Clinic www.exclusivebeauty.cz
salon@exclusivebeauty.cz
Francouzská 28
+420 608 230 633
120 00 Praha 2

NOVÁ PLEŤ ZA 5 DNÍ
Zkušenosti ze salonu

Ž

e je kosmetika Dr. med. Christine Schrammek celosvětově uznávanou metodou jsme se dozvěděli již v minulém čísle našeho časopisu. Nyní přinášíme zkušenosti
s touto metodou od naší klientky, kvalifikované kosmetičky
s dlouholetou praxí, paní Oksany Chaloupkové, která tuto
metodu ve svém salonu Exclusive Beauty Clinic již řadu let
úspěšně provádí.

Majitelka a zakladatelka estetického centra Exclusive Beauty Clinic, paní Oksana Chaloupková, pracuje s kosmetikou Dr. med.
Christine Schrammek již několik let a jak sama uvádí, díky této
metodě bylo možné dosáhnout mnoha vynikajcích výsledků.
Green Peel® bylinné peelingové ošetření se stalo zároveň jednou
z nejoblíbenějších procedur jejích stálých zákaznic.

GREEN PEEL®
CLASSIC
Totální obnova pleti

GREEN PEEL®
FRESH UP
Rozjasněte Vaši pleť

GREEN PEEL®
ENERGY

Z PRAXE!

„Green Peel® jako jedna z mála nejúčinnějších procedur zaručeně funguje nejen na pleť, které navrací
jeji čistotu, pružnost a zdravý vzhled, ale i na pokožku celého těla, která trpí problémy se striemi po
hubnutí nebo po porodu a poradí si i s akné na zádech nebo ramenou.“ Paní Oksana zároveň potvrzuje,
že výsledek je viditelný již po prvním ošetření. „Kombinace unikátních rostlinných složek se vpracuje
do pokožky speciálními masážními pohyby, které přivádí pokožku k jejímu odlupování. Hlavní roli tak
hraje rostlinný komplex účinných látek, jehož jednotlivé komponenty se vzájemně doplňují. Díky tomu
pak můžeme dosáhnout požadovaných výsledků.“

Restartujte svou pleť

Při jakých problémech se používá Green Peel®
bylinné peelingové ošetření?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oksana Chaloupková, majitelka a zakladatelka
salonu Exclusive Beauty Clinic

šedivá neprokrvená pleť
hyperpigmentace
aknózní, mastná a nečistá pleť
pokožka s velkými póry
při jizvách (po akné, popáleninách, ...)
stárnoucí, ochablá, vrásčitá a sluncem poškozená
pokožka
při striích po těhotenství a po hubnutí
při akné a po pigmentových skvrnách
po akné na zádech a ramenou
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ÚŽASNÉ VÝSLEDKY OŠETŘENÍ
GREEN PEEL®
V Jesenici proběhly na jaře dvě velká školení Green Peel,
přičemž o jejich úspěchu svědčí také skutečnost, že se
pokožka klientek začala loupat již brzy po aplikaci bylinného
peelingu.
DOPORUČENÍ
•
•
•

•
•

nejméně měsíc po proceduře neprovádějte žádný peeling
své pleti
až do pátého dne ošetření (Beauty Finish) nesmí přijít
pokožka do kontaktu s vodou
až do svého Beauty Finish ošetření nenanášejte na pleť
žádný make-up ani pudr, smíte si líčit pouze rty a oči,
místo make-upu používejte vhodný odstín Blemish Balm
nedoporučuje se opalování v soláriu a v přírodním
prostředí
doporučuje se používat vysoce kvalitní krémy s OF

Fotografie ze salonu
po ošetření paní Oksanou Chaloupkovou.

Vizuální výsledky po vykonání procedury
GREEN PEEL®:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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barva pleti je výrazně zlepšena
působí protizánětlivě, vyhlazuje vrásky
dochází ke zrychlení metabolismu
zmenšuje póry a regeneruje pokožku
účinně odstraňuje hyperpigmentaci
pleť je rozjasněná a čistá
pokožka je měkká, sametová, vypnutá
kontury obličeje jsou výrazně obnoveny
dodává pokožce pružnost
dochází ke slupování pokožky bez vyssušení
je vhodný pro všechny typy pleti bez ohledu na věk

GREEN PEEL® HERBAL
BEAUTY TREATMENT

Jedinečná síla přírody pro krásnou pleť

J

iž desítky let je evropsky velmi
uznávaná metoda GREEN PEEL®
– síla přírodní krásy a totální regenerace pleti, která je výsledkem padesátileté tradice a moderních výzkumů
Dr. med. Christine Schrammek-Drusio, dermatoložky, kožní specialistky
a expertky na anti-aging. Avšak pokud
i Vy sama potřebujete o něco více pozornosti, nejen tedy Vaše pokožka, pak
vyzkoušejte ošetření Herbal Beauty!

Ošetření Herbal Beauty Treatment vycházejí z filozofie GREEN
PEEL® a tradice bylinkářství. Vybrané byliny a přírodní
ošetřovací metoda bez přidaných chemických látek jsou
charakteristické pro toto rozmazlovací ošetření. Avšak narozdíl
od GREEN PEEL® nedochází k peelingovému efektu před ani po
ošetření. Zde bylinky pomáhají (ale neobnovují) Vaší pokožce
v mnoha jejích funkcích, dokonce i v případě problematických
stavů pleti. Bylinné beauty masky jsou namíchány těsně před
ošetřením, proto je jejich konzistence výjimečná. Jedná se o
pěnu, která působí skvěle na Vaší pokožce, je na dotyk velmi
příjemná a navozuje relaxační pocit.
„Naše bylinné beauty masky jsou jednoduše aplikovány na pokožku, není zapotřebí jejich vmasírování do pleti“, vysvětluje Dr. med.
Christine Schrammek-Drusio s odkazem na princip. „Pěna je velmi
lehké konzistence, proto dovoluje pleti optimální vstřebání účinných
látek.“ Bylinná pěna zůstává na obličeji 10 minut a poté je jemně
odstraněna.
Značka, která definitivně propojuje medicínu a sílu přírodních
látek v sofistikovaných řadách GREEN PEEL® HERBAL BEAUTY
TREATMENT má jasně daný cíl pomoci obnovit zdravou,
krásnou pleť. Počínaje péčí o normální až citlivou pleť s účinnou
relaxací a hydratací až po řešení speciální kožních problémů jako
je nečistá pleť nebo zralá pleť s potřebou regenerace a oživení.
Přírodou inspirované pečující rituály můžete Vašim zákaznicím
nabídnout díky novým jedinečným Herbal Beauty maskám.
Omlazující, čisticí nebo relaxační – tři nové Herbal Beauty masky
využívají čisté, sušené a pulverizované bylinky. Přírodní péče –
bez peelingového účinku a ve formě hebkého prášku, který se ve
spojení s teplou vodou a panthenolovou pěnou mění v zážitek
s čistě přírodní detoxikační uvolňující maskou.
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Bylinné Herbal Beauty masky jsou individuálně vytvořeny
v souladu se specifickými potřebami jednotlivých typů pleti.
Nechte své klientky vyzkoušet mimořádný smyslový zážitek
- uklidňující teplo, krémovou texturu bylinných masek
a čistě přírodní vůni, aby se mohly uvolnit po hektickém
dni. Spolu s účinnými přírodními látkami bude mít
ošetření pozitivní vliv na jejich pleť i na jejich spokojenost
a psychické uvolnění. Abyste mohli tyto produkty a ošetření
cíleně používat a úspěšně prodávat, podporujeme Vás
odbornými produktovými a specializovanými školeními
i různými marketingovými materiály. Čím lépe budete
vyškoleni a čím více detailních informací o produktech
GREEN PEEL® HERBAL BEAUTY TREATMENT budete
mít, tím úspěšnější budete.
Přehled GREEN PEEL® HERBAL BEAUTY
TREATMENT masek:
RELAX - pro jemnou citlivou, podrážděnou
a neklidnou pleť
VITAL - pro zralou pleť s vysokými nároky
PURE - pro nečistou mastnou pleť
se sklony k zánětům

DUBAJSKÉ MOMENTY

Mezinárodní setkání distributorů
kosmetiky Dr. med. Christine Schrammek

U

příležitosti mezinárodní výstavy v Dubaji se uskutečnilo pravidelné setkání distributorů pleťové kosmetiky
Dr. med. Christine Schrammek ve dnech 15.-18. května 2016.

Zahájení celého meetingu a přivítání všech distributorů se ujala
osobně Dr. med. Christine Schrammek-Drusio. Po jejím přivítání se
ujal slova syn paní doktory, současný ředitel firmy - pan Alexander
Drusio. Ve svém vystoupení vyzdvihl úspěšný rok 2015, kdy se
podařilo navýšit produkci o více než 8 %, a to hlavně díky exportu
(věříme, že i Revolution Hair přispěl malým dílem k tomuto
úspěchu). V další části své prezentace se pan Drusio věnoval
představení nových produktů, které jsou již připraveny k distribuci
vč. výhledu až do konce roku 2017, když se můžeme těšit např. na:
•
•
•

Anti-Pollution Day Cream,
Anti-Pollution Day Ampoule,
Oily Ampoule,

ale hlavní hvězdou roku 2017 bude Blemish Balm Cream, který příští
rok oslaví již 50 let úspěšných prodejů. K tomuto výročí chystá firma
velké překvapení. Součástí setkání byly i prezentace distributorů
(Velká Británie, Belgie, Holandsko, Taiwan) a výměna zkušeností
s produkty dr. Schrammek. Věřím, že jsme si přivezli mnoho
zajímavých nápadů a postřehů. Během setkání nám byl představen
i nový projekt GREEN PEEL® - Beauty 2 Go, což je prakticky kratší
a zároveň levnější varianta ošetření GREEN PEEL® Fresh Up, určená
i pro mladší klientky pod věkovou hranicí 30 let. Ošetření GREEN
PEEL® Beauty 2 Go je prezentováno jako startovací a seznamovací
ošetření s GREEN PEEL®. Součástí tohoto projektu jsou i nové
promo materiály, určené přímo pro prezentaci Beauty 2 Go.
Během programu představila technoložka Jasmin Grosch i jedno
z nových ošetření, použila a prezentovala nové produkty. Tato
ošetření budou součástí semináře, které proběhne s Jasmin Grosch
v Praze ve dnech 21. a 22. září 2016.

Společné foto distributorů z celé světa. V popředí paní
doktorka Christine Schrammek s dcerou.

Chystané překvapení pro příští rok - nová řada GREEN PEEL®
Beauty 2 Go.

Během našeho setkání jsme měli možnost seznámit se i se
sympatickou nejmladší Dr. med. Christine Schrammek-Drusio,
třetí v řadě, jež je vnučkou zakladatelky firmy Dr. med. Christine
Schrammek, která již dokončila studia a aktivně se zapojila do
nových projektů a chodu firmy.
Poslední den odpoledne se všichni účastníci vydali na úžasný výlet
do pouště a na pouštní safari. Děkujeme firmě Dr. med. Christine
Schrammek, že jsme se mohli setkání v Dubaji zúčastnit.
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Pan Alexander Drusio se svou maminkou a pokračovatelkou
značky Dr. Schrammek, paní Christine Schrammek-Drusio.

VÍKendový relax
s kosmetikou Être belle
Užijte si příjemný víkend s novinkami être belle pro podzim a zimu 2016/2017. Hlavní součástí programu
bude školení evropsky uznávanou školitelkou Petrou Kruse v sídle německé společnosti ve Fleinu.

Načerpejte novou inspiraci a spojte příjemné s užitečným.
Termín:
Místo: 		

12.-15. 10. 2016
Flein, Německo

PRO VIP
KLIENTKY

Bližší informace již brzy obdržíte od Vašich
obchodních zástupkyň nebo Vám je poskytnou:
ČR:

Denisa Pucholtová, tel.: +420 775 775 140
denisa.pucholtova@revolutionhair.cz

SR:

Eva Kurhajcová, tel.: +421 908 799 267
eva.kurhajcova@revolutionhair.sk

Program:
•
•
•
•

novinky v řadě Skinvision
inovace řady Purewhite
nové přípravky dekorativní kosmetiky
a mnoho dalšího!
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