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FIREX
FIREX představuje nejinovativnější vyjádření
avantgardy spojené s technologii s použitím
LCD digitálního displeje. Díky pokrokovému
zahřívacímu systému s keramickými prvky
se teplota okamžitě zobrazí na displeji.
Elektronické komponenty citlivě reagující
na tlak jsou schopny přesně, rychle a
kontrolovaně předehřát špičky aplikačních
kleští. Tento nový přístroj s jednoduchým
a pohodlným ovládáním usnadňuje
docílit lepších výsledků aplikace vlasových
pramenů. Je vytvořen s pomocí vysoké
kvality materiálů a kabelu aplikačních kleští
potažených silikonem

Cena od 9 890 Kč/365 €
Akční nabídka 12/2015
od 7 990 Kč/298 €

Vážení obchodní přátelé, milé klientky a klienti,

d

ovolte, abychom Vám představili náš nový firemní časopis - Revolution Hair & Beauty. Jeho posláním bude přinášet na
Vaše salony novinky ze světa Hair & Beauty, se kterými se můžete potkat u nás na firmě. Nové módní trendy - kolekce,
připravované předními evropskými stylisty v čele s mnohonásobným mistrem světa v účesové tvorbě, panem Gigim Gandinim,
novinky z bohatého sortimentu pleťové, dekorativní a vlasové kosmetiky, postupy step by step, dění v naší firmě, pozvánky
na akce pořádané pro Vás, naše klientky a klienty. Kromě již zavedených a Vám dobře známých značek etablovaných na
našem trhu, jako je vlasová kosmetika Vitality´s a prodlužování vlasů Hair Extension SHE by So.Cap, postupně rozšiřujeme
nabídku našeho sortimentu o další značky. Proto bychom Vás rádi uvnitř našeho časopisu seznámili s nejvýraznějšími z nich.
První z nich je profesionální německá pleťová kosmetika dr. Schrammek, která je postavena na odborných znalostech paní dr.
Schrammek, která své zkušenosti z lékařské praxe přenesla do kosmetických produktů mimořádné kvality a vysokého účinku
na pleť. Druhou značkou, i když je v našem sortimentu téměř 5 let, je značka Alfaparf. Za poslední rok doslova změnila vše od
základů. Všechny novinky, které Vám představujeme v tomto čísle patří mezi top produkty v daném segmentu. Je toho mnoho,
co bychom Vám chtěli v našem časopise představit. Berte prosím toto číslo jako první, zkušební, a budeme rádi za Vaše ohlasy.
Přejeme Vám pohodový konec roku 2015, klidné a spokojené Vánoce a těšíme se na shledání v roce 2016, na našich akcích pro
Vás, pro naše klientky a klienty.
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Trendy ve Veroně

MÓDNÉ TRENDY Z VERONY
Kolekcia jeseň/zima 2015/2016

T

ak ako každú sezónu sa naši technológovia
Akadémie Gandini Praha - Richard Čonka,
Zuzana Beňová a Adriana Benešová mali tú česť
zúčastniť na veľkolepej vlasovej show v romantickom
meste Verona.
Show bola tak ako vždy, aj teraz veľmi emotívna,
ale hlavne v mnohom inšpiratívna pre viac ako 500
kaderníkov sediacich v hľadisku. Na pódiu Gandini
Team predstavil aktuálnu kolekciu jeseň/zima 2015/16
s názvom New York Seduction (viz s. 6-11).
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Školení se značkou Vitality´s v Turíně

SEMINÁR PRE ZAČÍNAJÚCE KLIENTKY
SO ZNAČKOU VITALITY´S, Turín, 2.-5. 10. 2015

N

aše začínajúce klientky mali možnosť
zúčastniť sa školenia a prehliadky fabriky
priamo v talianskom Turíne. Za štyri dni plné
zaujímavého programu mohli vidieť samotnú
výrobu produktov a chemické laboratórium a v
školiacom centre sa zúčastnili školenia produktov
a techník melírovania od talianskej technologičky
Vitality´s - Adele Galleani. Samozrejme neboli tieto
dni len o práci a tak naše klientky si mohli vychutnať
aj čaro mesta Turína a Milána.
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Nová kolekce AGP

Nová kolekce Akademie Gandini
New York Seduction
kolekce podzim-zima 2015/2016
Styl je umění, vášeň a technika jsou nástrojem k vyjádření

N

ew York je město, které nikdy nespí, složité, obrovské, fascinující, jedinečné.
Melting pot (tavící kotlík) ras a kultur, který nás fascinuje nebo děsí, ale nemůžete na
něj zapomenout. Růžové červánky korunují mrakodrapy jako kouzelné skříňky na noční
sny, které vzdorují realitě všedního dne. Záblesky slunce na křišťálových průčelích tříští na
chodníky střepiny světla a kužele stínů.
Ideální scéna pro ženu a muže Gandini kolekce podzim/zima 2015/2016. Hvězdy
městského oportunismu jsou ideálními interprety nového městského stylu, který žádá
praktičnost, ale zároveň i kouzlo, neustále v rovnováze mezi adrenalinem a intimitou.
STŘIHY
Jemné a proměnlivé nové střihy bez extravagance rámují obličej. Základní stupňování
a zvýrazňující sestříhání vytváří univerzální linie, které nacházejí hlavní bod v ofině.
Prodloužená jako pramen ve střední délce, sestříhaná od vrcholu hlavy u těch nejkratších
střihů nebo uprostřed, kde je součástí střihu u dlouhých vlasů. Jemné prodloužené ofiny až
nepatřičné pro muže, městského dandyho s vášní pro detail. Chceme, aby si naše žena vždy
udržela dotek glamouru i při stovkách každodenních úkolů. Moderní svádění, městské a
aktivní, jako lady dell'upper class (žena z vyšší společnosti) v každodenním městském boji.
Dnešní život je pro všechny náročnější, všichni jsme bojovníky ve městě, s každodenními
výzvami. My, všichni z akademie Gandini, se snažíme o to, aby naše zákaznice snadněji
vyhrávaly alespoň v kráse.
BARVY
Mrakodrapy New Yorku, současné katedrály ze skla a oceli, odrážejí světlo při západu
slunce jako obrovský kaleidoskop. A právě tito giganti horizontu byli inspirací pro kolekci
barev New York Seduction.
Grafitová ocel, amarantové záblesky a modrofialová záře jsou nejvíce cool detaily ke
studenému základu této sezóny: nejnovější odstíny kaštanové Marsala a blond Glacé.
Pro odstíny Marsala je v nabídce celá paleta červených, od měděné po fialovou, od teplé
hnědé po fuchsiovou. Pro odstíny Glacé jsme si vyhráli s béžovou, popelavou a perleťovou.
Oba odstíny byly vytvořeny na základě mistrovské vícebarevné textury díky technice
panelu (fólie) s prostřihy, která je profesionální barvicí metodou Gandini pro kreativitu
a jedinečnost.
VÝČESY
Volné pohyby, silné prameny, velké objemy vlasů posunuté dozadu: toto jsou hlavní stylistické směry kolekce výčesů Gandini podzim zima 2015/2016. Kromě „rubber chain“ dvě
nové techniky: „rubber eight“ a hlavně „rubber gioello“, které naznačují výrazný návrat
pramene s drahými doplňky pro svatební účesy, kterým je věnováno zvláštní místo v kolekci. Na večer je určen mladší look se stočenými prameny, ideální pro večerní návštěvu
Metropolitní opery v New Yorku.
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Postup střihu

Postup střihu

1.

2.

e školení ve Veroně přijeli naši technologové plni inspirace a nových nápadů.
Nová kolekce a s ní spojené nové střihy, barvy a výčesy. Jeden střih pro Vás
připravil i Richard Čonka, umělecký ředitel Akademie Gandini Praha. Stejný
střih je prezentován i na profesionální fotografii na předcházející straně.

1. Rozdelenie strihu: ofinová
časť rozdelená do trojuholníka,
bočné partie oddelené od ucha
smerom do tváre, cestička na
stred, trojuholník na korunnej
časti hlavy, zadná partia oddelená horizontálne od ucha k
uchu na zátylku, spodná časť
pod zátylkom.

8.

2. Vytvoríme si základnú
dĺžku strihu. Sčešeme vlasy
prirodzene a celú partiu odstrihneme dorovna, približne
2,5 -3 cm pod koncom rastu
vlasov.

9.

9. Trojuholník na ofinovej
časti si načešeme na stranu
cestičky. Prameň vytáčame do
tvare a zastrihneme diagonálne. Tým sa nám strana prirodzene predĺži.

10.

10. Učešeme vlasy do tvaru
účesu a upravíme dĺžky.

11.

11. Pre zjemnenie účesu vlasy načešeme odspodu z nadvihnutím a prestriháme technikou cik - cak.

3.

3. Spustíme si ďlšiu partiu na
zátylku. striháme od stredu na
ľavej aj pravej strane v diagonálnych oddeleniach podľa už
určenej dľžky.

4.

4. Snažíme sa načesávať
oddelenia smerom do zadu
čím si predlžujeme predné
partie účesu.

5.

6.

7.

12

Z

5. Trojuholník na korunnej časti hlavy si sčešeme
a rozdelíme na dve časti. Na
ľavej strane si vlasy načešeme
dozadu a ostriháme podľa
spodnej dĺžky. Takto ostriháme aj pravú stranu.
6. Načešeme si strednú časť do
zadu z jemným vytočením na
hor a zarovnáme konce strihom cik - cak.

7. Bočné partie striháme
v diagonálnych oddeleniach smerom do tváre pričom
prameň vyvraciame smerom
do predu. Striháme podľa ostrihanej dĺžky za uchom.

8. Po ostrihaní bočných partií
si vlasy načešeme kolmo nahor a prepojíme bočne partie
strihom cik - cak.

12.

12. Predchádzajúcou technikou zjemníme aj bočné partie.

13.

13. Pred...		

...a po strihu.

Novinky od Vitality´s

NOVINKY OD VITALITY´S
Intensive Aqua Filler

V

lasy se věkem a časem mění jak po fyziologické, tak po estetické stránce. Stejně
jako pleť. Vlasy jsou tenčí, křehčí, poréznější a mají méně lesku.

ˇ ˇ
Jaké mohou být príCiny?
• vnější faktory: smog, chemická léčba, sušení fénem, kartáčování a žehlení
• špatné návyky: nesprávná dieta, chaotický způsob života, užívání léků, hormonální
změny, stres
• fyziologické: stárnutí a fotostárnutí (způsobené sluncem)
Výzkumný tým Vitality´s vytvořil novou skupinu „Filler“. Je to první
ošetření Vitality´s s filler (vyplňujícím) účinkem, které obnovuje tvar
a plnost vlasů.
Hlavní aktivní složky jsou:
aktivní středomořské složky v termální vodě ze Spezzana - vzácná
směs antioxidačních výtažků z listů olivového stromu (40 %), pomerančů (30 %) a mandarinek klementinek (30 %) s hydratačním
a antioxidačním účinkem.
FILLER TECH:
posiluje poškozené oblasti. Peptid rostlinného původu, který
proniká do slabších částí vlasu a disponuje obnovujícími
vlastnostmi. Poškozená oblast kortexu je zevnitř posílená, kutikula
je kompaktní a vyplněná.

°

VÝTAŽEK Z FÍKu:
má vyhlazující a vyplňující účinek s nízkou molekulární
hmotností. To znamená, že vlas zůstane dostatečně hydratovaný,
přesně tak, jak potřebuje. Díky vysokému obsahu flavonoidů
a vitamínů (skupiny B a C) neutralizuje volné radikály a má
antioxidační účinek.

a výsledky?
• obnovení tvaru, objemu a lesku ve struktře vlasu
• vyplňuje poškozené oblasti, vlasy jsou silnější
• obnovuje rovnováhu proteinů ve vlasech

Řada pro muže - FOR MAN

N

a podzim letošního roku se objevuje zcela nová řada,
která je určena pro muže. Složení vybraných přípravků
je obohaceno o taurin, aminokyselinu, která je běžně přítomná
v našem těle a která stimuluje aktivitu vlasových kořínků,
čímž pomáhá prodloužit životní cyklus vlasů. Vlasy jsou
odolnější, a tím i méně náchylné na padání. Směs olejů
ze sladkých mandlí a meruněk hydratuje a je bohatá
na vitamín A, C a na mastné kyseliny. Příjemnou vůni
přípravkům dodává aloe vera.
Řada obsahuje kromě vlasových
výrobků také přípravky na a po
holení.
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Bright Shade

BRIGHT SHADE
Nová kolekce od Vitality´s

V

itality´s přichází na podzim 2015 s novou kolekcí, která se věnuje blond,
hnědým i červeným odstínům. Spolu s novými odstíny a technikami dovytváří perfektní look také souhra vhodných doplňků, která podporuje celkový
vzhled ženy inspirované značkou Vitality´s.

Blond Shade. Blond odstíny, zářivé a podmanivé jako podzimní

krajina. Intenzivní 3D blond barva, která je schopna prozářit celý
obličej a zvýraznit jakýkoliv styl. Perfektní barva pro ty, které chtějí
nechat zazářit svůj skrytý půvab s nonšalancí. Vhodné oblečení je
vyladěno do zlaté a černé barvy. První barva je dokonalá v doplňcích,
druhá je zvolena pro ideální kontrast k vlasům, které se stávají
opravdovou hvězdou outfitu.

Brown Shade. Od jemnosti koberečku z listí k hrubosti kůry stromů, od ranního rituálu se šálkem první kávy k

medu, na který máte chuť ještě před ulehnutím do postele... Tyto hluboké kaštanové tóny se hodí perfektně ke každému
střihu a podpoří přitažlivost jakéhokoliv stylu. Jeho půvab vynikne zejména v kombinaci s tóny, kterou jsou sladěny do
přírodních barev lesních houštin.

Red Shade. Syté a hypnotické jako chladný západ zimního slunce, jsou založeny odstíny této červené na přirozenosti
kaštanové barvy pro dodání neodolatelného vzhledu. Mezi přirozenou jednoduchostí odstínů inspirovaných drsnou
zimní krajinou se objevují nečekaně teplé odstíny, které dodávají smyslně ženský a tajemný vzhled. Tato barva dovoluje
vrátit se k velkým klasikám, kterým přidává doušek modernity a ohromujícího kouzla.

Technika Blond Shade

ení
Výsledek barv
í straně
na následujíc

Pre túto techniku potrebujeme 5 špeciálnych penových fólií, ktoré si
predtým nastriháme. A to nasledovne:
4x A

		

1x B

Vlasy si rozdelíme do 5 sekcií:
1. od ucha k uchu cez vlasový vír
2. prednú sekciu rozdelíme na cestičku, tak ako klientka nosí
3. zadnú sekciu rozdelíme horizontálne od špičky po špičku ucha
4. spodnú sekciu na zátylku rozdelíme na polovicu vertikálne
Začneme melírovať na zátylku. Na obe sekcie použijeme fóliu A.
Postupne prevliekame pramene cez nastrihané otvory. Začíname
zvrchu.
Fóliu A tiež použijeme na bočné partie, kde vynecháme na každej
strane približne 1 cm vlasov okolo cestičky.
Fóliu B použijeme na vrchnú zadnú partiu. Tým že táto fólia je nastrihaná opačne, nám zabezpečí prirodzený a jemnejší vzhľad
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Metamorphosis

PODZIM
2015
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„Chtěla bych zcela změnit svůj vzhled. Chtěla bych se vidět
JINAK.“
Kolikrát už jste na to pomyslela?

Ř

íká se, že žena mění svůj vzhled, když dochází v jejím životě k důležité proměně. Ať už je ale motiv jakýkoli, alespoň jednou za život si přeje změnit svůj vzhled,
střih i barvu vlasů každá žena. Na zkoušku nebo jen pro
vyjádření jiné stránky vlastní osobnosti. Nová kolekce Alfaparf Milano je určena pro všechny ženy, které si přejí
změnit svůj vzhled.
Společně s touto novou kolekcí přicházejí i nové způsoby
barvení a střihů. Alfaparf Milano představuje tři základní
typy proměn, u nichž nás krůček po krůčku vede proměnami tří žen. Od použitých odstínů barev, doporučených
poměrů míchání až po celý barvicí proces, střih a doporučenou domácí péči. Jako ochutnávku přinášíme v našem
časopise jednu z těchto úžasných proměn.

Objevte

Nová kolekce ALFAPARF MILANO
pro všechny ženy, které si přejí
změnit svůj vzhled.
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Metamorphosis

Ledová královna

Ze světle kaštanové k nejsvětlejší blond Irisé. Z klasického bobu ke krátkému střihu
Krátký střih, který působí velmi upraveně, avšak kterému je dodán i lehký
pohyb. Střih je zdokonalen neobyčejnou ledovou blond s de likátními
ledovými odlesky. Pro éterický a elegantní look, který je zároveň moderní
a odvážný.
Ideální pro: drobný tvar obličeje s porcelánovou pletí a modrýma očima.
ZÁKLAD
kořínky - střední blond
délky a konečky - světlá blond
POUŽITÉ VÝROBKY
Equipment
Supermeches+ No Ammonia
Evolution of the Color3:
novinka
9.2 nejsvětlejší blond Irisé
3 tmavý kaštan
410 grafitový korektor

POUŽITÉ SMĚSI
Směs 1: SUPER MECHES+ NO
AMMONIA smíchaný s oxidantem
20 vol., poměr míchání 1:2
Směs 2: barva 9.2 EOC smíchaná s
oxidantem 10 vol., poměr míchání
1:2
Směs 3: 15 g barvy EOC 9.2 + 2 g
barvy EOC 410 + 1 g barvy EOC 3
smíchaný s oxidantem 10 vol., poměr
míchání 1:2

Oxidant Alfaparf Milano 10 a 20 vol.

Postup barvení
1.		 2.		 3.		 4.		 5.		 6.		 7.

6. Následně aplikujte Směs 3 na oddělený trojúhelník
na ofině.

1. Rozdělte vlasy
do čtyř sekcí.

2. Aplikujte Směs 1 na
kořínky. Postupujte v
tenkých sekcích pro
zajištění rovnoměrné
aplikace.
„V tomto případě dochází nejprve k aplikaci
ke kořínkům, protože
modelka měla už polovinu délek zesvětlenou
předcházejícím barvením. V případě přírodní
barvy by bylo odbarvení
aplikováno nejprve na
délky a konečky a následně až ke kořínkům.“

3. Nyní pokračujte
aplikací do poloviny délek a na konečky. Vždy postupujte po tenkých
sekcích pro zajištění rovnoměrné
aplikace.
Nechte
působit,
dokud nedosáhnete velmi světlé
žluté.
Následně
vlasy umyjte šamponem SDL Recontruction. Poté
vlasy osušte.

4. Rozděljte vlasy
do sekcí, jak je ukázáno na obrázcích.

5. Aplikujte Směs
2 na zbytek vlasů.
Postupujte od kořínků směrem ke
konečkům.
Pracujte vždy kolem
předem oddělené
sekce.

7. Aplikace barvy
je u konce. Použijte
alobal a vatu pro
oddělení sekce od
základního barvení, abyste zaručili
precizní výsledek.
Nechte působit 30
minut. Opláchněte a umyjte vlasy
šamponem
SDL
Reconstruction.
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Metamorphosis

Postup střihu

1.		 2.		 3.		 4.		 5.		 6.		 7.

3. Začněte na zadní
partii za ušima v
oblasti zakulacení
hlavy. Stříhejte v
úhlu 90°. To bude
vedoucí a výchozí
řídící pramen.
1. Oddělte si první sekci ve tvaru
diamantu okolo
vlasového víru.

2. Rozdělte postranní části do
obdélníků, které
začínají na hranách diamantu.

4. K tomuto vedoucímu prameni zpracujeme ostatní vlasy
v této sekci. Vlasy
stříhejte v úhlu 90°.
Postupujte
tímto
způsobem až do
středu hlavy.

5. Opakujte na
opačné straně.

STYLING
S4U TxT
Objemový gel, který dodává
vlasům maximální objem a
poskytuje jim flexibilní fixaci.

6. Zkontrolujte
výsledek horizontálním začesáním
vlasů.

7. Střih v zadní
části a na šíji je
hotov.

TIPY
Tento střih je chrakterizován rozdílem/rozpojením
v délce mezi přední částí, která je nejdelší a diamantovou sekcí.
Toto rozpojení/rozdíl může být více či méně zdůrazněno na základě požadovaného konečného výsledku.

Semi di Lino Styling Illuminating Polish
Modelační vosk pro definování detailů stylingu s lehce
mokrým efektem.

Poslední fáze po usušení vlasů je cik cak prostříhání,
které je velmi důležité, protože dodá vlasům přirozený
spád.

8.		 9.		10.		11.		12.		13.		14.

8. Nyní přejděte na postranní
části.

9. Začněte v oblasti
spánků a vytvořte
vedoucí pramen.

15.		

10.
Pokračujte
podél celé sekce,
které zpracujete
podle vedoucího
pramene.

16.		

11. Dolaďte oblast
spánků špičkami
nůžek.

17.		

18.

12. Opakujte
na opačné
straně.

13. Pokračujte v přední sekci
tím, že okolo nejvrchnější
části diamantu necháte
spadnout prameny vlasů
pro zajištění přirozeného
spádu vlasů. Pokračujte
ve střihu této sekce podle
obrázku.

14. Pokračujte další sekcí,
oddělte vertikální pramen
ve vrchní části hlavy a zastřihněte nejdelší pramen,
který současně přizpůsobte
hlavě v úhlu 90° (viz obrázek). Tím vytvoříte rozpojení/rozdíl oproti předcházející sekci.

DOMÁCÍ PÉČE
SDL rekonstrukční šampon
Rekonstrukční šampon, který působí uvnitř
vlasového vlákna. Pro hebké a pružné vlasy.
15.
Zpracujte
kompletně vrchní
část hlavy, stále
ale
kontrolujte
spád vlasů a vyhýbejte se překrývání směrů.

16. Po dokončení střihu můžete
vlasy osušit.

17. Proveďte cik
cak prostříhání
po celém obvodu
střihu pro zjemnění konečků.

SDL rekonstrukční maska
Maska posiluje a regeneruje kortex, zvyšuje
odolnost proti lámání. Unaveným vlasům je
dodána nová síla.

18.
Nakonec
dolaďte
profily
špičkami nůžek,
technikou cik cak
prostříhání.
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SDL rekonstrukční fluid proti lámání vlasů
Fluid pro každodenní použití proti lámání vlasů
utěsňuje kutikulu a vytváří ochrannou bariéru.

Přírodní péče Precious Nature - novinka

Nová péče
se 100% přírodními

Řada s vůní (a chutí) Itálie

látkami.

denominazione
di origine preziosa

TAK JAKO VÍNO MÁ SVÉ OZNAČENÍ
CHRÁNĚNÉHO PŮVODU, TAK I
VÝROBKY Z ŘADY PRECIOUS NATURE
MAJÍ VE SVÉM SLOŽENÍ ČISTÉ
INGREDIENCE POCHÁZEJÍCÍ
Z RŮZNÝCH KOUTŮ ITÁLIE.

V

měsíci říjnu se dostala na náš trh
nová péče od Alfaparfu - řada
Precious Nature. Ať už máte vlasy barvené,
kudrnaté nebo rovné, Alfaparf nabízí
každému typu vlasů péči šitou na míru.
Řada je postavena na přírodním složení, ne-
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obsahuje parabeny, sulfáty, minerální
oleje, ani konzervační a barvící látky. Ve
všech výrobcích je navíc ukryt kousek
Itálie. Nevěříte? Pak stačí přičichnout
a ucítíte najednou vůni sicilských
mandlí a pistácií, toskánských hroznů

pon
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ka
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l
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bezo ej
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ncie
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mer
a po

a levandulí nebo vůni šťavnatých pomerančů
a opuncií z Capri. 100% přírodní výtažky z
těchto darů středozemí se ukrývají ve třech
menu, která jsou stvořena pro tři různé typy
vlasů.

That´s it - novinka

THAT´S IT
Dokonalá hra tónů a světla

Z

načka Alfaparf Milano se těší v řadě zemí zasloužené pozornosti díky vysoké kvalitě kompletního kadeřnického sortimentu.Velkou pozornost věnuje jak barvám, jejich kvalitě a vývoji, tak kompletní péči o vlasy. Novinka od firmy Alfaparf Milano That’s it Vám umožní podlehnout nejnovějším vlasovým trendům. Tato řada v jednom kroku tónuje a pečuje o vlas. That’s it
je vytvořena speciálně pro blond světlé, ale i přirozeně šedivé vlasy, kterým propůjčuje nádherné barevné odlesky. Podle typu našich
vlasů si můžeme vybrat z módních blond odstínů od studené popelavé, až po krásné zlaté tóny. Řada je obohacena o ceramidy A2,
které udržují stálost barvy a vlasovému vláknu poskytují sílu a výživu. Fytokeratiny dodávají sílu a pevnost vlasu a fotoreflexní perly
vlasům propůjčují vysoký lesk. Tři prvky, díky nimž zůstávají vlasy vyživené, sjednocené a září vysokým leskem.
Bez obsahu parabenů a sulfátů.
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„Složení šité na míru
Vašim vlasům.“
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rEvolution - novinka

Zažijte mimořádnou explozi barev!

N

ová exploze barev přichází s přímými barvami
rEvolution od Alfaparfu. Díky 8 míchatelným
odstínům vytvoříte neuvěřitelně bohatou paletu barev.

Od nejvýraznějších barevných odstínů až po jemné
pastelové nuance. Vlasy jsou po použití barvy zdravé,
zářivé a neuvěřitelně hebké.

rich purple

magenta

pure green

yellow

pink

true blue

clear

deep red

Akce 5+2
Při koupi 5 barev rEvolution kruhový vlasový
vzorník + vzorník pantone pro míchání dalších
odstínů ZDARMA!
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vzorník
pantone
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kruhový vlasový
vzorník

Školení technologů v Bergamu

Školení technologů v Bergamu

N

a přelomu září a října 2015 proběhlo mezinárodní
školení technologů Alfaparf Milano, na který
se sjeli kadeřníci z celého světa včetně technologů
Revolution Hair.
Během prvního dne se technologové seznámili s novou řadou
That´s it (více o této řadě na str. 21). Jedná se o úplně novou řadu
ošetřujících přípravků na tónování a neutralizaci nežádoucích
odlesků ve vlasech. Řada obsahuje modré a žluté pigmenty a
zahrnuje výrobky jak na domácí, tak salonní použití. Tato řada
našim kadeřníkům chyběla a jsme rádi, že se konečně dostala
na trh. Následovalo představení nových odstínů z řady EOC
a v odpoledních hodinách probíhal workshop, na kterém si
kadeřníci vyzkoušeli práci s novými pigmenty.

MARIJANA HABEK z Chorvatska. Jedna z hlavních technoložek Alfaparfu na
semináři. Naše technoložky se s ní mohly seznámit již na červnovém školení v
Banské Bystrici.

Hlavním bodem druhého dne byla kolekce podzim-zima 2015/2016 - Metamorphosis. Tato nová kolekce byla vytvořena
pro nezávislé a odvážné ženy, které chtějí s účesem změnit zároveň i svůj život. V kolekci se pracovalo s úplně novými
pomůckami, které nabízí velkou revoluci ve světě barvení. Usnadní kadeřníkům jejich práci, barvení je preciznější, rychlejší,
ale zároveň je velmi efektivní. V odpoledních hodinách probíhal opět workshop.
Třetí den školení byl zaměřen na splupráci s obchodními zástupci. Důraz byl kladen na komunikaci s klienty a na tzv. školení hrou.
To by mělo být pro obchodní zástupce více srozumitelné a jednodušší, čímž by mělo dojít i k podpoře trhu se značkou Alfaparf
Milano.

CELÁ SKUPINA. Sestava technologů a kadeřníků z celého světa, kteří přijeli načerpat novou inspiraci na školení v italském Bergamu.
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Školení technologů v Bergamu

Poslední den se představovaly novinky a
plány pro následující rok 2016. Prezentovaly
se nové vzělávací programy pro kadeřníky,
technology i specialisty. Opět se zdůrazňoval
také individuální přístup kadeřníka ke
každému klientovi. A na co se můžeme těšit
v novém roce? Alfaparf Milano představí na
začátku roku zcela novou řadu přímých
pigmentů Pigments, které otevírají nové

možnosti ve světě barvení, jež se
tak posouvá nad hranice, které jsme
doposud neznali. Na tuto řadu má
značka navíc patent. Nemá ji žádná
jiná konkurence.

Alfaparf Milano klade velký důraz také na
následnou spolupráci, na zpětnou vazbu
od každého státu a v neposlední řadě na
profesionalitu.

Čtyřdenní školení, které proběhlo
v Bergamu bylo velmi zajímavé,
poučné a vyčerpávající. Je patrné, že

UKÁZKY
DRUHÉHO
DNE. Nová
kolekce a
barvení
technikou
bajeláže
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Colorwear - novinka

Objevte nekonečné množství barevných odstínů

V

květnu letošního roku uvedl Alfaparf na trh novou barvu Colorwear. Tato
jedinečná barva bez amoniaku umožňuje barvení tón v tónu, 100% překrytí
šedivých vlasů a zesvětlení až o dva tóny. Obsahuje čistě přírodní barviva ze šafránu,
indigovníku a mořeny barvířské, čímž zaručuje nádherné barevné odlesky. Barva
navíc obsahuje mokřadkový olej, který hydratuje a dodává lesk bez zatížení, včelí
vosk, jenž vytváří lipidovou vrstvu a má hydratační účinky a v neposlední řadě také
speciální složku CrodafosTM, která chrání pokožku hlavy.

Výsledkem jsou vyživené, hladké a jemné vlasy!

Díky novým
technikám
můžete vytvořit
až 150 odstínů!

48 barev + 2 aktivátory + 1 lifting reinforcer = 150 odstínů!

Nové technologické součásti
Součástí řady je kromě barvy a dvou
aktivátorů i tzv. Lifitng Reinforcer, díky němuž
je možné zesvělit vlasy až o dva stupně bez
amoniaku. Dodává maximální lesk podobně
jako další součást řady - Clear & Gloss,
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který může být použit i samostatně pro
získání neodolatelného lesku, nebo
jej můžete smíchat s barvou, čímž
vytvoříte tlumenější barevné odstíny a
měkké tóny.

Dva zintenzovače - červený a fialový
- dokáží zase zintenzivnit barvu nebo
vytvořit nové odstíny. Smícháním
s „barvou“ Clear & Gloss vytvoříte
speciální barevné efekty.

Blemish Balm dr. med. Christine Schrammek

Dr. med. Christine Schrammek-Drusio odpovídá
ˇ
na nejCastEjší
otázky na téma Blemish Balm
ˇ
Co dělá Blemish Balm Original z dílny Dr. Schrammka
odlišným od většiny ostatních BB krémů?
Zatímco Blemish Balm je speciální produkt pro překrytí nečistot
pleti, jenž zároveň působí protizánětlivě, regeneruje a zklidňuje,
většina ostatních „BB krémů“ (často levnějších) jsou obvykle jen
obarvené denní krémy. Blemish Balm se tedy odlišuje díky své
vysoce kvalitní textuře, která je hustější a více kryje ve srovnání s
většinou „BB krémů“. Blemish Balm tedy nejen lépe chrání pokožku
a poskytuje perfektní překrytí, ale také skutečně účinkuje. Tak
představuje Blemish Balm ideální řešení pro překrytí nečistot,
začervenání i hyperpigmentaci.

Jak mám správně aplikovat Blemish Balm Original z dílny
Dr. Schrammka?
Nejlepší je aplikovat Blemish Balm několikrát za den na postižená
místa. Pro aplikaci na noc doporučujeme použít náš nový Blemish
Balm Snow, abyste se vyvarovali zabarvení oblečení nebo povlečení.

Dr. med. Christine
Schrammek-Drusio.
Dermatoložka, alergoložka
a expertka na anti-aging

Který odstín je nejvhodnější pro můj typ pleti?
Originální Blemish Balm je dostupný ve třech odlišných odstínech: light, classic a honey. A nyní
je k dostání také bezbarvý, normální bílý krém jako limitovaná edice „snow“.

Light: ideální pro velmi světlou pleť.
Classic: absolutní klasika. Vhodný pro většinu typů pleti, překrývá nečistoty a začervenání.
Honey: pro normální a tmavší typy pleti. Dodává pleti letní vzhled.
Snow: první Blemish Balm s vynikajícím účinkem, ale bez barvy. Ideální pro aplikaci večer nebo přes noc. Je vhodný i pro velmi světlou pleť nebo pro muže, nepůsobí na
obličeji jako make-up.

Krásná a zdravá ple� s Blemish Balm!
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Blemish Balm dr. med. Christine Schrammek
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BLEMISH BALM

Historie jednoho beauty trendu
Před více než 45 lety vyvinula kosmetička Christine Schrammek barevný krém
proti skvrnám, jenž se nyní - téměř o půl století později, stal světovým beauty
trendem. Pojmenovala jej BLEMISH BALM (proti skvrnám).
Původně byl Blemish Balm určený pro zklidnění namáhané pokožky a pro
korekci začervenání po GREEN PEEL® ošetření díky svému zklidňujícímu
protizánětlivému účinku. Ale brzy poté, co byl Blemish Balm uveden na trh,
bylo jasné, že nabízí mnohem více využití.

Tajný

BLEMISH BALM - originální řešení 6 v 1
•
•
•
•
•
•

pomáhá s nejrůznějšími problémy s pletí
zakrývá nedokonalosti
zmírňuje začervenání
zjemňuje póry
má zklidňující a regenerační účinek
dodává perfektní a vyrovnaný vzhled pleti

ORIGINÁL
od roku
1967

Light
Classic
Honey
Snow

BLEMISH BALM SNOW
Stejný efekt, ale bez barvy!
•
•
•
•
•
•

tip
rit!
celeb

zklidňuje podrážděnou a začervenalou pokožku
ideální pro aplikaci přes noc
vhodný i pro velmi světlou pleť a pro muže - bez efektu
make-upu
prokázaný účinek jako u verze Original, ale bez pigmentů
zmatňuje, póry jsou jemnější
zmírňuje začervenání a skvrny

NOVINKA!
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Dr. med. Christine Schrammek: síla medicínské a přírodní krásy

DERMA.COSMETICS
Produkty v péči o pleť inspirované nejnovějšími lékařskými
výzkumy pro nejrůznější typy pleti

D

ermatologické znalosti kožní lékařky Dr. med. Christine SchrammekDrusio vedly k vytvoření výjimečné pleťové řady, která je inspirovaná
nejnovějšími lékařskými poznatky. Všechny produkty mají individuální složení
pro nejrůznější typy pletí v souladu s požadavky zákazníků a jsou kombinací
nejmodernějších a tradičních ingrediencí. Díky silné koncentraci aktivních
látek dosahují pleťové přípravky fantastických výsledků. Je přáním kosmetiky
Dr. med. Christine Schrammek dopomoci lidem ke krásné pleti, neboť zdravá
a pěstěná pokožka přispívá k pozitivnímu pocitu ze života.
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ˇ
Co všechno se skrývá pod znackou
derma.cosmetics?
• koncept v péči o pleť, který chytře kombinuje dermatologické znalosti se
špičkovou pleťovou péčí
• dobře strukturované pleťové kosmetické řady a spa ošetření pro profesionály
vyvinuté dermatoložkou
• apel na skeptické zákazníky, kteří očekávají u své pleťové péče lékařskou
kompetenci, efektivitu a bezpečnost
• expert na problémy s pletí, protože „pleť má mnoho tváří“
• obsah ingrediencí ve vysoké koncentraci s vyzkoušeným účinkem
• dermatologicky potvrzená tolerance pro všechny produkty
ESSENTIAL - denní péče pro každý typ pleti
HYDRATING - intenzivní hydratace pro suchou pleť
VITALITY - efektivní péče proti známkám stárnutí
REGULATING - řešení problémů u nečisté pleti
SENSITIVE - zklidňující péče pro citlivou pleť
MELA WHITE - pleťová péče pro vyrovnaný vzhled pleti
BEAUTY ELEMENTS - výjimečná péče pro zdravou pleť
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Dr. med. Christine Schrammek: síla medicínské a přírodní krásy

NOVINKY V DERMA.COSMETICS
Sensiderm Cleansing Solution a All Day Body Lotion

N
S micelární
technologií

a podzim letošního roku přišla značka derma.cosmetics Dr. med. Christine Schrammek se dvěma novinkami, které nabízí péči pro tělo i obličej.
Hýčkejte citlivou pleť odličovačem s micelární technologií, který jemně čistí,
tonizuje a odstraňuje oční make-up, zatímco All Day Body Lotion nabízí intenzivní hydrataci pro pokožku Vašeho těla. Vyzkoušejte tyto dvě novinky a objevte
další tajemství krásné pokožky z dílny Dr. med. Christine Schrammek-Drusio.

SENSIDERM CLEANSING SOLUTION
Jemný odličovač „All-In-One“ pro citlivou pleť

Sensiderm Cleansing Solution bylo vytvořeno jako dermatologické ošetření 3 v 1. Odličovač jemně
odstraňuje make-up a nečistoty z pleti bez použití vody a jemně odličuje také oční make-up. Následná
tonizace pleti již není nutná, neboť Sensiderm Cleansing Solution obsahuje mj. niacinamid (vitamín B3)
a multiaktivní látku alantoin. Obě látky pomáhají posílit bariéru pokožky, disponují vyhlazujícím účinkem
a poskytují pleti příjemný pocit.

3v1
• cištení
pleti
ˇ
ˇ
• odlicování
ocního
ˇ
ˇ
make-upu
• tonizace

Micelární technologie. Micely jsou drobné molekulární částice,
které sestávají ze dvou částí - jedné „tuk milující“ (lipofylické) části,
jež směřuje do centra micely a z jedné „vodu milující“ (hydrofilické) části, která je umístěna vně, směrem k vodě. Molekuly jsou tak
schopny vázat vodu, v tucích rozpustné nečistoty a čistit pleť důkladně, avšak jemně. Ideální pro citlivou pleť.

ALL DAY BODY LOTION

Intenzivní hydratační péče o Vaše tělo
Používání krému po sprchování bývá často vynecháváno, a tak se pokožka stává hrubou
a napnutou. Ale proč zanedbáváme péči o naše tělo? Někdy máme velmi málo času a
nechceme riskovat, že by nám zůstaly zbytky krému na oblečení. Zvláště během léta,
kdy oblečení bývá tenčí a jemnější. A jaké je řešení? All Day Body Lotion! Díky jemné
struktuře se nejen jednoduše aplikuje, ale také se snadno vstřebává do pokožky, a to již
během několika vteřin. Pokožka není lepivá, ani mastná. Místo toho je hladká, pružná a
osvěžená. Za tento okamžitý účinek může především aloe vera, obsažená v krému. Tato
rostlina disponuje výjimečnou schopností poskytovat pleti hydratační a zklidňující účinek.
Složení je navíc obohaceno o glycerín a kyselinu mléčnou, které podporují hydratační
rovnováhu pokožky a poskytují příjemně hladký pocit.
Nejjednoddušší cesta pro každodenní hýčkání Vašeho těla obsahuje stejnou svěží vůni jako
oblíbené Herbal Care Lotion.

Nakrémovat pokožku, obléct se a jít!
•
•
•
•

pomáhá chránit pokožku před vysoušením a podporovat hydratační rovnováhu
pokožky
oblíbená vůně Herbal Care Lotion hýčká tělo i smysly
zanechává Vaši pleť sametovou a hedvábně jemnou
bez parafínu, lanolinu, barviv, parabenů, silikonů a emulgátorů obsahujících PEG
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Seznamte se: nová kosmetika a bylinné ošetření medicínské
značky Dr. med. Christine Schrammek

Originální GREEN PEEL® bylinné peelingové ošetření
patří mezi nejznámější a nejúspěšnější produkty z
dílny Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik. Tato
metoda je používána po celém světě. V rozhovoru Dr.
med. Christine Schrammek Drusio vysvětluje hlavní
principy regenerace pleti.

O

riginální Green Peel® bylinné peelingové ošetření bylo vynalezeno
již před více než 50 lety. Jak můžete vysvětlit jeho celosvětový úspěch?
Vynalezli jsme metodu, která je mimořádně všestranná a může být ušita na míru
individuálním potřebám všech typů pleti.
Je to vhodné ošetření pro anti-aging, hyperpigmentaci, pro ošetření nečisté pleti

Dr. med. Christine Schrammek-Drusio je ředitelkou
společnosti. Dermatoložka, alergoložka a expertka na
anti-aging vede rodinný podnik do jeho druhé generace,
společně se svým synem Alexandrem Drusio.
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S GREEN PEEL® dosahujeme
ˇ
˚
jedinecných
výsledku
Bylinné peelingové ošetření

nebo pleti s jizvami. Každá žena chce mít
krásnou tvář a hladkou pokožku, která
odráží zdraví, krásu a vitalitu. GREEN
PEEL® bylinné peelingové ošetření jim
pomáhá dosáhnout tohoto cíle přírodní
cestou.
Klíčové slovo „přírodní“ - Jsou i jiné
metody pro omlazení a pro regeneraci
pokožky...
Ano, ale narozdíl od ostatních peelingových metod GREEN PEEL® bylinky neobsahují žádná syntetická abraziva nebo
chemické látky, což naši zákazníci velmi oceňují. A tak to děláme dál, zvláště
poté, co s bylinným peelingem dosahujeme opravdu jedinečných výsledků. Pleť
se sama obnovuje přirozenou cestou.
GREEN PEEL® bylinné peelingové ošetření neobsahuje žádné „drsné“ složení a
zvláště pak žádné kyseliny - což je dobře
vidět i na skutečnosti, že naše kosmetičky
nepoužívají během ošetření rukavice.

Směs bylinek představuje srdce tohoto
peelingového ošetření. Jaký účinek bylinky mají?
Během masáže se mikročástečky bylinek
dostávají do svrchní vrstvy epidermy, a
tím stimulují regeneraci buněk. Regenerace je tedy podpořena, dochází k lepší
cirkulaci krve, ke zlepšení metabolických
funkcí i zásobování kyslíkem. Bylinky
jsou vmasírovány do pokožky, a začíná
tak řada reakcí. Můžete vidět a pocítit, jak
se pleť loupe během následujících pár dní.
Tím je pokožka obnována.
Jak dlouho tento proces trvá?
„Nová pleť za pět dní“ je naším slibem
již od samého počátku. A my jsme neuvěřitelně hrdí na to, že jsme dokázali
zredukovat proces obnovy pokožky z
průměrných 28 dní na pouhých 5 dní.
Jistě, během této doby pleť nevypadá
zrovna skvěle po dva nebo tři dny, což
je také důvod, proč doporučujeme naplánovat si toto ošetření před víkendem.
Ale výsledky za to stojí - to slibuji. Krátká
„doba nečinnosti“ je mimochodem další
výhodou naší metody ve srovnání s che-

Dr. med. Christine Schrammek: síla medicínské a přírodní krásy
mickým peelingem, u něhož trvá
mnohem delší dobu, než dojde k úplné
obnově pleti.
Bylinná směs není jednoduše aplikována do pokožky, ale musí být do ní vmasírována. Jakou roli zde hraje masáž?
Masáž je velmi důležitá: tlakem, masáží i
délkou jejího trvání se může kosmetička
přizpůsobit individuálním potřebám pleti
každé zákaznice, a tak dosáhnout těch
nejlepších možných výsledků.
Ale ne každá kosmetička může nabídnout bylinné peelingové ošetření.
Samozřejmě. Abychom zaručili, že ošetření
je prováděno správně a podle světových

leť
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standardů, mohou GREEN PEEL®
bylinné peelingové ošetření provádět
pouze certifikované kosmetičky. Během
našich kurzů se kosmetičky dozví vše o
indikacích a kontraindikacích, o různých
oblastech aplikace stejně jako o péči
před a po ošetření. Vše proto, aby bylo
dosaženo co nejlepších výsledků. Cílem
je vytvořit optimální ošetřovací plán pro
každý typ pleti.
Jsou možné u bylinného peelingového
ošetření i vedlejší účinky?
Vedlejší účinky jsou výjimečné, protože
pracujeme s přírodními látkami. Abychom se ale dopředu vyvarovali kontraindikacím, vyplňuje kosmetička dotazník
spolu se svou klientkou ještě před ošetřením. Bylinné peelingové ošetření by nemělo

být aplikováno během léčby antibiotiky, v těhotenství, u alergické nebo citlivé
pokožky, v případě rosacey nebo dalších
onemocněních pleti. GREEN PEEL® bylinné peelingové ošetření může být ale
všeobecně použito pro širokou škálu typů
i problémů s pokožkou.
Kromě bylinného peelingového ošetření CLASSIC existuje také ošetření
ENERGY a FRESH UP. Pro koho jsou
tato ošetření určena?
FRESH UP je dobrým východiskem pro
ty, kteří chtějí poznat tuto metodu. Pleť
se neloupe, ale dochází ke stimulaci cirkulace krve a k osvěžení pokožky. Tato
metoda je skvělá i coby rychlý zkrášlovač
pro regeneraci, vitalitu a anti-aging efekt
a je vhodná také pro oblast krku a dekolt.
FRESH UP je ideální i jako lázeňské ošetření. ENERGY poskytuje unavené pleti
energii a toto ošetření je doporučováno v
boji proti prvním vráskám a suchým linkám. Je možné také ošetření krku a dekoltu. Pleť se nesloupává, může se ale objevit
jemné loupání vrchní vrstvy pokožky.
FRESH UP a ENERGY - GREEN
PEEL® ošetření s okamžitým
efektem.

G

reen Peel® Fresh Up a Green Peel®
Energy jsou slabší verze koncentrova-

nějšího bylinného peelingového ošetření. Obnovují činnost buněk v pleti a dodávají pokožce svěžest a vitalitu bez peelingového efektu!

Smíšená
a mastná pleť/
mazové cysty

G

REEN PEEL® FRESH UP. Pokud Vás
čeká důležité jednání nebo máte před sebou výjimečný den, prozáří Vaši pleť GREEN
PEEL® FRESH UP a Vy se tak stanete středem
pozornosti. Toto ošetření je vhodné zejména
jako rychlý zkrášlovač. Pokud jej aplikujete
několikrát do roka, stane se ošetření ideální
formou prevence předčasných známek stárnutí
pleti.

Stárnoucí a sluncem poškozená
pleť/ochablá
pokožka

G

Špatně se
prokrvující/
bledá pleť

Jizvy

REEN PEEL® ENERGY. Jestliže je
Vaše pleť bledá a unavená a zaznamenáváte také první známky stárnutí pleti, poskytněte Vaší pokožce pořádnou dávku regenerace
a revitalizace. GREEN PEEL® ENERGY podporuje přirozený proces obnovy pleťových buněk a dodává okamžitě lepší vzhled pokožky.
GREEN PEEL® ENERGY je zvláště účinné
ošetření jako intenzivní kúra, prováděná několikrát za rok.

Barevná
nerovnoměrnost
pleti
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GREEN PEEL® BYLINNÉ PEELINGOVÉ OŠETŘENÍ
Přírodní cestou k regeneraci pleti
Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek nabízí řešení pro mnoho
problémů s pletí třemi odlišnými
GREEN PEEL® ošetřovacími metodami. Zažijte účinek bylinného ošetření a dopřejte Vaší pleti jedinečný
pocit.
Zdravá a rovnoměrná pleť je snem mnoha žen. Již více než 50 let dopomáhá kosmetika Dr. med. Christine Schrammek
lidem lidem, kteří mají problémy s pokožkou, získat krásnou pleť díky GREEN
PEEL® bylinnému peelingovému ošetření.
Tři odlišné ošetřovací koncepty poskytují
individuální řešení se slibnými výsledky pro všechny typy pleti. Pro obnovu pleti
doporučuje Dr. med. Christine Schrammek-Drusio osvědčené a originální
GREEN PEEL® bylinné peelingové ošetření CLASSIC. Toto intenzivní ošetření
spouští regenerační procesy pleti, které

viditelně zlepšují barevnou nerovnoměrnost pokožky, která vznikla v důsledku
skvrn, jizev, strií a vrásek. Pro dosažení
těchto výsledků je zapotřebí vmasírování
rozdrcených bylinek do kůže za pomoci speciální masážní techniky. Bylinná
směs stimuluje cirkulaci krve a zlepšuje
zásobování pokožky kyslíkem a živinami.
To způsobuje spuštění přirozených regeneračních procesů buněk. Pleť se začíná
viditelně loupat a na povrchu pokožky se
začínají objevovat nové a mladé buňky. Po
pěti dnech je tento proces u konce: stará
pokožka je nahrazena novou a svěží pletí,
která je hladší, jemnější a rovnoměrnější.
„Samozřejmě, že stejně můžete oloupat
pleť i za pomoci kyselin a mechanických
metod. Ale my zastáváme zcela odlišný
přístup díky našemu bylinnému peelingovému ošetření: my se spoléháme výhradně
na přirozenou schopnost bylinek, čímž se
vyhýbáme negativním reakcím a poškození
pokožky“, říká Dr. med. Christine Schrammek-Drusio.

Výrazného zlepšení u klientky
s hyperpigmentací bylo dosaženo
po pouhém jednom ošetření.

FOTOGRAFIE
ˇ
PrED
A PO

I zde bylo zapotřebí pouze jedno
ošetření k minimalizaci silných
skvrn a k vyhlazení tváře klientky.
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Foto břicha klientky, kterou trápily
strie. Již po 2 GREEN PEEL® CLASSIC
ošetřeních se silným peelingovým
účinkem se její stav výrazně zlepšil.

„Z fotog
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ů
velmi ja
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efektu,
který m
á ošetře
na pleť:
ní
nová ple
ť za
pět dní
- bez zá
sahu
kosmeti
cké chir
urgie.“
Dr. m
ed.
Schram Christine
mek-D
rusio

Congress of Beauty 2015

REVOLUTION HAIR s. r. o. & CONGRESS OF BEAUTY
Naše účast na kosmetickém kongresu 1.-2. října 2015

V

e dnech 1.–2. října se konal prestižní kosmetický kongres pro profesionály, kosmetičky a majitelky kosmetických
studií v Praze v hotelu Jalta na Václavském náměstí. Tradicí na takových akcích je prezentace nejnovějších trendů
ze světa pěstící, dekorativní a přístrojové kosmetiky. Naše firma se zúčastnila tohoto kongresu se svou tradiční značkou
être belle a nově i s produkty světově známé kosmetiky Dr. Schrammek. Hlavně tato značka zaznamenala velký zájem
odborné veřejnosti.
V rámci značky être belle jsme představili
novou odborně zaměřenou řadu Skin
Therapy. Tato řada řeší problémy stavů pleti
týkající se hlavně různých stavů kuperózy
a stárnutí. Příjemná a vysoce účinná séra
zaznamenala oprávněný zájem kosmetiček
a podpořila naši novou firemní filosofii
„Jen zdravá pleť může být krásná“.

Nová kosmetika v našem portfoliu Dr. med. Christine Schrammek - derma.cosmetics byla
vyvinuta v rámci nejmodernějšího dermatologického výzkumu.
Velký důraz je kladen na použití
high-tech účinných ingrediencí
v kombinaci s ověřenými přírodními látkami.
Výsledkem je značka, která definitivně propojuje medicínu
a sílu přírodních látek v sofistikovaných řadách GREEN PEEL®
a derma.cosmetics s jasně daným cílem pomoci obnovit zdravou, krásnou pleť. Počínaje péčí
o normální pleť, přes účinnou
hydrataci a řešení pro speciální
kožní problémy jako je nečistá
pleť nebo pleť s tendencí k problémům, stejně jako řešení pro
citlivou pleť.

a to i formou přednášky Dr. Schrammek
„GREEN PEEL®“ - Nová pleť za 5 dní. Tato
unikátní metoda je již známa kosmetické
veřejnosti padesát let, teď však zaznamenává
renesanci díky rostoucímu zájmu klientů
o efektivně a účinně fungující kosmetické
metody s velmi rychlým a viditelným
efektem.
Nejen pro klientky z výstavy i další
kosmetičky z terénu jsme vypsali termíny
školení, které naleznete v níže uvedeném
přehledu. Přijďte se seznámit s novou
metodou, která obohatí nabídku Vašeho
salonu, zvedne jeho prestiž a přivede Vám
nové klienty.
Těšíme se nashledanou na našich
seminářích GREEN PEEL® a derma.
cosmetics!

Zvláštní pozornost jsme na
kosmetickém kongresu věnovali
přírodní řadě GREEN PEEL®,
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KONTAKTY
ČR:

Denisa Pucholtová
+420 775 775 140

SR:

Eva Kurhajcová		
+421 0908 799 267

TERMÍNY ŠKOLENÍ
zIMA 2015/2016

derma.cosmetics
26. 11. Ostrava
11. 01. Brno
29. 01. Jesenice
19. 02. Ostrava

GREEN PEEL®
28. 01. Jesenice
18. 02. Ostrava
22. 02. Brno

être belle

		
01. 12. Brno
03. 12. Banská Bystrica
04. 12. Banská Bystrica
21. 01. Ostrava

04. 02. Banská B.
05. 02. Banská B.
11. 02. Jesenice
12. 02. Jesenice

TEŠÍ SE NA VÁS KOLEKTIV FIRMY REVOLUTION HAIR S. R. O.
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être belle - stále úspěšnější na českém a slovenském trhu

BÝT KRÁSNÁ S ÊTRE BELLE
Kosmetika être belle stále úspěšnější
na českém a slovenském trhu
Nový projekt týmu Revolution Hair s. r. o.
Jen zdravá pleť může být krásná

N

aše firma dováží, školí a prodává špičkovou německou kosmetiku être belle. Výjimečnost této kosmetiky spočívá v obrovské paletě možností řešení řady stavů
a problémů pleti. Tato skvěle kombinovatelná kosmetika
nabízí jednoduché a přehledné popisy a sestavy produktů pro jednotlivá ošetření. Pro pokročilé a náročné kosmetičky pak nabízí možnost poskládat produkty během
ošetření dle vlastní úvahy podle požadovaných účinných
ingrediencí. Tato kosmetika má všechny nezbytné vlastnosti, které jsou potřeba pro profesionální práci na každém kosmetickém salonu.
Na seznámení a podporu při práci s kosmetikou être belle máme připravené sety, postupy ošetření, přehledy produktů, systém seminářů a pravidelného vzdělávání. Všichni z praxe víme,
že v poslední době stále stoupá počet klientek s problémovou
pletí – s pletí citlivou až přecitlivělou, stresovanou, hyperreaktivní, se záněty i v dospělém věku. Naše společnost se rozhodla pro další podporu spolupracujících salonů projektem Jen
zdravá pleť může být krásná.

Našim klientkám tímto způsobem nabízíme a zajišťujeme:
•
•
•

další vzdělávání a zlepšování odborné úrovně a prestiže
salonů
podrobný rozbor problematiky komplikovaných stavů
pleti z hlediska dermatologa
podporu prodeje s podrobným seznámením s osvědčenými
výrobky na jednotlivé problémy pleti

re
Výhody značky êt

belle

tvrzená kožním
ášenlivost pleti po
sn
í
jíc
ka
ni
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•
ičkami
lékařem i kosmet
široký sortiment
• variabilita a
ošetření
– kalkulace na 1
• příznivá cena
bariéry a zlepšení
rmalizovat kožní
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úrovně transepide
zdravé pleti
irozenému stavu
k vyváženému př
ní pro náročnou
anti-aging ošetře
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•
klientelu
ecku, ve střední
vyrobena v Něm
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•
ší české pleti
k problémům na
Evropě, a má tedy
velmi blízko

Všechny podrobné a přesné informace o termínech a
podmínkách účasti získáte u svých obchodních zástupců
nebo:
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ČR

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

SR:

Eva Kurhajcová		
+421 0908 799 267
eva.kurhajcova@revolutionhair.sk

être belle - novinky

NOVINKY VE SVĚTĚ KOSMETIKY ÊTRE BELLE PODZIM/ZIMA
2015/2016
golden skin caviar eye
roll on

PÉČE

Zlatokaviárový komplex v kombinaci
s vypínací látkou pullan vyhlazuje,
zklidňuje a rozmazluje unavené oční
partie. Chladivá a osvěžující gelová
konzistence poskytuje maximum vlhkosti
a zmírňuje oteklá víčka. Oční partie jsou
viditelně zpevněny a získávají mladistvou
svěžest.

MASKA HYALURONIC3 PEEL-OFF
Hydratační slupovací maska pro jemnou pleť. Speciální komplex účinných látek
Aquarich poskytuje pleti 24hodinovou hydrataci do hloubky, kyselina hyaluronová
a hedvábí optimalizují hydratační schopnost pleti a vyhlazují suché linky a vrásky.
Obsažená červená řasa ruducha podporuje zpevnění a vypnutí kontur, dodává jim
pevnost a mladistvý vzhled.
Při slupování transparentní masky jsou šetrně odstraněny odumřelé pleťové buňky a
drobné nerovnoměrnosti pokožky. Pleť získává hedvábně hladký, zářivý a bezpórovitý
čistý vzhled.
cellular night repair serum
Řada Skin Therapy byla obohacena o nové noční sérum, které bylo speciálně vytvořeno
pro podporu regeneračního procesu Vaší pleti během spánku. Může být kombinováno
s ostatními řadami a pro maximální regeneraci jej nanášejte každou noc. Cellular Night
Repair sérum účinně bojuje s poškozením buněk, které je způsobeno stárnutím a slunečním
zářením během dne. Snaží se maximálně využít regenerační schopnost pokožky v noci.
Olej z oříšků Sacha Inchi z peruánské Amazonie pomáhá udržet zdravou, pěknou pleť,
zpomaluje procesy stárnutí, pomáhá při léčbě ekzémů, lupénky a uhrovitosti. Olej ze semen
středozemního hadince jitrocelovitého je bohatý na nenasycené mastné kyseliny a gammalinoleovou kyselinu – což jsou vzácné tuky významně zlepšující stav pleti. Pozitivní vliv na
mikrocirkulaci mají kofein a rutin, bioflavonoidy patřící k nejúčinnějším antioxidantům
ochraňují buňky před negativními účinky volných radikálů a pomáhají při zpevňování cévní
stěny. Výtažky z černého ovsa podporují dlouhodobou hydrataci a zklidnění pleti během
noci zajišťují panthenol a alantoin. Vstávejte s viditelně krásnější pletí - den za dnem!
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DEKORATIVNÍ
KOSMETIKA

dream blush

Jedinečná tvářenka, která dokonale splyne s Vaší
pletí. K pleti přilne velmi přirozeně a přitom vydrží
být na tváři bezchybná po celý den. Na trh přichází
ve třech sofistikovaných barvách. Můžete si tak
vybrat z odstínů Spring Rose, Peach Sorbet nebo
Coral Delight.

hypnotic eyes

lip protector balzám na rty
intenzivní péče o rty + OBJEM
Maximální péče a hydratace ve formě rtěnkového balzámu pro mladistvě vypadající plné
rty. Vyživující přípravek s obsahem vysoce kvalitního bambuckého másla, jojobového
a kokosového oleje, lanolinu, včelího vosku, mateří kašičky a propolisu pro hladké a
zregenerované rty a okolí rtů. Okamžitě získáte pocit jemných, zklidněných a vyživených
rtů. Aktivní složka MaxiLip dodává rtům plný a mladistvý vzhled. Určitě si pořiďte tento
komfortní a účinný přípravek na rty pro nadcházející zimní období.

Tyto úžasné oční
stíny vytváří na
víčkách efekt tekutého kovu a zároveň skvěle odrážejí světlo, čímž
dodávají Vašim očím hypnotizující
vzhled. Stíny obsahují vysoce reflexní
kovové a hedvábné pigmenty.
Můžete si vybrat z nabídky celkem
6 krémových pudrových stínů, které
kombinují dva odstíny pro vytvoření
přitažlivého vzhledu s vícerozměrným
efektem.

gloss collection - pro každou příležitost ten správný lesk
Vše, co Vaše rty milují, se spojilo v nové řadě lesků na rty Gloss Collection. Krásné a plné rty jsou snem mnoha žen. Bohužel ale ne
každé ženě nadělila příroda krásné a svůdné rty. Nyní ale můžete přírodě rychle a velmi jednoduše pomoci - s novým leskem na rty
od être belle!
COLOR ELIXIER GLOSS
Tento kouzelný lesk na rty, který
musíte mít, v sobě snoubí živé
barvy a dechberoucí lehkost.
Jeho intenzivní barevné pigmenty
propůjčují rtům vysoký lesk
bez pocitu slepení. Exkluzivní
aplikátor se přizpůsobí jakékoliv
kontuře rtů, zaručuje optimální
dávkování a precizní nanesení.
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Pink Desire

23
Nectar
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22
Rosewood

24
Cherry

41
Pearl

42
Gold

44
Pink

43
Nude

45
Bronze

MULTISHINE GLOSS
Velmi efektní lesk na rty propůjčuje
rtům zářivý vzhled a díky speciálním
lesklým pigmentům dodává opticky
více objemu. Hedvábné složení ke
rtům dokonale přilne a ozdobí je
nádherným leskem.

DIAMOND ILLUMINATION
GLOSS
Lesk na rty Diamond Illumination je
obohacen výjimečnými perlovými
pigmenty. V kombinaci s extrémně
lesklou texturou je zaručen diamantový
lesk a neodolatelný třpyt. Rtům je
dodán dechberoucí vzhled a září jako
moře plné diamantů.
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Pearl

62
Soft Pink

64
Coral

63
Gold Dust

65
Berry

ČTYŘDENNÍ VÍKENDOVÝ RELAX
S KOSMETICKÝMI NOVINKAMI 2016
être belle a Dr. Schrammek

ˆ

ˆ

SPOJTE PRÍJEMNÉ S UŽITECNÝM
a pojeďte s námi do Kongres hotelu Jezerka**** u přírodní nádrže SEČ s úžasnými
wellness službami. Hotel leží v překrásné lokalitě chráněné krajinné oblasti Železné
hory. Zveme Vás na čtyřdenní kosmetický seminář v rámci programu firmy Revolution
Hair s. r. o. „Jen zdravá pleť může být krásná“ se speciálním hostem - lékařkou tradiční
čínské medicíny (TČM) MUDr. Dagmar Komárkovou.

Termín a místo:
15.-18. 1. 2016 v hotelu Jezerka**** Seč, ČR

Program:
15. 1. 2016 – pátek
Slavnostní zahájení v 18.30 hod. Přednáška paní doktorky TČM MUDr. Dagmar Komárkové a členů jejího odborného týmu. V úvodu představí čínskou medicínu jako celek,
dále se bude věnovat návaznosti TČM na kosmetickou péči a správné akupresuře vybraných bodů na obličeji. Také se bude krátce přehledově věnovat dietetice a naučí posluchačky několik samoléčebných a relaxačních technik z qigongu.
16. 1. 2016 – sobota
Zlatokaviárové ošetření s akupresurní masáží MERIDIAN podle reálných poznatků
tradiční čínské medicíny. Odpoledne – individuální seznámení dle zájmu s dekorativní
kosmetikou être belle.
17. 1. 2016 – neděle
Dopoledne – nejnovější poznatky o stárnutí pleti a anti-agingu a jejich kosmetická řešení
v rámci être belle. Odpoledne – ošetřující program „Pleť má mnoho tváří“ - derma.
cosmetics Dr. Christine Schrammek

Více informací získáte u Vašich
obchodních reprezentantů nebo

18. 1. 2016 – pondělí
Dopoledne – Dr. Schrammek přírodní GREEN PEEL® bylinná peelingová péče „Nová pleť
za pět dní“ - jedinečné ošetření pro regeneraci a viditelné zlepšení stavu pleti.

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

Zaujala Vás kosmetika Dr. Schrammek? Pak navštivte brzy GREEN PEEL® nebo
derma.cosmetics certifikační seminář.

4denní víkendový relax
s módními trendy 3 kolekcí AGP, Alfaparf Milano
a Vitality´s podzim/zima 2015/2016
a s mistryní světa Rene Recchiou z Itálie

Odpočiňte si a načerpejte novou inspiraci
ve čtyřhvězdičkovém wellness hotelu Kontakt ve Vysokých Tatrách.
Srdečně Vás zveme do kraje mohutných štítů na 4denní seminář
Academy Gandini Prague. Na semináři přímo v srdci Vysokých Tater
na Vás čeká okouzlující prostředí v příjemné atmosféře horského
hotelu.
Termín:
Místo:

20.-23. 11. 2015
wellness hotel Kontakt**** Stará Lesná, Slovensko

Program:
20. 11. 2015
pátek		
příjezd, ubytování od 14h, slavnostní
				zahájení v 19.30
21. 11. 2015
sobota 		
MÓDNÍ TRENDY V BARVENÍ 		
			
PODZIM/ZIMA 2015/2016
22. 11. 2015
neděle		
STŘIHY PODZIM/ZIMA 2015/2016
23. 11. 2015
pondělí
VÝČESY PODZIM/ZIMA 2015/2016

Čím Vás budeme rozmazlovat?
•
•
•
•

ubytování na 3 noci
plná penze formou bufetu
semináře STEP BY STEP
fitness centrum, wellness

•
•
•
•

barmanská show
bazén, sauna
welcome drink
parkování zdarma

Více informací získáte u Vašich prodejců nebo
Vám je poskytne
ČR:

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

SR:

Eva Kurhajcová, tel.: +421 0908 799 267
eva.kurhajcova@revolutionhair.sk

