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Slovo úvodem

akademie gandini praha

4denní víkendový relax
s módními trendy 3 kolekcí AGP, Alfaparf Milano a Vitality´s
podzim/zima 2017/2018.

Odpočiňte si a načerpejte novou inspiraci
ve čtyřhvězdičkovém wellness hotelu Jezerka u přírodní nádrže
Seč. Srdečně Vás zveme na 4denní seminář Akademie Gandini
Praha. Okouzlující prostředí, skvělý wellness a nekonečné množství
inspirace Vás čeká na semináři v příjemné atmosféře hotelu, který
se nachází v překrásné lokalitě chráněné krajinné oblasti Železné
hory. Užijte si víkendový relax a spojte příjemné s užitečným.
Termín:

6.-9. 10. 2017.

Místo: 		

wellness hotel Jezerka**** Seč, Česká republika.

Program:
6. 10. 2017

pátek		

příjezd, ubytování od 14 h, 		

				

slavnostní zahájení v 19.30 h.

7. 10. 2017

MÓDNÍ TRENDY V BARVENÍ 		

sobota

Jsme velmi rádi, že Vás můžeme přivítat u dalšího čísla našeho firemního časopisu,
který tvoříme pro Vás, naše klientky a klienty. Časopis, který je opět plný novinek,
nápadů, nových trendů, doplněný o představení salonů některých z Vás, klientek,
které se rozhodly pro spolupráci s námi, firmou Revolution Hair. Ano, lidé jako
tyto naše klientky, které se rozhodly spojit práci na salonech s používáním našich
profesionálních produktů, nadšené svou prací, s touhou se neustále vzdělávat,
zlepšovat, pracovat na sobě, a přinášet tak svým klientkám a klientům na svých
salonech stále něco nového, nás posouvají neustále dopředu. Snažíme se
nejenom v tomto časopise přinášet odborné a praktické informace, ale na setkáních
s našimi technology na seminářích Vám tyto zkušenosti předávat. Spolupracujeme
s mnoha zahraničními profesionály, v čele s panem Gigi Gandinim a jeho Gruppo
Gandini Italia, kteří se těší na další setkání s Vámi při podzimní čtyřdenní akci v
hotelu Jezerka u přehrady Seč. Z veletrhu v Bologni jsme Vám přivezli i několik
novinek, které budeme postupně zařazovat do našeho sortimentu. Nábytek a
elektronické zařízení pro salony od italské firmy Ceriotti, nové oblíbené kartáče pro
snadné fénování z Koreje, novou řadu pánské kosmetiky pro barber salony atd.
Uvnitř čísla najdete i zařízení pro pánské salony a připravujeme pro Vás i speciální
semináře zaměřené na pánské střihy a úpravu vousů. Neméně zajímavé jsou i
novinky z divize Beauty, nové produkty značky Dr. med. Christine Schrammek pro
ochranu pleti proti nepříznivým vlivům životního prostředí i módní barvy a novinky v
dekorativní kosmetice être belle. Přejeme Vám proto, aby byly Vaše jarní dny plné
pozitivní energie a radosti nejen z každodenní práce na Vašich salonech, ale i na
inspirativních setkáních, které pro Vás s velkým nadšením pořádáme.

				PODZIM/ZIMA 2017/2018.
8. 10. 2017

neděle		

STŘIHY PODZIM/ZIMA 2017/2018.

9. 10. 2017

pondělí

VÝČESY PODZIM/ZIMA 2017/2018.
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Vlasy a styling: Gandini

SAHARA

Kolekce jaro-léto 2017
SAHARA STŘIH A STYLING
V éterické a oslňující atmosféře nehostinné, ale sametové
pouště se pohybují smyslně sebevědomé ikony nového stylu.
V absolutní volnosti, avšak s elegancí a rafinovaností. Vlasům
dodává tvar vítr, zesvětluje je slunce, zjemňuje závan vlhkosti
a vysouší intenzivní teplo Sahary. Vše je – pro Gigi Gandiniho,
Renée Recchiu, Gianni Sarcassaniho a tvůrce z týmu Gandini
– v pohybu. Tak jako duny, které nejsou nikdy stejné, mohou
i vlasy náhle měnit svůj tvar, proměnit se a překvapit, být
sváděny neustálou dualitou. Univerzální řeč krásy ve verzi prêtà-porter a luxusu, kde spolu žijí touha po cestování a dobytí,
hledání nových emocí, touha poznat a být poznán, utěk z každé
banality a jakéhokoliv déjà-vu.

Dlouhé, střední a krátké, střihy z kolekce Sahara
se zrodily, aby vyjádřily dynamiku. Linie – dříve
určené přesnými geometrickými schématy,
dále sestříhávané a odlehčené zvláštní
technikou stříhání, aby vypadaly přirozeněji a
méně „perfektní“, jsou vždy dvojí stylistickou
interpretací. Pohyb může být jen podtržený
nebo hodně načechraný jako obláček. A
objemy? Minimální a splývavé pro mokrý efekt,
umělecky rozcuchané, když chceme dosáhnout
„opotřebované“ textury.

SAHARA BARVA
Barevná inspirace nové kolekce pochází jak jinak než
z pouště, z neustále se vyvíjejících odstínů, z duhové záře,
která v okamžiku mizí, aby se mohla znovu objevit ještě
zářivější. Opouští se od studených podzimních a zimních
tónů. Tým Gandini dává přednost světlejším odstínům, které
jsou jemně namíchány pro zdůraznění lesku. Zde se tedy mezi
sebou snoubí písek, med, zlatavé, měděné a kaštanové tóny
v úmyslně nedokonalé harmonii. Krásné výsledky sluncem
políbeného vzhledu, jakoby „opotřebovaného“ a přírodního,
jsou vytvořeny díky exkluzivní technice „Torchon Paint“.

SAHARA UZLY A VÝČESY
Inovativní a originální, uzly a výčesy vytvořené
na dlouhých vlasech jsou dominantní
charakteristikou kolekce Sahara, kde představují
etno-chic styl. Ke zvýraznění se používají stíny
na vlasy, sponky, animalier náramky… I v tomto
případě nalezneme hlavní dualitu: na jedné
a téže hlavě můžeme objevit propracované
části, které se střídají s kompletně hladkou
a slim částí nebo spojení lesku a matu. Tvrdé
kontrasty s jemnými detaily zvýrazňují hru
barev a posilují originalitu kolekce. Nabízejí
novou vizi výčesů, jež se rozvíjí do různých
nálad.
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SAHARA LUXUSNÍ
A SVATEBNÍ ÚČESY
Něco magického obestírá účesy vynalezené
týmem Gandini pro speciální příležitosti. Čisté
konstrukce a okouzlující zaoblení vypracované
na velkých objemech inspirovaných 60. léty,
vypráví příběh o maximální všestrannosti.
Tím nejlepším pro nevěstu je, že může během
svého velkého dne měnit svůj look. Může být
luxusně glamour v první části slavnostního
dne, rafinovaná a přirozená v druhé. Je to stále
přesně vymezený styl, určený pro ženu, která
chce vystoupit z davu.
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SAHARA MUŽ
Mladý a moderní objevitel, který se nepotřebuje
chlubit, protože si je jistý sám sebou za každé
situace. Pro něj – který si chce osvojit pevné
hodnoty, přijmout porážky a dobýt nová území
– jsou určeny nové výtvory týmu Gandini.
Obličej je čistý, nejsou zde již stopy vousů.
Střih se moc neodlišuje od dámského, znovu
nabízí propojení mezi dvěma půlkami nebe, jež
také dominuje v oblečení up-to-date. Dvě verze
stylingu: volné kadeře nebo jen částečné (jako
provokace malý copánek na straně); mokrý
efekt, jemný a velmi letní.

7

PŘEDSTAVENÍ KOLEKCE
GANDINI VE VERONĚ
Tak jako začátkem každé sezony, se i letos v únoru konala vlasová show Akademie Gandini ve Veroně, která
představila novou kolekci Sahara. Společně s italskými kadeřníky vystoupili na pódiu i naši technologové
z Akademie Gandini Praha: Richard Čonka, Adriana Benešová a Zuzana Beňová. Svátkem pro všechny
zúčastněné bylo vystoupení Renée Recchia, které se na pódium vrátila po těžké nemoci. Všichni jí přejeme
úplné uzdravení a mnoho dalších skvělých nápadů pro nové kolekce.
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THE MIX
NOVÁ KOLEKCE VITALITY´S 2017

JEDEN STŘIH S RŮZNÝMI DRUHY STYLINGU,
KTERÝ JE SCHOPEN USPOKOJIT
TŘI TYPY KLIENTŮ.
Pro všechny, kteří se chtějí cítit sebejistě ve vzhledu podle poslední módy.

V novém tisíciletí, ve kterém je rychlost změny v neustálém pohybu, přicházejí nové tendence protichůdných
stylů, jež se spojují a překrývají v nepřetržité provokaci bez odlišení pohlaví. Dynamické, strukturované
linie v souladu s originálními, barevnými kombinacemi a nečekanými délkami vytvářejí sexy objem a vysoce
personalizované, estetické efekty. Ozvěny 80. let ve stylu milénia. Nová kolekce Vitality´s THE MIX je
vyjádřením těchto tendencí ve zkratce mezi technologií a estetickou citlivostí.

Tři převládající megatrendy:
•

sexy androgynní mix
• mix svádění
• spirituální třída

SEXY ANDROGYNNÍ MIX

MIX SVÁDĚNÍ

Megatrend, který se inspiroval 80. léty a jenž nás
zve k míchání opačných stylů:
•
starého s novým
•
minulosti s budoucností
•
mužského a ženského stylu

Objemy 70. let sladěné se současnými tendencemi
nás přenášejí do světa luxusu, umění a elegance, jenž
můžeme interpretovat měkkými svůdnými styly.

Charakteristika ženy: rozhodná, odhodlaná, trendy
Primární barvy: lesklá černá nebo šedá
Kombinace barev: všechny varianty šedé (od
nejsvětlejší po nejtmavší)
Objemy: velmi uhlazené a přiléhavé (nebo lehce
„umělecky“ rozcuchané)
Střihy: všechny podoby mikád s plnou a dlouhou
ofinou nebo dlouhými prameny

Charakteristika ženy: svůdná žena ladných tvarů
Primární barvy: zlatavá blond/teplá měděná
Kombinace barev: odlesky v odstínech červené a fialové
Objemy: velmi široké s velkými vlnami, kudrnaté nebo
natupírované vlasy (s efektem falešně rozcuchaných
vlasů, které jsou ve skutečnosti velmi pěstěné)
Střihy: střední délky, které se dotýkají ramen
nebo dlouhé sestříhané vlasy s prameny
mimo obličej

SPIRITUÁLNÍ TŘÍDA
MUŽSKÝ SVĚT
Dnes je mužský svět velmi pestrý a vyvinula se i
idea okouzlujícího muže. Také muži velmi pečují
o svůj vzhled a styl svých vlasů. Depilují se, mají
v oblibě nakupování a používají beauty přípravky,
které byly vytvořeny speciálně pro ně.

10

Pro ODVÁŽNÉ, kteří si troufají na nejkreativnější kouzla avantgardy.

Pro TY, kteří chtějí současný styl s dotykem originality.

Získává nový význam v evoluci doby, která inspiruje
design, jenž je rafinovaně elegantní, jasný a reflexivní,
vyjádřený pastelovými barvami nebo vícebarevnými tóny.
Charakteristika: luxus, minimal chic
Primární barvy: blond (ať již ve studené nebo teplé
variantě)
Kombinace barev: varianty pastelových barev
Objemy: variabilní od velmi pěstěných
a uhlazených vlasů po měkké kudrny např. s protichůdnými objemy - jedna
strana uhlazenější, druhá vlnitější.
Střihy: od krátkých tvarů, které jsou
však vpředu delší až po střední délky
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VELKÁ VLASOVÁ SHOW
V LYONU

N
TECH AŠI
NOLO
GOVÉ
V LYO
NU!

Na konci listopadu 2016 se konala ve francouzském Lyonu velká mezinárodní výstava. Velmi důležitou účast
mezi vystavovateli měla značka Vitality´s, která se rovněž stará o vlasy vždy aktuální Miss Francie. Letošní
Miss Francie Iris Mittenaere se dokonce stala na konci ledna 2017 také Miss Universe. Část celé výstavy
v Lyonu tvořilo velké pódium, na kterém prezentovaly své kolekce ty nejznámější světové značky a vlasové
týmy z různých zemí. Svůj prostor na pódiu měl i tým Gandini ve spolupráci se značkou Vitality´s. Tentokrát
svou důvěru vložil zakladatel týmu Gandini, pan Gigi Gandini, do našich členů Akademie Gandini Praha. A tak
Richard Čonka, Zuzana Beňová a Adriana Benešová měli tu čest vystupovat na pódiu a jménem týmu Gandini
prezentovat nejnovější kolekci před stovkami diváků. Spolu předvedli na osmi modelkách střihy, společenské
účesy a svatební účes.

Zuzana Beňová

Richard Čonka
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Adriana Benešová
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OBLÍBENÁ TÓNOVACÍ
BARVA V NOVÉM!
V březnu letošního roku přišla značka Vitality´s na trh s inovací oblíbené barvy na vlasy Tone. Čím dál tím více
žen trápí zcitlivělé vlasy a do salonu přicházejí s již obarvenými vlasy. A co chtějí? Především perfektní zářivou
barvu, která nabízí různé odstíny. Tone má nyní také nový symbol, kterým je celosvětově známé tlačítko pro
zapnutí nebo rozsvícení. Označuje také svět, který se neustále vyvíjí. A to samé platí i o světě barvení vlasů.
Rozsviťte tedy i Vy svou barvu!

Díky Tone Vaše
barva zazáří
Značka Vitality´s přichází s barvou Tone v novém kabátě a s
novou technologií, která poskytuje vynikající barevné výsledky.
Nabízí jasnou, sytou a perfektně vyváženou barvu. S pomocí
Switch-on technologie byl každý odstín rozložen do všech
tónů a odborně byla vyvážena
procenta barevných pigmentů.
Barva Tone vznikla také nově ve
dvou verzích - Shine a Intense.

Barva Tone
- jedna duše,
dvě těla: SHINE
a INTENSE

SHINE
Krémovo-gelová barva Shine nabízí
nekonečnou škálu pastelových odstínů, opravuje nežádoucí tóny a dodává
rovněž vynikající lesk přírodním vlasům
bez změny jejich původní barvy. Vlasy
jsou hladší a přirozeně zářivé.

INTENSE
Barva Intense je ideální pro překrytí šedivých vlasů, ale je vynikající i
v rámci přípravy klienta na jeho první
barvení. Překrývá více než 70 % šedivých vlasů. Nemá však vliv na kořínky,
neboť se postupně vymývá. Zvýrazňuje přirozenou barvu vlasů, ale oživuje
také kosmetickou barvu. Sjednocuje
a krémové složení perfektně k vlasům
přilne.

ů!

49 odstín

NOVÁ TONE
ry
Aktiváto
3. vol.
6 vol. a 1
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•
•
•
•
•
•

mimořádná zářivost barvy
barva na míru každé klientky
hedvábné a kompaktní vlasy
bez efektu odrostlých vlasů
bez amoniaku
více služeb pro salon

TIPY NA ORIGINÁLNÍ ODSTÍNY
růžová

MERUŇKOVÁ

SEDM NOVÝCH SALONNÍCH SLUŽEB
PRO ZVÝRAZNĚNÍ BARVY

SVĚTLE MODRÁ

6. TRY ME ON

OVÉ
L
E
T
PAS RVY
BA

TONE Shine Neutral 20 g
+ TONE Shine Red 1 g
+ TONE aktivátor 13 vol.

pastelově zelená

TONE Shine Neutral 20 g
+ TONE Shine Blue 4-5 g*
+ TONE aktivátor 6 vol.

TONE Shine Neutral 20 g
+ TONE Shine Orange 2 g
+ TONE aktivátor 13 vol.

pastelově fialová

První barva pro mladé
klienty. Zaručuje plnou,
zářivou barvu a jemné
barvení bez efektů
odrostů.
Např.: Tone INTENSE 5/88
+ Tone aktivátor 13 vol.

1. TURN THE SHINE ON

Pro natónování a rozjasnění melírů
a sluncem políbených vlasů
s respektem ke struktuře vlasů.
Např.: Tone SHINE 11/71
+ Tone aktivátor 6 vol.

pastelově Žlutá

2. MULTIPASTEL

Pro vytvoření módních,
mnohonásobných
a pastelových odstínů.

6. COLOR ON

Pro zintenzivnění,
zvýraznění
a prodloužení již
existujících odlesků.
*Množství
gramů podle
požadované
intenzity.

TONE Shine Neutral 20 g
+ TONE Shine Green 4-5 g*
+ TONE aktivátor 6 vol.

TONE Shine Neutral 20 g
+ TONE Shine Violet 1 g
+ TONE aktivátor 6 vol.

fialový polibek

dřevitě zelená

TONE Shine Neutral 20 g
+ TONE Shine Yellow 2 g
+ TONE aktivátor 13 vol.

PETROLEJOVĚ MODRÁ

TI
A
E
KR RVY
BA

ŠEŘÍKOVITÉ KVĚTY

TONE Shine Green 6 g
+ TONE Shine Blue 4 g
+ TONE aktivátor 6 vol.

TONE Shine Neutral 10 g + TONE
Shine Blue 10 g + TONE Shine
Orange 4 g + TONE Shine Yellow
2 g + TONE aktivátor 6 vol.

PETROLEJOVĚ ZELENÁ

HOŘČICOVĚ ŽLUTÁ

3. AVANT
GARDE

5. TURN THE
LIGHT ON

Např.: Tone SHINE Neutral
+ Tone aktivátor 13 vol.

TONE Shine Neutral 40 g
+ TONE Shine Violet 1 g
+ TONE Shine Blue 4 g
+ TONE aktivátor 6 vol.

LESNÍ MALINY

Např.: Tone INTENSE 5/9
+ Tone aktivátor 6 vol.

Pro zářivou a lesklou
přírodní barvu vlasů.

VNÍ

Např.: Tone SHINE Neutral 20 g
+ Tone SHINE Orange 2 g
+ Tone aktivátor 13 vol.

4. SYSTEM COLOR

Ve spojení s Art Absolute
v délkách a konečcích
nabízí zářivou a jemnou
dlouhotrvající barvu bez
poškození vlasového vlákna.

Pro vytvoření
extrémně výrazné
barvy pro nejvíce
trendy klienty

Např.: Tone SHINE Green
+ Tone aktivátor 13 vol.

Např.: na kořínky Art Absolute 7/44 + Art
Performer 20 vol. délky - konečky Tone
INTENSE 7/44 + Tone aktivátor 6 vol.
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TONE Shine Orange 10 g
16 Shine Red 2 g
+ TONE
+ TONE Shine Violet 2 g
+ TONE aktivátor 13 vol.

TONE Shine Neutral 40 g
+ TONE Shine Violet 1 g
+ TONE Shine Blue 2 g
+ TONE aktivátor 6 vol.

TONE Shine Neutral 5 g
+ TONE Shine Blue 7 g
+ TONE Shine Green 4 g
+ TONE aktivátor 6 vol.

TONE Shine Yellow 20 g
+ TONE Shine Green 1 g
+ TONE aktivátor 6 vol.
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EMILY
Krok za krokem
EMILY STŘIH

VYTVOŘTE KONKÁVNÍ MIKÁDO S OFINOU
1. Vytvořte rozdělení od ucha k uchu, které přechází přes vrchol a střed
hlavy tak, že vytvoříte na hlavě 4 sekce. Vzadu uprostřed šíje si určete
výchozí bod 2 cm pod linií vlasů. Následně vytvořte „V“ na obvodové linii
vlasů, stříhejte v úhlu 240 stupňů na jedné straně a 120 stupňů na druhé
straně, dokud nespojíte obě strany. Postupujte přenesením sekcí zespodu
nahoru a dbejte přitom na přirozený spád vlasů.
2. Zastřihněte ofinu v úhlu 90-270 stupňů (asi 1 cm nad obočím). Linka je
vedena od konce jednoho obočí ke konci druhého.
3. Začněte vlasy sestříhávat a vytvořte vedoucí pramen na vrcholu.
Zastřihněte asi 3 cm v úhlu 90 stupňů. Sestřihněte zadní část v úhlu 90-270
stupňů a postupujte v podélných sekcích (ve tvaru měsíčku pomeranče).
4. V postranních částech pokračuje sestříhání zvýšením úhlu na 60-300
stupňů. V přední části zkompletujte sestříhání s nejvyšším úhlem 60 stupňů.
5. Efilačními nůžkami vše dokončete tak, abyste dodali objemům
rovnováhu. Na obvodové linii pracujte s efilačními nůžkami na konečcích
vlasů odspodu nahoru pro odlehčení a propojení.

EMILY BARVA
Odbarvení konečků a délek:
Deco Jo + Art Perfomer 20 vol.
Odbarvení základu: Lovely Cream
+ Art Performer 20 vol.
Tónování: Tone 10/7 + 10/1
+ aktivátor Tone 13 vol.
Postranní části: Tone 10/7 + 1/0
+ aktivátor Tone 6 vol.
•
•
•
•

•
•

EMILY STYLING
WehO Shine Drops
WehO Liss Cream
WehO Fix Spray
WehO Light Spray
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odbarvěte délky a konečky
odbarvěte základ
opláchněte a neutralizujte
natónujte obě postranní části
na středu a oddělte sekce, které
povedou od linie ucha a budou
směřovat asi 3 cm od konce obočí
natónujte zbytek vlasů
opláchněte a neutralizujte

PŘEDTÍM
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AGP Piešťany 25.-28. 11. 2016
+ PIGMENTS SHOW S MIMMO LASERRA

Ve dnech 25.-28. 11. 2016 se konalo
pravidelné setkání naší Akademie Gandini
Praha a Gruppo Gandini Italia s klienty
a klientkami u příležitosti prezentace
nové módní kolekce „Geneze“ pro sezonu
podzim/zima 2016/2017. Pro toto setkání
jsme vybrali slovenské lázně Piešťany,
kde jsme očekávali i vynikající lázeňské
a wellness služby. Bohužel to bylo asi
největší zklamání za celý pobyt. Tyto
služby většina z Vás díky opravdu „skvělé“
organizaci celé akce ze strany marketingu
hotelu, nemohla využít. I přes to, že vše
bylo ze strany Revolution Hair domluveno
a dokonce zaplaceno dopředu! Součástí
akce byla i zajímavá prezentace „Pigments
show“ italského stylisty Mimmo Laserra,
technologa firmy Alfaparf. Výčesy tentokrát
předváděla a školila paní Annarosa Pasa
a střihy pan Omar Garbin. Na vše jako
obvykle dohlížel osobně pan Gigi Gandini.
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Krém po holení
100 ml

Značka Vitality´s přichází na trh s péčí o muže, která zahrnuje tři
rodiny produktů. Pro péči o vlasy, tělo a vousy. Všechny přípravky
z nové řady FOR MAN jsou bez parabenů, čímž dochází k eliminaci
vzniku podráždění. Vůně, kterou jsou obohaceny výrobky FOR
MAN, evokuje příchuť Středomoří a zemí Orientu. Hlavu vůní
tvoří svěží nádech pomeranče, grepu, citronu a máty, tělo zaujme
květinovou a kořenitou vůní muškátového oříšku, skořice, růže
a levandule a v základu okouzlí směs dřevitých a kožených vůní
složených z vanilky, santalového dřeva, ambry a kůže. Všechny
vůně se vzájemně doplňují a prostupují všemi přípravky v nové péči
pro muže FOR MAN.

Působí preventivně proti podráždění,
které je způsobení holením. Krém jemně hydratuje pleť a zanechává ji jemnou a lehce parfémovanou díky obsahu
aloe vera. Hydratační a protizánětlivé
vlastnosti aloe vera zajišťují optimální
hydrataci pokožky a zklidňují případná
povrchová zanícení, která jsou způsobena holením.

Modelační pasta

Working Paste
75 ml

Dodává vlasům tvar díky obsahu kopernicie velkonosné,
která zároveň vlastní ochranné účinky. Kopernicie je zvaná „královnou vosku“ a její vosk patří mezi ty nejcennější.
Složení s lehce zpevňujícím účinkem dovoluje opakované
tvarování vlasů. Remodelační pasta pro všechny typy vlasů. Ideální pro kreativní účesy. S matným efektem.

Posilující tonikum

100 ml

Stimuluje růst vlasů a dodává novou vitalitu a sílu vlasové pokožce. Složení je obohaceno o taurin, kyselinu
salicylovou, kapsikum a allantoin. Tonikum představuje jedinečné posilňující ošetření.

SILVER ŠAMPON PRO MUŽE

Hydratační krém

Grooming Cream
75 ml

SEZNAM ÚČINNÝCH LÁTEK
Aloe vera

Taurin
dodává energii
působí proti známkám
stárnutí i volným radikálům
navrací vlasům sílu a vitalitu

•
•
•

Kyselina salicylová
uhlazuje, zklidňuje
zesiluje přenos
aktivních látek

•
•

Allantoin
působí jako antioxidant
hojí a hydratuje
osvěžuje a zklidňuje

•
•
•

Olej ze sladkých
mandlí
je bohatý na
vitamíny E a B,
aminokyseliny, cukry
a minerální soli
obnovuje tkáň,
zvláčňuje a zklidňuje

•

•

Olej z meruňkových
jader
•
•
•
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je bohatý na vitamíny
A, C a E
dodává pružnost,
zvláčňuje a hydratuje
působí jako
antioxidant

•

regeneruje, hojí
a hydratuje

Krém na holení
100 ml

Hydratuje vlasy a dodává jim optimální tvar a lesk. Působí
jako ochrana před ztrátou hydratace a disponuje cennými
antioxidačními vlastnostmi. Dodává kontrolu neposlušným
vlnám a kudrnám, je ideální pro tvorbu rafinovaných účesů.
S lesklým efektem. Obsahuje zelený čaj, který působí jako
silný antioxidant a je cenný i pro své ochranné a hydratační
účinky.

Zjemňuje vousy a připravuje kůži na holení. Zlepšuje
skluznost břitvy na kůži, redukuje podráždění a začervenání. Obsahuje aloe vera,
která chrání kůži, hydratuje
a zvláčňuje. Mentol dodává
okamžitý pocit svěžesti.

Bisabolol
•
•

bisabolol je výtažkem
z heřmánku
zvláště vhodný pro
citlivou a jemnou pleť,
zklidňuje

Sprchový šampon Hair
& Body
240 ml

Mentol
•

osvěžuje, působí
antisepticky a dezinfikuje

Pečuje o vlasy i pokožku
těla, je účinný i praktický
zároveň. Jemně hydratuje
a dodává příjemnou vůni.
Zjemňuje pokožku a zanechává ji sametově hebkou.
S obsahem kokosového
oleje, allantoinu a panthenolu.

Tenzoaktivní derivát
z kokosového oleje
•
•

ideální pro jemnou pleť
pečuje

PantHenol
•
•

hydratuje a zvláčňuje
zklidňuje a pečuje

Kapsikum
•
•
•
•
•

působí jako antioxidant
má antibakteriálními účinky
stimuluje a dodává energii
usnadňuje přísun
vyživujících látek
účinkuje proti vypadávání
vlasů

Olej na vousy
30 ml
Zjemňuje vousy, dodává jim lesk a hydrataci
bez toho, aniž by působily mastným dojmem.
Olej obsahuje směs vzácných rostlinných
olejů, mezi které patří olej ze sladkých mandlí,
který hydratuje a zklidňuje a olej z meruněk,
jenž je velmi výživný a zároveň bohatý na vitamíny A, C a na mastné kyseliny.

NOVINKA!

Posilující šampon

240 ml

Posiluje vlasy a dodává vlasové pokožce novou energii. Obsahuje taurin, aminokyselinu,
která je běžně přítomná v našem organismu.
Povzbuzuje vlasové cibulky a pomáhá prodlužovat životní cyklus vlasů. Vlas se stává
odolnějším a tedy i méně náchylným k vypadávání.

Ošetření a péče
v jediném kroku!
Dnes jako nikdy předtím se salony otevírají mužům.
Podle statistik tvoří 79 % veškeré kosmetiky „pro
muže“ produkty pro vlasy a pleťovou péči. 67 % mužů
zaznamenává přítomnost šedivých nebo bílých vlasů
a 71,3 % se rozhodne pro řešení s co nejpřirozenějším
výsledkem pro zvýraznění vlastního vzhledu.
Základem je výběr správného produktu, který by dokázal zvýraznit
módní pěstěný vzhled a zároveň
pečoval o vlasové vlákno podle
vysokých nároků.
Jako odpověď na tyto požadavky
se z laboratoří Vitality´s zrodil nový

SILVER SHAMPOO
Jeho složení eliminuje žluté odlesky a dodává novou sílu vlasové
pokožce díky obsahu quinoy se
zklidňujícími, hydratačními a vyživujícími účinky. Šampon obsahuje
také posilující výtažky ze zázvoru
a sójové proteiny, které přispívají
ke zvýraznění lesku a vitality.
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Historie barbershopů se
datuje do 19. století a je
neodmyslitelně
spojena
s Amerikou a stylem „old
italiano“. Zlaté období tohoto typu salonu je spjato
se začátkem 20. století. Návštěva barbershopů byla
zpříjemněna přátelskými
debatami s holiči a zákazník získal pocit, že čas, který zde stráví, byl vyčleněn
jen pro něj. Před 15 lety
uvedla na trh firma Panda
první pánská křesla. Prvním bylo
křeslo s názvem Adam, které bylo
široké, velmi pohodlné a s bytelnou nožní opěrkou. Získalo rovněž
řadu ocenění. Vybrat si však můžete také z jiného vybavení pro dámské i pánské salony.

Empire
49 490 Kč/
1 833 €

GALOTTE BARBER
EMPIRE

MASIVNÍ
DESIGN

elegantní

32 490 Kč/1 205 €

Skříň Barber je vynikajícím řešením pro ty, kteří potřebují co nejlépe
uspořádat malý prostor. Poličky zjednodušují uchování pořádku a skříň
pomáhá uskladnit nutné doplňky. Skříň má klasický vzhled, které je založený
na pravých rozích, dřevěném zakončení a robustním designu. Police jsou
opatřeny skleněnými kryty, jež jsou schopny unést všechny potřebné
kosmetické produkty. Skvěle se hodí do interiéru pánských salonů.

PRAKTICKÁ

ODOLNÝ PROTI
POŠKOZENÍ

TROLLEY
BARBER

Alex
64 490 Kč/
2 399 €

S PROSTORNÝMI
POLICEMI

10 490 Kč/389 €

VŠE PRO VÁŠ
barbershop!

Hladký a lehký vozík Trolley Barber
představuje vysoce kvalitní nábytek,
který je nepostradatelný pro denní
práci každého vlasového stylisty.
Díky zásuvkám a horní přihrádce
snadno udržíte pořádek. Vozík je
vyroben z oceli, lehce se čistí a udržuje. Vybrat si můžete hned ze dvou
barevných verzí: černé a stříbrné.

STYLOVÝ

Rozměry: 35 x 34 x 95,5
24

účelný

PRAKTICKÝ
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TRENDY V PÁNSKÝCH STŘIZÍCH
Mezi nejznámější a nejoblíbenější pánské střihy současnosti patří FADE, UNDERCUT, POMPADOUR, MAN
BUN a SIDE PART. Každý tento střih je jedinečný a má i spoustu dalších variant. Na této stránce Vám
představíme pět výše zmíněných základních střihů. Jednotlivé ukázky vznikly v salonu Prestige Hair Club.

FADE

OLIVIER

Střih Fade je jedním z nejoblíbenějších střihů poslední doby. V podstatě se
jedná o výtrat, který je stříhaný na výšku strojku od 1 do 9 mm. I u střihu Fade se setkáváme s různými formami - rozlišujeme klasickou, nízkou,
střední a vysokou. Z těchto forem pak vznikají i další styly, Undercut a Pompadur. Všechny tyto střihy mají společné, že jsou výrazně kratší po stranách
ve srovnání s vlasy v horní části hlavy. Tento styl má velkou výhodou i ve
své univerzálnosti - vyhovuje takřka všem typům mužů. Odlišnosti skýtá
především v použitých délkách a ve stínování.

Robustní design,
pokrokové designové
řešení a perfektní
zpracování se snoubí
v křesle Olivier. Velmi
pohodlná nožní opěrka
pod nohy poskytuje
výjimečnou podporu
a široké sedadlo
zaručuje maximální
pohodlí a odpočinek.

Pompadur
I u tohoto střihu jsou typické velmi krátké vlasy
po stranách, přičemž horní
část vlasů je upravena do
vysokého objemu. U klasického stylu Pompadur
jsou vlasy po bocích výrazně delší, mají na délku
asi 5 cm a jsou upraveny
směrem
dozadu. Vlasy
v horní části hlavy jsou
také podstatně delší oproti stranám. Vlasy v přední
části jsou rovněž upraveny
do vysokého objemu.

MAX
Křeslo Max
se inspirovalo
stylem klasických
barbershopů, které
existovaly na Sicílii
začátkem 20. století.
Je perfektním spojením
tradice a modernity.

Side part
Tento střih paří mezi klasické a setkáváme se s ním
již řadu let. Jedná se nestárnoucí střih vlasů, který
dodává muži profesionální
a upravený vzhled. Důležité jsou u tohoto střihu kratší vlasy po stranách a delší
na temeni. Délkové rozdíly
střihu nejsou výrazné, vše
působí decentním a uhlazeným dojmem.

SAM
Toto trendy křeslo není
jen krásným a robustním
designovým prvkem,
který vtiskne salonu punc
originality a jedinečnosti.
Je také výjimečně
pohodlným a bytelným
kusem nábytku, který
dá klientovi zažít pocit
skutečné atmosféry
interiéru BARBER.
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Undercut
Oblíbený střih s názvem
Undercut je typický pro velmi krátké vlasy po stranách
a dlouhé vlasy v horní části
hlavy, jež dosahují délky až
k týlu. V rámci stylu Undercut
se pak můžeme setkat i s tzv.
nespojeným stylem, který je
charakteristický stejně krátkou délkou stran, která skokově přechází na výrazně delší
část horních vlasů.

MAN BUN
Jedná se o pánsky účes, který
vyžaduje dlouhé vlasy sepnuté
do rozcuchaného drdolu v horní části týlu. Tento účes dokonale dolaďuje plnovous. Vlasy
by měly být zdravé a plné života, v opačném případě, tedy
pokud by vlasy byly poškozené
a suché, už by styl přecházel
z módního Man Bun do již neaktuálního stylu „Homeless“.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SALONU
PRESTIGE HAIR CLUB
Ve středu 11. ledna 2017 se konalo slavnostní otevření
nového salonu Prestige Hair Club paní Simony Vlčkové.
Jak už jsme informovali v minulém čísle našeho časopisu,
paní Simona založila ryze pánský klub, avšak postupem
času se salon rozšířil i na dámskou část a z Prestige Men´s
Club se stal Prestige Hair Club.
Stejně jako v pánské části i dámská část nabízí profesionální
služby. Kadeřnice se rovněž pravidelně školí ve střizích a
výčesové tvorbě akademie Gandini a prvotřídní péči Vám
poskytnou díky značce Alfaparf Milano a Vitality´s. Zkrášlující
procedury můžete podstoupit také v nově zřízeném prostoru
klubu pro manikúru a pedikúru. Dokonale o Vás bude
postaráno nejen při kosmetice, ale také při masáži. Vybrat
si můžete hned z několika typů. Odvážní mohou využít také
služeb šikovného tatéra. Klub nabízí opravdu širokou nabídku
špičkové péče, z níž si vybere zajisté každý. S prostředím
klubu a se službami se mohli budoucí klienti seznámit již na
slavnostním otevření. A co říká na slavnostní zahájení sama
majitelka? „Opening party se konala 11. 1. 2017, což už na
první pohled vyznívá jako magické datum. Přišlo asi 150 lidí,
někteří jen ze zvědavosti, někteří s myšlenkou nás podpořit,
a to se opravdu povedlo. Chtěla bych moc všem poděkovat,
vážíme si veškeré podpory. Na slavnostní otevření přišel i
pan majitel domu a myslím, že s hrdostí představoval náš
salon svým známým a přátelům. Sešli jsme se tu jak naši
zaměstnanci, tak klienti a snad i budoucí klienti. Každý se
snažil představit svou část salonu, ve které pracuje a bylo
to moc fajn. Naše kadeřnice Nella nezahálela a stříhala
klienty k jejich spokojenosti a v kosmetice se ženy mohly
nechat nalíčit od profesionála Honzy. Všichni vypadali velmi
spokojeně. Myslím, že se párty opravdu povedla, salon jsme
jaksepatří pokřtili a věříme, že i do budoucna bude vše klapat
jako na drátkách.“

Prestige HAIR Club
Maiselova 76/12
110 00 PRAHA 1
Každou sobotu se můžete nechat ostříhat Kubáncem
Maykelem v kubánském stylu. A k tomu si dát na baru
třeba i pravý kubánský rum.
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Web: www.prestigehair-club.cz
E-mail: prestigehair-club@seznam.cz
Telefon: +420 603 185 400
Najdete nás
na facebooku
prestigehairclub.cz
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Ceriotti

VELETRH BOLOGNA 2017
Prezentace firmy Farmen - Vitality´s, výrobce profesionální
vlasové kosmetiky, zaměřená na velkou novinku
v sortimentu - nové bezamoniakové barvy Tone. Více
informací o výjimečnosti, vlastnostech, míchání a o použití
naleznete na stranách 14-19. Na fotografii uprostřed
ředitel firmy pan ing. Gianni Manzetti, který je zároveň
i prezidentem italské Asociace výrobců profesionální
vlasové kosmetiky Unipro.
Na spodním obrázku vidíte velkolepou prezentaci firmy
SHE. Výběr z novinek z jejího sortimentu naleznete na
stranách 46-49.

Ryze italská značka Ceriotti je
založena na konceptu Made in Italy.
Vypovídá o sobě kvalitou svých
produktů, v popředí stojí invence,
výzkum, vášeň a díky této koncepci
se ze značky stal lídr sektoru. Kolekce
jsou ztělesněním eklektického jazyka
a kultury a jsou založeny na neustálém
výzkumu a zároveň tradičních
hodnotách. Dnes je Ceriotti aktivní
na italském i mezinárodním trhu a je
zárukou kvality a spolehlivost.
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O
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Kadeřnický nábytek
- MADE IN ITALY
RELAX
Konstrukce, sedadlo a
opěradlo na záda je z
pěnového polyurethanu s
dřevěnými a kovovými prvky.
Potah dle výběru. Multifunkční
plochy jsou v leštěném kovu
a s elektroforézou. Otočná
mycí mísa je z porcelánu a má
nastavitelný kloub. Možnost
elektrického nadzdvihnutí
nohou a vibrující masáže.

ALLUMINIUM
VICTORIA

+

Lakovaná skořepina z tvrdého polyurethanu. Poduška
má dřevěné prvky a je z pěnového polyurethanu. Potah
dle výběru. Litá konstrukce je z leštěného hliníku. Otočná
mycí mísa vyrobena z porcelánu.

NOAH
+

Sedadlo a opěradlo
na záda je z pěnového
polyuretanu s dřevěnými
a kovovými prvky. Potah
dle výběru. Hliníkový
základ má otočný
mechanismus nebo
hydraulickou pumpu s
brzdou.

VICTORIA
Lakovaná skořepina z tvrdého
polyurethanu. Možnost podušky
z pěnového polyurethanu
a s dřevěnými prvky. Potah dle
výběru. Hliníkový základ má otočný
mechanismus nebo hydraulickou
pumpu s brzdou.

ALLY

DOMO

+

Opěradlo na záda, paže
a sedadlo je z pěnového
polyurethanu s dřevěnými
a kovovými prvky. Potah
dle výběru. Konstrukce
je z černého nebo
bílého sklolaminátu.
S víceúčelovými
vaničkami. Otočná mycí
mísa je z porcelánu a
má nastavitelný kloub.
Možnost elektrického
nadzdvihnutí nohou a
vibrující masáže.
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Doba objednání:
4-6 týdnů.

Opěradlo na záda
a sedadlo je z pěnového
polyurethanu
s dřevěnými prvky. Potah
dle výběru. Hliníkový
základ má otočný
mechanismus nebo
hydraulickou pumpu
s brzdou. Leštěné lité
podpory jsou z hliníku.

JILL
LIGHT
Zrcadlo s
podsvícením
a hliníkovým rámem.
Pracovní plocha je
z litého leštěného
hliníku.
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vYBAVENÍ
DO VAŠEHO
SALONU

COLOR
DUO
Vozík se šesti mezi
sebou měnitelnými
zásuvkami. Po stranách
je prostor pro umístění
lahviček a různých nádob.
Multifunkční pracovní
plocha je vhodná pro
odkládání pomůcek
na stříhání, péči i barvení.

X-STEAM
02 DIGITAL
Osvětlený ohřívač
vaporizéru mění barvy
v závislosti na teplotě
vody (modrá - studená,
červená - vařící, zelená
- pro ukončení práce).
Umožňuje lepší viditelnost
a přehled i z větší
vzdálenosti a vytváří
zároveň příjemný vizuální
efekt.

HOT WIND
Profesionální vysoušecí
helma Hot Wind je
automatická, má časovač,
termostat, kontrolku
činnosti a světla. Hot
Wind Velocità disponuje
časovačem, termostatem,
kontrolkou teploty
a regulatovatelným
motorem se dvěmi šestmi
rychlostmi. Pro skvělé
výsledky a výborné
vysoušení.

SERVICE
PLUS
Vozík se čtyřmi
odnímatelnými miskami
i místem pro hřebeny
a kartáče. Součástí
je také zabudovaná
pomůcka pro stříhání
a ohýbání hliníkových
folií. K dispozici také
s hliníkovou nohou.

akční sety
kadeřnického nábytku
SET 1
Cena setu:
24 290 Kč/
899 €

Mycí
obsluha
DIVA LUX

Černá helma
DRAGON
3 rychlosti

Vozík
BRAVO

Kadeřnické křeslo
MALAGA*

+ stojan

BiTM 5000
Nová pracovní pomůcka
nejnáročnějších profesionálních
vlasových stylistů se zrodila
z kombinace řady výzkumů a
zkušeností. Fén disponuje dosud
nevídanými funkcemi s využitím
systému TRYOTM. Síla, spolehlivost,
robustnost, snadná manipulovatelnost
- to jsou jen některé z výhod tohoto
přístroje. BiTM je budoucnost!

BiTM 5000
Superleggero
Lehkost má nyní nové jméno: BiTM 5000
Superleggero. Revoluční systém TRYOTM
zajišťuje vyšší proudění vzduchu,
odolnost vůči poškození a optimální
čištění. Ve svých pár gramech koncentruje
fén sílu, snadnou manipulovatelnost
a mnohostranné použití.

*Hydraulická báze se zárukou 1 rok.
Příplatek za hydraulickou bázi se
zárukou na 5 let je 2 200 Kč

SET 2
Cena setu:
22 390 Kč/
829 €

Černá helma
DRAGON
3 rychlosti

Vozík
BRAVO

Kadeřnické křeslo
CARO*

Mycí obsluha
DIVA TECH CARO

TERMOSTIMULÁTOR
MX3900
Pokrokový kompaktní termostimulátor, který
dosahuje již za polovinu času skvělých
a precizních výsledků. Digitální vícejazyčný
display, 11 předdefinovaných programů, které
jsou plně modifikovatelné. Manuálně je možno
nastavit čas, teplotu a ventilaci. Pět parabol
s infračervenými lampami, regulovatelná
ventilace s třemi stupni rychlosti a s motory
na základě magnetické levitace. Digitální
časovač a termostat s šesti stupni.
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Akce není možné sčítat ani kombinovat s dalšími akčními nabídkami a slevami. Nabídka akce je časově omezena
do neočekávaného vyprodání zásob nebo do odvolání. Společnost Revolution Hair s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu akce.

Precious Nature
menu nových barev

^

3 STrEDOZEMNÍ MENU
BARVENÉ

KUDRNATÉ

DLOUHÉ

VLASY

A VLNITÉ VLASY

A ROVNÉ VLASY

šampon

šampon

šampon

maska

maska

maska

l e ave - i n

l e ave - i n

l e av e - i n

sprej

olej

olej

s

s

s

mandlí

hrozny

opuncií

a pistácií

a l e va n d u l í

a pomerancem
‹

^

Od
června
2017

BARVY
PRECIOUS NATURE
49 zářivých odstínů
Bez amoniaku, PPD,
resorcinolu
100% překrytí
šedivých vlasů
100% přírodní
ingredience
Zesvětlí až
o 3 stupně
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MISTŘI STŘIHU
POJĎME
K JÁDRU VĚCI

PRECIZNOST ANGLICKÉ
TECHNIKY, KTERÁ VÍ, KDE
ODEBRAT OBJEM, BYLA

KOLEKCE JARO/LÉTO 2017

REDUKCE PRO VYNIKNUTÍ

SPOJENA S ITALSKÝM STYLEM,

STŘIHU, ZTLUMENÍ TÓNŮ

JENŽ ZACHOVÁVÁ ŽENSKOST

PRO LEPŠÍ VIDITELNOST

TVARU. PROTOŽE KRÁSA JE

VRSTEV A BAREVNÝCH

OTÁZKOU ROVNOVÁHY.

DESATURA
TATO KOLEKCE JE O KRÁSE,
O SKUTEČNÉ KRÁSE

KONTRASTŮ.

MIMOŘÁDNÁ
BARVA
BARVA JE VYJÁDŘENA
A VYUŽITA VE VŠECH SVÝCH
ODSTÍNECH. CHYTRÉ, ALE
NEVÍDANÉ KOMBINACE TÓNŮ,
SVĚTEL A STÍNŮ VYTVÁŘEJÍ
KOMPLEXNÍ OBRAZY
S PŘIROZENÝM VÝSLEDKEM.

POSTUP
Z NOVÉ
KOLEKCE!

Základ: tmavá blond
Použité barvy:

SNIŽUJEME HLASITOST,
ABYCHOM SLYŠELI VŠECHNY
ZVUKY, KTERÉ JSOU KOLEM
NÁS.

ZBAVUJEME SE DIGITÁLNÍCH
BAREV, KTERÉ NÁS
ZAHLCUJÍ A VRACÍME SE
K AUTENTIČTĚJŠÍMU OBRAZU.

PROTOŽE KRÁSA JE
RAFINOVANÁ A KOMPLEXNÍ,
MÁ HODNĚ ODSTÍNŮ, ALE JE
ZAPOTŘEBÍ POZNAT, JAK
JE VIDĚT

Evolution of the Color3:
4.52
Castano Medio Mogano Irisé
5.22
Casta Chiaro Irisé Intenso
6MS
Metallic SIlver Biondo Scuro
6.53
Biondo Scuro Mogano Dorato
9MS
Metallic Silver Biondo Chiarissimo
9.21
Biondo Chiarissimo Irisé Cenere		
11.32
Biondo Platino Dorato Irisé
0SP
Super Rinforzatore di Schiaritura (superzesvětlovač)
Oxid‘O
10 vol., 20 vol., 40 vol.
Použité směsi:
Směs č. 1 10 g 11.11 EOC3 + 10 g 0SP EOC3 v kombinaci se 40 g Oxid‘O 40 vol.
Směs č. 2 30 g 6.53 EOC3 + 10 g 5.22 EOC3 v kombinaci se 60 g Oxid‘O 10 vol.

DESATURA ZNAMENÁ ODKRÝT PŮVODNÍ
KRÁSU. TU, KTERÁ SE NACHÁZÍ POD
POVRCHEM.

Směs č. 3 40 g 6MS EOC3 v kombinaci se 60 g Oxid‘O 10 vol.
Směs č. 4 40 g 9MS EOC3 v kombinaci se 60 g Oxid‘O 20 vol.
Směs č. 5 20 g 9.21 EOC3 + 10 g 4.52 EOC3 v kombinaci se 45 g Oxid‘O 10 vol.
Směs č. 6 24 g 9.21 EOC3 + 4 g 4.52 EOC3 v kombinaci se 42 g Oxid‘O 20 vol.
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Oddělte sekci
v horní části
hlavy technikou
cik cak, kde
jeden trojúhelník
začíná nad
špičkou ucha,
druhý trojúhelník
na temeni
a třetí opět nad
špičkou ucha na
druhé straně tak,
jak je ukázáno
na obrázku.

Z vrcholu zadní
postranní části
oddělte tenkou
vertikální sekci.
Zachovejte
úhel 90 stupňů.
Při stříhání
používejte
ploché ostří a
jako výchozí bod
zachovávejte
střed.

Celou část
stříhejte podle
předchozího
základního
pramene.

STŘIH
A BARVA

Použijte stejnou
techniku i na
opačné straně.
Výchozím bodem
pro délku nového
vedoucího
pramene bude
ten předcházející.
Ověřte si délku
vedoucího pramene křížovou
kontrolou.

V zadní části
zvolte centrální
sekci o šířce asi
1 cm. Použijte
jako výchozí
bod vedoucí
pramen, který
jste si předtím
zvolili. Délka
střihu by měla
být o 4 cm delší
než u vedoucího
pramene.
Zachovejte sklon
postranních
částí a stříhejte
plochou stranou
ostří.

Na pravé straně
pokračujte
stejným
způsobem jako
na levé straně
(viz obrázek).
Cílem je odlehčit
zadní část.

V horní části
vytvořte nové
sekce. Spojte
postranní horní
vrcholy rovnou
linií. Rozdělte
sekce, které jste
právě vytvořili
vertikální linií, do
tvaru diamantu.

Vytvořte
vertikální
centrální sekci
v polovině zadní
části, vyzdvihněte
ji o 90 stupňů
a stříhejte
horizontálně.
Délku výchozího
bodu nám
určuje pramen
z předchozí
obvodové části.
Vytvořte paralelní
sekce a přeneste
je na vedoucí
pramen.
Opakujte
v opačné
diamantové části.
Použijte jako
výchozí pramen
ten, který jste si
předtím zvolili.

Aplikujte
složení č. 2 na
vrchní a přední
sekci (B a C).
Po uplynutí
doby působení
vlasy umyjte
a osušte.

Rozdělte vlasy
do sekcí jako
na obrázku.
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Aplikujte směs
č. 1 na délky
a konečky
zadní části (A).
Po uplynutí
poloviny doby
působení
aplikujte
stejnou směs
ke kořínkům.
Oddělte fólií.

Natónujte sekci, kterou jste předtím
odbarvili (A) použitím dvou párů
směsí: směsi č. 3 a 4 a směsi č. 5
a 6. Zvolte si kulaté sekce a sledujte
přitom zakulacení hlavy. V první části
aplikujte první pár směsi. Použijte
tmavší tón ke kořínkům a světlejší
ke konečkům. V druhé sekci aplikujte
druhý pár směsi. Tímto způsobem
dále postupujte a střídejte směsi,
dokud nedokončíte sekci. Tvořte
nepravidelné efekty mezi tmavým
tónem u kořínků a světlejším u
konečků postupně tak, jak pracujete
v sekcích.

STYLING

Spojte přední
a zadní diamanty.
Počínaje mezisekcemi vytvořte
horizontální sekce
a zachovejte jako
délku tu, kterou
jste si zvolili
vzadu. Stříhejte
horizontálně.
Přeneste všechny
sekce na první.
Znovu vytvořte
centrální linku
od ucha k uchu.
Respektujte
přirozený spád
vlasů a mějte
jako výchozí bod
nejdelší délku
obvodu. Stříhejte
vertikální sekce
a vytvořte oblou
linii k obvodu.

A PÉČE

SEMI DI LINO
STYLING Rozjasňující lak
na vlasy
podporuje pohyb
vlasů bez jejich
zatížení. Pro
elasticitu a objem
vlasů.
Aplikace: aplikujte
na suché vlasy ve
vzdálenosti
25-30 cm.

SEMI DI LINO
VOLUME - Objemový
šampon podporuje
objem vlasů, aniž by
je zatěžoval.
Aplikace: aplikujte na
vlhké vlasy, vmasírujte
a opláchněte.
V případě potřeby
opakujte.

SEMI DI LINO
MOISTURE - Vyživující
maska účinkuje proti
suchým vlasům od
kořínků po konečky.
Okamžitě zlepšuje
kvalitu vlasů,
které se stávají
jemnými a snadno
rozčesatelnými.

SEMI DI LINO DIAMOND - Jedinečný, mimořádný,
multifunkční bezoplachový fluid vykazuje 10
výjimečných vlastností. Okamžitě dodává vysoký
lesk, chrání kosmetickou barvu vlasů, prodlužuje
její lesk a intenzitu, „rozčesává“ vlasy, chrání před
poškozením UVA a UVB paprsky, předchází tvorbě
roztřepených konečků, „kontroluje“ účes, působí
proti účinkům vlhkosti, uzavírá kutikulu, dodává
vlasům jemný a hedvábný vzhled, zjednodušuje
kartáčování a snižuje dobu vysoušení vlasů.

Aplikace: aplikujte
po umytí vlasů
šamponem a nechte
působit 3-5 minut.
Opláchněte
dostatečným
množstvím vody.

Aplikace: 2-3 dávky aplikujte do délek
a na konečky. Poté přejděte k požadovanému
stylingu. Lze použít na vlhké i suché vlasy.
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rEvolutionJC

ZAŽIJTE REVOLUCI NOVÝCH
CRAZY BAREV!
O nových, přímých barvách na vlasy jsme psali již v předminulém čísle našeho časopisu.
Alfaparf Milano přinesl na trh novinku v podobě výjimečných barev, které se dají mezi sebou
míchat a vytvářet nekonečnou škálu odstínů. Nyní ale přichází nová revoluce crazy barev!
Sedm vzrušujících fluorescentních odstínů vytváří na vlasech mimořádný efekt, který je
výrazný také ve dne... Avšak to nejlepší přichází, když se zhasnou světla a nasvítíte vlasy
UV světlem. Barvy se pod UV světly ve tmě rozzáří!

POUŽÍVEJTE BARVY TAKOVÉ,
JAKÉ JSOU. NEMÍCHEJTE JE
MEZI SEBOU - ZTRATILI BYSTE
ČISTOTU BARVY, NEMÍCHEJTE
JE ANI S PŮVODNÍMI BARVAMI
rEVOLUTIONJC NEBO BARVOU
CLEAR - ZTRATILI BYSTE
ZÁŘIVÝ, FOSFORESKUJÍCÍ
EFEKT!

#ELECTRICRED
#ATOMICYELLOW
#DYNAMICORANGE
#SHOCKINGGREEN
#CRAZYBLUE
#SEXYMAGENTA
#ECCENTRICPINK

POSTUP

1

NECHTE PŮSOBIT
10-20 MINUT PODLE
POŽADOVANÉ BAREVNÉ
INTENZITY.

ZESVĚTLETE VLASY
AŽ NA SVĚTLOU NEBO
VELMI SVĚTLOU
BLOND.
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3

2

4
UMYJTE VLASY

EMULGUJTE

ŠAMPONEM A APLIKUJTE

S VODOU

rEVOLUTIONJC NEON

A DŮKLADNĚ

PŘÍMO NA VLHKÉ VLASY.

OPLÁCHNĚTE.
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PIGMENTS

Alfaparf Milano přichází na začátku nového roku hned se dvěma novými odstíny ve světě Pigments. Zlatá fialová a popelavá se postarají o zvýraznění a obohacení přírodní i kosmetické barvy Vašich vlasů. Zlatá fialová je vhodná především
pro zvýraznění hnědých a světle hnědých odstínů. Přírodním vlasům dodá navíc studené hnědé odlesky. Popelavou ocení
zejména všechny tmavovlásky, které touží po zvýraznění studených a popelavých odstínů svých tmavých vlasů. Barva také
neutralizuje nežádoucí oranžové odlesky.

NOVÉ
!
ODSTÍNY

Ocenění
pro Pigments
Alfaparf
Milano!

PIGMENTS
NEJLEPŠÍ INOVATIVNÍ PRODUKT ROKU 2016
V SEGMENTU PROFESIONÁLNÍ VLASOVÉ KOSMETIKY

Získané ocenění jen potvrzuje vůdčí postavení značky
ALFAPARF MILANO ve světě profesionálního barvení.

Oživit krásu Vašich vlasů můžete také díky
dvěma novým ošetřením, která dodají lesk
a zvýrazní barvu Vašich vlasů.

1
Pro lesk vlasů využijte speciální mousse
maker, ve kterém smícháte 50 ml vody, 3 ml libovolného šamponu Alfaparf Milano a 5 g čistého
ultra
koncentrovaného
pigmentu dle Vámi vybraného odstínu. Vytvořenou
pěnu poté aplikujte na
umyté a ručníkem vysušené vlasy, zakryjte čepicí a nechte působit pod
zdrojem tepla 2-5 minut.
Poté stačí jen opláchnout
a přejít ke stylingu.
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Také tento účes
z nové kolekce
Desatura využil
stávající i nové
barvy Pigments.
Pro vytvoření tohoto
úžasného barevného
odstínu budete
potřebovat Pigments
v těchto odstínech:

2 nové
odstíny
+ 2 nová
ošetření

2

Pokud chcete barvu oživit, ale třeba i lehce změnit nebo opravit, využijete
malý sprej, který může
odteď splnit každé přání Vaší klientky i během
stylingu. Do flakonku
stačí přidat jen 10 ml vody
a 1 g čistého pigmentu.
Vzniklou směs nastříkejte
na umyté a ručníkem vysušené vlasy. Vlasy již neoplachujete a můžete dále
pokračovat stylingem. Jak
jednoduché!

.1
.13
.21
.4
.32

Popelavá
Popelavě zlatá
Fialová popelavá
Měděná
Zlatá fialová

Při základu střední blond aplikujte na vlasy také
barvy z řady Evolution of the Color3 v těchto
odstínech:
.02
7.1
7.21
8.23
11.32
0SP

Harmonizers Soft Violet
Biondo Medio Cenere
Biondo Medio Irisé Cenere
Biondo Chiaro Irisé Dorato
Biondo Platino Dorato Irisé 		
Super Rinforzatore di Schiaritura 		
(superzesvětlovač)
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Řada Keratin Therapy se
obléká do nového hávu
a navíc se rozšiřuje o jedno
nové ošetření a dva nové
produkty!

SOLARIUM
Na léto 2017 si značka Alfaparf Milano připravila novou řadu Solarium, která přináší nový vzhled, vylepšené
složení a čtyři vymazlené přípravky, které nabídnou maximální ochranu Vašim vlasům před i po opalování.

Na trh přichází upravující
kondicionér s dlouhotrvajícím účinkem, který je určený pro všechny typy vlasů.
Díky němu dokážete upravit
vlasy již během pár kroků.
Dlouhodobě upravené, hebké a lesklé vlasy získáte za
méně než jednu hodinu!
Objem i krepatění budete
mít pod kontrolou a velmi si
zjednodušíte i svůj domácí
každodenní styling.

Nejoblíbenější produkt řady, rehydratační
masku Lisse Design, oceníte jistě i v novém
prodejním balení. Maska dodává hydrataci a
přispívá k eliminaci procesu vysušování vlasů.
Vlasy vypadají oživeně, lze je perfektně rozčesat a jsou mimořádné lesklé.

v sortim
od 6 entu
/2017

Ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek.

OdlištE se také pod slunečními
paprsky

Vynikajících výsledků
dosáhnete i kombinací
s řadami pigments
a the hair supporters:

Ošetření můžete také obohatit přidáním
Pigments do rehydratační masky v rámci
domácí péče nebo do uhlazujícího fluidu či
upravujícího kondicionéru v salonu.

S upravujícím kondicionérem nebo uhlazujícím fluidem můžete smíchat také přípravek
Bond Rebuilder řady The Hair Supporters,
čímž vytvoříte perfektní kombinaci pro ochranu vlasů i v případě poškozených nebo velmi
suchých vlasů.
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Krok za krokem
nového ošetření pro
úpravu vlasů:
1.
Umyjte vlasy hloubkově
čisticím šamponem.
Opláchněte a odstraňte
zbytky vody.
2.
Rovnoměrně aplikujte asi
30 až 50 g upravujícího
kondicionéru
s dlouhotrvajícím účinkem
na všechny vlasy a nechte
působit 20 minut. Pečlivě
opláchněte.
3.
Zcela vlasy vysušte a
rozdělte je do pramenů.
4.
Vyžehlete vlasy od kořínků
po konečky, pramen pro
prameni. Každý pramen
vyžehlete 4× až 8×
v závislosti na typu vlasů
a požadovaném výsledku
ošetření.

Ve složení objevíte tři hodnotné oleje, který hýčkají Vaše vlasy
před, během i po opalování. Olej z baobabu působí jako antioxidant proti poškození vlasů slunečním zářením, arganový olej
zintenzivňuje výživu a hydrataci vlasů a olej z jojoby vlasy uhlazuje a zjemňuje.

Na cestách jistě oceníte i mini
balení
Hydratační krém po opalování
Jemný, rychle se absorbující krém s exotickou vůní je ideální po opalování pro intenzivní hydrataci pokožky, které
poskytuje pružnost.
Opalovací krém se SPF 15
Sametový lehký krém, který se rychle absorbuje. Pro rovnoměrné a zářivé opálení.

Ultra lehký ochranný fluid
Vytváří neviditelnou bariéru proti
agresivním vnějším vlivům a pomáhá
zachovat barvu a vlasové vlákno
nepoškozené UVA a UVB zářením.
Usnadňuje rozčesávání vlasů a dodává
jim fantastickou hebkost.

OCHRANNÝ
ROZJASŇUJÍCÍ
OLEJ
„Ovine“ vlas
a chrání jej proti
poškození sluncem,
solí i chlórem.
Intenzivně
zabraňuje
suchosti, krepatění
a vyblednutí barvy.

Výživný zjemňující šampon
Jemně vlasy čistí a odstraňuje
zbytky soli a chlóru. Vlasům
dodává hebkost, lesk
a obnovuje jejich
přirozenou krásu.

VÝŽIVNÁ MASKA
PROTI DEHYDRATACI
VLASŮ
Obohacuje vlasové
vlákno po opalování
a koupání se v moři.
Vlasy vyživuje
a obnovuje jejich
kosmeticitu a lesk.
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Existuje mnoho společností, které se zabývají prodlužováním vlasů a
zároveň nabízejí inovativní řešení, ale jen málo firem se opravdu snaží
propojit estetické požadavky neustále se měnícího světa módy s ochranou
zdraví svých klientů. Společnost SHE, která je již řadu let lídrem v této
oblasti hledá a nachází řešení, která jsou přizpůsobena potřebám každého
klienta.

SPECIFICKÉ PRODUKTY
PRO PÉČI O PRODLOUŽENÉ VLASY
Super hydratační šampon
250 ml a 1000 ml

4U
for
you

Díky hedvábným proteinům jemně vlasy čistí a uchovává nezměněnou keratinovou strukturu vlasů. Vlasy
jsou po použití lépe rozčesatelné. Šampon dodává prodlouženým vlasům tvar a objem bez zatížení a zanechává přirozený vzhled.

Vyživující maska
250 ml a 1000 ml

Diva / young line*
Délka: 60/65 cm; 50/55 cm
Hmotnost: 105 g; 92 g

Charlotte / young line*
Délka: 60/65 cm; 50/55 cm
Hmotnost: 146 g; 134 g
Monique / young line*
Délka: 60/65 cm
Hmotnost: 100 g

Janet / young line*
Délka: 50/55 cm
Hmotnost: 100 g

MASKA

Složení je obohaceno o hedvábné proteiny, zklidňuje
a předchází podráždění pokožky hlavy. Uchovává
přirozenou rovnováhu vlasů, chrání je před vnějšími
vlivy a každodenním stresem, jenž způsobuje používání
fénu a kartáče.

ŠAMPON
sprej

Rekonstrukční sprej
125 ml

Inovativní ošetření, které bylo vytvořeno pro ochranu
prodloužených vlasů. Dodává vlasům neobyčejný
lesk a hedvábný vzhled. Odstraňuje případné uzlíky
a zabraňuje krepatění. Vlasy zahaluje ochranným
pláštěm, který zajištuje účinnou ochranu proti
poškozením, způsobeným slunečním zářením.

*Přírodní vlasy.

hedvábné
proteiny

Hedvábné proteiny
60 ml

Moderní technologie a nejvyšší technologické standardy v oblasti aplikace prodloužení, přístroje Flat Magic, Firex a Star
Light umožňují dosažení optimálních výsledků ve velmi krátkém čase. Propracovaný a nezaměnitelný design, řídící jednotky
a ergonomické kleště, které jsou pokryty nepřilnavou vrstvou, technologie i estetika - to vše prošlo vývojem společně se
SHE.

Flat Magic + Firex
jsou nejnovějšími přínosy
v rámci avantgardy a vývoje. Technologie použití za
tepla je vybavena digitálním
LCD displejem, který během
okamžiku zobrazí pracovní
teplotou díky pokrokovému
topnému systému s keramickými prvky. Disponují
dotykovou obrazovkou a
zaručuje nejlepší výsledky
v aplikaci vlasových pramenů. Doporučujeme použití při
teplotě 130 stupňů. Kleště se
jednoduše a pohodlně uchopují. Byly vyrobeny z vysoce
kvalitního materiálu „soft
touch“. Napájecí kabel byl
potažen silikonem.
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Argan for You šampon
250 ml a 1 000 ml

ŠAMPON
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Specifický produkt, který dodává vlasům hedvábný
vzhled bez zatížení. Vlasy jsou po použití zářivé a snadno rozčesatelné.

arov

ski

Pečující šampon s arganovým olejem a výtažkem z mořských řas
jemně vlasy čistí, posiluje a vyživuje.

Argan for You maska
250 ml a 500 ml

Pečující maska s arganovým olejem a betakarotenem obnovuje
rovnováhu vlasového vlákna a předchází předčasným známkám
stárnutí a poškození UV paprsky.
OLEJ

KRÉM

X

FIRE

MASKA

Argan for You krém
150 ml

Pečující krém pro kudrnaté vlasy účinkuje proti
krepatění, neoplachuje se a je ideálním pomocníkem
pro vlnité vlasy. Vlny jsou výrazné, měkké a hedvábné
na dotek.

Argan for You olej

30 ml a 100 ml

Intenzivní pečující olej se okamžitě vstřebává,
nemastí a zajišťuje hloubkovou hydrataci, hedvábný
pocit vlasů na dotek a neobyčejný lesk.
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Profesionální
žehličky na vlasy
Shine Silk
Effect 25

SHINE SILK
Žehlicí plochy jsou pokryty hedvábnými vlákny
a nanoturmalínovými částicemi, které vlasy chrání před
vysokými teplotami a zachovávají jejich zdravý vzhled.
Specifický povrch se snaží minimalizovat poškození,
které je způsobováno teplem. Hedvábné žehlící plochy
jsou schopny absorbovat elektrostatickou energii
karbonových částic. Vlasy jsou po použití lesklé
a hedvábné. Povrch žehličky SILK je jemný a během
používání netrhá vlasy. Dodává pocit výjimečného
pohodlí a vlasy jsou jemné na dotek.

Curly Silk Effect 28

Shine Black
Titanium 35

Profesionální vlasová kulma s hedvábnými
vlákny, nanoturmalínovými částicemi
a generátorem iontů. Nanoturmalínový povrch
se snaží minimalizovat poškození vlasů,
které způsobují vysoké teploty. Hedvábný
potah žehlící plochy a generátor iontů je
zase schopen absorbovat elektrostatickou
energii a dodat vlasům hedvábný a lesklý
vzhled. Vlny jsou po vytvoření měkké a dobře
definované.

SHINE BLACK TITANIUM

Shine Black
Titanium 24

Futura
Žehlička na vlasy Futura vyniká jednoduchým ergonomickým
designem a vysokou zahřívací schopností. Teplota se
rovnoměrně rozprostírá po žehlicích plochách a jedinečný
multifunkční přepínač zaručuje jednoduché a praktické
používání. Titanové, keramické a turmalínové žehlící plochy
vylučují negativní ionty, díky kterým jsou vlasy hedvábně
hladké. Titanové, výjimečně hladké pláty jsou vhodné také pro
proteinová ošetření, kterým dodají konzistentní výsledek.
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Titanové žehličky mají výjimečně
hladký povrch pro zjednodušení
stylingu a rovnoměrné rozložení
tepla. Titan je optimálním vodičem
tepla, které se po zapnutí žehličky
rychle rozprostře po celém
povrchu žehlící plochy. S přidáním
nanoturmalínové technologie se
generují ionty, které nepoškozují
zdraví vlasů. Během používání
je také zaručena stabilní teplota.
Titan je odolný ke korozi, eliminuje
elektrostatickou energii a dodává
lesklý a jemný vzhled vlasů.

Supreme Cool Steam Infusion
Inovativní napařovací keramická
a turmalínová žehlička SUPREME
udržuje uvnitř vlasů správné
množství vody, což umožňuje
optimální hydrataci a zabraňuje
vlhkosti vzduchu změnit vzhled
vlasů. Do nádobky je zapotřebí vložit
speciální olej H-AIR značky SHE,
který po aktivaci teplem proniká
dovnitř vlasového vlákna. Tento
systém chrání vlasy před termickým
šokem a nedovoluje změnu běžného
procentuálního podílu vody ve vlasu.
Díky této nové technologii zůstávají
vlasy hladší delší dobu. Ideální také
pro krepaté vlasy.

Magico
Nová rotační kulma Magico
s keramickým a turmalínovým
povrchem pro lepší skluznost
a antistatickou ochranu vlasů.
Kulma je opatřena bezpečnostním zámkem pro jednoduché
používání a celkovou ochranu.
Magico dovoluje dosáhnout hedvábného a přirozeného vzhledu
vlasů. Rychlé zahřátí do 30 vteřin a automatické vypnutí.

Velvet
Žehlička Velvet je nejdelší
z celé řady a je ideální pro velké
objemy. Má inovativní vzhled
a je charakteristická využitím
nejpokrokovější technologie.
Žehlící plocha je široká 2 cm
a dlouhá 12 cm. Velvet Gold
obsahuje keramiku, turmalín
a infračervené paprsky. Velvet
Black obsahuje titan, keramiku,
turmalín a infračervené
paprsky. Vyhlazuje, pomáhá
vlasy vysoušet, vytváří vlny
a opravuje poškozené vlasy
díky působení infračervených
paprsků, které pečují také
o zdravý vzhled konečků.
Turmalín zároveň dodává
vlasům lesk.

Pure Power
Žehlička je určena pro
profesionály, kteří jsou věrni
keramice. Žehlící plochy jsou
široké 3,5 cm a jsou vyrobeny
na základě turmalínu a keramiky.
Jsou rovněž vybaveny
vyzařováním infračervených
paprsků a díky těmto paprskům
dochází k opravě silně
poškozených vlasů včetně
konečků.

Unica
Unica je přístrojem s velkou
všestranností. Podle použití
může být přístroj využit jako
kartáč, žehlička nebo kulma.
Hroty kartáče jsou vyrobeny
z vysoce kvalitního nylonu,
aby nedošlo k zacuchání vlasů. Díky keramice zůstávají
vlasy jemné a hedvábné.

Diamond
Keramická žehlička s obsahem
turmalínu využívá účinků
infračervených paprsků. Žehlička
okamžitě dodává vlasům vitalitu,
intenzivně je chrání a pomáhá
jim získat zářivý a sametový
vzhled. Iontová technologie uvnitř
žehličky umožňuje získat lesklejší
vzhled vlasů, redukuje vlhkost
a elektrostatickou energii. Po
použití žehličky je kutikula vlasů
oživená a revitalizovaná a vlasy,
které byly předtím slabé nebo
poškozené, se zdají být znovu
lesklé a zdravé. Digitální displej
umožňuje kontrolu nad funkcemi.
Díky regulaci teploty od 150 do
230 stupňů přizpůsobíte žehličku
nejrůznějším požadavkům. Nižší
teplota je vhodnější pro jemné
a slabé vlasy, vyšší pro vlnité
vlasy. V závislosti na použití je
možné vytvořit perfektně hladký
účes nebo krásné měkké vlny.

Charme
Hladké vlasy jsou trendem, který patrně nikdy
nevyjde z módy. Žehlička Charme je věrnou
přítelkyní všech milovníků hladkých účesů,
které je možné vytvořit i doma. Oceníte ji ale
i pro další úpravy stylingu. Má jednoduchý
design a rovnoměrně rozkládá teplo po celém
povrchu žehlicích ploch. Obsahuje generátor
iontů a její součástí je i revoluční infračervená
technologie.
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Letní sezona přichází. Pomůžeme
Vám vyřešit problém s celulitidou!

Unavená, mdlá a dehydratovaná pleť?
Clinians představuje DETOXY TECHNOLOGY!
CLINIANS přichází na trh s exkluzivní DETOXY TECHNOLOGY,
která účinkuje hned ve třech úrovních:

Reducell Forte
Anticellulite Firming
Cream 200 ml
Krém pomáhá
redukovat známky
celulitidy, tukové
polštářky a působí
proti oslabování vláken.
Rychle se vstřebává a lze
jej snadno vmasírovat
do pokožky.

Punti Critici Anticellulite
Concentrated Cream
150 ml
Pomáhá při neústupné
celulitidě a je určen zejména
pro ošetření nejvíce
postižených míst. Svěží
a jemná konzistence krému
se okamžitě vstřebává,
zatímco vůně zanechává
na pokožce příjemný pocit.
Nemastí a po aplikaci je
možné se okamžitě obléci.
Kůže získává opět pružný
a rovnoměrný vzhled.

In-Shower Anticellulite Skin
Conditioner 200 ml
Balzám proti celulitidě je určený
do sprchy a představuje speciální
tělové ošetření, které vzniklo pro
jemný peeling kůže a každodenní
působení proti známkám celulitidy
v jediném kroku. Balzámová
konzistence je velmi příjemná,
snadno se aplikuje i oplachuje.
Přírodní mikrogranule z pemzy
a perlitu šetrně vyhlazují pokožku,
která je následně vnímavější na
vstřebání aktivních složek, jež jsou
obsaženy ve složení produktu.
Anticellulite Impact Effect
Gel-Cream 200 ml
Krémový gel proti celulitidě působí na
pokožku i v případě neústupné celulitidy.
Nové složení bylo zaměřeno na působení
v nejkritičtějších místech jako jsou stehna,
břicho a paže. Obsahuje aktivní přírodní prvky,
které již od první aplikace vykazují mnoho
příznivých účinků.

Ošetření pomáhá
redukovat nahromaděné
tukové polštářky. Během
noci je pleť aktivní
při své vlastní obnově
a je velmi vnímavá
vstřebávání účinných látek
kosmetických přípravků.
Gel se velmi dobře aplikuje
a dodává tělu příjemný
pocit odpočinku.
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chrání - díky aktivním antioxidantům chrání buňky před
volnými radikály, stresem a znečištěním. Předchází
známkám předčasného stárnutí kůže.

2.

okysličuje - díky směsi minerálů, které mají okysličující
účinek a dodávají energii, dochází ke zlepšení buněčné
regenerace. Pro zářivou a hladkou tvář.

3.

detoxikuje - díky aktivní látce DetoxiumTM je krém
schopen započít přirozený proces detoxikace, dopomáhá k očištění buněk a k odstranění toxinů.

Antirughe Detox
Antioxidant Treatment
50 ml

Vyživující péče s arganovým olejem

Tělová péče s peelingy GEOMAR

Pleťový krém intenzivně vyživuje pokožku a
navrací ji její přirozený
zářivý vzhled. Hydratuje
do hloubky, ale nemastí.
Má bohatou a hedvábnou texturu, která okamžitě splyne s pokožkou
a dodá ji jedinečný pocit
pohodlí.

Peeling Thalasso Scrub (600 g) odstraňuje odumřelé buňky
pokožky a nečistoty. Díky obsahu přírodních látek dodává pokožce zářivý, hladký a hydratovaný vzhled. Peeling výborně
připraví kůži na opalování, podporuje jednotné a dlouhotrvající
bronzové opálení.
Verze „rimodellante“ obsahuje rostlinné výtažky (i z kávy), vyhlazuje
nedokonalosti pokožky, minimalizuje nerovnosti a
pomáhá stimulovat mikrocirkulaci pro tělo
jako „znovu vymodelované“.

Crema & Olio
Nourishing Cream with
Argan Oil 50 ml

Nové pleťové masky GEOMAR!
Anticellulite Draining Cold Gel
200 ml

Snellente notte 150 ml

1.

Kromě stravy a životního
stylu může být příčinou
unavené pleti také městský stres, kterému je naše
pokožka každý den vystavována. Znečištění, cigaretový kouř, smog, sluneční
paprsky - to vše jsou vnější vlivy, které podporují
předčasné stárnutí kůže a
činí ji zašedlou a mdlou.

Den po dni je
Vaše pleť více
hydratovaná, vrásky
jsou redukovány
a barva pleti působí
jednotnějším
dojmem.

Chladivý drenážní gel s ultra rychlou
absorpcí působí proti celulitidě a je
určen zejména pro citlivou pokožku
s křehkými žilkami. Postižená místa
zaznamenávají rozdíl již od první
aplikace díky vynikajícímu zásahu
přírodních složek, které jsou přítomny
ve složení.

Hydratační pleťová maska

Pleťová maska anti-aging

Maska je vyrobena ze 100% bavlny, účinně zjemňuje pleť a činí
ji hedvábnou. Již během 15 minut dokáže stabilizovat přirozenou hydrolipidovou rovnováhu
pokožky. Složení je obohaceno
o komplex mořských řas,
výtažek z bílé lilie, glycerín,
sůl z Mrtvého moře, která je
velmi bohatá na minerály,
výtažek z heřmánku, jenž
má zklidňující vlastnosti,
pupečník asjiský a allantoin
s ochrannými účinky. Pro
hydratovanou,
jemnější,
svěží a zářivou pleť.

Pleťová maska s účinky proti
známkám stárnutí ze 100% bavlny
působí na pleti jako antioxidant,
minimalizuje působení volných radikálů a obnovuje přirozenou hydrolipidovou rovnováhu pokožky. To vše jen během 15 minut.
Maska obsahuje kolagen, který vykazuje anti-aging vlastnosti, směs červených květin
pro své antioxidační schopnosti, glycerin, jenž hydratuje,
sůl z Mrtvého moře, výtažek z
heřmánku, výtažek z pivoňky,
pupečník asijský a allantoin.
Pro hydratovanou, vyhlazenou a posilněnou pokožku.
O dalších produktech Vás bude
informovat Váš obchodní zástupce.
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Produkty pro zdravé
a krásné opálení i bez
použití solária
Řada výrobků Delice Solaire s výtažkem z černé mrkve
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podporuje perfektní a dlouhotrvající bronzové opálení, které
vydrží po dlouhou dobu zářivé díky inovativnímu složení.
Zjemňující přírodní oleje mají zklidňující účinek a dodávají

Vaše oblíbené produkty stále
v NABÍDCE
Dodejte Vaší pokožce okouzlující
bronzový vzhled, zažijte vlnu
osvěžení a zahalte Vaši pleť
neodolatelnou vůní

pokožce hedvábný pocit. Řada Delice Solaire s černou mrkví

Acqua Solare
Abbronzante
Fresh-Bronze

zahrnuje opalovací krémy podporující opálení, krém před
opalováním a jedno peelingové mýdlo.
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Labrolip s OF 30

Novinky
Přípravky
pro děti
byly vytvořeny přímo
pro jemnou dětskou
pokožku. Opalovací
mléko obsahuje
sluneční filtr UVA/
UVB a s jistotou chrání
před nepříznivými vlivy
slunečního záření. Pro
šťastné slunečné dny
bez starostí!
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Nově
0+
s OF 5

Opalovací krém
s OF 50
obsahuje systém
slunečních filtrů
UVA a UVB, který
chrání pokožku
před slunečním
zářením. Složení
s výtažkem
ze smilu a s
vitamínem E je
vhodné také pro
velmi citlivou
pokožku.

pečuje o Vaše rty,
předchází jejich
dehydrataci a zanechává
je sametově jemné.
Ideální také jako ochranná
tyčinka pro oblast očí,
nosu a uší.

Obsahuje karoten, aloe vera
a zelený čaj. Zintenzivňuje
opálení, hydratuje a osvěžuje
pokožku, s úžasnou vůní kokosu.

Crema Solare
Abbronzante
Intensivo
Opalovací krém
pro intenzivní
opálení je vodě
odolný a jeho
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n,
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BB KRÉM
BLEMISH BALM ORIGINÁL SLAVÍ
50. NAROZENINY
Blemish Balm - klasik, který dobyl svět!

SPECIÁLNÍ
NAROZENINOVÁ
AKCE!

Tehdy jsme netušili, že v ruce držíme
produkt, který se v budoucnosti stane
ikonou a dokonce dá pojmenování celé
kategorii produktů. Přesto v praxi nám bylo
brzy jasné, že Blemish Balm má i spoustu
dalších možností využití. A cesta plná
úspěchu začala.

Dr. med. Christine
Schrammek-Drusio
Ředitelka a vedoucí
vývoje produktů

Každé čtyři minuty je na světě zakoupen
jeden BB krém. Původní produkt jsem
však v průběhu času neustále vyvíjela
a upravovala aktuálním znalostem a výsledkům provedených výzkumů.

+ 50 %
KRÉMU
ZDARMA!*

Light - světlá
Classic - klasická
Honey - medová
Snow - transparentní

Odstíny: BLEMISH BALM je k dispozici ve 3 různých odstínech - Light,
Honey a Classic. Existuje rovněž
v bezbarvém provedení Snow.
Aplikace: BLEMISH BALM má velmi
snadnou aplikaci. Přípravek můžete
aplikovat buď zvlášť na pupínky,
štípance od hmyzu, drobné ranky
nebo i na celou tvář (tónovanou
verzi krému můžete využít také jako
make-up).
Blemish Balm Snow je vhodný
zvláště pro ženy s velmi světlou
pokožkou a pro muže, kteří odmítají
efekt make-upu. „Odstín“ Snow je
zároveň velmi vhodný jako noční
péče, neboť nezanechává žádné
barevné skvrny na oblečení nebo
povlečení.
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2017

Při koupi 30ml balení
krému Blemish
Balm obdržíte balení
15ml BB krému
v originálním balení

ZDARMA!

Jak získal svou světovou slávu?
Původním cílem bylo vytvořit produkt, který
by měl protizánětlivé a zklidňující účinky,
aby dokázal pečovat o pleť po absolvování
bylinného peelingového ošetření GREEN
PEEL® a především, aby pleť chránil. Vysoce
efektivní koktejl účinných látek byl také
vhodný k překrytí nečistot a brzy se tento
multitalent stal rychlým pomocníkem téměř
při všech problémech s pletí. Již dlouho patří
Blemish Balm do každé kabelky.
Vše začalo v Essenu, avšak brzy si Blemish
Balm získal oblibu až v daleké Koreji. To ale
nebyl původní záměr. V té době v Německu
pracovalo hodně korejských zdravotních
sester, které si následně svůj oblíbený
produkt vzali s sebou do vlasti. Přestože nebyl
Blemish Balm prioritně určen pro asijský trh,
stal se řešením častého problému mnoha
Asiatů - nečisté pleti. Jak v Koreji, tak brzy i
v Japonsku nastal obrovský boom. Právě na
asijském trhu byl Blemish Balm označen jako
BB krém. To následně vedlo k označení nové
kategorie produktů.

+ perfektní krycí
síla ve třech
odstínech
a jedné bezbarvé
variantě

+ regeneruje
díky obsahu
bambuckého
másla

+ zmírňuje
podráždění
a zklidňuje
díky obsahu
výtažku
z lékořice

•
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+ kryje a působí
protizánětlivě
díky obsahu oxidu
zinečnatého

+ zabraňuje
podráždění
díky obsahu
allantoinu

+ poskytuje
hydrataci
díky obsahu
panthenolu
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BEAUTY ELEMENTS.
Nové produkty Anti-Pollution proti
důsledkům městského znečištění

Pět typů ampulí pro krásný vzhled pleti

„To, že jej nevidíme, neznamená,
že neexistuje!“
Zhluboka se nadechnout? To si musíte zvláště v dnešní
době ve většině měst dobře rozmyslet. Prachové
částice dělají vzduch hustší, hůře dýchatelný a Světová
zdravotnická organizace (WHO) varuje před vzrůstajícím
znečištěním vzduchu v městských oblastech. Velkoměsta
v Asii se musí pravidelně vypořádávat se smogovými
alarmy. Avšak také v Evropě se obyvatelé obávají, že
dýchají znečištěný vzduch. 80 % městské populace po
celém světě žije v oblastech, v nichž výsledky měření
prachových částic překračují limity stanovené WHO. 98 %
měst s více než 100 000 obyvateli v zemích s převážně
nízkými a středně vysokými příjmy nesplňuje normy
pro kvalitu ovzduší. V industriálních zemích hodnota
znečištění sice klesla, ale stále jen na 56 % v porovnání
s měřítky WHO.

Dr. med. Christine
Schrammek-Drusio
Ředitelka a vedoucí
vývoje produktů

„Znečištěný vzduch představuje v současnosti jednu z největších zátěží pro pleť napříč
celým světem. Výfukové plyny, prachové částice a kouř
navíc posilují škodlivé účinky
slunečního záření. Naše nová
řada výrobků proti důsledkům
znečištění Anti Pollution zastavuje neustálý oxidační stres
pokožky a pomáhá vyrovnávat
každodenní zátěž, způsobenou
negativními vlivy životního prostředí.“

Sami můžeme jen stěží ovlivnit většinu zdrojů
alarmujícího znečištění ovzduší. Ačkoliv spotřebitelé již
zjistili, že je zapotřebí jednat, čímž zavazují i ekonomiku a
politiku, vrátit zpět proces znečišťování pravděpodobně
už nepůjde.
Každý může vidět optické důsledky environmentálního
znečištění na nejrůznějších površích. Prachové částice
a environmentální toxické látky zanechávají stopy na
zdech, na budovách i památkách. To samé lze aplikovat
i na naši pleť. Studie ukazují, že existuje přímé spojení
mezi znečištěním vzduchu, které je způsobeno silniční
dopravou a rozvojem poruch pigmentace.
Pokožka lidí, kteří žijí blízko cest s vysokým zatížením,
stárne rychleji. Vzduchové znečištění je spoluzodpovědné
za stárnutí pleti, neboť environmentální toxické látky
pronikají hluboko do pokožky, vysušují ji a aktivují
škodlivé volné radikály. Permanentní oxidační stres má
za následek bledý vzhled pleti, výfukové plyny a prachové
částice zintenzivňují tvorbu vrásek. Škodlivé látky, které se
nacházejí ve vzduchu, mohou navíc posílit negativní účinky
slunečního záření.

Co tedy můžeme dělat? Jak chránit svou pokožku?
Výzkumný tým Dr. med. Christine Schrammek-Drusio vyvinul dva nové produkty, které chrání naši pleť proti environmentálnímu znečištění. Produkty působí jako přirozený ochranný štít proti nepříznivým vlivům znečištěného životního
prostředí a volným radikálům.

Pěstící řada ANTI POLLUTION
Nová pěstící řada, kterou tvoří denní krém Anti Pollution a ampule Anti Pollution působí jako vysoce ochranný štít proti
procesům stárnutí, které jsou způsobeny faktory životního prostředí. Přípravky pomáhají posilovat přirozený obranný
mechanismus kůže, podporují obnovu kožní bariéry a zároveň stimulují regenerační procesy, které pomáhají předcházet
předčasným známkám stárnutí kůže.
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AMPULOVÉ OŠETŘENÍ
DR. MED. CHRISTINE SCHRAMMEK

Malé, ale šikovné... to jsou posilňující ampule s obsahem účinných látek řady
derma.cosmetics Dr. med. Christine Schrammek. Malé - a tím i praktické na cesty,
šikovné - díky dermatologickým a inovativním aktivním látkám, které prospívají
Vaší pleti. Ampule jsou díky svým vysoce koncentrovaným účinným látkám již
mnoho let tajnou zbraní kabinetního ošetření kosmetiček, avšak sedmidenní
beauty kúry pro každý typ pleti nabízejí využití síly účinných látek také v rámci
domácí péče. Jako dermatoložka Vám doporučuji k Vašemu individuálnímu
pěstícímu programu využít domácí ampulkovou kúru. Pleť tak bude optimálně
ošetřena správnou koncentrací synergicky působících účinných látek. Pro
ještě lepší vzhled pleti!
Moje doporučení pro Vaši krásu - Vaše pleť Vám bude vděčná!
Dr. med. Christine Schrammek-Drusio
Dermatoložka, alergoložka a expertka na anti-aging

SENSI
CALM
Posílení pleti
při podráždění
Ampule Sensi Calm
představují velké plus
v boji proti podráždění
a začervenání pokožky.
Ampule obsahují vysoce
koncentrovaný podíl aloe vera, panthenolu a lékořice, a nabízejí tak okamžitou pomoc. Podráždění, začervenání i napětí pleti je zmírněno. Sérum
s různými rostlinnými výtažky (břečťan, kaštan koňský, arnika, hroznová
jadérka, třezalka) posiluje a zklidňuje
citlivou pleť. Pro vyrovnaný vzhled
pleti a proti známkám pleťového napětí. Bez parfémů a barvicích látek.

IMPURITY
STOP

PERFECT
FUTURE

Pomoc při nečisté pleti

Pro náročnou pleť

Koncentrovaná síla účinných látek pro ošetření
nečisté a mastné pleti. Vyrovnávací ampule, vhodná při zánětlivých stavech
pleti, se rychle vstřebává
a zmatňuje pleť. S rozjasňujícími účinnými látkami,
které nedráždí pleť. Rohovatění postupně mizí a dochází k regulaci produkce mazu. Výtažek z tamarindu
zajišťuje vyrovnávací hydratační účinek
(reguluje obsah vlhkosti v pokožce). Pleť
získává jasnější a jemnější vzhled.

Ampule Perfect Future
obsahují řadu účinných
látek pro aktivní a preventivní péči při viditelných
a věkem zapříčiněných
změnách pleti. Ampule
jsou obohaceny o kolagen
a izoflavony z kořene kosatce florentského, které
představují účinnou anti-aging složku.
Ampule pomáhají regenerovat pokožku, podporují bariérovou funkci pleti
a dodávají pokožce hydrataci. Díky
kombinaci mořského kolagenu, rostlinného komplexu, minerálních látek
a stopových prvků je pleť zahrnuta
vším, co potřebuje. Pro mladší vzhled
a pevné kontury obličeje.

MOISTURE
INTENSE
Hydratační booster
Ampule Moisture Intense vyrovnávají hydratační deficit pleti. Kombinace vysoko a nízkomolekulární kyseliny hyaluronové spojuje dlouhotrvající hydrataci s optimální ochranou
před vysoušením pleti. Díky ampuli Moisture Intense dochází ke zmírnění suchých linek a vrásek. Pro vypnutou, hladkou a mimořádně svěží pleť.

ENERGY
POWER

Povzbuzení pro Vaši pleť
Ampule Energy Power představují příval energie pro unavenou
pleť. Jsou spojením účinného
zdroje energie a vitamínů v jednom. S pleti vlastním koenzymem Q10 a speciálně vyladěným
koktejlem vitamínů E, C a B5
nabízejí dlouhotrvající ochranu
před volnými radikály. Pleť je
osvěžená, stimulovaná, září vitalitou a je plná energie.
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HANDSOME CARE PRO KRÁSNÉ
RUCE, MIX & MATCH PERFECTOR
PRO NÁDHERNOU PLEŤ

ÚČINNÁ OCHRANA PROTI UV
ZÁŘENÍ OD DR. MED. CHRISTINE
SCHRAMMEK
SENSIDERM SUN CREAM A SOLAR+ PROTECT FLUID

MIX & MATCH COLOR PERFECTOR

K řadě účinných produktů značky derma.cosmetics Dr. med. Christine
Schrammek přichází letos na jaře obohacení v podobě dvou nových, vysoce
kvalitních ochranných přípravků. Těšit se můžete na Sensiderm Sun
Cream a Solar+ Protect Fluid.

Možná to také znáte. Chtěla byste si pořídit vysněný make-up nebo BB krém, ale nevyhovuje
Vám žádný odstín, takže se nakonec musíte svého přání vzdát. Ovšem teď už ne! Dr. med.
Christine Schrammek se snaží vyhovět všem ženám, které touží po krásné pleti s pomocí
Blemish Balm a přináší na trh novinku v podobě speciálního, silně pigmentovaného
přípravku Mix & Match Color Perfector.
Přestože je v současné době Belmish Balm nabízen ve třech odstínech a jedné transparentní
variantě, neladí se všemi odstíny pleti a vyhovuje především světlejším a opálenějším
typům. Bílá verze Snow je velmi populární mezi Asiaty (čím světlejší, tím lepší) a skvěle se
hodí také jako péče přes noc po absolvování Green Peel® bylinného peelingového ošetření
(oceníte i to, že nezanechává žádné barevné skvrny na polštáři). Až do dnešního dne tak
byly všechny odstíny příliš světlé, a to zvláště pro tmavší typy pleti. S přípravkem Mix &
Match Color Perfector si však můžete namíchat svůj individuální barevný odstín samy, a
využívat tak účinků původního produktu Blemish Balm! Stačí jen smíchat jakýkoliv odstín
Blemish Balm s novým přípravkem ve Vámi preferovaném množství (1 : 1 nebo v jakémkoliv
jiném poměru) a nanést na pleť.
Ovšem Mix & Match Color Perfector můžete kombinovat i s jinými denními pěstící
přípravky. Váš oblíbený produkt se tak rázem promění na péči, která zároveň dodává barvu!
Snášenlivost pleti je dermatologicky potvrzena. Výrobek neobsahuje parabeny, parfémy,
minerální oleje, silikony a emulgátory obsahující PEG, a je tak dobře snášen všemi druhy
pleti.

Kyselina
hyaluronová
Kyselina hyaluronová
poskytuje a uchovává
přirozenou hydrataci
pokožky a má
schopnost vázat vysoké
množství vody. Suché
linky a vrásky jsou
redukovány a dochází
zároveň k zachování
elasticity pokožky.
Olivový olej
Je velmi dobře snášen
díky svému speciálnímu
složení s obsahem
mastných kyselin.
Obsahuje přírodní
antioxidanty a vysoké
množství vitamínů A
a E. Častou aplikací
se zvyšuje pružnost
a odolnost pokožky.
Olivový olej rovněž
pomáhá chránit pleť
před tvorbou vrásek.
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SENSITIVE

ESSENTIAL

Ruce jsou naší vizitkou, prozrazují náš skutečný věk a suchá pokožka,
žádná nebo nedostatečná péče je v této části těla mnohem více viditelná.
Ruce patří také k místům, která jsou nejvíce vystavena slunečnímu záření
a nejrůznějším zátěžím. Zaměstnání, práce v domácnosti i na zahradě, časté
mytí - existuje spousta důvodů, proč pokožka často trpí dehydratací a chybí jí
dostatečně ochranný lipidový film. Ochranný kyselý plášť pokožky bývá silně
narušován, a nemůže tak optimálně plnit svou funkci ochranné bariéry. Se
vzrůstajícím věkem se pokožka navíc stává tenčí a snižuje se elasticita vláken.
Důsledkem je ztráta pružnosti a tvorba vrásek. Proto je velmi důležitá včasná
a dostatečná péče. Značka derma.cosmetics Dr. med. Christine Schrammek
přišla s intenzivně pečujícím krémem na ruce na přelomu roku, kdy jsou naše
ruce velmi zatěžovány zvláště chladným počasím. Krém se rychle vstřebává
a nezanechává mastný film. Určitě oceníte i to, že ruce jsou po použití krému
opět rychle „použitelné“. Handsome Care poskytuje sametově jemný pocit pleti
a nelepí! Složení krému bylo navíc obohaceno o bambucké máslo, kyselinu
hyaluronovou a olivový olej. Má příjemnou svěží vůni, neobsahuje parabeny,
barviva, silikony, minerální oleje a emulgátory obsahující PEG. Krém je vhodný
pro každý věk, oceníte jej i na cestách a zaručeně s ním uděláte radost i jako
dárkem.

Obsahuje vysoké množství nenasycených mastných
kyselin a vitamínů A, D a E. Regeneruje, zklidňuje
a pomáhá chránit pokožku před vysoušením.

Abychom minimalizovali dopad škodlivého UV záření na naši pokožku, je
zapotřebí používat účinnou ochranu. Proto značka derma.cosmetics Dr.
med. Christine Schrammek přichází na trh se dvěma ochrannými pěstícími
přípravky, které kompletují sortiment výrobků derma.cosmetics.

Sensiderm Sun Cream

HANDSOME CARE

Bambucké máslo

Opalování má bezesporu řadu pozitivních vlastností. Přináší relaxaci, má
příznivé účinky na naše psychické rozpoložení, díky sluníčku se v našem
těle tvoří vitamín D a těm, jejichž pokožka dobře snáší sluneční paprsky,
vykouzlí krásné bronzové opálení. Ve starověku zaujímalo slunce božský
status díky svým léčivým a posilujícím účinkům. Ne nadarmo se říká, kam
nechodí slunce, tam chodí lékař. Na druhé straně však přemíra slunečního
záření může způsobit předčasné stárnutí pleti, ztrátu kolagenu, poruchy
pigmentace i zhoršení stávajících problémů s akné, rosaceou nebo opary.
V neposlední řadě může sluneční záření způsobovat vznik nezhoubných
nádorů, prekancerózních stavů pleti a v nejhorších případech může vést až
ke vzniku maligních melanomů.

První „sluneční“ novinka značky derma.cos
metics Dr. med. Christine Schrammek nabíz
í
intenzivní ochranu proti UV záření, obsahuje
ochranný faktor 50+ a složení krému je zvláš
tě
vhodné pro stavy pleti, které mají zvýš
enou potřebu ochrany proti UV záření.
Řadíme
sem citlivou a suchou pleť, pokožku s
rozšířenými žilkami (teleangiektázií, kupe
rózou)
nebo pleť, kterou trápí jiné typy poru
ch jako např. rosacea. Díky velmi vyso
kému
ochrannému faktoru krém poskytuje spole
hlivou ochranu i té nejcitlivější pokožce.
Rychle
se vstřebává a nezanechává na pokožce
nepříjemný lepivý pocit. Sensiderm Sun
Cream
neobsahuje parfémy, barviva, parabeny,
emulgátory obsahující PEG a jeho snášenliv
ost je
dermatologicky potvrzena.
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DVĚ NOVINKY OD DR. MED. CHRISTINE
SCHRAMMEK UKONČÍ VAŠE TRÁPENÍ
S MASTNOU PLETÍ
Mastná, lesklá a nečistá pleť s akné tvoří nejčastější dermatologický
problém. Nečistoty, papuly a pustuly trápí 80-95 % mladých lidí a také
každý pátý dospělý si stěžuje na nečistou pleť.
Mezi hlavní spouštěče nečisté pleti patří:
•
•
•

hormonální vlivy (zvýšená produkce mazu)
poruchy keratinizace v oblasti vlasového folikulu
kolonizace vlasových folikulů bakterií propionibacterium acnes

Tento typ pleti potřebuje velmi dobře zvolenou denní, ale i speciální péči.
Důležitou roli hrají zejména čisticí, zmatňující a protizánětlivé masky.
Optimální jsou pak masky s obsahem aktivního uhlí a kaolínu, které
odstraňují již vzniklé nečistoty, pomáhají předcházet vzniku nečistot
nových a zároveň čistí pleť do hloubky.
Novinka řady Regulating Black Clearing Mask využívá účinků
aktivního uhlí a současně ošetřuje řadu projevů nečisté pleti. Aktivní
uhlí společně s kaolínem přitahuje jako magnet šupinky, maz a nečistoty
a čistí zanesené póry. Všechen nadbytečný maz i další škodliviny jsou pak
následně s maskou odstraněny.

SebulessTM

obsahuje výtažek ze šeříku bohatého
na verbascosid (sloučenina, která má
velmi dobré antioxidační a protizánětlivé
vlastnosti). Reguluje produkci mazu a
odstraňuje viditelné známky nečistot.

Kyselina salicylová

zjemňuje silné rohovatění, čímž
předchází zanášení folikul mazových
žláz a zajišťuje vylučování mazu.
Má keratolytické, protizánětlivé
a antibakteriální účinky.

Ovšem na rozdíl od jiných masek na
nečistou a mastnou pleť se dá tato maska
použít i jako detoxikační pro všechny
typy pleti. Jednou za týden odstraníte
škodlivé látky a nečistoty z pokožky, a pleť
tak může znovu volně dýchat! Výsledkem
je výrazné zlepšení každého typu pleti.

•
•
•
•
•

hloubkově čisticí maska pro nečistou
pleť s obsahem aktivního uhlí
pomáhá odstranit nečistoty
a nadměrný maz v jediné aplikaci
obsahuje mj. antibakteriální a aktivní
keratolytické látky
čistí a zjemňuje pleť
působí proti komedonům a akné
má hydratační a zklidňující účinky
Bez obsahu parabenů, minerálních
olejů, silikonů a emulgátorů
obsahujících PEG.
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BLACK CLEARING MASK A ENZYME REGULATING CREAM & PEELING
Tým paní doktorky Christine Schrammek-Drusio přichází kromě masky BLACK CLEARING MASK pro nečistou pleť i se
speciálním přípravkem, který nabízí hned dvě mimořádné funkce. Enzyme Regulating Cream & Peeling představuje
jedno řešení pro různé problémy pleti. Můžete jej využít jako denní péči v případě mastné a nečisté pleti nebo jako
enzymatický peeling pro každý typ pokožky, a to zvláště pro citlivou pleť.
Tato speciální péče je příjemně jemná, velkou výhodou krému je, že nezanechává nežádoucí lesk ani v případě mastné
pokožky a pleti se sklonem k nečistotám. Enzymaticky rozpouští buněčné vazby a odstraňuje odumřelé pleťové buňky.
Pleť získává čistý a jemný vzhled. Na rozdíl od jiných přípravků pleť nevysušuje, ale intenzivně ji hydratuje. Díky dvojímu
enzymatickému účinku vyhlazuje také povrch pleti, několikanásobně zlepšuje vstřebávání účinných látek a pomáhá
předcházet vzniku nečistot.

KRÉM
Jako denní péči pro nečistou a mastnou pleť
nanášejte každé ráno a večer na vyčištěnou
pleť. Vynechte oční partie.

PEELING
Jako enzymatický peeling pro cílené odstranění odumřelých pleťových buněk naneste v tenké vrstvě na pleť, nechte působit
10 minut a poté odstraňte. Vhodný také pro
citlivou pleť.

Urea
má vysokou schopnost vázat
vodu a disponuje rovněž
vynikajícími hydratačními
účinky. Využívá se také při
problémech s lupy a zvyšuje
schopnost absorpce účinných
látek.

Aloe vera

osvědčená a účinná léčivá rostlina
obsahující velké množství bioaktivních
látek. Má hydratační, zklidňující
a vitalizačními účinky.

Black Clearing Mask
•

SPECIÁLNÍ PÉČE
PRO KRÁSNOU PLEŤ

Provazovka

symbiotický organismus tvořený
houbou a zelenou nebo modrou řasou.
Díky obsažené kyselině usnové má
provazovka silně antibakteriální účinky.

Panthenol

DETOX
PRO PLEŤ

zvyšuje hydratační schopnost pokožky,
zanechává ji déle hebkou a zlepšuje
pružnost pleti. Pomáhá redukovat
svědění a má protizánětlivé účinky.

VILÍN
tonizuje a díky obsaženým
tříslovinám působí
adstringentně a protizánětlivě.
Osvěžuje pokožku,
minimalizuje uvolňování mazu
a redukuje velikost pórů.

Bez obsahu
minerálních
olejů, parabenů
a vonných látek.

HYDRACTING
„trojkroková“ účinná
látka s okamžitým
a dlouhotrvajícím účinkem
- adenosintrifosfát (ATP)
působí jako zdroj energie,
který je důležitý pro
správnou funkci buněk
a polysacharidy z hnědých
řas tvoří film, který redukuje
ztrátu vlhkosti. Papain
zlepšuje zásobování
pleti aktivními látkami
a propůjčuje jí svěží vzhled.

kvasnice
keratolinetm
enzymatická látka, která působí jako
keratolytikum a účinně odstraňuje
odumřelé pleťové buňky. Díky
tomu dochází k vyhlazení povrchu
pleti, redukci hyperkeratózy folikul,
zjemnění pokožky i zlepšení
absorpce účinných látek.

výtažky z kvasnic obsahují
hodnotné látky, mezi které
patří aminokyseliny, enzymy,
proteiny, vitamíny skupiny B
a polysacharidy. Mají silné
čisticí a projasňující účinky na
nečistou pleť díky enzymatické
aktivitě, normalizují tok mazu,
předcházejí lesku a redukují
nečistoty. Regenerují
a stimulují syntézu kolagenu,
navíc působí i jako lapače
volných radikálů.
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SÍLA BYLINEK GREEN PEEL®
ŠESTERO BYLIN
PRO KRÁSNOU PLEŤ
„Příroda nás nepřestává překvapovat
svou samoléčící schopností. V našich
GREEN PEEL® bylinných směsích vědomě s touto schopností pracujeme“, říká
Dr. med. Christine Schrammek-Drusio.

Objevte tajemství bylin
GREEN PEEL®!
Originální GREEN PEEL bylinné peelingové ošetření je jednou z nejúspěšnějších metod pro regeneraci pleti a je také k pokožce
jedním z nejtolerantnějších ošetření vůbec.
Regenerační procesy pleti jsou schopny
odstartovat pouze rostlinné složky spolu
se speciální masáží. „Během 60 let jsme
neustále naši metodu vyvíjeli a optimalizovali bylinnou směs. To je také důvod, proč
dnes můžeme nabídnout řešení pro téměř
všechny stavy pleti“, vysvětluje Dr. med.
Christine Schrammek-Drusio. „Navzdory
rozsáhlému vývoji se však základní složení
bylinné směsi nezměnilo. Je stále srdcem
naší metody.“ GREEN PEEL® bylinná směs
sestává z pulverizovaných listů, květů, výhonků a z kořenů vybraných bylin. Jedinečnou roli v této bylinné směsi hraje šest
rostlin: přeslička, aloe vera, jitrocel, plicník,
maceška a měsíček. „Některé rostliny se
využívaly v medicíně již v dobách středověku. U jiných zase mohou být jejich speciální výhody dosaženy pouze v kombinaci
s dalšími rostlinami. Naše GREEN PEEL®
bylinná směs představuje souhrn naší znalosti rostlin a desítky let zkušeností v této
oblasti“, dodává Dr. med. Christine Schrammek-Drusio.
®

Přeslička

Přeslička je v našich zahradách považována za velmi
nezkrotný plevel - což je pravděpodobně také důvod, proč byla
po dlouhou dobu podceňována a ignorována. Přitom přeslička
se již odedávna používá v lékařství. Redukuje záněty, posiluje
a má ochranné účinky. Přeslička obsahuje vysoké množství
kyseliny křemičité, která zlepšuje strukturu pleti, uvolňuje
zablokování, posiluje a podporuje pružnost pojivových tkání.
Přeslička je nedůležitější rostlinou v GREEN PEEL® rostlinné
směsi.

Aloe vera

Chladí, působí protizánětlivě a má hojivé účinky. Proto je také
oblíbenou součástí mnoha přípravků po opalování. Avšak aloe
vera má mnohem více vlastností, pro které je ceněna v GREEN
PEEL® bylinné směsi. Aloe vera obsahuje množství enzymů,
vitamínů, oligosacharidů a aminokyselin. Zklidňuje, uchovává
v pokožce vlhkost a zároveň jí poskytuje hydrataci.

JAK BYLINKY PŮSOBÍ?
Obnova pleti přirozeným způsobem. Originální GREEN PEEL® bylinné peelingové ošetření je přírodní peeling,
který se může pyšnit již šedesátiletou celosvětově ověřenou úspěšností. Jedinečný proces obnovy je spuštěn
opatrnou masáží vybraných bylin do pokožky.

1

2
Certifikované GREEN PEEL® kosmetičky nanesou na
pleť bylinnou směs a vmasírují ji do pokožky. Směs obsahuje exkluzivní přírodní rostlinné výtažky a nenajdete
v ní žádné agresivní látky nebo kyseliny.

3

4

Jitrocel

Jitrocel je rostlina se širokými silnými listy, obsahuje vysoké
množství kyseliny křemičité, taninů a minerálů. Podporuje
regeneraci poškozených buněk a urychluje buněčný růst.
Rostlina obsahuje sekundární rostlinnou látku zvanou
aukubin, která má antibakteriální účinky a zároveň redukuje
podráždění. Jitrocel je proto považován také za starý domácí
prostředek na štípance od hmyzu. Pro tyto účely jsou listy
jemně rozdrceny a získaná rostlinná šťáva se lehce přitiskne
na postiženou oblast.

Plicník

Malá rostlinka s drobnými květy je plná překvapení. Byla
užívána v lidovém lékařství pro ošetřování plicních potíží a pro
vnější hojení ran. Plicník způsobuje mozoly, které se loupou.
Má také adstringentní účinky. Díky těmto svým vlastnostem je
v GREEN PEEL® ošetření plicník velmi důležitý. Plicník je také
bohatý na kyselinu křemičitou, taniny, minerály a podporuje
rovněž regeneraci buněk.

Rostlinné látky spouští v pokožce řadu reakcí. Nejprve
dochází ke zvýšení cirkulace krve.

5

Maceška

Macešky byly známy již v minulosti jako „rostliny dívek s nečistou
pletí“. Macešky obsahují karotenoidy, deriváty kyseliny salicylové
a pomáhají při nečistých a zánětlivých stavech pleti. Maceška
trojbarevná je tradiční lékařskou bylinou a doporučuje se při
mnoha obtížích s pletí. Zklidňující účinky vycházejí z trávovitých
listů. Usnadňují hojení, ulevují svědění a působí antibakteriálně.

Měsíček

Rostlina se zářivě žlutými až oranžovými květy se již odedávna
využívá v lékařství a má ověřené účinky zvláště co se týče
schopnosti hojit poranění. Květy měsíčku bývají součástí
mastí, tinktur a odvarů. Měsíček nejen pomáhá uzavírat rány,
ale umí také rychle redukovat záněty a má antibakteriální
účinky. Navíc aktivuje dělení buněk.

To má za následek lepší zásobování kožních buněk
kyslíkem a aktivaci jejich metabolismu.

6
Intenzivní účinky bylin zrychlují přirozený proces obnovy buněk. Dochází k její stimulaci a k tvorbě nových
kolagenových vláken.

7
Proces obnovy buněk je kompletní po pěti dnech. Vaše
„stará“ pleť je nahrazena novou svěží a čistou pokožkou.
Normálně potřebuje pleť na svou vlastní obnovu asi 28
dní. Metoda GREEN PEEL® zkracuje tento proces na pouhých 5 dní.
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Bylinné mikročástice pronikají do horní vrstvy kůže.
Trvání a intenzita masáže závisí na typu a struktuře
pleti.

Pleť se začíná viditelně loupat. Postupně se horní vrstvy
kůže začínají uvolňovat a zároveň se na povrch prodírají
nové mladé buňky.

Do bylinného ošetření GREEN PEEL® Classic
byly použity pouze přírodní byliny. Směs bylin
sestává z vybraných rostlin jako aloe vera,
přesličky rolní, přesličky poříční, jitrocele,
macešky, měsíčku, heřmánku, plicníku a řas.
Rostlinné listy, květy, výhonky a kořeny jsou
využity ve formě prášku a před jejich využitím
se směs bylin vždy čerstvě promíchá.
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GREEN PEEL® BYLINNÉ PEELINGOVÉ
OŠETŘENÍ očima obchodní zástupkyně
GREEN PEEL® bylinné peelingové ošetření je velmi úspěšnou metodou, která si získala
velkou oblibu jak mezi kosmetičkami, tak mezi klientkami. Aby však mohla kosmetička
metodu ve svém salonu s úspěchem používat, je zapotřebí speciálního školení a zisk
certifikátu. Během těchto seminářů však zaznívají i mnohé otázky a paní Jana Káralová,
naše obchodní zástupkyně pro pleťovou a dekorativní kosmetiku, sestavila seznam těch
nejčastějších:

1.

2.

Může GREEN PEEL® aplikovat každá
kosmetička? Ne, nemůže. Bylinné
peelingové ošetření GREEN PEEL®
má svou prestiž a kosmetičky, které
s ním chtějí začít pracovat, musejí
získat certifikát s evropským číslem. K
získání certifikátu musíte absolvovat
celodenní školení, které zahrnuje
teoretickou i praktickou část. V praxi si
vyzkoušíte ošetření aplikovat a sama
jej také podstoupíte. Díky tomu můžete
svým klientkám nejlépe zprostředkovat
pocity působení bylinek v pleti. Pro zisk
certifikátu je tedy nutné školení a nákup
základních produktů, které jsou pro práci
s GREEN PEEL® v salonu nezbytné.
Lze používat GREEN PEEL po celý
rok? Na tuto otázku lze jednoznačně
odpovědět ANO. Pro intenzivnější péči a
efekt doporučujeme na běžné používání
sloučit s produkty řady derma.cosmetics.
Paní doktorka navíc chtěla vyjít všem
potřebám klientů a přichází s novou
metodou, kdy se ošetření stupňuje do tří
intenzit:

I. intenzita: Fresh Up - luxusní bylinné ošetření
dlouhé 90 minut, provádí se max. jednou
týdně, celoročně bez omezení. Efekt nastává
okamžitě - pleť je svěžejší, hydratovaná a
získává rovnoměrnou barvu.
II. intenzita: Energy - ošetření dlouhé 90
minut, provádí se max. jednou za dva týdny,
celoročně bez omezení. Dodává pleti energii,
pomáhá při poruchách pigmentace, stimuluje
krevní oběh a látkovou výměnu pleti.
III. intenzita: Classic - dvě ošetření po 60 minutách, provádí se max. jednou za měsíc. Toto

ošetření je určeno pro náročnější a disciplinovanou klientelu - výsledek ovšem stojí za to.
Standardní regenerace pleti probíhá v cyklu
28 dnů, jenž dokážeme tímto ošetřením zkrátit
na dobu pěti dnů
3.

4.

5.

Pro koho není ošetření vhodné? Již
při konzultaci se s každou klientkou
vyplňuje dotazník, v němž můžeme na
kontraindikace společně narazit. Pozor
např. na různé léky, kuperózu, tetování,
nezhojené jizvy a opary, akné v akutním
stadiu atd. Co se týče botoxových a jiných
výplní: ideální je podstoupit GREEN
PEEL® před jejich obnovou, nikoli poté!
Bylinky působí hluboko v pleti a mohly
by výplně narušit.

Při aplikaci vícero ošetření GREEN
PEEL® denně doporučujeme hýčkat
Vaše ruce sametovým krémem na
ruce Handsome Care z řady derma.
cosmetics Dr. med. Christine
Schrammek.

Měla bych jako kosmetička používat
rukavice?
Ne,
rukavice
se
při
GREEN PEEL® nepoužívají pro lepší
vnímání masáže bylinkami. Pokud
provádíte vícero ošetření během dne,
doporučujeme používat krém na ruce
Handsome Care z řady derma.cosmetics.
Na jaké partie těla lze GREEN PEEL aplikovat a proč? Obličej, krk, dekolt, paže,
záda, stehna, hýždě, břicho. Dochází ke
zlepšení prokrvení a elasticity pleti, depigmentaci, regeneraci, výsledky jsou viditelné a měřitelné již po několika dnech.

6.

Lze najednou ošetřovat více partií najednou? Rozhodně NE. Vždy ošetřujeme
pouze partie, které pokryjí naše dlaně.

7.

Jaký je ohlas klientek? Kilentky GREEN
PEEL® milují a často se na ošetření
vracejí, neboť jeho výsledky jsou zřejmé
již po prvním použití.

Mezi 1. a 5. dnem ošetření Classic musejí klientky používat pouze produkty
z taštičky, kterou dostanou od své kosmetičky s sebou domů.
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SOUTĚŽ!
Soutěžte s námi o nejlepší
příspěvek na téma GREEN PEEL®.
Doplňte jej vlastními fotografiemi
a ty nejlepší z Vás odměníme
krásnou taškou z dílny Dr. med.
Christine Schrammek + výběrem
miniproduktů derma.cosmetics
v hodnotě 1 500 Kč. Vítězné
příspěvky otiskneme v příštím
čísle našeho časopisu. Příspěvky
zasílejte do 31. 8. 2017 na adresu:
info@revolutionhair.cz

FAKTA A MÝTY O GREEN PEEL®
BYLINNÉM PEELINGOVÉM OŠETŘENÍ
Nová pleť za 5 dní! To je slib, na kterém
je založena celosvětově úspěšná metoda
GREEN PEEL®. Přesto kolem této přírodní metody založené na bylinkách koluje
nejen mnoho otázek, ale i spousta mýtů.
Ty nejčastější Vám nyní přinášíme, pokud
Vás však napadají v souvislosti s ošetřením další otázky, můžete se kdykoliv obrátit na svou obchodní zástupkyni.
GREEN PEEL® bylinné peelingové ošetření
je agresivní. MÝTUS! Můžeme to dosvědčit
také tím, že kosmetičky při aplikaci ošetření
nepoužívají rukavice. Bylinná peelingová
směs je čistě přírodní a neobsahuje žádné
chemické a abrazivní částice.
GREEN PEEL® bylinné peelingové ošetření
bolí. MÝTUS! Existují celkem tři metody
ošetření GREEN PEEL®: FRESH UP, ENERGY
a CLASSIC. V rámci všech těchto tří metod
jsou GREEN PEEL® byliny vmasírovány do
pokožky, což může způsobit lehké svědění
a štípání v závislosti na tlaku, kterým se
působí na pokožku. V nejhorším případě
může být bylinná masáž trochu nepohodlná.
Silnější metoda GREEN PEEL® CLASSIC se
liší od ostatních dvou jemnějších metod
hlavně v tlaku a v délce trvání ošetření.
Není to relaxační spa ošetření, ale na
druhou stranu je zcela snesitelné. Jestli
máte i přesto strach, vyzkoušejte nejprve
jemnější metody GREEN PEEL® FRESH UP
a ENERGY.
GREEN PEEL® bylinné peelingové ošetření by se nemělo provádět v létě. MÝTUS!
GREEN PEEL® bylinné peelingové ošetření
se využívá ve více než 50 zemích světa vč.
jižní Afriky, kde svítí slunce téměř po celý
rok. GREEN PEEL® ošetření můžete tedy
provádět v jakémkoliv ročním období. Nicméně pravdou je, že po ošetření GREEN
PEEL® CLASSIC je důležité vyhnout se intenzivnímu slunečnímu záření (na léto se
tedy doporučuje spíše aplikace lehčích verzí ošetření ENERGY a FRESH UP). UV a infračervené paprsky jsou pro pleť v každém
případě velkým nepřítelem a obnovená pleť
bude po ošetření citlivá na sluneční záření.
Kvůli ošetření GREEN PEEL® bude má
pleť tenčí a citlivější. MÝTUS! Po GREEN
PEEL® ošetření bude Vaše pleť omlazená
a svěží. Samozřejmostí je však věnovat
pleti speciální pozornost. S každým
GREEN PEEL® ošetřením je pleť silnější,
pevnější a odolnější. Dochází ke stimulaci
metabolismu, k vylepšení mikrocirkulace i
propojení jednotlivých pleťových vrstev. To
má za následek, že pleť získává více kyslíku
a živin. Vlákna pojivové tkáně (kolagenová a
elastinová) jsou aktivována a toxiny z pleti
vylučovány.

GREEN PEEL® bylinné peelingové
ošetření CLASSIC
PĚT DNÍ PO ABSOLVOVÁNÍ GREEN PEEL® BYLINNÉHO PEELINGOVÉHO
OŠETŘENÍ CLASSIC SE NESMÍM SPRCHOVAT. MÝTUS! Samozřejmě,
že se smíte sprchovat. Jen si dejte pozor, aby se nedostalo do kontaktu
s ošetřovanou oblastí větší množství vody, neboť by mohlo dojít k vyplavení
bylinek z pleti. Namísto vody můžete během této doby používat pro jemné
čištění ošetřené oblasti HERBAL CARE LOTION. Důležité: osušte poté pleť
jen lehkým „ťukáním“, vyhněte se tření.
PO OŠETŘENÍ GREEN PEEL® CLASSIC NEMOHU JÍT VEN. MÝTUS! Každá
pleť je jedinečná. Intenzita peelingového účinku nemůže být navíc předem
známa. U většiny klientů se pleť začíná slupovat 3 dny po ošetření, 5. den po
ošetření Beauty Finish je proces většinou u konce. Jestli opravdu nechcete
během peelingového procesu opouštět domov, naplánujte si ošetření na
středu, takže proces slupování proběhne o víkendu. Následující ošetření
pak proběhne v pondělí. Jen pro porovnání - „prostoj“ po TCA peelingu je
mnohem delší - trvá 10-15 dní.
GREEN PEEL® NEJLÉPE PŮSOBÍ NA NEČISTOU PLEŤ. TO NENÍ TAK
ÚPLNĚ PRAVDA. GREEN PEEL® vykazuje skutečně optimální účinky
u nečisté pleti s akné díky svým komedolytickým účinkům, ale umí toho
mnohem víc. S GREEN PEEL® můžete dosáhnout velmi dobrých antiaging výsledků (proti vráskám, ztrátě napětí, hyperpigmentaci). GREEN
PEEL® ošetření může být také velmi efektivní jako preventivní ošetření
předčasných známek stárnutí pleti, jako ošetření proti jizvám nebo striím
po těhotenství.
POKUD SE PLEŤ PO GREEN PEEL® CLASSIC NELOUPE, OŠETŘENÍ U MĚ
NEPŮSOBÍ. NE! Jak moc se Vaše pleť bude loupat závisí na individuálních
podmínkách Vaší pleti. To však nemá žádný vliv na účinnost GREEN
PEEL® bylinného peelingového ošetření. Bylinky vždy započnou obnovu
pleti a s tím související regenerační procesy.
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GREEN PEEL®
BYLINNÉ PEELINGOVÉ OŠETŘENÍ
Seminář Praha 11. února 2017

V pátek 11. února 2017 proběhlo ve školicím centru v Jesenici školení zaměřené na práci s bylinným peelingovým ošetřením
GREEN PEEL®. Plánovaný začátek byl v 9.30 hodin, přičemž dopoledne bylo věnováno teoretické části. Klientky se seznámily
s portfoliem značky Dr. med. Christine Schrammek, byly jim představeny všechny novinky řady derma.cosmetics, o kterých
se můžete mj. dočíst také na stranách 44-49 a po obědě se všechny přesunuly do školicí místnosti, kde se pokračovalo v
praktické části. Klientky si mohly na sobě vyzkoušet také ošetření z řady derma.cosmetics (tentokrát se provádělo ošetření
Vitality Super Beauty treatment, které vykazuje mimořádné výsledky díky speciální technice s využitím Super Beauty masky).
Hlavním tématem však bylo bylinné peelingové ošetření GREEN PEEL®. . Ošetření Classic si vyzkoušely hned tři naše klientky.
Na této dvoustraně Vám přinášíme všechna ošetření ve fotoreportáži krok za krokem.

GREEN PEEL® bylinné peelingové ošetření Classic
Následně
byly v misce
promíchány
GREEN PEEL®
byliny
a připraveny
k nanesení.

Příprava na
ošetření GREEN
PEEL® Classic.
Nejprve byla
pleť vyčištěna
mlékem Super Soft
Cleanser
a poté tonizována
přípravkem Herbal
Care Lotion.
Následovalo další
čištění gelem
Super Purifiant.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
ZE ŠKOLENÍ!

Naše klientka má citlivou pleť, a proto bylo pro
aplikaci zvoleno ošetření Relax - nejlépe vhodné
pro typ její pleti. Nejdříve kosmetička nanesla na
pokožku tenkou vrstvu Super Enzyme Peeling a
nechala jej krátkou dobu působit. Po následné tonizaci Herbal Care Lotion lehce do pleti vklepala
půl ampulky Sensi Calm a poté začala připravovat
bylinnou směs.
V malé misce smíchala bylinnou masku s vodou.
Vznikla tak hustá kaše. Do směsi pak přidala
Calming Facial Foam, vzniklou pěnu lehce
zamíchala a teplá bylinná pleťová maska byla
hotová.

Pleť klientky
zakryla
kosmetička
připravenou
gázou s otvorem
pro nos. Masku
pak nanášela na
gázu plochým
štětcem.

Po 15 minutách
byla gáza s maskou
opatrně sejmuta
a pleť dočištěna
pomocí Herbal
Care Lotion. Na
závěr byl nanesen
Sensiderm Stress
Protect Cream pro
citlivou pleť.

Ošetření VITALITY - SUPER BEAUTY derma.cosmetics

Postupně byla
směs bylin
nanesena na tvář.

Směs byla důkladně,
ale opatrně do
pleti vmasírována.
Kosmetičky pracují
bez rukavic, aby
mohly lépe vnímat
reakce pleti - např.
vyvíjení tepla
u masáže a také,
aby měly lépe pod
kontrolou sílu tlaku
masáže.
Naše kosmetičky si vyzkoušely také ošetření Super Beauty
z řady Vitality. Pleť klientky byla nejprve vyčištěna, poté tonizována a následně byl proveden enzymatický peeling. Pro
zvýšenou schopnost vstřebávání účinných látek nanesla
kosmetička na pleť Natural Warming Fluid.

Po nanesení
směsi je obličej
překryt gázou,
která byla předtím
navlhčena
GREEN PEEL®
koncentrátem
s vodou.

Po tonizaci pleti a následné péči (nanesení Time Control séra
a nočního krému) byla na pokožku v tenké vrstvě nanesena
maska Time Control a na ni maska Super Beauty. Maska byla
aplikována v dlouhých tazích čistým a suchým štětcem.
Pro zintenzivnění zpevňujícího účinku masky Super Beauty
byla využita speciální technika gázové bandáže. Po 20
minutách byla bandáž sejmuta a zbytky masky byly odstraněny
teplou kompresí. Následně kosmetička pleť tonizovala a na
pleť nanesla Time Control denní krém spolu se zkrášlujícím
přípravkem BB Perfect Beauty Fluid.

Důležité je, aby byly bylinky na pleti během
doby působení stále vlhké. K tomu se používá injekční stříkačka s GREEN PEEL® koncentrátem a vodou.
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HERBAL BEAUTY TREATMENT RELAX

Po 20 minutách byly bylinky z pleti opatrně sejmuty vlhkými houbičkami a pleť
byla tonizována přípravkem Herbal
Care Lotion. Na závěr byl na pleť nanesen krém podle typu pleti (Special Care
Cream nebo Special Regulating Cream),
který byl smíchán s Blemish Balm.
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NOVINKA! AMPULE
HYALURON-FILLER

NEINVAZIVNÍ
MEZOTERAPIE

Pro okamžité a dlouhotrvající
vyplnění vrásek.

Vypnutí - lifting - omlazení.
To vše Vám zajistí neinvazivní
mezoterapie, provedená pomocí
přístroje MESO XS.

Vyplňující hyaluronové ampule s nízkou molekulární hmotností, lipozomálně zapouzdřenou kyselinou hyaluronovou
a dvěma aktivními hyaluronovými boostery. Ampule zlepšují
vzhled pokožky a aktivují pleti vlastní produkci kyseliny hyaluronové. Vyhlazují a vyplňují vrásky zevnitř. Obsažené polysacharidy zajišťují, že účinek ampulí je znatelný ihned po
aplikaci.

Aktivní látky: kyselina hyaluronová, lipozomálně
zapouzdřený hyaluron, AquaMaxTM HM & LM - hyaluronové
boostery.
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BIG MESO XS
Pro krásnou pleť šetrným
způsobem

Roll-on
systém
s dávkovací
hlavicí

TAJEMSTVÍ JMÉNEM HYALURON
Hyaluron je třídimenzionální molekulou, která díky
své molekulární struktuře tvoří přirozenou síť. Použití kyseliny hyaluronové v praxi má za následek vyhlazující a dlouhotrvající zpevňující účinky. Kyselina
hyaluronová má schopnost vázat vodu o váze tisíckrát až čtyřtisíckrát vyšší než je její vlastní váha a je
schopna uchovávat vodu v matrici pojivové tkáně.

Rovisome HA
Je aktivní ingrediencí, ve které je vysoce molekulární
kyselina hyaluronová lipozomálně zapouzdřena. To
zajišťuje proniknutí do hlubších vrstev kůže.
•
•
•

dopomáhá získat pevnější a pružnější pokožku
zlepšuje hydrataci pleti
díky Rovisome HA dokáže hyaluron proniknout
do hlubších vrstev kůže a vyplnit vrásky zevnitř

AquaMaxTM
AquaMaxTM HM a AquaMaxTM LM poskytují liftingový účinek,
díky kterému vypadá pleť vyhlazená a pevná. Tyto dvě varianty jsou založeny na bázi aminokyselin a dodávají pokožce 10x
více vlhkosti než hyaluron. S okamžitým a dlouhotrovajícím
účinkem hydratuje dokonce i velmi suchou pokožku.

AquaMaxTM HM

Vysoce efektivní hydratační složka s okamžitým a dlouhotrvajícím účinkem
•
•
•

hydratuje pleť lépe než hyaluron
pleť je znatelně pružnější
podporuje a upevňuje účinky hyaluronu

AquaMaxTM LM

Pro pevnou a mladistvě vypadající pleť
•
•
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Hlavice roll-on
systému je
z ušlechtilé
oceli. Bez
injekčních
jehel se do
kůže dostává
extrémně
vysoké
množství
účinných
látek.

zlepšuje strukturu pokožky - pleť získává vypnutý vzhled
zvyšuje NMF (přirozený hydratační faktor)

Meso XS
Náramek k uzemnění
(záporná elektroda)
Záporná elektroda
slouží k uzavření
proudového obvodu.

Pouzdro je z vysoce
kvalitního hlíniku.
Intenzita proudu
je zobrazována na
osvětleném LCD
displeji.

Meso zlatý váleček
Zlatý váleček
slouží na intenzivní
vpracování účinných
látek.
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NOVINKY
ZE SVĚTA
ÊTRE BELLE

Na návštěvě VIP salonů
COS

MET

ICS

Stejně jako v minulém čísle časopisu jsme se Vám i nyní rozhodli zprostředkovat reportáž z našich VIP salonů a seznámit
Vás blíže s kosmetičkami, které s námi již řadu let úspěšně
spolupracují. V tomto čísle se dozvíte o relaxačním centru
v Berouně a o salonu paní Nadi Sochorové z Pelhřimova.

LIP FINISH
& LIP LINER DUO
Vytvořte si svůj vlastní styl.
Nude nebo korálová? Vyberte si 
z 6 okouzlujících barev!

LIP FINISH
6 nových trendy barev!
Dvoufázový lesk na rty pro lesklé a nádherně vymodelované rty s dlouhotrvajícím účinkem. Lip Finish zahrnuje semipermanentní barvu a pečující lesk, který „uzavírá“ barvu.
Lesk, který bezchybně drží na rtech po dlouhé hodiny...

14
natural
nude

15
nude
peach

16
nude
rosewood

17
english
rose

18
pink-red

19
coral

4 dvojkombinace:

01
natural
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02
brown

03
coral

04		
red

TIP
jako
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l!
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a
drujte. Rtěnk
rtech déle!

LIP LINER DUO PEN
Dlouhotrvající konturovací tužka na rty pro
jednoduchou aplikaci a perfektní kontury rtů.
Krémová, výrazně pigmentovaná textura dodává
dlouhotrvající hydrataci. Nerozmazává se
a rtěnka nebo lesk, který je aplikován na tužku,
vydrží mnohem déle. Ve 4 perfektně sladěných
dvojkombinacích!

RELAX CENTRUM BEROUN

LIP LIN
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Každý, kdo již navštívil Relax centrum Beroun, musí uznat,
že
studio
je
opravdovou oázou klidu a relaxace.
Úžasný
odpočinek
zde
můžete zažívat již
více než dvacet
let. Centrum spojuje hned sedm
oblastí wellness
a relaxace dohromady. Díky tomu
patří k největším
studiím na Berounsku. Abyste
si plnohodnotně
odpočinuli, není problém zde strávit celý den a Vy tak můžete
načerpat nové síly.
Zakladatelkou studia je paní Jana Černá, která se věnuje kosmetice více než 20 let. Spolu se svým kosmetickým týmem
poskytuje péči na nejvyšší úrovni. „Právě díky kosmetice
être belle mám možnost dělat s pletí zázraky“, říká paní Černá
a pokračuje v představování svého salonu.
„V rámci wellness sekce Vám můžeme nabídnout velkou vířivou
vanu s perličkou. Můžete si vybrat i ze široké nabídky přísad do
koupele. Před masáží klienty nahříváme infralampou (horským
sluncem), která prohřeje i hluboko uložené svalstvo. Díky tomu je
pak masáž efektivnější.“ A dále už je jen na Vás jakou masáž si
zvolíte. Budou to lávové kameny, nebo čokoládová masáž?
Velké úspěchy má i
balinéský rituál od
être belle - Ongkara Spa. „Jako masérka vím, že lidé
milují
celotělové
aromatické masáže.
Vynikající je masáž
horkým olejem s
přísadou aroma olejíčku. Můj nejoblíbenější olej je divoký
pomeranč od être
belle. Neuvěřitelně
krásně voní a skvěle
prohřívá pokožku.“
Po masáži Vám ve studiu dají župánek a wellness přezůvky
a pokračujete na další procedury. Někteří klienti dávají přednost péči o ruce. „Pro tyto klienty máme připraveny teplé pa-

rafínové zábaly rukou a japonskou manikúru (p-shine), která
Vaše nehty posílí a vyleští. Tato
procedura je čistě organická a
obsahuje BIO přísady.“
Klienti, kteří požadují delší
odpočinek, pokračují kosmetickým ošetřením. „Poslední
dobou se setkáváme s velmi
citlivými, až alergickými typy
pleti. Ale díky être belle a jejich
hypoalergenní řadě Sensiplus+
už to pro nás není problém.
Dnes je také trend jít na kosmetiku a odcházet bez vrásek, bez akné či bez pigmentace.
V tomto případě se snažíme skloubit několik metod do jednoho ošetření, aby byl výsledek maximální. Takovým malým zázračným prostředkem v boji proti vráskám nám slouží ošetření kmenovými buňkami Skinvision od être belle.“ Po tomto
ošetření klientka opravdu odchází bez vrásek, výsledek je vidět hned. „Z mého pohledu kosmetičky, která zkusila mnoho
značek, mohu řici, že toto ošetření je vůbec to nejkvalitnější,
co être belle nabízí pro zralou pleť“.
„S aknózní pletí i s pigmentací je to horší, zde saháme po kombinaci s biostimulačním laserem. Výborné výsledky u aknózní
pleti máme i s enzymatickým peelingem od être belle. Tento
peeling je obohacený o spoustu antibakteriálních složek, které zastavují a léčí aknózní procesy v pokožce.“
Takže ať už řešíte
jakýkoliv problém,
nebo chcete jen odpočívat, mají Vám v
Relax centru Beroun
co nabídnout. „Jako
zakončení relaxačního dne doporučujeme návštěvu našeho
kadeřnictví. Kadeřnice Vám umyje vlasy
a udělá masáž hlavy.
V nabídce máme
Jana
také úžasné vyživující
zábaly. Samozřejmě se
můžete poradit také ohledně vlasové péče.“

Katka

S krásnou hřívou Váš nový look dokončí líčení vizážistky
a můžete vyrazit do společnosti. „Ráda bych ještě podotkla,
že naše studio je rodinného typu a proto se o Vás postaráme,
jak nejlépe umíme. Ceny jsou velmi příznivé, tak neotálejte
s návštěvou a přijďte se na nás podívat.“
S láskou Vaše Relax Centrum Beroun
				

Jana a Katka Černá
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Líčení s être belle
Páteční odpoledne 17. února 2017 bylo věnováno kráse. V salonu naší technoložky, paní Eriky Danielové, proběhlo líčení, které si užily všechny přítomné. Paní Erika, paní Jana Káralová - vizážistka a obchodní zástupkyně pro pleťovou a
dekorativní kosmetiku i dvě naše modelky - Natálie (17 let) a její maminka Angelika (44 let). S pomocí produktů značky
être belle dámy ještě více zkrásněly a výsledek můžete posoudit sami.
Před samotným líčením se na pleť naší modelky nanesl denní a noční krém Hydrasilk
pro citlivou pleť z řady Sensiplus+. Krém obsahuje ochranný faktor 10, hedvábné
proteiny, výtažky z bílého čaje a čistě rostlinných
pěstících látek. Poskytuje dlouhotrvající hydrataci
a stabilizuje přirozený obranný mechanismus citlivé
pokožky, která má sklony k podráždění. Složení je
navíc obohaceno o avokádový olej, bambucké máslo
a výtažky z kůry magnólie, které zlepšují elasticitu
pokožky. Krém neobsahuje minerální oleje, barvicí ani
konzervační látky.
Slečna Natálie před líčením.

Večerní líčení.
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Druhý typ líčení měl stejný základ jako
první - vyhlazující booster, zmatňující make-up, tvářenku Dream Blush,
světlou obočenku, voděodolnou tužku na oči i řasenku Hyaluronic. Jana
však pro toto líčení využila také korektor Hydra Concealer (odstín č. 1) a na
víčka byly naneseny oční stíny Hypnotic Eyes v okouzlujícím odstínu č. 6
- Stardust/Green. Svěží vzhled dodala
rtům rtěnka Lip Twist v odstínu č. 1.

Rtěnka Lip Twist se vyznačuje luxusní krémovou texturou a krásnými
ženskými odstíny. Spojuje v sobě konturovací tužku s rtěnkou a je
ideálním pomocníkem pro vykouzlení nádherných rtů.
Pro extrémní výdrž barvy doplnila Jana
líčení konturovací tužkou na rty Diamond
Lip Countour.

Následovalo líčení. Nejprve výraznější večerní líčení, které Natálii proměnilo
v okouzlující dámu a následně denní líčení, které působilo velmi svěžím a přirozeným dojmem.
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1

Po aplikaci krému se na pleť nejprve nanesl vyhlazující booster s trojím účinkem.
Booster vyrovnává nerovnoměrnosti pokožky, drobné vrásky a zajišťuje matný
a rovnoměrný vzhled pleti.

2

Na booster aplikovala Jana zmatňující make-up Velvet Mat (odstín č. 1)
s ochranným faktorem 10. Tento sametový make-up skvěle překrývá
nedokonalosti pokožky a vyznačuje se vysokou trvanlivostí. Redukuje lesk a
opticky modeluje tvář díky obsahu Soft Focus pigmentů. Ideální make-up pro
jemný a rovnoměrný vzhled pleti.

Líčení maminky Angeliky se neslo v podobném pohodovém duchu
jako líčení Natálky. Mamince byl doporučen denní krém Skinvision,
jehož základ tvoří kmenové buňky z jablka, hroznů a rododendronu,
které působí na pleť jako omlazující lifting.

3

Poté se na pleť nanesla tvářenka Dream Blush (odstín č. 1). Tvářenka je lehká
jako pírko a zajišťuje sametový vzhled. Dodává hedvábný pocit a zdravíčka
působí svěžím dojmem. Obočí bylo dotvarováno pomocí obočenky v odstínu č.
1 - přírodní blond.

1

Po nanesení krému byl na pleť nanesen,
stejně jako v případě Natálky, vyhlazující
booster.

4

Oči získaly pronikavý vzhled díky voděodolné tužce v černé barvě. Na víčka
byly použity oční stíny Mono Mat v odstínu č. 1 - Nude a oční stíny Hypnotic
Eyes v uhrančivém odstínu č. 1 - Pearl/Dark Chocolate. Řasy byly nalíčeny
hyaluronovou řasenkou Lash Express Hyaluronic.

5

Celé líčení bylo zakončeno nanesením lesku na rty Color Elixier Gloss v
odstínu č. 24 - Cherry. Lesk na rty nelepí a vyznačuje se úžasnou lehkostí, že
jej na rtech ani nepocítíte. Má navíc exkluzivní aplikátor, který umožní optimální
dávkování, precizní nanesení a ideální splynutí s konturami rtů.

Denní líčení.

2
Maminka Angelika
před líčením.

Pro Angeličino líčení zvolila Jana make-up
Time Control č. 8 společně s korektorem,
který je součástí balení. Make-up Time Control
obsahuje ochranný faktor 15 a po nanesení
dochází k okamžité redukci suchých linek
a vrásek. Pleť získává rovnoměrný vzhled,
hedvábný pocit a působí mladistvým dojmem.

3
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Dokonalého zmatnění bylo dosaženo
použitím sypkého pudru v odstínu č. 2.

Zdravíčka byla nalíčena tvářenkou Dream
Blush č. 2 a obočí bylo upraveno obočenkou v odstínu č. 2. Stejně jako u Natálky Jana
využila voděodolnou tužku na oči v černé barvě.

5

Víčka Jana nalíčila očními stíny Mono
Mat č. 1 - Nude a 9 - Aubergine a na řasy
použila řasenku Double Effect.

6

Líčení bylo zakončeno nanesením nové
konturovací tužky Duo č. 01 Natural a neslíbatelného lesku na rty v odstínu č. 16.

Po líčení.
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Přestože jsem jela původn
ě jen vyzvednout svou dceru do salonu
k Erice Danielové, kde si s ní jen tak
pro radost
pohrála paní Jana Káralo
vá, odjížděla
jsem odtud načesaná a upr
avená jako
na maturitní ples. Tímto chc
i poděkovat
úžasné paní Erice a paní Jan
ě za skvělý
výsledek, který stál opravd
u za to!
Angelika Matulová

ŠKOLENÍ ÊTRE BELLE
V BANSKÉ BYSTRICI

SALON NAĎA V PELHŘIMOVĚ

V sobotu 11. 2. 2017 proběhlo v Banské Bystrici
školení na novinky ze světa être belle. Nemohla
chybět aplikace zlaté masky, hyaluronového
setu Hydra Power nebo ošetření Black Caviar.
Klientky se blíže seznámily s řadou purewhite a
nechyběla ani prezentace novinek z dekorativní
kosmetiky.

Dalším exkluzivním salonem, kam bychom Vás
rádi pozvali, je salon paní Nadi Sochorové v Pelhřimově. Ve zdejším příjemném prostředí můžete
snadno zapomenout na každodenní starosti. Kosmetické studio nabízí široké spektrum masérských
i kosmetických služeb vysoké kvality. Zkušené
odbornice Vám pomohou vyřešit Vaše problémy
s pletí a zdůraznit Váš styl, který bude odpovídat
nejpřísnějším módním trendům.
S firmou Revolution Hair spolupracuje paní Naďa
Sochorová již deset let. Začínala s kosmetikou être
belle a nyní již dva roky využívá také výhod značky
Dr. med. Christine Schrammek. „Jsem velice spokojená s výsledky obou těchto kosmetik. Krásné
oživení pleti, výborné výsledky v redukci vrásek a
hojení aknózní pleti. S úspěchem provádíme také
přírodní bylinné ošetření Green Peel®.“ V salonu
navíc rádi využívají kvalitní přístroje pro zefektivnění řady ošetření a zvýšení účinků kosmetických
přípravků. Přístroje pomáhají v boji proti vráskám,
při vyhlazování jizviček i při depigmentaci. Čištění
pleti se provádí ultrazvukovou špachtlí a mikrodermabrazí. Pleť je krásně vyčištěná, hydratovaná,
vše navíc probíhá zcela bez bolesti a otoků. „Na
vrásky používáme skvělý ultrazvukový přístroj
MESO XS, kterým zapracováváme kyselinu hyaluronovou. Depilační úpravy provádíme cukrovou
pastou. Ta je výborná především pro zákazníky s
citlivou pletí. Bez přístrojů si práci již nedovedu
představit“ uzavírá své povídání majitelka salonu,
paní Naďa Sochorová.

Hlavní účinné látky
pro mladší vzhled pleti

Paní Alena Mynaříková.

Aplikace zlaté masky.

Paní Naďa Sochorová.

NOVINKA GLAM LIPS
PRO NEODOLATELNĚ SVŮDNÉ RTY
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Zlatá maska GOLDEN SKIN

Aplikace ošetření purewhite v praxi.

Zlato. Osvobozuje pleť od balastních látek, zvyšuje obsah
kyslíku v pleti a odstraňuje
známky únavy. Zlato je také
velmi dobrým povrchovým
katalyzátorem. Láme světlo
na povrchu pokožky, díky čemuž působí pokožka mladším
dojmem. Pleť získává zároveň
hladký a rovnoměrný vzhled.
Med. Pomáhá pleť hydratovat. Obsažené kyseliny přispívají k posílení kyselého
ochranného pláště pokožky.
Jemné, zklidňující a projasňující účinky medu zabraňují
zánětům a pleti propůjčují
hladký a hedvábný vzhled.

Kaviár. Díky vysokému obsahu proteinů, lipidů, lecitinu
a mnoha stopových prvků
jako kobaltu, hořčíku, fosforu, křemíku, mědi a především zinku má kaviár pro
pleť velmi vysokou hodnotu,
stejně jako ve vodě rozpustné vitamíny a aminokyseliny.
Pozitivně ovlivňuje látkovou
výměnu buněk a hydrataci
pokožky. Minerály obsažené v
kaviáru mají na pleť současně posilující účinky. Dochází
ke zpomalení procesu stárnutí a k podpoře reparačního
systému pokožky.

Další termíny školení:
12. 5. 2017 Bratislava
19. 5. 2017 Banská Bystrica
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DEVATERO AMPULÍ
PRO KRÁSNOU PLEŤ

AMPULOVÁ PÉČE ÊTRE BELLE
Aktivní látky s okamžitým efektem!
Dopřejte si týdenní kúru s intenzivními
koncentráty aktivních látek.

HYALURON-FILLER AMPULE
Pro okamžité a dlouhodobé vyplnění vrásek

BOTOSYN LIFT AMPULE
Účinné vyhlazení vrásek s liftingovým účinkem

Ampule obsahují vysoce koncentrované aktivní
látky, které odpovídají na nejrůznější problémy
s pletí. Darujte své pleti právě to, co potřebuje
a vyrovnejte všechny deficity ve Vaší péči. Tito
malí, silní pomocníci Vás přesvědčí díky svým
účinkům, které jsou okamžitě znatelné. Pleť
získává zářivý, svěží vzhled.

Vyplňující hyaluronové ampule s lipozomálně zapouzdřenou kyselinou hyaluronovou a
dvěma aktivními hyaluronovými boostery.
Ampule vylepšují vzhled pokožky a aktivují
pleti vlastní produkci kyseliny hyaluronové.
Vrásky jsou vyplněny zevnitř a vyhlazeny.

Efektivní vyhlazení vrásek s vysoce koncentrovaným liftingovým koktejlem složeným ze Syn-Ake®, Argilerinu® a koenzymu Q10, který chrání
buňky. Mimické vrásky jsou díky zastavenému
uvolnění obličejových svalů výrazně redukovány a obličej působí jako po liftingu.

Jednotlivé ampulky être belle se liší ve svém složení, ale přitom se ve svém účinku perfektně doplňují. Týdenní ampulková kúra je proto ideálním
způsobem, jak se ze začátku seznámit s účinnosti
těchto koncentrovaných posilňujících pomocníků.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY
Jak správně ampuli otevřít?

Jak často můžu ampule používat?

1.

Aplikace ampule krok za krokem...

Běžně se ampule využívají v rámci SPA ošetření. Pleťové
buňky se obnovují během 28 dnů. Doporučujeme, aby
délka kompletního ampulového ošetření respektovala tento
regenerační rytmus pokožky. Ampulové ošetření by mělo
být opakováno ideálně každým rokem. Vybírejte si ampule
podle Vašeho aktuálního stavu pleti a podle období. Avšak
pro rychlý přísun svěžesti nebo jako první pomoc pro
vyčerpanou pleť jsou ampule vynikajícím doplněním Vaší
běžné denní nebo noční péče.

1.

Ampule - zkrášlující pomocníci

2.
3.

2.

3.

4.
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Nejprve nechte stéct tekutinu ze špičky
ampule.
Uchopte ampuli za špičku a odlomte ji. Díky
polypropylenu nevzniká při odlomení ampule
riziko poranění.
Po otevření můžete použít jako uzávěr
obrácenou hlavičku ampulky.

Prvním krokem je vyčištění a tonizace
obličeje vhodnými čisticími přípravky être
belle.
Aplikací tonika před nanesením ampule
obnovíte přirozený kyselý ochranný plášť
a zlepšíte schopnost ampule proniknout
do pokožky. To znamená, že cenné látky
mohou být lépe pletí vstřebány a může být
využit jejich účinek v plné míře.
Konečky prstů vyhlaďte obsah ampule
do pokožky obličeje, krku a dekoltu. Pokud
budete ampuli jemně vklepávat do pokožky,
obsah se do pokožky rychle vstřebá.
Pokračujte běžnou péčí. Otevřenou ampuli
spotřebujte do 1-2 dnů.

Téměř pro každý typ pleti poskytují individuální řešení.
Ať už pleť potřebuje hydrataci, regeneraci nebo je zcela
vyčerpaná - ampulové ošetření je účinné a jednoduché. Díky
koncentrovaným účinným látkám se pleť takřka magickým
způsobem stává vyplněnou, vyčerpání mizí a objevuje se
zářivě krásná tvář.

COLAGEN ELASTIN AMPULE
Efektivní zpevnění povolených kontur obličeje

CELL PROTECT AMPULE
Pro regeneraci buněk

Kolagen a elastin se ukládají na povrch pokožky a díky tomu získává pleť okamžitě vyhlazený a mladší vzhled. Látka Triactigen®
stimuluje tvorbu kolagenu a elastinu a posiluje schopnost pokožky opravovat poškozenou strukturu vláken.

Aktivní ochrana buněk a DNA díky inovativní účinné látce Celligent®. Radikály, které poškozují buňky jsou neutralizovány a složení působí efektivně i
proti vzniku UV poškození. Zároveň obsah panthenolu podporuje přirozené revitalizační schopnosti
pleti a dodává hydrataci.

MOISTURE AMPULE
Vysoká dávka hydratace s 24h
účinkem

SK-10 AMPULE
Intenzivní ošetření pro nečistou pleť

ARGAN STEM CELL AMPULE
Revitalizační obnova
pleti

Ampule Intenzivně hydratují
pleť a zajišťují bezprostřední vyhlazení suchých linek.
Kromě kyseliny hyaluronové
a Hydrovitonu, 24h hydratačního faktoru, způsobuje účinná
látka Aquafill® rychlé a dlouhodobé vyplnění hydratačních
zásobáren v pleti. Suché linky
jsou okamžitě a dlouhodobě
vyplněny a póry zjemněny.

Antibakteriální bylinný koncentrát s obsahem síry nabízí intenzivní ošetření nečisté
pleti. U problémové pokožky normalizuje narušený
ochranný kyselý plášť. Zároveň výtažky z vilínu zjemňují
póry, allantoin zklidňuje pleť
a dochází i k postupnému
odeznívání začervenání a podráždění.

Vysoce vyvinuté inovativní
arganové kmenové buňky
umožňují obnovení výstavby všech funkcí mladistvé
pleti. Exkluzivní zkrášlující
účinná látka chrání, vitalizuje
pleti vlastní kmenové buňky,
umožňuje hloubkové omlazení pleti a redukci vrásek.
Mladistvá pevnost pleti je
prodloužena a je jí navrácen
mladistvý vzhled.

CAVIAR GOLD AMPULE
Revitalizační regenerace

DETOX ANTI-STRESS AMPULE
Ochrana buněk s dvojím účinkem

Exkluzivní kombinace účinných látek složená
z regeneračních složek, jakými jsou kaviár,
med a zlato, stimuluje látkovou výměnu a reguluje funkce pokožky. Účinná látka Matrixyl®
aktivuje v pleti produkci kolagenu a kyseliny
hyaluronové. Náročná pleť je rozmazlována
s maximální péčí.

Účinná látka PurisoftTM vytváří přirozený ochranný
film pokožky, který odráží negativní vlivy životního prostředí, jež jsou zodpovědny za předčasné
známky stárnutí. Osvobozuje pleť od škodlivých
látek jak na povrchu, tak na buněčné úrovni. Ampule představují přirozený ochranný štít pro každodenní boj proti známkám stárnutí.
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PŘÍSTROJE PRO KOSMETIKU
Pomocníci kosmetických ošetření

SKIN SCRUBBER AT-335
Profesionální kosmetický přístroj umožňuje vykonávat
kavitační peeling a sonoforézu. Kavitační peeling
díky použití ultrazvuku bezbolestně očišťuje pokožku
od nečistot, upravuje mikrocirkulaci, zesvětluje
pigmentaci a posiluje metabolismus buněk. Pomocí
stěrky kavitačního peelingu lze provádět i sonoforézu.
Zařízení se skládá ze základny přístroje, stěrky na
kavitační peeling a pasivní elektrody.

DIAMANTOVÁ MIKRODERMABRAZE
+ KAVITAČNÍ PEELING
AT-334 2v1
Profesionální dvoufunkční přístroj umožňuje vykonávat kavitační
peeling a diamantovou mikrodermabrazi. Kavitační peeling
za pomoci ultrazvukové technologie pomáhá bezbolestně
očišťovat pokožku od nečistot, upravovat mikrocirkulaci,
zesvětlovat pigmentové skvrny a posilovat metabolismus
buněk. Již po prvním ošetření jsou patrné omlazovací účinky.
Mikrodermabraze využívá přirozených peelingových vlastností
diamantů, obsažených v hlavicích, díky tomu vykonává rychlé
a bezbolestné ošetření.
Zařízení se skládá ze základny přístroje, 9 diamantových
hlavic, 2 trysek, stěrky na kavitační peeling, hadice pro
mikrodermabrazi a nápajecího kabelu.

PŘENOSNÁ ULTRAZVUKOVÁ
ŠPACHTLE P-03
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. Disponuje
třemi typy vlnění s třemi různými intenzitami. Speciální
pracovní hlavice obsahuje kovovou špachtli a za pomoci
ultrazvuku odstraňuje odumřelé buňky rohové vrstvy a
přispívá k buněčné obnově pokožky.
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MINIKONGRES
BEAUTY 2017
Odpočiňte si
a načerpejte novou
inspiraci
v rodinném wellness hotelu Panorama v Blansku. Srdečně
Vás zveme na čtyřdenní seminář s kosmetikou être belle
a Dr. med. Christine Schrammek. Okouzlující prostředí
hotelu, skvělé služby, plná penze formou bufetu, hezké
wellness centrum Vita Line, vnitřní i venkovní vyhřívaný
bazén, balneo, fitness a nekonečné množství inspirace na
seminářích. Oblast je proslulá přírodními skvosty, krasovými
jeskyněmi, propastí Macochou nebo jízdami na lodičkách
po podzemní říčce Punkvě. Užijte si prodloužený víkendový
relax a spojte příjemné s užitečným.
Termín:
Místo:
		

3.-6. 11. 2017.
Wellness hotel Panorama***,
Blansko, Česká republika.

Doprava:
		

Vlastní. Pro klientky, které přijedou 		
vlakem, bude na nádraží v Blansku 		
přistaven autobus.

Program:

Líčení, novinky, teorie a praxe.

Hosté:
MUDr. Dagmar Komárková - lékařka 		
		čínská medicíny
		
paní Petra Kruse - technoložka être belle
		
paní Jasmin Grosch - technoložka
		
Dr. med. Christine Schrammek
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