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Slovo úvodem
je pro nás velkým potěšením setkat se s Vámi nad novým číslem našeho firemního
časopisu Revolution Hair & Beauty, zvláště v této slavnostní, předvánoční atmosféře.
Na konci roku každý z nás hodnotí, jaký byl právě končící rok 2017 a připravuje plány
a předsevzetí na nový rok 2018.
Rok 2017 byl u nás rokem velkých novinek a pozitivních změn v sortimentu, kde
hlavně značka Alfaparf Milano opět velmi překvapila kompletní řadou Precious
Nature vč. nových bezamoniakových barev, novými Pigments, rozšířením řady barev
Evolution of the Color3 o módní odstíny Metallics a další. Připravili jsme pro Vás
kromě běžných seminářů i několik zajímavých akcí, seminář na Maltě s Vitality´s,
čtyřdenní wellness pobyt s Akademií Gandini Praha na Seči v hotelu Jezerka
s módními trendy Gandini a čtyřdenní wellness pobyt v hotelu Panorama v Blansku
pro naše VIP klientky z divize Beauty.
I na příští rok máme pro Vás připravený zajímavý program. S Vitality´s bychom
se měli vydat v červnu na jeden z Baleárských ostrovů, začátkem února přivítáme
na semináři Alfaparf Milano oblíbeného italského kadeřníka, technologa Patrizia
Paoliho, na podzim Vám nabídneme další setkání s italskými mistry z Gruppo
Gandini atd. O všech akcích Vás budeme včas průběžně informovat. Navštivte také
naše facebookové stránky jednotlivých značek:
VitalitysSkCz
AlfaparfMilanoCz
etrebelle.cz
dr.schrammek.kosmetik.cz
greenpeel.cz
Dovolte, abychom Vám my, celý tým Revolution Hair v ČR i SR, popřáli krásný
závěr roku 2017 a minimálně stejně úspěšný rok 2018 jak v pracovním, tak v osobním
životě.
Kolektiv Revolution Hair
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PŘEDSTAVENÍ KOLEKCE PODZIM/ZIMA
2017/2018 V ITALSKÉ VERONĚ

Tak jako začátkem každé sezony, se i letos
v září konala ve Veroně velká vlasová
show Akademie Gandini ve Veroně, která
představila novou kolekci „Italské svádění“.
Náš tým zde samozřejmě nemohl chybět a
do Verony přijel ve složení: Zuzana Beňová,
Richard Čonka a Jana Paulovičová.

Zuzana Beňová představila na pódiu dva výčesy a Richard Čonka prezentoval jeden ze
střihů nové kolekce. Více se o nové kolekci
můžete dozvědět na následujících stranách.

VITALITY´S SK CZ
Najdete nás
na facebooku
VitalitysSkCz

4
4

Nejen novinky ze světa Vitality´s, ale i informace o akcích a fotografie
ze školení Akademie Gandini Praha. To vše a mnohem více se dozvíte na
facebookových stránkách Vitality´s SK CZ. V neposlední řadě zde také
naleznete ukázky prací našich šikovných technologů i klientů.

ITALSKÉ SVÁDĚNÍ

kolekce Gandini podzim-zima 2017/2018
Interpretovat různým způsobem ženu v každé
sezoně, ale s příznačnou stopou italské elegance
a glamour, to je nezaměnitelný styl Gandini. Dodat
jí přitažlivost, která není uměleckou abstrakcí,
ale luxusní prêt-á-porter, být krásná, přitažlivá,
svobodná ve vyjádření sebe sama v každé situaci.
To vše je umístěno do působivého okolí, které je
součástí inspirace a poselstvím nového stylu. To
je tajemstvím kolekcí navržených a vytvořených
dvakrát ročně Gigi Gandinim, Reneé Recchiou,
Gianni Sancassanim a dalšími členy týmu Gandini.
Pro nadcházející sezonu podzim/zima je symbolem
velká smyslnost celé kolekce a exaltace krásy ve
všech jejích formách v rafinovaném prostředí Art
Nouveau – umělecký styl známý též jako květinový
styl, secese nebo Nový styl. Kolekce retro moderna
nebo retro styl v moderní verzi přináší okouzlení
po italsku, vyjádřené pomocí barev, střihu a stylu.
A ve stylu svatbu snů nalézáme velmi rafinované
a zároveň inovativní výčesy.

PrÊt-à-porter deluxe
pro střihy a styling
V kolekci s názvem „Italské svádění“ představuje tým Gandini nový
vývoj linií, vytvořených pomocí střihu a stylu. Tvary, realizované dle
geometricky přesných pravidel, jsou dále rozhozeny, i když si zachovávají
nebývalou plnost: nejsou prostříhané, ale sestříhané nůžkami, které
odlehčují bez vystříhání. Přináší jiskřivé, více či méně objemné, krátké
střihy. Polodlouhé s mírnými vlnami, které zjemňují vzhled, dlouhé
ve více verzích (převládají hladké, ale mohou být i vlnité, s pěšinkou
na straně nebo uprostřed), všechny extrémně ženské a dynamické.
Zvláštní pozornost si zaslouží polodlouhé a velmi asymetrické tvary, jež
se vymykají všednosti a odhalují neporovnatelný glamour. Jednoduché,
nositelné střihy s dotekem luxusu.

55

VZRUŠUJÍCÍ BARVA
s novými odstíny
Nikdy předtím jako v této kolekci Gandini, nebyla
barva tak úzce v souladu se střihem. Byla vytvořena
k vyzdvižení každé linie a každého stylu. Sofistikované
a ušlechtilé se snoubí se scénářem „Italského svádění“ se
zvýrazněnými odstíny. Více či méně převládají základy
s vibrující měděnou a oříškovou, které navozují pocity
tepla. Velmi výrazný výsledný efekt uspokojuje stále
častější poptávku ze strany žen na „ne umělou“ barvu.
Spolu se představuje elegance a brilantnost ve všech
kreacích i v těch avantgardních tónech, které jsou v
základu tmavší a originálně se rozjasňují v délkách
a koncích. Odvážná změna směru oproti minulému
dégradé (tmavší základ, délky a konce světlejší), jehož
cílem je zvýraznit kdekoliv pohyb.

VÝČESY pro ZVLÁŠTNÍ příležitosti.
aLE nejen pro ně
Svět výčesů vytvořených týmem Gandini pro příští sezonu podzim/
zima je opravdu rozsáhlý. Vrací se uzly a výčesy (typu „torchon“)
z kolekce jaro/léto, které jsou vytvořeny speciální technikou
rubber (snižuje nebo úplně odstraňuje použití pinetek), avšak
ve zjednodušené verzi, která je zároveň méně „učesaná“. Výčesy
jsou ideální pro velké příležitosti a mohou je nosit s nonšalancí i ty
nejmladší, které stále více oceňují výčesy pro výjimečný večer ke
svádění. Objevují se objemné výčesy s nádechem retra, upravené
a opravené s chtěnou „nepřesností“, která je synonymem
modernity. A ultra moderní, skoro avantgardní, je výčes tyčící se
jako plamen a rozvinutý vertikálně do výšky, jenž boří gravitační
zákony a má konce rozjasněné žhavými odstíny.
6
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Ušlechtilý „wedding look“
pro ten nejkrásnější den
Každá nevěsta má svůj účes, smyslný i princeznovský. Menší
a proplétané objemy, výčesy nadýchané jako obláček,
rafinované a přesné proporce, sofistikované výtvory, ale již
bez té přežité přesnosti, volné prameny, které zvýrazňují
obličej... A množství nádherných ornamentů, umístěných
ve strategických bodech účesu: štrasová bižuterie, velké
hedvábné květiny s romantickým nádechem, blyštivé
čelenky, zlaté nebo stříbrné stuhy. Vše v souladu se šaty,
s osobností nevěsty, s místem pro svatbu. A ještě něco
navíc: svatební výčesy od týmu Gandini mají tu zvláštnost,
že mohou být kdykoliv rozpuštěny, a vznikne tak nový, ale
stále elegantní, uvolněný účes. Každá žena může prožít
svůj nejkrásnější den v tom největším lesku.

77

„ITALSKÉ SVÁDĚNÍ“
I PRO „NĚJ“
Muž „stvořený“ týmem Gandini pro tuto sezonu velmi
připomíná muže snů každé ženy a je zcela odlišný od
mužské ikony z předcházející kolekce. Je si jistý sám
sebou, není však agresivní, klade důraz na detail,
na estetickou rovnováhu, která odpovídá vnitřní
rovnováze, věří pevným a pozitivním hodnotám.
Jeho důvěryhodný vzhled je podtržen přesným
střihem bez vyholení a diskonekcí a je extrémně
mnohostranný. Je možné jej učesat různými způsoby:
s jemnou vlnou lehce nadzdviženou, s mokrým
efektem inspirovaným Hollywoodem 30. let, avšak
bez strnulosti. A pro toho, kdo má vlnité vlasy? Žádný
problém. „Italské svádění“ má pro něj řešení: muž
je sebejistý a upravený tak, jak byste očekávali od
svůdníka latinského typu v odlehčené verzi.

8

Seminář pro VIP klienty
Wellness hotel Jezerka - Seč, 6.-9. 10. 2017

Ve dnech 6.-9. 10. 2017 se konalo pravidelné setkání Akademie Gandini Praha
a Gruppo Gandini Italia s našimi klienty u příležitosti prezentace nové módní
kolekce „Italské svádění“ pro sezonu podzim/zima 2017/2018. Setkání se
uskutečnilo ve čtyřhvězdičkovém wellness hotelu Jezerka, který se nachází
nedaleko vodní nádrže Seč. Během čtyř dnů načerpali kadeřníci a kadeřnice
novou inspiraci, dozvěděli se o novinkách ze světa Alfaparf i Vitality´s
a zároveň si odpočinuli v luxusním prostředí hotelového wellness centra.

99

NOVÉ PRODUKTY VITALITY´S
Trilogy, WehO a další!
Trilogy
NEW

2/32.14021

2/32.13028

2/32.14020

NEW

Profesionální styling
Vlasy představují nástroj nepřímé
komunikace, vypovídají ledacos
o naší osobnosti a jsou důležitým
prostředkem sebevyjádření. Pomocí
správně zvoleného stylingu můžete
podtrhnout Vaši krásu, identitu
a jedinečnost.

NEW

Objem: 30 ml

2/28.09028

FRIZZ CONTROL
Pěna proti krepatění vlasů
Pěna je určena pro ochranu vlasů
se sklonem ke krepatění. Vlasy
rozjasňuje, upravuje a poskytuje jim
lehkou fixaci.

NEW

Objem: 150 ml

Objem: 75 ml

si
l!
Vyberte
sty
svůj
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Bleskové ošetření
Flash Treatment
Hydratační mléčný
sprej poskytuje vlasům
hebkost, lesk a snadnou
rozčesatelnost. Přípravek
lze používat i v rámci
domácí péče a je vhodný
pro všechny typy vlasů.
Nabízí okamžitý účinek
a pro vynikající výsledky
jej stačí nanést i v malém
množství. Neoplachuje se.

SHAPING WAX
Tvarující vosk
Vosk na vodní bázi pomáhá
vytvářet výrazné účesy s lesklým
efektem. Tvaruje vlasy bez zatížení
a nezanechává zbytky.

2/28.08009

Objem: 200 ml

FLUID PROTI
ROZTŘEPENÝM
KONEČKŮM
SOS Split End
Speciální fluid utěsňuje
roztřepené konečky,
obaluje vlas neviditelným
filmem a posiluje vlasové
vlákno. Fluid je vhodný
pro všechny typy vlasů
a neoplachuje se.

2/32.14022

WehO

2/32.12073

Trilogy je mimořádným zkrášlujícím ošetřením,
zrozeným v laboratořích Vitality´s, které bylo
vytvořeno pro obnovení zářivosti
a krásy vlasů. Základem ošetření jsou tři cenné
oleje, které pocházejí ze Středomoří, sójové
proteiny a oligominerální prvky. Přípravky
neobsahují sulfáty ani parabeny a jsou vhodné
i pro klientky s citlivou pokožkou hlavy. Smysly
okouzlí kombinace dřevitých a květinových tónů.

2/32.13034

2/32.13030

Luxusní olejová péče
pro krásné vlasy

DEJTE SI SVÉ ESPRESSO
Nechte své vlasy zazářit
Balzámy Espresso nabízejí rychlé a šetrné
ošetření vlasů bez oxidantů a amoniaku.
Dodávají vlasům zářivý lesk, revitalizují,
posilují keratin a usnadňují rozčesávání.
Můžete je také zkombinovat s barvami
TONE SHINE.
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GLOSS
Espresso dodává okouzlující lesk i přírodním vlasům.

LIM
SUB

Zkrášlující ošetření pro všechny typy vlasů!

Výběr ze čtrnácti odstínů:
•
černá
•
hnědá
•
fialová
•
červená
•
měděná
•
zlatá
•
platinová
•
stříbrná
•
cappuccino
•
latte macchiato
•
zelená
•
modrá
•
žlutá
•
neutrální

MIRACLE
Ošetření s posilujícími a vyživujícími účinky dodává
vlasům hebkost a lesk. Určeno zejména pro suché
vlasy.
SHINE
Mezi jednotlivými barveními Tone Shine se zintenzovači/pastely oživí Espresso již za pouhých
pět minut barvu a dodá jí zářivý lesk.

2/09

NEW

SUBLIME
Ošetření Sublime dodá vlasům hydrataci a pružnost,
vlasy získávají upravenější vzhled.
KERATIN 		
Espresso také přispívá ke zdravějším a k perfektně
tvarovaným vlasům. Keratinizační ošetření po barvení Intensive Aqua je schopno rekonstruovat vlas,
vyvinout antioxidační aktivitu a upevnit pigment
ve struktuře vlasu.

NEW
ČERNÁ

PLATINA

ANTRACIT

BLOND

NEW

NEW

NEW

NEW

BLOND A MELÍRY
Použijte odstíny Latte Macchiato, zlatavý, platinový nebo stříbrný, a to
buď samostatně, nebo ve směsi pro natónování melírů a zesvětlených
pramínků od slunce.
REFILL 		
Zajistěte si díky balzámu Espresso stále perfektní odlesky Vašich vlasů
mezi jednotlivými barveními Vitality´s. Balzám obnovuje barvu, dodává vlasům lesk a hebkost.

COLOR MOUSSE
Udělejte to nejlepší pro svůj
vzhled. Zvolte si Color Mousse!

Speciální složení nové barvicí pěny Vám zajistí živé a zářivé odlesky a díky
výtažkům z měsíčku výraznější tvar a objem. Olej ze zrcadlovky bílé
vlasy regeneruje a dodává jim hydrataci a výtažky z granátového jablka
působí na vlasy jako antioxidant s anti-aging účinky. Tento jedinečný
koktejl přírodních látek Vám pomůže k získání zářivé barvy a zdravého
vzhledu vlasů.

Color mousse je ideální řešení pro:
STŘÍBRNÁ

ČERVENÁ

2/10

MEDOVÁ

KAKAOVÁ

•
•
•
•
•
•

oživení kosmetické barvy, dodání většího lesku
zintenzivnění odlesků v délkách a v konečcích
osvěžení kosmetické barvy mezi dvěma barveními
zmírnění žlutých a šedivých tónů, zamaskování prvních šedin
propůjčení hebkosti vlasům, aniž by došlo k jejich zatížení
poskytnutí plnosti a objemu, podporu vlasového vlákna a ochranu
vlasů před oxidací způsobenou vnějšími vlivy

KAŠTANOVÁ

11

FOR MAN

Exkluzivní péče pro muže
V minulém čísle našeho časopisu jsme Vás informovali o novém produktu z pánské řady Vitality´s For Man, kterou byl Silver šampon. Nyní
Vám s radostí představujeme další produkty,
které rozšíří Vaši nabídku na salonu a obohatí
škálu přípravků domácí péče každého muže.

NEW

Precision Shaving Gel
Gel pro precizní holení

NEW

2/31.28114

Zajišťuje vysokou skluznost
břitvy nebo holicího strojku
a maximálně precizní výsledky
díky své nepěnivé gelové
konzistenci.
150 ml

Shaping Clay
Tvarující jíl na vlasy

NEW

2/31.09029

Posiluje a vytváří objem
u všech typů vlasů. Umožňuje
však opětovné vytvarování
jakéhokoliv účesu a je ideální
pro krátké nebo polodlouhé
vlasy. Díky přípravku získá Váš
účes střední až silné zpevnění
a matné zakončení.
75 ml

Ultimate Holding Fiber
Vláknitý gel se zpevňujícím účinkem
Dokáže zvýraznit každý styl a uspokojit
jakoukoliv touhu po kreativitě.
Vláknitá textura je ideální pro tvorbu
jednoduchých i náročnějších stylů. Vašim
vlasům dodá silné, ale pružné zpevnění.
2/31.09030

Celá řada obsahuje: posilňující
šampon, posilňující revitalizační
kúru, modelační pastu na vlasy,
hydratační krém do vlasů, krém
na holení, krém po holení, olej
na vousy, sprchový šampon
Hair & Body, silver šampon a
nově gel na holení (Precision
Shaving Gel), vláknitý gel na
vlasy se zpevňujícím účinkem
(Ultimate Holding Fiber) a
tvarující jíl na vlasy (Shaping
Clay).
12
12

150 ml

Udělejte radost sami sobě
praktickým dárkem
Nůžky Gandini
ZDARMA
při odběru
libovolného
zboží
značek
Alfaparf,
Vitality´s
a SHE
v minimální
hodnotě
20 999 Kč/
777 €

Nůžky Blue Fire

Profesionální nůžky vyrobené
dle požadavků Gigi Gandiniho.

255

E
9.A

2/9

•
•
•

japonská ocel
vyvážené
možnost „slide“ techniky

ZDARMA
při odběru
libovolného
zboží značek
Alfaparf,
Vitality´s a SHE
v minimální
hodnotě
7 490 Kč/
279 €
•
•

klasická řada pro účinnost v rovných střizích a pro preciznost
"slide" techniky
rozměr 5,5 palců

Nůžky Gandini efilační
ZDARMA
při odběru
libovolného
zboží
značek
Alfaparf,
Vitality´s
a SHE
v minimální
hodnotě
20 999 Kč/
777 €

Nůžky Master
ZDARMA

Profesionální nůžky vyrobené
dle požadavků Gigi Gandiniho.

při odběru
libovolného
zboží značek
Alfaparf,
Vitality´s a SHE
v minimální
hodnotě
4 490 Kč/
166 €

1SG

9
9.A

2/9

•
•

•

japonská ocel
vyvážené

8

1881

P
3/99

•
•

8817
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3/99

funkční a odolné nůžky, které umožňují prstům větší
citlivost a sílu
možnost „slide“ techniky
rozměr 5,5 palců

Nůžky Gandini + 2x časopis Hair Time Luxury a Hair Style Men
(dvojbalení) ZDARMA!
•
•
•

japonská ocel
vyvážené
možnost „slide“ techniky

lní
Nůžky obdržíte ve speciá
b.
Clu
ni
ndi
Ga
em
log
s
krabičce

+
Cena akce:
3 900 Kč/
150 €
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Vitality´s - MALTA 2017
V červnu letošního roku, u příležitosti otevření nové akademie a školicího centra
na tomto krásném středomořském ostrově, se konalo mezinárodní setkání
kadeřníků, kteří pracují se značkou Vitality´s.
Během bohatého šestidenního programu
měli účastníci možnost poznat tento
zajímavý ostrov, seznámit se s jeho historií,
navštívit krásné historické hlavní město
Valletta, poznat mj. ostrov Gozo, ochutnat
typické místní pokrmy, vykoupat se v moři
nebo osobně se setkat a vyfotografovat
s Miss Malta a s Miss Francie. Značka
Vitality´s je hlavním sponzorem této
soutěže ve Francii i na Maltě.

V odborné části tohoto setkání mohli všichni
zhodnotit místní akademii i práci svých
maltských kolegů pracujících se značkou
Vitality´s. Dny strávené na Maltě plné
skvělých zážitků utíkaly velmi rychle. Již nyní
se všichni těšíme na další podobné setkání.

Další setkání Vitality´s
proběhne v polovině
června 2018 na
Baleárských ostrovech.
O možnosti zúčastnit
se tohoto setkání Vás
budou informovat Vaši
obchodní zástupci.
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Salón

Evolution of the beauty
Zuzany Beňovej a Eriky Janáčovej
Salón EVOLUTION of the beauty vznikol z úplne
prostého dôvodu, chceli sme niečo viac. Nie len pre
naše zákazníčky, ale aj pre nás. Našim cieľom bolo
vybudovať salón, kde sa každá klientka bude cítiť
príjemne a jedinečne, kde načerpá novú energiu
a radosť z toho ako vyzerá, keď od nás odchádza.
Spokojnosť a nadšenie našich zákazníčiek je najväčšie
„poháňadlo" pre nás, pretože vtedy vieme, že sme
urobili dobre, keď sme sa do toho pustili a v lete roku
2017 salón otvorili.

Exkluz
zO sal ÍVNe
Ónu
!

Zatiaľ ponúkame kadernícke služby, onedlho aj kozmetické bielenie zubov a budeme rady, keď sa nám
podarí do nášho tímu nájsť aj šikovnú kozmetičku.
Priestory salónu využívame aj pre semináre značiek
Vitality´s a Alfaparf Milano, keďže sme technologičky
týchto značiek a samozrejme, aj pre semináre strihov
a spoločenských účesov Akadémie Gandini Praha.

Pán Gigi Gandini vždy hovorí, že máme najkrajšiu prácu na svete,
pretože robíme ženy krajšie a šťastnejšie a my sa s touto myšlienkou
úplne stotožňujeme a preto sme rady, že máme priestor, v ktorom
môžeme čarovať a tvoriť.
Zuzana Beňová a Erika Janáčová
majiteľky salónu
15

NOVÁ KOLEKCE
ALFAPARF MILANO
PODZIM-ZIMA
2017-2018
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NEJŽHAVĚJŠÍ PLAYLIST SEZONY
Objevte šest hvězdných stylů!

Poznejte nejžhavější playlist této sezony, barvy jsou ohromující, stejně jako hit, který nemůžete dostat z hlavy... ROSE COPPER (růžově
měděná): perfektní odstín pro ty, které chtějí mix romantického a výrazného stylu. GREY BLACK (šedočerná): není záležitostí pouze
rockových hvězd, které uchvacují všechny generace, ale je to sofistikovaná elegance šedé a černé. BRONZE (bronzová): nejlepší volba
pro ty, které se chtějí v této sezoně odvázat. Je živá a intenzivní, perfektní pro temperamentní osobnosti bez kompromisů.

pretty in rose
Seběvědomá. To je chrakteristika ženy, která si zvolí „Krásu v růžové“,
styl, který rozezní ve Vašich uších tóny sezony. Růžová nebyla nikdy tak
zábavná!
Základ: tmavá blond
Evolution of the Color3: 02 Harmonizers Soft Violet
			
7 Metallic Rose Copper Medium Blonde
Color Wear:		
9 Metallic Grey Black Very Light Blonde
Pigments: 		
růžová měděná
The Hair Supporters:
Bond Rebuilder
Equipment Supermeches+ No Ammonia
Equipment Supermeches+ High Lift

MY WILD ROSE
Kdo řekl, že romantičnost nemá
charakter? Styl „My wild rose“
(divoká růže) má velmi výrazný
charakter, vhodný pro všechny, kdo
se s ním ztotožňují. Jste připravena
se jím nikdy nenechat unavit?
Zmáčkněte „play“ a nebudete se
nikdy vracet zpátky.
„V kolekci je hudba pro
každý typ vlasů: metalická
paleta barev se synchronizuje
s osobností každého klienta.“

Domácí péče
a styling

3/29F15963
Šampon pro žíznivé
vlasy, 250 ml

3/29F14717
Maska pro žíznivé
vlasy, 200 ml

3/32F16834
Pigments
Růžově měděná, 8 ml

3/21.F5691
VintagE matující
pudr, 10 g

3/30F12305
Rozjasňující silně
tužící lak, 500 ml
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BLACK AND ROLL
Black and Roll je barva, která volá po svobodě, bez potřeby
zvyšovat hlas. Protože když je intenzita doprovázena
rafinovaností, je snadné ji zaznamenat. Být slyšet je povinnost.

Základ: středně hnědá
Evolution of the Color3: 5 Metallic Grey Black Light Brown
			
01 Harmonizers Soft Ash
			
02 Harmonizers Soft Violet
Color Wear:		
9 Metallic Grey Black Very Light Blonde
The Hair Supporters:
Bond Rebuilder
Equipment Supermeches+ No Ammonia
Equipment Supermeches+ High Lift

EVERYDAY GREY IN MY HEAD
Nadčasový dotek elegance. Energická, odvážná, bez rozmarů. Pro ty,
které vědí, že se móda mění, ale styl zůstává. Navždy.
„Pro každý charakter. Pro každý
styl. Pro každou ženu. Nová
kolekce je inspirací pro klienty
i kadeřníky. Barvy plné rytmu
vyhoví všem. COLOR WEAR.
Barvy tón v tónu přistupují k
těmto trendům velmi jemným
způsobem. Mohou také obohatit
výsledky odbarvení novými
odlesky. EVOLUTION OF THE
COLOR3. Permanentní barva
pro radikální změnu barvy vlasů,
která zaručuje 100% překrytí
šedivých vlasů. PIGMENTS. Pro
perfektní zachování výsledků
salonního ošetření. Ideální také
pro ušití barvy na míru nebo pro
zintenzivnění barvy.“

Domácí péče
a styling

3/29F15964
Šampon pro vlasy
se špatnými návyky, 250 ml
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3/29F14721
Double cream pro vlasy se
špatnými návyky, 200 ml

3/32F16832
Pigments
Šedočerná, 8 ml

3/21.F5691
3/30F10003
VintagE matující Multifunkční fluid
pudr, 10 g
10 v 1, 125 ml

3/30F12305
Rozjasňující silně
tužící lak, 500 ml

BRONZE AT HEART
Nejvhodnější styl pro ty, které mají jasné představy, i když chtějí
změnu. Barva vyjadřuje výrazný charakter bez kompromisů. Styl
„Bronz v srdci“ je předurčen pro přepsání pravidel.
Základ: tmavá blond
Evolution of the Color3: 7 Metallic Bronze Medium Blonde
			
9 Metallic Bronze Very Light Blonde
Color Wear:		
9 Metallic Grey Black Very Light Blonde
Pigments: 		
popelavá
			zlatá
The Hair Supporters:
Bond Rebuilder
Equipment Supermeches+ No Ammonia
Equipment Supermeches+ High Lift

BETTER THAN GOLD
„Lepší než zlato“ je mnohem více než jenom hit, který zůstane
na okamžik znít ve Vašich uších: je to pozvání ke hře s Vašimi
vlasy a k tomu, začít vždy znovu. Objevte nový rytmus, který
bije v rytmu s Vašimi touhami.
„Pro styl, který
je stále perfektní
a který následuje
rytmus každé ženy.
Pro výsledky, které
nejsou jenom vidět,
ale jež i pocítite
díky produktům,
které z Vás udělají
opravdovou star!“

Domácí péče
a styling

3/29F15959
Šampon pro barvené
vlasy, 250 ml

3/29F15962
Maska pro barvené
vlasy, 200 ml

3/32F16833
Pigments
Bronzová, 8 ml

3/30F12305
3/30F10002
3/30F10001
3/21.F5691
Tekuté krystaly, Tekuté krystaly, VintagE matující Rozjasňující silně
tužící lak, 500 ml
50 ml
30 ml
pudr 10 g
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NOVÉ BARVY
PRECIOUS
NATURE

Jde to i jinak. Bez amoniaku,
PPD a resorcinolu!
Smog, znečištěné životní prostředí, stres, špatné stravovací
návyky... Všechny tyto faktory mají za následek křehčí
vlasy a citlivější pokožku hlavy. Proto se také v posledních
letech neustále rozšiřuje trend přírodního složení výrobků
a stále více klientů se zajímá o svět přírody, který pro ně
představuje synonymum větší jemnosti a citlivosti.
ROZMAZLILI JSME VLASY ŽEN
DIENCEMI

TĚMI NEJLEPŠÍMI INGRE

ITALSKÉ KUCHYNĚ...
...nyní máme perfektní recept
také na barvu. Bez amoniaku,
PPD a resorcinolu!

EV
ODINU BAR
KAŽDOU R
NA
D
RIZUJE JE
CHARAKTE
CE
N
IE
D
E
INGR
PŘÍRODNÍ

studené
hnědé odstíny
s lískovými
ořechy

BLOND
odstíny
s MEDEM

Přírodní
odstíny
s kaštanem

Červené
odstíny
s třešní

Teplé hnědé
odstíny
s karamelem

Vaše smysly okouzlí úžasná vůně nových barev a také
textura, která upoutá nejen čichové buňky, ale i Váš
zrak. 49 odstínů, 5 barevných rodin. Stačí si jen
vybrat!

VÝHODY BARVY PRECIOUS
NATURE
3/04

•
•
•
•
•
•
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barva jako nová i měsíc po barvení
odlesky zůstanou nezměny i po
dovolené u moře
zvýšený lesk barvy
bezkonkurenční rozčesatelnost
vlasů, která se každým barvením
zlepšuje
100% překrytí šedivých vlasů
zesvětlení až o 3 stupně

PŘÍRODNÍ PÉČE PRECIOUS NATURE
Nyní v novém kabátku

Svět gastronomie se stal neodmyslitelnou součástí světa krásy,
a to zejména díky „foodie“ ingrediencím, které jsou považovány
za klíčové pro dosažení účinného složení. Současně také
vzrůstá zájem o přírodní ingredience. S řadou Precious Nature
je značka Alfaparf Milano první v profesionálním beauty
průmyslu, která následuje trend „foodie“ se zaměřením na
důležitost přírodních ingrediencí.
VÝHODY PÉČE PRECIOUS NATURE
•
•
•
•
•
•

přírodní ingredience
složení bez škodlivých látek
smyslné vůně
příjemné textury
přitažlivé recepty
nové tvary obalů, které
jsou inspirovány světem
kuchyně

•
•

ě
í kuchyn
Přírodn ahu
s
bez ob
,
parafínů jů
ole
h
íc
ln
rá
mine
k
ic
t ých
a synte !
r
a
b viv

grafika balení připomíná
barvy použitých ingrediencí
nápis „100% přírodní“
na přední straně všech
produktů

Menu
pro vlnité
a kudrnaté vlasy
s hrozny
a levandulí

Menu
pro dlouhé
a rovné vlasy
s opuncií
a pomerančem

Třešničkou na dortu jsou lahodné
ingredience se specifickými
vlastnostmi pro jednotlivé typy vlasů.

3/29F15961

3/29F15958

3/29F15955

3/29F15954

Menu
pro žíznivé vlasy
s lesními plody
a jablkem

14718
3/29F

Menu
pro barvené vlasy
s mandlí
a pistácií

3/29F15962

3/29F12510
3/29F15956

3/29F15959

3/29F15963

3/29F14717

3/29F15957

3/29F15960

Během posledních několika
let zaznamenal kosmetický
průmysl vzestup počtu
produktů inspirovaných světem
gastronomie, buď v rámci
konceptu nebo, a to většinou,
v použitých ingrediencích,
protože: „Jestli je něco dobré pro
mé zdraví, bude to dobré i pro
mou pleť a mé vlasy“.

Menu
pro vlasy se
špatnými návyky
s fíky a ořechy

3/29F14719

3/29F15964

3/29F14721
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rEVOLUTION PASTEL
Kouzlo pastelových odstínů
rEVOLUTIONjc rozšiřuje barevnou
škálu o sedm nových pastelových
odstínů. Jemné, ale přesto výrazné,
perfektní pro vytvoření velmi
žádaného a efektního stylu. Nejen
kaštanová, blond nebo červená. Ale
i růžová, zelená nebo modrá. Objevte
všechny možné odstíny a jejich
aplikaci v souladu s nejnovějšími
trendy. Neexistují už žádná pravidla!

Barva na vlasy se aplikuje jako
make-up, vyjadřuje nálady
daného okamžiku a vytvořený
vzhled odráží určitý trend právě
tak, jako to dělá make-up.

PASTELOVĚ ORANŽOVÁ
PASTELOVĚ ŠEDÁ
PASTELOVĚ ZELENÁ
PASTELOVĚ RŮŽOVÁ
PASTELOVĚ ŽLUTÁ
PASTELOVĚ MODRÁ
PASTELOVĚ FIALOVÁ

3/13
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ZÁZRAK JMÉNEM CELLULA MADRE
Krása vlasů uzamčena v jedné buňce
Tři mimořádně rychlá ošetření pro
ty, které hledají výjimečnou účinnost
a neuvěřitelně lehký pocit vlasů!
První ošetření s kmenovými arganovými
buňkami, jež jsou schopny zvýšit
potenciál krásy ukrytý ve Vašich vlasech.
Díky výjimečnému složení znásobíte
krásu svých vlasů 4x již během jediného
ošetření! Skutečná krása vlasů je
uzamčena ve velmi malých, ale zároveň
mimořádně výkonných buňkách, které
se umí neustále obnovovat. Skutečné
tajemství však tkví ve výběru buňky
z argánie trnité. Tato rostlina je schopna
přežít i v extrémních podmínkách a
pouhý výtažek z této rostliny (arganový
olej) dělá s vlasy zázraky. Dodává jim
hebkost, sílu a zářivý vzhled. Díky
výzkumu se tak zrodily ampule Beauty
Genesis s arganovými kmenovými
buňkami, které jsou schopny umocnit
krásu Vašich vlasů. Smícháním se třemi
tekutými koncentráty vzniká jedinečný
efektní gel, který působí v rámci tří
hlavních faktorů krásy:
•
•
•

LESK
VÝŽIVA
REKONSTRUKCE

Ampule Beauty
Genesis
12 x 13 ml

NÁSOBITEL LESKU
150 ml

NÁSOBITEL VÝŽIVY
150 ml

NÁSOBITEL REKONSTRUKCE
150 ml

Koncentrát
obohacený
o komplex Shine
Fix, Color Fix
a vitamínový
komplex
znásobuje lesk
vlasů bez zatížení.

Koncentrát
obohacený
o komplex Shine
Fix, Color Fix
a nutricukry
znásobuje výživu
vlasů bez zatížení.

Koncentrát obohacený
o komplex Shine Fix, Color
Fix, bambusovou dřeň,
a látku pro obnovu kortexu
(Cortex Repair) opravuje
vlasové vlákno, zvyšuje
pružnost a sílu vlasů bez
zatížení.

3/30F16431

3/30F16430

i
ozic
p
s
i
K d řezna
od b 18!
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Výjimečně
jemné
a hedvábné
vlasy.
3/30F16439

Násobitele krásy lze
použít výhradně ve
spojení s ampulemi
Beauty Genesis.

Čtyřnásobně
krásné vlasy
v jediném
ošetření!

3/30F16429

Obnovující elixír
s arganovými
kmenovými
buňkami rozněcuje
tři násobitele krásy,
které mají za následek
velkolepou proměnu.
Ampule obsahují také
vitamín F, výtažek
z lněného semínka
a UV filtr.

Inovativní
a působivá
konzistence.
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NOVÉ SLUŽBY
LISSE DESIGN

Jdeme si svou vlastní cestou
Značka Alfaparf Milano uvedla ve druhé polovině roku
nové služby oblíbeného a vysoce účinného ošetření Lisse
Design a zároveň představila i nové produkty. Progresivní
keratinové ošetření v sobě snoubí perfektní výsledky
s absolutní bezpečností. Ošetření je schopno vyhovět všem
požadavkům na krásné a hladké vlasy. Jádro úspěchu tvoří
kera-collagenový komplex, který v kombinaci s kyselinou
glyoxylovou zajišťuje dlouhodobé vyhlazení, a babasový
olej, který přispívá k hedvábnému a zářivému vzhledu vlasů.

Na kvalitu ošetření se můžete zcela spolehnout.
Ošetření Kerating Therapy Lisse Design je:
zcela bezpečné
•
bylo testováno a vyhovuje nejpřísnějším mezinárodním
normám
•
Made in Italy
neobyčejné účinné
•
hladké, sametové a lesklé vlasy, které jsou snadno
rozčesatelné
•
ošetření redukuje krepatění
•
výsledky trvají po dobu až tří měsíců
absolutně flexibilní
•
pro všechny typy vlasů (i odbarvené a chemicky ošetřované)

KERATIN THERAPY LISSE DESIGN JE PRO VŠECHNY!
CO KLIENTKY CHTĚJÍ?

1

SUPER HLADKÉ VLASY
LISSE DESIGN
Pro vlasy hladké jako špagety

2

UPRAVENÉ, ALE PŘIROZENÉ
EASY LISSE
Rozlučte se s krepatěním vlasů

3

NÁDHERNÉ VLASY PLNÉ LESKU
HAIR BOTOX
Dodá vlasům vitalitu a zářivý lesk

„At´ už je stupeň hladkosti jakýkoliv, jedno je jisté. V
příští sezoně budeme svědky návratu hladkých vlasů,
které budou určovat módní trendy!“

24
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EASY LISSE
DISCIPLÍNA. ALE JEN CO SE TÝČE VLASŮ!
Upravené, ale přirozené! Nové ošetření
Easy Lisse Vám pomůže v boji s krepatými
vlasy. Novinkou je upravující kondicionér
s dlouhotrvajícími účinky. S jeho pomocí
dostanete za méně než jednu hodinu pod
kontrolu objem i krepatění. A to po dobu
až tří měsíců! Usnadněte si Váš každodenní
styling a získejte snadno upravitelné
a jemné vlasy s dlouhotrvajícím leskem.
Kondicionér lze také smíchat s Pigments
a přípravkem Bond Rebuilder z řady pro
ochranu vlasů a pokožky hlavy The Hair
Supporters.

HAIR BOTOX
Nádherné vlasy plné vitality a lesku získáte
díky ošetření Hair Botox. V rámci ošetření
využijete i rehydratační masku, která
je nyní k dispozici v prodejním balení.
Rehydratační maska poskytuje vlasům
správnou úroveň hydratace a přispívá
k eliminaci přirozeného procesu vysoušení
vlasů. Vlasy vypadají revitalizovaně, jsou
hedvábné na dotek a zářivě lesklé. Masku
můžete smíchat s Pigments.

PRODUKTY PRO ZÁKLADNÍ SERVIS LISSE DESIGN
3/28.F8973
Hloubkově
čisticí
šampon,
500 ml

3/28F14311
Vyhlazující fluid,
500 ml
3/28.F8975
Rozčesávací krém,
125 ml

3/28.F8974
Rehydratační maska
500 ml

Y
NOVINK
Oblíbená
rehydratační maska
nyní i v prodejním
200ml balení
Rehydratační maska
poskytuje hydrataci
a přispívá k eliminaci
přirozeného procesu
vysoušení. Vlasy
vypadají oživeně, jsou
snadno rozčesatelné
a zářivě lesklé.

3/28.15441

„Upravující
kondicionér lze
smíchat s Pigments
a s přípravkem pro
ochranu vlasového
vlákna Bond
Rebuilder.“

3/32

3/33F14569

3/28.16534
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25

PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM
PRO OCHRANU VLASŮ
A VLASOVÉ POKOŽKY

S kvaternizovaným biomimetickým keratinem,
který působí v poškozených částech vlasového
vlákna a rekonstruuje vlas v závislosti na míře
jeho poškození.

Produkty THE Hair Supporters

•
•

chrání vlasové vlákno a obnovují jeho kvalitu
dodávají pohodlí pokožce hlavy
lze je použít s jakýmkoliv chemickým
ošetřením (barvení, odbarvování, tvarování)
obsahují přírodní látky
bez parabenů

SCALP PROTECTOR

Ochranné a zklidňující sérum
pro pokožku hlavy

Vlas má ve svém nejlepším stavu pH 4,5-5,5

100%
profes
ion
- Made ální
in
Italy!

Sérum je vhodné pro všechy,
kteří upozorňují během
chemického ošetření na pocity
nepohodlí a pálení pokožky.
Aplikujte vždy v případě
odbarvování na pokožku hlavy.

3/33F14568

•
•
•

KYSELÉ

NEUTRÁLNÍ

SCALP & FIBER RESTORER

ALFAPARF MILANO CZ
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Facebookové stránky AlfaparfMilanoCz jsou určeny pro všechny, kteří mají
rádi produkty této špičkové italské vlasové kosmetiky. Můžete zde sdílet
svou práci, načerpat novou inspiraci, seznámit se s novinkami a zeptat se
na cokoliv, co Vás ohledně značky Alfaparf Milano zajímá.

Krém pro ochranu vlasového vlákna

3/33F14569

3/33F14570

Fluid obnovuje správnou
rovnováhu vlasového vlákna,
uzavírá kutikulu a dodává vlasům
výživu a výjimečný lesk. Aplikujte
vždy po barvení, odbarvení,
permanentní a semipermanentní
trvalé.

ZÁSADITÉ

BOND REBUILDER

Fluid pro navrácení přirozeného
pH pokožky a pro obnovu
vlasového vlákna

Najdete nás
na facebooku
AlfaparfMilanoCz

Barvení
vlasů
bez
kompromisů
!

Krém redukuje případné
poškození a lámání, chrání vnitřní
vazby a zlepšuje odolnost vlasů.
Používejte vždy během odbarvování
a v případě poškozených a velmi
suchých vlasů i během barvení
a tvarování.

HAIR STUDIO STOKLASA
Na návštěvě v salonu Alfaparf Milano
Dne 27. listopadu 2017 byl slavnostně otevřen nový kadeřnický
salon Hair Studio Stoklasa. Salon je splněným snem, na jehož
počátku stál nespočet ostříhaných panenek mé sestry, na
kterých jsem již v pěti letech realizoval své první kadeřnické
počiny.

Má vize je spokojený zákazník. Snažím
se ke každému klientovi přistupovat individuálně.
Když jsem tvořil svůj salon, věděl jsem, jak je pro jeho
realizaci důležité zvolit správnou značku. Již pět let však
spolupracuji s italskou značkou vysoce kvalitní vlasové
kosmetiky Alfaparf Milano, a tak jsem měl v této otázce
od začátku jasno.
Jak šel čas, stříhal jsem kamarády, kamarádky, sousedky, kamarádky kamarádek a sousedky sousedek. Vystudoval školu
a do dnešního dne absolvoval spoustu školení a seminářů. Tak
jako mnoho kadeřníků i já vím, že v našem oboru je důležité
držet tempo s novými trendy.

Mé motto je:
„Krásné vlasy jsou zdravé vlasy“.
HAIR STUDIO STOKLASA
U Hrubých 650
252 50 Vestec
+420 603 186 898

Má práce se za léta stala mým koníčkem. Ne každý může
říct, že dělá to, co ho baví. Jsem rád, že já mám to štěstí.
Jaroslav Stoklasa
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Poznejte tajemství
masek être belle
Hydratační, regenerační, anti-aging, zpevňující, ... existuje spousta
druhů masek, které však mají jedno společné. Je v nich obsaženo
maximální množství účinných látek pro krásu Vaší pleti. Takže ať už
si vyberete masku fleecovou, krémovou nebo slupovací, výsledkem
bude vždy krásná pleť. Značka être belle nabízí široký sortiment
nejrůznějších typů masek, orientaci v nich Vám usnadní jejich
zařazení do jednotlivých pěstících řad. Nechte se hýčkat a vyberte
si masku právě pro Váš typ pleti. S maskami être belle Vaše pokožka
zazáří!
8/3251
Hydratační
maska
Hydra
Power

Kyselina hyaluronová, panthenol,
Aquarich, výtažky z čajovníku,
heřmánku, sedmikrásky,
aloe vera nebo vakuově
zmražené a vysušené řasy.
Nejen těmito látkami se může
pyšnit složení masek z řady
Hyaluronic. Nyní i v praktickém
balení pro domácí použití
s 24h krémem a sérem.

„V maskách je
obsaženo maximální
množství účinných
látek.“

8/3806
Slupovací
maska
Peel-Off
8/3803
Maska
Glacier
Mousse

Masky z řady Time Control Vaši pleť vyhladí,
vyživí, osvěží, zpevní a dodají jí mladistvý
vzhled. Na domácí použití jistě oceníte
praktické balení s peelingovým polštářkem
a krémem Q10 s fytokomplexem.

8/3526
Time
Control set

A
NOVINr.K30
více na st

8/3283 Maska Energy C Mousse

Vitamínová maska chladí,
osvěžuje a zároveň hydratuje.
Kromě vitamínu C obsahuje
také výtažky z rakytníku,
rozmarýnu a mořské řasy.
8/3124
Aloe vera
regenerační
set s maskou

„Aloe vera je zvána
královnou léčivých rostlin,
dodává pleti hydrataci,
působí proti zánětům i jako
antibiotikum, podporuje
hojení ran, chrání
a vypíná.“

8/3533 Maska na oční kontury

Kolagenová krémová
maska s aloe vera

Hydratační maska s obsahem aloe vera osvěžuje, hydratuje,
podporuje pružnost a dodává pokožce vyhlazený a svěží vzhled.
Kolagenová maska posiluje přirozenou obranyschopnost pleti
a chrání před ztrátou vlhkosti, redukuje citlivost pleti a zmírňuje
podráždění a začervenání. V rámci domácího setu získáte také oční
krém aloe vera a oblíbený karotenový krém.

Hydratační
maska s aloe
vera

8/1105
8/3138
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8/3407

2
x, 8/3
8/325

Hned osm masek pro různé typy
pleti nabízí značka être belle v
pudrovém „vydání“. Masky využijete
zároveň v rámci jednotlivých řad
a pro zintenzivnění účinku můžete
zkombinovat i s ampulovým koncentrátem
nebo sérem rozpustným ve vodě.

Také řada Skinvision se může
pochlubit výjimečným složením
masky, která obsahuje kmenové
buňky z jablka, řasy, výtažek
z moruše, šišáku bajkalského nebo
z hroznového vína. Její účinky
zabraňují předčasným známkám
stárnutí pleti, pokožku omlazují
a vypínají. Maska je ideální pro
zralou pleť.

Fleecová maska s černým kaviárem
obsahuje aktivní uhlí, které váže
nečistoty a díky tomu může být Vaše
pokožka zase zářivě čistá.

8/4016

8/4018

Zpevňující maska
s obsahem sněžné řasy, oleje
ze Sacha Inchi oříšků, oleje ze
semen brutnáku lékařského,
angreštu indického
a látky Skinwell dodává pleti
pevnost a pružnost, zároveň
regeneruje a aktivuje buňky.

8/1203

8/5074

Enzymatický peeling můžete využít i jako
masku, a to zvláště u zánětlivých stavů pleti
nebo u velmi citlivé pokožky. Maska působí
antimikrobiálně, a protizánětlivě, reguluje maz,
redukuje rohovatění a zmírňuje nerovnosti
pokožky. Obsahuje papain a olej z hroznových
jadérek.

8/3569

Kaolínová maska
zmatňuje,
projasňuje, zklidňuje
a podporuje
regeneraci
buněk. Působí
antibakteriálně
a protizánětlivě.
Kromě kaolínu
obsahuje také
zklidňující bisabolol
a allantoin.

Profi produkty
do kabiny

8/3583

Hydrogelová zlatá maska obsahuje 24karátové
zlato, med a kaviár. Je ideální i pro domácí
použití, regeneruje a vyhlazuje, redukuje
známky předčasného stárnutí pleti a poskytuje
pokožky pružnost.

Hydratační maska
obsahuje plážový
heřmánek, hnědou řasu,
vodní mátu i kyselinu
hyaluronovou. Zklidňuje
a působí protizánětlivě,
vyhlazuje, dodává
energii a stimuluje
látkovou výměnu.

Kolagenové fleecové
masky. Vybrat si můžete
hned ze šesti druhů. Je libo
relaxační či kaviárová maska
nebo maska s obsahem
AHA kyselin? Vyberte si
masku podle svého typu
pleti a nechte se překvapit
mimořádným výsledkem!

8/4017

8/3408
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8/3505-07

8/3500-04

8/356x

Velkou oblibu mají hydromasky. Už jste
vyzkoušela třeba masku s obsahem
červeného vína? Její účinky chrání
pleť před volnými radikály a poskytují
pokožce intenzivní regeneraci. Díky
jednoduché aplikaci jsou masky vhodné
i pro stálou a intenzivní domácí péči.

Relaxační maska Hydrasilk pleť zklidňuje a
hydratuje, zlepšuje její pružnost a redukuje
začervenání, podráždění a pocity napětí.
Obsažené ceramidy zabraňují ztrátě
hydratace a masku lze optimálně využít i v
případě lupénky nebo neurodermatitidy.
Maska obsahuje hedvábné proteiny, přírodní
výtažky a látky Hydroviton® 24 a Defensil®.

être belle CZ
Najdete nás
na facebooku
etrebelle.cz

Díky facebookovým stránkám etrebelle.cz Vám už neuniknou žádné novinky!
V příspěvcích naleznete informace k novým produktům, obrázky i fotografie
ze seminářů. Dozvíte se o chystaných akcích, ale i to, kde nás všude můžete
objevit. Samozřejmostí jsou pozvánky na připravovaná školení.
29
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EXKLUZIVNÍ
TIPY NA DÁRKY
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S přicházející zimou a blížícími se Vánocemi jistě
každý z nás přemýšlí, čím udělat svým nejbližším pod
stromečkem radost. Značka être belle uvádí letos
na podzim novinky, které okouzlí Vás i Vaše blízké
nádherným vzhledem a přesvědčí svou kvalitou. Ať už
se rozhodnete pro zlatokaviárový roll-on pro zářivou
pokožku očního okolí, zlatokaviárový krém s krystalky
Swarovski nebo zbrusu nové pleťové oleje.

GOLDEN SKIN CAVIAR
Oční roll-on
Regenerační zlatokaviárový
komplex a zpevňující látka
arginin revitalizují oční okolí
a bojují proti známkám
únavy. Chladivá a osvěžující
gelová konzistence
poskytuje pokožce maximum
hydratace a péče. Oční okolí
získává viditelně pevnější
a zářivě svěží vzhled.

GOLDEN SKIN CAVIAR
Denní nebo noční krém s krystalky Swarovski
Sametový denní nebo noční krém (100 ml)
s obsahem speciálního komplexu účinných látek z kaviáru
a zlata působí proti ztrátě vlhkosti z pleti a zároveň pokožku
regeneruje. Aktivní účinné látky propůjčují pleti vypnutý
a hedvábný vzhled.

8/3287

8/3293-6000 denní krém
8/3294-6000 noční krém
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PLEŤOVÉ OLEJE
8/1940-0003

8/1940-0002

8/1940-0001

Nejjemnější kapky přírody pro Vaši pleť
PLEŤOVÉ OLEJOVÉ SÉRUM S BEZOVÝMI SEMÍNKY
pro citlivou pleť
Olejové sérum vychází ze srdce bezu a má zklidňující
a protizánětlivé účinky. Přírozeně vysoký podíl kyseliny alfa-linolenové a fytosterolů stabilizuje kožní bariéru a zklidňuje i v případě citlivé pleti nebo pokožky,
kterou trápí akné.

Nezáleží na tom, zda je Vaše pleť citlivá,
zralá nebo suchá, příroda vždy nabízí
odpověď. Pleťová olejová séra être belle,
která vycházejí ze srdcí vzácných rostlin,
pečují o pleť a nezanechávají nepříjemný
mastný film. Propůjčují pokožce
zářivý vzhled a zásobují ji důležitými
vyživujícími látkami.

PLEŤOVÉ OLEJOVÉ SÉRUM
S CHIA SEMÍNKY
pro suchou pleť

PLEŤOVÉ OLEJOVÉ SÉRUM
S OPUNCIÍ
pro zralou pleť

Olejové sérum s obsahem chia
semínek intenzivně pokožku
hydratuje, viditelně zjemňuje
a zároveň jí dodává hedvábný
vzhled. Chia semínka jsou vydatným
rostlinným zdrojem omega
3 mastných kyselin, které pocházejí
z přírody, zásobují pleť důležitými
živinami a propůjčují pokožce zářivý
vzhled.

Olejové sérum z jader opuncie má
anti-aging účinky a chrání pleť před
působením volných radikálů, které patří
mezi hlavní příčiny předčasného stárnutí
pleti. Výjimečná kombinace esenciálních
mastných kyselin viditelně posiluje a vypíná
pleť. Jedinečné složení zároveň zásobuje
pokožku složkami, které jsou důležité pro
zdravý vzhled pleti.

VYROVNÁVACÍ MASÁŽNÍ OLEJ
Profesionální pleťový olej pro všechny typy pleti

Vyrovnávací a zklidňující složení je obohaceno o několik druhů výjimečných olejů. Jojobový olej,
sezamový olej a mandlový olej posilují díky svému vysokému podílu nenasycených mastných kyselin
kožní bariéru a stabilizují ochranný kyselý plášť pokožky. Levandule a verbena uvolňují a zklidňují
namáhanou a začervenalou pleť.

8/3107-KABI

Aplikace: využijte olej v rámci různých ošetření jako masážní olej s vynikajícími skluznými vlastnostmi.
Je perfektní také na krk a na zábaly rukou.
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TIME CONTROL

Vysoce účinná péče pro mladistvý vzhled pleti
Úspěšnou řadu Time Control, která účinně působí proti známkám stárnutí, jistě
velmi dobře znáte. Nyní se však nabídka produktů, a tedy i služeb na salonu
rozšiřuje o další úžasné výrobky. Rádi Vám tak představíme např. nový peptidový
set être belle, který obsahuje vyplňující denní a obnovující noční sérum
a zklidňující tonikum Lotion Bleuet. Novinkou je i set Time Control s fleecovou
maskou, peelingovým polštářkem a pleťovým krémem s koenzymem Q10.

8/3526

TIME CONTROL SET
Tříkrokový pleťový set

Krok č. 1: Peelingový polštářek s AHA kyselinami pro obnovu pleti
jemně odstraňuje odumřelé pleťové buňky a připravuje pleť na následnou péči.
Po peelingu kyselinou glykolovou pleť opláchněte a tonizujte.
Krok č. 2: Fleecová maska s kyselinou hyaluronovou a s anti-aging
komplexem obsahuje zklidňující látky pro perfektně hydratovanou pokožku
a bezchybný vzhled pleti. Kyselina hyaluronová, aloe vera a výtažek z okurky
perfektně pleť hydratují a směs rostlinných výtažků (sedmikráska, lilie, protěž,
konvalinka) působí proti známkám stárnutí pleti. Bílý čaj, panthenol a heřmánek
pokožku úžasně zklidňují.

8/3530

Krok č. 3: Q10 krém s fytokomplexem
zpevňuje pleť, obsahuje aktivní látky pro stimulaci regenerace buněk a pro lepší syntézu
kolagenu.

32
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PEPTIDOVÝ SET
Posilňující péče
pro Vaši pleť

HAP
AGI PY
NG

Systém HAPPY AGING, který v sobě spojuje účinky produktů peptidového setu a ultrazvukového přístroje využívá nejnovějších technologií z medicíny. Vysoce účinná séra se dobře dávkují, mají hygienická
balení a jsou velmi úsporná ve spotřebě. Nabízejí velmi efektivní účinky a představují alternativu k podkožním injekcím. Díky ultrazvuku se
zvyšuje rychlost průniku v sérech obsažených účinných látek. Denní
vyplňující sérum zlepšuje strukturu vazivové tkáně a noční obnovující
sérum pečuje o intenzivní regenerační schopnost a pevnost pokožky.

8/3137

8/3536

Oblíbené zklidňující
tonikum Lotion Bleuet
hydratuje pleť během
peelingu nebo čištění pleti
ultrazvukovým přístrojem Skin
Scrubber.

Vyplňující denní sérum Expert Marine
dodává tkáni více pružnosti a elasticity, redukuje hloubku vrásek a pomáhá pokožce získat vypnutější, pevnější a mladší vzhled. Aktivuje produkci kolagenu, elastinu a kyseliny hyaluronové
a přispívá k výraznému posilnění povolených
partií obličeje.
zpevňuje - dodává pružnost - vypíná

8/3534

Pleťové obnovující noční sérum Expert
Marine stimuluje regeneraci buněk, zamezuje
ochabování tkáně a posiluje kontury obličeje.
Chrání zároveň před volnými radikály a dodává
pleti rovnoměrný a zářivý vzhled.

Výsledky
•
•
•
•
•
•

hluboké vrásky jsou minimalizovány
pleť je optimálně zásobována hydratací
a zároveň je chráněna před volnými radikály
dochází k posílení kontur obličeje
tkáň získává více pružnosti a vitality
pleť je pevnější, vypnutější a pružnější
pokožka získává hladší a mladistvě svěží vzhled

REGENERUJE POVRCH PLETI - AKTIVUJE BUŇKY
- ZPEVŇUJE

8/3535

SKIN SCRUBBER

Nízkofrekvenční ultrazvuk
Ultrazvukový přístroj Skin Scrubber nabízí hloubkové čištění
pórů a vysoce účinnou péči o pleť. S tímto multifunkčním ultrazvukovým
přístrojem můžete ve dvou fázích vyčistit póry a poskytnout Vaší pokožce
hloubkovou péči.
PEELINGOVÝ ÚČINEK

18-04

Kmitáním vznikají mikrovibrace, které uvolňují odumřelé rohové buňky
a ničí bakterie, které infikují pokožku. Peeling se provádí na vlhké pleti,
neboť ultrazvukové vlny se rychleji šíří ve vodě. Díky účinkům ultrazvuku
se zvyšuje rychlost průniku účinných látek, dochází ke stimulaci lymfatických cév a k posílení syntézy kolagenu.
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ZAJEDNO
S PŘÍRODOU
être belle naturel
Značce être belle se podařilo v řadě naturel vytvořit jedinečné
spojení, které využívá technologii mikrořas v kombinaci s brokolicí,
kukuřicí, ředkví, karotkou, červenou řepou a rozmarýnem. Společně
se zklidňujícími účinky bílého čaje, s výtažkem z bavlny, s léčivými
oleji z meruňkových jadérek a s dužinou z rakytníku zvládne tato
řada skutečně cokoliv. Nabízí přirozenou účinnost jako žádný jiný
přírodní produkt. Obsahuje účinné látky, které přispívají k opravě
DNA, disponují anti-aging vlastnostmi, zklidňují a hydratují pleť.
Řada také obdržela certifikaci NATRUE.

COTTON MICELLAR WATER
Micelární voda s bavlnou
Jemná micelární voda čistí pleť
do hloubky, šetrně odstraňuje
z pórů nečistoty a make-up
a zároveň působí jako rozjasňující
pleťová voda. Čisticí účinky
vody jsou založeny na micelární
technologii a kromě bavlny
obsahuje voda i vzácné výtažky
z bílého čaje.

DAY & NIGHT CREAM
Denní & noční krém
Korekční péče opravující
DNA je vhodná pro
všechny typy pleti. Ve
složení nalezneme mj.
mikrořasy, brokolicový olej,
červenou řepu, výtažek
z bílého čaje, olej z bavlny
a olej z meruňkových
jadérek. Obsažené
EYE CREAM
složky tohoto výjimečně
Oční krém
jemného krému zabraňují
Oční krém poskytuje citlivé
tvorbě vrásek a chrání
a namáhané pokožce očních
kožní tkáň.
partií ideální péči díky kombinaci
kvalitních rostlinných olejů
a mikrořas.

8/7003
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8/7002

8/7001
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B
FACE SMOOTHIE
OIL TREATMENT
Olejové smoothie
ošetření pleti
Zdravé smoothie
z brokolice, karotky,
ředkve, oleje
z meruňkových
jadérek, bavlny
a bílého čaje
skvěle hasí žízeň
suché a namáhané
pokožky. Zároveň
pečuje o zdravý
a rovnoměrný
vzhled pleti.

8/7004

To nejlepší
z přírody pro
Vaši pleť!

Účinné látky
Karotkový olej - BIO

BÍLÝ ČAJ - BIO

Bílému čaji se připisují uzdravující, léčivé
a život prodlužující schopnosti. Zvláště
významný je pak vysoký obsah účinných
antioxidantů, které zneškodňují volné
radikály, chrání před předčasnými
známkami stárnutí a posilují imunitní
systém. Pro jeden kilogram bílého čaje je
zapotřebí 30 000 nerozvinutých pupenů
čajových lístků, které se ručně sbírají.

Karotkový olej používaný
v kosmetice dodává pleti sametový
vzhled, vyhlazuje, zjemňuje pokožku
a viditelně ji vylepšuje.

Olej z dužiny
rakytníku

OLEJ
Z BROKOLICOVÝCH
SEMEN - BIO

Tato superzelenina má
vysoký obsah omega
3, omega 6 a omega 9
mastných kyselin. Proto se
o tomto oleji říká, že díky
němu pokožka září zdravím,
je odolnější a zároveň je
chráněna před působením
volných radikálů.

Rakytník pochází z Tibetu,
Nepálu a z širší oblasti
Himálajského pohoří a jeho
léčivá síla byla rozpoznána již
ve středověku. Hodnotný olej
z dužiny rakytníku umí díky
vysokému obsahu antioxidantů
regenerovat buňky, působit
protizánětlivě a antibakteriálně.
Díky tomu je vhodný zvláště
pro poškozenou nebo
zralou pokožku. Stimuluje
procesy látkové výměny
pleti, novotvorbu buněk a má
výraznou schopnost opravy
pleti.

VÝTAŽEK Z BAVLNY

OLEJ
Z MERUŇKOVÝCH
JADÉREK

Výtažek z bavlny umí zklidnit
podrážděnou a poškozenou
pokožku. Pleť je citelně
hedvábnější a viditelně
jemnější.

Sladký meruňkový
olej se získává
lisováním jader,
dokáže hydratovat
a regenerovat pleť
a je vhodný zejména
pro zralou a citlivou
pokožku. Olej
z meruňkových jadérek
pomáhá pleti rozkvést
do krásy.

Výtažek
z červené řepy/
DayMost CLR

Mikrořasy/ALGAKTIV® GenoFix CPD

Před miliardami let vznikly na Zemi po prvních jednobuněčných
organismech první mikrořasy. Navzdory změnám v klimatu, vývoji
nových živočišných druhů a měnícím se životním podmínkám nejenže
mikrořasy přežily, ale byly také schopny provádět fotosyntézu. Použitá
látka Algaktiv® GenoFix CPD je účinná látka opravující DNA, která
přitom tělu pomáhá ve výrazně krátkém čase opravit chyby ve spojení
DNA. Mikrořasy silně posilují imunitní systém a studie doložily i jejich
účinky proti stárnutí.

olej
z ředkve

V kosmetice
propůjčuje tento
specifický olej
hedvábný pocit pleti
a zvyšuje její hebkost
bez zanechání
pocitu mastnoty.

Přírodní rostlinný výtažek
DayMost CLR z červené řepy
v kombinaci s kukuřičným
škrobem prokazatelně
zajišťuje výrazné zvýšení
přirozených hydratačních
faktorů ve svrchních vrstvách
pokožky. Aktivní účinná
látka propůjčuje pleti hladký
a svěží vzhled s okamžitým
a dlouhotrvajícím účinkem.
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KOSMETICKÉ STUDIO ALENY TOUFAROVÉ
Moje práce s être belle

Nově zařízené kosmetické studio paní Aleny Toufarové v Třebíči se nachází v podnikatelském centru hotelu ATOM a nabízí
kosmetické a vizážistické služby německé profesionální kosmetiky être belle. Paní Alena Toufarová má téměř třicetiletou praxi
v oboru a se značkou má velmi dobré zkušenosti jak z České republiky, tak ze zahraničí. V Itálii pracovala více než deset let jako
vizážistka être belle a také ve svém salonu používala tuto kosmetiku pro péči o pleť. Poté, co se paní Toufarová vrátila do České
republiky, otevřela si vlastní kosmetické studio. Jak sama říká: „Kosmetika être belle splňuje veškeré požadavky náročné klientely
za rozumné ceny, nabízí celou škálu produktů pro všechny typy pleti včetně problematické nebo přecitlivělé, a proto jsem také
vyhledala firmu Revolution Hair, která je výhradním dodavatelem této profesionální kosmetiky v České republice. Ve svém studiu
využívám výhradně produkty této značky, a to jak pro kosmetická ošetření, tak pro prodej. Za svoji dlouholetou činnost v oboru
kosmetička a vizážistka jsem nikdy nezaznamenala alergickou reakci na tyto přípravky.“

Tipy na ošetření
- oblíbené produkty
„Ve svém salonu využívám ultrazvuk, přičemž v rámci
ultrazvukového ošetření aplikuji Aloe vera gel s liposomy
a pro klientky s kontraindikací ultrazvuku využívám
enzymatický peeling smíchaný s gelem Aloe vera. Ráda
své klientky rozmazluji speciální masáží obličeje a dekoltu
lotosovým olejem, který dodá pleti potřebnou výživu
a okouzlí smysly nádhernou vůní, jež navozuje pocity
štěstí. Vůně masážního lotosového oleje je mimořádně
příjemná jak pro klientku, tak pro kosmetičku, která
masáž provádí. Je to můj nejoblíbenější produkt.

Harmonizační
tělový masážní
olej Lotos
obsahuje čistý
olej z hroznových
jadérek a řasy
Laminaria.
K opravdovému
smyslovému
zážitku přispívá
i jedinečná vůně.

Kosmetické studio Alena Toufarová
Hotel ATOM (3. patro, dveře č. 312)
Velkomeziříčská 45
674 01 Třebíč
Tel.: +420 604 177 752
E-mail: kosmetika@toufarova@seznam.cz,
toufarova@hotmail.it
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Ampulkové kúry kombinuji s laserovou terapií podle potřeby
pleti klientky (s účinky proti akné, kuperóze, s liftingovým nebo
zpevňujícím účinkem atd.), která posílí účinek koncentrovaných
sér a často postačí deset aplikací laserové terapie s ampulkami SK10 a projevy akné a podrážděné pleti nenávratně mizí. Laserovou
terapii aplikuji na nejrůznější problémy s pletí, vyrážky, alergické
reakce, opary, rozšířené žilky, akné,
padání vlasů, čerstvé jizvy a strie,
hematomy apod. Laserové ošetření
před aplikací masky posílí účinky masky
a podpoří vstřebatelnost vitamínů a
minerálů do hlubších vrstev pokožky.
Oblíbila jsem si zvláště alginátové
masky, které se již nemusejí oplachovat
a po sejmutí masky je pleť nádherně
jemná, bez vrásek a viditelně vypnutá.
Na závěr ošetření aplikuji pleťový
krém dle ročního období a typu pleti“,
dodává závěrem paní Toufarová.

V salonu paní Toufarové je velký zájem také o fotoepilaci, rejuvenaci,
odstranění pigmentových skvrn a
rozšířených žilek. V oboru vizážistika působí paní Toufarová jako řádný
člen AVS (Asociace vizážistů a stylistů
České republiky) a nabízí líčení pro
nevěsty, denní i slavnostní líčení a minikurzy líčení dekorativní kosmetikou
être belle.

PRO DOKONALÉ KONTURY TĚLA
8/3247

Nové produkty Ongkara

Zeštíhlující gel proti
celulitidě

8/3
246

Díky multiaktivnímu spojení
účinných látek ProvislimTM
dochází k aktivaci úbytku
podkožního tuku a k viditelné
redukci celulitidy. Přírodní
rostlinné látky zároveň účinně
zabraňují tvorbě tuku. Gel
stimuluje látkovou výměnu
a viditelně zlepšuje elasticitu
pleti.

Tělový tvarující gel pro dokonalé kontury těla a proti
celulitidě 3 v 1
Jedinečná kombinace účinných látek umožňuje efektivní výsledky
ve třech rozdílných vrstvách pokožky. Dodává rovnoměrný vzhled
pokožky a tvaruje siluetu. Inovativní třístupňový komplex aktivních
látek přispívá k redukci celulitidy a zvyšuje pevnost pokožky.

BELLE SPA

Rozmazlujte své tělo i smysly
Zažijte na vlastní pokožku účinky
luxusní péče belle spa. Koncept tří
nových produktů v sobě snoubí péči
o tělo s mimořádným smyslovým
zážitkem. Tělový krém Kašmír
zahalí Vaše smysly příjemnou
hedvábnou vůní a lotosový krém Vás
okouzlí neodolatelnou vůní bílého
lotosu a pomeranče. Tělový peeling
s obsahem mořské soli zanechá Vaši
pokožku úžasně jemnou a nový
balzám na ruce dodá Vašim rukám
a nehtům sametový vzhled.

TĚLOVÝ KRÉM KAŠMÍR
Sametově jemný tělový
krém s úžasným pocitem
kašmíru. Regeneruje, vyživuje
a chrání náročnou a suchou
pleť. Hedvábná vůně okouzlí
smysly.

Tělový peeling MARINE
s obsahem mořské soli
a výtažku z mořských řas
dodává pokožce svěží, vitální
a jemný vzhled.

BALZÁM NA RUCE A NEHTY
PINK DREAM
Ochranný a vyživující hydratační
krém s obsahem bambuckého
másla, panthenolu a konopného
oleje rozmazluje pokožku
Vašich rukou a dodává jim
i nehtům jedinečnou péči.

8/1926

TĚLOVÝ PEELING MARINE
S MOŘSKOU SOLÍ

8/3326

Jemný tělový krém pečuje o pokožku
těla, zanechává ji hedvábně jemnou
a zahaluje do okouzlující vůně bílého
lotosu a pomeranče.

8/3244

8/3108

TĚLOVÝ KRÉM LOTOS
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Novinky Dr. med. Christine Schrammek
podzim/zima 2017/2018
gelová maska AloCalm
Všestranný pomocník pro každý typ pleti

Hitem letošního podzimu se stala nová maska Dr. med. Christine
Schrammek AloCalm. Maska obsahuje vysoké množství účinných
látek a využijete ji jak v rámci domácí péče, tak pro práci v kabině.
Maska dokonale zklidňuje a zmírňuje podráždění a jako gel s bohatým
obsahem účinných látek ji můžete aplikovat i v rámci přístrojových
ošetření. Maska je ideální pro zklidnění pleti po mezoporaci,
jehličkování, epilaci a jiných intenzivních ošetřeních. S více než
60% podílem aloe vera lze masku optimálně využít i v rámci péče
o podrážděnou pokožku. Lehká nemastná konzistence gelu obsahuje
kromě aloe vera také kyselinu hyaluronovou a další aktivní látky jako
např. panthenol nebo allantoin. Gelová maska AloCalm poskytuje
Vaší pleti úlevu a zároveň ji zásobuje hydratací.

7/498000

Aloe vera je již 6 000 let známa a oceňována jako léčivá rostlina
(v medicíně i v kosmetice) Má vysokou schopnost vázat vodu
a přispívá k chladivému účinku. Rostlina obsahuje přirozenou
výjimečnou kombinaci aktivních látek. V gelu aloe vera bylo
objeveno více než 200 aktivních látek, mezi nimi např. mono- a
polysacharidy, vitamíny, aminokyseliny, minerály a enzymy.

TIP
AloCalm gelovou masku
lze ideálně využít i jako
kontaktní gel s bohatým
obsahem účinných
látek pro ultrazvuková
ošetření!

PRO DOMÁCÍ PÉČI

PRO PRÁCI V KABINĚ

•

Optimální po intenzivních
typech ošetření jako např.
po:

•
•

zmírňuje začervenání a podráždění
(např. i po bodnutí hmyzem)
dodává pleti hydrataci a chladí
- je ideální i v případě spálenin
od slunce
redukuje suché linky a vrásky

•
•
•
•

epilaci voskem
jehličkování
mezoporaci
mikrodermabrazi

MASKA REVITALAN

Oživující intenzivní maska pro zralou pleť

TIP
Masku lze použít také
jako noční péči pro
intenzivnější účinek.
Naneste masku v tenké
vrstvě na pleť a nechte
působit přes noc.

7/444000

Maska poskytuje pleti zářivý a mladistvě svěží vzhled, vypíná a zpevňuje kontury
obličeje. Představuje také prvotřídní zkrášlující péči na doma. Zmírňuje vrásky
a vylepšuje kvalitu pleti. Maska obsahuje olej z ostropestřce mariánského
s antioxidačními a regeneračními účinky a olej z makadamiových ořechů, který
pleť vyhlazuje. K výjimečné efektivnosti masky přispívá také vitamín E, jenž
je významným antioxidantem a účinné látky MatrixylTM 3000, Gatuline® Skin
Repair BIO a Lipex L Sense. Pro získání jedinečných výsledků můžete masku
Revitalan zkombinovat také s maskou Super Beauty (místo masky Time
Control) v rámci stejnojmenného ošetření.
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PERFECT SKIN PEELING
Jemný pleťový peeling

7/423000

Jednou týdně byste měla rozmazlovat svou pleť peelingem. Peeling odstraňuje odumřelé
pleťové buňky, mastnostu a nečistoty a činí pleť vnímavější na následující produkty péče
o pleť. Mechanický peeling osvěžuje a posilňuje pleť díky použití přírodního jílu (rhassoul).
Tyto peelingové částice jsou produkovány skrze vulkánovým kámen patentovaným fyzikálním
procesem. Jedná se o efektivní ekologickou alternativu k jiným peelingovým částicím. Nové
moderní složení zanechává na pleti fantastický pocit, je příjemné k pokožce a následně
aplikované produkty jsou úžasně vstřebány. Důkladně čistí a zjemňuje pleť, osvěžuje,
oživuje a jemně odstraňuje hrubá místa pokožky. Poskytuje novou svěžest a má pohodlnou
a snadnou aplikaci. Snášenlivost pleti je dermatologicky potvrzena. Bez parabenů, silikonů,
emulgátorů obsahujících PEG a mikroplastů.

NOVÉ
SLOŽENÍ!

Marocký jíl (rhassoul, lávová zem,
perlit) - přírodní částice, která zajišťuje
důkladný peeling, nemá ostré hrany,
nedráždí a je šetrná k přírodnímu
prostředí.
Mořský heřmánek - chrání pleť,
pečuje a zklidňuje, roste převážně ve
slaných půdách, nejčastěji v blízkosti
moře, obsahuje cenné aminokyseliny,
fruktooligosacharidy, vitamíny
a minerální látky.

VITAMIN C BEAUTY FLASH
Poznejte sílu vitamínu C na vlastní pokožce

Vitamín C je jednou z nejúčinnějších anti-aging látek, jejíž účinnost byla
ověřena již mnoha studiemi. Přesto existoval problém: vitamín C ztrácí
po určité době při kontaktu s kyslíkem a světlem část své účinnosti.
Nyní máme ale řešení! Díky novému produktu Vitamin C Beauty Flash
mohou být jedinečné účinky vitamínu C využity naplno! Vitamín se
přidává k tekutině až po stisknutí knoflíku, tzn. dochází k jeho aktivaci
až těsně před použitím produktu. V kombinaci s kyselinou hyaluronovou
a s hodnotnými peptidy pečuje sérum o regeneraci struktury pleti: vrásky
jsou vyplněny, pleť vyhlazena a jednotlivé složky pleti jsou intenzivně
regenerovány. Pokožka získává rovnoměrný, hebký a svěží vzhled.

Vitamín E - působí jako
antioxidant a vyhlazuje.
Olej z meruňkových jader
- posiluje kožní bariéru, působí
jako antioxidant, obsahuje kyselinu
olejovou, omega 9 mastné kyseliny,
tokoferol a v jeho složení nalezneme
i stopy vitamínu A a zástupce
skupiny vitamínů B. Olej se rychle
vstřebává a zanechává příjemný
pocit pleti.

Dvoufázová
intenzivní kúra
Krása stisknutím
knoflíku

Použití

0
7/49700

Odtáhněte bílý
uzávěr ve směru šipky
a zcela jej odstraňte.

Silně stiskněte
červený knoflík.

Lahvičku protřepte.

Odstraňte těsnící
uzávěr.

Nasaďte dávkovací
uzávěr.

Aplikujte.

Dr. Schrammek Kosmetik CZ
Najdete nás
na facebooku
dr.schrammek.
kosmetik.cz

Nové produkty, chystaná školení i fotografie z proběhlých akcí. Na
facebookových stránkách se o všem dozvíte jako první. Neoddělitelnou
součástí stránek jsou odkazy na události, na kterých se podílí značka Dr.
med. Christine Schrammek v domovském Essenu i v různých koutech
světa.
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MELA WHITE

Získejte zpět zářivý vzhled Vaší pokožky

Dr. med.
Christine
Schrammek
doporučuje!

Ošetření barevné nerovnoměrnosti pokožky vzrůstá na důležitosti ve výzkumech anti-aging. Ženy si čím dál tím více uvědomují,
co v péči o pleť chtějí a existuje celosvětový trend čisté a rovnoměrné pokožky. „Zářivá bezchybná pokožka symbolizuje mládí
a svěžest", říká Dr. med. Christine Schrammek-Drusio.

Tmavé skvrny nejsou jen vadou
na kráse. Jsou také považovány za
typický znak stárnutí, který dělá
pokožku tmavší a celkově více narušenou. Pleť vypadá starší a matnější. „Pokožka už nezáří, její svěžest a rovnoměrnost mizí", říká Dr.
med. Christine Schrammek-Drusio. Díky speciálním produktům
vzniklo účinné, ale šetrné řešení.
„S řadou Mela White jsme zároveň
vyvinuli řadu, která má jasně viditelný účinek. Jsme zvláště hrdí na
to, že jsme dosáhli zesvětlujícího efektu bez použití jakýchkoliv agresivních aktivních látek", zdůrazňuje Dr. med. Christine
Schrammek-Drusio. Bez ohledu na zesvětlující účinek mají
produkty řady Mela White také vynikající hydratační a regenerační schopnosti, jež chrání pokožku před dalším poškozením, které způsobují nepříznivé vlivy životního prostředí.

V srdci složení produktů Mela White jsou deriváty vitamínu
C a látka Illumiscin®. Kombinace aktivních ingrediencí
má proto preventivní účinek v tom smyslu, že se melanin
znovu na zasaženém místě již netvoří. Vše podporuje také
niacinamid (vitamín B3) a jiné přírodní zesvětlující látky,
které jsou obsaženy v kořenech lékořice a v bílých moruších.
„Výsledky jistě klienta ohromí“, říká Dr. med. Christine
Schrammek-Drusio.
Nicméně i zde je zapotřebí disciplína, neboť opakované
vystavování se UV záření může rychle tento efekt zničit.
Základem je stálé používání sluneční ochrany a důležitou
prevencí je i aplikace Mela White produktů. Ačkoliv krém Mela
White obsahuje UV filtr, měli byste se stále chránit nošením
vhodného oblečení, pokrývkou hlavy nebo opalovacím
krémem. Je zapotřebí také trochu trpělivosti. Abyste viděli
výsledky ošetření Mela White, doporučujeme používat
produkty řady Mela White po dobu alespoň tří měsíců.

7/468000

MELA WHITE GELOVÁ MASKA
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Jak si představujete perfektní tvář? Ženy často
odpovídají na tuto otázku slovy „bezchybná“ nebo „rovnoměrná“. Koneckonců, všude na světě je rovnoměrně vypadající
pokožka znamením mládí a krásy. Ovšem i jen drobné tmavé
skvrnky dokáží tuto rovnoměrnost „napadnout“ a setkáváme
se s tím, čemu odborníci říkají hyperpigmentace. Ta je způsobena vnějšími vlivy jako UV zářením, hormonálními změnami nebo stresem. Výsledkem je nerovnoměrný vzhled pleti
a ztráta její zářivosti.

....dokáže vykouzlit noční krém
Mela White. Díky vylepšenému
složení má nyní tento
rozjasňující noční krém lehkou
krémovo-gelovou konzistenci
a je tedy vhodný i pro citlivou
pleť. Komplex účinných látek
v čele s vitamínem C, látkou
hexylresorcinol a niacinamid
vyrovnává změny v pigmentaci.
Pěstící a regenerační látky jako
makadamiový olej, olej z kamélie
a ochranné probiotické látky
pleť zklidňují a hydratují. Pro
zářivý a rovnoměrný vzhled pleti
hned po ránu!
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DROBNÉ KOREKCE
BĚHEM NOCI...

Jak může maska v tomto případě pomoci? Mela
White gelová maska představuje ideální doplněk Vaší běžné
péče o pleť s produkty Mela White. Maska Vám poskytne
rovnoměrnou a zářivou pleť. „Velký rozdíl oproti krému je to, že
maska je mnohem více obohacena aktivními ingrediencemi“,
vysvětluje Dr. med. Christine Schrammek-Drusio. „Díky
cílenému používání 2x až 3x týdně získává pleť extra dávku
péče, ale zároveň nedochází k přetížení pleti, jak by se to mohlo
stát v případě denní péče.“ Nová gelová maska lehce chladí a
má jemnou texturu, která dodává pleti zesvětlující látky, aniž
by zanechávala mastný pocit. Je proto vhodná i pro ošetření
nečisté pleti, která trpí hyperpigmentací. Pleť získává zpět
svůj zářivý vzhled. Pomocí pečlivě vybrané kombinace vysoce
koncentrované látky Illumiscin,® niacinamidu a vitamínu C
dodává gelová maska Mela White světlý a rovnoměrný vzhled
pleti. Zároveň přináší pokožce optimální hydrataci. Výsledkem
je rovnoměrná, zpevněná a pěstěná pokožka.

APLIKACE: Aplikujte dvakrát až třikrát týdně dostatečné množství přípravku na vyčištěnou
pokožku obličeje, krku a dekoltu. Po 10-15 minutách odstraňte zbytky masky papírovým kapesníkem. Poté na pleť naneste Vaši běžnou pěstící péči z řady Mela White.

OŠETŘENÍ MELA WHITE

Speciální taktika v boji proti hyperpigmentaci
Jakmile se sluneční paprsky dotknou naší pokožky, začne se tvořit pigment melanin a naše kůže tmavne. Melanin slouží
v prvé řadě jako ochranný štít pleti, který chrání buněčné jádro před poškozením UV zářením. Hyperpigmentace je výsledkem
nahromadění přílišného množství melaninu v pokožce, přičemž nadměrná produkce melaninu může být dána geneticky nebo
může být zapříčiněna vnějšími vlivy jako např. UV zářením. Pro ty, které mají sklony k hyperpigmentaci, může tento problém
představovat obrovskou přítež. Studie ukazují, že hladká a rovnoměrná pokožka je považována za zvláště atraktivní, zatímco
nerovnoměrný vzhled pleti s pigmentovými skvrnami zvyšuje domnělý věk jedince.

Ošetření
V rámci ošetření Mela White jsou pigmentové skvrny lehce zesvětleny a zároveň dochází k zabránění vzniku nových
pigmentových skvrn. Ve stejném čase dochází i ke stimulaci regenerace buněk a k zásobování pleti hydratačními a omlazujícími
látkami. Výsledkem je zářivá, svěží a rovnoměrně vypadající pleť.
Délka trvání ošetření: 60 minut
Co všechno ošetření zahrnuje? Čištění, peeling,
nanesení koncentrátu s aktivními látkami, masku, masáž
rukou a ramen, obličejovou masáž a závěrečnou péči.

Všechny produkty řady Mela White obsahují ve svém
složení vysoký podíl vitamínu C. Ten má velký vliv na zesvětlení pokožky a zároveň na podporu syntézy kolagenu.
Oceňován je také pro své výjimečné antioxidační účinky.

Pro skutečně účinné ošetření hyperpigmentace by měly
být produkty řady Mela White aplikovány denně po
dobu min. tří měsíců. Denní krém Mela White s OF 20
optimálně chrání pleť proti působení UV záření během
dne. Optimálních výsledků můžete dosáhnout také v
kombinaci s profesionálním ošetřením u Vaší kosmetičky.
Zkombinovat můžete také salonní ošetření GREEN
PEEL® Fresh Up, Energy nebo Classic s produkty domácí
péče Mela White.

8/465000

Doporučení

PERFEKTNÍ DOMÁCÍ POMOCNÍK. MELA WHITE SPOT DUO

Krok č. 1

Krok č. 2

Okluze

1-8 hodin

Sloupnutí

Produkt je vhodný pro všechny typy pleti, pomáhá
účinně zesvětlit nežádoucí barevné změny na pokožce,
viditelně redukuje hyperpigmentaci a stařecké skvrny
a stejně jako ostatní produkty Dr. med. Christine
Schrammek neobsahuje škodlivé látky.

Nerovnoměrnosti jsou nápadné. To platí v prvé řadě
pro pigmentové a stařecké skvrny, které se objevují
na pokožce obličeje. Skvrny nejenže působí na našem
vzhledu rušivě, ale zároveň kvůli nim vypadáme starší.
Přesto však rovnoměrný vzhled pleti nemusí zůstat
pouhým snem. Mela White Spot Duo nabízí řešení!
Produkt zahrnuje kombinovanou péči pro rovnoměrný
vzhled pleti a obsahuje hned dva samostatné přípravky:
tekutinu s aktivními látkami Mela White Liquid, která se
aplikátorem nanáší přímo na zasažená místa, a slupovací
masku Super Beauty, která působí jako ochranný film. Po
10 až 15 minutách od nanesení film ztuhne a vytvořený
okluzivní efekt zintenzivní účinky ošetření. Produkt lze
nechat působit i hodinu, avšak ideální je jeho aplikace na
noc (8 hodin). Ráno budete překvapena jednoduchým
řešením poruch pigmentace, jehož efekt vydrží po celý
den. Kúru lze v pohodlí domova opakovat neomezeně.
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GREEN PEEL® A MELA WHITE
Dokonalí spojenci

Díky GREEN PEEL® bylinnému peelingovému ošetření a produktům z řady MELA WHITE nabízí kosmetika Dr. med. Christine
Schrammek dvě efektivní řešení barevných nerovnoměrností pleti. Rychlých a perfektních výsledků dosáhnete kombinací
GREEN PEEL® bylinného peelingového ošetření a ošetření MELA WHITE. V případě, že budete zároveň používat produkty
péče o pleť MELA WHITE, dosáhnete výsledků, po jakých jste vždy toužila!

Řekněte STOP hyperpigmentaci!
Zatímco produkty z řady MELA WHITE působí proti
hyperpigmentaci zastavením pigmentačního procesu
a postupnou redukcí melaninu, originální GREEN PEEL®
bylinné peelingové ošetření regeneruje horní vrstvu
pokožky. Tento proces odstraňuje odumřelé pleťové
buňky a s nimi i barevnou nerovnoměrnost pleti.
Dochází k aktivaci metabolismu pleti a pokožka získává
viditelně harmoničtější vzhled. Produkty péče o pleť jsou
absorbovány lépe a hlouběji do pokožky pouze v případě,
že odumřelé buňky byly odstraněny. Pigmentace
je redukována.
Kombinace ošetření MELA WHITE a GREEN PEEL® trvá
dvanáct týdnů. Zahrnuje několik návštěv u kosmetičky
a pravidelnou domácí aplikaci produktů MELA WHITE.

KROK Č. 1: Pomoci ošetření GREEN PEEL® Classic provedete
intenzivní přípravu pleti. Peelingový proces je zcela u konce po
pěti dnech po aplikaci bylinné směsi a je zakončen ošetřením
Beauty Finish u Vaší kosmetičky. Speciální produkty péče o pleť
v praktickém setu pro domácí použití podporují proces mezi
jednotlivými ošetřeními.
KROK Č. 2: V prvních čtyřech týdnech ošetření provede
kosmetička dvě speciální ošetření MELA WHITE. Ty podpoří
redukci hyperpigmentace a stimulují regeneraci buněk.
Produkty MELA WHITE používejte paralelně ráno a večer.
KROK Č. 3: Od šestého týdne provede kosmetička ještě čtyři
ošetření GREEN PEEL® Fresh Up v rámci dvoutýdenního
intervalu. Připadný zůstatek barevné nerovnoměrnosti pleti lze
vyřešit pomocí metody jemného zesvětlení.

DANA. NOVÁ TVÁŘ GREEN PEEL®
Nová tvář GREEN PEEL® i nová balení produktů!
V průběhu letošního roku obměňuje značka Dr. med. Christine
Schrammek balení svých výrobků, a tak si můžete postupně
užívat své oblíbené výrobky v novém kabátku. Všechna nová
papírová balení mají navíc certifikát FSC, který se zasazuje
o environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky
životaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím pomáhá
chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy.
Produkty získaly nový modernější vzhled a GREEN PEEL® novou
tvář! Autentická, přirozená, veselá - taková je Dana, nová tvář
GREEN PEEL® bylinného peelingového ošetření. Cílem této
změny je lepší vyjádření autenticity GREEN PEEL®. Dana to vše
pomohla splnit na 100 %.
„Sen se stal skutečností. Být tváří značky, která má
mou úplnou podporu, je něco opravdu skvělého! Pracuji
pro kosmetiku Dr. med. Christine Schrammek čtyři
roky a GREEN PEEL® se stal mojí vášní. Efekt zdravé
a nádherné pokožky během krátké doby mě fascinoval
již na začátku. Pocit, že mohu lidem dopomoci k získání
krásné pokožky, a tím i k většímu sebevědomí, mně vždy
dodá novou motivaci a potvrzení, že jsem našla svou
práci snů.“
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GREEN PEEL® na tělo
Přírodní péče od hlavy až k patě

„Výhody GREEN PEEL® bylinného peelingového ošetření
spatřujeme také v tom, že tato ošetření nabízejí individuální řešení
pro každý typ pleti - nejen pro pokožku obličeje, ale i těla. S více
než 60 lety zkušeností máme za sebou vynikající výsledky.“
Dr. med. Christine Schrammek-Drusio
Ačkoliv je GREEN PEEL® bylinné peelingové ošetření známé
již více než šedesát let, někteří lidé stále neví, zda GREEN
PEEL® nabízí pouze ošetření obličeje, nebo jej lze využít i
v rámci ošetření problematických partií těla. Přitom toto
výjimečné salonní ošetření, které je založeno na přírodních
bylinkách, je velmi efektivní i v případě ošetření strií, ochablé
tkáně nebo jizev.
Vrásčitá nebo nečistá pleť, problémy s hyperpigmentací, ale
i další poruchy - klienti přicházejí do salonů s různými typy
pleti a s nejrůznějšími požadavky. Většina klientů se však
omezuje pouze na ošetření obličeje. Zdravá a zářivá pleť je
něčím, po čem každý touží. Přitom však touha po hladké a
bezchybné pleti se často rozšiřuje i na jiné partie, než jen na
obličej.
Spousta lidí trpí nevzhlednými striemi na břiše, jizvami nebo
tzv. kuřecí kůží (lichen pilaris) na horní straně paží nebo na
stehnech. GREEN PEEL® nabízí řešení i v případě těchto
problémů. Bylinné peelingové ošetření lze přizpůsobit
většině partií těla a i u těchto je možné dosáhnout
výjimečných výsledků.
GREEN PEEL® Classic nabízí regeneraci zjizvené tkáně, neboť
toto ošetření je zvláště vhodné pro řešení zdrojů problémů,
které jsou uloženy hluboko v pokožce jako právě jizvy nebo
strie. Jemnější varianty bez peelingového efektu představují
ošetření GREEN PEEL® Fresh Up a GREEN PEEL® Energy. Ta
stimulují metabolismus a odstraňují toxické látky z pokožky.
Poskytují zároveň bledé pleti s potřebou regenerace novou
svěžest a energii. Zvláště pak doporučujeme ošetření
GREEN PEEL® Fresh Up a GREEN PEEL® Energy pro oblasti
pokožky, které jsou vystavovány světlu, jako např. ruce nebo
dekolt.

Strie na stehnech

Před

Po

Jizvy

Strie po porodu

Před

Po

Před

Jizvy

Po

Před

Po

GREEN PEEL CZ
Najdete nás
na facebooku
greenpeel.cz

Inspirující fotografie vynikajících výsledků, pozvánky, události... To vše
mj. naleznete na facebookových stránkách věnovaných originálnímu
bylinnému přírodnímu ošetření GREEN PEEL®. Máte k ošetření nějaké
otázky? Žádný problém! Náš zkušený tým Vám rád poradí.
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CONGRESS OF BEAUTY 2017
Hotel Jalta v Praze, 6.-7. 10. 2017
Poslední dva pracovní dny prvního říjnového týdne
byly věnovány kráse ve všech podobách. Jako každý
rok, tak se i letos konalo setkání Unie kosmetiček
a náš tým zde nemohl chybět.

Pro návštěvníky kongresu jsme měli připravený stánek, na kterém
jsme s radostí představovali novinky ze sortimentu être belle i Dr. med.
Christine Schrammek.

Foto 1-6: David Alessi

V rámci odborné části kongresu vystoupily se svými
příspěvky i naše dvě technoložky. Paní Erika Danielová prezentovala ve čtvrtek bylinné peelingové
ošetření GREEN PEEL® a paní Gabriela Bartáková
představila v pátek zlatokaviárové ošetření être
belle Golden Skin Caviar.
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Minikongres Beauty pro VIP klientky
être belle a Dr. med. Christine Schrammek
Ve dnech 3. až 6. 11. 2017 se konalo v příjemném prostředí
rodinného wellness hotelu Panorama v Blansku školení
našich VIP klientek s kosmetikou être belle a Dr. med.
Christine Schrammek.

Paní Kruse klientkám prezentovala jednotlivé výrobky i nové
ošetření této řady. Dámy si prohloubily znalosti také v rámci
ošetření Time Control a seznámily se s novinkami pro období
podzim-zima 2017/2018.
Novinky être belle představila během pátku a soboty
oblíbená technoložka značky, paní Petra Kruse, která se
v rámci semináře zaměřila především na přírodní péči
naturel.

V sobotu si také klientky mohly vyzkoušet epilaci cukrovou
pastou, kterou představila paní Oksana Chaloupková.

Poslední dva dny byly ve
znamení kosmetiky Dr. med.
Christine Schrammek. Paní
Jasmin Grosch představila
klientkám novinky a prezentovala jim i vybraná ošetření.
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NAŠI OBCHODNÍ REPREZENTANTI
ČR:
Divize HAIR
Praha + střední Čechy
Simona Vlčková
+420 775 775 149
oz-pha01@revolutionhair.cz
Střední Čechy
Alena Zaspalová
+420 775 775 161
oz-pha02@revolutionhair.cz
Východní Čechy
Vendula Míšková
+420 775 775 157
oz-hk@revolutionhair.cz

Divize BEAUTY

Severní Morava
Květuše Přikrylová
+420 775 775 166
oz-sm@revolutionhair.cz

Praha + západní Čechy
Jana Káralová
+420 775 775 146
oz-eb02@revolutionhair.cz

Severní Morava
Sylvie Kvasnicová
+420 775 775 144
oz-eb05@revolutionhair.cz

Jižní Morava
Jarmila Oujezdská
+420 775 775 152
oz-jm@revolutionhair.cz

Jižní Čechy
Soňa Fraj
+420 775 775 143
oz-eb04@revolutionhair.cz

Severní Morava
Monika Tesarčíková
+420 775 775 154
oz-eb06@revolutionhair.cz

Volné regiony divize HAIR
Volné regiony divize BEAUTY

Jižní Morava
Blanka Hromádková
+420 775 775 142
oz-eb01@revolutionhair.cz

SR:
Divize HAIR
Bratislavský kraj
Klaudia Zureková
+421 908 799 265
oz-ba@revolutionhair.sk
Banskobystrický kraj
Rudolf Rusina
+421 918 649 394
oz-bb@revolutionhair.sk
Trenčiansky kraj
Martin Fantúra
+421 908 799 261
oz-tn@revolutionhair.sk
Nitriansky kraj
Ján Lojška
+421 907 802 583
oz-nr@revolutionhair.sk

Divize BEAUTY

Žilinský kraj
Mária Schutová
+421 908 799 268
oz-za@revolutionhair.sk

Bratislavský kraj + Trnavský kraj
Katarína Šemetková
+421 908 799 263
oz-ebba@revolutionhair.sk

Košický kraj + východ
Margaréta Fedorová
+421 908 799 264
oz-ebke@revolutionhair.sk

Košický kraj + Prešovský kraj
Margaréta Fedorová
+421 908 799 264
oz-ebke@revolutionhair.sk
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HLEDÁME NOVÉ OBCHODNÍ
REPREZENTANTY I NA SLOVENSKU!
Divize Beauty: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj.
Volné regiony divize BEAUTY
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Hledáme nové
technology
Pokud máte zájem o profesionální
růst v oboru, přidejte se k nám
a rozšiřte tým našich technologů.
Nabízíme:
•
•
•
•

školení v zahraničí dle značek
účast na zahraničních akcích
Akademie Gandini
profesionální růst
možnost participace na tvorbě
módních trendů

Pro bližší informace pište na:
info@revolutionhair.cz
Rozšiřujeme tým technologů:
•
•
•

barber trendy
Alfaparf Milano
Vitality´s

Hledáme nové
reprezentanty
DIVIZE BEAUTY: východní Čechy
a Vysočina
DIVIZE HAIR: západní Čechy,
severní Čechy, střední Čechy
Pokud máte praxi jako obchodní
reprezentant, kontaktujte nás
písemně na adrese:
info@revolutionhair.cz
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Alfaparf
Nové exkluzivní barvy, jedinečný
styling a další novinky Vám představí
mezinárodně uznávaný technolog
značky Alfaparf Milano, pan

Patrizio Paoli
14. 2. 2018 Banská Bystrica
15. 2. 2018 Jesenice u Prahy
Začátek vždy v 9.30 hodin.

Cena: 500 Kč/20 €. Při objednávce
nad 3 500 Kč/130 €, učiněné v průběhu
semináře, se cena za seminář odečte.
V ceně školení je občerstvení.

PROGRAM ZBLÍZKA:

•
•
•

nový styling Style Stories

nové odstíny Evolution of
the Color3 Metallics,
Color Wear a Pigments z
aktuální kolekce Playlist
jedinečné bezamoniakové
barvy Precious Nature
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