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Luxusní zkrášlující péče 
s 24karátovým zlatem a kaviárem

NOVINKA!

Perfektní kombinace exkluzivních účin-
ných látek v hodnotné a účinné pleťové 
péči s bohatou texturou, která propůjčuje 
pokožce bezprostřední luxusní prožitek. 
To vše přináší řada Golden Skin Caviar, 
která nyní představuje inovovanou zla-
tou masku. Nová intenzivně regenerační 
hydrogelová zlatá maska s obsahem pří-
rodních látek dodává pokožce hydrataci 
a zmírňuje známky předčasného stárnutí. 
Pleť je více vypnutá a zásobena energií. 
Pro viditelný anti-aging výsledek. 

Regeneruje, hydratuje, 
vyhlazuje. 

Vyzkoušejte novou masku 
Golden Skin!
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Slovo na úvod

Dovolte, abych Vás jménem celého kolektivu Revolution Hair přivítal u dalšího, 
tentokrát podzimního čísla našeho časopisu, který je opět plný nových nápadů 
pro Vaši další kreativní práci na Vašich salonech. Přinášíme Vám časopis, 
který je opět oslavou ženské krásy, nových módních trendů a snad i trochu 
naplněním Vašich profesionálních snů a přání. 
 
Než jsme se nadáli a zvykli si na plné pracovní nasazení po prázdninách 
a dovolených, už je zde sychravý podzim, dny se krátí, napadl dokonce již 
první sníh a Vánoce se blíží mílovými kroky. Podzimním chmurným náladám 
předcházíme i pomocí barevných módních kreací. 

Pryč je doba, kdy i na trhu pro Vás profesionály bylo pár značek ne zcela 
odpovídající kvality. Dnes můžete vybírat z mnoha kvalitních produktů mnoha 
světových značek. V tomto výběru se Vám snažíme pomoci i my všichni 
v Revolution Hair. Nejenom nabídkou kvalitních produktů, ale i kvalitním 
servisem našich obchodních zástupců a hlavně odborným poradenstvím 
našich špičkových technologů a členů mezinárodní akademie Gandini – Praha. 

Ve druhé části časopisu pro Vás máme i několik kosmetických tipů, protože 
návštěva kosmetického salonu není žádná marnivost, ale investice do Vašeho 
vlastního sebevědomí, do rodinného a partnerského vztahu i celkové 
spokojenosti a hlavně pro Vaše potěšení a radost. 

Přejeme Vám při čtení mnoho inspirace pro Vaši práci a zároveň i úspěšný 
konec roku, šťastné a veselé Vánoce a bezchybné vykročení do nového roku 
2017. Těšíme se s Vámi na shledání při některé z našich akcí. 
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GENEZE
Nová kolekce Akademie Gandini podzim-zima 
2016/2017
Geneze - začátek neboli zrození, to, jež každý z nás završuje denně krásou. To, které nás nutí dívat se dopředu, abychom 
v předstihu objevili budoucnost. To, bez něhož by žádný nápad, žádná inspirace, žádný výtvor nebyl možný. Geneze - neboli 
začátek, zrození, to, které vidělo v roce 1976 vznik Gandini Team. Své skupině, která ho doprovázela v těch nejvzrušivějších 
momentech, jako bylo vítězství na Mistrovství světa v New Yorku a o deset let poté ve Veroně, ale také trpělivý a neustálý 
vývoj, aby byli vždy v předstihu trendů,  Gigi Gandini spolu s René a Giannim, věnuje kolekci podzim - zima 2016/2017. 
Souhrn nápadů, snadno proveditelných, pro kadeřníka a lehce nositelných pro ženu, ve kterých je vidět inspirace 80. let. 
Poselství módy a elegance, jež představuje genezi nové ženy. Její portrét je samozřejmě podepsán představiteli týmu, kteří 
spolu s Gigim určili  zcela nové kódy stylu. Protože, jak říká Gigi Gandini, „insieme per crescere“ - rosteme společně, sami 
jsme nic.

GENEZE BARVY

Všechna (nebo skoro všechna) barevná řešení kolekce se točí kolem multireflexního konceptu, který je interpretován více či 
méně viditelně, více či méně kontrastně, ale vždy s elegancí a chutí vynechat příliš „umělé“ efekty. Nové zrození přirozenosti, 
jež se nechá ovlivnit barevnými trendy, a tak se dosáhne pocitu, že jsme se nebarvili „právě dnes“. Nechybí návrhy ultra-
shine, přiklánějící se ke světu blond. Studené odstíny se pojí s pastelovými tóny, světle kaštanové se rozjasňují v téměř 
nepostřehnutelných medových odstínech, tóny fluo se zjemňují a jsou snadněji nositelné v odstínech starorůžové, kovově 
stříbrné a jemné meruňky. Dávají tak vzniknout sofistikovanému vzhledu nebo rafinované jednoduchosti. Okouzlující mix, 
který promlouvá aktuálním glamour a prêt-à-porter, za kterým je znát silná přítomnost neúnavného hledání módy a přesných, 
přísných a  konsolidovaných technik.

GENEZE STŘIHU

Lehkost, jemnost a ženskost použité na ženu Gandini, temperamentní, která si je jista sama sebou. V krátkých účesech již 
nenalézáme přesnou anglosaskou formu. Ne extrémnímu vyholení a rovným ofinám, při kterých hrubnou rysy. Pohyb je 
dynamický, snadno proveditelný i doma, díky technikám obměnitelného a variabilního střihu, se kterými se dosáhne různých 
stylistických efektů. Dokonce díky jedné pouhé technice střihu (založené na třech přesně oddělených částech vlasů), 
která se může realizovat na jakékoliv délce, je umožněn dnes kudrnatý, zítra hladký nebo zvlněný účes. Geneze proměny 
s několika malými detaily. Na dlouhých vlasech, přesně nebo jemně sestříhaných od temene hlavy vytváří mohutné, ale 
elegantní objemy a umožní tak rychlou změnu od rozcuchaného k uhlazenému vzhledu. Nechybí ani střední linie, které jsou 
stále aktuální a odlišují se zvýrazněním nejdelších pramenů vpředu. A pak je to barva, která vznikne v symbióze se střihem 
a zvýrazní tak každý detail střihu.

GENEZE VÝČESŮ

Výčesy, jak víme, nás přimějí snít. Ale i v této oblasti se Gandini Team soustředí na  genezi nových tvarů, precizní nebo 
jednoduché techniky s obměnitelnými výsledky a s nositelným drdolem. Absolutním protagonistou je účes „torchon“, 
rozvinutý v různých úpravách, které jsou všechny charakterizované sníženým počtem sponek (dvě nebo tři maximálně). 
Realizovatelné i na krátkých vlasech s použitím prodloužených pramenů, může být samostatný nebo násobný, uhlazený 
nebo rozcuchaný a objemný, složený nebo rozvolněný, jemný nebo výrazný. Vždy velmi ženský. Žádná ztuhlost, ale svěží 
přirozenost a nikdy banální, což platí i pro ostatní výčesy kolekce. Napřiklad: kulatý drdol umístěný na vrcholu hlavy, který 
zvýrazní rysy obličeje a odlehčí postavu:, dlouhý ponytail, lehce zatočený a ozdobený tenkým stoupajícím kloboučkem, aby 
se zdůraznil velký návrat pokrývek hlavy všech tvarů a velikostí tak, jak je možné vidět na posledních módních přehlídkách, 
avantgardní účesy s velkými objemy a úmyslně rozcuchanými prameny. 

GENEZE MUŽ

Z dílen oděvních kolekcí guru módy - Gandini Team - se identifikoval a interpretoval styl nového muže. Vlasy se prodlužují, 
dlouhé vousy a retro pomalu mizí, extrémní vyholení předává místo jemnému hairlook, který se určitým způsobem přibližuje 
ženským liniím, avšak ne na úkor mužnosti. Skoro, jako potřeba neodporovat „dvěma polovinám oblohy“, vytvořením 
společného estetického jazyka, jenž by se do budoucnosti ještě mohl zvýraznit. A zde geneze svobodného, „divokého“ muže, 
jenž o sebe pečuje a má chuť změnit svůj hairstyle, ale ne osobnost, a nemá strach ukázat svou jemnou stránku. Není vůbec 
nutné prezentovat agresivitu a mačismus za každou cenu. Ve vlasech můžeme vidět jemnou hru barev tón v tónu kaštanové 
a blond, lehké odstíny „sea effect“, které stojí proti zimní šedi. Jeho heslo: personalizace. I s použitím stylingových výrobků, 
jež však musí být diskrétní a téměř neviditelné. 

Foto: Paulo Renftle - Styling: Giuseppe Dicecca - Make-up: Alemka Krupic
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ZERO představuje jemné 
barvení, které je vhodné 

pro všechny ženy. Dokonce 
i pro ty, které trápí citlivá 
pokožka hlavy. ZERO je 

řešením! 

ZERO je jemné, 
lehké, živé, 
barevné... 

Chrání, rozjasňuje, 
rekonstruuje. 

0 % amoniaku, 
0 % PPD, 
100 % barvyDnešní ZERO je bez obsahu parafenylendiaminů (PPD), 

díky čemuž se stává ještě více tolerantnějším pro osoby 
náchylné na podráždění. ZERO nahrazuje PPD látkou PTD 
(paratoluendiamin), která je k pokožce více tolerantnější. 
A to i pro ty, kteří trpí alergií. 57 % spotřebitelů s alergií 
na  PPD nemělo žádnou reakci na barvy s PTD. 

D Skin Protection

D Skin Protection, obsažený ve složení, snižuje míru 
dopadu alergenů na pokožku. Vědecké studie poukazují 
na toleranci ZERO k pokožce a definují ji jako barvu, která 
nedráždí pokožku. 

Shine Complex 

Shine Complex je směsí aktivních prvků, které obalují vlas, 
propůjčují mu lesk a zvyšují stabilitu a trvanlivost barvy. 

Chitin a sericin

Mikrovlákna chitinu a sericinu mají výjimečnou schopnost 
opravovat vlasové vlákno, zanechávají vlas uhlazený, jem-
ný a schopný odrážet světlo. 

ZERO myslí i na životní prostředí. 

Vitality´s provedl Analýzu životního cyklu (LCA) barvy ZERO. 
Jedná se o mezinárodní metodu, která posuzuje dopad pro-
duktu nebo služby na životní prostředí. ZERO je první barva 
na vlasy, která obdržela ECO štítek, jenž zaručuje závazek 
sledovat a zlepšovat dopad na životní prostředí každé tuby. 

ZERO je řešením dokonce i pro:
• nejcitlivější typy pokožky - bez amoniaku 
• omezení alergických reakcí - bez PPD
• zaručení úspěšného výsledku 
• bohaté odlesky
• uspokojení všech potřeb 

ZERO je citlivé 
k životnímu prostředí 

Redukuje skleníkové plyny, 
omezuje spotřebu vody 
a kontroluje nadměrnou 

proliferaci mikroskopických 
řas, čímž snižuje úroveň 

eutrofizace vody.  
ZERO je citlivé 

k módě
 

2 popelavě měděné ve stylu 
přehlídkových mol. Navíc 5 
hlubokých přirodních barev 

pro uspokojení touhy po 
intenzivní barvě. 

ZERO
Šetrné k životnímu prostředí 

ZERO je výborné také 
pro salon

Obchod s barvami už 
nemá limity. 67 odstínů 

plných lesku, světla 
a zářivých odlesků.  
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INSTANT COLOR SPRAY
Zatočte s odrosty 

ODROSTY. Všichni se jich bojí, všichni proti nim bojují! V laboratořích 
Vitality´s proto vyvinuli INSTANT COLOR SPRAY. První korekční sprej 
od Vitality´s, který umí zamaskovat první známky odrostů - prakticky, 
rychle a precizně. K dispozici ve 4 odstínech. SKVĚLÉ VÝSLEDKY

Perfektně překrývá odrosty.

Sjednocuje.

Nezanechává žádné skvrny 
na rukou nebo oblečení. 

Nezatěžuje. 

Jednoduše se vymývá 
šamponem. 

Blond        Světle hnědá   Tmavě hnědá        Černá

O
bj

em
: 8

0 
m

l
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MÓDNÍ TRENDY GRUPPO GANDINI ITÁLIE 
PODZIM/ZIMA 2016/2017

SKVĚLÉ VÝSLEDKY

Koncem září se účastnil náš tým AGP ve složení Richard Čonka, 
Zuzana Beňová a Adriana Benešová setkání ve Veroně, kde proběhla 
i letos velká vlasová show. Letošní ročník byl však výjimečný tím, že 
se slaví čtyřicetileté výročí založení Akademie Gandini. 

13

Tým v tomto složení 
bude předvádět kolekci 

AGP podzim/zima 
2016/2017 v listopadu 

ve francouzském 
Lyonu. 
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Postup BARVENÍ

Objevte novou kolekci střihů 
a barev ve stylu Alfaparf Milano. 

Podzim/zima 2016/2017.



Postup BARVENÍ

Vytvořte pravoúhlou 
sekci v horní části 
vlasů. Jako výcho-

disko v  přední části 
použijte střed obočí, 
pokračujte směrem 
do zadní části a vy-

tvořte cíp.  

Pokračuje vytvoře-
ním další subsekce 

nad tou předcházející 
a měňte přitom sklon. 

Aplikujte směs č. 3 
houbičkou od hor-
ního levého rohu 

subsekce směrem ke 
spodnímu pravému. 

Zakončete subsekci 
aplikací směsi č. 2 

houbičkou na zbýva-
jící části vlasů. 

Aplikujte fólii. 

Pokračujte stejnou 
technikou, dokud 

nedosáhnete perfekt-
ního horizontálního 
spádu subsekcí. Po-
kračujte až po přední 

linii vlasů. Barvu 
aplikujte střídavě. 
Na liché subsekce 
naneste směs. č. 1, 
od pravého horního 
rohu ke spodnímu 

levému. Na sudé sub-
sekce naneste směs 
č. 3, od horního levé-
ho rohu ke spodnímu 

pravému. Aplikujte 
směs č. 2 na zbývající 

části vlasů.  

Aplikujte směs 
č. 2 na zbývající 
části vlasů a ne-
chejte působit 

20 minut.

Základ 
nejsvětlejší blond

Použité barvy 
Evolution of the Color3:
.01 Harmonizers Cenere Leggero (světle popelavá)

Colorwear
8.44   Biondo Chiaro Rame Intenso 
9.21   Biondo Chiarissimo Irisé Cenere
10.31 Biondo Extrachiaro Dorato Cenere

Aktivátor 5 vol.

Pigments 
.3 Pigment Gold (zlatá)

Směsi: 

Číslo 1: 20 g 9.21 CW + 5 g 8.44 CW v kombinaci s 50 g aktivátoru 5 vol.

Číslo 2: 30 g .01 EOC3 Harmonizers v kombinaci s 60 g Oxid'o 10 vol. 

Číslo 3: 20 g 10.31 CW + 1 g .3 Pigments Gold v kombinaci se 40 g aktivátoru 5 vol. 

NOVINKA!

Vytvořte subsekci, 
která bude přiléhat 

k obvodu sekce, kterou 
jsme právě vytvořili 
a aplikujte směs č. 1 
houbičkou směrem 
od horního pravého 
rohu ke spodnímu 

levému. Použijte fólii 
pro zachycení sekce. 
Zakončete subsekci 
aplikací směsi č. 2 

houbičkou na zbývající 
části vlasů. 

Mačkejte houbičku 
podél linky, kde se 

protínají dvě barvy pro 
vytvoření kouřového 
efektu. Aplikujte další 

fólii. 
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Postup STŘIHU

Vytvořte kruhovou sekci a držte se přitom za-
kulacení hlavy. Zastřihněte obvod a sledujte 
přirozený spád vlasů. Pokračujte paralelními 
horizontálními subsekcemi po celém obvodu 
hlavy až k jejímu vrcholu. Vedoucí pramen pro 
každou sekci je ten předcházející, který jsme 
právě zastřihli..  

V oblasti ofiny vytvořte obdélníkovou část o 
průměru asi 5 cm. Jako východisko v přední 
části použijte vzdálenost od poloviny obočí a 
jako východisko v zadní části použijte vrchol 
hlavy. Vytvořte střední linku v obdélníku. Od-
dělte malé prameny, přeneste je nejprve do-
prava a pak doleva. Jako výchozí bod délky 
použijte střední úroveň mezi lícní kostí a ústy. 
Zastřihněte pramen bez jakéhokoliv nazdvih-
nutí. To bude Váš vedoucí pramen. Pokračuj-
te tou samou technikou, dokud nedokončíte 
kompletně celou sekci. Tím vytvoříte vypouklý 
trojúhelník. 

Oddělte horizontální subsekce v obdélníku, 
který jsme předtím vytvořili, nazdvihněte jej 
kolmo k linii vlasů a stříhejte. Jako výchozí 
bod mějte obvod ofiny. 

STYLING

DOMÁCÍ PÉČE

SEMI DI LINO - ROZJASŇUJÍCÍ PĚNA
Dodává vlasům pružnou podporu a  po-
skytuje flexibilitu vlasovému vláknu. 
Nahý efekt zanechává vlasy upravené 
a hedvábné, vlasy září neobyčejným les-
kem. Bez oplachování.

Stupeň držení: flexibilní. 

Aplikace: rovnoměrně rozdělte pěnu 
v množství o velikosti 2-3 oříšků do vlh-
kých vlasů a pokračujte stylingem.  

SEMI DI LINO - REKONSTRUKČNÍ ŠAMPON
Čistí a rekonstruuje vlasy až do jádra vlasového 
vlákna, vlasy zanechává jemné a pružné. 

Aplikace: rovnoměrně naneste na vlhké vlasy, 
emulgujte s vodou a jemně vmasírujte. Pečlivě 
opláchněte. V případě potřeby opakujte. 

SEMI DI LINO - REKONSTRUKČNÍ MASKA
Posiluje a rekonstruuje vlasovou kůru a zvyšuje 
odolnost vlasů vůči lámání. Unavené vlasy jsou 
tak rekonstruovány a postupně získávají zpět svou 
přirozenou krásu. 

Aplikace: naneste na vlhké vlasy oříšek masky 
a vmasírujte jej do délek a konečků. Nechejte působit 
5 minut, pročešte a poté vlasy pečlivě opláchněte. 

SEMI DI LINO - KAŽDODENNÍ FLUID PROTI 
LÁMÁNÍ
Každý den přispívá k rekonstrukci vlasu, uzavírá 
kutikulu a vytváří ochrannou bariéru proti lámání. 
Vlasy získávají plný vzhled bez ztráty hebkosti 
a jemnosti. 

Aplikace: nastříkejte na vlhké vlasy a poté pokračujte 
požadovaným stylingem. Bez oplachování.
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HARMONIZERS
Výjimečné odstíny Evolution of the Color3

Nové odstíny barev Evolution of the Color3 HARMONIZERS 
nabízejí nejen módní tónování vlasů, ale také jejich zesvětlení! 
Díky čtyřem novým revolučním odstínům  obohatíte barvu čistými 
odlesky a dosáhnete také dokonalého sjednocení. Složení je navíc 
obohaceno o biomimetický kvaternizovaný keratin, který účinkuje 
mimořádným způsobem v poškozených částech vlasového 
vlákna a zároveň poskytuje pokožce pohodlí. Dosáhněte toho, 
čemu se říká perfektní harmonie!

.01 SVĚTLE 
POPELAVÁ
Pro neutralizaci 
žlutooranžových 
odlesků a pro 
vytvoření ledového 
efektu na světlých 
blond vlasech. 

.02 SVĚTLÁ IRISÉ
Pro ztlumení 
zlatých a dodání 
stříbřitých odlesků. 

.03 SVĚTLE ZLATÁ
Pro zintenzivnění 
zlatých odlesků 
a ochlazení 
studených a/nebo 
tlumených odstínů. 

.013 SVĚTLE 
POPELAVĚ 
ZLATÁ
Pro vyrovnání 
žlutých a světle 
žlutých odlesků, 
kterým dodává 
přirozenější vzhled. 

Harmonizers = odstíny 
s lehce zesvětlujícími účinky

• bez změny tónu - zaručuje zářivost bez 
změny požadovaného výsledku 

• díky zesvětlující schopnosti zamezuje 
barevným nerovnoměrnostem 

• správná intenzita odlesku neutralizuje 
nežádoucí tóny bez přetížení barvy

Složení s kvaternizovaným biomimetickým keratinem, re-
voluční aktivní lákou, která mimořádným způsobem působí 
přímo v poškozených částech vlasového vlákna a perfektně 
napodobuje následnost aminokyselin, které jsou přirozeně 
přítomny ve zdravém vlasu. 

Znáte z The Hair Supporters 

Vynikající s Pigments!

Smícháním 4 odstínů Harmonizers se 6 odstíny čistých pig-
mentů můžete získat nekonečnou škálu tónujících odstínů po-
žadované intenzity. 

Složení příjemně osvěžuje pokožku díky technologickému derivátu 
z mentolu, který účinkuje postupně několik minut po nanesení barvicí 
směsi. Díky tomu si pokožka může přirozeně zvyknout na tento osvě-
žující pocit. 

S osvěžujícím mentolem

Při použití 
s THE HAIR SUPPORTERS musí být 

odbarvování vždy perfektní!

Ostatní tónují, 
my harmonizujeme!
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Probuďte svou kreativitu!
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HARMONIZERS
Výjimečné odstíny Evolution of the Color3

Harmonizers = odstíny 
s lehce zesvětlujícími účinky

Probuďte svou kreativitu!



METALLICS
Kovová krása nových 
odstínů Evolution of 
the Color3

METALLIC ROSE

7 MR
střední blond 

8 MR
světlá blond 

9 MR
nejsvětlejší blond 

Odstíny 
měděné růžové, 
obohacené 
o kovové odlesky

Elegantní vlasy? Naservírujeme Vám je na stří-
brném podnose... Nebo zlatorůžovém.  

Značka Alfaparf Milano rozšiřuje nabídku barev Evolution 
of the Color3 novou kolekcí kovových odstínů Metallics. 
Šestka jedinečných odstínů plných světla je jako stvořená 
pro ženy, které chtějí zazářit. 

Šedé odstíny 
se stříbrnými odlesky,

obohacené 
o modré tóny

Namícháním metalických barev 
s dalšími odstíny značky Evolution of the 

Color3 získáte další 4 unikátní barvy!

Metalická 
modrá 

Metalická 
červená

Metalická 
fialová

Metalická 
zelená

Pro zvýraznění kovových odstínů řady Me-
tallics Silver vyzkoušejte EOC3 odstín 410, 
pro zvýraznění měděných odstínů řady Me-
tallics Rose EOC3 2000. 

Pro uchování nádherné barvy můžete mno-
hé udělat také doma. Pokud jste se rozhodli 
pro stříbrnou řadu odstínů, můžete smíchat 
masku That´s It nebo 30 g masky Pig-
ments s 2 g (4 pumpičky) Pigments .21 
(fialová popelavá) + 0,5 g (1 pumpička) Pig-
ments .13 (popelavě zlatá). 

Pro domácí zvýraznění měděných odstí-
nů smíchejte 30 g masky Pigments s 2 g 
(nebo 4 pumpičkami) Pigments .21 (fialová 
popelavá) + 0,5 g (1 pumpička) Pigments 
.6 (červená) + 0,5 g (1 pumpička) Pigments 
.35 (zlatá mahagonová).

METALLIC SILVER

6 MS
tmavá blond 

7 MS
střední blond 

9 MS
nejsvětlejší blond 

Šedé odstíny 
se stříbrnými 

odlesky,
obohacené 

o modré 
tóny
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METALLIC SILVER

7 MS
střední blond 



 V říjnu letošního roku se zro-
dil zbrusu nový kadeřnický a 
holičský salon určený speciál-
ně pro muže. Jeho majitelkou 
je naše obchodní zástupkyně, 
paní Simona Vlčková. Zeptali 
jsem se jí na pár otázek... 

Kdy se zrodil nápad na ote-
vření vlastního kadeřnického 
salonu? Co bylo prvotním mo-
tivem jeho založení? 
S myšlenkou otevřít si vlastní sa-
lon jsem si pohrávala asi již rok. 
Jelikož jsem vyučená kadeřnice 
a pracuji jako obchodní zástup-
ce vlasové kosmetiky, tak k tomu 
mám velmi blízko. V Praze mi 
chyběl salon, který by pracoval 
kompletně s naší kosmetikou,  a 

tak se pěkně nabízelo „zabit dvě mouchy jednou ranou.“ Když 
jsem se byla poprvé podívat na nabízené prostory, hledala jsem 
spíše něco pro dámskou klientelu. Po vstupu do prostor jsem ale 
měla okamžitě jasno… jedině pánský salon! Čiší z toho prostoru 
hromada mužské energie. 

Proč zrovna pánský salon? S jakým ohlasem se setkal tento 
nápad? 
Samozřejmě vím, že s pánskou klientelou je to podstatně jed-
nodušší, alespoň po psychologické stránce věci. A jelikož se 
v oboru pohybuji, tak vím, že pánský salon je teď velmi trendy a 
opravdu mě to lákalo.

Podle čeho jste zvolila anglický název Prestige Men´s Club? 
To se musím přiznat, že jsem velmi dlouho řešila a zvažova-
la. Pracujeme se značkou Alfaparf Milano, která nyní připravu-
je speciální program pro VIP salony s názvem OFFICINA, což 
se mi moc líbilo. Avšak po zvážení a po mnoha diskuzích jsem 
uznala, že italštině, ač je krásná, nemusí každý porozumět. Tak 
jsem zvolila anglický název, který výborně vystihuje celý můj zá-
měr. A kdo ho vymyslel? Pan Jánský. Jelikož vím, že má zkuše-
nosti s provozem kadeřnických salonů, tak i on byl jedním z těch, 
se kterým jsem vše konzultovala a přišel na řadu i název salo-
nu. Padlo pár nápadů a nakonec mi druhý den zavolal a vyslovil 
„Prestige Men´s Club!“ - to mne nadchlo a nebylo co řešit!

Máte zkušenosti i s provozem dámského kadeřnictví? Kdo 
jsou podle Vás náročnější klienti - muži nebo ženy? A v 
čem? 
V dámském kadeřnictví jsem pracovala jako zaměstnanec, tak-
že provoz znám jen z této strany. Z osobní zkušenosti si myslím, 
že pánské střihy jsou mnohem náročnější na preciznost. Jinak 
se těžko hodnotí, co je náročnější. Každé má své.

Jaké služby nabízíte? S jakými značkami pracujete? 
V kadeřnické části nabízíme: střihy, holení, zaholování, speciální 
masáž hlavy a obličeje, keratin, pigmentování, barvení atd. Pra-
cujeme s našimi značkami Alfaparf Milano a Vitality´s, ale musela 
jsem přibrat také pánskou kosmetiku od Tigi Tailors, jelikož nám 
něco málo chybělo. 

Co můžete nabídnout oproti konkurenci? Proč by měli kli-
enti navštívit právě Váš salon? Náš koncept je malinko jiný než 
klasické barbery, které prosazují pánský personál. My jsme naopak 
vsadili na péči od žen profesionálek a musím říct, že většina mužů 
toto kvituje a mají příjemný pocit z toho, když o ně pečuje žena. Pro-
vozujeme kadeřnictví, holičství, kosmetiku, pedikúru, manikúru, fy-
zioterapii a tetování, které jako jediné ze všech služeb provádí muž. 

Jaké jsou nejčastější požadavky klientů? 
Naši klienti, a to myslím celkově muži, ještě stále nejsou zvyklí 
na službu holení břitvou, pokud ji ale vyzkouší, tak chodí pra-
videlně, neboť zjistí, že upravené a precizně zaholené kontury 
vypadají na obličeji naprosto perfektně a oni sami se takhle nikdy 
neoholí. Potom jsou ochotni vousy udržovat v pravidelných inter-
valech. U pánské klientely je velký rozdíl v tom, že jsou většinou 
zvyklí chodit poměrně často a pravidelně. Což nám zaručuje, 
pokud jsou spokojeni se službami, že chodí častěji než ženy.

Mají muži zájem i o speciální ošetření typu Lisse Design 
nebo Hydratexture? 
Musím říct, že Lisse Design provádíme celkem často. Jde ale 
hlavně o konkrétní a problémové partie. Málokdy se dělá po celé 
hlavě, jak jsme zvyklí u ženské klientely. Hodně záleží na komu-
nikaci kadeřnice s klientem, co dokáže nabídnout a doporučit. 
Muži si rádi nechají poradit a většinou neztrácejí čas rozmýšle-
ním.

PRESTIGE MEN´S CLUB
Reportáž ze salonu

Simona Vlčková, 
obchodní zástupkyně firmy 
Revolution Hair a majitelka 
salonu Prestige Men´s Club
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Doporučila byste nějaké speciální přípravky na ošetření 
vousů?
Jistě. Značka Alfaparf Milano má užasné řady na péči o vlasy 
i pokožku - úžasná je celá řada SDL Scalp Care, která řeší 
rychle a účinně veškeré problémy s vlasy i pokožkou hlavy jako 
jsou např. lupy, které muže velmi trápí. Musím vyzvednout i olej 
z řady Vitality´s For Men, který používáme jak na vousy, tak na 
vlasy a klienti si jej nemůžou vynachválit.

Jaký je rozdíl ve vybavení oproti salonu, zaměřenému na 
převážně dámskou klientelu? 
Největší rozdíl v provozu vidím v kadeřnických křeslech. Máme 
typická mohutná pánská křesla, v nichž se muž cítí naprosto 
komfortně. Jelikož je náš salon opravdu koncepčně dělaný jako 
klub, tak nechybí bar, kde je v nabídce nejen káva, ale hlav-
ně originální karibské a kubánské rumy, velký výběr doutníků 
a  nabízíme i sportovní přenosy v televizi

Pořádáte i nějaké akce? Např. kurz správného holení břit-
vou apod.? Příp. účastníte se i některých speciálních akcí, 
kde můžete nabídnout své služby?
Jsme otevřeni poměrně krátkou dobu, takže akce zatím žádné 
nebyly, ale co považuji za další velmi příjemnou službu pro kli-
enty, je systém online objednávání, jenž se jmenuje SALON24. 
Klient se objedná přesně na péči, kterou si vybere z popisu. Je 
tam i komentář k tomu, co daná péče přesně obsahuje. Oka-
mžitě zná cenu i čas, který u nás stráví. On i my máme napros-
tý přehled co, kdy a za kolik se bude dít

Máte speciálně školený personál na pánské holičství a ka-
deřnictví?  
Ano, naše kadeřnice procházejí pravidelně produktovým ško-
lením značek, se kterými pracujeme a i když jich moc není, tak 
se snažíme nevynechat žádné trendy školení střihů a holení.

Kde se o vás můžou potencionální klienti dozvědět? Máte 
webové stránky? 
Nejlepší reklama je doporučení. To nám dělá také největší ra-
dost. Jinak máme facebookové stránky, které jsou podle mne 
určitě zajímavější a pružnější než webovky. 

Kde vás můžeme najít? 
Náš salon se nachází v samém centru Prahy v Maiselově ulici 
hned vedle židovské synagogy. Tohle místo mne opravdu na-
dchlo. Je v něm spousta energie a já vím, že mě cesta do práce 
jen tak neomrzí.

PRESTIGE MEN´S CLUB
Maiselova 76/12
110 00  PRAHA 1 

E-mail: prestigemens-club@seznam.cz
Telefon: +420 731 409 849
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Najdete nás 
na facebooku
prestigemensclub.cz
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VYBAVENÍ KADEŘNICKÝCH SALONŮ
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Nabízíme 
i pánskou 
kosmetiku 

(více viz s. 23).



 

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ U KÁVY
Podzimní tipy 
Milé dámy,

určitě to znáte, není nic lepší a osvobozujícího než se 
sejít s kamarádkou na kávě, nebo v lepším případě u 
2 dcl dobrého vína, a vše probrat. A u Vás v salonu to 
máte se zákaznicemi stejné. Podzim je v plné síle a díky 
globálnímu oteplování si ho moc neužijeme. Změny 
teploty působí i na naše vlasy, proto je zapotřebí při-
pravit na zimu také je. 

Co Vaše zákaznice trápí?
Na podzim je to především padání vlasů. 

Ženám denně vypadne běžně asi sto vlasů (po umývání 
vlasů až třista). Pokud je vše v pořádku, vlasové kořínky 
by měly v této situaci fungovat tak, že jakmile starý vlas 
vypadne, na jeho místě začíná růst vlas nový. V případě, 
že je vlasová cibulka poškozena a není aktivní, nový vlas 
nevyprodukuje. Na růst vlasů působí blahodárně účinky ko-
feinu, resp. tonika a ampule, které aktivují vlasové kořínky. 
Podporu krevního oběhu a celkové prokrvení pokožky za-
jistí během jejich aplikace masáž.

Velký problém vidím v tom, že většina dam se stará hlav-
ně o konečky vlasů, avšak vlasy jsou především odrazem 
vlasové pokožky, a o tu je potřeba se starat. Pokud chcete 
mít vlasy po pás nebo i delší, nedosáhnete jich bez silné 
vlasové pokožky! Na padání vlasů má ovšem také velký vliv 
strava, která je v tomto období chudá na příjmem minerálů, 
vitamínů či esenciálních živin. 

Jelikož bývá náročné zjistit, který minerál či živina zrovna Vám 
nebo Vašim zákaznicím chybí (existují ale speciální rozbory 
vlasů), nabízím vám jednoduché rady, jak dodat tělu vše 
potřebné. Důležitá je pravidelná konzumace na živiny boha-
tých potravin - luštěniny, ořechy, semínka, sladkovodní řasy.  
Zároveň je žádoucí omezit konzumaci potravin, kte-
ré tělo okrádají o potřebné živiny - takovými zloději 
jsou zejména rafinované potraviny, bílá mouka a výrob-
ky z ní, cukr, sycené nealkoholické nápoje a alkohol. 
 
Dalším faktorem, který často způsobuje padání vlasů je 
stres - ten lze snížit pomocí protistresových potravin, bo-
hatých na vitamíny skupiny B, meditací, přiměřeným po-
hybem, procházkami do přírody či rozličnými relaxačními 
technikami a mnou už zmiňovaným dobrým posezením 
u kávy.

Na podzim jsou také ideální překrásné čokoládové odstíny - 
ty najdete např. u značky Vitality´s a barev ZERO. 

Přeji Vám hodně úspěchů i spokojených zákaznic a zase 
příště... sejdeme se u kávy!

Vaše Jarmila Oujezdská 

Radí paní Jarmila 
Oujezdská, 

obchodní zástupkyně 
Revolution Hair 
pro jižní Moravu 
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O Vánocích můžete 
udělat  svým blízkým 
radost i balíčky Semi 

di Lino. Kupte si  
např. dárkové balení 

s kartáčem. Nyní 
k němu dostanete 

i lak ZDARMA!



 

Problém s padáním vlasů není lhostejný ani jedné z našich 
dvou vlasových značek: Alfaparf a Vitality´s.

Firma Vitality´s přišla na trh s řadou Energia, která cíleně 
působí proti padání vlasů a podporuje jejich růst. Vlasové ko-
řínky jsou stimulovány a dochází ke zpomalení stárnutí vla-
sového folikulu. 

Řada Vitality´s ENERGIA využívá účinků: 
• aktivních středomořských ingrediencí termální vody 

ze Spezzana
• látky Vitaxil - stimuluje vlasové kořínky, zpomaluje proces 

padání vlasů a podporuje jejich opětovný růst 
• látky Vitacell-Tec - inovativního produktu výzkumného 

týmu Vitality´s 

Látka Vitacell-Tec je výsledkem posledních výzkumů 
laboratoří Vitality´s. Jedná se o výtažek z kmenových buněk 
jablka. Látka proniká do horní vrstvy pokožky, regeneruje 
a stimuluje hluboké epiteliální vrstvy, které podporují růst 
vlasů. Pomáhá zpomalit proces padání vlasů a dodává 
vlasům novou vitalitu. 

Vitality´s ENERGIA• stimuluje a oživuje 
kořínky vlasů 

• pomáhá zpomalit 
proces stárnutí vlasů 

• prodlužuje život 
vlasového folikulu 

• pomáhá zpomalit 
proces padání vlasů

Značka Alfaparf přináší v rámci oblíbené řady Semi di Lino 
sérii přípravků Scalp Care, které podporují růst vlasů a půso-
bí proti jejich padání. Výrobky obsahují speciální látku Reno-
vagenyl, která stimuluje a revitalizuje pokožku hlavu. Řada 
kombinuje zkrášlující elixír, který je bohatý na aktivní látky, 
důležité pro růst zdravějších a zářivějších vlasů a specifické 
výrobky, které se vypořádávají s nejrůznějšími typy problé-
mů: padání, lupy, nadbytek mazu. Neobyčejná zářivost vlasů 
je zaručena díky výtažkům ze lněných semínek. Navíc řada 
obsahuje systém Color Fix pro větší trvanlivost a zvýšenou 
intenzitu barvy. Řada je bez obsahu sulfátů, parafínu a mi-
nerálních olejů. 

EN
ER

G
IA

SC
A

LP C
A

R
E

27

Nyní i v krásném 
dárkovém balení s dvěma 
sadami ampulí. Na výběr 

ze tří typů šamponů 
-  vyrovnávací, čisticí 

a posilňující!

NOVINKA! Řada SDL 
se rozrostla o další 

krásné dárkové balení, 
k masce a šamponu 

přibyly tekuté krystaly. 
Nyní také ve vánoční 

nabídce. 



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

FIREX

PRO VAŠI PRÁCI 
V SALONU

NŮŽKY GANDINI

Profesionální nůžky (v nabídce 
i efilační) vyrobené podle 

požadavků Gigi Gandiniho. 

HAIR 
EXTENSION

NŮŽKY od ALFAPARF MILANO

Nůžky Blue Fire 
- klasická řada pro 

účinnost v rovných střizích 
a preciznost „slide“ 

techniky. 

Nůžky Master
- funkční a odolné 

nůžky, které 
umožňují prstům 

větší citlivost a sílu. 

Nůžky zn. 

KIEPE
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VÁNOČNÍ SPECIALITY 
Tipy pod stromeček 

TIME CONTROL SET

Obsahuje booster proti vráskám s trojím účinkem a make-up. 
Booster se nanáší na péči a pod make-up, čímž vyrovnává 
nerovnosti a vrásky. Dodává matný a rovnoměrný vzhled pleti. 
Make-up Time Control spojuje anti-aging technologii péče 
s rovnoměrným a zářivým účinkem make-upu. Nanesením 
dochází k okamžitému zjemnění suchých linek a vrásek. Pleť 
získává rovnoměrně zářivý a hedvábný vzhled – působí jako 
omlazená. S OF 15.

LUXUSNÍ DENNÍ NEBO 
NOČNÍ KRÉM GOLDEN SKIN 
S KRYSTALKY SwAROVSKI

Vyberte si luxusní denní nebo noční krém Golden Skin 
ve speciální edici s krystalky Swarovski. Sametový 
krém 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. 



EPIL BEAUTY
Nádherně hladká pokožka s cukrovou pastou
Cukrová pasta pro depilaci je 100% přírodním přípravkem, 
který nabízí skvělý výsledek a zároveň maximálně pečuje 
o Vaši pokožku. Unikátní receptura Epil Beauty navíc zabra-
ňuje vzniku bakterií jak v pastě, tak na pokožce, a to díky 
vysoce koncentrovanému obsahu cukru. Pasta se vyznačuje 
jednoduchou aplikací, proto je vhodná jak pro profesionální, 
tak pro domácí použití. Výsledkem je dokonale hladká po-
kožka!

Můžete si vybrat hned z několika různých produktů: 

Epil Beauty cukrová pasta pro depilaci 
s aloe vera KLASIK
Tento klasický typ pasty je obohacen 
o výtažek z aloe vera, který zklidňuje 
pokožku a nezpůsobuje alergickou re-
akci. Vyhovuje i požadavkům nejcitlivější 
pokožky. Doporučuje se také pro velmi 
citlivé části pokožky jako podpaží nebo 
intimní partie. Je vhodná i pro začínají-
cí specialisty. Používá se na odstranění 
pevných chloupků, neboť natažená kon-
zistence umožňuje zachytit i „umíněné“ 
chloupky.

Epil Beauty cukrová pasta pro depilaci s aloe vera SOFT
Pasta kromě toho, že je obohacena o výtažek z aloe vera, obsa-
huje také přírodní složky pro snadné a bezbolestné odstranění 
chloupků. Aloe vera navíc zklidňu-
je pokožku a výrazně snižuje riziko 
vzniku alergických reakcí a zánětů. 
Měkčí konzistence umožňuje snad-
no a rychle odstraňovat chloupky na 
nohou, rukou, v tříslech, podpaží i na 
obličeji. Zkušený specialista může 
používat pastu soft také na depilaci 
třísel a podpaží. 

Epil Beauty cukrová pasta pro depi-
laci s aloe vera SUPER SOFT
Pasta s výtažkem z aloe vera má 
velmi měkkou konzistenci a je vhod-
ná i pro tu nejcitlivější pokožku. Není nutné ji rozehřívat. Produkt  
je vhodný pro zkušené i začínající specialisty. S pastou se poho-
dlně pracuje také v zimě nebo v chladných prostorách. Je vhodná 
na odstranění chloupků celého těla. Pomocí této pasty však nelze 
depilovat oblast podpaží a intimních partií, neboť konzistence je 
příliš měkká a nemůže zabírat tenké chloupky. 

Epil Beauty cukrová pasta pro depilaci s medem KLASIK
Tento typ pasty je obohacen o med, jenž působí velmi pozitivně 

na poškozenou 
pokožku, dezinfi-
kuje, regeneruje, 
dodává hydra-
taci a potřebné 
živiny. Obsahuje 
vitamíny A, C, B, 
D, K a E. Pastu 
lze použít na od-
stranění chloup-
ků na nohou, 
rukou, v  tříslech, 
podpaží, obličeji 
i v intimních par-
tiích. Je třeba ale 
počítat s tím, že 
doplňkové kom-
ponenty - jako 
med - nebudou 
vhodné pro kaž-
dého.  

Epil Beauty cuk-
rová pasta pro 
depilaci s olejem 
z čajového dřeva 
a heřmánkem KLASIK
Olej z čajového dřeva působí jako silné přírodní antiseptikum, který 
ničí bakterie, urychluje hojení a stimuluje imunitu pokožky. Heřmá-
nek má také zklidňující a antibakteriální vlastnost. Ovšem stejně 
jako u pasty s medem se pasta s obsahem oleje z čajového dřeva 
a heřmánku nehodí pro každého. Pastu lze použít na odstranění 
chloupků celého těla vč. intimních partií. 

Očišťující pěna před depilací 
Pěna je vhodná pro měkké očištění po-
kožky před depilací. Hluboce proniká do 
kožních pórů díky své lehce pěnivé kon-
zistenci a pečlivě je zbavuje nečistot a 
nadměrného kožního tuku. Je vhodná i 
pro citlivou pleť. 

Zklidňující balzám s panthenolem po 
depilaci 
Zklidňující balzám má jedinečné přírod-
ní složení, které zmírňuje podráždění 
pokožky po depilaci a podporuje její re-
generaci. Zklidňuje, chladí a zjemňuje 
kůži. Balzám se skvěle vstřebává a nezanechává pocit mastnoty. 
Je vhodný i pro citlivou pokožku. 

Pastu Epil Beauty doporučuje salon 
Exclusive Beaty paní Oksany Chaloupkové 
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Produkty pro domácí péči: 

Epil Beauty pasta s aloe vera KLASIK 

Roll-On Epil Beauty Brosh 
vynikající pomocník pro rychlou a bezbolestnou depilaci na cesty, na dovolenou nebo na domácí použití. Doporučujeme používat na 
partie v oblasti třísel a na tzv. brazilskou depilaci, dále na podpažní jamky, tvář, krk nebo prsty na rukou nebo na nohou. Je vhodný 
i  pro citlivou pokožku. Balení obsahuje Roll-On a 10 depilačních pásků. 

Jak správně používat pastu Epil Beauty 
na depilaci předloktí, hřbetu ruky a prs-
tů? 

Před procedurou důkladně odmastěte po-
kožku čisticí pěnou Epil Beauty, vydenzi-
fikujte ji a usušte papírovým ubrouskem: 

• vezměte si potřebné množství pasty
• naneste cukrovou pastu na čistou od-

maštěnou pokožku ve směru proti růs-
tu chloupků (minimálně tři vrstvy v cel-
kové tloušťce přibližně 2 mm)

• prudce odtrhněte po směru růstu 
chloupků

• opakujte proceduru, dokud nedosáh-
nete kýženého výsledku 

• opláchněte kůži teplou vodou bez mýdla
• pokud na pokožce zůstaly jednotlivé 

chloupky, můžete je odstranit pinzetou 
• po proceduře naneste na pokožku 

zklidňující a zpevňující balzám s pan-
thenolem Epil Beauty 

Praktické rady pro depilaci obličeje

• v průběhu nanášení pasty lehce na-
tahujte kůži 

• nanášejte pastu na způsob úzkých 
proužků ve 3 až 5 vrstvách 

• při depilaci vždy lehce natahujte kůži 
pro menší bolestivost 

• hned po odebrání pasty silně zatlačte 
na depilované oblasti pro zmenšení 
bolestivých pocitů 

• pokud se pasta nalepila na pokožku, 
je možné ji odstranit pomocí neroze-
hřáté pasty (přibližně 5 ml) nebo po-
mocí speciálního papíru pro depilaci 

• účinek trvá 3-4 týdny
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PŘÍSTROJE PRO KOSMETIKU
Pomocníci kosmetických ošetření

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. 

SKIN SCRUBBER AT-335

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.  

DIAMANTOVÁ MIKRODERMABRAZE 
+ KAVITAČNÍ PEELING

AT-334 2v1

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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S NOVINKAMI V SORTIMENTU ÊTRE BELLE VÁS 
SEZNÁMÍ NOVÁ TECHNOLOŽKA DIVIZE BEAUTY,
PANÍ ERIKA DANIELOVÁ

PODZIMNÍ INSPIRACE PRO PLEŤ

Je tu podzim, horké dny jsou pryč a je potřeba kromě šatníku 
obměnit i přípravky v péči o pleť. Mám pro vás pár tipů jak si 
udržet pleť krásnou a zdravou i v tomto sychravém čase. 

Ale nejdříve bych začala svými zkušenostmi z praxe 
a školení.

Během školení v německém Fleinu jsem s týmem profesio-
nálních kosmetiček načerpala spoustu inspirace a zajímavých 
zkušeností. Na podzim a zimu bylo představeno mnoho novi-
nek značky être belle, luxusní ošetření z řady skinvision, Gol-
den Skin,  Black Caviar, purewhite, nové kaviárové a kolage-
nové  masky a z dekorativní kosmetiky nechyběly ani trendy 
v  líčení podzim-zima.

To vše jsme nadšeně předaly svým náročným klientkám, kte-
ré vždy od nás očekávají něco víc. A my jsme připraveny jim 
to nabídnout. Vzápětí také přišly první velmi pozitivní odezvy 
od našich klientek, což je pro nás to největší ocenění. Proto 
pohlaďte své klientky po duši a dopřejte jim na podzim luxusní 
ošetření Golden Skin, aby odcházely z Vašeho salonu s  po-
citem, že odbouraly napětí a stres, protože takové rituály jsou 
pro ně důležité. Vřele také doporučuji, abyste svým klientům 
připravili čistě mužskou záležitost Platinmen, nebo využili no-
vinku Black Caviar. V rámci řady platinmen můžete čerpat i  in-
spiraci na dárek, neboť řada nabízí úžasné balíčky. 

Golden Skin
Ta pravá luxusní péče pro podzimní období. Kombinace vyso-
ce účinných látek posiluje imunitní systém pleti a chrání ji před 
negativními vlivy životního prostředí. Výjimečná péče obsahu-
je kaviár, vitamín E, med, zlato, kyselinu hyaluronovou, arginin 
a látku Immucell. Vyvážená konzistence těchto látek nám při-

náší velice příjemný 
hedvábný pocit ple-
ti. Pleť je vyživená, 
vyhlazená, působí 
prozářeně a zdra-
vě. Dermatologické 
výzkumy potvrzují 
velmi dobrou sná-
šenlivost, vyhlazení 
a vyšší pružnost po-
kožky až o 38,5%. 
Dopřejte své pleti 
mladistvou svěžest 
s péčí Golden Skin.

Black Caviar Set  
Luxusní set je určený nejen pro muže, dodává úžasný pocit 
pleti a obsahuje celkem čtyři produkty s obsahem vzácného 
černého kaviáru. Je to koktejl namíchaný z minerálů, stopo-
vých prvků a proteinů, který zajišťuje pleti posílení, vyhlazení 
a hydrataci pokožky. Je zdrojem čisté energie. Specifický je 
účinek masky, která čím déle působí na pleti, tím více nečistot 
absorbuje. Famózní požitek Vám dodá také používání séra 
a krému, které se velmi dobře vstřebávají do pokožky, a tím  
završují kompletní péči.

Purewhite
Specifická péče splňuje požadavky pro bezchybnou pleť.  Pu-
rewhite je určená pro pleť s hyperpigmentací, stařeckými skvr-
nami i začervenalými jizvami po akné. Tento problém řeší stále 
více lidí, 30% lidí starších 40 let trpí poruchami pigmentace, a 
proto byl vytvořen specifický systém ošetření purewhite, jehož 
cílem je stimulovat tvorbu melaninu a zamezit jeho dalšímu 
stupňování. Pro navrácení bezchybného a svěžího vzhledu 
pleti. 

Erika Danielová,
hlavní technoložka être 
belle a Dr. med. Christine 
Schrammek pro ČR 

Na jaře letošního roku posílila náš tým Revolution Hair nová technoložka, paní Erika Dani-
elová. Vystudovala obchodní akademii a získala i vzdělání v rámci kosmetických a kadeř-
nických služeb. Má 13letou praxi v kosmetice (dosud spolupracovala s firmou Heitland, 
Alcina, être belle) a 4letou kadeřnickou praxi. Několikrát ročně se účastní školení v obou 
oborech. Provozuje dvě kosmetická/vlasová studia. I přesto, že je paní Danielová hodně 
pracovně vytížená, aktivně sportuje, má ráda fitness a in-line brusle. Ráda se učí novým 
věcem, zajímá se o trendy a novinky v oblastech kosmetiky, kadeřnictví a wellness. 
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BEAUTY SALON
Mgr. Zuzana Gaňová, Bytča

VIP salon 
être belle

Milé čitateľky,

nesmierne si Vážim ponuku od firmy Revolution Hair, vďaka kto-
rej Vám môžem predstaviť náš kozmetický salón. História nášho 
salónu sa začala písať už pred 25 rokmi, znie to až ne-
uveriteľne! Dovolím si povedať, že moja mama Veronika 
sa v práci kozmetičky stala jednou z priekopníčok tohoto 
krásneho remesla v Bytči, našom malom kraji na severe 
Slovenska.

Po ukončení strednej a neskôr aj počas vysokej školy, 
som sa aj ja stále prirodzene pohrávala s myšlienkou,  že 
by som mohla v tejto krásnej práci pokračovať a byť tak 
trochu jej nasledovníčkou. Nakoľko som od svojej mamy 
a zároveň staršej kolegyne za tie roky načerpala dostatok 
skúseností a cenných rád, vždy  som k tejto práci inklino-
vala. Nakoniec aj moje štúdium bolo z časti zamerané na 
oblasť  zdravotníctva, takže  aj tieto získané vedomosti 
využívam pri mojej práci.

V tomto období niekedy okolo roku 1998 sa začala aj 

naša spolupráca s kozmetickou značkou être belle. Náš 
salón prešiel kompletnou rekonštrukciou koncom roka 
2015, takže v čase, keď  budete v rukách držať toto  číslo Vášho 
obľúbeného časopisu,  práve oslavujeme  prvé výročie v novom 
prostredí.

U nás v salóne ponúkame množstvo kozmetických ošetrení. 
Okrem základných a bežných, ktoré nechýbajú určite ani u Vás, 
ponúkame aj prístrojové napr.: biostimulačný laser, oxygentera-
piu, dermabráziu, niekoľko druhov chemických peelingov, atď. 

Ku každej klientke/ovi pristupujeme  individuálne a s rešpektom. 
Snažíme sa jednotlivé ošetrenia prispôsobiť konkrétnym požia-
davkám a potrebám klienta a aktuálnemu ročnému obdobiu. Sa-
mozrejme, že nás teší  ich rozmaznávať a neustále prekvapovať. 

Medzi naše najobľúbenejšie ošetrenia patrí ošetrenie s kyseli-
nou hyalurónovou, Energy ošetrenie, ošetrenie s kaviárom a 24 
kar. zlatom a taktiež meridiánová masáž.

Práve nedávno som absolvovala vzdelávací seminár v Nemec-
ku priamo v školiacom centre être belle, kde nám ponúkli opäť 
množstvo nových zaujímavých produktov. Osobne ma zaujalo 
ošetrenie s novinkou purewhite a zlatá kaviárová maska.
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NOVINKA!
HYDRA POwER SET 
Hydratační set pro jednorázové použití sestává z hyaluro-
nové fleecové masky, hyaluronového denního a  nočního 
séra a denního a nočního krému. K dispozici také stojánek 
na 50 balení masek.  

Denní a noční sérum - vyplňující a vyhlazující aktivní pěstící 
sérum s trojím účinkem, obsahem kyseliny hyaluronové 
a látkou Quicklift, která působí na pleti jako lifting, avšak 
bez chirurgického zákroku. Quicklift obsahuje neviditelné 
vypínací matrice, které se rychle vstřebávají do pokožky 
a dodávají jí dlouhodobý vypnutý a pevný vzhled.

Intenzivní hydratační denní a noční krém - obsahuje 
aktivní hyaluronový komplex s trojím účinkem, který působí 
v inteligentním víceúrovňovém systému a dodává kyselinu 
hyaluronovou do různých vrstev pokožky. Hodnotný olej 
z  hroznových jadérek, který je bohatý na antioxidanty stejně 
jako jojobový olej a skvalen, vhodně celé složení doplňuje. 
Pleť je opticky vyhlazenější, plnější a vypnutější. Dochází 
k reaktivaci její mladistvé krásy.

Vďaka spolupráci s firmou Revolution Hair, 
ktorá nám zabezpečuje výborný servis 
a takisto pravidelné vzdelávanie vo forme 
rôznych školení a seminárov u nás na Slo-
vensku, v  Čechách, ale i v Nemecku, sa 
nám  darí zo značkou être belle  dosahovať 
vynikajúce výsledky pri ošetreniach, ale aj 
pri domácej starostlivosti o pleť.  V dnešnej 
dobe sa vyvíja kozmetický priemysel raketo-
vou rýchlosťou a my musíme byť vždy o krok 
vpred a pripravené informovať naše klientky 
o možnostiach, ktoré máme k dispozícii.  Prá-
ve značka être belle je tá, ktorá pravidelne pri-
náša na trh nové produkty, sleduje najnovšie 
trendy aj v dekoratívnej kozmetike. S obľubou 
ju používam pri profesionálnom líčení na rôz-
ne príležitosti. Vždy sa môžem spoľahnúť, 
že líčenie bude dokonalé a trvácne. V blízkej 
budúcnosti chceme rozšíriť ponuku našich 
služieb aj o permanentný make-up, peeling 
Green Peel® a pre tých, ktorí radi relaxujú 
ponúkneme ajurvédsku masáž.

Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať celému kolektívu Revolution Hair za vynikajúcu spoluprácu a teším sa, čo 
nové nám prinesie rok 2017.
          Vaša Mgr. Zuzana Gaňová

Paní Veronika, maminka Zuzany Gaňové, při práci. 
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ŠKOLENÍ ÊTRE BELLE V NĚMECKU 
Tři dny inspirace, zábavy i nových zkušeností
Ve dnech 12.-15. října 2016 se náš tým obchodních zástupkyň 
společně s našimi VIP klientkami vydal do sídla německé kosme-
tické firmy être belle. Ve Fleinu je školením prováděla zkušená 
školitelka, paní Petra Kruse. Ta představila našim dámám nejen 
novinky, které máme momentálně na trhu, ale také výrobky, kte-
ré se teprve značka être belle chystá uvést. Nezbytnou součástí 
školení byla také praktická cvičení, na kterých si klientky směly 
vyzkoušet ošetření v praxi. 

Paní Kruse seznámila klientky s inovovanou řadou purewhite, o které 
se více můžete dočíst na stranách 40-41, zaměřila se na řadu Skinvi-
sion, která nabízí jedinečné výsledky v péči o pleť, představila novinky 
ze speciální řady skin therapy a nadchla také prezentací na řadu s čer-
ným kaviárem Black Caviar, jejíž výrobky již také naleznete v našem 
sortimentu. 

Ohlasy klientek

V Nemecku bolo úžasne. Super školiteľka, výborný, odborný výklad od pani Kruse, aympatickí ľudia. Cítila som sa veľmi príjemne. Musím zdôrazniť, že vďaka úžasnému prekladu od sl. Kurhajcovej sme sa cítili ako jedna rodina. Všetko bolo jednoduchšie aj vďaka jej organizačným schopnostiam a aj jej priateľskému jemnému prístupu. S úžasným pokojným úsmevom či už k vedeniu, ale aj ku všetkým nám, ktorí sme tam boli, vybavovala pre nás každý deň mnohé  náležitosti. V neposlednom rade chcem poďakovať aj za zručného šoféra, ktorí nás bezpečne a rýchlo premiestňoval zo sídla firmy être belle každý deň aj viackrát. Veľká vďaka za všetko. Utvrdila som sa, že pracujem s veľmi kvalitnou kozmetikou. Ďakujem vedeniu, organizátorom i všetkým, ktorí sa na projekte podieľali. Som veľmi nadšená, že som sa mohla stretnúť a vymeniť si skúsenosti na školení s profesionálnymi a odborne znalými kozmetičkami, ktoré si uvedomujú, s akými kvalitnými produktami pracujú. Patrí Vám veľká vďaka.    
   Anna Luňáčeková
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Použití 

zlaté 
masky 

Golden 

Skin 
v praxi. 

Školení 
probíhalo v 
prostorách 

firmy être 
belle. 

Ráda bych Vám tímto chtěla poděkovat za pozvání na 
školení être belle v německém Fleinu. Od první chvíle 
jsem věděla, že jsem na správném místě. Vše bylo doko-
nale připravené - od dlouhé cesty po ubytování a hlavně 
učebna byla velmi profesionálně zařízena. Užila jsem si 
velmi celodenní teorii i praxi s úžasnou a neuvěřitelně 
vitální a zabávnou profesionálkou, paní Petrou Kruse. 
Ještě bych chtěla poděkovat naší paní tlumočnici Evičce 
za perfektní práci. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla 
školení zúčastnit. Těším se na nějaké příště. Děkuji. 

Iveta Gruberová 



Očima obchodních 
zástupkyň

Blíží se nám konec roku a je na čase ho mírně zrekapitulo-
vat... V lednu jsme společně odstartovali báječným setkáním na 
Seči se zástupci Revolution Hair, être belle, Dr. med. Christine 
Schrammek a v neposlední řadě s našimi váženými klientkami. 
Následovalo nesčetné množství kontaktů osobních i elektronic-
kých, školení na salónech i v našem školícím centru v Jeseni-
ci nebo Krkonoších, společně s naší novou školitelkou Erikou. 
V létě jsme absolvovali cestu letadlem do sídla společnosti Dr. 
med. Christine Schrammek v německém Essenu, kde byly oce-
něny klientky za dlouhodobou práci s touto kosmetikou a oce-
nění si mohly i osobně převzít. S profesionální školitelkou Jas-
mínou jsme si vyzkoušely nová ošetření, byly nám představeny 
novinky a inovace produktů a užily jsme si společně spoustu 
legrace.

Neméně zábavná a obohacující byla i poslední cesta do ně-
meckého Fleinu, sídla kosmetiky être belle. Zde nás opět při-
vítali všichni zaměstnanci firmy. Měli jsme možnost shlédnout 
celé zákulisí výroby. Pod vedením energické školitelky Petry 
Kruse, jsme si vyzkoušely nové produkty v ošetřeních řady pu-
rewhite a Black Caviar.

Oceňujeme i Váš zájem o facebookové stránky, které s námi 
sdílíte.

To vše je pro nás velkou výzvou do následujícího roku a věříme, 
že nám i nadále zachováte svou přízeň.

Děkujeme.
Váš tým obchodních zástupkyň
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Součástí školení byla i exkurze do výrobních prostor firmy. 



Paní Petra 
Kruse, 
školitelka 
être belle 
(uprostřed)

Klientky nebyly 
ochuzeny ani 
o slavnostní 
večeři. 
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Každá klientka získala po absolvování školení certifikát. 

Dámy si mohly 
vyzkoušet i 
ošetření pro muže. 
Na fotografii 
ošetření novou 
kaviárovou 
maskou Black 
Caviar. 
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NOVINKY ZE SVĚTA ÊTRE BELLE
Purewhite systém 

Bezchybná pleť je snem každé ženy. Pigmentové skvrny, stařecké 
skvrny, jizvy po akné a začervenání jsou však v rozporu s tímto 
ideálem krásy, a tak pleť často působí starším dojmem, než ve 
skutečnosti je. 

Bezchybná pleť jako porcelán 

Pokročilý systém purewhite od être belle splňuje požadavky na zdoko-
nalení pokožky a i pleť, kterou sužují problémy s pigmentací, může díky 
tomuto systému získat krásný čistý a svěží vzhled. Účinné aktivní látky 
rozjasňují pleť a chytře překrývají skvrny a nerovnoměrnosti pokožky. 
Díky  vyvážené kombinaci jedinečných účinných látek v jednotlivých 
výrobcích se podařilo vyvinout systém, který nadchne a jehož výrobky 
na sebe perfektně navazují. Často se při odstraňování pigmentových 
skvrn vydáváme špatnou cestou a snažíme se okolní pokožku extrém-
ně ztmavit, aniž bychom se cíleně zaměřili na zesvětlení pigmentových 
skvrn. Tím dochází ke stimulaci další produkce barevné látky - mela-
ninu a pleť se dále zbarvuje. Místo účinného zamezení problému tak 
dochází k jeho dalšímu stupňování. 

Starosti, zda se pleť využíváním purewhite systému okamžitě „vybělí“, 
však musíme rozptýlit. Narozdíl od samoopalovacích krémů, jejichž 
aplikací pokožka okamžitě „zhnědne“, jsou v systému purewhite vy-
užity přírodní substance, které pleť zesvětlují krůček po krůčku. Pleť 
pomalu získává bezchybný a svěží vzhled. Díky systému purewhite 
můžete postupně získat moderní světlou porcelánovou pleť.    

Barva pokožky a tendence pleti k opálení jsou závislé na množství 
existujícího melaninu, který je přirozeným pigmentem pleti. Sluneční 
UV paprsky však pronikají hluboko do pokožky, a tím mohou způsobit 
její poškození. Pro ochranu buněčných jader, a tedy i DNA, má tělo 
svůj vlastní obranný mechanismus: svrchní buněčnou vrstvu zbarvuje 
dohněda. Tyto buňky chrání pleť před škodlivými vlivy UV záření, do 
něhož se absorbuje sluneční světlo. Čím více dochází k produkci me-
laninu, tím více je pokožka opálená a tmavší. 

Melanin je produkován v melanocytech, speciálních buňkách, které se 
nacházejí v bazální vrstvě epidermis. Rychlost novotvorby melaninu je 
narušována klíčovými enzymy, tzv. tyrosinázemi. Ty jsou určujícím fak-
torem pro množství již existujícího a nově se tvořícího melaninu, který 
pak promění tyrosinázu, nacházející se v těle, na melanin. 

Stárnutím pleti, hormonálními změnami nebo jinými nepravidelnostmi 
se ale může stát, že se tyto enzymy v plné šíři rovnoměrně neodboura-
jí, čímž vzniká odlišná pigmentace. 

Pokožka 
poškozená 
pigmentací

Pokožka 
po použití řady 
purewhite

Melanocyt

Rohová vrstva

Kůže (epidermis)

Škára

Podkoží

U
V

B
 z

ář
en

í

Nejste sama

30 % lidí starších 40 let trpí poruchami pigmentace. V případě lidí star-
ších 50 let se jedná o 9 z 10 mužů i žen. U 10-20 % žen, které pravi-
delně užívaly hormony, se objevuje výrazná hyperpigmentace. Hnědé 
skvrny, ať už jsou způsobeny těhotenstvím, užíváním hormonů nebo 
UV zářením, se objevují hlavně v obličeji a na rukou. Představují este-
tický problém a z tohoto problému se často vyvine i problém psychický. 
Neboť horší než nebýt dokonalá je nedokonale se cítit. 

Aquarich
pro pokožku, 
hydratovanou 
do hloubky
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purewhite
Perlový noční krém 

Spolu s látkami O. D. A. White, 
CellActive White, SymWhite, 
derivátem vitamínu C a bisa-
bololem zabraňují účinné látky 
perlového nočního krému tvor-
bě melaninu během spánku 
a starají se o zesvětlenou pleť 
po probuzení. Přídavná účinná 
látka Detoxophan regeneruje 
pleť přes noc a aktivuje pleti 
vlastní detoxikační systém pro 
ochranu pokožky před škodli-
vými látkami a nepříznivými vli-
vy životního prostředí. Perlový 
noční krém můžete pro znatel-
né zklidnění pleti použít i jako 
masku, kterou necháte působit 
na obličeji 15-20 minut.

purewhite
Perlový krém 
na ruce 

Působení slunečního zá-
ření velmi často způsobuje 
zvýšenou pigmentaci také 
na rukou. Perlový krém 
obsahuje ověřené účinné 
látky O. D. A. White, Ce-
llActive White, SymWhite, 
derivát vitamínu C a bisa-
bolol, které na sebe per-
fektně navazují a zesvět-
lují pigmentové skvrny na 
rukou. Aktivní účinné látky 
kromě toho pečují také 
o  nehty a nehtové lůžko.   

Získejte bezchybnou pleť s novými přípravky 
purewhite

purewhite
Perlový denní 
krém s OF 50

Perlový denní krém 
s  ochranným faktorem 
50 představuje alter-
nativu k dennímu kré-
mu se stejnými účinky, 
ale s mnohem vyšším 
ochranným faktorem. 
Krém chrání před UV 
zářením a redukuje pig-
mentaci, způsobenou 
extrémním slunečním 
zářením. 

purewhite
Perlový ovocný 
peeling

V případě potřeby doporučujeme použít pu-
rewhite perlový ovocný peeling. Obsažená 
kyselina ovocná aktivuje slupovací proces 
pleti, díky čemuž dochází ke ztenčení roho-
vé vrstvy pokožky pro lepší účinnost bělících 
přípravků. Díky odstranění nečistot a šupinek 
získává pleť rovnoměrný a hladký vzhled. Pro 
neutralizaci pleti je potřeba nakonec nanést 
perlový koncentrát. 

purewhite 
Perlové osvěžující 
tonikum 

Po vyčištění pleti by se mělo na pokožku nanést osvěžující 
tonikum. To dodává pokožce úžasnou svěžest díky účinné 
látce Hydroviton a kromě toho obnovuje také její rovnováhu. 
Účinná látka Pentavitin podporuje hydrataci pleti a intenzivně 
působící výtažky purewhite systému jí poskytují vyrovnaný 
vzhled. Tonikum obsahuje rovněž účinnou látku CellActive 
White, která disponuje bělícími účinky. Perlové osvěžující to-
nikum představuje druhou fázi péče pro optimální zesvětlení 
pleti.

purewhite
Perlová čisticí 
pěna

Perlová čisticí pěna představuje prv-
ní fázi péče systému purewhite. Díky 
účinné látce Purisoft odstraňuje ne-
čistoty pleti velmi šetrným způsobem 
a pokožka je dále aktivně chráněna 
před nepříznivými vlivy životního pro-
středí. Čisticí pěna je ideálním zákla-
dem systému a optimálně připravuje 
pleť na zesvětlení. 

purewhite
Perlový koncentrát

Perlový koncentrát je koncentrovaný komplex účin-
ných látek s CellActive White, derivátem vitamínu 
C a látkou Aquarich. Produkt má trojí účinek: neu-
tralizuje pleť po ovocném peelingu, je vhodný pro 
koncentrované ošetření pigmentových skvrn a jako 
hydratační sérum působí po nanesení na tonizova-
nou pleť.

purewhite
Perlový denní krém 

Perlový denní krém je vhodný pro 
denní používání po aplikaci koncent-
rátu jako čtvrtá fáze. Krém obsahuje 
ochranný filtr, který působí proti ne-
příznivým vlivům slunečního záření. K 
zamezení syntézy melaninu dochází 
díky třem účinným látkám: O. D. A. 
White, CellActive White a SymWhite. 
O. D. A. White zabraňuje vzniku tyro-
sinu, CellActive White blokuje tyrosi-
názu a přenos melaninu a SymWhite 
zabraňuje syntéze tyrosinu a mela-
ninu. Vitamín C posiluje pleť zevnitř 
a stimuluje imunitní systém. Bisabolol 
zamezuje pigmentaci, která je způso-
bena záněty.  
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BLACK CAVIAR SET
Luxusní péče pro pleť 

S podzimem přichází na trh i luxusní set s názvem Black 
Caviar. Tento úžasný set obsahuje čtyři produkty (krém, sérum 
a dvě masky) a jak už název napovídá, jeho hlavní ingrediencí 
je kaviár, který je černým zlatem pro pleť. 

Něco o kaviáru... 
Kaviár je skvělým pomocníkem kosmetických přípravků díky svým výji-
mečným schopnostem. Chrání pleť před volnými radikály, regeneruje po-
škozenou pokožku, aktivuje obnovu buněk, zmírňuje hluboké vrásky, zvy-
šuje vitalitu a disponuje vyplňujícími, omlazujícími a regeneračními účinky. 
Mimoto je kaviár bohatý na stopové prvky, vitamíny a proteiny. Součástí 
proteinů z kaviáru je i látka Lipovitelin, která vyrovnává poškození buněč-
ných membrán, jež jsou způsobeny oxidačním stresem, posiluje bariéru 
pleti, podporuje reparační mechanismus kmenových buněk a zabraňuje 
známkám stárnutí. Vyzkoušejte všechny tři výrobky, nechejte se hýčkat 
a  brzy poznáte mimořádné účinky kaviáru na vlastní kůži!

Black Caviar
PERLY (sérum)

• účinné látky: kaviár, vilín 
• zvyšuje pružnost a elasticitu 

pokožky
• aktivuje obnovu buněk 
• vypíná tkáň 
• posiluje imunitní systém 
• poskytuje hloubkově účinnou 

hydrataci 

Black Caviar
KRÉM

• účinné látky: kaviár, med, ceramidy, 
revitalin 

• chrání před volnými radikály
• stimuluje látkovou výměnu 
• zmírňuje hluboké vrásky
• zvyšuje vitalitu 
• omlazuje, regeneruje

Black Caviar
MASKA

• účinné látky: kaviár, 
panthenol, aloe vera, 
kolagen, betain, kyselina 
hyaluronová 

• zklidňuje, uvolňuje
• zmírňuje hluboké vrásky
• zvyšuje pružnost tkáně
• hydratační „trezor“ pleti 

SPECIÁLNÍ INGREDIENCE: AKTIVOVANÉ UHLÍAktivované uhlí je dřevěné uhlí, které 
však nelze srovnávat s klasickým uhlím, 
které používáme na barbecue. Základ 
uhlí může tvořit rašelina, hnědé a černé 
uhlí, jádra z oliv, kokosové skořápky 
nebo bambus. Po výrobě dřevěného 
uhlí dochází k jeho aktivování. Poté je 
schopno absorpce, a může tak vstřebat 
nečistoty životního prostředí i pokožky. 
Čím déle je maska na pokožce, tím více 
nečistot může vstřebat. Neměla by však 
na pleti zůstávat, což je také důvod, 
proč využíváme uhlí pouze v masce. 
V kombinaci s  ostatními kaviárovými 
produkty představuje set zdroj čisté 
energie, proteinů, minerálů a stopových 
prvků. 

+ AKTIVOVANÉ UHLÍ
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Vylepšili jsme texturu i barvu kompakt-
ního setu na obočí. Nyní můžete upravit 
Vaše obočí vhodným barevným odstí-
nem, jenž odpovídá Vašemu typu. Od-
stíny kompaktního setu jsou přizpůso-
beny barvě vlasů. 

Pokud jste světlý typ, vyberte si odstín 
přírodní blond. Pokud jste tmavší typ, 
bude pro Vás ten pravý odstín přírodní 
hnědá.

Tmavší odstín z balení se perfektně 
hodí pro vnější linku obočí, která běží 
od kořene nosu směrem ke spánkům. 
Vždy kreslete jemné linky, které vypa-
dají jako drobné chloupky. Poté vyplňte 
obočí vybraným odstínem. Samozřej-
mě oba odstíny můžete i nakombinovat 
pro dosažení perfektní barvy. 

EYEBROw COMPACT
Set pro krásné obočí 
v nové kvalitě i barvách!

LIP VOLUME GLOSS
Hedvábně jemný lesk pro 
svůdný objem rtů

Účinná látka Volulip dodává rtům vícerozměr-
ný 3D efekt. Rty získají větší objem, dochází 
k aktivaci přirozené hydratace a rty působí 
viditelně plnějším a výraznějším dojmem. 
Hedvábná krémová textura lesku splývá se 
rty a zároveň poskytuje rtům jedinečnou péči. 

Nyní i v nových odstínech: Nude, Coral, 
Orange, Rapsberry.

DEKORATIVNÍ KOSMETIKA
Set na obočí a okouzlující lesk na rty
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NOVINKY DR. MED. 
CHRISTINE SCHRAMMEK 
Školení v Essenu 
Ve dnech 27.-29. července 2016 se účastnily naše klient-
ky a tým obchodních zástupkyň školení Dr. med. Chris-
tine Schrammek v sídle společnosti, Essenu. Během 
dvoudenního školení načerpaly novou inspiraci, získaly 
řadu dalších poznatků a mj. si užily i spousty legrace. 
Školení vedla paní Jasmine Grosch, kterou jsme mohil 
přivítat v  září také v Praze. Dámy se seznámily blíže 
i s novinkami, které pro nás chystá kosmetika Dr. med. 
Christine Schrammek v brzké době. O jedné z nich si mů-
žete přečíst také na stranách 46-47.

Síla medicínské krásy | Síla prírodní krásy

www.dr-schrammek.cz

ˇ



OŠETŘENÍ PRO MUŽE 
S kosmetikou Dr. med. Christine Schrammek
Kosmetika Dr. med. Christi-
ne Schrammek přichází se 
systematickou péčí zaměře-
nou na muže. Řada výrobků 
na sebe výborně navazuje, 
je jednoduchá na používání 
a vysoce účinná. Cílem ino-
vativních a na míru šitých 
pěstících přípravků je pomo-
ci pleti ke zdravému a  svě-
žímu vzhledu. V popředí 
vývoje výrobků stojí aspekt 
prevence problémů s pletí, 
ochrana pokožky i řešení 
různorodých pleťových pro-
blémů.

A jaké výrobky jsou v péči pro muže zahrnuty? 

GEL SUPER 
PURIFIANT 
Čisticí gel pro normální, 
mastnou a nečistou pleť 
s narušenou funkcí 

• bojuje proti 
nečistotám pleti 
a zabraňuje jejich 
tvorbě 

• hygienické 
používání, optimální 
dávkování 

• osvěžuje, chladí, 
čistí a zklidňuje

• optimální příprava na 
holení 

PURIFYING VITAL 
BALM 
Vyrovnávací péče 
pro dospělou pleť 
s nečistotami 

• anti-aging účinek 
a působení proti 
pupínkům v jednom 

• póry jsou zjemněny, 
pleť působí čistě a 
jasně, neleskne se

• dochází k zastavení 
tvorby zánětů

HYDRA MAXIMUM 
NIGHT CREAM 
Intenzivní noční péče 
pro dehydrovanou pleť

• zlepšuje hydrataci 
pokožky přes noc

• posiluje bariérovou 
funkci kůže díky 
vyživujícím olejům 

• pleť je znovu 
sametová, svěží 
a vypnutá 

• zanechává 
rovnoměrný, 
hladký a svěží 
vzhled pleti 

ENERGY POwER
Ampule pro unavenou 
pleť s nedostatkem 
vitamínů 

• koncentrát účinných 
látek a vitamínů 

• efektivní 
antioxidační 
ochrana

• pleť je osvěžená, 
získává hladký 
a vitální vzhled plný 
energie

• aplikátor umožňuje 
cílené nanášení 
také na vrásky 

1. čištění 

3 kroky = optimální účinek 
Délka trvání: méně jak 5 minut

DAILY HYDRA 
MAXIMUM │ SPF 20
Denní hydratační péče 
s OF 20

• intenzivně zásobuje 
pleť hydratací 

• chrání před 
poškozením, 
způsobeným UV 
zářením a volnými 
radikály

• lehká textura, která 
se ihned vstřebává 

2. extra péče 3. závěrečná péče
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EXKLUZIVNÍ NOVINKA DR. MED. CHRISTINE 
SCHRAMMEK Time Control RetiNight Essence
Pleť je nejvíce aktivní v noci - klesá tep, snižuje se 
krevní tlak a tělo odpočívá. Díky těmto pozitivním účin-
kům spánku získává náš organismus větší schopnost 
stimulovat regenerační procesy kůže. Zvyšuje se rych-
lost dělení buněk a tvoří se nová vlákna pojivové tká-
ně. Primárně během noci se snižuje také počet volných 
radikálů, které jsou považovány za jednu z hlavních 
přičin stárnutí pleti. Tzn. rčení „krásná během noci“ 
opravdu platí. Avšak se vzrůstajícím věkem se snižuje 
vlastní regenerační schopnost pokožky. Aby se spá-
nek stal skutečnou zkrášlující procedurou, je zapotřebí 
pleti pomoci. 

„Řada Time Control využívá 
látky, které jsou doporučovány 
Společností pro dermofarma-
cii. Tyto látky byly vědecky vel-
mi dobře prověřeny, jsou vyso-
ce účinné a výborně tolerantní 
k pleti. S novým přípravkem 
Time Control RetiNight Essen-
ce je možné dopřát Vaší pleti 
zkrášlující regenerační spá-
nek. Když se podíváte násle-
dující den ráno do zrcadla, vý-
sledkem bude mladší a zářivá 
pleť. Již mnoho let jsou séra s 
obsahem vitamínu A standar-
dem, ale všechny retinoly jsou 
citlivé na kyslík a  světlo. Do-
konce mohou na kyslík a svět-
lo zcitlivět i pokožku. Z tohoto 

důvodu se doporučuje aplikace přes noc.“ 

Pěstící rituál
24h péče pro nádhernou pleť
Ráno: vyčistěte pleť se SUPER SOFT CLEANSER a SUPER RICH TONIC, použijte TIME CONTROL sérum, TIME CONTROL oční krém a TIME CONTROL denní krém. 

Večer: vyčistěte pleť se SUPER SOFT CLEANSER a SUPER RICH TONIC, použijte TIME CONTROL RetiNight Essence, TIME CONTROL oční krém a TIME CONTROL noční krém. 
Speciální tip: rozmazlovat svou pokožku  můžete také díky kombinace TIME CONTROL RetiNight Essence s intenzivní maskou TIME CONTROL. Pleť bude působit výrazně odpočinutějším a hladším dojmem.

Vitanol® Bio 
pomáhá podpořit buněčnou 
aktivitu a stimulovat syntézu 
kolagenu. 

Vitamín A 
pomáhá stimulovat tvorbu  nových 
pleťových buněk, potlačuje redukci 
kolagenu.

AquaxylTM

dodává hydrataci, 
podporuje růst syntézy 
kyseliny hyaluronové 

MatrixylTM 

3000
podporuje vlastní 
regenerační schopnost 
pleti, zlepšuje strukturu 
vláken

Dr. med. Christine 
Schrammek-Drusio,

-26 % 
redukce 
hloubky vrásek 

-11 % 
redukce 
objemu vrásek

+18 
zvýšená 
elasticita 
pleti 

Kosmetika Dr. med. Christine Schrammek: 
• rodinná značka s tradicí 
• první německá medicínská značka
• tvůrce GREEN PEEL® originálního bylinného 

peelingu 
• tvůrce BLEMISH BALM 
• MADE IN GERMANY
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dermatoložka, alergoložka 
a expertka na anti-aging



Výjimečná 
anti-aging 
péče
Založená na posledních 
vědeckých výzkumech 
v oblasti stárnutí pleti

anti-aging

hydratace

vědecky potvrzeno

působí přes noc

luxusní výrobek

Síla medicínské krásy

www.dr-schrammek.cz
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Revolution hair vás zve na 

PODZIMNÍ relax V LÁZNÍCH PIEŠtany

Termín: 25.-28. 11. 2016
Místo:   SPA Hotel SPLENDID, Piešťany,   
   Slovenská republika

Hosté z Itálie:  Gigi Gandini
  Annarosa Pasa
  Omar Garbin 
  Mimmo Laserra - ALFAPARF  

+ tým AGP z České a Slovenské republiky

Program: 
od 14.00 h ubytování, první procedury, 
v 19.00 h welcome drink

novinky, módní trendy 
v barvení, PIGMENTS SHOW 
ALFAPARF

AGP módní trendy podzim/
zima 2016/2017 STEP BY STEP 
na cvičných hlavách 

25. 11. 2016
PÁTEK 

26. 11. 2016
SOBOTA 

27. 11. 2016
NEDĚLE 

28. 11. 2016
PONDĚLÍ 

s italskými módními trendy AGP podzim/zima 2016/2017

AGP módní trendy podzim/
zima 2016/2017 STEP BY STEP 
na cvičných hlavách 
ve 14.00 h předání diplomů

ˇ

Zveme Vás na seminář do SPA hotelu SPLENDID 
v Piešťanech, který se nachází v lázeňském areálu 
na Kúpelnem ostrově. Slovenské léčebné koupele 
a. s. spolupracují s univerzitami a zdravotnickými 
institucemi. Více jak 100 let patří k předním 
evropským léčebným lázním. 

LéČIVé SIRNé BAHNO jE ZLATEM 
A MINERÁLNÍ VODA LéČIVOu PERLOu 

PIEšťAN!

PIGMENTS PARTY

Podzimní AGP bude obohaceno také o úžasnou Pig-
ments party, která nadchla diváky již v mnoha ev-

ropských zemích. Na pódiu vystoupí a předvede své 
kadeřnické umění společně s našimi technology italský 
vlasový stylista značky Alfaparf Milano, Mimmo Laserra.   
Mimmo své zkušenosti získával ve Florencii, poté okouz-
lil Paříž a svou kreativní tvorbu dále rozvíjel ve městěch 
jako New York, Madrid, Moskva, Buenos Aires nebo Rio 
de janeiro. V současnosti působí v Římě. jeho heslem je 
„Vášeň a jistota“ a jeho tvorba a životní filozofie z něj činí 
jednoho z nejlepších vlasových stylistů světa.


