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FRENCH
GLOSSING
Nová salónna služba pre dokonale

prepojenú farbu s exkluzívnou starostlivosťou gloss

METALAkéDETOX
sú vaše dojmy

z radu na neutralizáciu kovov vo vlasoch

SOCIÁLNE
SIETE
Prečo je digitálny svet dôležitý
a ako sa v ňom orientovať

[Metal Detox]
O 87 %* menšia lámavosť,
spoľahlivý farebný výsledok.

Viac sa o protokolu
Metal Detox dozviete
na CZ.LOREALACCESS.COM

* Inštrumentálny test: prípravná starostlivosť Metal Detox + technická služba + šampón + maska.
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E D I TO R I A L

Milé kaderníčky,
milí kaderníci,
vážení priatelia,

ďalší neobvyklý rok sa blíži k svojmu koncu a my dúfame, že
ten nasledujúci bude ústretovejší a príjemnejší nielen pre
kadernícke remeslo. Ďakujeme za vašu priazeň a za to, ako
sme spoločne zvládli ďalších dvanásť mesiacov v tomto
neľahkom období. Ste naozaj úžasní.
Všetci si zaslúžite náš obdiv za to, ako súčasnú situáciu
zvládate. Viacerí ju dokonca využili ako príležitosť vylepšiť si
salón alebo rovno na zmenu priestorov. Inšpirujúce príbehy
nájdete na stranách 12 až 15. Mnohí z vás ste tiež pokračovali v rozširovaní znalostí prostredníctvom najväčšej digitálnej vzdelávacej platformy pre kaderníkov Access. Podrobnejšie o nej píšeme na stranách 6 a 7.
Ani my sme nezaháľali a pripravili sme pre vás novinky! Tou
najväčšou je nová salónna služba French Glossing pre dokonale prepojenú farbu, o ktorej sa dozviete viac na stranách
8 a 9. Nesmieme zabudnúť ani na limitovanú edíciu profesionálnej parnej žehličky SteamPod, ktorá vznikla v spolupráci so značkou Barbie – ako inak než v ružovom prevedení.
Alebo sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa vám pracuje
s Metal Detox? Tak si nalistujte stranu 22. Aj toto číslo časopisu Professionnel je plné zaujímavých informácií a veríme,
že si jeho čítanie užijete.

Radi by sme sa na tomto mieste poďakovali za neuveriteľnú
tridsaťročnú spoluprácu salónu K98 z Mariánkych lázní.
Jeho majitelia, pani Růžena Klatová a pán Josef Klat, tento

ĎAKUJEME!

rok odchádzajú do zaslúženého dôchodku a my im prajeme
veľa šťastia v ďalšej životnej kapitole.

Za celý tím L‘Oréal Professionnel vám prajeme
krásne a pohodové vianočné sviatky a šťastný
nový rok plný zdravia, síl a nádeje.

PROFESSIONNEL newsletter | periodicita: občasník | číslo 2/2021 | distribúcia: Česká
republika | vydávateľ: L’Oréal CZ, Plzeňská 11, 150 00 Praha 5, IČO 604 91 850 | miesto
vydania: Praha | datum vydání: 12/2021 | evidenčné číslo MK ČR E 20980
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S E R I E E X P E RT

SERIE EXPERT:

5 hviezdnych
produktov vlasovej
starostlivosti

Nový Serie Expert od L´Oréal Professionnel je bez zveličovania technologickým priekopníkom vo vlasovej starostlivosti. Táto vlasová kozmetika, ktorú vytvorili profesionáli pre profesionálov, sa pýši moderným
zložením, je udržateľnejší a prináša dokonalý profesionálny účinok pre
všetky typy vlasov. Do 11 špecializovaných radov Serie Expert patrí
celkom 88 produktov. Sú rozdielne, ale aj napriek tomu majú niečo
spoločné. Všetky obsahujú tie najúčinnejšie technológie, ktoré prinášajú najlepšie technologické účinky pri každej službe – farbenia, balayage
aj zosvetľovania.
A my vám dnes predstavujeme päť najobľúbenejších a najpredávanejších, hviezdnych produktov vlasovej starostlivosti Serie Expert pre
najčastejšie potreby vlasov vašich klientok a klientov.

Multifunkčný olejček Absolut Repair 10-v-1
obohatený o olej z pšeničných klíčkov poskytuje normálnym až scitliveným vlasom
ochranu a dodáva im výživu, lesk aj disciplínu.
Šampón Vitamino Color je skvelým
pomocníkom pre lesk, krásu, oživenie odtieňa a ochranu farbených
vlasov medzi návštevami salónu.

Ľahká zlatá maska Absolut Repair
s gélovo-krémovou textúrou poskytuje okamžitú regeneráciu na mieru
bez zaťaženia vlasov.

Šampón

Metal

Detox

Multifunkčná bezoplachová
Blow

Dry

zaručuje spoľahlivý fa-

starostlivosť

rebný výsledok pre služ-

Fluidifier s dlhotrvajúcim

by

balayage

účinkom zaistí vlasom ter-

a zosvetľovania tým, že

moochranu až do 230 °C,

šetrne odstraňuje kovy

dodá im výživu, lesk a uľahčí

z vlasových vlákien.

fúkanú.

farbenia,

#SERIEEXPERT2021
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L’ O R É A L ACC E S S

Vzdelanie dostupné
po pár kliknutiach
Access je najväčšia vzdelávacia digitálna platforma pre
kaderníkov na svete tvorená profesionálnymi kaderníkmi.
Predstavuje pohodlný spôsob, ako zistiť všetko, čo potrebujete vedieť o najnovších produktoch a službách L‘Oréal
Professionnel, navyše v užívateľsky priateľskom formáte.
Profesionálne vzdelávanie nikdy nebolo jednoduchšie
a príjemnejšie!
Len pár kliknutí vám stačí na to, aby ste získali prístup
k technologickým a praktickým znalostiam školiteľov
i umeleckých kaderníkov vo forme vzdelávacích modulov,
videonávodov alebo webinárov.
Novinkou sú vzdelávacie plány, ktoré vám uľahčia
orientovať sa v obsahu platformy. Vďaka nim získate
rýchly a jednoduchý prístup ku všetkým dostupným
školiacim materiálom k jednej konkrétnej téme. Vyskúšajte
vzdelávací plán pri French Balayage alebo Metal Detox
alebo vzdelávací plán k našej novinke French Glossing.
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Prečo Access:

Obsah je vyvíjaný spoločne s top svetovými i lokálnymi umeleckými
kaderníkmi.
Ponúka široký tematický záber od najnovších trendov cez produktové
novinky až po manažment podnikania a ďalšie rady z praxe.
Môžete sa vzdelávať kedykoľvek a odkiaľkoľvek – platforma je
dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Funguje na mobile, tablete aj počítači.
Ku všetkému, čo chcete vedieť o určitej téme, sa dostanete na jedno
kliknutie vďaka vzdelávacím plánom.

Čo získate:

Profesionálne rady, tipy z praxe a návody od českých, slovenských
i svetových kaderníkov,
ako prvý sa dozviete o uvedení produktových noviniek,
praktické podklady a materiály,
medzinárodné aj lokálne videá pre inšpiráciu,
pomoc s rozvojom podnikania aj s vedením tímu.

Chcete mať neobmedzený prístup k vzdelávaniu
od L‘Oréal Professionnel? Zaregistrujte sa
a okamžite si môžete začať rozširovať svoje
znalosti a vedomosti.
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F R E N C H G LO S S I N G

L’Oréal Professionnel

French
Glossing
PREPOJENÁ FARBA
A MAXIMÁLNY LESK

Zoznámte sa s French Glossing, novou farbiacou salónnou
službou od L’Oréal Professionnel pre dokonale prepojenú farbu s exkluzívnou starostlivosťou gloss, perfektné
krytie odrastov aj bielych vlasov a nádherný lesk. Okrem
toho vás poteší celkom nový Clear a osem odtieňov ikonických farieb Dia light.
Dvojfázová profesionálna technika French Glossing je
inšpirovaná francúzskym know-how a prináša perfektnú
kombináciu farbenia odrastov a maximálneho lesku
v dĺžkach bez zaťaženia. Služba dokonale neutralizuje
všetky farebné štýly a zároveň vlasy do hĺbky vyživuje.
Tento výsledok je možné dosiahnuť výhradne v salónoch.

Krok 1:

Permanentná farba pre dokonalé kry-

tie odrastov s farbami Majirel alebo iNOA.

Krok 2:

Kyslé gloss tónovanie s Dia light v dĺž-

kach na oživenie farby, viditeľne lepšiu kvalitu
a výživu vlasov a pre vysoký lesk bez zaťaženia.

Základný
pilier Dia light
Služba French Glossing je založená na exkluzívnej technológii Dia light, ktorá je veľmi šetrná k vlasom. Farby
s rovnakým názvom neobsahujú amoniak, dodávajú
o 30 % väčšiu výživu*, vydržia až počas šiestich týždňov*
a skvele kryjú biele vlasy. Vďaka kyslému pH je vlasové
vlákno dvakrát lesklejšie a nežiaduce odlesky sú neutralizované. Jedinečná gélovo-krémová textúra farieb
Dia light zaručuje jednoduchú aplikáciu a v porovnaní
s tekutým zložením má extra ošetrujúce účinky.
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*Inštrumentálny test

Čo je nové
Clear je teraz k dispozícii v novom výhodnom 250 ml balení.
Nariedi daný odtieň a vďaka primiešaniu do zmesi Dia light jej
dodá lepšiu tekutejšiu konzistenciu pre jednoduchšiu a rýchlejšiu
aplikáciu s väčšou kozmeticitou na farbených vlasoch.
Nové obaly prinášajú nový a viac intuitívny vzorkovník, ktorý
obsahuje odtiene Dia light v harmónii s odtieňmi Majirel.
Dia light má 8 nových odtieňov, od najtmavších po najsvetlejšie,
ktoré dopĺňajú našu farebnú škálu: 3/5,11/5,20/6,35/7,3/8,43/
9/9,2.
Zloženie Clear sa lepšie oplachuje, čo ušetrí až 1/3 vody** pri
každej službe.
Farba je recyklovateľná a vyrobená z 95 % recyklovaného
hliníka. Uzávery*** a kartón sú celkom recyklovateľné a vyrobené
z recyklovaných materiálov.

Aj v prípade French Glossing
myslíme na našu filozofiu
udržateľnosti – služba je
koncipovaná tak, aby šetrila
vodu aj energiu

French Glossing predstavuje nové poňatie základného protokolu s exkluzívnym gloss tónovaním pre
výslednú odstupňovanú farbu a vyživené vlasy.
Služba je k dispozícii v salónoch od októbra.
Neváhajte a ponúknite ju svojim klientkam.

**Inštrumentálny test, množstvo vody použité na oplachovanie dĺžok v porovnaní s iNOA. ***S výnimkou pigmentov a aditív.
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STEAMPOD

Len ružová to môže byť... Vďaka spolupráci značiek L’Oréal
Professionnel a Barbie vznikla limitovaná edícia profesionálnej
parnej žehličky SteamPod, ktorá je od októbra k dispozícii
v Salónoch Expert v typickej „farbe Barbie“ – ružovej.
Obe tieto ikonické značky stelesňujú podobné hodnoty a jednotvárnosti rozhodne nefandia. Oslavujú rozmanitosť krásy
a pohrávajú sa so štýlmi tak, aby vystihli každú náladu. Preto
bolo nadviazanie spolupráce logickým krokom.

Limitovaná edícia

SteamPod
a Barbie

SteamPod umožňuje upraviť všetky typy vlasov a vytvoriť nekonečné množstvo účesov, ktorými hýria aj bábiky Barbie, navyše
šetrným spôsobom aj pri nízkej teplote. Zaručuje o 91 % menšie
poškodenie* vďaka pare a zabudovanému hrebienku. SteamPod
zaručí vždy perfektný výsledok či už ide o rovný účes, objemné
vlny alebo nedbalý messy-štýl.
Tenšia a ľahšia žehlička SteamPod 3.0 má zabudovanú nádržku
na vodu aj hrebienok, otočný kábel a vyznačuje sa charakteristickým ružovým dizajnom. Súčasťou balenia je ružové, teplovzdorné puzdro na jednoduché prenášanie.
Barbie x SteamPod umožňuje každej žene dosiahnuť nekonečné
množstvo účesov vďaka sile pary odetej do ružovej, ktoré im
dodajú sebavedomie pri každej príležitosti.
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* Inštrumentálny test po 15 použitiach, SteamPod 3.0 vs. SteamPod 3.0 bez pary a hrebienku.

Triedime
pre krásu

T R I E D I M E P R E K R ÁS U

Triedime pre krásu, trieďte s nami! V L´Oréal Professionnel
nám záleží na svete okolo nás, a preto sme sa zapojili
do novej iniciatívy Triedime pre krásu. Zaradili sme sa tak
k ďalším 14 kozmetickým značkám skupiny L´Oréal, ktoré
aktívne podporujú triedenie obalov kozmetických produktov.
Pilierom tejto kampane je vzdelávací web triedimeprekrasu.sk,
ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o triedení odpadu
z hygienických a kozmetických prípravkov. Akcia prebieha
v spolupráci s autorizovanou obalovou spoločnosťou
EKO-KOM a zapojiť sa môžete aj vy nielen samotným
triedením, ale aj šírením povedomia o tejto problematike
medzi svojich klientov a klientky.

Aké výhody
prináša triedenie obalov?
Šetrenie prírodných zdrojov,
obmedzenie emisií skleníkových plynov,
vytváranie pracovných miest.

Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou fungovania spoločnosti
L´Oréal. A pretože obaly hrajú v celkovej ekologickej stope kozmetického prípravku podstatnú úlohu, zaviedol L´Oréal už v roku
2007 stratégiu udržateľného balenia založenou na troch pilieroch:
Respect (brať ohľad), Reduce (znížiť) a Replace (nahradiť). Zároveň
sa spoločnosť zaviazala do roku 2030 znížiť množstvo obalov
o 20 % a zaistiť, aby 100 % plastových obalov pochádzalo z recyklovaných alebo obnoviteľných zdrojov. Do roku 2025 má byť 100 %
všetkých obalov doplniteľných, znovu použiteľných a recyklovateľných či kompostovateľných.
Prostredníctvom iniciatívy Triedime pre krásu podporuje L´Oréal
Professionnel vzdelávanie svojich spotrebiteľov v oblasti udržateľných kozmetických postupov a v obehovej ekonomike triedenia
odpadu z obalov. Trieďte pre krásu (a našu planétu) s nami.
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SA LO N N E WS

Nová kolekcia z dielne kaderníka Pavla Krupníka nazvaná Moja prvá 2020
vznikala súčasne s dokončovaním vlastného salónu Krupnik, ktorý sídli
v pražských Nuslích.
Kolekcia kladie dôraz ako na jemnosť a detail vo vlasoch, tak na vyjadrenie
extravagantného ja. Na dvoch modelkách ukazuje, že každá žena môže mať
dve rôzne tváre a poskytuje dva odlišné pohľady na vlasy.
Pavel je dlhoročným školiteľom a štylistom Tecni.Art L´Oréal Professionnel.
Skúsenosti zbieral napríklad v salóne Petra Měchurová a počas svojej
kariéry mal možnosť asistovať svetoznámym kaderníckym esám ako sú
Pierrick Beringer, Jeremy Blanc alebo Min Kim. Pavel vystupuje na medzinárodných kongresoch a vedie kadernícke školenia v Českej republike aj
na Slovensku.

pavelkrupnikk
www.krupnik.cz

SA LO N N E WS

S láskou
k prírode

Ekológia a udržateľnosť sú témy, ktoré hýbu svetom, vrátane toho
kaderníckeho. Čo preto môžeme urobiť v salónoch? Z vlastnej skúsenosti vieme, že stačí skutočne málo. Začnite s triedením odpadu.
Ako na to? Postačí niekoľko košov s ceduľkami s jednoduchým
návodom a je to. V rámci salónu to môže byť dekoratívna nádoba,
váza, taburetka s úložným priestorom a ďalšie pomôcky, fantázii
sa medze nekladú. Pod hlavičkou „láska k prírode“ to ide veľmi
jednoducho. Kontajnery na triedený odpad sú už takmer na každom
rohu v mestách a obciach a každý pozná pojem „zberný dvor“.

Vraví sa, že najlepšie je začať od nuly, a preto sme sa do toho
pustili od úplného začiatku. Z presnej evidencie všetkých úkonov
v salóne vyplýva, že sme v roku 2020 odbremenili prírodu
od 2 800 túb a škatuliek od farieb a spotrebovali sme 215
fľaštičiek oxidačného prostriedku, ktoré sme vytriedili a dali si
tú námahu a odviezli do zberných surovín. Kto z vás si dokáže
predstaviť, koľko skúmaviek, škatuliek a prázdnych fľaštičiek od
oxidačných prostriedkov sa za 16 rokov existencie salónu nazbieralo? K tomu pridajte ďalšie veľké množstvá: všetky kartóny
a papiere od tovaru, plastové nádoby od denných obedov,
plastové fľaše od vody, všetky hliníkové a sklenené nádoby od
stylingových prípravkov, všetky fľaštičky od šampónov a masiek
spotrebovaných v salóne. Myslím, že jeden zberný dvor by nám
na to nestačil.
Je skvelé, že v rámci školských aktivít prebiehajú rôzne kampane,
semináre, stretnutia pre deti, aby sa zábavnou formou naučili
správnym návykom, ktoré im v neskoršom veku pomôžu triediť
a oddeľovať s úplnou samozrejmosťou. Na záver by som veľmi
rád spomenul krásnu detskú pesničku od Smejka a Tanculienky autora Jaroslava Mottla s názvom „Bez plastu“, s krásnym
a chytľavým refrénom:

Ďakujeme všetkým,
ktorí nám umožnili podeliť sa o tieto zážitky.
Jozef Kmeť, manažér SALON de PARIS

„Tak to skúsme bez plastu,
stromy z plastu nerastú.

www.salondeparis.sk

Zachovajme ozajstnú
čistú a krásnu zem
bez plastu, a keď drobci
vyrastú, zdedia po nás
ozajstnú čistú krásnu zem.“
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Martin
Kováč
Hair Design
Už to budú takmer dva roky, čo svet postihla pandémia Covid, zmenila jeho doterajšie fungovanie a veľmi výrazne ovplyvnila aj kadernícke odvetvie. Teší nás, že aj
napriek tomu všetkému vás neopúšťa pozitívny prístup a veľa z vás dokonca túto
situáciu využilo na rozširovanie znalostí a zručností alebo na vylepšenie salónu. Ako
napríklad Martin Kováč z Plzne, ktorý počas jarnej covidovej situácie presťahoval
svoj salón do nových priestorov.
Martin sa kaderníckemu remeslu profesionálne venuje 9 rokov. Odmalička ho bavilo
česať sestry a vedel, že je to pre neho to pravé. Ako sám hovorí, robiť ženy krajšími
a šťastnejšími je jeho každodenné poslanie. Vlastný salón v Plzni prevádzkuje od
roku 2015.
Jarné mesiace roku 2021, keď boli salóny zatvorené, využil Martin na presťahovanie salónu do väčších priestorov. Čo ho k tomu viedlo a ako všetko prebiehalo?
„Novinkou je, že so mnou začala pracovať moja sestra Renáta, ktorá aktuálne prijíma nové klientky, keďže moja kapacita je už plne obsadená. A ukázalo sa, že pôvodný
salón nie je pre dvoch kaderníkov vyhovujúci. Preto sme sa museli poobzerať
po niečom novom. Som šťastný, že sme to pravé miesto nakoniec našli. Nachádza
sa v historickom centre Plzne v krásnej novej výstavbe kúsok od Námestia Republiky.
Je to krásny a čistý priestor s rozlohou 144 m2 a krásnou terasou, kde môžu klientky
relaxovať,“ pochvaľuje si Martin Kováč. „V priebehu apríla, mája a časti júna sme
priestory zrekonštruovali a koncom júna bol salón pripravený na otvorenie. Bolo
to náročné obdobie, pretože kvôli Covidu sme nemohli pracovať a keď už nás
začiatkom mája otvorili, tak ja som zároveň rekonštruoval nový salón. Som rád,
že mám okolo seba úžasných ľudí, ktorí mi so všetkým pomohli,“ dodáva.
Ako na túto zmenu reagovali vaše klientky?
Klientky sú nadšené a ja s nimi. Spätná väzba je pre mňa veľmi dôležitá a ja si vážim
každú pozitívnu aj negatívnu reakciu. Pozitívne reakcie ma utvrdzujú v tom, že svoju
prácu robím, ako najlepšie viem, a ak sa nájde negatívna reakcia, tak urobím všetko
preto, aby nabudúce žiadna nebola.
Na čo ste za posledný rok najviac hrdý?
Najviac hrdý som na nový salón a aj na moju sestru Renču, ktorá so mnou pracuje
a ja by som jej chcel touto cestou poďakovať.

MARTIN KOVAC HAIR DESIGN
www.martinkovachairdesign.cz
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Salon Alena
Tri úspešné dekády dejvického kaderníctva
Takmer neuveriteľné 30. výročie oslávil na jeseň pražský Salón Alena. Ako vraví majiteľka
a zakladateľka Alena Suchomelová, začiatky neboli veľmi ľahké, ale postupne si dejvický salón
začal budovať svoje meno aj vernú klientelu. Spoločne strávené tri dekády zavŕšili 14. októbra
v roku 2021 oslavou v priestoroch salónu.
Ako vlastne začal a pokračoval príbeh vôbec prvého súkromného kaderníckeho salónu
v Prahe 6? Alena Suchomelová spomína, že prvý priestor otvárala v bývalej práčovni
na ulici Národnej obrany v roku 1991. „Vtedy to nebolo vôbec jednoduché, salón sa zariaďoval,
ako sa len dalo. Nábytok vyrobil manžel a rekonštrukcie priestoru sa tiež robili svojpomocne
okrem elektrických rozvodov a inštalatérskych prác. Spomínam si, že prvý deň prichádzalo
veľa klientov, niektorí dokonca len zo zvedavosti. Ďalšie dni, mesiace a roky sa museli všetci
veľmi snažiť a pracovať, aby sme si v Prahe 6 vybudovali dobé meno. Klientela sa postupne
rozrastala tak, že nám začal byť pôvodný priestor po 13 rokoch malý.“
Majiteľka preto začala hľadať niečo väčšie v Dejviciach, čo sa jej nakoniec podarilo. Pred 17 rokmi tak otvorila salón na Bachmačskom námestí, kde bolo miesto aj pre ďalšie služby ako sú kozmetika, masáže,
pedikúra a manikúra. Salón Alena sa stal v Dejviciach jedným z najznámejších,, navyše s veľmi dobrými recenziami. Jedným z dôvodov je,
že majiteľka okolo seba mala a stále má ľudí, ktorí svoju prácu milujú
a odovzdávajú jej všetko. „V salóne od začiatku pracujeme s produktmi L´Oréal Professionnel a všetci sa tiež školíme v akadémii s rovnakým
názvom. Vďaka tomu máme vždy prehľad o novinkách v odbore,“ dodáva.
„Pretože sa nám v podnikaní darilo, pred 9 rokmi sme otvorili ešte
pobočku - Štúdio Alena – na Černokosteleckej ulici v Strašniciach. Mám
radosť, že aj tam sa nám darí skvelo. Štúdio je síce menšie, ale ponúka
tiež všetky služby a má verné klientky. Aj po 30 rokoch a po zatváraní
salónu v covidovom období nás naša práca a stretávanie sa s klientkami teší,“ uzatvára Alena Suchomelová.

salon.alena.praha
www.salon-alena.cz
DECEMBER 2021
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Metal Detox
je láska na
prvý dotyk
Kaderníčka Blanka Lošťáková z Olomouca je nadšenou fanúšičkou tohtoročnej
novinky Metal Detox a je to vidieť aj na jej obchodných výsledkoch – je totiž
najúspešnejšou predajkyňou tejto služby i produktov pre následnú domácu
starostlivosť. Čo stojí za jej úspechom? A prečo nedá dopustiť na prevratnú novinku, ktorá neutralizuje kovy vo vlasoch? Nechajte sa inšpirovať jej príbehom.
O Metal Detox sa Blanka dozvedela prostredníctvom sociálnych sietí na jar,
ešte skôr, ako bol rad v Českej republiky oficiálne uvedený na trh. Zisťovala si
všetky dostupné informácie a bola tiež jednou z prvých kaderníčok, ktorá si
kompletný protokol do salónu objednala a aj vyskúšala. Výsledok ju okamžite
presvedčil – okrem farebnosti ju nadchla hlavne kozmeticita vlasov.
Blanka používa Metal Detox počas služieb farbenia, melírovania, balayage
a zosvetľovania. Za jeden z najväčších plusov považuje odstránenie nežiaducich
žltých odtieňov, oceňujú to i návštevníčky salónu.
Keď o službe Metal Detox rozpráva, sála z nej nadšenie, ktoré úspešne prenáša
aj na svoju klientelu. Nie je sa preto čomu čudovať, že až 90 % klientok jej salónu,
ktoré využijú službu Metal Detox, si aj produkty na domáce použitie kúpia.
V čom tkvie tajomstvo jej úspechu? Blanka vraví, že kondícia vlasov a farebné
výsledky po absolvovaní služby Metal Detox sú dostatočne presvedčivým
argumentom. A keď sa k tomu pridá i neobvyklá príjemná vôňa, nie je čo riešiť.
Preto má hneď pripravené balíčky, ktoré obsahujú šampón a masku.

Chcete sa o Metal Detox dozvedieť
viac a byť taký úspešný ako napríklad
Blanka Lošťáková? Navštívte našu
vzdelávaciu platformu

L‘ORÉAL ACCESS
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Využite naplno
výhody konta
Salon Expert
Už viac ako 20 rokov spoločne s vami vylepšujeme vernostný
program Salon Expert, prispôsobujeme ho vašim potrebám
a pomáhame s rozvojom vášho podnikania aj salónov. V roku
2021 sme pre členov Silver, Gold a Premium pripravili novinku v podobe marketingového a vzdelávacieho kreditu – konto
Salon Expert.

Ako to celé funguje? Na začiatku roku vám automaticky nastavíme bonusové kredity. Ich výška sa odvíja od obratu
za predchádzajúcich dvanásť mesiacov, marketingové konto je
navyše viazané aj na zľavy. Kredity sú platné vždy od 1. 1. do 31.
12. daného roku.
Stav svojho konta môžete sledovať pohodlne po prihlásení
priamo v L´Oréal ProShop. Stačí otvoriť stránku detail vášho salónu a záložku konto Salon Expert, kde sa zobrazuje výška vášho
marketingového a vzdelávacieho konta. Tu si môžete tiež body
jednoducho uplatniť. Z marketingového kreditu si zaobstaráte doplnky k objednávkam ako sú napríklad uteráky, pláštenky,
stojančeky, vozíky, misky, štetce alebo miniatúry vybraných produktov Serie Expert, Infinium a TNA. Vzdelávacie konto zasa využijete na prihlásenie na stáže pre seba a svojich zamestnancov.
Pre jednoduchú orientáciu tiež hneď vidíte kedy,, čo a za koľko
bodov ste čerpali. Zostatok nájdete aj v sekcii Môj salón. Aktuálnu výšku marketingového kreditu môžete sledovať počas zadávania v pravom hornom rohu po kliknutí na ikonu košíka.
Využili ste svoje bonusové body? Nie ste si istý, ako na to?
Poraďte sa so svojím obchodným zástupcom, veľmi rád vám
pomôže s výberom produktov a školení, ktoré sú najvhodnejšie
pre vaše podnikanie.

https://lorealproshop.sk/

DECEMBER 2021
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Sociálne siete
podporia váš rozvoj
aj podnikanie
V Lazebnictví Juříčkovi to na sociálnych
sieťach proste vedia. Profil na Instagrame majú 3 roky, na Facebooku sú aktívni
dokonca 9 rokov a všetko zvládajú spravovať vlastnými silami. Jarek a Katka
Juříčkovi sú skvelou inšpiráciou pre všetkých, ktorí chcú do sociálnych sietí vstúpiť,
a preto sme ich na túto tému vyspovedali.
Čo im v online svete funguje a čo by odporučili ostatným salónom? Dočítate sa
v našom rozhovore.

Aký obsah na sociálne siete dáváte?
Rozlišujete, čo zverejňujete na Facebooku a na Instagrame?
Na Facebooku sme aktívnejší, pretože práve tam je väčšina našej
klientely. Okrem práce a výtvorov dávame aj tipy na produkty,
novinky a delíme sa o naše osobné postrehy a príbehy zo života.
Ako často publikujete?
Raz až dvakrát týždenne, ale radi by sme boli aktívnejší. Chystáme
sa viac používať plánovanie príspevkov, aby sme aj počas dní, kedy
nestíhame, zvládali publikovať.
Aké formáty používate?
Často používame príspevky s fotografiami. Veľký úspech majú aj
videá, ktoré sú však na vytvorenie časovo náročnejšie. Skvelý ohlas
máme aj pri live streamoch.
Čo vám funguje najlepšie?
Najúspešnejšie sú osobné príspevky a videá, kde priamo komunikujeme so sledovateľmi, a aj súťaže, kde je potrebné ich aktívne
zapojenie.

@lazebnictvijurickovi
www.lazebnictvi-jurickovi.cz
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Čo by ste poradili ostatným kaderníckym salónom, ktoré zatiaľ
sociálne siete nevyužívajú alebo ich využívajú len minimálne?
Choďte do toho. Je to skvelý nástroj na získanie nových zákazníkov,
udržanie pozornosti a kontaktu so stálou klientelou. So sociálnymi
sieťami samozrejme prichádzajú aj nové výzvy, ktoré vás posunú
ďalej, dajú vám spätnú väzbu na vašu prácu a podporia váš rozvoj.
Aspoň tak to bolo u nás. Naučili sme sa napríklad vytvárať videá,
tutoriály alebo vysielať naživo. Naša rada je jednoduchá – vyčleňte
si pravidelný čas na sociálne siete – my sa im venujeme tak 2 - 3
hodiny týždenne – a dajte si záležať na obsahu. A pustite sa do toho.

V Z D E L ÁVA N I E

Buďte v obraze
vďaka Instagramu
Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje vo vzdelávaní L´Oréal Professionnel, aké
novinky sme pre vás pripravili, alebo na aké akcie sa môžete tešiť? Sledujte
nás na Instagrame a buďte v obraze.
V L´Oréal Professionnel sa snažíme byť vám kaderníkom - profesionálom
vždy nablízku. Preto sme sa rozhodli podeliť sa o dôležité informácie
aj na Instagrame, ktorý väčšina z vás používa každý deň. Na profile
@lorealpro_education_czsk nájdete pravidelnú dávku inšpirácie, produktové
novinky, najnovšie trendy, best practices alebo upozornenia na zaujímavé
blížiace sa eventy. Ste už našimi fanúšikmi?

https://www.instagram.com/lorealpro_education_czsk/
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Metal
Detox:
Vaše prvé
dojmy

„Po použití Metal Detox boli vlasy
na pohľad hebkejšie, lesklejšie
a ľahko sa rozčesávali.
Oslabené alebo jemné vlasy

Novinku Metal Detox, prevratnú
inováciu v službách farbenia,
balayage a zosvetľovania, ste si
zamilovali hneď po jej uvedení.
Ako sa vám s ním pracuje a čo
naň hovoríte? Spýtali sme sa
niekoľkých z vás a prinášame
vaše prvé dojmy.

boli viditeľne pevnejšie.“
Misha Čadková,
Misha/hair studio
a ambasádorka
L´Oréal Professionnel

„Metal Detox je produkt, ktorý nám všetkým
v salóne uľahčuje prácu. Vlasy vyzerajú zdravšie,
sú tiež hebkejšie, hladšie, vyživené a s neuveriteľným leskom. Balayage má vďaka Metal Detox

Petra Měchurová,
Salón Petra Měchurová

ešte krajšie odtiene a celkovo sa farba vymýva
pomalšie.“

Anna Pešková, Salón Anna, Praha

„Rad Metal Detox prišiel v pravý čas po zatvorení salónov. Klientky si
pomáhali bez nás kaderníkov, ako to bolo možné. Stalo sa mi, že aj
po dvoch prekrytiach farbou L´Oréal Professionnel sa stále ukazovala
nežiaduca farba. Ale po použití Metal Detox fungovala výborne.
Sprej používam pre istotu pri každej novej zákazníčke.“

M E TA L D E TOX

Tomáš Bayer, Vlasové štúdio GRYF

„Trojfázová starostlivosť Metal Detox ma veľmi milo
prekvapila a výsledný efekt prekonal moje očakávania.
Vlasy boli lesklé a hebké na dotyk, ich farba pôsobila
intenzívnejším a žiarivejším dojmom viac ako kedykoľvek predtým. Aby tento krásny pocit z nádherných
a zdravých vlasov len tak neskončil, odporúčam
klientkam šampón a masku Metal Detox na domáce
použitie.“

Pavlína Kirschnerová, Salón Jarky Čechovej

„Čo som zatiaľ vypozorovala a čo je pre mňa úplná
senzácia je to, že sprej Metal Detox použitý najmä
na balayage, vyrovnáva čas pôsobenia, teda nemusím
pri pomalšej aplikácii (napr. bočných partií) omývať
vlasy viackrát. Za mňa je to inovatívny produkt,
s ktorým dosahujem výrazne lepšie blond odtiene.“

Lada Firchová, Ateliér Glam

„Metal Detox využívam každý deň. Vzhľadom
na to, že mám veľkú časť klientely s odfarbenými
alebo zosvetlenými vlasmi, uvítala som produkt,
ktorý pracuje s nežiaducimi farebnými odleskami.
Skúsenosť mám aj s lepšou kvalitou vlasov. Lepšie
sa rozčesávajú, nelámu sa a pri fúkanej sa s nimi
pracuje jednoduchšie.

DECEMBER 2021
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Termíny stáží

L’Oréal Professionnel

2022
SEMINÁR

TERMÍNY BRATISLAVA

TERMÍNY KOŠICE

TALENT (ZÁKLADNÉ)
FRENCH BALAYAGE 2021

NOVINKA

28. 1.

26. 1.

FRENCH BALAYAGE FOR ALL

NOVINKA

4. 2.

–

18. – 19. 1., 16. – 17. 2.

24. – 25. 1.

ESSENTIAL BLONDES

12. 1.

19. 1.

INOA

10. 1.

10. 1.

ICONIC STYLING I.

1. 2.

14. 2.

21. 2.

28. 2.

11. 1., 9. 2.

11. 1.

COLOR CORRECTION

7. 2.

1. 2.

COLOR CHANGE (K2)

2. – 3. 2.

15. – 16. 2.

BACK TO COOL

20. 1.

2. 2.

KOREKCIA MELÍROV
A BALAYAGE

18. 2.

11. 2.

KĽÚČE K FARBE (K1)

TIMELESS CUT I.
EXPERT (POKROČILÉ)
FRENCH GLOSSING

22
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NOVINKA

Eva VIROSTKOVÁ
Technologická riaditeľka ČR / SR
tel.: +421 903 257 071
eva.virostkova@loreal.com

KO N TA K T Y

Zákaznícky
servis
Kamila DIVIŠOVÁ
Špecialista klientskeho servisu
tel.: +420 725 952 154
ceslor.csprof@loreal.com

Eliška MUCHOVÁ
Špecialista klientskeho servisu
tel.: +420 702 120 401
ceslor.csprof@loreal.com

SME TU
PRE VÁS...

Vzdelávanie

Eva VIROSTKOVÁ
Technologická riaditeľka ČR / SR
tel.: +421 903 257 071
eva.virostkova@loreal.com

Lýdia MEŠŤANOVÁ
Technológ Bratislava / Košice
tel.: +421 910 999 780
lydia.mestanova@loreal.com

Želmíra ČIGAŠOVÁ
Technológ
tel.: + 421 914 329 531
zelmira.cigasova@loreal.com

Obchodný tím

Adriana Zemková
Area Manager
tel.: + 421 914 329 544
adriana.zemkova@loreal.com
Natálie VÁŠOVÁ
Obchodná zástupkyňa
BRATISLAVA
tel.: +421 903 424 256
natalia.vasova@loreal.com

Mária ŽACOVÁ
Obchodná zástupkyňa
BRATISLAVA
tel.: +421 903 257 075
maria.zacova@loreal.com

Iveta ČONKOVÁ
Obchodná zástupkyňa
STREDNÉ SLOVENSKO
tel.: +421 903 425 424
iveta.conkova@loreal.com

Jana RADIMÁKOVÁ
Obchodná zástupkyňa
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
tel.: +421 903 257 070
jana.radimakova@loreal.com
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L‘Oréal Access
Najväčšia vzdelávacia platforma
od profesionálov pre profesionálov.
CZ.LOREALACCESS.COM

Vzdelávajte sa kedykoľvek,
kdekoľvek a odkiaľkoľvek:

