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STYLE & COLOUR TROPHY
PŘIHLASTE SE A ZÍSKEJTE GLOBÁLNÍ VĚHLAS!

Další ročník oblíbené soutěže pro kadeřnické profesionály Style & Colour Trophy se blíží.
A jaké je letošní téma? French Edito čili look hodný obálky módního magazínu. Zúčastněte se nejdéle pořádané kadeřnické soutěže na světě a zazařte na mezinárodní scéně.
Čas na přihlášku máte do 30. června 2022.
CO JE NOVÉHO?
Ročník Style & Colour Trophy 2021 přinesl
s ohledem na celosvětovou pandemickou
situaci digitalizaci a v tomto duchu bude
pokračovat i letos. Soutěž se stále rozšiřuje, zahrnuje nové země a představuje více
profesionálů, zkušeností a větší rozmanitost
looků. V loňském roce se jí zúčastnilo 22 500
kandidátů ze 30 zemí.
JAKÝ BUDE ROČNÍK 2022?
Pro soutěžící je letošní téma příležitostí
nejen vytvořit obálku módního časopisu,
ale také oslavit krásu vlasů a využít nejnovější stylingové a barevné trendy, jako je
French Balayage nebo French Glossing.
Novinkou je možnost zveřejnit soutěžní
look na Instagramu, a získat tak na svou
stranu kadeřnické profesionály i milovníky
krásných vlasů z řad širokého publika.
Ti také mohou hlasovat online pro svého
favorita v Ceně veřejnosti.
JAK SE ZAPOJIT?
Jednoduše! Zaregistrujte se do 30. 6. 2022
online na webu, nahrajte 6 fotografií svého
podání French Edito looku
a zvládněte tři kola soutěže: online předvýběr, národní finále a celosvětové
finále.

@toth.mark2

Márk Tóth
Maďarský kadeřník se loni probojoval
do světového finále

@massimotirimacco

Massimo Tirimacco
Loňský vítěz z Austrálie

Vítězové národních finálových kol se v prosinci utkají ve světovém Grand Finale, které bude
stejně jako loni vysíláno živě v Run Le Hair Show.
Cílem Style & Colour Trophy je zviditelnění profesionálních kadeřnických talentů na světové
scéně a přiblížení kadeřnického řemesla veřejnosti. Oslavuje kreativitu a dovednosti tohoto
umění, přináší do oboru neuvěřitelné vzrušení a energii a inspiruje kadeřníky po celém světě,
aby se snažili posouvat hranice svých možností.
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CURL
EXPRESSION

2× VÍCE HYDRATACE*
11× VÍCE DEFINICE*
O 37 % RYCHLEJŠÍ VYSOUŠENÍ**
48H OCHRANA PROTI KREPATĚNÍ***

Přelomová profesionální péče
pro vlnité a kudrnaté vlasy
Seznamte se s novou, přelomovou řadou
profesionální péče a stylingu Curl Expression. Je určena ženám i mužům s jemně
vlnitými, vlnitými, kudrnatými či málo hydratovanými vlasy, jimž dodá potřebnou hydrataci a definici. Díky Curl Expression
můžete svým klientkám a klientům dopřát
přesně takový tvar kudrn, po kterém touží.

PRO VYJÁDŘENÍ
KUDRN NA MÍRU
Věděli jste, že celých 61 % populace generace Z má některý typ vlnitých, či kudrnatých vlasů? Přesto kadeřníkům v salonech
po celém světě často chybějí zkušenosti
i produkty speciálně pro tento typ vlasů.
V L’Oréal Professionnel jsme se rozhodli
to změnit, a pozitivně tak ovlivnit životy
mnoha lidí.
Nová řada Curl Expression vznikla ve spolupráci s odborníky na kudrnaté vlasy
z různých koutů světa, kteří se podíleli
nejen na vývoji složení produktů, ale také
na protokolech i podobě a formě vzdělávací platformy Curl Keys.
ÚČINNÉ SLOŽENÍ
V čem tkví tajemství Curl Expression?
V jeho složení! Seznamte se s aktivními látkami, které stojí za neuvěřitelnými účinky
této nové řady pro vlnité a kudrnaté vlasy.
Glycerin je zdrojem dlouhotrvající hydratace i u těch nejsušších vlasových vláken.
Urea H chrání i ty nejjemnější kudrnaté
vlasy. A do třetice výtažek ze semínek
ibišku má úžasné schopnosti hydratace,
posílení a dodává hebkost.
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Nezáleží na tom, zda se jedná o decentní
vlny, nebo roztomilé prstýnky, Curl Expression ocení majitelky a majitelé jakéhokoliv
typu vlnitých a kudrnatých vlasů, jejichž
přirozený tvar díky této profesionální péči
vynikne.
K tomu, abyste klientele doporučili produkty přesně na míru, je nutné provést
diagnostiku.
Využijte našeho
průvodce
odbornou
diagnostikou.

* Instrumentální test s 10 v 1 Cream in mousse
** Instrumentální test s Drying Accelerator
*** Instrumentální test s Curls Reviever

PÉČE I STYLING PRO DOKONALÉ VLNY A KUDRNY

[Curl Expression]

Řada Curl Expression obsahuje pečující
i stylingové produkty, které nechají naplno
vyniknout tvar vlnitých a kudrnatých vlasů.
• Anti build up šampon jemně odstraňuje
usazeniny, dodává vlasům potřebnou hydrataci bez pocitu svědivé vlasové pokožky
či nadměrného vysoušení vlasů.
• Intenzivně hydratační maska vlasy do
hloubky hydratuje, usnadňuje rozčesávání
vlnitých i kudrnatých vlasů pro volně splývající výsledný vzhled a přirozený pocit.
• Curls Reviver je pečující vodní mlha, která okamžitě oživí tvar kudrnatých vlasů
každé ráno po probuzení. V salonu lze použít pro oživení tvaru kudrn před stříháním
nasucho.

• 10 v 1 Cream in mousse je nepřekonatelná bezoplachová stylingová péče s 10
účinky. Hloubková péče krému ve spojení
s nadýchaností pěny tvoří výslednou texturu podobnou šlehačce, která se dokonale
rozpouští ve vlasech.
1. 11x více definice*
2. hloubková hydratace
3. posílení vlasového vlákna
4. ochrana proti vlhkosti
5. termoochrana až do 230 °C
na základě instrumentálního testu
6. hebké vlasy
7. pocit poddajných vlasů
8. ochrana proti tření
9. snadná aplikace
10. všestranný stylingový produkt
* Instrumentální test s 10 v 1 Cream in mousse

• Density Stimulator je skvělým pomocníkem pro ženy s kudrnatými a vlnitými vlasy
s proměnlivým tvarem nebo s trakční alopecií způsobenou zapletenými účesy. Stimuluje kořínky pro větší počet vlasů a hustší vzhled.

• Long lasting intensive moisturizer intenzivně hydratuje vlnité a kudrnaté vlasy
pro pocit hedvábně hladkých vlasů, který
vydrží. Navíc poskytuje termoochranu do
230 °C a je možné ho použít v kombinaci
s parní žehličkou SteamPod.

• Drying Accelerator urychluje proces vysoušení vlnitých a kudrnatých vlasů díky
mikrorozptýlení ultrajemných kapiček produktu. Vlasy je možné nechat vysušit jak
volně, tak i pomocí fénu či difuzéru. Umožňuje až o 37 procent rychlejší vysoušení*
a zároveň poskytuje 48hodinovou ochranu
proti krepatění*.

• Definition Activator je krémový gel, který
dokonale zvýrazňuje tvar vlnitých a kudrnatých vlasů od kořínků ke konečkům.
Nanáší se do vlasů natáčením jednotlivých
pramínků na prst. I tento produkt chrání
před teplem do 230 °C.

*Instrumentální test s Drying accelerator.
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CHROMA CRÈME
PROFESIONÁLNÍ KOREKCE BARVY A PÉČE
Korekční šampon = fialový šampon.
S novinkou Chroma Crème od L’Oréal Professionnel už tahle rovnice neplatí. Seznamte se s trojicí neutralizačních krémových
šamponů s profesionálně kalibrovanými
pigmenty, které korigují nežádoucí teplé
odlesky u všech barvených vlasů.

barvy mezi návštěvami kadeřnického salonu. Barveným vlasům zároveň poskytuje
intenzivnější péči než běžné neutralizační
šampony.

KOREKCE BARVY
NA MÍRU

ÚČINKY
• Homogenní neutralizace bez barevných
skvrn dokonce i v porézních místech.*
• Maximální péče, zaměřující se cíleně
na nejpoškozenější a nejporéznější místa.
• 3x větší lesk.**

Teplé odlesky barvy jsou problémem nejen u blond vlasů, přesto dosud existovalo
jediné řešení – fialový šampon, který je sice
skvělý pro blondýnky, ale nefunguje pro
středně hnědé či tmavě hnědé až černé
vlasy, jež vyžadují neutralizaci oranžových
nebo červených odlesků.

POUŽITÍ CHROMA CRÈME
Šampon je vhodné používat střídavě s obvyklým šamponem při každém třetím mytí
vlasů. Doba působení se liší v závislosti
na tónu a požadované míře neutralizace:
• Fialový: 2 až 5 minut
• Modrý a zelený: 5 až 15 minut

Proto L’Oréal Professionnel představuje novinku Chroma Crème, která neutralizuje
teplé odlesky nejen u blond vlasů a nabízí
kompletní program pro udržení korekce

Chroma Crème přináší vlasům kromě dokonalé neutralizace barvy také vysoký
stupeň kosmeticity, takže následně nevyžaduje aplikaci masky*.

Pro blond
až platinovou
blond

Fialová
neutralizuje žluté
odlesky

Pro světle
až středně hnědé
vlasy

Modrá
neutralizuje
oranžové odlesky

Pro tmavě
hnědé až černé
vlasy

Zelená
neutralizuje
červené odlesky

3 ŠAMPONY
3 TYPY VLASŮ

* Zpětná vazba od kadeřníků
** Instrumentální test
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FRENCH
BALAYAGE
SHADOW
Oblíbená služba
s dramatičtějším
efektem
Výraznější kontrast od tmavších kořínků
k světlejším konečkům, ale přitom stále
přirozené prolnutí barev. To jsou základní
charakteristiky novinky French Balayage
Shadow. Inovovaná salónní služba pracuje s původní dvoukrokovou profesionální
technikou prolínání barev a přirozeným
stínováním, jen s dramatičtějším efektem.

TRENDY
VLASOVÁ NOVINKA
Postupné stínování kořínků, ze kterého
French Balayage Shadow vychází, je v hledáčku světových kadeřnických profesionálů, celebrit i médií poslední tři roky.
Tento trend neunikl ani nám v L’Oréal Professionnel, a proto přicházíme s novou
salónní službou, která na něj reaguje. Díky
inovacím technických produktů L’Oréal
Professionnel teď můžete dosáhnout přirozeného stínování s ještě dramatičtějším
barevným kontrastem mezi kořínky a délkami. Samozřejmě bez kompromisů pro
vlasy vaší klientely.

BS9 BONDER INSIDE:
VÝRAZNÉ ZESVĚTLENÍ
A MAXIMÁLNÍ OCHRANA
VAZEB
Skvělým pomocníkem pro dosažení výrazného zesvětlení a zároveň maximální

ochrany je Blond Studio 9 Bonder Inside.
Tato technologie umožňuje díky svému
složení s kyselinou citronovou a glycinem
zesvětlení až o 9 výšek tónu, chrání vlasové
vlákno a udržuje vlasy pevné. V kombinaci
s profesionálními kadeřnickými technikami
v rámci French Balayage vytvoří dokonale
prolnutý barevný výsledek a zároveň kontrastní stínování.

OSLNIVÝ LESK
DÍKY DIA LIGHT
Druhým krokem, stejně jako u každé jiné
balayage, je vyživující gloss s barvami
Dia light. Tato profesionální technologie
neutralizuje základy zesvětlení a dodává
vlasům vyživující lesk. Kyselé pH složení
barev Dia light s gelovo-krémovou texturou uzavírá vlasovou kutikulu po každém
zesvětlování. Zesvětlené vlasy jsou krásně
obnovené a o 30 procent více vyživené*.
K dispozici máte širokou škálu odstínů pro
perfektní neutralizaci a výsledný French
Balayage Shadow look na míru jakémukoliv přání vašich klientek a klientů.

* Instrumentální test
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SALON NEWS
Jiří Kožíšek
kadeřnický salon HAIRART, Kladno
Jedinečnost se zajímavým interiérem. Tím se vyznačuje kadeřnický salon HAIRART Jiří Kožíšek,
který je oázou v centru Kladna. Od roku 2017
prošel několika změnami. Salon klade důraz především na zdravé vlasy, a proto velkou pozornost věnuje jejich diagnostice, preciznímu střihu
a následné péči, aby byly zdravé a ve výsledku
krásné. Vizí salonu je práce s nejlepšími produkty na trhu, rozmazlování a dokonalý zážitek
z celkové služby, kde si zákazník k dokonalému
střihu s péčí vychutná i dobrou kávu, kterou odebíráme od místní pražírny.
Majitel a kadeřník salonu HAIR ART Jiří Kožíšek působí v kadeřnickém oboru již
17 let. Specializuje se především na komerční dámské, ale i pánské střihy. Je
držitelem ceny veřejnosti pro Českou republiku v soutěži Czech & Slovak Hairdressing Award 2019. Také se zúčastnil soutěže AICHI, kde obsadil třetí místo.

Monika Šallaiová
MonSallon, Dobříš
Pro Moniku, která se vyučila v roce 1998, byla kadeřnická profese láskou až na druhý pohled.
V tomto povolání našla zalíbení po delší praxi a mnoha užitečných a báječných školeních.
Nyní má vlastní salon v Dobříši, spojený s dětským koutkem Skřítkov. Jejím cílem je, aby
i pro děti byla návštěva kadeřnictví příjemným zážitkem.
„Mám blízký vztah k umění a tvorba střihů a účesů mi připomíná sochařství, tudíž svobodu
a kreativitu. Ráda tvořím dětské, dámské i pánské střihy, to však v mnoha salonech nebylo
možné, už jen proto, že právě děti se při čekání na rodiče mnohdy nudí, případně se ani samy
nechtějí nechat ostříhat, protože mají strach. A když se mi narodil syn, tak se zrodil i nápad
udělat kadeřnictví s dětským koutkem,“ vysvětluje původ netradičního – a úspěšného – konceptu Monika Šallaiová.

Petr Kučera, Tomáš Hamouz
Kučera Hamouz Vlasový ateliér, Karlovy Vary
Co neminout v Karlových Varech? Přece nový luxusní salon Kučera Hamouz Vlasový ateliér. Moderní interiér plný
zeleně poskytuje pohodovou, až domácí atmosféru, kterou umocňuje usměvavý, profesionální a milý kadeřnický
tým. Spokojené klientky odcházejí ze salonu nejen s krásnými vlasy, ale také příjemně odpočaté.
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Lucie Kubíčková
Dolní Studénky
INDUSTRIVIZACE, jež představuje spojení slov
INDUSTRIální a improVIZACE, je novou kolekcí
kadeřnice Lucie Kubíčkové z Dolních Studének
na Šumpersku. Autorka inspiraci nalezla v online
módní přehlídce značky Armani Privé. V kolekci
se jí podařilo propojit dva zdánlivě neslučitelné
elementy – svět krásy a vlasů a syrovost industriálního prostředí.
Sama kadeřnice hodnotí projekt tak, že jí přinesl
do všedního života zpátky tvůrčí náboj, inspiraci
a velkou svobodu.

Mária Jónásová
Hair Fashion Plus, Bratislava
Mária sa tomuto krásnemu povolaniu venuje už 8 rokov v nádhernom salóne na Bajkalskej ulici v Bratislave. Napriek niekoľkým zaujímavým ponukám v Berlíne či Los Angeles, ktoré
dostala hneď po absolvovaní ročného programu v Sassoon
akadémii, sa rozhodla vrátiť do domoviny a obohatiť tunajšiu
klientelu nielen o účesy. „Verím, že v kresle pred zrkadlom dokážem zvýrazniť individualitu každého jedného klienta a ponúknuť mu servis na mieru so zmyslom pre detail a náročnosť,“
hovorí Mária. „Koniec koncov, mojou najväčšou inšpiráciu je
práve klient. Preto pokladám za svoju úlohu naplniť ich predstavy o účese tak, aby s vlasmi doma „už nemuseli nič robiť“
a cítili sa skvelo až do ďalšej návštevy salónu.“

Carolina Rosenberger
Atelier Carolina Rosenberger, Košice
Carolina pôsobí ako kaderníčka 27 rokov.
Počas svojej kariéry pracovala na mnohých projektoch ako napríklad kadernícke a módne šou
alebo fotenie editoriálov. Viedla tiež kadernícke
stáže a je držiteľkou 25 nominácii v súťaži Czech
& Slovak Hairdressing Awards v rôznych kategóriách vrátane nominácie na kaderníka roka.
Ako jediný kaderník na Slovensku vytvorila samostatnú expozíciu vlasových inštalácií v rámci
Fashion Week Košice s názvom BLACK BOX.
„Som kreatívny kaderník, čo sa odzrkadľuje hlavne v mojich avantgardných kolekciách. V salónnej práci preferujem French Glam a vďaka
L’Oréal Professionnel môžem plniť svoje vízie vo všetkých oblastiach svojej
práce,“ zhŕňa Carolina Rosenberger.
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TESTUJEME ZA VÁS
Bonder Inside 9
Jaká je novinka Blond Studio Bonder Inside 9, jaké má použití a co na ni říkají naše školitelky,
které měly možnost ji testovat v předstihu? Přečtěte si jejich zkušenosti z první ruky.
Želmíra Čigašová
technológ/školiteľ L´Oréal Professionnel, akadémia LP Košice
Ako technológ L´Oréal Professionnel som mala možnosť
pre vás aj tentokrát testovať nové Blond Studio 9 Bonder
Inside ešte predtým, ako bol produkt oficiálne uvedený
na trh. Moje skúsenosti z testovania boli naozaj len pozitívne; vďaka mnohým aspektom, ktoré nové Blond Studio 9 Bonder Inside prináša.
Vyskúšala som ho na viacerých typoch vlasov – farbených, s veľkým odrastom, prírodných nefarbených, jemných, pevných a aj suchých. Zosvetlenie bolo skutočne
u všetkých typov výborné, jednoliate, čisté a kvalita vlasov bola absolútne zachovaná. V porovnaní so štandardnou 9, ktorú som tiež pre porovnanie testovala, je pre
mňa zosvetlenie s novým Blond Studio 9 Bonder Inside
o niečo výraznejšie – zhruba ¼ tónu – a čistejšie.
Kvalita vlasu je perfektná aj pri extrémnom zosvetlení vďaka komplexu kyseliny citrónovej
a glycínu, ktorý novinka obsahuje. Zistila som tiež, že Blond Studio 9 Bonder Inside má
príjemnejšiu zmes z hľadiska miešania a priľnavosti. Rovnako má veľmi dobrú kozmeticitu
a konzistenciu, hlavne pri aplikácii balayage a maľovaní na vlasy.
Neodlučiteľnou súčasťou pri všetkých farbiacich a zosvetľovacích službách je Metal Detox,
celý protokol som použila aj pri tejto modelke. V prvom kroku bola aplikovaná INOA 6,1
1 tuba + L18 ½ tuby + 10vol riche oxidant. V druhom kroku som použila BS 9 BI + 20vol
oleo-vyvíjač v pomere 1:1, ktorý je ideálny na techniky maľovania/balayage. Doba pôsobenia bola 30 min. voľne na vzduchu. V treťom kroku som využila tieňovanie technikou French Balayage Shadow a tieň som dopĺňala použitím Dia Light tmavšieho odtieňa
8,28 pri korienkoch a svetlejšieho odtieňa 10,23 v dĺžkach. V oboch prípadoch bol použitý
9 vol vyvíjač pre vyššiu neutralizáciu základov zosvetlenia.

Pred
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Bonder Inside 9

Magdaléna – Meggy – Jalovičiarová
technológ/školiteľ L´Oréal Professionnel, akadémia LP Praha
Ako technológ značky L´Oréal Professionnel mám možnosť testovať produkty v predstihu. Nebolo tomu inak
ani pri testovaní nového produktu z rady Blond Studio
9 Bonder Inside, ktorý ma naozaj nadchol a uistil v tom,
že je určený na všetky techniky melírovania, balayage
a aj celkové odfarbovanie. Blond Studio 9 Bonder Inside
má vysoký stupeň zosvetlenia so silnou ochranou väzieb. Zosvetľuje až o 9 tónov a obsahuje komplex kyseliny
citrónovej a glycínu, ktorý chráni počas zosvetľovania
ako silné, tak aj slabé väzby vo vlase, znižuje oxidačný
stres a pH hladinu a pomáha zachytávať zbytky zosvetľujúceho produktu.
Blond Studio 9 Bonder Inside by som doporučila hlavne
na vlasy pevné, tie, ktoré majú tmavšiu výšku tónu alebo sa
napr. ťažko zosvetlujú a zároveň chceme maximálne zosvetlenie s minimálnym scitlivením.
Modelka mala vlasy farbené vo výške tónu 5, v dĺžkach 6. Vlasy boli pevné, dlhé.
Jej prianím bola French balayage. Na túto techniku som zvolila Blond Studio 9 Bonder
Inside s 20vol oleo-vyvijača. Najprv som aplikovala sprej Metal Detox, ktorý pomáha neutralizovať kovy vo vlase aj počas služby balayage. Oddelila som si 4 zóny a následne som si
urobila diagonálne sekcie v zadnej aj v prednej časti hlavy.
Pomer miešania 1:1,5 doporučujem práve pri balayage. Výborne sa aplikoval a priľnul
na vlasy pri vykresľovaní. Na čiastočné uzatvorenie som použila fólie sweet meches.
Sústredila som sa hlavne na oblasti kontúr, kde som vytvorila tzv. MONEYPIECE.
Čo ma veľmi príjemne prekvapilo, bola kratšia doba pôsobenia, pretože na požadované
zosvetlenie stačilo len 35 minút.
Konzistencia je veľmi príjemná – krémová. Dovoľuje perfektne kresliť na vlas v prípade balayage. Rovnako príjemná aplikácia je aj pri technike celkového odfarbenia alebo melírovaní.
Po uplynutí doby pôsobenia som umyla vlasy Metal Detox šampónom. Presušila a naaplikovala na 10minút Dialight, a to odtiene 8,28 a 9,12 s 9vol pre neutralizovaný vysoko lesklý
výsledok. Nasledovala emulgácia a opäť umytie Metal Detox šampónom. Na regeneráciu
som zvolila Metal Detox masku. Na záverečný styling som použila Blow Dry Fluidifier z rady
Serie Expert. Po vyfúkaní som vlasy natočila do vĺn pomocou žehličky na vlasy SteamPod.

Pred

Bonder Inside 9

11

METAL DETOX
VAŠE DOJMY
Jak se kadeřnicím a kadeřníkům ze Salonů Expert pracuje s loňskou převratnou novinkou,
která neutralizuje kovy ve vlasech? Několika z vás jsme se zeptali, co na službu a produkty
Metal Detox říkáte a jak na ně reagují vaše klientky.
Jana Pospíšilová
Jeaniss, Hradec Králové
Metal Detox je ideální službou pro všechny naše
klientky, které se rády zesvětlují. Jejich tón je díky
němu mnohem čistší a kosmeticita vlasu je v mnohem lepší kvalitě. Zároveň je to perfektní doplňková
služba, která nabízí opět něco nového a také skvělý
nástroj pro zvýšení obratu salonu.

Tomáš Didi
Didi the Salon, Zvolen
V našom salóne používame najnovšiu technológiu
od L’Oréal Professionnel – Metal Detox.
Prípravný sprej používame denne pred akoukoľvek
technikou zosvetlenia. Vlasy ošetrené týmto produktom sú silnejšie a výsledky sú oveľa presnejšie. Vlasy
sa nelámu a sú žiarivejšie. U mňa TOP produkt.

Janka Belasová
Belasima, Bratislava
Pre mňa je Metal Detox neskutočný pomocník pri farbení, zosvetľovaní a ošetrení vlasov. Poskytuje dokonalú starostlivosť a výživu, ktorá šetrí čas a je okamžite
viditeľná na kvalite vlasov. Technológia Metal Detox zaručí, že po vysušení vlasov máme farbu, akú sme chceli. Bez nežiadúcich odleskov. Po farbení sú
končeky vlasov vyživené a uhladené. V závere nemusíme klientku veľmi strihať
a zároveň zachováme vysnívanú dĺžku vlasov. A o to nám predsa ide – mať
zdravé, krásne a hlavne dlhé vlasy. Pre mňa a moje klientky je služba Metal Detox
DOKONALÁ.
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Martina Slánská
Martina HairStylist, Děčín
Metal Detox sprej používám téměř na všechny klientky velice ráda právě proto, že zbaví vlasy matného povlaku, způsobeného kovy a nečistotami.
Vlasy jsou po jeho použití krásně lesklé, lehké
a pružné, barvy jsou živější a na vyčištěném vlasu
krásně vyniknou. Díky tomuto spreji pozoruji lepší
výsledky jak barevné, tak stylingové.

Marie Přitasilová
Vision by Tawan, Říčany
Od chvíle, kdy jsem začala používat sprej Metal
Detox, mi klientky říkají kouzelnice.
Protože sprej mi pomáhá tam, kde nic dalšího nestačí. Blondýnky vidí, jak jsou jejich vlasy hebké,
melíry a balayage blonďatější, barvy jsou sytější
a šediny probarvenější. Kvalita vlasů se s každým
použitím výrazněji zlepšuje. Doporučuji Metal Detox
všem, kdo milují lesklé zdravé vlasy.

Ivana Jedličková
Salon Iva, Chrast
Metal Detox je od uvedení na trh pro můj salon nepostradatelným produktem. Používám jej na veškeré chemické zásahy na vlasech zákaznic, od přelivů
přes balayage a melírování po barvení. Klientky
jsou z výsledku po použití Metal Detox nadšené – jejich vlasy jsou pevné na dotek, barvy jsou
více intenzivnější, lesklejší a nevymývají se. Nedílnou
součástí je i péče pro domácí použití.

Eva Zelenková
Kadeřnictví Eva Zelenková, Praha
Metal Detox používám při každém barvení, melírování i odbarvování. Vlasy jsou
pevnější, barva trvanlivější a lesklejší. Doporučuji i šampon na domácí použití, hlavně pro jemnější vlasy. Po jeho použití jsou pevné a lesklé!

13

BUĎTE VIDĚT DÍKY BEZPLATNÉMU
FIREMNÍMU PROFILU GOOGLE
Být dohledatelný na internetu je dnes naprostou nutností, kadeřnické salony nevyjímaje. Dejte o sobě světu vědět, a získejte
tak nové klienty. Jak? Jednoduše prostřednictvím bezplatné služby Google Firemní profil. Nebojte, nemusíte být žádný
IT expert, vytvořit si vlastní profil zvládnete
na pár kliknutí v počítači nebo v mobilu.
Pro jistotu jsme pro vás připravili i praktického průvodce.

JAK NA FIREMNÍ PROFIL
K tomu, abyste si mohli založit profil na
Googlu, potřebujete e-mailovou adresu zřízenou na této platformě, tedy tu s koncovkou @gmail.com,
např: NejlepsiSalon@gmail.com.
Pokud ji ještě nemáte, snadno si ji založíte na pár kliknutí. Nelamte si hlavu s názvem, nebudete ho používat pro komunikaci s klienty, ale jen pro přihlášení
do vašeho účtu, takže ho nikdo jiný kromě
vás neuvidí. Následně si založte váš profil. Vyplníte informace o svém salonu, jako
jsou fotky, otevírací doba a nabízené služby a kontakty, aby o vás zákazníci zjistili vše
potřebné.

Nemáte e-mailový
účet na Gmailu?
Založte si ho.

1
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Průběžně také kontrolujte a odpovídejte
na recenze od vašich zákazníků.
POZOR, OD ČERVENCE SE SPRÁVA
PŘESOUVÁ DO VYHLEDÁVÁNÍ A MAP
Od července Google přesouvá správu
profilu z aplikace či platformy Moje firma
do Vyhledávání a Google map. Proto doporučujeme si stáhnout aplikaci Mapy
Google a salon spravovat přes ni.
Přemýšlíte nad tím, zda Google Firemní
profil vůbec potřebujete, když máte vlastní webové stránky? Odpověď zní: Rozhodně ano! Skvěle se totiž doplňuje s vaším
webem a pomáhá zajistit jeho lepší viditelnost ve Vyhledávání a v Mapách Google.
Na firemní profil můžete dokonce přidat
i odkaz na váš současný web.

Máte e-mail
na gmail.com?
Přihlaste se do firemního
profilu, najděte
a spravujte svůj
salon.

Potřebujete víc informací?
Podívejte se na video
nebo nám napište
na FB nebo IG Salon
Emotion CZSK.

3

EXTRA TIP:
• Požádejte své věrné klienty, aby vám udělili hodnocení.
• Na recenze reagujte. Zvýšíte tak svou důvěryhodnost.
• Mějte informace na profilu vždy aktuální – hlavně otevírací dobu
a kontakty. Hodí se ale také sdílet nejnovější fotky salonu či účesů.
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SOU KADEŘNICKÉ V KARLÍNĚ

PROSTOR PRO MLADÉ TALENTY
Díky spolupráci a velké podpoře L’Oréal Professionnel, která pokračovala i během náročného covidového období, se na našem SOU kadeřnickém v Karlíně podařilo mnoho
úspěšných akcí.
Jednou z nich byla “letní akademie”, kterou jsme v době prázdnin uspořádali ve
spolupráci s týmem špičkových kadeřníků
pod vedením Tomáše Kotlára, s podporou
zřizovatele a společnosti L’Oréal Professionnel. Čtyřicet žáků si během čtyř týdenních kurzů rozšířilo své praktické dovednosti a seznámilo se s nejnovějšími
technologickými postupy kadeřnické profese. Jeden den z každého týdne byl věnován návštěvě společnosti L’Oréal, kde
se konalo proškolení barvicího procesu
s firemními produkty. Pro další profesní
rozvoj žáků je velmi důležité, aby znali
sortiment profesionální vlasové kosmetiky
a uměli přípravky v praxi používat. Všichni,
kteří se rozhodli věnovat část prázdnin
vzdělávání, dokázali, že je kadeřnická profese baví a že si vybrali správně. Pro velký
úspěch se na podzim roku 2021 konalo
další pokračování „letní akademie“.
Po rozvolnění pandemické situace se v druhé polovině školního roku naplno rozběhly
přípravy na kadeřnické soutěže, účesové
přehlídky a další různé akce, kterých se
vždy naše škola s podporou L’Oréal Professionnel s nadšením účastnila.
Nejinak tomu bylo při přípravě náročných
účesů na nové plakáty SOU. Účesy vytvořili jako vždy žáci třetího ročníku na hlavách svých spolužáků a spolužaček. Tyto
plakáty se každoročně obnovují a jejich
příprava a realizace jsou naší již několika
letou tradicí. Další zajímavou zkušeností
byla jarní módní přehlídka s názvem
MYTOLOGIE, kde žáci druhého ročníku
provozovny Kafkova tvořili účesy modelkám SPŠO Jablonského. Prezentace úspěšné Fashion show se konala v Divadle X10.
V květnu se vybraní studenti a studentky
třetího ročníku připravovali na X. ročník
soutěže mladých kadeřníků „Děčínská
vlna 2022“.

Velký dík patří kromě L’Oréal Professionnel
hlavně učitelkám odborného výcviku, které
se žákům stále naplno věnují a předávají
jim své praktické zkušenosti. Často pracují i nad rámec svých povinností, s nadějí,
že se jim podaří připravit kvalitní odborníky
pro další pokračování krásného kadeřnického řemesla.
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[Metal Detox]
Profesionální záruka vaší barvy, balayage a zesvětlení
Až o 87 %* nižší riziko lámání vlasů
Dlouhotrvající barevné výsledky**

Více se o protokolu
Metal Detox dozvíte
na CZ.LOREALACCESS.COM

* Instrumentální test: přípravná péče Metal Detox + technická služba + šampon + maska
** Po absolvování salonní služby a používání domácí rutiny Metal Detox

