novinky
a inspirace
pro vlasové
profesionály

Metal Detox

Objevte sílu řady Metal Detox v koncentrovaném oleji
a dejte sbohem lámání vlasů

French Glossing Bronze

Poznejte nekonečné barevné možnosti s novými Dia light boostery

Vzdělávání v centru našeho zájmu
ZÁŘÍ 2022

Na jaké stáže, trendy a novinky z oboru se můžete letos těšit?

Milí kadeřničtí PROfesionálové,
dostává se vám do rukou nová podoba časopisu Professionnel. Lifestyle, trendy, informace, fotky
(naše, vaše, před a po…).

Nový formát Professionnelu vám přináší:

úvodní slovo

Inspiraci od vás pro nás, od nás pro vás. Připojte se k naší kadeřnické komunitě na Instagramu a Facebooku
a sdílejte s jejími členy své výtvory.
Technologie v podobě QR kódů, které propojují offline papírový svět s tím online. Po nascanování kódu
se snadno dostanete na stránky s podrobnějšími informacemi.
Lásku k přírodě. Professionnel má méně stran a je vytištěný na šetrnějším a ekologičtějším papíře.

Přejeme vám příjemné čtení dalšího čísla Professionnelu v novém formátu.
Tým L’Oréal Professionnel

Salón Martini v Popradu a business partnerka Jana

Business partner Natália a technolog Lýdia v salonu
Corte De Pelo v Holíči

Vzdělávání v ProShop s novými funkcemi
Záleží nám na vaší spokojenosti, a proto se vás průběžně ptáme, s čím jste či nejste spokojení, co vám chybí nebo kde vidíte
zatím nevyužitý potenciál. Na základě vašich připomínek pak pracujeme na zlepšení. Díky tomu teď s radostí představujeme
zbrusu novou stránku o vzdělávání v L’Oréal ProShop.

Jaké výhody přináší?


Manažeři salonů mohou nyní sami přihlašovat kadeřníky na školení a kontrolovat a spravovat registrace.



Novinkou je také možnost zapsat se na čekací listinu v případě, že je vybrané školení již obsazeno. Už nemusíte sledovat
kapacitu; když se uvolní místo, systém vás automaticky z čekací listiny zapíše mezi účastníky. Bez práce a nervů.



Odhlásit se z kurzu je možné nejpozději 48 hodin před jeho začátkem.

Při příchodu do akademie vám od nynějška bude stačit pouze QR kód, který
obdržíte po přihlášení na konkrétní školení přímo e-mailem. Není třeba nic tisknout
ani stahovat, stačí ukázat QR kód na mobilním telefonu.
Pokud ho nemáte, požádejte vedoucího salonu, který vás registroval, aby si QR kód
stáhl z ProShop.

Tento materiál jsme vytiskli na 100% recyklovaný papír s certifikátem FSC.

Rozpis
školení

Online, ale stále nablízku
V posledním půlroce jsme zavedli možnost online setkávání kadeřníků s business partnery. Podobný formát
jste si oblíbili již během pandemického období, tak jsme s ním začali intenzivněji pracovat.




Časová efektivita a flexibilita

Můžete se klidně připojit odkudkoliv.

Interaktivita

Kromě praktických informací od business partnerů můžete
diskutovat s ostatními účastníky a vzájemně se i takto na dálku inspirovat.

Zeptali jsme se vás, našich kadeřníků, co na online setkáních přes Teams oceňujete nejvíc.
Věra Schreibrová, Kadeřnický salon Styl, Žamberk

„Tento způsob komunikace je skvělý, když se z různých důvodů nemůžete s lidmi z profese potkávat osobně; díky online setkávání nejste mimo
dění. Navíc mi ušetří dost času, umožňuje mi vidět a slyšet se se svými
kolegyněmi kadeřnicemi a také se díky tomu tak trochu vzdělávám
v IT. Nesmíme ale zapomínat, že jsme pořád lidé, ne roboti. Obrazovka
osobní kontakt nenahradí, je ale skvělým pomocníkem.“

Vaše kontakty

Petr Pšenička, Salon Shape, Měchenice

„Online schůzky využívám od začátku, líbí se mi ta kombinace online
a offline světa. Je to pro mě pohodlné a snadnější na organizaci času.
Oceňuji pravidelnost a aktuálnost, vždycky jsem v obraze a vím, co se
děje. Taky je fajn být v kontaktu s více kadeřníky. Myslím, že to hezky
spojuje komunitu. Tahle setkání jsou pro mě super motivační, vždy mě
to nakopne udělat nějaký nový krok.“

E-visit

Výhody e-visits:

OBCHODNÍ TÝM

VZDĚLÁVACÍ TÝM
Šárka BRUNCLÍKOVÁ
Area Manager
Čechy
tel.: +420 724 087 437
sarka.brunclikova@loreal.com

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

Lýdia MEŠŤANOVÁ
Technológ-školiteľ
Slovensko
tel.: +421 910 999 780
lydia.mestanova@loreal.com

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

Denisa PETRÁCHOVÁ
Technolog-školitel
Čechy
tel.: +420 607 054 741
denisa.petrachova@loreal.com

Jana VLÁČILOVÁ
Technolog-školitel
Morava
tel.: +420 727 872 558
jana.vlacilova@loreal.com

Magdaléna JALOVIČIAROVÁ
Technolog-školitel
Čechy
tel.: +421 702 234 014
magdalena.jaloviciarova@loreal.com

Milena KAMBOVÁ
Area Manager
Čechy a Morava
tel.: +420 724 176 204
milena.kambova@loreal.com

CZ
Adriana ZEMKOVÁ
Area Manager
tel.: + 421 914 329 544
adriana.zemkova@loreal.com

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
Kamila DIVIŠOVÁ
Specialistka
klientského servisu
tel.: +420 725 952 154
ceslor.csprof@loreal.com

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

SK

Markéta BÁRTOVÁ
Business Partner
Praha
tel.: +420 725 712 559
marketa.bartova@loreal.com

Lucia BILÁ
Business Partner
Praha
tel.: +420 727 970 733
lucia.bila@loreal.com

Milan BRABEC
Business Partner
západní Čechy
tel.: +420 724 087 453
milan.brabec@loreal.com

Andrea GERŠLOVÁ
Business Partner
Praha
tel.: +420 602 583 546
andrea.gerslova@loreal.com

Luďka ŠONDOVÁ
Business Partner
severní Čechy
tel.: +420 724 087 448
ludka.sondova@loreal.com

Táňa SKALICKÁ
Junior Key Account
Manager
+420 724 935 753
tana.skalicka@loreal.com

Jana KANOŠOVÁ
Business Partner
střední Morava
tel.: +420 606 095 936
jana.kanosova@loreal.com

Eliška KINCOLVÁ
Business Partner
jižní Morava
tel.: +420 601 378 564
eliska.kinclova@loreal.com

Michal OMÁMIK
Business Partner
severní Morava
tel.: +420 724 087 484
michal.omamik@loreal.com

Leona PRAUSOVÁ
Business Partner
východní Čechy
tel.: +420 728 006 991
leona.prausova@loreal.com

Andrea VOLDŘICHOVÁ
Business Partner
jižní Čechy
tel.: +420 724 903 687
andrea.voldrichova@loreal.com

Iveta ČONKOVÁ
Business Partner
Stredné Slovensko
tel.: +421 903 425 424
iveta.conkova@loreal.com

Mária ŽACOVÁ
Business Partner
Bratislava
tel.: +421 903 257 075
maria.zacova@loreal.com

Jana RADIMÁKOVÁ
Business Partner
Východné Slovensko
tel.: +421 903 257 070
jana.radimakova@loreal.com

Silvia VIDOVÁ
Junior Key Account
Manager
tel.: +421 903 424 255
silvia.vidova@loreal.com

Natálie VÁŠOVÁ
Business Partner
Bratislava
tel.: +421 903 424 256
natalia.vasova@loreal.com
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Metal Detox olej
Síla Metal Detox v koncentrovaném oleji

novinka

Můžete ho použít jak na mokré, tak i na suché vlasy.
Mokré vlasy

•
•
•
•

snadná aplikace od kořínků po konečky,
olej léčí vlákno zevnitř, okamžitě utěsňuje kutikuly,
hustší hříva bez zatížení,
výraznější a jasnější barva.

Suché vlasy

•
•
•
•
•

rychlá aplikace,
okamžitý efekt ošetření povrchu vlasů bez zatížení,
pevnější a vzdušnější,
skutečně přirozený zdravý lesk,
na dotek hedvábné.

Proč koncentrovaný olej Metal Detox:
O 97 % menší riziko lámání vlasů*
2× lesklejší vlasy**
Spolehlivé barevné výsledky***

PŘED

•
•
•
•
•
•

2× více vyživené vlasy**,
tepelná ochrana do 230 °C*,
pevnější vlasy.
4× menší krepatění**,
lehká textura, která nezatěžuje,
návyková vůně Metal Detox.

PO
#MetalDetox

*Instrumentální test na Metal Detox koncentrovaném oleji
**Instrumentální test po aplikaci šamponu + masky + oleje
***Bez ovlivnění stupně zesvětlení a vývinu pigmentu při barvení
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Bez oleje

S olejem

Magdaléna Jalovičiarová
technolog školitel, Čechy

„Konzistencia je veľmi príjemná a ľahká, stačí naozaj malé množstvo
(jedno stlačenie) dať do dlaní a následne ako finálny krok aplikovať do dĺžok
a koncov vlasov. Práca s olejom je veľmi ľahká a rýchla. Vlasy boli pekne
zacelené, uhladené, lesklé, bez zaťaženia. Super produkt na Final touch
pre vlasy v koncoch, ktoré chceme ochrániť pred lámaním.“

„PRED farbením som aplikovala Metal Detox sprej, PO farbení
šampón a masku Metal Detox. Do vlhkých, presušených
vlasov na dĺžky na pravej strane, vľavo nie, som aplikovala
Metal Detox olej. Následne som znova už do vyfúkaných
vlasov na pravú stranu aplikovala Metal Detox olej.
Rozdiel je naozaj viditeľný.“

Denisa Petráchová

technolog školitel, Čechy

„Vyzkoušela jsem i na sobě
a jsem nadšená. Vlasy mám lesklé,
konce zacelené a bez zatížení.“

otestováno zamilováno

[PROs recenze]
Metal Detox olej

Eva Virostková

technologická riaditeľka ČR/SR
„Za mňa je to malý zázrak – prvý olej, ktorý vyslovene pomáha chrániť vlasy proti lámaniu a napomáha zachovať ich
farbu. Prvé, čo ma úplne dostalo, je jeho nezameniteľná parfemácia, ktorá sa nesie vo vlasoch veľmi dlhú dobu. Šíri
a zanecháva okolo seba nezabudnuteľnú vôňu. Najúžasnejšie výsledky sú dosiahnuteľné, pokiaľ sa olej aplikuje na
vlhké vlasy pred službou stylingu a zároveň aj ako ochrana na suché vlasy. Má unikátnu gélovo-olejovú konzistenciu, ktorá dáva vlasom ľahkosť, lesk, výživu a ochranu bez zaťaženia. Stačí kvapka tohto zázraku do dlane, jemne
roztrieť do dĺžok a koncov vlasov. Vlasy po aplikácii získali plnosť a oceňujem anti-frizz efekt. Ja osobne ho veľmi
rada používam aj kedykoľvek počas dňa. Vďaka jeho baleniu sa mi zmestí do kabelky a môžem ho používať podľa
potreby a pocitu kedykoľvek.“
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salony

Misha/hair studio®
Misha Čadková
Praha
Kadeřnické studio ambasadorky
L´Oréal Professionnel, školitelky
Tecni.ART týmu a kreativní
ředitelky české sekce HCF,
oslavilo letos v létě 15. narozeniny.
Gratulujeme!

„Spolupráce s L’Oréal Professionnel si velmi vážím a jsem šťastná,
že mohu být součástí jeho týmu.
Práce s L’Oréal Professionnel
mi přinesla možnost vzdělávání
a tvoření kolekcí. Také jsem
díky tomu mohla poznat spoustu
zajímavých lidí, navštívit spoustu
zajímavých míst a vzdělávat se
na mezinárodních kongresech.
A to vše zase předat dalším
kolegyním a kolegům.“
@mishahairstudio
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Vlasové studio
AtelierChris
Christophe Scarfogliero
Praha
Chris pochází z francouzské kadeřnické rodiny
a do Prahy přišel již před 17 lety. Jeho specializací
jsou společenské a svatební účesy.

„Chtěl jsem svůj salón udělat jako oázu klidu
v rušném městě – celý design má působit příjemným a uklidňujícím dojmem. Jsem potěšen,
když si ke mně chodí klientky a klienti pro skvělý
účes a zároveň kvůli relaxačnímu prostředí.
Značku L’Oréal Professionnel znám a využívám
od svých profesionálních začátků; spolupracoval
jsem s ní již ve Francii, také jsem pro ně vytvářel
vlasové kreace. L’Oréal Professionnel mi umožňuje sledovat trendy, které se aktuálně dostávají
na trh ve Francii, a já je tak mohu zprostředkovat
svým klientkám. Pro mne L’Oréal představuje
něco jako “haute couture” v módě – každý rok
nová kolekce, nové trendy, které mohu na trh
uvádět.“
@atelierchris.cz

Salon Armani
Ľubica Themel
Trenčín
Ľubica Themel patří k absolutní
špičce hairstylingu na Slovensku
a je jednou z nejvyhledávanějších vlasových stylistek. O jejích
schopnostech svědčí úspěchy
v mnoha místních i mezinárodních soutěžích včetně tří Cen
veřejnosti v rámci soutěže Style
& Colour Trophy. Se značkou
L’Oréal Professionnel spolupracuje dlouhá léta.

„Náš salón poskytuje služby na
profesionálnej úrovni, preto
pracujeme so značkou L’Oréal
Professionnel, ktorá je špičkou
na slovenskom aj zahraničnom
trhu. Mám ich rada pre originalitu,
širokú ponuku produktov starostli
vosti aj stylingu a pre ich vysokú
kvalitu. Oceňujem aj možnosť
zúčastňovať sa na rôznych školeniach a súťažiach.“
@lubicathemel_beauty_salon

Vítejte mezi námi!
Salon Evanescence
Eva Jiráňová
Litomyšl

„V salonu jsem chtěla mít to nejlepší, a proto jsem začala
spolupracovat se značkou L’Oréal Professionnel. Její produkty
mi vyhovují ve všech směrech, ať už se to týká kosmeticity, vůně
nebo barev. Oceňuji také vysokou úroveň vzdělávání a úžasnou
pražskou akademii, kam se chodíme ze salonu pravidelně a rádi
vzdělávat.“
@evanescente.kadernictvi

Kadeřnický salon Pavelski
Pawel Kaleta
Praha

nové salony

Komunita L’Oréal Professionnel se stále rozrůstá o další nové členy. Přivítejte je s námi.

„L’Oréal Professionnel jsme si vybrali hned
z několika důvodů. Nejdůležitější pro nás je
mít partnera, který splní očekávání každého
kadeřníka: silnou značku s inovativním přístupem, která je mezi českými zákazníky dobře
známá. Společnost nabízející široké portfolio
produktů, které používáme pro naše služby, jako
je french balayage, odbarvování nebo pánské
barvení. Naším cílem je zaměřit se na kreativní
práci, a to se nám díky této spolupráci daří.
Letos jsme využili tu možnost, kterou L’Oréal
Professionnel nabízí, a přihlásili jsme se do
mezinárodní soutěže Style & Colour Trophy.“
@pavelski.hair

Foto: Josef Rabara

Salón Inspire Hair
Martin Tomko
Prešov

„Osobne pracujem so značkou L’Oréal Professionnel už dvanásť rokov, je pre
mňa symbolom najlepšej a bezkonkurenčnej kozmetiky. Je to istota, ktorú môžem
ponúknuť svojim klientom pre ich hviezdny look. Nepoznám lepšie produkty ako
Metal Detox alebo Inoa, pri svojej práci sa na ne môžem vždy spoľahnúť.“
„Veľkým plusom je pre mňa regionálne zastúpenie, s našou obchodnou
zástupkyňou sa veľmi dobre spolupracuje – vie všetko vysvetliť, je ochotná – takto
by to malo fungovať. Som nadšený aj zo vzdelávacieho programu L’Oréal Professionnel, ktorý je jedným z najlepších na trhu. To všetko sú výhody, vďaka ktorým je
L’Oréal Professionnel jednoducho bezkonkurenčný.“
@inspirehairpresov
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Novinka
Barvení odrostů a krytí bílých vlasů patří v kadeřnických salonech spolu s oživením barvy
k nejžádanějším službám. Tato tři přání vašich klientek i klientů vyřešíte snadno pomocí
oblíbené techniky French Glossing, tentokrát v novém žhavém trendu bronze.
Seznamte se s novinkou French Glossing Bronze.

Bronze look je již dlouho oblíbený jak v líčení, tak
v barvení vlasů. A pro vás představuje ideální
příležitost, jak po létě rozšířit a osvěžit nabídku
svých služeb.

FRENCH
GLOSSING Bronze

French Glossing Bronze nabízí dokonalé barvení a krytí bílých vlasů u kořínků s tmavším
odstínem, který se jemně prolíná s o dva tóny světlejším v délkách. Přináší výsledný efekt s jemnou
rovnováhou mezi teplými a studenými tóny, kterého lze dosáhnout pouze v salonu
od profesionálů.

Dvoufázové tajemství služby French Glossing
1
Krok 1: Oxidační barva Majirel nebo iNOA pro
dokonalé barvení a krytí bílých vlasů u kořínků.

1

Krok 2: Dia light na kyselé bázi do délek pro
zářivost barvy. Vlasy jsou o 30 % vyživenější
a 2× lesklejší.* Nyní navíc dosáhnete intenzivního
výsledku na míru se zbrusu novými inovativními
boostery.

2
Víc info o trendu
French Glossing Bronze
na blogu
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*ve srovnání se stavem před barvením. Instrumentální test

Dia light Boosters
Představujeme vám 6 nových boosterů, 6 univerzálních čistých odlesků na kyselé bázi, které uspokojí
přání všech vašich klientů:

• NEUTRALIZACE nežádoucích odlesků,
• INTENZÍVNĚJŠÍ požadované odlesky,
• JEDINEČNÉ kreativní barevné výsledky na míru.
Duhový

Popelavý

Kovový

Zlatý

Měděný

Červený

6 nových odstínů Dia light boosterů vám umožní vytvářet nekonečné barevné kombinace.
Vaše kreativita už nebude ničím omezená. Výsledkem bude vždy dokonale prolnutý,
přirozeně vyhlížející French Glossing bez přesycení, s viditelně lepší kvalitou vlasů, zářivým
leskem a dlouhotrvající barvou.

Tipy na kreativní barvení s Dia light
Chcete se inspirovat od profesionálů? Nascanujte QR kód a začněte objevovat nové, nekonečné
možnosti v barvení, chladné i teplé kombinace, zcela nové odstíny nebo pastelové koktejly.
Vyjádřete své kreativní já s Dia light boostery.

Jak vypadá testování nových DIA LIGHT BOOSTERS v naší akademii?
@eva_virostkova_pro

@meggy_jaloviciar_pro

PO

PO

PŘED

• Krok 1: Metal Detox - přípravná péče
• Krok 2: Kořínky: iNOA 6,45 + 10 vol. rich oxidant 35min.
• Krok 3: Délky: Dia light ½ 8,28 + 1/4 8,3 + 1/4 měděný booster
+ 9 vol. Dia vyvíječ
• Krok 4: Konce a prosvětlené vlasy: Dia light 3/4t 10,02 + 1/8
měděný booster + 9 vol. Dia vyvíječ
• Krok 5: Metal Detox šampon a maska
• Krok 6: Nový Metal Detox olej do vlhkých vlasů a na závěr
i do suchých vlasů

PŘED

• Krok 1: Metal Detox - přípravná péče
• Krok 2: Kořínky: Majirel Cool cover ¾ 8,1 + ¼ L12 + 3,75%
• Krok 3: Délky: Dia light ¼ Clear + ¼ 10,32 + 1/3 10,23 + 1/8
popelavý booster
• Krok 4: Metal Detox šampon a maska
• Krok 5: Nový Metal Detox olej do vlhkých vlasů a na závěr
i do suchých vlasů
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vzdělávání v centru našeho zájmu
10

Podpora, rozvoj a vzdělávání kadeřnické komunity jsou pro nás klíčové. Proto pravidelně pořádáme různé stáže, kde
si můžete nejen zdokonalit své stávající dovednosti, ale také se seznámit s nejnovějšími trendy a vyzkoušet si novinky
z oboru. Díky našim stážím budete vědět, co je zrovna in, a můžete to své klientele nabídnout, a podpořit tak svou
pověst kadeřnického profesionála.
Na druhou polovinu letošního roku jsme pro vás připravili několik zbrusu nových stáží. Podívejte se, které to jsou,
a neváhejte se přihlásit přes L’Oréal ProShop. Kromě popisu všech seminářů zde najdete i termíny, ceny a rozvrhy
jednotlivých akademií.

Lukáš Kříž: Základy podrobné typologie
a techniky střihu 2
Celodenní seminář navazuje na Základy detailní
typologie a techniky střihu 1 a věnuje se dlouhým
a krátkým dámským střihům. Po absolvování
budete vědět, jak zvolit správnou techniku střihu,
rozeznat délky, které klientce sluší, a personalizovat
je na míru.

Petra Měchurová: Vlasový styling pro focení
do časopisů, kadeřnické soutěže a sociální
sítě
Tento seminář je vhodný pro pokročilé kadeřníky
s minimálně pětiletou praxí, kteří chtějí posunout
své dovednosti v oblasti vlasového stylingu při focení do časopisů, pro kadeřnické soutěže nebo na
sociální sítě. Naučíte se dívat na světlo a tvar vlasů
fotografickým okem.

László Hajas: Cut/Color and Style
Inspirace, kreativita a rozvoj kadeřnického umění
jsou cílem semináře pod vedením maďarského
ambasadora L’Oréal Professionnel László Hajase.
Podělí se s vámi o své nadšení, zkušenosti, vize
a nejnovější módní trendy v oblasti střihů, barev
a stylingu.

Lukáš Kříž: Základy technik pánských střihů
Na tomto semináři se seznámíte se základními
pravidly, díky nimž se nebudete bát stříhat jakýkoli
typ vlasů s ohledem na tvar hlavy a proporční
nedostatky. Naučíte se dvě techniky pánských
střihů, jednu typicky krátkou a druhou dlouhou.

Le LAB French Glossing Bronze
Nový seminář je věnován exkluzivní dvoufázové
barvicí službě, která kombinuje dokonalé barvení,
krytí bílých vlasů u kořínků a exkluzivní lesklou péči
Dialight v délkách pro rafinovaný bronz nebo
neutralizaci, výživu a maximální lesk.
Seznámíte se se šesti novými boostery Dialight, naučíte se kombinace při míchání Dia light k získání
nových jedinečných a personalizovaných odstínů
a také se naučte používat boostery k míchání odstínů pro větší neutralizaci.

E-cards

Plán seminářů

Připojte se k nám a označujte
nás ve svých příspěvcích:
Sociální média hýbou světem, a to i tím kadeřnickým.
Přinášíme vám výběr toho, co nás na vašich instagramových
a facebookových profilech nejvíc zaujalo.

Instagram

Facebook

Chcete vědět, co je zrovna trendy, na jaké produktové
novinky se můžete těšit, nebo prostě jen hledáte inspiraci
pro svou tvorbu?

Věděli jste, že když označíte nás účet @lorealpro_education_czsk, máme
možnost váš příspěvek sdílet, a tím ukázat celé L’Oréal Professionnel
komunitě vaše umění?

PO

PO

@dominika_hairstylist

@kadernicemarketanebesarova

PO

PO

PŘED
@salon_nazeli_praha

PO

PŘED

PŘED

Vaše looky

[Sociální sítě]

PŘED
@lucas_hair_mm

PO

PŘED
@kadernictvi_veronikatruhlarova

PŘED
@hairstudio_bnp
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MÁTE JIŽ
ONLINE SVĚT VZDĚLÁVÁNÍ
VE SVÉM MOBILU?
• Inspirativní videa
• Interaktivní e-learningy

9:42

• Materiály k stažení
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• Rozvoj vašeho podnikání
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