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E D I TO R I A L

Milí kadeřničtí
profesionálové,

ani jsme se nenadáli a máme první polovinu roku 2021
za sebou. Bylo to náročné, ale právě teď s příchodem
sluníčka, tepla a dobré nálady je nejvyšší čas všechny
chmury hodit za hlavu a soustředit se na to pěkné, co
nám budoucnost může přinést.
Udělejte si každý den alespoň jednu radost. Nemusí to
být nic náročného, stačí si najít něco, z čeho se pro vás
může stát příjemný rituál, kterým zahájíte nový den. Pro
každého tím rituálem může být něco jiného, já například
doporučuji si ráno přivstat, klidně jen o deset minut,
udělat si dobrou kávu nebo čaj a přečíst si kousek oblíbené knihy nebo třeba časopisu – co takhle rovnou nové
vydání Professionnelu? :-)
Jako obvykle jsme si pro vás nachystali spoustu zajímavých témat a inspirativních článků. Náš edukační tým
neustále pracuje na tom, aby vám umožnil vzdělávat
se kdykoli, kdekoli a odkudkoli tak, aby vyšel vstříc vašim
potřebám. O úžasném vzdělávacím nástroji Access se
můžete dočíst na stranách 10–11. Právě v tomto období
startuje legendární soutěž Style&Colour Trophy, do které byste se měli určitě přihlásit! Více podrobností na vás
čeká na stranách 28–29. I v tomto vydání se můžete
těšit na inspiraci přímo od svých kolegů, které jsme vyzpovídali na stránkách 14–17. To, že je osobní doporučení
tou nejlepší reklamou, asi víte. Víte ale, jak jej využít ve
svůj prospěch i na webu salon-expert.cz? Mrkněte na
stranu 32.
To a mnohem více už na vás nedočkavě čeká na dalších

Anna Nečasová,

brand activation manager
a šéfredaktorka magazínu Professionnel
Česká republika, Slovensko, Maďarsko

stranách tohoto vydání. Já už vás tedy nebudu déle
zdržovat a jen vám popřeji příjemné čtení, krásný začátek léta a spoustu a spoustu spokojených a pravidelně
se vracejících klientů.

PROFESSIONNEL newsletter | periodicita: občasník | číslo 1/2021 | distribuce: Česká
republika | vydavatel: L’Oréal CZ, Plzeňská 11, 150 00 Praha 5, IČO 604 91 850 | místo
vydání: Praha | datum vydání: 7/2021 | evidenční číslo MK ČR E 20980
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M E TA L D E TOX

Metal
Detox

PROFESIONÁLNÍ
ZÁRUKA VŠECH SLUŽEB
BARVENÍ, BALAYAGE
A ZESVĚTLOVÁNÍ.

PŘEVRATNÁ
INOVACE
ve službách barvení,
balayage a zesvětlování

Dejte

sbohem

nejistým

barevným

výsledkům

a lámání vlasů díky službě a produktům Metal Detox
z laboratoří L’Oréal Professionnel. Tato žhavá
novinka neutralizuje kovy usazené uvnitř vlasů
a přináší tak spolehlivý barevný výsledek. Seznamte
se s Metal Detox, novou a převratnou technologií ve
službách barvení, balayage a zesvětlování.

»
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M E TA L D E TOX

Zázrak jménem
Glicoamine

aky se vám už někdy stalo, že barva

Míra obsahu kovů ve vlasech se liší v závislosti na kvalitě vody v místě,

nevyšla tak, jak jste chtěli? Nebo že

kde žijeme, a na poréznosti vlasů. Dokonce i ta nejčistší voda může být

i zdravé vlasy se po některé z barvicích

plná kovových částic. Důvodem je eroze, kterou voda působí na vodo-

služeb začaly lámat? Po 7 letech výzkumu spo-

vodní potrubí. S každým dalším mytím se tyto kovové částice hromadí

lečně s Ioanninskou univerzitou jsme zjistili, že

uvnitř vlasového vlákna. Čím větší je poréznost vlasového vlákna, tím

příčinou jsou kovy, které se ukládají uvnitř vla-

větší bude i koncentrace kovů, neboť vlasové vlákno se chová jako houba.

sového vlákna, zejména měď pocházející z vody.

Zjistili jsme, že existuje molekula Glicoamine, která kovy neutralizuje.

Během barvení, balayage nebo zesvětlování re-

Ta je totiž dostatečně malá na to, aby cíleně působila na kovy přímo

agují tyto kovy s oxidantem, a právě to stojí za

uvnitř vlákna. A právě ona je základem nové řady Metal Detox pro služ-

nespolehlivými barevnými výsledky a zvýšenou

bu v salonu i následnou domácí péči.

lámavostí vlasů.

[METAL DETOX] SNIŽUJE
RIZIKO LÁMÁNÍ VLASŮ O 87 %*.
BAREVNÝ VÝSLEDEK JE SPOLEHLIVÝ.

Protokol
Pro neutralizaci kovů uvnitř vlasového vlákna
jsme vyvinuli třífázový profesionální protokol. Tyto
tři kroky probíhají v salonu a jsou zárukou skvělých
výsledků služeb barvení, balayage a zesvětlování.

3

Ochranná péče předchází návratu
nových nežádoucích částic.
Tento protokol jsme testovali* společně
s vědci a kadeřníky se skvělými výsledky.
Riziko lámání se výrazně snížilo, barevný výsledek je spolehlivý, bez ovlivnění
stupně zesvětlení a vývinu pigmentu
při barvení. Přináší déletrvající barevné
výsledky a zajišťuje intenzivně lesklejší
vlasy.

1

Přípravná péče neutralizuje
kovy. Pro maximální účinek
a efektivitu je koncentrace
Glicoamine nejvyšší, tedy 10 %.
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Krémový šampon působí
proti kovům, pro pročištění vlasů po službě a na
domácí použití.

*vs. klasický šampon. Instrumentální test: přípravná péče
Metal Detox + technologická procedura + šampon.

Jak na to

> Aplikujte na suché vlasy po jednotlivých sekcích od konečků po kořínky.
Množství - 8 až 10 dávek z pumpičky na krátké vlasy,
15 až 20 dávek na středně dlouhé a dlouhé vlasy.
> Zaměřte se na délky.

[Krok 1]

Neutralizujte kovy

> Aplikátor držte ve vzdálenosti 20 cm od vlasů.
> Nechte uschnout, zatímco si připravujete směs na barvení,
balayage či zesvětlování.

SLUŽBU BARVENÍ, BALAYAGE
ČI ZESVĚTLOVÁNÍ
PROVEĎTE JAKO OBVYKLE.

[Krok 2]

Šetrně odstraňte kovy
> Aplikujte rovnoměrně na mokré vlasy.
> Napěňte do bohaté pěny.
> Opláchněte.
> Vlasy můžete šamponem umýt jednou nebo dvakrát.

[Krok 3]

Ochraňte vlasové vlákno před ukládáním
kovových částic použitím masky nebo péče
> Aplikujte rovnoměrně na šamponem umyté a ručníkem vysušené vlasy.
> Doba působení péče: 1 minuta. Doba působení masky: 1 až 15 minut.
> Důkladně opláchněte.

POZOR! RŮZNÉ PRODUKTY PRO RŮZNÉ TYPY VLASŮ

nebo

nebo

+

Jemné a slabé vlasy

Střední a pevné vlasy

Střední a silné zcitlivělé vlasy

= dodává sílu

= přináší kosmeticitu

= přináší maximální sílu
a kosmeticitu.
Jako první aplikujte péči.
Důkladně opláchněte.
Poté aplikujte masku.

»

M E TA L D E TOX

Prodloužení účinků
v domácím prostředí
Protože je vlasové vlákno po technických službách poréznější a snáze
absorbuje kovy, je potřeba vlasy i nadále chránit. Proto na službu
navazuje na trhu naprosto jedinečná domácí péče Metal Detox pro
ochranu před kovovými částicemi a zachování zářivé barvy vlasů.
Šampon,

charakteristický

hutnou

texturou

usnadňující

aplikaci

a oplachování, neutralizuje kovové částice a maska chrání před jejich
ukládáním. Důležitou součástí Metal Detox je i vůně citrusových vysokých
tónů v kombinaci s výrazným pižmovým dřevitým základem. Vyvinula ji
parfumérka Frederique Terranova, která je odbornicí na profesionální
i jemné vůně.
Produkty domácí péče Metal Detox obsahují stejná
profesionální složení jako ty, které používají
kadeřníci. Jsou bez sulfátů a šetrné k barveným,
melírovaným i zesvětleným vlasům.

UDRŽÍ ZÁŘIVOU
BARVU VLASŮ

8
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#ZASESPOLU

# Z AS E S P O LU

Vrba, kamarádka, parťák. Úloha kadeřnic a kadeřníků v našich životech sahá mnohem dál za krásné účesy a zdravé
vlasy. Když kadeřnickému řemeslu doba nepřála, chyběli jste klientkám, klientům a taky nám. Možná, že mnohem víc,
než si myslíte. Abychom vám těžké časy, kdy jsme se nemohli potkávat, alespoň trochu zpestřili, vymysleli jsme napříč
Divizí profesionálních produktů v čele s L‘Oréal Professionnel a agenturou Extroverts iniciativu #zasespolu.
Základem tohoto projektu je video se vzkazy a poděkováním klientek a klientů svým vlasovým profesionálům. Ale to
není vše. Navíc jsme nechali vyrobit webovou stránku, kde se můžete jak vy, tak vaši klienti dočíst, jak se k iniciativě
aktivně připojit. Také jsme spustili velkou mediální kampaň, která přinesla nádherné výsledky:
36 tisíc návštěv webové stránky
téměř půl milionu zhlédnutí videa na YouTube
o iniciativě psaly Novinky.cz, TN.cz a vysloužila si velký ohlas na sociálních sítích

Udělalo

nám

velkou

radost,

jaký

ohlas

projekt sklidil nejen v kadeřnické komunitě,
ale i v médiích. Přesto ale nic nepřekoná ten
pocit, kdy můžeme být všichni #zasespolu.
Tým L’Oréal Professionnel ♥

Jste zvědaví,
jak video, které jsme
vytvořili pro tuto kampaň,
vypadá? Mrkněte sem:

Více informací
najdete
na webové stránce
www.zasespolu.pro
ČERVENEC 2021
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L‘O R É A L ACC E S S

L’Oréal
Access
Neomezený přístup
ke vzdělání od profesionálů
pro profesionály

10
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Access, největší digitální vzdělávací
platforma pro kadeřníky na světě, je
konečně dostupný i v České republice
a na Slovensku. Stačí jen několik
kliknutí a můžete se ponořit do
znalostí kadeřnického světa L’Oréal
Professionnel.
Díky této nové vzdělávací platformě
získáte neomezený přístup k profesionálnímu vzdělávání. Na jaká témata
se můžete na Accessu těšit? Produktové
novinky, nejnovější trendy, tipy pro
zvládání barvicích technik, rady týkající
se managementu podnikání nebo
digitálního světa a mnoho dalších
užitečných rad z praxe. Vzdělávací
obsah L’Oréal Professionnel vytváříme
společně s top světovými i lokálními
uměleckými kadeřníky.

Stovky hodin znalostí
Vybírat můžete z desítek vzdělávacích e-modulů,
videonávodů nebo webinářů. Potřebujete si
zopakovat a ujasnit své znalosti po dokončení
školení? Chcete si osvěžit znalosti ze školení
z

Akademie

L’Oréal

Professionnel?

Žádný

problém! I na to jsme mysleli! Vzdělávací
materiály ke stáhnutí najdete dostupné online na
naší platformě.

Vzdělávejte se
kdykoliv a kdekoliv
Zaregistrujte se a získejte přístup k technickým a praktickým znalostem
školitelů i uměleckých kadeřníků. Nenechte se limitovat časem – Access
je dostupný 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Záleží jen na vás, kdy se mu
budete chtít věnovat. Funguje na mobilu, tabletu i počítači.
Jediné, co pro to musíte udělat, je zaregistrovat se.

Připravili jsme pro vás přehledného
průvodce registrací, kterého najdete zde:

Jaké získáte výhody:
zopakování školení z Akademie L’Oréal Professionnel,
online školení a vzdělávací materiály,
profesionální rady a návody,
mezinárodní i lokální inspirativní videa,
videa zaměřená na rozvoj businessu i vedení týmu,
uvedení novinek: Buďte první, kdo o nich ví!

CZ.LOREALACCESS.COM
ČERVENEC 2021
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S E R I E E X P E RT

Ještě lepší
Poznejte novou podobu Serie Expert od L’Oréal Professionnel vytvořenou
profesionály pro profesionály. Tato renovovaná řada je nyní ještě účinnější,
udržitelnější a profesionálnější.
Serie Expert je navržena tak, aby poskytovala dokonalý profesionální výkon
s větší jednoduchostí a udržitelností. Staví na těch nejúčinnějších technologiích
s cílem přinášet ten nejlepší technický výsledek při každé službě – barvení,
balayage i zesvětlování. Převratná novinka Metal Detox nastavuje nové
standardy profesionální kvality.

Produkty Serie Expert
přinášejí exkluzivní míru účinnosti
na všech typech vlasů

>
>
>
>

profesionální záruka pro služby barvení,
balayage a zesvětlování s Metal Detox,
profesionální údržba pro barvené a zesvětlené
vlasy s Vitamino Color, Blondifier či Silver,
hloubková péče s řadami Absolut Repair,
Pro Longer, Inforcer a Scalp,
upravitelnost s Blowdry Fluidifier,
Liss Unlimited a Volumetry.

Pěkně
udržitelně

Novinkou jsou také obaly ze 100% recyklovaných plastů, čímž snižujeme množství
primárních plastů. Kromě toho je náš hlavní
výrobní závod uhlíkově neutrální. A do třetice všeho dobrého právě v tomto závodě
recyklujeme užitkovou vodu v uzavřeném oběhu, takže tím pomáháme
k redukci spotřeby vody.

12
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Koncentrované
tekuté péče – rychlé služby

Vaše oblíbené rychlé služby nadále zůstávají, nyní v novém designu:
Vitamino Color Acidic Sealer pro barvené vlasy, Blondifier koncentrát
pro blond vlasy a Pro Longer koncentrát pro dlouhé vlasy.

Zázračný olejíček 10 v 1

Zbrusu nový je také multifunkční olejíček Absolut Repair 10 v 1.
Jedná se o bezoplachovou olejovou péči pro normální až zcitlivělé
vlasy obohacenou o olej z pšeničných klíčků.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Výživa
Zlepšení povrchu
Lehkost
Hebkost
Snadnější rozčesávání
Disciplína
Upravitelnost
Lesk
Ochrana
Uhlazení

Více o profesionální
řadě Serie Expert, všech
produktech a službách
se dozvíte zde:

THE HAIR

Úspěchy
pandemii
navzdory
Už víc než 15 let se věnuje kadeřnickému řemeslu Martin Patrik
Švarc, majitel úspěšného pražského salonu The Hair. A navzdory
pandemické situaci otevřel další salon jen kousek od toho
původního. Proč se tak rozhodl a jak se popasoval s posledním
rokem, se dozvíte na následujících řádcích.
Martin původně vystudoval konzervatoř, ale kvůli zdraví nakonec
povolání změnil. Po absolvování kadeřnického kurzu začal
pracovat pro kadeřnickou síť, kde se – jak sám říká – vystříhal.
Když před dvěma lety neměl kam jít a nemohl najít salon, který
by mu vyhovoval, sedl si k internetu a našel prostor, který ho
„doslova ohromil“. Byl sice cenově lehce přes Martinův limit, ale
vzhledem k lokalitě (Vinohrady) a faktu, že byl celý prosklený, bylo
rozhodnuto.
V loňském roce otevřel nedaleko toho původního svůj druhý
salon. A to navzdory pandemii covidu-19 i faktu, že o dalším
ani neuvažoval. Ale náhoda či osud tomu chtěly jinak. „Zájem
kadeřníků byl velký, a když se uvolnily další prostory, tak jsem si
řekl: Jsem dříč a ničeho se nebojím a kdo
nic neriskuje, nic nezíská – to je heslo naší
rodiny. Bylo to v době po prvním lockdownu
a věřil jsem, že další nepřijde. Bohužel
jsem se „malinko“ mýlil a o to bylo vše
složitější. Přese všechno jsme 3. prosince
otevřeli druhý salon,“ vysvětluje jeho vznik Martin Patrik Švarc.
A proč jsou oba salony tak blízko sebe? „Odpověď je jednoduchá –
chtěl jsem mít vše pod kontrolou, protože je velmi složité řídit dva
salony daleko od sebe.“ Další lockdown využil hlavně k dokončení
druhého a výměně podlah v prvním salonu.
Přestože poslední rok byl extrémně náročný, našel na něm Martin
i něco pozitivního – mohl se na chvíli po dvou letech práce na
svém snu zastavit, pracovat sám na sobě a věnovat se svému
soukromému životu, rodině a zdraví.

www.thehair.cz
thehairprague

AT E L I É R KOT L Á R

Móda
i pomoc
v podání Kadeřnického
Ateliéru Kotlár

Poslední rok ovlivnil život celého světa a kladl velké nároky na všechny, ale na některé
obzvlášť – na zdravotníky, kteří neúnavně zachraňují lidské životy, zatímco často
nasazují ty své. A právě jim se rozhodl poděkovat majitel salonu Kadeřnický ateliér
Kotlár. Tomáš Kotlár kromě toho také rozjel novou módní luxusní značku Crazy Scissors
nejen pro kadeřnice a kadeřníky.
Čtyřem pražským nemocnicím věnoval salon v období od srpna do prosince 2020
na 800 dárkových poukazů v celkové hodnotě 240 000 Kč. Potěšil tak zaměstnance
Fakultní nemocnice v Motole, Kardiocentra Nemocnice Na Homolce, Nemocnice
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a Thomayerovy nemocnice. V době
rozvolnění vládních nařízení je začali okamžitě využívat a objednávat se na jednotlivé
služby.
Tomáš Kotlár ale nelenil ani v těchto těžkých časech a pustil se také do zcela nového
oboru – profesní módy. Ve spojení s popartovým umělcem Josefem Ratajem tak
vznikla netradiční módní značka Crazy Scissors, která kombinuje klasickou eleganci
s moderními prvky pop-artu. Dámské i pánské oblečení z vysoce kvalitních materiálů
má jedinečný motiv a logo. Je určeno nejen kadeřnickým profesionálům, ale také
kosmetičkám, pedikérkám, manikérkám, masérům, vizážistům či do tatérských salonů.

www.atelierkotlar.cz
atelierkotlar
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SA LO N B U T T E R F LY

Salon
Butterfly
Nikola Motejlová

alony Butterfly patří mezi rodinná kadeřnictví.
První z nyní již tří salonů vznikl před sedmi lety
v Litoměřicích, druhý v Teplicích a nejnovější najdete
v Ústí nad Labem. Nikola Motejlová se kadeřnickému
řemeslu věnuje poslední tři roky a ve firmě působí spíš
jako poradce přes vlasovou kosmetiku. Momentálně
dokončuje studium na vysoké škole s ekonomickým
zaměřením a věnuje se řízení salonů po manažerské
stránce. Její maminka se stará o provozní část a zároveň
si nadále udržuje své stálé zákaznice.
Do roku 2020 v salonech Butterfly pracovali s jednou
z konkurenčních značek. Začátkem roku 2020 ale začali
spolupracovat s L’Oréal Professionnel a předělali první
salon v Litoměřicích podle konceptu Salon Emotion.
Po první vlně koronaviru dokonce otevřeli třetí salon
v Ústí nad Labem, který plně odpovídá konceptu Salon
Emotion. „Pandemickou situaci na přelomu roku 2020
jsme využili na přestavbu našeho salonu v Teplicích
a momentálně fungují již všechny tři provozovny dle
standardů Salon Emotion,“ komentuje spolupráci Nikola
Motejlová.

Všechny tři salony jsou umístěné v obchodních
centrech, kde rodina již před jejich otevřením
provozovala jednotky s rychlým občerstvením,
a tudíž věděli, do čeho jdou.
Dlouhodobou přestávku vynucenou pandemií
a zavření salonů využili k jejich rekonstrukci. V první
vlně došlo k přestavbě salonu v Litoměřicích, při
druhé vlně doznal změny ten v Teplicích. „Úpravu
obou salonů jsme konzultovali s Adamem
Ježkem a Šárkou Brunclíkovou, za což bych jim
oběma touto cestou chtěla moc poděkovat. Bez
jejich pomoci by oba salony určitě nevypadaly
tak, jak vypadají dnes,“ hodnotí Nikola Motejlová.
Poslední rok byl jako na houpačce, přesto se i na
něm dalo najít něco pozitivního. „Jsem ráda za
naše „holky“ – za jejich přístup i za to, že jsme
nemuseli propustit ani jednu z nich. Těší nás, že
jsme během 12 měsíců předělali všechny naše
salony do dnešní podoby a že se mohou pyšnit
označením SALON EXPERT.“
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Kadernictvi_butterfly
Kadeřnictví Butterfly

H A I R S T U D I O H O N Z A KO Ř Í N E K

#ZAZIJTOJINAK
Kadeřník Honza Kořínek společně se svým týmem
nelenil a během zimy a jara vytvořil hned několik
nových vlasových kolekcí. Koncem roku Honza také
představil jedinečnou kolekci s oblečením, a to pod
názvem #zazijtojinak.

hairstudiohonzakorinek

FOTO: Hair studio Honza Kořínek/Petr Kozlík

www.honzakorinek.cz

„Nechtěli jsme jen sedět doma a čekat. Proto jsme
společně s některými našimi on-line ambasadorkami
vytvořili nové vlasové kolekce, abychom mohli na
Instagramu inspirovat,“ vysvětluje Honza Kořínek. Vznikly
tak kolekce PiNK21, yelloW21 a blackK21. „Záměrně jsme
do všech názvů přidali číslovku 21 – je spojitost s naším
hastagem #spolu21,“ říká Honza Kořínek. Tvářemi
kolekcí se staly herečka a zpěvačka Barbora Mottlová,
která vyměnila svou blond hřívu za výraznou růžovou,
influencerka Helena Navrátilová a vítězka soutěže
MasterChef Česko 2019 Kristína Nemčková.

F R E N C H BA L AYAG E

French
Balayage
For All
Balayage à la française
French Balayage je dvoufázová služba balayage od L´Oréal
Professionnel na míru pro dokonale prolnutý a neutralizovaný
vysoce lesklý výsledek, à la française. Díky ní dosáhnete
přirozeného vzhledu pro jakoukoli balayage, přesně na míru
klientce. Charakteristickým rysem je dostupnost pouze v salonu,
v domácím prostředí je služba neproveditelná.

Neutralizace

VYSOKÝ LESK
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Milují ji ženy i kadeřníci po celém světě. Co? Přece
francouzskou balayage, která je přizpůsobena
na míru všem ženám od blondýnek po brunetky.
Poznávacím znamením je přirozenost, neutralizace
a vysoký lesk, díky nimž dosáhl tento způsob
zesvětlení vlasů celosvětové popularity.
Francouzská balayage se zrodila na francouzské
riviéře v salonu u Jacquesa Dessange a přerostla
v globální hnutí kadeřníků i žen. Nosí ji na 100 milionů
žen ze všech koutů světa. A 81 % z nich jsou brunety.
Tento nikdy nekončící barevný trend je také stále
číslem jedna vlasových témat na sociálních sítích.

Francouzská
balayage je skvělou
možností pro ženy,
které by chtěly
změnu barvy vlasů,
ale zároveň touží
po přirozeném
výsledku. Nebojte
se ho nabídnout
i brunetkám.

Jak na perfektní
francouzskou
balayage?

Krok 1: Dokonale prolnuté zesvětlení

Co potřebujete? Důležitý je výběr správného produktu Blond
Studio, který aplikujte plynulými gesty při technikách jako jsou
dvojité V, obrácené V atd.

Krok 2: Vyživující gloss

Neutralizační gloss pomocí kyselé barvy tón v tónu Dialight
poskytuje jedinečně širokou škálu neutralizačních odstínů, dodává
vlasům až o 30 % víc péče* a přináší oslnivý lesk.
Tyto dva kroky se vzájemně doplňují a jsou nezbytné pro bezvadný
lesk a pro dosažení dokonalého multidimenzionálního výsledku
s přirozeným kontrastem, zesvětlením a přechody.
*instrumentální test

DOKONALÉ PROLNUTÍ

Absolvujte stáž
k francouzské
balayage
na platformě
Access.

N OV I N K A

Ikona
mezi
štětci

Představujeme vám žhavou novinku – zbrusu nový štětec na
francouzskou balayage vytvořený ve spolupráci s kadeřnickými
profesionály na základě vašich požadavků. Nová profesionální
ikona spatří světlo světa v létě 2021.
Posláním L’Oréal Professionnel je poskytovat kadeřníkům
produkty, služby a znalosti, které jim pomohou být ještě lepšími.
Ale ani to všechno ještě nestačí, pokud nemáte ten správný
nástroj – kvalitní štětec!

Společný vývoj
Protože nám záleží na vaší spokojenosti, naslouchali jsme vám a vzali jsme
si k srdci vaše připomínky k našim předchozím štětcům. A společně s vámi
jsme stvořili zbrusu nový a mnohem lepší.
Unikátní vývoj probíhal pod záštitou týmu tří nejnáročnějších kadeřnických
kreativců déle než čtyři měsíce prostřednictvím brainstormingů, zapojení
komunity nebo praktických testů. Například v rámci průzkumu mezi
kadeřníky na Instagramu jsme získali neuvěřitelných 7576 odpovědí.
Byli to profesionálové, kteří nás inspirovali, provedli výzkum a vytvořili
náčrtky. Tento štětec by bez nich nevznikl. Při jeho tvorbě jsme brali
v úvahu také textury našich produktů, pohodlí klientů, ergonomii a různé
způsoby držení. Každý jeden detail je hluboce promyšlený a věříme, že se
vám s ním bude pracovat prostě skvěle.

Jedinečnost v každém ohledu
Vůbec poprvé v historii továrna Burgos zpracovala veškerý plastový odpad
produktů z divize profesionálních produktů L’Oréal a transformovala ho do
nových štětců na francouzskou balayage. A aby těch specialit nebylo málo,
na každém štětci najdete QR kód, který vám otevře přístup k exkluzivnímu
kadeřnickému obsahu.
K dostání bude od letních měsíců jako dárek v nabídkách French Balayage.

Výhody nového štětce:
pohodlné uchopení a držení,
vhodný pro jakoukoliv velikost prstů,
lepší ergometrie,
podpora prstů,
jednodušší a preciznější aplikace,
rovnoměrné nanesení produktu,
zabraňuje plýtvání produktu.
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B LO N D S T U D I O

Blond Studio
v novém
Kompletní zesvětlující řada
pro všechny vaše potřeby
KOSMETICITA

BALAYAGE
VOLNOU RUKOU

[ Platinum 7 ]

[ Clay Powder 7 ]

MULTITECHNICKÝ

[ MT8 ]

Blond Studio 7 Clay Powder obsahuje 19 % jílu
a žádný amoniak, ideálně se hodí pro balayage
na volném vzduchu bez fólií a bez zahřívání.
Jeho pružná textura se snadno aplikuje a má
jemnou vůni pro příjemnější zážitek. Zesvětluje
až o 7 tónů a je ideální pro důkladně prolnutou
balayage bez ostrých přechodů. Jedná se
o dokonalý zesvětlující pudr jak pro všechny
techniky balayage, tak další jemné techniky
zesvětlování. Každý z produktů řady Blond
Studio je jedinečný a má jiné účinky. Díky
nim máte všechny odpovědi na přání vašich
klientek. Tak pojďme na to!

Není o tom pochyb, blond vládne světu!
Slovní spojení blond vlasy je číslem jedna ve
vyhledávání na Google i YouTube. Zároveň je
nejžádanější barvicí službou v salonu. Těch
nejlepších výsledků dosáhnete s vylepšenou
specializovanou řadou Blond Studio od
L’Oréal Professionnel, seznamte se. Každý
produkt se na něco specializuje – Platinium
Plus řeší kosmeticitu, Clay Powder je zaměřený
na balayage, MT8 je multitechnický, jak už
název napovídá, Bonder Inside má navíc
ochranu vláken a nové Blond Studio 9 Tones
je vhodné na výrazné zesvětlení.

MULTITECHNICKÝ
+ OCHRANA

[ MT8BI ]

VÝRAZNÉ
ZESVĚTLENÍ
+ RYCHLOST

[ Blond Studio 9 ]

Blond Studio 2021 je profesionálnější
a srozumitelnější než kdy dřív. Design
usnadňuje orientaci mezi jednotlivými
produkty a zároveň odpovídá moderním
trendům. Díky štítku na víčku jasně na první
pohled rozeznáte konkrétní produkt. Barva
prášku pak signalizuje jeho sílu. Blond Studio
je také udržitelnější! Obal je 100% (kromě
víček) recyklovaný a recyklovatelný. Díky
tomu pomůžeme každoročně ušetřit více než
53 tun plastů.
Silné portfolio Blond Studia se od června
rozrostlo o novinku Blond Studio 9 Tones
a můžete se těšit i z nového typu oxidantu
– olejového vyvíječe. Blond Studio 9 Tones
je určené pro tmavé, pevné a silné vlasy,
které dokáže zesvětlit až o 9 výšek tónů. Je
obohacené o technologii na bázi oleje, která
vylepšuje kosmeticitu vlasů. Jednoduše
se vymývá, čímž šetříme vodu. Je vhodný
pro výraznější blond efekty a pro extrémní
transformace.
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STEAMPOD

O SteamPodu
s Evou Virostkovou

V čem tkví kouzlo unikátní parní žehličky SteamPod 3.0? Jaké účesy
s ní vytvoříte, jak často ji lze používat a proč by ji měl mít každý
kadeřník a kadeřnice? Na to a ještě mnohem víc jsme se ptali Evy
Virostkové, technologické ředitelky L’Oréal Professionnel.

EVI, PROZRADILA BYS NÁM,
V ČEM VIDÍŠ NEJVĚTŠÍ VÝHODU
STEAMPODU?
SteamPod je první profesionální parní
žehlička určená pro službu v salonu
i na domácí použití. Díky exkluzivnímu
vypouštění páry, destičkám, které mají
vysoce anodizovaný povrch, perfektnímu
ergonomickému tvaru, otočné koncovce,
již zabudované nádržce na vodu,
a hlavně inteligentní nastavitelné
teplotě od 180 do 230 °C udělá z vaší
rutiny nezapomenutelný zážitek. Díky
SteamPodu si můžete dopřát rychlý
dlouhodobý výsledný efekt a pocit
z nádherných vlasů i při nižší teplotě.
JAKÝ LOOK BYS DOPORUČILA
VYTVOŘIT POMOCÍ STEAMPODU
A JAKÝ JE TVŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ?
SteamPod je unikátní tím, že s ním
můžete vytvořit jakýkoliv look. Ideální
je hlavně na velmi pevné a nepoddajné
vlasy bez disciplíny, kudrnaté, vlnité
a velmi těžko (zejména doma)
upravitelné vlasy, které při použití
klasické žehličky neumějí dlouhodobě
udržet hladký a opravdu rovný tvar
a pružnost. Ale stejně tak vám dokáže
na vlasech vytvořit úžasný objem od
kořínků nebo sofistikované sexy vlny.
Je opravdu využitelný na všechny
looky a stačí k tomu trošku zručnosti
a fantazie. Mým favoritem jsou vlny,
protože u nás mají ženy spíš vlasy
bez objemu a SteamPod vždy zaručí
i dlouhodobější efekt jako při klasické
foukané.
JAK ČASTO MŮŽEME STEAMPOD
POUŽÍVAT BEZ VÝRAZNÉHO
ZATÍŽENÍ VLASŮ?
SteamPod můžete používat podle
potřeby – záleží, jak často si klientka
myje vlasy. Jeho efekt totiž vydrží do
dalšího umytí ve tvaru, který jste mu
dali. Důležité je vždy po umytí aplikovat
v souladu s typem vlasů termoaktivní

produkty: vyživující a uhlazující mléko
pro jemné a normální vlasy nebo
regenerační uhlazující krém určený
spíš pro pevné, hrubé a nepoddajné
vlasy. Pro dodatečnou ochranu ve
zcitlivěných zónách a konečcích můžete
přidat do produktů nebo samostatně
použít sérum, které má i 24hodinovou
ochranu proti vlhkosti.
V ČEM SE POUŽITÍ STEAMPODU,
NAPŘÍKLAD PRO UHLAZENÝ LOOK,
LIŠÍ OD KLASICKÉ FOUKANÉ?
Z mých osobních zkušeností je uhlazení
jednoznačně jednodušší, což ocení
každá žena i kadeřník. Dalším rozdílem
je rychlost oproti klasické foukané,
hlavně při velmi nedisciplinovaných

vlasech, dále dlouhotrvající efekt,
který skutečně vydrží beze změn až do
nejbližšího umytí, úžasná regenerace
a nesmírný lesk vlasů.
MOHU STEAMPOD POUŽÍVAT
I NA MELÍROVANÉ VLASY?
Určitě ano, je to velmi bezpečné.
Důležité je chránit vlas pomocí
termoaktivního mléka nebo krému a za
sebe se přikláním spíše k nižší teplotě
180 °C, která vám při tomto typu vlasů
zaručí dokonalou a bezpečnou péči.
JAK MOC MUSÍ BÝT VLASY SUCHÉ
PŘED POUŽITÍM STEAMPODU?
Doporučujeme prosušit vlasy pomocí
fénu tak na 80 %.

MOHU POUŽÍT I JINOU TERMOOCHRANU, NEŽ JE
STEAMPOD KRÉM ČI MLÉKO? BUDE MÍT STEJNÝ EFEKT
JAKO PŘI POUŽITÍ TĚCHTO PRODUKTŮ?
Pro dosažení maximálního efektu a účinnosti SteamPod
žehličky doporučujeme vždy před použitím aplikovat
termoaktivní mléko nebo krém SteamPod, které mají
ochranu do 230 °C a obsahují rostlinný keratin. Ale dobrou
volbou je i BLOW DRY FLUIDIFIER.

MĚL BY MÍT KAŽDÝ KADEŘNÍK V SALONU STEAMPOD
A PROČ?
Jednoznačně ano, a to hlavně kvůli ucelené nabídce služeb,
rychlosti dosažení dokonale uhlazených lesklých vlasů
a okamžité transformaci – ta je během pár minut evidentní
a hmatatelná, protože vlas získává úplně jiné vlastnosti: je
hladší, pohyblivější, lesklejší. A navíc výdrž zejména u velmi
nedisciplinovaných vlasů je úžasná. To se určitě vyplatí.

Buďte svým
klientům blíž
díky Mujsalononline.cz

Chcete svým klientům nabídnout snadný nákup
oblíbených produktů vlasové péče a stylingu online?
Využijte platformu Mujsalononline.cz, kterou jsme pro
vás připravili.
Mujsalononline.cz je v podstatě e-shop pro kadeřnické
salony. Jedná se o již hotové řešení uzpůsobené
ke snadnému a okamžitému použití. Na e-shopu je
nahraná kompletní databáze produktů značek L’Oréal
Professionnel, Redken, Kérastase a Shu Uemura.
Stačí si jen naklikat ty, které chcete prodávat, upravit
jejich cenu a počet kusů, které máte na skladě. Kromě
toho můžete nabízet i dárkové vouchery – a to jak ve
vlastním designu, tak i v některém z přednastavených
na webu.

Jak Mujsalononline.cz funguje?

Zaregistrujte se, vyberte nabízené produkty, způsob
dopravy a platby. Vymyslete si přístupový kód
(například jméno nebo část názvu salonu), pod kterým
vás vaši klienti na e-shopu najdou. V případě zájmu
zajistíme napojení e-shopu na vaši doménu. Jakmile
dojde k objednávce, dostanete upozornění e-mailem.
V dnešní nestabilní době tak Mujsalononline.cz
představuje nejen možnost zůstat s klienty v kontaktu,
ale zároveň mít nový zdroj příjmů.

Výhody platformy Mujsalononline.cz
rychlý a jednoduchý začátek
snadné ovládání
e-shop není potřeba včleňovat do vašeho webu
udržení kontaktu s klienty
nový prodejní kanál
bezplatné využití

Zajímají vás podrobnosti,
jak celá služba funguje?
Mrkněte sem:
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Když se sen
PROMĚNÍ
V REALITU
„Ještě nejsem unavená
prací, abych mohla říct,
že jsem si díky covidu
odpočinula ☺.“

@moodsalonliberec
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Jana Dolejšová otevřela svůj nový exkluzivní Salon Expert
v Liberci v říjnu 2020. Nad vlastním kadeřnictvím začala
uvažovat po narození třetího syna.
„Věděla jsem, že vrátit se do kadeřnictví a dělat práci, která
mě baví, nebude jednoduché. Dlouho jsme s manželem vše
plánovali, abychom to dotáhli do konce,“ popisuje Jana začátky
vlastního salonu. Krátce po otevření bohužel došlo k další
uzavírce, kterou komentuje následovně: „Tato doba pro mě není
úplně lehká, protože jsem se do práce opravdu těšila. Realizace
salonu byla náročná a jen co jsme otevřeli, tak nás stále zavírají.
Ještě nejsem unavená prací, abych mohla říct, že jsem si díky
covidu odpočinula ☺.“
I během lockdownů s klientkami zůstala v kontaktu a radila jim
s péčí o vlasy nebo výběrem vlasové kosmetiky, kterou si u ní
v salonu mohou i zakoupit. Ke komunikaci využívá sociální sítě
nebo si povídají telefonicky.
Přestože na covidové situaci neshledává nic pozitivního, je
poslední rok hrdá především na to, za jak krátkou dobu dokázali
salon Mood zviditelnit a že se k nim vracejí spokojené klientky.
„Budu ráda, když bude vše takhle skvěle pokračovat, až se
kadeřnictví opět otevřou,“ dodává Jana Dolejšová.

TO P S T Y L E SA LO N

Top Style Salon
žije na sociálních sítích
Jaroslava Fundová Vlková svůj salon provozuje od jara 2015, kdy ho otvírala s filozofií nadstandardního
klientského servisu a maximálně precizní kadeřnické práce v luxusním prostředí. Své kadeřnictví
podporuje i na sociálních sítích, a to velmi aktivně a příkladně.
„Sociální sítě nám od začátku pomáhají tvořit image salonu a povědomí o našich službách. Dříve jsem
se soustředila více na Facebook, ale teď je to především Instagram, který zažívá velký boom. A to nejen
mezi mladší generací,“ komentuje Jaroslava. Tato síť zároveň patří mezi její nejoblíbenější. „Facebook
dnes vnímám spíš jako alternativu ke klasickým webovým stránkám – leckdo si firmy vyhledává místo
v internetovém prohlížeči rovnou na Facebooku, kde zjistí základní informace. Je skupina klientů, kteří
se rovnou přes Messenger i objednávají. Instagram je pro naše řemeslo ideální, protože můžeme sdílet
hezký obsah našich prací a klientky si na něm i rády hledají inspiraci na to, co si nechají v salonu
udělat.“ Sama nyní zkouší Tik Tok, kterou považuje za sociální síť budoucnosti.

Velkou část obsahu tvoří ukázky práce
salonu. Sledující baví především proměny
nebo tzv. wow účesy, které by každá žena
chtěla mít. Doplňují je fotografie produktů,
které Jaroslava ráda fotí sama v prostředí
salonu, ale někdy využívá i materiály
z Proshopu. A nezapomíná ani na fotografie
týmu. Vzhledem k vývoji posledních 12
měsíců začala Jaroslava hlavně natáčet
videa s návody pro klientky. „V podstatě se
tak trochu vracím zpět k začátkům, kdy jsem
je nějakou dobu po otevření natáčela na
YouTube a jako obsah pro televizi v čekárně
salonu. Ale nyní volím formát na Instagram.“

Jaroslava Fundová Vlková a její salon jsou krásným příkladem i pro ostatní.
Obsah totiž tvoří zcela sama. Velkou výhodou je, že ji marketing na sociálních
sítích baví. Nebojí se mu věnovat kus své pracovní doby, protože ví, že to stojí
za to. Kadeřnice jí dodávají fotky svých prací, ona je pak zpracuje a naplánuje
zveřejnění, aby byl obsah kompaktní a pro sledující zajímavý.
A co by doporučila ostatním kadeřnicím a kadeřníkům? „Určitě si profil založte!
Pokud máte pocit, že na to nemáte čas nebo nevíte, co tam dávat, začněte
s jednou sociální sítí, která je vám nejsympatičtější. A dávejte příspěvek jednou
za týden. Ale rozhodně začněte. Pokud to bude jen jedna síť, doporučuje
Instagram, který umožňuje kombinovat fotky a videa, využívat stories, která
za 24 hodin zmizí.

@top_style_salon
@topstyleplzen

H A I R BY M A RT I N A

Když milujete
svou práci
Martina Malinová se kadeřnickému řemeslu věnuje
již 24 let. I po takové době ji tato práce velmi naplňuje
a baví. Vlastní salon Hair by Martina otevřela 3. června
2019. Na jeho slavnostní otevření přišla spousta klientek
a klientů, kteří mohli rovnou využít služeb kadeřnice,
vizážistky nebo šikovné manikérky. Návštěvníci také mohli
ochutnat prosecco, jež mimo jiné také patří do nabídky
salonu.
„Mít svůj vlastní salon byl pro mě velký sen a jsem šťastná,
že jsem si ho mohla splnit,“ říká Martina Malinová.
I přestože byl salon otevřený do prvního lockdownu
celkem krátce, stal se velmi oblíbeným a Martina doufá,
že to stále bude platit. „Myslím, že především díky tomu
a díky dobrému hospodaření se nám daří situaci zvládat.
Nicméně je to pro nás samozřejmě velmi těžké vzhledem
k tomu, jak dlouho už vládní opatření trvají,“ komentuje
aktuální dění Malinová.

I přesto se snažila být během karantény v kontaktu se
svými klientkami, a to hlavně přes sociální sítě. V případě
potřeby samozřejmě i po telefonu, hlavně pokud nějaká
zákaznice potřebovala poradit s péčí o vlasy nebo chtěla
salon třeba „jen“ podpořit.
„Svou práci miluji a velmi mi chybí, ale přestože jsme
nuceni mít salon již osmý měsíc zavřený, jsem hrdá na to,
že budeme fungovat dál a že jsem nemusela vzhledem
k vládnímu nařízení salon zavřít úplně,“ hodnotí posledních
dvanáct měsíců Martina Malinová. A na co se těší po
zklidnění covidové situace? „Nejvíc se těším na každého
klienta a klientku, kteří salon navštíví, na novinky, jež
nám přinese kadeřnický svět, na kreativní práci, na své
kolegyně, na proměny, které budeme dělat. Těším se na
pocit spokojené klientky, která si návštěvu u nás opravdu
užila,“ zakončuje Martina.

„Mít svůj vlastní salon
byl pro mě velký sen
a jsem šťastná, že jsem
si ho mohla splnit.“
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Jubilejní
rok 2020
Vlasty Korbelové

V loňském nezvyklém roce oslavilo vlasové studio Vlasty Korbelové
krásné výročí 25 let na trhu. Firmu zakládala s živelným nadšením
ve svých 21 letech za pomoci rodiny. Už tehdy věřila, že podobné
jubileum oslaví, a její přání se splnilo. Jak oslavy probíhaly, co
říká na uplynulý rok a jak probíhá účast v pilotním projektu Salon
Emotion? To vše se dozvíte na následujících řádcích.
Když salon vznikal, věřila jeho majitelka, že se kadeřnický obor
dá dělat jinak. „Není to pouhé zkrácení vlasů, zbavení odrostů
atd. Jde o velmi kreativní činnost, umění klientovi naslouchat
a ztvárnit jeho přání, pomoci mu dotvořit jeho identitu a image.
Pokud chcete posouvat hranice, nelze to udělat ze dne na den.
Jde o dlouhodobý proces. Měla jsem to štěstí, že moje profese se
mi stala koníčkem a spoustu toho, co jsem si předsevzala, se mi
splnilo,“ hodnotí svou kariéru Vlasta.

V roce 2020 uplynulo přesně 25 let od založení salonu.
Přestože kvůli pandemické situaci museli plánovanou
velkolepou oslavu zrušit, klienty a klientky Vlasta Korbelová
o výjimečný zážitek připravit nechtěla. Zorganizovala proto
narozeninový týden v duchu rozmazlování a relaxace.
Nechyběla profesionální diagnóza vlasové pokožky a vlasů,
poradenství domácí péče o vlasy, květiny, občerstvení,
a hlavně dobrá nálada. „K výročí jsme si dali dárek ve formě
rozšíření salonu o další žádanou službu – kosmetiku. Část
studia, která původně sloužila pro pedikúru, jsme přeměnili
na krásný prostor pro relaxaci a kosmetické služby. Na
začátku letošního roku jsme vzali přípravu na jaro z gruntu
a vymalovali jsme salon,“ vysvětluje Vlasta, jak využili
období, kdy byly salony zavřené.
Další radost Vlastě přineslo zařazení podniku do pilotního
projektu Salon Emotion. „Byla jsem potěšena, že právě naše
vlasové studio bylo vybráno jako první pro tento projekt, na
kterém jsme společně s L’Oréal Professionnel pracovali.
Líbí se mi, že Salon Emotion dává vyniknout majiteli a jeho
originalitě, ale přitom vnáší do studia systém, tzn. že salon
je uspořádaný do na sebe navazujících zón, kterými klient
prochází. Získává tak profesionálnější dojem z celkové
poskytnuté služby a pocit výjimečnosti.“

„Měla jsem to štěstí, že moje
profese se mi stala koníčkem,
a spoustu toho, co jsem si
předsevzala, se mi splnilo.“
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S T Y L E & CO LO U R T R O P H Y 2021

Nepropásněte
Style & Colour
Trophy 2021
Mezinárodní kadeřnická soutěž Style & Colour Trophy
opět s námi! A letos bude ve zcela nové podobě! Je
digitalizovaná a přístupná všem vlasovým profesionálům,
navíc silně podpořená v mediích pro větší zviditelnění naší
krásné společné profese.
Vznikla v roce 1956 v Anglii a je tedy jednoznačně nejdéle
trvající kadeřnickou soutěží. Nyní reaguje na aktuální situaci
a přesouvá se do online prostoru. Stává se tak první online
vlasovou soutěží oslavující profesionály, kde budou mít však
možnost zvolit nejkrásnější „look“ i finální klienti v rámci
online hlasování veřejnosti.
Pro letošní ročník vznikla mezinárodní webová platforma.
Do soutěže je zapojeno 40 zemí napříč celým světem,
tj. soutěž má 40 stejných webových stránek v různých
jazykových mutacích, avšak se shodnými podmínkami pro
všechny!

TÉMATEM JE FRENCH BALAYAGE
CELOSVĚTOVÝ VLASOVÝ TREND
PRO ROK 2021.
Každý zúčastněný stát bude mít svého národního vítěze,
za nás tedy vítěz pro Česko a vítěz pro Slovensko. Devět
nejlepších národních vítězů se v listopadu v Paříži utká
o nejvyšší celosvětový titul a tím o významné uznání ve
světovém měřítku.
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Jak se do soutěže přihlásit?
Termín od 1. 6. – 25. 7. 2021

1.
2.
3.

Vytvořit si účet
na webové stránce:

Najít si vhodnou modelku a ztvárnit jí účes
dle posledního trendu FRENCH BALAYAGE

6 portrétových fotografií modelky s popisem
techniky a úpravy vlasů zaslat přes webovou
stránku a dále zveřejnit na svém instagramovém
účtu s hashtagem: #SCTrophy_CZ

ačátkem srpna bude vybráno 10 (ČR) a 6 (SK)
finálových týmů, které se na konci srpna sejdou
v Akademiích L’Oréal Professionnel, kde před
zraky odborné poroty budou muset na jiné modelce
předvést shodný nebo podobný „look“ jako na zaslaných
fotografiích. Dne 15. září bude vyhlášen vítěz za danou
zemi a také všechny další ceny!

Hlavní cena pro národního vítěze
Tvorba „Fashion story“ pro prestižní lifestylový časopis
(Harper’s Bazaar a EMMA) pod taktovkou vítěze a Mirky
Myšička Hajdové!
Dále voucher v hodnotě 15 000 Kč na kadeřnické pomůcky.
V neposlední řadě seminář dle vlastního výběru v Akademiích
L’Oréal Professionnel v Praze, Brně, Bratislavě či Košicích.

O celkovém vítězi rozhodne i veřejnost, která pro svého
favorita bude moct hlasovat online na stejné webové stránce
v termínu od 12. do 14. září.
Sledujte nás na našem IG účtu lorealpro_education_czsk.

Více informací
naleznete na vzdělávací
platformě L’Oréal Access

TESTUJEME

Smoky Hair
Testovali jsme za vás!

Posláním našich technologů je hlavně vzdělávat, předávat své zkušenosti a rozvíjet
váš talent. Do pravidelné rutiny technologů patří i testování – zkoušení všech novinek,
které přidou na náš trh, v předstihu. Aby vám mohli co nejlépe poradit a pomoct
s rozvojem vašich služeb. A nejinak tomu bylo i v případě Smoky Hair. Přinášíme vám
jedinečnou zkušenost technologů značky L’Oréal Professionnel pro Českou republiku
Denisy Petráchové a Vojty Rambouska. Co se jim na této nové technice barvení vlasů
líbí nejvíc? A jak s ní pracují? Načerpejte dojmy kadeřnických profíků z první ruky!

ako technologa/školitele mě technika Smoky Hair opravdu velice oslovila, jedná se
totiž o propracovanou a velice sofistikovanou službu, vytvořenou přímo na míru
konkrétní klientce. Vše se musí opravdu promyslet, ale výsledný efekt stojí za to. Je to
dotažení našeho kadeřnického řemesla až na pomyslný vrchol samotné práce s barvou
a to, jak o ní smýšlíme.

Vojtěch Rambousek,
technolog Praha
@vojtech_rambousek_pro

Vojta se v kadeřnickém oboru
pohybuje 13 let a na pozici
technologa L’Oréal Professionnel
působí již čtvrtým rokem, a to
v pražské akademii.

Jak na to? Základem je samozřejmě dobrá znalost kolorometrie, to je bez debat. Dále
je třeba naslouchat své klientce, nabídnout jí ideální řešení ke splnění jejích velkých
očekávání, to je důležité. V neposlední řadě nesmíme opomenout kvalitní vlasovou péči.
Co bych ale zdůraznil, tak to je orientace napříč celým spektrem barvicích systémů.
S barvami L’Oréal Professionnel dokážete vytvářet nespočetně mnoho úžasných
kombinací a v tomto případě hlavně neuvěřitelně přirozené výsledky. Variabilita všech
barvicích systémů a jejich rozmanitost od Majirel Cool Cover až po Glow a hlavně velká
škála odstínů rozvíjejí vaši fantazii a umožňují vytvářet kombinace na míru. Díky tomu
dokážete klientce nabídnout maximální personalizaci a nechat vyniknout svou kreativitu.
Můj tip? Aplikujte službu balayage jako první (vytvoříte si tak nádherný vykreslený
podklad) pro personalizovanější a hravější výsledek. Následně si připravte tři různé směsi.
Mám rád plnost a hloubku studených tónů u kořínků, proto na ně používám Majirel Cool
Cover s nižším oxidantem 12,5 vol. Na střední zónu vlasů použiji barvu, která mi dokáže
hodně neutralizovat základy zesvětlení a udělat přirozený přechod. Zde doporučuji určitě
Majirel Cool Inforced. A do konců si přeji dostat hlavně transparentnost a lesk průsvitné
barvy, tady je volba jasná: Majirel Glow. To vše samozřejmě v harmonii odstínů.

PŘED
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echnika Smoky Hair mě velice zaujala hlavně svou kreativitou a hravostí. Jako
žena ráda sleduji různé trendy ve světě líčení, kde stále vzniká nová inspirace.
Proto mě Smoky Hair zaujalo. Je totiž inspirováno kouřovým líčením očí, které je
jedním z nejpopulárnějších trendů a sluší opravdu každé ženě, ať už zvolí jemné, nebo
výrazné stíny.
Tato nová barvicí technika dokáže splnit nejčastější nároky nás kadeřníků profesionálů,
stejně jako jejich klientek, a to mít přirozeně vyhlížející kombinaci odstínů a zároveň mít
svou barvu na míru. Smoky Hair bych doporučila každé ženě, která si přeje něco víc
než „jenom“ jednolitou barvu, chce kombinaci 2–3 odstínů. Hodí se pro vlasy vlnité
i rovné, pro brunetky, blondýnky, dlouhovlásky i nositelky krátkých účesů.

Denisa Petráchová,
technolog Praha
@denisa_petrachova_pro
Kadeřnickému řemeslu
se věnuje již 11 let.
Součástí technologického týmu
L’Oréal Professionnel je 2 roky.
Působí v akademii v Praze.

Smoky Hair spočívá v jemnějším nebo výraznějším kontrastu 2–3 odstínů na míru od
nejtmavšího u kořínků s postupně se rozvíjející barvou k transparentním a světlejším
konečkům s plynulým přechodem do ztracena, kde se odstíny potkávají.
Na této technice se mi nejvíce líbí její hravost se sytostí barvy v kombinaci se správnými
oxidanty. U kořínků doporučuji pro dodání hloubky a tajemnosti Majirel Cool Cover;
efekt je opravdu hluboký a sytý. Ve střední zónach pak moc ráda aplikuji světlejší
odstín Majirel pro neutralizaci a přirozenost a do délek a konců Majirel Glow pro dodání
světlosti, transparentnosti, a hlavně lehkosti v délkách. Důležité pro co nejrozptýlenější
a nejpřirozenější efekt je různé oddělení sekcí – ať už diagonálně, horizontálně, nebo
vertikálně.
Pokud budete chtít docílit Smoky Hair na tmavých vlasech s rozdílem větším než
dvě výšky tónu, tak doporučuji předzesvětlit si vlasy pomocí Blonde Studia a vytvořit
techniku balayage pro jemné nebo výrazné zesvětlení v délkách a koncích a poté
aplikovat požadované odstíny.

PO
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Foto: Dalotti Gergő
@gergo_dalotti_pro
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SA LO N E X P E RT

Recenze
jako důležitá vizitka salonu

Víte, že recenze hrají důležitou roli v rozhodovacím procesu?
Ať už jde o nákup elektroniky, automobilu, výběr ubytování,
lékaře, nebo třeba kadeřnického salonu. Využijte jejich sílu,
získejte novou klientelu a podpořte svůj byznys.
Dobré hodnocení vám může zajistit přísun nových klientů,
stejně jako to špatné jejich odliv. Recenze mají opravdu
velkou moc, využijte je ve svůj prospěch. Jak na to? Pomůže
vám s tím web Salon Expert. Vaši klienti vám zde mohou
napsat recenzi, která má potenciál zatím nerozhodnutého
klienta nebo klientku přesvědčit o tom, že právě váš salon je
pro ně nejlepší volbou.
Zkuste na konci návštěvy každého svého klienta nebo
klientku poprosit o hodnocení. Vysvětlete jim, že to jde
velmi jednoduše na webu Salon Expert, klidně přes telefon,
zatímco vy dokončujete styling účesu. Zároveň platí, že čím
více recenzí budete mít, tím důvěryhodněji budete působit.
Zkontrolujte, jak vypadá právě váš
salon na salon lokátoru. Jste spokojeni,
nebo byste něco vylepšili? K tomu vám
jednoduše pomůže platforma ProShop.
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L’ O R É A L P R O S H O P

L’Oréal
ProShop
Objednávky kdykoliv
a odkudkoliv

Poslední rok ovlivnil naše životy ve všech ohledech,
jejich velká část se přesunula do online prostředí.
V případě platformy L’Oréal ProShop je to ale
změna příjemná. Tato alternativa objednávání
vlasových produktů je vám k dispozici, kdykoliv
(a odkudkoliv) si vzpomenete. Jsme vám blíž
a zjednodušujeme vám život.
Také se vám někdy stalo, že vám v období mezi návštěvami
našich obchodních zástupců došly některé produkty, které
jste nutně potřebovali? Díky ProShopu tuto situaci můžete
jednoduše a rychle vyřešit – produkty si sami objednáte
online. Kromě toho tady můžete taky sledovat stav faktur
a stahovat nejrůznější materiály, ať už jde o technické listy,
popisky a fotografie produktů, nebo třeba materiály Salon
Emotion.
Ale zpět k objednávání vlasových produktů. To je vám
k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu a 365 dní v roce
prostřednictvím online objednávkového formuláře. Platí
stejné objednací i platební podmínky jako u obchodního
zástupce, nemění se ani závozová hodnota či dodání. Pokud
má zásilka odejít ještě tentýž den, musí být zadaná do
10:30 dopoledne. Objednávat je možné z katalogu dle typu
produktu či v rámci animací. Každý salon má v ProShopu
nastavenou svou strukturální slevu. Po přihlášení na
platformu se u produktů zobrazí ceny přímo po strukturální
slevě pro daný salon.
A jak na objednávky? Přihlaste se na ProShop svými
přihlašovacími údaji. Ještě je nemáte? Obraťte se na svého
obchodního zástupce.
Proshop je tu pro vás, aby vám usnadnil život a mohli jste
objednávku udělat kdykoliv a odkudkoliv. Neváhejte ho
vyzkoušet. Potřebujete poradit nebo chcete vědět víc?
Obraťte se na svého obchodního zástupce, rád vám poradí.

lorealproshop.cz
ČERVENEC 2021
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V Z D Ě L ÁVÁ N Í

Termíny stáží

L’Oréal Professionnel

2021
SEMINÁŘ

TRVÁNÍ

KATEGORIE

POMŮCKY

09:00 — 15:00

COLOR (Colouration/Highligths)

ANO

2 dny, 09:00 — 17:00

COLOR (Colouration/Highligths)

ANO

ICONIC STYLING I.

09:00 — 17:00

STYLING

ANO

TIMELESS CUT I.

09:00 — 17:00

CUT & STYLE (Care, Cut & Style)

ANO

ESSENTIAL BLONDES

09:00 — 17:00

COLOR (Colouration/Highligths)

ANO

DIARICHESSE / DIALIGHT

09:00 — 15:00

COLOR (Colouration/Highligths)

ANO

INOA

09:00 — 15:00

COLOR (Colouration/Highligths)

ANO

KOREKCE MELÍRŮ A BALAYAGE

09:00 — 15:00

COLOR (Colouration/Highligths)

ANO

FRENCH BALAYAGE 2021

09:00 — 15:00

COLOR (Colouration/Highligths)

ANO

SMOKY HAIR

09:00 — 14:00

COLOR (Colouration/Highligths)

ANO

BACK TO COOL

09:00 — 15:00

COLOR (Colouration/Highligths)

ANO

FRENCH BALAYAGE FOR ALL

09:00 — 15:00

COLOR (Colouration/Highligths)

ANO

COLOR CORRECTION

09:00 — 15:00

COLOR (Colouration/Highligths)

ANO

COLOR CHANGE (K2)

2 dny, 09:00 — 17:00

COLOR (Colouration/Highligths)

ANO

COLOR CONTOURING

09:00 — 17:00

COLOR (Colouration/Highligths)

ANO

ICONIC STYLING II.

09:00 — 17:00

STYLING

ANO

TIMELESS CUT II.

09:00 — 17:00

CUT & STYLE (Care, Cut & Style)

ANO

REDKEN BARBER BY JIŘÍ PRÁGR

09:00 — 16:00

CUT & STYLE (Care, Cut & Style)

ANO

1 a ½ dne

KOMUNIKACE/BYZNYS

ANO

TALENT (ZÁKLADNÍ)
FRENCH GLOW
KLÍČE K BARVĚ (K1)

EXPERT (POKROČILÍ)

TAJEMSTVÍ ÚSPĚŠNÉ
KOMUNIKACE S VAŠIMI ZÁKAZNÍKY
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KO N TA K T Y

Klientský
servis
Kamila DIVIŠOVÁ
Specialistka klientského servisu
tel.: +420 222 777 989
ceslor.csprof@loreal.com

Eliška MUCHOVÁ
Specialistka klientského servisu
tel.: +420 222 777 922
ceslor.csprof@loreal.com

JSME TU
PRO VÁS...

Vzdělávání

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

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

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

Vojtěch RAMBOUSEK
Technolog Praha
tel.: +420 601 122 292
vojtech.rambousek@loreal.com

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

Obchodní tým
Šárka BRUNCLÍKOVÁ
Area Manager ČECHY
tel.: +420 724 087 437
sarka.brunclikova@loreal.com

Milena KAMBOVÁ
Area Manager ČECHY A MORAVA
tel.: +420 724 176 204
milena.kambova@loreal.com

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

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

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

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

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

Dana STRATILOVÁ
Obch. zástupce
střední Morava
tel.: +420 606 095 936
dana.stratilova@loreal.com

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

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

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

Tereza KOCŮRKOVÁ
Obch. zástupce jižní Morava
tel.: +420 601 378 564
tereza.kocurkova@loreal.com

