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Jsme v tom společně
Naši milí kadeřníci, v posledních týdnech a měsících bylo mnoho z nás vystaveno nejedné zkoušce osudem. Možná
jsme se zprvu všichni nějakou chvíli báli, když jsme nevěděli, jak to bude s naším životem dál vypadat. Jenže to by
nebyla komunita našich profesionálů, aby jen tak seděla se založenýma rukama v klíně!
Tým L’Oréal Professionnel stejně jako vy uprostřed března netrpělivě čekal u zpráv na každou další informaci
od vlády, která měla určit, jak budou následující týdny vypadat. A i přesto, že nás všechny mohla nejrůznější
omezení a nařízení zcela ochromit, společně jsme se rozhodli, že se nedáme. A tak se naše tréninky a školení
přesunuly na internet a vy jste si informace o nejnovějších trendech, tipy, triky a inspiraci místo výletu za námi mohli
vychutnat pěkně u sebe doma se šálkem dobrého čaje nebo třeba u vás v salonu během pauzy.
Říkáte si, o jaké pauze tu mluvíme, když jste nemohli pracovat? Klienti sice za vámi do salonu ze dne na den museli
přestat chodit, ale to mnohé z vás nedonutilo k tomu, dát si ruce za hlavu, nohy nahoru a čekat, než se to celé
přežene. Naopak, začali jste pracovat nejen na rozvoji svém nebo svých týmů, ale také na svých salonech. Někdo
vymaloval, někdo si pořídil nový mycí box, někdo dokonce otevřel celý nový salon. A to zdaleka není všechno!
Svým nasazením, optimismem a tím, jak jste se už ke konci všichni tak strašně těšili zpět do práce, jste nás nabili
zcela novou pozitivní energií, ze které budeme čerpat ještě dlouho. Jsme rádi, že jste s námi. Společně jsme to
zvládli.
Děkujeme, že jste s námi.
Tým L’Oréal Professionnel

periodicita: občasník | číslo 2/2020 | distribuce: Česká republika | vydavatel: L’Oréal CZ, Plzeňská 11, 150 00 Praha 5, IČO 604 91 850 |
místo vydání: Praha | datum vydání: 15. 6. 2020 | evidenční číslo MK ČR E 20980
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ygiena, slovo, které se dnes objevuje všude, protože jí každý musí věnovat pozornost – nás
nevyjímaje. Chceme a musíme na ni dbát, protože jedině tak ochráníme naše klienty i sami sebe.
My v L’Oréal Professionnel celou tuto záležitost bereme velmi vážně. Vaše zdraví a zdraví vašich
klientů jsou pro nás prioritou. Proto jsme díky Salon Emotion po celou dobu pečlivě sledovali vývoj událostí a
dávali postupně dohromady návod, jak se v salonu chovat tak, aby byly dodrženy všechny předpisy a hlavně aby se i navzdory nové situaci u vás klienti cítili příjemně a měli čas a chuť na relax a příjemný odpočinek.
Ve chvíli, kdy celý svět zjistil, s čím máme tu čest, začali naši kolegové z laboratoře pracovat na vývoji
čisticího gelu na ruce, kterého se jim povedlo vyrobit v rekordním čase rekordní množství. Právě díky nim
a kolegům z logistiky jsme měli šanci tento gel dopravit i k nám a začít ho distribuovat do řad našich profesionálů.
Mimo jiné jsme připravili i sérii informačních letáků týkajících se hygieny, jež si můžete vytisknout a umístit
do svého salonu. A pro vaši prezentaci na sociálních sítích jsme připravili digitální balíček, ve kterém najdete
k využití již připravené vizuály na svůj Facebook nebo Instagram.
Všechny tyto materiály najdete na L’Oréal ProShop nebo si o ně řekněte svému obchodnímu zástupci, který
je má také k dispozici.
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Většina z nás si v uplynulých dvou
měsících prošla velmi náročným
obdobím. Jak efektivně využít
čas, který nemůžete strávit svou
milovanou prací? Věříme, že
kontinuální vzdělávání je jedním z
nejlepších způsobů. A pokud se
nemůžeme setkat naživo, pomohou
nám moderní technologie.

VZDĚLÁVÁNÍ
JE S VÁMI
ONLINE
Digitalizace
krok za krokem

Vzdělávání L’Oréal Professionnel prošlo v uplynulém roce několika zásadními změnami. Jednou z hlavních byla postupná digitalizace našich aktivit. V průběhu roku
2019 jsme začali pracovat na rozvoji naší komunikace na sociálních sítích a zároveň jsme odstartovali postupné propojování světa offline a online vzdělávání. To se

#stojimezaprofesionaly

mělo odehrávat krok za krokem během celého roku 2020. Hlavním cílem bylo a
stále je být nablízku vám, kadeřníkům, a našim klientům.
Veškeré naše plány od března samozřejmě výrazně ovlivnila a změnila situace spojená s výskytem nemoci covid-19. Stejně tak jako práce v salonech se ze dne na
den stala i školení v akademiích rizikovou aktivitou. Byl to ale i moment, kdy jsme
si více než kdy jindy uvědomili, jak důležité je, abychom my, kadeřnická komunita,
drželi při sobě.
Proto jsme ve spolupráci s vámi připravili a postupně rozvíjeli program online vzdělávání. Hlavním cílem je přiblížit každému kadeřníkovi klíčové znalosti a dovednosti,
které potřebuje pro svou každodenní práci a pro rozvoj svého podnikání.

Tři pilíře

Náš vzdělávací program stojí na několika pilířích – OTEVŘENOST (naše vzdělávání je určené všem kadeřníkům, každý z vás si u nás vybere téma dle potřeby),

#westandforpros

DOSTUPNOST (vzdělávací aktivity jsou po celou dobu trvání coronavirové krize
zdarma) a PROFESIONALITA (pravidelně vám zprostředkováváme informace a
semináře od profesionálů pro profesionály.
Základem je facebooková skupina Kadeřníci L’Oréal Professionnel, kde najdete
veškeré potřebné informace. Každý týden zde sdílíme vzdělávací program na
následující týden, ve kterém nechybí aktuální témata (Oprava barvy a balayage,
Coloristické problémy apod.), styling a střihy v podání Tecni.Artistů ani semináře
věnující se podpoře vašeho podnikání a komunikaci na sociálních sítích. Aby pro
vás informace byly co nejdostupnější, využíváme různé formáty od live streamů
přes videa po teams webináře.
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Nezapomeňte kromě facebookové skupiny sledovat i instagramové
profily našich školitelů, kde najdete spoustu inspirace a dozvíte se vždy
i aktuální informace k blížícím se seminářům.

@KRISTYNA_LOREALPRO

@PAVELKRUPNIKK

@EVA_LOREALPRO

@DENISA_LOREALPRO

@MEGGY_LOREALPRO

@LUCIEKOZAKOVA_LOREALPRO

@VOJTA_LOREALPRO

@JANKA_LOREALPRO

@JULOHOSPODAR

@LYDIA_LOREALPRO

@ZELKA_LOREALPRO

@MARTINA_LOREALPRO

a červen a červenec pro vás připravujeme tato další nová témata: Balayage
for All se zaměřením na nové Blond Studio 8 a nové odstíny DiaLight a ProLonger
se zaměřením na rychlé služby u mycího boxu.
Nevyhovují vám časy nebo témata školení? Neváhejte se na nás obrátit! Jsme připraveni navrhnout vám individuální termín, kde pro vás zrealizujeme školení na míru vašim
potřebám.

Jedeme dál!

S online aktivitami pokračujeme i nyní v době, kdy jsou salony opět otevřené. Neznamená
to ale, že se nehodláme vrátit zpátky k vám do salonů a do akademií. Během června,
července a srpna připravujeme první stáže v akademiích, které se budeme snažit nastavit
tak, aby co nejlépe splnily vaše očekávání i veškerá bezpečnostní opatření. Zároveň je
možné domluvit se na školení s technologem přímo ve vašem salonu. O možnosti registrace konkrétních termínů vás budeme informovat prostřednictvím facebookové skupiny a
obchodních zástupců.
Celý vzdělávací tým L’Oréal Professionnel se těší na shledanou!
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LET’S GET BACK
TO SALONS!
d otevření salonů uplynulo již pár týdnů. A i když se
zprvu všichni klienti nemohli dočkat, aby svým vlasům
ztrápeným čekáním na profesionální ošetření dopřáli
vzpruhu, je možné, že se během následujících měsíců nebudou
vracet po takové době, jak byli dříve zvyklí. Právě proto jsme na
léto připravili kampaň, která klientům připomene potřebu se o své
vlasy starat pravidelně a dostatečně často. A navíc se nám díky
ní možná povede do vašeho salonu přilákat i klienty nové! Pojďme se na to společně podívat.
Klienti se v digitálním prostředí pohybují napříč všemi kanály.
Také mají Facebook, Instagram, také hledají odpovědi na své
otázky na Googlu nebo na Seznamu. Také si čtou zprávy a klikají na obsah, který je zaujme. A právě tam chceme být i my společně s vámi.

V digitální kampani na podporu salonů se zaměříme na vybrané služby, které klientům můžete poskytnout. Zejména se
budeme soustředit na téma French Balayage a French
GLOW, o kterých se můžete v tomto vydání našeho časopisu
dozvědět více. Budeme se klientům (i těm budoucím, kteří u
vás možná zatím ještě nebyli) pravidelně připomínat
po dobu šesti týdnů tak, aby se jejich digitální kroky vždy
ve finále proměnily v kroky opravdové, které povedou k vám
do salonů.
A jak že to vlastně bude vypadat? V rámci on-line prostředí si
najdeme ty uživatele, u kterých je největší pravděpodobnost,
že by mohli mít o návštěvu vašeho salonu zájem. Nabídneme
jim zajímavý obsah, například formou příspěvku na Facebooku
nebo zajímavou upoutávkou na Googlu. Po kliknutí na náš
obsah se uživatelé dostanou na web salon-expert.cz, kde si
mohou jednoduchou formou najít třeba i váš salon.
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Takhle cesta, kterou se začátkem července vydáme, bude

A proto se mrkněte na L’Oréal ProShop a zkontrolujte si, jestli

jistě zábavná, ale přinese s sebou i spoustu práce. Naštěstí

máte profil svého salonu aktualizovaný a jestli v něm máte

ale máme vás, komunitu našich skvělých profesionálů, u

vyplněné všechny důležité informace. Pomůžete tak klientovi při

nichž víme, že se na ně můžeme spolehnout stejně tak jako

rozhodování, jestli vás má navštívit. Třeba si díky tomu zajistíte

oni na nás. A s čímže byste nám mohli pomoci?

dalšího věrného návštěvníka na pěkných pár let dopředu.

S aktualizací a vyplněním profilu vašeho salonu na salon loká-

TIP Komunikace na sociálních sítích je pořád

toru, protože během léta na tuto stránku přijde velké množství

aktuální a důležité téma, i když se nám do toho

lidí. A spousta z nich bude hledat salony ve svém okolí. Byla

mnohdy nechce. Snažili jsme se vám to trošku

by velká škoda, kdyby třeba zrovna ten váš nenašli jenom pro

ulehčit. Zkuste využít inspiraci z našeho Back

to, že mu chybí vyplněná otevírací doba, fotky nebo třeba

to business digitálního kitu, který jsme připravili

informace o týmu, který se zde na klienty těší.

speciálně pro vás. Stáhnout si ho můžete ZDE.
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PODPOŘTE SVŮJ
BYZNYS DÍKY
SOCIÁLNÍM SÍTÍM
Jestli v dnešní době něco hýbe světem, tak je to internet
a sociální sítě. A ať už se nám tento trend líbí, nebo ne, reagovat na něj musíme všichni. V České republice se na sociálních
sítích pohybuje okolo 5,7 milionů lidí. A to už je skutečně velké
publikum. A pokud je někde hodně lidí, měli byste tam být i vy.
Tedy v tomto případě váš salon.
Dávno totiž již minuly doby, kdy lidé na sociálních sítích pouze
debatovali se svými přáteli nebo zveřejňovali fotografie z dovolené. Mnoho uživatelů dnes bere sociální sítě, zejména Facebook a Instagram, jako místo, kam si chodí pro každodenní
dávku inspirace. Nejčastěji k přístupu na tyto sociální sítě
používají svůj mobilní telefon, a tak jsou na nich i několikrát
za den – například když když čekají ve frontě na poště, když
ráno jedou do práce nebo třeba když mají pauzu v práci.
Sociální sítě díky tomu, že svým uživatelům umožňují sledovat
to, co je baví, každý den přinášejí sumář událostí, které se
právě odehrály. Ať jde o zajímavý článek z dílny redakce
oblíbeného deníku, o vtipný obrázek od jejich vybraného
umělce, či o názor zajímavé osoby, kterou sledují. Anebo také
– pozor! – třeba i o novinku, kterou jim přináší váš salon.
Možná si říkáte, že na takové věci nemáte čas. Naštěstí s
tímhle problémem vám dokážeme jednoduše poradit. Náš
tým, který se věnuje sociálním médiím, pro vás totiž pravidelně
připravuje nejrůznější fotky, animace nebo i videa, jež vám pak
distribuuje přes obchodní zástupce a zároveň je dává k dispozici ke stažení na L’Oréal ProShop. Viděli jste třeba nejnovější
podklady pro letní akce (ke stažení zde) nebo ku příležitosti
znovuotevření salonů (ke stažení zde)? Tyto materiály ušetří
opravdu mnoho času.
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Zároveň v podkladech často najdete i tipy na zajímavé
aplikace, které vám mohou pomoci i s tvorbou
vlastního obsahu. Přeci, čím lepším se na internetu
prezentovat než vámi vytvořeným účesem na usměvavé zákaznici. A pokud byste se pro sociální sítě opravdu nadchli a chtěli své znalosti prohloubit, pravidelně
sledujte nabídku našich školení a materiálů od Salon
Emotion, kde neopomíjíme ani toto téma.
Máte již svůj salon na Facebooku a Instagramu?
Výborně. Nemáte? Pokud byste to chtěli zkusit, ale
nevíte si se zakládáním profilu rady, zkuste se obrátit
na svého obchodního zástupce. Ten vám buď přímo
sám poradí, nebo vás odkáže na odpovědného kolegu
z týmu L’Oréal Professionnel. Je to jednoduché. Tak

TIP: NETRUCHLETE, JESTLI POD
ZVEŘEJNĚNOU FOTKOU NEUVIDÍTE
ZÁPLAVU „LAJKŮ“. TO UŽ DNES NIC
NEZNAMENÁ. JE TOTIŽ JISTÉ, ŽE JI
VIDĚLO MNOHONÁSOBNĚ VÍC LIDÍ, COŽ
JE VE FINÁLE PŘESNĚ TO, CO CHCETE.
TEDY OSLOVIT SVOU NABÍDKOU CO
NEJVÍCE LIDÍ.
NEZAPOMÍNEJTE POUŽÍVAT VE SVÝCH
PŘÍSPĚVCÍCH HASHTAGY: DÍKY NIM
VÁS LIDÉ SNADNĚJI NAJDOU A MŮŽETE
SE DOSTAT DO POVĚDOMÍ DALŠÍCH
POTENCIÁLNÍCH KLIENTŮ. NAPŘÍKLAD
#KADERNIKPRAHA ČÍTÁ VÍC NEŽ 5000
PŘÍSPĚVKŮ S TÍMTO KLÍČOVÝM SLOVEM.

proč to nezkusit?
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NASTARTUJTE
SE DÍKY SALON
EMOTION
SalonEmotion

Adame, události posledních týdnů nás všechny donutily změnit
zajeté zvyklosti a přizpůsobit se novým pravidlům. Mnozí
kadeřníci léta pracovali na systému péče o klienty, který nyní
museli téměř ze dne na den překopat. Máš nějaký tip nebo
návod na to, jak klientům návštěvu zpříjemnit i v případě, že
jim zrovna nemůžou podat ruku nebo uvařit dobrou kávu?
Nejdříve bych chtěl všem kadeřníkům říci, že na sebe mohou být
opravdu pyšní, protože dokázali na situaci zareagovat a využít čas
efektivně. Někteří z nich upravili a zmodernizovali salony, jiní začali
být více aktivní na sociálních sítích, kde komunikovali s klienty, nebo
vylepšili přítomnost svých salonů na internetu či třeba spustili e-shop
na vouchery.
Pokud jde o tip, jak zpříjemnit klientům návštěvu v současné době,
je to dost limitované. Podle mne je základ připravit zákazníka na
to, co ho v salonu čeká, a to právě ideálně přes sociální sítě. Díky
fotkám nebo videím zákazníci vědí, co očekávat. To nejdůležitější,
což je konzultace a diagnostika, by mělo být pořád stejné. Co bych
doporučil kadeřníkům, je věnovat jí nyní opravdu čas a vysvětlit
klientům, kolik bude služba stát a jak dlouho bude trvat, protože se
to může velmi lišit od toho, na co byli klienti doposud zvyklí. Pro ně
je to pořád jen „jdu na odrost“, ale pro kadeřníka to může znamenat
použití složitější techniky barvení nebo více materiálu. Proto by se
neměli pouštět do práce dřív, než se na všem s klientem shodnou,
aby na konci nepřišlo nepříjemné rozčarování. A určitě bych se nebál
pokračovat ve focení klientek.
Existuje nějaký obecný návod, tipy a triky na to, jak nyní co
nejrychleji nastartovat business?
Určitě je dobré v prvé řadě vzít klientky, které jsou pro salon
nejdůležitější a nechávají tam nejvíce peněz. Platí zde totiž tzv. Paretovo
pravidlo, že 20 % klientů generuje salonu 80 % tržeb. Více si třeba
o tomto tématu můžete přečíst na partnerské platformě CENTRUM
PODPORY KADEŘNÍKŮ. Primárně bych se také zaměřil na ziskovější
služby, což může být pro každý salon něco jiného. Obecně se ale
většinou jedná o barvení. Rozhodně by si kadeřníci také měli spočítat
náklady, které teď mají navíc s ohledem na hygienická opatření. A to
nejen ve spotřebě dezinfekčních prostředků, ale zároveň mají i méně
času na práci právě kvůli dezinfekci po každém klientovi. Měli by se

Adam Ježek,

salon development manager
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tedy rozhodně zamyslet nad svojí cenovou strategií a promítnout tyto
náklady do ceny služeb.

Jakým způsobem by si měli kadeřníci objednávat a organizovat
klienty tak, aby byli všichni spokojení a na všechny se dostalo, i
když mají oproti dřívějšku výrazně omezené kapacity?
Jak už jsem říkal, je dobré prioritizovat, ale také počítat s tím, že se prostě
nikdy nezavděčíte všem. Samozřejmě je možné prodloužit otevírací dobu,
ale pokud kadeřník pracuje sám, měl by to zvážit, protože nemůže každý
den pracovat 12 hodin denně včetně víkendů, to není možné zvládnout.
A navíc klienti jsou až na malé výjimky velmi chápaví.
Co ty osobně vidíš jako nejzásadnější věc, na kterou by měli
kadeřníci při návštěvě klientů nyní dbát?
Samozřejmě by měli dodržovat všechna nařízení vlády a nevystavovat
sebe ani klienty zbytečným rizikům. Je potřebné seznámit s pravidly
své klienty hned při vstupu a ještě před tím ideálně na sociálních sítích.
Navíc, a to se bohužel už děje, jsme svědky udávání a kontrol na základě
zaslaného podnětu. Je tedy zbytečné si takto přidělávat starosti.

Prosím, shrň nám aktivity za Salon Emotion od poloviny března.
Co všechno jste si pro kadeřníky připravili?
Změnili jsme celý náš Facebook Salon Emotion a udělali z něho
informační kanál, kde se kadeřníci z České republiky i ze Slovenska
dozvědí aktuální nařízení vlády, která pro ně monitorujeme a přinášíme
vždy téměř v reálném čase. Navíc jsme ve spolupráci s externím
konzultantem a odborníkem na salonní byznys spustili partnerskou
platformu CENTRUM PODPORY KADEŘNÍKŮ, kde přinášíme články,
doporučení a analýzy současných nařízení. Pořádali jsme také byznys
live stream a co bylo skvělé, že se pravidelně na tento stream dívalo
více než 130 kadeřníků, a to byl od 20:00. Na tyto aktivity máme velmi
pozitivní ohlas a jsem rád, že nás kadeřníci vnímají jako partnera, který
se jim snaží pomoci. V těchto aktivitách budeme pokračovat i nadále.

www.centrumpodporykaderniku.cz
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My Salon Expert se mění na

L’Oréal ProShop
A vy byste měli být u toho!

Stejně tak, jako se mění svět kolem nás, se musíme měnit i my. Abychom stačili době a abychom
vám přinášeli stále nová vylepšení, která vám mohou pomoci s každodenními povinnostmi. A tak
jsme vymysleli L’Oréal ProShop. Někdo z vás o něm možná už slyšel, pro někoho je to novinka. A
o co tedy vlastně jde?
L’Oréal ProShop je tu pro vás, pro profesionály. Jde o jednu multibrandovou platformu, což určitě
ocení ti z vás, kteří pracují najednou s více značkami. Můžete zde sledovat stav faktur a jednoduše
si stahovat nejrůznější materiály, ať už jde o technické listy, popisky a fotografie produktů, social
media kity, nebo třeba materiály od Salon Emotion. Navíc je zde k dispozici i objednávkový formulář,
přes který si můžete jednoduše objednávat zboží k vám do salonu. Tato možnost je momentálně
aktivní pro značky Redken a Kérastase, ale L’Oréal Professionnel se k nim připojí co nevidět.
L’Oréal ProShop je intuitivní, dobře se v něm orientuje a rychle pracuje. Velmi jednoduše tu můžete
spravovat profil svého salonu, který se pak objeví na salon lokátoru. Ačkoliv funkce lokátoru
zůstává i nadále přístupná jen pro Salony Expert, L’Oréal ProShop je určený i pro ostatní salony
spolupracující s našimi značkami, případně pro ty, které by se spoluprací chtěly začít. My z našeho
nového ProShopu máme radost a doufáme, že se bude líbit i vám. Už jste se tam byli podívat?
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SERIE EXPERT
PRO LONGER

«
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SERIE EXPERT PRO LONGER

PRO NEKONEČNĚ
DLOUHÉ VLASY
terá žena by nesnila o krásných dlouhých vlasech? Pomozte
svým klientkám tento sen splnit díky novince Pro Longer ze
Serie Expert od L’Oréal Professionnel. Zbrusu nová řada
profesionální regenerace Pro Longer obnovuje délky a vyplňuje
konečky pro delší, silnější a kvalitnější vlasy. Zážitek z profesionální
rychlé služby navíc umocní příjemná květinová orientální vůně, kterou
oceníte jak vy, tak i vaše klientky.
Dlouhé a zdravé vlasy jsou v kurzu, touží po nich ženy po celém světě.
Jsou dlouhodobým trendem, který se projevuje jak na přehlídkových
molech, tak i na sociálních sítích. Avšak dlouhé vlasy v sobě skrývají
i určitá úskalí – může docházet k jejich zcitlivění, třepení a řídnutí
délek konečků, což se podepisuje i na celkovém zdravém a krásném
vzhledu. Od této chvíle už nemusíte podobné konečky zkracovat o
víc, než si vaše klientka přeje. Stačí sáhnout po pečující řadě Pro
Longer ze Serie Expert vyplňující délky a konečky dlouhých vlasů.
Pomozte klientkám zachovat dlouhé a zdravě vypadající vlasy.

V ČEM TKVÍ
TAJEMSTVÍ ŘADY
PRO LONGER?
Řada
využívá
patentovanou
vyplňující
technologii, exkluzivně vlastněnou L’Oréal
Professionnel, nazvanou Filler-A100, která délky
zesiluje, dodává jim plnější vzhled a odolnost.
V kombinaci s aminokyselinou pomáhá vlasy
chránit a předcházet jejich lámání.

EXKLUZIVNÍ PATENTOVANÁ
VYPLŇUJÍCÍ TECHNOLOGIE

FILLER-A100 = FILLOXANE + PQ6
FILLOXANE proniká do jádra vlasového
vlákna a posiluje ho
PQ6 obnovuje vzhled povrchu vlasového vlákna
+ AMINOKYSELINA umožňuje obnovu délek,
chrání vlasy a předchází jejich lámavosti

ZESILUJÍCÍ EFEKT
JE OKAMŽITÝ!
VÝSLEDKY JSOU
DLOUHOTRVAJÍCÍ
A KUMULATIVNÍ
16 | ČERVEN 2020

[ NA DOMA ]

ŘADA PRO LONGER
Pro Longer ze Serie Expert nabízí kompletní řadu pečujících
produktů pro použití v salonu i doma pro delší silnější kvalitní
vlasy chráněné před lámáním. K dispozici je od června 2020.

Salonní služba » 1× za měsíc
1. Koncentrát pro vyplnění konců Pro Longer.
Aplikujte vždy do vlhkých vlasů.
2. Pro Longer šampon
3. Pro Longer maska
4. Bezoplachový krém pro obnovu délek a konců
Jako první aplikujte koncentrát pro vyplnění konců, který
obsahuje nejvyšší koncentraci patentované vyplňující molekuly
Filler-A100. Zaměřuje se na nejvíc zcitlivělé oblasti vlasového
vlákna, posiluje je a konce a délky jsou tak plnější a pevnější.
Aplikujte 10–20 ml do délek vlasů. V případě jemných vlasů
postačí 10 ml.

PRO LONGER A BARVENÍ

Služby Pro Longer se nemusíte bát ani v den
barvení. Po uplynutí doby působení barvy nebo
zesvětlujícího přípravku postupujte následovně:
»

emulgujte;

»

pečlivě opláchněte;

»

vysušte ručníkem;

»

aplikujete službu Pro Longer.

Domácí péče
1. Pro Longer šampon
2. Jednou týdně nahraďte péči nebo masku koncentrátem
pro vyplnění konců Pro Longer (monodóza 15 ml)
3. Bezoplachový krém pro obnovu délek a konců
Doporučte klientce domácí péči Pro Longer pro dosažení
dlouhodobého efektu. Klientka jednou týdně jednoduše
nahradí péči nebo masku monodózou koncentrátu Pro
Longer. Nemusí tak vůbec měnit svoje zvyky.

TIP: Jednou týdně! To je ideální frekvence pro
aplikaci monodózy koncentrátu pro vyplnění konců
Pro Longer. Nezapomeňte klientku informovat, že
rozestup mezi jednotlivými aplikacemi koncentrátu
by měl být alespoň 2–3 mytí, aby nedocházelo k
vytváření nánosu produktu.

Abyste mohli na tuto službu jednodušeji nalákat své klientky, připravili
jsme pro vás kit pro vaše sociální média (Facebook i Instagram),
kde najdete jednoduchý návod, jak novinku komunikovat, i mnoho
předpřipravených vizuálů, které můžete používat. Jednoduše
klikněte ZDE.

36 MILIONŮ HASHTAGŮ #LONGHAIR

OBNOVUJE DÉLKY A VYPLŇUJE ZTENČENÉ KONEČKY

[ NA SALON ]

Inspirujte se tipy od odborníka ...
Eva Virostková,
Technologická ředitelka ČR/SR
L’Oréal Professionnel

Léto
ve vlasech
Letní sezona se blíží, připravte na ni také vlasy svých klientek. Opalování, koupání
v bazénu nebo přírodních koupalištích, horské výšlapy i pohodové výlety. To vše
slibuje nadcházející léto. I když jsou to příjemné činnosti, pro naše vlasy představují
přece jen určitou zátěž. Neměli bychom proto správnou péči o ně během tohoto
období podcenit. Právě díky profesionální péči a vhodnému stylingu budou vlasy v
kondici během celého léta.
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Texturizační slaný sprej
Beach Waves, Tecni.ART
Plážové vlny a look jako od moře i během dovolené doma?
Žádný problém díky texturizačnímu spreji Beach Waves!

Díky slanému spreji Beach Waves hravě dosáhnete
sexy ležérního plážového efektu. Stačí ho aplikovat na
skoro vysušené vlasy, zaplést, nechat pár minut působit,
rozpustit, znovu aplikovat a hvězdný letní look je na světě.

Řada Blondifier pro všechny
blond vlasy, Série Expert
Blond vlasy jsou speciálně během léta náchylnější
ke změně barvy i ke zcitlivění. Proto si zaslouží extra
péči specializované řady Blondifier, která jim poskytne
potřebnou regeneraci a rozzáří každý odstín blond.
Neodmyslitelnou součástí řady je i neutralizační
šampon Blondifier Cool pro dosažení studeného
blond efektu.

Elastokrém pro definování vln
Siren Waves, Tecni.ART
K létu patří jemné a přirozené vlny s vysokým leskem a pohybem,
kterých snadno dosáhnete pomocí přípravku Siren Waves, který
je možné použít nejen na mokré, ale i na suché vlasy. Pro definici
přirozeně vlnitých vlasů aplikujte krém do ručníkem vysušených
délek a vlasy nechte uschnout na vzduchu. Dosáhnete tak
krásných, definovaných letních vln.

Blondifier je perfektní pomocník pro blond vlasy,
ať už melírované, barvené, nebo zesvětlené. Dokáže
je nádherně zneutralizovat, rozjasnit, vyživit a
zregenerovat.

Nezbytnost pro vlnité vlasy vašich klientek, které díky
Siren Waves získají nazpět svou elasticitu, pružnost a krásné
tvarované měkké vlny.

Řada kompletní letní péče
Solar Sublime, Série Expert
Termomodelační sprej
s tvarovou pamětí Pli, Tecni.ART
Perfektních vln na vlahý letní večer, které vydrží, dosáhnete
tepelným stylingem díky termomodelačnímu spreji Pli. Vlasy
zafixuje a zároveň ochrání před teplem.

Vlasy, stejně jako pokožka, potřebují v létě ochranu
před UV zářením a vyžadují větší dávku výživy a
hydratace. Dokonalou letní péči zajistí řada Solar
Sublime ve třech jednoduchých krocích – šampon,
maska a ochranný sprej. Ten lze aplikovat na vlhké i
suché vlasy.

Ideální ochránce vlasů v létě. Díky patentované
technologii Mexoryl S. O. UV-Protect jsou vlasy
chráněné a vyživované.

Neočekávaná situace, které společně v
posledních týdnech a měsících čelíme, měla
dopad nejen na veškerý byznys, a to včetně
kadeřnických salonů, ale i na naši psychiku.
O tom, jak se s tímto stavem nejlépe vyrovnat
a jak na podobné změny reagovat, jsme si
povídali s odborníkem, koučem
a psychologem Matejem Hochelem.

Rada
odborníka
Kadeřníci za sebou mají několik těžkých týdnů, během kterých
nemohli pracovat. Nyní je situace již příznivější, nicméně se
všichni museli podřídit novým podmínkám, jež s sebou přinášejí
i silný časový tlak. Jak tyto rychlé změny co nejefektivněji
zpracovat?
Já se na to samozřejmě dívám očima psychologa. Lidé se v závislosti
na svých osobnostních rysech různí v tom, jak reagují na změny – i na ty
dramatické či nepříjemné. Ti, kteří mají ve své povaze větší otevřenost vůči
novým zkušenostem a vyšší toleranci vůči stresu, obvykle tolerují změny
lépe a také se na ně rychleji adaptují. Samozřejmě svou osobnost jen tak
nezměníte. Můžete ale pracovat s vnitřními postoji, které k nenadálým
změnám zaujímáte.
Když se na vás valí věci, které nemůžete ovlivnit, prvním krokem je uvědomit
si, že ta změna se odehrává mimo vaši kontrolu. Nemá smysl se vztekat,
trápit či bojovat s tím, co stejně nemohu ovlivnit. Ale v druhém kroku je
zdravé položit si otázku, co z toho ovlivnit můžu. Třeba kdybych to dal
do souvislosti s probíhající pandemií, tak to, zda se náhodou nenakazím

Lic. Matej Hochel, PhD.
Matej Hochel se věnuje psychologickému
poradenství, terapii a koučingu. Pomáhá
lidem, kteří hledají podporu v osobním
růstu či složitých životních situacích. Jako
externí psycholog spolupracuje například
s organizací Člověk v tísni. Psychologické
práci se věnuje již od roku 2008.
Více o Matejovi na
www.creativecoaching.cz.

koronavirem, nebo jaký bude vývoj ekonomiky, příliš neovlivním. Můžu
ale udělat hodně proto, abych udržoval své tělo v dobré kondici, aby se s
případnou nemocí lépe vypořádalo. Také se můžu připravovat na změny v
oboru, který mě živí.
Jakým způsobem lze nejlépe najít rovnováhu mezi prací a
odpočinkem? Existuje nějaký návod, kterého bychom se měli
držet?
Na to bohužel neexistuje univerzálně platný recept a pro každého ta
rovnováha může vypadat trochu jinak. Co ale považuji za zásadní, je udělat
si jasno právě v tom, co pro mě osobně ta rovnováha znamená. Kolik
skutečně potřebuji a chci práci obětovat a kdy už „jedu na dluh“, čerpám z
energetických a psychických rezerv a nestojí to za to.
Lidé si někdy neuvědomují, že za peníze, které vydělají, platí svým časem.
Časem, který mohli být s rodinou nebo dělat jiné věci, které je baví. Ten čas
se nikdy nevrátí. Nastavení takové dlouhodobé rovnováhy ale chce trochu
přemýšlení a lépe se to dělá v době, kdy nejste pod akutním finančním
tlakem. Pokud máte zrovna období, kdy se práce na vás valí a nemůžete
si dovolit ji odmítnout, velmi doporučuji nezapomínat na sebe a naplánovat
si do svého kalendáře drobná potěšení – chvilky zastavení, kdy si uděláte
radost a „dobijete baterky“. Třeba máte v daný den jednoho klienta
za druhým až do večera. Tak si tam naplánujte alespoň krátkou pauzu, kdy
na 15 minut vypnete a vychutnáte si dobrou kávu. Ale dejte si to do diáře.
Pokud to neuděláte, pravděpodobně na to zapomenete a ten pozitivní
moment nikdy nenastane.
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Foto: HAIR STUDIO RK

Při tempu, které nyní mnoho kadeřníků muselo nasadit, aby co nejrychleji vyhověli všem
klientům, je možné, že budou zapomínat na péči o sebe sama. Jaké varovné signály může
naše tělo i mysl při přetížení vysílat?
Lze říct, že přemíra stresu se projevuje na třech úrovních. První úrovní je naše mysl – možná vám v hlavě víří
myšlenky na práci, kvůli kterým nemůžete spát. Nebo se objevují obavy či úzkostné myšlenky v souvislosti
s epidemií. Druhou úrovní je tělo – někdo má kvůli stresu ztuhlá záda, jiný problémy s trávením… A
nakonec stres ovlivňuje naše chování. Třeba začneme reagovat na druhé více podrážděně nebo větší
měrou propadat závislostem – častěji si dáme skleničku nebo zkonzumujeme více čokolády. Lidé se liší v
tom, jaké známky u nich převažují – někomu se stres dostává rychleji „do těla“, někomu „do hlavy“. Prvním
krokem je vědět, jaké signály se objevují u mě, tj. vůbec si uvědomit, že třeba již toho stresu mám příliš.
Teprve pak s tím můžu začít něco dělat.
A co s tím dělat? Existují nějaké krátké cviky na uvolnění těla a mysli, které můžeme
provozovat během dne, i když zrovna nemáme času úplně nazbyt?
Možností a metod je spousta. Pokud bych měl nějaké zdůraznit, tak by to byly následující tři. Za prvé
práce s dechem. Dech je totiž úzce propojený s emocemi, a proto můžeme jeho prostřednictvím snadno
a rychle ovlivnit svůj psychický stav. Třeba jen si dát deset soustředěných nádechů a výdechů, kdy s plnou
pozorností vnímáte, jak plyne váš dech.
Mým druhým tipem je pobyt v přírodě. Příroda má i dle psychologických výzkumů neuvěřitelně pozitivní
vliv. Pokud máte možnost jít na krátkou procházku, chvíli obdivovat krásu vzrostlých stromů či poslouchat
ptáky, bude to mít na vaši psychiku velmi pozitivní vliv. Podmínkou ale je, že musíte „být u toho“ –
tj. neviset na telefonu, ale svými smysly tu přírodu vnímat.
Posledním tipem je něco, čemu říkám „deník vděčnosti“. Princip je velmi jednoduchý – na konci dne si
na chvíli sednete a poznamenáte si do deníku věci, za které jste v rámci daného dne vděční. Nemusí jít
o nic velkého – třeba jen že nějaká klientka byla na vás milá nebo že hezky svítilo slunce nebo že se vám
vůbec povedlo zvládnout pracovní nápor. Stačí pár řádků. Pokud to budete dělat pravidelně, naučíte se
více vnímat pozitivní drobnosti ve svém životě. Umění dobře žít totiž nespočívá ve velkolepých úspěších či
velkém osobním štěstí, ale ve schopnosti ocenit a užít si běžný den, i když není dokonalý a podle našich
ideálních představ.
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FRENCH
BALAYAGE
PRO
VŠECHNY
Francouzskou balayage si zamilovaly ženy po celém světě, a to hlavně
pro její přirozený vzhled a perfektní lesk, který vlasům dodává. Tento velmi
oblíbený způsob zesvětlení vlasů je nyní přizpůsoben na míru i brunetkám.
Balayage „à la française“, prostě perfektní. Seznamte se.
Přirozené zesvětlení a přechody, multidimenzionální výsledek s přirozeným
kontrastem, a hlavně bezvadný lesk. Z dokonalých výsledků francouzské
balayage, která je nejžádanější salonní službou a trendem číslo jedna v
barvení vlasů, se nyní mohou radovat i brunetky. Hodí se dokonce i pro
ty nejtemnější odstíny hnědých vlasů. L’Oréal Professionnel totiž speciálně
vyvinul francouzskou balayage tak, aby vyhovovala i tmavším vlasům.

Francouzská balayage je personalizovaná barvicí
služba se zaručenými ultraprofesionálními a přirozenými
výsledky, která je vhodná pro všechny klientky bez
ohledu na výšku tónu. Perfektní balayage dosáhnete ve
dvou krocích.

1» Zesvětlením vlasů a vytvořením
výsledného balayage vzhledu
pomocí BLOND STUDIA.
2 » Aplikací DIA LIGHT
pro neutralizaci a oslnivý lesk.
Tyto dva kroky se vzájemně doplňují a jsou nezbytné
pro dosažení dokonalého vzhledu.
Pro klientky představuje francouzská balayage ty
nejkvalitnější barevné výsledky a pro kadeřnické
profesionály je odrazem jejich profesionality.
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Balayage
5× jinak
L’Oréal Professionnel přináší pět nových zesvětlovacích technik
vyvinutých s cílem vytvořit jemný, přirozený a elegantní výsledek,
který je ale zároveň kontrastní a viditelný. Které to jsou?

>
>
>
>
>

Volné vyháčkování
Postupné zesvětlení
Prolínající stínování
Tupírování plátů
Balayage s přirozeným přechodem

Tyto techniky byly vytvořeny ve spolupráci se světově proslulými
odborníky na balayage a jsou opravdu pro každého, dokonce i
pro brunetky. Každá technika vytváří jedinečné efekty a hraje si
se světlem jiným způsobem. Výsledkem je ale vždycky plynulý
přechod a gradace od kořínků až po konečky vlasů.

6 NOVÝCH ODSTÍNŮ DIA LIGHT
Díky šesti novým odstínům Dia Light není francouzská balayage pouze
slibem, je to realita. Balayage je opravdu pro všechny ženy. Dokonce i
brunetky mohou zvýraznit svou barvu „po francouzsku“.

*od L’Oréal Professionnel

NOVINKA

Blond Studio 8 Bonder Inside

TIP: Zesvětlení po francouzsku je nyní
i pro brunetky, nabídněte ho svým klientkám.
Je skvělým řešením pro ženy, které by chtěly
změnu barvy vlasů, ale zároveň touží
po přirozeném výsledku.

Tento nový produkt – víceúčelový zesvětlující pudr – je perfektní
pro všechny techniky balayage a ideální pro všechny typy vlasů.
Hotový pudr dva v jednom umí zesvětlit vlasy až o 8 stupňů!
Pudr obsahuje bonder s nejvyšší* koncentrací komplexu kyseliny
citronové a glycinu na ochranu vazeb, který vlasy zachová silné
během zesvětlování.
Výhodou Blond Studio 8 Bonder Inside je jednoduché použití bez
nutnosti přidávat aditivum na ochranu vazeb, což službu zrychlí
až o 15 minut. A to se hodí!
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ZACHYŤTE
SVĚTLO VE
VLASECH DÍKY

INOA GLOW

Studené odstíny,
extrémní lesk
a neutralizace.

To jsou tři hlavní charakteristiky nových barev Inoa GLOW, které
navazují na celosvětově populární GLOW trend. Rozjasnění,
které si už našlo své stálé místo v líčení, se pomalu ale jistě stává nepostradatelné i ve světě barev na vlasy. V únoru
tento trend představila v České republice, na Slovensku i v
Maďarsku světoznámá kadeřnická hvězda Min Kim. Po lednovém uvedení barev Majirel GLOW, které se okamžitě staly
velmi oblíbené, přichází v září s tímto žhavým barevným trendem také Inoa. Věříme, že si nové odstíny rychle zamilujete vy
i vaše klientky.

INOA
První permanentní barva, která využívá sílu oleje, poskytuje
neutralizaci a extrémní rozjasnění díky unikátní technologii
Inoa ODS. Tento barvicí systém čítající 9 odstínů byl vytvořený pro všechny výšky tónu a vlasům dodává rozjasňující
barvu a přirozeně zdravý vzhled. Protože to je právě to, po
čem ženy na celém světě touží – po přirozené barvě a nádherném lesku vlasů.
Zatímco klasické odstíny Inoa mají obvykle 50 % odlesků
a 50 % základu, nová technologie GLOW obsahuje 70 %
odlesků a jen 30 % základu. Tato inovovaná rovnováha
barviv umožňuje větší flexibilitu s možností aplikace odstínů
na různých výškách tónu. Vlasům umožňuje zachovat jejich
přirozenou průhlednost a zanechává na nich jemný závoj.
Více odlesků a méně základu tak kadeřníkům umožňuje
barvu zcela personalizovat pro každou jednu klientku.
I přes tuto zásadní inovaci si barvicí systém Inoa zachovává
svou největší přednost – absenci amoniaku a tím pádem i
příjemnou vůni.
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S Inoa GLOW dosáhnete opravdu studených odstínů a dlouhotrvající neutralizace. Lze je kombinovat s dalšími Inoa barvami a jsou vhodné pro přírodní i barvené vlasy. Ve srovnání s
klasickými barvami Inoa dodává GLOW vlasům sofistikovaný
multitonální vzhled s velmi jemným a průsvitným krytím až do
50 % bílých vlasů.
Trend Glow je vhodný zejména pro klientku, která touží
po barvě s přirozenými odlesky a přeje si vylepšit barvu vlasů
s přirozeným výsledkem, krásným leskem a bez amoniaku.
Objevte nejnovější trendy v barvení. Sledujte nás také na sociálních sítích pod hashtagem #LOREALPROCZSK a na Facebooku ve skupině Kadeřníci L‘Oréal Professionnel. Díky tomu
vám neunikne žádná novinka.

NOVÁ
ROZJASŇUJÍCÍ
BARVA PRO
DLOUHOTRVAJÍCÍ
NEUTRALIZACI
A EXTRÉMNÍ LESK

Extrémní
rozjasnění

• o 30 % větší odraz světla*
• 2x větší transparentnost**
REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE ODS
(SYSTÉM OLEJOVÉ BÁZE)
• Permanentní výsledek díky 60 % oleje
• Optimální pohodlí vlasové pokožky
• Viditelně lepší kvalita vlasů

* Instrumentální test.
** Instrumentální test ve srovnání s Inoa.

Mimořádná Glow
technologie posílená
o studené odlesky
pro dokonalou neutralizaci
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„INSPIRACI
ČERPÁM
Z CESTOVÁNÍ
A UMĚNÍ“
Jakub Michelčík, Jacob Hair Atelier, Bratislava

Co vás přivedlo na myšlenku začít podnikat a otevřít si
svůj vlastní salon?
Posledních 11 let jsem pracoval pro síť prémiových salonů v
Bratislavě ve větším kolektivu. Víte, každý salon má vlastní
identitu. Pokud je kadeřníkům sympatická, tak se tam většinou
cítí super. Po pár letech praxe si ale každý kadeřník sám
začne tvořit svou vlastní identitu. Často se pak stává, že tato
vlastní identita najednou začne trochu narážet na tu salonní a
zejména ve větších salonech pak časem dochází k disharmonii. A
právě v tu chvíli jsem začal cítit potřebu, že už bych rád pracoval
na vlastní půdě, rád bych klientům nabídl trochu jiný servis a
třeba bych i rád měl pro sebe a své klienty větší soukromí a klid.
Chtěl jsem dělat některé věci jinak, ale ve stávajícím salonu to
nešlo, protože jsem nechtěl jít proti jeho identitě.
Jak moc těžké je v dnešní době přijít s takovými velkými
plány a realizovat je? Kolik času vám to od prvního nápadu
celé zabralo?
Cesta od rozhodnutí přímo k salonu a k jeho otevření trvala rok
a dva měsíce. Bylo to velmi náročné zejména po byrokratické
stránce. Navíc jsem zvolil prostor, který jsem si chtěl zařídit zcela
podle svým představ. Proto jsem se rozhodl pro novostavbu,
která byla zcela nezařízená a kde před tím ještě žádný jiný
komerční prostor neexistoval. Takže jsem musel od úplného
základu vybudovat vlastně všechno: od holého betonu a
inženýrských sítí až po ten den, kdy jsem mohl otevřít. Dbal jsem
na to, aby všechno bylo stoprocentně komfortní jak pro mě, tak
pro klienty.
Co pro vás bylo největší výzvou?
Největším problémem byla byrokracie. Její procesy jsou
totiž strašně zdlouhavé, ztrácíte čas a to stojí mnoho peněz.
To bylo dost náročné a stresující. Vzal jsem si půjčku u
banky, ke které jsem připojil vlastní úspory. Do toho jsem se
samozřejmě musel starat o svoji klientelu a dál pracovat na
živnost v saloně, kde jsem celých 11 let působil. Klienti byli
velmi trpěliví a měli pochopení, což mi celou situaci velmi
ulehčilo a za to jsem strašně vděčný. Každý den jsem 10
hodin pracoval a pak jsem v devět večer šel kontrolovat
stavbu, objednával a zajišťoval vybavení.
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Mohl byste nám představit koncept svého salonu? Co je jeho
hlavní myšlenkou a na co se u vás budou moci klienti těšit?
Celý interiér jsem si nakonec navrhoval sám. Myslím si, že všichni
žijeme ve velmi rychlé a stresující době. A já jsem chtěl, aby moji
klienti po příchodu do salonu zaznamenali dva hlavní aspekty, a to
vůni a pohodlí. Pohodlí jsem klientům zajistil prostorným a pohodlným
gaučem, myslel jsem na masážní pohodlné umývací boxy i na to, aby
v salonu bylo víc relaxačních zón. Chtěl jsem klientům poskytnout
trochu soukromí k odpočinku, přečtení časopisu nebo k vychutnání
kvalitní kávy. Já sám miluji kvalitní kávu a chci ji dopřát i svým klientům.
Mým cílem bylo, aby u nás klienti zkrátka příjemně relaxovali.
Kdy poprvé jste se setkal se značkou L’Oréal Professionnel?
Měl jsem to štěstí, že jsem rodák z města Zvoleň, kde se nachází
velká odborná škola, na které se kadeřníci vzdělávají již víc než 60 let.
Výhodou této školy bylo, že jsme byli první a v té době jediná škola
na Slovensku, která navázala spolupráci s L’Oréal Professionnel. Já
jsem měl to štěstí, že v roce, kdy jsem nastoupil, školu vedla velmi
šikovná ředitelka, paní Staníková, která společně s celým vedením
školy tuto spolupráci domluvila. A my jsme tak měli štěstí, že již
jako žáci prvního ročníku jsme mohli s takovým vysoce kvalitním a
profesionálním materiálem pracovat.

Jakým způsobem vás účast na podobných soutěžích posouvá
dál?
Já si myslím, že to skvěle podporuje hlavně sebevědomí. Mnoho
kadeřníků má samozřejmě sebevědomí až až, ale někteří zase méně.
No a právě takovéto soutěže pomáhají tuhle míru držet někde v
rozumné hladině – té zdravé. Mně osobně kadeřnické soutěže pomohly
v tom, abych si sebevědomí dal do zdravé úrovně, a to pro mě bylo
velmi důležité.
Komu byste doporučil, aby se hlásil do dalších ročníků?
Účastníci by měli mít rádi adrenalin a být alespoň trochu soutěživí.
Zároveň se to hodí pro ty z nás, kteří potřebují nějakým způsobem
pomoct s vlastním sebevědomím. Už samotná účast na takových
soutěžích vám totiž poskytne skvělou zpětnou vazbu, nové kontakty a
kolikrát takové pracovní příležitosti, které mohou vaši profesní kariéru
neskutečně posunout.

Mimo jiné jste i velmi úspěšný účastník minulých ročníků
soutěže L’Oréal Professionnel Style & Colour Trophy. V roce
2010 jste se stal dokonce absolutním vítězem za Českou
republiku a Slovensko, v roce 2018 jste zase upoutal
pozornost odborné veřejnosti účesem na 71leté modelce.
Kde berete inspiraci pro své vlasové kreace?
Čerpám inspiraci z cestování, umění a přírody. To jsou tři klíčové
oblasti, které mě mojí prací provádějí. Dovedu to přetavit do
účesů, barev i fotografií, které pak putují na soutěže. Když jste
otevření třeba právě cestování nebo umění, tak ta inspirace
přichází sama.
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Služby Acidic Sealer a Powermix:

Oživte vlasy
během několika minut

Potřebují

vaše

klientky

po

dlouhé

pauze vlasy pořádně oživit? Zároveň
ale ani jeden z vás nemá času nazbyt?
Nabídněte

klientce

rychlou

službu

Acidic Sealer nebo Powermix přesně na
míru potřebám jejích vlasů. Vlasy budou
krásně vyživené a na pohled ozdravené,
i když od poslední návštěvy salonu
uplynula delší doba než obvykle. Navíc
během krátké chvíle, což za současné
situace oceníte vy i vaše klientky.

Služba Acidic Sealer

Superrychlou okamžitou hloubkovou péči určitě ocení
všechny klientky po barvení či odbarvování. Kyselé
pH 4,5 uzavírá a zároveň zpevňuje vlasové vlákno
během několika minut pro optimální ochranu a dodává
mu šestkrát intenzivnější a dlouhotrvající lesk vlasů.
Acidic Sealer aplikujte po umytí vlasů (první mytí
proveďte vhodným technickým šamponem a druhé
pak šamponem Vitamino Color) místo péče přímo
do délek k uzavření kutikuly a pro okamžitý účinek,
bez doby působení. Při aplikaci na mokré vlasy se
tekuté lotion promění na pečující mléko. Před použitím
důkladně protřepte. Emulgujte a důkladně opláchněte.

Služba Powermix

Komplexní a rychlou hloubkovou péči poskytnete vlasům svých
klientek díky Powermixu – první personalizované službě s
profesionální koncentrací účinných látek. Základní báze – BASE –
se smíchá s některým ze 4 druhů Powermix na základě konkrétních
potřeb klientky v poměru 1 : 1. Vybírat můžete mezi COLOR pro
okamžitý lesk a ochranu barvy, REPAIR pro obnovu vlasového
vlákna, FORCE pro okamžitou výživu a posílení vlasů se sklonem
k lámání a NUTRI pro výživu suchých vlasů. Výhodou služby
Powermix je, že můžete zkombinovat i dvě různé péče najednou!
Stále platí poměr 1 dávka BASE : 1 dávka aditiva, tedy například
polovina dávky péče COLOR a polovina FORCE.
Barveným vlasům nyní dodáte ještě dokonalejší péči díky novince
Mix Factory – vysoce koncentrovaným profesionálním pigmentům.
Na výběr máte ze 4 barevných možností pro každý odstín vlasů –
BLUE, PURPLE, COPPER, MAROON. Díky nim prodloužíte efekt
barvení.

5 ml BÁZE POWERMIX
+ 5 ml aditiva POWERMIX
+ max. 6 dávek z pumpičky
vysoce koncentrovaných
profesionálních pigmentů
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SALON
MERCI

Na nečekanou situaci, která si vyžádala na několik dlouhých
týdnů zavřené salony, lze nahlížet i jako na příležitost k rozvoji.
Ať už k osobnímu, či profesnímu. Mnozí z vás využili volný čas
k sebevzdělávání, někteří k renovaci salonu, či dokonce k jeho
otevření. Efektivně využila čas po dobu karantény například
Marcela Lukášová ze Salonu Merci v Židlochovicích u Brna.
Po dobu, kdy byl salon zavřený, stihla vymalovat, dokončit nový
box na mytí, stejně jako přidat místo na stříhání, přichystat nový
regál pro L’Oréal Professionnel nebo upravit a vylepšit věrnostní
program pro zákazníky. Ale bylo toho mnohem víc. Inspirujte se v
rozhovoru s Marcelou Lukášovou.

Váš Salon Merci v Židlochovicích u Brna je oblíbený mezi
zákaznicemi v širokém okolí. Jak dlouho ho provozujete?
V oboru pracuji 22 let a salon mám přibližně 15 let. V novém kabátě
fungujeme skoro 4 roky.
Co vás vedlo k otevření vlastního salonu, který mimochodem není
jen kadeřnický, ale zároveň zde poskytujete celou řadu dalších
kosmetických služeb?
Byl to můj sen, aby si ženy mohly dopřát relax pod jednou střechou a v
jeden den.
Jakým způsobem jste se poprala se situací, která se odehrála v
polovině března?
Asi 14 dní jsem se bála a potom jsem začala plánovat. Během té doby
jsme vymalovali, zvětšili obsluhy, připravila jsem věrnostní program pro
klientky a akce na podporu prodeje.
Měla jste po dobu, kdy bylo zavřeno, nějaký kontakt se svými
klientkami?
Ano, s klientkami jsem zůstávala v kontaktu i po dobu uzavření salonu,
hlavně online, přes Facebook. Radila jsem jim, jak o své vlasy pečovat
po dobu, co máme zavřeno, a těm, které projevily zájem, jsem prodávala
i produkty na domácí péči.
Všichni pevně věříme, že to nejhorší je už za námi a že se
postupně vrátíme zpět k běžnému provozu. Existuje ale něco, na
co jste během posledních několika týdnů přišla a co třeba měnit
zpět nebudete?
Myslím si, že nás čekají pořád nějaká překvapení a připravit se na ně
v podstatě nedá. Uvědomila jsem si, že ty přibližně dva měsíce utekly
vlastně hodně rychle, protože jsem pořád měla co dělat. A taky že
odpočinek není tak špatná věc :)
Jakým způsobem jste se připravila na znovuotevření salonu?
Jakmile jsem věděla, kdy budeme moct otevřít, domluvila jsem
zaměstnankyně na směny od 7 od rána do 10 do večera, a to i přes
víkendy. První týden se nám zcela zaplnil během chvíle. Samozřejmě
jsem nakoupila veškeré ochranné prostředky – rukavice, roušky, štíty,
prostě všechno, aby se u nás klientky cítily komfortně a bezpečně.
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JSME TU PRO VÁS...
Klientský servis
Kamila DIVIŠOVÁ
Specialistka klientského servisu
tel.: +420 222 777 989
ceslor.csprof@loreal.com

Zuzana VÁCHOVÁ
Specialistka klientského servisu
tel.: +420 702 120 484
zuzana.vachova@loreal.com

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

Kristýna KALČÍKOVÁ
Technolog Praha
tel.: +420 702 137 220
kristyna.kalcikova@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
Denisa LAMPÍŘOVÁ
Obchodní podpora
CZ tel.: +420 601 131 826

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

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

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

Lenka ČERGEOVÁ
Obch. zástupce střední Morava
tel.: +420 606 095 936
lenka.cergeova@loreal.com

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

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

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

Lenka ŽEMLOVÁ
Obch. zástupce jižní Morava
tel.: +420 724 087 465
lenka.zemlova@loreal.com

KEEP
IT
LONGER
SE R I E E X PE RT

PRO LONGER
Pro nekonečneˇ dlouhé vlasy

