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MOODY BLUE
COLLECTION
Hair:
Vivienne Mackinder
Assistant Color:
Lois Broderick
Photo:
Roberto Ligresti
Make-up:
David Maderich
Fashion styling:
Montgomery Frazier
Clothes:
Katya Leonovich
Accessories:
Perez Sanz
Fashion designer:
Katya Leonovich
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KADEŘNICKÉ PROFINOVINKY
k použití a prodeji v salonu
REDKEN FLEX STYLING
Vrstvené střihy, kontrola tvaru, lehká textura, vše
při zachování maximální flexibility – to jsou styly,
které se přestěhovaly z přehlídkových mol do ulic.
REDKEN přináší stylingovou řadu FLEX se třemi
pastami, které umožňují flexibilně vytvářet a přetvářet nové styly, vrstvené střihy a netradiční účesy.
MOVE ABILITY 05 Lehká krémová pasta definuje účes při zachování přirozeného pohybu vlasů.
Snadno se vpracovává do vlasů, dodává přirozený
lesk a je vhodná i pro dlouhé vlasy.
MESS AROUND 10 Vláknitá krémová pasta
pro rozcuchaný styling. Separuje pramínky bez
zatížení a dodává jim přirozený lesk. Na dotek
je hladká jako krém a ve vlasech vytváří texturu.
Je vhodná pro všechny typy vlasů.
SHAPE FACTOR 22 Hustší tvarující krémová
pasta silně tuží, ale snadno se tvaruje. Obsahuje silně fixační polymer s tvarující schopností
jako u laků na vlasy, ale v krémově voskové
formě. Vytváří matující efekt, je vhodná pro
kratší střihy a výčesy.
Pasty ze stylingové řady FLEX se doporučuje rozetřít v dlaních a aplikovat na suché nebo vlhké vlasy. Produkty jsou vhodné
pro vrstvení a použití na všechny typy vlasů.

ROZŠÍŘENÍ KAVIÁROVÉ
ŘADY ALTERNA
Lengthening Hair & Scalp Elixir, novinka
z řady Caviar RepairX od Alterny, vyživuje pokožku hlavy a hydratuje a zjemňuje vlasy, aby
předešla jejich lámání. Po dvou týdnech používání Lengthening Hair & Scalp Elixir uvedla při
testování drtivá většina žen, že jejich vlasy jsou
delší, silnější, jemnější, hladší a lesklejší a všechny potvrdily, že přípravek nezatížil pokožku hlavy
ani vlasy, a že by jej doporučily přítelkyni, toužící
po delších vlasech. Elixír obsahuje proteinovou
směs ingrediencí, Age-Control komplex s výtažky z kaviáru a vitaminu C, Color Hold pro ochranu barvy vlasů a směs mořských výtažků.
Cena je 1045 Kč/50 ml.
Kaviárovou řadu Alterna rozšiřuje
i hydratační mléko ve spreji Replenishing
Moisture Milk, které ocení především
ženy se suchými a třepícími se vlasy,
které jsou po aplikaci hedvábné a lesklé.
Cena je 845 Kč/150 ml.
Přípravky jsou k dostání ve vybraných
kadeřnických salonech a na:
www.salononline.cz.
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VYZKOUŠELY A DOPORUČUJÍ
Renata Matějková, REDKEN
ARTIST, Product Specialist:
„Produkt MOVE ABILITY 05 ráda používám na pánskou klientelu. Dobře
zafixuje delší patky, ale neslepí je. Pro
doladění a vyšší zafixování lze doplnit
pastou MESS AROUND 10. MOVE ABILITY 05 lze také použít na zafixování vln
u delších vlasů, k usnadnění zaplétání
a také zatažení roztřepených konců.“

Michaela Řasová, REDKEN
ARTIST, Color Specialist:
„Krémová pasta MESS AROUND 10
nezatíží ani jemné vlasy. Snadno se
aplikuje, vlasy neslepí a vytvoří přirozenou texturu. Zkoušela jsem i do hladkého vyfoukaného mikáda, které pak bylo
hezky zafixované a s texturou.“

Miroslava Stroková, REDKEN
ARTIST, Color Specialist:
„SHAPE FACTOR 22 se výborně
tvaruje a je dobrým pomocníkem pro
tvorbu kreativních účesů. Nezatěžuje,
nemastí a výborně drží.“

GLOSSY COLOR
Nová řada profesionální vlasové péče Franck Provost
pro lesk, zářivost a ochranu barvy před blednutím obsahuje kolagen, perlový prášek a extrakt z goji neboli
kustovnice čínské, jejíž bobule, bohaté na aminokyseliny, minerální látky a stopové prvky, jsou známým všelékem a antioxidantem. Řada obsahuje šampon (370 Kč),
masku (644 Kč), hydratační mléko (543 Kč) a jejím hitem
je CC krém na vlasy (476 Kč), který hydratuje, chrání
a sjednocuje odstín, rozjasňuje a zkrášluje, má četné
kosmetické výhody pro barvené vlasy.
Krém se snadno aplikuje i během dne
pro okamžité zkrášlení vlasů, a tak se
hodí i do kabelky. K dostání
v salonech Franck Provost.
Akce: V prosinci k nákupu
dvou výrobků Franck Provost
jako dárek vánoční svíčka
Franck Provost.

VLASOVÉ NOVINKY MALOOBCHODNÍ
AUSSIE
3 MINUTE
MIRACLE

TAFT PERFECT FLEX

Nová řada hloubkových masek Aussie 3 Minute Miracle nabízí čtyři
přípravky s různými efekty. Krepatí se vám vlasy? Sáhněte po Frizz
Remedy. Bojujete s roztřepenými konečky? Pomůže Luscious
Long. Nemá barva oslňující lesk? Colour Mate ho dodá. Vlasy
jsou poškozené a chybí jim jemná péče? Reconstructorse to napraví. Ke koupi v drogeriích DM za 179 Kč.

Nová stylingová řada
Taft Perfect Flex vytvoří
ve vlasech mikrojemnou
síť polymerů, která ve spojení s tekutým elastinem
zajistí silnou fixaci, flexibilitu a elasticitu. Ultra silné
pěnové tužidlo a lak
na vlasy poskytnou každému účesu 24hodinovu
ultra silnou fixaci – zatímco
vlasy zůstanou dokonale
flexibilní. Doporučená cena
je 99,90 Kč.

BRAUN
SENSODRYER
Nový Braun SensoDryer je tzv. inteligentní vysoušeč. Teplotní senzor měří teplotu šestsetkrát za minutu. Teplo je rozdělováno kontrolovaně. Funkce
ochlazovacího stupně zafixuje účes. Lesk vlasů při
vysoušení zajišťuje technologie IONTEC. Speciální
trysky uvolní miliony iontů, které obklopí každý vlas,
přitáhnou ze vzduchu vlhkost a omezí jeho polétavost
a statický náboj. Maloobchodní cena je 2499 Kč.
Nový fen používá i herečka Jessica Alba, beauty ambassadorka značky Braun a tvář kampaně
Breakfree (osvoboďte se). Cílem je pomoci ženám osvobodit se od pochyb a nedostatku sebevědomí, aby se samy sobě líbily a vyzařovaly sebedůvěru, která jde ruku v ruce s pocitem, že jste krásná.

OXYGEN & MOISTURE

NOVÉ
ODSTÍNY
SYOSS
OLEO
INTENSE
Vlasové barvy Syoss Oleo Intense s aktivujícími oleji
přinášejí čtyři nové intenzivní odstíny bez amoniaku,
které o vlasy během barvení zároveň pečují
– 10-55 Platinově plavý, 4-29 Intenzivní červený,
5-28 Sytý kaštan a 1-40 Modročerný. Třpytivé
odstíny vlasy rovnoměrně pokryjí a výborně kryjí
šediny. Doporučená cena je 149,90 Kč.
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Nová vlasová péče Dove
Oxygen & Moisture je součástí řady Advanced Hair
Series. Její tajemství je v technologii Oxyfusion, obsahující
kyslík, díky které budou i jemné a zplihlé vlasy hydratované
a s přirozený maximálním
objemem. Řada obsahuje
šampon, kondicionér (oba
doporučená cena 119,90 Kč)
a vzdušnou masku na vlasy,
tzv. soufflé (149,90 Kč).

PROBUĎTE SVÉ BUŇKY

PRO MLADŠÍ
VZHLED PLETI

INTENZIVNÍ OMLAZENÍ PLETI
DENNÍ KRÉM A SÉRUM
NIVEA CELLULAR ANTI-AGE
NIVEA.cz/cellular
*Odhad společnosti Beiersdorf spol. s r.o. vycházející částečně z reportovaných dat spol. Nielsen v kategorii
Péče o pleť a Péče o pokožku očního okolí v hodnotě prodeje za období 01/2013 – 12/2013 v České republice
(Copyright © 2013, The Nielsen Company).
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