
SEMINÁRE ÚČESOVÝCH TRENDOV 
JESEŇ–ZIMA 2019/20

S predstavením NOVEJ KOMPLETNEJ STYLINGOVEJ RADY



SEMINÁR 
ÚČESOVÉ 
TRENDY 
„Vždy som veril, že móda 
neexistuje len preto, aby ženy 
robila krajšími, ale tiež preto, aby 
im dodala odvahu a sebavedomie,“ 
povedal Yves Saint Laurent, 
geniálny návrhár a zakladateľ 
značky YSL. 

A my dodávame: bez odvahy 
a sebavedomia je v súčasnom 
svete uspieť ťažšie.  

Kadernícky salón potrebuje 
mnoho nástrojov k tomu, aby 
módu mohol poskytovať. Seminár 
je najdôležitejší z nich.

3 Predstavenie kolekcie účesov 
pre sezónu jeseň–zima 
2019/20

3 Predstavenie ÚPLNE NOVEJ 
STYLINGOVEJ RADY 

3 Ukážky farbenia a farbiacich 
techník

3 Získate kompletné materiály 
s detailnými postupmi

3 Akčná ponuka tovaru 

NÁPLŇ SEMINÁRA



7. 10. 2019 | Košice
Hotel Golden Royal**** , Vodná 8
www.goldenroyal.sk
Kontakt: Erika Varechová

8. 10. 2019 | Vígľaš
Masarykov dvor, Pstruša 339
www.masarykov-dvor.sk
Kontakt: Erika Varechová

11. 11. 2019 | Bratislava
TECHNOPOL SERVIS, a.s., Kutlíkova 17
www.biznisuite.com
Kontakt: Ing. Jarmila Bajáková, Ivan Kalivoda

12. 11. 2019 | Žilina
Hotel Slovakia, Nám. Ľudovíta Štúra 2
www.hotelslovakiazilina.com
Kontakt: Martina Priškinová

TERMÍNY A MIESTA SEMINÁROV

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Zahájenie seminárov: o 11:00 hod. Cena 37 €. 

Cena pre klientov Framesi 25 € 
(platba zálohy 12 € + 13 € doplatok)
Vstup na seminár s platnou vstupenkou.



INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY

STORNO PODMIENKY:

Uvedené fotografie sú ilustračné (z predchádzajúcich akcií), pretože novými účesmi vás chceme prekvapiť.

•	Ing.	Jarmila	Bajáková 
0917 112 602 |bajakova@beautycosmetic.sk

•	Ivan	Kalivoda 
0917 112 604 | kalivoda@beautycosmetic.sk

•	Martina	Priškinová 
0917 112 603 | priskinova@beautycosmetic.sk

•	Erika	Varechová 
0917 112 601 | varechova@beautycosmetic.sk

V prípade storna a neúčasti na školení menej ako 
14 dní pred termínom je platba školenia nevratná.

V prípade storna viac ako 14 dní pred termínom 
je možné platbu školenia previesť na iný termín 
školenia.

Beauty Cosmetic s. r. o.
Vrančovičova 1200/2, 841 03 Bratislava
tel.: 0917 112 601
info@beautycosmetic.sk
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www.framesi.sk Framesi CZ a SK

NA SEMINÁRI OBDRŽÍTE TIETO MATERIÁLY 
•	 Technický	manuál	v	češtine:	postupy	strihov,	recepty	a	techniky	

farbenia, styling
•	 Katalóg	účesov	pre	prezentáciu	účesov	klientom
•	 Obojstranné	plagáty	k	postaveniu	na	stôl	či	do	výkladu,	4	kusy
•	 Plagáty	na	sklo	výkladu,	4	kusy
•	 Vstup	do	elektronickej	databázy	účesov	(v	angličtine)

SPRING SUMMER COLLECTION 2019
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ODĚVNÍ MÓDA

U každého kousku tohoto trendu zaznamenáte mírnou nadměrnost. 

Dlouhé rukávy téměř schovávají ruce, kalhoty jsou delší a sukně širší 

než obvykle. 

Díky vrstvení oblečení jsme připraveni na nepředvídatelné změny jarního 

počasí.

Z palety barev nachází uplatnění převážně ty klasické, od neutrálních 

typických pro město až po pastelové.

Světle šedá a bílá, hnědá velbloudí a šalvějově zelená, růžová a modrá 

půvabně zahalují tělo a tvoří znamenitý total look.
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VYTVOŘENÍ SEKTORŮ.

Aplikujte BY CUTTING LOTION pro snadnější rozčesání vlasů a definování 

jednotlivých sekcí během stříhání. 

SEKTOR A – Vyznačte pěšinku od ucha k uchu, procházející přes vrchol 

hlavy.
SEKTOR B – Vyznačte pěšinku procházející 2 cm pod zónou koruny.

SEKTORY C a D – Vyznačte vypouklou pěšinku 4 cm nad okraji zátylku 

a procházející nad záhlavím.

Vlasy obarvěte s FRAMCOLOR 2001 INTENSE 6.024 (60 g/cc).

Pomocí dvou kolmých pěšinek rozdělte vlasy na 4 sektory.

V každém sektoru umístěte odbarvovací papírky a střídejte 5 mm 

a 3 mm široké subsekce.

Odbarvěte s DECOLOR B NO DUST až na úroveň 9 subsekce široké 

5 mm technikou KNITTING (Pletení) a dále zcela odbarvěte subsekce 

široké 3 mm. V obou případech začněte vždy 2 cm od kořínků.

Tonalizujte s FRAMCOLOR 2001 INTENSE 9.036 (50 g/cc) + FRAMCOLOR 

2001 8G (10 g/cc) stínováním.

DOPORUČENÁ DOMÁCÍ PÉČE:

MORPHOSIS SUBLÌMIS OIL

Aplikujte sérum BY 104 SMOOTH & SHINE SERUM, vyfoukejte přes 

plochý kartáč a vyžehlete.

Lesk zvýrazněte pomocí vosku BY 209 URBAN GLOSS WAX.

1.
SEKTOR D – Prameny držte kolmo k růstu a ostříhejte dohranata na 

délku 2 cm.

2.
SEKTOR C – Ostříhejte celý sektor kromě oblasti skalních kostí, prameny 

držte kolmo k růstu, nůžky ve středním stupni, vlasy nechte vždy o 3 cm 

delší než jsou vlasy pod nimi.

Nakonec ostříhejte vlasy v oblasti skalních kostí dle pohyblivé vodicí délky.

3.
SEKTOR B – Odebírejte paprskovité prameny a ostříhejte je stejným 

způsobem jako v sektoru C, ale nůžky držte ve středně-nízkém stupni.

STYLING4.
SEKTOR A – Vyberte 2 cm široký vodicí pramen za separační pěšinkou. 

Odebírejte prameny a dle získané vodicí délky upravte technikou 

CHIPPING CUT, respektujte zaoblení hlavy a nesestupujte pod zónu 

koruny.

Vlasy sčešte přirozeně dolů a s využitím vodicí délky získané na skalní 

kosti upravte obvod střihem do oblouku 1 cm pod ušním lalůčkem 

a 2 cm pod bradou.

TUTO BARVU VYTVOŘÍTE TAKÉ S TĚMITO PRODUKTY:

SPRING SUMMER COLLECTION 2019

Dámský účes č. 2

Střih

SPRING SUMMER COLLECTION 2019

Dámský účes č. 2
Barvení

FRAMCOLOR GLAMOUR 5HCE + 6SE

(40 + 20 g/cc)

Kontrasty

8DE + 9AT

(40 + 20 g/cc)

FRAMCOLOR ECLECTIC

5.25
(60 g/cc)

Kontrasty

8.363 + 8.4

(55 + 5 g/cc)

6.64
(60 g/cc)

Kontrasty

8.36 + 9.46

(40 + 20 g/cc)

FRAMCOLOR ECLECTIC CARE

FRAMCOLOR 2001

5W + 5MC

(30 + 30 g/cc)

Kontrasty

8SB + 8G 

(50 + 10 g/cc)
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VYTVOŘENÍ SEKTORŮ.

Aplikujte BY CUTTING LOTION pro snadnější rozčesání vlasů a definování 

jednotlivých sekcí během stříhání. 

SEKTORY A a B – Vytvořte pěšinku od jednoho ucha k druhému, 

procházející přes obvodový střed a vrchol hlavy.

Základ obarvěte s FRAMCOLOR 2001 INTENSE 9.036 (30 g/cc) + 8.031 

(30 g/cc).

Vyznačte pěšinku od jednoho ucha k druhému, procházející přes vrchol 

hlavy. Izolujte předek koruny.

Izolujte boky přední kontury.

Izolujte 1 cm širokou sekci podél boční linie koruny.

Vlasy rozdělte do rovnoběžných sekcí podle obrázku.

Střídavě tonalizujte s DECOLOR B NO DUST 5 vol., FRAMCOLOR 

ECLECTIC 7PE (20 g/cc) + 7DE (40 g/cc) a DECOLOR B DIAMOND 

20 vol.

Do vlhkých vlasů naneste pěnu BY 110 BODIFYING MOUSSE a vyfoukejte 

do hladkého a měkkého objemu.

Dodejte ochranu sprejem BY 105 THERMO DEFENCE LOTION 

a žehličkou vytvarujte velké vlny.

Účes zafixujte lakem BY 302 FLEXIBLE PUMP HAIRSPRAY.

1.
SEKTORY A a B – Vlasy sčešte přirozeně dolů a upravte obvod dohranata 

na délku pod ramena.

2.
Vyberte vodicí pramen v oblasti mezi obočím a ustřihněte ho u brady.

3.
Zachovejte rozdělení, vlasy sčešte před obličej. 

Hlavu klientky skloňte do úhlu 45°, propojte vodicí pramen a maximální 

délku obvodu bodovým střihem.

STYLING

5.
SEKTOR B – Odebírejte paprskovité prameny, přeneste je kolmo 

k růstu nad záhlaví a bodovým střihem upravte obvod na délku 

získanou na vrcholu hlavy. 

Obvod odlehčete a zvýrazněte texturu.

4.
Vlasy znovu rozdělte do sektorů A a B.

SEKTOR A – Odebírejte prameny dle obrázku: držte je kolmo k růstu 

a bodovým střihem upravte korunu, strany upravte dle pevného vodicího 

pramene, prsty držte rovnoběžně s hlavou.

SPRING SUMMER COLLECTION 2019

Dámský účes č. 4

Střih

SPRING SUMMER COLLECTION 2019

Dámský účes č. 4 
Barvení

DOPORUČENÁ DOMÁCÍ PÉČE:

MORPHOSIS PASSION BLONDE a SOFT BLONDE

TUTO BARVU VYTVOŘÍTE TAKÉ S TĚMITO PRODUKTY:

FRAMCOLOR GLAMOUR 8HCE

(60 g/cc)

Kontrasty

7PE + 7DE

(20 + 40 g/cc)

FRAMCOLOR ECLECTIC

8.363

(60 g/cc)

Kontrasty

7.3 + 8.262

(40 + 20 g/cc)

8.36
(60 g/cc)

Kontrasty

8.33 + 7.26

(40 + 20 g/cc)

FRAMCOLOR ECLECTIC CARE

FRAMCOLOR 2001

8NC + 8SB

(30 + 30 g/cc)

Kontrasty

7SB + 7P

(40 + 20 g/cc)


