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POZÝME VÁS NA SEMINÁR
ÚČESOVÉ TRENDY 
PRE JESEŇ A ZIMU 2017/18

Ako seminár prebieha? 
Jednotlivé účesy prezentujeme KROK PO KROKU na 
modelkách – vďaka kamerám uvidíte každý detail, po-
stup si môžete kontrolovať s podrobným manuálom. 
Obsahuje návod ku strihu, farbe i stylingu. Dozviete 
sa tipy, ako s účesom pracovať a ako vykonávať jeho 
úpravu, aby bola rýchla.  

Rovnako ako my behom seminára premiaňame naše 
modelky, môžete aj vy premeniť svoje klientky:

Počas seminára spoznáte najnovšie trendy vlaso-
vej módy na nasledujúcu sezónu. Sú úzko pro-
pojené s odevnou módou a designom vo svete, 
a i o tých vám povieme. Účesy vytvorené tímami 
Italian Style Framesi a Italian Style Energy neza-
prú taliansku príchuť. Talianska móda je jedineč-
ná, pretože jej tvorci vedia kombinovať nadčaso-
vosť s aktuálnymi požiadavkami trhu, eleganciou, 
kvalitou a vrodeným citom Talianov pre krásu. 

PRED PRED



SEMINÁRE ÚČESOVÉ TRENDY 

13. 10. 2017 | Trenčín
HOTEL MAGNUS, Považská ul. 1706/35
www.hotelmagnus.sk
Kontakt: Gabriela Tvrdoňová

20. 10. 2017 | Bratislava
TECHNOPOL SERVIS, a.s. Kutlíkova 17   
www.biznisuite.com
Kontakt: Ing. Jarmila Bajáková  

30. 10. 2017 | Košice
Hotel Golden Royal**** , Vodná 8
www.goldenroyal.sk
Kontakt: Jana Kulová

31. 10. 2017 | Banská Bystrica
Hotel Dixon ****, Švermova 32
www.hoteldixon.sk
Kontakt: Erika Varechová

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Zahájenie seminárov: o 11:00 hod.
Cena: 35 €
Cena pre klientov Framesi: 24 €
Vstup na seminár s platnou vstupenkou.
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Využitie znalostí  
v salóne

INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY

Cieľom seminára je odovzdať vám znalosti tak, 
aby ste ich bez problémov využili vo svojom 
salóne. Odnesiete si sadu materiálov ako pod-
poru „predaja“ svojich nových zručností. Ka-
dernícky manuál s účesmi krok po kroku vám 
pripomenie jednotlivé kroky a možno podľa 
neho ľahko postupovať. S katalógom finálnych 
účesov sa dobre pracuje pri rozhovore s klien-
tom. Salón si vyzdobíte sériou plagátov a ak ste 
milovník techniky, môžete si v tablete stiahnuť 
elektronickú databázu účesov Framesi. 

Všetky ilustračné fotografie sa vzťahujú k účesovým trendom jar/leto 
2017 a k seminárom v ČR. Nové účesy odhalíme až behom seminárov…

Kadernícky 
manuál s účesmi 
krok po kroku

Séria plagátov Prístup do elektronickej 
databázy účesov

Katalóg finálnych účesov

•	 Ing.	Jarmila	Bajáková 
0905 543 047 | bajakova@beautycosmetic.sk

•	Jana	Kulová 
0905 656 876 | kulova@beautycosmetic.sk

•	Gabriela	Tvrdoňová 
0917 614 392 | tvrdonova@beautycosmetic.sk

•	Erika	Varechová 
0907 969 878 | varechova@beautycosmetic.sk

Beauty Cosmetic s. r. o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
tel.: 0907 969 878, info@beautycosmetic.sk
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SPRING SUMMER COLLECTION 2017

DÁMSKÝ ÚČES Č. 4 
STŘIH

ROZDĚLENÍ VLASŮ.
Aplikujte BY Cutting Lotion pro snadnější rozčesání vlasů a definici 
jednotlivých sekcí během stříhání.
SEKTOR A – Vyznačte pěšinku od poloviny levého obočí až po levou 
stranu obvodového středu, ze které pokračujte ke kontuře pravého ucha. 
SEKTOR B – Vyznačte pěšinku od obvodového středu až ke kontuře 
levého ucha.
SEKTORY C a D – Vyznačte pěšinku od ucha k uchu, procházející přes 
záhlaví.

1.
SEKTOR C – V záhlaví vytvořte vodicí pramen o délce 9 cm. 
Ze sektoru odebírejte klínkovité prameny, držte je kolmo k růstu, nůžky 
ve středním stupni, stříhejte je bodovým střihem a s posunem směrem 
nahoru, ale nesmíte přesáhnout obvodový střed. 
Nejbočnější sekce stříhejte dle pohyblivé vodicí délky.

2.
SEKTOR D – Odebírejte vertikální prameny, držte je kolmo k růstu 
a upravte břitvou od délky na záhlaví (9 cm) až do půlky krku. 
Vnější sekce upravte dle pohyblivé vodicí délky.

3.
SEKTOR C – Odebírejte klínkovité prameny, břitvou a technikou 
Advanced Undercut je upravte.

5.
Vysušte vlasy s plochým kartáčem a doupravte střihem suchých vlasů.
V případě potřeby odlehčete spodní a boční oblasti technikou Free 
Hand.

4.
SEKTORY A a B – Přeneste oba sektory na zadní linii koruny a upravte ve 
stávající délce “škrábáním” pramenů břitvou, prsty držte paralelně 
k pracovní ploše.
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FRAMCOLOR ECLECTIC CARE FRAMCOLOR ECLECTIC
FRAMCOLOR FUTURA

FRAMCOLOR 2001

SPRING SUMMER COLLECTION 2017DÁMSKÝ ÚČES Č. 4
BARVENÍIzolujte dva pruhy široké 1 cm:

- Od ¾ levého obočí k úrovni pravé skalní kosti nad linii koruny

- Od levého spánku k bodu 2 cm nad špičkou levého ucha

Izolované pruhy odbarvěte až na úroveň 9 nebo světlejší s Decolor B 

Diamond.

Základ obarvěte s Framcolor Glamour 8.16 (60 g/cc), barvicí směs 

aplikujte od kořínků až ke konečkům.
Zesvětlené části tonalizujte s Framcolor Bold Čirá (10 g/cc) + Zelená 

(2 g/cc) + Kobaltově modrá (1 g/cc). 

DOPORUČENÁ DOMÁCÍ PÉČE:

Morphosis COLOR PROTECT

Aplikujte na vlhké vlasy pěnu BY Bodifying Mousse a vysušte je přes silný 

kulatý kartáč pro vytvoření objemu a dodání pohybu konečkům. 

Dodejte lesk vlasům s BY Final Shine Spray a zafixujte lakem BY Flexible 

Pump Hairspray do přirozeného vzhledu.

STYLING

TUTO BARVU VYTVOŘÍTE TAKÉ S TĚMITO PRODUKTY:8
(50 g/cc) 

+ 
9.16

(10 g/cc)

8NE
(30 g/cc)

+
8PE

(30 g/cc)

8XN 
(30 g/cc) 

+ 
8C 

(30 g/cc)

8SB 
(30 g/cc)

+ 
8NC 

(30 g/cc)

Spring Summer 

Collection 2017

& step by step

www.framesi.sk Framesi CZ a SK


