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AKADEMIE FRAMESI 2022
KADEřNiCKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMy 



Vz d ě l á v á m e  s e  v   a k a d e m i i



AKADEMIE FRAMESI V PRAZE

BARVENÍ & ODBARVENÍ VLASŮ

V Z D Ě L ÁVA C Í  P R O G R A M

BALAYAGE A DALŠÍ 
TECHNIKY 

TAJEMSTVÍ BLOND

BALAYAGE A DALŠÍ 
TECHNIKY 

TECHNIKY MELÍRU  

2.400 Kč / 2.900 Kč
95 € / 114 €

2.400 Kč / 2.900 Kč
95 € / 114 €

680 Kč / 980 Kč
27€ / 39 €

680 Kč / 980 Kč
27€ / 39 €

PROGRAM
– Balayage a další techniky free hand
– stínování
– míchání barev
– v ceně 1 cvičná hlava
– práce v malé skupině (max 10 lidí)

PROGRAM
– odbarvovací techniky s výrazným efektem
– získání přesných výsledků 
– zachování zdraví vlasů
– produkty Framesi pro zesvětlení/odbarvení 

vlasů
– ukázka technik barvení na modelkách

PROGRAM
– Balayage a další techniky free hand
– výhody a postupy technik
– míchání barev
– ukázka technik barvení na modelkách

PROGRAM
– tahání pramenů, techniky, efekty
– dosažení přirozeného vzhledu
– zachování zdraví vlasů
– produkty Framesi
– v ceně 1 cvičná hlava

CO S SEBOU: kartáče, hřebeny 
(i se špicí), fén, pinety

CO S SEBOU: kartáče, hřebeny 
(i se špicí), fén, pinety 

Jednodenní workshop – cvičná hlava
7. 2. 2022 · 8. 2. 2022 · 7. 6. 2022 · 7. 11. 2022 · 
8. 11. 2022

Jednodenní seminář – s ukázkou technik 
11. 3. 2022 · 7. 10. 2022

Jednodenní seminář – s ukázkou technik 
15. 3. 2022 · 23. 5. 2022 · 20. 9. 2022

Jednodenní workshop – cvičná hlava
14. 6. 2022 · 1. 11. 2022

LEKTORKA
hana Puklová 

LEKTOŘI
sebastian Nemi
Martina Šimková 

LEKTOŘI
hana Puklová 
Adéle Divišová 

LEKTOŘI
hana Puklová
Michal Červený 



PERFECT COLOR COLORMETRIE BASIC

680 Kč / 980 Kč
27€ / 39 €

680 Kč / 980 Kč
27€ / 39 €

PROGRAM
– zásady a techniky barvení vlasů
– propojení módy, barvicích technik a produktů
– problémy při barvení či krytí šedin
– diskuze ohledně vaší praxe práce s barvami  
– ukázka technik barvení na modelkách – různé 

linie barev

PROGRAM
– utřídění znalostí a upevnění základů colormetrie
– barevný kruh
– faktory ovlivňující výsledný efekt
– princip procesu barvení 
– ukázka technik barvení na modelkách

Jednodenní seminář – s ukázkou technik 
8. 4. 2022 · 4. 11. 2022

Jednodenní seminář – s ukázkou technik
22. 2. 2022 · 11. 10. 2022

LEKTOŘI
sebastian Nemi
Martina Šimková

LEKTOŘI
hana Puklová
Dalibor Láník

DETAILY K AKCÍM V AKADEMII
MÍSTO KONÁNÍ
AKADEMiE FRAMEsi, Praha 1, Opletalova 958/27 – přímo naproti hlavnímu nádraží v Praze
www.italystyle.cz/akademie

ČASOVÝ ROZVRH
V akademii Framesi začínáme vždy v 10 hodin. Workshopy trvají asi do 16.30 hod, semináře do 15 hodin.

TECHNIKA AIR TOUCH JAK VYMÝT BARVU 
A DÁLE BARVIT

680 Kč / 980 Kč
27€ / 39 €

2.400 Kč / 2.900 Kč
95 € / 114 €

PROGRAM
– praktický nácvik barvicí techniky Air 

touch 
– v ceně 1 cvičná hlava
– práce v malé skupině (max 10 lidí)

PROGRAM
– vysvětlení nejnáročnějších kadeřnických úko-

nů, jako je přechod z tmavé na světlou barvu 
a čištění nežádoucích pigmentů

– princip vymývání barvy, následné barvení 
a tonalizace

– rozdíl mezi vymýváním barvy a zesvětlením
– ukázka postupu na modelkách

CO S SEBOU: kartáče, hřebeny, 
tupírovací hřeben, fén, pinety

Jednodenní workshop – cvičná hlava
6. 6. 2022 · 3. 10. 2022

Jednodenní seminář – s ukázkou technik 
12. 4. 2022 · 13. 9. 2022

LEKTORKA
Věra Škraňková

LEKTOŘI
hana Puklová
Michal Červený 



TECHNIKY STŘIHŮ 

2.400 Kč / 2.900 Kč
95 € / 114 €

PROGRAM
– nácvik italských technik střihů s různými efekty 

během tvorby 3 účesů různých délek
– v ceně 1 cvičná hlava
– práce v malé skupině (max 12 lidí)

CO S SEBOU: nůžky, břitvu, elektrický střihací 
strojek, kartáče, hřebeny, fén, pinety

CO S SEBOU: kartáče, 
hřebeny (i se špicí), fén, 
pinety

Jednodenní workshop – cvičná hlava
3. 6. 2022 · 11. 11. 2022

LEKTOR
sebastian Nemi

OŠETŘENÍ VLASŮ 
A VLASOVÉ POKOŽKY

680 Kč / 980 Kč
27€ / 39 €

PROGRAM
– analýza a řešení problémů s vlasy a vlasovou 

pokožkou včetně padání vlasů
– představení nové vlasové péče Framesi
– anatomie vlasu a vlasové pokožky
– praktická ukázka efektu ošetření a postupu 

na modelkách

Jednodenní seminář – s ukázkou technik 
15. 11. 2022

LEKTORKA
hana Puklová

DOKONALÁ FOUKANÁ 

980 Kč / 1.350 Kč
39 Kč / 53 €

PROGRAM
– správný technologický postup foukání v praxi
– zásady zachování kvality vlasů
– diskuze na téma: foukat, žehlit nebo kulmovat?
– vysvětlení a vyzkoušení pomůcek pro zrychlení 

a zpřesnění práce
– v ceně zapůjčení cvičné hlavy

ZAJIŠŤUJEME
Akademie je plně vybavena. Barvicí zástěry, pomůcky na barvení a produkty Framesi jsou k dispozici. U jednotlivých 
workshopů najdete informaci o dalších pomůckách, které je nutné si vzít s sebou (popř. pohodlnou obuv). součástí 
vzdělávacích akcí v pražské akademii je lehký oběd a coffee break. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY
U každé akce najdete sníženou cenu, platnou výhradně pro klienty Framesi. Kurzovné se platí předem. V případě storna 
a neúčasti na školení méně než 14 dní před termínem je platba školení nevratná. V případě storna více než 14 dní před 
termínem je možné platbu školení převést na jiný termín školení.

Jednodenní workshop – cvičná hlava
5. 4. 2022 · 10. 10. 2022

LEKTOŘI
Martina Šimková
Michal Červený

CO S SEBOU: kartáče, hřebeny 
(i se špicí), skřipce, vlásenky, 
pinety, gumičky

ZAPLÉTÁNÍ VLASŮ A COPŮ

980 Kč / 1.350 Kč
39 Kč / 53 €

PROGRAM
– trénink různých zaplétacích technik 
– trénink copů krok po kroku
– využití zaplétání – účesy na svatby, plesy, večírky 

i běžné příležitosti
– v ceně zapůjčení cvičné hlavy
– práce v malé skupině (max 12 lidí)

Jednodenní workshop – cvičná hlava
13. 6. 2022 

LEKTOŘI
Věra Škraňková

TVAROVÁNÍ VLASŮ

STŘIHY TRICHOLOGIE
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AKADEMIE PŘIJÍŽDÍ ZA VÁMI
S   Ú Č E S O V Ý M I  T R E N DY  P R O  R O K  2 0 2 2 

Seminář o nových technikách barvení a střihů, v souvislosti s aktuálními trendy 
Framesi 2022. Ty nejlepší účesy z kolekce vám krok po kroku předvede kadeřnický 

tým Framesi ČR&SR, vyškolený italskými kadeřníky Italian Style.

DETAILY K AKCÍM V AKADEMII
ČASOVÝ ROZVRH
Ve všech městech (kromě Prahy) začínáme vždy v 11 hodin. 

ZAJIŠŤUJEME
Na školení obdržíte kompletní kolekci trendů Framesi včetně step by step v češtině ke všem účesům, poutače pozornosti 
do salonu, plakáty, přístup do elektronické databáze účesů.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena pro klienty Framesi 650 Kč · 25 €, běžná cena 950 Kč · 37 €  
Vstup na seminář je možný pouze s platnou vstupenkou, platba předem.

20. 4. 2022 | České Budějovice
Clarion Congress**** hotel, 
Pražská třída 2306/14
www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com
Kontakt: Jana Lévai

21. 4. 2022 | Liberec
Clarion Grandhotel Zlatý Lev****,
Gutenbergova 3   
www.clariongrandhotelzlatylev.com
Kontakt: Věra Benešová, Alena Moudrá, 
Vlaďka Procházková

3. 5. 2022 | Brno
hotel Avanti****, 
střední 549/61
www.avanti.hotel.cz
Kontakt: Martina tanhäuserová, Vlaďka 
Zavadilová

9. 5. 2022 | Ostrava
Brickhouse, Dolní Vítkovice 
Vítkovická 3335/15, 
Moravská Ostrava a Přívoz           
Kontakt: Nikol trpálková

10. 5. 2022 | Zlín
hotel Baltaci Atrium *****, 
Lešetín ii/651
www.baltaci.cz
Kontakt: Martina tanhäuserová, 
Vlaďka Zavadilová

12. 5. 2022 | Ústí nad Orlicí
hotel UNO***, 
t. G. Masaryka 897
www.hoteluno.cz
Kontakt: Lenka hrudová

25. 4. 2022 | Vígľaš
Masarykov dvor, 
Pstruša 339
www.masarykov-dvor.sk
Kontakt: Erika Varechová

26. 4. 2022 | Žilina
hotel slovakia, 
Antona Bernoláka 3231/2A
www.hotelslovakiazilina.com
Kontakt: Martina Priškinová

2. 5. 2022 | Bratislava
City hotel Bratislava, s.r.o. 
seberíniho 9 
www.hotelbratislava.sk
Kontakt: ing. Jarmila Bajáková, 
Božidara Klímová



Představení 
ÚČESOVÝCH TRENDŮ V PRAZE

24. 5. 2022

PODROBNÉ INFORMACE
Účesové trendy v Praze začínají ve 13.30 hod.  
Místo konání: Hotel Olympik****Artemis, U Sluncové 71/14, Praha 8; www.olympik.cz/cz/artemis/

ZAJIŠŤUJEME
Na školení obdržíte kompletní kolekci trendů Framesi včetně step by step v češtině ke všem účesům, poutače 
pozornosti do salonu, plakáty, přístup do elektronické databáze účesů apod.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena pro klienty Framesi 650 Kč / 25 €, běžná cena 950 Kč / 37 €  

Vstup na seminář je možný pouze s platnou vstupenkou, kterou zakoupíte předem u svého obchodního zástupce: 
Jaroslava Hammerlová, Pavla Kovářová, Michala Krejčiříková, Alena Moudrá, Věra Benešová.

Zveme vás na hlavní událost sezony, za kterou se vyplatí zajet do Prahy. Italská účesová 
móda, kreativita a hravost Framesi vás nabije energií a inspiruje do další sezony. 

Nejlepší účesy uvidíte krok po kroku. 
Díky velkoplošným obrazovkám a kamerám vám neunikne žádný detail.



TVOŘÍME FRAMESI

KATARÍNA BULÍKOVÁ MARTINA ŠIMKOVÁ

Kadeřnice a fanynka střihů všeho druhu. Vymýšlí a zkouší 
různé varianty střihů, propojuje je s módními trendy.

Martina se věnuje kadeřnické práci téměř 20 let. Pracuje 
v salonu sirrah Natura na pozici hair Designer and Colorist. 
Nejvíce ji baví střihy, foukaná a blond odstíny, přičemž znalost 
melírovacích technik si prohloubila v Paříži.

     Márty Šimek hairstylist

Kadeřnice a vizážistka se specializací na svatební 
a společenské účesy. V oblasti výčesů získala několik top 
ocenění na soutěžích v ČR.

     kadeřnice a vizážistka Věra Škraňková

MICHAL ČERVENÝ VĚRA ŠKRAŇKOVÁ 

Majitel pražského salonu Michelangelo a kadeřník s dlouho-
letými zkušenostmi v oboru. řadí se k velkým fanouškům 
účesů určených na svatby a formální příležitosti.

HANA PUKLOVÁ DALIBOR LÁNÍK

iNtERNAtiONAL AMBAssADOR FRAMEsi. Majitelka salonu 
hair studio in v Prostějově a kadeřnice s hlubokým zájmem 
o trichologii a vše, co s ní souvisí. 

spolumajitel jihlavského kadeřnictví L&R salloon se umí 
nadchnout pro cokoli speciálního, a to právě v oblasti střihů 
a barvení. Baví se hledáním nových cest k jedinečnosti 
u střihu a barvy.

iNtERNAtiONAL AMBAssADOR FRAMEsi. Majitel nového, 
luxusního salonu „sebi Nemi“ v Praze a skvěle zavedeného 
kadeřnictví sirrah Natura v Mladé Boleslavi.

     sebastian Nemi – hair stylist

SEBASTIAN NEMI  ADELE DIVIŠOVÁ

Vede stejnojmenný salon v Českých Budějovicích. hra 
s barvami je pro ni nejlepší zábavou, jak je vidět i na jejím 
velmi inspirativním facebookovém profilu.

     ADELE DiViŠOVÁ hAiRstyList

S P O L E Č N Ě  S   T E C H N O LO G I C K Ý M  T Ý M E M 

K o m p l e t n í  t ý m  F r a m e s i  n a j d e t e  n a  w w w. f r a m e s i . c z



P o h o d l n ě  z   d o m o v a



ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ
education.framesi.it

Vzdělávací web education.framesi.it slouží profesionálním 
kadeřníkům a kadeřnicím Framesi z celého světa. Kromě 

webinářů si zde můžete pustit i řadu videí s technikami odbarvení 
a barvení, stylingu, střihů apod.

Web si můžete prohlédnout bez registrace, ale budete-li 
chtít provést rezervaci nebo si prohlédnout video, je nutné se 

zaregistrovat nebo přihlásit.

OBSAH WEBU
• vybraná videa zdarma v češtině – např. techniky odbarvení, 

postup Fluid Marble, trvalé zvlnění & vyhlazení vlasů
• možnost nákupu českých nebo mezinárodních webinářů 

• záznamy z konaných akcí

KONTAKT
Pavla Doležalová, tel. 775 857 935, dolezalova@italystyle.cz

Jak postupovat 
při rezervaci 

či nákupu 



POKUD NEMÁTE SVÉHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE, POSTARÁ SE O VÁS:
Pavla Doležalová, tel. 775 857 935, dolezalova@italystyle.cz

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

•	 Benešová	Věra 
775 857 933 | benesova@beautyservis.cz 

•	 Hammerlová	Jaroslava 
777 714 254 | hammerlova@beautyservis.cz

•	 Hrudová	Lenka 
777 106 780 | hrudova@beautyservis.cz

•	 Klímová	Božidara 
0917 112 604 | klimova@beautycosmetic.sk

•	 Kovářová	Pavla 
777 714 251 | kovarova@italystyle.cz

•	 Krejčiříková	Michala 
775 857 938 | krejcirikova@beautyservis.cz

•	 Trpálková	Nikol 
733 616 011 | trpalkova@beautyservis.cz

•	 Lévai	Jana 
775 857 932| levai@beautyservis.cz

•	 Moudrá	Alena 
777 714 253 | moudra@beautyservis.cz 

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

•	 Tanhäuserová	Martina 
777 600 791 | tanhauserova@beautyservis.cz

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

•	 Zavadilová	Vlaďka 
733 710 564 | zavadilova@beautyservis.cz

SF-22

ITALY STYLE LINEA, s.r.o. Praha 
tel. 461 049 020 | info@italystyle.cz

www.framesi.cz Framesi CZ a SK

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY


