proměna nový účes a líčení

Dlouhé vlasy na počkání

líčení

Nový make-up
Tmavá barva
vlasů nechává
vyniknout nedokonalosti pleti.
Proto jsme zvolili
krycí minerální
make-up.

 před proměnou
Marta, 33 let, artdirektorka, toužila
po vlasech pod lopatky. K snovému
účesu nám stačilo jedno odpoledne.

„S dlouhými vlasy se
cítím mnohem víc
žensky, sofistikovaně
a sexy. Dodaly mi
na sebevědomí.”

Svůdné rty
K tmavým vlasům
si Marta může
dovolit používat
výraznější rtěnku,
než byla zvyklá.
Slušet jí bude
cihlovooranžová.

Šampon
a kondicionér,

Hairdream,
cca 300 Kč/
ks; kartáč

na prodloužené
vlasy, cca 550 Kč

 Kadeřník
Produkce: Clona Photoproduction; foto: Jiří Hurt; make-up a styling: Jitka Chramostová

Jana Polívková

Manažerka salonu
YES VIP, www.yesvip.cz
tel.: 800 200 203
 Náš salon je výhradní zástupce
metody prodlužování vlasů Hairdreams pro Česko a Slovensko. Tato
metoda je ve světě nejrozšířenější
a také nejkvalitnější, protože má
nejmenší spoje a je velmi šetrná.
Touto metodou mají prodloužené
vlasy např. Katherine Zeta-Jones
nebo Jennifer Lopez a z českých
celebrit například Lucie Bílá. V salonu k prodlužování nepoužíváme
žádné uzlíky ani lepidla a pod polymerovými spoji může vlas velmi
dobře dýchat. Cena za celou kštici
se pohybuje od 8000 Kč.
22

44/2009

 po proměně
S prodlouženými vlasy můžete zacházet
jako s vlastními vlasy. Můžete je libovolně
mýt, kulmovat, natáčet, a dokonce i barvit.

 po proměně
Nejlepší na celém prodlužování je, že ze
salonu odcházíte už za pár hodin jako jiný
člověk. Zkrátka vyzrajete nad přírodou.

jak pracují profesionálové
Sjednocení barvy
Před prodlužováním vlasů je ideální
sladit barvu vašich
přirozených vlasů
s barvou vlasů určených k prodloužení. Změna barvy
ale není pravidlem,
záleží jen na vás.

Speciální péče
Důležitým krokem
je mytí vlasů speciálním šamponem,
který vlasy vyživí.
Poté jsme vlasy
vyfoukali dosucha
a rozdělili je sponkami na několik
částí.

– prodlužování vlasů krok za krokem
Stříhání konečků
Konečky vlasů jsme
sestříhali dotupa
(do tvaru špičky).
Pak jsme pod každý
pramínek vlasů vložili
pramen vlasů určený
k prodloužení a spoj
nahřáli speciálním
přístrojem.

Celkový střih
Původní krátké
vlasy je důležité
dobře sestříhat tak,
aby nevyčnívaly
a celý účes měl
krásný jednolitý
střih. K rozčesávání
vlasů používáme
speciální kartáč.

Žehlení vlasů
Konečná úprava se
provádí nasucho.
Vyžehlené vlasy
jsme nakonec sestříhali do perfektního
tvaru. Doporučení:
používejte olejíčky
a zábaly proti vysušování vlasů.
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