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péče od
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Produkty

pro barvené
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nesmí chybět

Akce platí od 1. 3. do 31. 5. 2021 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny.

Total Results

Matrix v novém
moderní vzhled, stejné poslání

Editorial

Rok 2021 plný změn
Milé kadeřnice, milí kadeřníci,
tento měsíc slavnostně odhalujeme novou tvář

A půjdeme ještě o krok dál! Těšte se na novou

značky včetně nového loga, sloganů a barev.

online vzdělávací platformu, veškeré produk-

Pevně věříme, že se vám nový vzhled bude líbit

tové materiály v nové interaktivní podobě do-

a bude ještě více odrážet naše hlavní poslá-

stupné kdykoliv odkudkoliv a mnoho dalšího.

ní: přinášet podporu a inspiraci pro každého
z vás, každý způsob vašeho podnikání a kaž-

Děkujeme vám za věrnost a za obrovskou ener-

dý typ vašich zákaznic a zákazníků. S novou

gii, kterou do své práce vkládáte! Jsme v tom

image chceme být ještě více barevní a ještě

vždy s vámi i v době, která rozhodně není nej-

méně komplikovaní. To nejdůležitější ale zůstá-

jednodušší. Těšíme se na vás online i offline!

vá! I nadále budeme podporovat růst vašeho
salonu díky neustálým inovacím a modernímu

Za celý Matrix tým

vzdělávání.

Sandra
Sandra Andera
Brand Activation Manager
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Nové SoColor & SoColor Sync

Novinka!

SoColor
+ SoColor
Sync
Pre-Bonded
Náš první barvicí systém s ochranou vazeb

Pre-Bonded
Exkluzivní koncentrát pro ochranu vazeb zpevňuje
každé vlasové vlákno.
Stejná ochrana jako při přidání aditiva na
ochranu vazeb, avšak bez odměřování a míchání.

Ušetřete čas + peníze.

Pre-Blended
Inovovaná škála odstínů neutralizuje každý
základ.
Mějte pod kontrolou teplé tóny u každé barvy,
každého základu a podkladového pigmentu.

Oslovte nové potenciální klienty.

Pre-Paired
Naše permanentní a demipermanentní
oxidační barviva jsou dokonale sladěná pro
rovnoměrné výsledky od kořínků po konečky.
Vytvářejte jednolité dlouhotrvající barevné
výsledky při každé službě.

Ať se k vám klienti rádi vracejí.
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Inovované
neutrální odstíny

NOVÉ ODSTÍNY
SoColor
6NA

Předpigmentujte, doplňujte či opravujte bez ohledu na to, jaký

8NA

6NV

má vaše klientka typ vlasů. Na míru předmíchané neutrální
SoColor Sync

odstíny SoColor + SoColor Sync Neutrals používejte k neutralizaci
barvy vašich klientek a k podpoření studeného efektu v salonu;

7NA

na doma pak doporučte řady Total Results.

9NA

7NV

KOMPLETNÍ NEUTRÁLNÍ PALETA*
Neutrální popelavé

Neutrální fialové

SoColor

SoColor
Sync

SoColor

SoColor
Sync

6NA

7NA

6NV

7NV

8NA

9NA

SoColor

Neutrální

SoColor
Sync

Neutrální teplé

SoColor

SoColor
Sync

2N

5N

8N

3N

8N

3N

6N

9N

5N

10N

4NW

8NW

5WN

4N

7N

10N

6N

11N

6NW 10NW

6WN

11N

3WN

8WN

*Dostupnost nových obalů závisí na skladové zásobě vašeho distributora.

Nové SoColor & SoColor Sync

SoColor + SoColor Sync
Pre-Bonded

6 nových
neutrálních
odstínů!
• Pre-Bonded
• Pre-Blended
• Pre-Paired
Naše nejucelenější škála neutrálních odstínů
pro neutralizaci jakéhokoli podkladového pigmentu - od nejteplejších červených po nejsvětlejší žluté základy zesvětlení.
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Nové neutrální odstíny

Jak číst nové obaly
Nové logo Matrix

Nové logo řady

Technologie

Před

Před

Nový popisek Pre-Bonded

Kolekce

Bez amoniaku
(příjemná vůně)
Technologie
Profesionální poznámky
Upozornění
Množství
Poměr míchání
Aplikace

Všestranná
škála
neutrálních
odstínů
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Neutrální
Prolínání, tónování, krytí?
Neutrální:
Dokonalá rovnováha teplých
a studených pigmentů, pro
přirozené výsledky s dokonalým
krytím.

Neutrální
popelavé
Oranžové základy zesvětlení?
Neutrální popelavé:
Předmíchané neutrální a ocelové
pigmenty s popelavými odlesky,
které neutralizují měděné
a mosazné tóny.

Neutrální fialové

Neutrální teplé

Žluté základy zesvětlení?
Neutrální fialové:
Předmíchané neutrální pigmenty
s fialovými odlesky, zjemňují
nechtěné žluté a zlatavé tóny.

Krytí šedin?
Neutrální teplé:
Předmíchané neutrální
pigmenty posílené o teplé tóny
jsou dokonalé pro zvýraznění
podkladového pigmentu
a zajištění krytí šedin.

Nové neutrální odstíny

Aktuální nabídky barev
Profesionální nabídka
ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• 45× tuba

• 3x tuba SC

• 2x nové štětce

• 3x tuba SCS

• 1x samolepka

SC/SCS/CULT

BONUS

26%

Min. cena: *

7 155

• 4x oxidant

Matrix

• 1x nová miska

• 1x plakát

Hodnota:

1 870

Kč

Kč

*Nejnižší cena tuby po odečtení hodnoty zboží zdarma: 117 Kč

Základní nabídka

Startovací nabídka

ZAKOUPÍTE

ZAKOUPÍTE

• 25x tuba

• 13x tuba

Min. cena:*

4 373

SC/SCS/CULT
• 2x oxidant

Kč

Min. cena: *

BONUS

BONUS

21%

17%

ZÍSKÁTE

• 2x tuba SC

• 1x tuba SC

• 3x tuba SCS

• 1x oxidant

• 1x nová miska

• 1x samolepka Matrix

• 1x samolepka Matrix

Kč

*Nejnižší cena tuby po odečtení hodnoty zboží zdarma: 131 Kč

*Nejnižší cena tuby po odečtení hodnoty zboží zdarma: 122 Kč

ZÍSKÁTE

2 067

SC/SCS/CULT

Hodnota:

915

Hodnota:

358

Kč

Kč

Super nabídka
ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• 80× tuba

• 6x tuba SC

SC/SCS/CULT

• 6x tuba SCS

Včetně všech 6 nových

• 5x oxidant

neutrálních odstínů

• 1x neutralizační šampon TR
1L dle výběru**

BONUS

30%

1L dle výběru**
• 1x mini světelný kruh na mobil
• 1x nová miska
• 2x nové štětce
• 1x samolepka Matrix

Min. cena: *

12 720

• 1x neutralizační balzám TR

• 1x plakát

Kč

*Nejnižší cena tuby po odečtení hodnoty
zboží zdarma: 110 Kč

Hodnota:

3 873

Kč
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**Na výběr z řad TR Dark Envy, So Silver, Brass Off.

Vzdělávání - vyzkoušejte look

Vyzkoušejte
look:

Adele

Výchozí výška tónu:

Textura:

6 kořínky,

Jemné vlasy

Krok 1:

Oddělení sekcí

9 střední délky + konce
• Rozdělte vlasy na čtyři kvadranty. Oddělte radiální pěšinku vedoucí od ucha k uchu.

Přírodní podkladový

• Pokračujte svislou pěšinku od vrcholu hlavy

pigment:

rovně dolů ke středu šíje.

Oranžovo-zlatý

• Nakonec oddělte svislou pěšinku vedoucí od
vrcholu hlavy rovně k čelní kontuře.

Směs A:

Krok 2:

SoColor 8AV

Aplikace

+ 6% oxidant Matrix

• Naaplikujte směsí A kontury všech čtyř

Směs B:

kvadrantů.

SoColor Sync 30ml 10N

• Naneste směs A globálně ke kořínkům.

+ 30 ml 10A

Přemýšlejte: Když s barvami SoColor zesvět-

+ 2,7% vyvíječ Color Sync

lujete, doba působení se pro sytost a intenzitu
může protáhnout až na 45 minut.
Colormatching: Nechte směs A u kořínků chvíli
působit v závislosti na rychlosti práce, a teprve
poté aplikujte směs B na střední délky a konce.
Doba působení SoColor Sync je do 20 minut.
Krok 3:

„Adele měla v délkách stávající blond.

Dokončení

Chtěla vlasy upravit u kořínků tak, aby
získaly přirozenější vzhled a zároveň
chtěla neutralizovat teplé tóny v dél-

• Po uplynutí doby působení vlasy důkladně vyemulgujte
vlažnou vodou.
• Umyjte vlasy šamponem na barvené vlasy Matrix Total

kách a koncích.“

Results Color Obsessed a následně použijte kondicionér
Mila Belova
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ze stejné řady. Poté upravte vlasy jako obvykle.
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Vzdělávání - barevný kruh

Vytvořte si svůj
barevný kruh
Přinášíme vám 4-dílnou sérii na téma barevný kruh
SoColor. V každém z následujících Matrix magazínů najdete vždy jeden díl z této série.
Vystříhávejte si části kruhu podle šablony.
Jakmile budete mít všechny 4 díly barevného kruhu, spojte
je v jeden celek a nalepte si dle potřeby.

Teorie barev obecně
V 17. století Sir Isaac Newton názorně předvedl, že světlo
se skládá z barev viditelného spektra – což byl ve své
době úžasný objev.
Průchod paprsku bílého světla hranolem ukazuje, že
světlo se ve skutečnosti skládá ze šesti různých barev:
červené, oranžové, žluté, zelené, modré a fialové. Opětovné složení těchto paprsků dohromady opět vytváří
bílé světlo. Jakmile bílé světlo dopadne na nějaký předmět, tento předmět část barev vstřebává a zbylé barvy

ŽLUTÝ pigment:
Žlutý/zlatý pigment navrací bílému/šedému vlasu zpět přirozenost, díky G pigmentu
získáme 100% kryvost odstínu. Díky žlutému/
zlatému pigmentu můžete také rozjasnit základní řadu N – v této kombinaci neutrálního
a teplého pigmentu získáte odstín NG.
Na co si dát pozor? Opakovaným zesvětlováním odebíráme z vlasů teplý/zlatý pigment,
proto můžeme u některých blond v délkách
pozorovat extrémně studené konce. Nezapomeňte jim zase vrátit zlatý pigment zpět,
aby byla barva jednolitá, bez nežádoucích
ledových konců. Třeba jen v lehké kombinaci
s clearem. (př: CS 10G+ Clear)

odráží. Právě odražená část světla stimuluje oko a způsobuje, že vnímáme barvu. Když tedy bílé světlo dopadne
na pomeranč, jsou absorbovány všechny barvy kromě
oranžových paprsků, které se odrážejí do našeho oka.

Barevný kruh - 1. část
Žlut
á

ŽLUTO-ORANŽOVÝ
pigment:
Je to pigment žlutý/zlatý s podílem červeného akcentu ve VT7. Tento pigment často
využíváme při před-pigmentaci. Díky dodání
pigmentu zpět do světlých výšek tónu, které jsme předtím zesvětlovali a teď chceme
ztmavit, získáme trvalý, jednotný a intenzivní
odstín.

n
ra
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out

Žl

ORANŽOVÝ pigment:

vá
žo

Oranžová/C leží naproti modré, takže pokud
máme nechtěný modrý odlesk, můžeme si jej
lehce zneutralizovat.

žová
Oran

Na co si dát pozor? Vždy dodržujte teorii
o barvách ve spojení se strukturou a kvalitou vlasu.
Tip: U jemných vlasů může na neutralizaci
někdy stačit i fialový pigment.
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Neutralizace s Total Results

Neutralizace vlasů
s Total Results
Je mnoho klientek, které se potýkají s nechtěným teplým odleskem a nežádoucími tóny ve vlasech, se kterými si neví
rady. Značka Matrix má odpověď. Ucelené portfolio tří řad s produkty pro kompletní neutralizační službu specializující
se na problémy s teplými odlesky, a to v různých výškách tónu.

So Silver
Řada So Silver se specializuje na blond klientelu, kterou trápí žlutý
nádech ve vlasech. Díky přímému fialovému pigmentu ve všech
produktech So Silver dokážeme tento problém vyřešit.

Brass Off
Řada Brass Off se specializuje na neutralizaci mosazného/měděného pigmentu pro brunetky. Díky modrému složení dokáže
hravě zneutralizovat i takto odolný měděný odlesk.

Dark Envy

ŠAMPON
BALZÁM
MASKA

Mix
nabídka

Retailová
nabídka

INTENZITA
PIGMENTŮ

Nakonec je tu poslední nejsilnější řada Dark Envy, která je vytvořená na ty nejtmavší vlasy s největším podílem červeného
pigmentu. Díky ultra silnému zelenému složení potlačí a zneutralizuje i ty nejtmavší brunetky s červeným odleskem. Pamatujte
si, že nejvíc koncentrovaný produkt s pigmenty je ze všech řad
maska na vlasy.
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Tip od našich školitelů:
Pokud potřebujete zjemnit
intenzitu masky, smíchejte ji
s balzámem Color Obsessed.

So Silver pro
neutralizaci
žlutých tónů

ZAKOUPÍTE

Dark Envy pro
neutralizaci
červených tónů

ZÍSKÁTE

• 2x neutralizační šampon 300 ml
dle výběru*
• 2x neutralizační balzám 300 ml
dle výběru*
Cena:

716

Brass Off pro
neutralizaci
mědených tónů

BONUS

40%

Kč

• 1x neutralizační maska 200 ml
dle výběru*

Hodnota:

289

Kč

ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• 1x neutralizační šampon 1 L

• 1x neutralizační balzám 300 ml

dle výběru
• 1x neutralizační maska 200 ml
dle výběru
Cena:

654

Kč

BONUS

27%

dle výběru*

Hodnota:

179

Kč

*Na výběr z řad TR Dark Envy, So Silver, Brass Off.

Produkty
pro barvené
vlasy,
které vám nesmí chybět

Péče o barvené vlasy je důležitá nejen pro dlouhotrvající barvu, ale také pro
zdraví a lesk vlasů. Značka Biolage nabízí kompletní péči. Je vytvořená na

Zdokonalte nejen
svou balayage

principech udržitelnosti a inspirována přírodou. Jemná parfemace kombinovaná s účinným složením dodá dávku výživy a lesku pro každý typ vlasu.
Řada Color Last je určená pro barvené vlasy, výtažek z orchideje udržuje
barvu lesklou a díky nízkému pH dokáže prodloužit trvanlivost barvy. Benefit
této řady spočívá v jemnosti bez zatížení!

Malá nabídka

Velká nabídka

ZAKOUPÍTE

ZAKOUPÍTE

• produkty Biolage dle výběru

• produkty Biolage dle výběru

Min. cena:

900

Min. cena:

Kč

BONUS

22%

4000

Kč

BONUS

25%

ZÍSKÁTE

ZÍSKÁTE

• 1x šampon 250 ml

• 1x šampon 1L dle výběru*

dle výběru

• 1x balzám 1L dle výběru*
Hodnota:

Hodnota:

195

Konec se žlutým nádechem ve vlasech!
Color Last Purple šampon a jeho výtažek z fíku s fialovým pigmentem dokáže
zneutralizovat nechtěný žlutý nádech
a přitom má obrovské hydratační
schopnosti. Díky speciálnímu vyvážení
všech účinných složek nedojde k vysušení a navrstvení studeného pigmentu!
Jeho duhové odlesky nejde nemilovat…

Kč

*Z řad Core a Advanced

980

Kč

Kompletní péče
s řadou Color Last
Doplňující službou k barvení vlasů je víceúčelová maska Color Last, její hloubkové ošetření udržuje a obnovuje barvené vlasy, které jsou navíc maximálně
lesklé. Použití samostatně nebo v kombinaci s Color Last šamponem a balzámem. Nechte vaši barvu zazářit!
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vzdělávání inspirace
komunita přátelství
sdílení novinky

Matrix Evolution
Připoj se k nám a buď součástí nové éry Matrix.

14. března 2021 od 18 hodin
Živé vysílání na oficiální FB skupině MATRIX TRENDY
vstup zdarma

Nová vzdělávací platforma

Vzdělávací platforma
ACCESS
Na vaší cestě za profesionálním
rozvojem už vás nic nezastaví!
Vyvinuli jsme pro vás digitální vzdělávací platformu, která v sobě skrývá nekonečné možnosti rozvoje v životě každého kadeřníka. ACCESS je dnes
dostupný již v 82 zemích světa a denně ho používá více než 300 000 zaregistrovaných kadeřníků
pro svůj profesní rozvoj. Kromě nesčetných videí
na něm najdete e-learningové moduly a spoustu
materiálů ke stažení, které umožní vám - vlasovým
expertům - abyste se učili a načerpali inspiraci
kdekoli a kdykoli.
Naším cílem je, aby vzdělávání bylo dostupné pro
každého, vždyť tajemství profesionálního úspěchu
tkví v neustálém rozvoji. ACCESS se v roce 2021
stane dostupným i kadeřníkům Matrix!

V čem vám může ACCESS
pomoci?
Mezi prvními se
můžete dozvědět
o uvedení nových
produktů, z první
ruky se můžete seznámit s novinkami
značky.

Můžete se inspirovat
z videí mezinárodních
a lokálních školitelů.

Můžete si zopakovat
teoretickou část seminářů, které proběhly v akademiích.

Můžete si osvojit nové
barvící techniky, střihy
a stylingy a to pomocí
profesionálních kadeřníků.

Okamžitě můžete najít odpovědi na své
problémy, které řešíte
v salonu.

Podrobnosti
již brzy
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Kampaň #zasespolu

Buďme #zasespolu

Kadeřník je pro své klienty

A proto jsme se rozhodli, že je třeba zákazníky s jejich sa-

často jako nejlepší přítel,

níky k dodržování zásad bezpečného salonu a zároveň

lony znovu propojit. Iniciativa #zasespolu motivuje kadeř-

na kterého se mohou

vyzývá k rozšíření povědomí o bezpečnosti mezi klienty.

vždycky spolehnout. Je to

znovuotevření do salonu bez obav objednat.

Ti potřebují ujistit, že se nemají čeho bát a mohou se po

také umělec, který si hraje,
experimentuje a dokonale
pečuje o jejich vlasy.
Kadeřník klienty pro svou
práci potřebuje, bez nich
prostě nemůže být.

Podrobnější informace o projektu najdete na
webu www.zasespolu.pro.
14

Kampaň #zasespolu

Barbora Huráková Bezdíčková, kreativní
manažerka vzdělávacího týmu Matrix,
byla jednou z tváří #zasespolu a my jsme
se rozhodli ji pro vás vyzpovídat.
Co vám jako první problesklo hlavou, když jste

Matrixu zůstáváte věrná již mnoho let – co vás

ve studiu viděla a slyšela vzkazy vašich klientů?

na značce nejvíc baví?

Byla jsem dojatá a zaskočená z tolika hezkých

S Matrixem mám pocit, že cokoliv si vymyslím

slov. Překvapilo mě, že přišla od lidí, kterých si pra-

a mám vůli to realizovat, dostanu vždy maximální

covně moc vážím a vůbec si nejsem vědoma, že

podporu. Měla jsem pocit, že se vždy našel někdo,

jsem na ně někdy působila tak, jak tam popisují.

kdo mi naslouchal a snažil se mi pomoci v dosa-

V době, kdy je člověk v nejistotě a na pochybách,

žení cíle.

jak to s námi bude dál, to pro mě bylo opravdu
emotivní. Na tolik lásky na dálku jsem nebyla připravená.
Co pro vás znamenají vaši klienti?
Stále nevěřím tomu, kolik úžasných osobností mi
dává pravidelně důvěru, inspiraci, motivaci, podporu, konstruktivní zpětnou vazbu a peníze. Je mi
ctí a cítím velkou pokoru, že mohu každý den trávit čas s tak úžasnými lidmi, kteří mě nechávají
realizovat moje představy, a ještě mě za to platí.
Mohu být s nimi naprosto sama sebou – i s mým
svérázným humorem a se syndromem ředitelky
zeměkoule. A za to se, myslím, navzájem milujeme. Opakovaná odluka od mých klientů a projekt
#zasespolu mi pomohl si toto všechno zase velmi
hluboce připomenout.
Co byste doporučila kolegům kadeřníkům, aby

Kadeřník je tak trochu umělec a každá barva

si udrželi dobrou náladu a pozitivní myšlení

je nové umělecké dílo. Jaká je vaše oblíbená

i v době, kdy nemohou naplno pracovat?

barvící technika a které Matrix produkty při ní

Co nemohu změnit, s tím se netrápím. Dívám se,

využíváte?

jak mohu darovaný čas efektivně využít pro svůj

Na tuto otázku by byla každý rok jiná odpověď.

vývoj nebo odpočinek. Snažím se to vnímat jako

Byla doba, kdy jsem dokázala zapomenout na

dar, a ne jako trest. Důvěřujte v boha, vesmír,

čas, jídlo i vzduch a vymýšlet a realizovat až

v sami sebe nebo třeba v dědu Mráze... To je jedno.

surrealistický colormelting a doslova se koupa-

Jen důvěřujte, že to s námi někdo nebo něco myslí

la v SoColor Cult společně se svou modelkou.

dobře a že všechno se děje jen a jen pro náš růst

Nyní se ale nejvíc vyžívám ve vymýšlení nových

a naše poučení. Všechny zdánlivé strasti, které

technik balayage a vymýšlení stále přirozenější

teď zažíváme, jsou v kontextu uplynulých staletí

techniky, která bude zároveň velmi efektivní. Ob-

a spousty jiných zemí úplně malicherné. Dokud

líbenou mám v současné době především řadu

dýchám, chodím, vidím a slyším, nestřílí se oko-

Acidic od Color Sync včetně Clearu. Ze SoColor

lo mě, mám co jíst, pít a kde bydlet, není důvod

Beauty miluju barvení a melírování s Ultra Blonde.

propadat panice.
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Přemýšlejte. Věřte si.
Sněte. Odvažte se.
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