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Jak podporujeme
talentované
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Akce platí od 1.6. do 31.8.2021 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny.

Spolupráce se školami

Editorial

Novinka od Total Results!

Unbreak
My Blonde
Stimuluje poškozené
& chemicky nadměrně zatížené vlasy

Barevný
online svět Matrix
Milé kadeřnice, milí kadeřníci,
před nedávnem jsme odhalili nový vzhled

stup k aktuálním novinkám, seminářům a on-

značky a věříme, že již zaplavil všechny vaše

line materiálům. Věříme, že se vám nový web

salony a rozzářil je novými Matrix barvami.

bude líbit a poskytne vám vše potřebné pro

Kromě toho jsme také na trh uvedli náš první

zdokonalení vaší každodenní práce.

barvicí systém s ochranou vazeb, díky kterému
může být vaše práce ještě efektivnější a šetr-

Nezapomínejte také na naši facebookovou

nější. To ale není vše, zároveň jsme představili

skupinu Matrix Trendy a buďte s námi ve spo-

vzdělávací online platformu Access a nyní by-

jení, kdykoli chcete nebo potřebujete! Sdílejte

chom vás rádi seznámili se zcela novým Matrix

s námi své kadeřnické umění a inspirujme se

webem www.matrixprofessional.cz.

tak navzájem! Náš hvězdný vzdělávací tým pro
vás neustále připravuje spoustu nových ško-

Nová webová stránka je určená zejména pro

lení a online aktivit. Budeme se těšit na vaše

vás, profesionály. Dozvíte se tu nejdůležitější

příspěvky.

informace ze světa Matrix, ale také získáte příZa celý Matrix tým

Sandra
Sandra Andera
Brand Activation Manager
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Barvy – téma měsíce

Barvy – téma měsíce

Překročte hranice neutralizace s novými
duhovými tóny, které rozjasní každou blond
– složení zajišťuje věrné výsledky na výškách
tónu 10 a vyšších.

CLEAR

Ocelová
NOVĚ

Kyselé brunet tonery

Objevte nové
SoColor Sync
Kyselé tonery

Stejně skvělé složení, nový název!
Kyselé blond tonery

Dlouhotrvající
duhové tóny
s ochranou vazeb

SoColor Sync
Portfolio Kyselých tonerů
8AA

Popelavá
NOVĚ
8A
Fialová
NOVĚ

8V

Přírodní
NOVĚ

8AG

Matná
NOVĚ

2J

Popelavá
NOVĚ
5A
Neutrální
NOVĚ
5N
Mokka
NOVĚ

5M

Pro dosažení jemnějšího výsledku smíchejte
se SoColor Sync Kyselým Clearem 1:1.

Kyselé blond a brunet tonery jsou k dispozici stále ve starých obalech, do vyprodání zásob u distributorů.
Nové obaly a Pre-Bonded složení budou k dispozici během roku 2021.

Novinka!

Pre-Bonded
s exkluzivním koncentrátem na ochranu vazeb

Bleach Finder

Šampon detekující zesvětlující produkt

Perfektní ukládání barvy bez
změny výšky tónu, vysoký
lesk a intenzivní péče.

Precizní a rovnoměrný výsledek barvení/tónování začíná
dokonale čistými vlasy.
Proč mít technický šampon Bleach Finder na salonu? Detekuje zbylá
rezidua zesvětlujícího produktu. Dokonale vyčistí vlas a připraví podklad

Nové opálové odstíny

pro následné tónování. Díky tomu můžete zesvětlovat a tónovat bez obav.
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10PA

10PA - Duhová perleťová popelavá

Dosáhnete pokaždé perfektního výsledku. Podpoříte a udržíte jasnost,

přináší nejstudenější kouřový duhový

lesk, barvu a zamezíte tak nedokonalému probarvení. Barva je nyní

výsledek bez hnědého či světle hnědého

celistvá a dlouhotrvající.

základu.

Detekujte veškerá potenciální zbylá
rezidua zesvětlujícího produktu.

10 PV - Duhová perleťová fialová

10PV

10PR

přináší jemný fialový duhový výsledek bez
hnědého či světle hnědého základu.

přináší načervenalý růžový duhový výsledek
bez hnědého či světle hnědého základu.
10PG - Duhová perleťová zlatá

10PG

Jak to funguje?

10PR - Duhová perleťová růžová

přináší studený zlatý duhový výsledek s velmi
malým množstvím světle hnědého základu.

PROFESIONÁLNÍ
TIP:
Pro co nejlepší
výsledky používejte
na výškách tónu 10
a vyšší.

Šampon má na začátku žlutou
barvu, a pokud nedetekuje
žádný zesvětlující produkt,
zůstane žlutý. Je čas tónovat!

Ale pokud detekuje
zesvětlující produkt...

...šampon se zbarví na růžovo!
Vlasy znovu umyjte, aby vaši
blond nepokazila žádná rezidua
zesvětlujícího produktu!
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Barvy – vyzkoušejte look

Krok 1:

Oddělení sekcí
• Rozdělte vlasy na čtyři kvadranty. Oddělte radiální pěšinku od ucha k uchu.
• Oddělte svislou pěšinku vedoucí od vrcholu hlavy rovně
dolů do středu šíje.
• Oddělte svislou pěšinku vedoucí od vrcholu hlavy rovně

Barvy – téma měsíce

Aktuální nabídky barev
Profesionální nabídka
ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• 45× tuba

• 1x tuba SoColor • 1x sprej Biolage

SC/SCS/CULT

BONUS

k čelní kontuře.

Krok 2:

Příprava

Vyzkoušejte
look:
Směsi:

Vie

s použitím fólie. Aplikujte Zesvětlující směs na střední

Základní nabídka
ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• 26x tuba

• 1x tuba SoColor

15%

• Nechte působit do nejsvětlejší žluté, maximálně 50 mi-

Šampon vám zajistí kontrolu nad tím, zda jste zesvětlující směs dostatečně odstranili. Pokud šampon změ-

+ 9% oxidant

ní svoji žlutou barvu na růžovou, je potřeba ho použít

Předtónovací směs:

znovu a opět dobře vlasy opláchnout. Pokud šampon

SoColor Sync Rychlý toner proti

zůstává žlutý, je to indikátor, že zesvětlující směs je dob-

žlutým tónům + 2,7% vyvíječ

ře odstraněná.
• V mycí zóně rychle aplikujte Předtónovací směs: apli-

Tónovací směs na střední

kujte ji globálně na střední délky + konce.

délky + konce:
SoColor Sync Acidic Opals 10PV
+ 2,7 % vyvíječ

• Nechte působit 2–5 minut. Opláchněte + umyjte posilujícím šamponem bez sulfátů Unbreak My Blonde.

Cena:

4 134

SoColor Sync 4A

Krok 3:

Aplikace

Vie a její vlasy:
Výška tónu: 7-8-9

Průměr: střední

Podkladový pigment:

Tvar: rovné (1B)

Oranžový světlý

• Vlasy opět rozdělte do čtyř kvadrantů.
• Pracujte na jemných diagonálních sekcích vedoucích
vzad, aplikujte globálně Tónovací směs na střední délky + konce.
• Aplikujte Tónovací směs na kořínky.
• Nechte působit 20 minut při pokojové teplotě.

Dokončení
Vie měla globálně barvené vlasy ve výšce tónu 5.
Chtěla co nejsvětlejší a nejstudenější barvu a zároveň zvýraznit hloubku svého základu.
Alfredo Lewis + Dan Csicsai

• 1x sprej Biolage All in
One 150 ml

ZAKOUPÍTE
• 4x jakákoli tuba

• 1x online Technický list

CULT

• 5x

627

ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• 13x tuba

• 1x oxidant

BONUS

10%

SC/SCS/CULT

2 067

Cena:

836

Kč

BONUS

33%

Kč

Startovací nabídka
ZÍSKÁTE

• 1x online Technický list

• 1x tuba CULT (přímý
pigment)

• 2x

• 1x metlička
• 1x online seminář

Hodnota:

199

Kč

CULT

Kč

Hodnota:

279

Kč

Speciální nabídka Kyselých tonerů
ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• 5x tuba jakýchkoli KYSE-

• 1x tuba SoColor Sync

LÝCH SCS (Kyselé opálové,

• 1x oxidant

blond nebo brunet tonery)

• 1x online Technický list

BONUS
Krok 3:

Speciální nabídka
CULT

• 1x oxidant

Kč

Cena:

+ 2,7 % vyvíječ

Kč

Hodnota:

Vlasy vysušte.

Tónovací směs na kořínky:
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BONUS

SC/SCS/CULT

Umyjte šamponem Unbreak My Blonde Bleach Finder.

Light Master Bonder Inside

1 853

Kč

nut při pokojové teplotě. Vlasy důkladně opláchněte.

Zesvětlující směs:

• 9x
Hodnota:

te s touto technikou napříč všemi čtyřmi kvadranty.
abyste se vyhnuli nadměrnému zesvětlení.

1

Technický list

• 1x špachtle

délky a konce, začínejte 5 cm od kořínků. PokračujNezapomeňte kontrolovat první naaplikovanou sekci,

• 1x online

Milk rinse

• Začněte vzadu a postupujte po diagonálních sekcích tenkých jako papír, vedoucích vzad, oddělujte je

Špachtle je
k dispozici
v MX Clubu za

All in one 400 ml

• 1x Biolage Raw

26%

Cena:

7 155

• 4x oxidant

• 1x

40%

• Po uplynutí doby působení opláchněte, umyjte posilujícím šamponem bez sulfátů Unbreak My Blonde
a aplikujte balzám.

Hodnota:

Cena:

995

Kč

398

Kč

Stáhněte si náš online
Technický list

Uvedené ceny a bonusy jsou pouze orientační. Pro zjištění přesné ceny a bonusu se obraťte na svého distributora.

Vzdělávání – doplňte si znalosti
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Vzdělávání – webináře a semináře

Nenechte si ujít
To nejlepší ze vzdělávání v letních měsících pro vás vybírá
Martina Muroňová, manažerka vzdělávání pro ČR a SR.

Pokročilá školení

Tip od Martiny

Vytvořte si svůj
barevný kruh

Offline*

Blond Projekt
Online
• Tipy a triky s využitím nejmodernějších
zesvětlovacích produktů a technik
• Interaktivní webinář bez praktické
části

• Jak se stát opravdovým mistrem
v zesvětlování s využitím nejnovějších
technologií a nových zesvětlovacích
produktů
• Pokročilé techniky v zesvětlování
• S praxí na modelkách nebo cvičných
hlavách

barevný kruh SoColor. V každém z následujících Matrix
magazínů najdete pokračování z této série.
Vystříhávejte si části kruhu podle šablony.

Délka trvání: 6 h
Cena:
v akademii 8

Délka trvání: 2 h

Pokračujeme druhým dílem ze čtyřdílné série na téma

Jakmile budete mít všechny 4 díly barevného kruhu, spojte
/ 900 Kč

je v jeden celek a nalepte si dle potřeby.

Cena: zdarma
* V případě nepříznivé epidemiologické
situace budou offline semináře odloženy.

S sebou na školení:
běžné kadeřnické pomůcky, hřebeny,
štětce, pinety, fén

Teorie barev obecně
Primární barvy
Primární barvy jsou základními prvky barvy. NeVšechny barvy, přírodní i umělé, jsou tvořené určitými kombinacemi primárních barev.
Sekundární barvy
Pokud smícháte rovným dílem dvě primární barvy, získáte sekundární barvy.

Pokročilá školení

Kalifornská balayage
Online

Online

• Free hand technika pocházející ze slunné Kalifornie,
ideální k rozšíření vašich služeb
• Interaktivní webinář bez praktické části

Cena: 8

/ 900 Kč / zdarma k akci barev (voucher)

S sebou na školení: běžné kadeřnické pomůcky, hřebeny,
štětce, pinety, fén
* V případě nepříznivé epidemiologické
situace budou offline semináře odloženy.
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Délka trvání: 6 h
Cena: v akademii 11
/ 1200 Kč
S sebou na školení:
běžné kadeřnické
pomůcky, hřebeny,
štětce, pinety, fén

* V případě nepříznivé
epidemiologické situace budou offline semináře odloženy.

MODRO-FIALOVÝ pigment:
Je studený, víceúčelový, ale určitě slabší nežli modrý
(terciální). Tento pigment nám dokáže zneutralizovat
vyšší výšky tónu, ale lehce také ty s podílem mosazného pigmentu.
Proto ho nejraději využíváme při neutralizaci ve VT
8, 9, 10. U tónování s modro-fialovým pigmentem je
určitě dobré vnímat sytost odstínu. Podíl pigmentu
by měl být vyvážený s VT zesvětlených vlasů a jeho
základem zesvětlení tak, aby neutralizace nebyla
příliš slabá, nebo naopak velice silná.
Benefit: Tento pigment nevyužíváme jen na neutralizaci! Mnohdy ho chceme nechat zazářit!
Pro dokonalý, vyvážený modro-fialový odstín, který
má být dlouhotrvající, musíte nejdříve zneutralizovat základ zesvětlení např: odstínem SPV ve VT 10
a poté aplikovat požadovaný tón. Tato barva pak
dokáže vydržet až 4 týdny (v závislosti na struktuře
a kvalitě vlasu) a vymývá se v tónu.

FIALOVÝ pigment:

-

• Free hand technika pocházející ze slunné Kalifornie,
ideální k rozšíření vašich služeb
• Praktické technické
školení probíhající
na modelkách nebo
cvičných hlavách
• Certifikát ze školení

ro
od
M

Délka trvání: 6 h

Offline*

vá
lo

• Pro kadeřníky, kteří se zajímají o novinky a trendy
na značce Matrix, a především pro ty, kdo se chtějí
zdokonalit v technikách k dosažení dokonalé přirozené
přírodní barvy u svých klientek.
• Doporučené barvicí techniky pro běžné využití na
salonech
• S praxí na modelkách nebo cvičných hlavách
• Certifikát ze školení

Barevný kruh – 2. část

a
fi

Offline*

Cena: zdarma

hu, získáte terciární barvu.

drá
Mo

Cena: zdarma

Pokud smícháte rovným dílem primární barvu

Fialo
vá

Délka trvání: 2 h

Délka trvání: 2 h

Terciární barvy
s nejbližší sekundární barvou na barevném kru-

Dokonalá přirozenost
• Jak dosáhnout dokonalé přirozené přírodní barvy
s využitím nových Neutrals
• Interaktivní webinář bez praktické části

Je základní primární barvou, která dokáže s pomocí
červeného pigmentu utvořit směsici fialových pigmentů. Modrý pigment využíváme pro neutralizaci
měděných/mosazných tónů. Je důležité vnímat náležitosti barevného kruhu a dodržovat jeho pravidla.
Modrý pigment by nikdy neměl být aplikován na vyšší výšky tónu, ve kterých je spíše žlutý základ. Směsice těchto tónů nám dokáže utvořit nechtěný zelený
nádech v blond vlasech. Je vnímán jako chladná
barva, ve které je i tak uloženo malé procento zelené
kompozice. Díky ASH odstínu můžete utvořit ODSTÍN
NA - smícháním (N+A= NA)
Benefit: Pro utvoření šedého tónu ve vlasech často
využíváme modrý pigment, který je v odstínech ASH
– přidejte si do něj lehce fialovou bázi, díky které docílíte šedého ledového výsledku bez nádechu mechu
v koncích.

lze je vytvořit smícháním žádných dalších barev.

Termíny všech našich
školení v interaktivní
podobě ke stažení do
mobilních telefonů:

Pokročilá školení

MODRÝ pigment:

V kadeřnickém řemesle využíváme v podstatě nejčastěji. Používáme ho k neutralizaci nebo na barevné
tónování na „předzesvětlených“ vlasech. Dokonce ho
najdeme i v neutralizační řadě So Silver nebo Purple
šamponu od BIOLAGE. Je utvořen z modré a červené
kompozice, ale například barvy SOCOLOR CULT se
pyšní čistým fialovým pigmentem, který vydrží déle
a je jasnější.
Benefit: Nechte hrát fialové tóny barevnou hrou
bez vymývání! Díky rychlým pětiminutovým tonerům
(v tomto případě odstín proti žlutým tónům) zneutralizujete základ zesvětlení a finální směs už nebude
muset neutralizovat teplý nádech ve vlasech a může
být viditelně intenzivní, barevnou krásou pro okolí.
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Vlasová péče – téma měsíce

Vlasová péče – téma měsíce

Novinka Total Results

Posilující šampon
• Vhodný i pro křehké, odbarvené vlasy
• Napravuje a udržuje vazby ve vlasech
• Minimalizuje lámání, pro silnější,
zdravější blond vlasy
• Eliminuje krepatění a poletující vlasy

Zdraví a síla
pro blond vlasy

Kompletní
salonní služba
Nezlomná
blond:

Posilující balzám
•
•
•
•

Oživte poškozené a nadměrně
chemicky zatížené vlasy s novou
řadou Unbreak My Blonde.

Viditelně napravuje vlasy
Minimalizuje lámání vlasů
Hydratuje, zhebčuje a dodává lesk
Napravuje vlasové vlákno a udržuje
vazby

Krok 1: POSÍLENÍ – Šampon
– šetrné mytí díky pečující
technologii a náprava vlasů
Krok 2: VÝŽIVA – Balzám
– vyživuje a posiluje zcitlivělé

Zesvětlené vlasy právě získaly 3× větší pevnost!*

Bezoplachová
stimulující péče

Naše nové vysoce účinné složení, obohacené o kyselinu citronovou,
posiluje oslabené vazby a stimuluje zcitlivělé vlasy, takže bez ohledu

vlasy

• Stimuluje vlasy poškozené
zesvětlováním
• Kyselina citronová chrání vazby
• Vyživující složení hydratuje
a zhebčuje vlasové vlákno
• Nezatěžuje vlasy
• Uhlazuje a eliminuje krepatění

na to, z jaké výšky tónu vycházíte, budou vaše blond vlasy vždy hebké,
lesklé a pevné! Nová vysoce pečující technologie jde ruku v ruce se
zdravím vlasů vašich klientek. Použijte tuto řadu v den barvení a doporučte ji klientkám na domácí péči. Při pravidelném používání je
výsledný efekt intenzivnější. Dopřejte zesvětleným vlasům tu nejlepší

Krok 3: STIMULACE
– Bezoplachová péče
– uzavírá šupinatou vrstvu kutily
a stimuluje oslabené vlasy

péči, která je vidět už od prvního použití.

Nabídka na podporu služeb

*Při použití 6× či vícekrát jako systému ve srovnání s běžným šamponem.

Zesvětlujte s důvěrou
s novým Bleach Finder
šamponem detekujícím
zesvětlující produkt
Inteligentní čisticí složení se cíleně zaměřuje na rezidua
zesvětlujícího produktu a efektivně je odstraňuje.
Při kontaktu se zesvětlujícím produktem se Bleach Finder
změní ze žluté na růžovou, a navíc díky kyselině citrónové
vyrovná pH ve vlasech.
*Pokud jste udělali dokonalou emulgaci, růžová barva se nemusí ukázat.

Jak kyselina citronová
prospívá blond
vlasům?

Krok 0: PŘÍPRAVA – Bleach Finder šampon
V případě, že předcházela služba zesvětlování
zesvětlovacího produktu.)

• Zaceluje odbarvené vlasy.
• Posiluje oslabené vazby ve vlasech.
• Navíc je zanechává hebké, lesklé a pevné.

Tip odborníka
Přejete si ještě lepší vizuální i mechanickou kontrolu

Stáhněte si digitální obsah
UMB a Opals pro vaše
sociální sítě.
Pro více informací a instrukcí se obraťte
na svého obchodního zástupce.
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ZÍSKÁTE

• 1x UMB Bleach Finder šampon 1l

• 1x UMB šampon 300ml

• 1x UMB šampon 1l
• 1x UMB balzám 1l
• 1x UMB Leave In 150ml
Cena:

1 446

nad vlasy vaší klientky? Zkuste zažehlit UMB Leave-in, novou stimulující bezoplachovou péči, pomocí
žehličky Steampod. Leave-in dokonale uhladí povrch vlasu – tím vyrovná jeho strukturu a vlasy jsou
na pohled i dotek hebké a leské.

BONUS

28%

• 1x UMB balzám 300ml
• 1x A4 komunikace do salonu
• 4x lak na nehty Essie pro
podporu salonu v hodnotě
916 Kč*
*Do vyprodání zásob.

Kč

Hodnota:

398

Kč

Nabídka na podporu prodeje*
ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• 3x UMB šampon 300ml

• 2x UMB balzám 300ml

• 3x UMB Leave In 150ml
• 1x UMB balzám 300ml

(Aplikujte na mokré vlasy po opláchnutí
• Vlasy jsou až 3x pevnější.

ZAKOUPÍTE

Cena:

1 543

BONUS

26%

Kč

• 4x Sachet balzám 10ml
• 1x
Hodnota:
*po zakoupení nabídky na podporu služeb

Letní nabídka 6+2

398

Kč

ZÍSKÁTE

ZAKOUPÍTE

• 2x produkty Style Link dle

• 3x jakýkoli TR šampon 300ml**
• 3x jakýkoli TR balzám 300ml**
Cena:

942

• 4x Sachet šampon 10ml

Kč

BONUS

35%

výběru (sprej Style Fixer, sprej
Volume Fixer, objemová pěna
Volume Builder, gel Super Fixer)
• 3x papírová taška
• 1x

** Kromě řady Unbreak My Blonde
Uvedené ceny a bonusy jsou pouze orientační. Pro zjištění přesné ceny a bonusu se obraťte na svého distributora.

Hodnota:

318

Kč

Vlasová péče & Club

Dlouhotrvající barva díky Biolage?

Novinka z řady
Total Results Mega Sleek

Vsaďte na
RAW Color Care

Iron Smoother

Před

Po

Hledáte tepelnou
ochranu a uhlazující efekt
v jednom? Vyzkoušejte
Mega Sleek Iron Smoother
termoochranný sprej!

Péče o barvené vlasy je velice důležitým krokem. Abychom minimalizovali
vymývání dodaných pigmentů barvy, musíme zvolit ty správné produkty.
Co pro nás a vlasy našich klientek dělá řada Color Care? Vliv chemických
procesů nepříznivě působí na pH hodnotu vlasu, ta se tak stává více zásaditá. Systém vlasové péče Color Care napomáhá po barvicí službě obnovit
pH na optimální hodnotu 4,5, čímž ochraňuje vlas i pokožku.
Salonní služba je velice rychlá a vysoce účinná, skládá se ze šamponu, kyselé mléčné oplachující péče, balzámu a krému s termoochranou. Ten nejen
vyžíví a ochrání vlas, ale také dodá vlasům kouzelnou vůni. Nepodceňujme
disbalanci pH u vlasové pokožky, může mít za následek lupy a svědění!

• Termoochranný bezoplachový sprej
• Uhlazuje vlasy a zajišťuje celodenní
kontrolu krepatění

Kyselá mléčná péče a její výhody:

• Chrání vlasy před poškozením teplem až

•
•
•
•

do 230 °C
• Dodává vlasům vysoký lesk

uzavírá kutikulu – dodá vysoký lesk
dodává hydrataci vlasům i pokožce – péče a snížení citlivosti
navrací přirozené pH vlasům i pokožce
zabraňuje výskytu kvasinek a bakterií – pokožka je zdravá

PRO TIP!

matrix
club

Jsme rodina profesionálů Matrix

Přidejte se k nám

Pořiďte si technické
balení Mega Sleek
v Matrix Clubu.

Využijte nasbírané Matrix dolary
k maximalizaci bezpečí
ve vašem salonu.

Velká letní nabídka*

ZAKOUPÍTE

ZAKOUPÍTE

ZAKOUPÍTE

• 2x jakékoli Biolage produkty

• 4x jakékoli Biolage produkty

• 3x jakákoli maska
Deep Treatment Mask

Cena:

Cena:

Cena:

Kč

780

BONUS

41%

TOTAL RESULTS
MEGA SLEEK

TOTAL RESULTS
MEGA SLEEK

šampon 1000 ml

balzám 1000 ml

ZÍSKÁTE

6

8

• 1x Biolage letní taštička

Zkroťte nepoddajné vlasy a zamezte
krepatění s šamponem a balzámem
Mega Sleek.

Fén PARLUX ALYON
Ceramic & Ionic Night Blue
Antibacterial v hodnotě 3 670 Kč

Dezinfekční
gel na
ruce

70

2

Deep Treatment
Masks 3+1

Malá letní nabídka*

390

Aktuální produktová nabídka

12

Univerzální řešení na všechny problémy? Víceúčelový sprej ALL-IN-ONE, který můžete
použít i během letních měsíců. Vlasy zanechává hebké a lesklé, dají se lehce rozčesat
a můžete jej použít i na ty nejjemnější vlasy. Tento produkt se hodí na všechny typy vlasů,
a navíc se dá využít i jako noční péče. Využijte extra balení na salonní služby a retail
balení na prodej klientům na domácí péči.

Hodnota:

160

Kč

BONUS
ZÍSKÁTE

41%

• 1x Biolage

*Do vyprodání zásob.

Kč

BONUS
ZÍSKÁTE

33%

• 1x jakoukoli

letní látková

masku Deep

taška

Treatment Mask

Hodnota:

Kč

927

320

Hodnota:

Kč

309

Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Pro zjištění přesné ceny se obraťte na svého distributora.
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Svět kadeřníků

Chráníme životní prostředí
Studujete nebo
učíte? Máte zájem o
spolupráci? Ozvěte
se nám na FB skupině
INSPIRE ME!

Podporujeme novou
generaci kadeřníků

Budoucnost kadeřnického řemesla se utváří ve školách a na učilištích. Možnosti výuky však byly v posledních měsících zásadně
ovlivněny pandemickou situací. Nedostatek praxe, výuka probíhající v různých formách na dálku a velmi omezené možnosti sdílení
inspirace a zkušeností. Z toho důvodu jsme se rozhodli inovovat
nabídku spolupráce, kterou školám nabízíme. Postupně spouštíme
projekt, který školám umožňuje zajímavé online vzdělávání a studentům poskytuje příležitost propojit se jak s reálnými kadeřníky,
tak i mezi sebou.

Nový život pro hliník
Ve světě vzniká mnoho projektů a iniciativ na podporu ochrany životního prostředí. Nechceme, aby
kadeřnické odvětví zůstalo pozadu, a proto jsme se
rozhodli od letošního roku snížit množství hliníkového
odpadu pocházejícího z profesionálních kadeřnických
produktů. Startujeme projekt Pro-VALUE. Jeho princip
je jednoduchý: s každou spotřebovanou tubou barvy,

PRO

použitím hliníkové fólie nebo spotřebováním laku na
vlasy narůstá objem hliníkového odpadu a potřeba
těžby bauxitu – suroviny, ze které se hliník vyrábí. Momentálně končí většina kovu na skládce namísto ve

Jaké aktivity jsme spustili?

slévárně. Hliník je přitom materiál, který lze využívat
v podstatě donekonečna a bez dalšího vytěžování
z přírody!

Online školení pro školy

Program pro talentované studenty

Propojujeme studenty s praxí

Náš tým v čele se školitelkou Kristý-

Pro studenty, kteří mají zájem se vzdě-

Facebookovou skupinu Inspire Me jsme

nou Dvořákovou proškolil za méně

lávat nad rámec běžných školních

vytvořili jako místo pro virtuální setká-

než 2 měsíce téměř 1520 studentů.

osnov, jsme připravili speciální Amba-

vání studentů a kadeřníků profesio-

Hlavním cílem školení je sdílet se

sadorský program. Chceme takto stu-

nálů. V rámci skupiny mezi sebou mo-

studenty zkušenosti z praxe a uká-

dentům usnadnit přístup k inovativním

hou studenti sdílet výsledky své práce

zat jim, jak krásné řemeslo může

technikám a trendům, umožnit jim tes-

nebo se poradit se školitelem, pokud

kadeřničina být. Nechybí samo-

tovat nové produkty, a především kon-

si neví rady. Zároveň pro ně organizu-

zřejmě ani základy barvení.

zultovat své zkušenosti s profesionály.

jeme vzdělávací webináře a motivační
soutěže.

Představujeme naše studentské
ambasadorky
Natálie
Pomahačová

Lucie
Petrová

Lucka: Ráda jsem pozorovala, jaké proměny dělali ostatní am-

Co všechno můžete
recyklovat ?

basadoři, a mohla jsem si odnést nové zkušenosti, tipy a rady
zkušenějších kolegů.
Co bys doporučila studentům kadeřnického oboru, kteří by se
rádi stali ambasadorem, ale nejsou si jistí, zda do toho jít?
Natty: Nebát se a říct si, že za zkoušku nic nedají. Takhle jsem

Jakou největší zkušenost si z ambasadorského projektu od-

do toho šla já. Po hlavě. Pak jsem byla opravdu ráda, když jsem

nášíš?

byla přijata a začala se v řemeslu zlepšovat. Troufnu si říct, že

Natty: Naučila jsem se pracovat se značkou Matrix a díky tomu

jsem měla radost jako malé dítě. Pro nové ambasadory to bude

si oblíbila produkty, které pravidelně používám na salonu.

zkušenost, díky které se budou moci posunout blíž k vlastní ka-

Lucka: Největší zážitek si odnáším rozhodně s barvami SoColor

deřnické kariéře.

Cult – neměla jsem s nimi dříve žádné zkušenosti a osvědčily

Lucka: Řekla bych hlavně: „Nebojte se toho!“ Pokud máte rádi

se mi jako varianta krásných a pestrých barev. Zároveň praxe

kadeřnické umění, tak s chutí do toho, je to další vzácná zkušenost.

z ambasadorského programu přispěla z velké části k tomu, že
jsem si otevřela vlastní salon a mám povolání, které mě na-

Proč ses rozhodla spolupracovat právě se značkou Matrix?

plňuje.

Natty: Matrix má opravdu širokou škálu výrobků nejen pro jednoduché barvení, ale i různorodou péči na vlasovou problematiku.

Co tě nejvíc bavilo, když jsi byla Matrix studentskou amba-

Právě proto jsem si značku vybrala do svého salonu.

sadorkou?

Lucka: Ke značce Matrix mě přivedla moje kamarádka, která je

Natty: Nejvíc mě bavilo sledovat ostatní studentské amba-

kadeřnicí už několik let a má s touto značkou zkušenosti. Ukázala

sadorky, jak přidávaly své proměny. Byla to pro mě inspirace

mi, jak se s čím pracuje, a protože jsem se po pár letech v portfoliu

a zároveň jsem se od nich hodně naučila.

Matrix dobře orientovala, zvolila jsem ho jako značku, se kterou
chci pracovat. K ambasadorskému projektu mě pak přivedla moje
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Víte, že při výrobě
jedné tuny hliníku se
vyprodukuje
až 9 tun odpadu?

paní učitelka na odborný výcvik.

}

Tuby od barev

Melírovací fólie

Stylingové obaly

Již brzy vám
prozradíme více o tom,
jak se do projektu
můžete zapojit i vy!
15

matrixprofessional.cz
Skupina MATRIX TRENDY

