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magazín
100% krytí
šedin + ochrana
vlasového vlákna
SoColor Pre-Bonded
kolekce s extra krytím

Bestsellery
Total Results,

Matrix Club
Od vzdělávání
k rozvoji
podnikání

Vykročte do
nového roku
se zdravými
vlasy díky
Biolage

Akce je platná od 1. ledna do 28. února 2022 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny.

které nesmí chybět
vám ani vašim
zákaznicím

Editorial

Nový rok, nové příležitosti
Milé kadeřnice, milí kadeřníci,
ráda bych vás jménem celého týmu značky
Matrix přivítala v roce 2022 a popřála vám,
ať je plný štěstí, zdraví a úspěchů v osobním
i pracovním životě.
Nový rok s sebou přináší nové výzvy, ale
také novou energii a nové možnosti. Vstupujeme do něj posíleni zkušenostmi z předchozích
let a, troufám si říct, i s větší důvěrou v sebe
sama a v to, že nás jen tak něco „neskolí“. Věřím,
že ať už budete ve svém pracovním životě čelit
jakékoli výzvě nebo příležitosti, Matrix vám při
tom bude silným a spolehlivým partnerem.

All hair types.
All humans.

A nezůstane jen u slov, rok zahajujeme v plné
síle. Hned na úvod se zaměříme na službu č. 1
v kadeřnických salonech – krytí šedin. Představíme vám nové krycí odstíny, naučíme
efektivní techniky aplikace a poradíme s komunikací služeb ve vašem salonu tak, aby se
každý dozvěděl o tom, že když na dokonalé
krytí, tak jedině do vašeho salonu.
A to je samozřejmě jen začátek, po celý rok
se budete moct spolehnout na komplexní podporu, která, věřím, povede k našemu
společnému cíli - co největšímu množství spokojených zákazníků vašich salonů.
Úspěšný start přeje

Lucie

Lucie Kukačková
Brand Business Director
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Barvení - krytí šedin

Barvení - krytí šedin

100% krytí šedin + ochrana
vlasového vlákna

Constance - Dešifrujte její look
Technika Color Melt
Před

SoColor Pre-Bonded kolekce s extra krytím

Po

Pre-Bonded

chrání i ta nejchoulostivější vlasová vlákna

100 % kr ytí šedin

kryje i ty nejodolnější šediny

2 nové neutrální odstíny
• NV pro neutralizaci žlutých podtónů na
středně tmavých základech

• NW přirozeně překryje šediny

506NV

507NW

7

Poměr míchání: 1:1
SoColor + 6% oxidant Matrix

Výška tónu: 70 % bílých vlasů,
30 % ve výšce tónu 7

Aplikace: Na čisté a suché vlasy

LO

Doba působení: 45 minut při pokojové teplotě

Podkladový pigment:
Oranžový světlý

•

Textura vlasů: jemné

*Při krytí šedin nechte působit po celých 45 minut.

7
NW

Konečný odlesk: NW

•

Textura vlasů: jemné

Tvar vlasů: vlnité (2A)

Zesvětluje až o 2 výšky tónu.

Pestrá škála 27 krycích odstínů
Profesio ná lní slu žba p ro ka žd é h o, kd o p otře bu j e zak r ýt a o c hráni t vše c hny o dstí ny bí l ých vlas ů.

01
02

Konečná výška tónu: 7-9

Směs A: SoColor 507NW
+ 6% oxidant
Směs B: SoColor Sync (1:1) 6WN + 8WN
+ 3% oxidant
Směs C: SoColor Sync Clear
+ 3% oxidant

Tvar vlasů: vlnité (2A)

ODDĚLENÍ SEKCÍ:
Rozdělte vlasy do čtyř kvadrantů.

APLIKACE:
• Směs A aplikujte na odrost po celé ploše hlavy.

Vš ech ny v ýš k y tó n u • Vše c h ny p o d k l ad ové pi gmenty • Vš ec hny textu r y • Vš ec hny tva r y

• Pracujte s diagonálními 1,5 cm širokými podsekcemi vedoucími vzad.
• Směs B aplikujte na střední délky, začínejte tam, kde končí Směs A.
• Směs B aplikujte na celé střední délky až do vzdálenosti cca 10-15 cm
od konečků.
• Směsí C překryjte nanesenou Směs B o zhruba 2,5 cm a rozetřete
do konečků.
• Prsty prolněte Směsi B a C do ztracena.
• Tuto techniku aplikujte postupně na všechny 4 kvadranty. Začněte vždy
ve spodní části a postupujte směrem k vrcholu hlavy.
507AV

505NA

506NV

504N

507N

507NW

505M

504W

506BC

• U kořínků nechte působit celkem 45 minut, ve středních délkách
509AV

506NA

505N

508N

508NA

505G

506M

509NA

508NW
509G

510N
510NA

506RB

507G
509N

4

506NW

510G

508BC

a konečcích 20 minut.
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DOKONČENÍ:
Po uplynutí doby působení vlasy důkladně opláchněte vlažnou vodou.
Poté použijte šampon a balzám z řady Total Results Color Obsessed.
Vlasy upravte dle přání.

508M

*Nové
odstíny
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Barvení - krytí šedin

Barvení - krytí šedin

Nabídka barev

Jste mistrem
v krytí šedin?

STARTOVACÍ NABÍDKA
ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• 13x tuba SC/SCS/CULT

• 1x oxidant

19%

Min. cena:

2 067

BONUS

Kč

Vyzkoušejte si krátký kvíz

• 1x SoColor Sync

Víte, co je to pigment melanin?

V ceně:

Obsahují i šedivé vlasy podkladové
pigmenty?

398

Kč

Víte, jaký je rozdíl mezi bílými
a šedivými vlasy?

ZÍSKÁTE

• 25x tuba SC/SCS/CULT

20%

Min. cena:

3 975

BONUS

Kč

• 2x oxidant

Domníváte se, že lze aplikovat SoColor na
odrosty a SoColor Sync do délek?

• 2x SoColor Sync
• Voucher na školení
Mistr v krytí šedin
V ceně:

796

Pokud jste odpověděli na některou z otázek „ne“,
přijďte na školení „Mistr v krytí šedin“!

Kč

PROFESIONÁLNÍ NABÍDKA
ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

Jakékoliv barvicí produkty
v hodnotě 8 000 Kč

Min. cena:

8 000

BONUS

27%

• 4x oxidant

• 1x Maska Miracle

• 2x SoColor Sync

• 1x Sprej na vlasy Miracle

• 1x High Amplify

• Voucher na školení

Root Up Wash

Mistr v krytí šedin
V ceně:

2 177

Kč

LIGHT MASTER EXTRA
ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• 2x jakýkoli Light Master

• 1x Light Master

57 %

Min. cena:

778
6

BONUS

Kč

ne

Víte, při jak vysokém procentu šedin je
nutné použít barvy z řady Extra Coverage?

ZÁKLADNÍ NABÍDKA
ZAKOUPÍTE

ano

Pre-Bonded

V ceně:

439

Kč

U ved e n é c eny a b onusy jsou pouze orientační . P ro zj i ště n í pře sné c e ny a bonu su se
o b ra ť te n a svého d ist rib utora.

Kč

Mistr v krytí šedin
Voucher na offline
školení

Objevte rychlé a spolehlivé techniky, které
vašim klientům s bílými vlasy dodají barvu nebo
osvěžení barvy, na které čekali.
Co si ze školení odnesete:
• Porozumění problematice
šedin
• Jak namíchat správnou
směs pro vlasy s různým
poměrem šedin
• Nejnovější tipy a triky
• Praktické školení
• Délka 6 hodin
Zaregistrujte se už nyní!

Data konání semináře
naleznete zde:
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Vzdělávání – doplňte si své znalosti

Objevte tajemství
přirozeného pigmentu
vlasů

Co musíme vědět o přírodním pigmentu vlasů,
abychom ho byli schopní změnit?

Nový začátek

pro vás a vlasy vašich klientů
Ideální čas začít o sebe pečovat

Retailová nabídka

Přírodní barva vlasů
Přírodní barva vlasů je výsledkem jednoho či dvou přírodních (melaninových) pigmentů, přítomných v kortexu v různých množstvích a poměrech, a také výsledkem toho, jak
světlo reaguje s těmito pigmenty.

ZAKOUPÍTE

Folikul

• 3x šampon 250 ml dle vlastního výběru

Kortex

•3x balzám 200 ml dle vlastního výběru

Granulovaný pigment

Melaninové pigmenty

Kutikula

Melanin se tvoří v melanosomech, které vznikají v melanocytech u báze vlasového folikulu.

Papila

Typy melaninových pigmentů

V ceně:

1 272
BONUS

Buňky produkující
pigment

Pro určení nejlepšího způsobu zesvětlení přírodního pigmentu vám pomůže, když určíte množství a konkrétní typ melaninu přítomného ve vlasech. Hloubka či výška tónu přírodní
barvy vlasů je prvním indikátorem toho, kolik a do jaké míry je jaký typ melaninu přítomný.

ZÍSKÁTE

Čím se „šedivé“ vlasy liší od pigmentovaných vlasů a proč
se tak těžce překrývají?

Bílé vlasy
Bílé vlasy způsobuje postupný úbytek tvorby melaninu v průběhu času, a to v rámci postiženého vlasového folikulu.

Šedivé vlasy
Ty jsou důsledkem jistého procenta bílých vlasů mísících se
s přírodní barvou vlasů, čímž vzniká iluze šedé barvy.

Procento bílých vlasů
Při krytí bílých vlasů musíme brát v úvahu 2 faktory:
•
Procento bílých vlasů
•
Přírodní výšku tónu pigmentovaných vlasů

Vlasy začínají šedivět v důsledku
zpomalování funkce buněk
produkujících melanin, které se
nakonec zcela zastaví.
8

31%
Hodnota:

• 2x šampon

Obecně existují dva typy přírodního melaninového pigmentu, které rozeznáváme:
Eumelanin - černo-hnědý druh melaninového pigmentu
Pheomelanin - červeno-zlatý druh melaninového pigmentu

„Šedivé“ vlasy

Kč

dle vlastního výběru

První měsíce v roce jsou ideálním časem, kdy začít pečovat
o sebe i své vlasy. Vlasy jsou v zimě hodně namáhané, protože čelí prudkým změnám teplot při přechodech z tepla do
zimy a naopak. Přidáme-li k tomu ještě nošení čepic, pak si
naše vlasy opravdu zaslouží speciální péči a pozornost. Každý
z vašich klientů si skutečně zaslouží zažít ten pocit relaxace při
návštěvě salonu.
Nabídněte svým klientům péči s produkty Biolage, sestavenou na míru potřebám jejich vlasů. Podle typu vlasů vyberte
vhodnou kombinaci šamponu a balzámu Biolage. Pokud jsou
vlasy unavenější než obvykle, doporučte svým klientům jednu
z masek Deep Treatment. Jedná se o extra pečující masku,
která vlasy hýčká během mrazivých dnů. Po aplikaci nechte
vhodně zvolenou masku Deep Treatment působit 3-5 minut. Následně vlasy opláchněte a upravte
jako obvykle.
TIP: Pro snadnější konečnou úpravu vlasů aplikujte
na vlasy péči ve spreji All-In-One Coconut Spray!
Uvedené ceny a bonusy jsou pouze orientační.
Pro zjištění přesné ceny a bonusu se obraťte na
svého distributora.

390

Kč

Nabídka technických
produktů
ZAKOUPÍTE
• 1x šampon 1 l dle vlastního výběru
• 1x balzám 1 l dle vlastního výběru
• 3x maska Deep Treatment
dle vlastního výběru
V ceně:

1 907

Kč

BONUS
ZÍSKÁTE

38%

• 1x šampon 250 ml dle vlastního výběru
• 1x balzám 200 ml dle vlastního výběru
• 1x maska Deep Treatment
dle vlastního výběru
Hodnota:

733

Kč
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Vlasová péče - Unbreak My Blonde

Na produktové řadě
Unbreak My Blonde
mám ráda, že při jejím
používání jsou vlasy
hebké, snadno se s nimi
pracuje a její vyživující
péči okamžitě na vlasech
cítíte. Má nádhernou
vůni a pomyslnou
třešničkou na dortu je její
koncentrované složení.
Jedno balení vám tedy
vydrží na hodně dlouhou
dobu.

Vlasová péče – produkty, které vám nesmí chybět

Nejoblíbenější produkty

Unbreak
My Blonde

vás i vašich klientů

Produkty, které jsou sázkou na jistotu.
Neutralizační šampony
Šampon Color Obsessed

Šampon
Brass Off

Michael Holinka
školitel, Česká republika

Produkty Total Results nemám
v oblibě jen já, ale i moji klienti.
Výsledek je rychlý a okamžitě
viditelný. Ovlivňují všechny smysly,
takže zázraky se opravdu dějí. Mým
osobním favoritem je řada Unbreak
My Blonde, která o vlasy účinně
pečuje. Snadno se s nimi potom
pracuje, dodává vlasům pěkný vzhled
a zářivý lesk.

Oplachovací péče High Amplify
Shine Rinse

Sprej High Amplify Wonder Boost
K tomuto produktu asi není nutné nic
dodávat. Váš nejoblíbenější Wonder
Boost, který vykouzlí maximální objem
s celodenní výdrží.

Lamelární péče, které intenzivně
podporuje lesk vlasů. Tato výjimečná
péče v podobě lehkého složení
připomínajícího vodu usnadňuje
rozčesávání a dodává lesk za
pouhých 8 sekund. Ideální pro vaše
klienty s jemnými vlasy.

Bálint Patkó
školitel, Maďarsko

Když je vyzkoušíte,
budete je milovat.

TOP 5 nabídka
ZAKOUPÍTE
• 4x jakékoliv produkty
z uvedených níže:
• High Amplify Shine Rinse 250 ml
• Šampon So Silver 300 ml
• Šampon Color Obssesed

Celá řada Unbreak My Blonde je pro profesionálního
kadeřníka obrovským přínosem. Snižuje stresový
faktor u vlasů, které prošly jakýmkoliv zesvětlením.
Dokonale posiluje, chrání a hydratuje. Já osobně
používám celou řadu. Vysoké procento mých
klientů má blond vlasy a nedílnou součástí péče
o ně je právě řada Unbreak My Blonde. A navíc ta
úžasná vůně.

To přesně platí o žhavé novince,
řadě produktů Unbreak My Blon de od Total Results, která je určená pro všechny typy zesvětlených
a blond vlasů.

Jaroslava Brychnačová
senior školitelka, Česká republika

Z řady Unbreak My Blonde jsem nadšená. Poskytuje mým
klientům s blond vlasy vše, co potřebují - výživu, posílení,
hydrataci a lesk. Navíc chrání vlasy proti lámavosti, a to
vše bez zatížení. A vůně? Okamžitě navozuje pocit svěžesti a čistoty.
Ľudmila Šafran
školitelka, Slovensko
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Řada Total Results je známá svými
neutralizačními produkty. Pokud
vaše klientka řeší nežádoucí žluté
či oranžové podtóny, doporučte
jí nejprodávanější neutralizační
šampony.

Nejuniverzálnější šampon
pro všechny vaše klienty
s barvenými vlasy. Tento
šampon s antioxidanty
chrání před blednutím
barvy, dodává objem
u kořínků a prodlužuje
zářivost barvy.

Jako kadeřník miluji
volné techniky a jsem
doslova nadšený z nové
technologie Bleach Finder.
Nejenže detekuje zbytky
zesvětlujících produktů
ve vlasech, ale vyrovnává
i hodnotu pH vlasů před
tónováním, která bývá
po zesvětlení vždy velmi
zásaditá. Bleach Finder je
skvělým pomocníkem při mé
každodenní práci v salonu.

Bicskei Laura
školitelka, Maďarsko

Šampon
So Silver

Není pochyb, že každý, kdo produkty této řady vyzkoušel, se do
nich okamžitě zamiloval. Pokud
stále váháte, zda produkty kou pit nebo ne, možná vás přesvědčí
osobní zkušenosti našich školite lů. Tyto produkty nesmí ve vašem
salonu chybět a službu Nezlomná
blond prostě musíte mít!

300 ml
• Šampón Brass Off 300 ml
Min. cena:

540

Unbreak
My Blonde
retailová
nabídka
ZAKOUPÍTE

ZAKOUPÍTE

• 1 x UMB Bleach Finder
šampon 1 l
• 1x UMB šampon 300 ml

• 1x UMB Bleach Finder
šampon 1 l
• 2x UMB šampon 300 ml
• 2x UMB balzám 300 ml

• 1x UMB balzám 300 ml
Min. cena:

Kč

BONUS

42%

Unbreak
My Blonde
technická
nabídka

797

• 3x péči UMB Leave-in 150 ml
Min. cena:

Kč

BONUS

31%

1 942

Kč

BONUS

41%

ZÍSKÁTE

ZÍSKÁTE

ZÍSKÁTE

• 1x High Amplify

• 1x péči UMB Leave-in

• 1x UMB šampon 1 l

Wonder Boost 250 ml
Hodnota bonusu:

225

Kč

150 ml

• 1x UMB balzám 1 l

Hodnota bonusu:

249

Kč

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

Hodnota bonusu:

798

Kč
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Matrix Club - nabídka pro rok 2022

matrixclub

Technické produkty

Každodenní pomoc,
inspirace a podpora při
rozvoji vašeho salonu
Začněte sbírat
dolary
v Matrix Clubu
právě dnes.

01 Te chn ic ké p roduk t y
02 Vzd ě l á vá ní
03 N
 ástroje n a p odp or u
by znysu
04 Vy b aven í sa lonu
12

únor - květen

červen - srpen

01

září - listopad

Total Results
Color Obsessed

Total Results
Mega Sleek

Biolage
Color Last

šampon 1000 ml

šampon 1000 ml

šampon 1000 ml

6

6

10

Total Results
Color Obsessed

Total Results
Mega Sleek

Biolage
Color Last

balzám 1000 ml

balzám 1000 ml

balzám 1000 ml

8

8

12

02

Matrix Club přináší kompletní podporu
pro vaši práci a je tak vaším každo denním partnerem. Díky němu budete
schopni rozvíjet vaše dovednosti, salonní podnikání, ale také zviditelnit vaše
služby a posunout je na novou úroveň.

Co mohu
získat za
nasbírané ?

Matrix Club - nabídka pro rok 2022

Vzdělávání

I na tento rok pro vás
máme připravena
vaše oblíbená školení
ve všech regionech
a v našich akademiích.

Podmínky členství
Matrix Club funguje od 1. ledna
do 30. listopadu.

O n a b íd ce kon k rétn ích
vzd ělá va cích k ur z ů
se d oz víte u svéh o
ob ch od n íh o zá stup ce
n eb o p řes Q R kód .

Po d ro b né i nfo rma c e,
j a k s e stá t č l e ne m
k l u b u a j a k s b í ra t
,
s e d oz ví te v na š i c h
p o d mí nká c h č l e nst ví ,
k te ré zo b ra z í te
p o na č te ní Q R kó d u.
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Matrix Club - nabídka pro rok 2022

Nástroje pro
podporu byznysu

Matrix Club - nabídka pro rok 2022

03

Překvapte své klienty
oblíbenými vzorky
a miniprodukty!

Misky
2

Steampod 3.0
v hodnotě 7 925 Kč

od května
Strojek
Moser Chromini Pro 2
v hodnotě 2 600 Kč

140

50

Nůžky Tondeo
SpiderShine
v hodnotě 2 900 Kč

od května

Vzorky

50

Miniprodukty

3

8
Total Results
Brass Off

Total Results
High Amplify

šampon a péče 10 ml

šampon a péče 10 ml

Biolage
Hydra Source

Total Results
Miracle Creator

šampon a péče 10 ml

maska 30 ml

Biolage
Hydra Source
šampon 75 ml a péče 50 ml

od září

Zviditelněte
svoji práci
v hodnotě 4 000 Kč
75

Á
OVAN
LIMIT CE
EDI

14

7

04

od května
Pláštěnka
v hodnotě 280 Kč
6

Vybavení salonu

Pro vás nebo
jako dárek
pro klienty

Fén Parlux Alyon Air
Ionizer Tech
v hodnotě 3 400 Kč

Nerezová
termoska

70

v hodnotě 500 Kč

Zástěra
v hodnotě 250 Kč

Myslete na sebe i na životní
prostředí a doplňujte tekutiny
pravidelně po celý den!
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Světelný kruh

Kulatý kartáč 45 mm
v hodnotě 360 Kč

Tričko
v hodnotě 350 Kč

Ostatní nezbytné
nástroje
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Objednávkové kartičky		

1

Nástěnný rám na plakát A1
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Stojánek na ceník A4		
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Logo Matrix na zeď		
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Vzorník barev (SC nebo SCS)
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Set ručníků (6 ks)
v hodnotě 650 Kč
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Štetce
2

Digitální žehlička Silk
v hodnotě 2 200 Kč
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Skupina MATRIX TRENDY

