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magazín
Přelomové
krytí šedin
Nové služby
SoColor

Buďte pro své
zákaznice
hrdinkou!

A Curl
Can Dream
Kudrnaté vlasy,
o kterých ženy
tajně sní

Nejprodávanější
produkty
všech dob

Nabídka je platná od 1. března do 31. května nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny.

Díky produktům
Matrix Pro Backbar

DUO pro
perfektní barvu
Nový sprej Instacure vyplňuje porézní místa a připravuje vlasové
vlákno na dokonalé barvení se systémem SoColor. Výsledkem je
sjednocený a sytý barevný odstín.

Bez
Instacure

S Instacure

matrix
*Sprej Instacure neovlivňuje finální výsledek barvy.

Editorial

Milé kadeřnice, milí kadeřníci,
jaro visí ve vzduchu, vnímáte to také? Ty vůně,
ty barvy! Věříme, že pestrost zaplavila vaše srdce a stejně tak i kadeřnické salony. Tohle roční
období přímo svádí ke kreativitě, tak se s důvěrou pusťte do všech vlasových výzev, i těch
nejodvážnějších!
Protože dobře víme, jaký potenciál ve vás je,
rozhodli jsme odhalit novinku roku v oblasti služeb. Přivítejte řadu Pro Backbar – jednoduchý
způsob, jak svou profesionalitu povýšit na další
úroveň! Pár ingrediencí ve vysoké koncentraci,
pár efektivních kroků, to vše navíc v originálním
designu.

Produkty řady Pro Backbar zajistí kompletní
servis u mycího boxu. Výsledek? Ještě větší
komfort a mnohem více prostoru ke splnění
přání vašich klientů. Užijte si pocit ze skvěle odvedené práce a podělte se s námi o zkušenosti
a inspiraci s řadou Pro Backbar. Využijte k tomu
třeba facebookovou skupinu Matrix Trendy!
Věříme, že se před vámi otevírá krásné období
plné možností. Tak teď už se nadechněte z plných plic a skočte do toho po hlavě – hravě,
dravě a sebevědomě.
Vždyť to vy jste Matrix!

Za celý Matrix tým

Sandra
Sandra Andera
Brand Activation Manager

Obsah
04 Barvy – krytí šedin a nové služby
08 Tutorial – krytí šedin krok za krokem
10 Služby v salonu – nová řada Pro Backbar
12 Vzdělávání – doplňte si své znalosti
13 Biolage – produkty, které vám nesmí chybět
14 Vlasová péče – nová řada A Curl Can Dream

3

Barvy – krytí šedin a nové služby

Posuňme
službu
krytí šedin
o úroveň výš
Začátkem roku jsme se zaměřili na služby pro krytí šedin
a představili dva nové neutrální odstíny. Jak se vám líbí?
Rozhodli jsme se jít ještě o kus dál a představit vám nové
techniky, které posunou na vyšší úroveň služby pro ty
zákaznice, které hledají něco speciálního a nového.

NOVINKA

Navíc přinášíme pět nových barevných odstínů, takže
máte k dispozici ještě širší škálu barev, se kterou můžete
pracovat:

SoColor
506N

7AV

SoColor Sync
3WN

5WN

*
9MM

Jste mistrem v krytí šedin?
Otestujte své znalosti!

ano

ne

Víte, jak dlouhá je doba působení barev
Extra Coverage na bílých vlasech?
Víte, jak silný vyvíječ musíte použít
s řadou barev Extra Coverage?
Víte, že všechny barvy ke krytí
šedin můžete kombinovat s tonery
SoColor Sync?
Nabízíte svým klientům s bílými vlasy
speciální služby?
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Pokud je vaše odpověď na všechny výše uvedené otázky ano, pokračujte na
další stránku a prozkoumejte naše pokročilé služby.
V případě jakýchkoliv pochybností v krytí šedin kontaktujte svého
obchodního zástupce nebo Matrix Educator.
*Nové odstíny mohou být dostupné v různých časových obdobích a různých regionech. Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce

Barvy – krytí šedin a nové služby

Pokud jste již absolvovali školení „Mistr v krytí
šedin“ a hledáte další pokročilé služby,

podívejte se na naše dvě
nové trendy techniky!
Co je Money Piece?

Co je Color Melting?

Technika:

Technika:

Technika Money Piece
pomáhá zvýraznit čelní
konturu obličeje pomocí folií,
které můžeme personalizovat
dle potřeb klientky.

Aplikujeme několik
odstínů: ke kořínkům, na
střední délky a konce
předem zesvětlených
vlasů a prolneme je do
ztracena.

Produkty:

Zesvětlující produkt
a demi-permanentní barvy.

Výsledný look:
Multidimenzionální efekt
orámování obličeje.

Produkty:
Permanentní a demipermanentní barvy.

Výsledný look:
Multidimenzionální, živé
ombré.

„Čas jsou peníze, i pro kadeřníky!“
Čas jsou peníze, zvlášť v salonech! A tým Matrix školitelů to ví nejlépe! Přijďte na naše školení
a dozvíte se, jak co nejefektivněji poskytovat služby svým klientům.

Mistr v krytí šedin

Offline voucher seminář
Objevte rychlé a spolehlivé techniky, které
vašim klientům s bílými vlasy dodají barvu
nebo osvěžení barvy, na které čekali.
Poznatky ze školení:
• Porozumění problematice bílých vlasů
• Jak správně namíchat
barvicí směs pro vlasy
s různým procentem
šedin
• Nejnovější tipy a triky
•
•
•

Praktické školení
Délka: 6 hodin
Cena: voucher
z cyklu 1/6MXD/670Kč

Registrace je spuštěna!
Vyberte si školení
a požádejte svého
obchodního zástupce
o registraci.

Foilyage
& Money Piece
Offline školení

Seznamte se s postupy a strategiemi
umístění fólií pro oživení a dodání
dimenze všem klientům.
Poznatky ze školení:
• Jak na rychlé umístění fólií
• Jak na techniku Money Piece
• Face Framing
• Jak nacenit nové služby
• Praktické školení
• Délka: 6 hodin
• Cena: 11 MXD / 1200 Kč
Navíc na vás během školení čeká
malé překvapení, dárek
a chutné občerstvení.

5

Barvy – krytí šedin a nové služby

Nabídky
STARTOVACÍ NABÍDKA
ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• 13x tuba

BONUS

19 %

SC/SCS/CULT

Min. cena:

2 145

Kč

• 1x oxidant
• 1x SCS

V ceně:

410

Kč

ZÁKLADNÍ NABÍDKA
ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• 25x tuba

BONUS

25 %

SC/SCS/CULT

Min. cena:

4 125

Kč

• 2x oxidant
• 3x SCS
• A1 plakát
V ceně:

1 025

Kč

PROFESIONÁLNÍ NABÍDKA
ZÍSKÁTE

ZAKOUPÍTE

• 3x oxidant

• 45x tuba

BONUS

29 %

SC/SCS/CULT

Min. cena:

7 425

• 1x TR balzám 1L
(KMV, SoSilver, Brass Off)

• 2xSCS
• 1x TR šampon 1L

• 1x Instacure

(KMV, SoSilver,

• 1x Špachtle

Brass Off, Dark

• A1 plakát

Envy)

Kč

Získejte nový Instacure
zdarma ke každé
profesionální nabídce!
Vyplňte porézní místa vlasů před nebo po tónování.
Pro více informací přejděte na stranu 10.
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Uvedené ceny a bonusy jsou pouze orientační.
Pro zjištění přesné ceny a bonusu se obraťte na svého distributora.

V ceně:

2 164

Kč

Coloration
Barvy
––
Grey
krytícoverage
šedin a nové
and New
služby
Services

Krok 1

Použijte SoColor Pre-Bonded.
Ke kořínkům vlasů, které obsahují více než 50 % bílých
vlasů, patří barvy řady Extra Coverage.

Krytí šedin
a Color
Matching
najednou?

Je to
možné!

Pre-Paired

Krok 2

Všechny odstíny permanentních barev jsou sladěné s odstíny demi-permanentních barev tak,
aby byl výsledek každého barvení sjednocený od
kořínků až ke konečkům.

Do středních délek a konců
aplikujte barvu SoColor Sync
Pre-Bonded.

Ahoj, jednolitá barvo!

Profesionální tip: pro
multidimenzionální efekt aplikujte
2 různé tonery, jak je popsáno
v technice Color Melting.

Proč Color Matching?
•
•
•

Skvělá barvicí služba
Personalizovaná barva s multidimenzionálním efektem
Spokojené a věrné zákaznice

Tutorial – krytí šedin krok za krokem

Krytí šedin
krok
za krokem
s Patkó
Bálintem
Nahlédněte do zákulisí
focení, v němž senior
školitel Patkó Bálint
předvádí krytí šedin.
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Prvním krokem byla konzultace s modelkou. Sdělila mi svá očekávání, na jejichž
základě jsem jí navrhl kombinaci barev,
která korespondovala s její osobností.
Pomocí dobře zvolených otázek jsme
během několika minut došli ke společnému rozhodnutí.

02
Rada profesionála:
když váhám mezi 2 výškami tónu, pořídím si
černobílou fotografii. Ta mi pomůže ke správnému rozhodnutí.
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Dalším krokem byla diagnostika vlasů. Při
diagnostice jsem vzal v úvahu nejen původní
barvu vlasů, procento bílých vlasů, ale také
texturu, množství a hustotu vlasů.

Tutorial – krytí šedin krok za krokem
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S aplikací barvy jsem začal na šedivých
odrostech u kořínků. Důležité je postupovat zdola nahoru. Jednotlivé prameny
vlasů jsem postupně odděloval hřebenem a barvu aplikoval štětcem po směru
růstu vlasů tak, aby prameny zůstávaly
v barvicí směsi. Tím jsem dosáhl dokonalého krytí.
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04

Vlasy jsem si rozdělil na 4 sekce. U kořínků jsem
použil směs SoColor 504N + 5A (2 : 1) + 6%.
Profesionální tip: Je velmi důležité odhadnout
správné množství materiálu! U hustých a silných
vlasů použijeme až 2x víc barvicí směsi, než bychom
použili na jemných vlasech! V případě mé modelky
Gyöngyi jsem pracoval s 90 g / ml.
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Konečky vlasů jsem oživil směsí
odstínů SoColor Sync 5N a 5A.
Protože se doba působení barev SoColor a SoColor Sync liší,
následoval jsem tento krok až
po 25 minutách od aplikace
barvy SoColor.

I demi-permanentní barvu jsem
aplikoval postupně pramen po
prameni.
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Po uplynutí doby působení jsem vlasy umyl a aplikoval péči s produkty
řady #totalresults Color Obsessed.
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Služby v salonu – nová řada Pro Backbar

Buďte opravdovým
profesionálem s produkty
Matrix Pro Backbar
Řada produktů, která
pracuje tak skvěle jako vy
Kadeřníci jsou hrdinové všedních
dnů a Matrix je partnerem každého z nich při řešení jakékoli výzvy,
spojené s vlasy zákaznic.
Nová řada produktů Pro Backbar
s vysoce koncentrovaným složením byla vytvořena pro profesionály, aby jim usnadnila práci, a zákaznicím, aby zpříjemnila péči
v mycí zóně.

Instacure
Péče pro obnovu porézních vlasů
Tato legendární bezoplachová péče je již od svého vstupu na trh jedním
z nejúspěšnějších produktů značky Matrix a produktem, který musíte ve
svém salonu mít. Sprej, vyplňující porézní místa, usnadňuje rozčesávání,
připravuje a sjednocuje vlasy před tónováním a přináší mnoho dalších
výhod. Bezoplachovou péči můžete použít pro sjednocení vlasů před
barvením nebo po každé službě pro krásně lesklé vlasy.

•
•
•
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500 ml

Lehké složení s provitamínem
B5 a pšeničným proteinem
Vyplňuje porézní místa
Připraví vlasy na barvení
a zesvětlování

•
•
•
•

Uzdravuje vlasy po
zesvětlování
Uhlazuje kutikulu
Vyvažuje pH
Krotí krepatění

Více podrobností o Pro Backbar produktech
naleznetev technickém listu, dostupném na MAX.

Služby v salonu – nová řada Pro Backbar

Total Treat
Hloubkově pečující maska

500 ml

5minutová extra bohatá krémová maska, která vyživuje suché a poškozené vlasy.
• S přídavkem glycerinu pro větší hydrataci
• Obnovuje hebkost, pružnost a lesk vlasů
• Vhodná pro všechny typy vlasů

Alt Action
Čisticí
šampon

No Stain
Odstraňovač
skvrn po barvení

Čisticí šampon s gelovou
strukturou, který myje do
hloubky.
• Odstraňuje nánosy
• Opravuje následky
domácího barvení
• Multifunkční použití
v salonu

237 ml

1000 ml

Nedráždivé složení odstraňuje
zbytky barvy z pokožky po
barvení.
• Používejte na kontuře,
k pokožce hlavy a kolem uší
• Šetrný k pokožce
• Funguje okamžitě

NABÍDKA PRO BACKBAR
ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• 3x jakýkoliv produkt

• 1x péče pro obnovu

dle vlastního výběru níže:

BONUS

Total Treat maska 500 ml
Alt Action šampon 1000 ml
No Stain odstraňovač barvy 237 ml
Cena:

1 347

33 %

porézních vlasů
Instacure 500 ml

Kč

V ceně:

449

Kč

CELOROČNÍ NABÍDKA TOTAL RESULTS
ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• Retailové produkty

• 1x šampon v technickém balení 1 l dle vlastního výběru

dle vlastního výběru
v minimální ceně
3 499 Kč
Min. cena:

3 499

BONUS

45 %

• 1x balzám v technickém balení
1 l dle vlastního výběru
• 1x maska Miracle XL 500 ml
• 1x sprej Miracle 190 ml
• Další: balení objednávkových
kartiček, papírové tašky, pumpičky

Kč

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

V ceně:

1 558

Kč
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Vzdělávání – doplňte si své znalosti

Pojďme se podívat zblízka
na strukturu vlasu
Základní
části vlasu

Nad
povrchem

Které jsou základní části vlasu?
Doplňte odpověď níže:
________________________________ je viditelná
část vlasu.

Pod
povrchem

________________________________ je část
vlasu, která je ukryta pod kůží.
(ře š e ní na l ez nete v d o l ní č á st i st rá nk y) *

Kutikula, kortex + medula
Jaká je struktura vlasového vlákna?
Kutikula: (povrch vlasu)
Vnější část vlasového vlákna. Skládá se z několika vrstev proteinových destiček ve tvaru šupin.
Šupinky se navzájem překrývají, podobně jako rybí šupiny. Husté šupinky kutikuly tvoří ochrannou
bariéru pro měkčí proteiny, nacházející se pod nimi.
Kutikula

Co je kortex a proč je důležitý?
Kortex (kůra vlasu):
Tvoří 70-90 % z příčného řezu vlasu.
Skládá se z proteinů protáhlého a kulovitého tvaru (keratin). Zodpovídá za pružnost a pevnost vlasu. Nacházejí se zde pigmenty melaninu. Právě zde
většinou mají různé chemické služby největší účinek.
Aby byla barva permanentní, musí se uložit právě
do kortexu.

Kortex

Medula

Co je medula a jaká je její úloha ve vlasu?
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vlasech

zatím

* Vlasová cibulka, vlasové vlákno

Medula (dřeň vlasu):
Často ve struktuře vlasu chybí.
Její přesná úloha v lidských
není známá.

Nejprodávanější
produkty všech dob
Odpovědi na nejběžnější problémy vlasů vašich klientů jsou ukryty
v nejoblíbenějších produktech Biolage. Už je máte v salonech, abyste
dokázali pomoci svým klientům?

Díky svému složení s nízkým pH šampon Colorlast
myje a zároveň prodlužuje zářivý vzhled barvy.
Regenerační sprej Keratindose okamžitě přináší hedvábný pocit a lesk. Vlasy se snadno upravují.
Ochranná péče Moringa olej chrání, vyživuje a dodává vlasům luxusní lesk bez zatížení.
Šampon Hydrasource šetrně myje a zároveň dodává hydrataci suchým vlasům. Multifunkční sprej
All-In-One, obohacený kokosovým olejem, je ideální
pro uhlazené a zdravě vypadající vlasy. Jedinečný pomocník nejen pro vás kadeřníky, ale i pro vaše klienty,
kteří rádi pečují o své vlasy, ale nechtějí trávit mnoho
času s jejich úpravou.

NABÍDKA TOP 5 BIOLAGE
ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• VŠECH TOP 5 produktů

BONUS

1x šampon ColorLast

44 %

1x šampon HydraSource
1x Moringa olej

1x KeratinDose sprej
1x All-In-One sprej

Cena:

1 277

• 2× produkty z nabídky TOP 5
dle vlastního výběru zdarma

(max. 1 ks spreje All-In-One)

Kč

V ceně:

558

Kč

CELOROČNÍ NABÍDKA BIOLAGE

ZÍSKÁTE

ZAKOUPÍTE
• Retailové produkty

dle vlastního výběru

v min. ceně 4 999 Kč

Min. cena:

4 999

BONUS

49 %

•

1x šampon v technickém balení

•

1x balzám v technickém balení

•
•
•

1 l dle vlastního výběru
1 l dle vlastního výběru

3x maska Deep Treat dle vlastního výběru
1x sprej All-In-One 400 ml

Další: papírové tašky, pumpičky

Kč

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

V ceně:

2 472

Kč
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Vlasová péče – nová řada A Curl Can Dream

Novinka
k dispozici
od 1. května

Vysněné
kudrnaté
vlasy s řadou
A Curl
Can Dream

Představujeme vám novou řadu produktů Total Results, která
je svým složením ideální pro péči o vlnité a kudrnaté vlasy.
Pomáhá uchovávat jejich tvar bez drolení, efektu slepení
a ztuhnutí od nadměrného stylingu. Hydratace a definování
vln je přesně to, co klienti s kudrnatými vlasy potřebují.

Čtyři produkty pro kompletní péči:
Hloubkově čisticí šampon je vhodný
pro každodenní mytí. Po umytí vlasů
šamponem aplikujte intenzivní hydratační masku, kterou po uplynutí
doby působení důkladně opláchněte. Poté aplikujte bezoplachový
hydratační krém pro extra hydrataci a definování vln. Na závěr
aplikujte lehký fixační gel, který je
skvělý závěrečný krok pro nádherné
definované vlny a dokonalý styling.
Šampon
300 ml

Intenzivní maska
280 ml

Hydratační krém
500 ml

Lehký fixační gel
200 ml

Složení obohacené o

výtažek
z manukového
medu,

který má přirozeně zvlhčující
účinky a je známý svou
schopností udržet vlasy
hydratované.
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Nabídka produktů A Curl Can Dream

Nabídka
A Curl Can
Dream
ZAKOUPÍTE
• jakékoliv produkty řady ACCD
dle vlastního výběru v minimální
hodnotě 600 Kč
(šampon, intenzivní maska, lehký
fixační gel, hydratační krém)
Min. cena:

600

Kč

BONUS

ZÍSKÁTE

NABÍDKA
PLATNÁ
OD 1. KVĚTNA

33%

• 1x šampon ACCD
V ceně:

199

Kč

Hledáte další informace
nebo inspiraci?
Zkuste platformu ACCESS!
Vyzkoušejte naši novou e-learningovou
platformu ACCESS, kde naleznete výukové
video s detailními informacemi o produktech
řady A Curl Can Dream a jejich použití.
•

Nechte se inspirovat našimi i mezinárodními
školiteli.

•

Nalezněte odpovědi na problémy, se
kterými se možná v salonu potýkáte.

•

Buďte mezi prvními, kdo se dozví o termínu
uvedení na trh nového produktu, a na
platformě ACCESS o něm získejte další
informace.

•

Dozvíte se o nových technikách barvení,
střihů nebo stylingu od profesionálních
kadeřníků.

Uvedené ceny a bonusy jsou pouze orientační.
Pro zjištění přesné ceny a bonusu se obraťte na svého distributora
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matrixprofessional.cz
Skupina MATRIX TRENDY

