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magazín
Buďte mistrem

mokka
balayage

s multidimenzionálními
brunet odstíny
Připravte se na
vánoční radovánky
s řadou Total Results

Skutečné ženy
se skutečnými
příběhy
Zákulisí focení
Matrix kalendáře
2022

Buďte kreativní
a bavte se
s tónujícími
balzámy
Color Balms

Nabídka je platná od 1. listopadu do 31. prosince 2021 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny.

High
Amplify

Editorial

Zvládli jsme to!
Milé kadeřnice, milí kadeřníci,
zdá se to být nemožné, ale rok 2021 se chýlí ke
konci. A jaký to byl rok!
Byl to jeden z nejdůležitějších roků v historii
značky Matrix. Představili jsme zcela novou
podobu značky s novým logem, slogany a barvami. Doufáme, že se vám naše nová tvář líbí
a že se seznamujete s novými barvicími systémy. Jsme tu vždy pro vás spolu s naším skvělým
vzdělávacím týmem, který je připraven vám
pomáhat online i offline.

Chceme vám z hloubi srdce poděkovat za vaši
věrnost, podporu a za energii, kterou vždy do
své práce dáváte. Bez vás by to nešlo a jsme
nesmírně hrdí na to, že vás máme! Matrix rodina opět dokázala, že jsme #strongertogether
a že se naše kadeřnická komunita umí semknout za všech okolností.
Užijte si zasloužené volno se svojí rodinou
a blízkými a na viděnou v roce 2022!
Srdečně váš

Matrix tým
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Barvy – téma měsíce

Barvy – téma měsíce

Nabídky barev

Matrix
Mokka
paleta

STARTOVACÍ

ZÍSKÁTE

ZAKOUPÍTE
• 13x tuba SC/SCS/CULT

10%

Min. cena:

Staňte se mistry mokka
balayage s našimi
multidimenzionálními
brunet odstíny.

2 067

BONUS

Kč

Začátkem tohoto tisíciletí uvedla značka Matrix jako vůbec první profesionální
značka vlasové kosmetiky ucelenou škálu předmíchaných multitonálních odstínů
Mokka. Od té doby prošla mokka paleta již mnoha inovacemi a rozrostla se o řadu
odstínů. To nejdůležitější se ale nezměnilo. Několik odlesků v jedné tubě nabízí
brunetkám maximálně duhové výsledky bez rizika ploché či přesycené barvy.

SoColor | SoColor Sync
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3 975

BONUS

20%

Min. cena:

Kč

Kč

• 2x oxidant
• 1x nástěnný kalendář
2022

All hair types. All humans.

(v hodnotě 400 Kč)
Cena:

798

Kč

2022

PROFESIONÁLNÍ

Předmíchané multitonální odlesky v jedné tubě:
hnědý • červený • fialový • zlatý

ZÍSKÁTE

ZAKOUPÍTE
• 45x tuba SC/SCS/CULT

SoColor & SoColor Sync = dokonalá dvojice pro
perfektní sjednocení barev

Co kdy použít?
Permanentní a demipermanentní oxidační barvy.

Věděli jste, že...?

199
ZÍSKÁTE

• 25x tuba SC/SCS/CULT

Čím je řada .8 tak jedinečná?

Permanentní barva by se měla aplikovat pouze na nebarvené
vlasy. U již barvených vlasů používejte vždy demipermanentní
barvu. Na nebarvené vlasy můžete také aplikovat demipermanentní barvu. Pro usnadnění jsme pro vás připravili ucelenou
škálu odstínů pro aplikaci od kořínků po konečky.

Cena:

ZÁKLADNÍ
ZAKOUPÍTE

Portfolio
mokka odstínů

• 1x oxidant

26%

Min. cena:

7 155

BONUS

Kč

• 4x oxidant
• 4x tuba SoColor
• 1x nástěnný kalendář
2022
(v hodnotě 400 Kč)
Cena:

1 832

Kč

Krémové oxidanty Matrix

Stejné složení
v novém obalu!

P ro a p l i ka c i So Co l o r Syn c n ově p o uží vej te

Demipermanentní barvy po sobě obvykle zanechají více reziduí než permanentní barvy. U stejného
odstínu může být rozdíl až jedné výšky tónu! Naše
odstíny SoColor Sync jsou dokonale kalibrované,
aby bylo možné sjednotit a osvěžit barvu bez nutnosti míchání s dalšími odstíny.

Ox i d a nt 3 % (1 0V):
•

stejn é výsled k y s in ovova nými b a r va mi
Pre- B on d ed S oC olor Sy n c,

•

mož n o p ouž íva t se všemi řa d a mi,

•

n ekomp likova n á n a b íd ka p rod uk tů
= sta čí vá m 4 oxid a nty n a veškeré
tech n ologické p ostupy.

P rode j Color Sy nc v y v íje č e
2,7% (9V) b u d e u konč e n*.

* P rodu k t bu de dostu p ný do vy p rodání zás o b distr ibu tor ů. P ro více infor m ací ko ntak tu j te své ho o b c h o d n í h o zá st u pc e.
U ve de né ce ny a bo nu sy j s ou p o u ze or ie ntační. P ro z j iště ní p ře s né ce ny a bonu s u s e o brať te na své h o d i st r i b u to ra .
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Vzdělávání – doplňte si znalosti

Aktuální téma – focení Matrix

Vytvořte si svůj
barevný kruh

Každá žena je hrdinkou
každý den

Máme pro vás závěrečný díl naší série o barevném kruhu SoColor.

Letos v létě jsme v Praze a Budapešti zorganizovali focení oblíbených mokka odstínů s pěti školiteli Matrix. Protože

Vystřihávejte si části kruhu podle šablony.

v Matrix věříme, že hrdinkou je každá žena, každý den, rozhodli jsme se vybrat na focení některé z nás - zákaznice
Matrix salonů, kamarádky, kolegyně a vyzdvihnout neobyčejnou krásu skrývající se v každé z nás. Žádná z nich není

Jakmile budete mít všechny 4 díly barevného kruhu, spojte je v jeden celek a nalepte si dle potřeby.

profesionální modelkou, o to úchvatnější jsou ale výsledné fotografie.

Jak popsat barvu?
Existuje kromě tónu a odstínu barvy na vlasy něco
dalšího, co bychom měli brát v úvahu, když přemýšlíme o míchání barvicí směsi?
Tón:
Barva či odstín
samotný

Teorie barev, kromě toho, že nám pomáhá porozumět
přírodnímu pigmentu barev vlasů, nám přináší způsob, jak analyzovat jedinečnou barvu klienta a dopo-

Hodnota:
výška
tmavosti nebo
světlosti

ručit lichotivou škálu odstínů.
Existují tři termíny používané k popisu barvy: tón, hodnota, saturace.

Saturace:
Jednoduchost
a složitost

Všechna tato okénka obsahují stejnou barvu – růžovou.
•
•
•

V okénku s tónem: Zde je jednoduše růžová barva.
V okénku s hodnotou: Tón byl intenzivně zesvětlen
přidáním bílé a ztmaven přidáním černé.
V okénku se saturací (sytostí): Jednodušší barva je
původní růžová a složitější barva má přidaný základ.

Červeno-oranžový pigment:

je pigmentem teplého rázu, který se skládá z primárního
červeného barviva a žlutého podílu. Tento pigment se
nachází v nižších výškách tónu a pro jeho neutralizaci
musíme použít zeleno-modrý pigment. Ten najdeme například v rychlých 5minutových tonerech (při smíchání anti
red a anti brass).
Tip: Nezapomeňte, že koncentrace neutralizační složky je
silná a pro udržitelnost je potřeba vlasy ještě natónovat
řadou SoColor Sync.

Neutrální teplé:
Předmíchané neutrální
+ teplé tony jsou
dokonalé pro zvýraznění
podkladového pigmentu
a zajištění krytí šedin.

Červený pigment:

nžov
á

Barevný kruh
- 4.část

-ora

je primární/základní barvou, ze které můžeme utvářet nekonečnou škálu dalších odstínů. Díky červenému mix tónu
SoBoost můžeme například z odstínu 6M vytvořit 6MR.
A to nejen v permanentní řadě SoColor, ale i v demipermanentní řadě SoColor Sync. O červené pigmenty je potřeba speciálně pečovat, spadají totiž do sekce choulostivých odstínů, které mají tendenci rychle se vymývat.
Tip: Přesně na tyto problematické odstíny je vyvinutá
řada KEEP ME VIVID, která i díky svému kyselému prostředí
uzamkne pigmenty a vy si můžete užívat zářivé odlesky
o něco déle.

Červ
eno

Červeno-fialový pigment:

Č

er

ve
n

á

je díky fialovému pigmentu brán jako studenější odstín,
který má široký rozsah, co se týče koloristiky. S jeho pomocí docílíte jedinečné neutralizace světle zeleného pigmentu. Červeno-fialové odlesky jsou ideální pro kombinaci
s Clearem!
Tip: Fialový podíl v červené kompozici nám pomáhá docílit
světle růžového výsledku, který se nevymývá do teplých
tónů. Intenzitu odlesků si můžete zjemnit přimícháním vyššího podílu Clearu.
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Pro každý typ vlasů. Pro všechny. Bez rozdílu.
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Aktuální téma – focení Matrix

Klára, učitelka, klientka Matrix

Melinda, maminka
2 dětí, obchodní
manažerka

U Kláry jsem vám chtěl ukázat zajímavý efekt Splash Light. Moje modelka
měla výšku tónu 4 a zhruba centimetrový odrost. V délkách byly vlasy ve
výšce tónu 3. Světelný efekt Splash Light jsem umístil na temenním zaoblení
směrem k horní partii tak, aby efekt barvy nerozšiřoval čtvercový obličej.
Vrchní oddělené sekce jsem zesvětlil do folií směsí Light Master Bonder Inside
s 6% oxi a efekty Splash Light. Ve spodních délkách jsem zesvětloval technikou volné ruky směsí Light Master Bonder Inside s 9% oxi. Po důkladném umytí
šamponem Bleach Finder z řady Unbreak My Blonde jsem na odrosty aplikoval permanentní barvu SoColor 4N + 6MR v poměru 3:1 s 6% oxi. Na zesvětlené
partie jsem nanesl toner SoColor Sync 7MR s 3% oxidantem.

Byla jsem velmi ráda, že jsem na Matrix focení měla možnost pracovat se svou stálou klientkou Melindou.
Musela jsem vzít v úvahu, že Melinda pracuje jako manažerka pro L’Oréal, že je maminkou dvou skvělých dětí
a musela jsem brát v potaz i její přirozené rysy.
Během konzultace jsme se dohodly na celkovém vzhledu účesu, ale pro vymýšlení detailů mi dala volnou ruku.

Praha

Budapešť

Aktuální téma – focení Matrix

Poté jsem umyl a ošetřil vlasy řadou Unbreak My Blonde od Total Results.
Vlasy jsem pro jemný objem stylingoval do volných vln.

Ke zesvětlení do fólií jsem použila Light Master Bonder
Inside s níže uvedenou směsí.

Jiří Tomev,
Senior školitel Matrix

Po uplynutí 50minutové doby působení jsem umyla vlasy s Bleach Finder šamponem z řady Total Results.
Potom jsem vlasy vysušila a natónovala s níže uvedenými SoColor Sync Acidic Mokka směsmi:
Základ: 5MM 90g + 3% oxi 90g
Směs: 10MM 30g + 3% oxi 30g
Směs: 10MM 20g + 7VM 10g + 3% oxi 30g

Kateřina, servírka, klientka Matrix
Na Kateřině vám předvádím Caramel Balayage, neboli rozbití stávajících melírů
a vystínování pomocí balayage.

Fekete Szilvia
školitelka Matrix

Na 70 procent vlasů jsem nanesla technikou balayage směs Light Master Bonder
Inside s 3% oxi a na zbývající část vlasů jsem nanesla kyselý toner SoColor Sync 5M.
Po umytí pomocí šamponu Bleach Finder od Total Results a následném vysušení
jsem u hlavy nanesla kyselý toner SoColor Sync 5M a do délek kyselý toner SoColor
Sync 8AV. Vlasy jsem po umytí s řadou Unbreak My Blonde vyfoukala přes kulatý
kartáč do hladka.

Debby, studentka
managementu,
Matrix stážistka
Málokdy máme možnost pracovat na modelce s tak
výjmečnými vlasy, jako má Debby. Nemohu popřít, že
jsem byl z té práce trošku nervózní.
Já jsem jí chtěl vlasy vyloženě jen natónovat, ale ona
snila i o světlejších pramíncích.
Nechtěl jsem její barvu změnit až do hloubky, proto jsem
aplikoval SoColor Sync a u melírů bylo důležité, aby
celkový vzhled nebyl příliš kontrastní (až moc světlý).
K tomu jsem si vybral zesvětlovací techniku, díky které
dostává výsledný vzhled určitou plastičnost.
Aplikoval jsem nasledující směsi:
Zesvětlení do fólií: Light Master Bonder Inside s 6% krémovým oxidantem v poměru 2:1.
Na kořínky jsem aplikoval SoColor Sync 5MM a konečky
jsem natónoval s tonery 7MV a 7AM.
Konečná barva, které jsem dosáhl pomocí SoColor Sync
a zesvětlení, respektive krásně upravené a zářivé vlasy
přispěly k jednotnému a stylovému vysledku, který ještě
lépe vyzdvihl Debbyniny rysy.

Böröndi Levente
školitel Matrix
8

Barbora Huráková Bezdíčková
Senior školitelka Matrix

Veronika, maminka
na rodičovské, klientka Matrix
Veronika představuje techniku Mokka Balayage. Modelka měla své přírodní vlasy v původní výšce tónu 5.
V postranním zaoblení hlavy jsem oddělila sekci ve tvaru půlměsíce. Jednotlivé prameny této sekce jsem zesvětlila technikou balayage s Light
Master Bonder Inside s 6% oxi. Po umytí zesvětlujícího přípravku jsem na
odrosty a délky nezesvětlených sekcí nanesla odstín SoColor 6MC a na zesvětlené části jsem aplikovala SoColor Sync 7MC + Clear.
Po době působení jsem vlasy ošetřila řadou Color Obssesed od Total Results. Na výsledné fotce jsou vlasy vyfoukané do objemu přes kulatý hřeben
s pěnovým tužidlem Vavoom a následně natočeny do vln pomocí žehličky.
U kořínků jsem pro větší objem použila objemový pudr Height Riser.

Jitka Svobodová
Senior školitelka Matrix
9

Vlasová péče – téma měsíce

Vlasová péče – téma měsíce

Před

Vytvořte
sváteční look
s produkty řady

Po

Total Results
High Amplify
JitkaSvobodová

Jemné vlasy bez objemu – velká výzva pro mnoho kadeřníků.
Jedna z vašich oblíbených řad Total Results nabízí to správné

Vyzkoušejte tento krásný a elegantní
vánoční účes. Nezapomeňte ho zafixovat svým oblíbeným sprejem.

řešení. Vaše oblíbené produkty z řady High Amplify budou
obzvlášť potřebné pro vánoční období plné zvláštních
příležitostí.

Před

Po

Pro hloubkové pročištění, od

Nabídka High Amplify

stranění zátěže u kořínků použij-

ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

te šampon High Amplify Root Up

• produkty z řady High Amplify za

• 1x High Amplify Shine Rinse

Wash. Je dobré šampon oplách-

min. cenu 1 400 Kč

nout studenější vodou, která
způsobí stažení mazových žláz
a prodlouží tak výsledný efekt.

Min. cena:

1 400

BONUS

32%

Kč

lamelární voda
• 1x High Amplify Root Up
Wash
Cena:

454

Kč

Nabídka laků 4+1
ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• 4x lak na vlasy Vavoom nebo

• 1x lak na vlasy Vavoom nebo

Style Link dle výběru*

Min. cena:

Pokud má vaše klientka jemné vlasy, které by balzám příliš zatížil, použijte lamelární péči High Amplify Shine Rinse.
Lehké složení usnadní rozčesávání a dodá lesk za pouhých

636

BONUS

31%

Kč

*Vybírejte z produktů: Style Link Volume Fixer, Style Fixer
Vavoom Freezing Spray extra silný, Vavoom Freezing Spray, Vavoom Mega Hold Spray

Style Link dle výběru*

Cena:

195

Kč

8 sekund.
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Uvedené ceny a bonusy jsou pouze orientační. Pro zjištění přesné ceny a bonusu se obraťte na svého distributora.
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Buďte kreativní a bavte se
s tónujícími balzámy
Color Balms a jejich
kombinacemi
Po

Odrostlá balayage,
výška tónu 7

Po

Odrostlá blond barva, výška tónu
u kořínků 7 a v délkách 11
Směs:
Earl Grey + Clear

Po

3:1

Ať už jste z našich nejnovějších tónujících balzámů Biolage Color Balms
nadšení, nebo jste se pro ně ještě ne-

Směs: Lavender + Red
Poppy + Clear
2:1:5

Před

rozhodli, rádi bychom vám představili
některé naše oblíbené směsi a výsledky, které přinášejí. Protože balzámy
Color Balms nabízí nekonečnou zába-

Odrostlá balayage, výška tónu 8
Směs: Saffron Red + Cinnamon
2:1

Před

vu. Zkuste některé z našich receptur
nebo si vytvořte vlastní a dejte nám
vědět na naší facebookové skupině
Matrix Trendy.

Nabídka Biolage Color Balms

ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• jakékoliv produkty řady Biolage za

• 2x Color Balm odstín

min. cenu 2 500 Kč

Před

34%

Min. cena:

Po
Původní výška tónu 6.
Směs po melírování:
Red Poppy
+ Lavender + Clear

2 500

Kč

Tip:

dle výběru

Cena:

838

Kč

Poslední letošní šance zakoupit nabídku TOP 5 tohoto roku!
Doporučte svým klientkám naše bestsellery, které ideálně poslouží pro domácí použití
během Vánoc nebo jako dárek, který zaručeně potěší.

Nabídka TOP 5

1:2:2

ZAKOUPÍTE

ZÍSKÁTE

• 5x TOP 5 produkt

• 2x TOP 5 produkt

dle výběru

BONUS

Cena:

975

Před

12

BONUS

Během

Kč

55%

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

dle výběru

Cena:

538

Kč
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Ze světa kadeřníků

Ze světa kadeřníků

Ohromující proměny
vašich zákaznic představeny
v Blond Výzvě

Veronika Klusáčková
•
•
•
•

2x vymývací lázeň
odbarveno do plátů do alobalu
u hlavy tónováno 8V + 6A
+ trochu 5VV
délky 10P + 10A + 10V

V létě probíhala na facebookové skupině MATRIX TRENDY CZ/SK velká soutěž Blond Výzva. Ptali jsme
se vás, která proměna na blond pro vás byla tou největší zkouškou a na kterou jste nejvíce hrdí. Máme
nesmírnou radost, kolik z vás se s námi podělilo o vaše největší výzvy a jakých kouzelných výsledků
jste dosáhli. Je nám ctí představit vybrané nejoblíbenější proměny spolu s postupem barvení.

Marcela Křenková Balašová

Vítězka
výzvy
- gratulujeme!

Martina Veselská

Pavlína Novosadová

•
•

hustý melír s 3% oxidantem
SoColor Sync 11V 30g, 11A 20g a trošku
Amethyst Purple*

•
•
•

Lucie Švirbelová

Zuzana Blažková

přitmavení u hlavy se SoColor Sync
odbarvení LightMasterem s 9% oxidantem
SoColor Sync:
• u hlavy 8A 20g + 8V 17g + 5VA 13g
• konce tónované SPA

Lucie Závodská
•
•

plošně odbarveno s 6% oxidantem
tónováno 8P + 10V + 2 cm fialový pigment
(SoBoost červená + modrá)*

•
•
•
•
•

vykresleno melírem
zesvětlení zneutralizováno s BrassOff
přibližně minutu
u hlavy tónováno SoColor Sync 5M
přechod proemulgován 8M + 11V
do konců 11V na mírně prosušené vlasy

Nikol Pšenicová
•
•
•
•

•
•
•

odbarvení s LightMasterem s 6% oxidantem
SoColor Sync SPA s malinko 8V

•
•

zesvětlení LightMasterem do tenkých plátů
po celé hlavě
odrost: SoColor Sync 6A + 7VA
délky: SoColor Sync SPV + 10A + Smokey
Lilac*

airtouch technika
odrost s 6% oxidantem
světlé délky s 3% oxidantem
tónováno SPP + SPV + SPA na suché vlasy

MATRIX
TRENDY CZ/

SK oficiální skupina
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*Ukončené odstíny. Pro doporučení vhodné alternativy kontaktujte náš vzdělávací tým.
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Veselé Vánoce!
matrixprofessional.cz
Skupina MATRIX TRENDY

Naskenujte QR kód
a stáhněte si obrázky
z Digital Kit k využití na
vašich sociálních sítích.

