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Nejlepší  
zesvětlující služba 
ve vašem salonu
Light Master

Must have 
masky
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Novinka
Rychlé oživení
barvy v salonu
i doma díky 
novým
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Udržitelnost

Milé kadeřnice, milí kadeřníci,

doufám, že jste si užili léto naplno, odpočinuli 
si a jste nabití energií a očekáváním, co nám 
podzim přinese. 

Září bývá obvykle obdobím restartu a ani my 
letos nezůstaneme pozadu. Všichni víme, jak  
náročné období za sebou máme, a věřte, že 
nejtěžší pro nás byl fakt, že jsme se nemohli 
všichni sejít a oslavit znovuuvedení naší značky. 

Nicméně po celou dobu jsme se snažili ze všech 
sil, abychom se mohli vídat alespoň virtuálně. 
Náš úžasný vzdělávací tým byl pro vás neu-
stále k dispozici na sociálních sítích a telefo-
nu. Mohli jste se zapojit do různých webinářů, 
online aktivit a soutěží a zjistit detaily o našich 
převratných novinkách v tomto roce.

Abychom celý tento rok spolu zrekapitulova-
li a  připomněli, jaké úžasné inovace Matrix 
nabízí, připravili jsme si pro vás něco velkolepé-
ho. Pokud nám to aktuální situace v zemi dovolí, 
máme pro vás speciální prezenční semináře, 
na nichž vás osobně přivítá váš obchodní zá-
stupce a také regionální technolog. Můžete se 
těšit na příjemnou atmosféru plnou zajímavých 
vzdělávacích tipů, reálné modelky, možnost si 
vše osobně vyzkoušet a otestovat, pobavit se 
s kolegy z oboru, inspirovat se a nesmíme za-
pomenout ani na chutné občerstvení, které vás 
tu bude čekat.  

Více se dozvíte na straně 12, kde si můžete pře-
číst již podrobné informace. 

Těšíme se na shledání. 

Za celý Matrix tým

Sandra 
Sandra Andera

Brand Activation Manager
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Editorial
NOVINKA

COLORBALM
TÓNUJÍCÍ BALZÁMY

Jak barevný 
bude váš den?
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Barvy - Téma měsíce Barvy - Téma měsíce

Zesvětlování je 
salonní 
služba#1

Věděli jste, že...?

Objevte nejvšestrannější  zesvětluj ící  produkt pro každou 
službu vyžadující  zesvětlení .  Od fól i í  po balayage, od 
platinové po „kořínkovou“ – zj istěte,  jak rychle zesvětl it 
+ ochránit vlasy (v případě Light Master Pre-bonded).   
Nové balení,  ale stejné složení  zesvětluj ících prášků 
Light Master*.

Light Master  
Pre-Bonded  
Náš nejvíce inovativní zesvětlující produkt.
•     Pre-Bonded: posílený o kyselinu citronovou chrání vazby 

a zachovává vlasová vlákna silná
•     Pre-Mixed: zesvětluje až o 8 tónů bez nutnosti přidávat 

aditiva
– pro maximální úsporu času
•     Ideální pro všechny typy vlasů Matrix Vzdělávání

„S technologií Bonder Inside dosahuji již déle než rok perfektních výsledků, 
kterých si všímají i  mé klientky. Zesvětlené vlasy jsou méně náchylné 
k lámavosti, zdravé a lesklé. Tímto krokem ale zesvětlování nekončí, služba 
dále pokračuje neutralizací a dodáním tónu či odlesku. Šetrným zesvětlením  
se prodloužila i trvanlivost tónujících barev díky lepší integritě a celistvosti 
vlasu. Jsem tak odvážnější i  u  zcitlivěných a  křehkých vlasů, které jsou 
náchylné k  chemickému přetížení. Light Master Bonder Inside usnadňuje 
moji práci, plní požadavky a očekávání mých klientek. Pomáhá tvořit krásnou 
a čistou blond.

Termíny všech 
našich školení 

v interaktivní 
podobě ke stažení 

do mobilních 
telefonů: 

Light Master
Zesvětlující prášek pro klasické techniky

Kyselina citronová

Glycin

Chrání vazby

PŘED PO

Jiří Tomev
technolog a Matrix ambasador:

Směs A) LM BI + 6% oxi
Směs B) LM BI + 3% oxi
Směs C) SCS ACIDIC 10PA

PRO tip: Míchám 
si pouze menší 
množství směsi. Vždy 
si namíchám novou 
směs, která nesnižuje 
proces oxidace.

Blond Projekt
Pokročilá školení

Online

• Tipy a triky s využitím nejmodernějších 
zesvětlovacích produktů a technik

• Interaktivní webinář bez praktické části

Délka trvání: 2 h  Cena: zdarma

Offline*

• 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

Délka trvání: 6 h Cena: v akademii 8  / 900 Kč 
               / voucher

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

 * V případě nepříznivé epidemiologické situace budou offline semináře odloženy. 

Krásná a čistá blond není jen odrazem 
umu kadeřníka, ale i vhodného výběru 

zesvětlujícího produktu. 

Online

• Free hand technika pocházející ze slunné Kalifornie, 
ideální k rozšíření vašich služeb

• Interaktivní webinář bez praktické části

Délka trvání: 2 h     Cena: zdarma

Offline*

• Free hand technika pocházející ze slunné Kalifornie, 
ideální k rozšíření vašich služeb

• Praktické technické školení probíhající na modelkách 
nebo cvičných hlavách

• Certifikát ze školení

Délka trvání: 6 h          Cena:  v akademii 11  / 1200 Kč 

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

Kalifornská balayage
Pokročilá školeníVoucherový 

seminář

*Nové obaly jsou k dispozici na základě skladových zásob 
u distributorů. Více informací vám sdělí váš obchodní zástupce.4 5



BONUS

BONUS

BONUS

10 %

15 %

21 %

ZAKOUPÍTE  

•    13x tuba  
SC/SCS/CULT

ZAKOUPÍTE   

•  25x tuba  
SC/SCS/CULT

ZAKOUPÍTE    

•  50x tuba  
SC/SCS/CULT

ZÍSKÁTE

• 1x oxidant
• 1x diář Matrix

ZÍSKÁTE

• 3x oxidant
• 1x diář Matrix

ZÍSKÁTE

• 4x oxidant
•  1x Light Master  

nebo Light Master Pre-Bonded
• 1x Bleach Finder
• 1x profesionální

alobal Matrix
• 1x diář Matrix
• 1x voucher na seminář Blond Project*

2 067 Kč

Cena: 

3 975 Kč

Cena: 

7 950 Kč

Cena: 

199 Kč

Hodnota:

597 Kč

Hodnota:

1 634 Kč

Hodnota:

  Startovací nabídka

  Základní nabídka

 Profesionální nabídka

Aktuální nabídky barev

Vše, co potřebujete vědět
o barvách Matrix, je plně k dispozici na vašem

chytrém telefonu či laptopu. Stáhněte si už nyní:

Barvy - Téma měsíce

Při zakoupení 
jakékoli 
nabídky barev 
získáte zdarma 
diář Matrix 2022  
v hodnotě 200 Kč.

Získejte ho 
nyní 

ZDARMA 

NOVINKA Bleach Finder!
Dokonalá volba po Light Master

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

*Vzdělávací voucher lze uplatnit na offline i online semináře, v závislosti na kapacitě. 

Barvy - Kompletně v novém 

Barvěte s důvěrou

SoColor 
& SoColor Sync

Pre-Bonded • Pre-Blended • Pre-Paired
Objevte nyní plně inovovanou pestrou škálu našich 
barvicích produktů.

SoColor Book
• Hledáte průvodce krok za krokem 

o míchání či používání barvicích 
produktů? Chcete se inspirovat?

• Pak potřebujete SoColor Book!

SoColor Portfolio
• Hledáte aktualizovaný vzorník, který 

budete mít vždy po ruce?
• Stáhněte si SoColor Portfolio!

Pre-Bonded
Náš exkluzivní ochranný koncentrát na ochranu vazeb chrání vnitřní  
strukturu vlasů a posiluje vlasy každým použitím.

Náš exkluzívny ochranný koncentrát na ochranu väzieb chráni 
vnútornú štruktúru vlasov a posilňuje ich každým použitím. 

Márkánk exkluzív hajkötés-védő koncentrátuma óvja a hajrostok 
belső szerkezetét és minden egyes használattal erősebbé teszi a hajat.

Barvěte s důvěrou!
Farbite s dôverou!
Bízz a hajfestékedben!

 SoColor
 Pre-Bonded
Permanentní barva • Permanentná farba • Tartós hajfesték

1 
Modročerný

Modro-čierny
Kékes fekete

2 
Černý
Čierny
Fekete

3 
Hnědý tmavý
Hnedý tmavý
Sötétbarna

4 
Hnědý
Hnedý

Középbarna

6 
Blond tmavý
Blond tmavý
Sötétszőke

5 
Hnědý světlý
Hnedý svetlý
Világosbarna

7 
Blond
Blond

Középszőke

8 
Blond světlý
Blond svetlý
Világosszőke

9 
Blond velmi světlý
Blond veľmi svetlý

Nagyon világosszőke

10 
Blond extra světlý
Blond extra svetlý
Extra világosszőke

Předmíchaná přírodní kolekce • Predmiešaná prírodná kolekcia • Előkevert természetes kollekció
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SoColor
Portfolio

2021

Stáhněte si ho nyní!Stáhněte si ho nyní!
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Vlasová péče - Služby v salonu Vlasová péče - Služby v salonu

Miracle Creator
Nová nejuniverzálnější  služba do každého 
salonu a pro každou kl ientku!

Neutralizační
XL masky

Miracle Creator multi-tasking XL Hair mask  je ideální partner 
do vašeho salonu. Víceúčelové složení se postará o dokonalý 
vzhled a výživu všech typů vlasů! Má lehké, ale velmi účinné 
složení. Vůni masky si zamilujete vy i vaše klientky! I na velmi 
jemných vlasech je ihned po první aplikaci znatelná výživa. 
Pojďme se podívat, co tento zázrak v láhvi nabízí vám i vašim 
klientkám prostřednictvím nové salonní služby Miracle. 

Váš klíčový partner
do mycí zóny!
Lehká multifunkční maska na vlasy 
s jednorázovým rychlým účinkem 
a 20 zkrášlujícími benefity pro zdravý 
vzhled vlasů. 

Účinky
• Intenzivně vyživuje, revitalizuje 

a posiluje vlasy za pouhých 60 sekund.
• Zamezuje lámání a pomáhá předcházet  

roztřepeným koncům.
• Pro všechny typy vlasů.
• Růžově zbarvená maska. 
• Neukládá barvu.

Zajistěte  
svým klientkám
ledově krásnou barvu! 

• Usnadňuje rozčesávání.
• Dodává hydrataci.
• Chrání před poškozením 

vlivem tepla.

• Zlepšuje upravitelnost.
• Připravuje vlasy na styling.
• Vhodný pro všechny typy vlasů.

Tip od našich školitelů: 
U jemných vlasů pamatujte na 
pravidlo, že méně znamená 
více, a soustřeďte se spíše na 
cílenou aplikaci do středních 
délek a konců. Ukazovákem 
a palcem vmasírujte produkt 
do vlasového vlákna, tím vlasy 
pomalu oddělujete od sebe - 
rozčesáváte, a není proto nutné 
používat hřeben a vystavovat 
mokré vlasy zbytečnému stresu.

ZÍSKÁTE

1× sprej Miracle 
Creator
1× A4 komunikace 
do salonu

ZÍSKÁTE

• 1× jakýkoli 1l šampon Total Results*
• 1× jakýkoli 1l balzám Total Results*
• 1× A4 komunikace do salonu

ZAKOUPÍTE 

•     Jakékoli TR produkty 
v hodnotě min. 900 Kč,
musí zahrnovat 1× 500ml 
masku Miracle Creator XL

ZAKOUPÍTE 

•    Jakékoli produkty v ceně nad 
2 500 Kč (musí zahrnovat  
2× jakoukoli XL masku)

BONUS BONUS25 % 29 %
900 Kč

Cena:

2 500 Kč

Cena:

225 Kč

Hodnota:

730 Kč

Hodnota:

Nabídka Miracle Creator
Nabídka masek Total Results XL 

Miracle Creator multifunkční sprej

Buďte profesionály v neutralizaci 
s nejširším neutralizujícím portfoliem. 
Vyzkoušejte naši neutralizační 
masku ve velkém formátu.

Dark Envy
Zelená složení okamžitě 
neutralizují červené podtóny na 
tmavých základech.

Brass Off
Modrá složení okamžitě 
neutralizují oranžové podtóny 
na světle hnědých či tmavých 
blond vlasech.

So Silver
Fialová složení okamžitě 
neutralizují žluté podtóny na 
světlých blond, platinových 
a šedých vlasech.

Nežádoucí teplé tóny mohou ovlivnit kohokoli, od nejtmavších brunet až po nejsvětlejší blond.

Neváhejte
a vyzkoušejte

BESTSELLER

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

Nový 500ml formát:
• Nový flip top uzávěr 

= snadné použití 
jednou rukou

• Výhodnější! 
O 20 % nižší náklady 
na ml

* Kromě řady Unbreak My Blonde

8 9



N O V I N K A

COLORBALM
TÓNUJÍCÍ BALZÁMY

Jak zavést tuto službu ve vašem salonu?

Oživte barvu s novou řadou 7 tónujících balzámů Color 
Balms pro zvýraznění nebo proměnu a hydrataci jakékoli 
barvy vlasů. Snadno se aplikují, během pouhých 5 minut 
získáte oživenou barvu bez závazků či obav z poškození vlasů. 
Představujeme 6 nádherných odstínů a jeden odstín Clear. Pro 
všechny typy vlasů, barvené i přírodní. Biolage Color Balms lze 
používat jako samostatné odstíny, nebo je můžete vzájemně 
míchat pro nekonečnou kreativitu!

Představte svým klientkám
nové Color Balms

Ať už vaše klientky sní o změně, ale bojí se dlouhodobého výsledku, nebo mají 
omezený rozpočet, a přesto touží po oživení své barvy, nebo je pro ně zdraví jejich 
vlasů na prvním místě, máme řešení. S tónujícímii balzámy Color Balm poskytnete 
službu, která vám dosud v salonu chyběla. Barva a maximální hydratace v jediném  
kroku. Jednoduše se aplikují a již po 5 minutách mají vaše klientky decentně či 
intenzivněji zvýrazněnou barvu bez závazků nebo strachu  
z poškození. Díky možnosti kombinovat jednotlivé odstíny s odstínem Clear vytvoříte 
barevný tón přímo na přání vaší klientky. Jednoduchost, rychlost, zvýraznění barvy 
a zdraví vlasů za přijatelnou cenu – to vše jsou nové Color Balm! 

Poznejte své klientky Color Balm
KLIENTKY S TMAVÝM 
ZÁKLADEM

BLOND KLIENTKY

VÝRAZNÉ KLIENTKY

Vašim klientkám s tmavým 
základem můžete dodat teplé tóny 
s odstínem Cinnamon nebo nádech 
červené s odstínem Red Poppy.

Vašim klientkám milujícím svěží blond 
barvu  můžete nabídnout přirozený 
výsledek s odstínem Chai Tea nebo 
nádech studené barvy s odstíny Earl 
Grey či Lavender.

Klientkám, které hledají výrazný 
vzhled, můžete aplikovat odstín 
Saffron Red pro nádech měděné, světle 
fialovou s odstínem Lavender, nebo 
je vzájemně míchat s dalšími odstíny 
Color Balm pro vytvoření odstínu 
na míru!

Zuzana Trinkmocová
Expert Biolage:

Color Balms teď s oblibou používám 
ihned po službě balayage. Nejen že 
úžasně opečují vlasy mých klientek, 
ale hlavně ozvláštní barvu jejich 
zesvětlených pramenů. Následně, pokud 
si Color Balm pořídí domů, mohou svou 
balayage oživovat dle potřeby mezi 
návštěvami salonu.

ZÍSKÁTE

•    1x jakýkoli odstín Color Balms
• 3x Color Last 50ml šampon
• 3x Color Last 50ml balzám 
• 1x A4 komunikace do salonu

ZÍSKÁTE

•    1x jakýkoli 1l šampon z hlavní 
či pokročilé řady Biolage

• 1x jakýkoli 1l balzám z hlavní 
či pokročilé řady Biolage

ZAKOUPÍTE 

•    3x jakýkoli odstín Color Balms

ZAKOUPÍTE 

•    Jakékoli produkty v hodnotě nad
 4 000 Kč

BONUS

BONUS

33 %

25 %

1 260 Kč

Cena:

4 000 Kč

Cena:

420 Kč

Hodnota:

980 Kč

Hodnota:

Nabídka Color Balm 3+1

Nabídka Biolage

SEDM ODSTÍNŮ,
NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

Má vaše klientka málo času?

Potřebuje refresh svých vlasů 
bez zatížení peněženky?

Nebo si přeje celkovou proměnu?

Zvýrazněte, proměňte nebo oživte barvu 
a hydratujte vlasy za pouhých 5 minut!

Tónující balzámy Color Balm zanechají vlasy zářivé, 
lesklé a hladké.

S a f f ro n  R e d

C i n n a m o n

L a v e n d e r

R e d  P o p p y

C h a i  Te a

E a r l  G re y

$

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

Stáhněte si digitální obsah Color 
Balm pro své sociální sítě, ať 
se vaši klienti dozví o nejnovější 
službě ve vašem salonu.

Pro více informací se obraťte na 
svého obchodního zástupce.

Levels

Level 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lavender •• •• ••

Earl Grey •• •• ••

Chai Tea •• •• ••

Cinnamon •• •• ••

Red Poppy •• •• ••

Saffron Red •• •• ••

Clear •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Can I use Color Balm on non-color treated hair?
Yes, Color Balms can be used on non-color treated hair.  
The color deposited will depend on the natural color of hair. 
The chart in the previous answer to identify the level for  
best results.

How many shades are available?
6 shades + 1 clear shade

What are Color Balms?
Color Balms are a color depositing conditioners. 
The Color Balms deposit color on to hair to refresh  
the existing color that is present in the hair.

Are all shades recommended for every color level?
Clear is the only shade that can be used on all types  
of hair. Please use this chart to identify the level for each 
Color Balm shade.

COLORBALM
 FAQs

24

C l e a r

C o l o r  L a s t  š a m p o n  a  b a l z á m  1  L  n y n í  k  d i s p o z i c i  v  M X  K l u b u !

Výšky tónu
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Vzdělávání - Eventy

Zázraky 
se dějí
Chybí vám reálný 
kontakt s kolegy kadeřníky?

Září/říjen 2021
Série komorních offline seminářů přímo ve vašem regionu 
s lokálním vzdělávacím a obchodním týmem na našich akademiích 
a školících střediscích.

• Těšit se můžete na ukázky unikátních neutralizačních backbar 

služeb se zaměřením na zázračnou novinku. 

• Návod, jak těmto službám vdechnout život ve vašem salonu ve 

vašem salonu pomocí speciální kalkulačky.

• Pohodová atmosféra, chutné občerstvení a dárek v ceně.

• Cena: 9   

• Délka trvání: 4 hodiny (10h–14h)

Kapacita eventů je omezená! Termíny a registrace u vašich obchodních reprezentantů. Změna termínů vyhrazena.

Vzdělávání - Doplňte si znalosti 3/4
Seriál

Pokračujeme další částí ze čtyřdílného seriálu na téma „barevný kruh SoColor“. V dalším Matrix magazínu najdete 
závěrečný díl celé 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.

Vytvořte si svůj
barevný kruh

Co znamená 
předmíchaný základ?
Když pracujeme s barvami na vlasy, množství hnědé-
ho pigmentu v konkrétním odstínu ji činí více či méně 
přirozenou, neboli komplexní. 

Zde vidíte příklady různých množství základu v barvě 
nebo předmíchaného tónu, který lze nalézt v různých 
barevných rodinách. Tyto variace často existují v jed-
né řadě barev na vlasy.

Velmi komplexní přírodní
Zcela předmíchaný základový tón – 
většinou neutrální nebo extra krycí

Směs komplexní a jednoduchá
Méně předmíchaný základní tón – většinou 
popelavý, zlatý, měděný zlatý, přírodní 
červený, mokka béžový

Jednoduchá saturovaná  
– čistý tón
Bez předmíchaného základního tónu –  
většinou měděný, červený, červený fialový 
a fialový červený

Barevný kruh - 3. část

Zelený pigment:
slouží k neutralizaci červených 
podtónů

Zele
ná

M
od

ro
 - 

ze
le

ná

Žluto - zelená

Žluto-zelený pigment – studený 
Získáme smícháním dvou odstínů žluté a zelené. Intenzitu svět-
losti řešíme přidáním většího podílu žluté. Tento odstín se nám 
mnohdy objeví na blond odstínech, u kterých si pak nejsme jistí 
neutralizací.
Benefit: Pro jeho neutralizaci použijte například nový odstín 10PR, 
jeho růžový průsvitný efekt se hodí k  jemné neutralizaci v těch 
nejvyšších výškách. 

Zelený pigment – extra ledový
Získáme smícháním modrého a žlutého. Jako výborný pomocník 
se hodí při neutralizaci červených tónů. Zelený pigment se napří-
klad nachází v TR řadě Dark Envy. Jeho speciální koncentrace nám 
přidává do nechtěných červených odstínů rovnoměrné množství 
přímých pigmentů. Zelený pigment bývá spojován s nechtěnou 
barvou, kterou často neutralizujeme. Tento odstín je ale nedílnou 
součástí barevného kruhu a je velice důležitý.
Benefit: Procento zeleného pigmentu se také nachází i v neutrál-
ním odstínu, je tam pro vyváženost a dodává sytost pro krytí bílých 
vlasů. S vyšší výškou tónu ubývá. 

Modro-zelený pigment – ledový
Tento pigment je považován za ledový. Používáme ho na neu-
tralizaci oranžovo-červeného základu zesvětlení ve VT 3-5, kde 
nám pomáhá docílit studené tmavé hnědé. Modrozelený pigment 
najdeme jak v oxidačních SoColor i SoColor Sync barvách, tak 
v přímých pigmentech. Setkat se s ním můžeme i ve světlejších 
barvách, tam je ale koncentrace pigmentů mnohem slabší.
Benefit: Smícháním produktů (masky) Brass Off a Dark Envy docí-
líte dokonalé kombinace těchto pigmentů, kterou můžete nabíd-
nout klientce na její specifické ošetření vlasů. Někdy stačí i fialový 
pigment. 

Potřebujete nasát motivaci, 
a hlavně načerpat inspiraci?

Připravili jsme speciálně pro vás offline seminář  

Miracle event
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Společně 
chráníme planetu

Limitovaná nabídka 
září – listopad

Udržitelnost

Jsme přesvědčeni o tom, že úspěch našeho podnikání a udržitelnost jdou ruku v ruce. Matrix chce jít příkladem 
a vybízet k boji proti klimatickým změnám, a to nejen v rámci značky, ale i v rámci celého kosmetického odvětví. 
A co konkrétně pro to děláme?

Naskenováním tohoto QR kódu si 
můžete přečíst, jak moc už jsme 
planetě naším Matrix katalogem 
pomohli :).

Výrobní závod s vodní 
smyčkou
Naše produkty se vyrábějí v tzv. „waterloop factory“ 
neboli továrně využívající při výrobě vodu ve smyč-
ce. Jinými slovy voda určená například pro čištění 
kádí se neustále recykluje a znovu využije při jiných 
procesech, jako jsou chlazení nebo mytí dalších typů 
zařízení. Díky tomu došlo ke snížení spotřeby vody ve 
výrobním závodu o 37 %. Závod jako takový získává 
58 % své energie z obnovitelných zdrojů. 

Naše obaly jsou šetrné 
k přírodě
• Odstranili jsme celofán z  přepravních obalů, 

čímž jsme ušetřili 15 tun plastu ročně.
• Používáme kartony s certifikací FSC®.
• Postupně rozšiřujeme portfolio našich produk-

tů, které mají obaly z již zrecyklovaných plastů.
• Pro naše uzávěry používáme 100% již zrecyklo-

vaný plast, čímž jsme ušetřili 23,5 tun primár-
ních plastů ročně.

Jsme rodina profesionálů Matrix 

Přidejte se k nám

Další oblíbené dárky v roce 
2021. Máte je všechny? 

club
matrix

3D světelné logo Matrix do vašeho salonu
Rozměry: 600 x 150 x 30 mm 
Pro použití v interiéru (za výlohou, v mycí zóně, 
na poličkách v prodejní zóně atd.)

Do
vyprodání

zásob! 

Pro více informací se obraťte na svého distributora.

Nenechte si ujít: 
exkluzivně pouze 
pro členy klubu!

Štetec a miska na barvení 
(různé barvy) 

2 

Světelný kruh Nanlite 
Halo 16 (se stojanem) 
v hodnotě 3 690 Kč

75 

Pro dámy
Armani Light di Gioia 
EDP 50 ml 

26   

Hodnota:
1 300 Kč  

15   

Parfémy 

Pro pány
Armani Acqua di Gio 
Absolu 75 ml

30 

Obdarujte sebe nebo své 
nejvěrnější zákazníky

Profesionální 
alobal Matrix 
18 mikronů

3 

Plastové logo Matrix
Rozměry: 600 x 150 x 5 mm
Pro vnitřní použití (recepce, 
na stěnu, k produktům na 
prodej, atd.) 

10 

Tiskem našich materiálů 
přispíváme k záchraně 
a čistotě oceánů
• Zapojili jsme se do programu, kdy s každým vy-

tištěným papírem přispíváme na program Clean 
Oceans, který se specializuje na čištění světo-
vých oceánů od plastů.

• Díky tomu jsme vykompenzovali už 1817 kg vypro-
dukovaného CO2 .

Matrix Club - Téma měsíce
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matrixprofessional.cz

Skupina MATRIX TRENDY


