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Milé dámy, vážení páni,
v tomto čísle Actuelle Vám prinášame množstvo zaujímavých infor-
mácií, poučných článkov a kvalitných fotografií prác Vašich kolegov.

O tom, že sa súťažiť  oplatí sa dočítate vo fotoreportáži  zo súťaží 
na tohtoročnej výstave Beauty Fórum v Trenčíne. Môžete si pozrieť 
práce Ericha Petrócziho alebo fotografie zo stáže pre kaderníkov s 
názvom FASHION VOICES pod vedením českých a slovenských 
ambasádorov L´Oréal Professionnel.

Predstavíme Vám novinky zo sveta kozmetiky a vlasov, ďalej sa do-
zviete, prečo si treba dávať pozor na zľavové portály. Tradične Vám 
prinesieme informácie najnovších salónnych ošetrení s poučnými 
radami a novinkami. 

Dnes sú už samozrejmosťou moderne a vkusne zariadené zdravotníc-
ke zariadenia, špecializované ambulancie,  lekárne, očné optiky, koz-
metické salóny, ale v tomto čísle Actuelle Vám ponúkneme tipy aj na 
kvalitné, pohodlné a praktické oblečenia pre profesionálov. 

Veríme, že aj v tomto čísle Actuelle každý z Vás nájde užitočné a 
cenné informácie.

Prajeme Vám pohodové leto a tešíme sa na stretnutie s Vami 
v septembri.

S pozdravom
Milana Šimáčková
odborná redaktorka

Expert na 

Leto je úžasné obdobie a nie je nič lepšie, ako stráviť dovolenku na slnku. S jedinečným 
produktom Color Preserve Cream si môžu vaše zákazníčky užívať leto a slnko bez toho, aby 

farba ich vlasov vybledla. Zoberte si z leta len to najlepšie a uchovajte farebnú brilantnosť 
vlasov počas celého leta s Lifetex Color Preserve Cream.

Color Preserve Cream – ochranný krém na farbené vlasy, zabraňuje vyblednutiu farby, vlasy 
vyživuje a cháni pred vplyvmi slnka, chlórovanej vody a mora.

www.wella.sk

na žiarivosť farby vašich vlasov

Ochráňte farbu vašich vlasov s Lifetex Sun Color Preserve Cream.
počas celého leta.



ÚČESY OD GUIDA
GUIDO, KTORÝ DNES PATRÍ K NAJVÄČŠÍM VIZIONÁROM MEDZI KADERNÍKMI, SPOLUPRACUJE SO ŠPIČKOVÝMI 
MÓDNYMI NÁVRHÁRMI, MEDZI KTORÝMI NECHÝBA DOLCE & GABBANA, JEAN PAUL GAULTIER, JIL SANDER A PRADA.
PRE ICH PREHLIADKY VYTVÁRA KAŽDÚ SEZÓNU ÚŽASNÉ ÚČESY.
GUIDO AKO GLOBÁLNY UMELECKÝ RIADITEĽ ZNAČKY REDKEN PRINÁŠA
SVOJU VÍZIU A KREATIVITU DO INŠPIRUJÚCICH KOLEKCIÍ ÚČESOV REDKEN. AKO VŽDY POUŽÍVA GUIDO  
PRI VŠETKÝCH MÓDNYCH PREHLIADKACH A FOTENIACH VÝLUČNE PRODUKTY REDKEN.

ELEGANTNÉ LÍNIEKORUNOVANÁ KRÁSA

SNOVÁ KREHKOSŤ VOLANIE SIRÉN



Predstavte si...
zázračnú rekonštrukciu 
vlasov zvnútra aj  
na povrchu

rekonštrukcia vlasov

extrémne posilnenie

ochrana pred poškodením

zacelenie povrchu vlasov

prevencia pred lámaním vlasov

Repair

Zdravé 
a krásne vlasy

Popis výrobku:
100193 SP7150 

professional 1800

AC motor: profesionálny motor pre intenzívne používanie
Vysoký výkon 1800 W

2 nezávislé stupne výkonu
3 nezávislé stupne teploty

Tlačidlo studeného vzduchu pre fixáciu účesu
Koncentrátor prúdu vzduchu so šírkou 5,9 mm pre sušenie s kefou

Profesionálny difuzér pre zväčšenie objemu účesu
Odnímateľný filter pre ľahké čistenie: predlžuje životnosť

Protišmykové zarážky
Závesný krúžok

Extra dlhý a pevný sieťový kábel s dĺžkou 3m

Zakúpiť ho môžete cez internetový obchod www.elektroexpert.sk.

Spoločnosť SOLAC Vám predstavuje rad profesionálnych pomocníkov na 
úpravu vlasov pod označením Backstage collection, ktorá bola navrhnutá 
známym Španielskym kaderníkom Óscar G. Posledný z predstavovaných 
výrobkov je sušič vlasov model 100193 SP7150 
www.beckstagesolac.com, www.solac.com.  



Máloktorý dekoratívny kozmetický prostriedok je tak obľúbený a toľko používaný. 
Stačí sa však popozerať okolo seba a ľahko zistíme, že líčenie pier, ku ktorému 
sa rúže používajú, nepatrí k silným stránkam veľkej časti tých, kto ich používa. 
Aj u nás si pery  líči aspoň občas 83% žien, a napriek tomu si mnohé z nich 
nedokážu ani správne vybrať vhodnú farbu a používaná technika líčenia má 
k dokonalému zdôrazneniu pier veľmi ďaleko. 

Tak veľmi milovaný rúž
- Príliš úzke pery: 
 Obrys je nevyhnutné prekresliť kontúrou, aby sa 

mierne rozšíril. Nevhodné sú príliš sýte červené farby.
- Príliš plné pery:  
 Opticky sa zúžia, keď sa nedodrží pôvodný obrys 

pier. Pery znenápadní svetlejší rúž, nikdy však nie rúž 
s leskom. Perleť a trblietky pery zväčšujú.  

- Nepravidelné pery:
 Úzke pery sa pomocou kontúrky rozširujú, širšie sa 

naopak pomocou kontúrky zúžia, ak sa tvar vykreslí 
milimeter pod prirodzenou kontúrou. Neprirodzené, 
príliš ostré línie sa rozmažú pomocou jemného štetca 
smerom k vnútornej strane pier. 

Rúž v histórii
• Doložený prvý rúž je starý 5 000 rokov. Našli ho južne od 

mesta Babylonu. 
• V Egypte patrili k štandardnej pohrebnej výbave dve 

nádobky farieb na pery. K obľúbeným farbám patrili 
modročierna, oranžová a tmavočervená.
• V starom Grécku si farbili pery len hetéry, používali 

červené farbivo a víno.
• V období rímskeho impéria sa k výrobe červene na pery 

používala ortutnatá purpurová rastlinná farba, nazývaná 
fucus a usadeniny z červeného vína.
• Stredovek líčeniu pier neprial, bolo prípustné len ak 

potom vypadali ešte bledšie. 
• Za vlády Alžbety I. prežíva rúž zlatý vek. V móde je biela 

pleť, pery, oči a tvár sa však líčili. 

Netušená paleta farieb  
Kozmetické firmy sa v ponuke dekoratívnej kozmetiky 
v posledných rokoch prispôsobujú novodobému 
trendu propagujúcemu prirodzenosť a zdravie. 
Moderné technológie umožňujú produkciu jemnejších 
a odolnejších textúr, širšiu škálu farieb, ktoré odpovedajú 
skutočnému tónu pleti, ale tak isto aj produkciu 
špeciálnych výrobkov. Moderné rúže teda zdôrazňujú 
plné pery, ale chránia ich aj pred pôsobením UV žiarenia. 
Zďaleka sa teda už nejedná o zmes farebných pigmentov, 
rúže obsahujú kolagén, glycerín, extrakt z harmančeka, 
vitamíny či antioxidanty, ktoré sa zatiaľ objavovali len 
v pleťových krémoch. Rúž patrí medzi líčidlá, ktoré sa 
neustále vyvíjajú a zdokonaľujú. 

Užitočné triky pri líčeniu pier krok za krokom
• Príprava pier na líčenie by mala vždy zahrňovať ľahké nanášanie make-

upu alebo korektoru, ktorým sa zakryje prirodzená línia pier. Potom sa dá 
korigovať alebo upravovať potrebný tvar. 
• Pri aplikácii denného líčenia je najvhodnejšie použiť malý štetec na pery. 

Rúž sa lepšie nanáša a ľahšie vyplní všetky nerovnosti a chyby tvaru. Pre 
vizážistky by použitie štetca malo byť samozrejmým pravidlom. Tento 
postup predĺži aj trvanlivosť líčenia.
• Dôležitá je voľba farby:

-  jasné a svetlé farby pery zvýraznia a opticky zväčšia, žiarivá farba 
vytvorí úžasne veľké pery, ale aj upúta na ich možné nedostatky 
a prípadné neobratnosti v líčení. Lesk a perleť tiež zväčšujú pery tak 
isto, ako vlhké líčenie a trblietky. 

-  neutrálne farby veľké plné pery naopak zmenšujú, tak isto sa dajú 
použiť aj tmavé odtiene.

• Rozsahom použitého líčenia sa dajú pery pomerne ľahko a jednoducho 
opticky tvarovať:
- Príliš malé ústa:
 Tvar je potrebné obtiahnuť rúžom tesne nad vonkajším okrajom 

pier, v kútikoch obrys pretiahneme. Potom sa pery znovu prelíčia, 
prepudrujú a definitívne dofarbia.

Foto: 

Avon, 

L ´Oréal,

Dermacol,

Max Factor,

Maybelline.



NOČNÁ STAROSTLIVOSŤ O VLASY?

Koľko starostlivosti vlastne potrebujú 
vlasy? Umývať, zjemniť, vyživiť, chrá-
niť pred rozstrapatením a  krepením, 
vyrovnávať pôsobenie nepriaznivých 
vplyvov, nech už sú spôsobované che-
mickým pôsobením preparácie, farieb 
a melírovania, alebo len vzdušnou vlh-
kosťou, slnečným žiarením, klimatizá-
ciou, prachom… 

STAROSTLIVOSŤ AKO O PLEŤ

Špeciálna nočná starostlivosť o vlasy sa aplikuje dvakrát 
až trikrát týždenne, u suchých a silných vlasov (alebo prí-
liš často umývaných) i častejšie. Prípravky sa aplikujú večer 
pred spaním, rovnako ako napr. nočné krémy na pleť. Aj 
ďalšia starostlivosť je veľmi podobná.

•	 „Odlíčenie“	vlasov
 Vlasy si potrebujú odpočinúť, nezostáva teda, než 
ich „odlíčiť“ a odľahčiť. Pred aplikáciou je nutné zbaviť vla-
sové vlákna zostatkov stylingu, prachu a nečistôt. Prípravky 
je možné aplikovať na umyté vlasy, ale aj na vlasy neumy-
té, suché, zbavené kefovaním všetkých zostatkov a prachu, 
teda dôkladne prevzdušnené. 

•	 Starostlivá	aplikácia
 Prípravok pre silné vlasy (SÉRUM NUIT) nanesieme 
po celej dĺžke vlasu s výnimkou korienkov, postačí množ-
stvo veľkosti oriešku. Pri aplikácii prípravku na jemné a mat-
né vlasy ( VOILE NUIT) sa prípravok na vlasy nastrieka zo 
vzdialenosti 20 cm. Neoplachuje sa. V prípade potreby je 
možné vysušiť vlasy fénom. 

•	 Ranné	ošetrenie	
 Ráno je možné vlasy umyť, nie je to ale nutné. Po-
čas noci už aktívne zložky prenikli do vlasového vlákna, pre-
to nezostáva nič iné ako už len účes vhodne upraviť.
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Muži sú iní. Ich svet je plný zložitých funk-
cií v mobilných telefónoch, krásnych áut 
a prirodzenej túžby po úspechu. Je na-
plnený pracovným zhonom a nedostat-
kom času.

Nie že by im nezáležalo na tom, ako vy-
padajú v očiach iných. Spoločnosť a aj 
ženy sú stále náročnejšie a keď chcú 
dnes muži zostať v kurzu a uspieť, musia 
o seba dbať.

Súčasné prieskumy ukazujú, že muži za posledných desať 
rokov zmenili svoj prístup ku kozmetickým produktom 
a čím ďalej tým viacej pozornosti venujú svojmu vzhľadu. 
Vedie ich k tomu ich aktívny životný štýl, túžba po pra-
covných a aj osobných úspechoch, spoločenskej prestíži, 
skrátka všetko, čo napomáha rozvíjať ich charizmu. Čísla 
neklamú, 47 % opýtaných mužov v Európe v prieskumoch 
potvrdilo, že trávia viac času starostlivosťou o seba než 
dávnejšie. Viac než polovica oslovených mužov sa dokonca 
domnieva, že sú to vlasy a ich strih, čo je najdôležitejším 
kritériom pri posudzovaní ich celkového vzhľadu. Muži sú 
tak oveľa ochotnejší starať sa o vlasy a ich vzhľad. 

Pre starostlivosť o vlasy však vyžadujú vlasové prípravky, 
ktoré budú zodpovedať ich životnému štýlu a špecifickým 
potrebám. Jednoduché a výkonné prípravky musia patriť 
len im a nie ženám.

Tieto požiadavky úplne spĺňa nový rad L’Oréal	Profession-
nel Homme, profesionálne prípravky a služby vlasovej sta-
rostlivosti vytvorené len pre mužov a ich dokonalý vzhľad. 
Nepoddajná a obtiažne tvarovateľná štica? Rednúce vlasy? 
Lupiny? Viac šedín ? L’Oréal Professionnel Homme má rieše-
nie takmer na každý problém. S odborníkmi v kaderníckom 
salóne je možné nájsť tú správnu profesionálnu starostli-
vosť a styling. Ktorý muž by o päť minút navyše nechcel 
vyzerať lepšie a urobiť niečo pre seba?

5 minút a čas sa vracia!
Nezáleží tom ako mlado sa človek cíti, niektoré veci sa 
skrátka riadia podľa zvláštnych pravidiel prírody. U nieko-
ho sa prvé biele vlasy objavia po päťdesiatke, iní sa s nimi 
trápia od dvadsiatich. U mužov sú našťastie šediny spojo-
vané s eleganciou, šarmom a zrelosťou. Napriek tomu však 
prešedivené vlasy môžu mužov robiť staršími, než v skutoč-
nosti sú. 

Nová profesionálna služba je určená mužom, ktorí by svo-
je začínajúce šediny mali radšej pod kontrolou. Služba 
Cover 5’ dokáže v priebehu 5 minút revitalizovať vlasové 
vlákno a navrátiť tak vlasom ich prirodzene vypadajúci od-
tieň a vzhľad. Služba pracuje na princípe zmesi z gélovej 
revitalizačnej starostlivosti Cover 5’, ktorú kaderník aplikuje 
prameň po prameni do vlasov pri mycom boxe a nechá 



Novinka BELORA
NOVINKA	OSMO	ESSENCE
Sérum na vlasy s ultra leskom, 50 ml  – 275 Sk
Špeciálna receptúra s UV-filtrami, esenciálnymi olejmi 
z cédrového dreva a rozmarínu vlasy ošetruje, chráni 
a pritom nezaťažuje. Výrobok je určený pre všetky 
typy a dĺžky vlasov – dodá im vláčnosť, hladký vzhľad 
a zdravý lesk. Použitie:  Malé množstvo naneste do dlaní 
a rovnomerne rozdeľte do uterákom vysušených vlasov, 
dôraz klaďte na ich končeky. Vlasy prečešte.  Pre hladký, 
vláčny vzhľad vysušte fénom,  pre prirodzený vlnitý 
vzhľad nechajte voľne vysušiť. 
Výhradným dovozcom profesionálnej vlasovej kozmetiky 
osmo essence a kompletného sortimentu kaderníckych 
pomôcok je firma BELORA, s.r.o., predajňa v OD Slimák na 
Hálkovej 1 v Bratislave. Tel./fax: 02/44250082, 
tel.: 0907426661, e-mail: info@belora.sk, 
e-shop: www.belora.sk.

Novinky SELECTIVE
Z laboratórií Selective Professional vychádza 
gél na vlasy ARTISTIC Flair HAIRGEL pre ultra 
žiarivý styling, vhodný pre všetky druhy vlasov: 
HOLDSTRONG 
SILNÁ FIXÁCIA

HOLDEXTRASTRONG 
ULTRA SILNÁ FIXÁCIA

Polyacrylate-2 Crrosspolymer, ktorý v sebe po 
prvýkrát spája fixačnú živicu s leštiacimi silikónmi, 
zaručuje žiarivý a lesklý vzhľad s tzv. „zrkadlovým 
efektom“, dlhodobá fixácia vďaka vysokej 
odolnosti proti vlhkosti. Tekutá, jednoducho 
a rýchlo aplikovateľná textúra umožňujúca 
opätovné tvarovanie vlasov ich navlhčením.

Novinka GUINOT
Nová sada opaľovacích prípravkov 
Guinot - dokonalá ochrana pokožky 
počas slnenia
NUCLEIC DEFENSE® DNA – 
najúčinnejšia ochrana živých buniek, 
zdokonaľuje ochranu pred lúčmi UVB 

a UVA. Intenzívnejšie slnečné 
filtre, ktoré eliminujú UVA 
lúče, čím zabraňujú starnutiu 
pokožky.
Stimuláciou prirodzenej 
obranyschopnosti buniek 
kontrolujú opálenie a zároveň 
zabraňujú vzniku nežiaducich 
pigmentových škvŕn. VITAMÍNY 

A, E a C viažu a neutralizujú 
voľné radikály, ktorých výskyt vo 
veľkej miere spúšťa mechanizmy 
predčasného starnutia pleti. 
Neobsahuje parabén.

Novinka LP TRADE
Farba na obočie a riasy
1 čierna
1,1 grafitová 
2 modročierna 
2,1 modrá
3 tmavohnedá
3,1 svetlohnedá
Novinky:  !!!nové odtiene!!!
4 gaštanová 
4,1 červená
0 blond – zosvetľujúca
 
LP-TRADE SLOVAKIA, s.r.o.
žilina: 041 7003578-9, 0915 807251
Košice: 055 6226818,  0915 257440
lp-trade@lp-trade.sk
www.biostyle.sk

Jednoducho zdravšie...

ČO robí CHI IONIC
Permanent Shine Hair Color jedinečnou?
✗  CHI 44 – keramické substancie a Ionizačná technológia zabezpečujú 

maximálnu penetráciu farby pre dlhotrvajúci výsledok 

✗ Bez amoniaku – bez chemických výparov

✗ Hodváb v krémovej báze zanecháva vlasy lesklé a vo vynikajúcej kondícii

✗ 82 luxusných farieb a 8 zmiešavacích prísad pre úplnú kontrolu farbenia

✗ 100% prekrytie šedín

✗ Naviac špeciálna zosvetľujúca séria blond odtieňov 

✗  Bez komplikovaných formulácií, 4 jednoduché kroky pre vždy úspešné 
farbenie 

✗ Bez testovania na zvieratách

Pre viac informácií kontaktujte:
www.kadernícke zariadenia.sk 
0905 616469 
farouk@kaderníckezariadenia.sk

rouk_actuell_maj08 copy.indd   1 5/27/08   6:05:25 PM

Hra s intenzitou.

Bavte sa s intenzívnymi a módnymi odtieňmi, ktoré dodajú vašim vlasom 
vytúženú jemnosť. Color Touch Plus -  intenzívna tónovacia farba.

www.wella.sk

Dokonalosť lesku s jemnosťou.
otvára cestu k novému svetu intenzívnej tónovacej farby.Nová 



Prírodné kozmetiká KAVICZKY Vám otvárajú novú di-
menziu v záujme zachovania krásy, mladosti a vitality 
Vašej pokožky. Naše prípravky obsahujú liečivé bahno 
z Hévíz-u, sú bez farbív a konzervačných prídavkov.

Vítame Vás 
v prirodzenom svete krásy! 

Základnou aktívnou zložkou vyvinutej série výrobkov KA-
VICZKY je na svete jedinečná voda a bahno z jazera Hévíz, 
ktoré je najväčším, a biologicky aktívnym prirodzeným 
termálnym jazerom sveta. Vzniklo z kryštálovo čistej vody 
Pannonského mora. Obsahuje vzácne minerálie a stopové 
prvky. Toto bahno je rašelina rastlinného a minerálneho 
pôvodu. Je to látka, ktorá má nespočetné cenné vlastnosti 
a sú využiteľné na kozmetické účely. Je veľmi vhodná na 
detoxikáciu pokožky tým, že viaže ťažké kovy, regeneruje 
pokožku a vyhladzuje jemné vrásky.

Jedinečnosť série výrobkov KAVICZKY reprezentuje špeciál-
ne zostavená kombinácia účinných látok, ktorá sa nachád-
za v každom výrobku. Touto špecifickou zložkou je Pannon 
Formula PF™, komponentami ktorej je bahno a voda z ja-
zera Hévíz, prírodné obilninové výťažky a biologicky čisté 
silice.

Cosmeceutical je nový pojem v kozmetike, ktorý znamená 
pokrok v smere liečebnej kozmetiky. Sú to také prípravky 
luxusnej kategórie, ktoré vyvíjajú účinok vstrebávaním ak-
tívnych, mikromolekulárnych komponentov – pôsobiacich 
na úrovni buniek – do pokožky. Prirodzený regeneračný 
mechanizmus prípravkov KAVICZKY COSMECEUTICAL mô-
žeme ďakovať výťažkom z kvetín. Jemnosť ľalie, elegancia 
orchidee, sviežosť pupalky kombinovaná rastlinným boto-
xom z ibišteku garantujú viditeľný a účinný výsledok použí-
vania týchto prípravkov. 

KAVICZKY najviac vystihujúce slová sú prirodzenosť, heb-
kosť a elegancia.

Staňte sa aj Vy našim nasledujúcim partnerom, ktorí zlučujú 
kozmetiku KAVICZKY s najmodernejšími kozmetickými me-
tódami. Našou filozofiou je, že základom prírodnej kozmeti-
ky je kombinácia biologicky čistých prírodných materiálov 
bez konzervačných prostriedkov.

Využite	 mimoriadnu	 možnosť	 vyskúšať	 si	
produkty	 KAVICZKY	 prostredníctvom	 tré-
ningu	 krásy	 od	 SENGA	 SALON	 a	 okamžite	
pocítite	silu	a	hebkosť	priamo	na	Vašej	pleti.

www.kaviczky.sk
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V POLOVICI MÁJA 
SA KONALA 

stáž pre kaderníkov 
s názvom FASHION VOICES 
pod vedením českých 
a slovenských ambasádorov 
L´Oréal Professionnel. 

Tí sa zišli na jednom pódiu, aby sa podelili         
o svoje kreatívne nápady a to najlepšie z ich 
účesovej tvorby. Každý z nich tu predstavil 
svoje osobité poňatie módnych trendov v 
oblasti farby, strihu či stylingu. 

PROGRAM: 

RENÁTA MÁROVÁ  Pánske strihy + styling
IRENA VAVRUŠKOVÁ Drdoly - spoločenské
MICHAL ZELENKA  Drdoly Haute Couture 
ĽUDOVIT VIDA  Farba + dámsky strih
MAREK PÁTL  BACKSTAGE 
Libor ŠULA   CreativeColour and Cut











Ponúknite Vašim zákazníčkam luxus, ktorý si môžu doVoliť! 
SINGLE BRUSHES ZOEVA kOZmEtIcké štEtcE NOVEj éRy. 
Všetko to začalo štetcami. Profesionálni Vizážisti a nadšenci líčenia začínajú miloVať naše Produkty. 
s noVou líniou kozmetických štetcoV dosahujeme teraz ďalší leVel.

Čím sú naše štetce také výnimočné?
Profesionálny VýBer
rozšírili sme sortiment štetcov na základe potrieb zákazníkov. na výber máte teraz 42 kozmetických štetcov 
tak na domáce, ako aj na profesionálne využitie.

100% kValita
6-násobne lakované drevené rúčky spolu s mosadznou hlavou, do ktorej je pevne zalisovaná rúčka, 
spolu s kvalitnými prírodnými alebo syntetickými vlasmi vytvárajú dokonalú symfóniu elegancie a profesionality.

ručná Práca
každý štetec je ručne vyrábaný špeciálne zaškoleným zamestnancom. jedinečná lisovacia technika zabezpečí 
extrémne pevné uchytenie rúčky a mosadznej hlavy štetca.

estetika
naše štetce sú potešením na každej úrovni. ideálne na ľahké nanášanie líčidiel s dokonalým výsledkom. 
každý štetec je balený v elegantnom, uzatvárateľnom obale zoeVa, čím sa produkt rovnako stáva dokonalým darčekom.

ponúkame profesionálne kurzy v oblasti vizáže podľa najnovších trendov: 
- brush Guide pro kurz zameraný na používanie kozmetických štetcov a techník      

líčenia /1-dňový kurz, individuálny prístup/
- svadobnÉ líčenie kurz zameraný na fotoGenickÉ líčenie

/1-dňový kurz, individuálny prístup/
na kurzoch máte k dispozícii všetky pomôcky a produkty profesionálnej kozmetiky zoeva
kurzy sa konajú v GalÉrii kozmetiky a líčenia v pezinku. www.makeupandmore.sk. 
bližšie informácie o termínoch a kurzoch: 0948 331 882. 
radi by ste produkty zoeva predávali vo vašom salóne? kontaktujte nás : obchod@zoeva.sk

Navštívte špeciálnu vzdelávaciu akciu pre profesionálne 
kozmetičky a masérov. Ukážeme Vám, že aj vo Vašom 
salóne môžete ponúkať rýchle liftingové ošetrenie 
GERnétic „Krásna a žiaduca“ s viditeľnými výsledkami 
a dlhotrvajúcim efektom.

Kde a kedy sa akcia koná
■ Hotel Elizabeth, M. R. Štefánika 2, Trenčín (v blízkosti 

výstaviska),
■ v piatok 15. 3. 2013 od 10 do 14 hodiny (v čase konania 

veľtrhu Beauty Forum Slovakia). 

Program akcie
■ Predstavenie profesionálnej kozmetiky GERnétic, jej 

fi lozofi a a použitie. 
■ Ukážka ošetrenia prípravkami GERnétic. 
■ Odborná kozmetická konzultácia s hlavnou fi remnou 

školiteľkou Alenou Kimlovou. 
■ Oboznámenie sa s produktmi a informácie o obchodnej 

stránke prípadnej spolupráce. 

■ Spoznajte najnovšie trendy 
v ošetrení pleti. 

■ Získate nové a zaujímavé 
informácie zo sveta kozmetiky.

Kozmetická inšpirácia
v trenčianskom hoteli Elizabeth

www.gernetic.sk 

 www.facebook.com/GERnetic.cz

Cena akcie
■ 15 EUR pri platbe vopred. 
Ihneď po obdržaní platby vopred Vám zašleme ako pozornosť 
navyše testovací set. 
Cena zahŕňa odbornú prednášku a informácie, písomné 
materiály, občerstvenie a darček v hodnote 30 EUR.

Je potrebné registrovať sa vopred.
Kapacita miest je obmedzená. Registrujte sa preto, prosím, 
telefonicky 02/591 040 01 alebo e-mailom: 
marta.zaveska@gernetic.cz do 8. 3. 2013.

Na záver celej akcie získate skvelý darček – 
masku Argini v kabinetnom balení. 

■ Dokáže klientkam splniť túžbu po zamatovo hebkej 
pleti a stiahne póry. 

■ Má veľmi priaznivé účinky pri ošetrení začínajúceho 
akné.

■ Zjemňuje a upokojuje pokožku, môže sa použiť pri 
rannom aj večernom ošetrení. 

GERnétic 
je riešenie!

KOZMETIKA GERNÉTIC PONÚKA RAD PRÍPRAVKOV, KTO-
RÉ DOKÁžU PRÍRODNýM SPôSOBOM UPRAVIŤ NEVYVÁ-
žENOSŤ POPRSIA. VýROBE PRÍPRAVKOV PREDCHÁDZAL 
DLHODOBý VýSKUM. ZAKLADATEĽ KOZMETIKY GERNÉ-
TIC DR. ALBERT LAPORTE VYKONAL 720 BIOPSIÍ BUNIEK 
žENSKÉHO VAJEČNÍKA. VýSLEDKOM TýCHTO VýSKUMOV 
BOLO VYTVORENIE REKONŠTITUOVANEJ BUNKY (NOSIČ 
AKTÍVNYCH - VýžIVNýCH LÁTOK) NORMÁLNEHO VAJEČ-
NÍKU. TÁTO BIOTECHNOLOGICKY ZÍSKANÁ BUNKA JE ZÁK-
LADOM ÚČINNýCH LÁTOK PRODUKTOV.

Pôvabný dekolt  
A PRÍŤAžLIVÉ     POPRSIE

Využite	výhodnú	ponuku	a	odporučte	svojim	klientkám	prí-
pravky z prsného programu.

Informujte klientky, že výrobky GERnétic určené na ošetrenie po-
prsia neošetrujú iba povrch pokožky, ale že aktívne látky prenikajú 
do tela. Tento  efekt je možné využiť aj zo zdravotného hľadiska 
- na urovnanie menštruačného cyklu, na odstránenie bolestivej 
menštruácie alebo potlačenie nepríjemných prejavov u žien v kli-
maktériu. 

Dr. Laporte odporúča tieto produkty aj ženám, ktorým sa ne-
darí otehotnieť.

SEINO
Tonikum zložené z výťažkov rastlín (chmeľ, hamamel, ženšen), je 
bohaté na aminokyseliny, vitamíny, stopové prvky a estery mast-
ných kyselín. Má tonizujúce účinky, revitalizuje a spevňuje prsné  
tkanivo, podporuje prekrvenie pokožky a pripravuje kožu na na-
nesenie špeciálnych krémov a sér. Zanecháva príjemný pocit tepla 
a sviežosti. Používa sa pri každom ošetrení poprsia, nanáša sa raz 
alebo dvakrát denne ľahkou aplikáciou na pokožku poprsia i de-
koltu a nechá sa dobre vstrebať.

Dennú aplikáciu tonika SEINO je možné využiť i preventívne 
proti ochabnutiu pŕs alebo pri ošetrovaní dievčenského akné.

ENDO SPÉCIAL+
Vysokoaktívny preparát v ampulke. Obsahuje rastlinné výťažky, 
aminokyseliny, vitamíny, stopové prvky a lipozómy s účinným 
komplexom a vitamínom E, ktorý zachytáva voľné radikály a hyd-
roperoxidy. Prípravok napomáha obnove pružných vlákien, sti-
muluje a vyživuje bunky spodných kožných tkanív. Aktívne látky 
vyživujú bunky vaječníkov a upravujú ich činnosť. Nanášame na 
celé prsia a dekolt pri každom ošetrení v salóne.

MACRO 2000
Krém s výraznými spevňujúcimi a vyrovnávacími účinkami. Obsa-
huje výťažky z rastlín (praslička, myrha, brečtan), vitamíny, stopové 
prvky, aminokyseliny a výťažky z morských rias. Je nevyhnutný pri 
ošetrení dekoltu a poprsia. Optimálne zloženie výrobku pôsobí na 
pružnosť pokožky, povzbudzuje podkožnú svalovinu. 

Zamedzuje predčasnému starnutiu podporných prsných tkanív. 
Nanáša sa v malom množstve na celé poprsie a dekolt po vstreba-
ní tonika SEINO a koncentrátu ENDO SPÉCIAL+.

Prvé výsledky spevnenia pociťuje klientka väčšinou po troch me-
siacoch pravidelnej starostlivosti. Ak pracujete na modelácii (zväč-
šenie) poprsia, starostlivosť musí byť dlhodobá - 12-18 mesiacov.
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PoStuP Salónneho ošetrenia 
POPrSiA A dEKOLTU ŠPECifiCKými PrOdUKTmi:

Seino (tonik) - intenzívna stimulácia, tonizácia, jemné spevnenie.
Aplikujte eflerážou na pokožku chrbta, paží a poprsie vrátane dekol-
tu do úplného vstrebania.

enDo SPÉCial+ (bunkový stimulátor) - intenzívna regenerácia 
spojivového tkaniva, zvýšenie svalového tonusu, obnovenie ko-
lagénových a elastínových vlákien. Pohlcuje voľné radikály a za-
braňuje ich vzniku.
Aplikujte v dávke 2 ml (10-krát stlačte pumpičku) na dekolt a poprsie 
a jemnou eflerážou zapracujte do úplného vstrebania.

MaCro 2000 (krém) - hlboká regenerácia a revitalizácia kože, vy-
pnutie vrások.
Aplikujte eflerážou na pokožku chrbta, paží, poprsie vrátane dekoltu 
až do vstrebania.

MaSQue Mineral (maska) - prášok zmiešajte s teplou vodou, 
vytvorte hmotu o takej hustote, ktorú je možné nanášať špachtľou. 
Aplikujte cez gázu na celý dekolt a poprsie, prekryte obrúskami, dekou 
a nechajte pôsobiť do vychladnutia. Potom masku opatrne zložte.

Seino - pokožku dočistite tonikom.

MaCro 2000 - na záver naneste na celé poprsie a dekolt malé 
množstvo krému.

radi by ste používali kozmetiku GErnétic vo vašom salóne? 
Kontaktujte nás na telefóne 02/591 040 01 
Viac informácií o kozmetike GErnétic na www.gernetic.sk



Oči ako 
krásny šperk

To, ako si líčili oči Egypťanky (a Egypťania), bolo 
mnohokrát zdokumentované. Hlavnú rolu hralo 
práškové rozpustné černidlo, prášok z antimónu 
a ďalších ingrediencií, nanášané na oči v podobe 
linky pretiahnutej okolo okrajov očných viečok. Po-
pri nej však pri líčení hrali veľkú rolu aj farby. Modrá, 
tyrkysová a žltá. Vyrábali sa z prírodných materiá-
lov, zlúčenín olova, prírodných hliniek a železitých 
minerálov. Na budapeštianskej univerzite dokonca 
nedávno preskúmali 39 takýchto zmesí, získaných 
z parížskeho Louvru. Zistili, že táto dekoratívna 
kozmetika obsahuje kryštály dvoch veľkostí zmie-
šaných v rôznom pomere, ktorý určuje štruktúru 
a farbu make-upu. Najmenšie kryštály majú veľkosť 
len niekoľkých desaťtisícin milimetra a sú čiernej 
farby. Najväčšie sú zhruba trikrát väčšie, odrážajú 
viac svetla a vytvárajú žiarivý dojem. 

Ako to tak vyzerá, ani dnešné lesklé, holografické 
a svetlo modulujúce očné tiene nie sú ničím no-
vým pod slnkom… Ďalšie roky a storočia už pou-
žitiu očných tieňov až toľko nepriali. Aj keď si gréc-
ke a rímske ženy tvár líčili, farby na viečka neboli 
príliš rozšírené. Neprial im ani stredovek a vlastne 
ani renesancia. Farebnosť očných viečok sa vrátila 
až v dvadsiatom storočí, aj keď už koncom devät-
násteho sa prípravkom pre zvýraznenie očí veno-
valo niekoľko profesionálnych výrobcov – bolo to 
ale pre divadelné účely. Jedným z nich bola napr. 
firma BOURJOIS, založená v roku 1863. Z divadel-
ných líčidiel sa postupne orientovala aj na výrobu 
kozmetických prostriedkov pre „krásu dám“, ako 
vravel dobový slogan. Skutočnú obľubu a popu-
laritu získali farebné očné tiene začiatkom šesťde-
siatych rokov a ich masovému použitiu sa rýchlo 
začali prispôsobovať aj výrobcovia. 

Farebný prášok, ktorý sa štetcom alebo prstami 
nanášal na viečka, dostal príťažlivú ambaláž. Pre 
pohodlnejšie použitie nahradili sypké tiene púdre 
lisované do tvaru pevných tabletiek, vláčne tyčin-
ky tvarované ako rúž, mäkké ceruzky na oči, špirály 
s jemným štetcom, guľôčkové prípravky a aj také, 
ktoré majú formu tekutých očných liniek. Hitpará-
du obľúbenosti dlhodobo vedú odtiene práškové, 
aj keď svojich milovníkov majú aj tie penové, kré-

mové nebo mastné. Dôležitá nie je ani tak konzis-
tencia ako skôr zvyk a tiež šikovnosť, s akou k líče-
niu žena pristupuje. Mastné a krémové tiene v mi-
nulosti mávali nepríjemnú vlastnosť – usádzali sa 
v záhyboch očných viečok a namiesto jednoliateho 
farebného efektu tak vytvárali sieť čiarok, ktoré oku 
na kráse nepridali. Súčasné krémové a penové tie-
ne vo svojej odľahčenej forme pôsobia na oku ove-
ľa prirodzenejšie a ľahšie sa s nimi pracuje. 

To, že aj dlhšie vydržia, je samozrejmosť. Farebnosť 
používaných tieňov dnes určuje móda a vývoj 
v tomto odvetví dekoratívnej kozmetiky prekonal 
všetky očakávania. Ešte v dvadsiatych rokoch, kedy 
bolo výrazné líčenie očí doménou divadelných 
a neskôr aj filmových herečiek, by si niekto ťažko 
vsadil na to, že zlato, zeleno, strieborno, modro, 
ružovo, fialovo alebo antracitovo nalíčené viečka 
budú úplne bežné a nosiť ich budú ženy prakticky 
kamkoľvek – na cesty, do práce, do telocvične a aj 
na ples.

TRIKY	S TIEŇMI
Hlboké oči: svetlý tieň alebo aj korektor nanesený 
na celé viečko oko rozjasní. Pre zvýraznenie pohľa-
du je nutná aj špirála. 
Padnuté viečka: stredne tmavé alebo tmavé od-
tiene nanesené nad mihalnice zvýraznia mandľo-
vý tvar oka. Tmavší odtieň tieňov prechádza asi do 
jednej tretiny nadočnicového oblúka, farba sa ro-
zotrie od oblúka až k vnútorného kútika oka. Tam 
sa pridá svetlejší odtieň, oči potom budú vyzerať 
ešte väčšie a výraznejšie. 
Výrazné	 viečka: veľkú plochu viečok opticky 
zmenší ilúzia skutočných tieňov – jemne šedý ale-

Každoročne sa módni stylisti 
a tvorcovia trendov rozhodujú, 

či na ženskej tvári zvýrazňovať viac 
pery alebo oči. Ťažká otázka a každý 

si na ňu odpovedá tak trochu 
po svojom. 

Foto: Margaret Astor, 

Dermacol, Lancome, 

Helena Rubinstein, 

Avon, Rimmel, 

Miss Sporty



Kmeňové bunky obsahujú množstvo rastových faktorov, ktoré majú silný omladzujúcí účinok. Rastlinné kmeňové 
bunky použité v kozmetických prípravkoch fungujú na princípe ochrany kmeňových buniek v pokožke. Bojujú proti 
degenerácii tkaniva, takže výsledkom je celkové omladenie a svieži vzhľad našej pokožky. Aj vďaka tejto výraznej re-
generačnej schopnosti je RELIFT VOLUME SÉRUM vhodné taktiež na ošetrovanie menopauzálnej a zrelej pleti. Sérum 
obnovuje aj pružnosť a objem pleti a zároveň výrazne tlmí podráždenie.  

SynCare si pre svoje sérum vybralo madagaskarskú rastlinu Siegesbeckia orientalis. Je to druh z čeľade astrovité, ktorý 
sa našiel na ostrove Maurícius. V minulosti sa rastlina používala na liečenie syfilisu, lepry a ďalších kožných ochorení. Pô-
vodne pochádza z juhovýchodnej Ázie a špeciálne dobre sa jej darí v teplom a vlhkom prostredí. Šťava vyextrahovaná 
z jej listov bola po stáročia používaná v Číne na liečbu reumatických bolestí a aplikuje sa povrchovo na pokožku, pre jej 
upokojujúce a liečivé účinky. Až neskôr sa zistilo, že obsahuje látky podobné kyseline salicylovej . Dnes sa utišujúce a 
zjemňujúce účinky tejto látky používajú prevažne v kozmetike.

Rastlina Siegesbeckia orientalis má úžasnú schopnosť odolávať takmer akýmkoľvek poveternostným vplyvom a tým 
zabezpečuje aj pokožke dokonalú ochranu pred starnutím. Sérum je veľmi ľahko vstrebateľné, neobsahuje parfum 
ani parabény. Pre zvýšenie účinku pri salónnej starostlivosti je možné zapracovanie séra kozmetickým laserom, ultra-
zvukom alebo ionoforézou.

Rastlinné

v kozmetických prípravkoch

Je úžasné pozorovať, ako rýchlo napreduje výskum 

v oblasti kozmetiky, kozmetických  ošetrení a prístro-

jov. Jednými z najúčinnejších látok v modernej koz-

metike je použitie rastlinných kmeňových buniek. 

Keď vezmeme do úvahy, že snaha väčšiny z nás spo-

číva v zachovaní sviežej a zdravej pleti, sú kmeňové 

bunky tou správnou voľbou. Dermokozmetická spo-

ločnosť SynCare túto receptúru použila na výrobu 

unikátneho séra s rastlinnými kmeňovými bunkami 

RELIFT VOLUME SÉRUM.

kmeňové bunky Nové OMLADZUJÚCE SÉRUM  
s rastlinnými kmeňovými bunkami                                                        
RELIFT VOLUME sérum

•	 ľahko vstrebateľné sérum
•	 s rastlinnými kmeňovými bunkami
•	 obnovuje pružnosť a objem pleti
•	 bez parfémov a parabénov

Použitie séra: Aplikujeme 1-2 kvapky 
séra, zapracujeme do pleti a prekryjeme 
krémom alebo pleťovou maskou. 

Pri salónnej starostlivosti môžeme sérum 
zapracovať do pleti pomocou kozmetic-
kého lasera, ultrazvuku, alebo použitím 
galvanického prúdu.

Hlavné účinné látky obsiahnuté v sére: 
extrakt siegesbeckia orientalis, zázvorový 
extrakt, bambucké maslo

SynCare Slovakia, s.r.o., Istrijská 49, 841 07  Bratislava, 
Tel.: 02/6477 8258, mob: 0907 329 350, 0911 175 622, 
e-mail: syncare@syncare.sk, www.syncare.sk
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NEW LOOK
GRAND CENTRUM Topoľčany, 1. poschodie

Škultétyho 6, 955 01 Topoľčany, Slovakia

Nová značka
na slovenskom trhu

Viete, 

Predstavíme vám niekoľko štetcov, ktorými dokážete 
zvládnuť každý druh líčenia. 

KTORÉ ŠTETCE NESMÚ CHÝBAť VO VÝBAVE VIZÁŽISTU?

FOUNDATION-CONCEALER	BRUSH	/	

Praktický duo-štetec vyrobený z taklono-
vých vlákien je ideálny na nanášanie krycích 
produktov ako je tekutý make-up a korektor. 
Pri výbere štetca na podklad dbajte na to, 
aby bol vyrobený zo syntetických vlákien, 
ktoré nevstrebávajú produkty, čím docielite 
dôkladné nanesenie produktu na pokožku. 

Tip vizážistu: na štetec naneste malú vrstvu 
podkladu a ťahavými pohybmi nanášajte od 
stredu tváre smerom von. Na záver uhlaďte 
štetcom jemné chĺpky na tvári smerom dolu. 

POWDER	BRUSH	/	SB106	ZOEVA

Štetec na fixáciu make-upu púdrom. Štetec 
vyrobený z taklonového vlákna je extrémne 
jemný na dotyk a nedráždi ani alergickú po-
kožku.  

Tip vizážistu: naneste púder na štetec, 
oprášte zbytky púdru a krúživými pohybmi 
fixujte make-up. Pri zrelej pokožke môžete 
použiť púder, nanášajte ho však jemným 
vtláčaním púdru do pokožky.

SHADER	BRUSH	/	SB222	ZOEVA

Plochý štetec je určený na nanášanie očných 
tieňov. Existujú rôzne veľkosti a prevedenia 
tohto štetca. Najčastejšie sa používajú prí-
rodné vlasy prípadne taklon. 

Tip vizážistu: veľkosť štetca prispôsobte 
veľkosti oka klientky. Pre krémové očné tie-
ne zvoľte syntetické vyhotovenie, aby štetec 
nevstrebával produkt a tým znížil farebnú 
intenzitu naneseného tieňa.

LINER	BRUSH	/	SB315	ZOEVA

Očné linky sú pri dnešných módnych tren-
doch veľmi obľúbené. Krémové očné linky 
sú trvácnejšie a farebne intenzívnejšie. Na 
nanášanie môžete použiť ergonomicky tva-
rovaný štetec, ktorý uľahčuje nanášanie oč-
nej linky. 

Tip vizážistu: skúste namiesto čiernej lin-
ky použiť jemnejšie farby – pre modrooké 
klientky odporúčam tmavohnedé a bronzo-
vé odtiene a pre zelenooké klientky fialové 
a burgundy odtiene. Na hnedých očiach sa 
nebojte experimentovať.  

Na záver ešte rada na ošetrovanie štetcov: všetky štetce pravidelne umývajte v roztoku vlažnej vody a jemného šampónu 
na vlasy. Krúživými pohybmi zbavte štetec nečistôt a prepláchnite tečúcou vodou. Štetce nechajte vyschnúť vo vodorovnej 
polohe na uteráku.

Zdroj: ZOEVA

STIPPLING	BRUSH	/	SB125	ZOEVA

Pomocou tohto štetca dokážete naniesť 
hodvábne jemné vrstvy make-upu podľa 
želaného stupňa krytia - od jemného až po 
dramatický. Ideálny aj na nanášanie populár-
nych BB krémov /tónovací krém/. Vytvorí na 
pokožke prirodzenú vrstvu bez zbytočných 
nánosov.  

Tip vizážistu: podklad naneste na vrcholky 
bielych vlákien a jemným vklepávaním na-
nášajte produkt na pokožku. Na záver zapra-
cujte podklad do pokožky krúživými pohyb-
mi od stredu tváre smerom von. 

BLUSH	BRUSH	/	SB128	ZOEVA

Štetec na aplikáciu farby na líčka a kontúro-
vanie. Skosený tvar sa perfektne prispôsobí 
tvaru lícnych kostí a vymodeluje rysy bez za-
nechania ostrých farebných prechodov. 

Tip vizážistu: na kontúrovanie tváre pou-
žite matný bronzer prípadne púder. Púder 
by nemal byť omnoho tmavší ako odtieň 
pokožky, inak bude kontúrovanie vyzerať 
“umelo”. 

SOFT	DEFINER	/	SB227	ZOEVA

Oválny štetec vyrobený z kozích vlasov je 
medzi svetovými vizážistami veľmi obľú-
bený. Dá sa použiť pri väčšine techník líče-
nia. Najčastejšie je používaný pri vytvorení 
Smokey Eyes, tzv. dymového líčenia. Rozo-
tiera rovnako dobre práškové, ako aj krémo-
vé očné tiene. 

Tip vizážistu: ak by sa dal zvoliť jeden z naj-
dôležitejších štetcov pri líčení očí, bol by to 
určite tento.

LIP	LINER	/	SB330	ZOEVA

Štetec na líčenie pier je často podceňova-
nou záležitosťou. So štetcom na pery však 
dokážete krásne vymaľovať kontúry pier        
a vyplniť ich rúžom. Štetec by mal mať do-
statočnú pevnosť a zašpicatený koniec. 

Tip vizážistu: Vynechajte kontúrovaciu ce-
ruzku na pery a naneste štetcom len rúž. Rúž 
nanesený týmto spôsobom vyzerá veľmi 
prirodzene. 
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Líder v kozmetickom ošetrení 
expanduje aj na Slovensku.


