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Účes a foto: z kolekce Fantachic 
od italské značky Framesi



Touha nahlédnout do vesmíru a poznat 
mimozemské civilizace je lidstvu vlastní již 

po staletí. Sci-fi filmy a seriály typu 
Metropolis, Flash Gordon nebo Star Wars 

obdivuje už několikátá generace. Trend 
FANTACHIC z kolekce italské značky 

FRAMESI pro tuto sezonu symbolizuje 
procházku časoprostorem a hledání nových 
dimenzí. Představuje báječný svět, který je 
stejně odvážný jako sexy. Žijí v něm ženy 
a muži v oděvech z kovově lesklých látek 

v neutrálních barvách, s chladnými barvami 
vlasů odrážejícími měsíční svit.

  Účesy ze sexy 
galaxie

Móda
Princezny z  této galaxie se odívají do 
duhových barev a stříbrných, zlatých 
a  kovově růžových záblesků světel. 
Některé šaty mohou být i jednoduché, 
kopírují tvar těla a umožňují pohodlný 
pohyb, jsou dlouhé a ušité z  lehkých 
látek, dozdobené královskými nákrč-
níky. Jiné modely se ohlíží do období 
science fiction 80. let a  vyznačují se 
velkými 3D rameny a koženými obleky. 
Každý kousek oděvu se pyšní jedineč-
ným střihem, materiálem či zdobením. 
Kůže je obarvená nastříbrno, s jemnou 
krajkou kontrastují kovové cvočky.

Kolekce
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  Účesy ze sexy 
galaxie

Módní 
doplňky
Bez nich se v tomto trendu 
neobejdete. Boty a tašky jsou 
vyrobené z plexiskla a kůže, 
dvou zdánlivě neslučitelných 
materiálů. Gigantické perly 
nahrazují staré punkové 
cvočky a  hroty. Podpatky 
připomínají malá sochařská 
díla, opasky nošené vysoko 
našly inspiraci ve světě ro-
botů. 

Barevnost
Trendu Fantachic dominují od-
stíny zlaté, obzvláště zesvětlené, 
a  dále různé barvy kovu. Lidé 
zasvěcení do módních trendů 
přenášejí styl Fantachic do běž-
ného života. Konfrontují bu-
doucnost s každodenním ob-
lečením, a ukazují cestu, jak co 
nejlehčeji přijmout tento trend.

Kolekce
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Účesy 
a líčení
Dlouhé geometrické ofiny dominu-
jí účesům kolekce týmu Italian Style 
Energy. Návrhy odhalují charakter 
trendu díky přesným technikám stři-
hů a preciznímu stylingu, růžovozla-
tým tónům a zářivému lesku. Krátké 
účesy působí výrazně, zatímco dlouhé 
zdůrazňují ženskost a něžnost. V ba-
revné paletě převažují barvy stude-
né, ozvláštněné vibrujícím měsíčním 
světlem.

Žena Fantachic volí oslnivé líče-
ní zcela bez chybičky. Záblesky kovu 
zdůrazňují obličej a prozařují čelo, 
lícní kosti a bradu. Energická červená 
rtěnka dodává tomuto perfekcionis-
mu špetku vášně.

Kolekce
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Trendové 
barvy vlasů
Framcolor Glamour, jednoduchá 
barva s ochrannou technologií Pro-
tective Coverage Technology, před-
stavuje dva chladné odstíny spe-
ciálně určené pro trend Fantachic. 
Sladší Golden Rose Blonde (blond 
zlatá růže) a rafinovaná Golden Whi-
te Blonde (blond zlatobílá) jsou per-
fektní pro vytváření jemných kon-
trastů i extrémních fantazií.

Ikona 
účesové módy 
Ikonický účes trendu Fantachic má 
krátkou délku, s geometricky upra-
veným obvodem a hladkým objemem. 
Je ideální volbou pro zaneprázdněnou 
sebevědomou ženu, která se ráda dívá 
do budoucnosti. Barva vlasů vychází 
z fantastického světa záblesků a světel. 
Kadeřníci z týmu Italian Style Energy 
si s ní hravě poradí díky novým odstí-
nům barev Framcolor Glamour.

Účesy: Italian Style Energy 
– Gianni Loda, Marcella Bifulco, 
Sandra Bucalossi, Pino Di Tella, 

Luigi Guerretta, Massimiliano 
Mattina, Davide Moro, Monica 

Odorizzi, Daniele Pavarani, 
Luca Pudda, Silvia Saudelli, 

Mirko Savioli, Giuseppe Spina, 
Nicola Valzania

Make-up: Silvia Dell’Orto
Foto: Framesi
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Účesem č. 1 v kolekci FANTACHIC od italské 
značky FRAMESI je bezesporu tento krátký střih 

s dlouhou přední partií. Blond barva byla vytvořena 
kombinací dvou nových odstínů Golden Rose Blonde 

(blond zlatá růže) a Golden White Blonde (blond zlatobílá).

Ikonická 
blondýnka

Postup
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fall winter collection 2016-17
proposal #1 - icon
CUT

Sectioning.
Apply BY Cutting Lotion (Framesi Color Lover Primer 11) to detangle 
and keep sections moist while cutting. 
SECTION C - Trace a line running along the crown until the ears and 
then go down 3 cm (1¼”) above the occipital bone. 
SECTION B - Trace a line from the vertex in the direction of the ears.
SECTION A - The remaining hair.

1.
SECTION A - Subdivide the section into three subsections as shown in 
the diagram. Now, standing at the opposite side, start cutting the central 
subsection square to 4 cm (1½“), perpendicularly to growth and making 
horizontal partings.

2.
Continue on the side. Using the length created at the mastoid as a guide, 
cut slightly diagonally to the maximum length of 7 cm (2¾“) always 
making horizontal partings.

3.
SECTION B - Making vertical subsections, cut diagonally and 
perpendicularly to growth from the length of section A to the maximum 
length of 11 cm (4¼“). 

4.
SECTION C - Comb the hair toward the face and cut a slightly round 
perimeter joining the external corners of the eyes and the tip of the nose.

5.
Now take the entire section to the right. Cut the subsections until the 
ears vertically and perpendicularly to growth, and then connect the entire 
section to the first cut subsection.
Repeat taking the entire section to the left. 

A

B C

4cm

6.
Standing behind the head, lift the fringe making horizontal subsections 
and remove the excess.

7cm7cm

4cm4cm

4cm

11cm

4cm

Rozdělení vlasů:
Aplikujte BY Cutting Lotion pro snadnější rozčesání vlasů a definici jednotlivých sekcí během stříhání.
Sekce C – Veďte pěšinku podél koruny až po úroveň uší a směrujte ji dolů k bodu 3 cm nad týlem.
Sekce B – Veďte pěšinku od vrcholu hlavy ve směru k uším.
Sekce A – Tvoří ji zbývající část.

Střih
1. Sekce A – Rozdělte 
ji na 3 části, podle obrázku. 
Postavte se na opačnou 
stranu, než budete stříhat. 
Od středu sekce začněte 
odebírat horizontální 
prameny, držte je kolmo 
k růstu a stříhejte 
dohranata v délce 4 cm.

2. Sekce A – Stejným 
způsobem upravte obě 
boční části sekce. Jako 
vodicí pramen používejte 
délku získanou na 
spáncích, odebírejte 
horizontální prameny 
a stříhejte je v mírné 
diagonále až po 
maximální délku 7 cm.

3. Sekce B – Odebí-
rejte vertikální prameny, 
držte je kolmo k hlavě 
a stříhejte v diagonále od 
délky získané v sekci A až 
po maximální délku 11 cm.

4. Sekce C 
– Sčešte vlasy do obličeje 
a definujte obvod lehce 
zaoblenou linií mezi 
vnějšími okraji očí 
a špičkou nosu.

5. Sekce C 
– Přeneste celou sekci 
doprava. Směrujte prameny 
kolmo k růstu a stříhejte 
je až k uším. Pak propojte 
celou sekci s prvním 
ustřiženým pramenem. 
Přeneste celou sekci doleva 
a postup zopakujte.

6. Sekce C – Postavte 
se dozadu za klientku. 
Z patky odebírejte 
horizontální prameny 
a odstřihněte přebytky.
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fall winter collection 2016-17
proposal #1 - icon

COLOR

Decolorize the entire hair to level 10 using Decolor B Cream Plus.

Tone the roots with Framcolor Glamour 8.12.

Tone the lengths with Framcolor Glamour 9.6.

Isolate a half-moon shaped subsection 1 cm (¼“) wide and 
4 cm (1½“) from the front hairline and tone with Framcolor Glamour 
10.35.

SUGGESTED HOME TREATMENT:

Morphosis REPAIR
(FRAMESI COLOR LOVER Moisture Rich)

Apply BY Bodifying Mousse (BY Sparkling Mousse) on wet hair 
and blow dry using a racket brush making the nape flat and adding soft 
volume to the occipital. Create a round volume on the fringe.
Spray BY Flexible Pump Hairspray (BY Mist Hair Spray Light) and 
tousle the proposal using two hair driers (hot and cold).

STYLING

TO CREATE THIS COLOR YOU MAY ALSO USE:

FRAMCOLOR ECLECTIC FRAMCOLOR FUTURA

Decolor B Cream Plus

 Contrasts
8HCE + 8PE

9PE
Use F2001
or Glamour

Decolor B Cream Plus

Contrasts
8C + 8N

10A
Use F2001
or Glamour

FRAMCOLOR 2001

Decolor B Cream Plus

 Contrasts
8NC + 8NP

9P
10NP + 660

(10 g/cc + 1 g/cc)
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Barva
1. Všechny vlasy 
zesvětlete s Decolor B 
Cream Plus až na 
úroveň 10.

2. Tonalizujte vlasy 
u kořínků s Framcolor 
Glamour 8.12.

3. Tonalizujte délky 
s Framcolor Glamour 9.6.

4. Izolujte sekci ve tvaru 
půlměsíce o hloubce 1 cm 
a ve vzdálenosti 4 cm 
od čelní kontury. 
Obarvěte ji s Framcolor 
Glamour 10.35.

Styling:
Na vlhké vlasy aplikujte objemovou pěnu BY Bodifying 
Mousse a vysušte je přes plochý kartáč. Vzadu vlasy 
nenadzdvihujte, nechte je přirozené. Koncům v týlu 
dodejte měkkost. Ofinu vytvarujte dokulata.

Zafixujte vlasy lakem BY Flexible Pump Hairspray 
a vytvořte vzdušný objem pomocí dvou fénů najednou – 
na jednom nastavte teplý vzduch a na druhém studený.

Postup, kresby a foto: Framesi

Doporučená 
domácí péče: 
Morphosis 
REPAIR

Postup



Z
Právě to má ve svém „rodném listě“ vepsáno nová linie 

MORPHOSIS GREEN od italské značky FRAMESI, 
kterou v České republice zastupuje společnost Italy 

Style Linea. Její přípravky obsahují pečlivě vybrané, 
výhradně přírodní ingredience, a jsou baleny 

v ekologicky udržitelných obalech.

 rozena 
     z přírody

Životní styl, který je v souladu s příro-
dou, udržitelností a wellness. To je to, 
co lidé nejvíce chtějí. Pojem GREEN 
(zelený) je oblíbený, protože lidé jsou 
přesvědčeni, že takto označený pro-
dukt je spolehlivý a má vysokou kvalitu. 
Značka Framesi se na základě hloub-
kových studií rozhodla vstoupit na trh 
se „zelenou“ linií MORPHOSIS GREEN. 
Obsahuje šampon pro každodenní po-
užití, hydratační masku a přírodní olej 
na vlasy s  99% obsahem přírodních 
složek. Řada je určena pro klienty, kteří 
požadují „zelenou“ kosmetiku, ale sou-
časně spoléhají na doporučení profe- 
sionálních kadeřníků. Přípravky ne- 
obsahují lepek, SLES, PEG, PPG, silikon, 
vazelínu, parabeny a barviva.

Složení:
Výtažek z  oliv (hydrolyzát) – bio-olej 
získaný zkapalněním bez použití roz-
pouštědel má certifikovaný organický 
původ. Antioxidační efekt, který olivy 
mají, byl proměněn do ještě aktivnější 
formy díky biotechnologickému pro-
cesu.
Výhody: Antioxidační schopnost vý-
tažku má vyšší stabilitu a efektivitu než 
vitamin C.
Olej ze semínek mučenky (passiflora 
incarnata) – lehký olej s  hedvábnou 
texturou a obsahem hojného množství 
kyseliny linolové a esenciálních mast-
ných kyselin.
Výhody: Tonalizuje, změkčuje a  pod-
poruje pružnost vlasového vlákna. 
Chrání před ztrátou hydratace.
Acetát vitaminu E – vedlejší produkt 
vitaminu E

Výhody: Chrání před stresem vlivem 
oxidace, má proto excelentní efekt 
proti stárnutí.
Guarová guma – komplex sacharidů 
(rozpustná vláknina) získaných z gua-
rových semínek stromu působí jako 
šetrný, ale silný kondicionér.
Výhody: Chrání vlasy před poškoze-
ním mechanickými vlivy (česání) a ne-
gativními vlivy okolního prostředí. Vý-
sledkem jsou měkčí a lépe rozčesatelné 
vlasy.
Bambucké máslo – tuk extrahovaný ze 
semen máslovníku afrického.
Výhody: Změkčuje vlasy, dodává jim 
lesk a hydrataci, zjemňuje vlasovou 
pokožku.
Kondicionéry-kationty – látky získané 
z  rostlin jsou kompletně obnovitelné, 
bez rozpouštědel a velmi snadno bio-
logicky rozložitelné.
Výhody: Změkčují vlasy a  vytvářejí 
ochranný film na povrchu vlasového 
vlákna.
Zklidňující olej (Isoamyl Cocoate) – 
přírodní zvlhčující olej, 100% rostlin-
ného původu, eko-friendly, získaný 
biotechnologickými procesy.
Výhody: Dodává vlasům výživu, 
lehkost, hedvábnost bez mastného 
efektu.

Vůně:
Linie Morphosis je věrná středozem- 
ské tradici, proto vůně produktů při-
pomíná typické středozemní rostliny 
a byliny. Přírodní esenciální oleje (le-
vandule, eukalyptus, rozmarýn a šal-
věj) zahalují jemnou, ale rozhodnou 
vůní, povzbuzující energii a wellness.

Obaly:
Jsou vyrobené z  bioplastu (rostlinné-
ho plastu), který má nízkou ekologic-
kou zátěž. Získávají se z cukrové třtiny 
a jsou 100% recyklovatelné, připravené 
dostát logu I´M GREEN.
 
Přípravky:
ŠAMPON GREEN PRO 
KAŽDODENNÍ POUŽITÍ 
(Green Daily Shampoo, 250 ml)
Je určený pro všechny typy vlasů, vhod-
ný i pro každodenní použití. Obsahuje 
přes 98 % přírodních složek, je per-
fektní pro klienty požadující hydratač-
ní, profesionální šampon šetrný k vla-
sové pokožce.
Aktivní látky: olej ze semínek mučen-
ky, olivový extrakt, vitamin E, guarová 
guma
Způsob použití: Naneste na vlhkou 
vlasovou pokožku a po délkách vlasů, 
jemně promasírujte. Poté opláchněte 
a v případě potřeby postup opakujte.

HYDRATAČNÍ MASKA GREEN 
(Green Moisturizing Mask, 200 ml)
Maska s  hydratačním a  revitalizač-
ním efektem obsahuje přes 98 % pří-
rodních složek. Zajišťuje nejen roz-
česatelnost a ovladatelnost vlasů, ale 
i  zářivost, měkkost a  zdravý vzhled. 
Působí proti statické elektřině a kre-
patění vlasů.
Aktivní látky: olej ze semínek mučen-
ky, olivový extrakt, bambucké máslo, 
vitamin E, guarová guma
Způsob použití: Naneste na vlasy vy-
sušené ručníkem, nechte působit  
5–15 minut a poté pečlivě opláchněte.
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Z rozena 
     z přírody

PŘÍRODNÍ OLEJ NA VLASY GREEN
(Green Oil Infusion, 90 ml)
Ochranný olej s obsahem přes 99 % slo-
žek přírodního původu obnovuje zdraví 
vlasu, dodává lesk a hedvábnou jemnost. 
Zamezuje tvorbě statické elektřiny.
Aktivní látky: olej ze semínek mučen-
ky, rostlinný olej (Isoamyl Cocoate), 
vitamin E
Způsob použití: Nastříkejte do vlhkých 
vlasů, jemně vmasírujte a  poté vlasy 
vysušte. Budou lépe rozčesatelné a vy-
živené. Aplikovat lze i po stylingu pro 
podporu lesku a měkkosti.

Text a foto: Italy Style Linea

 LINDA 81

Novinky


