AKADEMIE FRAMESI

KADEŘNICKÉ
VZDĚLÁVACÍ
PROGRAMY
9–11/2019

TRENDOVÉ STŘIHY
FASHION CUT ENERGY krok po kroku
Jednodenní workshop – cvičná hlava
24. 9. 2019
Staňte se prvními kadeřníky u nás, kteří uvidí a naučí se
módní účesy navržené pro sezónu podzim a zima 2019/20.
Tvůrcem této dynamické a mladistvé italské kolekce je
tým Italian Style Energy. Nejlepší návrhy si vyzkoušíte krok
po kroku na cvičné hlavě.

PROGRAM

Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 17 hod)
• Realizace 3 účesů kolekce podzim-zima
2019/20 na cvičné hlavě

LEKTOR

Gigi Guerretta

CENA: 2.700 Kč / 106 €

Cena obsahuje: kurzovné na 1 den, 1 cvičná
hlava, lehký oběd, coffee break, certifikát,
manuál účesů STEP BY STEP.

POMŮCKY

S sebou si přineste: nůžky, břitvu, elektrický
střihací strojek, kartáče, hřebeny, fén, pinety.
Pomůcky zajištěné akademií: produkty Framesi,
zástěra, rozprašovač.

OD/BARVENÍ VLASŮ
PERFECT COLOR

DOKONALÁ BLOND

17. 9. 2019 • 26. 11. 2019

14. 9. 2019 • 23. 11. 2019

Můžete využívat jednoduché techniky barvení vlasů nebo tvořit téměř
umělecká díla, ale vždy musí být barva PERFEKTNÍ A BEZCHYBNÁ. S tímto
cílem jsme uspořádali seminář zaměřený na techniky barvení vlasů, zásady
a nejčastější chyby, kterých je třeba se vyvarovat, a to i v souvislosti s krytím
šedin. Ujasníme vlastnosti a využití jednotlivých typů barev. Pokud s nějakou technikou či odstínem „bojujete“, připravte si své otázky právě na tento
seminář. Uvidíte praktické ukázky barvení modelek a budete-li mít chuť,
můžete se do práce také zapojit.

Většina módních účesů vyžaduje jednu z odbarvovacích technik. Přijďte
mezi naše technology a dozvíte se, jak vybrat vhodný produkt pro konkrétní techniku a vytěžit z něj maximum, jak dosáhnout přesný výsledek odbarvení, bez nežádoucích reflexů a se zachováním kvality vlasů. Současná
móda se bez odbarvení neobejde. Důkaz? 88 % dámských účesů Framesi
pro tuto sezonu používá odbarvovací techniku.

PROGRAM

PROGRAM

LEKTOŘI

LEKTOŘI

Jednodenní seminář – s ukázkou technik

Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 16 hod)
• Propojení módy, jednotlivých barvicích technik a produktů
• Řešení problémů při barvení
• Problematika krytí šedin
• Diskuze ohledně vaší praxe
práce s barvami
• Obchodní využití barvení vlasů

Hana Puklová a Michal Červený

CENA: 980 Kč / 39 €

Cena obsahuje: kurzovné na 1 den,
lehký oběd, coffee break, certifikát.

Jednodenní seminář – s ukázkou technik

Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 15 hod)
• Odbarvovací techniky
• Získání přesných výsledků
• Produkty Framesi pro zesvětlení/odbarvení vlasů
• Řešení problémů

Sebastian Nemi a Martina Šimková

CENA: 980 Kč / 39 €

Cena obsahuje: kurzovné na 1 den,
lehký oběd, coffee break, certifikát.

OD/BARVENÍ VLASŮ
VYMÝVÁNÍ BARVY, NÁSLEDNÉ
BARVENÍ A TONALIZACE

TECHNIKY BARVENÍ,
BALAYAGE, STÍNOVÁNÍ

Jednodenní seminář s ukázkou technik

Jednodenní seminář s ukázkou technik

15. 10. 2019

25. 11. 2019

Přechod z tmavé na světlou barvu a čištění nežádoucích pigmentů/
reflexů ve vlasech patří mezi nejnáročnější kadeřnické úkony. Někdo
se s nimi potýká, ale po tomto semináři to nebude váš případ, protože
si s postupem budete vědět rady. Vysvětlíme jednotlivé kroky včetně
principu vymývání barvy, zastavíme se u rozdílu mezi vymýváním
a zesvětlením a postup v praxi uvidíte i na modelkách.

Čtyři nejúčinnější techniky můžete sledovat během barvení modelek.
K čemu kterou metodu využít? Například balayage působí velmi
přirozeně a klientka při ní nemusí řešit odrosty jako u běžného
barvení, proto ji klientky mají tolik rády. Výhody a postupy dalších
technik odhalíte na tomto semináři.

PROGRAM

PROGRAM

LEKTOŘI

LEKTOŘI

CENA: 980 Kč / 39 €

CENA: 980 Kč / 39 €

Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 16 hod)
• Vymývání barvy
• Následné barvení a tonalizace
• Rozdíly vymývání barvy a zesvětlení

Hana Puklová a Michal Červený

Cena obsahuje: kurzovné
na 1 den, lehký oběd,
coffee break, certifikát.

BARVY FRAMESI
A TECHNIKY BARVENÍ
Dvoudenní workshop – barvení modelek
20. – 21. 11. 2019
Staňte se mistry v barvení vlasů s Armandem Petracci, odborníkem
italského týmu Framesi v oblasti vlasových barev.
Během barvení modelek se naučíte se barvicí/zesvětlovací techniky
volné ruky. Hodit se budou nejen na barvení dlouhých vlasů. Seznámíte
se s pomůckami, které práci urychlí nebo zlepší. Např. kartáč nebo vata.
Podrobné vysvětlení vlastností a principu jednotlivých druhů barev
Framesi je neoddělitelnou součástí tohoto workshopu.

PROGRAM

Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 17 hod)
• Móda a barvicí techniky FREE HAND
• Produkty a techniky barvení
• Řešení problémů při barvení

LEKTOŘI

Armando Petracci

CENA: 5.400 Kč / 212 €

Cena obsahuje: kurzovné na 2 dny, zajištění
modelek, 2x lehký oběd, 2x coffee break, certifikát.

POMŮCKY

S sebou si přineste: kartáče, hřebeny, hřeben se špičkou, fén, pinety.
Pomůcky zajištěné akademií: produkty Framesi, barvicí zástěra, pomůcky
na barvení vlasů, rozprašovač.

Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 16 hod)
• Míchání barev
• Produkty a techniky barvení, včetně free hand
• Balayage a stínování
• Ukázka technik barvení na modelkách

Hana Puklová a Adele Divišová

Cena obsahuje: kurzovné
na 1 den, lehký oběd,
coffee break, certifikát.

TVAROVÁNÍ ÚČESU
DOKONALÁ
FOUKANÁ

SPOLEČENSKÉ A SVATEBNÍ
ÚČESY – KOLEKCE 2019

Jednodenní workshop – cvičná hlava

Jednodenní workshop – cvičná hlava

8. 10. 2019

14. 10. 2019

Foukání vlasů lze využít jako šetrnou metodu tvarování. Připomeneme si
zásady zachování kvality vlasů, současně se správnou technikou foukání
v praxi na zapůjčené cvičné hlavě. Vysvětlíme i výběr vhodných pomůcek
a zájemci si budou moci v praxi vyzkoušet různé typy kartáčů Y.S. PARK.

Svatba, ples, výročí či večírek jsou příležitosti, při kterých si každá žena
přeje zazářit. Věra Škraňková, specialistka na tvorbu společenských
výčesů, vás naučí čtyři rozdílné výčesy – hladký, vlnitý, s podložkou
i bez ní. Realizaci si vyzkoušíte na zapůjčené cvičné hlavě.

PROGRAM

PROGRAM

Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 17 hod)
• Správný technologický postup foukání v praxi
• Zamezení poškození vlasů
• Pomůcky pro ulehčení práce

LEKTOŘI

Hana Puklová a Michal Červený

Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 17 hod)
• Realizace 4 výčesů na cvičné hlavě

LEKTORKA

Věra Škraňková

CENA: 1.350 Kč / 53 €

CENA: 1.350 Kč / 53 €

Cena obsahuje: kurzovné na 1 den,
zapůjčení cvičné hlavy, lehký oběd,
coffee break, certifikát.

POMŮCKY

S sebou si přineste: kartáče,
hřebeny (i se špicí), fén, pinety.
Pomůcky zajištěné akademií:
produkty Framesi, kartáče, zástěra,
rozprašovač.

SPOLEČENSKÉ ÚČESY
Jednodenní seminář – s ukázkou na modelkách
5. 11. 2019
Jednoduché techniky a metody, se kterými lze pracovat během
vlastní kreativní tvorby společenských a formálních účesů.

PROGRAM

Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 16 hod)
• Realizace výčesových technik na modelkách

LEKTOŘI

Michal Červený

CENA: 980 Kč / 39 €

Cena obsahuje: kurzovné
na 1 den, lehký oběd,
coffee break, certifikát.

Cena obsahuje: kurzovné na 1 den,
zapůjčení výčesové hlavy, lehký
oběd, coffee break, certifikát.

POMŮCKY

S sebou si přineste: kartáče, hřebeny
(i se špicí), fén, žehličku střední šířky,
žehličku krepovací, skřipce, vlásenky,
pinety, malé gumičky a podložky,
popř. příčesky nebo krepované
prameny.
Pomůcky zajištěné akademií:
produkty Framesi, zástěra,
rozprašovač na vodu.

OŠETŘENÍ VLASŮ
OŠETŘENÍ VLASŮ
A VLASOVÉ POKOŽKY
Jednodenní seminář s ukázkou ošetření
4. 11. 2019
Víte, kolik lidí řeší problémy s vlasy? Například jenom padání vlasů
zasahuje 80 % mužů a 50 % žen nad 50 let. Naučte se reagovat
na dotazy vaší klientely a sestavit program pro ošetření obtíží s vlasy
a vlasovou pokožkou. Mezi nejčastější otázky patří: jak se starat
o jemné vlasy, co s podrážděnou vlasovou pokožkou nebo lupy,
padání vlasů.

PROGRAM

Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 16 hod)
• Analýza a řešení nejběžnějších problémů s vlasy a vlasovou
pokožkou včetně padání vlasů
• Představení a kombinace produktů Morphosis
• Základní informace o složení vlasu a vlasové pokožky
• Praktická ukázka efektu ošetření

LEKTORKA

Hana Puklová

CENA: 980 Kč / 39 €

Cena obsahuje: kurzovné na 1 den,
lehký oběd, coffee break, certifikát.

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY
• Hammerlová Jaroslava
777 714 254 | hammerlova@beautyservis.cz
• Janči Martina
733 710 564 | janci@beautyservis.cz
• Klosowicz-Mandlíková Jana
775 857 930 | klosowicz@beautyservis.cz
• Krejčiříková Michala
775 857 938 | krejcirikova@beautyservis.cz
• Lančová Nikol
733 616 011 | nlancova@beautyservis.cz
• Lančová Silvie
777 141 244 | lancova@beautyservis.cz
• Moudrá Alena
777 714 253 | moudra@beautyservis.cz
• Hrudová Lenka
777 106 780 | hrudova@beautyservis.cz
• Procházková Vladimíra
775 857 933 | prochazkova@beautyservis.cz
• Tanhäuserová Martina
777 600 791 | tanhauserova@beautyservis.cz

• Ing. Jarmila Bajáková
0917 112 602 | bajakova@beautycosmetic.sk
• Ivan Kalivoda
0917 112 604 | kalivoda@beautycosmetic.sk
• Martina Priškinová
0917 112 603 | priskinova@beautycosmetic.sk
• Erika Varechová
0917 112 601 | varechova@beautycosmetic.sk

PODMÍNKY PRO NÁKUP SEMINÁŘE
1. MOŽNOST

Platba
plné ceny
za školení

2. MOŽNOST

+

Odběr
zboží*

nebo

Doplatek
v hotovosti

* ODBĚR ZBOŽÍ = uhrazený nákup (v ZVOC nebo v akci označené
dle tabulky, ceny včetně DPH).
Platí výhradně na produkty Framesi: barvy, oxidanty, melíry, styling, ošetření, neplatí pro pomůcky.
1. MOŽNOST

2. MOŽNOST

1. MOŽNOST

2. MOŽNOST

Cena
školení

Odběr
zboží
v ZVOC

Odběr zboží v akci
označené    
nebo kombinace

Platba
hotově při
odběru zboží

Cena
školení

Odběr
zboží
v ZVOC

Odběr zboží v akci
označené    
nebo kombinace

Platba
hotově při
odběru zboží

5 400 Kč

27 000 Kč

31 500 Kč

1 400 Kč

212 €

1 059 €

1 236 €

55 €

13 500 Kč

15 700 Kč

700 Kč

106 €

530 €

616 €

28 €

1 350 Kč

5 700 Kč

6 700 Kč

500 Kč

53 €

224 €

263 €

20 €

980 Kč

3 900 Kč

4 600 Kč

400 Kč

39 €

153 €

181 €

16 €

2 700 Kč

nebo

nebo

TECHNOLOGICKÝ TÝM FRAMESI
ČR & SR

ZAHRANIČNÍ KADEŘNÍCI

SEBASTIAN NEMI
Sebastian působí jako Country technical manager pro ČR, proto ho ze seminářů velmi dobře znáte. Vlastní salon Sirrah Natura v Mladé Boleslavi a v luxusním
pražském salonu Royal Beauty & Spa pracuje na pozici hair stylist master.
Sebastian Nemi – hair stylist

GIGI GUERRETTA
Člen týmu Italian Style Energy, který připravuje 2x ročně návrhy fashion účesů,
zaměřené na odvážnější módu.
Gigi Guerretta

MICHAL ČERVENÝ
Michal je majitelem pražského salonu Michelangelo a kadeřníkem s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Řadí se k velkým fanouškům účesů určených na
svatby a formální příležitosti.
ADELE DIVIŠOVÁ
Adele vede salon Adele Divišová v Českých Budějovicích. Nejvíce ji baví práce
s barvami, jak je vidět i na jejím velmi inspirativním facebookovém profilu.
ADELE DIVIŠOVÁ HAIRSTYLIST

ARMANDO PETRACCI
Armando jako hlavní manažer technického týmu Framesi dohlíží na testování
nových produktů v praxi a jejich využití na trhu. Vlasové barvy a barvicí techniky
proto zná do posledního detailu.
Armando Petracci

Tlumočení do češtiny u zahraničních lektorů je samozřejmě zajištěno.

HANA PUKLOVÁ
Hana je majitelkou salonu Hair Studio In v Prostějově. Na seminářích se od ní
vždy dozvíte hodně cenných informací, protože se o věci zajímá do hloubky a
teorii propojuje s praxí.

VĚRA ŠKRAŇKOVÁ
Kadeřnice a vizážistka se specializací na svatební a společenské účesy. Má
velké úspěchy v kadeřnických soutěžích: 1. místo v pánské i dámské kategorie
na Mistrovství republiky PROFI HAIRCUP 2008, 2. místo v HAIRMASTER 2017,
finalistka INSPIRACE v posledních 4 letech a CREATIVE IMAGE TEAM 2016.
kadeřnice a vizážistka Věra Škraňková

MÍSTO KONÁNÍ ITALY STYLE ACADEMY v Praze
Akademie je umístěna přímo proti Hlavnímu nádraží v Praze.
Popis najdete na webu: italystyle.cz/akademie
(Ubytování není součástí ceny a každý účastník si ho zajišťuje sám).

STORNO PODMÍNKY
V případě storna a neúčasti na školení méně než 14 dní před termínem
je platba školení nevratná. V případě storna více než 14 dní před
termínem je možné platbu školení převést na jiný termín školení.

ITALY STYLE LINEA, s.r.o.
Opletalova 958/27, 110 00 Praha 1
Objednávky, kontakt: Na Ostrově 1165, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 539 051, 777 714 244, 602 378 476, info@italystyle.cz

Beauty Cosmetic s. r. o.
Vrančovičova 1200/2, 841 03 Bratislava
0917 112 601
info@beautycosmetic.sk

www.framesi.cz

www.framesi.sk

SF-ac201909

MARTINA ŠIMKOVÁ
Martina se věnuje kadeřnické práci téměř 20 let. Pracuje v salonu Sirrah Natura
na pozici Hair Designer and Colorist. Nejvíce ji baví střihy, foukaná a blond
odstíny, přičemž znalost melírovacích technik si prohloubila v samém srdci
módy - v Paříži.
Márty Šimek hairstylist

Framesi CZ a SK

