
AKADEMIE 
FRAMESI

NABÍDKA KADEŘNICKÝCH 
WORKSHOPŮ A SEMINÁŘŮ

PoDzIM 2017



PRÁCE S BARVAMI

TECHNIKY BARVENÍ, 
BALAYAGE,
STÍNoVÁNÍ

CÍL WoRKSHoPU
Cílem workshopu je získat jistotu při náročnějších 
technikách barvení, bez nichž se v současné 
době žádný lepší salon neobejde. Vyzkoušejte 
si je na vlasech námi zajištěných modelek. A pak 
rozšiřte své služby o efekty, které budou vaše 
klientky milovat.

PRoGRAM 
zahájení v 10 hod (ukončení cca v 17 hod)
•	 Techniky	barvení	
•	 Balayage
•	 Stínování

Jednodenní workshop 
– barvení modelek

CENA

2.700 Kč / 100 €
Cena obsahuje: kurzovné na 1 den, zajištění 
modelek, lehký oběd, coffee break, certifikát.

PoMŮCKY

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

LEKToRKY HANA PUKLoVÁ 
a ADELE DIVIŠoVÁ 
Obě	jsou	členkami	technologického	
týmu Framesi pro ČR a SR a velmi 
zkušené v barvení vlasů. Dokáží
vytvořit nekonečné množství efektů 
a odstínů. Hana je majitelkou salonu 
Hair Studio In v Prostějově, Adele
vede salon Adele Divišová v Českých 
Budějovicích.

23. 10. 2017 

Hana Puklova

Adele Divišová hairstylist

CoLoRMETRIE
Jednodenní seminář – teorie

CÍL SEMINÁŘE
Upevnění / zdokonalení znalostí v oblasti 
colormetrie v návaznosti na práce s barvami 
Framesi

PRoGRAM	–	POSTUPY	A TECHNIKY	
BARVENÍ VLASŮ
zahájení v 10 hod (ukončení cca v 14 hod)
Snadné postupy barvení a tonalizace vlasů. 
Správná aplikace a fixace barvy, krytí šedin, 
výběr vhodných přípravků a osvojení si 
správných	technologických	postupů	při	práci	
s barvami.

PRoGRAM	–	POKROČILÉ	POSTUPY	
A TECHNIKY	OD/BARVENÍ	VLASU
zahájení v 10 hod (ukončení cca v 14 hod)
Zdokonalení práce s blond odstíny, pokročilé 
techniky barvení, primární a sekundární 
barvy,	míchání	odstínů,	hra	s pigmenty,	
stahování	barev,	předpigmentace	apod.

16. 9. 2017
POSTUPY	A TECHNIKY	BARVENÍ	

23. 9. 2017
POKROČILÉ	POSTUPY	A TECHNIKY	
OD/BARVENÍ VLASU

CENA

490 Kč / 19 €
Cena obsahuje: kurzovné na 1 den.

LEKToR SEBASTIAN NEMI
Sebastian je již 10 let členem 
technologického	týmu	Framesi	
ČR a SR, proto ho dobře znáte 
jako lektora seminářů Framesi. 
Je majitelem salonu  Sirrah Na-
tura v Mladé Boleslavi a působí 
jako hair stylist master v luxus-
ním pražském salonu Royal 
Beauty & Spa.

SEBASTIAN NEMI – hair stylist

CÍL WoRKSHoPU
•	 Zdokonalení	práce	s barvami	
•	 Barvicí	techniky	
•	 Znalost	produktů	Framesi	pro	od/barvení	vlasů
•	 Obchodní	využití	barvicích	technik	

PRoGRAM
zahájení v 10 hod (ukončení cca v 17 hod)
•	 Móda	a barvicí	techniky
•	 Produkty	Framesi
•	 Techniky	barvení	Framesi
•	 Řešení	problémů	při	barvení
•	 Umíte	skvěle	barvit,	ale	co	s tím	dál?	

CENA

6.900 Kč
cena pro klienty Framesi 5.400 Kč
zdarma při nákupu zboží za 18.000 Kč VOC *

256 €
cena pro klienty Framesi 200 €
zdarma při nákupu zboží za 667 € VOC *

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

PoMŮCKY

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

CoLoR ATELIER
Dvoudenní workshop 
– barvení modelek

6.–7. 11. 2017 
27.–28. 11. 2017

LEKToR 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

TECHNIKY BARVENÍ, 
BALAYAGE,
STÍNoVÁNÍ

CÍL SEMINÁŘE
Představíme a vysvětlíme vám náročnější 
techniky barvení, které jsou v současné době 
hitem	ve vlasové	módě.	Lektorky	je	předvedou	
na vlasech modelek.

PRoGRAM 
zahájení v 10.30 hod (ukončení cca v 17 hod)
•	 Techniky	barvení	
•	 Balayage
•	 Stínování

Jednodenní seminář 

CENA

980 Kč / 36,30 €
Cena obsahuje: kurzovné na 1 den, lehký oběd, 
coffee break, certifikát.

LEKToRKY HANA PUKLoVÁ 
a ADELE DIVIŠoVÁ 
Obě	jsou	členkami	technologického	
týmu Framesi pro ČR a SR a velmi 
zkušené v barvení vlasů. Dokáží
vytvořit nekonečné množství efektů 
a odstínů. Hana je majitelkou salonu 
Hair Studio In v Prostějově, Adele
vede salon Adele Divišová v Českých 
Budějovicích.

22. 10. 2017 

Hana Puklova

Adele Divišová hairstylist

PropagaceNB
Razítko

PropagaceNB
Textové pole
7. 10. 2017 - změna 



* ZA NÁKUP	ZBOŽÍ	SE	POVAŽUJE:	Výhradně	výrobky	Framesi	ve VOC	včetně	DPH:	barvy,	oxidanty,	melíry,	styling,	ošetření,	neplatí	pro	pomůcky,	akční	či	výprodejové	zboží.	
Minimální hodnota jedné objednávky je 2000 Kč / 75 EUR. Nákup musí být dokončen 14 dní před zahájením semináře.

VÝČESY A STŘIHY

FILozoFIE STŘIHŮ 
& FASHIoN CUT

FILozoFIE STŘIHŮ 
PRo PoKRoČILÉ 
& FASHIoN CUTDvoudenní workshop – cvičné hlavy

Dvoudenní workshop – cvičné hlavy

CÍL WoRKSHoPU
•	 Stát	se	tvůrcem	módy	prostřednictvím	efektivních,	rychlých	

a přesných technik střihu
•	 Znalost	a práce	se	střihy	Framesi	
•	 Umění	vhodně	nabídnout	trendový	účes	svému	klientovi

CÍL WoRKSHoPU
•	 Stát	se	tvůrcem	módy	prostřednictvím	efektivních,	rychlých	

a přesných technik střihu, se kterými jste se již seznámili 
během workshopu techniky střihů Framesi

•	 Znalost	a práce	se	střihy	Framesi	
•	 Umění	vhodně	nabídnout	trendový	účes	svému	klientovi

PRoGRAM
zahájení v 10 hod (ukončení cca ve 17 hod)
1. den – filozofie střihu, techniky střihů potřebné pro realizaci 

trendových	účesů	
2.	den	–	realizace	střihů	trendových	účesů	pro	jaro-léto

PRoGRAM
zahájení v 10 hod (ukončení cca ve 17 hod)
1. den – filozofie střihu, pokročilé techniky střihů potřebné pro 

realizaci	trendových	účesů	
2.	den	–	realizace	střihů	trendových	účesů	pro	jaro-léto

CENA

6 900 Kč
cena pro klienty Framesi 5 400 Kč
zdarma při nákupu zboží za 22 000 Kč VOC *

256 €
cena pro klienty Framesi 200 €
zdarma při nákupu zboží za 815 € VOC *

Cena obsahuje: kurzovné na 2 dny, 2 cvičné hlavy, lehký oběd, 
coffee break, certifikát.

CENA
6 900 Kč
cena pro klienty Framesi 5 400 Kč
zdarma při nákupu zboží za 22 000 Kč VOC *

256 €
cena pro klienty Framesi 200 €
zdarma při nákupu zboží za 815 € VOC *

Cena obsahuje: kurzovné na 2 dny, 2 cvičné hlavy, lehký oběd, 
coffee break, certifikát.

PoMŮCKY

S sebou si přineste: nůžky, břitva, elektrický střihací strojek, 
kartáče, hřebeny, fén, rozprašovač na vodu, pinety.
Pomůcky zajištěné akademií:	každý	účastník	obdrží	2	cvičné	
hlavy,	produkty	Framesi,	manuál	kolekce	účesů	STEP	BY	STEP.

PoMŮCKY
S sebou si přineste: nůžky, břitva, elektrický střihací strojek, 
kartáče, hřebeny, fén, rozprašovač na vodu, pinety.
Pomůcky zajištěné akademií:	každý	účastník	obdrží	2	cvičné	
hlavy,	produkty	Framesi,	manuál	kolekce	účesů	STEP	BY	STEP.

LEKToR GIUSEPPE PATTI
Giuseppe je již od roku 1990 členem týmu 
kadeřníků Framesi, který vytváří 2x ročně 
návrhy	trendových	účesů.	Perfektně	zná	
všechny pracovní metody, které byly ve Framesi 
vymyšleny, rád experimentuje s barvami a střihy. 

LEKToR GIUSEPPE PATTI
Giuseppe je již od roku 1990 členem týmu 
kadeřníků Framesi, který vytváří 2x ročně 
návrhy	trendových	účesů.	Perfektně	zná	
všechny pracovní metody, které byly ve Framesi 
vymyšleny, rád experimentuje s barvami a střihy. 

30. – 31. 10. 2017 

20.–21. 11. 2017

SPoLEČENSKÉ ÚČESY 
Jednodenní workshop – cvičná hlava

CÍL WoRKSHoPU
Na cvičných hlavách si vyzkoušíte a osvojíte si několik 
společenských	účesů	a technik	jejich	tvorby.

PRoGRAM
zahájení v 10 hod (ukončení cca ve 17 hod)

CENA

2.900 Kč / 108 €
Cena obsahuje: kurzovné na 1 den, zapůjčení jedné 
výčesové cvičné hlavy, lehký oběd, coffee break, certifikát.

PoMŮCKY

S sebou si přineste: kartáče, hřebeny, hřeben se špicí, 
fén, žehlička střední šířky, žehlička krepovací, skřipce, 
vlásenky, pinety, rozprašovač na vodu, popř. příčesky 
nebo krepované prameny.
Pomůcky zajištěné akademií: produkty Framesi, pomůcky 
na barvení vlasů.

LEKToRKA SIMoNETTA MASIERo
Simonetta je vícenásobná mistryně světa 
v účesové	tvorbě.	Působí	jako	ambasadorka	
týmu Italian Style Framesi, proto pravidelně 
navštěvuje různé země, kde představuje 
nové	účesové	trendy	Framesi.	Je	součástí	
týmu	stylistů	modelek	během	módních	
přehlídek světových značek (Roberto Cavalli, 
Dolce&Gabbana, Prada nebo Diesel). 

19. 9. 2017 

Essere Parrucchieri

Effetti Capelli

Effetti Capelli
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Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
tel. 0907 969 878
info@beautycosmetic.sk

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

MÍSTo KoNÁNÍ

INFoRMACE A PŘIHLÁŠKY

•	 Semináře	se	konají	v 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.

•	 Jaroslava	Hammerlová 
777 714 254 | hammerlova@beautyservis.cz

•	 Janči	Martina 
733 710 564 | janci@beautyservis.cz

•	 Klosowicz-Mandlíková	Jana 
775 857 930 | klosowicz@beautyservis.cz

•	 Kočí	Luboš 
775 857 938 | koci@beautyservis.cz

•	 Lančová	Nikol 
733 616 011 | nlancova@beautyservis.cz

•	 Mikulecká	Alena 
603 155 130 | mikulecka@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

•	 Zahálková	Pavla 
775 857 932 | zahalkova@beautyservis.cz

www.framesi.cz www.framesi.skFramesi Cz a SK Framesi Cz a SK

PODÍVEJTE	SE	NA VLASTNÍ	OČI,	
JAKÉ JSOU SEMINÁŘE FRAMESI

•	 Ing. Jarmila	Bajáková 
0905 543 047 | bajakova@beautycosmetic.sk

•	 Jana	Kulová 
0905 656 876 | kulova@beautycosmetic.sk

•	Gabriela	Tvrdoňová 
0917 614 392 | tvrdonova@beautycosmetic.sk 

•	 Erika	Varechová 
0907 969 878 | varechova@beautycosmetic.sk




