
SEMINÁRE
ÚČESOVÉ TRENDY 

JAR – LETO  2019
S predStavením 
nových farieb  

FRAMcOLOR
INTENSE



ÚČESOVÉ TRENDY
JAR – LETO 2019
technologický tím frameSi Čr/Sr, vyškolení talianSkymi 
technológmi, vám predStaví dve nové módne kolekcie pre 
nadchádzajúcu Sezónu. hravé a elegantné úČeSy budete 
môcť Sledovať krok po kroku, takže pre váS bude ľahké 
realizovať ich aj vo Svojom Salóne. 

a ako bonuS uvidíte nové revoluČné farby framcolor intenSe.

INTENZÍVNA PRÍRODNÁ 
intenSe natural

PIESKOVÁ BÉŽOVÁ
Sandy beige

Miešaním s odtieňmi Framcolor 2001 môžete vytvárať nové kreatívne návrhy.

MOKA
HLBOKO ČERVENÁ 
deep red 

STUDENÁ ZLATÁ
cool gold 

PERLEŤOVÁ 
mother of pearl

MRAZIVO HNEDÁ  
frozen broWn 

EXTRÉMNE FIALOVÁ 
eXtreme violet 

komfortná práca  
S farbou – veľmi 
jemná teXtúra

vyššia koncentrácia 
farbiacich pigmentov

Skrátenie ČaSu vaša 
klientela ocení 

ochrana vlaSov 
a vlaSovej pokožky

poloviČná doba 
pôSobenia 20 minút

krytie šedín až 100 %

PREČO NOVÉ FARBY?

22 INTENZÍVNYcH ODTIEŇOV

TIP
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18. 3. 2019 | Košice
hotel golden royal**** , vodná 8
www.goldenroyal.sk
kontakt: erika varechová

19. 3. 2019 | Vígľaš
masarykov dvor, pstruša 339
www.masarykov-dvor.sk
kontakt: erika varechová

1. 4. 2019 | Bratislava
technopol ServiS, a.s. kutlíkova 17
www.biznisuite.com
kontakt: ivan kalivoda

2. 4. 2019 | Žilina
hotel Slovakia, nám. ľudovíta štúra 2
www.hotelslovakiazilina.com
kontakt: martina priškinová

•	Technický	manuál	v češtine:	
postupy strihov, recepty 
a techniky farbenia, styling

•	Katalóg	účesov	pre	
prezentáciu	účesov	klientom

•	Obojstranné	plagáty	
k postaveniu	na stôl	či	
do výkladu,	4	kusy

•	Plagáty	na sklo	výkladov,	 
4	kusy

•	Vstup	do elektronickej	
databázy	účesov	(ang.)

TERMÍNY A MIESTA SEMINÁROV

DÔLEŽITÉ 
INFORMÁcIE

ODNESIETE SI 
SET MATERIÁLOV

!Zahájenie	seminárov:	o 11:00	hod.	Cena	37	€.	
cena pre klientov Framesi 25 € (platba	zálohy	12	€	+	13	€	doplatok).
vstup na seminár s platnou vstupenkou.



Uvedené fotografie sú ilustračné (z predchádzajúcich akcií), pretože novými účesmi vás chceme prekvapiť.

INFORMÁcIE A PRIHLÁŠKY STORNO PODMIENKY
•	Ing.	Jarmila	Bajáková 
0905	543	047	|bajakova@beautycosmetic.sk

•	Ivan	Kalivoda 
0905	277	108	|	kalivoda@beautycosmetic.sk

•	Martina	Priškinová 
0907	133	532	|	priskinova@beautycosmetic.sk

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

V	prípade	storna	a	neúčasti	na	školení	menej	
než	14	dní	pred	termínom	je	platba	školenia	
nevratná.

V	prípade	storna	viac	než	14	dní	pred	termínom	
je	možné	platbu	školenia	previesť	na	iný	termín	
školenia.

Beauty cosmetic s. r. o.
Vrančovičova	1200/2,	841	03	Bratislava
tel.:	0907	969	878,	info@beautycosmetic.sk
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www.framesi.sk Framesi cZ a SK

PREHĽADNÉ 
PRAcOVNÉ POSTUPY 
Jednotlivé	strihy	prezentujeme	
krok po kroku na modelkách. 

DATABÁZA ÚČESOV 
Diskutujete	so	zákazníčkou	o no-
vom	účese?	Môžete	využiť	da-
tabázu	účesov,		v ktorej	nájdete	
recepty farieb a postupy strihov 
na viac	než	100	účesoch.		
Databáza	je	v angličtine.

MOŽNOSŤ NÁKUPU 
AKČNÉHO TOVARU 
novinky framesi, hrebene, kefy, 
nožnice,	fény,	kulmy,	žehličky	
a ďalšie pomôcky. 


