
PROGRAM 
Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 17 hod).
Vytvoření požadovaného objemu, hedvábného 
vodopádu rovných vlasů či jejich zvlnění 
pomocí fénu nebo žehličky vás naučí Ivana 
Baronio, která je odbornicí na tyto kadeřnické 
techniky. Italské ženy jsou zvyklé navštěvovat 
kadeřnictví pravidelně právě z důvodů umytí 
vlasů a foukání (bez stříhání a barvení). Ivana 
má rozsáhlou klientelu pro tuto službu a své 
praktické dovednosti vám předá během 
workshopu. 

BLOND ODSTÍNY, 
TÓNOVÁNÍ MELÍRŮ 
A ODSTRANĚNÍ 
NEŽÁDOUCÍCH 
REFLEXŮ

PÁNSKÉ STŘIHY
Jednodenní workshop 
– cvičná hlava

Jednodenní seminář

PROGRAM
Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 17 hod).
Muži milují módu a jejich nároky stoupají. Proto 
se celý den budeme věnovat pánským střihům. 
Italský kadeřník a lektor MixArt Fabio Sarti vás 
provede jednodenním workshopem. Každý 
účastník bude mít k dispozici jednu cvičnou 
hlavu, na které si nejlepší účesy vyzkouší.

PROGRAM
Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 16 hod).
Dosáhněte přesnosti v odbarvování vlasů! 
Dozvíte se, jak získat požadovaný výsledek 
v daném odstínu a reflexu, ale bez nežádoucích 
tónů. Upozorníme vás na chyby, kterých je 
nezbytné se vyvarovat. Na programu je i ukázka 
zesvětlení vlasů, ukázka melírování a tónování 
melírů. 

12. 11. 2017

21. 10. 2017
25. 11. 2017

CENA

3900 Kč / cena pro klienty Framesi 2 900 Kč
150 €  / cena pro klienty Framesi 112 €

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

CENA

980 Kč / cena pro klienty Framesi 780 Kč

Cena obsahuje kurzovné na 1 den, lehký oběd, 
certifikát.

S SEBOU SI PŘINESTE

Nůžky, kartáče, hřebeny, hřeben se špičkou, 
fén, elektrický strojek, pinety, břitva.
Pomůcky zajištěné akademií: produkty 
Framesi, zástěra, rozprašovač.

LEKTOR
Fabio Sarti 
– MixArt Italy

LEKTOR 
Technologové Framesi 
Sebastian Nemi 
a Martina Šimková.

TRICHOLOGIE  
& MORPHOSIS

TECHNIKY FOUKÁNÍ 
A ŽEHLENÍ VLASŮ

CENA

3500 Kč / cena pro klienty Framesi 2 600 Kč
135 €  / cena pro klienty Framesi 100 €

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

S SEBOU SI PŘINESTE

Kartáče, hřebeny, hřeben se špičkou, fén, 
žehlička, pinety.
Pomůcky zajištěné akademií: produkty Framesi, 
zástěra, rozprašovač.

LEKTOR
Ivana Baronio 
– MixArt Italy

CENA

780 Kč

LEKTOR 
Hana Puklová

PROGRAM 
Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 16 hod).
Nauka o vlasech, vysvětlení, analýza a řešení 
nejběžnějších problémů s vlasy a vlasovou 
pokožkou, představení a kombinace produktů 
Morphosis, praktická ukázka efektu ošetření. 

Jednodenní workshop – zapůjčená 
cvičná hlava

Jednodenní seminář

15. 11. 2017
16. 11. 2017

AKADEMIE FRAMESI
NABÍDKA KADEŘNICKÝCH WORKSHOPŮ A SEMINÁŘŮ PODZIM 2017
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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 

•	 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


