
AKADEMIE 
FRAMESI

JARo 2018

NABÍDKA KADEŘNICKÝCH 
WORKSHOPŮ A SEMINÁŘŮ



Blond má tisíc podob, ale půvab vždy spočívá 
v zářivosti, integritě a zdraví vlasů. Lektoři 
vám během semináře pomohou dosáhnout 
přesnosti odbarvení vlasů bez nežádoucích 
reflexů. Upevníte si znalost odbarvovacích 
produktů Framesi. Na programu je i ukázka 
zesvětlení vlasů, melírování a tónování melírů.

PRoGRAM 
Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 17 hod)
• Móda a barvicí techniky
• Produkty a techniky barvení 
• Řešení problémů při barvení
• Obchodní využití

PRoGRAM 
Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 16 hod).
• Móda a barvicí techniky
• Produkty a techniky barvení 
• Řešení problémů při barvení
• Obchodní využití

DoKoNALÁ BLoNDCoLoR ATELIER
Jednodenní workshop 
– barvení modelek

Jednodenní seminář

PRoGRAM
Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 17 hod).
• Móda a barvicí techniky
• Produkty a techniky barvení 
• Řešení problémů při barvení
• Obchodní využití 

PRoGRAM
Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 16 hod).
• Odbarvovací techniky
• Získání přesných výsledků
• Produkty Framesi pro zesvětlení/odbarvení vlasů
• Řešení problémů 

Workshop zaměřený na zdokonalení práce 
s barvami, teoreticky i prakticky. Zastavíme 
se u faktorů ovlivňujících výsledný efekt, 
vysvětlíme jednotlivé typy barev Framesi, jejich 
výhody a použití. Seznámíte se s nejnovějšími 
technikami barvení a představíme vám 
REVOLUČNÍ NOVINKU na barvení vlasů!

Workshop zaměřený na zdokonalení práce s barvami, 
teoreticky i prakticky. Zastavíme se u faktorů 
ovlivňujících výsledný efekt, vysvětlíme jednotlivé 
typy barev Framesi, jejich výhody a použití. Seznámíte 
se s nejnovějšími technikami barvení. 

Uvidíte praktické ukázky barvení současně 
s vysvětlením různých technik, zásad a možných 
chyb, kterých je třeba se vyvarovat. Během 
semináře lektoři vysvětlí charakter a použití barev 
Framesi.

Sebastian působí jako Country 
technical manager pro ČR, 
majitel salonu Sirrah Natura 
v Mladé Boleslavi a hair stylist 
master v luxusním pražském 
salonu Royal Beauty & Spa.
Technoložka Martina pracuje 
v salonu Sirrah Natura na pozici 
Hair Designer and Colorist.

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.

Hana a Michal patří do 
technologického týmu 
Framesi. Hana je majitelkou 
salonu Hair Studio In v 
Prostějově, Michal vede 
pražský salon Michelangelo.

6. 2. 2018
7. 2. 2018

10. 2. 2018
24. 3. 2018
26. 5. 2018
23. 6. 2018

19. 2. 2018
9. 4. 2018
18. 6. 2018

CENA

2700 Kč / 104 €
Zdarma při nákupu zboží za VOC* 9.000 Kč / 347 €

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

CENA

780 Kč / 30 €

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

LEKToŘI SEBASTIAN NEMI  
A MARTINA ŠIMKOVÁ

LEKToR ARMANDO PETRACCI

LEKToR HANA PUKLOVÁ 
A MICHAL ČERVENÝ

PERFECT CoLoRCoLoR ATELIER

CENA

5400 Kč / 208 €
Zdarma při nákupu zboží za VOC* 18.000 Kč / 693 € 

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

CENA

780 Kč / 30 €

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

Dvoudenní workshop  
– barvení modelek

Jednodenní seminář

21. – 22. 5. 2018

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.

LEKToR ARMANDO PETRACCI

Armando Petracci

Sebastian Nemi – hair stylist

Márty Šimek hairstylist

Armando Petracci

BARVENÍ A oDBARVENÍ VLASŮ



Zaujaly vás trendové účesy na sezonu jaro a léto 
2018? Přijďte si ty nejlepší vyzkoušet na cvičné 
hlavě, krok po kroku. 

FASHIoN CUT 
krok po kroku
Jednodenní workshop – cvičná hlava

PRoGRAM
Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 17 hod).
Realizace 3 vybraných dámských účesů (účesové 
trendy jaro/léto 2018) na cvičné hlavě.

V salonech ženy stále více požadují efekt, který 
vykouzlíte technikou ballayage. Živý a přirozený 
vzhled můžete přizpůsobit klientce, každý efekt 
je jedinečný. Představíme vám techniky barvení 
včetně free hand a vyzkoušíte si i barvení 
modelek.

V salonech ženy stále více požadují efekt, který 
vykouzlíte technikou ballayage. Živý a přirozený 
vzhled můžete přizpůsobit klientce, každý 
efekt je jedinečný. Představíme vám 4 techniky 
barvení včetně free hand.

Sebastian působí jako Country 
technical manager pro ČR, 
majitel salonu Sirrah Natura 
v Mladé Boleslavi a hair stylist 
master v luxusním pražském 
salonu Royal Beauty & Spa.

12. 5. 2018

CENA

2700 Kč / 104 €
Zdarma při nákupu zboží za VOC* 11.000 Kč / 423 €

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

PoMŮCKY

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

PoMŮCKY

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

LEKToR SEBASTIAN NEMI

Sebastian Nemi – hair stylist

STŘIHY A MÓDA

PRoGRAM 
Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 16 hod).
• Míchání barev
• Produkty a techniky barvení 
• Ballayage a stínování
• Ukázka technik barvení na modelkách

TECHNIKY  
BARVENÍ, BALAYAGE, 
STÍNoVÁNÍ
Jednodenní workshop 
– barvení modelek

Jednodenní seminář 
s ukázkou technik 

PRoGRAM
Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 17 hod).
• Míchání barev
• Produkty a techniky barvení 
• Ballayage a stínování na modelkách

Hana je majitelkou salonu 
Hair Studio In v Prostějově 
a lektorkou řady seminářů 
Framesi. Adele vede salon 
Adele Divišová v Českých 
Budějovicích. Obě milují 
práci s barvami a díky 
podrobné znalosti barvicích 
technik mají skvělé výsledky 
v barvení vlasů, se kterými se 
s vámi rády podělí.

Hana je majitelkou salonu 
Hair Studio In v Prostějově 
a lektorkou řady seminářů 
Framesi. Adele vede salon 
Adele Divišová v Českých 
Budějovicích. Obě milují 
práci s barvami a díky 
podrobné znalosti barvicích 
technik mají skvělé výsledky 
v barvení vlasů, se kterými se 
s vámi rády podělí.

26. 1. 2018
25. 2. 2018
18. 3. 2018
10. 6. 2018

CENA

2700 Kč / 104 €

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

CENA

980 Kč / 38 €

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

LEKToRKY HANA PUKLOVÁ 
A ADELE DIVIŠOVÁ LEKToRKY HANA PUKLOVÁ 

A ADELE DIVIŠOVÁ

TECHNIKY  
BARVENÍ, BALAYAGE, 
STÍNoVÁNÍ

Hana Puklová hairstyle

Adele Divišová hairstylist
Hana Puklová hairstyle

Adele Divišová hairstylist

27. 1. 2018
19. 3. 2018
11. 6. 2018 Chcete ovládnout efektivní, rychlé a přesné 

techniky střihů? Vědět, jak střih přizpůsobit 
obličeji, schovat jeho nedokonalosti, vybrat 
nejvhodnější styl a vhodně ho doporučit 
klientovi? Leonardo vám odpoví nejen na tyto 
otázky.

PRoGRAM 
Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 17 hod).

Leonardo se ve vzdělávacím 
systému ITALIAN STYLE věnuje 
technikám střihů. Nabízí 
metody, se kterými
vytvoříte snadno 
přizpůsobitelné účesy. Střihy 
přesto působí originálně 
a péče o ně je snadná.

* 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 / 77 €. 
Nákup musí být dokončen 14 dní před zahájením semináře.

LEKToR LEONARDO MINELLI

TECHNIKY  
A GEoMETRIE 
STŘIHŮ

CENA

2700 Kč / 104 €
Zdarma při nákupu zboží za VOC* 11.000 Kč / 423 €

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

PoMŮCKY

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

PoMŮCKY

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

Jednodenní workshop 
– cvičná hlava

28. 5. 2018
29. 5. 2018

Leonardo & Vania Parrucchieri 
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Beauty Cosmetic s. r. o. 
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 ITALY 
STYLE ACADEMY v Praze 

INFoRMACE A PŘIHLÁŠKY

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

•	 Kovářová	Pavla 
775 857 932 | kovarova@beautyservis.cz

www.framesi.cz

www.framesi.sk

Framesi CZ a SK

Framesi CZ a SK

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

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

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

V současné době se téměř každá žena či muž 
potýká s nějakým problémem vlasů nebo 
vlasové pokožky. Nabídnout jim účinné řešení 
vyžaduje určité znalosti, které si během tohoto 
semináře upevníte.  

PRoGRAM 
Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 16 hod).

PRoGRAM 
Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 17 hod).

TRICHoLoGIE  
& MoRPHoSIS

SPoLEČENSKÉ 
ÚČESY
Jednodenní workshop 
– cvičná hlava

Jednodenní seminář

PRoGRAM
Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 17 hod).

PRoGRAM
Zahájení v 10 hod (ukončení cca v 16 hod).
Nauka o vlasech, složení vlasu a vlasové pokožky, 
analýza a řešení nejběžnějších problémů s vlasy 
a vlasovou pokožkou včetně padání vlasů, 
představení a kombinace produktů Morphosis, 
praktická ukázka efektu ošetření.

Praktický workshop s mistryní světa v účesové 
tvorbě Simonettou Masiero, která vás naučí několik 
společenských účesů. Trénink probíhá na zapůjčené 
cvičné hlavě, krok po kroku, takže své znalosti 
můžete hned vyzkoušet ve svém salonu!

Jednoduché techniky a metody, se kterými lze pra-
covat během vlastní kreativní tvorby společenských 
a formálních účesů. Zastavíme se i u práce s kulmou 
a žehličkou při tvorbě výčesů.

Kadeřnice a vizážistka se specializuje na svatební 
a společenské účesy. Má velké úspěchy v kadeřnic-
kých soutěžích: 1. místo MR PROFI HAIRCUP 2008, 
2. místo HAIRMASTER 2017, finalistka INSPIRACE 
a CREATIVE IMAGE TEAM.

Hana působí jako členka 
technologického týmu Framesi 
a je majitelkou salonu Hair 
Studio In v Prostějově.

Michal je majitelem pražského
salonu Michelangelo a novou 
posilou technologického týmu 
Framesi.

Kadeřnice a vizážistka se 
specializuje 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.

27. 2. 2018
17. 4. 2018

CENA  2900 Kč / 112 €

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

CENA  780 Kč / 30 €

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

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

LEKToŘI HANA PUKLOVÁ

LEKToR MICHAL ČERVENÝ

LEKToR VĚRA ŠKRAŇKOVÁ

SPoLEČENSKÉ 
ÚČESY

SPoLEČENSKÉ 
A SVATEBNÍ ÚČESY

CENA 780 Kč / 30 €
Cena obsahuje: kurzovné na 1 den, lehký oběd, 
coffee break, certifikát.

CENA  1300 Kč / 50 €
Cena obsahuje: kurzovné na 1 den, zapůjčení 
jedné výčesové cvičné hlavy, lehký oběd, coffee 
break, certifikát.

Jednodenní seminář

Jednodenní workshop – cvičná hlava

25. 6. 2018

18. 4. 2018 / 23. 5. 2018

Simonetta je vícenásobná 
mistryně světa v účesové 
tvorbě a ambasadorka týmu 
Italian Style Framesi. 

LEKToR  
SIMONETTA MASIERO

Essere Parrucchieri

Hana Puklova

VÝČESY

kadeřnice a vizážistka Věra Škraňková

Seznam pomůcek obdržíte emailem před 
konáním akce.

TRICHoLoGIE


