AKADEMIE FRAMESI 2020

KADEŘNICKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
STŘÍHÁME

T VA R U J E M E

BARVÍME

PEČUJEME

OD/BARVENÍ VLASŮ
BALAYAGE A DALŠÍ
TECHNIKY
Jednodenní seminář – s ukázkou technik
8. 9. 2020
10. 11. 2020
PROGRAM
• Balayage a další techniky free hand,
stínování
• míchání barev
• ukázka technik barvení na modelkách
LEKTOŘI
Hana Puklová, Adele Divišová
980 Kč / 39 €

PŘIROZENÁ BLOND
Jednodenní seminář – s ukázkou technik
6. 10. 2020
PROGRAM
• odbarvovací techniky s přirozeným
výsledným efektem, bez žlutých
a oranžových tónů (úroveň 8-9)
• získání přesných výsledků
• produkty Framesi pro zesvětlení/odbarvení
a také pro barvení vlasů
• řešení problémů
• ukázka technik barvení na modelkách
LEKTOŘI
Hana Puklová a Michal Červený
980 Kč / 39 €

PERFECT COLOR

DOKONALÁ BLOND

Jednodenní seminář – s ukázkou technik
15. 9. 2020

Jednodenní seminář – s ukázkou technik
19. 9. 2020

PROGRAM
• zásady a techniky barvení vlasů
• propojení módy, barvicích technik a produktů
• řešení problémů při barvení
• problematika krytí šedin
• diskuze ohledně vaší praxe práce s barvami
• obchodní využití barvení vlasů
• ukázka technik barvení na modelkách

PROGRAM
• odbarvovací techniky s výrazným efektem
zesvětlení a jejich využití
• získání přesných výsledků
• produkty Framesi pro zesvětlení/odbarvení
vlasů
• řešení problémů
• ukázka technik barvení na modelkách

LEKTOŘI
Hana Puklová a Michal Červený

LEKTOŘI
Sebastian Nemi a Martina Šimková

980 Kč / 39 €

980 Kč / 39 €

VYMÝVÁNÍ BARVY,
NÁSLEDNÉ BARVENÍ
A TONALIZACE

COLOR ATELIER Advanced

Jednodenní seminář – s ukázkou technik
3. 11. 2020
PROGRAM
• vysvětlení nejnáročnějších kadeřnických úkonů, jako je přechod z tmavé na světlou barvu
a čištění nežádoucích pigmentů/reflexů
• princip vymývání barvy, následné barvení
a tonalizace
• rozdíl mezi vymýváním barvy a zesvětlením
• ukázka postupu na modelkách
LEKTOŘI
Hana Puklová a Michal Červený
980 Kč / 39 €

OŠETŘENÍ VLASŮ

Jednodenní workshop – barvení modelek
30. 11. 2020
1. 12. 2020
PROGRAM
• zdokonalení práce s barvami, v teorii i praxi
• faktory ovlivňující výsledek barvení
• nácvik barvicích technik
• produkty Framesi a techniky barvení
• ukázka barvení na modelkách
• určen pro pokročilé
LEKTOŘI
Armando Petracci
2.700 Kč / 106 € (Modelky jsou zajištěny)
CO S SEBOU: kartáče, hřebeny, hřeben
se špicí, fén, pinety

OŠETŘENÍ VLASŮ A VLASOVÉ POKOŽKY
Jednodenní seminář - s ukázkou ošetření
20. 10. 2020
PROGRAM
• analýza a řešení problémů s vlasy a vlasovou pokožkou včetně padání vlasů
• produkty Morphosis
• anatomie vlasu a vlasové pokožky
• praktická ukázka efektu ošetření
LEKTOŘI
Hana Puklová
980 Kč / 39 €

TVAROVÁNÍ ÚČESU
TRVALÁ BEZ RIZIKA Advanced

DOKONALÁ FOUKANÁ

Jednodenní workshop – cvičná hlava
7. 9. 2020

Jednodenní workshop – cvičná hlava
29. 9. 2020

PROGRAM
• správný a efektivní způsob natáčení
• trénink natáčení na zapůjčené cvičné hlavě
• bezpečnost a princip systému Waving
• ukázka aplikace Waving na modelkách
• pro pokročilé (návaznost na seminář Waving System Basic)

PROGRAM
• správný technologický postup foukání v praxi
• zásady zachování kvality vlasů
• diskuze na téma: foukat, žehlit nebo kulmovat?
• vysvětlení a vyzkoušení pomůcek pro zrychlení a zpřesnění práce

LEKTOŘI
Michal Červený
980 Kč / 39 €

LEKTOŘI
Hana Puklová a Michal Červený
1.350 Kč / 53 €

V ceně zapůjčení cvičné hlavy.

V ceně zapůjčení cvičné hlavy.

CO S SEBOU: natáčky, kartáč, hřeben, hřeben se špicí, pinety

CO S SEBOU: kartáče, hřebeny (i se špicí), fén, pinety

SPOLEČENSKÉ A SVATEBNÍ ÚČESY

SPOLEČENSKÉ ÚČESY

Jednodenní workshop – cvičná hlava
26. 10. 2020

Jednodenní seminář – s ukázkou na modelkách
9. 11. 2020

PROGRAM
• realizace 4 výčesů na cvičné hlavě (hladký, vlnitý, s podložkou i bez ní)

PROGRAM
• předvedení jednoduchých metod a technik, které se vám budou
hodit během vlastní kreativní tvorby společenských a formálních
účesů

LEKTOŘI
Věra Škraňková
1.350 Kč / 53 €

V ceně zapůjčení cvičné hlavy.

CO S SEBOU: kartáče, hřebeny (i se špicí), fén, žehličku střední šířky,
žehličku krepovací, skřipce, vlásenky, pinety, malé gumičky a podložky, popř. příčesky nebo krepované prameny

LEKTOŘI
Michal Červený
980 Kč / 39 €

STŘIHY
FASHION CUT krok po kroku

PÁNSKÉ STŘIHY

Jednodenní workshop – cvičná hlava
22. 9. 2020

Jednodenní workshop – cvičná hlava
23. 11. 2020

PROGRAM
• naučíte se postup (krok po kroku) 3 účesů kolekce na cvičné hlavě
• domů si odnesete i manuál účesů, s jejich realizací krok po kroku

PROGRAM
• trénink pánských účesů nejnovější kolekce MixArt na cvičné
hlavě, kterou každý účastník obdrží

LEKTOŘI
Natasha Maconi

LEKTOŘI
Fabio Sarti

2.700 Kč / 106 €

2.700 Kč / 106 €

CO S SEBOU: nůžky, břitvu, elektrický střihací strojek,
kartáče, hřebeny, fén, pinety

CO S SEBOU: nůžky, břitvu, elektrický střihací strojek, kartáče, hřebeny, hřeben se špicí, fén, pinety

V ceně cvičná hlava.

V ceně cvičná hlava.

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY

ČASOVÝ ROZVRH

• Benešová Věra
775 857 933 | benesova@beautyservis.cz

Uvedené vzdělávací akce začínají vždy v 10
hod. Semináře končí kolem 16 hod, workshopy
asi v 17 hod.

• Hammerlová Jaroslava
777 714 254 | hammerlova@beautyservis.cz
• Hrudová Lenka
777 106 780 | hrudova@beautyservis.cz
• Kovářová Pavla
777 714 251 | kovarova@italystyle.cz

MÍSTO KONÁNÍ

• Krejčiříková Michala
775 857 938 | krejcirikova@beautyservis.cz

AKADEMIE ITALY STYLE
Opletalova 958/27
– přímo naproti Hlavnímu nádraží.
Mapa: italystyle.cz/akademie

• Trpálková Nikol
733 616 011 | trpalkova@beautyservis.cz
• Lévai Jana
775 857 932| levai@beautyservis.cz
• Moudrá Alena
777 714 253 | moudra@beautyservis.cz
• Šebesta Jaroslav
770 198 790 | sebesta@beautyservis.cz

ZAJIŠŤUJEME

• Tanhäuserová Martina
777 600 791 | tanhauserova@beautyservis.cz

Součástí vzdělávacích akcí je lehký oběd
a coffee break, domů si odnesete certifikát.
Kurzy se konají v AKADEMII ITALY STYLE
v Praze, která je plně vybavena. Barvicí zástěry,
pomůcky na barvení a produkty Framesi proto
jsou k dispozici. U jednotlivých workshopů
najdete informaci o dalších pomůckách, které
je nutné si vzít s sebou. V případě zahraničních
lektorů zajišťujeme překladatelku.
Součástí ceny NENÍ ubytování – zajišťuje si ho
každý účastní sám.

• Zavadilová Vlaďka
733 710 564 | zavadilova@beautyservis.cz

• Ing. Bajáková Jarmila
0917 112 602 | bajakova@beautycosmetic.sk
• Priškinová Martina
0917 112 603 | priskinova@beautycosmetic.sk
• Turanová Ema
0917 112 604 | turanova@beautycosmetic.sk
• Varechová Erika
0917 112 601 | varechova@beautycosmetic.sk

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

NATASHA MACONI
Mezinárodní lektorka a Country technical manager Framesi pro Švýcarsko.
Miluje barvy, proto ráda experimentuje nejen s vlasovými barvami, ale i s make-upem. Pomáhá v realizačním týmu modelingových akcí a televizních
pořadech.
     Natasha Maconi

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.

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

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
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.

FABIO SARTI – MixArt Italy
Člen kadeřnické akademie MixArt a kreativní ředitel se specializací na pánské účesy.
     Mixart Diffusion
     Fabio Sarti

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 Paříži.
     Márty Šimek hairstylist                       

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. 461 049 020, info@italystyle.cz

Beauty Cosmetic s. r. o.
Vrančovičova 1200/2, 841 03 Bratislava
0907 969 878
info@beautycosmetic.sk

www.framesi.cz

www.framesi.sk

SF-ac202009

VĚRA ŠKRAŇKOVÁ
Kadeřnice a vizážistka se specializací na svatební a společenské účesy. V oblasti výčesů získala několik top ocenění na soutěžích v ČR.
     kadeřnice a vizážistka Věra Škraňková

Framesi CZ a SK

