NOVICE IN DOGODKI
Indola - Innova Sun Active

Indola – iStylers

Prihaja poletje… negujte lase tudi med poletjem z novo
linijo Innova Sun Active iz Indole!
NOVA INNOVA SUN ACTIVE linija za vrhunsko
poletno nego las s Sun.In Complexom,
specialno ustvarjenim za potrebe las
izpostavljenim soncu – za zdrave lase skozi
celo poletje. Linija vsebuje vitamin E, olje iz
koščice marelice in UVB filter.
Kmalu v frizerskih salonih po Sloveniji!

Nova styling linija iz Indole – iStylers, ustvarite stylinge na
kratkih laseh... oblikujte individualne pričeske... ustvarite iStyle!
Texturising Matt Gum za divje in neurejene pričeske
iStylers Shaping Souffle - vosek za ekstremne, ostre izglede
iStylers Volumising Powder - puder za veliko volumna in
teksturo
iStylers Polishing Pomade za čudovite gladke, sijoče izglede
Ekskluzivno v frizerskih
salonih po Sloveniji!

Na voljo: šampon za lase in telo, nega in
dvofazni balzam.
Več informacij na: hairbeauty.ana@siol.net, www.hairbeauty.
si, www.indola.com!
Think Smart, think Indola

Seminar modnih trendov in tehnik barvanja
V sodelovanju s sekcijami frizerjev Območnih obrtno-podjetniških zbornic in podjetjem LASSANA
d.d. iz Ljubljane so se v februarju in marcu odvijali brezplačni seminarji modnih trendov in tehnik
barvanja. Inštruktorji kreativnega tima LASSANA d.d. so na treh srečanjih, ki so potekala v Žalcu,
Murski Soboti in Slovenski Bistrici, 95-im frizerkam in frizerjem predstavili zadnje modne trende in
tehnike barvanja. Predstavitve so Lassanini inštruktorji izvajali s praktičnim prikazom na modelih,
odgovarjali pa so tudi na zastavljena vprašanja iz strani udeležencev seminarja. Na vseh predstavitvah
so uporabljali visokokakovostni nemški lasni kozmetiki C:EHKO in KEEN, kateri podjetje LASSANA
od poletja 2009 naprej zastopa na slovenskem trgu.
Lassana pa 30. maja 2010 v Ljubljani pripravlja tudi enodnevni tečaj striženja, ki ga bo vodil
Metod Tasič. Prijave zbirajo na naslovu info@lassana.si ali na telefonski številki 01/422-50-45.
Foto: Lassanin kreativni tim

X-presion osvojil nagrado »Grand Trophy«
Španska frizerska ekipa X-PRESION, ki jo sestavljajo Jorge Cancer, Jose Almendral in Marco Antonio Restrepo, je 18. aprila v
Bolonji prejela AIPP nagrado »Grand Trophy 2010« in tako postala najmlajša frizerska ekipa, ki je prejela to močno zaželeno
nagrado v frizerski industriji po celem svetu.
Mlada ekipa je že v preteklih letih sodelovala v tekmovanju za veliko nagrado, letos pa so s pomočjo zmage v kategoriji za Najboljši
video 2009-2010 in njihove kolekcije NU:BI osvojili to izredno nagrado v umetniško kreativnem delu frizerstva. Tudi letos je razglasitev
potekala na pomembnem italijanskem Cosmoprof sejmu v Bolonji. Roberto Pissimiglia, predsednik AIPP-ja, je povedal, da so člani
zmagovalne ekipe z osvojitvijo nagrade dokazali, da so eno izmed najbolj kreativnih podjetjih na globalni ravni.
Lanskoletna zmagovalka Petra Mechurova je bila nad izborom žirije navdušena: »Res so se odlično odrezali. Fantje so super, njihove
slike pa vedno polne kreativnosti, odražajo ekstavaganco in imajo nek svoj, poseben stil. Njihovo delo zares spoštujem in jim želim vse
najboljše in še veliko novih idej.«
Zmagovalce navdihujejo napolnjeni materiali, na podlagi katerih ustvarjajo nove oblike napredne elegance. V njihovih projektih se
preliva spretnost, vsestranskost, estetika, harmonija in ustvarjalnost, ves čas pa stremijo k iskanju novih horizontov v podobah, umetnosti
in komunikaciji. Ključ njihovega uspeha pa se skriva v kakovosti, sposobnosti in kreativnosti njihovega ustvarjanja.
X-PRESION v frizerski sektor prodira s svojo inovativnostjo, saj s svojim delom ustvarja svoje lastne podobe, kot tudi podobe narejene po
meri za različne blagovne znamke in podjetja. Ne posvečajo se le lasni estetiki, ampak se posvetijo oblikovanju celotne podobe – s tem
dosežejo izoblikovanje določenih vrednot blagovne znamke in identifikacijo občinstva z njenimi izdelki, storitvami ali dogodkom.
X-PRESION je s svojo ustvarjalnostjo na dobri poti, da na mednarodni ravni postane španski model frizerskega uspeha in motivira mlade
umetnike, da sledijo svojim sanjam.
www.aipp.net
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