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Nasmeh pomladi
Pomlad je en tak čudovit letni čas, ampak lahko pa človeka

in znajdejo, drugi rabijo več časa, in konec koncev je

tudi kar utrudi. Dnevi so daljši, več časa preživimo v naravi

nekaterim sreča bolj naklonjena kot drugim. Ampak

in kar prehitro so kazalci že tam proti polnoči… In če nas

krog teh ljudi se vztrajno veča, nezadovoljstvo pa

zjutraj čaka kopica dela, za katero smo tudi plačani, je

narašča. Za nameček pa nam potem še naši voditelji,

življenje že skoraj popolno. Žal pa je zadnje čase slišati

ki žal tudi nimajo ravno stika z realnostjo, napovejo

kar veliko zgodb predvsem mladih ljudi, ki so brez službe,

reforme, ki bodo prizadele finančno najbolj občutljive,

brez denarja, brez perspektive. In na drugi strani zgodbe

sami pa seveda še vedno živijo na velikih nogah in z

(resnične!) vrtoglavih bogatašev, ki brezkompromisno

nasmeški na obrazih sprejemajo rušilne ukrepe. Ampak,

poskrbijo zase, za sabo pa puščajo dolgove in stečaje.

pomlad je vendar. Vseeno smo veseli toplih dni, sončnih

Pa to še ne bi bilo tako hudo, če bi se ti ljudje v teh

žarkov in vseh prijaznih ljudi, ki nas obdajajo. Naj vas z

izgubah kdaj ozrli tudi na vse ljudi, ki jih puščajo za sabo.

zadovoljstvom in veseljem navdaja tudi tale pomladna

Enostavno se ne zavedajo, da vsak stečaj s sabo prinese

številka Salona. Potem pa se prepustite blagodejnim

več ali manj nezaposlenih ljudi. Da ti ljudje zaradi svoje

učinkom sončnih žarkov in naj se vas slabe novice

neskončne lojalnosti, ker so vztrajali do konca in upali

ne dotaknejo. Nasmehnite se in svet bo lepši. Vsaj

v boljšo prihodnost, velikokrat padejo na samo dno. In

spomladi.
Uroš Popovič

potem, saj vemo, kako gre. Nekateri se hitro poberejo
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reportaže

Hairstyle News 2012

kozmetika

Comfort Zone
Rastline vsako pomlad na
novo oživijo, kaj pa koža?

trendi

RUSH Artistic Team
Saco Creative Team
Jasmine Redstone @ RUSH Hair
Leonardo Rizzo @ Sanrizz
Seung Ki Baek @ Rush Hair
Amie Frew @ Andrew Collinge Art Team

Frizura: Saco Creative Team

Revija SALON
Strokovna mesečna revija
za frizerje in kozmetike

Glavni in odgovorni urednik:
Uroš Popovič
e-mail: nolas@siol.net

Številka TRR pri VolksbankLjudski banki d.d. Ljubljana:
SI56 03134 1000 408807

Sedež podjetja
NOLAS d.o.o.,
Tomšičeva 16, 4000 Kranj

Stalni sodelavci
Romana Aigner, Darja Kežman,
Stevo Pavlovič, Metod Tasič

Uredništvo
Revija SALON
Komanova 35
1000 Ljubljana

Prelom&AD: Osterman Jure
Fotografija: arhiv revije Salon
Tisk: Littera Picta
Revija izhaja 17-ega v mesecu.

Nenaročenih besedil in fotografij ne vračamo; Pisem
bralcev in oglasov ne lektoriramo; vse pravice pridržane. Ponatis dela ali celotne
revije ter kakršno koli drugo
razmnoževanje je mogoče
samo s pisnim dovoljenjem.
ISSN 1408-1024. Na podlagi
zakona o davku na dodano
vrednost (Ur.l. RS št.:89/98)
sodi revija SALON med proizvode, za katere se obračunava in plačuje davek na DDV
po stopnji 8,5 %.

tel.: +386 (0)1 565 51 71
fax: +386 (0)1 565 31 70
mobitel: +386 (0)51 604 207
e-mail: nolas@siol.net
www.salon-si.com

Celoletna naročnina je 40,00 EUR .
Dvoletna naročnina s popustom
je 66,8 EUR. Celoletna naročnina
za tujino je 65 EUR (vključeni so
tudi stroški poštnine).
Za dijake frizerskih in kozmetičnih
šol s potrdilom o šolanju s popustom je cena 32,00 EUR
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