NOVICE IN DOGODKI

KEUNE KERATIN SMOOTHING TRETMAN NA
PREZENTACIJAH V SLOVENSKIH FRIZERSKIH
SALONIH

MATRIX BIOLAGE FORTETHERAPIE
TERMO AKTIVNA KREMA

Prve predstavitve novega Keune Keratin Smoothing postop-

Vsebuje Heat Shield tehnologijo, ki zagotavlja zaščito

ka so zelo spodbudne. Keune je zaenkrat edini na tržišču s

ob visoki temperaturi. Formula obogatena s ceramidi

preparatom brez formaldehida, ki poleg glajenja lase tudi

in oljem semen manga krepi in neguje lase od znotraj,

izravna. Tudi obstojnost je daljša, kot pri izdelkih drugih firm

preprečuje poškodbe povrhnjice lasu in preprečuje lo-

(2-3 mesece). Lasje so po tretmanu zglajeni, izgledajo zdravi in

mljenje ter cepljenje las.

sijajni. Za dodatno nego na domu so na voljo iz linije Care Line

Lahko oblikovanje: daje lahek volumen, nudi intenzivno

še posebni Keratin Smoothing izdelki (šampon, regenerator in

nego neposredno pri feniranju.

maska). Keratinski tretman je na voljo samo frizerskim salo-

Kontrolirano ravnanje las: daje svilen videz, neguje in krepi pri

nom, kjer so zaposleni prisostvovali seminarju oz. prezentaciji

stiliziranju s toplotnim segrevanjem.

Negovalna krema brez izpiranja z lahko učvrstitvijo.

v njihovem salonu.
.

Na sliki je uspela
-potem) v frizer-

ZMAGOVALEC NATEČAJA
REVLON STYLE MASTER

skem salonu Boja-

Pred kratkim se je zaključil izjemno atraktiven natečaj za

ne Galič iz Maribora.

naslov Revlon Professional Style Master 2012 v Sloveniji,

predstavitev (prej-

ki ga je razpisalo podjetje Studio Ma d.o.o iz Kranja. Po zelo
zahtevni nalogi strokovne komisije pod okriljem organizatorja,

OBISK TOVARNE KEUNE NA NIZOZEMSKEM
– ŽE SEDMIČ V 20. LETIH

je zmagovalec postal obetavni frizer Sinan Šabić iz Tržiča.

Med 18. in 22. aprilom letos je skupina slovenskih frizerjev
že sedmič obiskala tovarno lasne kozmetike KEUNE na Nizozemskem. Prvič so bili slovenski frizerji v nizozemski tovarni
že davnega leta 1992. Takrat so bili za prehod meje še povsod
potrebni vizumi.
Na programu je bil ogled tovarne, frizerski studio tovarne je
pripravil strokovni del – predstavitev letošnje kolekcije ter
nove tehnike striženja in barvanja. Skupino je pozdravil (kot
že prejšnja leta) lastnik tovarne – g. Georg Keune starejši.
Poudariti je treba, da je tovarna Keune ena redkih večjih proizvajalcev lasne kozmetike (če ne celo edina), ki je še vedno v
zasebni lasti. Večino pomembnejših malih znamk so namreč
v zadnji letih pokupile multinacionalke. Obisk je bil seveda
dopolnjen z ogledom nekaterih turističnih znamenitosti, ki jih
na Nizozemskem ne manjka. Med drugim so si eno večerjo
morali udeleženci pripraviti sami – seveda pod strogim nadzorstvom kuharskih mojstrov.
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