FRYZJERZY L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Najnowsze trendy

w koloryzacji włosów
już w salonach fryzjerskich!
Masz ochot´ na wiosennà metamorfoz´? Zmiana koloru
włosów to rewelacyjny sposób na nowy look. Odkryj
wyjàtkowà Kolekcj´ Koloryzacji L’Oréal Professionnel
Szyk, która w tym sezonie inspiruje si´ wielkim
krawiectwem i Êwiatem mody.

Fryzury są lekkie i nowoczesne, ozdobione dekoracyjnymi elementami. Wyróżnia je niewymuszona
elegancja, która nadaje całości stylowego szyku. Włosy
są ułożone, ale nie ograniczone sztywnymi ramami
fryzury. W salonie fryzjerzy pracują nad każdym pasmem,
szczegółem fryzury. Traktują włosy tak, jakby były one
delikatną tkaniną, materią z której można stworzyć
prawdziwie kunsztowne dzieła sztuki.
Nowy sezon zacznij z nowym modnym kolorem
włosów. Tej wiosny i lata trendy dyktuje Kolekcja
Koloryzacji L’Oréal Professionnel Szyk. Jeśli chcesz mieć
piękny błyszczący kolor włosów i modną fryzurę,
odwiedź jeden z Salonów Expert L’Oréal Professionnel.
Tam, fryzjer – ekspert od koloryzacji, doskonale zorientowany w najnowszych sezonowych trendach, zaproponuje
ci odcień, który okaże się idealną propozycją dla twoich
włosów. Dobierze kolor i fryzurę tak, by współgrały z typem urody, pokreślały piękno włosów.
Kolekcję Koloryzacji L’Oréal Professionnel
Wiosna-Lato 2012 Szyk, można porównać do sztuki
krawiectwa haute couture. Bo tylko kolor dobrany
przez znawców sztuki fryzjerstwa idealnie współgra
z urodą, jest jak piękna suknia szyta na miarę. Inspiracją
dla kolekcji Szyk był świat mody, sztuka wielkiego
francuskiego krawiectwa haute couture, doskonałość
luksusowych materiałów – delikatność koronki i jedwabiu, lekkość gazy, zachwycające drogocenne suknie
dopasowywane na miarę do ﬁgury modelek. Wszystkie
drogi prowadzą do Paryża, który jest centrum światowej
mody, nie tylko tej spod znaku wielkich projektantów, ale
również tej pochodzącej z salonów fryzjerskich.

Rady eksperta

Dorota Olejniczak – Salon DOROTHY Fryzjerstwo-Kosmetyka,
ul. Listopadowa 28, Poznań, tel. 508 337 910, www.salondorothy.pl

„Kolekcja Koloryzacji L’Oréal Professionnel Szyk Wiosna-Lato 2012 to
dbanie o najdrobniejsze szczegóły w koloryzacji i strzyżeniu włosów.
Fryzura powinna pasować do nas jak dobrze skrojona sukienka, a jej
kolor ma nadać włosom lekkości jedwabiu. Pamiętajmy jednocześnie
o regeneracji i pielęgnacji naszych włosów u fryzjera, tak by były one
zawsze lśniące i zadbane w sposób wyjątkowy”.
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