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Culoare, stil &
inspira}ie
Descoper` cele mai hot tendin]e ale sezonului estival în materie de culoare
[i coafur`, reinterpretate în viziunea ambasadorilor L’Oréal Professionnel!

D

escinse de pe
podiumurile de
mod` [i apoi
materializate în
crea]iile ambasadorilor L’Oréal
Professionnel,
tendin]ele sezonului estival în colorare [i
coafur` sînt acum accesibile tuturor în
saloanele L’Oréal Professionnel, prin cele
mai noi culori [i cea mai revolu]ionar`
.
tehnologie în colorarea p`rului,

Ambasadorii culorii

Cu ocazia lans`rii colec]iei prim`var`/
var` 2011, L’Oréal Professionnel are
pl`cerea de a-]i prezenta echipa sa de
ambasadori. Aceasta este compus` din
R`zvan Dobrescu – Salon Yvonne, Sorin

Stratulat – Salon Beauty District, George
Soare – Salon Tribute, Cristina Baba –
Salon En Vogue, Florin Noje – Salon
Manifest, Eduard D`bâcan – Salon En
Vogue [i va ilustra tendin]ele acestui
sezon într-o abordare local`.

STILUL T~U!

Un nou serviciu de colorare profesional~

Prima vopsea permanent` f`r` amoniac,
, este produsul ideal pentru a fi \n
tendin]e. Gra]ie tehnologiei Oil Delivery
System, te vei bucura de culori intense [i
rezistente, precum [i de un p`r cu aspect
s`n`tos [i \ngrijit, iar formula f`r` miros
\]i va asigura un serviciu de colorare
confortabil [i pl`cut.

CULORI APRINSE
& TEXTUR~
ÎNDR~ZNEA}~
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Culoarea {i coafura – interdependente
Pentru a fi trendy, uit` de coafurile „clasice [i previzibile”!
✽ Pentru un p`r deschis, de
lungime medie, accentul cade
pe „textur`, un stil afro, pus în
valoare de culoare”, respectiv
nuan]e de blond natural cu reflexe
cenu[ii [i aurii. În coafurile lejere
sau în tunsori cu linii moderne,
pentru un look trendy, totul st` în
culoare în acest sezon. ✽ Dac`
ai p`rul [aten deschis, stilistul î]i
recomand` „un stil lejer [i simplitate în coafur`“, propunîndu-]i un

artificiu de culoare: „folosirea unor
culori în nuan]e de auriu în asocieri
îndr`zne]e… Combina]iile de
tonuri închise pe r`d`cini [i par]ial
pe lungimi [i tonuri deschise de
la jum`tatea firului de p`r c`tre
vîrfuri creeaz` impresia de mi[care
[i confer` dinamism look-ului”.
✽ Pentru p`rul închis la culoare,
cuvîntul cel mai potrivit pentru a
rezuma tendin]ele din acest sezon
este „îndr`zne]”, sus]in ambasado-

rii L’Oréal Professionnel, ad`ugînd
c`, pentru un p`r scurt [i închis,
„asimetria în tunsoare dicteaz`
direc]ia pentru un look modern
printr-o arhitectur` [i finisare a
tunsorii ingenioase. Culoarea are
personalitate, me[ele în tonuri
deschise cu reflexe cenu[ii [i
acaju se ascund între firele de p`r
în tonuri închise [i, în func]ie de
styling, pot ie[i mai mult sau mai
pu]in în eviden]`”.
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R~zvan Dobrescu
Salon Yvonne
www.salonyvonne.ro,
office@salonyvonne.ro

Florin Noje, Salon Manifest
„Inspira]ia mea pentru aceast`
colec]ie este dat` de culoare [i
textur`. Am realizat acest model
prin creponarea u[oar` a p`rului
[i punerea lui în valoare printr-o
tunsoare asimetric` [i îndr`znea]`.
Pe un p`r în baz` medie, cu
,
ajutorul noilor nuan]e de la
am selectat me[e pe care le-am
colorat în ar`miu natural [i ar`miu
intens. Rezultatul ob]inut a fost o
îmbinare armonioas` de culori
care se întrep`trund pentru un look
îndr`zne] [i extrem de senzual.
Gra]ie tehnologiei inovatoare a
,
produsului de colorare
culorile sînt intense [i vibrante, [i [tiu
c` întotdeauna rezultatul va fi unul
extraordinar.”
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D`bâcan

George Soare
Salon Tribute
www.tributesalon.ro

Florin NOJE
Salon MANIFEST
manifest@salonmanifest.ro

Cristina Baba {i
Eduard D~b¸can
Salon EN VOGUE, Cluj
www.envogue.ro, office@envogue.ro

Sorin Stratulat
Salon BEAUTY DISTRICT
www.ponytail.ro

MAKE-UP ARTIST OFICIAL L’ORÉAL PARIS: ALEXANDRU ABAGIU;
fashion stylist: C~t~lin Enache; foto: Alex GÂlmeanu.

Colec]ia pentru prim`var`/var` 2011
înseamn` geometrii, culori [i forme
imprevizibile. Fiecare dintre look-urile
create de stili[tii ambasadori L’Oréal
Professionnel are o poveste a sa [i
define[te un anumit tip de personalitate.
Abordînd una dintre coafurile propuse
în colec]ia acestui sezon, vei descoperi
o nou` cale de a te exprima, de a spune
cine e[ti cu adev`rat, f`r` a folosi cuvinte.

Colorare: nuan]e INOA 7.44, 8.04
Styling: gel Volume Inflator, gama Tecni.Art
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Colorare: nuan]e INOA 9.12, 10.01, 10 ½.03
Styling: tratament spray Curl Up Memory, gama Serie Expert

MAKE-UP ARTIST OFICIAL L’ORÉAL PARIS: ALEXANDRU ABAGIU;
fashion stylist: C~t~lin Enache; foto: Alex GÂlmeanu.

R`zvan Dobrescu,
Salon Yvonne
„În vara anului 2011 se poart` me[ele.
Pe buclele juc`u[e am aplicat o culoare str`lucitoare, un blond cenu[iu
cu iriza]ii violete, selectînd apoi [uvi-
]e pentru a le deschide cu un blond
foarte deschis, natural. Pentru ca,
în urma coaf`rii, culoarea me[elor
s` nu se piard` [i rezultatul s` fie un
blond uniform, am selectat sec]iuni
consistente, pentru a aplica ulterior
nuan]a dorit`. Îmbinarea de nuan]e
de blond a conferit p`rului str`lucire
[i corpolen]`. Noile nuan]e de la
m-au ajutat s` ob]in rezultate
cu adev`rat spectaculoase [i cred
c` pentru clientele cu p`r blond sînt
excelente pentru a oferi un plus de
luminozitate.”

MAKE-UP ARTIST OFICIAL L’ORÉAL PARIS: ALEXANDRU ABAGIU;
fashion stylist: C~t~lin Enache; foto: Alex GÂlmeanu.

Nuan}e
str~lucitoare {i
bucle glamour

Culori vibrante, mega-volum

George Soare, Salon Tribute
„Aceast` colec]ie m-a inspirat prin naturale]ea pe care tehnicile de colorare utilizate o confer` culorii p`rului.
Modelul l-am creat utilizînd tehnica Ombre Lumie‘re, abordat` de vedete anul trecut, dar continu\nd în for]` [i anul
acesta. Am ob]inut un degradé de culori prin colorarea p`rului cu o nuan]` închis` de maro, peste care ulterior am
, un blond auriu foarte deschis, cu reflex u[or cenu[iu, pentru patinare. Efectul
folosit pe vîrfuri o nuan]` nou`
realizat a fost un boost de volum [i o îmbinare juc`u[` de culori. Invit cititoarele s` exploreze liniile acestei colec]ii,
fiind potrivit` pentru ob]inerea unui look proasp`t [i natural, necostisitor, trendy [i fun. Rezultatele spectaculoase ale
, pentru un p`r s`n`tos [i str`lucitor.”
combina]iei de nuan]e pot fi ob]inute cu un produs pe m`sur`,
Colorare: nuan]e INOA: 4.15, 10.31
Styling: spuma Volume Riche, gama Tecni. Art

