Trend Vision 2010

Trend, který překračuje všechny hranice. Spojuje
rituály vyspělých kultur s tradicemi kočovných národů.
Do trendu se promítá uznání pestrosti Dálného
východu a mísí se s dokonalou technologií vyspělého
světa. Trend Nomad Couture je důkaz, že v moderním
světě se xenofobie zkrátka nenosí.

Úprava vlasů

Vysoce vyčesaná přední partie vlasů působí impozantně
a předpokládá kreativní přístup pro různé obměny. Pro vlasy to
znamená radikálně stylový, strukturovaný střih, který otevírá cesty
mezi různými texturami a styly najednou.

Barevné spektrum

Tradiční symboly rozmanitých kultur dostávají moderní nádech
díky intenzivním a zářivým barvám, které jsou pro tento
trend typické. Bohatě hnědá s různě tónovanými výraznými
melíry, zrzavě hnědé tóny, které obsahují přirozený barevný
základ, kombinujeme se sytě jasnými akcenty. Úspěch cíleně
provokativního efektu tkví v kontrastu mezi hodně tmavými
ebenovými odstíny a vzrušující červenou, která se často objevuje
v rituálním líčení, umění a etnickém designu.
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Nespoutaná, sebejistá moc a kouzlo přírody je
symbolem pro božskou krásu sebejisté ženy, která
dokáže žít trendem svůdné bohyně – Nature´s
Goddess. Trend přímo dýchá společně s přírodou
a vyjadřuje nekonečnou ležérní dokonalost i luxus,
který budí respekt.

Úprava vlasů

Dokonale propracovaný, promyšleně ležérní střih, který podpoří
bohatý vzhled, až excentricky doplňuje jakoby nedokončený prvek
stylingu – rozcuchané kaskády vlasů, volně spadající přes ramena.
Účes je plný tajemné nespoutanosti.

Barevné spektrum

Trendem prosvítají barvy připomínající paprsky zapadajícího
slunce na konci léta, přes oblohu plnou červánků. Živé podzimní
tóny, měkké lososové a sytě korálové se svěží akvamarínovou
a atraktivní béžově hnědou, společně vyjadřují novou podstatu
moderní ženskosti.
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Trend plný neonových světel přímo z epicentra
nočního víření. Black Jack, poker a zábava
v luxusním baru nebo tanec na podiu přímo pod
jasnou modrofialovou noční oblohou, ze které
září tisíce hvězd do vlasů ultramoderní a sebejisté
půlnoční krásky.

Úprava vlasů

Nejtypičtějším prvkem je ostrý až dramaticky dekadentní sestřih
vlasů. Jednotlivé textury se neočekávaně střídají a nabízí se
sáhnout po všech dostupných stylingových produktech, aby účes
žil každou noc i den experimentální obměnou.

Barevné spektrum

Plný kontrast proužků džínové modré, indiga a kobaltu, noční
osvětlení odrážející se ve vysokém lesku temně černé, hluboké
tmavě modré, vytvářejí egocentrické akcenty ve vlnitých a lesklých
vlasech.
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Mezi všemi trendy ten nejjemnější
a architektonicky nejsvůdnější trend. Pevné základy
geometrických tvarů trendu, přesných rysů a cílů city
woman se prolínají s poezií romantické průsvitnosti,
lehkostí a vysoce sexy blond apealu.

Úprava vlasů

Jemný, měkce ženský střih, který si pohrává s asymetrií, který na
jedné straně efiluje objem a na druhé dává prostor vyniknout
romantické délce, souhře a pohybu jemných textur vlasů.

Barevné spektrum

Velmi jemná tlumená blond s lehounce odstupňovanými
pastelovými barvami plnými hravosti. Psychologické kouzlo
harmonie pastelových odstínů tkví v symbióze společného
„genu“ při míchání – nenasytně bílé blond.
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