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SLUŠIVÉ FINÁLE DOMÁCÍHO ÚKOLU
V minulém čísle Kadeřnické a kosmetické praxe jsme psali
o jednom zajímavém úkolu, který si pro žáky 3. ročníku SOU
kadeřnického v Praze 8 Karlíně vymyslela učitelka odborných
předmětů PAVLA NÁPRAVOVÁ. Měli navrhnout dvěma klientkám nový účes včetně střihu i barvy, vzít v úvahu nejen kvalitu a typ vlasů, ale i jejich vkus a životní styl. Klientky dostaly
návrhy k dispozici a nakonec se rozhodly, že proměny podstoupí. V pátek 13. května 2011 tedy tento úkol dostal skutečnou
podobu. Podílely se na něm čtyři žákyně 3. ročníku pod vedením mistrové Radky Kacířové a celá akce se odehrála na provozovně SOU kadeřnického v Kafkově ulici v pražských Dejvicích.

ZUZANA

PŘED: První modelka měla polodlouhé, vlnité vlasy, barvené kaštanovým
odstínem (5,45) a promelírované zlatoměděným odstínem. Vlasy si nechávala dorůstat z mikáda, které jí neslušelo. Byla ochotná dát se ostříhat, ale
v žádném případě ne úplně nakrátko.

PROMĚNA: Kateřina Zachariášová
použila barvu SoColor.beauty od
značky Matrix v odstínu 4M a v partii
ofiny vytvořila červený melír. Střihu se
ujala Veronika Poučková, která základní délku ponechala, ale celkově vlasy sestříhala s mírnou asymetrií nad
uchem a u ofiny.

VLASOVÁ DIAGNÓZA

Obě modelky nejprve čekalo fotografování původního účesu. Potom jim
budoucí kadeřnice ukázaly vzorníky barev a společně vybraly vhodný
odstín. Podrobně také každé z nich
popsaly budoucí střih.

Martina před proměnou
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Veronika Poučková sestříhala
Zuzaně vlasy, aby jim dodala
pohyb a strukturu
p r a xe

PŘED: Druhá modelka měla polodlouhé, blond, opakovaně melírované vlasy, které jsou suché vlnité, mají tendenci krepatět. Přírodní výška tónu
je 7, vlasy jsou lehce prošedivělé. Stávající účes nosila téměř 15 let, z příliš
krátkého střihu měla strach, ale změnu si přála.
PROMĚNA: Karolína Procházková
aplikovala barvu SoColor.beauty od
značky Matrix v odstínu 6M a v určitých partiích vlasy promelírovala
odstínem 10AV. Do stříhání Martiny,
které bylo zásadnější než v případě
Zuzany, se statečně pustila Denisa
Bulířová. Zkrátila vlasy do lehce sestříhaného mikáda s delší patkou.

FINÁLE

O make-up se postarala kosmetička
a vizážistka Jitka Černá. Obě modelky
byly nadšené a v novém účesu se cítily velmi dobře. Ocenily profesionalitu
a zručnost mladých kadeřnic a nechaly si od nich poradit, jak se mají o své
vlasy starat a jaké přípravky při domácí péči používat.
P.S.: Obě modelky jsou s novým účesem i nadále spokojené a lidé v jejich
okolí proměnu image velmi pozitivně
hodnotí.
Připravila Pavla Nápravová, SOU
kadeřnické, Praha 8
Foto: Lukáš Hausenblas

Zuzana před proměnou

Kateřina Zachariášová aplikovala
červený melír na Zuzaninu ofinu

Zuzana po proměně
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Karolína Procházková se rozhodla
Martině určité partie promelírovat

Denisa Bulířová zkrátila Martině
vlasy na mikádo a vyfoukala
do hladka

Martina po proměně
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