Ciepło, cieplej, gorąco, lato! Kto nie zna tego uczucia, które pojawia się, gdy
z utęsknieniem spoglądamy na kalendarz odliczając w myślach dni do długo
wyczekiwanego urlopu? Pakując walizki często już niemal automatycznie wrzucamy
do nich kremy z filtrem i okulary przeciwsłoneczne, ale niestety nie zawsze pamiętamy
o włosach. Tymczasem nasza fryzura potrzebuje ochrony podobnie jak skóra. Słońce
powoduje, że włosy płowieją, tracą połysk i zaczynają się łamać. Co więcej, jego
niszczące działanie potęguje jeszcze działanie wody morskiej lub chlorowanej wody
z basenu. Szczególnie wrażliwe są włosy jasne, siwe i rozjaśniane, dlatego aby zapobiec
powakacyjnym problemom z fryzurą, warto zaopatrzyć się w kapelusz lub kosmetyki
z filtrami UV. O naszych propozycjach pielęgnacji włosów latem przeczytają Państwo na
kolejnych stronach Magazynu.
Zapraszam również do zapoznania się z efektami sesji „Lunaris”, którą zrealizowałem
z Sergiuszem Pawlakiem w Filharmonii Gorzowskiej. Tym razem stworzyliśmy fryzury
w najmodniejszych kolorach sezonu – szarości, błękicie, srebrze, a zainspirowała nas
księżycowa atmosfera Filharmonii wykreowana przez grę światła, szkła, kamienia i metalu.
Ciepło i ładna pogoda przesądzają o tym, że wiele par decyduje się powiedzieć
sakramentalne „tak” właśnie latem. Zapraszam do zapoznania się ze stylizacjami ślubnymi
tym bardziej, że nawet posiadaczki krótszych fryzur dzięki usłudze przedłużenia włosów
mogą uzyskać spektakularny efekt. Teraz w dodatku usługa przedłużenia włosów dla
przyszłych panien młodych jest objęta rabatem. To oczywiście nie jedyne promocje, które
przygotowaliśmy na sezon letni. Zapraszam do lektury!

Anna Tombak
tel. 609 90 80 60
tombak.anna@gmail.com
www.atdesign-gorzow.pl
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Maska Cristalceutic L’Oréal
Professionnel oraz serum z tej samej serii
zapewnią ochronę koloru, odpowiednie
nawilżenie i połysk oraz ułatwią
stylizację fryzury.
Latem w szczególny sposób powinno się
dbać o włosy koloryzowane.
Przede wszystkim o tej porze roku lepiej
stosować delikatniejsze zabiegi i farby
bez amoniaku. Farby Dia Light L’Oréal
Professionnel gwarantują łagodną
koloryzację ton w ton bez amoniaku,
która idealnie sprawdzi się
w przypadku włosów koloryzowanych
i uwrażliwionych, dodatkowo nadając im
piękny połysk. Idealne i łagodne
rozświetlenie włosów przez pasemka lub
balejaż zapewni krem Majimeches firmy
L’Oréal. Co więcej, włosy będą
wyglądały bardzo naturalnie i zachwycą
swoim blaskiem i trójwymiarowością.

Wybierasz się na egzotyczne wakacje? A może wolisz
polskie morze lub góry? Przygotowując się do
wakacyjnego wyjazdu warto wziąć ze sobą produkty,
które ochronią włosy przed niszczącym wpływem silnego
nasłonecznienia oraz soli. Zresztą każda dłuższa
ekspozycja słoneczna źle wpływa na włosy, dlatego
trzeba je chronić nawet podczas pracy w ogrodzie czy
rodzinnego grilla. W serii Kérastase Soleil mamy do
wyboru szampon, maskę, krem oraz spray. Szampon
i maska zapewnią odpowiednie nawilżenie i odbudowę
włosom koloryzowanym narażonym na działanie słońca,
chloru czy soli morskiej. Natomiast mgiełka oraz krem nie
tylko nawilżą, ale dzięki filtrom UV zapewnią ochronę
przed słońcem. Krem i spray są dostępne również w
mniejszej pojemności (50ml), dzięki czemu można je
zabrać w bagażu podręcznym podróżując samolotem.

Latem włosy są szczególnie narażone na
przesuszenie, dlatego warto zadbać o ich
kondycję przez profesjonalną pielęgnację.
Dostępne w salonie ampułki i boostery
Kérastase zapewnią intensywną pielęgnację
włosów z uwzględnieniem ich potrzeb
pierwszorzędnych (ampułka) oraz
drugorzędnych (booster). Dla włosów nie
wymagających tak intensywnej kuracji
polecamy ampułki Power Dose lub Absolut
Lipidium L’Oréal Professionnel.

Dzięki usłudze Beach Waves
osiągniesz ukochany przez
wiele celebrytek efekt „fal
prosto z plaży”. Włosy
uzyskają większą objętość
i będą wyglądały, jakby
przed chwilą zostały
uczesane przez morską
bryzę. Stylizację podkreśli
spray Beach Waves z solą
morską marki L’Oréal
Professionnel. Efekt usługi
w salonie utrzymuje się na
włosach do 6 tygodni.

www.zegarki-magar.pl

SALON JUBILERSKI MAGAR
Centrum Handlowe "Panorama"

SALON FIRMOWY MAGAR
Centrum Handlowe "Park 111"

SALON JUBILERSKI MAGAR
Centrum Handlowe "Askana"

C

hyba nie ma takiej kobiety, której już w dzieciństwie nie przemknęła przez głowę myśl o własnym ślubie. Bajkowa
sukienka i wspaniała sceneria – to pobudza wyobraźnię dziewczynek wychowanych na bajkach o księżniczkach i
pięknych królewnach. Chociaż dorastając często z rozbawieniem wspominamy swoje dawne wyobrażenia, to jedno się nie
zmienia - wszystkie chcemy, aby dzień ślubu i wesela był wyjątkowy. Nieważne, czy uroczystość odbędzie się w pałacu,
wiejskiej scenerii czy będzie to jedynie kolacja w gronie najbliższych – tak ważna decyzja wymaga odpowiedniej oprawy.
Obok konieczności wyboru miejsca, muzyki czy wystroju pojawia się więc fundamentalne pytanie: co ja na siebie włożę i
co zrobię z włosami? Szukając odpowiedzi pomyślmy o całej uroczystości jak o złożonej kompozycji, w której wszystkie
elementy powinny do siebie perfekcyjnie pasować. Przykładowo, ślub w stylu „pałacowym” pozwala na pewien przepych,
który mógłby wyglądać dziwacznie na „wiejskim” weselu z przygrywającą góralską kapelą. Elementami tej układanki są
oczywiście sukienka, fryzura i makijaż panny młodej. Profesjonalny fryzjer niechętnie dobiera fryzurę bez wiedzy o tym,
jak będzie wyglądać sukienka. Co więcej, efekt jego pracy można w pełni ocenić jedynie na tle pozostałych elementów
stylizacji panny młodej. Umawiając się na próbną fryzurę ślubną warto więc mieć zdjęcie stroju, w którym zamierzamy
iść do ślubu, a jeśli tylko mamy taką możliwość, to oceniajmy fryzurę po jego przymierzeniu.

photo Tomasz Migdal
hair&make up Tomasz Migdal
modelka Catherine Yang

na następnych stronach
photo Marlena Bielińska
hair Tomasz Migdal
make up Andrzej Kawczyński/ Armani cosmetics
modelka Małgosia/ Network Model
sesja do katalogu fryzur ślubnych 2015 dla L’Oréal Professionnel

photo Tomasz Migdal
make up&hair Tomasz Migdal
modelka Catherine Yang
zdjęcie obok
photo Anna Dyszkiewicz
hair Tomasz Migdal
make up Piotr Rybarczyk
modelka Aleksandra Lach
sesja do LookBook 2015 L’Oréal Professionnel

photo Marlena Bielińska
hair Tomasz Migdal
make up Andrzej Kawczyński Armani cosmetics
modelka Sara F /Network Model
sesja do albumu fryzur ślubnych 2015 L’Oréal Professionnel
zdjęcie obok
photo Anna Dyszkiewicz
hair Tomasz Migdal
make up Tomasz Migdal
modelka Iga Mroziak Eastern Models
sesja do LookBook 2015 L’Oréal Professionnel

photo Anna Dyszkiewicz
hair Tomasz Migdal
make up Tomasz Migdal
modelka Kamila Dudzińska Tatiz Models
sesja do LookBook 2015 L’Oréal Professionnel

zdjęcie obok i następne strony
photo Marlena Bielińska
hair Tomasz Migdal
make up Andrzej Kawczyński Armani cosmetics
modelka Ewelina M. Olivia
sesja do albumu fryzur ślubnych 2015 L’Oréal Professionnel

Wiele panien młodych marzy, aby na swoim ślubie
pojawić się w eleganckim lub romantycznym upięciu.
Dzięki usłudze przedłużenia włosów jest to możliwe również
w przypadku klientek, których włosy są za krótkie, aby
wykonać tego typu fryzurę. Teraz dodatkowo oferujemy
rabat na usługę przedłużania włosów dla klientek, które
umówiły się na ślubne upięcie w Salonie Migdal!
W Salonie Migdal proponujemy jedną z 3 technik
przedłużania i zagęszczania włosów:
- laser (tradycyjny laser)
- laser nano (technika polecana do włosów normalnych
i grubych, efekt utrzymuje się od 3 do 7 miesięcy w
zależności od jakości włosów, tempa ich wzrostu oraz
sposobu pielęgnacji)
- quikkies (włosy na taśmach, efekt utrzymuje się od 3 do 6
tygodni).

na tych stronach
photo Anna Dyszkiewicz
hair&make up Tomasz Migdal
modelki Kamila Dudzińska/Tatiz Models i Iga Mroziak/Eastern Models
sesja do LookBook 2015 dla L’Oréal Professionnel

poprzednie strony
photo Łukasz Pukowiec
hair&make up Tomasz Migdal
modelki Magda Swat i Ludwika Cichecka
sesja „Pure Chic” dla Hairdreams

Tylko teraz kupując kosmetyki L’Oréal Professionnel otrzymacie
Państwo rabat oraz kosmetyki w mniejszych pojemnościach
idealnych do wykorzystania podczas wakacyjnych podróży.

10% - 1 produkt + prezent
20% - 2 produkty + prezent
Kupując kosmetyki Kérastase otrzymacie Państwo rabat oraz
wybrany przez siebie prezent – krem lub błyszczyk marki L’Oréal.

10% - 1 produkt + prezent
15% - 2 produkty + prezent
W zestawie taniej!
Wybierz 3 produkty marki
Kérastase Soleil - szampon, maskę
i spray lub krem, a otrzymasz w
prezencie kosmetyczkę
i rabat w wysokości 20% na
zakupione kosmetyki.

Sesja „Lunaris” została zrealizowana w Filharmonii Gorzowskiej, gdzie światło,
połączenie kamienia, metalu, szkła i drewna kreują księżycową atmosferę.
Wraz z Sergiuszem Pawlakiem stworzyliśmy najmodniejszą w tym sezonie kolekcję form i
kolorów. Srebrny, szary, metaliczny, błękitny czy wręcz stalowy to przeboje tego lata.
Formy gładkie, geometryczne, bardzo mocno podkreślone połyskiem lub celowo
zmatowione, a maksymalna długość to okolice ramion.
Dzięki produktom zmywalnym będzie to idealna koloryzacja także na chwilę i na
szalone, letnie dni.

photo Sergiusz Pawlak
hair Tomasz Migdal Sergiusz Pawlak
make up Agnieszka Nowak
modelka Dominika Tarnicka/ D’Vision Models
model Paul/ Gaga Models
wnętrza Filharmonia Gorzowska

Nowa odsłona serii Vitamino
Color L’Oréal Professionnel
Bestsellerowa gama przeznaczona do
włosów koloryzowanych doczekała się
odświeżenia formuły. Eksperci L’Oréal
wzbogacili produkty o pantenol,
neohesperydynę oraz silniejszy filtr UV. Ten
koktajl antyoksydacyjnych składników
zapewnia jeszcze lepszą ochronę włókna
włosa i przedłużenie świetlistości koloru. Z
myślą o wymagających kolorach, takich
jak chłodny blond czy czerwienie,
wprowadzono również delikatny szampon i
maskę bez siarczanów. Dzięki stosowaniu
produktów z tej serii włosy stają się bardziej
miękkie, błyszczące, a ich kolor zyskuje
dodatkowego blasku.

Nowość od Kérastase – spray-żel
Matérialiste
Dzięki Matérialiste Twoje włosy uzyskają
wyraźnie większą objętość. Wyjątkowa
formuła nie tylko całościowo pogrubi
włosy, ale również zapewni im
odpowiednią pielęgnację.

ZESTAWY

do stylizacji

Nowe odcienie brązów
Dobra wiadomość dla wielbicielek koloryzacji
w odcieniach brązu! Wśród farb Inoa pojawiły
się nowe odcienie chłodnych
i bardzo chłodnych brązów z refleksami 8 i 18.

Perfekcyjna stylizacja
Jak ułożyć fryzurę, żeby wyglądała tak jak po
wyjściu z salonu fryzjerskiego? Teraz dzięki marce
L’Oréal Professionnel życie posiadaczy wybranych
strzyżeń stanie się łatwiejsze. L’Oréal proponuje
zestawy 2 kosmetyków do stylizacji konkretnych
fryzur wraz z instrukcją oraz odnośnikiem do filmu
instruktażowego na YouTube. Nowością jest spray
Pli, który dostępny jest jedynie w tej serii.

UNDERCUT
Z myślą o fryzurach typu undercut
Masz krótkie włosy po bokach głowy
i dłuższą warstwę wierzchnią? Wypróbuj
jedną z nowości L’Oréal Professionnel, które
powstały z myślą o fryzurach typu undercut.
Do wyboru: pasta rzeźbiąca oraz żel-wosk.

Nowa formuła pielęgnacji
Cristalceutic
Teraz oprócz maski Cristalceutic
fryzjer może również zastosować
serum bez spłukiwania, które
zapewni jeszcze lepszą ochronę
koloru oraz ułatwi stylizację fryzury.

Moda na fryzury typu undercut przypadła do
gustu wielu Panom, którzy lubią czuć się modnie
i nowocześnie. Stylizując tego typu fryzurę warto
sięgnąć po odpowiednie kosmetyki. Polecamy
puder Super Dust, który doda fryzurze objętości
oraz dwa nowe produkty z serii Undercut
Techni.Art – pastę rzeźbiącą oraz żel-wosk.

DEKORACJE
NA KAŻDE OKAZJE

Śluby & Wesela
Wieczory Panieńskie
& Kawalerskie
Urodziny • Chrzciny
• Komunie
• Prezenty • Drobiazgi

Właścicielom dłuższych fryzur, którzy lubią, aby ich
włosy wyglądały jak uczesane przez morską bryzę,
polecamy Scruff Me i Beach Waves L’Oréal
Professionnel oraz Spray a porter Kérastase. Dzięki
nim fryzura nabierze energii i objętości, a włosy
będą łagodnie falowały.

Nawet jeśli na co dzień wolisz bardziej
swobodną stylizację, to możesz się znaleźć
w okolicznościach wymagających bardziej
eleganckiego wizerunku. Gładką
i wyrafinowaną fryzurę pomogą Ci
wystylizować odpowiednie kosmetyki.
Polecamy żel i gumę z serii Kérastase
Homme oraz nabłyszczacz Shower Shine
L’Oréal Professionnel.
Tylko teraz dla każdego Pana przy zakupie
dowolnego produktu do stylizacji lub
szamponu męskiego prezent w postaci
minipianki do golenia Vichy.*
*do wyczerpania zapasów

ZAPRASZAMY
Gorzów Wlkp., ul.Wodna 7
T: 95 729 11 11
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Odzież Pepe Jeans już u nas!!!

Salon PRESTIGE
w Galerii Nova Park
ul. Przemysłowa 2,
Gorzów Wlkp.
ZAPRASZAMY

