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Každým rokem přichází pařížský ateliér kadeřnického umění L’Oréal Professionnel  
se svatební kolekcí, která nabízí inspiraci nejen samotným kadeřníkům, 
ale i zákaznicím salonu, které čekají na svůj velký den. Letošní svatební inspirace 
byla v režii čtyř kadeřnických salonů L’Oréal Professionnel, kterými každoročně 
projde nespočet spokojených nevěst.

Vstupte do světa svatební krásy a inspirace se salony:

Bibi Chic
Bomton
Franck Provost
Salon Petra Měchurová
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6 měsíců před svatbou
Když jste si jistá, že On je ten pravý, oznamte svatbu rodičům a nejbližší 
rodině a vyberte si termín svatby. Pak se zasněte a vyberte si styl a kon-
cept vaší svatby a místo, kde by se měla odehrávat. Nezapomeňte si ho 
písemně rezervovat! Ve všem Vám může pomoci svatební koordinátor. 

5-3 měsíce před svatbou
Je na čase si domluvit první schůzku se svým kadeřníkem, kde si  
ujasníte styl vašeho účesu. Kadeřník provede diagnostiku vlasů a vlasové 
pokožky a zvolí pro vás tu nejlepší péči.
Vyberte si svatební šaty, hudbu na obřad i hostinu a promyslete si, kdo 
by vám měl jít za svědky. Můžete rozeslat tzv. Save the Date oznámení 
emailem nebo tištěné. Aby jste si mohla svůj den D kdykoliv připome-
nout, najděte si fotografa nebo kameramana.

2 měsíce před svatbou
Vaše kroky budou směřovat do kadeřnického salonu, kde dojde ke 
zkoušce zpravidla dvou účesů, ze kterých si vyberete ten pravý a rovněž 
většinou kadeřník vlasy zastřihne.
Vyberte si svatební oznámení a pozvánky na hostinu a rozešlete je.  
Potvrďte si s místem hostiny rozpočet a vyberte svatební menu. Vyberte 
si snubní prstýnky, šperky a doplňky a nezapomeňte na oblek a doplňky 
pro ženicha. Pro váš vnitřní klid se hodí i detailní harmonogram svateb-
ního dne. Je nejvyšší čas objednat svatební cestu, pokud na ni chcete 
vyrazit.

1 měsíc před svatbou
Opět se setkáte se svým kadeřníkem, který vám vybere barvu na míru ať 
už jde o barvu INOA pro přirozené moderní barvení bez amoniaku nebo 
barvy tón v tónu Diarichesse a Dialight s nádhernými přirozenými odlesky 
pro zvýraznění vašeho svatebního účesu. Pokud je to nutné, kadeřník 
vám zastřihne konečky, aby byl účes dokonalý. Rozdělte si úkoly pro 
den před svatbou i pro svatební den, vyberte dopravu pro nevěstu, ženi-
cha a rodiče. Na hostinu připravte jmenovky a dekorace a nezapomeňte 
objednat svatební dort a koláčky. Samozřejmostí jsou i dárková balení na 
výslužku pro hosty… a nezapomeňte si zažádat o volno v práci.

2-3 týdny před svatbou
Objednejte svatební kytici, kytice pro maminky, družičky, květinovou  
výzdobu a dekorace. Rozvezte svatební koláčky a cukroví jako osobní 
pozvání na svatbu, žádá-li si to vaše rodinná tradice a kontaktujte každé-
ho, kdo se podílí na zajišťování svatby, a upřesněte si detaily. Je ideální 
doba na krátký relaxační pobyt se snoubencem, nebo kamarádkami.

1 týden před svatbou
I Váš ženich by měl navštívit kadeřníka, který mu doporučí správný střih 
nebo jeli to třeba přirozené natónování prvních šedivých vlasů službou 
Cover 5 od L’Oréal Professionnel. Připravte si svůj svatební proslov,  
případně sliby k obřadu. Kontaktujte všechny dodavatele na zajištění 
služeb a ověřte si, že vše platí. V restauraci potvrďte finální počet hostů 
a běžte si odpočinout do kosmetického studia. Je na čase uspořádat 
rozlučku se svobodou…

1 den před svatbou
A už se to blíží. Pokud máte šaty z půjčovny, zajděte si je vyzvednout. 
Připravte si doklady pro obřad a znovu si vše projděte a přesvědčte se, 
že je vše v pořádku. Vyzvedněte si finanční hotovost a platby svěřte 
osobě, která bude vyplácet dodavatele. Vyzvedněte si svatební kytici 
a svěřte snubní prstýnky vašemu svědkovi. Překontrolujte rozmístění sto-
lů a zasedací pořádek na svatební hostinu. Běžte brzy spát, ať jste na 
svůj den D odpočatá.

Svatební den
Ve svatební den navštívíte vašeho kadeřníka, který vám vyčeše váš  
vybraný svatební účes.
Snažte se užívat si den, relaxujte a již nezvedejte telefony a pokud  
nervozitu a vzrušení nedokážete potlačit, dejte si jednu skleničku sektu.  
Řešení všech vzniklých situací už nechte na koordinátorovi. Nezapo-
meňte občanský průkaz, peníze, kapesníčky, svatební kytici a prstýnky. 
... a užijte si svůj svatební den!

Plánujeme Svatbu...
KROK zA KROKeM...

Autor: zdenka Janoušková, svatby.cz | svatebniexpo.cz



Svatební kolekce v podání 
Blaženy Blažekové inspirovaná  
Rebellious Brides dokazuje, že 
svatební účesy nemusí být jen 
klasické a že i rebelská nevěsta 
může být něžná… 

Vlasy: Blažena Blažeková
Stylingové produkty: Pli, Constructor, Air Fix
Make-up: Jana Olšinská
Šaty: Adela Vykydalová, FASHION SOS
Šperky: DaSen
Foto: Jano Horák
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Vlasy: Blažena Blažeková
Stylingové produkty: Air Fix, Crystal Gloss
Make-up: Jana Olšinská
Šaty: Adela Vykydalová, Hana Převrátilová a Boris Hanečka
Šperky: DaSen
Foto: Jano Horák
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Vlasy: Blažena Blažeková
Stylingové produkty: Fixing Mist, Crystal Gloss
Make-up: Jana Olšinská
Šaty: Adela Vykydalová
Foto: Jano Horák
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Barva: Diarichesse 5.32 + 2,7% /9vol/
 Dialight 6.34 + 2,7% /9vol/
Styling: Air Fix

Barva: Prosvětlení s Majiméches + 6% oxidant 
 + Diarichesse 8.02 + 4,5% /15vol/ 
 Dialight 10.13 + 2,7% /9vol/
Styling: Pli, Constructor, Air Fix

Základní znaky celé kolekce jsou jednoduchost a čistá,  
hladká linie. V našich nevěstách se snoubí francouzská 

elegance spolu s noblesním sofistikovaným stylem, nevěsty 
ale zůstávají nevinné a jejich svatba intimním jedinečným 
okamžikem. Naší prioritou bylo perfektní provedení účesů  
s důrazem na fungovaní celku tak, aby se každá nastávající 
cítila opravdu krásná a mohla zůstat sama sebou.

Svatební kolekcí jsem chtěla oslovit ženy, které chtějí 
vypadat jinak, ale zároveň chtějí být i něžnými nevěstami. 

Inspirovala jsem se REBELLIOUS BRIDES - rebelskými 
nevěstami a chtěla jsem ukázat, že svatební účes nemusí být 
vždy jen klasický a že i rebelská nevěsta může vypadat něžně. 
Jednoduché ale výrazné linie jsem doplnila tlumenými stíny 
tak, aby v sobě skrývaly rebelství i křehkost zároveň a vzájemně 
vytvářely harmonické spojení.
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Barva: Prosvětlení s Majiméches + 6% oxidant 
 INOA2 8.31 + 6% Riche Oxidant
 Dialight 9.3 + 2,7% /9vol/
Styling: Super Dust, Air fix, Crystal Gloss

Barva: Balejáž Platinium bez amoniaku + 6% nutrivivíječ
 INOA2 9.31 + 9% Riche Oxidant
 Dialight 10.12 + 2,7% /9vol/ 
Styling: Air Fix, Crystal Gloss

Barva: Diarichesse 5.25 + 3 + 2,7% /9vol/
Styling: Curl Contour

Barva: Balejáž Platinium bez amoniaku + 6% nutrivivíječ
 INOA2 9.31 + 9% Riche Oxidant
 Dialight 10.12 + 2,7% /9vol/ 
Styling: Fixing Mist, Crystal Gloss

Barva: Diarichesse 5.31 + 2,7% /9vol/ 
Styling: Volume Lift, Air Fix, Crystal Gloss
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Barva: INOA 9.3 + 6% Riche Oxidant
Styling: Fixing Mist, Nude touch - Soft Curls

Působivé svatební účesy impozantních tvarů 
a propracovaných textur ze Salonu Petra Měchurová 

evokují dokonalou čistotu, ušlechtilost a absolutní krásu, 
kterou si představuje snad každá nevěsta. Svatební účes má 
být symbolická koruna krásy a zde je také jako originální 
designérské dílo. Pryč je klasika a střídá ji naprosto nový svět 
svatebních haute coiffure účesů pro nevěsty, které očekávají 
exkluzivní a oslnivý styl.

Za dokonalým účesem nevěsty stojí tři exkluzivní techniky barvení, 
které zdůrazní přirozenou krásu a lesk vlasů v odstínech blond, 

středně hnědých s nádechem do zlatava či meděna a tmavě hnědých 
vlasů. Do vlasů jsou speciálními technikami za použití barev L’Oréal 
Professionnel vykresleny efekty stínování a účes tak působí přirozeně, 
získá na hloubce a skvěle odráží světlo pro výjimečný lesk vlasů. Každý 
svatební účes ladí s osobností nevěsty, s jejími šaty a doplňky stejně 
jako s celým stylem svatby. Kadeřníci Franck Provost pro svatební účesy 
vycházejí ze škály těch nejoblíbenějších stylů avšak v jejich moderním 
pojetí pro naprosto oslnivý efekt. Výčesy do výšky s objemem na temeni 
nebo naopak v týlu, hladké i zvlněné sepnuté či uvolněné vlasy, luxusní 
sofistikovaný styl i nevinně ležérní. 

Barva: INOA 9.3 + 6% Riche Oxidant
Styling: Air Fix, Fixing Mist, Crystal Gloss

Barva: Dialight 4 + 4,5% /15vol/
Styling: Constructor, Air Fix, Crystal Gloss

Barva: Diarichesse 6.23 + 2,7% /9vol/ 
 prosvětlení balejáží Franck Provost
Styling: Full Volume extra, Infinium 3

Barva: Diarichesse 6.23 + 2,7% /9vol/ 
 prosvětlení balejáží Franck Provost
Styling: Full Volume extra, Infinium 3

Barva: Majirel 10.1 + 9% oxidant
Styling: Air Fix 

Barva: Majirel 10.1 + 9% oxidant
Styling: Air Fix 

Barva: INOA 7.43 + 6% Riche Oxidant
 Dialight 7.43 + 2,7% /9vol/
 balejáž Franck Provost
Styling: Pli, Infinium 4

Barva: INOA 7.43 + 6% Riche Oxidant
 Dialight 7.43 v délkách
 prosvětlení balejáž Franck Provost
Styling: Pli, Infinium 4

Barva: Dialight 4 + 2,7% /9vol/
Styling: Air Fix, Crystal Gloss
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najdete nás na Facebooku: www.facebook.com/lpczsk

NOVY EAN
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