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DANDELION
COLLECTION
Αθήνα 28 Iανουαρίου
@The Art of Colour

PALINOIA EDUCATION PRESENTS

DANDELION
COLLECTION

Επίσημη παρουσίαση!
Αθήνα 28 Iανουαρίου 2018
@The Art of Colour
Ώρα : 17:00 – 20:00

Στη Dandelion Collection, οραματιστήκαμε
την απόλυτη γυναικεία ομορφιά με
μοναδικό μέσο έκφρασης, τα ίδια της τα
μαλλιά.
Ουσιαστικά αυτά είναι που απεικονίζουν
τον πραγματικό της χαρακτήρα, την
τόλμη ή τη συστολή, τη θηλυκότητα
ή την ανεμελιά!
Ο κόσμος του χρώματος, της κουπ και
του styling πρέπει να έχει ως μοναδικό
σκοπό την ανάδειξη της προσωπικότητας
της κάθε γυναίκας!
Ο Ian Gilligan που μελετάει την ιστορία του ρουχισμού υποστηρίζει:
«Τα ρούχα είναι αυτά που μας χωρίζουν απο την φύση, κυριολεκτικά και
μεταφορικά. Στην πραγματικότητα,
μας επηρεάζουν στο πως αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας αλλά και το
περιβάλλον μας!».

Luigi Caterino
BARBER’S EDUCATION

29 Ιανουαρίου 2018
@The Art of Colour

Luigi Caterino
BARBER’S EDUCATION

Scotland Barber of the Year 2017/ British Hair and Beauty Awards

29 Ιανουαρίου 2018

10:00 – 13:30 1ο μέρος : Step By step παρουσίαση ξυρίσματος και κουρέματος σε ζωντανά μοντέλα
14:00 – 17:00 2ο μέρος : Πρακτική εξάσκηση σε περιορισμένο αριθμό ατόμων
* Η πρακτική εξάσκηση αφορά περιορισμένο αριθμό ατόμων. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

Ως διαπιστευμένο μέλος της British Barbers Association ο Luigi μοιράζεται
την ολοκληρωμένη γνώση του ,καθιστώντας τον έναν από τους
καλύτερους εκπαιδευτικούς που έχει να προσφέρει ο βρετανικός τομέας.
•Νικητής καλύτερου ξυρίσματος- Περιοχή Σκωτίας
2014, 2015 και 2016
•Νικητής καλύτερου ξυρίσματος για όλη τη Μεγάλη
Βρετανία – «εθνικός πρωταθλητής» 2015
• Καλύτερος Κουρέας της Σκωτίας 2015 και 2017
•- Καλύτερο barber shop 2016
•- Καλύτερος Κουρέας 2017 British Hair and Beauty
Awards
•- Διαπιστευμένο μέλος της British Barbers 'Association”
•- Επίσημος κουρέας της ομάδας Ρέιντζερς
•- Διεθνής Πρεσβευτής της Τhe Bluebeards Revenge
Με καταγωγή από τη Νάπολη της Ιταλίας, ο Luigi Caterino είναι κουρέας τρίτης γενιάς που έμαθε την τέχνη του
με τη βοήθεια του πατέρα του και του παππού του. Σήμερα ο Ιταλός κουρέας διαθέτει δύο επιτυχημένα
καταστήματα στη Σκωτία, που βρίσκονται στο Galashiels και το Kelso.
Ο Luigi είναι γνωστός για τις απίστευτες δεξιότητές του με το ξυράφι. Στην πραγματικότητα, έχει κερδίσει
πολλά βραβεία για το ξύρισμα, συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Βρετανού κουρέα για το ξύρισμα
(2015) και του Καλύτερου κουρέα της Σκωτίας για το ξύρισμα (2014, 2015 και 2016).

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες καλέστε στο 2105314639

COLOR SPECIALIST
THE REALLY RED
BEAUTY COLLECTION
Αθήνα 26 Φεβρουαρίου
2018
@The Art of Colour

COLOR SPECIALIST
THE REALLY RED
BEAUTY COLLECTION

Η διάρκεια, η ένταση και ο προσδιορισμός του
χρώματος είναι θεμελιώδεις για τους πελάτες του
κόκκινου, του χάλκινου και του βιολέ και
ταυτόχρονα έκφραση της δύναμης και της
κομψότητας : η εξειδίκευση καθίσταται κρίσιμη για
την πιο δυναμική και αποτελεσματική χρήση αυτών
των αποχρώσεων, αποδίδοντας ας τις πιο
σύγχρονες τάσεις της μόδας!!

Καρέ και Χρώμα
Αθήνα 19 Μαρτίου 2018
@The Art of Colour

Καρέ και Χρώμα

Το καρέ είναι το πιο μοδάτο κι
ευκολοχτένιστο κούρεμα. Ιέρειες του
στυλ, fashionistas και stars επιλέγουν
ένα κοντό ή πιο μακρύ καρέ γιατί
αποπνέει δυναμισμό, εμπιστοσύνη,
έχει πολλές παραλλαγές στα
χτενίσματα για να μην το βαριέστε
ποτέ και πλέον αυτή τη χρονιά είναι
το must κούρεμα για τα μαλλιά μας.
Με ελαφριές μπούκλες σε wavy στυλ,
με χωρίστρα, αξεσουάρ στα μαλλιά,
wet look ή χτενίσματα πιο θεατρικά με
στιλιζαρισμένες μπούκλες, το καρέ
είναι το κούρεμα που ταιριάζει στις
περισσότερες γυναίκες με στυλ!

Ημ/νία : Θα ανακοινωθεί σύντομα

3 step by step καρέ
3 Χρωματικοί συνδυασμοί
3 τρόποι styling
* Πως να δημιουργήσετε
το τέλειο καρέ χωρίς
περιττές κινήσεις
βελτιώνοντας έτσι το χρόνο
της υπηρεσίας σας.
* Εντυπωσιακός χρωματισμός με βάση το
σχήμα του προσώπου και
ταυτόχρονα πολύ
εμπορικός.
* Styling που ικανοποιεί
την ανάγκη να δείχνουν
τα μαλλιά σας όπως των
Celebrities!

X-PRESION
Creative Education

#XPRESIONPIXEL
THE NEW HAIR COLOR
REVOLUTION
@Γυάλινο Μουσικό Θέατρο
20 ΜΑΪΟΥ ΑΘΗΝΑ / ΩΡΑ 10:30 - 20:00 / #XPRESIONPIXEL / THREAD VOLUME STYLING

COLOR SPECIALIST
THE GREY COLLECTION
NATURAL&FASHION
Αθήνα 4 Ιουνίου
@The Art of Colour

COLOR SPECIALIST
THE GREY COLLECTION
NATURAL&FASHION
@The Art Of Colour

Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τα
λευκά μαλλιά αντιπροσωπεύουν,
σήμερα περισσότερο από ποτέ, έναν
από τους πιο σημαντικούς τομείς στο
κομμωτήριο. Αύξηση της γνώσης και
εξειδικευμένες τεχνικές χρώματος ,
ικανοποιούν την επιθυμία της
πελάτισσας σας με λευκά μαλλιά και
κάνει το κομμωτήριο ελκυστικό και
σύγχρονο!

MATHEMATICS OF COLOR
7 – 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
@The Art of Colour

MATHEMATICS OF COLOR
7 – 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
@The Art of Colour
Ηeadquarters
Δημιουργήστε κάθε απόχρωση , χωρίς
όρια και ανάλογα με την κάθε
περίπτωση!
Επεκτείνετε, ενισχύστε και απελευθερώστε τις
τεχνικές και καλλιτεχνικές σας ικανότητες, χωρίς πια
να διστάζετε!
Κατανοήστε κάθε κανόνα έτσι ώστε να δημιουργήσετε
με μαθηματική ακρίβεια το χρωματικό αποτέλεσμα
που εσείς επιθυμείτε , ανεξάρτητα απο τη βάση που
ξεκινάτε !
Τα Μαθηματικά Χρώματος βοηθούν τον Colorist να
δημιουργήσει οποιοδήποτε χρώμα έχει συμφωνήσει με
την πελάτισσά του.Ξεκινώντας από διαφορετικές
καταστάσεις μαλλιών, οι οποίες μέσω ενός
οργανωμένου συστήματος πρακτικών τεχνικών και
πληροφοριών, επιτρέπουν τη δημιουργία της
καλύτερης εξατομικευμένης λύσης, από οποιαδήποτε
αρχική κατάσταση, για εκπληκτικά αποτελέσματα
χωρίς να υπάρχουν πια αμφιβολίες!

MATHEMATICS OF COLOR
H ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : DAVIDE TEAMI Master Color Coach PBF
PALINOIA EDUCATION TEAM
• Τεχνικές γνώσεις / κοσμετολογία όλων των περιοχών, Χρώμα,
Αποχρωματισμός και προσωποποίηση της PBF
• Πρακτική εφαρμογή κάθε χρώματος σε συγκεκριμένες τούφες με σχετική
σύγκριση του αντικειμενικού αποτελέσματος έναντι της αρχικής κατάστασης.
• Διόρθωση κάθε χρώματος Καφέ, Ξανθού και Κόκκινου
• Αφαιρέστε κάθε χρώμα Καφέ, Ξανθό και Κόκκινο ξεκινώντας από εμπορικά
χρώματα και φτάνοντας στις πιο ακραίες αποχρώσεις για να έχετε τον μέγιστο
έλεγχο σε κάθε περίπτωση
• Δημιουργία της σωστής στρατηγικής φωτισμού σε σχέση με το σημείο εκκίνησης
και τον τελικό στόχο
• Βελτιστοποίηση της προσαρμογής του συνδυασμού χρωμάτων ξεκινώντας από
κάθε κατάσταση χρώματος που προϋπήρχε.
• Επεξεργαστείτε τις τεχνικές εξουδετέρωσης/ προσαρμογής του χρώματος,
ξεκινώντας απο ξανοιγμένα μαλλιά απο το ήδη υπάρχον σκούρο χρώμα, σε πιο
ανοιχτά χρώματα ή σε φυσικές βάσεις,
• Για κάθε θέμα χρώματος που θα αναπτύσεται , θα γίνονται τεστ σε τούφες από
κάθε συμμετέχοντα έτσι ώστε να επιστρέψει στο κομμωτήριο με το 100% των
επιχειρημάτων που αναπτύχθηκαν στο Color Mathematics!

ΙΤΑΛΙΑ 21 – 24 OΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ταξιδέψτε στον κόσμο της
Ιταλικής Φινέτσας!
Professional By Fama

ΙΤΑΛΙΑ 21 – 24 OΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ταξιδέψτε στον κόσμο της Ιταλικής Φινέτσας!

Professional By Fama

Professional By Fama
ΙΤΑΛΙΑ 21 – 24 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
22 OKTΩΒΡΙΟΥ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: FASHION COLLECTION
@ Professional By Fama Academy
1o μέρος : Παρουσίαση step by step
2ο μέρος : Πρακτική Εξάσκηση
H Ιταλική φινέτσα και υπεροχή, με έδρα το
Μιλάνο,δημιουργεί μία ανεπανάληπτη σειρά
προϊόντων, ικανών να ικανοποιήσουν ακόμη και
τους πιο απαιτητικούς!
ΟΡΑΜΑ
«Όσο πιο μακριά βρίσκεστε τόσο πιο κοντά θα
είμαστε. Καθώς ο κόσμος γίνεται όλο και πιο
περίπλοκος,τόσο περισσότερο μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να τον αντιμετωπίσετε με επιτυχία!
Καθώς η αγορά γίνεται όλο και πιο
παγκοσμιοποιημένη, τόσο περισσότερο μπορούμε
να σας εγγυηθούμε την καινοτομία και τα
εργαλεία που θα χρειαστείτε για να προωθήσουν
τη μοναδικότητα που έχετε να προσφέρετε».

ALTERNATIVE HAIR STYLES
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ALTERNATIVE HAIR STYLES
3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Σύγχρονα Look , εναλλακτικά χτενίσματα και
χρώματα μαλλιών !
H Dream Τeam , Palinoia Education , που
απαρτίζεται απο τους: Κική
Στεφανάκη,Δημήτρη Καρούλια και Γιώργο
Χιωτογλάκη, με τη δυναμική συμμετοχή της
The Art of Colour, προτείνει
Alternative Hairstyle, που θα ξεκλειδώσουν
την δημιουργικότητα του κάθε κομμωτή !

Painted bubbles

Stitch Τail
Messy Ponytail

Η νέα γενιά, παρακολουθεί τη μόδα και την
αναζητά. Δημιουργήστε υπέροxες εμφανίσεις
που να ξεχωρίζουν για τη σύγχρονη ματιά
τους , χωρίς να παραπέμπουν σε βαρύ και
υπερβολικά στυλιζαρισμένο look. Ο όγκος ,
οι μπούκλες, η ένταση στο χρώμα των
μαλλιών αλλά και οι εναλλακτική απόδοση
των braids , ανοίγουν τους ορίζοντες του
δημιουργικού styling και επαναφέρουν τις
εντυπωσιακές εορταστικές εμφανίσεις !
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