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BEAUTY FORUM

12. Beauty Hair & Spa Szakkiállítás és Vásár
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frizuravilág
88 A gyakori hajszínváltoztatás
– Csak gondosan!
92 Klasszikus és elegáns
– Neil Smith-től
96 pin up girls
– Molnár Jolitól
98 A száraz haj
– Óvni, ápolni kell a hajat!
102 Future
– a Lakmétól
104 White Angles
– Fátrai Krisztinától

FÁTRAI 20–40

110 Hipster style
– az Angel Professional-től
112 Lendület és kreativitás
– Varga Leventétől

Jubileum a Haj és Stílus Nemzetközi Fodrász Show-n

130 Ünnepel a Hair-Line Kft.
– 20 éves jubileum

Ebben az évben két olyan különleges évszám játszik szerepet az életemben,
ami egyszerre csak egy alkalommal fordulhat elő a pályafutásom alatt.
Éppen 20 éve vagyok a pályán, és ebben az évben leszek 40 éves.
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hajápolás
90 Újdonságok

z elmúlt 20 évben nagyon sok szakmai
élményben volt részem: versenyek itthon és külföldön, számtalan fodrászbemutató, szemináriumok, fotózások.
Ezek az események mind hozzájárultak ahhoz, hogy tudásom elmélyüljön,
és még elhivatottabbá váljak. Szerelmes vagyok
a szakmámba, ez az, ami folyamatosan lendületben
tart.
Egész életemben érdekeltek az újítások, a nehezebb
szakmai fogások. Már fodrászkodásom elején nem
hagytak nyugodni a miértek. Csak akkor tudtam valamit igazán jól elkészíteni, ha tudtam, hogy mi miért
történik a fejen illetve egy-egy mozdulat mögött milyen gondolatsor lakozik. Talán éppen ezért fordultam
nagyon korán az oktatás felé: szerettem volna a fejemben lévő gondolatokat mielőbb megosztani a fodrász
kollégákkal. Ez az érzés, ez az elhivatottság 20 év elteltével sem változott.
A szalonban töltött idő nagyon fontos számomra, mert
a mindennapi munka sok technikai újítást indít el bennem, amit a vendégeimmel való kommunikáció alapoz
meg. Hosszú évek óta azt vallom, hogy a személyre szabott frizurakészítés ott kezdődik, amikor szakértelmünk segítségével olyan frizurát készítünk, mellyel kihangsúlyozzuk vendégünk egyéniségét, kiemeljük

126 Körkép: Férfitermékek
128 Körkép: Száraz hajra szánt ápolók

így készül...
116 Simple future
– Pásztor Lászlótól
118 INK Hair Collection
– Pásztor Lászlótól
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12. Őszi Nemzetközi
Szakkiállítás és Vásár

122 Férfi kollekció
– az XYZ-től
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a szépséget és boldogabban, magabiztosabban távozik
tőlünk.
A folyamatos fejlődés nekem azzal jár, hogy újabb és
újabb gondolatok születnek, melyek összekapcsolódnak végül, mint egy lego építmény. Ezt a látásmódot
mestereimnek köszönhetem, akik a legmagasabb tudással és szakmai alázattal tanítottak. Nagyon hálás
vagyok nekik ezért!
Szerencsésnek mondhatom magam, mert lehetőségem volt több nemzetközi rendezvényen szerepelni,
amit ezúton köszönök azoknak a cégeknek, akik mögöttem álltak és támogattak. Büszke vagyok rá, hogy
az elmúlt években 13 oktató DVD-t készítettem, 2005
óta minden évben kidolgoztam az adott trendnek megfelelő frizurakollekciót, több ezer kollégával találkoztam rendezvényeken illetve saját oktatási módszeremmel tartott képzéseimen. Továbbra is rendületlenül haladok előre, hajtanak az új kihívások és lehetőségek.
Idén ősszel szeretném megünnepelni ezt a dupla jubileumot egy nagyszabású szakmai bemutatóval, melynek a Beauty Hair & Spa Szakkiállítás és Vásár ad otthont 2013. november 9–10-én. Itt fog megjelenni a legújabb hajvágó oktató DVD-m is, melyről már sokan érdeklődtek.
Várok mindenkit szeretettel, ünnepeljünk együtt!
FÁTRAI KRISZTINA
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