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Академия Л’Ореал България винаги е била в услуга на фризьорите. Ние 
съществуваме благодарение на всички професионалисти и заради вас. Нашата 
мисия е да подкрепяме фризьорската общност, особено днес в тези различни 
за всички времена. 
Ние сме тук, ние сме с вас с нашите обучаващи екипи, за да ви показваме и учим 
на нови неща и заедно да търсим различни посоки в професията. 
Светът се е забързал към една нова трансформация. Нека заедно да изживеем 
този момент на усъвършенстване, обмяна на опит и да начертаем бъдещето в 
новото време.
Ние от Академия Л’Ореал България сме готови ... А вие?
С много любов и страст създадохме новата ни програма за личностно и бизнес 
развитие за 2022 година и ви очакваме с нетърпение да мечтаем, да се 
усъвършенстваме и да успеем заедно.
Ние вярваме, че сега е време за развитие, нов подход и движение напред!

С уважение Екипът на Академия Л’Ореал България



 
 ЗАЕДНО,

 НИЕ СЪЗДАВАМЕ 
 КУЛТУРА 

ЗА КОСАТА

  



С новата програма личностно и бизнес развитие [L’ORÉAL PROS 
TRANSFORMATION] ние искаме да развием фризьорската професия до нови 
хоризонти, които знаем, че са нашето бъдеще. 
Досега във всички наши програми за обучение основен фокус бяха техническите 
умения на вас фризьорите и все още са. Но ние виждаме две нови посоки, в 
които е много важно да работим и да се развиваме. 
До сега за всеки фризьор по света беше важно да бъде добър фризьор, 
технически – да подстригва добре, да прави красиви цветове, да постига 
перфектни балеажи ... 
Но днес това не е достатъчно. Днес ние имаме два нови фокуса. 
В допълнение към перфектните фризьорски умения и [ЕКСПЕРТНОСТТА], ние 
искаме да учим и да се развиваме в [КОМУНИКАЦИЯТА] и [ВИДИМОСТТА].
Ние вярваме и знаем, че фризьорската професия и фризьорите се нуждаят от 
нов стандарт. За да го постигнем ние трябва да еволюираме и да придадем 
по-висока стойност на професията и това, което правим. Да излезем от 
понятието [ФРИЗЬОРИ] и да създадем нови [ПРОФЕСИИ] във фризьорството 
и нов, различен имидж на това, което правим. 
През 2022 година ви каним да го направим [ЗАЕДНО]!



Изберете нова професия за себе си и се запишете за една от нашите програми! 
И ще получите:

  Не просто обучения, а план за развитие на нов имидж. 
  2 срещи по 3 дни според степента на развитие на групата. Това са общо 6 
  динамични, вдъхновяващи и наситени с много обучителни сесии дни.
  4 онлайн сесии, които са част от програмата, важни за цялостното развитие 
  и абсолютно задължителни.
  Нови знания и умения за подстригване, оцветяване и стайлинг.
  Нови готови услуги за развитие в салона според степента на развитие на групата.
  Готови визии, които да предложите във вашите салони.
  Техники стъпка по стъпка, които да развиете в салона си.
  Нови бизнес идеи за предлагане на визии и услуги в салона. 
  Съвети за комуникация, предлагане и популяризиране в салона и извън него. 
  Техники и начини за представяне в социалните медии.
  Личен дигитален план за всеки от вас за социалните медии. 
  Пакет от материали след всяка среща за развитие в салона.

Всичко това и много забавление, емоции и спомени.
Представяме ви нашите нови програми за личностно и бизнес развитие за 
нови специализации във фризьорството. 
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Естети по отношение на красотата на косата 
и науката за цветовете, 
Вие сте и двете – техници и творци.  

Вие сте перфекционисти с неограничени желания да учите нови неща в 
оцветяването. 

Вие обичате да откривате нови технологии, да разбирате първи за тайните зад 
формулите и да създавате нови собствени комбинации и начини на работа. 

Вие обичате да владеете нови техники и да предвиждате най-новите тенденции, 
за да предложите уникална, персонализирана услуга за всеки от своите клиенти, 
която да ги накара да се почувстват специални.

Вие сте и искате да се развивате като L’Oréal Pros Color Expert!



[КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА?] 
2 курса по 3 дни (общо 6 дни) + 4 Онлайн сесии

[ЗА КОГО?]
Програмата е подходяща за фризьори, които искат да се 
развиват като Color Expert-и. Фризьори, които мечтаят да 
изучат науката колориметрия в детайли, да постигат 
интересни и нестандартни комбинации от цветове и да се 
научат да създават перфектен унисон между цвят, техника, 
форма и стайлинг на косата.

[КАКВО?]
Записвайки се в програмата за развитие Color Expert, вие 
получавате не само обучения, а цялостна концеция за 
развитие на нов имидж във фризьорството. Всяка среща 
ще включва обучения с демонстрация и практически 
упражнения за боядисване, техники на оцветяване, 
подстригване и стайлинг, както и готов план за развитие 
в салона и социалните медии. Техниките, които ще 
изучавате ще бъдат адаптирани според вашето ниво и 
развитието в рамките на програмата. 
Онлайн сесиите ще бъдат важна част преди всяка среща 
и между срещите за придобиване на допълнителни знания 
и  умения. По време  на всяка среща  и  след  нея ще 
получите план за развитие на наученото за салона + 
материали за изпълнението му. Ще участвате в  специални 
проекти и ще имате интересни задачи за салона за 
допълнително развитие и израстване.
Основен фокус на програмата ще бъде оцветяването, 
базирано на перфектната форма и стайлинг.
70 % Оцветяване – 30 % Подстригване и стайлинг  
  
[СЕРТИФИЦИРАНЕ]  
Сертификат за развитие COLOR EXPERT

*В програмата са включени обяди, нощувки за хората от страната, 
минимум 1 парти-вечеря при всяка от срещите, всички продукти, 
материали и инструменти за обученията (без личните такива), 
модели, тренировъчни глави и всичко друго свързано с обученията.
*Всеки записан получава подарък 1 билет за L’Oréal Pro Hair 
Fashion Forum 2022 

САМО СЕГА ЗА ПЕРИОДА ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ МОЖЕ 
ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ! 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОПИТАЙТЕ ВАШИЯ 
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ.
 

 

Стани Color Expert и 
трансформирай професията си!

Ще започнем от основите в колориметрията, за 
да усъвършенстваме знаята и уменията ви и ще 
стигнем до създаването на креативни формули 
и перфектни цветове. 

=
ЦВЯТ

Ще ви дадем бързи и атрактивни техники на 
изсветляване, които да направят цветовете ви 
по-характерни и красиви.

=
ТЕХНИКИ

Ще започнем от усъвършенстване в основите на 
подстригването и ще стигнем до това как да 
постигате бързи, актуални форми, които да 
бъдат перфектната основа за вашите цветове.

=
ПОДСТРИГВАНЕ

Ще ви научим как да завършите визията си 
така, че цветовете ви да заблестят още повече 
с нови стайлинг прически.

=
СТАЙЛИНГ

Color Expert.

 
*Академия Л’Ореал България си запазва правото да отменя или премества събитиетието според ситуацията с Covid 19 в България.



Color Expert.
Имаме удоволствието да ви представим двамата TEAM LEADERS на програмата, които предстои да създадат свой 
собствен екип от български и международни обучаващи. Те ще отговарят за целия процес на програмата и ще 
развиват и изграждат новите Color Experts.

Ася Борисова

Марин Хубенов-МЪРФИ
Cut & Style Master на Академия Л’Ореал България

Марин Хубенов-Мърфи, като член на Intercoiffure Mondial е 
участвал в редица състезания и има много награди. През 
последните години е удостоен с титлите на организацията – 
Рицар през 2013г. в Париж и Офицер през 2017г. в Осака, а през 
2015г го обявяват за Личност на годината в Париж. Жури на 
Intercoiffure-България на националните състезания на 
организацията повече от 10 години, той е бил част от 
международни сцена в Париж 2008г., Рио Де Женейро 2009г., 
Италия 2012г. Париж 2013г. и Осака 2017г. За Академия Л’Ореал 
България той е преподавател от 2010г., като провежда редица 
обучения свързани с тенденции, кокове, подстригване, стайлинг 
и е част от артистичния екип на марката.  

@marinhubenovmurphy

FB Marin Hubenov Murphy

Color & Style Master на Академия Л’Ореал България

Ася Борисова е собственик на салон HAIR APPERENT, гр.София, 
с който през 2018г. печели престижната награда на марката 
„Салон EXPERT“ на годината. През 2009г. тя е избрана от 
Международния директор на марката за Източна Европа, 
Анжелик Мерсие за експерт-колорист на марката и става част 
от екипа Колористи на Академия Л’Ореал България. Днес и в 
Академията тя е един от първите хора, който младите фризьори 
срещат и е нашата енциклопедия, защото няма нещо, което тя 
не знае или пък не е била част от неговото революционно 
представяне. Като експерт в цветовете, тя е нашето „Експертно 
око“ по отношение на оцветяванията и е с изключителен опит в 
развитието на фризьори.

@borisovaasia

FB Ася Борисова



Balayage
Expert.
2022.

 



Привлечени от изкуството на балеажа, 
вие сте пристрастени към безкрайните 
възможности на продуктите и техниките 
за изсветляване. 

Вие обичате да учите нови техники за оцветяване, да откривате нови инструменти 
и начини за постигането им, да търсите артистични начини за постигане на 
русото с многоизмерни отблясъци от светлина.

Вие сте изключително взискателни по отношение на запазването на косата и 
търсите предизвикателството да бъдете винаги номер едно в създаването на 
креативни цветове с безопасни и безупречни технологии за изсветляване.

За вас косата е платно на картина, върху което рисувате и създавате собствени 
творби в пълен синхрон с формата и стайлинга.

Очакваме ви да творим заедно и да изградим новия имидж на професията 
L’Oréal Pros Balayage Expert.



[КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА?] 
2 курса по 3 дни (Общо 6 дни) + 4 Онлайн сесии.

[ЗА КОГО?]
Програмата е подходяща за фризьори, които искат да се 
развиват като Balayage Expert-и и търсят нов тласък в 
професията, който да ги открои от останалите фризьори. 
Това са фризьори, които търсят нови креативни техники на 
оцветявания, с които да създават различни и уникални визии, 
съвкупност от перфектен синхрон между актуални форма, 
цвят и стайлинг. Те искат да научат нови услуги, с които да 
повишат имиджа и интереса на клиентите си към тях.

[КАКВО?]
Записвайки се в програмата за развитие Balayage Expert, 
вие получавате не само обучения, а цялостна концеция за 
развитие на нов имидж във фризьорството. Всяка среща 
ще включва обучения с демонстрация и практически 
упражнения за боядисване, креативни техники на 
оцветяване, актуални подстригвания и стайлинги, както и 
готов план за развитие в салона и социалните медии. 
Техниките, които ще изучавате ще бъдат за експерти и 
адаптирани според вашето ниво и развитието в рамките 
на програмата. Онлайн сесиите ще бъдат важна част преди 
всяка среща и между срещите за придобиване на 
допълнителни знания и  умения. По време  на всяка среща  
и  след  нея ще получите план за развитие на наученото за 
салона + материали за изпълнението му. Ще участвате в  
специални проекти и ще имате интересни задачи за салона 
за допълнително развитие и израстване.
Основен фокус на програмата ще бъдат техниките на 
оцветяването (кичури, балеаж и креативни оцветявания), 
базирани на перфектната модна форма и стайлинг.
70 % Техники на оцветяване - 30 % Подстригване и 
стайлинг  

[СЕРТИФИЦИРАНЕ] 
Сертификат за развитие BALAYAGE EXPERT

*В програмата са включени обяди, нощувки за хората от страната, 
минимум 1 парти-вечеря при всяка от срещите, всички продукти, 
материали и инструменти за обученията (без личните такива), модели, 
тренировъчни глави и всичко друго свързано с обученията.
*Всеки записан получава подарък 1 билет за L’Oréal Pro Hair Fashion 
Forum 2022 

САМО СЕГА ЗА ПЕРИОДА ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ МОЖЕ 
ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ! 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОПИТАЙТЕ ВАШИЯ 
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ.

Стани Balayage Expert и 
трансформирай професията си!

Ще започнем от основите в балеажа и ще стигнем 
до съвършенство във владеенето на техниките за 
оцветяване.

=
БАЛЕАЖ

Ще ви дадем техники за напреднали в създаването 
на креативни многоизмерни оцветявания.

=
КРЕАТИВНИ ОЦВЕТЯВАНИЯ

Ще ви дадем 5+  модни подстригвания, подходящи 
за всяка техника и с които вашите балеажи и 
техники да станат още по-характерни

=
ПОДСТРИГВАНЕ

Ще ви научим как да завършите визията си така, 
че да покажете повече техниката си и да направите 
визиите си още по-характерни чрез стайлинга и 
текстурите.

=
СТАЙЛИНГ

Balayage Expert.

 
*Академия Л’Ореал България си запазва правото да отменя или премества събитиетието според ситуацията с Covid 19 в България.



Имаме удоволствието да ви представим двамата TEAM LEADERS на програмата, които предстои да създадат свой 
собствен екип от български и международни обучаващи. Те ще отговарят за целия процес на програмата и ще 
развиват и изграждат новите Balayage Experts.

Balayage Expert.

АННА 
АНЧЕВААнна Анчева

Силвана Петрова

Style Master на Академия Л’Ореал България

Анна Анчева е фризьор второ поколение от повече от 20 
години. Заедно с майка си тя е собственик на един от 
най-успешните салони в България – A&D studio, гр. Пловдив. 
Днес тя е един от модните инфлуенсъри във фризьорството и 
всеки клиент от салона и излиза с модерна цялостна визия. За 
Академия Л’Ореал България, Ани е преподавател от 2012 година 
с основаването на международната организация за фризьори 
Н3-България. Има диплома за Мастър на Академия Л’Ореал 
България степен 2 и е завършила много международни 
академии. Днес в Академия Л’Ореал България тя провежда 
обучения свързани със стайлинг, мода и тенденции, креативни 
техники на оцветяване и е част от артистичния екип на марката. 

@annaancheva

FB Anna Ancheva

Style Master на Академия Л’Ореал България

Силвана Петрова е собственик на един от най-добрите салони в 
България BEAUTY PLACE, гр. София, който е в топ 5 от 
най-успешните салони на марката. Тя става част от екипа през 
2008г. с основаването на първия екип Колористи, избрани 
лично от международния директор на марката за Източна 
Европа, Анжелик Мерсие. По-късно през 2012г. е избрана за 
един от 12-те фризьора в организацията от фризьори за 
фризьори H3-България. Днес в Академия Л’Ореал България тя 
преподава обучения свързани с мода и тенденции, техники на 
оцветяване, стайлинг, подстригване, бизнес и е част от 
артистичния екип на марката. През последните години тя е един 
от най-популярните инфруенсъри във фризьорството и е 
създател на мода в салона си и извън него.

@silvana.petrova

FB Silvana Petrova
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Вие сте абсолютните създатели на 
тенденции.

Когато става въпрос за коса, вие сте 
експерти в създаването на цялостни визии. 
Елате да творим заедно и да създаваме 
интересни, артистични проекти.

Като модни откриватели, вие сте или искате да бъдете близо до модните 
дизайнери, фотографи и гримьори. 

Вие искате да се научите да създавате визии за модни списания, модни рекламни 
клипове и шоута.
Искате да се научите да създавате бъдещи тенденции за коса от модните 
подиуми по света и всяка ваша клиентка да излиза с модна визия от салона. 
Искате да работите по артистични проекти и да участвате в такива. Очакваме 
ви да творим заедно и да изградим новия имидж на професията 
L’Oréal Pros Style Expert.



[КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА?] 
2 курса по 3 дни (Общо 6 дни) + 4 Онлайн сесии.
Участие на Артистичния форум на марката*
(включва още 2-3 срещи-обучения за артистично участие)

[ЗА КОГО?]
Програмата е подходяща за много напреднали фризьори, 
които искат да се развиват като Style Expert-и. Това са 
фризьори, които искат да предлагат цялостни модерни 
визии и услуги в салона си и да предлагат мода в 
салоните си.

[КАКВО?]
Записвайки се в програмата за развитие Style Expert, 
вие получавате не само обучения, а цялостна концеция за 
развитие на нов имидж във фризьорството. Всяка среща 
ще включва обучения с демонстрация и практически 
упражнения за боядисване, модни техники на оцветяване, 
актуални форми и стайлинг, цялостни визии, кокове, арт 
визии, както и готов план за развитие в салона и социалните
медии. Техниките, които ще изучавате ще бъдат за много 
напреднали и адаптирани според вашето ниво и развитието
в рамките на програмата. Онлайн сесиите ще бъдат важна 
част преди всяка среща и между срещите за придобиване 
на допълнителни знания и  умения. По време  на всяка 
среща  и  след  нея ще получите план за развитие на 
наученото за салона + материали за изпълнението му. 
Ще участвате в  специални проекти и ще имате интересни 
задачи за салона за допълнително развитие и израстване.
Основен фокус на програмата ще бъдат създаването на 
модерни цялостни и артистични визии. Предстоят ви 
участия в артистични обучения и проекти, създаване на 
модни визии и интересни гост-обучаващи.  

[СЕРТИФИЦИРАНЕ] 
Сертификат за развитие STYLE EXPERT
*В програмата са включени обяди, нощувки за хората от страната, 
минимум 1 парти-вечеря при всяка от срещите, всички продукти, 
материали и инструменти за обученията (без личните такива), модели, 
тренировъчни глави и всичко друго свързано с обученията.
*Всеки записан получава подарък 1 билет за L’Oréal Pro Hair Fashion 
Forum 2022 

САМО СЕГА ЗА ПЕРИОДА ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ МОЖЕ ДА 
СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ!  
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОПИТАЙТЕ ВАШИЯ 
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ.

Стани Style Expert и 
трансформирай професията си!

Ще ви развием в създаването и предлагането на 
цялостни визии в салона. Ще ви помогнем да се 
позиционирате и популяризирате като модни 
експерти

=
TOTAL LOOKS

Ще ви държим винаги в крак с тенденциите и новостите 
в професията. Ще ви научим как да създавате и 
продавате модни визии и как да създавате дигитално 
модерно съдържание за социалните мрежи.

=
ТЕНДЕНЦИИ

Станете мастър в създането на перфектните 
актурлни форми и се научете как да ги предлагате 
в салоните си. Създайте новото си мечтано меню 
за услуги.

=
АКТУАЛНИ ФОРМИ

Забравете за класичесическите сешоари и бъдете 
част от промяната на стандартите във 
фризьорството предлагайки нови услуги, които ще 
ви представим и ще ви научим да постигате.

=
INSTA STYLING

Style Expert.

 
*Академия Л’Ореал България си запазва правото да отменя или премества събитиетието според ситуацията с Covid 19 в България.



Style Expert.
Имаме удоволствието да ви представим двамата TEAM LEADERS на програмата, които предстои да създадат свой 
собствен екип от български и международни обучаващи. Те ще отговарят за целия процес на програмата и ще 
развиват и изграждат новите Style Experts.

Волена Рангелова
Style Guru на Академия Л’Ореал България и артистичен екип 
HCF-България (Френска висша мода)

Волена Рангелова е член на артистичния екип HCF-България от 
2009г., избрана лично от международната звезда във 
фризьорството Летисия Генау. Тя работи като фризьор повече от 
25 години и е собственик на един от най-успешните салони в 
България. Тя е участвала в редица конкурси и има много награди, 
като два пъти е ставала национален шампион за България в 
категорията Вечерна прическа. Една от най-престижните и награди 
е второ място за вечерна прическа на международен конкурс в 
Атина. В Академия Л’Ореал България тя е преподавател от 2009г. 
Днес тя преподава семинари свързани с мода и тенденции, кокове, 
артистични прически и е ментор на много креативни проекти, както 
и артист на сцена за всички наши артистични шоута и събития.

@volenarangelova

FB Volena Rangelova

Васил Атанасов
Style Guru на Академия Л’Ореал България и Артистичен 
директор на HCF-България (Френска висша мода)

Васил Атанасов е повече от 10 години преподавател на Академия 
Л’Ореал България и ментор на едни от най-успешните проекти до 
сега. Той набира своите опит и популярност, участвайки в много 
конкурси, на които печели едни от най-престижните награди, като 
„Златната палма“ в Кан, Франция за вечерна прическа. През 2009г. 
е избран за артистичен директор на HCF-България лично от 
Кристоф Гайе и Летисия Генау от HCF-Франция. Днес той е еталон 
за артист и моден гуру, а за Артистичните форуми на марката, 
Васил подготвя собствена концепция, сценарии и режисура за 
своите шоута. През последните години той става ментор и част от 
създаването на много артистични проекти, подготвя и развива 
нови артисти, фризьори за сцена, както и нови обучаващи за екипа 
на академията.

@vassilatanasov

FB Vassil Atanassov



Hair Pro
Boot Camp.
2022.

 



 

Лагер за фризьори

Hair Pro boot camp 2022

Мечтаете ли да израстнете в професията и да достигнете нови върхове?

Академия Л’Ореал България ви предлага нов подход в обучението чрез 
преживяване. 

Предизвикателство, което ще ви мотивира и промени. 

Място, на което ще сбъднете вашите професионални мечти.



[КАКВА Е ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА?] 
5 дни на интересно и вдъхновяващо място извън Академия 
Л’Ореал България

[ЗА КОГО?]
За всички фризьори, които търсят нещо ново и различно в 
обучението и нови начини за вдъхновение и развитие.

[ТРИ ЛАГЕРНИ ГРУПИ]
  Лагерна група ТАЛАНТ
  Латерна група ЕКСПЕРТ
  Лагерна група МАСТЪР

[КАКВО?]
Практически ателиета, демонстрации стъпка по стъпка с 
модели, тренинги, упражнения, шоу представяния, участие в 
интересни предизвикателства, непознати приключения, 
нестандартни методи за обучение, новости, нови знания и 
умения, неочаквани обучения и още много изненади.
Програмата ще бъде адаптирана към участниците и ще се 
развива според техния напредък и израстване.

Очаквайте да се срещнете и да получите опит от над 15 
обучаващи  на Академия Л’Ореал България и специални 
гост-преподаватели специалисти в други сфери, но 
изключително полезни за разитието на фризьорския 
бизнес – дигитални и бизнес специалисти, артисти и 
модни специалисти, фотографи, психолози и други.
В програмата са включени нощувки, закуски,  обяди, 
вечери, партита и всичко друго свързано с обученията.

[СЕРТИФИЦИРАНЕ] 
Сертификати за развитие специални за лагера.

*Подарък 1 билет за L’Oréal Pro Hair Fashion Forum 2022 

САМО СЕГА ЗА ПЕРИОДА ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ МОЖЕ 
ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ! 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОПИТАЙТЕ ВАШИЯ 
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ.

Бъдете готови да изживеете 
незабравимо преживяване!

Hair Pro Boot Camp.

*Академия Л’Ореал България си запазва правото да отменя или премества събитиетието според ситуацията с Covid 19 в България. 

Нестандартни методи на обучение чрез 
преживяване и преподаватели, които ще ви 
помогнат да се развиете по нов начин 
в професията.

=
НОВО ПРЕЖИВЯВАНЕ

Развитие чрез тренинги и състезания, който ще ви 
мотивират да станете по-добри в работата си.

=
КРЕАТИВНИ ТРЕНИНГИ

Обучения стъпка по стъпка на цялостни актуални 
визии, адаптирани според развитието на 
всяка група.

=
TOTAL LOOKS

Станете част от незабравимо дигитално 
приключение, което ще ви помогне да се 
популаризирате и покажете по нов различен начин.

=
ДИГИТАЛНО 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ





  

Ние сме [новатори] по душа.
Ние сме [професионалисти] по душа.
Ние взимаме [качеството] присърце.
Ние сме от [Париж] по душа.
Заедно създаваме изкуство от коса.


