
Dokonalé
vlasy jsou
naší
prioritou…



Kdo jsme?

• Máme 10-ti letou praxi v oboru, necháme si záležet na pečlivé práci a kvalitě použitých 

materiálů. 

• Jde nám hlavně o kreativitu a zábavu v experimentování se stylem a barvami.

• Naše kadeřnictví tvoří tým profesionálních kadeřníků s dlouholetou praxi, kteří se pravidelně 

vzdělávají v nových trendech v Čechách i v zahraničí. 

• Jsme vždy ochotni s vámi konzultovat, poradit, vybrat pro vás hodně účesy pro dlouhé i 

krátké vlasy, a plnit vaše veškeré přání. 

• V našem kadeřnictví pracujeme s vlasovou kosmetikou Wella Professional a Olaplex. 

Požadujeme profesionální vystupování, nadšení pro práci, nekonfliktnost, samostatnost a 

smysl pro týmovou práci.

“Nechte vaše vlasy mluvit za vás”



Jak jsme vznikli?

• Chtěli jsme mít kadeřnictví, který má největší výběr barev vlasů a 

taky být nejkreativnější ve stylingu vlasů.

• Nebojíme se barev a vždy jsme inspirováni a ochotni vám 

nabídnout nejnovější barvy a hairstyling v dnešní době. A tak 

vznikl náš jedinečný kadeřnictví v centru Sokolova.

• Nejsme jenom kadeřnictví, jsme místo, kde vás necháme v 

komfortu vaší kreativity a my jako kadeřníci vám pomůžeme 

naladit vaší kreativitu do vašeho nového vzhledu.



Zabýváme se

Nejnovějšími trendy 
v kadeřnické praxi

Nejrůznějšími 
experimenty se 
širokou řadou barev 
na vlasy

Nejlepšími 
regeneračními 
produkty na trhu 
značky Olaplex

Moderními 
technikami zesvětlení 
vlasů

Diagnózou a 
strukturou vlasů, s 
námi jsou vaše vlasy 
v bezpečí ☺



Barvení
• Pracujeme se značkami Wella Professional, 

Artic Fox, Lime Crime

• Náš tým je perfektně vyškolený na nejnovější

trendy 

• Pro nás není nic nemožné, splníme vám

každé přání

• Kreativita v barvení je naší největší předností



Regenerace
• Máte strach ze změny barvy vlasů kvůli jejich 

možnému poškození?

• Při každém zásahu do struktury vlasů, jako 

barvení či odbarvení, přidáváme „Olaplex

N.1 Bond Multiplier“ který vaše vlasy chrání 

i během těchto úkonů.

• Nabízíme regenerační procedury, které si 

zamilujete!!!



Styling
• Nabízíme různé účesové tvorby od denních 

stylingů, po svatební a plesové účesy

• Pokud chcete být odlišná, jste na správném 

místě!!

• Nabízíme i jeden z nejžhavějších aktuálních 

trendů, copy s kanekalonem. Spousta barev , 

které vás mohou rozzářit a zůstane vám vaše 

přírozená barva

• Můžete měnit barvy dle libosti každý den 



NAVŠTIVTE NÁS
Žákovská 716,Sokolov 362 25

ZAVOLEJTE NÁM
+420774567890
+420352622765

NAPIŠTE NÁM
NewBlood@email.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ - PÁTEK

10:00 – 18:00
SOBOTA - NEDĚLE

Zavřeno
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