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Dergimizin yeni sayısı bazı yeniliklere de kapı ara-

lıyor bu ay…
Öncelikle daha yenilikçi bir yüzü benimseyen der-

gimiz, hem günümüzün ihtiyaçlarına hem de sektörün 
beklentilerine cevap verebilecek bir görünüme ve içeriğe 
bürünüyor.

Dergimiz, “Kuaför Life”  bu aydan itibaren kısaltılmış 
adıyla “KL” logosu ile siz değerli okurlarımıza ulaşacak-
tır. 

Baskı kalitesi mevcut yapısını korurken içerikte de 
uluslararası bir entegrasyona girişiyoruz.

KL, yurtdışındaki moda haftalarını yakından takip edi-
yor ve eşzamanlı olarak hem görsel hem de içerik olarak 
siz okuyucularımıza ve sektörümüze günün ruhunu sunu-
yor. Saç tasarımında eğitimin öneminin farkında olarak 
güncel haberlerimizde seminerler ve eğitimlere, saç en-
düstrisindeki üstadların kariyer geçmişlerine ve nelerden 
ilham aldıklarına da değinerek bu alanın tabir-i caizse 
çıraklarının önünü açacak fikirler sunmaya çabalıyoruz. 

Amacımız kuru bilgi paylaşımı değil, bu endüstride-
ki her türlü aktörün kendinden bir şey bulacağı ve farklı 
aktörlerden de haberdar olacağı, ürün ve tasarımın geli-
şim boyutunu sürekli takip ederek yenilikçi bir bakış açısı 
yakalayacağı bir platform oluşturmak. Geleneği unut-
madan ama günceli de sürekli takip ederek bu endüst-
riye katacağımız faydayı maksimuma taşıyacağız. Bilgi, 
doğru yerde ve doğru zamanda doğru kişilere ulaştıkça 
bu sektör gelişecek ve aktörlere “öğrenmeyi öğretecek”tir. 
Sizler de KL’nin açmaya çabaladığı bu yenilikçi bakış açı-
sına katkılarınızı e postamız ya da sosyal medya aracılı-
ğıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Keyifli okumalar… 

Yenilikçi Bakış Açısıyla KL
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ÇOK CAZiP FiYATLARLA

Pink ve Ladg Gaga gibi ünlülerin 
öcülüğündeki gri saç akımı, genç ol-
sun yaşlı olsun herkesin kullanabile-
ceği bir trend haline geliyor.

Kadınların çoğu yaşları ilerledikçe 
önce grileşen, sonra da beyazlaşan 
saçlarından kurtulmaya çalışır. Gri 
saç renginin kendilerini daha yaşlı 
gösterdiğini düşünüp hemen kuaföre 

koşarlar. Günümüzdeyse hiç durma-
dan değişen trendler, bu konuda da 
kadınların kurtarıcısı oluyor. Eskiden 
gri saçlarla gezmek bakımsızlığı işaret 
ederken, şimdi moda trendlerinin ba-
şında geliyor. Betty White gibi çok yaş-
lanmış ve doğallıktan yana olan ün-
lüler gri saçı rahatlıkla tercih ediyor. 
Ancak sıradışı tarzı sayesinde Lady 

Gaga bu rengi herkesin, her yaşta 
kullanabileceğini gösteriyor. Şarkıcı-
ya saçlarını griye boyatma konusun-
da eşlik eden bir diğer isim de şarkıcı 
Pink oluyor. Tüm bunları düşünerek 
yaşınız ilerledikçe kırlaşan saçlarını-
zın kıymetini bilin ve daima doğallık-
tan yana olun. Unutmayın bir kadının 
en güzel ve bakımlı hali doğal halidir.

Yeni Trend Gri Saçlar

Saç:Gary Hooker
Michael Young

Hooker & Young 

Makyaj: Megumi
Fotoğraf: Jacke Eames 
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ALİSE KOZMETİK SAN. ve DIŞ.  İC. LTD. ŞTİ.

Adres: Nispetiye Caddesi, Peker Sokak,

No: 28 /A 1.Levent / Beşiktaş / İstanbul 

Tel: + 90 212 325 45 75 - 76

www.alisekozmetik.com

ÇOK CAZiP FiYATLARLA

Güç: 2400 W kadar,  4 sıcaklık / 2 hız, Profesyonel AC johnson motor, çıkarılabilir fan, 

Seramik termal ızgara Fön Başlığı: İte
rek yüksek ısı için dar, Hızlı Profesyonel kurutma için 

geniş Ağırlık: 490 gram, Hava debisi: 28 lt / sn  Basınç: Yüksek hassasiyetli termostat ile

33 mbar Konut elemanı Koblo: 3 metre uzunluğunda ve yüksek esneklik özellikli güç kablosu
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Saç: Tina Farey,  Rush Hair
Makyaj: Lan Nguyen
Fotoğraf: Stuart Weston
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Saç: Tina Farey,  Rush Hair
Makyaj: Lan Nguyen

Fotoğraf: Stuart Weston
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Güzellik Uzmanları ve Manikürcü-
ler Odası Başkanı Bekir Yiğittürk, her 
hafta çok sayıda kadının, kuaför sa-
lonunda boya uygulaması sırasında 
“saçlarının yakıldığı” gerekçesiyle şi-
kayetçi olduğunu bildirdi.

Yiğittürk, Ankara’da 4 bin adet ber-
ber dükkanı, 2 bin 400 adet de kuaför 
bulunduğunu belirterek, 300 civarın-
da da “ruhsatsız berber ve kuaför 
dükkanı”nın faaliyet gösterdiğini söy-
ledi.

“Her eline makası alanın” kuaför 
dükkanı açmasını onaylamadıkları-
nı ifade eden Yiğittürk, kimsenin de 
açılan iş yerlerinden kaçının ruhsatlı 
olduğunu, kaçının olmadığını sorma-
masını eleştirdi. Lisansı bulunmayan 
kuaför ve berberlere gidilmemesi uya-
rısında bulunan Yiğittürk, şöyle de-
vam etti: “Her hafta çok sayıda kadın 
gittiği kuaför salonunda boya uygu-
laması sırasında ‘saçlarının yakıldığı’ 
gerekçesiyle odamıza şikayetçi olu-
yor. Şikayet sayısı ayda 20’yi buluyor. 
Bir kısmının da bize ulaşamadığını 
düşünüyoruz. Kadınlarımız saçlarının 
sağlığı ve güvenliği için ucuz tarifeyle 
iş yapan ve lisansı bulunmayan kua-
för ve berberlere itibar etmesin. Ka-
dınların yanlış uygulamalar sonucu 
saçlarının tel tel koptuğu ve yandığını 
gözlemliyoruz. Özellikle ucuza boya 
yapanların çoğunda kalitesiz boya 

malzemesi kullanılıyor. Saç yapımının 
belli bir maliyeti vardır. Röfle yaptır-
manın bedeli odamızca belirlenen ta-
rifelere göre 200 YTL’dir. Ancak bugün 
başkentteki kuaför ve berber dükkan-
ları çok daha ucuz fiyata röfle yapıyor. 
Sonrasında da aldığı hizmetten mem-
nun olmayan ve saçı yanan kadın, 
şikayete bize geliyor.” Saç yapımında 
kullanılan malzemenin kaliteli olması 
gerektiğini belirten Yiğittürk, kuaför-
lüğün bir sanat işi olduğunu söyledi. 
Meslek odalarına yetki verilmesini 
isteyen Yiğittürk, yetkisi bulunmayan 
bütün iş yerlerinin kapatılmasından 
yana olduğunu belirtti.

SONBAHAR-KIŞ SAÇ MODASI
Saçlarda her yıl ve her mevsim 

farklı uygulamaların gözde olduğunu 
ifade eden Yiğittürk, yazın kadınlara 
rahatlık sağlayan ve sık kullanılan 
permanın kış mevsiminde tercih edil-
mediğini söyledi. Sonbahar ve kış se-
zonunun ana renklerini kumral, ateş 
kızılı, röfle ve gölgelerin oluşturduğu-
nu bildiren Yiğittürk, ayrıca “uzun saç 
ve topuz” modellerinin moda olduğu-
nu belirtti.

Yiğittürk ayrıca usta ve işinin ehli 
bir kuaförün, müşteri olarak salonuna 
giren kadının, yüz şekline göre en uy-
gun model, kesim, şekil ve rengi bul-
ma maharetine sahip olması gerekti-
ğini de sözlerine ekledi. A.A

Kadınlarımız saçlarının sağlığı ve güvenliği için ucuz 
tarifeyle iş yapan ve lisansı bulunmayan kuaför ve 
berberlere itibar etmesin. Kadınların yanlış uygulamalar 
sonucu saçlarının tel tel koptuğu ve yandığını 
gözlemliyoruz. Özellikle ucuza boya yapanların çoğunda 
kalitesiz boya malzemesi kullanılıyor. 

Lisansı Olmayan 
Kuaför ve Berberlere İtibar Etmeyin
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13 - 15 Haziran 2013

9. Uluslararası
Kozmetik, Güzellik, Kuaför Fuarı

Tüyap, İstanbul

Kıtaların 
buluştuğu 

yerde 
‘Güzellik‘ 

ile buluşalım!

Organizatör: PLATFORM Uluslararası Fuarcılık A.Ş.  
Tel: +90.212.603 33 33 - Faks: +90.212.603 33 34 - info@beautyeurasia.com

29 Ekim Cd. No: 1 Vizyon Park 1. Blok Ofis 29 Yenibosna - İstanbul

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR

facebook.com/beautyeurasia I twitter.com/beautyeurasia

www.beautyeurasia.com



Saç: Anthony John Salons Artistic Team
Makyaj ve Stilist: Justine Collins
Fotoğraf: Richard Miles
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1900’lerin ruhu Patrick 
Cameron’ın ellerinde 
yeniden hayat buluyor...
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Kuaför salonu işletenlerin en faz-
la ihtiyaç duyduğu işletme yönetimi 
bilgisi eksikliği birçok kuaförün ka-
panmasına, veya alışveriş ettikleri 
firmalara karşı ödeme problemlerine 
neden olabilmektedir. Bu itibarla Ku-
aför mesleğini icra edenlerin işletme 
yönetimi bilgisine mutlaka ihtiyaçları 
vardır. 

İŞLETME YÖNETİMİ: Yönetim, in-
sanların iş birliği yapmalarını sağla-
ma ve onları bir amaca doğru yönelt-
me işlerinin ve faaliyetlerinin tümünü 
ifade eder. Yönetimde, başkalarına iş 
yaptırma ve onların yardımını sağ-
lama söz konusudur. Bu durumda iş 
yaptıranlar yönetici, işleri yapanlar 
da yönetilenler durumundadır. Yöne-
tim, işletmelerin ömrünü doğrudan 
etkiler. Aynı zamanda kurulan iki işlet-
meden birinde yönetim iyi, diğerinde 
kötü olduğu takdirde görülecektir ki 
yönetimi iyi olan işletme daha çabuk 
büyüyecektir. Yönetimin ana fonksi-

yonları planlama, organizasyon, sevk 
ve idare, koordinasyon ve denetimdir.

PLANLAMA: Kuaför salonu iş-
letmecileri, amacına ulaşmak için 
ne gibi işlerin yapılması gerektiğini, 
bunların sırasını, zamanını, süresini, 
kimler tarafından ve hangi yollar iz-
lenerek yapılacağını gösteren bir ta-
sarı hazırlar. Hazırlanan bu tasarıya 
planlama denir. Plansız bir çalışma, 
kişiyi veya işletmeyi başarısızlığa gö-
türür. Yöneticiler, planlama sayesinde 
ne yapacaklarını önceden düşünme 
imkânına sahip olurlar. Bu sebep-
le her kuaför işletmecisi mutlaka bir 
tasarıya, planlamaya ihtiyaç duyar. 
Kurumsal İletişim 

Kuaförlük mesleğinin ihtiyaç duy-

duğu önemli bir konu da Kurumsal 
İletişimi iyi sağlamaktır. 

Kurumsal iletişim, sürdürülebilir-
lik anlayışıyla şirketin performansı-
nın arttırılması ve toplum tarafından 
beğenilen ve takdir edilen bir kurum 

haline dönüşmesine yönelik şirketin 
tüm faaliyetlerine yönelik bir iletişim 
ve ilişki disiplinidir. Şirketleri, sanayi 
toplumunun “kuralları”  ve “kurulla-
rı” ile yönetmek artık mümkün değil. 
Hızla değişen dünyada yeni kurallar 
eskilerin yerini alıyor. Ayakta kalmak, 
geleceği güvence altına almak anla-
mına gelmiyor. Sadece üretim odaklı 
yönetim anlayışının yok olduğu bu or-
tamda, rekabetin giderek daha fazla 
globalleşmesi, tehditleri, belirsizlikleri 
beraberinde getirirken; kurumların da 
kurum kültürlerini oluşturmaları ya 
da var olan kurum kültürlerini deği-
şen ortama uydurmaları gerekir. Eski 
alışkanlıkları terk etmek ve kendimiz 
için bir “yeni normal” oluşturmalıyız. 
Kurumsal iletişim “yeni normal” in 
tüm sosyal paydaşlarda daha iyi an-
laşılmasına hizmet ediyor. Bu nedenle 
kuaför yöneticileri de kurumsal iletişi-
me çok önem vermelidirler.
Gelecek sayıda; Pazarlama,
Strateji ve Markalaşma bilgileri...

Sanat Kadar İşletme
Bilgiside Önemli

İşletme

Yönetim, işletmelerin 
ömrünü doğrudan 
etkiler. Aynı zamanda 
kurulan iki işletmeden 
birinde yönetim iyi, 
diğerinde kötü olduğu 
takdirde görülecektir 
ki yönetimi iyi olan 
işletme daha çabuk 
büyüyecektir. 
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Saç-Tasarım: Philip Bell - Jared 
Green Makyaj: James O’ Reilly 
Fotoğraf: John Rawson
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Saç-Tasarım: Philip Bell - Jared 
Green Makyaj: James O’ Reilly 
Fotoğraf: John Rawson
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İki büyük isim yenilikçi bir ürün ya-
rattı. Rowenta’nın L’Oréal Professionnel 
için oluşturduğu Steampod, yüksek hız-
lı buhar teknolojisi ile çalışan ilk* pro-
fesyonel saç düzleştiricisi. Daha önce 
hiçbir ürünün vermediği bakım ve fön 
sonucunu garanti eden ve sadece seç-
kin kuaförlerde bulabileceğiniz bu eş-
siz ürün, Pro-Keratin içeren Steampod 
bakım ürünleri buharın gücüyle saça 
nüfuz ediyor.

Buhar Teknolojisi
En çarpıcı özelliği üstün buhar gücü 

olan Steampod,  ilk* içten buhar sağ-
layan profesyonel saç düzleştiricisi. 
Steampod’un güçlü buhar teknolojisi 
saç bakım ürünleri için benzersiz bir ta-
mamlayıcı görevi görüyor. Yüksek hızlı 
buharlı düzleştirici ve buhar ile aktive 
olacak şekilde tasarlanmış formüllerin 
etkisi ile sıradan düzleştiriciler gibi ısı 
şoku yaratmadan, saç şekillendiriliyor. 
Su  de-mineralizasyon sistemi, saçın 
hassaslık derecesine ve istenen saç 
şekline göre ayarlanabilen beş farklı ısı 
seçeneği, uygulama öncesi saçı pürüz-
süzleştiren ultra ince çıkarılabilir tarak, 
anodize seramik, ayarlanabilir plaka-
larla Steampod pürüzsüz, disiplinli ve 
ayna parlaklığına bir saç görünümü 
vadediyor. Eskiden fön vardı, bakım 

vardı,  şimdi Steampod Buharlı Bakım 
Fönü var. Buharın gücü ile serum ve 
Pro-Keratin ile zenginleştirilmiş onarıcı 
pürüzsüzleştirici kremlerin bakım etki-
si birleşerek sıradan fön ve saç bakım 
servislerine meydan okuyor. Buhar ile 
aktive olan yatıştırıcı etkiye sahip ve 
onarıcı kremler; Pro-Keratin ile zengin-
leştirilmiş seramid ve katyonik polimer 
ile saç tellerinin yeniden yapılanması-
na ve saç düzleştirme esnasındaki yıp-
ranmalara karşı korumaya ve onarma-
ya yardımcı olur. Normal ve yıpranmış 
saçlara özel, farklı hassasiyet seviyesi-
ne göre 2 farklı ürün seçeneğine sahip. 
Buharla aktive olan serum ise besleyici 
avakado ve kayısı yağı ile ekstra ilgi ve 
bakım gerektiren çok yıpranmış saçlar 
ve saçın zarar görmüş bölgeleri için ta-
sarlandı.

L’Oréal 
Professionnel’den 

yenilik
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Saç-Tasarım: Philip Bell - Jared 
Green Makyaj: James O’ Reilly 
Fotoğraf: John Rawson
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Fotoğraf: John Rawson
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Saç-Tasarım: Philip Bell - Jared 
Green Makyaj: James O’ Reilly 
Fotoğraf: John Rawson
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Moda Bir Dairedir ve

Sürekli Olarak Döner

Dünyadaki kuaförlerin aklına “uzun saç” deyince hemen uzun saç üstadı Patrick Cameron gelir. 
Patrick Cameron saç kesim endüstrisinde önde gelenlerden biri olmakla birlikte aynı zamanda 
pek çok kişiyi uzun saç tasarımı konusunda etkilemiştir. Patrick için eğitim, büyük bir başarı fak-

törüdür. Çoğu vaktini, dünyadaki tasarımcılara tekniklerini aktarmaya ayırmaktadır. Patrick ayrıca 
eğitim kitapları ve DVDleri hazırlamaktadır. Aşağıda, kendisiyle yapılan söyleşiyi bulacaksınız.

Patrick 
Cameron
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Saç tasarımı alanında önde gelen-

lerdensiniz. Başarınızın sırrından 
biraz bahseder misiniz?
Bana göre insanlar işin başından iti-
baren kendilerine güvenmelidirler, 
fakat insanlara onların hoşuna gide-
cek şeyler sunmanız çok önemlidir. 
Bu sektöre saygı duyuyorum ve bu da 
benim için faydalı oluyor.

Bu kadar çok tanınacağınızdan emin 
miydiniz?
Çok çalışırsanız, ödül de gelecektir. 

Kariyerinize başlarken kimlerden il-
ham aldınız?
Yeni Zelanda’nın New Plymouth 
kentinde Lyndsay Loveridge adında 
çılgın bir kadının yanında eğitildim. 
Benim en büyük ilhan kaynağım, 
Lyndsay’dir. Yeni Zelanda’ya gitti-
ğimde en çok yapmak istediğim şey-
lerden biri onunla olabildiğince çok 
vakit geçirmektir. Düşüncelerimizden 
ve hayatımın evrildiği noktaları ko-
nuşuruz birlikte. Beni çok iyi tanır ve 
gerçekten çok iyi bir bakış açısı var-
dır. İngiltere’ye gittiğim yıllarda ise 
iş partnerim Sue Callaghan’la tanış-
mam benim için büyük şans oldu. Bir 
kuaför grubu için p azarlama yöneti-
cisi olarak çalışmaktaydı ve o yıllar-
da ona benimle çalışmak isteyip iste-
meyeceğini sordum. Kariyerimdeki 
en önemli noktalardan biriydi ve bü-
yük olasılıkla yaptığım en iyi şeyler-
den biriydi. Sue ile halen iş ortaklığı 
içerisindeyiz.

İşinizde profesyonelleşmeyi yaka-

lamak için sizin için önemli olan et-
kenler nelerdir?
Sektörünüze saygı duyun, çok çalışın, 
en iyi yaptığınız şeyi bulun ve onu 
daha iyi yapmak için elinizden gele-
ni yapın.

Siz özellikle uzun saç konusunda 
bir üstadsınız. Çalışmalarınızın ve 
tasarımlarınızın başarısını neyle öl-
çersiniz? Sizce tasarımlarınız neden 
bu kadar popüler?
Sanıyorum uzun saç kesimi konusun-
da eğitim almak gerektiğini doğru za-
manda keşfettim. Londra’ya gittiğim-
de uzun saç konusunda uzmanlaşan 
fazla tasarımcı yoktu ve ben de bu-
nun nedenini ortaya çıkarmaya çalış-
tım. Ve bazı tasarımcıların bu alanda 
çalışmaktan korktuğunu fark ettim. O 
zaman uzun saç tasarımı konusun-
da ne öğrenmem gerekiyorsa adım 
adım ve en basit yoldan öğrenmem 
gerektiğine karar verdim.  

Kendinizi profesyonel bir saç tasa-

rımcısı olarak hissettiğiniz anlardan 
bahseder misiniz?
Okullarda pek çok çalışma yaptım 
ve bunları genç öğrencilere anlat-
maktan büyük keyif aldım. Onlarla 
saç tasarımı konusundaki püf nokta-
ları paylaştım ve onlara hayatımdan 
bahsederek şu anki konumuma nasıl 
ulaştığımı anlattım.

“Paranın her şeyi satın alabileceği” 
genel görüşüne katılıyor musunuz?
Hayır, para her şeyi satın alamaz.

10-20 sonra hayatınızı nerede görü-

yorsunuz?
Eğitim kitaplarım, DVDlerim ve uy-
gulamalarımın satışını arttırmaya 
konsantre olmayı ve eğitim okulum-
da eğitim vermeye devam etmeyi dü-
şünüyorum. Kendimi sonsuza kadar 
emekli olmayacakmışım gibi hissedi-
yorum.

Kendinizi 3 kelimeyle anlatmanızı 
istesek…
Hayalperest, motive ve yaratıcı

Bir insanda hangi özellik size çok et-
kiler?
Saygılı olması 

İngiltere’deki okulunuzdan biraz 
bahsedebilir misiniz?
Patrick Cameron Eğitim Okulu ola-
rak Wella Londra Stüdyosu’nda yer 
alıyoruz ve 1997’den beri hizmet veri-
yoruz. En fazla 15’er kişilik gruplara 2 

günlük yoğunlaştırılmış kurslar veri-
yoruz. İngiltere ve dünyadan kuaför-
ler bu eğitimlere katılmakta, benimle 
ve sanat yönetmenim Marco Ebi ile 
birebir çalışma fırsatı elde etmekte. 
Gelin başı ya da podyum tasarımları 
için geleneksel tasarımlar gerçekleş-
tiriyoruz. 2 günün sonunda kursiyer-
ler en az 8 modeli kavramış oluyorlar. 
www.patrick-cameron.com/thescho-
ol.html

Dünyanın hemen hemen her yerine 
gittiniz, pek çok vaktinizi yollarda 
geçirdiniz. Bu enerjinizi neye borçlu-

sunuz? 
Sağlığıma dikkat ediyorum, alkol iç-
miyor ve sigara kullanmıyorum. Çok 
nadiren geç yatıyorum. Bu sayede se-
minerlere daha dinç gidebiliyorum. 

Son olarak stilistlik kariyerinin ba-

şında olanlara neler önerirsiniz? 
Özellikle hangi konuda (boyama, kes-
me, uzun saç vb) iyi olduklarını belir-
lesinler. Ve o konuda sadece iyi olma-
yı değil çok iyi olmayı hedeflesinler. 
Eğer kendinize inanmazsanız, hiçbir 
şey başaramazsınız. İyi bir eğitim de 
bu sektörde başarılı olmanın anah-
tarlarındandır. Ustalarınızdan sürekli 
bir şeyler öğrenin ve yeni trend ve 
teknikleri sürekli izleyin ve kendi kim-
liğinizi oluşturun. Unutmayın ki moda 
bir dairedir ve sürekli olarak döner. 

(Alison Jameson Danışmanlık’ın 
Kuaför Life dergisine özel izniyle 
yayımlanmaktadır.)

Patrick 
Cameron
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Saç-Tasarım: Ishoka Artistic Team, Aberdeen
Makyaj: Maddie Austin Fotoğraf: Jack Eames
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Saç-Tasarım: Ishoka Artistic Team, Aberdeen
Makyaj: Maddie Austin Fotoğraf: Jack Eames
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Saç: James Earnshaw
Makyaj: Shonagh Louise
Fotoğraf: Martin Higgs
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Saç: James Earnshaw
Makyaj: Shonagh Louise

Fotoğraf: Martin Higgs
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Saç-Tasarım: Philip Bell - Jared 
Green Makyaj: James O’ Reilly 
Fotoğraf: John Rawson
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Saç: Harry Boocock ve Chris Horsman 
Fotoğraf: Jim Crone Makyaj: Lee Pearson
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Saç: Harry Boocock ve Chris Horsman 
Fotoğraf: Jim Crone Makyaj: Lee Pearson
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Saç: James Earnshaw
Makyaj: Shonagh Louise
Fotoğraf: Martin Higgs
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Saç: Harry Boocock ve Chris Horsman 
Fotoğraf: Jim Crone Makyaj: Lee Pearson
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Saç-Tasarım: Ishoka Artistic Team, Aberdeen
Makyaj: Maddie Austin Fotoğraf: Jack Eames
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TONI&GUY Akademi’nin profos-
yonel ürün grubu Label M’in Türkiye 
Distribitörü STS Kozmetik, distribitör 
yöneticilerini ve satış ekibini ürün 
eğitimi ve gelecek ile ilgili stratejile-
ri hakkında bilgi vermek amacıyla 
İstanbul’da Larespark Otelinde bir 
toplantı düzenledi.

Toplantının açılış konuşmasında 
söz alan STS Kozmetik Genel Müdü-
rü Metin MUTLU; ‘’Kuaför sektöründe 
bakım ve şekillendirici grubunda hala 
büyük bir boşluk olduğunu belirte-
rek  TONI&GUY Akademinin Profes-
yonel ürün grubu Label M markasını 
Türkiye’ye getirerek sektörde önem-
li bir unsur olacaklarını ve İngiltere 
Toni&Guy Akademi eğitimlerinden 
de Label M kuaför salonlarının eğitim 
olanaklarının sağlanmasını amaçla-
dıklarını’’ bildirdi.

Daha sonra söz alan Toni&Guy iş 
geliştirme müdürü Hannah BROWN 
Toni&Guy’ın tarihçesini ve hedeflerini 
anlatarak ‘’ Türkiye pazarının kendi-

leri için çok önemli olduğunu belirte-
rek Türkiye kuaför sektöründeki plan-
ları hakkında bilgiler verdi. Hannah 
BROWN tüm ürünlerle ilgili teknik eği-
tim vererek katılımcıları bilgilendirdi.

STS Kozmetik
Eğitime Ara Vermiyor

Kuaför sektörüne ThreeA ürünleri ile yeni bir soluk getiren STS Kozmetik eitim 
çalımalarına ara vermeden devam ediyor.

Çok başarılı bir eğitim oldu. Toni&Guy 
tarihçesi ve gelecekle ilgili planlarının 

etkileyici olduğunu söyleyebilirim.

Mehmet ZAYİM
Eskişehir İnci
Kozmetik Sahibi

Çok verimli bir toplantı olduğunu 
söyleyebilirim. Label M’in ürün 
performansınında çok başarılı

olduğunu gördüm.

Özgen EDİZ
Ankara Özer
Kozmetik Sahibi
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Saç:  Harry Boocock
 Chris Horsman
Fotoğraf: Jim Crone
Makyaj: Lee Pearson
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Saç:  Harry Boocock
 Chris Horsman

Fotoğraf: Jim Crone
Makyaj: Lee Pearson
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Renklendirme: Claire Chell 
STYLIST: Huma Humayun

Fotoğraf: Alessandro Cecchini
Makyaj: Nicola Hamilton
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Fotoğraflar: Jim Crone Makyaj: Carol Wilson
Sitil: Ian Tod  Saçlar: Karen Thomson
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Saç: James Earnshaw
Makyaj: Shonagh Louise

Fotoğraf: Martin Higgs
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30 Nisan-02 Mayıs tarihlerinde 
İnterteks Fuar Alanı’nda gerçek-
leştirilecek Uluslararası Hairtistic 

Yarışma- Şov Fuarı’nın basın lansmanı 
Kültür Tepesi’nde gerçekleştirildi. İzmit 
Belediyesi ve Kocaeli Artistik Kuaförler 
Derneği’nin ortaklaşa gerçekleştireceği 
fuarın basın lansmanına İzmit Belediye 
Başkanı Dr. Nevzat Doğan ev sahipliği 
yaptı. Bu projenin internet sponsoru ola-
rak kuaforlerimiz.com ekibi ve medya 
sponsoru olan Kuaför Life dergisi ora-
daydı. Etkinliğe Kocaeli Valiliği Kültür 
ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, 
Kocaeli Artistik Kuaförler Derneği Baş-
kanı Gökhan Ergin ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İzmitli kuaförler ve kozmatik 
firmalarının yetkilileri katıldı.

Kuaför dünyasının kalbinin 30 Nisan 

- 02 Mayıs tarihleri arasında İzmit’te 
atacağını söyleyen Belediye Başkanı 
Doğan, “Kocaeli Artistik Kuaförler Der-
neği Başkanı ve yönetimi bize bu teklifle 
geldiğinde kendilerine destek olaca-
ğımıza dair söz verdik. Dernek kendi 
sektörleri aracılığıyla İzmit’in tanıtımına 
katkı sağlayacak bir organizasyon planı 
hazırladı. Bizde kendilerine elimizden 
gelen desteği vereceğiz” dedi. 

Etkinlik hakkında Kocaeli Artistik 
Kuaförler Derneği Başkanı Gökhan 
Ergin’de; “Ülkemizde ilk kez böyle 
bir organizasyon düzenleniyor. Buna 
Kocaeli Artistik Kuaförler Derneği imza 
atıyor. Fuar kozmetik sektörüyle sınırlı 
kalmayacak. Kuaför dünyasının tüm 
bileşenlerini de kapsayacak. Kuaför 
mobilyalarından, kuaförlerin kullandığı 

aksesuarlara, kuaför ekip-
manlarından, kuaförlerin 
kullandığı profesyonel 
malzemelere kadar her 
şey bu fuarda yerini ala-
cak. Kısaca kuaför dün-
yasının kalbi 30 
Nisan - 02 Mayıs 
tarihleri arasın-
da Kocaeli’de 
atacak, dedi. 

Hairtistic Basın Lansmanı
Kültürtepesi’nde Gerçekleşti 

Dr. Nevzat 
Doğan

İzmit Belediye 
Başkanı
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Mor makyajı pembe, yeşil ve mavi 
makyaj malzemeleri ile birlikte kulla-
nabilirsiniz. Ayrıca tırnaklarda mor oje 
kullanmayı da unutmayın. Evoria.com; 
lila, fuşya, mor, leylak gibi morun de-
ğişik tonlarını kendi içinde kombine et-
menin de çok trend olacağını söylüyor.

Dumanlı göz makyajı
Gözlerde bu bahar da duman-

lı makyaj moda, tabii mor tonlarda! 
Mor rengin hakim oluğu dumanlı göz 
makyajı için öncelikle yüzünüze bir 
nemlendirici sürün. Evoria.com, cilde 
derinlemesine işleyerek makyajda pü-
rüzsüz bir görüntü sağlayan yeni nesil 
BB kremleri öneriyor. Nemlendirici 
sonrasında, teninize uygun olan ton-
da bir kapatıcıyla cilt bazını tamam-
layabilirsiniz. Daha sonra kaşlarınızı 
fırçalayarak şekil verin ve boşlukları 
kahverengi kaş kalemi ile doldurun. 
Koyu pembe bir farla göz kapağını-
zın üzerini boyayın. Dış ve iç köşeleri 
koyu mor bir farla renklendirin. Göz 
altlarına da koyu mor far sürün. Pas-
tel makyaj ürünleri bu bahar oldukça 
revaçta. Pastel tonları ile yapacağınız 
makyajınızla daha çekici olabilirsiniz. 
Tüm far renklerini tek bir palette top-

lamak işinizi kolaylaştıracaktır, bunun 
için Evoria.com’un önerisi ise Beyu 
Catwalk dörtlü göz farları.

Dumanlı göz makyajının son aşa-
masında, üst kirpik diplerine siyah 
sıvı eye liner çekin. Kirpiklerinize bol-
ca siyah maskara sürün. Evoria.com 
Christian Dior Diorshow Noir Black 
gibi dolgunlaştırıcı etkiye sahip bir 
maskara kullanmanız gerektiğinin 
altını çiziyor. Yanaklarınızı ise pembe 
tonlarda bir allıkla renklendirin. Du-
daklarınızı leylak rengi bir dudak ka-
lemiyle çerçeveleyip, aynı tonlardaki 
bir rujla boyayın. Rujun parlak olması 
önemli bir etken. En iyi sonucu yaka-
lamak için doğru makyaj ürünleri  kul-
lanmak gerekiyor. Evoria.com en iyi 
sonuç için Chanel Rouge Coco Shine 
serisi rujları kullanmayı öneriyor. 

Buğulu mor makyajı
İlkbaharda uygulayabileceğiniz 

bir başka makyaj trendi ise buğulu 
mor! Buğulu mor makyaj için önce te-
ninizi bej renk bir kapatıcıyla düzgün 
biçimde kapatın. Çok mat olmayan 
fondöten veya kapatıcı kullanın. Max 
Factor’un yeni fondöteni Face Finity 
All Day Flawless 3ü 1Arada gibi par-

lak bir fondöten kullanmayı öneren 
Evoria.com uzmanları, bu yıl ciltlerde 
parlama yaşanacak diyor. Doğal gö-
rünümü sağlayan en iyi makyaj mal-
zemeleri cildinizi de koruyacaktır.  Göz 
makyajınıza başlarken de hem alt, 
hem üst kirpiklerinizin diplerini siyah 
göz kalemiyle boyayın. Koyu mor ton-
larda bir göz farını göz kapaklarınıza 
sürdükten sonra parmaklarınızın veya 
yarım uçlu fırçanın yardımıyla far ile 
kalemin iç içe geçmelerini sağlayın. 
Göz kapağınızın üstünde renkleri iyi-
ce yayın. Kirpiklerin altına doğru aynı 
rengin açık tonlarının geçişini yaşa-
tın. Kirpik altlarını beyaza yakın bir 
bej ile aydınlatın. Göz altlarınızda da 
aydınlatıcı kullanabilirsiniz. Porselen 
makyaj malzemeleri ile yapacağınız 
ufak rötuşlarla aydınlık bir görünüme 
sahip olabilirsiniz. Allık olarak koyu 
pembe tonlarını tercih edin. Evoria.
com’da indirimlerle sunulan Physi-
cians Formula allıklarda istediğiniz 
tonu kolayca bulabilirsiniz. Dudağı-
nızda ise çok açık pembe bir parlatıcı 
kullanın. Ayrıca göz farınızın tonların-
da oje kullanarak, bütünlüğü sağlaya-
bilirsiniz. 

Podyumlarda mor
makyaj rüzgarı

Dünyanın en büyük markaları, 2013 
yılının bahar kreasyonlarını görücüye 
çıkardılar. Kıyafetlerle birlikte saç 
ve makyaj trendlerini de belirlediler; 
podyumlarda mor makyaj rüzgarı 
estirdiler. Siz de stilinizi belirleyecek 
küçük moda tüyolarını takip 
ediyorsanız, bu ilkbaharda mor renkli 
makyajı mutlaka deneyin. 
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Makyajın
Püf Noktaları
Doru yapıldıında makyaj, sizi 
olduunuzdan farklı gösterebilir. Bunun 
için fondöten, pudra, allık, rimel ve ruj 
belisini yakından tanımak gerek.

Cilt tipinize uygun fondöten
Fondöten, yüzünüze pürüzsüzlük sağlar ve onu makyaja 
hazırlar. Düzgün görünümlü bir ten ve makyajda başarılı 
bir sonuç için fondöten seçimi çok önemlidir. Kullandığı-
nız fondötenin yapısı ve rengi cildinizin tipine ve rengine 
uygun olmalıdır. Cilt renginizden daha açık bir fondöten 
rengi seçmek akıllıca olacaktır. Fondöten her zaman temiz 
ve nemlendirilmiş cilde uygulanmalıdır.

Toz ve kompakt pudra farkı!
Pudra, makyajın vazgeçilmezidir. Teni matlaştırır, bütünlü-
ğü sağlar ve fondöteni sabitler. İki türü vardır. Toz pudralar, 
çok ince ve hafif bir yapıya sahiptir, fondöteni matlaştırır 
ve şeffaf bir görünüm sağlar. Kompakt pudralar ise, taşın-
ma ve kullanım kolaylığından dolayı daha çok tercih edilir. 
Makyajı sabitlemek ve Gün boyu rötuş yapmak için ideal-
dirler. Toz pudralara göre daha pudralı bir sonuç verirler.

Canlılıın sırrı: Allık
Allık, yüze mutlu bir görünüm verir ve cilde canlılık kazan-
dırır. Göz ve dudaklar arasındaki renk dengesini korudu-
ğu için seçtiğiniz rengin ruj renginizle uyumuna özen gös-
terin. Giyeceğiniz kıyafetle de uyumlu olmalıdır.

Rimel ile anlamlı bakı
Rimel, bakışlarınıza yoğunluk, anlam ve güç kazandırır. 
Yorgun görünümü bir anda yok eder, canlılık verir. Seçti-
ğiniz rimelin özelliğine göre, kirpiklerinizi uzatabilir, kıvıra-
bilir ya da onlara Hacim kazandırabilirsiniz. Seçim sizin! 
Rimelin iyi tutması için kirpikler temiz ve kuru olmalıdır.

Finali ruj ile yapın
Makyajı tamamlayan son dokunuştur. İyi uygulanmış bir 
ruj yüzünüzü anında canlandıracak hatta gözlerinizin 
parlaklığını bile vurgulayacak güçtedir. Renk seçiminizde 
dudaklarınızın biçimini de göz önünde bulundurun. Du-
daklarınız dolgunsa, mat rujları, ince ise, koyu renkli par-
lak rujları tercih edin.
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Saç: Harry Boocock ve Chris Horsman 
Fotoğraf: Jim Crone Makyaj: Lee Pearson
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S
chwarzkopf Professional, 
Essential Looks 2013 İlkbahar/ 
Yaz Koleksiyonu’nun ana teması 
“Renk Fırtınası” ile renklerin 

gücünü ortaya çıkartıyor. Schwarzkopf 
Professional, dünya modasından 
esinlenilerek oluşturduğu yılın saç 
trendlerinde rengin; yaşa, stile ya da 
saç tipine bakmaksızın görünüme kattığı 
olağanüstü değişikliği gözler önüne seriyor.
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S
chwarzkopf Professional, Essential 
Looks Kreatif Direktörü Steve Hogan, 
yeni saç trendlerinde renklerin önemini 
vurgularken “Profesyonel başarımızda 

renk son derece önemli bir yere sahip ve aynı 
zamanda yaratıcılığa giden yolda da bir köprü. 
Bu iki özelliğin bileşimiyle Essential Looks Renk 
Fırtınası Koleksiyonu, hem kalbe hem ruha 
dokunuyor.” diyor.
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S
ezonun en çekici podyum 
trendlerinden ilham alan Schwarzkopf 
Professional,, baş döndürücü dört 
trend yarattı. Bunların her biri 

rengin gücünü devrim yaratan teknoloji ve 
klasik tekniklerin değişimiyle birlikte yeniden 
tanımlıyor. Kuaförlerin yaratıcı ve becerikli elleri 
için benzersiz görünümler sunuyor. Kadınlara da 
sadece bunları kuaförlerinden istemek kalıyor.

Trendlere global bakış… 
Dünyanın dört bir yanındaki kuaförlere 

bugün, yarın ve gelecekte ilham vermek isteyen 
Schwarzkopf Professional,’ın trend avcısı ekibi bu 
amaçla Londra, Paris, Milano ve New York moda 

haftalarını takip etti ve temel unsurları bir araya 
getirdi.  
Essential Looks’un Renk Fırtınası 
Koleksiyonu’nda Mono Mods’un grafik 
hareketlerinden, Glam Chic’in o fevkalade 
incelikli havasına; Electric Youth’un  enerjiyle 
dolup taşan ve o gelenekçiliği reddeden 
duruşundan,  White Angles’ın minimalist ve 
zamana meydan okuyan sadeliğine uzanan bir 
yelpaze bulacaksınız… Her stile ve ruh haline 
seslenen, modernliğin son noktasındaki bu dört 
bakış açısı, Schwarzkopf Professional, ’ın küresel 
elçileri Lesley Lawson ve Tyler Johnston ile 
ortaklaşa yaratıldı.
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S
ssential Looks 2013 İlkbahar/
Yaz Koleksiyonu çok daha 
zengin… 
Essential Looks’un bu yılki 

koleksiyonu her trendin uzun, kısa ve 
orta uzunluktaki saçlar için yorumlarını 
sunarak farklı saç boylarını seven 
kadınlar için çok daha zengin 
alternatifler yarattı.
 

S
ssential Looks 2013 İlkbahar/
Yaz Koleksiyonu, pek çok 
etkiyi ele alıp işleyerek modayı 
işlevsel kılan anlayışla bir 

araya getiriyor. Essential Looks, 
yeni sezon için podyumla salon 
arasında her zamankinden daha net 
bir bağlantı kurarak tüm kuaförlere 
esin kaynağı oluyor. Her salonda 
uygulanabilecek daha fazla güncel 
fikir ve daha fazla stil… Gerçekten 
harika renk sonuçları ortaya çıkaran 
yeni renk kombinasyonları, sıra dışı 
saç tasarımları....
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 Gösterişsiz zarafetin sanatsal inceliği White 
Angles trendinde kendini gösteriyor. Issey Mi-
yake, Yohji Yamamoto ve Rei Kawakubo gibi 
pek çok ünlü tasarımcının belirgin şekillerden 
estetik ipuçları çıkardıkları bu trendde, Uzak 
Doğu kültürünün etkileri göze çarpıyor. Form 
ve yapıya kendini adamış trendde tamamen 

White
Angles
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yalın çizgiler ve minimalist bir renk 
paleti odak noktası haline geliyor: Be-
yaz, beyaz ve beyaz! Podyumlarda 
geniş kesimli ve modern bir hava katı-
larak kimono esintileri yaratılıyor. Asi-
metrik etekler, abartılı şekiller ve pliler, 
origami kağıt katlama sanatına âdeta 
selam gönderiyor. 
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“Profesyonel başarıda renk son derece 
önemli bir yere sahip ve aynı zamanda 
yaratıcılığa giden yolda da bir köprü. Bu 
iki özelliğin bileşimiyle Essential Looks 
Renk Fırtınası Koleksiyonu, hem kalbe 
hem ruha dokunuyor.” diyor.
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Kurallar kitabı yırtılıyor! Reçetesi bel-
li kesim ve renklendirmeden kaçınan 
bu trend, geleneklere karşı duran, asla 
‘söz dinlemeyen’ ve ‘cool’ duruş sergi-
leyenler için. Standart moda anlayışı-
na sırt çeviren trend, dünyanın her ye-
rinde şehirli genç stil isyankârlarından 
etkileniyor. Sokaktan aldıkları ilhamla 
her gün taptaze bir görünüm yaratan 
tasarımcılar, eşsiz detaylara büyük bir 
heyecanla sarılan trendde; cesur, atıl-
gan ve alabildiğine özgüvenli model-
ler oluşturuyor. 

Electric 
Youth
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Modada da hayatta olduğu gibi iki karşıt unsur bir araya geldiğinde en ilginç eserler ortaya çıkar. İşte fikirlerin çarpıştığı 
noktada da Essential Looks 2013 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nun en kışkırtıcı trendleri ilgi çekiyor. Erkeksi tarzın kadınsı 
unsurlarla birleştiği Glam Chic trendi, bizi modern ve lüks çağrışımlarla karşılıyor. Trende esin kaynağı olan moda akı-
mında Yves Saint Laurent’in ikon halini almış smokin ceketi, kısaltılmış biçimiyle yeniden yorumlanıyor. Dökümlü kesim 
pantolon ceket takım, tamamen ince bir zevki yansıtıyor. Seksi kombinezonlar, gecelikler, straplez sutyenler ve tüm mal-
zemelerde satenler, organzeler ve ipekler kullanılıyor. Tüm bunlarda ten rengi, kirli beyaz ve şeftali pembeler, gece yarısı 
siyahının görkemli zemininde muhteşem bir karşıtlık yaratıyor. 

Glam Chic
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Belki üstünden çok zaman geçti 
ama 1960’lar, Pierre Cardin, 
Mary Quant ve Twiggy gibi 
zamana yenilmeyen ikonlarla, 
hiçbir yerde unutulmadı. Bu se-
zon, son on yılın cesur, canlı ve 
esnek grafik etkisi, tekli parlak 
tonların serpiştirildiği yenilmez 
monokrom renklerde görülüyor. 
Tasarımcıların dönemle öz-
deşleşen grafik çizgiler, büyük 
puantiyeler, noktalar, karelilerle 
60’ların başından ilham aldıkla-
rı görülüyor. Sadelik arayanlar 
için ideal olan çan ve kalem 
eteklerin yanı sıra dar paça 
yüksek kapriler de göz dolduru-
yor ve Mono Mods’a fazlasıyla 
hareket kazandırıyor.

Mono 
Mods
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Kapak
Model

Saç: Karen Thomson
Fotoğraf: Jim Crone
Makyaj: Carol Wilson 







Saçlar: Gooseberry Creative Team
Fotoğraflar: Richard Miles
Makyaj: Helen Sutton
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Yamanevler Mah. Yamancamii Sokak No:31-4 Ümraniye-İstanbul Tel: 0216 631 07 90 www.kozmedya.com

Ajans Hizmetleri  - Organizasyon - Yayıncılık

Koz Medya faaliyet alanlarına bir 
yenisini daha ekledi. Şirket olarak 
sürekli büyüme hedefi olan Koz 
Medya, Kuaför Life ile edindiği bil-
gi birikimi ve tecrübesini Kozmetik 
sektörü başta olmak üzere bir çok 
alanda yatırım olarak kullanmak is-

tiyor. Bu amaç doğrultusunda Koz 
Medya, fuar, etkinlik, organizas-

yonları, model, hostes temini gibi 
hizmetler vermeye başladı. Kozme-

tik sektörünün bu gibi ihtiyaçlarını 
iyi bilen firma ilk olarak bu sektör 
üzerinde yoğunlaşacağının sinyal-
lerini verdi. Şirketin organizasyon 
sorumlusu Gökçehan Günay ‘’ Koz-

metik fuarları, kozmetik firmalarının 
etkinlikleri, toplantıları bizim baş-

langıç noktamız. Halihazırda kon-

ser, festival etkinlikleri yapıyoruz. 
Aynı zamanda Kuaför Life sayesin-

de kozmetik sektörünün ihtiyaçları-
nı ve beklentilerini biliyoruz. Biz de 
bu bilgi ve tecrübeyi harmanladık. 
Yakın zamanda bir çok organizasyo-

na imza atacağız’’ diyerek, firmanın 
yakın zaman hedeflerini açıkladı.

Sektörün Yeni Gücü

KuaförLife



Güzelliğe Güzellik 
Katan Eller !

HAIRTECH yalnızca 
kuaför salonunda 
kullanılan, kiti 
bulunmayan; 
market, parfümeri 
veya toptancıda 
olmayan, siz 
profesyoneller 
için üretilen bir 
boyadır.

Kuaförlük sektörü 2013 yılında fark 
yaratacak yeni bir ürünle daha tanışı-
yor. Yükselenler Kozmetiğin profesyo-
nel kuaförlere yönelik olarak ürettiği 
HAIRTECH, sadece kuaför salonların-
da tüketiciyle buluşacak.

 Yükselenler Kozmetik Genel Mü-
dürü Umut Ceylan, yaptığı açıklama-
da HAIRTECH ile ilgili olarak şöyle 
konuştu; ‘’Yükselenler Kozmetik olarak 
her geçen gün büyüyen sektörümüz-
de siz değerli, işini severek yapan ku-
aförlerimizin istek ve sıkıntılarını göz 
önünde bulundurarak çalışmalarımızı 
belirledik. Bu amaçla yüksek kalitede, 
uygun fiyata, tam verim alabileceğiniz; 
İtalya’dan ithal, 60 ml’lik, argan yağlı, 
yüzde yüz beyaz kapatan, saça voler 
kazandıran, yoğun bakım yapan HAIR-

TECH saç boyasını size sunuyoruz. HA-

IRTECH serum, maske-krem, oksidan 
ve amonyaklı-amonyaksız açıcı olarak 
tümüyle sizi mutlu edecektir. 

HAIRTECH yalnızca kuaför salo-
nunda kullanılan, kiti bulunmayan; 
market, parfümeri veya toptancıda ol-
mayan, siz profesyoneller için üretilen 
bir boyadır. Satış ekibimiz ve teknik 
kadromuzla her an hizmetinizdeyiz. 
İnanarak  söylüyoruz ki boyamızı ve 
diğer ürünlerimizi kullandıktan sonra 
sizi rahatsız eden en ufak bir ayrıntı 
için bile her türlü desteği sağlayaca-
ğımızı veya isterseniz boyamızı geri 
alacağımızı bilmenizi isteriz. Bunu 
bu kadar kendimizden emin söylüyo-
ruz çünkü HAIRTECH kendisine şans 
veren kuaförlerimizi hayal kırıklığına 
uğratmayacaktır. Yine bünyemizde 
bulunan CAPELLI WAX ağdamızı ve 

HİJYENSİN tek kullanımlık ürünleri-
mizi de kullanmanızı şiddetle tavsiye 
etmekteyiz. Yollarımızın daha kısa 
sürede kesişmesini temenni ediyoruz. 
Bunun için size özel olarak avantaj 
sağlayacak bir de hediye çeki hazırla-
dık. Bu size özel hediye çekiniz piyasa 
şartlarında olduğu gibi fiyatı yükseltip 
çekle aynı fiyata satmak değildir. Her 
zamanki fiyatımızda gideceğimiz in-
dirimi göstermektedir.  Size karşı her 
şartta dürüst, samimi ve güler yüzlü 
olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Şimdiden kullanımında size bir 
prestij daha kazandıracak olan ürün-
lerimize karşı teveccühünüzden dola-
yı tüm kuaförlerimize teşekkürü borç 
bilir, çalışmalarınızda sonsuz başarı-
lar dileriz.’’
www.yukselenlerkozmetik.com
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Saç-Makyaj: Yeliz Kaya
Fotoğraf: Selinade Maeyer

Model: Laura May
Designer: Larisa Katz
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Yayın hayatına başladığı ilk sayısın-
dan itibaren ülke çapındaki kuaförlük 
sektörünün beğenisini kazanan Kuaför 
Life Dergisi, Turhal’da Ünlü Kuaför Ha-
run Cici’nin verdiği eğitim seminerinde 
La Brasiliana keratin markasıyla birlik-
te ana sponsor olarak eğitim semineri-
ne destek verdi.

Belediye Kültür Merkezi’ndeki eği-
tim seminerine Kaymakam Y. Fatih 
Kadiroğlu, Turhal Belediye Başkanı 
Ali Gözen, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birlik Başkanı Mehmet Bekçi ve 
Başkan Yardımcısı İhsan Tunç,  Tokat 
Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı 
Turan Ulaşlı, Turhal Kahveciler, Berber-
ler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet 

Deveci, Turhal Madeni Eşya Elektrik 
Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası Başkanı Duran Okon, 
Kayseri Berberler Kuaförler Odası Baş-
kanı Rıfat Alparslan, Turhal Çıraklık 
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ergün 
Özbulut ve davetliler katıldı.

Oda Başkanı Mehmet Deveci ko-
nuşmasında  “Ünlü eğitmen Harun 
CİCİ’yi Turhal’ımızda ilkini gerçekleştir-
diğimiz etkinliğe getirmekten mutluyuz. 
Kuaförlerimize 2013 yılı saç modelleri 
ile kendilerini geliştirmeleri yönünde 
fark katmasından dolayı Harun CİCİ 
Etkinliğimize katılarak destek veren Ku-
aför Life Dergisi imtiyaz sahibi Hüseyin 
Kozdibi’ne, etkinlikte giyilen kıyafetle-

re kostümleriyle destek veren Murat 
Şirin’e, Eğitim öncesi salonlarını hizme-
timize açan Sayın Bahar Gülarslan’a, 
Sayın Şenay Kırmaz’a, Etkinliğimize ka-
tılan tüm kuaför dostlarımıza ve destek-
lerini esirgemeyen bütün katılımcılara  
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” 
dedi. 40 yıllık birikimini meslektaşları ile 
paylaşan Harun CİCİ, “Neden Turhal” 
sorusuna şöyle karşılık verdi: “Dün-
yanın ve Avrupa’nın pek çok kentinde 
sahne alıyorum. Benim için Anadolu, 
bu topraklar çok önemli. Yalnız Turhal 
değil şu an 5 tane daha çeşitli Anadolu 
il ve ilçelerinde eğitim ve şov program-
larımız var, önce yerel olmak sonra ev-
rensel olmak gayemiz.” dedi.

Kuaför Life Dergisi 
Ana Sponsor Oldu
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Turhallı Kuaförlerin sahne
çalışmalarından kareler

Harun Cici Kuaför Life Dergisini ilgiyle incelerken
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Sektörün önde gelen lider marka ve 
kurumları tarafından desteklenen HAI-
RiST 2013’te sunulan 2013 İlkbahar-Yaz 
saç trendleri “Aşk” teması altında 5 fark-
lı kuaförlük markası tarafından paylaşıl-
dı. Vassago Hairdesigners, Gülay Tiran, 
Salih Pehlivan-Adnan Serter, Pivot Po-
int Türkiye ve final şovuyla sahne alan 
Hakan Köse, çarpıcı performanslarla 
yılın saç tasarımlarını 1000’in üzerinde 
izleyici önünde paylaştılar.

Açılış şovunu gerçekleştiren Vassa-
go Hairdesigners ekibinin gösterisi izle-
yenleri kuaförlüğün mabedi, 18. yüzyıl 
Fransa’sına götürdü. 18. yüzyıl saray 
kostümleri ve saçlarıyla sahnede za-
rafetle salınan kadın ve erkekler, vals 
yaparak dönemin maskeli balolarını, 
görkemli ve ihtişamlı sosyal hayatını 
sahneye taşıdılar.  Altın varaklı koltuk-
lar gibi detaylar da unutulmamıştı.  

HAIRiST’te sahne şovu gerçekleşti-

ren tek kadın saç tasarımcısı Gülay Ti-
ran ise “Rock&Love” adlı şovuyla rock’n 
roll saçların günümüzdeki yansımaları-
nı ustalıkla ortaya koyarken özel mak-
yajlar ve avant-garde saç tasarımlarıy-
la izleyenleri büyüledi. Tiran, sahnede 
maskeyle oturan modelin saçlarını kes-
tikten sonra, sahneyi modele bıraktı. 
Maskesini çıkaran model, ünlü Türk 
rock şarkıcısı ise Pamela Spencer’dan 
başkası değildi. 

Sahnenin etkileyici şovlarından bir 
diğeri de Adnan Serter & Salih Pehli-
van ikilisinin sunduğu, yine teması aşk 
olan İstanbul konseptli saç defilesiydi. 
Kanun, klarnet, keman ve darbukayla 
ikilinin gösterisini destekleyen müzis-
yen bir ekip ve solistin yanı sıra bir rap 
şarkıcısının iki tasarımcının becerisine 
gönderme yapan “Makas Şairleri” adlı 
şarkısı, şovu zenginleştiren öğeler ola-
rak dikkat çekti.  Adnan Serter’in çarpıcı 

Tutkulu  Saç Tasarımcıları
HAIRiST 2013’te Buluştu
Üçüncüsü düzenlenen 
HAIRiST 2013,
1 Nisan’da, Beikta 
Mustafa Kemal 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleti. 
Aralarında Almanya, 
Belçika, Bulgaristan, 
Çek Cumhuriyeti, 
Hollanda, spanya, 
talya, Romanya ve 
Yunanistan’dan gelen 
izleyicilerin de yer 
aldıı etkinlikte 1106 
izleyici ve görevli yer 
aldı. 
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topuzları ve Salih Pehlivan’ın incelikli 
tasarımları ilgiyle izlendi

Teknik şovuyla izleyicileri büyüleyen 
Pivot Point Türkiye, en güncel kesim tek-
niklerini izleyicilerle paylaşarak alkışla-
rı aldı. Hollanda’dan Yolly ten Koppel ve 
Joakim ROSS ile HAIRiST 2012 Yılın Ku-
aförü Yarışması Renk-Kesim Kategorisi 
1.si Sinan Ergün, farklı renklerde saçlar-
da kesim çalışmaları sergilediler.

Kapanış şovunu gerçekleştiren saç 
tasarımcısı Hakan Köse ve ekibinin 
sunduğu şov, saç tasarımının ihtişamını 
ortaya koyan özel bir örnekti.  5 farklı te-
mayla AŞK’ı işleyen Hakan Köse ve eki-
bi, yaptıkları çalışmalarla izleyicileri bü-
yüledi. 26 farklı modelde hazırlanan saç 
tasarımlarının yanı sıra özel kesimlerin 
yer aldığı performans koreografisi, kı-
yafetleri ve müzik seçimiyle bu ihtişam-
lı güne damgasını vuran bir çalışma 
oldu. Sahnedeki performanslarından 

ötürü Hakan Köse ve Cemil İrez ile Ne-
dim Doğulu’ya izleyiciler beğenilerini 
onları dakikalarca ayakta alkışlayarak 
gösterdi.

Yılın Kuaförü Yarışması 2013
Etkinliğin ilk gününde gerçekleşen 

ve genç kuaförlerin becerilerini ortaya 
koyduğu Topuz Yarışması’nda dereceye 
giren ilk üç isme, ödülleri etkinlik bün-
yesinde takdim edildi. Ödülleri Artistik 
Kuaförler Derneği’nde  başkanlık göre-
vinde bulunmuş eski başkanlardan Er-
dem Kıramer, Baykan Savaş ve Osman 
Özer sırasıyla 1.Onur Varlı’ya, 2. Ayhan 
Önlüel’e ve 3.Uğur Tarlak’a alkışlar ara-
sında sundular.

2014
Bir sonraki etkinliğin tarihi 30-31 Mart 

2014. HAIRiST Etkinliği hakkında detay-
şara ve kuaförlük dünyasına ilişkin ne 
geniş bilgi ve içeriğe www.hairist.com.tr 
adresinden ulaşma imkanı bulunuyor.
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H
er yıl geleneksel olarak, 
İtalya’nın Bologna kentin-
de gerçekleşen, Cosmoprof 
kozmetik ve güzellik fuarı bu 

yılda profesyonellerin durağı oldu. 
Türkiye’nin önde gelen kozmetik şir-
ketlerinden STS Kozmetik’de 70’ten 
fazla müşterisi ile birlikte İtalya çı-
karması yaptı. 7-11 Mart tarihleri bo-
yunca devam eden fuara katılan STS 
Kozmetik’in misafirleri, fuar ziyareti ile 
uluslararası firmaların ürünlerini ya-
kından tanımış ve sektöre daha geniş 
çapta bakabilme şansına erişmiş oldu. 
STS Kozmetik genel müdürü Metin Mut-
lu,’’ Cosmoprof, profesyonellerin buluş-
ma noktası. Biz de katılmasak olmazdı. 
Misafirlerimize bu imkanı sağladığımız 
için çok memnunuz. Ayrıca İtalya se-

yahatimiz boyunca sadece iş odaklı 
değil, aynı zamanda Bologna, Venedik 
gibi tarihi şehirleri gezme imkanına ve 
müşterilerimiz ile birlikte STS Kozmetik 
ailesi olarak, eğlenmeye de vakit ayı-
rabildik. Her seyahatimiz hem iş geliş-
tirme açısından hem de eğlenmek, tatil 
yapmak açısından oldukça verimli olu-
yor.’’ diyerek İtalya seyahatini özetledi. 

1. ThreeA
Olimpiyatlarına Hazırız

STS Kozmetik 27-31 Mayıs tarihlerinde 
de daha önce duyurmuş olduğu gibi 
200 kuaför misafiri ile birlikte Antalya 
Side Sueno Otel’de yepyeni bir orga-
nizasyona imza atıyor. Bundan sonra 
gelenekselleşeceği duyurulan 1. Thre-
eA olimpiyatları adı altında kuaförler 
değişik sportif yarışmalar ve eğlenceler 
ile birlikte mesleki eğitim ve geliştirme 
faaliyetlerine de katılma şansı yakala-
yacak.

STS Kozmetik Bologna
Cosmoprof Fuarında
Türkiye’nin önde gelen kozmetik irketlerinden STS 
Kozmetik 70’ten fazla müterisi ile birlikte talya’ya 
çıkarma yaptı.
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Saçlar: Lan Todd   Fotoğraflar: Matthew Hearne
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Türkiyenin önde gelen kuaförle-
ri ve kuaför salon işletmecileri 
Egebella kozmetiğin Antalya 

Amara Dolce Vita otelde düzenledi-
ği eğitim seminerinde Mehmet Tatlı 
Show ekibi, saç show larıyla bir ara-
ya geldi.

4 günlük etkinlik te 2013 yaz saç 
trend leri katılımcılara sergilendi.
Mehmet Tatlı Show ekibi 20 manken 
ile sahne aldıkları Show larında bir 
birinden ilginç taradıkları saçlar ve 
sahne show ları ile izleyicilerin büyük 
beğenisini toplayarak, Show sonun-
da uzun süre alkış aldılar. Show ekibi 
3 farklı saç kesimi ile 2013 trend lerini 
izleyicilere sundu.

Finalde gelinlikle sahneye çıkan 
oyuncu ve manken  Eda Özerkan 
show un ilgi odağı oldu. Egebella 
kozmetik  teknik ekibi yaklaşan yaz 
sezonunda etkinliğe katılan  Adana 
bayisi  Dima Güven Kozmetik Fatih 
Çindırlı, Kayseri bayisi A Grup Ah-
met Uysal, Batman bayisi By Liva 
Kozmetik Murat Çiftçi, kuaför ve sa-
lon işletmecilerine deniz ve güneşten 

saçları nasıl korunacağı, bakımları-
nın nasıl yapılacağı ve bununla bir-
likte kişisel gelişim ile birlikte iletişim, 
resepsiyon ve salon işletme eğitimleri 
verdi. Eğitimlerden arta kalan za-
manda kuaförler, denizin ve havuzun 
keyfini çıkartmakla beraber bölgeler 
arası kurdukları takımlarla plaj vo-
leybolunda yeteneklerini sergilediler.

“Egebella” Kuaförleri 
Antalya’da Buluşturdu

Finalde gelinlikle sahneye 
çıkan oyuncu ve manken  
Eda Özerkan show’un ilgi 
odağı oldu.
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Saçlar: Marc Elrick • Makyajlar: Jak Morgan • Fotoğraf: McInnes

89

KuaförLife



1
3-15 Haziran 2013 İstanbul Tüyap 
Fuar merkezinde 9. Kez gerçek-
leştirilecek olan BeautyEurasia 
2013 Kozmetik, Güzellik ve Kua-

för Fuarı’nın satışları bir önceki döne-
me göre daha hızlı ilerliyor.  Ziyaretçi 
ve katılımcı sayısında her yıl artış göste-
ren BeautyEurasia fuarının iş hacmini 
geliştirmek üzere tüm dünyada devam 
eden tanıtım çalışmalarının yanı sıra, 
uluslararası ticaret ve kalkınma ajans-
ları ile kurduğu olumlu ilişkiler ile iş 
platformunun zenginleşmesini ve kali-
tesini artırmayı amaçlıyor. 

BeautyEurasia 2013 bu yıl kuaför 
mobilyası, kuaför ürün ve ekipmanla-
rı, saç bakım ve şekillendiricileri, ham 
saç ve peruk ürünleri, güzellik akse-
suarları tek kullanımlık sarf malzeme-
leri, profesyonel cilt bakım ürünleri ve 
dermokozmetik ürünleri alıcılarıyla 
buluşacak. Her yıl bu alanda yurt içi 
ve yurt dışından ürün alımı yapmak 
üzere perakende zincirleri müdürleri, 
toptan alım-satım yapan firmalar, koz-
metik perakende satış zincirleri mü-
dürleri, kuaför ve kuaför ürünleri top-
tancıları ürün ve satın alma müdürleri 

BeautyEurasia’yı ziyaret ederek alım 
yapıyor. BeautyEurasia fuarın kapsa-
dığı sektörler alanında her ay yeni bir 
tanıtım çalışması takvimi belirleyerek 
üretici ve dağıtıcıların yanı sıra sektör 
profesyonellerini, çalışanlarını ve bu 
sektörlere hizmet edenleri sağlam bir 
platformda bir araya getirmeyi amaç-
lıyor. Yurt içinde her yıl ticaret sanayi 
odaları ile görüşülerek ziyaretleri sağ-
lanıyor. Kuaför odaları ile görüşülerek 
her yıl 30 seviyesinde vilayetten otobüs-
lerle fuarı ziyaretleri sağlanıyor.

Yurt dışından gelen katılımcı ve 
ziyaretçi potansiyelini artırmak ama-
cıyla BeautyEurasia 2012 fuarının he-
men ardından, BeautyEurasia 2013 
tanıtım çalışmaları kapsamında Aralık 
2012’nin son haftasına kadar, Ukrayna, 
Dubai, Fransa, İspanya, İtalya, Alman-
ya, Monako, Lübnan, Irak, İran, Mısır, 
Rusya Letonya, Beyaz Rusya, Meksika, 
Malezya, Hollanda, ABD, Endonezya, 
Singapur, Tayvan, Hong Kong, Çin, 
Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, 
Azerbaycan, Bosna Hersek, Makedon-
ya ve Kuveyt gibi ülkelerde düzenle-
nen uluslararası kozmetik fuarlarına 
katılan BeautyEurasia olumlu sonuçlar 
elde etti. Ocak ayından itibaren tanıtım 
çalışmalarına hız verilerek çalışmalara 
devam edecek olan BeautyEurasia’nın 

2013 yılında katılımcı ve ziyaretçi sayı-
sında önemli artış bekleniyor.

İşletmelerin fuarlara katılımlarını 
kolaylaştırmak amacıyla KOSGEB ta-
rafından verilen “Yurtiçi Uluslarara-
sı Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım 
Desteği”  BeautyEurasia 2013 Fuarı 
için onaylandı. BeautyEurasia 2013 
KOSGEB’in ihtisas fuarları kapsamın-
da desteklenen fuarlar listesinde bu 
yıl da yerini aldı. Kosgeb bu kapsam-
da BeautyEurasia 2013 kapsamında 
Türkiye’den katılımcı olan sadece üre-
tici firmaları değil imalat ve dağıtım 
gibi hizmet alanlarını da kapsıyor. 

İZTO her yıl BeautyEurasia 2013 
fuarını destekliyor. Her yıl İzmir’den 25 
seviyesinde katılımcıyı ziyaretçiler ile 
buluşturan BeautyEurasia fuarını her 
yıl olduğu gibi bu yıl da İzmir Ticaret 
Odası desteğini alabilmek için İZTO 
üyesi olmak gerekiyor. Katılımcı sayısı 
artıkça ürün çeşitliliği de yıldan yıla 
artış gösteren BeautyEurasia 2013 fu-
arına yurt içi katılımcılar için oldukça 
avantajlı olan Kosgeb desteğinin yanı 
sıra İzmir Ticaret Odası da  olduk-
ça ciddi katılımcıların fuardan önce 
başvuru yapmış olmaları gerekiyor. 
Kıtaların buluştuğu yer İstanbul’da 9. 
BeautyEurasia’da ‘’güzellik” ile buluş-
mak üzere ! www.beautyeurasia.com                                                                                                                                            

BeautyEurasia 2013
‹fl Platformunu Gelifltiriyor
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Saçlar: Gooseberry Creative Team
Fotoğraflar: Richard Miles
Makyaj: Helen Sutton
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Case,  İngiltere’nin taşrasında ya-
şayan ama yüksek bütçeli Hollywood 
romantik komedileri gibi yaşamayı ar-
zulayan genç bir kadındır. İnsanın ha-
yallerinin peşinde koşması gerektiği-
ne de inanmış bir genç kadın üstelik. 
Ancak Case’in hayali, nesli tükenen 
hayvanları kurtarmak, açlık çeken 
çocuklara yardım etmek falan değil. 
Beyaz dizileri aratmayacak bir yaşam 
ister.  Zengin ve yakışıklı bir sevgili, 
limitsiz ek kartlar, egzotik diyarlara 
yapılacak seyahatler, orkidelerle şı-
martılmak, ünlü bir restoranda günün 
yorgunluğunu üzerinden atmaya ça-
lışırken, şampanyasını yudumlamak 
gibi “küçük” istekleri vardır Case’in. 

Bütün bunları gerçekleştirmek için 
yapılması gereken ilk hamleyi yapar 
ve bulduğu ilk iş fırsatıyla yaşadığı 
kentten ayrılır, ilk uçakla moda baş-
kentlerinden olan Londra’ya uçar… 
Fakat bir banka memuresinin satın 
alabileceğinden pahalı istekleri var-
dır Case’in… Ama zengin, yakışıklı 

sevgilinin karşısına çıkması da uzun 
sürmez. İstediği gibi iyi restoranlara 
gider, pahalı giysilerle şımartılır, he-
diye gelen orkideleri ve şampanyanın 
tadını pek sever. 

Kira mı boşver canım, indirim başla-

mış!
Peri masalları pek de o kadar uzun 

sürmez, sevgili gider, marka tutkusu 
baki kalır… Aşk acısı alışveriş tutkusu-
nu daha da coştururken, işsiz de kalan 
Case kısa sürede kendisini önü alına-
maz bir tüketim çılgınlığı içinde bulur. 
İşte Cadde Kızı’nın gerçek öyküsü tam 
da burada başlar. Etiketinde yüzlerce 
Sterlin yazmayan bir ürünü satın al-
mak bir marka tutkunu için son derece 
ağır bir yüktür. Evsiz kalma tehlikesi 
baş göstermişken, sırf indirimde gör-
düğü markalı bir komüdine avuçlar 
dolusu para vermekten de çekinmez 
ama… Case, aslında tüketim çılgın-
lığına kendini kaptırmış ya da kap-
tırmamış tüm kadınların, en aklı ba-
şında buldukları kadının avuç içinde 

kaybolacak bir makyaj malzemesine, 
bir tişörte avuç dolusu para vermesini 
anlayamayan tüm erkeklerin okuması 
gereken bir kitap.  Cadde Kızı, Sayfa6 
Yayınları’ndan çıktı. 

Arka Kapaktan: 
Sıkıcı hayatından kaçan Cassie, 

sonunda kendini alışverişin kalbine, 
Londra’ya atmayı başarmıştır. Artık 
lüks zevklerini karşılayabilecek kadar 
para kazanıyor, gönlünce gezip de-
dikodu yapacağı arkadaş çevresi ve 
onu hediyelere boğan sevgilisi ile iste-
diği hayatı yaşıyordur. Moda tutkunu, 
eğlence düşkünü Cassie’nin modern 
peri masalı, işinden kovulmasıyla son 
bulur. Beş parasız kalması yetmezmiş 
gibi bir de sevgilisi tarafından aldatı-
lır. Tutumlu olma sanatında pek de ye-
tenekli sayılmayan Cassie aşkı, arka-
daşları, hayalleri ve statü endişesiyle 
oradan oraya savrulmaktadır. Cad-
de kızı bakalım düştüğü bu korkunç 
durumdankurtulmayı başarabilecek 
mi?…

Hangi kadın marka sevmez 
ki? Ama ya paranız yoksa… 

Christian Lauboutin, Burbery, Marc Jacobs, 
Alexander McQueen… Bu isimler sizin için bir 
şey ifade etmiyorsa, endişeye mahal yok. Siz 
bir marka tutkunu değilsiniz. Ama bu isimleri 
okurken gözleriniz ilk aşık olduğunuz andaki 
gibi parlıyorsa, her bir isimden sonra derin 
derin iç çekiyorsanız ve de üstüne üstlük bir de 
paranız yoksa Cadde Kızı tam sizin romanınız. 
Case’in marka tutkusu yüzünden yaşadıklarını 
okurken hem gülecek, hem de kredi kartı 
ekstrelerinizi düşünürken hüzünleneceksiniz. 
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Saç: Yeliz Kaya
Makyaj: Hilda jonkman
Fotoğraf: Salvador Pozo
Model: Lori Schriekenberg
Designer: Izolda Ciurus
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Dore Çorap, hayatlarının en önem-
li ‘Evet’ini söyleyecekleri düğün gün-
lerinde tepeden tırnağa kusursuz ol-
mayı ve sorunsuz bir gün geçirmeyi 
hayal eden gelinler için tasarladığı 
çorap serisinde şıklık ve zarafeti ra-
hatlıkla buluşturuyor. Dantelin nostal-
jik havasıyla zenginleşen Dore Çorap 
Gelin Serisi, gelinlerin masumiyetine 
gizli bir cazibe katıyor. Silikonlu ya-
pısı sayesinde rahat hareket imkanı 
sağlayan Dore Çorap Gelin Serisi’nde 
sadelikten hoşlanan gelinler için üstü 
dantelli beyaz dizüstü ve romantik bir 
görünüm arayanlar için dantelli file 
dizüstü çoraplar tasarlandı. Dizüstü 
modelleri tercih etmeyen gelinleri de 
unutmayan Dore Çorap’ta, beyaz ve 
krem rengi külotlu çorap alternatifleri 
de mevcut. 

Sağlık üzerindeki olumlu etkile-
rinin yanı sıra güzellik ve bakım da 
sağlayan zeytinyağı, Fonex tara-
fından kullanıcılara özel formülle 
sunuluyor. Fonex Olive Therapy 
serisinde El ve Vücut Kremi, El ve 
Vücut Losyonu ile Saç Maskesi bu-
lunuyor. Fonex Olive Therapy el ve 
vücut ürünleri; Akdeniz’in mucizesi 
Zeytinyağı içeren formülü sayesin-
de cildinize doğal bir bakım sağlar. 
Tüm vücut için kullanılabilen, her 
cilt tipi için ideal olan ürünler gün 
boyunca cildinizi nemli tutar. İçer-
diği E vitamini cildinizi nemlendi-
rir, yumuşatır ve besler. Dış etken-
lere karşı doğal bir koruma  sağlar. 

Fonex Olive Therapy saç bakım 
maskesi; zeytinyağı içeren formülü 
sayesinde saçlarınıza  zeytinya-
ğının  doğallığını getirir. İçerdiği 
E vitamini antioksidan özelliği sa-
yesinde saçlarınızı besler. Aynı 
zamanda parlak ve yumuşak ol-
masını sağlar. Her tip saç için ideal 
olan maske; taramayı kolaylaştırır, 
saç üzerinde toplanma etkisi veya 
ağırlık hissi yaratmaz. Şampuan 
sonrası nem kaybını karşılar, elekt-
riklenmeyi önler.

Zeytinyaından 
gelen salık ve 
güzellik…

En Mutlu
Gününüzde 
Keyfiniz
Kaçmasın

Cosmed Vanilyalı Nem Maskesi 
yenilendi! Baharı canlı ve nemli 
bir cilt ile karşılayın…

Nemsiz cilt yapısında uzun süre-
li nem dengesinin oluşumuna yar-
dımcı COSMED DAY – TO – DAY 
Vanilyalı Nem Maskesi içeriğinde; 
özel yöntemlerle elde edilerek zen-
gin aromatik yapısı korunan yoğun 
nemlendirici özelliğe sahip “bour-
bon” ve “tahitian” vanilyaları, 200 
adet Tiare çiçeğinin hindistan ce-
vizi yağında bekletilmesi ile elde 
edilen besleyici ve kalıcı nem kay-
nağı Monoi yağı ve cilde elastikiyet 
kazandıran, cilt tonunun dengelen-
mesine yardımcı Shea yağı bulun-
maktadır. 

Bu zengin içerik ile cilt nemle-
nir, beslenir ve parlaklık kazanır. 
Hassas cilt yapısını sakinleştiren ve 
cildin nem tutma kapasitesini art-
tıran D-panthenol ve gözeneklerin 
sıkılaşmasına yardımcı salatalık 
özleri ile güçlendirilen ürün cilt 
yapısının canlı ve sağlıklı bir görü-
nüm kazanmasına yardımcı olur.

Nemsiz Cilt
Yapısında Uzun 
Süreli Nem
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Renklendirme: Claire Chell 
STYLIST: Huma Humayun
Fotoğraf: Alessandro Cecchini
Makyaj: Nicola Hamilton

KuaförLife



Kérastase, kendini şımartmak is-
teyen kadınlara yeni 24 Karat Salon 
Ritüeliyle, Elixir Ultime’in büyüleyici 
dünyasını 24 Karat lüksünde yaşa-
tıyor.  Sadece Kérastase Danışman 
Kuaförleri’nde uygulanan bu salon 
ritüeli, saçı güzelleştiren ve besleyen 
3 değerli Elixir Ultime saç bakımının 
karışımıyla uygulanıyor. 24 Karat Ri-
tüeli, Elixir Ultime Saç Banyosu’nun 
iki defa uygulanmasıyla başlar. Daha 
sonra saç tipine uygun Elixir Ultime 
Yağ, bir kase içinde Elixir Ultime Saç 
Maskesi ile karıştırılır. 

Bu yoğun bileşim, spatula ile tutam 
tutam ayrılmış saçlara uygulanır ve 
nazikçe masaj yapılarak durulanır. Ri-
tüel saç ihtiyacına yönelik olan Elixir 
Ultime Yağ ile sona erer. (Elixir Ultime 
Grand Crus  Koleksiyonu’ndan, tüm 
saç tipleri, boyalı saçlar, yıpranmış 
saçlar ya da normal ve hassas saç-
lar için) 24 Karat Salon Ritüeli, zen-
gin bakım sağlayarak, saçlara ipeksi 
dokunuş ve altın ışıltısı kazandırır.  
MART 2013’ten itibaren Yeni Elixir 
Ultime Saç Banyosu ve Saç Maskesi 
Kérastase Danışman Kuaförleri’nde

Yeni 24 Karat
Salon Ritüeli

Saç bakım, şekillendirme ve renklendirme uzmanı 
MORFOSE, yeni geliştirdiği bitkisel içerikli krem boya ile 
saçların yaşlanmasına “dur” diyor. 50 farklı renk seçene-
ğine sahip MORFOSE Krem Saç Boyası’nın, içeriğindeki 
özel bitkisel karışımı oluşturan buğday proteini, yulaf özü 
ve zeytinyağındaki amino asitler, saç tarafından emiliyor. 
İçinde bulundurduğu proteinler de, saç dokusunu sara-
rak güçlendiriyor ve keratin yapısını destekleyerek saç 
hücrelerinin yaşlanmasını engelliyor. MORFOSE Krem 
Saç Boyası bitkisel olarak formüle edildiği için, diğer 
boyaların aksine saçı besleyici ve onarıcı özelliğe sahip 
bulunuyor. İçeriğindeki özel bitkisel karışım, saç hücre-
lerinin yaşlanmasını engellerken, kırılan saçların onarı-
mını sağlıyor. Saça ekstra nem ve parlaklık kazandırıyor. 
Güneşten gelen zararlı UV ışınlarına ve fön gibi ısı işlem-
lerine karşı saçı koruyor. Akmayan özel formülüyle saçta 
uzun süre kalarak, doğal ve parlak bir görünüm sağlıyor.

Saçlarınızın
yaşlanmasına dur deyin

Yılın en güzel zamanlarını yaşadığımız ilkba-
hardan yaza geçiş döneminde güneşin içimizi 
daha da ısıtmaya başlamasıyla mutluluğumuz 
bir kat daha artıyor. Peki güneşin verdiği bu 
mutluluğun yanında neden olduğu olumsuz et-
kilerinden saç rengimizin canlılığını ve parlaklı-
ğını nasıl koruyacağınızı biliyor musunuz? Total 
Results Renk Kilidi ile artık hem güneşin hem de 
saç renginizin tadını aynı anda çıkarabileceksi-
niz! Ulaşılabilir fiyatla profesyonel bakım elde 
etmek isteyenlerin favorisi olan olan TOTAL RE-
SULTS ürünleri 6 farklı soruna 6 değişik çözüm 
sunuyor. Eğer siz de güneşin altında saçlarınızın 
ışıl ışıl parlamasını, rengini çok daha uzun süre 
korumasını istiyorsanız E Vitamini ve Ayçiçek 
Yağı ile saçınızı besleyen Color Care Renk Ko-
ruyucu Sprey Losyon tüm ihtiyaçlarınıza cevap 
verecek!

Saçlarda renk
karnavalı
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ABONE BİLGİLERİ

ÖDEME ŞEKLİ

Adı - Soyadı :

Şirket Ünvanı :

Mesleği :

Adresi :

Dergi Teslim Adresi :

e-mail Adresi :

Tel.-Faks :

Bilgileri eksiksiz olarak doldurup 0216 631 07 90 numaraya lütfen fakslayınız.

Reklam ve abonelik için irtibat 

0216 631 07 90 

Nakit Olarak : 120¨

Kredi Kartıyla : 120¨

Banka Havalesi : TR09 0003 2000 0000 0010 2506 22

Kredi Kartı No :

Son Kullanma Tarihi :

CVC :   

Yamanevler Mah. Yamancamii Sokak No:31-4 Ümraniye-İstanbul
Tel: 0216 631 07 90 bilgi@kozmedya.com - www.kozmedya.com
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