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don’t be afraid.

Nebojte se. Svět se mění. Spotřebitelé 

se mění. Náš obor se mění, a proto se  

i my musíme měnit, musíme se vyvíjet, 

abychom byli těmi nejlepšími, jakými 

můžeme být. Buďte si jisti, že my ve 

Schwarzkopf Professional stojíme 

při vás, nyní více než kdy jindy,  

a budeme nedílnou součástí potřebných 

změn, abychom zajistili, že se vy  

i všichni naši partneři v tomto našem 

úžasném odvětví odrazíte ode dna 

lepší a hlavně silnější! Nyní není čas 

na obavy nebo na to, abychom seděli 

se založenýma rukama a sledovali, 

jak se věci vyvíjejí. Nyní nastal čas na 

to být odvážný, nebát se, vykročit, jít 

za svými sny a přijmout vše, co z vás 

děláto, čím jste. Jsme tu, abychom 

vám pomohli a podpořili vás na vaší 

cestě za poznáním a sebeposílením 

v postpandemickém světě. Tato 

nabídka představuje rozvíjení naší 

vlastní cesty. Najdete zde skutečnou 

oslavu tvůrčího procesu, který stojí 

za naším nejnovějším pohledem na 

životní styly a módní trendy v podobě 

úžasných vlasových stylů vytvořených 

několika neuvěřitelnými inovátory 

v oblasti vlasů a barev; připravte 

se na naši vlastní nepřetržitou 

cestu za sdílením všech základních 

informací, postřehů a inspirace, 

které považujeme za důležité... 

Prosím vás, abyste nezapomněli 

na jednu věc, essential looks 

1:2022 – je důležité je nejenom 

vidět nebo číst, ale hlavně je cítit...

SIMON ELLIS

Mezinárodní kreativní ředitel

Schwarzkopf Professional

ZJISTĚTE VÍCE O 
EXKLUZIVNÍM ONLINE 
OBSAHU ESSENTIAL 

LOOKS

VÁŠ OSOBNÍ PŘÍSTUPOVÝ KÓD



6 7

Simon Ellis
@thesimonellis

Arjan Bevers

Tyler Johnston

Lesley Jennison

Nick Irwin

@arjanbevers@lesleyjennison

@tylerjohnstonhair@nickirwinhair

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TVŮRCI

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TVŮRCI

TVŮRCI

Mezinárodní kreativní ředitel
SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TVŮRCI

Globální ambasador pro barvu
SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

Globální ambasador
SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

Globální ambasador
SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

Globální ambasador pro styling
SCHWARZKOPF PROFESSIONAL
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Inspiration empowerment.
FINDING

JAK FUNGUJÍ  ESSENTIAL LOOKS . . .

CO JSOU ESSENTIAL LOOKS?

Essential Looks představují spoustu věcí spoustě 

lidem. Je to zpráva o trendech, vzdělávací nástroj 

a snažíme se zajistit, aby byly zdrojem neustálé 

inspirace a inovací; ale více než cokoli jiného jsou 

Essential Looks o POSÍLENÍ A ZAPOJENÍ.

Ve Schwarzkopf Professional se více než kdy jindy 

zaměřujeme na to, abychom vám, našim partnerům, 

kadeřníkům, umožnili dělat to, co umíte nejlépe, 

JEŠTĚ LÉPE; nabízíme vám jedinečný přehled 

a přístup k nejnovějším trendům a produktovým 

inovacím, které se objevují po celém světě. Umožňujeme 

vám vzdělávat a inspirovat nejdůležitější součást 

našeho odvětví: naše spotřebitele, naše zákaznice, 

naše hosty – životodárnou sílu našeho odvětví.

S tímto jedinečným zaměřením na první linii 

naši vlastní odborníci na trendy prozkoumávají 

celý svět, identifikují hnutí a trendy v mnoha 

zemích, kulturách a médiích, aby rozpoznali 

nové klíčové trendy ŽIVOTNÍHO STYLU.

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  HLEDÁNÍ INSPIRACE

"Essent i a l  Lo o ks jsou oknem do t rendů 
živo tního  s tylu, k teré určují  vše od 
Přehlídk ového mola  po  Salon, jsou 
prezent ované kadeřníky a jedinečným 
způsobem sdílené s jej ich zákaznicemi  
po  celém světě ."
- NICK IRWIN

TRENDY; které určují vše, co se děje na PŘEHLÍDKOVÝCH MOLECH 

I NA HLAVNÍCH TŘÍDÁCH, až po to, jak ŽIJEME A JÍME. 

Tyto klíčové TRENDY ŽIVOTNÍHO STYLU jsou základem našich 

nejnovějších nabídek, od produktových inovací až po nejnovější vydání Essential 

Looks. S jejich pomocí se zaměřujeme na PŘEHLÍDKOVÁ MOLA a hledáme 

souvislosti a inspiraci na základě zastřešujících trendů ŽIVOTNÍHO STYLU.

Pak propojíme špičky našeho oboru, pokud jde o produkty, módní stylisty a 

především KADEŘNÍKY, a díky kreativní spolupráci vytvoříme SMĚRY 

VLASOVÝCH STYLŮ založené na jejich průzkumu, který se pak promítne 

do toho, co vidíte v ESSENTIAL LOOKS. Každý TREND má dvě podoby: 

vysoce ambiciózní, vyladěnou verzi PŘEHLÍDKOVÁ MOLA a o něco 

komerčnější styl pro SALON. Tato vyobrazení a techniky, které za nimi stojí, 

jsou navržené tak, aby jasně ilustrovaly šíři a rozsah jednotlivých trendů 

a pomohly vám je nejen pochopit, ale také využít při vaší vlastní práci.



ESSENTIAL LOOKS 1:2022 TREND 1
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WANDERLUST SE SOUSTŘEDÍ NA 
MĚNÍCÍ SE PARADIGMA ROVNOVÁHY 
MEZI ŽIVOTEM A PRACÍ V MODERNÍM 
SVĚTĚ, S OBNOVENÝM DŮRAZEM 
KLADENÝM NA ODPOČINEK  
A NAČERPÁNÍ NOVÝCH SIL, NA TO 
BÝT CHVÍLI BEZ CÍLE A PŘEDEVŠÍM 
UNIKNOUT.

WANDERLUST PROZKOUMÁVÁ 
ÚNIK Z KAŽDODENNÍ REALITY,  
CESTOVÁNÍ NAPŘÍČ 
ZEMĚKOULÍ, HLEDÁNÍ KRÁSY 
V POZNÁVÁNÍ ROZMANITÝCH 
KULTUR A POSÍLENÍ VZTAHU  
K PŘÍRODĚ.

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TREND 1
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TREND WANDERLUST 
PŘEDSTAVUJE PŮVAB,  
KTERÝ VYPOVÍDÁ O ÚNIKU  
Z KAŽDODENNOSTI, SPOLU 
S ROZMANITÝMI KULTURNÍMI 
ODKAZY A SOUZNĚNÍM 
S PŘÍRODOU A RELAXACÍ 
DOKONALE LADÍ S BARVOU  
A STŘIHEM.

MĚKKÉ, UVOLNĚNÉ STRUKTURY, ZEMITÁ 
PALETA BAREV A PRÁZDNINOVÁ ATMOSFÉRA, 
KTERÉ VYSTIHUJÍ WANDERLUST, LZE NALÉZT 
V PRÁCI NÁVRHÁŘŮ JAKO JE NAPŘÍKLAD 
BOTTEGA VENETA, AGNONA A MAX MARA.

přehlídkové 
mol o

pros tě 
být .

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TREND 1
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01 ZEMĚ 03 JANTAR 05 PETRKLÍČ 07 REZ02 JÍL 04 CEMENT 06 ANTRACIT 08 SNÍH

V RÁMCI TRENDU 
WANDERLUST 
KLADEME DŮRAZ 
NA PŘIROZENÉ 
STRUKTURY 
ODRÁŽEJÍCÍ 
KOMPLEXNÍ TÉMA 
OBJEVOVÁNÍ  
SEBE SAMA, 
PŘÍRODY A ÚNIKU.

VLASY JSOU 
VŠECHNO, JEN NE 
VŠEDNÍ; OD SLANÝCH, 
ŽIVÝCH STRUKTUR 
PŘIPOMÍNAJÍCÍCH ČAS 
STRÁVENÝ NA PLÁŽI A 
OBJEVOVÁNÍM OCEÁNU 
PO VĚTŠÍ OBJEMNĚJŠÍ 
TVARY. WANDERLUST JE 
HLAVNĚ O NUANCÍCH A 
DROBNÝCH DETAILECH.

BARVA VLASŮ SE 
SOUSTŘEDÍ NA ZEMITÉ 
TÓNY VYCHÁZEJÍCÍ Z 
PŘÍRODY, OD TÓNŮ HLÍNY 
A PÍSKU AŽ PO PRAŠNÉ 
ODSTÍNY ZÁPADU 
SLUNCE. UPOUŠTÍ SE 
OD SYTOSTI A SVĚŽESTI 
VE PROSPĚCH PALETY 
BAREV, KTERÁ PŮSOBÍ 
ŽIVĚJI, ORGANIČTĚJI A 
VYPOVÍDÁ O POVAZE 
TRENDU WANDERLUST.

DOPLŇKY

MAKEUP

VLASOVÝ 
SMĚR

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TREND 1
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PŘEHLÍDKOVÉ MOLO

ZAMĚŘENÍ NA 
BARVU

zářivá

Zóny barvy

zemi t á

"Chtěla  jsem vytvoř i t  barvu slunečního paprsku 
vyzařujíc ího  z pok ožky hlavy. 

Něco,  c o  by působil o  op t imis t ic ky díky umís tění , 
a le ra f inovaně a zemi tě z hlediska  pale ty barev."

- LESLEY JENNISON

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TREND 1

SALONmelíry 
babylights

pramínky 

vytvoření barvy

oživení = dimenze

pře
sn

á a
pli

kac
e

" Ten t o  vzhled se nese ve 
znamení úniku; 

pracuje s odlehčenou 
zesvět lenou vícerozměrnou 
barvou vlasů, k terá  působí , 

j a k o  by posledních 6 měsíců 
vznika l a  na austra lské pláži ."

- LESLEY JENNISON

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TREND 1



ZAMĚŘENÍ 
NA STŘIH A 
STYLING

získej te s tyl

the def iner  
the mousse  
the f lexible

živost

s t r o jek na 
vlasy

PŘEHLÍDKOVÉ MOLO

"Jde o  objevování jedinečného 
ducha každého čl ověka a 

převedení 
do  jeho s tylu."

- TYLER JOHNSTON

rov
nov

áha
nů

žky
vo

lná
 ru

ka

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TREND 1

slané vlny

roz tř íš těné l inie

vytvoř te s tyl

SALON
bři tva

the sal t  the th ickener 
the f lexible the s tr ong

"Zasněná,  bezstar os tná 
d ívka přij ímaj íc í 
př ir ozené nuance 

s truk tur s tř ihu, k terý 
j i  přenáší d o  j iného 

světa"
- NICK IRWIN





UNIKNĚTE 
Z VAŠÍ 
KAŽDODENNÍ
REALITY





ESSENTIAL LOOKS 1:2022 TREND 2
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VÝRAZNÁ

KREATIVITA

UMĚNÍ

SYTÁ
SÍLA PŘEDSTAVIVOSTI

VYJÁDŘETE SAMI SEBE

Buďte odvážní. Umění je 
odpověď, kreativita, řešení 
a lidské propojení, lék. 
Crafted souls je o přijetí síly 
představivosti, nasměrování 
naší vlastní jedinečné 
kreativity a smyslu pro sebe 
sama k vytvoření zářivé a 
jasné budoucnosti. Je to 
trend, kde jsou umění a 
vyjádření sebe sama klíčem 
k seberealizaci a růstu.

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TREND 2
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V MODELECH 
ZNAČEK VALENTINO, 
RICHARD QUINN A 
DOLCE & GABBANA 
JE SNADNO VIDĚT 
PŘEDSTAVIVOST 
A ODDANOST 
KREATIVITĚ. 
ODVÁŽNÉ, ZÁŘIVÉ 
LÁTKY A PŘEHNANÉ 
SILUETY PŮSOBÍ 
POVZNÁŠEJÍCÍM 
DOJMEM A UKAZUJÍ 
NA MIMOŘÁDNOU 
ŘEMESLNOU 
ZRUČNOST, KTERÁ 
JEDNOZNAČNĚ KE 
CREAFTED SOULS 
PATŘÍ.

PŘEHLÍDKOVÉ MOLO

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TREND 2
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ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TREND 2

01 ŠARLATOVÁ 03 ZLATÁ 05 PETROLEJOVÁ 07 ŠEŘÍKOVÁ02 SMARAGDOVÁ 04 FIALOVÁ 06 TŘEŠŇOVÁ 08 KOBALTOVÁ

doplňky

makeup

VYTVOŘTE 
SI SVOU 
VLASTNÍ 
CESTU

Vlasy můžou být z hlediska tvaru a struktury rozmanité, 
ale je velmi důležité, aby umožnily projevovat kreativitu, 
řemeslnou zručnost a oslavovat kadeřnickou práci 
jako umění. Může to být prostřednictvím moderního 
pojetí klasiky, krásných kulatých linií nebo to může být 
něco více "pocitového", když ruce pracují a tvarují něco 
nezaměnitelného, nemechanizovaného, ale dokonale 
naplňujícího. 

Barvy by měly působit odvážně, 
umělecky a čerpat inspiraci ze vzorů 
a palet barev, které přesahují celkový 
trend. Plynulost, sytost a intenzita  
lesku by měly být využité ke 
komunikaci řemeslného vytváření 
krásných a hravých barev vlasů.

VLASOVÝ 
SMĚR
Odvážný, živý 
a nápaditý styl 
zahrnující výraznou 
siluetu; z vlasů by 
mělo vyzařovat, 
že jsou upravené 
odborníkem s 
řemeslnou zručností 
tak, aby vše dokonale 
zapadalo do tohoto 
světa.

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TREND 2
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ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TREND 2

"Jde o  t o  uděla t  něco 
k omerčního ,  a le povýši t  t o  na další 
úroveň; ch těl  jsem vytvoř i t  účes,  

k terý bude připomína t 
'zásah sluncem' ,  a le odvážnější ,  aby  

t o  odpovídal o  celk ové náladě ."
- ARJAN BEVERS

ZAMĚŘENÍ 
NA  
BARVU

přehlídkové  molo
PROPLÉTÁNÍ

salon

LESK

ZÁSAH 
SLUNCE

ŠKÁDLENÍ

ÚSTŘEDNÍ 
OFINA

BARVY

"Chtěl jsem  
načerpa t  opravdovou 

inspirac i 
pro  pale tu barev 

a způsob umís tění 
a  k ombinace ods t ínů 

přímo z přehlídk ového  
mola .  L íbí  se mně, jak 
si  Valen t ino  hraje se 
svými k ombinacemi"

- ARJAN BEVERS

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TREND 2
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ZAMĚŘENÍ 
NA  
STŘIH A
STYLING

přehlídkové molo
MODERNÍ KLASIKA

ZAKULACENÉ

PRECIZNOST vytvoř te s tyl

THE MIRACLE  
THE SERUM  

THE FLEXIBLE

“Ten t o  s tyl je o  řemeslné zručnos t i ,  krásně 
zaoblených l ini ích,  a le t a ké o  č is tém s tylu,  

o  t om vědě t ,  j a k ou má te předs t avu, jak  j i  bude te 
k omunik ova t  a  vytváře t ,  pak  je  

v t om spousty síly”
- TYLER JOHNSTON

salon
“Chtěl jsem se zaměři t  na ra f inované nuance, 
k teré vypadaj í  velmi jednoduše, a le působí 
velmi silně.  Ten t o  s tyl vzbuzuje uvolněný, 
ale sebevědomý řemeslný dojem"
- NICK IRWIN

STRUKTURA

ZDŮRAZNĚNÁ

THE TEXTURISER  
THE POWDER  
THE FLEXIBLE

vytvoř te s tyl









ESSENTIAL LOOKS 1:2022 TREND 3
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SCI-FI

VÝRAZNÁ

SVOBODNÉ MYŠLENÍ

IN
OV

AT
IV

NÍ

INDIVIDUALISMUS
vyzývej te zavedené 
způsoby fungování .

Využijte vědu 
a inovativní přístup 
a předvídejte lepší, 
alternativní budoucnost, 
která vytváří pozitivní 
dopad už dnes.

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TREND 3

Buďte silní. Buďte odvážní. Buďte 
nezaměnitelní. Využijte sílu svého  
vlastního ducha. Tough icon nachází  
inspiraci u originálních průkopníků a 
volnomyšlenkářů, kteří na svět nahlíží  
skrze optiku vysoké módy.
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01 HLINÍK 03 ULTRAMARÍN 05 OKR 07 POLÁRNÍ02 INKOUST 04 RUMĚLKA 06 AZUROVÁ 08 NEBESKÁ

Vlasy by měly 
vyjadřovat 
názor. V tomto 
trendu není 
žádný prostředek 
zbytečný, a to 
platí i pro vlasy.

V tomto případě jde  

o soulad mezi formou 

a funkcí; vlasy by měly 

přesně vyjadřovat 

estetiku, aniž by 

přitom byly náročné  

na údržbu nebo 

působily strojeně.

Grafické tvary, výrazné  

vnější linie a 

kontrastní struktury 

jsou použité k tomu, 

aby vlasy působily 

vysoce módním a 

futuristickým dojmem. 

Barvy se inspirují 

městskými krajinami, 

kde tento trend 

vládne; převládají 

monochromy a uměle 

zvýrazněné odstíny 

a tóny. Co se týče 

umístění, odráží se  

v látkách a střizích,  

které s oblibou 

používají návrháři 

techwear módy 

a preferují přitom 

blokové umístění  

před vzorem.

VLASOVÝ SMĚR

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TREND 3

d
o
p
lň

k
y

makeup
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ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TREND 3

“Ten t o  s tyl je o  procesu; pro  vytvoření modré 
 barvy je zapo t řebí  při  předzesvět l ování vytvoř i t 

 č is té zesvět lení .  T o  je k l íčem k působivému efek tu, 
 a le t a ké k  dl ouho t rvaj íc í  s t á l os t i/nosi telnos t i  

t oho t o  s tylu”
- ARJAN BEVERS

PŮSOBIVÁ

AZUROVĚ MODRÁ

NOVÉ HIGHLIFTS  
S OPTIMÁLNÍMI  

PIGMENTY =
SILNĚJŠÍ  

NEUTRALIZACE

BEZ ODBARVOVÁNÍ

skutečné zesvětlení

DVOJITÁ  
APLIKACE

"Chtěla  jsem vytvoř i t  něco 
si lného,  a le aby t o  zár oveň 

mělo  měkk os t  a  skryt ou 
jemnos t ;  aby t o  mluvil o 

o  si lné ženské boj ovnic i , 
k terá  si  s t á le zachovala 

souci t  a  spolehl ivos t .  
Znovu přizpůsobená"

- LESLEY JENNISON

ZAMĚŘENÍ NA BARVU

ESSENTIAL LOOKS 1:2022 -  TREND 3

přehlídkové  
molo

salon
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JEMNÉ  
STUPŇOVÁNÍ

GRAFICKÉ

MIKÁDO

salonvytvoř te s tyl

the th ickener  
the miracle 
the f lexible

"Předs t avoval jsem si ces t ova tele 
nového věku s f luidním genderem. 

Vyjadřujíc ího  sí lu a  pos t o j 
pros třednic tvím účesu."

- NICK IRWIN

přehlídkové 
molo

PODSTŘIH

ROZTŘÍŠTĚNÉ  
LINIE

vytvoř te s tyl

the mousse 
the mud 
the serum

ZAMĚŘENÍ NA STŘIH A SYLING

"Jde o  sí lu a  d opad 
té t o  l inie .  Je t o  tvrdé 

a  gra f ic ké,  a le zároveň 
je v t om s t á le měkk os t 

a  pohyb."
- TYLER JOHNSTON



pochy- 
bujte  
o zave-
dených 
způso-
bech.







essen t ia l looks .com

Together. A passion for hair.

@schwarzkopfpro

Mezinárodní kreativní 
ředitel: Simon Ellis –  
@thesimonellis

Řízení Essential Looks: 
Marie-Lisa  
Brewer, Celine Montero-  
Lopez, Camille Delpech  
a Antonia Stöffelbauer –  
Schwarzkopf Professional

Kampaň Master Brand: 
Marie-Lisa  
Brewer, Darren Chidlaw,  
Nikolas Tilaveridis

Kampaň IGORA:  
Wolfgang Springer, Maria  
Kaschke, Anna Pellegrino –  
Schwarzkopf Professional

Kampaň Session Label:  
Manjana Dietrich, Farina  
Ludwig, Prachi Shah –  
Schwarzkopf Professional

Tvůrci:  
Tyler Johnston  
SKP Globální ambasador – 
@tylerjohnstonhair  
Lesley Jennison  
SKP Globální ambasadorka –  
@lesleyjennison  
Arjan Bevers SKP Globální 
ambasador pro barvu – 
@arjanbevers  
Nick Irwin SKP Global  
Ambasador pro styling –  
@nickirwinhair

Vlasoví asistenti: James 
Bickmore a Ellie Bond  
Asistentky pro barvení: 
Viola Landsky a  
Kristin Woest

Make-Up kolekce:  
Helge Branscheidt s 
asistencí Lisy Breitfeld  
Stylingová kolekce:  
Tim Tobias Zimmermann  
s asistencí Iny Witzel 

Fotografie:  
Simon Emmett s asistencí 
Claudie Gschwend a  
Giovanniho Mafriciho 
Sada fotografií Master 
brand:  
Sebastian Lemme s asistencí 
Arneho Vossfeldta  
Fotografie ze zákulisí: 
Arne Vossfeldt  
Digitální sada fotografií: 
Tobias Wahl s asistencí  
Dominika Gonzalese

Režisér videa a video ze 
zákulisí: Christoph  
Schaller – CNP Studios  
Video Inspirace a 
techniky: Lara Fritz  
a Hanne Kaunicnik 

Videa A2Z a Looks & 
Learn: Anne  
Gryzka, Soline Bedel –  
CNP Studios  
Produkce A2Z a Look 
& Learn: Ross Johnstone 
a Stefanie Ehre – 
Schwarzkopf Professional  
A2Z fotografie:  
Sebastian Muth  
A2Z make-Up:  
Chiho Schwarzer  
A2Z design:  
Martin Athenstädt – LSD  
Obsah na sociálních 
médiích:  
Milagros Rodriguez – 
Schwarzkopf Professional

Digitální magazín:  
Craig Mason @Stasismedia  
Design magazínu:  
entry. agency  
Produkce Magazínu/
Digitálního magazínu:  
Celine Montero-Lopez  
a Camille Delpech –  
Schwarzkopf Professional 

Digitální operátor:  
Thomas Gering

Retušování: Digital Light  
Správa tisku:  
Jens Tychsen –  
Schwarzkopf Professional  
Produkce: Arne  
Krampatsch, Livia Hesse –  
ROBA Impact  
Casting: Nadja Reiche –  
ROBA Impact




