
Agata Kowalska wieloletni ambasador 
i instruktor Kaaral Polska i Zen Luxury 
Exstension Polska, właściciel od 2001 
i instruktor akademi AK Hair Designer 
& Instruktor w Legnicy. Jej prace brały 
udział w prestiżowym festiwalu filmowym 
w Los Angeles La Jolla film and Fashion, 
gdzie zdobyła wyróżnienie za wspania-
łą stylizację „BEST HAIRSTILING” oraz 
w Konkursie Moscow International Foto 
Awards w kategorii „HAIR TALE”. Agata 
jest autorką albumów wręcz szytych na 
miarę HAUTECOUTURE. Dedykuje je czy-
telnikom, którzy odnajdują w sobie chociaż 
niewielki pierwiastek artysty, lubią grę 
formą, treścią i modą. Kocha różnorodność 
w stylizacjach i stara się pokazać innym 
świat jej oczami. Wyzwania i praca w ze-
spole oraz dzielenie się wiedzą, to jej pasja. 
Lubi wyznaczać nowe trendy w technikach 
stylizacji, strzyżeń i koloryzacji.

DZIŚ MODNY KOLOR, 
TO KOLOR TĘTNIĄCY ŻYCIEM!?

Moda to żywioł i wciąż się zmienia, inspiruje, 
zachwyca, a czasem prowokuje. Zastanawiacie 
się co zrobić, aby wasze klientki wyróżniały 
się w tłumie innych kobiet tego lata?!!! Już nie 
musicie myśleć, w tym wpisie zaproponuję Wam 
najmodniejsze koloryzacje, przez które kobiety 
nie będą mogły odwrócić wzroku od nowego 
koloru włosów waszych klientek.

Dziś w trendach będą modne techniki FRONT-
BALEYAGE, które rozświetlają okolice twarzy, 
a reszcie włosów nadają głębię koloru. Będzie 
to wyglądało jak włosy lekko muśnięte słońcem. 
Technika ta świetnie się komponuje w zestawie 
szarości i złota, w odcieniach pastelowych ale 
także w mocnych kontrastujących ze sobą ko-
lorach.

Kolejny trend w koloryzacji tego roku to wy-
raziste pasemka z lat 90! Jedna ze znanych 
gwiazd, która pokochała tą koloryzacje jest 
JENIFER LOPEZ. Nadal blond króluje i nie 
wychodzi z mody, ale zdecydowanie popular-
nym jego odcieniem będzię szwedzki bardzo 
jasny, lodowaty blond, którego nazwa nawiązuje 
do stereotypowego wyglądu Szwedek (kobiet 
o cerze niezwykle jasnej).

Strzałem w dziesiątkę będą także GLOBALNE 
koloryzacje, szczególnie w miedzianych i mio-
dowych odcieniach oraz ogniste Red-copper. 
Coraz więcej przebija się tego koloru u znanych 
gwiazd takich jak Madelaine Petsch „Riverdale” 
jak i Anyi Taylor-Joy „Gambit Królowej”.

Pamiętajmy że włosy naszych klientek są na-
szym znakiem rozpoznawczym. Nie bójmy się 
proponowania w salonie wszelkich większych 
metamorfoz, z pewnością dodadzą nam i na-
szym klientom, większej pewności siebie oraz 
lepszego samopoczucia. Korzystajmy z życia 
i oddajmy się w 100% nowym trendom, a z 
pewnością nasze klientki podążą za naszy-
mi propozycjami!!!


