BOB
Zaprezentuj swój kunszt, kreatywność oraz higienę pracy. Bob to
klasyczna krótka fryzura kobieca, polegająca na skróceniu włosów do
wysokości brody, która występuje w kilku wariantach. Możesz
wykonać boba chińskiego, w którym włosy ścięte poniżej linii szczęki
do takiej samej długości wokół całej głowy. Klasycznego
boba – z długą lub krótką grzywką, boba w stylu lat sześćdziesiątych,
gdzie włosy są ścięte do takiej samej długości, co linia szczęki oraz
asymetrycznego boba.

CREATIVE HAIR COLORING
Przedstaw nam, jak powinna wyglądać nowoczesna koloryzacja
kobiecych włosów. Co to będzie? Farbowanie klasyczne, baleyage,
sunlight, ombre, sombre, flamboyage a może piksele? Pamiętaj, że
nie ma złych pomysłów, a ogranicza Cię jedynie Twoja wyobraźnia.
W tej kategorii musisz użyć co najmniej 3 kolorów. Włosy na stylizacji
powinny być proste lub pofalowane. Z kolei ich długość nie ma
znaczenia!

WEDDING PIN
Pokaż mistrzowskie upięcie ślubne. Stwórz nowoczesną fryzurę
ślubną, uwzględniającą obecne trendy ślubne. Wykaż się kunsztem
fryzjerskim oraz kreatywnością, a także zaprezentuj nam swoją
autorską wizję upięcia weselnego. W stylizacji użyj jednej ozdoby.
Wykonując ten look pamiętaj o całokształcie wyglądu Twojej modelki.
Strój na zdjęciu powinien być adekwatny do pracy zaprezentowanej
przez fryzjera.

CROP CUT
Jest to krótka teksturowana fryzura, którą można nosić na kilka
różnych sposobów. Pochodzi z lat 20. Była często noszona przez
angielskich chuliganów i gangsterów. Można ją zobaczyć na przykład
u odtwórcy głównej roli filmu “Peaky Blinders” Thomasa Shelby.
Często połączona jest z bardzo krótkim cieniowaniem z tyłu i po
bokach głowy, noszonym z grzywką, przyciętą krótko i prosto
z mocno widocznym kantem lub w dłuższej wersji z grzywką na czole,
gdzie góra może współpracować z dowolnym strzyżeniem. Dłuższa
grzywka idealnie pasuje dla panów z grubszymi włosami
i mocno podkreśloną żuchwą, a krótsza - może działać u większości
mężczyzn o cienkich włosach z widocznymi zakolami (grzywka
dopasowana do linii włosów niweluje zakola).

MODERN
Fryzury kreatywne, nowoczesne, odbiegające od klasycznych
stylizacji. Styl modern może być połączeniem wielu różnych technik,
tworzących w końcowym etapie jedną bardzo efektowną całość.
Fryzury z dodatkiem kolorów, wygolonych wzorów czy z dodaniem
elementów artystycznych idealnie sprawdzają się do oddania tego
stylu. Fryzury tego typu są szczególnie popularne wśród młodzieży.

POMPADOUR
Stylizacja wywodząca się z XVIII wieku z Francji. Pierwotnie
nawiązywała do Madame de Pompadour (kochanki Ludwika XV),
która zapoczątkowała wysokie unoszenie włosów tuż nad czołem
z grzywką i zaczesywanie ich do tyłu. W latach 50. ubiegłego wieku,
styl zaczął dominować wśród panów za sprawą Elvisa Presley’a.
W latach 2019-2020 powstała nowa wersja fryzury - bardziej
wygładzona z wysokim połyskiem połączona z czystym skin fade.
Wyróżnia się kilka rodzajów tej fryzury, między innymi: Disconnected
Pompadour, Współczesny Pompadour, Klasyczny Pompadour,
Pompadour Fade, Krótki Pompadour i Długi Pompadour.

