Топ
Визитна картичка
Работи като фризьор от 8 години с майсторска степен от Националната занаятчийска камара. Вече втора година е член на Intercoiffure Paris,
а от догодина и на Haute Coiffure. Посещава миналогодишното издание
на Шоуто на нациите в Париж. Отново се връща във френската столица за тридневното изложение Mondial Coiffure Beauty през септември
тази година. Техническата част и шоуто на най-известните френски
стилисти се оказват повече от зареждащо и полезно изживяване за
нея. Редовно посещава семинари за нови техники на подстригване и
колориметрия. Освен от българските специализирани издания черпи информация и вдъхновение и от чужди списания като френското
Coiffure, руските „Долорес“ и Hairstyle.
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Деси е слънчева млада дама. Сутрин взема задължителната си доза кафе и
шоколад. Обожава французите и техния елегантно-приложим стил. За нея
клиентите са приятели, а от салона й лъха енергична свежест. Зад всичко
това се крие не само финес, а и голям професионализъм.
Тенденции
Деси споделя, че за сезон есен/зима стилистите залагат
на средните и къси коси. Актуалното каре от миналата
година минава в скосена черта. Прическите са по-раздвижени и по-разрошени, актуални са обемите и бретонът. Цветовете варират между натуралните медноруси, медни и шоколадови тонове. Забелязва се завръщане
към червеното. Кичурите са почти незабележими и подбрани в леки нюанси, които са в тон с цвета на косата.
По този начин се придава релеф и светлина в косите.
Има възможност мъжките прически да бъдат по-дълги,
с изчистен и очертан контур, но не прекалено изтънени.
Те са раздвижени и леко стилизирани.
Зимна грижа
През студените месеци косата е много чувствителна и
се нуждае от повече хидратация. Враг на здравия косъм е
парното, което изсушава, и дебелите наелектризиращи
пуловери. Деси съветва да преминем към употребата на
по-силни и овлажняващи продукти, създадени специално
за сухи коси. Препоръчително е след шампоана да се нанася подхранваща маска или серум. Процедурата завършва със защитен продукт без отмиване, който предпазва
косъма от силния сешоар и атмосферните влияния. Въпреки забързаното ежедневие е желателно да се прилагат спа процедури за коса както от професионалисти в
салона, така и в домашни условия.
Салон
Студио 723 е дело на Деси и нейната сътрудничка Диана
Дамянова. Отваря врати на 23 април 2007 и никак не се
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вписва в графата на стандартните фризьорски ателиета. Зад необичайната комбинация от цифри не се крие
конкретна символика, но името звучи различно и интересно. Интериорът е дело на професионален архитект,
който избира за цветове релаксиращо зелено и освежаващо оранжево. Дори когато времето навън е мрачно
и дъждовно, салонът изглежда слънчев. Оборудването
със съвременен дизайн е от италианската серия Salon
Ambience на Christian of Roma. Всичко останало е правено
по поръчка. В плюс са вътрешната лятна градина и безжичният интернет, а за фон обикновено звучи спокойна
чилаут музика. На разположение на клиентите, които се
нуждаят от тишина и спокойствие, е VIP-салонът за маникюр, педикюр и фризьорство. Повече за Деси и нейния
екип можете да научите на www.studio723.org.

