INSCREVA-SE

PRÊMIOS:
1. Os cabelereiros finalistas vão participar do Encontro Win onde
acontecera a grande final Nacional do campeonato Trend Vision
2018.
2. O Cabelereiro Vencedor do prêmio recebe um troféu oficial de
Trend Vision, Uma viagem internacional com passagem,
acomodação e pensão completa e também a participação em um
treinamento internacional criado por Wella Professional Global
executado pelo mais reconhecidos embaixadores mundiais.
3. Segundo e Terceiro Lugar dos cabelereiros ganharão um troféu
oficial de Trend Vision.
4. A modelo vencedora do primeiro lugar terá direito a 1 (uma)
viagem internacional com passagem de classe econômica,
acomodação e pensão completa.
5. O ganhador será anunciado no Instagram e Facebook da marca.

INSCRIÇÕES:
PASSO-A-PASSO
E DICAS

1.

1. Leia o regulamento na página do e-Education da
Wella Professionals Brasil: https://bit.ly/NTVA2017

Lembre-se que você precisa preencher a ficha
de inscrição e os termos de autorização do uso de
imagem. Não serão aceitas modelos menores de idade.
Todos os documentos estão disponíveis na nossa
página do e-Education.

.

2 Este ano termos apenas uma categoria:
Crie um look bonito, focado em
coloração e inspirado na tendência
Wella Professionals 2018, que possa ser
reproduzido na cliente final e que seja
relevante para o dia-a-dia do salão.

4. Monte seu time:
Escolha uma modelo e um assistente/ artista de
maquiagem (opcional)
Você deve escolher a modelo mais apropriada e
experiente para a sua visão. Considere sua altura e o
tamanho do vestido, pois podem subir ao placo
concorrendo com modelos profissionais. Se escolher uma
modelo profissional, tenha em mente que você pode ter
limitações com o cabelo. As condições do cabelo da sua
modelo são extremamente importantes para criar um
resultado bonito.
Você deve basear seu look na pessoa que vai
usá-lo. Se a modelo não estiver confortável, estará
evidente na sua expressão facial. Seu trabalho de
coloração deve levar em consideração a cor da pele, do
olho, formato do rosto. Não é exigido uma modelo
profissional.
5.

Fotografe:

Crie seu look e tire as seguintes fotos no tamanho
15x21cm ou mínimo de 1800x1200 pixels:
3. Pesquise sobre a tendência:
Recomenda-se ler esse material, os materiais
extras disponíveis na nossa página do e-Education e
participar dos seminários de Trend Vision 2018.
Você pode utilizar a tendência da Wella
Professionals como ponto de partida, porém, ache
fotos de qualquer coisa que te inspire, seja cabelo,
maquiagem, arquitetura, moda, natureza, cinema.
Queremos ver sua visão individual!

--01 close do antes da modelo (da cabeça aos ombros);
-01 close do Look Final da modelo com o look completo;
-01 close frontal da modelo com o look final de corpo
inteiro ;
-01 close do perfil direito da modelo com o look final;
-01 close de costas da modelo com o look final;
-01 close do perfil esquerdo da modelo com o look final.
Enviar, junto com os formulários preenchidos e cópia do
CPF do participante e da modelo, para: Aos cuidados
de Wella Education Team; endereço: Av. Magalhães de
Castro, 4800 , Edificio Corporate Center / Torre
Continental Tower ( 25º e 26º andar), Bairro: Cidade
Jardim/ São Paulo / SP, CEP:05502-001 OU enviar por
e-mail (wellastudio@cotyinc.com)

DESCUBRA

OS LOOKS:

NONTOURING SHIFT COLLECTION

Resumo do Nontouring: uma transição
perfeita do tom da pele para a cor do cabelo
apagando visualmente a linha do cabelo. O
trabalho de styling e coloração em uníssono
nessa justaposição de topete e cabelo longo.
Os tons corais proporcionam um lindo
acabamento .

“A suavidade é linda. Mas só o contraste é ousado.” Essas armações soam como
verdades absolutas e óbvias. Nós discordamos desse pensamento preto e
branco! Nontouring transforma a modelagem contrastante das formas do
Contouring em um nível mais alto: N O N T O U R I N G C O R P A R A
SUAVIZAR A EXPRESSÃO DOS ESTILOS.
COMO VOCÊ CONHECE: Com Nontouring, a cor é usada como um fIltro de beleza.
Ao harmonizar as linhas do estilo do cabelo, a cor suaviza até o corte mais ousado,
proporcionando um look prático e favorável – sem comprometer sua característica
inovadora.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO NONTOURING:
• Trata-se de harmonizar contrastes e remover as linhas gráficas e intensas
• Suavizando até os cortes e estilos de expressão mais ousados por meio da
cor
WELLA PROFESSIONALS ESTÁ APRESENTANDO A COLEÇÃO TREND VISION
NONTOURING.
Ao suavizar os estilos de expressão, a ousadia torna-se mais bonita. Os
estilos estereotipados masculinos/femininos de antigamente transformaramse em um conjunto de ideias de look a partir do qual pode-se escolher
livremente, seja qual for sua afiliação de gênero..
Experimente seu look ultra autêntico com
OS PRINCÍPIOS DE TREND VISION BY NONTOURING SHIFT:
• A paleta é cheia de tons neutros
• Com Nontouring, a cor é usada como um filtro de beleza.
• Adicionar um brilho natural e adicionar calor ao seu cabelo, ao mesmo tempo
em que mistura contrastes acentuados nas formas e texturas.

Mindful
Blonde

Verdigris Brunette
Apesar da escolha dessa cor ousada de
verde-garrafa contrastando com um fundo
castanho escuro, esse cabelo super longo é
simples. Uma divisão lateral e aplicação de
coloração vertical oferecem um controle
que contrasta com o movimento suave.

Deep Brunette
Os castanhos de vários tons que são sutis
e sofisticados fazem com que esse long bob
em camadas seja uma atenuação perfeita.
Trabalhar com a textura ondulada natural
dá um toque romântico e funde as partes
mais claras à cor café adjacente.

M o n o c ro m e
Dark Blonde
Fitas de luz estrategicamente posicionadas
revigoram esse formato de halo cacheado.
As escolhas de cores sutis dão uma
aparência tridimensional a esse corte que
permite ressaltar a parte frontal, enquanto
mantém o comprimento e o peso na parte de
trás.

C a p t i va t i n g
Brunette

O cabelo castanho discreto com tons de
bronze realça esse corte de expressão curta.
As camadas internas criam uma textura que
diminui até o contorno, criando um forte look
andrógeno. As linhas gráficas são quebradas
por um efeito escondido na parte frontal.

Infinite
Copper

Uma combinação inesperada de barbearia
clássica com uma cor inovadora. O cabelo
em tom cobre dourado ácido é aparado e as
linhas pesadas são posicionadas em torno
das laterais para acentuar a franja que, por
sua vez, é suavizada por uma faixa dourada.

PURECHROMANONTOURIN-COLORAÇÃO
SUPERFICIAL
Nos trabalhamos com coloração superficial em dois dos looks que joga bem
em nosso tópico
de criação de dimensão: um olhar que é monocromático à primeira vista,
mas em um olhar mais
próximo é realmente feito de vários tons estrategicamente colocados. A cor
- com a aparência
final em mente - é aplicada na superfície.

PURE CROMA
NONTOURING
E S S A E S T A Ç Ã O , nontouring ganha uma rica
dimensão interna com o Pure Chroma look. Pure
Chroma Nontouring é sobre usar cores vibrantes de
uma maneira intencional de alcançar um look lindo
e harmonizado: um look que é monocromático a
primeira vista. Mas com uma olhada mais analítica
ainda tem dimensões e é na verdade feito
com inúmeros tons.

OS LOOKS:
BRICK RED
ELEVADO PARA UM COBRE COM FLASHES DE
LUZ SUPERAPOIADO POR UMA FORMA
INSPIRADA EM EDITORIAL ABRAÇANDO A
FORMA QUE NÃO É CONVENCIONAL E GOTAS
DE CONFIANÇA.

DEEP CHERY RED
ICY BLONDE
ICE BLONDE NUNCA FOI TÃO DESCOLADO. TONS
SUAVES DE LAVANDA SÃO BORDADOS POR CINZA NA
RAIZ E PONTAS. UM CORTE BOB CLASSICO NO OSSO
DO MAXILAR, É FEITO UM STYLING SUPER LISO PARA
REFLEXÃO INCRÍVEL DE LUZ.

MONOCROMATICO A PRIMEIRA VISTA ESSA
COLORAÇÃO MULTI-DIMENSIONAL
CEBELEBRA UMA PALETA DE VERMELHOS
DESCOLADOS. DE UM PROFUNDO VERMELHO
CEREJA PASSANDO PARA UM PRETO. O
COMPRIMENTO NO OMBRO EMOLDURA
SUAVEMENTE O ROSTO PERMITINDO QUE A
COLORAÇÃ SEJA O CENTRO DAS ATENÇÕES .

DATAS IMPORTANTES
Início das inscrições: 06/05/2018
Final das inscrições:

03/08/2018

Divulgação dos finalistas:
Final Nacional:

13/08/2018

Encontro Win, 17/09/2018

