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Firma Hairdreams® zaujímá ve světě již po řadu let vedoucí postavení na trhu prodlužování a zhušťování vlasů pomocí pravých
vlasových pramínků. Jak k tomu všemu ale vlastně došlo?

Vlasy prodloužené metodou Hairdreams

Hairdreams® byl založen v roce 1992 Gerhardem Ottem v rakouském městě Graz, česky známém také jako Štýrský Hradec. Je to především bohaté
evropské město známé pro svou kulturu a řemesla, ale také je světu známé jako rodné město celebrity a guvernéra Kalifornie, Arnolda
Schwarzeneggera.
Při hledání nových způsobů, jak inovovat a vnést kvalitu na trh s prodlužováním vlasů, Gerhard Ott a jeho tým z Hairdreams pracoval na tom, jak vymyslet
takovou techniku spojů vlasových pramínků, aby měly tyto spoje naprosto přirozený vzhled, ale přesto byly také dostatečně trvanlivé a zároveň také
nenarušovaly vlastní vlas. A tak vzešel z Ottova výzkumného centra patentovaný systém průhledných spojů - Thermoplast Bonding System.
Tento patentovaný systém, který je exkluzivitou Hairdreams, nabízí velmi pohodlné a k vlastním vlasům jemné spoje, které nelze téměř vůbec cítit. Ott
pak vytvořil speciální, také patentovanou, emulzi k sundavání pramínků, která tyto spoje rozpouští, a vlasové pramínky tak doslova sklouznou z
klientových vlastních vlasů velmi bezpečným a jemným způsobem, který zachová a chrání klientovy vlastní vlasové prameny.

Patentovaný systém průhledných malých spojů, které nelze téměř vůbec cítit

Ott a jeho tým věnoval také nemalé úsilí na rozsáhlý výzkum v oblasti zušlechťování lidských vlasů za účelem použití těchto vlasů k prodlužování. Začal
studovat a testovat nové zušlechťující postupy založené na moderních technologiích, jako jsou například ty, které se používají pro zpracování vysoce
kvalitního kašmíru.
Dnes tolik po světě oblíbené vlasy Hairdreams Special evropského typu jsou pečlivě ručně vybírané, zušlechtěné a nabízejí prvotřídní kvalitu. Tento
svého druhu jedinečný několika fázový ruční proces má za výsledek vlasové pramínky, které jsou na dotek přirozené, měkké a jemné jako klientovy
vlastní vlasy. Tento proces odlišil Hairdreams od konkurence a vyzdvihl Hairdreams na vrchol trhu s prodlužováním vlasů na celém světě.

I dnes si Hairdreams drží své přední místo na žebříčku kvality prvotřídních vlasových produktů a stále zaujímá vedoucí pozici v inovaci a neustálém
výzkumu nových postupů a vylepšení vedoucích k ještě lepší kvalitě vlasů a spojů. V roce 2006 byl Hairdreams vybrán jako čestný člen

Intercoiffure

North America, nejprestižnější mezinárodní vlasové asociace.
Prodlužování vlasů metodou Hairdreams® je k dispozici v nejlepších vlasových studiích a salonech krásy po celém světě. V Praze metodu Hairdreams®
prodlužování a zhušťování vlasů a její kvalitní zpracování nabízí salon YES VIP.
Pro více informací navštivte webové stránky www.yesvip.cz a www.hairdreams.com.

