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Natālija Tereško – salonu tīkla “Šade” īpašniece - 
friziermeistare (Rīga, Vīlandes 5)
„Nespēju iedomāties mūsu blondīnes bez elumen, to 
lietojot, mati kļūst spīdīgi, kopti un, protams, arī veselā-
ki. elumen – tas ir fenomens GOLDWeLL piedāvājuma 
klāstā ”.

Gunda Drozdova – friziermeistare (Rīga, Visvalža 7)
„elumen burtiski ārstē klientiem matus. Ir pat tādi, 
kuri vēlas izmantot friziera pakalpojumus vairākas 
reizes mēnesī, lai izskatītos vēl labāk. Protams, arī 
krāsas, ko var sasniegt ar elumen palīdzību ir 
vienreizējas”.

Sergejs Vasiļjevs - salona „Amēlija beauty” 
friziermeistars (Rīga, k.barona 45/ 47)
„Strādāju principā tikai ar elumen, jo varu panākt vien-
reizēju  efektu. Arī blondīnes ir iecienījušas šo matu 
krāsu. košie toņi dod iespēju man būt daudz radošā-
kam. bez šaubām, strādājot ar elumen, ir papildus 
ienākumi friziera kabatā”.

Gunita Stibe – salona „Cits teātris” friziermeistare 
(Valmiera, Lacplesa 4)
„Ar elumen krāsām sāku strādāt tikai nesen, bet jau esmu 
ļoti apmierināta. elumen krāsa piešķir matiem izteiktu 
spīdumu un gludumu, mati ir mīksti un veselīgi. elumen 
izlīdzina mata struktūru, tie kļūst viegli ķemmējami. Šī 
krāsa jau krāsošanas brīdī veic ārstnieciskas procedūras, 
tāpēc matu kopšana mājās ir daudz vieglāka. elumen ir 
plašs krāsu spektrs, kas sniedz bagātīgu iespēju fantāzi-
jām un radošam darbam. Galvenais, lai būtu pārliecinātāku 
klientu, kas ļautos radošam krāsu lidojumam”.

Silvija Dzidra Stalbova - 
friziermeistare (Lubāna, kalpaka 4)
„Man vēl ir maza pieredze ar elumen, šo krāsu pielietoju 
šķipsnās. Par rezultātu, ko sniedz šīs krāsas spilgtums, 
ne tikai man ir prieks, bet arī klientiem, jo komplimentus 
izsaka pat uz ielas nepazīstami garāmgājēji. esmu patī-
kami pārsteigta par krāsas noturību, kā arī mati ir gludi 
un veselīgi. Strādājot ar elumen, iegūstu daudz pozitīvu 
atsauksmju par iegūto rezultātu. Redzu iespēju arī turp-
māk strādāt ar šīm krāsām, kas klientiem ļoti patīk. Pats 
galvenais, lai klienti būtu apmierināti”.
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Tatjana Potapova – salona „elija” 
friziermeistare (balvi, bērzpils 4)
„Ar elumen krāsām strādāju jau piekto gadu un man ir ļoti 
liels prieks, par rezultātu, ko šīs krāsas sniedz. Manuprāt, 
lai klients izskatītos skaisti, nav nepieciešamas dārgas 
zīmola drēbes, gluži otrādi – mati ir tā rota, kas cilvēka 
izskatu padara bagātīgu. Lietojot elumen krāsas, mati 
kļūst veselīgāki un matu struktūra gludāka. Strādājot ar 
elumen krāsām, var ietaupīt laiku, proti, nav jāveic papil-
dus ārstnieciskās procedūras, jo elumen jau krāsošanas 
procesā veic matiem papildus kopšanu. krāsu spektrs ir tik 
daudzveidīgs, ka atliek vienīgi ļauties radošām idejām”.

Oksana Ostrovska – salona „Daniela„
friziermeistare (Jaunpiebalga, br. kaudzīšu 7)
„esmu ļoti pateicīga, ka GOLDWeLL menedžere M. kikuste 
iedrošināja strādāt ar elumen krāsām. Pielietoju darbam 
nesen, bet tie toņi, kas tiek izmantoti sniedz pasakainu 
rezultātu. krāsu toņu palete ir daudzveidīga, tā dod pla-
šas iespējas krāsu fantāzijām, arī krāsas sajaucot tiek 
iegūti vēl papildus toņi. Prieks, ka ir tāds krāsu spektrs, 
kas apmierina ne tikai jauniešus, bet arī dažāda vecuma 
sievietes. Līdz šim nebiju sasniegusi tik spīdīgu, gludu, 
košu, bagātīgu, veselīgu un noturīgu rezultātu”. 

Ilze eglīte – Goldwell tehnologs, salona „Soho” līdzīpašniece – 
friziermeistare (Valmiera, Lilijas 3)
„elumen – fantastiska krāsu pasaule ar neierobežotām iespē-
jām darbā profesionāliem koloristiem. Maksimāli intensīva, 

saudzējoša ar plašu toņu spektru. elumen ir matu krāsu 
fenomens ar izcilām spējām iekļūt matā un pārklāt to. Šī 
matu krāsa sniedz izteiktu krāsas intensitāti un dziļumu, kas 
matiem dod spīdumu un mirdzoši veselīgu izskatu. elumen 
ārstē matu visā tā garumā. Šajā krāsā var iemīlēties!”

Svetlana Ciemīte  - friziermeistare, (kauguri, Skolas 25/ 4) 
„Darbs ar krāsu elumen no pirmsākuma ir maģiska pār-
vērtība. klientiem patīk krāsas spīdums un matu dzīvī-
gums, ko sniedz šī krāsa. elumen ir atkarība, to pamēģinot, 
frizieri nevar vairs atteikties, atkal un atkal izmantot savā 
daiļradē, bet klienti - savos matos”.

Ingrīda Caune - salona „Ingrīda” īpašniece (Pinķi, Jūrmalas 14)
„Šī krāsa attaisno sevi - lieliska kvalitāte, rezultāts un 
sajūtas. Meistariem ir iespēja būt kā „maziem mākslinie-
kiem”, spēlējoties ar krāsu toņiem, iegūstot fantastiskus 
krāsu toņus. Šo krāsu parasti izvēlas klienti ,kas mīl sevi 
un savus matus”. 

Larisa kļimova, Goldwell tehnologs – salona “Laimalux” 
friziermeistare 
„elumen matu krāsa ir ļoti saudzīga , kas der gan krāsotiem, 
gan arī balinātiem matiem. katrai krāsošanas tehnikai ir pie-
sātināts tonis un neticams spīdums, un rezultātā jebkurš 
klients ir apmierināts. Ērta krāsošana, pateicoties īpašiem 
matu krāsošanas piederumiem”.

elumen Color Care produkti sniedz optimālu kopšanu ar 
elumen krāsotiem matiem

Skābi kopjošie produkti nodrošina optimālu pigmenta noturī-
bas efektu matu kopšanas laikā.

Rezultāts: elpu aizraujošs krāsas mirdzums un elumen krā-
sotu matu luminiscējums saglabājas ilgāk. Mati saņem tieši 
to kopšanu, kas tiem ir nepieciešama.

RADīTS IDEĀLAS KRĀSAS SASNIEGšANAI

elumen atšķiras no parastajām noturīgajām matu krāsām, un tādēļ, 
ar elumen krāsotiem matiem ir nepieciešama arī savādāka kopšana! 


