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l WYDARZENIA

JANSSEN wspólnie z CIBTAC

SESDERMA edukuje

Firma Janssen Cosmetics wprowadziła do swojej oferty szkoleniowej profesjonalne kursy zatwierdzone przez
Międzynarodową Konfederację CIBTAC (Confederation of International
Beauty Therapy & Cosmetology). Brytyjska konfederacja od 1977 roku
ustala najwyższe standardy umiejętności absolwentów wchodzących
do światowej branży kosmetycznej.
Nowy program szkoleniowy Janssen
Cosmetics oferuje zdobycie prestiżowych kwalifikacji poszukiwanych przez
pracodawców na całym świecie.
www.janssen-cosmetics.pl
Pod koniec września Laboratorium Sesderma zorganizowało w Katowicach warsztaty dla profesjonalistów, dotyczące zastosowania nowoczesnych peelingów w praktyce gabinetowej. Szkolenie, w którym udział
wzięło ponad 180 specjalistów pielęgnacji skóry, poprowadziła dr Skwara-Guzikowska. Sesderma to znana na całym świecie marka, która dostarcza profesjonalistom skuteczne, bezpieczne i poparte badaniami zaawansowane preparaty.
www.sesderma.com

Prezentacja GENXSKIN
W październiku marka Ericson Laboratoire przeprowadziła liczne prezentacje
swojej najnowszej propozycji zabiegowej – GenXSkin. Spotkanie w Warszawie
wraz z konferencją prasową w Holistic Clinic poprowadził międzynarodowy
szkoleniowiec marki – Bruno Fouche. W pozostałych miastach spotkania prowadziła główna szkoleniowiec marki w Polsce – Magdalena Nagajek. W nowym zabiegu wykorzystany został pełen potencjał energetyczny innowacyjnego czynnika aktywnego, umożliwiającego reaktywację 14 genów uczestniczących
w kształtowaniu matrycy komórkowej, dzięki czemu efekt stosowania produktu
jest widoczny już po upływie 14 dni.
www.ericson-laboratoire.pl

Zakupy ON-LINE
Kosmetyki oraz akcesoria Dr.Belter są już dostępne w sklepie internetowym. Rozbudowana platforma b2b umożliwia samodzielny wybór gratisów
oraz dogodną dla klienta formę płatności i dostawy. W panelu klienta dostępny jest podgląd statusów realizacji złożonych zamówień oraz historii
zakupów. Sklep posiada również rozbudowany system lojalnościowy.
www.b2.belter.pl

Jesienna REGENERACJA
Jesień to idealny czas na pełną regenerację ciała i twarzy. W Uroczysku
Siedmiu Stawów można już korzystać z autorskiego pakietu zabiegów
z użyciem drogocennego masła shea. Na gości czeka także nowe, jesienne
menu, przygotowane na bazie produktów sezonowych, m.in. aromatyczna
zupa borowikowa czy wędzona kaczka na konfiturze z czarnych porzeczek.
Uroczysko Siedmiu Stawów to komfortowy hotel ze spa, położony na Dolnym Śląsku, 40 km od Wrocławia. We wnętrzach odrestaurowanego renesansowego zamku znajduje się pierwsze w Polsce SPA by L’Occitane.
www.uroczysko7stawow.pl
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l DOSSIER
NANOAQUA+ SENSI LINE
– NANTES
Lekka emulsja do nocnej pielęgnacji skóry
o właściwościach łagodzących i rozświetlających. Zawartość stabilnej formy witaminy C
pozwala na uzyskanie efektu rozświetlenia
i wyrównania kolorytu przy jednoczesnym
wzmacnianiu kruchych naczynek krwionośnych. Niweluje uczucie ściągnięcia, przynosząc błyskawiczną ulgę podrażnionej skórze.
www.kosmetyki.nantes.pl

SERUM ACTIMIX – ELLA BACHE

VITAMIN C 30% – DR IRENA ERIS
Kompleksowy zabieg odnawiający i rewitalizujący, który w widoczny sposób poprawia
koloryt skory, intensywnie nawilża i wygładza, zmniejsza widoczność zmarszczek oraz
pobudza procesy regeneracyjne w skórze.
Zabieg stworzony we współpracy z Centrum Naukowo Badawczym Dr Irena Eris
uzupełniono też o firmowy masaż.
www.drirenaeris.pl

Serum zawiera acerolę, która jest rekordzistką pod względem zawartości witaminy C oraz koncentrat 10 organicznych ekstraktów z owoców i warzyw, który wygładza skórę i nadaje jej zdrowy blask. Dodatek wyciągu z organicznych pomidorów
poprawia koloryt skóry i zapewnia jej
ochronę przeciwrodnikową, a ekstrakt
z moreli, pomarańczy, marchewki i maliny
odżywia i rewitalizuje.
www.ellabache.pl

PŁAT KOLAGENOWY Z WITAMINĄ C
– DR. BELTER
Kosmetyk gabinetowy, którego użycie przynosi natychmiastowy rezultat, widocznie poprawiając kondycję
i wygląd skóry. Niezastąpiony do zabiegów rozjaśniających i poprawiających koloryt skóry. Liofilizowane biopodłoże składa się z czystych, nierozpuszczalnych włókien kolagenowych, nasyconych wysokim stężeniem witaminy C, dzięki czemu zabieg intensywnie nawilża skórę, przywracając jej prawidłowe napięcie.
www.belter.pl

MANGO BRITE PEEL + C INFUSION
MASK – DERMAQUEST

LINIA VC – ONMACABIM
W serii kosmetyków zastosowano naturalną formę witaminy C – askorbigen. Aby zwiększyć działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne i regenerujące preparaty zostały wzbogacone o rozpuszczalny w wodzie kwas
L- askorbinowy oraz rozpuszczalny w tłuszczach tetraizopalmitynian
askorbylu. Kosmetyki wspomagają regenerację tkanek, stymulują syntezę kolagenu i elastyny, zmniejszają produkcję melaniny i wspomagają procesy immunologiczne.
www.on-prof.pl
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Sensoryczny zabieg dla skóry z tendencją do rozszerzonych naczynek. Główny składnik peelingu
MangiBrite to bogaty w witaminę C i enzymy
proteolityczne miąższ z mango. Zabieg wzbogacono masażem wykonywanym na aktywnej masce C lnsusion TX Mask, bogatej w kompleks lipofilowej formy witaminy C [4%] oraz kwas alfa-liponowy [10%]. Efekt przeciwstarzeniowy zabiegu zapewniają biomimetyczne peptydy – Argirelina® i Matrixyl™.
www.dermaquest.pl
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INTENSYWNE NAWILŻENIE
Serum intensywnie nawilżające z długotrwałym efektem
uspokajającym dzięki zawartości kwasu hialuronowego
przywraca skórze gładkość, jędrność i optymalne nawilżanie. Efekt wygładzenia drobnych zmarszczek i bruzd jest
natychmiastowo odczuwalny i widoczny. Dodatek pantenolu zapewnia efekt kojący i przeciwzapalny.
www.bdr-polska.pl

WYJĄTKOWY MASAŻ
Puder do masażu hydrofilnego z zawartością kwasu hialuronowego i witaminy C zapewnia wykonanie wyjątkowego zabiegu. Zmieszany z wodą,
natychmiast tworzy żel-piankę o działaniu intensywnie nawilżającym. Po 15
minutach masażu skóra jest odświeżona, a, dzięki zawartości witaminy C,
pełna blasku. Produkt wolny od olejów i środków konserwujących. Przeznaczony do każdego rodzaju skóry.
www.belter.pl

PRZED ŚWIĘTAMI
W kalendarzu adwentowym firma Babor oferuje 24 szklane ampułki wypełnione imponującą dawką składników aktywnych. HSR Glamour Fluid to „płynne złoto”, które intensywnie ujędrnia i nawilża skórę, pobudza
procesy regeneracji. Cenne drobinki złota
rozświetlają cerę i nadają jej szlachetny
blask.
www.babor.pl

ZIMOWY ZABIEG
W świątecznej edycji Bernard Cassiere proponuje
zabieg pielęgnacyjny ze szlachetną szarotką. Kwiatem Alp i Karpat, którego ekstrakt jest bogaty we
flawonoidy i taniny o właściwościach antyoksydacyjnych. W zabiegu wykorzystuje się roślinny peeling,
balsam do modelażu z pudrem perłowym, srebrzystą maskę oraz krem. W ofercie detalicznej pojawi
się perlisty peeling oraz krem z szarotką zamknięty
w lodowej kostce.
www.bcparis.pl

OCZYSZCZANIE I ODMŁADZANIE
WIELOZADANIOWY LASER
Laser Qswitch to urządzenie służące przede
wszystkim do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Wyposażone jest w dwa filtry 1064
nm i 532 nm do usuwania pigmentów czarnych,
grafitowych, granatowych i czerwonych. Laser rewelacyjnie sprawdza się także w trakcie wykonywania peelingu węglowego – nowoczesnego zabiegu o działaniu odmładzającym i redukującym
trądzik i przebarwienia.
www.broadwaybeauty.pl

Anti-Acne Program, kompleksowy zabieg
eksfoliujący dla cery mieszanej, tłustej i trądzikowej wykazuje również działanie anti-aging. Jego zadaniem jest intensywne złuszczenie naskórka i normalizacja wydzielania
sebum. Aktywizuje procesy regeneracji skóry, zapewnia działanie przeciwbakteryjne.
Formuły kosmetyków oparto na komplementarnym wykorzystaniu trzech kwasów – szikimowego, azaleinowego i migdałowego oraz
pochodnej kwasu salicylowego.
www.bielendaprofessional.pl
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l MANICURE

NAGEL PFLEGEÖL
– PECLAVUS®
Specjalny olejek pielęgnujący naturalną płytkę paznokciową reguluje wchłanianie wilgoci do paznokcia, chroni przed wysuszeniem, trwale pielęgnuje i stymuluje zdrowy odrost paznokcia.
Wspiera leczenie grzybicy, poprawia wygląd paznokci i długotrwale
chroni przed infekcjami. Zawiera
naturalną witaminę E i bisabolol.
www.sklep.podologiczny.pl

FORMUŁA I – MAINTENANCE
PLUS – NAIL TEK
Odżywka umożliwia zachowanie wytrzymałości i sprężystości płytki paznokciowej oraz osiągnięcie maksymalnej długości i grubości paznokci. Stosowana codziennie, bez konieczności zmywania uprzednio nałożonych warstw, pielęgnuje paznokcie oraz nabłyszcza i zabezpiecza lakier kolorowy. Nałożona bezpośrednio na płytkę paznokcia pełni funkcję odżywczej bazy pod lakier
kolorowy.
www.aipolska.com

RÉGÉNÉRÉE NAIL
THERAPY – MOLLON
Profesjonalna terapia odbudowująca i wzmacniająca naturalną strukturę
płytki paznokcia z efektem wygładzenia i blasku. Przeznaczona dla
paznokci miękkich, rozdwajających się i łamliwych. Wyjątkowe działanie Regenere polega na odbudowie struktury płytki w warstwie rogowej paznokcia. Regularne stosowanie wzmacnia i stymuluje zdrowy wzrost paznokci.
www.mollonpro.com
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SOOTHING SKIN, LIP AND CUTICLE CARE
– MURAD
Łagodząca kuracja do skóry, ust oraz skórek
przy paznokciach. Preparat z linii Hybrids® to
skoncentrowany odżywczy preparat do przesuszonej skóry zawierający łagodzącą witaminę E, oraz złuszcajace i wygładzające kwasy
BHA. Dodatek lanoliny natłuszcza i nawilża,
chroniąc paznokcie i skórki przed szkodliwym
wpływem środowiska. Gumowa końcówka pozwala na odsunięcie nadmiaru skóry z wałów
paznokciowych.
www.murad.pl

OLEJEK DO PAZNOKCI
– DR.BELTER
Bogaty w witaminy, intensywnie
działający olejek do pielęgnacji
paznokci i wału paznokciowego. Nieodzowny dla zachowania elastyczności obrzeża paznokci, ułatwia wykonanie manicure. Zapobiega wysuszaniu,
pękaniu wału paznokciowego i
rozdwajaniu się końcówek paznokci. Posiada wygodny aplikator w postaci pędzelka.
www.belter.pl

KREM DO WZMACNIANIA
PAZNOKCI AROMA
– AFRODITA COSMETICS
Krem zawiera specjalną mieszankę olejowych ekstraktów, olejków eterycznych
oraz witamin, odżywiających
i chroniących płytkę paznokciową i skórki przed przesuszeniem. Doskonale regeneruje i wzmacnia słabe paznokcie (np. po zdjęciu tipsów).
Codzienne wmasowywanie kremu w płytkę paznokciową
przez 14 dni znacznie pogrubia paznokcie, wygładza pobruzdowania oraz zapobiega łamliwości.
www.kozmetika-afrodita.pl

