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BANDI W BOLONII
W dniach 20–23 marca w Bolonii odbyła się kolejna edycja międzynarodowych targów kosmetycznych Cosmoprof. W tej najważniejszej na całym świecie imprezie branżowej Polskę reprezentowało
ponad 100 ﬁrm, w tym gronie znalazło się również Bandi Cosmetics. W Bolonii ﬁrma promowała innowacyjny zabieg peptydowy
Energy Look i opracowaną jako kontynuację pielęgnacji linię detaliczną Female35+. Kosmetyki spotkały się z ogromnym uznaniem
i zainteresowaniem specjalistów z całego świata. Nawiązane kontakty otwierają dla Bandi nowe, międzynarodowe kanały dystrybucji.
www.bandi.pl

SPOTKANIE W ZAKOPANEM
W dniach 15-17 maja w zakopiańskim pensjonacie Basieńka
odbędzie się trzydniowe seminarium Dr.Belter, poświęcone
tegorocznym nowościom ﬁrmy. W programie przewidziano prezentację nowych zabiegów, masaży i produktów. Uczestnicy będą
mieli również okazję uczestniczyć w szkoleniu z zakresu marketingu. Nie zabraknie też czasu na zabawę w doborowym towarzystwie
w górskim klimacie, bo przecież szkolenie to nie tylko nabywanie nowych umiejętności, ale i znajomości!
www.belter.pl
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WYJĄTKOWY MASAŻ
Dr Belter proponuje puder do masażu hydroﬁlnego
z zawartością kwasu hialuronowego i witaminy C, który
zapewnia unikalny rodzaj masażu. Zmieszany z wodą,
natychmiast tworzy żel-piankę o działaniu nawilżającym.
Po masażu skóra jest odświeżona, a dzięki zawartości witamy C rozjaśniona i pełna blasku. Produkt wolny
od olejów i środków konserwujących, przeznaczony do
każdego rodzaju skóry.
www.belter.pl

ALGI W SZEŚCIU ODSŁONACH
JAWAJSKA HERBATA I CHILIJSKA MIĘTA
Koncentrat matujący, oryginalny produkt Bernard
Cassiere, to element nowej linii zabiegowej na
bazie herbaty jawajskiej, dzikiej mięty chilijskiej
i cytryny – do pielęgnacji skóry tłustej, mieszanej
i trądzikowej. Preparat wygładza i matowi skórę ze
skłonnością do rozszerzonych gruczołów łojowych
i błyszczenia. Nadaje się do wykończenia zabiegu
oczyszczania oraz do stosowania pod makijaż dla
skóry z problemami trądzikowymi.
www.bcparis.pl

Bielenda Professional przedstawia nową,
udoskonaloną linię masek algowych Basic
Line Mask. Bazą preparatów jest doskonałej jakości alginian, którego źródłem są
brunatne algi morskie pochodzące m.in.
ze zbiorów u wybrzeży Francji. Serię tworzy sześć rodzajów masek algowych. W
ofercie maski z: mocznikiem, glinką zieloną, węglem aktywnym, cynkiem Krio Efekt
oraz z papają i ananasem.
www.bielendaprofessional.pl

W GŁĘBI SKÓRY
Linia Cell Fusion C została opracowana
z myślą o głębokiej regeneracji i odnowie
skóry starzejącej się oraz po zabiegach estetycznych. Jej skład jest oparty na opatentowanym kompleksie czynników wzrostu
naskórka, adenozynie oraz wodzie biomimetycznej. Zastosowanie technologii podwójnego liposomu gwarantuje przenikanie
składników aktywnych w głąb skóry. W linii:
krem, serum, mgiełka nawilżająca oraz maska napinająca.
www.bio-estetic.pl

ODNOWA Z BIOLINE
SPOSÓB NA NACZYNKA
Nowość od Exuviance by Neostrata to kremowe serum, które redukuje uczucie dyskomfortu oraz zaczerwienienie skóry wrażliwej, naczyniowej lub z trądzikiem
różowatym. Kompleks substancji aktywnych przerywa
procesy zapalne zachodzące w skórze i naczyniach
włosowatych, dzięki czemu likwiduje istniejące ogniska
zapalne i zapobiega powstawaniu nowych. Skóra staje
się wyraźnie wyciszona, odzyskuje zdrowy, jasny koloryt,
właściwy poziom nawilżenia i sprężystości.
www.bioproﬁl.pl
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Age Beauty Secret Serum to preparat
o wysokim stężeniu składników aktywnych
i intensywnym działaniu rewitalizującym.
Jego formuła ma na celu zoptymalizowanie transportu substancji w głąb skóry oraz
precyzyjnie oddziaływanie na niedoskonałości skóry i oznaki starzenia. Preparat
zawiera wyciąg z wodorostów z gatunku
Undaria, bioaktywny peptyd oraz wyciąg
z komórek macierzystych pomidora. Nadaje skórze doskonały wygląd, przywraca
jej napięcie i elastyczność.
www.bioline-jato.com
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Innowacyjne polimery
System manicure’u polimerowego, który
szybko wysycha, przy jednoczesnej dbałości
o zdrowie i piękny wygląd paznokci. Rewolucyjne lakiery polimerowe utrwalają się
pod wpływem naturalnego światła słonecznego, nie ma więc potrzeby utwardzania ich
w lampie UV czy LED UV. Pięknie błyszczą,
są odporne na zarysowania i utrzymują się
na paznokciach nawet do 10 dni.
www.jessicacosmetics.pl

Owocowy pedicure
Aksamitny krem do stóp zawiera szlachetne oleje z brzoskwini, mango i awokado. Idealnie nawilża skórę stóp dzięki
zawartości kwasu hialuronowego i mocznika. Piękny zapach, dobór odpowiednich składników aktywnych i rzeczywiste
działanie, sprawiają, że stopy stają się
dużo przyjemniejsze w dotyku. Owocowy peeling do stóp dzięki zawartości
drobinek cukru i woskowych perełek jojoba dokładnie oczyszcza skórę z nadmiaru
zrogowaceń, nie podrażniając jej.

Witaminowy olejek
Bogaty w witaminy, działający intensywnie olejek Intensa
do pielęgnacji paznokci jest nieodzowny dla zachowania
elastyczności obrzeża paznokci i poprawy struktury płytki paznokciowej. Zapobiega wysuszaniu, pękaniu wału
paznokciowego i rozdwajaniu się końcówek paznokci.
W szklanej buteleczce znajduje się 9 ml produktu oraz wygodny aplikator w postaci pędzelka.
www.belter.pl

www.kerpro.pl

Siła i ochrona
Natural Nail Boost Gel to światłoutwardzalny produkt
do wzmacniania i ochrony naturalnej płytki. Jest bezpieczny i prosty w zastosowaniu. Stabilizuje naturalne
paznokcie, doskonale nadaje się pod hybrydę i tradycyjny lakier. Cienka warstwa produktu jest trwała, odporna na rozpuszczalniki i wygląda naturalnie. Zrasta
się z naturalną płytką lub może zostać uzupełniony.
www.lcn-concept.pl

Trwały kolor
Podologiczne wkładki

EverGlaze to nowa linia lakierów do
paznokci marki China Glaze w 48 pięknych, nasyconych kolorach. EverGlaze
to zaawansowany system dwóch kroków, obejmujący kolor oraz aktywny
Top Coat, który wydobywa głębię
koloru i mocno go nabłyszcza. Zastosowanie nowego, płaskiego pędzelka
ułatwia aplikację emalii na płytkę paznokcia. Kolor utrzymuje się na paznokciach do 10 dni.

Wkładki Jurtin Medical System, wykorzystując metodę dynamiki spiralnej,
umożliwiają korektę postawy ciała. Wykonywane są w odciążeniu i pozwalają
na prawidłowe rozłożenie obciążania.
Wkładki są indywidualnie dopasowywane do każdego klienta.
www.podologic.org

www.secretnails.pl
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