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LNE & spa magazyn kosmetyki profesjonalnej wydawany na całym świecie
Fot: MAKE UP FOR EVER

ARKANA w Portugalii

Na początku lipca Arkana miała zaszczyt i przyjemność
uczestniczyć w targach kosmetycznych ExpoMadeira na portugalskiej wyspie Madera. Firma została tam zaproszona
przez Ambasadę RP w Lizbonie, aby uświetnić swoją obecnością polskie stoisko, promować nasz przemysł kosmetyczny
oraz przedstawić swoją ofertę. Szkoleniowiec marki – Anna
Marcjasz – przeprowadziła warsztaty oraz pokazy dla portugalskich kosmetyczek i osób odwiedzających targi. Polską
strefę zaszczycili swoją obecnością wysocy przedstawiciele
władz Regionu Autonomicznego Madery oraz Ambasador RP
w Lizbonie, prof. Bronisław Misztal.
www.arkana.pl

SEMINARIUM Dr. Belter

18–19 października w hotelu Medi SPA Mazowsze w Ustroniu odbędzie się dwudniowe seminarium poświęcone tegorocznym
nowościom Dr. Beltera. Szkolenie poprowadzi Sarah White
– międzynarodowy trener i wdrożeniowiec firmy. Uczestnicy zapoznają się z nowymi zabiegami: rozjaśniającym z witaminą C Lumination Secret, liftingującym Dermo-relax, luksusowym Pro-event Green SPA, kawiorowym Caviar Delux oraz nowym masażem punktowym twarzy. Podczas seminarium odbędzie się też
wykład „ABC sprzedaży w gabinecie kosmetycznym”, prowadzony przez Martę Fiłoń, trenera branży beauty & spa.
www.belter.pl
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l DOSSIER
HYDRA REPULP
TREATMENT
– ELLA BACHE
Nowatorski zabieg intensywnie
nawilżający,
oparty
na najwyższej jakości naturalnych składnikach. Głównym
składnikiem linii jest kwas
hialuronowy
zatrzymujący
wodę w naskórku, dzięki czemu skóra jest wygładzona,
a drobne zmarszczki znikają.
Dodatek esencji z kwiatu winogron dodaje skórze energii, fruktoza wygładza i chroni, a hydralina odbuduje
płaszcz hydrolipidowy, poprawia komfort i nadaje cerze
gładkość.
www.ellabache.pl

RE-CHARGE CONTOUR PUSH UP
– BDR
Serum intensywnie nawilżające z długotrwałym efektem kojacym. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego skóra odzyskuje gładkość, jędrność i optymalne nawilżanie. Efekt wygładzenia drobnych
zmarszczek i bruzd jest natychmiastowo
odczuwalny i widoczny. Skóra staje się
mocniejsza dzięki zwiększonym możliwościom wiązania wody. Kontury twarzy poprawiają się, skóra staje się odprężona
i zrelaksowana.
www.norel.pl

ESSENTIAL B5 SERUM – DERMAQUEST
Produkt z najwyższym otrzymywanym biotechnologicznie
stężeniem kwasu hialuronowego (40%) doskonale nawilża
i wygładza skórę. Wzbogacona w prowitaminę B5 (5%) formuła pozwala na szybką regenerację i przyspieszenie procesów gojenia się skóry. Preparat bardzo dobrze tolerowany przez skórę, wspomaga wnikanie innych substancji
aktywnych. Doskonale sprawdza się w regeneracji skóry
po inwazyjnych zabiegach eksfoliacyjnych.
www.dermaquest.pl

KOKTAJL DO MEZOTERAPII IGŁOWEJ Z KWASEM
HIALURONOWYM F-HA+ – FUSION MESOTHERAPY
Koktajl do mezoterapii z 3,5-procentowym kwasem hialuronowym
o sterylnej formule posiada gładką, płynno-żelową konsystencję,
dzięki której jest łatwo i płynnie aplikowany. Silnie higroskopijny,
nieusieciowany produkt ma czas metabolizowania przedłużony nawet do 3 miesięcy. Zabieg uzupełnia linia z kwasem hialuronowym
Hialuronic Acid Oxynergy Paris, w skład której wchodzą produkty
do twarzy i ciała.
www.aurumDG.pl
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AMPUŁKA – CZYNNIK HIALURONOWY 5
– DR. BELTER
Zawarte w składzie ampułki do szybkiego liftingu
różne formy kwasu hialuronowego wiążą wilgoć
i zmniejszają przeznaskórkową utratę wody. Dodatek wyciągu z rośliny Alpinia galgant stymuluje
produkcję kwasu hialuronowego w skórze. Produkt jest wolny od substancji zapachowych i barwiących, idealnie nadaje się do zabiegów ultradźwiękowych, mikroprądowych i z wykorzystaniem zimnego lasera. Przeznaczony do każdego
rodzaju cery w każdym wieku.
www.belter.pl

ZABIEG „UGAŚ PRAGNIENIE” – BANDI
Zabieg nawilżający opracowany z myślą o intensywnym nawodnieniu komórek skóry. Preparaty działają dwukierunkowo – wiążą cząsteczki wody w naskórku oraz odbudowują płaszcz hydrolipidowy. Głównymi składnikami kosmetyków są wysokozaawansowany, niskocząsteczkowy kwas
hialuronowy o silnych właściwościach higroskopijnych oraz
mukopolisacharydy. Efektem zabiegu jest doskonale nawodniona, napięta i gładka skóra.
www.bandi.pl
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KAWITACJA I RF
Cavifast 2 HD, medyczne urządzenie o najwyższej, międzynarodowej kategorii IIb, łączy lipolizę kawitacyjną z najmocniejszą falą radiową RF do zabiegów na twarz i ciało. Zastosowanie trzech rodzajów głowic z innowacyjnym sensorem temperatury pozwala na dynamiczne i kierunkowe definiowanie programów zabiegowych, co gwarantuje błyskawiczną skuteczność w wyszczuplaniu oraz
w liftingu twarzy i szyi.
www.aurumDG.pl

DWUFAZOWE OCZYSZCZANIE

MŁODSZA SKÓRA
Triple Booster Fluid, koncentrat substancji czynnych
anti-aging o kompleksowym działaniu regenerującym, zapobiega utracie wilgoci i likwiduje szorstkość
skóry, stymuluje syntezę kwasu hialuronowego. Dzięki zawartości specjalnego składnika aktywnego EPOCYL-u preparat optycznie redukuje zmarszczki.
www.babor.pl

Dwufazowy zestaw do demakijażu jest inspirowany dalekowschodnim rytuałem oczyszczania skóry. Jedwabisty olejek do demakijażu doskonale usuwa zanieczyszczenia
i nadmiar sebum oraz odbudowuje hydrolipidową barierę naskórka. Delikatna pianka
myjąca zmywa warstwę tłuszczową, pozostawiając skórę doskonale oczyszczoną i świeżą. Zestaw przeznaczony do demakijażu każdego typu skóry.
www.bandi.pl

ODMŁADZANIE 4D
Serum pod oczy z efektem 4D redukującym oznaki
starzenia regeneruje, ujędrnia i nawilża. Innowacyjna kriotechnologia aplikacji serum w połączeniu
z lekką formułą zapewnia wygładzanie zmarszczek
oraz efekt drenażu zmniejszający obrzęki i cienie
pod oczami. Receptura zawiera: kompleks peptydowy, kwas hialuronowy, oleje z nasion Cannabis sativa, Canola i słonecznika, pantenol, witaminę E, rozmaryn.
www.norel.pl

LUMINATION SECRET
Intensywnie rozjaśniający krem anti-aging zawiera
kompleks roślinny, ekstrakt nutgrass, witaminy C
i E oraz Belisomamy AP®. Preparat skutecznie redukuje przebarwienia oraz wyrównuje koloryt
skóry. Zaawansowany czynnik ochronny UVA
i UVB wraz w wysokim filtrem SPF 30 doskonale
chronią skórę przed szkodliwym działaniem słońca. Dzięki działaniu matującemu krem świetnie
sprawdza się pod makijaż.
www.belter.pl

SKUTECZNE ODMŁADZANIE
Jet Peel 3V to urządzenie przeznaczone
do iniekcji botoksu i kwasu hialuronowego
bez użycia igły. W zabiegach wykorzystuje się
mieszankę soli fizjologicznej i powietrza (lub
tlenu), za pomocą której następuje przezskórna iniekcja z ponaddźwiękową prędkością. Jet Peel 3V to innowacyjne połączenie
wysokiego ciśnienia, mikrodermabrazji tlenowej i mezoterapii bezigłowej, zapewniające
regulowaną głebokość stosowania.
www.novagroup.pl
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