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V cenne odywcze bio-oleje: macadamia i baobab

V ochrona przed wolnymi rodnikami – witaminy: E, C, B3, B5, B6

V nawilenie: NMF, kwas hialuronowy i Alpinia galgant

V naturalny odcie: idealnie dopasowane pigmenty

V anti-aging: tokompleks i Myoxinol®

V ochrona komórek: SPF 15+ opatentowana Ektoina®

DR.BELTER COSMETIC r Generalny Przedstawiciel w Polsce r ul. Panewnicka 40 r 40-730 Katowice r Tel. 32 2 527 527 r www.belter.pl
r terminy szkole

r nowe kosmetyki

r nowe zabiegi

r konkursy
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ODMŁADZAJĄCA SERIA DIAMENTOWA
Balneokosmetyki to naturalne preparaty na bazie najsilniejszej na
wiecie wody siarczkowej. Wskad nowej serii diamentowej odziaaniu
odmadzajcym wchodz: elixir modoci pod oczy oraz liftingujce
serum do twarzy, szyi idekoltu. Ekskluzywne kosmetyki maj silne dziaanie przeciwzmarszczkowe, liftingujce iodmadzajce, dziki poczeniu unikalnego skadnika –MATRIXYL®synthe’6® oraz leczniczej wody
siarczkowejj ze róda „„Malina”.
producent:
nt: Malinowe Hotele Sp. zo.o.
www.balneokosmetyki.pl
neokosmetyki.pl
y p

DERM-A-RENEW PROGRAM ODNOWY SKÓRY
Nowy program odnowy skóry Dr.Belter na bazie kwasów owocowych AHA.
Koncentraty Derm-A ReNew s mieszank kwasu glikolowego, cytrynowego,
mlekowego oraz jabkowego. Dostpne s wtrzech steniach: 10%, 20%
i40% (pH 2,5). Linia zawiera take dwa produkty do pielgnacji domowej
– Derm-A-ReNew skin renewal uid 10% do skóry tustej itrdzikowej oraz
przeciwzmarszczkowe Oleo serum Derm-A-ReNew 10%.
producent: Dr. Belter Cosmetic
dystrybutor: Dr. Belter Polska
www.belter.pl

EMERGINC VITAMIN C SERUM
Serum wpostaci pynnego elu zwysok zawartoci witaminy C. Jeden
znajtrwalszych preparatów tego typu
na rynku. Zalecany dla wszystkich
typów skóry, stosowany rano lub na noc
likwiduje szkody wywoane dziaaniem
wolnych rodników. Przeciwutleniacz,
kluczowy kofaktor wprodukcji kolagenu,
poprawia napicie itekstur skóry. Wystpuje wwersji 12% jak równie bardziej
skoncentrowanej (20%) dla tych, którzy
potrzebuj intensywniejszej kuracji.

GLINKI SYBERYJSKIE DO
TWARZY
Seria kosmetyków do profesjonalnej pielgnacji twarzy opodwójnym dziaaniu.
Opracowane zmyl opielgnacji cery
suchej iwymagajcej detoksu (niebieska glinka), cery mieszanej, tustej ize
skonnoci do zmian trdzikowych (óta
glinka) oraz kadego rodzaju cery (boto
syberyjskie). Trzy unikalne preparaty cz
oczyszczajce idetoksykujce dziaanie
peelingu oraz nawilajce waciwoci
maseczki kremowej. Wykorzystuj wtym
celu naturalne skadniki aktywne obecne
wglinkach syberyjskich, które wyróniaj
si siln koncentracj mineraów iwitamin, atake wysok zawartoci antyoksydantów, karotenoidów, retinoidów
iinnych biologicznie czynnych substancji.
producent: Bielenda Professional
dystrybutor: Bielenda Professional
www.bielendaprofessional.pl

TIMEXPERT RIDES ELIXIR
ABSOLUTE NOURISHMENT
– OLEJEK ODMŁADZAJĄCY DO
TWARZY
Zawiera selekcj wyjtkowych skadników ijest wzbogacony woskiem jaminowym, który stapia si ze skór idodaje
jej delikatnej jedwabistoci wdotyku.
Odpowiedni do skóry suchej ibardzo
suchej oraz delikatnej iwraliwej. Efektywne poczenie skadników odmadzajcych –Pro-Collagestine-Fill, mieszanka
szeciu olejów rolinnych iwycigu
zwodorostu –zapewnia waciw prac
komórek skóry poprzez syntez kolagenu
ielastyny. Reguluje ipobudza odnow
komórkow. Sucho znika, skóra nabiera witalnoci istaje si modzie czo
gadka.
producent: Germaine De Capuccini
dystrybutor: Sequence Sp. zo.o.
www.germaine.pl

producent: Renature Skin Care Inc
dystrybutor: organicSplendor
sp. zo.o. sp.k
www.emerginc.pl
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Dr. Belter na YouTubie
i Instagramie

10 lat Villa Hoff Wellness&Spa
Villa Hoff Wellness&SPA w Trzęsaczu pierwszych
gości przyjęła 1 lipca 2005 r. To kameralny hotel
z 25 pokojami, centrum rekreacyjnym, gabinetami
spa oraz zapleczem konferencyjnym. Położony
jest w odległości 80 metrów od piaszczystej plaży.
Właścicielem obiektu jest spółka założona przez
braci Grzegorza i Tomasza Karapudów.
– Chcieliśmy zaproponować na polskim rynku nadmorskim całoroczny niewielki, kameralny obiekt spa
z przyjaznym i profesjonalnym serwisem. 10 lat temu
niewiele obiektów nadmorskich posiadało obiekt
z basenem i spa – mówi Grzegorz Karapuda.
Jak podkreślają właściciele, to co było najważniejsze
na początku istnienia hotelu, pozostaje dominującym także dziś.
– Przez 10 lat stawialiśmy i stawiamy główny nacisk
na serwis. Stworzyliśmy autorski program obsługi

gościa GEPS (Gościnność, Elastyczność, Profesjonalizm,
Szybkość), który według nas obejmuje najważniejsze
aspekty hotelarstwa, aby nasz gość czuł się w Villa Hoff
wyjątkowo.
W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie
nowej inwestycji Villa Hoff Apartamenty, także
w Trzęsaczu. Z okazji 10 urodzin Villa Hoff przygotowała wiele niespodzianek i konkursów. Informacje
dostępne na www.villahoff.pl

Kanał firmowy Dr. Belter na serwisie YouTube
wzbogacił się o nowe filmy instruktażowe oraz
video ze szkoleń. Dostępne są już prezentacje
najpopularniejszych zabiegów, m.in. nowego
zabiegu Derm-A-Renew na bazie kwasów owocowych, regenerującego zabiegu Phyto-Sensation z masażem pędzelkowym, masażu wellness
Dr. Belter czy detoksykującego zabiegu Native
Detox Thalasso. Każde nagranie przedstawia
instrukcje zabiegu wraz zastosowanymi produktami marki Dr. Belter. Od kwietnia można również
śledzić funpage Dr. Belter na instagramie (www.
instagram.com/dr.belter_polska/). Prócz zdjęć
i filmików można znaleźć tam krótkie wpisy
i porady dotyczące pielęgnacji.

Glammies 2015 Glamour dla Thalgo
Krem nawilżający Hyaluronic Cream marki Thalgo wygrał w plebiscycie Glamour – Glammies 2015. Głosujący użytkownicy sieci uznali Hyaluronic Cream
za najlepszy kosmetyk nawilżający w kategorii preparatów luksusowych.
Krem zdobył uznanie dzięki silnemu działaniu
nawilżającemu, jak również dzięki swoim właściwościom regenerującym i widocznemu działaniu
odmładzającemu. Konkurs Glammies 2015,
zorganizowany przez miesięcznik Glamour, ma na
celu wyłonienie najlepszych kosmetyków w dwudziestu kategoriach. Ich wybór dokonywany jest
przez użytkowników sieci poprzez głosowanie na
nominowane produkty.
www.thalgo.pl

www.belter.pl

PERRON RIGOT – PROFESJONALNE WOSKI DO DEPILACJI
Firma Thalgo Poland wiosną br. wprowadziła do swojej oferty woski do depilacji francuskiej marki Cirépil by Perron Rigot.
Perron Rigot, to firma, która produkcją wosków
do depilacji zajmuje się od 1936 roku. Posiadając
wieloletnie doświadczenie i ponad 20 patentów,
marka Perron Rigot stale tworzy nowe formuły. Firma jest pionierem w tworzeniu wosków o niskiej
temperaturze topnienia. Swoje odkrycie zabezpieczyła patentem. Z profesjonalnych wosków Cirépil
by Perron Rigot korzystają najlepsze, profesjonalne
salony kosmetyczne na całym świecie.
Depilacja woskiem to jeden z podstawowych

zabiegów upiększających. Stanowi wstęp do
wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Depilacja to
wymagająca sztuka, do której niezbędne są wysokiej jakości preparaty oraz fachowa wiedza. Jako
ekspert w dziedzinie depilacji woskiem Perron
Rigot stawia nacisk na szkolenia zawodowe i kursy
dla specjalistów z branży.
W ofercie Perron Rigot znajdują się woski płynne
do depilacji paskowej oraz woski stałe – bezpaskowe. Woski płynne dostępne są w puszkach,

jak i w aplikatorach o standardowym wymiarze.
Woski stałe oferowane są w formie granulek, co
zdecydowanie ułatwia proces rozgrzewania i skraca czas przygotowania do zabiegu. Różnorodność
preparatów stałych, jak i miękkich umożliwia
idealny dobór produktu do rodzaju włosów oraz
partii ciała.
producent: PERRON RIGOT – Laboratoires E.P.L.
dystrybutor: Thalgo Poland Sp. z o. o.
www.facebook.com/PerronRigotPoland

