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NOWOŚCI

MULTIAKTYWNE KONCENTRATY DR.BELTER
W WALCE ZE STARZENIEM
Linia Bel-energen wzbogacia si omultiaktywne, ultralekkie koncentraty do intensywnych zabiegów anti-aging. Wyrónia si: przeciwzmarszczkowy eliksir Dermo-Relax,
rewitalizujce serum Caviar Artica Balance oraz rozjaniajcy iprzeciwzmarszczkowy uid Lumination Secret. Wszystkie preparaty zawieraj detoksykujcy kompleks
topeptydowy zawokado zamknity wBelisomach AP® oraz skadniki pochodzenia
organicznego. Oferta dostpna tylko dla profesjonalistów na www.b2.belter.pl
dystrybutor: Dr. Belter
producent: Dr. Belter Polska
www.b2.belter.pl

78 STEM CELLS
BIOCELLULOSE MASK
Maska przylega do powierzchni naskórka, umoliwiajc gbsze wnikanie
kluczowych skadników: kompleksu
PhytoCell TecTM MD, ekstraktu zborówki
oraz kompleksu Fucogel®. Formua intensywnie wygadza zmarszczki iprzywraca
mody wygld. Silnie idugotrwale nawila, tworzc ltr ochronny, zabezpieczajcy przed utrat wody. Bogaty wwitamin
C ekstrakt zborówki rewitalizuje ichroni
komórki skóry przed szkodliwym dziaaniem wolnych rodników ipobudza je do
odbudowy.
producent: Proconcept Labs Sp. zo.o.
dystrybutor: All-Prof, Spa Concept,
Thalgo Poland
www.purles.pl

BABOR
WIELKANOCNA PISANKA

SERUM WZMACNIAJĄCE SA3
– SOIN-APAX SERUM

Intensywna, 14-dniowa kuracja koncentratami substancji czynnych to doskonay sposób, by przygotowa skór na
nadejcie wiosny. Wyjtkowa pisanka
BABORa kryje wsobie kompozycj specjalnie wyselekcjonowanych, niezwykle
skutecznych ampuek, które pozwol
przywróci zmczonej po zimie skórze
wieo , witalno oraz modzie czy
wygld. Dekoracyjne opakowanie przyciga wzrok dziki fantazyjnym ornamenrnamen
tom. Zestaw zawiera 14 koncentratów
atów
substancji czynnych wampukach
ch
(14 x 2 ml).

Serum wzmacniajce do skóry wraliwej
ipodranionej. Przydatne do agodzenia iregeneracji skóry po zabiegach
laseroterapii laserem frakcyjnym CO2,
peelingach medycznych, mezoterapii
igowej imikroigowej. Naturalny wycig
zwkrotki azjatyckiej usprawnia drena
idziaa przeciwzapalnie, minimalizuje
reakcje alergiczne, redukuje wraliwo
skóry iprzyspiesza procesy gojenia. Regularnie stosowanie przyspiesza syntez
kolagenu ispowalnia proces starzenia.
Wzmacnia gsto ielastyczno skóry.

producent: BABOR
dystrybutor: Bio-Kosmetyka®
www.babor.pl

HYDRA-HYAL2 INJECTION
Zabieg przeciwstarzeniowy, który wykorzystuje przeomow technologi podwójnego nawilania Hydra-Hyal2. Kady ze skadników kompleksu zawartego
wkosmetykach dziaa na rónych poziomach gbokoci skóry. Kwas hialuronowy wdwóch postaciach wypenia zmarszczki od wewntrz, intensywnie nawila,
odnawia wierzchni warstw oraz zabezpiecza przed utrat wody. Specjalny,
rolinny peptyd obnia intensywno iczstotliwo mikroskurczów mini
mimicznych, redukujc powstawanie zmarszczek mimicznych.
producent: Bielenda Professional
dystrybutor: Bielenda Professional
www.bielendaprofessional.pl

producent: Meder Beauty International
dystrybutor: Meder Beauty Polska
www.mederbeauty.pl
yp
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WIADOMOŚCI

KONFERENCJA NOWY MARKETING BEAUTY
Już po raz trzeci zapraszamy na konferencję Klubu Biznesu Beauty Inspiration. Temat tegorocznego spotkania to „Nowy marketing beauty – najnowsze strategie pozyskiwania klientów”. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 maja w warszawskim hotelu Airport Okęcie.
Konferencja Klubu Biznesu Beauty Inspiration to
jedno z najważniejszych branżowych spotkań,
które co roku skupia wyłącznie zarządzających
obiektami beauty i spa w kraju. Co roku temat
konferencji opieramy na wybranym, aktualnym
aspekcie prowadzenia biznesu. Tym razem
spotkanie poświęcamy stale budzącemu
zainteresowanie zagadnieniu pozyskania klienta
i związanym z tym najnowszym rozwiązaniom
marketingowym. Zmieniające się preferencje
współczesnego klienta, szybki rozwój mediów
elektronicznych, silna konkurencja, to tylko
niektóre czynniki, które wymagają od prowadzących biznes beauty uważnej obserwacji i reagowania odpowiednią strategią marketingową. Odpowiedzi na to, w jaki sposób skutecznie
zabiegać dziś o klienta, postaramy się znaleźć

Magic White – najszybciej
rozwijająca się sieć salonów
kosmetycznego wybielania zębów
Sieć salonów kosmetycznego,
naturalnego wybielania zębów
Magic White to najszybciej rozwijająca się tego typu sieć w Polsce.
Naturalne preparaty bez chemicznych wybielaczy, bezbolesne
jednorazowe zabiegi wybielania,
korzystne warunki przystąpienia,
brak opłat franchisingowych,
szybki zwrot niewielkiej inwestycji
oraz zyskowne zabiegi spowodowały, że już ponad 40 salonów
w całej Polsce przystąpiło do tego
projektu. Dla zainteresowanych
wszystkie szczegóły na
www.magicwhite.pl

podczas tegorocznego eventu. Jak zwykle gwarantujemy jako prelegentów najlepszych ekspertów z branży, pokażemy inspirujące case studies
oraz najaktualniejsze rozwiązania marketingowe
dla budowania bazy wiernych klientów.
Program Konferencji:
DZIEŃ PIERWSZY (28.05.2015)
Godz. 9:45 – 17:30
• Sztuka budowania relacji, czyli jak sprawić, by
klient do ciebie wracał – Marta Fiłoń, trener
biznesu spa&beauty
• Jak zbudować pozycję eksperta w przekazie
marketingowym. Bądź ekspertem dla swoich
klientów – Tomasz Kammel
• Odnajdź piękno w email marketingu - Łukasz Hardek, email marketing specialist w firmie
FreshMail
• 5 grzechów, które popełnia Twoja konkurencja –
Kalina Ben Sira, właścicielka sieci klinik La Perla
• Narzędzia skutecznego e-marketingu - czyli jak
zbudować swoją przewagę konkurencyjną w internecie – Mariusz Łodyga, strateg, konsultant,
trener
• Jak efektywnie wykorzystać bazę klientów do
promocji sprzedaży i promowania marki? - Izabela Makosz, założycielka sieci salonów depilacji
woskiem Time For Wax, twórczyni Time For
Business TV
• Możliwości serwisu Facebook w branży beauty
i spa – Szymon Lisowski, Socjomania
• Marketing Automation – nowy poziom marketingu w branży beauty & spa – Renata Gerlach,
Senior Produkt Manager, SALESmanago
Wieczorna gala konferencyjna, godz. 20:00
* tylko dla posiadaczy biletów na dwa dni konferencji (28-29 maja)
• gala wręczenia nagród w konkursie na najlepsze
produkty w branży spa & beauty Inspiracje Roku
2015 Beauty Inspiration

• gala wręczenia nagród „Inspirujące Spa 2014”,
przyznawanych obiektom spa wyróżniającym się
na naszym rynku oryginalną ofertą i filozofią
• uroczysta kolacja, open drink bar
DZIEŃ DRUGI (29.05.2015)
Zamknięte spotkanie warsztatowe Klubu Biznesu
Beauty Inspiration – wyłącznie dla zarządzających
i właścicieli obiektów spa & beauty w Polsce.
Moderowana dyskusja prowadzona pod hasłem:
marketing beauty, czyli co działa w dzisiejszej
komunikacji z klientem – nowe pomysły. Dyskusja
i wymiana doświadczeń między innymi na poniższe tematy:
• marketing bezpośredni – jak działają systemy
poleceń
• e-mail marketing – jak się komunikować z klientem
• bazy klientów – jak je budować i kreatywnie
wykorzystać dla pozyskiwania klientów
• jak się pozycjonować w internecie
Szczegóły konferencji i zapisy na:
www.beautyinspiration.pl/konferencja2015

Gociem specjalnym tegorocznej konferencji
bdzie Tomasz Kammel.

Wiosenny cykl szkoleń
Dr. Belter rozpoczęty
CO NOWEGO
W AKADEMII VERSUM?
Serwis edukacyjny Akademia Versum przyciąga coraz więcej czytelników, a do grona
ekspertów dołączają nowe osobistości.
W ostatnim czasie w Akademii ukazały się
lekcje dotyczące planowania i organizowania czasu pracy, rozwiązywania sytuacji
konfliktowych w salonie czy radzenia sobie
z trudnymi klientami. Interesujący materiał na
temat promowania strony internetowej salonu
w sieci przygotowała współpracująca z Akademią agencja interaktywna. Jak zapowiadają
inicjatorzy, w kolejnych tygodniach możemy
spodziewać się porad z zakresu tworzenia mailingów i koordynowania kampanii promocyjnych czy budowania społeczności w kanałach
social media. Z lekcji Akademii Versum można
korzystać bezpłatnie. Warto zapisać się do
newslettera, żeby na bieżąco otrzymywać
informacje o najnowszych publikacjach.
www.akademiaversum.pl

Firma Dr. Belter wraz z nadejściem wiosny rozpoczęła cykl szkoleń dla profesjonalistów, dotyczących nowości zabiegowych i produktowych.
Na szkoleniach przedstawiany jest m.in. regenerujący zabieg na bazie fitohormonów Phyto-Sensation z elementem masażu pędzelkowego,
luksusowy zabieg na bazie naturalnych liści alg
Pro-Event Green SPA oraz zabieg Dermo-Relax
Deluxe lift – alternatywa dla botoksu. Szkolenia
odbyły się już w Katowicach i we Wrocławiu,
a w następnych miesiącach organizowane będą
w kolejnych miastach, m.in. w Białymstoku, Warszawie i Gdańsku. Natomiast w maju odbędzie
się coroczne 3-dniowe seminarium w Zakopanem. Więcej informacji na www.belter.pl

Innowacyjna formuła
Filmalgine®
Janssen Cosmetics przestawia nową generację
masek algowych. Glycalginate Masks zostały zastąpione przez innowacyjną formułę Filmalgine®
opartą na alginacie z brązowych alg, olejkach
oraz peptydach i izoflawonach soi.
Dzięki takiemu połączeniu uzyskano dodatkowy
efekt anti-aging. Maski są dostępne w saszetkach
o gramaturze 30g. Nowa generacja peel-off masks
obejmuje cztery rodzaje alg: Filmalgine® Ocean
Mineral Hydrating (pielęgnacja skóry suchej
z olejkiem z kopru morskiego), Filmalgine® Aloe
De-Stress (pielęgnacja skóry wrażliwej z olejkiem lawendowym), Filmalgine® Olive Balancing
(pielęgnacja skóry mieszanej z olejkiem z kocanki
włoskiej), Filmalgine® Goji Anti-Oxidant (pielęgnacja skóry wymagającej z jagodami Goji i wit. E).
www.janssen-cosmetics.pl
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KOSMETOLOGIA

Firma DR.BELTER
COSMETIC należy
do pionierów
zastosowania
hormonów
roślinnych
w kosmetologii.
Pozytywne
doświadczenia
w zastosowaniu
hormonów
roślinnych i wyniki
najnowszych
badań surowców
znajdują swoje
odzwierciedlenie
w serii kosmetyków
PHYTO-SENSATION
kuracja i pielęgnacja.

Fot. Fotolia.com

Fitohormony
– roślinny skarb

S

pecjalne zestawienie
hormonów rolinnych
zrónych róde poczono
zcennymi substancjami
zapobiegajcymi starzeniu si skóry. Kombinacja ta aktywnie
przeciwdziaa zmniejszaniu si gruboci skóry ipowstawaniu zmarszczek.
Stymulacja broblastów prowadzi do
zwikszenia gruboci skóry iwzmocnienia jej struktury. Zasoby kolagenu,

elastyny ikwasu hialuronowego s
uzupeniane, co prowadzi do wyranego
efektu wygadzenia. Regularne stosowanie poprawia kontury ijdrno skóry.
ETAPY ZABIEGU
PHYTO-SENSATION

ETAP I
Zabieg rozpoczyna si od oczyszczenia
skóry piank itonikiem Daydream.
Nastpnym krokiem jest peeling

zzastosowaniem Mikrokrystalicznego
kremu do peelingu (tzw. manualna mikrodermabrazja). Skadniki
aktywne produktu to: organiczne oleje
zawokado ijojoby, biodegradowalne
drobinki cierajce, piasek kwarcowy,
nagietek, skrzyp, oczar, alantoina,
koenzym Q10, detoksykujce Belisomy AP®.
Peeling optymalizuje wchanianie substancji czynnych, poniewa wwygadzo-
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masau polecany jest take cerze zniszczonej dziaaniem promieni sonecznych (elastoza).
Podgrzan zawarto ampuki naley
nanie na dekolt, szyj itwarz przy
pomocy 2 syntetycznych pdzli wachlarzowych –to stymulujcy masa
pdzelkowy DR.BELTER.

Specjalne zestawienie hormonów roślinnych z różnych źródeł
połączono z cennymi substancjami zapobiegającymi starzeniu
się skóry. Kombinacja ta aktywnie przeciwdziała zmniejszaniu się
grubości skóry i powstawaniu zmarszczek.

n skór wnikaj one gbiej. Wyranie
wygadza powierzchni skóry zduymi
porami lub po leczeniu blizn. Widocznie zmniejsza si gboko zmarszczek,
nastpuje redukcja hiperpigmentacji
iwzmoona regeneracja skóry.
Na skór naley naoy grub warstw
peelingu iokrnymi ruchami masowa , usuwajc nierównoci skóry. Czas
trwania iintensywno zabiegu zale
od rodzaju skóry. Zabieg usuwa martwe
komórki naskórka, wpywajc wten
sposób na szybko wnikania substancji
czynnych, które znajduj si wkosmetykach stosowanych wkolejnych etapach
zabiegu.
ETAP II
Na tak przygotowan skór twarzy
nakada si PHYTO-SENSATION
koncentrat do masau –ampuk
owyjtkowej zawartoci substancji

aktywnych: hormonów rolinnych
zkorzeni yams, czerwonej koniczyny,
soi ichmielu, Q10, aloesu ikompleksu
antystresowego, Belisomów AP®. Efektem dziaania jest pielgnacja regeneracyjna zapobiegajca starzeniu si
skóry –polecana zwaszcza przy tkance
cznej osabej strukturze izmniejszonej gruboci skóry, wwyniku czego
tworz si zmarszczki. Koncentrat do

ETAP III
Po wykonaniu masau na twarz nakadana jest maska regenerujca PHYTO
SENSATION, wskad której wchodz
substancje czynne: hormony rolinne
zkorzeni yams, czerwonej koniczyny,
soi ichmielu, Q10, aloes, kompleks
antystresowy, kaolin, Belisomy AP®.
Maska regenerujca dziaa pro laktycznie wprocesie starzenia si skóry.
Ma te waciwoci przeciwzmarszczkowe. Dziki bogactwu aktywnych
skadników regeneruje irozjania cer.
Zwiksza nawilenie skóry, co przydatne jest zwaszcza skórze zniszczonej
dziaaniem promieni UVB iUVA.
Grub warstw kosmetyku naley pozostawi na twarzy przez minimum 15
minut. Równoczenie na powieki nakada si wacik kosmetyczny nasczony lotionem do powiek Ocula, austa
pokrywa si grub warstw balsamu do
ust Intensa DR.BELTER.
Efekt zabiegu to wyranie wygadzona
skóra, mikka ipena blasku. Kuracja
opónia proces starzenia si, stymuluje komórki do odnowy, a broblasty
do produkcji wókien podporowych
ikwasu hialuronowego. Dla podtrzymania efektów zabiegów wcodziennej
pielgnacji domowej zaleca si stosowanie skoncentrowanego eliksiru oraz
przeciwzmarszczkowego kremu na
dzie ina noc. Przeciwwskazaniem do
wykonania kuracji jest skóra moda
iwraliwa.

Kuracja opóźnia
proces starzenia,
stymuluje komórki
do odnowy,
a ﬁbroblasty do
produkcji włókien
podporowych
i kwasu
hialuronowego.

