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SERUM DERMO-RELAX
Ultralekkie serum zwysok zawartoci
opatentowanych, biotechnologicznych
peptydów, skomponowanych znaturalnych aminokwasów. Kluczowe skadniki,
takie jak: kwas hialuronowy, Belisomy
AP®, Argirelina® beta glukan sprawiaj,
e skóra staje si gadsza irównomierna. Regularnie stosowany, stopniowo
zmniejsza gboko zmarszczek mimicznych, pomaga zachowa odpowiednie
nawilenie przez cay dzie . Produkt
dostpny wwersji detalicznej
igabinetowej.

WINTER MAGIC MOMENTS
Bogactwo witamin zawartych wproduktach Winter –m.in. witaminy A,F,C,E
–dziaa przeciwzapalnie, odywczo,
regenerujco, antyoksydacyjnie. NNKT
oraz skwalen otulaj skór, poprawiajc
jako jej paszcza hydrolipidowego, dziki czemu cera nabiera wspaniaej elastycznoci, sprystoci, nawilenia oraz
gadkoci. Uwodzicielski zapach zabiegu,
rytua Krysztaowych Paeczek wraz
zmasaem gowy idoni oraz masa
Alabastrowymi Dyskami porw wwiat
relaksu ispeni nawet najbardziej wysublimowane oczekiwania klienta.

producent:
Dr. Belter
dystrybutor:
Dr. Belter
Cosmetic
www.belter.pl

EXCEL
THERAPY O2
CC CREAM
DAILY
PERFECT SKIN
Krem do pielgnacji skóry
ijednoczenie
kosmetyk do
makijau. Upikszajca formua
kremu poprawia
wygld skóry,
redukuje poyski,
wygadza izabezpiecza skór przed
pojawianiem si
oznak starzenia.
Krem maskuje
wszelkie niedoskonaoci. Mieszanka skadników
rozjaniajcych
izmikczajcych
wyrównuje koloryt.
Filtry UVA iUVB, skadniki detoksykujce
„blokuj” szkodliwy wpyw czynników
zewntrznych. Life cytoxygen sprzyja lepszemu „oddychaniu” skóry izapobiega
starzeniu. Skadnik sodium PCA pomaga
utrzyma optymalny poziom nawilenia
skóry przez cay dzie .
producent: Germaine de Capuccini
–Hiszpania
dystrybutor: Sequence Sp. zo.o.
www.germaine.pl

producent: Phyris
dystrybutor: Mensa Beauty
www.phyris.pl

SKINOVAGEPX XMAS SET
Zestaw produktów BABOR weleganckim pudeku ze witecznym
motywem, zapewniajcy pielgnacj skóry od Ado Z. Doskonale sprawdzi
si jako upominek lub zestaw, który umoliwi klientom zapoznanie si
zniezwykymi walorami produktów zserii SKINOVAGEPX. W zestawie:
oliwka hydrolna do demakijau HY-ÖL® + Phytoactive Reactivating,
krem wzmacniajcy skór Complex C Cream, koncentraty Hydra Plus
Active Fluid, Hydra Plus Active Fluid oraz Intensier Illuminating Serum.
producent: BABOR
dystrybutor: Bio-Kosmetyka®
www.babor.pl

HYALURON PLUS – ZABIEG AKTYWNIE NAWILŻAJĄCY
Rewolucyjny, gboko nawilajcy zabieg oparty na synergicznie dziaajcym
kompleksie substancji czynnych –kwasie hialuronowym, skadnikach NMF,
sacharydach iceramidach. Inteligentnie nawila, nasycajc skór substancjami silnie higroskopijnymi, które zatrzymuj iwi wod wnaskórku, oraz
odtwarza iuzupenia naturalne lipidy midzykomórkowe. Hyaluron Plus to
prawdziwe SOS dla odwodnionej, suchej cery. Wyjtkowe, aksamitne konsystencje iwiey zapach zapewniaj niezwykle przyjemn aplikacj.
producent: Laboratorium Kosmetyczne NOREL Dr Wilsz s.c.
Lista dystrybutorów na stronie www.norel.pl
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Nowe Instytuty Yasumi
w Darłowie i Gdańsku

Kosmetyk marki Murad laureatem nagrody
Doskonałość Roku 2014 Twojego Stylu

Od niedawna w Darłowie przy ulicy Puławskiej
99a oraz w Gdańsku przy ul. Kminkowej 2 działają dwa nowe Instytuty Zdrowia i Urody pod
marką YASUMI. W każdym z nich do dyspozycji
zostało oddanych kilka gabinetów zabiegowych.

3 listopada 2014 r. w hotelu Double Tree by Hilton
w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia
nagród Doskonałość Roku 2014, przyznawanych
przez magazyn „Twój Styl”. Na gali obecni byli
przedstawiciele i właściciele firm biorących udział
w konkursie, osoby znane z małego i dużego ekranu, muzycy, styliści, projektanci oraz dziennikarze.
Wśród zgłoszonych do nagrody znalazły się także
kosmetyki marki Murad: Advanced Active Radiance
Serum w kategorii Kosmetyki super ekskluzywne/
Pielęgnacja twarzy; Body Firming Cream w kategorii
Kosmetyki niszowe/Pielęgnacja ciała; Eye Lift Illuminator w kategorii Kosmetyki super ekskluzywne/
Pielęgnacja delikatnych części twarzy; Razor Burn
Rescue w kategorii Kosmetyki męskie. Zwycięzcą
w swojej kategorii został krem ujędrniający Body
Firming Cream z linii Bodycare.
Podczas gali nagrodę odebrała Magdalena Pietruszkiewicz – prezes firmy Meadow Group Polska
– wyłącznego dystrybutora marki Murad w Polsce.
www.murad.pl

SZKOLENIE TRYCHOLOGICZNE
Z DR IZABELĄ TILSZER
Trychologia to nowa gałąź nauki o pielęgnacji włosów i owłosionej skóry głowy. Kurs wprowadza
w problematykę chorób owłosionej skóry głowy i przydatków skórnych oraz pielęgnacji włosów
zgodnie ze standardami światowymi. Składa się z części teoretycznej (obszerna i aktualna wiedza) i praktycznej (pokazowa i z udziałem uczestników).
W programie:
1. Budowa włosa
2. Podstawy trychologii, aparatura MicroCAMERA
– DERMOTRICOS, Coccaglio, Italia
3. Specyfika pielęgnacji owłosionej skóry głowy
4. Czy uda nam się leczyć łysienie, efekty terapii
5. Wybrane zagadnienia endokrynologiczne
6. O mezoterapii owłosionej skóry głowy
7. O terapii LED
8. Suplementacja w chorobach włosów
9. Kosmetyki i kosmeceutyki dla włosów do
użytku domowego
10. Dietetyka w problemach z włosami
Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zabiegów trychologicznych na
preparatach gotowych. W programie uwzględniono
wiadomości z zakresu kosmetologii i stosowania
kosmetyków, mezoterapii, terapii LED. Uczestnicy
kursu otrzymają dyplom poświadczający uczestnictwo w kursie.

Uwaga – nowe terminy: 24 listopada 2014 oraz
1 grudnia 2014
Więcej informacji na ten temat: http://medycynaestetyczna.pl/wprowadzenie-do-trychologii/
Miejsce: Klinika Medycyny Estetycznej dr Tilszer,
ulica Bonifraterska 3/11 lok. 48 w Warszawie,
www.medycynaestetyczna.pl
www.belter.pl

ŚWIĄTECZNE ZESTAWY DR. BELTER
Dr. Belter przygotował zestawy kosmetyczne
w nowej, zimowej odsłonie. Idealne na prezenty
świąteczne dla Ciebie i Twoich klientów. W specjalnej ofercie znajdziesz m.in. zestaw kawiorowy Caviar Arctica Balance w ekologicznym pudełeczku
z satynową wstążką, aromatyczny peeling z solą
morską i cukrem trzcinowym Samtea boby&balance , jedwabny zestaw bio-classica zawierający
krem, ampułki, mleczko i tonik, luksusowy balsam
do ust Ultima Lip Care intensa w świątecznej
wersji, a także wiele innych ciekawych pozycji.
Wszystkie zestawy w specjalnych cenach można
zakupić na www.b2.belter.pl (strona dostępna
tylko dla profesjonalistów).

W obu Instytutach można skorzystać z odmładzającej terapii falą radiową, zabiegów odchudzających, modelujących i antycellulitowych, wykonywanych przy użyciu specjalistycznych urządzeń.
Instytut w Darłowie pracuje na urządzeniu 3 Max,
Instytut w Gdańsku na urządzeniach RF Lavatron,
Body Master System.
W ofercie obu Instytutów znajdują się też relaksujące masaże oraz zabiegi epilacji laserowej,
wibrotrening, pielęgnacja dłoni i stóp oraz pełna
pielęgnacja kosmetyczna twarzy i ciała. Instytuty
pracują na kosmetykach YASUMI. Klienci po zabiegu mogą dokonać zakupów kosmetyków YASUMI
w wersji detalicznej, które stosowane w zaciszu
domowym pozwolą przedłużyć efekty zabiegów
wykonanych w Instytucie.
www.yasumi.pl

NOWOŚCI OD APIS
NATURAL COSMETICS

Portfolio APIS NATURAL COSMETICS powiększyło się o pięć nowych serii. Są to innowacyjne linie kosmetyków z zastosowaniem
starannie dobranych, synergicznie działających składników aktywnych.
Naskórek jest główną barierą pomiędzy środowiskiem zewnętrznym i organizmem, dlatego
też jego komórki muszą być w doskonałej
kondycji. Upływający czas oddziałuje na różne
obszary naszego organizmu, również na skórę.
Uzupełnieniem nowości będą mgiełki na bazie
naturalnych hydrolizatów wodnych o subtelnych zapachach, które zapewniają skórze twarzy
i ciała świeży i promienny wygląd.
Nowe serie od APIS NATURAL COSMETICS to
Exclusive TerApis – rozświetlająca seria z perłą,
złotą algą i kawiorem; Perfect Smoothing seria
z peptydami i polisacharydami; Regeneration
– seria regenerująca z olejem arganowym i masłem shea dla bardzo suchej skóry; Hydro Evolution – ekstremalnie nawilżająca seria z gruszką
i rabarbarem aquaxtrem™; Moc 5 warzyw – seria
witalizująca.
www.apiscosmetics.pl
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Kosmetyki antycellulitowe

Fot. Fotolia.com

Cellulit to problem, który dotyczy 85% kobiet na świecie. Tak zwana „pomarańczowa
skórka” to efekt nieprawidłowego rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w tkance podskórnej
i dotyka nie tylko kobiety z nadwagą, lecz także te szczupłe. Nierówna i pofałdowana skóra
pojawia się zazwyczaj na udach, biodrach i pośladkach. Cellulit atakuje tkanki i upośledza
krążenie krwi i limfy, a to z kolei prowadzi do niedotlenienia i gorszego ukrwienia komórek.
Przyczyny powstawania cellulitu są różne, od złej diety, przez brak ruchu, aż do uwarunkowań
genetycznych, palenia papierosów oraz antykoncepcji hormonalnej. Jednym ze sposobów
na walkę z tak powszechnym problemem, jest stosowanie odpowiedniej pielęgnacji
kosmetycznej – w tym numerze przedstawiamy przegląd najlepszych, profesjonalnych
kosmetyków antycellulitowych.

MEZO-KONCENTRAT
WYSZCZUPLAJĄCOMODELUJĄCY
Z FITOHORMONAMI
Synergicznie dziaajcy kompleks skadników aktywnych wpywa na redukcj
tkanki tuszczowej imodelowanie sylwetki. Fitohormony efektywnie pobudzaj
metabolizm oraz proces enzymatycznego
spalania tuszczu, który stymuluje równie kofeina. L-karnityna uatwia enzymatyczne spalanie tuszczu, transportujc
kwasy tuszczowe do miejsc, gdzie ulegaj spalaniu. Eskulina wzmacnia naczynka krwionone, zapobiega opuchlinie
oraz sprzyja wyszczuplaniu izmniejszeniu objawów cellulitu.
producent: Laboratorium
Kosmetyczne Dr Irena Eris
dystrybutor: Laboratorium
Kosmetyczne Dr Irena Eris
www. DrIrenaEris.com
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HYALURON BODY
Linia antycellulitowa to 2 produkty
wyszczuplajce. Balsam minimalizuje
odkadanie si tkanki tuszczowej ipoprawia mikrokr enie. Triple-Slimming-Complex, zawierajcy kofein, wycig
zkarczocha oraz kwas hialuronowy
ujdrnia, nawil a skór izmniejsza
widoczno cellulitu. Modelujce serum
ujdrniajce silnie wygadza, nawil a
ipoprawia mikrocyrkulacj wnaczyniach
skóry. Zawarto imbiru wpywa na
zwikszenie elastycznoci ispr ystoci
naskórka, redukujc istniejcy cellulit.
producent: Phyris
dystrybutor: Mensa Beauty
www.phyris.pl

THERMO ACTIVE GEL

TERMOKONTUR KOMPLEKS

Termoaktywny el wyszczuplajcy do
pielgnacji skóry ze skonnoci do
cellulitu. Guarana przyspiesza procesy
metaboliczne, dziki czemu komórki
tuszczowe nie gromadz si pod skór
inie zamieniaj si wcellulit. Wycig
zalg laminaria dziaa drenujco, nawil a
irewitalizuje skór. Skrzyp polny, dziki
du ej zawartoci krzemu, wzmacnia
wókna kolagenowe, poprawiajc kondycj skóry. Aplikacja elu poprawia mikrokr enie iumo liwia lepsz penetracj
skadników aktywnych wgb skóry.

Ró norodno licznych substancji
aktywnych zawartych wkosmetyku pobudza tkank skóry, poprawia ukrwienie.
Kofeina, wycig ze skorup ostryg, zmuu
zdna morskiego, z alg, L-karnityna oraz
ekstrakty rolinne stymuluj lipidow
przemian materii, wspomagaj proces
usuwania toksyn zorganizmu oraz likwidacj tkanki tuszczowej. Po nao eniu
kremu nastpuje faza termoaktywna, zaczerwienienie iuczucie ciepa na skórze.
Na zakoczenie zabiegu polecany jest
masa wygadzajcy, zwikszajcy efekty
kuracji.

producent: Francja
dystrybutor: Yasumi
www.yasumi.pl

producent: Dr.Belter Cosmetic
Germany
dystrybutor: Maciej Trochimowicz
www.belter.pl

BODY CELLULAR ULTIMATE 3D CELLULITE LOTION
Ujdrniajcy lotion do pielgnacji ciaa zkompleksem substancji
czynnych 3D, zapewniajcy popraw wygldu skóry objtej cellulitem.
Heksapeptyd-39 spowalnia procesy dojrzewania komórek tuszczowych
oraz zapobiega odkadaniu si tuszczów wtkance. Kofeina skutecznie
redukuje zogi tuszczu wkomórkach oraz przyspiesza procesy rozpadu
komórek tuszczowych poprzez podzia lipidów. Forskolina powoduje rozszerzenie naczy limfatycznych, przyspieszajc odprowadzanie wolnych
kwasów tuszczowych.
producent: BABOR
dystrybutor: Bio-Kosmetyka®
www.babor.pl

BIELENDA PROFESSIONAL BODY SHAPING PROGRAM
Jest to pierwszy zabieg na ciao opotrójnym dziaaniu marki Bielenda
Professional. czy terapi anti-aging zmodelowaniem konturu ciaa
oraz niwelowaniem cellulitu irozstpów. Formua kosmetyków zostaa stworzona woparciu otakie skadniki aktywne, jak m.in. ekstrakt
zpomaraczy, forskolina zpokrzywy indyjskiej, niskoczsteczkowy
kwas hialuronowy, ekstrakt zzielonej herbaty oraz kofeina. Intensywno dziaania tych substancji wspieraj transepidermalne promotory
wchaniania.
producent: Bielenda Professional
dystrybutor: Bielenda Professional
www.bielendaprofessional.pl

