beauty
inspiration

numer 1/2015 styczeń-luty

biznes•kosmetyk a•medycyna estetyczna•spa•wizaz

magazyn dla managera

nowy dział:

wizaz

Peelingi ziołowe
Trendy spa 2015
Jak być bardziej
widocznym
w internecie
temat wydania:

Sprzedaż w salonie
beauty i spa

Praktyczne porady zwiększania dochodów
cena 14,90 PLN (w tym 8% VAT)
ISSN 2392-0203

9 772392 020157

01

8

NOWOŚCI

ANTI-ACNE PROGRAM
Kompleksowy zabieg eksfoliujcy
odziaaniu anti-aging do cery mieszanej, tustej itrdzikowej. Stworzony dla
dwóch grup wiekowych: modej 20+ oraz
dojrzaej 40+. Jego zadaniem jest intensywne zuszczenie naskórka, zmniejszenie porów inormalizacja wydzielania
sebum. Aktywizuje procesy samoregeneracji skóry, prowadzce do redukcji
zmarszczek, wygadzenia skóry irozjanienia przebarwie . Formuy kosmetyków wykorzystuj trzy kwasy –szikimowy,
azaleinowy imigdaowy oraz pochodn
kwasu salicylowego.

REVERSIVE

producent: Bielenda Professional
dystrybutor: Bielenda Professional
www.bielendaprofessional.pl

Wykorzystujc najnowsze technologie
wbadaniach nad procesem starzenia,
naukowcy rmy BABOR opracowali
innowacyjn lini kosmetyczn ReVersive odziaaniu anti-aging zkompleksem
RE-YOUTH. Skuteczno kompleksu
RE-YOUTH jest efektem synergicznego
dziaania czterech skadników aktywnych: Telovitinu, Agicylu, Epocylu iLumicolu, które wzajemnie si uzupeniaj
iprzywracaj skórze modzie czy blask.
Skóra staje si gadsza, bardziej jdrna,
jedwabicie mikka izyskuje jednolity
koloryt.

EXCEL THERAPY PREMIER
THE CREAM GNG
Krem do pielgnacji skóry suchej ibardzo suchej jest owocem najnowszych odkry zdziedziny genomiki. Jego dziaanie
jest oparte na dotarciu do najgbszych
sfer biologii. Lata bada naukowych
doprowadziy do odkrycia kompleksu
czsteczkowego GENAGE-CONFIDANT.
Ma on na celu dekodowanie tajemnic
naszych genów, zatrzymanie iodwrócenie skutków upywajcego czasu. Krem
wwidoczny sposób zmienia struktur
iwygld skóry, przywracajc jej jdrno ,
witalno , gsto iwiey, odnowiony
wygld.
producent:
Germaine de Capuccini Hiszpania
dystrybutor: Sequence Sp. zo.o.
www.germaine.pl

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

DUANER ŚWIECA SENSACION ORIENTAL
wieca jest przeznaczona do masau ciaa, wykorzystuje wyjtkowe waciwoci olejków eterycznych iinne ekstrakty zrolin leczniczych. wieca Duaner to
nie tylko natychmiastowe efekty kosmetyczne, ale równie emocjonalne iterapeutyczne. Po masau skóra odznacza si wyjtkow gadkoci, amieszanka
olejków eterycznych koi zmysy, uwalnia doskonae samopoczucie iodczucie
szczcia wewntrznego. Masa wiec to obowizkowa pozycja wmenu spa.
producent: Laboratorios Duaner S.L
dystrybutor: Alchemy
www.alchemiaurody.pl

PHYTO-SENSATION ANTI-AGING KREM
Krem zawiera specjaln kompozycj izo awonów zchmielu, soi, czerwonej
koniczyny ipochrzynu, które zapobiegaj utracie elementów gbszych warstw
skóry, przeciwdziaaj jej wiotczeniu itworzeniu nowych zmarszczek. Dodatkowo czynniki anti-aging, takie jak witamina C (sfery), kompleks przeciwpodranieniowy, Belisomy AP®, poprawiaj zdolno wizania wilgoci wskórze,
zapobiegaj powstawaniu zmarszczek iutracie jdrnoci. Produkt przeznaczony
dla skory dojrzaej, wymagajcej.
producent: Dr. Belter
dystrybutor: Dr. Belter Polska
www.belter.pl
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BURSZTYNOWE SPA Z DUSZĄ
W HOTELU LIDIA
Bursztynowe Spa w Hotelu Lidia odświeża swój wizerunek. Oferta zabiegowa zostanie poszerzona
o jedenaście nowych zabiegów, które wielowymiarowo wzbogacą katalog działań pielęgnacyjnych
oraz doznania gości.

Filozofią Bursztynowego Spa jest oderwanie gości od szarości dnia codziennego i sprawienie, aby ze zwykłego dnia uczynić małe święto. W skład nowości wchodzą: trzy odmładzające zabiegi na twarz przynoszące
natychmiastowy efekt; cztery masaże; cztery zabiegi wyszczuplające; wybielanie zębów; pielęgnacyjne
zabiegi twarzy wraz z makijażem. Pielęgnację ciała uzupełnią złożone z kilku etapów rytuały, np. WaterFlo –
niezwykły masaż w wodzie, czyli połączenie relaksu i odprężenia w każdym wieku, gwarantuje uwolnienie
myśli i rozluźnienie wszystkich mięśni. W strefie spa & wellness Hotelu Lidia można się zatrzymać, pomilczeć, posłuchać samego siebie, a na końcu uśmiechnąć się.
www.hotel-lidia.pl

PHYRIS NA GALI GWIAZD
W grudniu 2014 w hotelu Holiday Inn w Józefowie, marka Phyris wzięła udział, jako jeden ze
sponsorów, w gali „ Gwiazdy na Gwiazdkę dla
Instytutu Matki i Dziecka“. Cały dochód z powyższej imprezy został przeznaczony na pomoc dla
najmłodszych i ich mam.
W ramach tego spotkania odbyły się pokazy
mody polskich projektantów, takich jak Plich, Carli,
Makalu oraz NORMAN. W rolę modelek wcieliły się
popularne aktorki: Anna Korcz, Ewa Pacuła, Magda
Waligórska, Olga Borys, Agnieszka Wielgosz,
Agnieszka Wosińska, Karina Kunkiewicz i wiele
innych znanych osobistości. Marka Phyris zadbała
o profesjonalną pielęgnację wszystkich aktorek
podczas tego wieczoru.

Portal YouTube wzbogacił się o nowy kanał
Dr. Belter Polska. Na kanale firmowym widzowie mogą oglądać relacje ze szkoleń oraz
filmiki instruktażowe.

Największą popularnością cieszy się prezentacja
najnowszego zabiegu Pro-Event Green SPA,
który przeznaczony jest dla skór zniszczonych,
wymagających nawilżenia i rewitalizacji, a moc
jego działania zawdzięcza się substancjom morskiego pochodzenia, takim jak naturalne liście
alg, kompleks kawiorowo-oligopeptydowy,
wyciąg ze skorup ostryg oraz planktonu.
Widzowie mogą również zobaczyć prezentacje
rozjaśniającego zabiegu Lumination Secret,
dedykowanego osobom zmagającym się z nierównym kolorytem i zaburzoną pigmentacją;
zabiegu Dermo Relax redukującego zmarszczki
mimiczne na bazie Argireliny® oraz termoaktywnego zabiegu regenerująco-stymulującego na
bazie komórek macierzystych.
Każde nagranie przedstawia instrukcje zabiegu
wraz z zastosowanymi produktami marki Dr.
Belter. Zapraszamy do subskrypcji!
www.belter.pl

Jubileusz 20-lecia firmy GERMAINE
DE CAPUCCINI w Polsce
W listopadzie 2014 roku w wyjątkowym hotelu SPLENDOR pod
Rzeszowem odbyła się kameralna uroczystość z okazji jubileuszu
20-lecia obecności firmy GERMAINE DE CAPUCCINI na rynku
kosmetycznym w Polsce.
Miejsce spotkania zostało wybrane nieprzypadkowo. Hotelowe SPA
posiada autoryzację do wykonywania firmowych zabiegów. Na uroczystość
do hotelu zostały zaproszone kosmetyczki najdłużej współpracujące
z GERMAINE DE CAPUCCINI. Na spotkaniu zaprezentowano najnowszą
kurację przeciwstarzeniową SYNERGYAGE EGF+HA, której rewolucyjne
działanie oparte jest na połączeniu naskórkowego czynnika wzrostu z kwasem hialuronowym. Przedstawiono również odkrycie z dziedziny genomiki
– kompleks cząsteczkowy Genage-Confidant, który inicjuje nową erę młodości i został zastosowany
w kremie odmładzającym EXCEL THERAPY PREMIER GNG. Wieczorem, podczas uroczystej, jubileuszowej
kolacji wręczono nagrody – specjalnie na tę okazję przygotowane statuetki, upamiętniające 20 rocznicę
obecności firmy w Polsce.
www.germaine.pl

YASUMI SEKAI
Yasumi Sekai to pachnąca bransoletka, która na
długo pozwoli zatrzymać przy sobie ulubiony zapach
oraz wypełni dzień pozytywną energią.

www.phyris.pl

Filmy instruktażowe firmy
Dr. Belter na YouTube

Przez kilka tygodni można cieszyć się zapachem Sekai,
a następnie, gdy zapach się ulotni, nasączyć płytkę
z obu stron ulubionymi perfumami. Bransoletkę Yasumi
Sekai nosi się na ręce lub można umieścić ją w miejscu, które chce się wypełnić zapachem, np. w torebce.
Aby utrzymać zapach na dłużej, należy zdejmować
bransoletkę przed każdą kąpielą. Produkt dostępny na
stronie www.yasumi.eu
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KOSMETOLOGIA
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Profesjonalna
pielęgnacja okolic oczu
Ze względu na wyjątkowo cienką i wrażliwą skórę okolic oczu i powiek, jej pielęgnacja
nie należy do najłatwiejszych. To właśnie w tej streﬁe pojawiają się najczęściej pierwsze
zmarszczki, a problem sińców, worków czy podkrążeń pod oczami dotyczy bardzo dużej
części społeczeństwa. Takie defekty mogą pojawić się u wszystkich – kobiet, mężczyzn, ludzi
młodszych i starszych. Przez nie wygląda się na zmęczonych, niezadbanych, a nawet chorych,
co może przeszkadzać chociażby w życiu zawodowym. Aby uporać się z tym problemem
estetycznym, wiele osób kieruje kroki w stronę profesjonalnych gabinetów, ponieważ jego
usunięcie nie należy do najłatwiejszych. Jednym ze sposobów jest systematyczna pielęgnacja
kosmetyczna z użyciem profesjonalnych, odpowiednio dobranych preparatów.
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MULTIAKTYWNE SERUM DO SKÓRY WOKÓŁ OCZU
Z PŁATKAMI KOLAGENOWYMI
Kombinacja aktywnych substancji pielgnacyjnych: silnie aktywizujcego serum pod oczy, wzbogaconego opatki kolagenowe, dziaajce jako intensywnie
nawilajca, przeciwzmarszczkowa maseczka pod oczy. Ju po 15 minutach
skóra jest delikatnie napita, promienna, azmarszczki mimiczne wygadzone.
Cieke krysztay wpostaci niewielkich kropelek, pochodnych cholesterolu,
pkaj podczas masau elem, pozostawiajc skór jdrn imikk.
producent: Dr. Belter Cosmetic Germany
dystrybutor: Dr. Belter Polska
www.belter.pl

112 AGECONTROL CREAM
PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM NA OKOLICE OCZU
Posiada certy kat EcoCert. Koktajl ze specjalnie wyselekcjonowanych, organicznych rolin isubstancji czynnych (wycigi zowsa ioczaru wirginijskiego, olej arganowy, zielona
herbata) skutecznie wzmacnia funkcje ochronne skóry, liftinguje, regeneruje komórki
oraz remodeluje kontur oczu. Antarcticine zwiksza poziom produkcji kolagenu, atake
chroni przed dziaaniem szkodliwych czynników zewntrznych. Usuwa drobne zmarszczki ioznaki zmczenia.
producent: Proconcept Labs Sp. zo.o.
dystrybutor: All-Prof, Spa Concept, Thalgo Poland
www.purles.pl

BDR – RE-SET 4D SERUM POD
OCZY I NA OKOLICE UST
Wyjtkowa emulsja do pielgnacji skóry
wokó oczu iust zefektem 4D redukujcym oznaki starzenia. Intensywnie
regeneruje, ujdrnia iaktywuje podziay
komórkowe. Dziaa agodzco inawilajco. Innowacyjna kriotechnologia
aplikacji serum, wpoczeniu zlekk
formu, zapewnia efekt drenau zmniejszajcy obrzki icienie pod oczami oraz
wygadzenie zmarszczek. Receptura
zawiera: kompleks peptydowy, kwas hialuronowy, oleje znasion cannabis sativa,
canola isonecznika, pantenol, witamina
E, rozmaryn.

DOCTOR BABOR DERMA
CELLULAR ULTIMATE
PERFECTING EYE CREAM
Krem pod oczy redukujcy obrzki, cienie izmarszczki zaplikatorem wformie
kulki. Actiow® zwartociowym wycigiem zowsa iwitamin PP pobudza
regeneracj. Kompleks substancji
czynnych ujdrnia oraz wzmacnia tkank
delikatnej okolicy oczu. Kwas hialuronowy dostarcza iwie wilgo wskórze, skutecznie wypeniajc istniejce
zmarszczki od wewntrz oraz zapobiegajc powstawaniu nowych. Odbijajce
wiato mikropigmenty zapewniaj
natychmiasowy efekt optycznej redukcji
drobnych zmarszczek.
producent: BABOR
dystrybutor: Bio-Kosmetyka®
www.babor.pl

producent: Glodeneye
dystrybutor: Norel s.c.
www.bdr-polska.pl

ANTIRIDES YEUX
Wród skadników aktywnych kremu
znajduje si wycig zalgi zielonej,
która wykazuje dziaanie nawilajce
iprzeciwzmarszczkowe oraz witamina E
odziaaniu antyrodnikowym, ochronnym
inawilajcym. Wycig z nagietka stymuluje odnow komórkow iwpywa na
skór kojco. Delikatna formua sprawia,
e krem szybko wchania si, pozostawiajc efekt gadkoci inawilenia, chroni
delikatn skór okolic oczu. Dostpne
opakowania: do uytku domowego 30 ml,
do uytku profesjonalnego 100 ml.
producent: Reneve
dystrybutor: Intersun
www.intersun-spa.pl

