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l WYDARZENIA
II EUROPEJSKI KONGRES SPA w Warszawie

Wiosną w Warszawie już po raz drugi odbędzie się Europejski Kongres Spa. 26 i 27 marca do hotelu Sofitel Victoria na najważniejsze w Polsce forum dyskusyjne na temat rynku
wellness & spa zjadą eksperci z Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, Węgier i Turcji. W tym roku Kongres rozszerza swoją formułę. Pierwszy dzień będzie poświęcony trendom rynkowym, a drugiego dnia odbędzie się pierwsza edycja Warsztatów Edukacyjnych Spa, podczas których uczestnicy otrzymają rzetelną dawkę wiedzy na temat strategii rentowności
spa. Wykłady poprowadzą światowej sławy eksperci, którzy od wielu lat kształtują globalny rynek wellness & spa. Przyjazd zapowiedziała m.in. Belgin Aksoy, twórczyni Światowego Dnia Wellness oraz współwłaścicielka najlepszego destination spa w Europie Richmond Nua Wellness & Spa w Turcji. Oprócz niej głos zabierze m.in. Adrian Egger, dyrektor zarządzający Thermarium z Austrii oraz Jean-Guy de Gabriac, trener spa i jeden z czołowych konsultantów spa na świecie. Nowością będzie konkurs Diamenty Wellness &
Spa, w czasie którego zostaną wyłonione najlepsze obiekty wellness & spa w Polsce.
www.fundacjaspa.org

JANSSEN w nowej odsłonie
Relaunch linii Demanding Skin firmy Janssen
Cosmetics, która skutecznie przeciwdziała pojawieniu się pierwszych oznak starzenia się skóry,
połączony jest z wprowadzeniem nowych formuł
produktów oraz składników aktywnych (m.in. komórek macierzystych). Relaunch linii wiąże się
również z poszerzeniem asortymentu o nowe
produkty do pielęgnacji twarzy, m.in. krem Vitaforce C Cream, z zawartością witaminy C i kwasu
hialuronowego.
www.janssen-cosmetics.pl

DR. BELTER na YouTube
Serwis YouTube wzbogacił się o nowy kanał Dr. Belter Polska. Na kanale firmowym widzowie
mogą oglądać relacje ze szkoleń oraz filmiki instruktażowe. Dostępne są już prezentacje najpopularniejszych zabiegów m.in. zabiegu regenerującego z komórkami macierzystymi i termiczną pianką kokonową oraz luksusowego zabiegu nawilżająco-wygładzającego Pro-Event
Green SPA. Każde nagranie przedstawia instrukcje zabiegu wraz z zastosowanymi produktami marki Dr. Belter. Zapraszamy do subskrypcji.
www.belter.pl

LNE & spa
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ŚWIĄTECZNY LIFTING
Świąteczny zestaw upominkowy
zawiera produkty z linii Skin Regeneration do pielęgnacji skóry dojrzałej: wygładzająco-liftingujący
krem na dzień i/lub noc, kremową
maskę wygładzającą zmarszczki
oraz krem na okolice oczu wygładzający zmarszczki mimiczne.
www.janssen-cosmetics.pl

MASKA LED
KAWIOROWE SERUM
Caviar Imperial Serum marki KLAPP to aktywny preparat do
pielęgnacji każdego typu cery powyżej 40. roku życia. Bazą
produktu jest żel zawierający witaminy oraz mikro- i makroelementy pozyskane z kawioru, zatopione w kwasie hialuronowym. Składniki przynoszą efekt napięcia i jędrności skóry, detoksykują, regulują poziom nawilżenia naskórka i wyrównują jego koloryt.
www.klapp-cosmetics.pl

Innowacyjny i niezwykły zabieg fotobiomodulacji wykorzystywany do pobudzania wzrostu komórek i regeneracji skóry. Maska anti-aging z czerwonym światłem LED działa na
zasadzie reakcji biochemicznej, która skutecznie przeciwdziała oznakom starzenia.
Maska LED w połączeniu z kosmetykiem Activa 40 spowalnia proces starzenia, redukuje
zmarszczki, przywracając skórze elastyczność
i jędrność.
www.intersun.pl

MAGICZNY ELIKSIR
Eliksir to nowy produkt przeciwzmarszczkowy z linii bel-energen. Lekką emulsję można stosować jako krem do codziennej
pielęgnacji oraz jako serum pod krem. Zawiera Belisomy AP®,
koenzym Q10, aloes oraz witaminę E. Kompozycja naturalnych
fitohormonów stymuluje metabolizm komórek, skutecznie zapobiega utracie elastyczności i nawilżenia.
www.belter.pl

OCZYSZCZANIE Z ŁAGODZENIEM
Łagodzący płyn micelarny delikatnie zmywa makijaż, nadmiar
sebum oraz toksyny gromadzące się na powierzchni naskórka.
Proces oczyszczania jest niezwykle dokładny i skuteczny dzięki
zmniejszeniu powierzchni, a zwiększeniu ilości cząsteczek myjących. Ekstrakt z wiśni nawilża i łagodzi, a dzięki zawartości flawonoidów, jest silnym antyoksydantem.
www.allprof.com.pl

BEZBOLESNA EPILACJA
Mediostar Next PRO to laser diodowy do zabiegów bezbolesnej epilacji. Dzięki innowacyjnej technologii, m.in. sześciu zróżnicowanym głowicom zabiegowym umożliwia przeprowadzenie indywidualnego, efektywnego
programu zabiegowego. Urządzenie jest wykorzystywane również w zabiegach dla skóry
dotkniętej trądzikiem oraz przy fotoodmładzaniu.
www.novagroup.pl
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l PIELĘGNACJA

Na rozgrzewkę!
RĘKAWICE THERMASOFT
– ALESSANDRO INTERNATIONAL

KREM ROZGRZEWAJĄCY
– BAEHR

Thermasoft to samorozgrzewająca się
maska na dłonie, która zapewnia intensywne działanie pielęgnacyjne dzięki naturalnym składnikom, takim jak wosk
pszczeli, masło shea i serum sojowe.
Jest to odpowiednik zabiegu parafinowego, który można łatwo przeprowadzić
zarówno w domu, jak i w salonie. Głęboko i skutecznie odżywia nawet najbardziej suchą skórę dłoni.
www.cosmeticsgroup.pl

Rozgrzewający krem daje przez pewien czas po nałożeniu uczucie przyjemnego ciepła. Substancja aktywna
– pozyskiwana z papryki kapsaicyna
– poprawia ukrwienie skóry, wzmacnia ją i witalizuje. Krem idealnie
sprawdza się w chłodne, zimowe dni.
www.kerpro.pl

KĄPIEL ROZGRZEWAJĄCA
– GEHWOL
Rozgrzewająca kąpiel pobudza ukrwienie i przemianę
materii w skórze. Daje przyjemne uczucie ciepła. Zawiera naturalny wyciąg z rozmarynu, wyciąg z papryki, witaminę E, witaminy z grupy B.
Idealna do zastosowania
przy zimowym pedicurze,
przed wmasowaniem właściwego balsamu rozgrzewającego do stóp.
www.gehwol.pl

ZABIEG PARAFINOWY
– BEAUTY IMAGE
Dzięki efektowi ciepła zabieg poprawia mikrocyrkulację i wchłanianie składników aktywnych z preparatów pielęgnacyjnych. Parafina
zostawia na skórze cienki film, który zabezpiecza przed transepidermalną utratą wody. Skóra jest
miękka, gładka i chroniona przed
czynnikami zewnętrznymi. W ofercie zabieg lawendowy, miętowy,
brzoskwiniowy lub waniliowy.
www.allprof.com.pl

OLEJEK ROZGRZEWAJĄCY
DO DŁONI I STÓP – XENYMPHUS
Rozgrzewający olejek jest kompozycją naturalnego oleju ryżowego tłoczonego na zimno, ekologicznej
mięty pieprzowej, lawendy i odrobiny kamfory, które niwelują problem
zimnych dłoni i stóp. Olejek intensywnie rozgrzewa i pobudza nie tylko krążenie, ale także zmysły (dzięki
unikatowej naturalnej nucie zapachowej). Idealny dla zesztywniałych
mięśni. Koi i nawilża suchą skórę,
nie pozostawiając tłustego filmu.
www.aurumDG.pl

manicurepedicure

ROZGRZEWAJĄCA PIANKA
KOKONOWA – DR. BELTER
Zabieg rozpoczyna się peelingiem z soli morskiej oraz cukru
trzcinowego. Następnie wykonywany jest masaż, manicure oraz
nakładana jest gruba warstwa
kremu regenerującego. Najważniejszym punktem w zabiegu
jest piankowy kokon, który podnosi temperaturę w tkance skóry, co wpływa na lepsze krążenie
krwi oraz przepływ limfy. Po zabiegu dłonie są wspaniale odżywione i niewiarygodnie gładkie.
www.belter.pl

