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TANREI w Warszawie

Sympozjum Naukowe
„PRZYJAZNEJ KOSMETYKI”

Przy ulicy Puławskiej w Warszawie od niedawna działa Instytut Piękna i Estetyki
pod marką Tanrei. Można w nim skorzystać z odmładzającej terapii bipolarną falą radiową oraz z zabiegów odchudzających, modelujących i antycellulitowych
wykonywanych, a także z relaksujących masaży. W ofercie znajdują się też zabiegi epilacji laserowej, wibrotrening, pielęgnacja dłoni i stóp oraz pełna pielęgnacja kosmetyczna twarzy i ciała. Instytut pracuje na kosmetykach Yasumi, które
w wersji detalicznej są też dostępne dla klientów gabinetu.
www.tanrei.pl

Masz niedosyt wiedzy? Chcesz się rozwijać? Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna
Kosmetyka” zaprasza na 5. Sympozjum Naukowe,
które odbędzie się 6–7 września w Kaliszu. Już dziś
zarezerwuj ten termin! Dokładny program już wkrótce na www.przyjaznakosmetyka.org

Szkolenia z DR. BELTEREM
Postaw na e-commerce
Projekt Gabi.NET w sieci wiosną
tego roku dołącza do swojej oferty
kolejne narzędzia online dedykowane branży beauty. Obok znanej
już Aplikacji Gabi.NET.pl do zarządzania salonem, której potencjał
docenili właściciele salonów, przyszedł czas na premierę oferty prosprzedażowej dla dystrybutorów
i firm handlowych. Nowe narzędzia
Smartmail i eSklep4U, usprawnią
i wzmocnią komunikację wewnątrz
firmy podnosząc jakość i szybkość
obsługi klienta, zbudują lojalność,
wprowadzą profesjonalny i prosty
w obsłudze e-marketing, pozwolą
wdrożyć sprzedaż przez Internet.
Państwa biznes będzie rozwijał się jeszcze szybciej i w zupełnie nowych obszarach. Strategicznym partnerem projektu jest firma Media4U Sp. z o.o.
Zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk podczas wiosennej edycji Beauty Forum oraz Międzynarodowego Kongresu i Targów Kosmetycznych LNE & spa.
www.gabi.net.pl

Nowe zabiegi w ofercie Dr. Belter – rytuał z jedwabną chustą czy
masaż muszlami lava – zainicjowały nowy sezon szkoleń. Na wiosnę wyruszymy nad morze, w góry oraz za granicę – do Braunshweigu, siedziby głównej marki. 23 marca odbędzie się bezpłatne szkolenie z nowych zabiegów na twarz oraz ciało w Gdańsku.
Trwają także zapisy na kilkudniowe szkolenie w Zakopanem,
gdzie oprócz warsztatów praktycznych odbędzie się też część
sprzedażowa, którą poprowadzi Marta Fiłoń – trener biznesu
spa&beauty. Szczegółowy harmonogram szkoleń dostępny jest
na Facebooku: www.facebook.com/belterpolska.
www.belter.pl

Premiera BIOLINE
W SPA hotelu Azzun na Warmii odbyła się premiera prasowa linii pielęgnacyjnej 24.7 naturalbalance, włoskiej marki kosmetycznej Bioline. Podczas spotkania
Grażyna Zych opowiedziała o naukowych poszukiwaniach prowadzonych w laboratoriach Bioline oraz przybliżyła ideę linii, która jako pierwsza w świecie kosmetyki
opiera się na zdobyczach wiedzy medycznej z dziedziny starzenia behawioralnego.
Panelom merytorycznym i prezentacjom zabiegów towarzyszyły m.in. warsztaty kulinarne z Kurtem Schellerem, podczas których powstały potrawy inspirowane roślinnymi składnikami z receptur preparatów.
www.kosmoprof.pl
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EKSFOLIACJA NA BAZIE KWASU MIGDAŁOWEGO
– BIELENDA PROFESSIONAL

ZABIEG KORYGUJĄCY – SOTHYS
Zabieg koryguje niedoskonałości cery tłustej
i problematycznej (trądzikowej). Cztery etapy
pielęgnacji z wykorzystaniem produktów o wysokiej zawartości silnie działających składników
aktywnych zapewniają zdrową, oczyszczoną cerę bez niedoskonałości. Stosowane podczas
kuracji preparaty przyspieszają też proces gojenia się stanów zapalnych. Po zabiegu skóra jest
oczyszczona, złuszczona, zmniejsza się też produkcja sebum.
www.beautytrade.pl

Zabieg zapewnia łagodne i bezpieczne złuszczenie skóry przy jednoczesnej
aktywizacji podziałów w żywych warstwach naskórka. Kwas migdałowy posiada szczególne właściwości antybakteryjne zapewniające optymalną pielęgnację skóry tłustej i trądzikowej. Rozjaśnia przebarwienia i pobudza syntezę kolagenu. Formuła preparatu zabiegowego z kwasem migdałowym
uzupełniona została kwasem laktobionowym oraz mlekowym.
www.bielendaprofessional.pl

OILY SKIN – JANSSEN COSMETICS
Wyspecjalizowane preparaty z serii Oily Skin
zawierają substancje aktywne, które skutecznie pielęgnują skórę tłustą i trądzikową, m.in.
kwas oleanolowy, aloes oraz owoce awokado. Kosmetyki normalizują pracę gruczołów
łojowych, odblokowują pory oraz zapobiegają powstawaniu i nawracaniu stanów zapalnych i wyprysków. Po 4 tygodniach stosowania produkcja sebum zmniejsza się o 18–23%.
www.janssen-cosmetics.com

ZABIEG OCZYSZCZANIA SKÓRY
LIMONKA – DR BELTER

EFEKT MOTYLA – BANDI
Kompleksowa terapia cery trądzikowej przyspieszająca też eliminację
zmian potrądzikowych. Dzięki doskonałej penetracji peeling działa
w obrębie ujścia gruczołu łojowego,
hamując wszystkie mechanizmy prowadzące do powstawania zaskórników i zmian trądzikowych. Połączenie trzech aktywnych kwasów (pirogronowego, azelainowego i salicylowego) zapewnia hamowanie namnażania chorobotwórczych bakterii beztlenowych i towarzyszącego
stanu zapalnego, regulację wydzielania sebum oraz eliminację zalegających mas rogowych.
www.bandi.pl

Na występującą przeważnie u młodzieży skłonność do łojotoku i trądziku Dr Belter opracował
linię kosmetyków A, która zapewnia harmonię
i równowagę skóry. Skuteczne i łagodne produkty z tej linii stanowią podstawę do zabiegów
oczyszczających. Kluczowym elementem zabiegu
„limonka” jest maseczka o działaniu oczyszczającym i lekko wysuszającym. Wraz z ampułką A tworzą bezkonkurencyjny duet w walce z niedoskonałościami.
www.belter.pl

ACLEARA™ – PALOMAR MEDICAL
TECHNOLOGIES
Urządzenie posiada certyfikat FDA, potwierdzający skuteczność leczenia większości typów trądziku. Pracuje
w oparciu o technologię delikatnego zasysania, która pozwala otworzyć gruczoły łojowe i usunąć ich zawartość.
Dzięki zastosowaniu specjalnie filtrowanego światła
pulsacyjnego zniszczeniu ulegają bakterie wywołujące
trądzik, a aktywność gruczołów łojowych zostaje
zmniejszona. Zabieg może być stosowany nawet
u osób o skórze wrażliwej i naczyniowej.
www.palomar.com.pl/acleara

www.lne.pl
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NOCNA KURACJA
Hydro Care zawiera kwas hialuronowy, mukopolisacharydy i ogórecznik lekarski. Preparat pomaga odbudować naturalny płaszcz hydrolipidowy skóry i zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia. Likwiduje uczucie ściągnięcia, łuszczenie się
skóry, przywraca jej prawidłowe napięcie i elastyczność, hamuje przyspieszone starzenie i eliminuje
drobne zmarszczki
www.bandi.pl

NAUKOWE PODEJŚCIE
MOC ARBUZA
Arbuzowy koncentrat Bielenda Professional do ciała zawiera kompleks Cellulit Contra+, który pobudza mikrokrążenie
krwi oraz limfy i ułatwia usuwanie toksyn z organizmu. Blokuje enzymy odpowiedzialne za przemianę węglowodanów
w tkankę tłuszczową i ułatwia spalanie komórek tłuszczowych. Jego działanie wspiera długotrwale nawilżający hydramil oraz ekstrakt z arbuza, który wspiera funkcje ochronne skóry.
www.bielendaprofessional.pl

Bioline 24.7 Naturalbalance to nowatorski
program pielęgnacji, który chroni młodość
skóry, przywracając jej naturalną równowagę. Zadaniem kosmetyków jest wyrównywanie w skórze deficytów zaburzających jej prawidłowe funkcjonowanie i przyspieszających
procesy starzenia. To pierwsza seria kosmetyczna, której koncepcję oparto na nowych
zdobyczach wiedzy medycznej w dziedzinie
starzenia behawioralnego.
www.kosmoprof.pl

OCZY PEŁNE BLASKU
W zabiegu na okolice oczu kluczową rolę
odgrywa autorski, uciskowy masaż oczu
Dr Belter, który stosuje się łącznie z ampułką regeneracyjną oraz konturową maseczką cv, składająca się z płatu kolagenowego oraz żelu z allantoiną. Skóra po zabiegu jest wyraźnie wygładzona i odżywiona, a zmarszczki stają się mniej widoczne.
www.belter.pl

W NOWEJ ODSŁONIE
Bernard Cassiere proponuje odświeżoną
linię pielęgnacyjną na bazie ekstraktów
z superowoców: granatu, maliny, czarnej
porzeczki, borówki, a także retinolu i kwasów owocowych. Zmienione formuły kosmetyków są jeszcze bardziej skuteczne
w pielęgnacji anti-aging. Na szczególną
uwagę zasługuje rozświetlający peeling
z AHA i granatem, który stanowi doskonałą
propozycję dla skóry z problemem nadmiernej keratynizacji.
www.bcparis.pl

PUMPKIN LINE
Błyskawicznie i głęboko nawilżający zabieg
na bazie naturalnych kosmetyków z ekstraktem z dyni. Kosmetyki z Pumpkin Line pielęgnują skórę i zapewniają jej skuteczną ochronę. Wiążą i zatrzymują wodę w naskórku,
uszczelniają spoiwo międzykomórkowe oraz
tworzą film ochronny zabezpieczający przed
ponownym przesuszeniem.
www.organique.pl

www.lne.pl
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REGENERUJĄCA MASKA DO
DŁONI „DOTYK JEDWABIU”
– BIELENDA PROFESSIONAL
Preparat przeznaczony do profesjonalnej pielęgnacji szorstkiej, zwiotczałej skóry rąk i zniszczonych paznokci. Nawilża, łagodzi, koi i wygładza skórę. Proteiny z jedwabiu szybko i długotrwale przywracają skórze
sprężystość oraz elastyczność. Maska
niweluje też przebarwienia i zmiękcza naskórek.
www.bielendaprofessional.pl

KREM DO RĄK – DR BELTER
Śnieżnobiała, delikatnie pachnąca cytrusami emulsja pielęgnacyjna pozostawia dłonie jedwabiście miękkie i nawilżone. Bardzo oszczędna w użyciu,
szybko się wchłania i pozostawia niewidoczną warstwę ochronną. Zawiera
kompleks odżywczy ujędrniający skórę.
Krem może też być stosowany jako maska dla suchych i zniszczonych rąk.
www.belter.pl

AGELESS HANDS
– JESSICA
Trio produktów do
kolagenowej pielęgnacji dłoni, które
pomaga
odwrócić
oznaki starzenia się
skóry. W zestawie znajdziemy kolagenowy eksfoliator
Enhance, rewitalizującą maskę kolagenową Quench
oraz Silk – kolagen morski w żelu. Unikalne składniki
sprawiają, że skóra dłoni jest odnowiona i uelastyczniona.
www.jessicacosmetics.pl

MINERALNY KREM DO RĄK
– ANNA LOTAN
Zawarte w kremie minerały
z Morza Martwego oraz algi
intensywnie nawilżają skórę
rąk, skutecznie chroniąc ją
przed wysuszeniem. Krem jest
bogaty w składniki zmiękczające i wygładzające naskórek. Zalecany do stosowania do skór
bardzo suchych, zniszczonych.
www.AnnaLotan.pl

KREM DO RĄK, STÓP I CIAŁA
– MEDEX
Aktywna pielęgnacja odżywcza
dla przesuszonej, szorstkiej i pękającej skóry dłoni i stóp. Szczególnie polecana dla osób mających kontakt z detergentami,
skłonność do atrofii, pękających
pięt lub narażonych na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Delikatna konsystencja kremu głęboko nawilża i odżywia skórę.
www.aurumDG.pl

manicurepedicure

MASKI PIELĘGNACYJNE CHU YANG
– KLAPP COSMETICS
Maski w formie rękawiczek oraz skarpetek to doskonała propozycja dla suchej i skłonnej do pęknięć skóry dłoni oraz stóp. Najwyższej jakości naturalne oleje i ekstrakty roślinne oraz masło shea,
miód i witaminy intensywnie nawilżają, wspomagają odbudowę
naskórka i regenerują mikrourazy.
www.klapp-cosmetics.pl

