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Uroczysta gala
Inspiracje Roku 2014
Ideą konkursu Inspiracje Roku Spa Inspirations jest coroczne wyłanianie najlepszych
rozwiązań dedykowanych do profesjonalnych salonów spa, gabinetów kosmetycznych
i medycyny estetycznej. Już pierwsza edycja pokazała, jak duże jest zapotrzebowanie
rynku beauty na tego typu inicjatywy. Zwycięzcom nagrody wręczono w czasie
uroczystej, wieczornej gali 29 maja 2014 w hotelu Courtyard by Mariott.

Gocie gali –reprezentanci najlepszych polskich obiektów spa oraz nagrodzonych rm

Gal poprowadzili
–Mariusz Niecior
oraz Agnieszka
Michna

Martyna Jedynak,
rma Mimari

Bogumi Zych,
rma Kosmoprof

Marcin Felakowski,
rma Beauty In

Maciej Trochimowicz,
rma Dr. Belter

Monika ukowska,
rma Bio-Kosmetyka
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Marzena Piwowarska, rma ITP

Rafa Marut, rma Intersun

Wojciech Ciek, rma Master Spas Polska

Grzegorz Szymkowski, rma Klafs

Andrzej Chmielwski, rma Nova Group

Konrad Malitka, rma Medicaline

Adam Antonijczuk, rma Hostea

Agnieszka Zieli ska, rma Meadow Group

W

marcu 2014
roku redakcja
Spa Inspirations ogosia
konkurs na
najlepsze produkty dedykowane
brany spa ibeauty. Do konkursu
zgoszono 66 produktów czoowych
polskich producentów idystrybutorów, sporód których jury ekspertów
wyonio 21 nagród gównych oraz
6 wyrónie.
Chcemy, aby managerowie iwaciciele obiektów beauty wPolsce co roku
otrzymywali wskazówki, wco warto
inwestowa, atake mogli zapozna
si znajnowsz, godn uwagi ofert
polskich dystrybutorów. Cieszymy si,
e pierwsza edycja zostaa tak dobrze
odebrana, co pokazuje nam jasno, e
rynek tego potrzebuje –mówi Mariusz
Niecior, redaktor naczelny Spa
Inspirations.
We wspaniaej atmosferze wieczornego bankietu, wgronie reprezentantów czoowych rm zbrany beauty,
atake wród czonków Klubu Biznesu Spa Inspirations –managerów
idyrektorów najlepszych polskich
orodków spa, wrczono statuetki Inspiracji Roku 2014. Gal konkursow
uwietnia kolacja szefa kuchni oraz
koncert jazzowy.
Wszystkim zwycizcom serdecznie
gratulujemy!

Uroczyst kolacj umila duet jazzowy

Anna Grela, rma Gabi.NET

Radosaw Kozio, rma AS Produkt
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KATEGORIA
KOSMETYKI – LINIE DO ZABIEGÓW SPA

NAGRODA

GŁÓWNA

www.belter.pl

LINIA KOSMETYCZNA BIO-CLASSICA
producent: Dr. Belter
dystrybutor: Maciej Trochimowicz

Bio-classica to linia dla wymagających kobiet i mężczyzn w każdym
wieku, którzy oczekują doskonałej jakości kosmetyków, zapewniających profesjonalną pielęgnację. Zawarte w produktach proteiny
jedwabiu posiadają wyjątkową zdolność zatrzymywania wody
w naskórku – mogą wiązać wodę w ilości 300 razy większej od swojej
wagi. Głównymi składnikami jedwabiu są dwa białka: fibroina (ok.
70%) i serycyna (30%), które zawierają aminokwasy, przypominające
budową skórę, dlatego bardzo łatwo w nią wnikają, utrzymują jej sprę-

żystość i elastyczność, opóźniają pojawienie się zmarszczek. Główny
składnik linii bio-classica wykorzystywany jest podczas rytuału z jedwabną chustą. Masaż w użyciem chusty stanowi oryginalną technikę,
która doskonale relaksuje oraz dostarcza skórze nowych, przyjemnych
doznań. Mimo delikatności luksusowego materiału, masaż działa silnie
rozluźniająco. Podczas kilkuminutowych sesji z chustą, występujących
po każdym etapie zabiegu, wykonywane są spokojne, gładzące ruchy,
działające na odprężenie i rozluźnienie mięśni twarzy.
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BIELENDA PROFESSIONAL BODY SHAPING PROGRAM
producent: Bielenda Professional
dystrybutor: Bielenda Professional

Body Shaping Program to pierwszy – w ofercie marki Bielenda Professional
– zabieg na ciało o potrójnym działaniu. W innowacyjny sposób łączy terapię anti-aging z modelowaniem konturu ciała oraz niwelowaniem cellulitu
i rozstępów. Formuła kosmetyków została stworzona w oparciu o najbardziej

www.bielendaprofessional.pl

skuteczne składniki aktywne, takie jak m.in. ekstrakt z pomarańczy, forskolina z pokrzywy indyjskiej, niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, ekstrakt
z zielonej herbaty oraz kofeina. Intensywność działania tych substancji
wspierają transepidermalne promotory wchłaniania.
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POZOSTAŁE
ZGŁOSZONE DO KONKURSU PRODUKTY

BABOR SPAENERGIZING
LIME MANDARIN
INVIGORATING BODY
FOAM
Kosmetyki – linie do zabiegów spa
producent: Babor
dystrybutor: Bio-Kosmetyka®
Luksusowa pianka do ciała o kremowej
konsystencji i orzeźwiającej nucie zapachowej
z aromatami
soczystej mandarynki oraz cierpkiej
limetki. Cenne
komórki macierzyste
pozyskiwane
dla firmy BABOR
z szampańskiej
gruszki intensywnie
pielęgnują,
a naturalne czynniki
nawilżające oraz
pantenol wiążą
wilgoć, odżywiając
oraz nadając skórze
wyjątkową gładkość. Poj. 200 ml.
www.babor.pl

COLLARIUM MON
AMIE DELUXE S

BABOR SPA
– RELAXING LAVENDER
MINT CALMING BODY
BUTTER
Kosmetyki – linie do zabiegów spa
producent: Babor
dystrybutor: Bio-Kosmetyka®
Bogaty w składniki krem do pielęgnacji
ciała o działaniu anti-aging z kojącą nutą
zapachową lawendy oraz mięty. Zawiera cenne
komórki macierzyste pozyskiwane dla firmy
BABOR z szampańskiej gruszki. Antyoksydanty
zapewniają skórze skuteczną ochronę przed
przedwczesnym starzeniem się pod wpływem
szkodliwych czynników zewnętrznych, dzięki
czemu jest ona odprężona, miękka i dokonale
zadbana. Poj. 500 ml.
www.babor.pl

Produkty nowatorskie i unikatowe
producent: KB LAG
dystrybutor: Nova Group
Jedyne w swoim rodzaju połączenie kolagenowej terapii świetlnej i naświetlania
światłem ultrafioletowym, dodatkowo
wzmocnione działaniem unikalnego
rozwiązania Collagen Rubin Baster.
Specjalnie zaprojektowane lampy Collagen
Plus spełniają marzenie o młodzieńczej
świeżości, a lampy ultrafioletowe gwarantują jednocześnie atrakcyjnie opaloną
cerę, Collagen Rubin Baster natomiast
odpowiada za optymalne nawilżenie skóry
w szczególnie delikatnych i wrażliwych
miejscach.
www.novagroup.pl

SOFT PACK SYSTEM® SENSE
Produkty nowatorskie i unikatowe
producent: Haslauer
dystrybutor: Nova Group
Specjalistyczne łóżka, które wraz z otoczeniem, odpowiednią muzyką i preparatami używanymi podczas zabiegu tworzą atmosferę całkowitego odprężenia.
Zabieg rozpoczyna się od wyboru odpowiedniego preparatu do ciała, następnie
osoba jest zawijana w specjalną folię Kurland. Powierzchnia leżanki zostaje
elektrycznie opuszczona do zbiornika wody, ciału zaczyna towarzyszyć poczucie
nieważkości, a temperatura powoli się podnosi. W pokoju panuje delikatny
półmrok, bez żadnych zbędnych efektów świetlnych.
www.novagroup.pl

LINIA KOSMETYCZNA BEL-ENERGEN
Kosmetyki – linie do zabiegów spa
producent: Dr. Belter
dystrybutor: Maciej Trochimowicz
Specjalna kompozycja estrogenów zawartych w ekstraktach roślinnych aktywnie przeciwdziała zmniejszaniu się grubości skóry i powstawaniu zmarszczek,
które pojawiają się na skutek spadku poziomu estrogenów w ciele kobiety.
Produkty z grupy phyto-sensation stymulują pracę fibroblastów, odpowiedzialnych za syntezę kolagenu i elastyny. Kosmetyki, opracowane według
najnowocześniejszych technologii, skutecznie regeneruję cerę, przywracając jej
blask i witalność.
www.belter.pl

