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A strange, new girl turns up in
 school and starts wreaking havoc in

the students' hearts. 

by Barbara Patterson

Poznaj Innari!
INNARI® to pierwsze takie urządzenie na �wiecie w
technologii HTP, kt�re wykorzystuje siłę działania
podobną, bezpieczniejszą i bardziej skuteczną niż
technologia HIFU, działając na podobnych
głęboko�ciach. Po raz pierwszy w spos�b
nieinwazyjny możemy wnika� aż na głęboko�� 4 mm
bez konieczno�ci wykonywania mikro nakłu� czy
nakłu� klasycznych, dając takie same efekty jak w
przypadku nici PDO, z natychmiastowym efektem
utrzymującym się nawet do 3 lat po serii zabieg�w.
 
Urządzenie wykorzystuje połączenie kilku
technologii, w�r�d nich falę radiową bipolarną, falę
radiową monopolarna oraz specjalny systemem
chłodzenia zabezpieczającego przed poparzeniem
nask�rka. 
 
DZIAŁANIE
Wł�kna kolagenowe stają się kr�tsze, odnowione
oraz zyskują lepszą sprężysto��, co sprzyja ich
przebudowie. Sk�ra staje się bardziej napięta i
jędrna. W spos�b znaczący zmniejszają się
zmarszczki i wiotko�� sk�ry. Pod wpływem
wytworzonego ciepła wł�kna kolagenowe ulegają
obkurczeniu, naczynia krwiono�ne rozszerzają się,
dzięki czemu tkanki są dotlenione i gotowe do
przebudowy.

CO JE�LI BOISZ SIĘ INWAZYJNYCH ZABIEG�W? Nie
każdy lekarz czy kosmetolog musi czu� się
doskonale z ni�mi liftingującymi. Ważne, że jest już
alternatywa.

KONTAKT z dystrybutorem:
www.monduniq.pl

M'ONDUNIQ
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Nanili. To oznacza piękną sk�rę w języku hawajskim
(z hawajskiego: nani-piękna, ili-sk�ra).

Hawaje to �wiat harmonii i piękna. Decydując się na
nazwę inspirowaną tą kulturą, Nanili chciało
podkre�li�, że efektem stosowania kosmetyk�w jest
zdrowy wygląd oraz piękna sk�ra w każdym wieku.
Nanili zupełnie inaczej podeszło do tematu
pielęgnacji.
Punktem wyj�cia do powstania kosmetyk�w Nanili
Professional® były problemy sk�rne: trądzik
młodzie�czy, trądzik u os�b dojrzałych, sk�ra tłusta,
trądzik r�żowaty, sk�ra sucha, przebarwienia, cera
naczynkowa. Nanili najpierw dokładnie zbadało
potrzeby rynkowe, bazując na wiedzy i
do�wiadczeniu dziesiątek kosmetolog�w.
Czego brakuje na rynku? Z jakimi problemami
najczę�ciej borykają się pacjenci? Czy oby na pewno
kosmetyki profesjonalne są tylko do użytku
salonowego? 
 
Stworzyli linię produkt�w, dzięki kt�rym będzie
można wykona� wiele r�żnych zabieg�w,
odpowiednio łącząc ze sobą poszczeg�lne preparaty.
Tym sposobem znacząco minimalizujemy ilo��
kosmetyk�w niezbędnych w gabinecie! Mamy więc
dokładnie to czego potrzebujemy. Składniki serii
kosmetyk�w dla profesjonalist�w to przede
wszystkim wysokie, ale bezpieczne dla sk�ry
stężenia substancji aktywnych, dobrane z
największą staranno�cią przez specjalist�w z
wieloletnim do�wiadczeniem w pielęgnacji cer
problematycznych.
 
www.nanili.pl

NANILI PROFFESIONAL
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POINT
AESTHETICS 

Poznaj Noble Shape! NOBLE SHAPE - JEDYNE NA �WIECIE BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIE DO
WYSZCZUPLANIA I MODELOWANIA SYLWETKI ŁĄCZĄCE W SOBIE 3 INNOWACYJNE
TECHNOLOGIE, URZĄDZENIE POSIADA CERTYFIKAT CE MEDYCZNY.

Dzięki dostępno�ci 8 pad�w emitujących energię możemy indywidualnie wytypowa� aż 4 obszary
podczas jednego zabiegu z kt�rych będziemy pozbywa� się nagromadzonej tkanki tłuszczowej a
to wszystko zajmie jedynie 30 minut.

LLL - laser biostymulujący niskoenergetyczny 
Pod wpływem jego działania powstają pory w adipocytach, czyli w kom�rkach tłuszczowych, z
kt�rych następnie zostają uwolnione tr�jglicerydy do przestrzeni międzykom�rkowej. Co
prowadzi do redukcji tkanki tłuszczowej. 

AMF – prądy �redniej częstotliwo�ci
Prądy �redniej częstotliwo�ci powodują fizyczne drgania mię�ni co wpływa na ich wzmocnienie
oraz spala tkankę tłuszczową. Wzmacnia działanie LLL poprzez poprawę metabolizmu
tkankowego oraz napina sk�rę.

RF – fale radiowe
Fale radiowe zastosowane w urządzeniu redukują kom�rki tłuszczowe oraz powodują
obkurczanie wł�kien kolagenowych dzięki temperaturze 36 -43 stopnie. Efektem jest szczupła,
jędrna oraz sprężysta sk�ra

W W W . B E A U T Y S E R W I S . E U

BEZOBSŁUGOWA technologia pozwala na
jednoczesne wykonywanie innych zabieg�w np.
na twarz.

Noble Shape posiada sze�� program�w idealnie
dobranych do potrzeb klienta, dzięki kt�rym
możemy razem z klientem zaplanowa�
przewidywalny efekt po zako�czonej serii
zabieg�w.

Chcesz wiedzie� więcej i dosta� ofertę
specjalną?

www.point-aesthetics.com

http://www.point-aesthetics.com/?fbclid=IwAR0lkhD21XXNL82kkaqOVQLY3p-aTVFwP0m-w2y8UhD-SJb-nfySEBr3t9Q


A strange, new girl turns up in
 school and starts wreaking havoc in

the students' hearts. 

by Barbara Patterson

NABU wnika w głąb sk�ry 3,6 x skuteczniej niż
kremy*
NABU zapobiega utracie nawilżenia 4 x lepiej, a
działanie zwiększa się z czasem by po 4
godzinach osiągną� wynik aż 13 x lepszy*
NABU 10 x lepiej utrzymuje nawilżenie sk�ry*
NABU wygładza sk�rę 8 x lepiej, a efekt
utrzymuje się przez 3-6 godzin.*

Ultrad�więkowy nebulizator kosmetyczny NABU
czyli? Bezinwazyjny nano-lifting w 30 sekund.
Co kryje się pod tymi tajemniczymi pojęciami?
 
*Na czym polega nano-lifting NABU?
Jest to aplikacja skoncentrowanego serum
liftingującego NABU za pomocą specjalnego nano–
nebulizatora. Dzięki temu urządzeniu serum
przenika w głębokie warstwy sk�ry nawet 3 do 6
razy efektywniej niż podczas standardowej aplikacji.
 Nano-mgiełka pokonuje bariery sk�ry i przenika
bezpo�rednio do warstwy, w kt�rej zachodzą
wszystkie procesy regeneracyjne. PROSTO DO
CELU!
Nebulizator i serum aplikujesz w każdym momencie,
nie zmywając makijażu. To ogromna wygoda!
Ultrad�więkowy nebulizator NABU w połączeniu ze
specjalnie opracowanym serum Nabu tworzy
mikro-mgiełkę, kt�ra wnika w sk�rę 3,6 razy
skuteczniej niż tradycyjne kremy.
 
Skuteczno�� NABU potwierdzają wyniki wieloletnich
bada� naukowych. W por�wnaniu z tradycyjnymi
kremami:

 
Produkt znajdziesz w wybranych salonach oraz na
www.nabuworld.com

NABU WORLD
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http://www.nabuworld.com/


LA PLAYA

Co najbardziej podoba Ci się w tej dyscyplinie/w
treningach?

Uwielbiam zmęcznie potreningowe i to, że taki
sport uczy cierpliwo�ci i systematyczno�ci. Cały
czas jest nad czym pracowa�. Syzyfowa praca i
nieko�cząca się historia! Mam wrażenie, że nigdy
nie nadejdzie moment kiedy powie się że
osiągnęłam wszystko tak jak bym chciało.Jestem
sportowcem od dziecka, uwielbiam wysiłek,
wyzwania oraz dążenie do celu.

zagęszczenie i ujędrnienie sk�ry,
wyr�wnanie jej struktury,
zmniejszenie widoczno�ci por�w,
spłycenie drobnych zmarszczek,
zwiększenie napięcia i elastyczno�ci sk�ry,
ujednolicenie kolorytu, rozja�nienie,
roz�wietlenie, efekt glow,
silne nawilżenie i odżywienie sk�ry.

La Playa to zabieg z kwasem polimlekowym, kt�ry
�wietnie odżywia i nawilża sk�rę po wakacjach,
zapewniając jej jędrno��, jednolity koloryt,
promienny blask i silną ochronę antyoksydacyjną.
 
Co wyr�żnia La Playa?
La Playa jest nieinwazyjnym zabiegiem, kt�ry już
stał się bestsellerem w gabinetach medycyny i
kosmetologii estetycznej. Wykorzystuje kwas
polimlekowy, kt�ry jest uznawany za jeden z
najsilniejszych biostymulator�w tkankowych, a
także kwas hialuronowy wspierany przez
glutation, witaminę C, a także kompleks
aminokwas�w i peptyd�w. Ten odżywczy,
regenerujący koktajl jest aplikowany
bezpo�rednio na sk�rę w połączeniu z
mikronakłuwaniem – dla jeszcze lepszej
efektywno�ci zabiegu, ponieważ powstałe
mikrokanaliki ułatwiają wchłanianie składnik�w
aktywnych w sk�rę, a jednocze�nie mechaniczne
mikrourazy dodatkowo pobudzają w sk�rze
procesy naprawcze.
 
Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu
miejscowym (po nałożeniu kremu
znieczulającego), dzięki czemu jest całkowicie
bezbolesny. 

La Playa jest �wietnym zabiegiem po lecie,
ponieważ niweluje skutki stresu oksydacyjnego
oraz redukuje praktycznie wszystkie objawy
fotostarzenia poprzez:

 Kiedy zobaczysz efekty La Playa?
Pierwsze – praktycznie od razu po jednym
zabiegu! Sk�ra staje się nawilżona, promienna,
elastyczna. Optymalne – po serii 3 zabieg�w
powtarzanych co 2-4 tygodnie i upływie minimum
1-3 miesięcy, tyle bowiem czasu trwa pełna
przebudowa sk�ry wskutek pobudzenia pracy
fibroblast�w do produkcji kolagenu i elastyny.
 

www.beautyeurope.eu
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FIGURATTI

Figuratti oferuje niepowtarzalne wzornictwo i najwyższą jako�� wykonania, jakich nie spotkasz w
żadnym innym miejscu. Wybierz unikatowe tkaniny i dodatki a my stworzymy z nich wyjątkowe
meble kosmetyczne do twojego salonu kosmetycznego.
 Co m�wi o Figuratti?
Nasze projekty są innowacyjne i nietuzinkowe. Dlatego lądują w najpiękniejszych salonach
kosmetycznych na ziemi. Zaufały nam salony z Polski, Czech, Niemiec, Holandii, Danii i wiele
innych w Europie.  Oferujemy pełna personalizacje naszych produkt�w. Razem z nami Tw�j salon
będzie jedyny w swoim rodzaju. Oferujemy niepowtarzalne wzornictwo i najwyższa jako��
wykonania, jakich nie spotkasz w żadnym innym miejscu. Wykonali�my już ponad 1200
projekt�w. Tylko u nas masz gwarancje, że w 100% skupiamy się na meblach kosmetycznych. 
 
Kto je produkuje? Wszystkim zajmuje się młody i pełen pomysł�w zesp�ł Figuratti. Stale
nadzorujemy wasze opinie oraz procesy produkcji i robimy wszystko, aby nasza wsp�łpraca była
dopięta na ostatni guzik.
 
Wiemy, że nasze produkty trafiają do salon�w, kt�re muszą na siebie ciężko zapracowa� i
wymagają trwałych i sprawdzonych rozwiąza�. Zostając naszym klientem, bierzemy
odpowiedzialno�� za jako��. Nie lubisz czeka� na rozpatrzenie reklamacji? My też, dlatego robimy
wszystko, co w naszej mocy, aby do problemu nie doszło. W wyjątkowych sytuacjach
rozwiązujemy problem tu i teraz. Zawsze możesz liczy� na naszą pomoc. W Figuratti nie ma
rzeczy niemożliwych!

www.figuratti.pl
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SQT MICRONEEDLING
Kolejne nowo�ci zawitały na polski rynek!
Sprawd�cie czym wyr�żnia się ten produkt.  

Produkty Zabiegowe SQT Biomicroneedling to
zrewolucjonizowane biomikronakłuwanie, to
nowy wymiar zabieg�w na twarz, kt�ry z
powodzeniem może by� stosowany w zastępstwie
dla laseroterapii, mezoterapii oraz silnych
kwas�w złuszczających. W kosmetykach coraz
czę�ciej znajdują się substancje, kt�re nie zostały
pozyskane w laboratorium. W naszej branży
najważniejsza jest jako��.
 
 
Co to jest SQT Biomicroneedling?

Biomicroneedling Spongilla Spicules to rodzaj
krzemionkowych biomikroigieł, kt�re są
pozyskiwane z gąbki słodkowodnej, są hydrolitem
najczystszego organizmu na �wiecie. Produkty
wykorzystywane podczas zabiegu są naturalne i w
100% wega�skie. Biomikroigiełki dochodzą do
warstwy sk�ry wła�ciwej, przechodząc przez
wszystkie warstwy nask�rka. 

Podczas jednego zabiegu 3 000 000 naturalnych
mikroigieł krzemionkowych jest wprowadzanych
bezpo�rednio do sk�ry poprzez masaż dłoni, aby
pobudzi� metabolizm i stymulowa� regenerację
kolagenu.
 
Czym r�żni się Biomicroneedling od innych
zabieg�w?

Zabieg jest bardzo bezpieczny, bez krwawienia,
bez znieczulenia i bez przerwania ciągło�ci
nask�rka. Cykl odnowy sk�ry skr�cony jest z 28
dni jak w przypadku większo�ci peeling�w
chemicznych do 7 dni przy czym zapewnia
naturalne, bezpieczne i skuteczne odmłodzenie
sk�ry. Terapia Biomicroneedling w por�wnaniu z
tradycyjną mikroigłą, sprawia, że zabieg jest
łatwiejszy, a ryzyko infekcji znacznie zmniejszone.
W por�wnaniu z peelingiem chemicznym i
peelingiem ziołowym, terapia Biomicroneedling
nie ma SKUTK�W UBOCZNYCH.
Jeste�cie ciekawi tego produktu?
 
Skontaktujcie się z: 
Dariusz Lutnik:
 +48 601 892 874 biomicroneedling.pl@gmail.com
www. biomicroneedling.pl
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OG�LNOPOLSKA
AKADEMIA

KOSMETOLOGII
Og�lnopolska Akademia Kosmetologii to miejsce, kt�re zostało stworzone przez profesjonalistkę i
pasjonatkę - dr Violetę Czerwonkę. Od 2003r. z potrzeby dzielenia się swoją wiedzą i
do�wiadczeniem, w jednym miejscu można skorzysta� z szerokiego wachlarza usług oferowanych
przez Akademię. Na przestrzeni lat wyspecjalizowała się i jest liderem w branży kosmetologii,
medycyny estetycznej oraz profesjonalnych szkole�. Warto dowiedzie� się więcej na temat tych
rozwiąza� oraz korzy�ci jakie mogą one przynie��.
 
Szkolenia – bez względu na branżę, mają na celu podniesienie kwalifikacji konsument�w oraz
zwiększenie efektywno�ci ich pracy. M�wi się, że inwestycja w siebie, to najlepsza inwestycja – a
przecież nasz rozw�j przekłada się także na rozw�j przedsiębiorstwa w kt�rym pracujemy. Tak
naprawdę szkolenia i kursy są najlepszym i najszybszym sposobem na poszerzenie własnych
kompetencji oraz zdobyciem przewagi nad konkurencją. Dokształcanie kadry pracowniczej
korzystnie wpływa na profesjonalizm oraz jako�� wykonywanej pracy.
 
Wykształcenie i do�wiadczenie w branży kosmetycznej i medycyny estetycznej to jedno –
poznawanie innowacyjnych technik, rozwiąza� i ‘bycie na bieżąco’ z trendami – to drugie. Każdy
szanujący się kosmetolog nigdy nie powinien zasią�� na laurach – systematycznie powinien bra�
udział w szkoleniach, kt�re pozwolą na poprawienie techniki i skorygują popełniane wcze�niej
błędy. 
Violeta gwarantuje Wam wiele kurs�w zar�wno indywidualnych jak i grupowych, także online na
swojej stronie. Je�li szukasz Akademii i kurs�w uszytych pod Ciebie- sprawd�:
 www.akademiakosmetologii.com
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KILKA SŁ�W O LASEROTERAPII.
Artykuł dr n. med. Karoliny Marcinkowskiej
 
Aktualnie laseroterapia jest dużo bezpieczniejszą
dziedziną aniżeli kilka lat temu, a to za sprawą
dostarczania przez laser wiązki o �ci�le
zdefiniowanych parametrach, dzięki czemu
zwiększa się bezpiecze�stwo, komfort i efektywno��
wykonywanych zabieg�w. Taką wyjątkowo��
zapewnia każdorazowa kalibracja urządzenia.
Ponadto, stabilno�� zapewnia r�wnież impuls,
utrzymujący maksimum energii przez cały czas jego
trwania, pozbawiony spadk�w mocy, zapobiegający
dostarczaniu do sk�ry zbędnych dawek energii,
kt�ra jest przetwarzana w ciepło w niekontrolowany
spos�b, zwiększając ryzyko niepożądanych efekt�w
ubocznych i redukując skuteczno�� zabiegu. Nie bez
znaczenia jest r�wnież fakt zaawansowanego
chłodzenia wykorzystywanego w najlepszych
technologiach laserowych, co zabezpiecza przed
przegrzaniem i poparzeniem tkanek, a przy tym
radykalnie poprawia efektywno�� i bezpiecze�stwo
zabieg�w.
  
Osobi�cie polecam laser Xlase Plus firmy Biotec
Italia, ponieważ to najnowocze�niejsza platforma
łącząca w jednym korpusie generatory
p�łprzewodnikowe i pompowe oraz kalibrowane
�wiatło pulsacyjne, objęta certyfikatem medycznym.
 
Autorka: dr n. med. Karolina Marcinkowska -
Ekspert szkoleniowy Biotec Polska. 

Więcej o laserach znajdziesz na:
www.biotecpolska.pl

BIOTEC ITALIA
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Poznajcie Dominikę. Poznajcie wyjątkową historię matki ETHERE. Je�li szukacie czego� do
swojego salonu, gabinetu, spa- to idealnie trafili�cie!
Jak to się zaczęło?
 
"�wiece z wosku sojowego i naturalnych olejk�w, robiłam już kilka lat przed tym, zanim narodziło
się Ethere. Robiłam je oczywi�cie tylko i wyłącznie dla siebie oraz na prezenty dla najbliższych mi
os�b. Dbam o swoje zdrowie, mojej rodziny i przyjaci�ł a tylko �wiadomo�� tego jak szkodliwe są
niekt�re substancje, szczeg�lne te spalane, sprawiła, że chciało mi się po�więci� czas na takie
działanie.
 
Szybko pokochałam z całego serca to robi�! W trakcie tworzenia �wiec poznawałam i odkrywałam
najrozmaitsze rodzaje olejk�w zapachowych: od olejk�w eterycznych po najbardziej luksusowe
attary. Poznawałam zapachy, łączyłam je ze sobą, testowałam na własnej sk�rze. Ich wyjątkowo��
i trwało�� bardzo szybko sprawiła, że odstawiłam wszelkie perfumy, kt�rych używałam, cho�
muszę zaznaczy�, że były to na prawdę bardzo dobre perfumy. Odkąd mam Ethere to często
słyszę, że nie wida� mnie i nie słycha�, ale czu�.
 
�wiece Ethere wyr�żniają się dodatkowo zdobieniami na powierzchni wosku,wykonywanymi za
pomocą naturalnego suszu kwiatowego, zi�ł, kadzideł i owoc�w liofilizowanych oraz brokatu
spożywczego.
 
Zapraszam Cię do obserwowania działa� marki ETHERE:
www.ethere.com.pl

ETHERE
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#medycynatosztuka

Kameralnie. Profesjonalnie. Indywidualne
podej�cie do każdego klienta. 
Czym wyr�żnia się marka ARTMED? I kto z Was o
niej nie słyszał?
 
Medycyna to sztuka.
 
I w tym miejscu mogliby�my postawi� kropkę.
Medycyna to sztuka, a lekarze to arty�ci. Każdy
artysta potrzebuje narzędzi, aby tworzy� swoje
dzieła. I w tym miejscu pojawia się ARTMED jako
odpowied� na oczekiwania wsp�łczesnych
artyst�w: lekarzy medycyny estetycznej,
chirurg�w, chirurg�w plastyk�w, dermatolog�w
oraz ginekolog�w.

Oferta firmy ARTMED skierowana jest do lekarzy,
kt�rzy chcą w pełni wykorzysta� sw�j talent i
możliwo�ci. Urządzenia oraz wiedza jaką
posiadamy często stanowi ten ostatni element na
drodze do rozpoczęcia wykonywania zabieg�w,
kt�re sprawią największą satysfakcję zar�wno
lekarzowi jak i pacjentom.

ARTMED nie tylko dostarcza urządzenia:
ARTMED to partner, firma kt�ra poprzez
nawiązanie stałych relacji wypracowuje
rozwiązania, dzięki kt�rym gabinety i kliniki
wsp�łpracujące wychodzą naprzeciw ciągle
rosnącym i zmieniającym się oczekiwaniom
rynku. To nie tylko sprawdzone od lat
rozwiązania, ale r�wnież nowinki techniczne.
 
ARTMED tworzą ludzie, dla kt�rych praca jest
pasją, codziennie poszerzający swoją wiedzę i
do�wiadczenie poprzez uczestniczenie w
szkoleniach, kursach, kongresach, ludzie będący
w ciągłym kontakcie z podmiotami z nami
wsp�łpracującymi.
 
ARTMED to nie tylko urządzenia, ARTMED to
wiedza i do�wiadczenie. Prowadzimy
profesjonalne szkolenia z zakresu obsługi i
wykonywania szerokiego zakresu zabieg�w,
pokazujemy w rozmaity spos�b można
wykorzysta� nasze produkty, wsp�łpracujemy też
z firmami organizującymi kongresy i konferencje,
dzięki czemu jeste�my na bieżąco z najnowszymi
informacjami branżowymi.

www.artmed.tech
 
 

ARTMED
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 INSTYTUT
SZKOLENIOWY

DECUMED
Szukasz szkole� z makijażu permanentnego ? Wła�nie je znalazłe�! 
Nazywam się Barbara Garolis. Od wielu lat pracuję jako linergistka oraz szkoleniowiec z makijażu
permanentnego i medycyny estetycznej.
Jestem założycielką Gabinetu oraz Instytutu Szkoleniowego DecuMed w Gliwicach. Na swoim
koncie posiadam wiele sukces�w i tytuł�w mistrzowskich.
 
Możecie mnie r�wnież zobaczy� na moim kanale na YouTube, gdzie dzielę się swoją wiedzą, aby
osoby początkujące łatwiej poznały tajniki makijażu permanentnego.
 
Prywatnie jestem mamą dw�jki dzieci oraz żoną. W mojej duszy gra muzyka, gdyż z zawodu
jestem aktorką scen muzycznych. Od lat pasjonuję się ta�cem i muzyką – r�wnież z
powodzeniem, przez wiele lat łączyłam pracę w gabinecie z nauką baletu najmłodszych.
Dzisiaj po�więcam się wyłącznie swojej największej miło�ci zawodowej, czyli firmie DecuMed oraz
szkoleniu innych.
 
Miałam przyjemno�� zaprezentowa� się na żywo na targach kosmetycznych, konferencjach: (PMU
GOLD 2020 r, zaprezentowałam autorską technikę MY OMBRE EYELINER oraz PMU EXPERIENCE
2021, zaprezentowałam autorską technikę ust COLOURFULL).

OFERTA SZKOLENIOWA:
WWW.INSTYTUT.DECUMED.PRO
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWWW.INSTYTUT.DECUMED.PRO%2F%3Ffbclid%3DIwAR1l5TORIuWEuzpdSsuiGRWezRNYXgnmJH5BiUE5BenWJogm5yp-xDNb0V0&h=AT0r9v_Nd5oHu6whWXyBN7ZkOwU_eM6ej8w-YrlHH6eZamKfwlHLxauRXxek4ueXHvDu8HzwWNHOMS1bXb66wY_-oeCQHk57fjGaHVehhHK0gqa_eDxht6OmS2G0-YoRmLFa&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT37F7r5ZLx7yuyG_fP_b7Y4tH1NjLyEpLEg-n7jaBM4kAN7c0iv1wF9N1KnOWbiDIBI1skcrzGmz-9ZpiXS8YXimHqbPZkJivWyLpC6K1tETcRE_bT84dzTT074-YLUYUU7XECWbFbaetf8uAAVAcJqqxYFCXMvzagxLThX0pkPt8HyTA


BOKOVA TEAM

Co najbardziej podoba Ci się w tej dyscyplinie/w
treningach?

Uwielbiam zmęcznie potreningowe i to, że taki
sport uczy cierpliwo�ci i systematyczno�ci. Cały
czas jest nad czym pracowa�. Syzyfowa praca i
nieko�cząca się historia! Mam wrażenie, że nigdy
nie nadejdzie moment kiedy powie się że
osiągnęłam wszystko tak jak bym chciało.Jestem
sportowcem od dziecka, uwielbiam wysiłek,
wyzwania oraz dążenie do celu.

“Można szkoli� się latami, u najlepszych lekarzy.
Można zawiesi� całą �cianę dyplomami
podpisanymi przez najlepszych instruktor�w
�wiata. Można wszystko, ale jest co�, czego kupi�
nie można. To poczucie estetyki, wrodzona
�wiadomo�� proporcji, harmonii i piękna, kt�rych
nie da się wyuczy�. Bo one albo tkwią w duszy
kosmetologa, albo nie.”
 
Czym jest mezoterapia? To jeden z najbardziej
popularnych zabieg�w w medycynie estetycznej!
 
Zabieg mezoterapii polega na �r�dsk�rnym
wstrzykiwaniu substancji w małych dawkach.
Przez p�ł wieku technologia uległa poprawie, ale
esencja tej manipulacji pozostała niezmieniona:
specjalna kompozycja substancji terapeutycznych
i odmładzających wstrzykiwana pod sk�rę działa
na poprawę jej jako�ci. Mezoterapia służy do
rozwiązywania większo�ci problem�w
estetycznych: sucho�� sk�ry, przebarwienia,
drobne zmarszczki, trądzik, potrądzik, rozstępy,
blizny, odwodnienie sk�ry. Może by� zar�wno
samodzielną procedurą, jak i czę�cią kompleksu
manipulacji kosmetycznych ( takie rozwiązania
najczę�ciej stosujemy przy kompleksowych
terapiach ).
 
 Aby rozwiąza� każdy problem, okre�lony
„koktajl” składnik�w dobierany jest indywidualnie

W strefach wstrzykiwania koktajli poprawia się
krążenie krwi, przyspieszają procesy
regeneracyjne, ponieważ składniki odżywcze
dostarczane są do każdej kom�rki w spos�b
ukierunkowany. 

Poprawa jest często zauważalna już po pierwszym
zabiegu. Jednak do rozwiązania problem�w
estetycznych potrzebny jest przebieg sesji
mezoterapii. Ich liczbę okre�la kosmetolog.
 
 
 Praktycznie nie ma ogranicze� wiekowych.
 Każdy koktajl mezo dobierany jest indywidualnie.
 Efekt utrzymuje się około sze�ciu miesięcy.
 Mała lista przeciwwskaza�.
 
 Nie zmienia rys�w twarzy. Uważa się, że koktajle
do mezoterapii możemy już stosowa� w młodym
wieku. 

www.aminabokova.com
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A strange, new girl turns up in
 school and starts wreaking havoc in

the students' hearts. 

by Barbara Patterson

Kilka sł�w o Akademii, je�li poszukujesz szkole� w
Centralnej Polsce!

Akademia Beauty Zoom powstała z my�lą o osobach
ceniących najwyższą jako�� metod szkolenia.
To tu odbywasz szkolenia pod okiem
profesjonalist�w z wieloletnim do�wiadczeniem w
branży beauty zdobytym w Polsce oraz za granicą,
dla kt�rych kształcenie innych to nie tylko duża
satysfakcja, ale r�wnież ogromna przyjemno��.

Instruktorzy poza najwyższym poziomem
kwalifikacji posiadają r�wnież przygotowanie
pedagogiczne i do�wiadczenie w przekazywaniu
wiedzy.

Akademii Beauty Zoom stawia przede wszystkim na
praktykę, dlatego każde szkolenie to w 70% zajęcia
praktyczne, podczas kt�rych kursanci mają
możliwo�� �wiczy� swoje nowe umiejętno�ci na
modelkach, pod okiem instruktor�w.
Zajęcia odbywają się w małych.

Po szkoleniach wszyscy kursanci otrzymują
poszkoleniową opiekę instruktora, dzięki czemu
mogą liczy� na wsparcie profesjonalist�w podczas
pierwszych samodzielnie wykonywanych zabieg�w.

 Akademia Beauty Zoom - szkolenia kosmetologii
estetycznej znajduje się w centrum Warszawy.

www.akademiabeautyzoom.pl

AKADEMIA BEAUTY
ZOOM
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https://www.facebook.com/akademiabeautyzoom/?__cft__[0]=AZWilqCkslMhhlTrE4DQesYsr-q9ttcd5i2AM4xKK-w4KA_K-3yi-VxMLvoIvb_vQY00nJFKMRWhLm6bG9pF7PKGa6reR8ytQCC-ekaGKiXPI44RVvPckJgMF_xHLMq_zGg&__tn__=kK-R


TIFTON 
ELEGANCE

WRACAJĄ W NOWYM stylu. Przez duże S! Tifton. Ameryka�skie lakiery z polskimi korzeniami
zn�w zawitały do Polski. Tworzą na nowo markę Tifton Elegance. 
 
Ameryka�skie lakiery zapewnią Wam nową jako�� użytkowania. Udoskonalona formuła. 
 Czym Tifton wyr�żniał się na polskim rynku? �wietne lampy, gęste lakiery, kt�re gwarantowały
trwało�� i były �wietne w użytkowaniu.
Obecnie producent pracuje nad nową bazą kolor�w i baz. W sklepie znajdziecie też wiele
kolorowych "posypek", brokat�w i innych dodatk�w.
 
Ponownie można zamawia� na www.Tifton.pl

W W W . B E A U T Y S E R W I S . E U

https://www.facebook.com/tiftonnails/?__cft__[0]=AZVGs93iV8tSl3U_dGYlxsPxsdYaYeoKhv5DqgXLrUm0dgHqblmwJPuG7HrcADKbnHZsJ8_uG6VFgGrLv3-6RvEksG4OKoBd6NhjajQ70S85tCpG9TR-prreB2q20fiqHOABk4STElYk7b3SVdkt1gqZW_7EU5j5JaF5yIjKIo87DXHNyoCzkKWP8zstPN-iRZI0N1e70-h1TD9IZGMFj_mY&__tn__=kK-R
http://www.tifton.pl/?fbclid=IwAR2ehYlkEAz6_alu5S_DXN9dhkyEruGCElRIoVgfOtxPdMuFZ8-hgQUu0uk


IQ NAILS

Co najbardziej podoba Ci się w tej dyscyplinie/w
treningach?

Uwielbiam zmęcznie potreningowe i to, że taki
sport uczy cierpliwo�ci i systematyczno�ci. Cały
czas jest nad czym pracowa�. Syzyfowa praca i
nieko�cząca się historia! Mam wrażenie, że nigdy
nie nadejdzie moment kiedy powie się że
osiągnęłam wszystko tak jak bym chciało.Jestem
sportowcem od dziecka, uwielbiam wysiłek,
wyzwania oraz dążenie do celu.

 IQ AILS to jedyny polski producent frez�w do
kosmetyki i podologii. W ich ofercie znajdują się
m.in: frezy diamentowe, z węglika spiekanego,
ceramiczne, dla leworęcznych.
 
IQNAILS to jedyny polski producent frez�w do
kosmetologii i podologii. Przedstawiamy produkty
najwyższej jako�ci. 
 
Je�li jeste� początkującą stylistką- a może jeste�
starym wyjadaczem- na pewno musisz skorzysta�
z produkt�w IQ Nails. Ich rozwiązania
technologiczne podbiły serca manicurzystek na
całym �wiecie. 
 
Poznaj ich �wiat medi�w społeczno�ciowych, na
kt�rych znajdziesz wiele ciekawych porad! IQ
Nails posiada wielu wspaniałych ambasador�w jak
np. Paulina Pastuszak, kt�re chętnie dzielą się
swoimi kursami online. 
 
Co m�wią o sobie?
"
IQNAILS to jedyny Polski producent frez�w
kosmetycznych i podologicznych w Polsce. 18-
letnie do�wiadczenie uczyniło z nas ekspert�w w
swojej dziedzinie i sprawiło, że obecnie
posiadamy absolutnie wszystkie możliwe frezowe
rozwiązania dostępne na rynku. 

Jako�� jest dla każdego z nas najważniejsza, to ona
daje gwarancję zadowolenia klient�w.  W naszej
firmie na każdym etapie produkcyjnym czeka
sztab specjalist�w, weryfikujący ko�cową jako��
produktu.        

Jako firma stawiamy na rozw�j oraz innowacje,
jednocze�nie słuchamy naszych klient�w i ich
potrzeb.        "
 
 
https://www.facebook.com/iqnailspoland/
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Łączenie technologii pikosekundowej i oczyszczania wodorowego. 
Dawid Cukierski (M'onduniq)

Jak sprzedawać w gabinecie i się tego nie wstydzić? 
Marta Jarosz (Beauty Serwis) 

Tricki w social mediach dla branży beauty.
Agnieszka Jakubczyk (Social Animal Marketing & Beauty Serwis)

Najczęstsze powikłania pozabiegowe i ich leczenie.
 Marta Bogusz (Młodość)

Body positive. 
Joanna Klonowska 

Nowoczesne podejście do pielęgnacji cer problematycznych.
Agata  Czałbowska(Nanili Proffesional)

Anatomia ust w kontekście szkoleń oraz powikłania pozabiegowe ust.
Akademia Beauty Zoom. 

Jak czterokrotnie zwiększyć dochody zatrudniając 1 osobę? 
Przyszłość zawodu asystenki kosmetologa.

Violeta Czerwonka 
Jak wzmocnić efekty zabiegów modelujących sylwetkę? 

Innowacyjne rozwiązania w terapiach łączonych.
Karolina Gajda (BTL ESTETYKA)

Aktualne trendy szkoleniowe i zabiegowe w kosmetologii estetycznej. 
Joanna Kopera (Zabiegowiec Joanna)

Bilety PRESALE: 139 pln!
cena do 30.10

Cena standard: 199 pln!

WWW.BEAUTYSERWIS.EU/PLEBISCYT

KOD RABATOWY DLA
UCZESTNIKÓW! -10%
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