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firemné informácie

Dermatokozmetika s maximom účinku
Dermatokozmetika vyrábaná na Slovensku od roku 2011. V prípravkoch značky Skinium sú použité maximálne koncentrácie
aktívnych látok. Množstvo aktívnej látky oceňujú zákazníčky, pretože po pravidelnom ošetrovaní vidia, že koža je vypnutejšia,
prežiarenejšia a zdravšia. Všetky prípravky sú dermatologicky testované. Neponúkame krásne drahé obaly, ale maximálny účinok
aktívnych látok v našich prípravkoch.

Rad Anti - Aging

· Collage - Cream · Collage - Serum · Collage Tabs ·
Aktívne látky obsiahnuté v kolagénových
prípravkoch intenzívne podporujú prirodzenú
obnovu kolagénu v koži, čím spomaľujú proces
starnutia kože, a tak potláčajú jeho prejavy. Pri
dlhodobom používaní kolagénových prípravkov
sa zvyšuje tonus kože, vďaka čomu koža nadobúda
hladkosť, hebkosť a jemnosť. Kolagénové prípravky
sa navzájom dopĺňajú pre dosiahnutie maximálneho efektu.
Cena:
Cream 55g 10€
Serum 60g 12€
180Tabs 19,90€

Rad Natur

· Almonderm · Kokoderm ·
· Olivederm · Rakyderm ·
· Sheabuderm·
Prípravky radu Natur obsahujú čisté prírodné oleje bez pridaných živočíšnych produktov. Prírodné
oleje sú veľmi dobre tolerované pokožkou a majú
široké spektrum pôsobenia. Podľa prevažujúceho
typu oleja sa cielene využívajú na riešenie konkrétnych problémov pleti (suchosť, povädnutosť,
ekzémy).
Cena: každý krém 50g 6€

Rad Hydra

Hyaluroderm · Protectoderm
Hyaluroderm je prípravok s čistou kyselinou hyalurónovou na hĺbkovú hydratáciu pleti a potlačenie
starnutia pleti. Prípravok je unikátny tým, že obsahuje zmes rôzne veľkých molekúl kyseliny hyalurónovej. Kým najmenšie z molekúl prenikajú do
hlbších vrstiev pokožky, stredne veľké molekuly sa
zachytávajú v jej stredných vrstvách a najväčšie ostávajú v zrohovatenej vrstve pokožky.
Cena: 55g 10€
Protectoderm predstavuje unikátnu kombináciu
účinných látok obalených v lipozómoch, kyseliny
hyalurónovej a extraktu z uhorky v hypoalergénnom základe. Protectoderm je špeciálne vyvinutý
na suchú, citlivú a začervenalú pleť.
Cena: 55g 12€

20.11.2017 otvárame eshop www.skinium.sk
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Novinky
✓ strie

✓ jazvy po akné
✓ keratóza

✓

ružienka
✓ zvädnutá

unavená pleť

✓

povrchové jazvy
✓ hyperpigmentácia

✓

rozšírené póry

✓ línie, vrásky,

strata elasticity

terapie

mastná pleť

AHA ovocné kyseliny

Blíži sa obdobie zimy a tým aj obdobie AHA OVOCNÝCH
KYSELÍN od CHARLOTTE MEENTZEN, pre všetky typy
pleti na rejuvenizáciu (omladenie) kože.
:
lne produkty
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Predstavujeme vám
náš koncept FRUIT & PEEL ovocné
kyseliny. Je to špeciálna peelingová
metóda založená na ošetrení pleti
AHA ovocnými kyselinami, ktorá
vám zaručí výrazné zlepšenie pleti
a je určená na každý typ pleti. Ošetrenie je ideálne v období od septembra až do marca.

Pre koho je peeling s AHA
ovocnými kyselinami
vhodný?
Pre ľudí s akné, pre tých, ktorí majú pleť
mastnú, lesklú, s rozšírenými pórmi, ale-
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Súčasťou nášho inovatívneho konceptu
ovocných kyselín je aj náš 10 % peeling
z AHA ovocných kyselín.
10 % peeling výrazne podporuje úspech
profesionálnych Charlotte Meentzen
AHA ovocných kyselín, ktoré sa používajú v kozmetických inštitútoch.

✓ pred - a pooperačné

✓ zapálená nečistá,

Profesioná

VAŠA PLEŤ BUDE VYZERAŤ
LEPŠIE AKO HOCIKEDY
PREDTÝM

bo drobnými povrchovými jazvičkami.
Ďalej sa používa pri odstraňovaní hyperpigmentácií, jemných vrások, nerovností pleti a pod. Podporuje novotvorbu kolagénu, čiže pôsobí omladzujúco. Jedna
kúra peelingu s AHA ovocými kyselinami
pozostáva zhruba zo 6-12 sedení.
Začína sa s aplikáciou kyseliny v nižšej koncentrácii, po dobu 3-4 min, koncentrácia aj doba pôsobenia sa postupne
zvyšuje (individuálne, podľa potreby).
Pleť sa pred nanesením peelingu očistí a
odmastí. Peeling sa na pleť nanáša štetcom, rovnomerne na celú tvár. Po dobe
pôsobenia sa zneutralizuje neutralizačným roztokom. Podľa potreby a typu
pleti nanesieme na takto pripravenú
pleť ampulku alebo masku. Na záver sa
pleť nakrémuje krémom.
Veľkou výhodou AHA ovocných kyselín od Charlotte Meentzen, narozdiel
od chemického peelingu je vhodné aplikovať v 3-7 dňových intervaloch, obyčajne v jarnom, jesennom alebo zimnom
období. Peeling je veľmi intezívny ale
nie je na pokožke invazívny - agresívny.
Výsledkom absolvovania takejto

kúry je pleť jemnejšia, hladšia, vypnutá,
hydratovaná, póry sú stiahnuté, jemné
vrásky vyhladené, farba pleti zjednotená, hyperpigmentácie bledšie alebo
úplne odstránené.

Výhody profesionálneho
ošetrenia s AHA
OVOCNÝMI KYSELINAMI:
1. Zjemnenie pórov a regulácia mazových žliaz
2. Odstránenie jemných vrások
3. Vyhladenie nerovností povrchu
kože
4. Intenzívna obnova a hydratácia
5. Rozjasnenie pigmentových škvŕn
6. Hladšia, zregenerovaná pleť
7. Rosacea a kuperóza okamžite
zjemnená
8. Krátka doba ošetrenia
9. Okamžité viditeľné výsledky
10. Vysoká zákaznícka spokojnosť
11. Optimálne výsledky už po 4 ošetreniach
12. Všetky typy pleti

domáce
Produkty na :
použitie

y: 10%,
Ovocné kyselin
nný krém SPF 30
All in one Ochra
Ideálne je 2 týždne pred prvým ošetrením
v kozmetickom salóne začať prípravnú
fázu doma alebo v kombinácii s kozmetickým ošetrením. Nanáša sa na
pleť každé 2 až 3 dni, trvá počas cca 10
minút.
Pri používaní nášho jemného peelingu nie je potrebná neutralizácia pleti.
Priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia sa počas používania AHA ovocných
kyselín treba vyhnúť. Odporúčame použiť krém s ochranným faktorom. Ideálna kombinácia a doplnok k ošetreniu
s ovocnými kyselinami je špeciálna starostlivosť All in One denná starostlivosť s ochranným faktorom 30. Je
určená na každý typ pleti, neobsahuje
parabény, minerálne oleje, ani PEG látky. Pleť chráni, hydratuje, regeneruje
a upokojuje.
Moderné UVA a UVB filtre chránia
pleť pred zvýšeným vplyvom slnečného
žiarenia. Kombinácia vzácnych rastlinných látok ako sú extrakty z červenej
repy, z cukrovej repy a kvasníc, vysoko
účinný slnečnicový a rozmarínový olej
ako aj aloe vera poskytujú ošetrenie
pleti.

Vyskúšajte Charlotte Meentzen!

Vzorky vám zadarmo pošleme na vašu adresu, radi
odpovieme na vaše otázky, zaškolíme vás a prídeme k vám predstaviť koncepty ošetrení Charlotte
Meentzen.

Charlotte Meentzen, Kozmetické Produkty, Levická 7, Nitra, Slovenská Republika, info@meentzen.sk, +421 911 885 831, www.meentzen.sk
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OCTOLINE 2
Prečo práve OCTOLINE?

Systém 8 v 1 pre dokonalú starostlivosť o pleť • Najlepšia
ultrazvuková špachtľa na trhu • Rôzne programy – individualizácia programov • Výkonný kompresor vzduchu
• Simultánne použitie 3 režimov • Podporuje rast vlasov

Vlastnosti

1. 8 nadstavcov pre najlepšiu starostlivosť!
2. Rôzne programy – Individualizácia programov
Režim Ultrason (3Mhz) •
Režim Sono • Režim Ion •
Režim Spray • Režim Jet
3. Jednoduchá prevádzka
4. Výkonný kompresor
vzduchu
5.	Simultánne použitie
3 režimov

Funkcie

Čistenie
1. Výkonné čistenie zrohovatenej vrstvy kože: odstraňuje odumreté bunky,
zvyšky mejkapu, nadmerný

Systém 8 v 1 pre dokonalú starostlivosť o pleť
Predstavujeme vám multifunkčnú metódu na ošetrenie pleti.
kožný maz a čistí nepravidelnú štruktúru pleti.
2. Hĺbkovo čistiaci účinok:
dodáva mikrovibrácie do
hlbších vrstiev kože, v centrách výskytu melanínu,
rozkladá melanín a privádza ho na povrch pokožky,
kde ho účinne odstraňuje.
Vitamín
1. Účinok fonoforézy: účinok ultrazvuku je vpravovať
účinné látky ako ampulky,
krémy, séra atď. do pokožky
cez ochrannú bariéru.
2. Absorpcia vitamínov:
pred režimom ošetrenia
ultrazvukom sa využíva
program Vitamín, ktorý
sa zameriava na pomoc
pre všetky typy ošetrenia
vrások, liftingu a stimuláciu kolagénu a elastínu,
metabolizmu rovnováhy
pokožky.

Lifting
1. Funkcia liftingu: vráskavá
koža bez elasticity je výsledkom starnutia svalstva
v spodnej časti kože. Po
stimulácii svalstva jemným
prúdom, liftingovou funkciou sa prinavracia pokožke
elasticita.
2. Funkcia masáže: mikromasážny efekt pomocou
mikroprúdu.
3. Funkcia regenerácie:
Liftingová funkcia stimuluje
nové tvorenie kolagénu
a obnovu buniek do pôvodnej spojenej štruktúry.
Pomáha obnove pokožky,
čo je výsledkom nárastu
bunkovej výživy prostredníctvom zmien v bunkových stenách a tvorbe ATP.
Úprava
1. Úprava pleti: odstraňuje odumreté bunky,

čierne bodky, nadmerný
kožný maz, toxické látky
a baktérie, vonkajšie ryhy
a stimuluje regeneráciu
nových buniek.
2. Činnosť pred hlavným
ošetrením: kroky pre
penetráciu účinných
výživných látok a aktívnych
ingrediencií.
Akné – Pre zmiernenie
akné a posilnenie krvnej
a lymfatickej cirkulácie
Kuperóza – Pre ošetrenie
kuperózy, rejuvenizácie
pokožky a posilnenie ciev
so zameraním na chemický
účinok ultrazvuku
Fonoforéza – Pre prenikanie účinných látok
do pokožky sa využívajú
ultrazvukové vibrácie.
Rejuvenizácia pokožky, pre
všetky typy pleti

www.aurorasol.eu

ORIFLAME VYNOVIL DETSKÉ ODDELENIE
MARTINSKEJ NEMOCNICE

inzercia

MARTIN - Detské oddelenie Univerzitnej nemocnice Martin sa teší z vynovených priestorov. Vďaka
charitatívnemu projektu
spoločnosti Oriflame Slovensko s názvom „Farebné
nemocnice“, ktorého tvárou je známa tenistka Daniela Hantuchová, sa stalo
oddelenie v poradí už dvanástym, ktoré spoločnosť
na Slovensku vynovila.

neho projektu s názvom
„Farebné nemocnice“. Odovzdávania sa zúčastnila
marketingová riaditeľka Oriflame Slovensko Lenka Štefániková, ako aj zástupcovia
nemocnice na čele s generálnym riaditeľom nemocnice MUDr. Dušanom
Krkoškom, novinári a v neposlednom rade tvár projektu, bývalá tenistka Daniela
Hantuchová.

Značka prírodnej švédskej
kozmetiky Oriflame Slovensko v pondelok 13. novembra slávnostne odovzdala
Univerzitnej nemocnici Martin vynovené priestory jej
detského oddelenia, ktoré
opravila v rámci charitatív-

Univerzitná nemocnica Martin sa so svojím oddelením
pre najmenších pacientov
stala v poradí už dvanástou,
ktorú spoločnosť Oriflame
Slovensko počas 14 rokov
charitatívnej činnosti zrekonštruovala.

Hľadáme

do nášho tímu Lekárska kozmetika Life
Style, s. r. o., zdravotnú sestru alebo
kozmetičku. Výhody
práce u nás: príjemné
pracovné prostredie,
práca s najnovšími
technológiami,
priateľské vzťahy, motivujúce ohodnotenie,
ubytovanie zdarma
v samostatnej bytovej
jednotke (garsónka).
Životopis prosím
zaslať na
LSTYLE@LSTYLE.SK.
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Kozmetika Dr. Belter pracuje už 40 rokov na vývoji produktov a ošetrení v kvalite „Made in Germany“.
Pri inovovaní a vylepšovaní receptúr myslíme aj na aspekty
ako udržateľnosť, ochrana dažďových pralesov, čestnosť v
obchode alebo dôstojný život zvierat. Toto všetko nás viedlo
k vytvoreniu GreenTec konceptu.
Kladieme dôraz na látky z kontrolovaného eko-poľnohospodárstva a kombinujeme ich s inovatívnymi pro-medicínskymi účinnými látkami.

»Organic meets medical beauty«
Naše kritéria kvality nadchnú modernú a náročnú
klientelu, ktorá chce produkty prírodné a udržateľné, a
nechce sa vzdať efektov High-Tech účinných látok.

Výsledok:
•
•
•
•
•
•
•
•

95 – 100 % prírodné zloženia
produkty neobsahujú parabény, minerálne oleje a silikóny,
deodoranty neobsahujú zlúčeniny hliníka,
vo väčšine úplne vegánske receptúry,
peelingy neobsahujú plastové čiastočky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie,
použitie surovín z kontrolovaných ekologických poľnohospodárstiev,
vývoj vlastných jedinečných účinných látok napr. Belisome® AP a Belisome® EGF
bez palmového oleja ako suroviny – ochrana dažďových pralesov a ich obyvateľov.

www.belter.sk / info@belter.sk

https://facebook.com/dermaRevue/

Novinky

Retinolový peeling
Prečo ho používam a prečo je najlepšou voľbou na liečbu vrások a akné
Ako novinku NeoStraty uviedla spoločnosť TARSIO MEDICAL 13. X. v SR a ČR retinolový peeling. Ide o 3 % retinol a dva patenty Neostraty: NeoCitriate a Aminofil, ktoré
pôsobia na tvorbu kolagénu, nabudia tvorbu kys. hyalurónovej a napomáhajú spevniť
kožný matrix, na upokojenie pokožky je ďalšou zložkou bisabolol a vitamín E ako antioxidant. Peeling je určený do rúk lekárom! Po peelingu nasleduje zvyčajne 2. – 3. deň
výraznejšie olupovanie, ktoré potrvá maximálne do 7 dní. Efekt peelingu je exfoliácia,
eliminácia jazvičiek, hyperpigmentácií a aj liftingový efekt.
Výborné skúsenosti s retinolovým peelingom má aj MUDr. Andrea Nestorová
z GÉVÉ Kliniky, centrum plastickej chirurgie & estetiky v Košiciach.
Prečo používam retinol?
Aké má účinky na
pokožku, mýty a fakty
a prečo ho odporúčajú
dermatológovia?
Okolo retinolu sa toho napísalo
ako o silnej antiage zložke veľa, ale
nie vždy je jasné, kedy ho použiť,
aby bol pre pleť prínosom. Výskum
okolo retinoidov má za sebou dlhú
cestu, tak sa poďme pozrieť bližšie,
čo nám táto zložka dokáže poskytnúť. Po prekročení tridsiatky by
nočný krém alebo sérum s retinolom mal byť pre vás samozrejmosťou.

Čo je retinol?
Retinol je jednoducho iný názov
pre vitamín A. Je to typ retinoidu,
z rodiny látok súvisiacich s vitamínom A. Iné retinoidy zahŕňajú:

pred

kyselinu retinovú (tiež známe ako
tretinoín), retinylpalmitát a retinaldehyd, z ktorých všetky môžeme
nájsť v prípravkoch starostlivosti
o pleť. Tretinoín je aktívnou zložkou v Retina-A, čo je liek na predpis. Retinoidy sú účinné v liečbe
akné, majú silné antiaging vlastnosti, teda vyhladzujú a zmierňujú
vrásky.

Ako to funguje?
Keď príde retinol alebo iný retinoid do styku s pokožkou, enzýmy
v tele ho transformujú do kyseliny
retinovej, čo je aktívna forma vitamínu. Podľa Dr. Lindera konkrétne
kyselina retinová urýchľuje regeneráciu buniek, stimuluje produkciu
kolagénu a elastínu, podporuje vyblednutie hyperpigmentácií a lieči akné.
Zo začiatku môžete pociťovať

po druhom
použití

olupovanie, začervenanie, alebo
suchú pleť. To je bod, keď to veľa
ľudí vzdá. Avšak ak vydržíte, po
niekoľkých týždňoch uvidíte neskutočné zlepšenia. Retinol pôsobí
vlastne tak, že starú pleť nahrádza
novou. Pod starou kožou vám vzniká nová, bez vrások. Postupne sa
staré a odumreté bunky olupujú
a vaša pleť je viditeľne žiarivá
a bez vrások. Pokiaľ sa rozhodnete
siahnuť po kozmetike s retinolom,
pripravte sa, že jeho aplikácia si vyžaduje minimálne 3 mesiace, aby
sa staré bunky nahradili novými.

Na aké typy pokožky
je vhodný?
Niektoré retinoidy sú agresívnejšie.
Čistá kyselina retinová aplikovaná
priamo na pokožku môže spôsobiť
podráždenie. V prípade, že máte
citlivú pokožku, retinol je miernejšia forma, ale rovnako účinná alternatíva. Pri použití čistého retinolu
znížime možnosť podráždenia a zároveň získame všetky výhody, ktoré
kyselina retinová poskytuje.

Retinol je teda
univerzálny, bojuje na
2 frontoch. Proti vráskam
a akné.

„Bez ohľadu na dôvod, pre aký reti-

nol používate, ťažíte z neho dvakrát.
Aj keď vrásky nemáte a používate
ho len na liečbu akné, v neskoršom
veku sa budete tešiť pevnej a pružnej
pleti.

“

Existujú nejaké vedľajšie
účinky?
Retinoidy majú za sebou dlhú,
dlhú cestu výskumov. Jeho použitie je bezpečné, avšak akýkoľvek
retinolový produkt zvyšuje fotosenzivitu pokožky, preto si ju musíme chrániť SPF 30 a viac.

„

“

TARSIO MEDICAL, s. r. o.
Sodomkova 6, 102 00 Praha, info@tarsio.cz
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Mezoterapia trochu inak

Microneedling – rýchle a účinné ošetrenie pleti

Prístroj REVIVE MN mikrochirurgické zariadenie
s príslušnou ihlovou kazetou vyrobenou spoločnosťou MT.DERM GmbH,
Nemecko ponúka všestranné možnosti v oblasti mezoterapie
Microneedling (mikroihličkovanie) je revolučná metóda, ktorou možno dosiahnuť
vynikajúci efekt omladenia
pokožky, vypnutie jemných
vrások, revitalizáciu a hydratáciu pleti, zmiernenie jaziev a strií. Mnohopočetnými
vpichmi aktivuje v koži tvorbu vlastného kolagénu s dlhodobým efektom a spúšťa
kaskádu omladzujúcich procesov v koži.

Ošetrenie robíme pomocou koncovky s nadstavcom,
v ktorom sa nachádzajú ihličky. Tie sa vysúvajú do kože
nastaviteľnou frekvenciou od
50 – 150 vpichov za sekundu
a aplikujú do kože účinné
látky, ako napr. kyselina hyalurónová, vitamíny, plazma
a iné.
Nadstavec môže obsahovať jednu ihlu – na tuhšie

prístroj REVIVE MN

pred ošetrením

ihneď po ošetrení

nadstavce

pred

po 3 ošetreniach

ošetrenie

vlastného kolagénu a tým
k trvalejšieho efektu. Výsledkom je mladistvý vzhľad,
spôsobený vyplnením pleti zvnútra. Ošetrenie Revive MN je možné použiť na
všetky typy pleti. Po ošetrení
dochádza spravidla k začervenaniu, ako po spálení slnkom. Na druhý deň je možné
v prípade potreby použiť
mejkap. Ošetrenie je možné
realizovať na opálenú pokožku, na hyperpigmentácie, pri
stratách pigmentu, na tenkú
pokožku aj na citlivú oblasť
dolných viečok, krku, dekoltu
či na chrbty rúk. Prístroj mala
možnosť vyskúšať vo svojej
ambulancii aj MUDr. Ružena
Sochorová, CSc., ktorá prá-

cu s prístrojom a spokojnosť
pacientok hodnotila veľmi
pozitívne. Za najväčšie výhody použitia prístroja REVIVE
MN považovala:
• rýchlejší priebeh ošetrenia
• rovnomerná aplikácia podľa nastavenej hĺbky ihiel
• výrazné zvýšenie vstrebávania všetkých na pokožku
aplikovaných prípravkov
• krátky čas hojenia, cca 24 –
72 hodín
• koža je po troch ošetreniach vyhladenejšia, vrásky
sú plytšie, pozri obr.
• ošetrenie je vhodné použiť
na zlepšenie kvality pleti,
ako ľahká náhrada lasera
• jednoduchšia a presnejšia
práca ako s dermarolerom

tkanivo jazvy, tri ihly – na
strie a šesť ihiel – na ošetrenie pleti tváre. Nadstavec
sa dokonale prispôsobí povrchu pokožky a tým uľahčuje prístup k problematickým
oblastiam. Ošetrením dochádza k poškodeniu tkaniva,
čo následne vedie k tvorbe

Kontaktné údaje: A care, s. r. o., Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
Tel.: + 421/32/ 777 30 70, fax: +421/32/ 777 30 72, e-mail: acare@acare.sk, www.acare.sk
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Ak�vuje v pokožke tvorbu vlastného
kolagénu s dlhodobým efektom a
spúšťa kaskádu omladzujúcich procesov
v koži.

Patentovaný nadstavec s nastaviteľným sklonom sa prispôsobí ..pokožke podobne ako elektrický
holiaci strojček. Ihly do pokožky vnikajú kolmo a nedochádza k vačšiemu poškodeniu jej povrchu.

www.edermarevue.sk

NEJVĚTŠÍ VELETRHY PRO
PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKU
WELLNESS A SPA

PVA EXPO PRAHA
PRAHA 9 – LETŇANY

16. – 17. 3. 2018
7. – 8. 9. 2018
VÍCE NEŽ 300 VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ
A CELODENNÍ ATRAKTIVNÍ PROGRAM:
• Anti-aging program, profesionální péče
o náročnou a problematickou pleť, workshopy
• Aromaterapie, masáže, relaxace a regenerace
• Současné trendy v kosmetické péči i líčení
• Kadeřnické show, módní přehlídky
• Soutěže v líčení, účesech a nail designu
• Program péče o ruce a nohy

POZVÁNKA DO SVĚTA KRÁSY A HARMONIE
Inspiraci jarními trendy v účesech, líčení, módě, zážitky ze soutěží, přehlídek a především produkty
z nabídky více než 400 značek – to vše si odnesou návštěvníci 25. kosmetického veletrhu WORLD
OF BEAUTY & SPA pořádaného v areálu PVA EXPO PRAHA – Letňany 16. a 17. března 2018
Na více než třech stovkách výstavních stánků se návštěvníkům budou věnovat špičkoví
odborníci poskytující cenné rady a informace
o nabízených přípravcích a metodách. Budou
připraveni zodpovědět dotazy, poradit s aplikací i volbou správného přípravku pro klienta i pro
vlastní užití, ať již půjde o poradenství k anti-aging metodám, péči o ruce a nohy, regeneraci
či alternativním metodám v oboru.
Stále stoupá zájem o přírodní péči a masáže
spojené s relaxací a oživením celého těla na fyzické i psychické úrovni. Rozšiřuje se zastoupení
wellness produktů a přípravků pro aromaterapii, relaxaci, masáže, detoxikaci i celkový zdravý
životní styl. Jejich pestrá nabídka na stáncích
je zárukou, že návštěvníci mohou všemi smysly vyzkoušet, vcítit se a nalézt ten „svůj“ zázrak
přírody pro své domácí užití, přípravky se stávají
cílem nákupu pro lékárny, drogerie i voňavé obchůdky s bioprodukty a aromaterapií.
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S nastupujícím jarem přicházejí nové trendy
v líčení, účesech i módě. Na veletrhu je budou
prezentovat přední vizážisté, stylisté i kadeřníci. Návštěvníci uvidí „Rococo” fotomake-up
znamenité Štěpánky Podroužkové, mohou se
nechat inspirovat pracemi finálových týmů soutěže „Creative image team“ na téma “Splash of
Color” pod vedením úžasného vizážisty Pavla
Bauera. Soutěž bude doplněna módní přehlídkou ve spolupráci s TOP-kadeřnicí Romanou
Topinkovou. Nebudou chybět další kadeřnické
osobnosti jako Honza Špilar, tým Honzy Hlaváčka, Daniela Hejtmánková či tým Karlínského
učiliště, k zážitkům bude patřit fashion show
týmu holešovických oděvních návrhářů. Líčení,
účesy a body painting ve stylu ‘Mystic Gothic”
bude opět plné svěžích nápadů oživujících pro
nás tajemné středověké téma. Soutěžit se bude
v nail artu, manikúře, tip-boxech, v prodlužování vlasů i řas. Každoročně očekávanou pomyslnou „třešničkou“ bude opět defilé českých

miss v módní přehlídce butiku Fashion Island
i návštěvy známých mediálních osobností.
Wellness, fitness i zdravý životní styl se stává
jednou ze „stars“ veletrhu. Kromě kvalifikovaných ukázek a nabídek školení relaxačních
a rekondičních masáží i fyzioterapie budou vystavovatelé prezentovat komplexní beauty-wellness péči, diváci opět uvidí přehlídku krásných
těl v soutěži věnované naturálnímu fitness.
V saloncích bude program zaměřen na péči
o nohy, regeneraci, wellness, saunování, aromaterapii, přírodní péči při použití éterických
olejů, celostní přístup v kosmetické péči a prevenci Partnery i účastníky veletrhu budou opět
nejvýznamnější oborová sdružení: Unie kosmetiček, sdružení pro kosmetiku PROKOS, Česká
podiatrická společnost, Asociace pracovníků
v regeneraci, Česká asociace saunérů, Česká
asociace wellness, Asociace českých aromaterapeutů, Česká aromatická společnost a další.

https://facebook.com/dermaRevue/

Dehydrovaná pleť?

Kolagénová kúra, ošetrenie
s prírodnou zelenou maskou

firemné informácie

Povädnutá pleť?

CO2 laser, Erbium glass
laser, IPL, Exilis Elite

Zanesená pleť?

Čistenie s AHA
kyselinami, Hydrafacial

Mimické
vrásky?
Botulotoxín

Kruhy pod očami,
nevýrazné líce kosti?
Kyselina hyalurónová

Pigmentové fľaky?

Vrásky?

Nevýrazná
brada, úzke pery?

Kyselina hyalurónová,
CO2 laser, Erbium glass
laser, Exilis Elite

Kyselina hyalurónová

Trápia Vás vrásky? Máte problémy s pleťou?
Kde nás nájdete?

Drotárska 19/B, 811 02 Bratislava, Dohnányho 12, 821 08 Bratislava, Beňadická 5, 851 06 Bratislava
kontakty (pre všetky prevádzky): 0905 619 734, 0911 619 734, 02/6241 3461

web: WWW.LSTYLE.SK e-mail: LSTYLE@LSTYLE.SK

Obdarujte svojich blízkych nápaditými darčekmi od AVONu!
hľadáte vhodný vianočný darček pre výnimočnú osobu vo vašom živote? Inšpirujte sa bohatou ponukou obľúbených výrobkov od spoločnosti AVON Cosmetics a prekvapte svojho
partnera, mamu, sestru či kamarátku krásnym a nápaditým darčekom.

Vyživujúci telový krém
s bambuckým maslom
Objem: 200 ml
Bežná cena: 13,50 €

Pre tých, ktorí hľadajú luxus, je tým
pravým vyživujúci a hydratačný krém
s africkým bambuckým maslom. Navyše
je zabalený v luxusnom darčekovom
balení.

Voňavý kúpeľ
Sprchovací gél a pena do kúpeľa v 1 s jablkom a škoricou
Objem: 250 ml
Bežná cena: 5,00 €
Sprchovací gél a pena do kúpeľa v 1 so slivkou a vanilkou
Objem: 250 ml
Bežná cena: 5,00 €

DErma revue 4/2017

17

Akciová ponuka platí do 31.01.2018

IPL, Erbium glass
laser, CO2 peeling

https://facebook.com/dermaRevue/

firemné informácie

Príležitosť pre kozmetičky, vizážistky, nechtové dizajnérky,
manikérky a pedikérky na veľtrhu

BEAUTY® FORUM Trenčín 2018
Výstavisko Expo Center vás pozýva
na 26. ročník medzinárodného kozmetického veľtrhu BEAUTY FORUM
TRENČÍN, ktorý sa bude konať 23. –
24. marca 2018. Súčasťou veľtrhu sú
odborné súťaže určené pre nechtové
dizajnérky, manikérky, vizážistky, kozmetičky a pedikérky. Pre súťažiacich
predstavujú príležitosť, ako si rozšíriť
vedomosti, porovnať si praxou získanú zručnosť, ale aj možnosť stretnúť
sa s odborníkmi a nadviazať nové profesionálne kontakty.
Špecializovaná pedikérska súťaž
BEAUTY FOOT SLOVAKIA upriami
pozornosť na odbornú starostlivosť
o stav chodidiel a komfort chôdze.
V poradí už 13. ročník odbornej podologickej súťaže bude opäť rozdelený na dve časti – hlavná súťaž a súťaž
v špeciálnom ošetrovaní nôh, ktorá
nie je povinná. V rámci hlavnej súťaže sa môžu súťažiaci rozhodnúť pre
mokrú, suchú alebo kombinovanú
pedikúru. Zdobenie nechtov je neoddeliteľnou súčasťou finálnej úpravy
nôh, avšak nie prvotnou úlohou. Odborným garantom súťaže je Centrum
pedikúry, s. r. o.
Pre nechtové dizajnérky a manikérky pripravujeme odborné súťaže – Majstrovstvá SR v Nail Design
a Majstrovstvá SR v NailArt Trophy,
ktoré majú pre rok 2018 stanovenú
tému Náš folklór. Slovensko je krajina

s hlbokými koreňmi k svojim tradíciám. Folklór je jednou z nich a prejavuje sa v rôznych oblastiach nášho
života. Inšpiráciu môžeme nájsť všade vôkol seba – vyrezávané fujary
s pastierskym motívom, geometrické
ornamentálne maľby domov v dedinke Čičmany, dekoratívna keramika,
bohato vyšívané kroje. Úlohou súťažiacich bude počas troch hodín vymodelovať a ozdobiť nechty ľubovoľnej dĺžky na oboch rukách modelky,
tak aby vystihli danú tému. Súťaž je
rozdelená na techniku 2D a 3D.Víťazi
súťaží v Nail Design a NailArt budú
reprezentovať SR na Majstrovstvách
Európy 2018 v Mníchove.
Kozmetičky a vizážisti môžu
ukázať svoje schopnosti v rámci Majstrovstiev SR v Make-upe na tému
Miami Beach – Čas na párty. Vzhľad,
ktorý hľadáme, je farebný a predstavuje prístup k životu s nadhľadom.
Celkový outfit je cool, ľahký, svieži
a atraktívny pre tanec na tanečnom
parkete. Vidieť a byť videný – len na
tom teraz záleží. Účes je prirodzený,
šik sú veľké vlny (tzv. plážové) a na
príležitosti sa nosia vlasy vypnuté
ozdobnými sponkami a doplnkami do
vlasov. Make-up môže byť viac výrazný (tzv. večerný), ktorý láka na párty.
Používajú sa niektoré z nádherných
pastelových farieb svetoznámej Art
Deco architektúry Miamis. Nezabúdame na odtiene plameniakovoružovej

alebo oceánovomodrej na perách,
nechtoch a očných tieňoch. Víťaz súťaže postupuje na 31. medzinárodné
majstrovstvá International Masters´Award Make-up do Mníchova.
Súčasťou sprievodného programu
bude aj 4. ročník súťaže VlasyVizáž
CUP 2018, ktorá je určená pre slovenských a zahraničných kaderníkov
a vizážistov, zameraná na premenu
modelky – inšpiratívnu a kreatívnu
prácu vychádzajúcu z trendov. Súťaž
sa koná v dvoch kolách. Do výberového kola súťažiaci zašlú fotodokumentáciu premeny modelky a na jej
základe odborná hodnotiaca komisia
vyberie do finále, ktoré sa bude konať
počas veľtrhu BEAUTY FORUM TRENČÍN, dvanásť najlepších súťažných
tímov (6 študentských a 6 profesionálov).
Každá žena chce byť krásna a mať
zvodný pohľad. Predĺžiť a zahustiť
riasy modelky nadstavením 3D rias je
úlohou pre tých, ktorí sa prihlásia na
Majstrovstvá SR v predlžovaní rias.
Víťaz súťaže bude mať príležitosť porovnať svoje schopnosti aj s profesionálmi z ostatných európskych krajín
na International Lashes Trophy v Mníchove.
Podrobné informácie o veľtrhu
BEAUTY FORUM TRENČÍN 2018
sú k dispozícii na

www.expocenter.sk.
DErma revue 4/2017
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Konzultantky pre rubriku
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Časopis a všetky jeho príspevky sú
autorským dielom a podľa autorského
zákona podliehajú ochrane. Bez
vopred vyžiadaného a písomného
súhlasu vydavateľstva je neprípustné
akékoľvek rozmnožovanie či
zhotovovanie kópií časopisu ako celku,
alebo jeho častí. Nerešpektovanie
tohto pokynu môže naplniť skutkovú
podstatu trestného činu porušovania
autorských práv.
december 2017

foto: avon, pixabay.com

Náklady na toto číslo časopisu boli
uhradené z príjmov za reklamu,
ktorá je v časopise uverejnená, preto
jej objednávateľom vyslovujeme
poďakovanie.

NOVINKA:
Contractubex® Intenzívna nočná náplasť
Novinka pre všetkých, ktorým záleží na diskrétnej jazve.

Rozdiel je v Contractubexe

Bez.

S.

zabraňuje tvorbe nadmerného jazvového tkaniva
reguluje proces tvorby jazvy
zmäkčuje jazvu a zlepšuje jej hladkosť a farbu
účinne pôsobí počas noci, kedy je proces regenerácie najaktívnejší

Contractubex® Intenzívna nočná náplasť obsahuje tekutý cibuľový extrakt a alantoín. Zdravotnícka pomôcka.
Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa so svojim lekárom či lekárnikom!
Dostanete v lekárni bez receptu.

DESITIN Pharma, s.r.o., Trojičné nám.13, 821 06 Bratislava
desitin@desitin.sk, www.desitin.sk
tel./fax: 02/5556 3810

nícka pomôcka
vyvinutá
na remineralizáciu
Zdravotnícka
pomôcka vyvinutá
na remineralizáciu
kturalizáciu
nechtov postihnutých
a reštrukturalizáciu
nechtov postihnutých
máciou, malformáciou,
lámavosťou
a lokálnou
bolestivosťou
lámavosťou
a lokálnou
bolestivosťou
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Skrátený návod na použitie:
lak SILILEVO®,
na nechty
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návod na použitie:
lak na nechty
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Spôsob použitia:
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sa deň
nanáša
každý
deňana
čisté a nechty.
suché nechty.
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