23. MARTS
11:00 – 19:00 – IZSTĀDES

1. DIENAS

SEMINĀRI
11:00 – 14:00 – JANSSEN
Vispārēja programma par Janssen kosmētiku un demonstrācija. Programmā iekļautās
profesionālās lietošanas produkti - plastificējošas maskas no aļģiem, kolagēni, matrigēli,
koncentrāti.
Līnijas kas paredzētas dažādu problēmu risināšanai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DRY SKIN – Līnija sausai ādai
SENSITIVE SKIN – Līnija jūtīgai ādai
OILY SKIN - Līnija taukainai ādai
COMBINATION SKIN — Līnija kombinētai ādai
DEMANDING SKIN — Nogurušai, stresa pakļautai ādai
FAIR SKIN — Līnija ādai ar pigmentāciju
SKIN REGENERATION — Ādas atjaunošana terapija sievietēm pēc 40+ ar fitoestrogēnu
ALL SKIN — Līnija visiem ādas tipiem
Dr.ROLAND SACHER — Luksus līnija ar izsmalcinātu sastāvu: kaviārs, magnolija, pērles
JANSSEN ORGANICS — Bioloģiska kosmētika ar dziļu iedarbību

Ierakstīšanas pa tālr. 26534751 , 20040041, 26327397
14:00 – 19:00 – GIGI
Semināru vada Starptautiskais treneris no kompānijas GIGI (Izraēla) paramedicīnas
kosmetoloģijas akadēmijas pasniedzēja Svetlana Smolansky.
1. Mūsdienīgu ārējas iedarbības ārstnieciskie preparāti, kas paredzēti taukainas un
problemātiskas adas ārstēšanai un profilaksei, izmantojot preparātus GIGI.
2. Moderna tehnoloģija kas aizkavē ādas novecošanas procesu. Peptīdu izmantošana un
nanotehnoloģiju emulsijas, izmantojot preparātus - Recovery, New Age, Oxygen.
PREZENTĀCIJA QUADRO TIME MACHINE! NAV ANALOGU!
Ekskluzivitāte un efektivitāte! Izgudrojums no GIGI Cosmetic Laboratorijas, kas garantē
redzamo rezultātu pēc pirmās procedūras. Mašīnas QUADRO noslēpums slēpjas 4-tru
ekskluzīvajos neinvazīvos medicīnas tehnologijās. Mezoterapija bez adatām! Tā ir pavisam
jauna metode, kura ļauj paātrinat aktīvo preparatu ievadīšanu dziļajos epidermas slāņos.
Četru procedūru kombinācija vienā aparātā:
•
•
•
•

DINAMISKAIS GĀZES-ŠĶIDRUMA PĪLINGS
ELEKTROMEZOPORĀCIJA
VAKUUMA SPRAY
Y-IONOLIFTINGS

Lūdzam uz semināru iepriekš pieteikties.
Tel/Fax (371)-67374803, (371)-66013939, LMT-26327397, 29220271, Tele2-20040041.

14:00 – 19:00 - BALTIC COSMETIC HOLDING
Programmā: Kas ir GUINOT, iespējas salonā.
GUINOT sejas procedūru pārskats – Hydradermie DUBULTĀ JONIZĀCIJA Procedūras pārskats un demonstrācija. Augstas efektivitātes procedūra sejas ādas uzlabošanai ar
jaunākās paaudzes tehnoloģiju un želejveida serumiem dziļākai un ātrākai aktīvo vielu
ievadīšanai ādā. Muskuļu fitness – drenāža un stimulācija, lai paceltu sejas ovālu, uzlabotu ādas
struktūru, atjaunojot epidermu un nostiprinot ādu. GUINOT jaunums – efektīva, ātra un
ekonomiska epilācija. Procedūras pārskats un demonstrācija. Maiga liekā apmatojuma
likvidācija ar remdeniem sveķiem, kas nesatur kolofoniju. Sveķu sastāvā esošās neilona
šķiedras aptver katru individuālo matiņu, kad robotā spātula slīd tiem pāri, tādā veidā izraujot
matiņu ar sakni. Sveķi nepielīp pie ādas. Uzklājot sveķus, neveidojas ādas un elpceļu reakcijas,
nav apdegumi, nejūt diskomfortu, kas saistīts ar augstu temperatūru. Rezultātā āda ir maiga un
brīva no ieaugušo matiņu apsārtuma uz ādas, kājas ilgāk saglabājas gludas.
Informācija pa tālr. 29537339 , 26534751.
MŪSU VIESI
16:00 – 16:30

Modes teātris „SPEKTRS” Varavīksnes centrā
horeogrāfs L. Tihonovs

16:30 – 17:00

Dējas studija „STOPE-TIME” vadītājs A. Lukša

17:00 – 17:30

Modes teātris „SPEKTRS” Varavīksnes centrā
horeogrāfs L. Tihonovs

17:30 – 19:00

Dējas studija „STOPE-TIME” vadītājs A. Lukša

vadītāja A.Ozoliņa,

vadītāja A.Ozoliņa,

24. MARTS
10:00 – 18:00 - IZSTĀDES 2. DIENAS
12:00 – 15:00 – ESTEL(DABLD)
SEMINĀRI
Vineta Felberga - Estel tehnologs un konsultants Latvijā.
Strādā par markas Estel tehnologu 5 gadus, 2 reizes gadā iziet apmācību Estel akadēmijā SanktPēterburgā.
2011. gada novembrī izstādē Baltic Beauty kopā ar citiem tehnologiem vadīja tehnisko
meistarklasi uz Rudens/Ziemas 2011-2012 “ESTEL Boutique BURŽUA” kolekcijas bāzes.
Saturs: reālā laika režīmā tehnologi iepazīstinās ar galvenajiem “FREE ART”
Pavasaris/Vasara 2012 kolekcijas tēliem četros novirzienos: Street style, Folk style, Grunge
style и High-tech style. Kolekcijas pamatideja ir – mūžīgā sievišķība, kurā seksualitāte ir
nepieejama. Tajā sieviete ir īpaša, viņa ir mākslas darbs. Viņa ir apburoša, izglītota,
ultramoderna un provokatīva.
12:00 – 19:30 - KLAPP
12:00 – 17:30 – Olimpiskā centra konferenču zālē – semināri kosmetologiem par sekojošām
tēmām:
• Anti Aging – sejas pretnovecošanas kopšanas kurss;
• Repagen® Anti Aging — tas ir “Ferrari” starp KLAPP pretnovecošanās produktiem;
• Tehnoloģiski visattīstītākie komponenti viena sērijā;
• Visiem, kas vēlas tūlītēju rezultātu;
• Visu, ieskaitot dziļos ādas slāņu, stimulācija.
• Sejas masāžas МКМ tehnika. МКМ ekstremālā liftinga procedūra ir kombinācija no
īpaša veida intensīvas muskulatūras un saistaudu masāžas ar speciālu preparātu
pielietošanu. МКМ — Contour-Lift — tā ir modelējošās masāžas tehnika ar momentālu
liftinga efektu. Pretnovecošanās procedūra, kuras kopējais rezultāts ir pielīdzināms
plastskajai operācijai. Jau pirmajā procedūras etapā ir skaidri redzams rezultāts –
izlīdzinās grumbas gar degunu, muti un uz pieres, kā arī grumbas ap acīm. Izzūd
pietukums un atjaunojas ādas apjoms, sejas lejas daļas āda kļūst stingrāka;
• Relaksācijas procedūras ķermenim “Ajur Veda”. “Ajur Veda” ko piedāvā firma KLAPP
- ir simbioze starp Ceilonas ajurvedas zinātni par dziedināšanu kombinācijā ar
jaunākajām zināšanām mūsdienu kosmētikas pasaulē. Austrumu gudrība un rietumu
valstu prasīgums saplūst vienā veselā, kas dod mūsu klientiem pilnīgu reklasāciju mūsu
skaistuma salonos.
Pārtraukumos – kafijas pauze, kā arī “KLAPP” produkcijas apskats un pārdošana.
17:30 - 19:30 – Olimpiskā centra konferenču zālē — informatīvi-konsultatīva tikšanās visām
sievietēm, kuras rūpējas par savu skaistumu un veselību.

Šeit Jūs PILNĪGI PAR VELTI individuāli saņemsiet informāciju par to, kā pareizi kopt savu
ādu, kā risināt dažādas problēmsituācijas, kā pareizi iegādāties kosmētikas līdzekļus veikalos,
par jaunumiem kosmetologijā u.c.
Abus pasākumus vadīs ārste dermato-kosmetoloģe, starptautiska mēroga specialiste
kosmetoloģijas jomā «WELNESS SPA» speciāliste – IRINA SEHOVA, un kosmetoloģe ar 17
gadu pieredzi, starptautiskā kosmetoloģijas trenere, Krievijas kosmetologu konkursa žūrijas
locekle — ANNA RUBINŠTEINA.
Iepriekšēja pierakstīšanās skaistuma salonā-veikalā «ELNA»
pa tālruņiem: 29537339 , 654 23057, 26534751.
Diemžēl vietu skaits ir ierobežots

KINETICS
13:00 - SHIELD Gel Polish.
14:00 - Express franču manikīrs.
15:00 – Sezonas laku tendences NEON.
MŪSU VIESI
12:00 – 12:20

Austumu deju skola Malika

12:30 – 13:00

Modes teātris „SPEKTRS” Varavīksnes centrā, vadītāja A.Ozoliņa ,
horeogrāfs L. Tihonovs

13:00 – 13:20

Austumu deju skola Malika

13:30 – 14:00

Modes teātris „SPEKTRS” Varavīksnes centrā, vadītāja A.Ozoliņa ,
horeogrāfs L. Tihonovs

14:00 – 14:20

Deju klubs «Juventa» Tatjanas Lapkovskas vadībā

14:20 – 14:30

Modes teātris „SPEKTRS” Varavīksnes centrā, vadītāja A.Ozoliņa ,
horeogrāfs L. Tihonovs

14:30 – 15:00

Šovs no FITNES CENTRS

15:00 – 15:20

Deju klubs «Juventa» Tatjanas Lapkovskas vadībā

15:20 – 15:30

Modes teātris „SPEKTRS” Varavīksnes centrā, vadītāja A.Ozoliņa ,
horeogrāfs L. Tihonovs

15:40 – 16:00

Deju klubs «Juventa» Tatjanas Lapkovskas vadībā

25.MARTS
10.0. – 16.00. – IZSTĀDES 3. DIENAS
SEMINĀRI
11.00. – 17.00. – HALA SCHEKAR CORPOTION LATVIA
IZSTĀDES AKCIJAS IETVAROS PIEDĀVĀ DIENAS SEMINĀRU
Epilācijas iemaņu apgūšanai profesionālam darbam ar Hala Schekar® Orientālo cukurpastu
un Hala Schekar® enzīmu kompleksu Vācijā praktizējoša profesionāļa vadībā.
Veiksmīgi absolvējot semināru tā dalībnieki saņems
INTERNACIONĀLU SERTIFIKĀTU.
Semināra norise:
• TEORIJA
• Par epilāciju, apmatojuma veidiem un augšanu, Orientālās cukurpastas priekšrocībām un
konsistencēm, ilgstošu apmatojuma redukciju,
• Enzīmu kompleksu u.c. produktiem, darbu ar klientu. PAUZE.
• PRAKSE
• Epilācijas pirms- un pēcapstrāde, apakšstilbu, ceļgalu un padušu epilācija ar Orientālo
cukurpastu pielietojot īpašu uzklāšanas un noņemšanas metodi. PAUZE.
• PRAKSE
• Sejas, virslūpas, zoda, ausu, deguna, uzacu un bikini Epilācija ar Orientālo cukurpastu.
• DIENAS SEMINĀRS + Starter komplekts izstādes laikā (akcijas cena) - 149,- LVL
Tuvāka informācija par Semināru ruta.alaine@arcor.de ,tālr. 29537339 , 26534751,
Izmantojiet IZSTĀDES AKCIJU!
Iegādājieties Hala Schekar® produktus par iepazīšanās cenām!

12.00. – 16.00. – KLERS SERVISS
Inovatīvās tehnoloģijas ātrai peļņai.
• Know-how griezumu veidošanas tehnoloģijās – griezumi uz bumbām. 3 bumbu
novietošanas pamatshēmas kā rezultāts ir 6 populāri un ikdienišķi griezumi tikai 10
minūtēs.
Ekspres krāsas Botanic – turam 10 minūtes + 100% nokrāsoti sirmie mati.
Matu брондирования tehnoloģija, 3D matu krāsošana.
• Vakara frizūru kolekcija «Eņģeļi».
• Keratīns bez formaldohīda Flash, Miracle – iespējams izmantot gan mājas apstākļos gan
profesionāli
• Dabiskās matu krāsas uz olīveļļas un zaļās tējas ekstrakta bāzes Сolor Oil (INOA L’oreal
analogs).

Semināru vada:
Nataļja Misiņa – Latvijas čempione kāzu frizūru veidošanā, Dolores akadēmijas modelētāja,
mācību centra Klērs Studija mākslinieciskā direktore, matu pieaudzēšanas eksperte;
Linda Rozenberga – Nuance, Baxter, Nirvel, Mon Platin, Tahe tehnoloģe, matu pieaudzēšanas
eksperte, visu veidu matu ārstēšanas un atveseļošanas eksperte, mācību centra Klērs Studija
pasniedzēja;
Tamara Jacukeviča – Latvijas čempione matu griezumu un vakara frizūru veidošanā, 4
pasaules
čempionātu
dalībniece,
mācību
centra
Klērs
Studija
pasniedzēja.
Biļetes
(cena
5,Ls
+
PVN
22%)
ir
jāiegādājas
IEPRIEKŠ.
Semināra beigās tiek izsniegti diplomi.
Papildus informācija pa tālruņiem: 67290007, 65438887, 27547044, 22085750
vai mājas lapā www.frizieris.lv
Seminārs tiek vadīts uz Nuance, Baxter, Nirvel, Mon Platin, Tahe kosmētikas bāzes.
MŪSU VIESI
10.00. – 12.00

Austrumu deju skola Malika ( meiteņu grupa)
Deju klubs «Juventa» Tatjanas Lapkovskas vadībā
Bērnu Karate grupa ŠOTOKAN
Bērnu vingrošanas grupa

12.00 – 15.00

Dēju studija „STOPE-TIME” vadītājs A. Lukša (master-klass)

PALDIES, KA BIJĀT AR MUMS !!!

