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10 
vzdělávacích 
sekcí 

100 odborníků z Polska, 
Velké Británie, Španělska, Kanady, 
Ukrajiny, Francie, Itálie, USA

220 vystavovatelů, 
nejlepší firmy  
z oboru beauty

9000 m2 
výstavní plochy

600 značek z Polska  
a ze světa, veletržní premiéry  
a výhodné nabídky

90 90 přednášek 
a praktických ukázek 
během 2 dnů

Více informací: 

www.lne.pl             LNEpolska           lne_polska          aplikacjaLNE

Inspirujeme  
   profesionály!

Kongres a Kosmetologický veletrh LNE je nejdůležitější vzdělávací a vele-
tržní událostí v Polsku, koná se dvakrát v roce v Krakově. Je to mezinárodní 
platforma pro sdílení zkušeností a aktuálních znalostí z oblasti pokročilé 
péče, nových technologií, estetických zákroků a odborných služeb, jako 
např.: podologie, permanentní make-up, stylizace nehtů a řas. Přednášející 
na Kongresu LNE jsou prvotřídní polští a světoví odborníci s dlouholetou 
praxí v oboru beauty a také trenéři obchodních dovedností, kteří se podělí 
o své recepty na úspěch.
Účast na Veletrhu LNE není jen příležitostí k poznání nejlepších značek 
profesionální kosmetiky (více než 220 vystavovatelů), ale také k navázání 
nových obchodních kontaktů.
Kongres a Veletrh LNE – nová perspektiva pro Tvé beauty podnikání.



VZDĚLÁVACÍCH 
SEKCÍ10

SEKCE KOSMETOLOGIE  
V PRAXI 
Premiéra ukázek některých zákroků

Inspirujeme  
   profesionály!

SEKCE PERMANENTNÍ  
MAKE-UP

SEKCE ESTETICKÉ  
TRICHOLOGIE

SEKCE PODNIKÁNÍ  
a osobní rozvoj

SEKCE EDU  NOVINKA 

první kroky v podnikání  
v oboru beauty 

SEKCE PODOLOGIE
rentabilní ordinace   NOVÁ RECEPTURA 

HLAVNÍ SEKCE
• Advanced beauty  NOVÁ RECEPTURA 
• Vlastní praxe hi-tech / péče  NOVÁ RECEPTURA 
• Trend reports

SEKCE MEDICAL BEAUTY
soustředění na praxi   NOVÁ RECEPTURA 

omezený počet míst: 300

SEKCE STYLIZACE:
nails & lashes  NOVINKA 

SEKCE STYLIZACE:  
make-up

+  MASTERCLASS certifikované dílny

Poznej inovativní produkty oboru beauty 

Vítěze oznámíme v sobotu ve 13:00 v lobby

Srdečně zveme!

Osmý ročník soutěže  
INOVACE KONGRESU  

A VELETRHU LNE



VZDĚLÁVACÍ SEKCE:

HLAVNÍ SEKCE

MEDICAL BEAUTY

PODNIKÁNÍ A OSOBNÍ ROZVOJ

PODOLOGIE

PERMANENTNÍ MAKE-UP

ESTETICKÁ TRICHOLOGIE

EDU: první kroky v podnikání v oboru beauty

KOSMETOLOGIE V PRAXI

STYLIZACE: Nails & lashes

STYLIZACE: Make-up

VELETRH

ÚČASTNÍK

 ŽÁK

VSTUPENKA
1 den

20 zł / 30 zł*

20 zł / 30 zł*

120 zł / 150 zł*

96 zł / 150 zł*

190 zł / 220 zł*

PŘEDPLATNÉ
2 dny

PŘEDPLATNÉ
2 dny 

+ Medical beauty**

AKČNÍ CENY POUZE DO 4. LISTOPADU
* ŘÁDNÉ CENY OD 5. LISTOPADU
** Omezený počet míst k sezení Medical beauty: 300

Aplikace LNE
kongresový pomocník  
ve Tvém telefonu!

       NAJDEŠ V NÍ:

   vstupenku/předplatné na Kongres a Veletrh LNE - nemusíš vstupenku/
předplatné tisknout, stačí, když ji ukážeš v mobilu na recepci 

    stánky oblíbených firem - využij virtuální mapu veletrhu, které Tě  
jednoduše zavede k cíli

   rozvrh přednášek - vytvoř si vlastní vzdělávací plán tím, že označíš  
přednášky, které jsou pro Tebe zajímavé

www.aplikacja.lne.pl

4 Podmínky účasti



místnost Lvov (Lwów) 
210 míst

HLAVNÍ  
VCHOD

VCHOD PRO VYSTAVOVATELE  
A PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
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místnost Budapeszt A
200 míst

místnost B
70 míst

místnost Paříž 
(Paryż) 

1000 míst

místnost  
Vídeň (Wiedeń) 

300 
míst

místnost Bratislava 
(Bratysława) 

500 míst

místnost Praha (Praga) 
120 míst

sekce:
estetická trichologie

permanentní make-up
EDU m

as
te

rc
la

ss
sekce:

medical beauty
podologie

sekce
stylizace: 

nails & lashes
make-up

sekce:
hlavní

podnikání  
a osobní rozvoj

sekce
kosmetologie 

v praxi

sekce
kosmeto-

logie  
v praxi

VELETRH
HALA WISŁA:

• péče
• kosmetické přístroje

VELETRH
HALA DUNAJ:

• manikúra / pedikúra
• podologie
• make-up 
• permanentní make-up
• stylizace řas

Virtuální mapu veletrhu najdeš v aplikaci LNE

5Orientační plánek Kongresu a Veletrhu



MÍSTNOST PARYŻ 

Hlavní  
sekce

10:05-10.25 TREND REPORTS
Krása ve tvých rukou – silné stránky povolání 
kosmetičky a kosmetologa očima francouzských 
odborníků na trh.
Laure Jeandemange, Michele de Lattre (Francie)  
Speciální host 

10:25-11:10 VLASTNÍ PRAXE
Panel: Má vybraná technika – s čím ji spojuji: 
mikrojehličková RF, karboxiterapi, kyslíkovo-vodní 
peeling.
Hanna Dolecka, Ewa Wasiak, Katarzyna Bołądź  
moderátor: Agnieszka Gomolińska

11:10-11.40 TREND REPORTS
Sustainability – nová doba v oboru beauty.
Dr n. med. mgr farm. Antoni Gwardys

11:40-12.20 ADVANCED BEAUTY
Panel: Mikrojehličky: odpověď na imunitní 
problémy kůže. 
Joanna Bieniek, Agnieszka Gomolińska

12.20-13.00
Vzdělání v oboru beauty – změny, výzvy a nové 
možnosti a potřeby trhu. 
Ewa Loga-Skarczewska, 
dr n. chem. Sebastian Grzyb, Marek Hajduczenia

Pokračování sekce EDU v místnosti Lvov 
(Lwów) v 15:00

16:30-17:15
Tenká červená čára – péče o vlastní hranice  
v profesních vztazích podle metody Nenásilná 
komunikace. 
Małgorzata Piotrowska

17:15-18:00
Od teorie k praxi – prodej v kosmetickém 
salonu. 
Marek Hajduczenia

15:00-15:40 ADVANCED BEAUTY
Anatomie nelže – anatomické předpoklady  
a možnosti a výsledky estetických zákroků. 
Dr n. med. Paweł Piątkowski

15.40-16.30 ADVANCED BEAUTY
Mikroflóra, zdraví a stav kůže. 
Dr Whitney Bowe (USA), wideowykład. Marta Zielińska

K

K

MÍSTNOST BRATYSŁAWA 

sekce 
Stylizace: nails & lashes

10:00-10.45
Horký trend ve stylizaci řas: „efekt Kim”. 
Patrycja Filar

10:45-11.30 
Dokonalost a bezpečí, aneb profesionální  
a krásné řasy.
Zofia Jasińska – speciální host sekce

11:30-12.15 
Laminace řas a stylizace obočí – technické 
aspekty, metodologie práce, nejčastější chyby.
Eliza Moczydłowska, Sylwia Zduńczyk

12.15-13.00 
Zákonitosti a chyby v aplikaci řas a v péči 
představené metodou zobrazení elektronové 
mikroskopie.
Ewa Kilian-Pięta

15.00-15.45
Manicure fashion – horké trendy z módního 
mola.
Karen Louise Embury (UK) – speciální host sekce

15.45-16.30
Na oběd k nehtové stylistce, aneb tajemství 
expresní manikúry.
Małgorzata Kruś (Allepaznokcie)

16.30-17.15
Technická dokonalost ve stylizaci nehtů  
– fréza. Ideální nástroj ve správných rukou.
Igor Czernata (Ukrajina)

17.15-18.00 
Bezpečnost produktů pro stylizaci – fakta  
a mýty okem vědců. 
Dr inż. Marta Pawłowska, Izabela Papka

KK BMÍSTNOST WIEDEŃ 

sekce 
Podologie

10.15-11.00
Žena v salonu – psychologické aspekty 
komunikace.
Daniel Abratkiewicz w rozmowie z Anną Groblińską

11.00-11.45
Dospělá žena. Stádia nejčastějších případů: 
vbočený palec, kuří oko, puchýře, prevence.
Ukázka PZP live.
Katarzyna Kłosińska

11.45-12.30
Podologické problémy těhotných žen  
– zarůstající/kroutící se nehty, ukázka  
aplikace špony.
Adrian Arkada

12.30-13.00 
Diskusní panel s lektory sekce.

15.00-16.00 
Použití PDO nití a kosmetických nástrojů  
při zákrocích modelování postavy.
Dr Maria Tryfonova (Ukrajina)

16.00-17.00 
Jehličková, mikrojehličková a bezjehličková 
mezoterapie – indikace, kontrindikace,  
léčebný protokol, spojované terapie.
Dr n. farm. Wioleta Jankowiak

17.00-18.00 
Volumetrie v novém pohledu – trendy  
a techniky. 
Dr Zbigniew Leśniowski

K+

K+

K+K+

sekce Podnikání  
a osobní rozvoj

sekce 
Medical beauty

13.00-15.00 ČAS NA NÁKUPY A OBCHODNÍ JEDNÁNÍ

K+
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MÍSTNOST LWÓW

sekce
Estetická trichologie

10.00-10.30 
Autoimunitní nemoci v oblasti vlasové pokožky  
– diagnostika a dělení.
Ewelina Szendzielorz

10.30-10.50  
Nejnovější autologní terapie v trichologii  
a nebezpečí spojená s autoterapií – vlastní 
pozorování.
Lek. med. Rafał Berner

10.50-11.10 
Kvalifikace klienta pro invazní zákrok  
v oblasti vlasové pokožky. Správné makro-  
a mikroskopní hodnocení.
Ewelina Cywińska

11.10-11.30 
Role a působení vybraných účinných látek pou-
žívaných v trichologických terapiích.
Anna Mackojć

11.30-11.50 
Procedury v trichoskopní diagnostice.
Martyna Pobuta

11.50-12.10 
Význam protilátek v diagnostice trichologické-
ho pacienta.
Dr n.med. Marta Bednarek 

12.10-12.30 
Použití metod nechirurgického doplnění vlasů  
v těžkých lékařských případech.
Lek. med. Konrad Szymczak

12.30-13.00
Zkroucená kůže temene (Cutis Verticis Gyrata) 
– vzájemný vztah mezi příznaky a nemocí. 
Akromegalie. Lékařský nebo estetický pacient?
Kinga Estera Jach-Skrzypczak

K

K

K MÍSTNOST PRAGA

sekce 
Kosmetologie v praxi

9.45 LART Supreme
Nejrychlejší titanová manikúra na světě? 
Aplikace LART Supreme krok za krokem během 
30 minut!
Magdalena Koral, Kateryna Maiorova (Ukrajina)

10.30 Janssen Cosmetics
Regenerace kůže po zákrocích v rámci estetické 
kosmetologie.
Aleksandra Czarnota

11.15 Mediderma 
Synergie působení TCA s kyselinou ferulovou, 
salicylovou a vitamínem C v boji se stárnutím 
pokožky vlivem světla a zabarvením.
Dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka

12.00 Bielenda Professional
Úspěch má nízké pH – účinné terapie s použi-
tím speciálních kyselinových směsí.
Justyna Dziura

12.45 Farmona Professional
Regenerace kůže a inovativní lifting obličeje 
FAR-X / Farmona Professional.
Dr Magdalena Niewęgłowska, mgr Anna Chmielarz

13.30 Mesoestetic i Exuviance
EYE love you: zamiluj si zákroky Urgo Aesthe-
tics v okolí očí. NOVINKA! Mesoestetic Global 
Eyecon – profesionální léčba odstraňující  
nedokonalosti kolem oka, spojující peeling  
a mikrojehličkovou mezoterapii.
Monika Nitecka

14.15 Rhea Cosmetics
Rhea Cosmetics, nový přístup k péči, „šité na 
míru”, veganské, hi-tech.
Gianmarco Alfonso (Itálie)

15.00 Environ
Jediná bezpečná kosmeceutika po vpichování 
– Environ. Maximální povzbuzení růstových 
faktorů.
Kamila Słówko

15.45 Mokosh Cosmetics
Vlastní značka kosmetiky je důležitým  
stavebním prvkem hodnoty spa.
Anna Rutkowska-Didiuk

16.30 ITP. S.A.
Mesotransduction® – neinvazní uvnitřbuněčná 
technologie zajišťující přirozené působení 
anti-aging.
Laurent Malbert (Francie)

KMÍSTNOST BUDAPESZT A

sekce 
Kosmetologie v praxi

9.45 Allpresan®

Použití profesionálních přípravků v podobě pěny 
Allpresan® v kontextu přípravy a dokončení 
podologického ošetření – case study.
Dariusz Muskała

10.30 Aquapure
Aquapure – moderní odpověď na kožní problé-
my. Spojení vakuového hydropeelingu  
s aplikací aktivních látek s čistícím, zvlhčujícím, 
omlazujícím a antioxidačním působením.
Weronika Pióro

11.15 ITP S.A.
Spolupráce hi-tech kosmetologa a dermatologa 
v centru estetické medicíny.
Dr Bartosz Pawlikowski

12.00 swederm®

Člověk, příroda a organické novinky swederm®.
Beata Kulbikowska

12.45 Arosha
Arosha Pro Barrier – loupání pokožky  
a regenerace mikroflóry.
Jolanta Gajda

13.30 dottore cosmeceutici
Fotoprotekce po celý rok – ochrana před UV  
a BlueLight. Fakta a mýty.
Dr Waldemar Jankowiak

14.15 Dermaquest
Dýňový peeling – krotitel pleti s akné.
Paulina Śmiech-Mełgałw

15.00 Hidrex®

Nadměrné pocení – elektrizující boj se  
stydlivým problémem.
Dawid Tomaszewski

15.45 Larens Professional
Růstové faktory – průlom v estetické medicíně  
a kosmetologii.
Mgr farm. Katarzyna Adamiak

16.30 Ekert.pl
Vydělávej více na inovativních produktech 
světové značky, která je 40 let na trhu.
Małgorzata Ekert 

K+

K+

K+ K+

sekce EDU  První kroky  
v podnikáni beauty

15:00-15.40 
Beauty podnikání okem majitelky salonu.
Katarzyna Bołądź

15.40-16.30
Panel: Specializace – můj recept na úspěch.
moderátor: Ewa Loga-Skarczewska (speciální host), 
Kamila Koziara, Agata Zejfer

16.30-17.15
Velké možnosti, malý rozpočet, aneb jak uplat-
ňovat účinné nástroje online propagace  
a nevydávat na to jmění. 
Monika Osuch

13.00-15.00 PŘESTÁVKA

SEKCE DOSTUPNÁ PRO MAJITELE PŘEDPLATNÉHOK

SEKCE DOSTUPNÁ PRO MAJITELE VSTUPENKYB

SEKCE DOSTUPNÁ PRO MAJITELE PŘEDPLATNÉHO + MEDICAL BEAUTYK+
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MÍSTNOST PARYŻ

Hlavní  
sekce

10.00-10.45 INSPIRANČÍ PŘEDNÁŠKA
Jak mít úspěch bez sebejistoty?
Magdalena Malicka

10:45-12.00 ADVANCED BEAUTY
Panel: Peeling a mezoterapie v praxi  
– multipotenciál v péči. 
Karolina Sobczyńska-Bartos,  
dr Carlos Aznar (Španělsko) – Speciální host

12.00-12.30 VLASTNÍ PRAXE
Termoliza v kontextu moderních revitalizačních 
zákroků. 
Hanna Dolecka

14.00-14.50 
VLASTNÍ PRAXE HI-TECH
Projekt epilace. 100% možností laseru.  
Minimální riziko, 0% komplikací.
Anna Filip, dr Magdalena Rogóż

14.50-15.35 VLASTNÍ PRAXE
Laboratorní diagnostika a doplňky v kosmeto-
logickém salonu. 
Agata Zejfer

15.35-16.20 
PODNIKÁNÍ A OSOBNÍ ROZVOJ
Kolik to stojí, aneb jak ohodnotit zákroky  
v salonu? 
Anna Tafelska

K K MÍSTNOST BRATYSŁAWA

sekce 
Stylizace: make-up

10.00-10.45 
Rock’n’Glow, tedy lesk ve výrazném vydání. 
Sebastian Gradzik

10.45-11.30 
Strobing na všední den a na červený koberec. 
Magdalena Atkins

11.30-12.30 
Jen klid, je to pouhá iluze!  
Kreativní make-up show.
Mimi Choi (Kanada) Gość specjalny LNE i firmy Kryolan

14.00-15.00 
Glamour make-up v přirozeném vydání.  
Mitya Hrybko (Ukrajina)

15.00-16.00 
Trendy na sezónu podzim-zima.  
Natalia Gustaw a Sephora Pro Team. 
Natalia Gustaw

K BMÍSTNOST WIEDEŃ

sekce 
Podologie

10.00-11.00
Obchodní strategie v oboru podologie. Co vzít 
v úvahu, aby podnikání v pedikúře/podologii 
nebylo jen zdrojem životního uspokojení, ale 
také financí.
Ewa Bielecka

11.00-11.45 
Z podologické praxe: seniorky v salonu. Jak 
postupovat v případě hypertrofie ploténky, 
praskající paty nebo suché kůže?
Anna Pawełczyk-Klimaszewska

11.45-12.30 
Je sport zdravý pro chodidla? Rozdíl v přístupu  
k aktivní pacientce na příkladech se zohledněním 
subunguálního hematomu, vytrženého nehtu 
a odřenin. 
Andrzej Piotrowski

K+ K+ K+

14.00-15.00  
Pokročilá péče: mezoterapie a hloubkové 
peelingy – vlastní zkušenosti.
dr Carlos Aznar (Španělsko) – Speciální host

15.00-16.00
Total Concept of Beauty. Korekce a omlazení 
obličeje ve „třech vrstvách” pomocí buněčného 
stimulátoru a kyseliny hyaluronové.
Hoa Dessoulavy-Śliwińska

16.00-17.00 
Nová síla v estetice – použití enzymů  
v estetických zákrocích. 
Dr n. med. Izabela Załęska

sekce 
Medical beauty

12.30-14.00 ČAS NA NÁKUPY A OBCHODNÍ JEDNÁNÍ

K+

8 Neděle 10. listopadu



MÍSTNOST LWÓW

sekce
Permanentní Make-up

10.15 Perma Blend, Kwadron
Moderní technologie + technika práce + kolori-
metrie = úspěch v PMU. Poznej ideální vzor pro 
dokonalý permanentní make-up.
Marta Ziółkowska, Monika Kuflowska-Chomańska

11.00 Elite Beauty School  
 Dulok & Paczesny
Nové technologie – první v Polsku Vzdělávací 
platforma.
Kuba Nagórski

11.45 Szwedo Group
Jak oddělit eklamní mýty od skutečnosti  
v kontextu pigmentů, jehel a nástrojů pro  
permanentní make-up a tetování.
Judyta Szwedo, Leszek Szwedo

12.30 Hanami
Pigmentace dospělé kůže. 
Ewa Piotrkowska-Ścieszka

13.15 DIVA Beauty Factory
Okem výrobce – pigmenty, nástroje, jehly.
Jan Maciejewski 

14.00 PML Professional Master Line
Tajemství pigmentace v permanentním make-
-upu linky Ombre Shadow Eyeliner .
Agnieszka Kostrzewa-Niedziela

14.45 Biotic Phocea Polska
Natural Real Soft Eyebrows – nové autorské 
techniky pigmentace dámského i pánského 
obočí. Vliv techniky a technologií na konečný 
efekt.
Anita Petryszyn-Dopierała

K MÍSTNOST PRAGA

sekce 
Kosmetologie v praxi

10.15 Nimue Skin Technology  
 & Futurika Nowa Dietetyka
Nimue Skin Technology & Futurika Nowa 
Dietetyka.
Dr n. biol. Magdalena Kaźmierczak

11.00 Stage Line Professional Make Up
Stage Line Make-up COOL, podzim-zima 
2018/2019. Exluzivní make-up pro elegantní 
ženu.
Ewa Winiarska

11.45 Simildiet
Peelingy nové generace – maximální bezpečí 
a efekt.
Karolina Sobczyńska-Bartos

12.30 Germaine De Capuccini
Excel Therapy O2 Polution Defense – posílení  
a ochrana kůže před nečistotami.
Natalia Strzałek

13.15 jane iredale
Schovej nedokonalosti a zdůrazni přirozenou 
krásu minerálním make-upem jane iredale.
Joanna Kaniewska

14.00 Alqvimia
Plnost ženství – aromaterapeutická trasformace 
těla, zdraví a emocí jako prvek získání hormo-
nální rovnováhy žen různého věku.
Idili Lizcano, Lama Djampa Gyatso (Španělsko)

14.45 LART Supreme
Nejrychlejší titanová manikúra na světě? 
Aplikace LART Supreme krok za krokem během 
30 minut!
Magdalena Koral, Kateryna Maiorova (Ukraina)

KKMÍSTNOST BUDAPESZT A

sekce 
Kosmetologie v praxi

10.15 Cellabic®

Expresní lifting obličeje – technologie  
Crystal Filler.
Dr n. chem. inż. Zbigniew Majka

11.00 Dermia Solution
Inovativní metoda buněčné náhrady  
Dermia Solution.
Emilia Kossakowska

11.45 Bielenda Professional
Moderní péče o dospělou kůži v kosmetickém 
salonu – očekávání klienta vs. možnosti  
zákroků. Studium případů. 
Justyna Mrówczyńska

12.30 Dermatic.pl
Účinnost moderní enzymatické terapie PBSerum 
Medical v redukci fibrózy, otoků a lokalizované 
tukové tkáně.
Dr n. med. Izabela Załęska

13.15 Fillmed 
Obtížný klient v salonu kosmetologa. Jak jej 
poznat a jak se vyhnout nebezpěčí..
Dr Mariusz Bartyzel

14.00 Purlés 
Hluboký nádech pro kůži – fungují oksyličující 
kosmetické přípravky? 
Magda Fuss

14.45 Dermalux Flex MD 
Využití LED lamp ve spojovaných terapiích. 
Małgorzata Kurek

K+ K+K+

SEKCE DOSTUPNÁ PRO MAJITELE PŘEDPLATNÉHOK

SEKCE DOSTUPNÁ PRO MAJITELE VSTUPENKYB

SEKCE DOSTUPNÁ PRO MAJITELE PŘEDPLATNÉHO + MEDICAL BEAUTYK+

9
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Moderátorky Kongresu

Laure Jeandemange (Francie)  
speciální host
Šéfredaktorka francouzské verze LNE, představuje již třetí 
generaci rodiny Pierantoni, která je dokonale známá  
v prostředí profesionální kosmetiky.

Katarzyna Bołądź 

Absolventka Lékařské univerzity v Lodži (Łódź), školitelka, 
propagátorka zdraví, mediální odbornice, výživová specialis-
tka, místopředsedkyně Společnosti pro vývoj kosmetologie 
„Przyjazna Kosmetyka”, vede síť center kosmetologie  
a estetické medicíny v Olštýně (Olsztyn) a školící centrum 
Learn & Rest.

Michele de Lattre (Francie) speciální host
Mnoholetá šéfredaktorka a ředitelka prestižního naklada-
telství Les Nouvelles Esthetiques. Již téměř 50 let organi-
zuje Mezinárodní kosmetický kongres LNE v Paříži. Dcera 
Humberta Pierantoniho, legendy francouzské profesionální 
kosmetiky.

Hanna Dolecka 

Kosmetoložka a vizážistka s 40-letou praxí. Specializuje 
se na péči o problematickou pleť a v zákrocích termo-
koagulace. Přednáší na univerzitě, odbornice Collegium 
Cosmeticum, vážená pro svou praxi a školení.

Ewa Wasiak  

Vizážistka, která se ráda dělí o své vědomosti a mnohaleté 
zkušenosti, výherkyně prvního ročníku celopolské soutěže 
„Kosmetyczka Roku” v r. 2013. Vede vlastní centrum v Lodži 
a, mezi odborníky populární, kosmetický blog. Než použije 
ve svém centru nějaké nové řešení, vyzkouší je na všechny 
možné způsoby.

Dr n. med. mgr farm. Antoni Gwardys  

Poradce bezpečnosti kosmetických produktů, vedoucí 
auditor systémů kvality ISO, člen Polského alergologického 
sdružení. Ředitel pro vědu ve firmě Passage Cosmetics 
Laboratory S.A., autor mnoha publikací, zpráv a patentů  
v oboru kosmetologie.

Ilona Kurczaba 

Šéfredaktorka LNE, absolventka filologie na Lodžské 
univerzitě (Łódź) a postgraduálního studia kosmetologie 
(Politechnika Lodž a Lékařské univerzitě Lodž), a také HR 
na Lodžské univerzitě a University of Maryland (USA). 
Profesionálně se věnuje oboru beauty od r. 1999.

Anna Groblińska  

Redaktorka Rádia Łódź, mnoho let spolupracuje s LNE 
Polska. Moderuje kongresové panely a provádí interview  
s hosty Kongresu.

Agnieszka Wróblewska 

Zástupkyně šéfredaktorky LNE, absolventka magisterského 
studia kosmetologie na Lékařské univerzitě v Lodži (Łódź), 
postgraduálního studia žurnalistiky na Slezské univerzitě  
a postgraduálního studia řízení obchodních značek na SGH.

Agnieszka Gomolińska  

Kosmetoložka, odbornice s mnohaletou praxí v oblasti  
pokročilých metod péče o pleť. Moderátorka kongresových 
panelů. Absolventka Lékařské univerzity v Lodži a Vyšší 
školy propagce zdraví v Krakově, nezávislá expertka LNE.

  10.05  TREND REPORTS
Krása ve tvých rukou – silné stránky povolání kosmetičky 
a kosmetologa ořima francouzských odborníků na trh.

hlavní SEKCE 
 MÍSTNOST PAŘÍŽ (PARYŻ) 

  10.25  VLASTNÍ PRAXE

PANEL: Má vybraná technika – s čím ji spojuji? 
Vlastní praxe: mikrojehličková radiofrekvence,  
karboxiterapie, kyslíkovo-vodní peeling. 

 Moderátor:  Agnieszka Gomolińska

Dynamický vývoj oboru beauty nabízí stále zajímavější technologická 
řešení, avšak rozhodnutí o výběru nástrojů nebývá vždy jednoduché. 
Použití nástrojů k estetickým zákrokům dává dobré výsledky pouze pod 
tou podmínkou, že budou použity správně a komplexně. Čím se máme 
řídit při výběru techniky a proč je tolik důležité spojování metod s cílem 
optimalizace výsledků zakroků?

  11.10  TREND REPORTS
Sustainability – nová doba v oboru beauty. 

Snažíš se držet krok s novinkami na trhu a předpokládat očekávání 
klientů v blízké budoucnosti? Víš, co se skrývá za termínem “sustai-
nability”, který je stále častěji zmiňovaný na světových konferencích? 
Co může znamenat pro Tebe a Tvé podnikání? Projevují se právě zde 
trendy vegan, eko a natural? Přesvědč se!
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Agnieszka Gomolińska

Kosmetoložka, odbornice s mnohaletou praxí v oboru 
pokročilých metod péče o kůži. Propaguje komplexní přístup 
ke klientovi, hledání původu problémů a individuální výběr 
účinných programů péče. Absolventka Lékařské univerzity 
v Lodži (Łódź) a Vyšší školy propagce zdraví v Krakově, 
nezávislá expertka LNE.

Dr n. med. Paweł Piątkowski  

Odborník na fyzioterapii, nadšenec masáží a jejich vlivu 
na kůži, tvůrce autorských metod. Dokonalý v praxi, učitel, 
iniciátor vzdělávacích událostí pro maséry. Pracuje v Lodži 
(Łódź), mimo jiné ve Fakultní nemocnici, přednáší na Vyšší 
škole podnikání a nauk o zdraví v oboru kosmetologie, kde 
inicioval vznik Collegia lékařské medicíny.

Dr Whitney Bowe (USA) Videopřednáška

Jedna z předchůdců výzkumů mikroflóry a jejího vlivu na 
zdraví kůže. Jedna z nejvíce uznávaných odbornic v der-
matologii v USA. Své vědomosti sdílí v televizních progra-
mech a její články se objevují v časopisech jako „Wall Street 
Journal”, „The New York Times”, „Allure” a „InStyle”. Autorka 
knihy „Ukrytý zdroj krásy” (pol. „Ukryte źródło piękna”).

Marta Zielińska 

Kosmetoložka, Kosmetička roku 2018, majitelka kosmetic-
kého salonu Laboratorium Urody Cztery Żywioły, přednáší 
na rekvalifikačních školách a je státní zkoušející v oboru 
technik kosmetických služeb.

Joanna Bieniek

Technik kosmetických služeb, kosmetoložka, podoložka, 
nehtová stylistka. Majitelka kosmetického salonu Bellart  
v Hornické Doubravě (Dąbrowa Górnicza). Finalistka soutěže 
Kosmetyczka Roku 2017. Studentka magisterského studia 
na Slezské vyšší lékařské škole v Katovicích, obor kosmeto-
logie. Specializuje se na zákroky u klientů s autoimunitními 
onemocněními.

Ewa Loga-Skarczewska – speciální host
Kosmetoložka, přednášející na univerzitě, zkoušející  
v Oblastní zkouškové komisi, autorka plánů a vzdělávacích 
programů Ministerstva vzdělání (pol. MEN) pro obor technik 
kosmetických služeb, kosmetologie vyšších škol a odborné 
postgraduální studium. Majitelka kosmetického salonu  
v Myślenicích.

Dr n. chem. Sebastian Grzyb 

Děkan Fakulty inženýrství Vyšší školy inženýrství a zdraví 
ve Varšavě. Přednáší předměty z oboru chemie, farmacie 
a nauk o zdraví. Konzultant a odborník firem z oboru 
kosmetiky a farmacie. Autor výzkumných projektů v oblasti 
receptury a technologie produktů a kosmetických surovin 
a vzdělávacích projektů v oblasti inovativních forem vzdělá-
vání studentů.

Marek Hajduczenia   

Obchodní trenér, konzultant, přednášející a manažer s mno-
haletými zkušenostmi. Majitel a výkonný ředitel poradenské 
a školící firmy Hajduczenia.com; spolumajitel 3 kosmetických 
salonů. Uskutečnil více než 1000 plných školících dnů  
a desítky poradenských projektů v oblasti řízení firmou  
a lidmi, prodeje a marketingu a také měkkých dovedností. 

  12.20  UVEDENÍ DO SEKCE EDU

PANEL:  Vzdělání v oboru beauty – změny, výzvy a nové 
možnosti a potřeby trhu. 

Naši odborníci se dotknou témat z oblasti vzdělání a zaměstnávání 
absolventů kosmetických škol a univerzit:
> cesta profesního vývoje v kosmetické branži,
> odborná specializace – důležitý prvek kariéry,
> Státní kvalifikační rámec jako měřitelný popis kvalifikace v ekonomice  
 volného trhu,
> inovativní programy a podoby studií, požadavky zaměstnavatelů  
 a potřeby trhu,
> očekávání zaměstnavatelů vůči studentům a absolventům – tvorba  
 profilu absolventa.
A také téma důležité pro vývoj měkkých dovedností – proč jdu do práce, 
tedy o tom, jak s radostí očekávat pondělky.

  11.40  ADVANCED BEAUTY
PANEL: Mikrojehličky: odpověď na imunitní problémy 
kůže. 

Ve snaze o krásu a zadostiučinění z ideálního vzhledu se ztrácíme  
v novinkách nabízených kosmetickými firmami. V čem spočívá  
tajemství účinných procedur? Musí být každý zákrok potvrzen bolestí, 
krví a slzami? Vlastní zkušenosti – mikrojehličková mezoterapie.

  15.00  ADVANCED BEAUTY
Anatomie nelže – anatomické předpoklady a možnosti  
a výsledky estetických zákroků. 

Existuje jedna nadřazená pravda: tělo má vždy pravdu a anatomie  
je mapou, která umožňuje najít cestu k úspěchu. Dokonce jestli máš 
 nejlepší produkty nebo používáš techniky neinvazivní zákroky, bez 
mapy pravděpodobně nedojdeš k cíli. A co je horší, můžeš se ztratit  
v nežádoucích komplikacích. Poznej tajemství anatomie obličeje,  
které ti zajistí úspěch zákroku!

  15.40  ADVANCED BEAUTY
Mikroflóra, zdraví a stav kůže. 

O mikroflóře a jejich funkcích víme čím dál tím víc, avšak tzv. dobré 
bakterie před námi stále mnoho skrývají. Co spojuje bakteriální flóru 
ve střevech a na kůži? Jak mikroflóra působí na procesy stárnutí? Jaké 
kožní symptomy vypovídají o problémech mikloflóry? Na otázky odbor-
níků LNE odpovídá světově známý vědec – dr Whitney Bowe. Praktické 
aspekty využití mikroflóry v terapiích popíše Marta Zielińska. 
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Małgorzata Piotrowska

Praktik a ternérka Nenásilné komunikace. Téměř 3 roky 
spoluvytváří tyrkysovou organizaci Leance a Nadaci  
Trampolina, přičemž přináší NVC do prostředí  
podnikání a vzdělávání. Je spoluorganizátorkou Studia 
NVC v Krakově. Autorka více než 100 článků z oblasti 
psychologie a vývoje.

Daniel Abratkiewicz  

Podolog, novinář a odborník na komunikaci. Zakladatel 
školícího centra Podoland. Spolutvůrce systému korekce 
nehtů UniBrace. Mezinárodní instruktor metod korekce pro-
blémových nehtů. Účastník a přednášející na mezinárodních 
konferencích. Odborník v oblasti zarůstajících nehtů.

Katarzyna Kłosińska  

Absolventka Lékařské univerzity v Lodži (Łódź), kosmetolož-
ka, podoložka. Vede soukromý podologický salon v Mielci. 
Přednášející a školitelka, spolutvůrce programu inovativních 
podologických školení – PodoEdukacja. Neustále prohlubuje 
vědomosti a během školení předává své zkušenosti, přičemž 
zdůrazňuje především bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Adrian Arkada  

Podolog, vynálezce Metody Arkady, spolumajitel školícího 
centra Podoland. Spolutvůrce systému korekce nehtů UniB-
race. Mezinárodní instruktor metod korekce problémových 
nehtů.

Marek Hajduczenia  

Obchodní trenér, konzultant, přednášející a manažer s mno-
haletými zkušenostmi. Majitel a výkonný ředitel poradenské 
a školící firmy Hajduczenia.com; spolumajitel 3 kosmetických 
salonů. Uskutečnil více než 1000 plných školících dnů  
a desítky poradenských projektů v oblasti řízení firmou  
a lidmi, prodeje a marketingu a také měkkých dovedností. 

  16.30

Tenká červená čára – péče o vlastní hranice v profesních 
vztazích podle metody Nenásilná komunikace. 

Abychom pečovali o vlastní hranice a srozumitelně je sdělovali, potře-
bujeme být v kontaktu sami se sebou, tedy mít vědomí toho, co se se 
mnou děje v dané chvíli a co důležitého mi dotyčné pocity říkají. Během 
přednášky se dovíme, jak budovat hluboký kontakt se sebou pomocí 
metody Nenásilné komunikace (NVC), jak empaticky naslouchat  
a upřímně vyjadřovat sebe sama a jak pečovat o vlastní hranice  
a vztahy s klientem.

  17.15

Od teorie k praxi – prodej v kosmetickém salonu. 

Co je potřeba k tomu, aby bylo možné svobodně zmiňovat témata spo-
jená s prodejem produktů a zákroků během návštěvy klienta v salonu? 
Čím začít vlastní vývoj a vývoj zaměstnanců v oblasti prodeje? Jaké jsou 
kompetence spojené s prodejem a jak zvyšovat efektivitu a zároveň 
dávat klientům pocit komfortu? Proces prodeje v praxi.

SEKCE podnikání  
a osobní rozvoj
 MÍSTNOST PAŘÍŽ (PARYŻ) 

SEKCE podologie
 MÍSTNOST VÍDEŇ (WIEDEŃ) 

  10.15

Žena v salonu – psychologické aspekty komunikace.

Jaká jsou očekávání žen v salonech a jaké možnosti odborníka? Jak řešit 
problémy s dodržením estetiky, jak je důležité dbát o detaily – analýza, 
plán, zákrok a vyvolání pozitivních emocí. Vysvětlíme také, jak zvlád-
nout stres klientky a způsobit, že se nebude bát znovu se vrátit? 

  11.00

Dospělá žena. Stádia nejčastějších případů: vbočený 
palec, kuří oko, puchýře, prevence. Ukázka PZP live.

Genetické predispozice, věk a pohlaví se pojí s určitými nemocemi, 
které se vyskytují na chodidlech pacientů podologického salonu, přede-
vším u žen. Během přednášky a ukázky představíme problémy, které se 
nejčastěji objevují a také ověřené metody terapie. 

  11.45

Podologické problémy těhotných žen – zarůstající/krou-
tící se nehty, ukázka aplikace špony.

Můžeme těhotné ženy zařadit do skupiny pacientů se zvýšeným rizikem? 
Během přednášky poznáš škálu bezpečných a neinvazivních metod zá-
kroků, jako např. přilepované špony, které jemně rekonstruují zarůstající/
kroutící se ploténku. Výběr podologických metod však bude vždy záležet 
na stavu pacienta. 
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Patrycja Filar 

Profesionální stylistka řas, instruktorka a spoluautorka školí-
cích programů značky ImTheLashmaker. Několikrát stála 
na stupních vítězů na mistrovství stylizace řas. Zakladatelka  
a stylistka Strefy Kobiet.

Dr Maria Tryfonova (Ukrajina) 

Dermatoložka, specialistka estetické medicíny. Absolventka 
Národní lékařské univerzity O. Bogomolets v Kyjevu. 
Absolvovala kurz dermatologie a estetické kosmetologie 
v Montreux ve švýcarsku, kde poté pracovala na světově 
proslulé klinice de la Prairie. V r. 2013 absolvovala školení vě-

nované laserovým zákrokům (IMA) v Dubaji a v r. 2016 kurz věnovaný thread liftingu 
v Miami. Majitelka kliniky estetické a laserové medicíny v Kyjevě. Účastní se a přednáší 
na mnohých konferencích věnovaných laserovým zákrokům.

Dr n. farm. Wioleta Jankowiak 

Odbornice na lékařskou a pečující kosmetologii. Má mnoha-
letou praxi, je přednášející a konzultantkou v mezinárodních 
kosmetických korporacích. Je státní zkoušející v oboru tech-
nik kosmetických služeb a odbornou asistentkou Vyšší školy 
zdraví v Gdaňsku. Je autorkou mnohých publikací.

Dr Zbigniew Leśniowski  

Lékař, absolvent Lékařské akademie ve Varšavě a studia 
Executive MBA na Nottingham Trent University UK. Vědecký 
ředitel Evropského střediska zdokonalování lékařů estetické 
medicíny ECLEST a lékařský ředitel Školícího centra lékařské 
kosmetologie. Certifikovaný odborník (EBBA) estetické 
medicíny, přednášející na kongresech, vyznamenaný cenou 
LNE Medical Beauty Award.

Zofia Jasińska – speciální host sekce 

Žena-podnikatelka, odbornice na stylizaci řas, majitelka  
a stylistka Domu Rzęs®, autorka a instruktorka školícího 
programu Lash Coaching®. Autorka knih „Anatomie  
stylizace řas” a „Modelování oka” (pol. „Anatomia stylizacji 
rzęs“ a „Modelowanie oka“).

Eliza Moczydłowska 

Vzděláním právnička, více než 15 let je zodpovědná za 
rozvoj podnikání klíčových partnerů v největších finančních 
institucích v Polsku. Jedna ze zakladatelem značky Eyebar 
– výjimečného místa, kde je celá pozornost soustředěná na 
obočí, tedy nejdůležitější části obličeje.

SEKCE medical  
beauty
 MÍSTNOST VÍDEŇ (WIEDEŃ) 

SEKCE stylizace: 
lashes 
 BRATISLAVA (BRATYSŁAWA) 

  10.00

Horký trend ve stylizaci řas: „efekt Kim”. 

Poznej tajemství vrcholné techniky stylizace řas, která si získala srdce 
vlivných žen světa módy a beauty. Horký trend inspirovaný okolím oka 
celebrity, imitující řasy na pásce používané při líčení. Během ukázky 
budou probrány dvě mapy stylizace, které zohledňují modelování oka, 
technické prvky a výběr produktů potřebných k provedení zákroku. 

  15.00

Použití PDO nití a kosmetických nástrojů při zákrocích 
modelování postavy. 

Během přednášky budou představeny techniky používané v estetických 
zákrocích: PDO nitě, mezoterapie, biorevitalizace, kosmetické nástroje: 
HIFU, radiofrekvence, laserové technologie, kryolipolýza, endermologie. 
Budeme se zabývat oblastmi zákroků, jako např. krk, dekolt, dlaně, 
břicho, kolena, hýždě, intimní partie a prsa, vše bude ukázáno na kon-
krétních případech z center (case study). 

  16.00

Jehličková, mikrojehličková a bezjehličková mezoterapie 
– indikace, kontrindikace, léčebný protokol, spojované 
terapie. 

Schopnost zavádění aktivních složek hluboko pod kůži je jedním z pilířů 
moderní kosmetologie. Jaké jsou možnosti, plusy a mínusy tří různých 
technik mezoterapie? Kritéria výběru z pohledu odborníka a z pohledu 
očekávání klienta. 

  17.00

Volumetrie v novém pohledu – trendy a techniky. 

Na přednášce doplněné o videoukázku budou představeny nové trendy 
v zákrocích volumetrického plnění obličeje založené na vyznačení stan-
dardních liftingových bodů. Tyto zákroky jsou používané stále častěji 
jako způsob na omlazení vzhledu, ale také na „přemodelování” tvaru 
obličeje u mladých lidí. 

  10.45

Dokonalost a bezpečí, aneb profesionální a krásné řasy. 

Nejdůležitější otázky týkající se zákroků stylizace řas – téma zatížení 
přirozených řas, komplikací po zákroku (a toho, co může mít vliv na 
jejich vznik), kontraindikací pro provedení zákroku a diagnostiky, která 
lépe umožní vykonat tento zákrok. 

  11.30

Laminace řas a stylizace obočí – technické apsekty, meto-
dologie práce, nejčastější chyby. 

V čem spočívá laminace řas a čím se liší od liftingu? Odbornice představí 
kontraindikace zákroku. Dozvíte se, jaké výsledky můžete čekat po lami-
nování a jak pečovat o řasy po zákroku. Při udržovaných, nakroucených 
a vyživovaných řasách by se nemělo zapomínat na obočí! Odbornice 
prozradí, jak mu dát dokonalý tvar přizpůsobený obličeji a vysvětlí, proč 
je mapping obočí nejdůležitějším prvkem stylizace. 

Odborný partner: Dermatic.pl 
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Małgorzata Kruś (Allepaznokcie)

Certifikovaná Master Educator MollyLac. Již 12 let tvoří per-
fektní nehty gelovou metodou, která se jí nejvíce zalíbila.  
V roce 2015 začala pracovat jako instruktorka a vede ukázky 
a dílny v celém Polsku. 

Igor Czernata (Ukrajina)  

Nehtový stylista, pro kterého je v práci nejdůležitější dokona-
lost, bezpečí a etika. Jeho technické schopnosti a pocit pro 
detaily ho charakterizuje v oboru. Je školitelem, vede ukázky 
a neustále se rozvíjí. 

Dr inż. Marta Pawłowska  

Doktorka chemických a kosmetologických věd, Safety 
Assessor, majitelka firmy ACC Chemicals, která poskytuje 
mezinárodní poradenské služby v oblasti legislativně-technic-
kého kosmetického a mezisektorního zákona. Je přednášející 
na Lodžské univerzite (Uniwersytet Łódzki), děkankou Fakulty 
inženýrství na oboru kosmetická chemie na Vyšší škole inže-
nýrství a zdraví, kosmetiskou a farmakologickou konzultant-
kou, autorkou vědeckých publikací. 

Izabela Papka   

Absolventka biotechnologie na varšavské Politechnice. Je 
legislativně-technickou konzultantkou v ACC Chemicals, kde 
se zabývá hodnocením bezpečí kosmetiky. Odbornice v oboru 
toxikologie, výzkumů a legislativy v oblasti kosmetického 
zákona. Pomáhá při uvádění kosmetiky na trh, hodnotí jejich 
složení, testy a marketingové informace, které se dostávají ke 
spotřebiteli.

  15.45

Na oběd k nehtové stylistce, aneb tajemství expresní 
manikúry. 

Stylizace nehtů s použitím inovativního produktu, který umožní 
perfektní stylizaci během 45 minut! Tajemství expresního provedení 
manikúry s pomocí gelu POWDER GEL a form mnohonásobného užití. 
Jak správně připravit nehtovou ploténku, aby byla stylizace trvalá  
a estetická. Tvary a délky – nejnovější trendy.

  16.30

Technická dokonalost ve stylizaci nehtů – fréza.  
Ideální nástroj ve správných rukou. 

Bezpečné odstraňování hybridního laku pomocí frézy je skvělou alter-
nativou pro aceton a ostatní tekutiny oslabující nehty. Během prezen-
tace se předsvědčíte o tom, že nejdůležitější v práci stylisty je vědomí 
toho, co se dělá, zodpovědnost a neustálé zdokonalování metod práce.

  17.15

Bezpečnost produktů pro stylizaci – fakta a mýty okem 
vědců. 

Výrobci laků tvoří stále novější receptury, které mají uspokojit esteticko-
-vizuální potřeby, prodloužit poškozené nehty, ale mají také být bezpeč-
né pro klienta. Během přednášky přiblížíme rozdíly mezi produkty pro 
stylizaci nehtů tak z pohledu složeni, jak i bezpečnosti a použití. Jakým 
nebezpečím je vystavena stylistka?

Karen Louise Embury (UK) 
speciální host sekce 

Manikérka hvězd známá z tvoření perfektních stylizací a kreativ-
ních koncepcí pro největší reklamní kampaně. Pracovala mimo 
jiné s Angelinou Jolie, Lilly Allen a Alicí Keys, její práce se objevují 
v Vogue a Stylist Magazine, pracovala pro Tangle Teezer, Kryolan 
a Boots. Je odbornicí pro Salon System Gellux Techspert.

Sylwia Zduńczyk 

Vizážistka, stylistka obočí a řas. Pracovala v divadle při líčení, 
zabývala se stylizací během focení, má zkušenosti s prací 
s individuálním klientem a jako vizážistka během různých 
událostí. Své dobrodružství v Eyebar začala před více než  
2 lety od pozice stylistky obočí, dnes školí v oblasti stylizace  
a laminace obočí a řas.

Ewa Kilian-Pięta 

Předsedkyně Symbiosis s.r.o., zakladatelka a spolumajitelka 
Centra dermatologie Symbiosis a Laboratoře výzkumu  
a vývoje kosmetiky. Producentka série kosmetiky značky Back 
To Comfort určené pro odborné zákroky a maloobchodní 
prodej. Kosmetoložka s mnohaletými zkušenostmi v léčebné 
kosmetologii, metodologii výzkumu a zpracování metod 
aplikace kosmetických produktů určených pro péči o pleť 
během dermatologického léčení.

SEKCE stylizace: 
nails 
 BRATISLAVA (BRATYSŁAWA) 

  15.00

Manicure fashion – horké trendy z módního mola. 

Manikúra se stala povinným prvkem stylizace a originální koncepce 
zkrášlení nehtů odvážně vykročily na módní mola. Nejnovější trendy 
a blížící se tendence představí manikérka celebrit, která pracuje na 
největších módních přehlídkách, London Fashion Week. 

  12.15

Zákonitosti a chyby v aplikaci řas a v péči představené 
metodou zobrazení elektronové mikroskopie.

Nákaza trudíkem tukovým je podstatným problémem při stylizaci řas. 
Zesílení projevů infekce může být spojené se snížením hygieny v okolí 
oka z obav před zničením efektu zákroku. Toto může být důvodem pro 
nespravedlivé osočování řasové stylistky z nákazy během zákroku. Jak 
se bránit, jaké procedury a produkty vybírat, aby výsledek byl oslnivý  
a okolí řas a oka bylo v dobrém stavu.  
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Ewelina Szendzielorz  

Kosmetoložka, specialistka v oboru trichilogie. Absolventka 
Lékařské univerzity v Lodži (Łódź) a postgraduálního studia 
v oblasti trichologie, techniky kadeřnictví a pedagogiky. 
Přednášející a spoluautor vzdělávacího programu v oboru tri-
chologie v kosmetologii na Collegium Medicum Jagiellonské 
univerzity. Předsedkyně MALaET ICATA. Autorka publikací  
v odborných časopisech. Majitelka centra TrichoCare®.

Lek. med. Rafał Berner  

Lékař Klinického lékařského centra v Lodži (Łódź). Zabývá se 
regenerační a anti-aging medicínou. Provádí zákroky a školí 
v oblasti medicíny, gynekologie, estetické urologie a lékařské 
trichologie. Člen MALaET ICATA.

Ewelina Cywińska  

Absolventka Pomorské lékařské univerzity ve Štětíně 
(Szczecin), obor kosmetologie. Majitelka centra Trychoderm 
ve Slupsku a přednášející na Pomorské akademii ve Slupsku. 
Člen MALaET ICATA a Kosmetologické komory. Autorka  
a spoluautorka publikací v odborných časopisech.

  10.00

Autoimunitní nemoci v oblasti vlasové pokožky  
– diagnostika a dělení. 

Stále častější autoimunitní nemoci v oblasti vlasové pokožky způsobují, 
že schopnost jejich diagnózy a informace o jejich průběhu jsou klíčové 
pro výběr vhodného druhu trichoterapie.

  10.30

Nejnovější autologní terapie v trichologii a nebezpečí 
spojená s autoterapií – vlastní pozorování. 

Účinnost terapií používaných v centrech lékařské trichologie s použitím 
plazmy bohaté na destičky, fibrinu nebo kondiciovaného séra – indika-
ce, kontraindikace a nebezpečí spojená s terapií.

  10.50

Kvalifikace klienta pro invazní zákrok v oblasti vlasové 
pokožky. Správné makro- a mikroskopní hodnocení. 

Invazní zákroky jsou populárním způsobem války s nadměrným vypadá-
váním vlasů. Základem pro kvalifikaci pro zákrok by mělo být trichoskopní 
hodnocení vlasové pokožky hlavy. Co pokud nemáme potřebné nástroje  
a schopnosti? Čemu věnovat pozornost během makroskopního hodnocení 
pokožky hlavy. Jaké symptomy by nás měly znepokojovat a kdy je lepší 
odmítnout provedení zákroku.

Odborný partner Mezinárodní asociace lékařské  
a estetické trichologie ICATA 

SEKCE estetické  
trichologie
 MÍSTNOST LVOV (LWÓW) 

Anna Mackojć 

Tricholožka, biotechnoložka, zakladatelka Instututu 
trichologie®, odborného a inovačního zařízení, které se 
zabývá nemocemi pokožky hlavy. Přednášející trichologické 
diagnostiky na Collegium Medicum Jagiellonské univerzity. 
Odbornice v oblasti trichologie citovaná v televizi, rádiu  
a lifestylovém i odborném tisku. Člen ICATA a International 
Society of Aesthetic Trichology.

Martyna Pobuta 

Psychložka a diagnostička trichologie. Absolventka Vyšší 
školy psychologie SWPS v Sopotu. Každý den pracuje  
v Institutu trichologie, kde může prohlubovat své vědomosti 
a profesní zkušenosti. Členka MALaET ICATA.

Dr n. med. Marta Bednarek  

Specialistka v oboru trichologie a laboratorní diagnostiky. 
Přednáší na univerzitě, vykonává praxi, organizuje konfe-
rence pro kosmetology a trichology. Autorka vědeckých 
publikací. Zakladatelka gdaňské Akademie praktické tricho-
logie a majitelka Kliniky kosmetologie a trichologie Esthetic 
v Gdaňsku. Členka MALaET ICATA a Polské trichologické 
společnosti.

  11.10
Role a působení vybraných účinných látek používaných  
v trichologických terapiích. 

Jedním z pilířů účinné terapie je výběr účinných látek pro dotyčnou 
nemoc. Během přednášky poznáme nejnovější vědecké příspěvky, 
subjektivní názory i vlastní zkušenosti z oblasti používání účinných  
látek v kosmetice a doplňcích stravy. 

  11.30

Procedury v trichoskopní diagnostice. 

Trichologové často používají pokročilá zařízení, která pomáhají dia-
gnozovat problém a účinně vybrat terapeutické metody. Jak by měla 
vypadat správná trichoskopní diagnostika, jak správně vybrat čočky  
a jakou roli má světlo během analýzy trichoskopního obrazu. 

  11.50

Význam protilátek v diagnostice trichologického  
pacienta. 

Rozbor protilátek je jednou z klíčových diferenciací v autoimunitních 
onemocněních. Protilátky anti-TG, anti-TPO nebo TRAb jsou základem 
pro diagnózu autoimunitního onemocnění štítné žlázy. Vyšetření pří-
tomnosti antinukleárních protilátek (ANA) je jedním ze základních testů 
používaných v diagnóze autoimunitních onemocnění. Jakou roli mají 
protilátky v diagnóze trichologického pacienta. 
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Kinga Estera Jach-Skrzypczak 

Předchůdce trichologie a trichoterapie v Polsku, zobrazo-
vací diagnostka, technik analytické trichologie, lékařská 
asistentka rekonstrukční chirurgie, v letech 2015-2019 
předsedkyně MALaET ICATA, přednášející ve Studiu TCE, 
Collegium Cosmeticum, autorka vědeckých publikací, 
uznávaná školitelka.

Lek. med. Konrad Szymczak 

Absolvent varšavské Lékařské univerzity, obor lékařství. Spo-
lupracuje s Vlasovou klinikou HairLab. Absolvoval Trichology 
Clinical Education, je členem Mezinárodní asociace lékařské 
a estetické trichologie ICATA.

Katarzyna Bołądź   

Absolventka Lékařské univerzity v Lodži (Łódź), školitelka, 
propagátorka zdraví, mediální odbornice, výživová specialistka, 
místopředsedkyně Společnosti pro vývoj kosmetologie  
„Przyjazna Kosmetyka”, vede síť center kosmetologie a estetické 
medicíny v Olštýně (Olsztyn) a školící centrum Learn & Rest. 

  15.00  

Beauty podnikání okem majitelky salonu. 

Jaké jsou možnosti rozvoje v oboru beauty, proč stojí za to hledat vlastní 
cestu a jak najít něco „svého” v dynamicky se měnící realitě světa kosme-
tiky? O svém hledání, objevech a zpsůobech na realizaci bude vyprávět 
Katarzyna Bołądź, majitelka 4 specializovaných kosmetických salonů. 

  12.30

Zkroucená kůže temene (Cutis Verticis Gyrata) – vzájem-
ný vztah mezi příznaky a nemocí. Akromegalie. Lékařský 
nebo estetický pacient? 

Problém, který se stále častějí objevuje mezi muži po období dospívání. 
Mimo jiné u těch užívajících anabolika pro zvětšení svalové hmoty, což 
má za následek změny struktury kůže hlavy. Popis případu, diagnostic-
ké a trichoterapické koncepce. 

  12.10

Použití metod nechirurgického doplnění vlasů v těžkých 
lékařských případech.

Vstupní diagnostika organických onemocnění, která se projevují  
v podobě plešatění hlavy, na konkrétních příkladech. Role spolupráce 
lékaře a kosmetologa v procesu získávání ztracených vlasů, především  
v případech, kdy již byly vyčerpány možnosti léčení a terapie.  

PRVNÍ KROKY V PODNIKÁNÍ BEAUTY

 Moderátor:  Ewa Loga-Skarczewska

SEKCE EDU
 MÍSTNOST LVOV (LWÓW) 

Ewa Loga-Skarczewska – speciální host
Kosmetoložka, přednášející na univerzitě, zkoušející v Oblastní 
zkouškové komisi, autorka plánů a vzdělávacích programů Mi-
nisterstva vzdělání (pol. MEN) pro obor technik kosmetických 
služeb, kosmetologie vyšších škol a odborné postgraduální 
studium. 

Kamila Koziara 

Magistra kosmetologie, absolventka Jagiellonské univerzity, 
Fakulra farmacie. Odbornice v oblasti pokročilé kosmetologie 
s využitím celostního přístupu ke klientovi. Vítězka meziná-
rodní soutěže The Skin Games 2019 v Las Vegas. Finalistka 
The Skin Games 2018 v San Franciscu. Manažerka  
a kosmetoložka v londýnské klinice.

  15.40  

Panel: Specializace – můj recept na úspěch. 

Obor beauty staví před začátečníky mnoho výzev. Jak lze najít sebe 
a odpovědět na potřeby trhu? Je specializace jediným receptem na 
úspěch? O výzvách, nápadech na podnikání a tržní realitě si bude Ewa 
Loga-Skarczewska povídat s odbornicemi, které jsou úspěšné.

Monika Osuch

Marketingová odbornice pro ženské podnikání, coach, 
mentorka marketingu a online prodeje. Běžně vede 
reklamní činnost pro klienty na Facebooku a Instagramu, 
vede školení a konzultace v oblasti účinného online 
marketingu. 

  16.30

Velké možnosti, malý rozpočet, aneb jak uplatňovat účin-
né nástroje online propagace a nevydávat na to jmění. 

Začínáš své beauty podnikání a chtěl bysis naplánovat reklamu  
a působení v síti? Nevíš, jaké nástroje použít a jak se při relativně malém 
rozpočtu dostat k potencionálním klientům? Tato přednáška je tvým 
must-have! Kromě odborných znalostí poznáš několik triků, které ti 
pomůžou roztáhnout křídla.

Agata Zejfer  

Magistra kosmetologie, psycholožka. Již 9 let je spojená  
s kosmetologií, 4 roky je majitelkou salonu a školitelkou. 
Spojení kosmetologie a klinické psychologie způsobilo,  
že se komplexně zabývá prací s lidským organismem a kůží,  
v souladu s proudem healthy aging.
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Dariusz Muskała  

Podolog, školitel Allpresan®, tvůrce značek Podolog24®, Alto® 
a Zulan™. Zkušený školitel, tvůrce autorské metodologie práce 
a provádění zákroků. 

Weronika Pióro  

Magistra kosmetologie, avsolventka Vyšší školy fyzioterapie  
a Akademie tělesné výchovy. Odbornice ve tvoření komplex-
ních anti-agingových terapií. Tvůrkyně vratislavského salonu 
Contour Studio, který nabízí komplexní služby v oblasti péče 
o krásu.

Dr Bartosz Pawlikowski  

Od začátku profesní cesty je spojen s Klinikou dermatologie, 
dětské a onkologické dermatologie v Lodži (Łódź). Konzultant 
v oboru dermatologie v Institutu CZMP v Lodži. Specializuje 
se na korekci estetických defektů obličeje. Autor mnohých 
publikací v oblasti dermatologie a estetické medicíny.

  9.45   Allpresan®
Použití profesionálních přípravků v podobě pěny  
Allpresan® v kontextu přípravy a dokončení  
podologického ošetření – case study. 

V podologické praxi se nejčastěji vykonává základní zákroky založené 
na práci se skalpelem a dlátkem. Jaký tedy má význam urea? Je podoba 
použitých přípravných přípravků klíčová?

  10.30   Aquapure
Aquapure – moderní odpověď na kožní problémy. 
Spojení vakuového hydropeelingu s aplikací aktivních 
látek s čistícím, zvlhčujícím, omlazujícím a antioxidačním 
působením. 

Univerzální zákrok skládající se z několika etap, který spočívá v odstra-
ňování mrtvých buněk pokožky a nečistot z povrchu kůže se současnou 
aplikací profesionálních aktivních složek, které mají čistící, zvlhčující, 
omlazující působení. Masáž na konci uvolňuje a zlepšuje prokrvení, 
viditělně vyhlazuje kůži, odstraňuje vrásky a známky únavy.

  11.15   ITP a.s.
Spolupráce hi-tech kosmetologa a dermatologa v centru 
estetické medicíny. 

Komplexní péče o pacienta v centru estetické medicíny je aktuálně 
zlatým standardem. Vydařená a plánovaná spolupráce dermatologa  
a kosmetologa v oblasti individuálních zákroků je nejen terapeutickým 
úspěchem, ale také úspěchem v oblasti image. Spokojenost pacienta 
nám dá nejen zadostiučinění, ale bude také naší vizitkou kdekoliv se 
objeví.

KOSMETOLOGIE  
v praxi
 MÍSTNOST BUDAPEŠT (BUDAPESZT) A 

Jolanta Gajda  

Zkušená trenérka a školitelka. Absolventka Slezské lékařské 
univerzity. S kosmetikou je spojena od roku 2005, nejdříve jako 
kosmetoložka, později jako školitelka polských i mezinárodních 
kosmetických značek. Je odborníkem na manuální lifting obliče-
je a spojované techniky anti-aging. 

Dr Waldemar Jankowiak  

Zakladatel značky dottore cosmeceutici, lékař estetické medi-
cíny UIME, chirurg, místopředseda Polské společnosti estetické 
medicíny a anti-aging. 

Paulina Śmiech-Mełgałw  

Magistra kosmetologie, absolventka postgraduálního studia  
v oblasti použití, tvorby a hodnocení kosmetických produktů  
na Vyšší odborné škole kosmetiky a péče o zdraví. Kreativní 
ředitelka a školitelka značky Dermaquest a Dermomedica.

Beata Kulbikowska  

CEO, Marketing Manager a tvůrce značky swederm®. 

  12.45   Arosha
Arosha Pro Barrier – loupání pokožky a regenerace  
mikroflóry. 

AROSHA jako expert rychlých a účinných procedur uvádí nový přístup  
k loupání pokožky – koncept PRO BARRIER, tedy kůže v rovnováze.  
Koncept PRO BARRIER to jsou čtyři druhy intenzivních chemických 
peelingů, profesionální sada s uklidňujícím a protizánětlivým působením 
a domácí péče tvořená mimo jiné na záakladě peptidů regenerujících 
správnou bakteriální flóru pokožky.

  13.30   dottore cosmeceutici
Fotoprotekce po celý rok – ochrana před UV a BlueLight. 
Fakta a mýty. 

Dlouhodobý pobyt na UV vede k nepříznivým změnám na kůži. Modré 
světlo (Blue Light) proniká hluboko do kůže a může ničit všechny její 
vrstvy. Fakta a mýty – jak si poradit s důsledky nadměrného vystavení 
se UV a BlueLight.

  14.15   Dermaquest
Dýňový peeling – krotitel pleti s akné. 

Dýňový peeling je kultovním zákrokem značky Dermaquest, který řeší 
problémy osob s pokročilým akné. Zákrok využívá dýňovou dužinu, AHA, 
BHA a retinol, díky čemu omezuje vznik všech projevů akné, dokonce  
i ropných a zánětlivých změn. Je to neobvykle účinná terapie akné.

  12.00   swederm®
Člověk, příroda a organické novinky swederm®. 

Když člověk a přiroda spojí síly a vášeň se přerodí na zkušenost a vědo-
mosti, vzniká arcidílo – moderní a účinná anti-agnigová série swederm® 
Natural Skin Care.



18 Sobota 9. listopadu

Dawid Tomaszewski  

Podolog, který získával vědomosti u nejlepších odborníků 
v oblasti podobolie v Polsku. Specializuje se na dětskou 
podologii. Je známým a uznávaným odborníkem na terapii 
nadměrného pocení.

Mgr farm. Katarzyna Adamiak  

Farmaceutka, manažerka výzkumu a vývoje WellU, autorka 
mnoha článků v lékařských a oborových časopisech.

Małgorzata Ekert   

Odbornice s 28-letou praxí v oboru beauty. Jediná autorizova-
ná distributorka premium CND pro Polsko. Tvůrkyně koncepce 
Mistrovství Black & White, vykonává funkci předsedy poroty. 
Odbornice v mnoha televizních pořadech.

  15.00   Hidrex®
Nadměrné pocení – elektrizující boj se stydlivým  
problémem. 

Vodní ionoforéza je nejúčinnějším způsobem léčení nadměrného 
pocení. Vliv nadměrného pocení na kvalitu života je velký, proto se bu-
deme věnovat dostupným metodám léčby a jejich ceně, spolu s časem 
potřebným pro léčbu.

  15.45   Larens Professional
Růstové faktory – průlom v estetické medicíně  
a kosmetologii. 

Postup biotechnologie umožnil výstup obrobí anti-aging na zcela 
novou úroveň. Dnes jsme schopni nejen předcházet efektům stárnutí 
kůže, ale také korigovat již vzniklá poškození. Co stojí u základů této 
revoluce?

  16.30   Ekert.pl
Vydělávej více na inovativních produktech světové  
značky, která je 40 let na trhu.  

Když pracuješ na inovativních produktech, zajišťuješ svým klientkám 
bezpečnou stylizaci nehtů. Poznej alternativu pro hybrid a první na 
světe hybridní produkt, který se osvědčuje ve 140 zemích světa a je již 9 
let v Polsku. Vydělávej více a šetři čas! Potřebuješ rozvíjet své podnikání, 
pak čekáme právě na Tebe.

Aleksandra Czarnota  

Kosmetoložka, hlavní školitelka a odbornice pro segment 
profesionální kosmetiky značky Janssen Cosmetics. Trenérka 
Konfederace CIBTAC. Autorka odborných článků v osborných 
časopisech a školících programů a dermokosmetických proce-
dur v oblasti estetické, pečující a léčebné kosmetologie.

Dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka  

Dermatoložka a veneroložka. Má dlouholetou praxi, je školící 
lékařkou Mezinárodního vzdělávacího centra estetické medicíny 
a postgraduálního studia Estetická meidcína na varšavské 
Lékařské univerzitě. Autorka publikací v polských i zahraničních 
dermatologických časopisech.

  10.30   Janssen Cosmetics
Regenerace kůže po zákrocích v rámci estetické  
kosmetologie. 

Kontrolované poškození kůže během více invazivních procedur vyžaduje 
poznání procesu hojení kůže a jejích regeneračních schopností. Během 
přednášky se seznámíme se zklidňujícími aktivními složkami a kosmo-
ceutiky, které působí jako přírodní bandáž. 

  11.15   Mediderma
Synergie působení TCA s kyselinou ferulovou, salicylovou  
a vitamínem C v boji se stárnutím pokožky vlivem světla  
a zabarvením. 

Účinnost kyseliny TCA a názory týkající se bezpečnosti provádění zákroku 
jsou záležitostmi, které vzbuzují mnoho pochybností odborníků. Nový 
lékařský peeling Mediderma: výjimečné spojení nízké koncentrace kyse-
liny TCA a aktivních složek bojujících proti stárnutí pokožky jako účinná 
metoda omlazení. 

Kateryna Maiorova (Ukrajina)

Instruktorka značky LART. Nehtová stylistka Evropského  
školícího centra V&K Cosmetic v Bielsku-Bialé (Bielsko-Biała).

Magdalena Koral  

Manažerka varšavského firemního salonu a školícího  
centra V&K Cosmetic. Přednášející V&K Cosmetic.

  9.45   LART Supreme
Nejrychlejší titanová manikúra na světě? Aplikace LART 
Supreme krok za krokem během 30 minut! 

LART Supreme je moderní systém pro titanovou manikúru, který díky 
technologii obsažené v jednom výrobku zaručuje až dvojnásobně  
rychlejší schnutí a jednodušší aplikaci. Díky tomu je skvělý efekt  
a vysoký lesk získávaný během 30 minut na dosah Tvé ruky!

KOSMETOLOGIE  
v praxi
 MÍSTNOST PRAHA (PRAGA) 
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Monika Nitecka  

Kosmetoložka a školitelka firmy URGO Aesthetics, odbornice 
značek Mesoestetic a Exuviance.

Justyna Dziura  

Kosmetoložka, odbornice na péči, regionální vedoucí prodeje  
a školitelka profesionální kosmetiky.

Dr Magdalena Niewęgłowska  

Brand manager a vedoucí Institutu Farmona Professional, 
odborná asistentka v Institutu experimentální dermatologie 
a kosmetologie Collegium Medicum Jagiellonské univerzity, 
kosmetoložka s mnohaletými zkušenostmi.

Mgr Anna Chmielarz  

Kosmetoložka s více než 8 letou praxí, školitelka ve firmě 
Farmona Prfessional, zajímá se o účinné spojení přírodních 
složek s moderními technologiemi, které umožňují komplexní 
péči o kůži. 

  13.30   Mesoestetic i Exuviance
EYE love you: zamiluj si zákroky Urgo Aesthetics v okolí 
očí. NOVINKA! Mesoestetic Global Eyecon – profesionální 
léčba odstraňující nedokonalosti kolem oka, spojující 
peeling a mikrojehličkovou mezoterapii. 

Prezentace dvou zákroků pro péči o okolí oka. Novinka Mesoestetic 
Global Eyecon – profesionální, mnohostranná léčba, která spojuje dvě 
techniky, peeling a mikrojehličkovou mezoterapii a rozjasňující kúru 
Exuviance „Vítejte hezké oči” na základě citronového peelingu a plátků  
s retinolem. 

  12.00   Bielenda Professional
Úspěch má nízké pH – účinné terapie s použitím  
speciálních kyselinových směsí. 

Účinnost zákroků, které využívají kyseliny, spočívá nejen ve výběru vhod-
ných přípravků, ale také na angažovanosti a vzdělání klienta. Jak spojit 
tyto všechny prvky a dosáhnout úspěchu v terapii nejčastějších kožních 
problémů? 

  12.45   Farmona Professional
Regenerace kůže a inovativní lifting obličeje FAR-X /  
Farmona Professional. 

Prezentace premiéry zákroku s použitím inovativního neuropeptidu 3D LIFT 
a revoluční regenerace kůže kyselinami ACIS TECH. 

Gianmarco Alfonso (Itálie)  

Zakladatel a tvůrce značky RHEA Cosmetics. Tvůrce nové 
metodologie Bio-Restructuring Layering a specializace Dermo-
technologa®.

Kamila Słówko  

Kosmetoložka s téměř 10-letou praxí. V Protea Anti Aging 
realizuje koncept 3P – Příjmi, Nakrémuj, Namaluj. Pracovala jako 
kosmetoložka ve spa, manažerka v salonech krásy a školitelka.

  14.15   Rhea Cosmetics
Rhea Cosmetics, nový přístup k péči, „šité na míru”,  
veganské, hi-tech. 

Premiéra prezentace značky a ukázka zákroku s použitím avangardní 
koncepce Profaz. Výjimečná receptura RHEA v dříve nepoužívané kon-
centraci. Miliony možných kombinací, které umožní tvorbu individuální  
a neopakovatelné kosmetiky. 

  15.00   Environ
Jediná bezpečná kosmeceutika po vpichování – Environ. 
Maximální povzbuzení růstových faktorů. 

25 let zkušeností ve stimulaci kůže metodou Roll-CIT®. Spektakulární 
výsledky anti-aging a korekce jizev, strijí, ochablosti a jiných nedokona-
lostí kůže. 

Anna Rutkowska-Didiuk

Spolumajitelka firmy Mokosh Cosmetics vyrábějící přírodní kos-
metiku. Sociální psycholožka, obchodní trenérka a konzultantka 
s mnohaletými zkušenostmi.

  15.45   Mokosh Cosmetics
Vlastní značka kosmetiky je důležitým stavebním prvkem 
hodnoty spa.. 

Kromě samozřejmých prvků, jako dobrá nabídka zákroků nebo kvalifiko-
vaný tým terapeutů, stojí za to stavět svou profesionalitu na prezentaci 
klientům speciálních produktů pro péči v domácím prostředí s logem 
spa. Kromě výhod tvorby image toto dává také zvýšení zisků díky jevu 
cross sellingu. 

Laurent Malbert (Francie)  

Milovník inovací a designu. Výrobce a projektant prvků vybavení 
spa & wellness salonu. CEO ve francouzské firmě HbW Tech-
nology, která vytvořila technologii Mesotransduction®. Toto spo-
jení galvanického proudu, ionoforézy a iontoforézy, které plně 
bezpečným a neinvazivním zpsůobem redukují kožní problémy.

  16.30   ITP S.A.
Mesotransduction® – neinvazní uvnitřbuněčná technolo-
gie zajišťující přirozené působení anti-aging. 

Odvrať plynutí času, aktivuj regeneraci buněk pomocí nové, komfortní 
technologie Positive Ageing. Francouzská firma HbW spojila v jednom 
nástroji až tři technologie: Mesotransduction®, kryoterapii a terapii pomocí 
LED světla. V sadě se navíc nachází série profesionálních mezoproduktů 
pro použití během zákroku.
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Magdalena Malicka 

Má dlouholetou praxi v podnikání a zkušenosti na vysokých 
manažerských pozicích v mezinárodních firmách, předná-
šející na Akademii L. Koźmińského a master business & life 
coach suprvisor akreditovaná u EMCC (European Coaching & 
Mentoring Council). Spolumajitelka butikové poradní a školící 
firmy Get the Flow.

Karolina Sobczyńska-Bartos

Zkušená odbornice kosmetologie, propagátorka zdraví, 
dietoložka, univerzitní přednášející (Lékařská akademie a 
Vyšší škola podnikání a nauk o zdraví v Lodži) a lektorka na 
polských i zahraničních konferencích. Tvůrce autorských 
vzdělávacích projektů v oboru beauty, nezávislá konzultantka 
renomovaných lékařských a kosmetických značek.

Dr Carlos Aznar (Španělsko)  speciální host
Lékař, který se specializuje na zákroky estetické medicíny, 
tvůrce autorské značky pokročilé kosmetiky Simildit, před-
chůdce homeopatické mezoterapie (z ang. Homeopathic 
Mesotherapy). Zkušený v praxi, školitel, vede přednášky  
a ukázky na nejduležitějších světových kongresech estetické 
medicíny.

hlavní SEKCE 
 MÍSTNOST PAŘÍŽ (PARYŻ) 

  10.00  INSPIRANČÍ PŘEDNÁŠKA
Jak mít úspěch bez sebejistoty? 
Úspěch je možné mít díky těžké práci, bez sebejistoty. Ale je možné být 
bez této jistoty šťastný, především pokud se za úspěch platí vysokou 
cenu? Během přednášky poznáte tři základní kroky pro posílení vnitřní 
sebejistoty, dovíte se, jak si v sobě vytvořit návyk přemýšlení o sobě sama 
tak, abyste se stali hrdinou vlastního života a byli štastným člověkem. 
Zjistíme také, proč mnohdy úspěch není totožný s pocitem naplnění.

  10.45  ADVANCED BEAUTY
PANEL: Peeling a mezoterapie v praxi – multipotenciál  
v péči

Jak chemický peeling, tak i mezoterpaie mají samy v sobě široké spektrum 
použití při korekci a terapii. Pokud je dokážeme schopně spojit, získáváme 
mnohem víc. Efektivita procedur je závislá na druhu použitého přípravku, 
jeho vlastnostech a možnostech pronikání do hloubky kůže. Když získáš 
odpovídající vědomosti, budeš schopný/á vytvořit moderní zákroky s velkou 
účinností a malou mírou invazivity, a co je nejdůležitější – zákroky, které 
budou mít rychlé a dlouhodobé výsledky.

  12.00  VLASTNÍ PRAXE

Termoliza v kontextu moderních revitalizačních zákroků.
Schopnost vykonávání zákroku termolizy (elektrokoagulace) posiluje náš 
profil odborníka, protože umožňuje v širší oblasti zredukovat nedokonalosti 
kůže klientů. Tyto zákroky nejsou technicky náročné a výsledek je okamžitý. 
Vyslechni si odbornou přednášku a poznej výhody termolizy a druhy změn, 
při kterých lze použít tento zákrok. 

  14.50  VLASTNÍ PRAXE

Laboratorní diagnostika a doplňky v kosmetologickém 
salonu.  
Během přednášky poznáš diagnostické metody, které pomáhají vyhod-
notit parametry zdraví klientky. Díky tomu se naučíš, jak vybírat bezpečné 
a účinné doplňky stravy a jak je plynule zařazovat do kosmetické terapie. 
Tento přístup zaručuje žádaný a dlouhodobý efekt terapie.

  14.00  VLASTNÍ PRAXE HI-TECH

Projekt epilace. 100% možností laseru. Minimální riziko, 
0% komplikací.  
Budeme se soustředit na nejpopulárnější a nejúčinnější přístroj, tedy 
diodový laser. Pilulka praktických i teoretických vědomostí, která laika 
povzbudí k práci s laserem a pro odborníka bude hodnotnou injekcí 
nových nápadů. Odborníci se budou dělit o hodnotné rady týkající se 
bezpečné a účinné depilace: • pravidla správného vstupního rozhovoru 
• výběr parametrů • na co si dávat obzvlášť pozor • jak postupovat při 
komplikacích • relativní a absolutní kontraindikace • technika práce  
s laserem.

Hanna Dolecka 

Kosmetoložka a vizážistka s 40-letou praxí. Specializuje se 
na péči o problematickou pleť a zákroky termokoagulace. 
Přednáší na univerzitě, odbornice Collegium Cosmeticum, 
vážená pro svou praxi a školení.

Agata Zejfer  

Magistra kosmetologie, psycholožka. Již 9 let je spojená  
s kosmetologií, 4 roky je majitelkou salonu a školitelkou.  
Spojení kosmetologie a klinické psychologie způsobilo,  
že se komplexně zabývá prací s lidským organismem a kůží,  
v souladu s proudem healthy aging.

Anna Filip 

Kosmetologie je jejím povoláním, ale zároveň vášní. Široce 
vnímanou kosmetikou se zabývá více než 12 let a stejně 
dlouho pracuje v tomto oboru. Je školitelkou, ráda se dělí  
o vědomosti a vzbuzuje zájem. Specializuje se na zákroky 
laserové depilace, mezoterapie a permanentního make-upu.

Dr Magdalena Rogóż 

Odbornice a školitelka v oblasti moderních technologií. 
Spolumajitelka salonu estetické kosmetiky „Akademia 
Urody” ve Vratislavi. Přednáší na univerzitě. Autorka mnoha 
vědeckých publikací.
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  15.35  PODNIKÁNÍ A OSOBNÍ ROZVOJ

Kolik to stojí, aneb jak ohodnotit zákroky v salonu?  
Přestaň se zoufale snažit o příjmy svého salonu a začni účinně spravovat 
své příjmy! Během přednášky poznáš nástroje, které změní tvou práci na 
výnosné podnikání. Když budeš používat systém managementu Spa Pro-
fessionals, zaznamenáš nárůst zisků, vyhneš se chybám a ušetříš peníze. 
Dozvíš se, z čeho se skládá cena zákroku, jak si připočítat marži a získáš 
podněty ke grafickému zpracování vlastní nabídky.

Anna Tafelska 

Žena s mnohaletou praxí ve spa a zkušenostmi v Polsku  
i v zahraničí. Spoluzakladatelka Spa Professionals, lídra  
v poradenství a školení v oboru beauty & spa, a také 
předchůdce systému managementu příjmy ve spa v Polsku. 
Přednáší na univerzitě v oblasti prodeje, marketingu  
a managementu příjmy ve spa. Za zkušenosti v oblasti péče 
o klienta na nejvyšší úrovni vděčí spolupráci s nejlepšími 
4- a 5-hvězdičkovými hotely spa v Evropě.

Ewa Bielecka 

Více než 13 let pečuje o vývoj podologie v Polsku. Zapojuje se 
do mnohých činností, které se snaží tvořit povědomí v oblastí 
odborné podologické péče. Absolventka managementu, vede 
podologické salony Satin a firmu podologického zásobování 
Kerpro.

Anna Pawełczyk-Klimaszewska 

Zakladatelka a majitelka podologicko-chirurgického centra 
v Olštynu. Členka Školící skupiny Podoedukacja, přednášející 
na polských podologických konferencích. Dvojnásobná 
vítězka mistrovského titulu v mezinárodní soutěži pedicure 
specjalist.

SEKCE podolgie
 MÍSTNOST VÍDEŇ (WIEDEŃ) 

  10.00

Obchodní strategie v oboru podologie. Co vzít v úvahu, 
aby podnikání v pedikúře/podologii nebylo jen zdrojem 
životního uspokojení, ale také financí. 

Když zakládáme podologický salon nebo salon odborné péče o chodi-
dla, máme nejčastěji před sebou ideál pomáhání pacientům. Stojí však 
za to si pamatovat, že každé podnikání musí být výnosné. Budeme se 
věnovat přípravě podnikatelského záměru, poznání skutečných nákladů 
a vytvoření výnosného ceníku služeb.

  11.00

Z podologické praxe: seniorky v salonu. Jak postupovat  
v případě hypertrofie ploténky, praskající paty nebo 
suché kůže? 

Pacienty podologických salonů jsou velmi často ženy nad 65 let. Jaké 
zákroky budou nejčastěji prováděné u těchto pacientek? Bude u nich 
podologická péče stejná jako u jiných věkových skupin? Na tyto i jiné 
otázky odpovíme během přednášky. 

Andrzej Piotrowski 

S podologickými salony Satin je spojený od roku 2011. Je certifi-
kovaným instruktorem ve firmě Kerpro. Vědomosti a schopnosti 
získával mimo jiné během individuální podologické praxe u Britte 
Rathenové v Německu. Jako instruktor a kongresový přednášející 
v oboru podologie se rád dělí o své zkušenosti s ostatními odbor-
níky. Je autorem odborných článků z oblasti podologie.

  11.45

Je sport zdravý pro chodidla? Rozdíl v přístupu k aktivní 
pacientce na příkladech se zohledněním subunguálního 
hematomu, vytrženého nehtu a odřenin. 

Potřebují sportovci speciální podologickou péči? S jakými problémy 
se potýkají aktivní ženy a jaký vliv to může mít na jejich všední život? 
Během přednášky ukážeme, jak může podologická pomoc klientkám 
pomoci, aby se plně těšily ze sportovní aktivity.

Dr Carlos Aznar (Španělsko)  speciální host
Lékař, který se specializuje na zákroky estetické medicíny, tvůr-
ce autorské značky pokročilé kosmetiky Simildit, předchůdce 
homeopatické mezoterapie (z ang. Homeopathic Mesothe-
rapy). Zkušený v praxi, školitel, vede přednášky a ukázky na 
nejduležitějších světových kongresech estetické medicíny.

Hoa Dessoulavy-Śliwińska   

Odbornice na estetickou kosmetologii, majitelka a školitelka 
na Warsaw Aesthetic Academy. Zkušená v praxi, vede školení 
v oblasti estetické kosmetologie v Evropě a Asii. Od r. 2012 
vede advokátní praxi a zároveň vykonává povolání estetické 
kosmetoložky. 

SEKCE medical 
beauty
 MÍSTNOST VÍDEŇ (WIEDEŃ) 

  14.00

Pokročilá péče: mezoterapie a hloubkové peelingy – 
vlastní zkušenosti. 

Co musíš vědět o mezoterapii a hloubkovém peelingu, abys mohl/a 
pracovat bezpečně a účinně? Proč hlouběji ne vždy znamená lépe? 
Jaké zvolit produkty, aby výsledek byl uspokojivý? Které sady přípravků 
dají nejlepší výsledky? Nejdůležitější pokyny a osvědčená spojení na 
základě vlastní dlouholeté praxe. 

  15.00

Total Concept of Beauty. Korekce a omlazení obličeje ve 
„třech vrstvách” pomocí buněčného stimulátoru a kyseli-
ny hyaluronové. 

Abychom doporučili nejleší metodu řízení změn ve vazech a tkáních, 
je nutné porozumět anatomii a fyziologii procesu stárnutí, ovládnout 
potřebné zákrokové metody a znát nejnovější produkty. Na základě 
vlastních zkušeností v korekci kontur a omlazování obličeje bude během 
přednášky nabídnuta nová klasifikace zón obličeje a aktuální přístup  
k použití nejnovějších produktů dostupných na trhu estetické medicíny.

Odborný partner: Dermatic.pl 
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  16.00

Nová síla v estetice – použití enzymů v estetických  
zákrocích. 

Inovativní řešení pro použití v terapii fibrózy, jizev, celulitidy, strijí, váčků 
pod očima. Co to jsou enzymy, jak působí a kdo může využít jejich schop-
nosti? Během přednášky se budeme také zabývat případy, v nichž byly 
využity enzymy. Budou ukázány fotky před a po zákroku (case study).

Dr n. med. Izabela Załęska  

Mezinárodní odbornice v oblasti kosmetologie, estetické  
a lékařské kosmetologie. Má mnohaletou praxi. Trenérka a vy-
sokoškolská učitelka, přednáší také na postgraduálním studiu 
pro lékaře. Vykonávala funkci děkana a rektora na nestátních 
vyšších školách spojených s kosmetologií. Spolutvůrkyně 
série kosmoceutik britské firmy Body Empire. Odborná 

asistentka a vedoucí Institutu profesionální kosmetologie na Akademii tělesné výchovy 
v Krakově, koordinátorka oboru kosmetologie na Podhalanské vyšší odborné škole  
v Nowém Targu. členka mezinárodní organizace Society of Cosmetic Scientists.

Sebastian Gradzik 

Smashbox National makeup artist, mistr rozjasňujícího líčení, 
neohrožený v experimentech s líčením a neobvykle odvážný 
v projevování sebe sama. Školil se mimo jiné v Los Angeles, 
pracuje při focení pro časopisy, vede mnohé dílny.

Magdalena Atkins 

Vizážistka, malířka, umělkyně. Absolvovala Akademii vizáže  
v Westminster College, pracovala ve světové mekce umění  
a módy – v londýnském Harrods. Na svém kontě má spolupráci 
s předními hvězdami módního a filmového světa. V Polsku 
pracuje pro nejlepší módní časopisy, reklamní a agentury.

SEKCE stylizace: 
make-up 
 BRATYSŁAWA 

  10.00

Rock’n’Glow, tedy lesk ve výrazném vydání. 

Lesklé líčení není jen styl nude nebo glamour – může být také výrazné  
a mít rockové prvky. Svou interpretaci módního lesklého líčení „s nehtem” 
nám předvede Sebastian Gradzik, nesporný mistr líčení glow. 

  10.45

Strobing na všední den a na červený koberec. 

Jak připravit perfektní pleť? Pomocnými se ukážou být profesionální 
triky, protože se jedná pouze o zdánlivě jednoduché téma, které se 
mnohdy ukáže být velkou výzvou pro vizážistu. A na základě tohoto 
„perfektního plátna” vytvoří vizážista lehké, rozjasňující líčení, které lze 
nosit ve všední dny i na zvláštní příležitosti.

Mimi Choi (Kanada)  
speciální host LNE a Kryolan
Vizážistka známá na celém světě z tvroby neobvyklých 
make-upových iluzí. Absolventka a přednášející na škole 
Blanche Macdonald (Vancouver). Spolupracovala s takovými 
značkami, jako Make Up For Ever, MAC, Sephora. Nyní vede 
dílny a předváděčky pro značku Kryolan.

Mitya Hrybko  (Ukrajina)  

Vizážista světové třídy, nadšenec dějin líčení. Spolupracoval  
s takovými značkami, jako MAC nebo Inglot, předváděl  
líčení v televizních programech (Erovize 2017, The Voice), 
pracoval během Fashion Weeku na Ukrajině, v Gruzii, Rusku  
a Ázerbájdžánu. Jeho práce byly publikovány ve Vogue online 
(Itálie, Mexiko), L’Offi ciel nebo Interview Magazine. Tvůrce 
autorských dílen pro vizážisty „Fashion tips”, přednášející na 
MUMA beauty academy (Kyjev).

Natalia Gustaw

National Makeup Artist & Training Coordinator Sephora 
Polsko. Tvoří a vede školení líčení, standardů péče o klienta 
a měkkých dovedností. Spolupracuje s trenéry značek 
make-upu, dostupných v Sephora a tvoří školení ze značek 
uváděných do prodeje. Hostuje na blogmakijaz.pl. Je lídrem 
projektu Sephora Beauty Masters – univerzity pro nejlepší 
vizážisty Sephora. Natalie vede ukázku spolu s výhercem 
letošního ročníku soutěže Sephora Beauty Masters. Příjmení 
se dovíme již brzy! 

  11.30

Jen klid, je to pouhá iluze! Kreativní make-up show. 

Spontánní make-up show neobvyklé umělkyně, jejíž práce si získaly 
svět make-upu! Během ukázky Mimi představí jednu ze svých make-up 
iluzí a ukáže, jak vypadá práce nad šíleným nalíčením, které vytváří. 
Zaručujeme 100% kreativity a make-up šílenství. 

  14.00

Glamour make-up v přirozeném vydání. 

V přirozeném make-upu je možné propašovat několik prvků, které způ-
sobí, že bude více glamour. Pokud jsi fanynkou rafinovaného stylu, ale 
vyhýbáš se nadměrnosti make-upu, pak je tato ukázka trefou do černé-
ho. Připrav se na mistrovské techniky, čelní produkty a zářivý efekt! 

  15.00

Trendy na sezónu podzim-zima.  
Natalia Gustaw a Sephora Pro Team 

Během ukázky poznáte tří nejdůležitější trendy v líčení pro nastávající 
sezónu. Základem každého z nich bude ideální pleť, na jejímž základě 
představí vizážisté Sephora Pro Team tři módní vzhledy s nejnovějšími 
tendencemi: nude make-up, důraz na rty a důraz na barvy.
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Marta Ziółkowska

Obdržela mezinárodní vyznamenání Makeup Pro Artist 
a Beauty Metamorphosis 2018. Je odbornicí v programu 
“Druga Twarz”. Oficiální trenérka značky Perma Blend.

Kuba Nagórski

CEO v mezinárodní skupině Spin Digital (www.spindigital.
pro). Odborník na integorvaný marketing, milovník social me-
dia, školitel a řečník. Promlouvá na událostech a konferencích 
spojených s marketingem a společenskými médii. Od r. 2019 
spolupracuje s Elite Beauty School Dulok & Paczesny jako 
Marketing Manager.    

Monika Kuflowska-Chomańska

Vícemistryně světa v permanentním make-upu Level Expert 
BIOTEK Milan 2018. Oficiální trenérka značky Perma Blend.

  10.15

Perma Blend, Kwadron 

Moderní technologie + technika práce + kolorimetrie = 
úspěch v PMU. Poznej ideální vzor pro dokonalý perma-
nentní make-up. 

Léta zkušeností v oboru PMU a tetování nám umožnily vyčlenit 3 nej-
důležitější prvky potřebné pro dosažení úspěchu. Představíme spojení 
tří nejdůležitějších aspektů PMU, které jako celek tvoří ideální vzor pro 
permanentní make-up. 

  11.00

Elite Beauty School Dulok & Paczesny 

Nové technologie – první v Polsku Vzdělávací platforma.

Díky novým technologiím můžeš rozšiřovat své odborné vědomosti, 
neustále se rozvíjet a navíc omezovat výdaje. Zveme na přednášku na 
téma první, na polském trhu, vzdělávací aplikace tohoto typu. Platforma 
umožní získání vědomostí bez vycházení z domu a také dá možnost 
dělení se svými vědomostmi a zkušenostmi. Vytvoř svou značku a buď 
odborníkem v oboru! 

SEKCE permanentní 
make-up
 MÍSTNOST LVOV (LWÓW) 

Judyta Szwedo

Spoluzakladatelka a spolutvůrce techniky mikropigmentace 
TAFFY a ODED Szwedo Group s.c. Mezinárodní školitelka 
metody vláskování, microbladingu a tříjehlové metody, které 
jsou patentem Szwedo Group. Absolventka pedagogiky  
a grafiky. Účastnice mnohých mezinárodních konferencí  
a ukázek z oboru kosmetologie a technik pigmentace.

Ewa Piotrkowska-Ścieszka

Kosmetoložka, linergistka s mnohaletými zkušenostmi. Mist-
ryně Polska v permanentním make-upu. Zakladatelka značky 
Hanami. Tvůrce autorských metod pigmentace obočí, rtů  
a očí. Tvůrce značky pigmentů pro permanentní make-up  
a pro lékařskou mikropigmentaci Hanami Pigments.

Jan Maciejewski

Tvůrce a tvář známé značky DIVA. Výrobce polských nástrojů, 
pigmentů a jehel pro permanentní make-up.

Leszek Szwedo

Zakladatel Szwedo Group. Konstruktér patentovaných  
nástrojů a technik mikropigmentace TAFFY mircoblading  
a tříjehlové ODED. Tvůrce technologie pigmentových barev 
pro pigmentaci mocroblading a PMU. Magistr informatiky  
a automatiky, chemik.

  11.45

Szwedo Group 

Jak oddělit eklamní mýty od skutečnosti v kontextu  
pigmentů, jehel a nástrojů pro permanentní make-up  
a tetování. 

Parametry nastavení nástrojů pro provedení profesionálního perma-
nentního make-upu a tetování. Stálost zákroku. Barva – barvy, lesklé 
pigmenty. Tvar / ombre – značkové trendy. 

  12.30

Hanami 

Pigmentace dospělé kůže.

Spolu s plynutím času a doprovázejícími fyziologickými změnani vy-
žaduje kůže jiné zacházení během zákroku mikropigmentace. Je třeba 
opatrněji vybírat barvy a především techniky pigmentace. Na co je třeba 
se soustředit během nanášení permanentního make-upu u klientů  
s dospělou kůží. 

  13.15

DIVA Beauty Factory 

Okem výrobce – pigmenty, nástroje, jehly.

Vliv složení pigmentů na základní vlastnosti produktu. Nejdůležitější 
parametry nástrojů pro PMU, které mají vliv na kvalitu pigmentace, kom-
fort práce a konečný výsledek zákroku. Stavba jehel a složení materiálů 
použitých pro jejich výrobu a důsledky pigmentace.
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  14.00 
PML Professional Master Line 
Tajemství pigmentace v permanentním make-upu linky  
Ombre Shadow Eyeliner. 
Stínované linky na víčku jsou nejnovějším trendem v permanentním 
make-upu, který uchvacuje mnohé klientky. Bohužel jejich provdení je 
pro mnohé linergistky tématem tabu. Avšak stačí jen několik instrukcí  
a lze dokonale ovládnout tuto techniku. 

Agnieszka Kostrzewa-Niedziela  

Oficiální partnerka a zplnomocněnec PML Professional Master 
Line. Kosmetoložka a odbornice v oblasti estetické medicíny, 
linergistka, vášnivá aplikátorka permanentního make-upu  
a mezinárodní trenérka PMU. Získala titul Pro-Artist, reprezen-
tantka Polska na Mistrovství světa v permanentním make-upu. 
Autorka mnohých článků v odborných časopisech.

Anita Petryszyn-Dopierała 

Magistra kosmetologie, výtvarná umělkyně, linergistka, 
mezinárodní mistryně PMU, zakladatelka Školícího centra 
Biomedica, hlavní školitelka Biotic Phocea Polsko.

  14.45

Biotic Phocea Polska 

Natural Real Soft Eyebrows – nové autorské techniky 
pigmentace dámského i pánského obočí. Vliv techniky  
a technologií na konečný efekt. 

Malířské schopnosti přednášející jí dovolily vypracovat autorskou 
metodu pigmentace obočí SOFT, což jí zajistilo titul Mezinárodní mist-
ryně PMU. Realismus její techniky umožňuje provádět nejvíce přírodní 
rekonstrukce obočí u žen i mužů. 

Dr n. chem. inż. Zbigniew Majka  

Ředitel oddělení výzkumu a vývoje a odborník značky 
CELLABIC®. 

  10.15   Cellabic®
Expresní lifting obličeje – technologie Crystal Filler. 

Technologie Crystal Filler je inovativní způsob získání expresního 
výsledku liftingu obličeje. Crystal Filler je tekutým komplexem mine-
rálních krystalů a biokompatibilních polimerů. Nejnovější přípravek 
značky CELLABIC®, který obsahuje komplex Crystal Filler, expresně  
a účinně vyplňuje vrásky.

KOSMETOLOGIE  
v praxi
 MÍSTNOST BUDAPEŠT (BUDAPESZT) A 

Emilia Kossakowska   

Mezinárodní instruktorka, přednášející na La Fontaine Tech-
nology, tvůrkyně značky Dermia Solution.

Justyna Mrówczyńska   

Magistra kosmetologie, odbornice na péči, regionální vedou-
cí prodeje a školitelka profesionální kosmetiky.

Dr n. med. Izabela Załęska   

Kosmetoložka, trenérka Dermatic Aesthetic Academy, 
šéfredaktorka Aesthetic Business, mezinárodní odbornice 
v oblasti kosmetologie, estetické a lékařské kosmetolo-
gie. Členka mezinárodní organizace Society of Cosmetic 
Scientists. Autorka mnohých publikací a populárněnaučných 
i odborných článků. 

Dr Mariusz Bartyzel   

Lékař estetické medicíny, psychiatr. M-Estetica, praxi vykonává 
ve Varšavě.

  11.00   Dermia Solution
Inovativní metoda buněčné náhrady Dermia Solution. 

Aparáty Dermia Medical Concept, Medilift Combo a séra ve spreji Boos-
ter DIS pro doplnění kůže, a konce i vnitřku buněk, zajišťují ukázkové 
výsledky. Je to nejvyšší úroveň péče o problematickou pleť, dospělou  
a se zabarveními.

  11.45   Bielenda Professional
Moderní péče o dospělou kůži v kosmetickém salonu – 
očekávání klienta vs. možnosti zákroků. Studium případů. 

Péče o dospělou pleť v kosmetickém salonu v sobě skrývá mnohé výzvy. 
Jak vyhovět očekáváním klientů tak, aby výsledky byly rychlé, trvalé  
a zároveň viditelné?

  12.30   Dermatic.pl
Účinnost moderní enzymatické terapie PBSerum Medical 
v redukci fibrózy, otoků a lokalizované tukové tkáně. 

Moderním řešením v redukci fibrózy, otoků a lokalizované tukové 
tkáně jsou enzymy PBSerum Medical, vysoce selektivní rekombinované 
enzymy (lyáza, kolagenáza, lypáza), tedy organické katalyzátory (bioka-
talyzátory). Během přednášky bude podrobně probrané působení 
enzymů. 

  13.15   Fillmed 
Obtížný klient v salonu kosmetologa. Jak jej poznat a jak 
se vyhnout nebezpěčí. 

V praxi kosmetologa se stávají těžké situace. často nevíme, jak si s nimi 
poradit. Stojí za to vědět, kdy je klient pouze náročný, a kdy to vyplývá  
z jeho osobních problémů nebo přímo z psychických poruch. 
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Magda Fuss   

Magistra kosmetologie, absolventka Slezské lékařské 
univerzity. Absolvovala farmaceutické technikum, má licenci 
maséra. Hlavní školitekla značky Purlés. Vede mnoho školení 
v Polsku i v zahraničí. Její vášní je make-up, skončila Fakultu 
stylizace speciálních efektů F/X a protetiky. 

Małgorzata Kurek   

Product Manager a školitelka v oblasti použití nástrojů Der-
malux a Aquapure a profesionální kosmetiky značky Medik8 
v BOGDANI Dermatologia. Absolventka kosmetologie, 
přednáší na univerzitě.

  14.00   Purlés
Hluboký nádech pro kůži – fungují oksyličující kosmetic-
ké přípravky?  

Kyslík je nezbytný pro to, aby buněčné a regenerační procesy kůže 
probíhaly správně. S přibývajícím věkem se úroveň okysličení zmenšuje. 
Jak působí a pro koho jsou určené okysličující přípravky? Projednání 
tématu a prezentace nové série značky Purlés – HydraOxy Intense.

  14.45   Dermalux Flex MD
Dermalux Flex MD. Využití LED lamp ve spojovaných 
terapiích. 

Prezentace možností LED fototerapie s použitím profesionálních lamp 
firmy DERMALUX  vybavených patentovanou technologií LED s klinicky 
potvrzenými délkami světelných vln: modré 415 nm, červené 633 nm, 
NIR 830 nm. Systém má Lékařský certifikát v oblasti hojení ran, terapie 
akné, lupenky a bolestí (pohybové ústrojí).  

Dr n. biol. Magdalena Kaźmierczak  

Uznávaná školitelka a propagátorka předních značek z oboru 
estetické medicíny a kosmetologie, univerzitní přednášející. 
Odbornice na Akademii praktických znalostí Infinita a značky 
Nimue.

  10.15   Nimue Skin Technology & Futurika 
 Nowa Dietetyka
Inovativní a interdisciplinární přístup k procesu stárnutí 
kůže – terapeutický program Nimue ve spojení s vlivem 
způsobu stravování a doplňků stravy.

Je možné zpomalit proces stárnutí? Jak pečovat o kůži, aby to mělo vliv 
na její zdraví? Jak se máme stravovat, abychom měli vliv na bioche-
mické procesy v organismu a abychom se radovali ze zdraví a mladého 
vzhledu? Pro poznání odpovědí na tyto a jiné otázky srdečně zveme na 
přednášku.

KOSMETOLOGIE  
v praxi
 MÍSTNOST PRAHA (PRAGA) 

Ewa Winiarska  

Absolventka Make Up Institute ve Stockholmu, zkušená 
vizážistka, porotce make-upových soutěží, majitelka Školy 
vizáže ve Štětíně (Szczecin).

Karolina Sobczyńska-Bartos  

Kosmetoložka, propagátorka zdraví, dietoložka, univerzitní 
přednášející, školitelka, konzultantka lékařských a kosmetic-
kých značek, autorka článků v časopisech a na odborných 
portálech, lektorka na mnoha polských i zahraničních 
kongresech.

Natalia Strzałek  

Kosmetoložka, trenérka profesionální kosmetiky, školitelka 
ve firmě Dermogalenic Experts. Specializuje se na spojené 
anti-agingové terapie.

  11.00   Stage Line Professional Make Up
Stage Line Make-up COOL, podzim-zima 2018/2019. 
Exluzivní make-up pro elegantní ženu.

Prezentace bude obsahovat ukázku nejmódnějšího trendu podzimu- 
zimy, který stojí na intenzivních barvách. Dále zde zazní rada fotografa, 
jak conjelépe zachytit na fotce make-upy v salonu vizážistky. Bude také 
představena koncepce značného zvýšení příjmů vizážistky.

  11.45   Simildiet
Peelingy nové generace – maximální bezpečí a efekt. 

Výzkumy ukázaly, že již jsou dostupné směsi kyselin, které mají 
komplexní vliv na kůži a mají mnohem větší spektrum působení než 
doposud používané preparáty a poskytují okamžitý výsledek. Znalost 
procesů, ke kterým dochází v jednotlivých vrstvách kůže umožní přesné 
určení možností, jaké dávají tyto produkty.

  12.30   Germaine De Capuccini
Excel Therapy O2 Polution Defense – posílení a ochrana 
kůže před nečistotami. 

Vše, co kůže potřebuje, aby si poradila s každodenním životem ve 
velkém městě a zároveň si ponechala svůj lesk. Komplexní zákrok 
soustředěný na dvojím působení: IN & OUT. Uvnitř posiluje buňky a sti-
muluje jejich přirozenou obranyschopnost před agresivním prostředím. 
Zevnitř tvoří na povrchu ochranný film, neutralizuje negativní působení 
městského prostředí.
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Joanna Kaniewska   

Art Director jane iredale, diplomovaná mistryně v oboru 
vizážistka-stylistka. Rozvíjí první v Polsku Minerální akademii 
minerálního make-upu PROTEA ART. Spolupracovala na 
mnohých filmech a televizních pořadech: např. „Sęp”, „Blon-
dynka”, „Rezydencja”.

Idili Lizcano, Lama Djampa Gyatso (Španělsko)

Filozof, parfumér, alchemik, obchodník, buddhistický duchovní 
mistr. V r. 1985 vytvořil značku Alqvimia. Předchůdce humani-
zovaného hospodářství, ekonomie štěstí.

  13.15   jane iredale
Schovej nedokonalosti a zdůrazni přirozenou krásu mi-
nerálním make-upem jane iredale.  

Rychlý způsob na zdravý vzhled kůže dokonce po invazních zákrocích. 
Poznej mnohafunkční kosmetiky anti-aging se širokým spektrem UV 
ochrany.

  14.00   Alqvimia
Plnost ženství – aromaterapeutická trasformace těla, 
zdraví a emocí jako prvek získání hormonální rovnováhy 
žen různého věku.  

Péče a aromaterapie s použitím směsi eterických olejů může navrátit 
emocionální a hormonální rovnováhu žen nejen v období menopau-
zy. Mohutný buděčný regenerátor způsobuje, že kůže vypadá mladě, 
reguluje se hormonální cyklus a zvětšuje plodnost. Ženě také umožňuje 
zářit vnitřní krásou, posiluje smyslnost a kvalitu života a zdraví.

Magdalena Koral  

Manažerka varšavského firemního salonu a školícího centra 
V&K Cosmetic. Přednášející V&K Cosmetic.

Kateryna Maiorova  (Ukrajina)

Instruktorka značky LART. Nehtová stylistka Evropského školí-
cího centra V&K Cosmetic v Bielsku-Bialé (Bielsko-Biała).

  14.45   LART Supreme
Nejrychlejší titanová manikúra na světě? Aplikace LART 
Supreme krok za krokem během 30 minut!

LART Supreme je moderní systém pro titanovou manikúru, který díky 
technologii obsažené v jednom výrobku zaručuje až dvojnásobně rych-
lejěší schnutí a jednodušší aplikaci. Díky tomu je skvělý efekt a vysoký 
lesk získávaný během 30 minut!

Organizátor nenese odpovědnost za obsah ani průběh firemních prezentací v místnostech Praha a Budapešt.
Organizátor si vyhrazuje právo na změny programu.
Aktuální program na www.lne.pl

Organizátor nezajišťuje překlad přednášek z polského jazyka.



Sobota  |  9. listopadu  |  10.00-11.30
Enzymy v akci: celulitida a jizvy.  
Mezoterapie: obličej a dekolt.

Neděle  |  10. listopadu  |  10.00-11.30
Váčky pod očima a brada – enzymy v terapii  
problémových oblastí. Mezoterapie: obličej a dekolt.

Neděle  |  10. listopadu  |  12.00-13.30

Štěstí a sebejistotu se lze naučit!

Sobota  |  9. listopadu  |  15.30-17.30

Kreativní iluze v make-upu.

MEDICAL BEAUTY

PODNIKÁNÍ A OSOBNÍ ROZVOJ

MAKE-UP

129 zł
CENA

129 zł
CENA

149 zł
CENA

Budapeszt B
MÍSTNOST

Budapeszt B
MÍSTNOST

Budapeszt B
MÍSTNOST

70
MÍST

70
MÍST

70
MÍST

Během dílen Masterclass Medical beauty:

• Zúčastníš se ukázek profesionálních zákroků: aplikace enzymů na  
 vybrané partie a jehlová mezoterapie.
• Poznáš způsob přípravy roztoku a metodu podávání enzymů.
• Poznáš injekční techniky a výhody jehlové mezoterapie.

Poznáš:
• 3 pilíře vnímání vlastní hodnoty, 
• prvků alchemie sebejistoty a nejčastější překážky, které stojí v cestě  
 seberealizaci, 
• emocionální cyklus plánované i nechtěné změny, dovíš se, jak si  
 poradit na každé etapě emocionální sinusoidy.

Zjistíš:
• úroveň vlastního sebeuvědomění a životní koherence, 
• ve které společenské roli se skrývá konflikt hodnot, který ti krade  
 radost z toho, co děláš,  
• svůj vnitřní systém rozhodování a pojmenuješ to, co tě podvědomě  
 omezuje.

Naučíš se:
• optimismus a práci s omezujícím přesvědčením, zkusíš zkrotit  
 vnitřního kritika.

Masterclass s Mimi Choi je neopakovatelnou příležitostí k přihlížení 
vzniku neskutečných make-upových iluzí. Během setkání Mimi před-
staví vybraný vzhled a vysvětlí jednotlivé etapy práce nad kreativním 
líčením. Popíše používané produkty a techniky a prozradí několik triků 
užitečných ve stylingu.

Aleksandra Tomaszewska
Stomatoložka, odbornice v oblasti estetických a anti-aging zákroků s 
 mezinárodní praxí. Absolventka postgraduálního studia „Estetika ob-
ličeje” na Lékařské univerzitě v Poznani, Katedra ortopedie čelisti a or-
todoncie. Školitelka Dermatic Aesthetic Academy, majitelka dvou klinik 
stomatologie a estetické medicíny.

Magdalena Malicka
Má dlouholetou praxi v podnikání a zkušenosti na vysokých manažer-
ských pozicích v mezinárodních firmách, přednášející na Akademii L. 
Koźmińského a master business & life coach suprvisor akreditovaná  
u EMCC (European Coaching & Mentoring Council). Spolumajitelka 
butikové poradní a školící firmy Get the Flow. Jejím cílem je inspirovat  
a motivovat lidi ke změně a podporovat je na cestě k úspěchu.

Mimi Choi (Kanada)
Vizážistka známá na celém světě z tvroby neobvyklých make-upových 
iluzí. Absolventka a přednášející na jedné z nejlepších škol make-upu  
a kosmetiky v Kanadě – Blanche Macdonald (Vancouver). Spolupracova-
la s takovými značkami, jako Make Up For Ever, MAC, Sephora. Nyní vede 
dílny a předváděčky pro značku Kryolan. Jejími poznávacími znameními 
je typický styl a velké umělecké schopnosti.
@mimles

Marta Dymek-Gładyszewska
Kosmetoložka, absolventka LU v Lodži (pol. Łódź), Farmaceutická fakulta. 
Člen Polské kosmetologické komory, školitelka Dermatic Aesthetic Aca-
demy, vede centrum estetických zákroků. Specializuje se na pokročilé 
estetické procedury, propaguje bezpečný a holistický přístup k pacientovi.

Účastníci MASTERCLASS obdrží certifikát účasti.
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Organizační informace

Ubytování

Akční ceny pod heslem  
 „40. Kongres LNE”:

Apartmány SLEEP INN, Interhousehotel, Passion-
4Crakow Apartaments, Hotel Justyna,

City Center Rooms and Apartments, Hotel B.A.S., 
VIENNA HOUSE EASY CRACOW, Laris Hotels

Podrobnosti na  www.kongres.lne.pl

Speciální autobus zdarma pro účastníky  
Kongresu na trase ul. Pawia – EXPO Kraków. 

Odjezd ze zastávky u ul. Pawiej, naproti  
prostředního vchodu do Galerii Krakowskiej  
od 8.30, každých 15 minut. 

Zpáteční autobus z EXPO Kraków 
každých 15 minut: 
v sobotu do 18.30, 
v neděli do 17.30. 
Je možné, že z důvodů nezávislých na organizátorech budou  
mít autobusy zpoždění.

%

Autobus zdarma 
z centra Krakova 
každých 15 minut

P

Místo

EXPO KRAKÓW, Galicyjska 9, 
31-589 Kraków

Parkování

Před Expo Kraków je parkoviště pro účastníky 
Kongresu LNE. Další parkoviště se nachází u ob-
chodního centra M1 (ul. Nowohucka/al. Pokoju). 
Pro Vaše pohodlí jezdí na trase EXPO Kraków – 

M1 v sobotu a neděli zdarma autobus.

Cestování

EXPO Kraków má vynikajíci spojení s centrem 
města, hlavním nádražím, letištěm v Balicích  

a obchvatem města. Lokalizace blízko  
historického centra města umožňuje plné  

využití času, který strávíte v Krakově.

Autobus

Pokud na kongres  
přijíždíš z Prahy,  

ověř si autobusové spojení na 
www.flixbus.pl

Taxi

Doporučujeme:  
Taxi Barbakan 12 196 61,  

Mega 12 196 25, 
iCar 12 653 55 55

Letadlo

Ověř si letecká spojení na  
www.skycanner.net  

Kde se koná 
Kongres?

Jak k nám 
dojedete?

Ubytuj se  
v Krakově

Otevírací hodiny Kongresu a Veletrhu:

9. listopadu, sobota 9.30-18.00
10. listopadu, neděle 10.00-17.00
Služby pro účastníky: v sobotu a neděli otevřeno od 9.00

40.
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Seznam vystavovatelů byl hlášen až do 5. Aktuální seznam na www.lne.pl

Mediální Patri Kongresu LNE
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