fot: Karolina Harz, make-up: Marcin Szczepaniak, modelka: Marzena More, stylizacja: Eliza Łazarczyk, włosy: Michał Piłatowski

SPONSOR:

SPONSOR STREFY NAILS:

PARTNERZY:
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i९wiata, targowe premiery

wystawienniczej

ispecjalne oferty

220 wystawców,
najlepsze rmy

90
wykadów
ipokazów praktycznych

zbrany beauty

wciथgu 2 dni

100

ekspertów zPolski,
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,
Kanady, Ukrainy, Francji,
Woch, USA

Więcej informacji:

www.lne.pl

LNEpolska

lne_polska

aplikacjaLNE
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SESJI
EDUKACYJNYCH

SESJA GŁÓWNA
• Advanced beauty NOWA FORMUA
• Praktyka wasna hi-tech / pielषgnacja
• Trend reports

NOWA FORMUA

SESJA EDU NOWO८द
pierwsze kroki
w biznesie beauty
SESJA PODOLOGIA
rentowny gabinet NOWA FORMUA

SESJA MEDICAL BEAUTY
fokus na praktykę NOWA FORMUA
ograniczona liczba miejsc: 300

SESJA STYLIZACJA:
nails & lashes NOWOŚĆ

SESJA BIZNES
i rozwój osobisty

SESJA STYLIZACJA:
make-up

SESJA MAKIJAŻ
PERMANENTNY

SESJA KOSMETOLOGIA
w PRAKTYCE

SESJA TRYCHOLOGIA
ESTETYCZNA

premierowe pokazy zabiegów

+ MASTERCLASS certyﬁkowane warsztaty

Ósma edycja konkursu
INNOWACJA KONGRESU
I TARGÓW LNE
Poznaj innowacyjne produkty branży beauty
Zwycięzców ogłosimy w sobotę w lobby o godz. 13.00
Zapraszamy!

Warunki uczestnictwa

Jesteś prenumeratorem LNE?

Skorzystaj z KODU RABATOWEGO -25% na zakup karnetu/biletu,
który otrzymałaś SMS-em i mailem!
Jeśli kod do Ciebie nie dotarł, napisz mail na paulina@lne.pl lub zadzwoń 798 070 830.
BILET

KARNET

1 dzień

2 dni

KARNET
2 dni
+ Medical beauty***

SESJE EDUKACYJNE:
GŁÓWNA
MEDICAL BEAUTY
BIZNES I ROZWÓJ OSOBISTY
PODOLOGIA
MAKIJAŻ PERMANENTNY
TRYCHOLOGIA ESTETYCZNA
EDU: pierwsze kroki w biznesie beauty
KOSMETOLOGIA W PRAKTYCE
STYLIZACJA: Nails & lashes
STYLIZACJA: Make-Up
TARGI

UCZESTNIK

** UCZEŃ

20 zł / 30 zł*

120 zł / 150 zł*

PAKIET Z PRENUMERATĄ:

PAKIET Z PRENUMERATĄ:

PAKIET Z PRENUMERATĄ:

100 zł / 110 zł*

180 zł / 210 zł*

250 zł / 280 zł*

20 zł / 30 zł*

96 zł / 150 zł*

PAKIET Z PRENUMERATĄ:

PAKIET Z PRENUMERATĄ:

100 zł / 110 zł

156 zł / 210 zł*

*

190 zł / 220 zł*

No 1 W BRANŻY BEAUTY & HEALTHY AGING
126 • 5/2019
18,90 zł
W TYM 8% VAT

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK

PROMOCYJNE CENY TYLKO DO 4 LISTOPADA
* REGULARNE CENY OD 5 LISTOPADA
** Odbiór biletu/karnetu za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej/szkolnej lub indeksu
Zbierz grupę studentów, min. 10 osób i kup karnet na 2 dni w cenie 60 zł dla każdego.
Napisz mail na paulina@lne.pl lub zadzwoń 798 070 830 i uzyskaj kod rabatowy.
*** Ograniczona liczba miejsc na sesję Medical beauty: 300.

TEMAT NUMERU

Peelingi
w regeneracji

STUDIUM PRZYPADKU
Hi-tech: RF mikroigłowa
Autorski lifting szyi
Skóra reaktywna

WYWIADY Z GOŚĆMI KONGRESU LNE
INDEKS 40733X
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Fot: Maryna Vostokova @mary_vostokova
Make-up: Mitya Hrybko @mityamboo
Modelka: Shura @shurakills

• Synergia teorii i praktyki, Ewa Loga-Skarczewska • Wiedza, pasja, rozwój, Karolina SobczyńskaBartos • Stawiam na personalizację!, dr Carlos Aznar • Ludzka strona biznesu, Magdalena
Malicka • Znaleźć nić porozumienia, Małgorzata Piotrowska • Stylizacja rzęs w wersji pro, Zoﬁa
Jasińska • Manicure fashion, Karen Louise Embury • Artystyczne ADHD, Magda Atkins

REJESTRACJA: www.lne.pl
Nie masz jeszcze prenumeraty?
Skorzystaj już teraz z najlepszych cen!
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Kup pakiet
karnet + prenumerata
i zobacz, co zyskasz!
Co trzecia osoba, która zakupi pakiet
otrzyma kosmetyczny prezent.
Fundatorami nagród są: Sponsor Kongresu LNE
– Bielenda Professional
i Wystawcy 40. Kongresu i Targów LNE

Cztery osoby spośród tych, które kupią prenumeratę w zestawie
z karnetem otrzymają voucher na pobyt oraz skorzystanie
z zabiegów w najlepszych spa w Polsce! Nagrody fundują:
Hotel Biały Kamień oraz WellU Anti-Aging Instytut, Afrodyta Spa &
Wellness Resort, Hotel Kormoran Wellness Medical Spa.

* Dotyczy prenumeraty ciƭgȲej, odnawialnej. Po upȲywie 12 miesiǳcy otrzymasz kolejny numer LNE za pobraniem.
Jeɱli zechcesz zrezygnowaƻ z prenumeraty, skontaktuj siǳ z nami.
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Informacje organizacyjne

Gdzie
odbywa się
Kongres?

Jak
dojechać?

Nocuj
w Krakowie

Miejsce

Podróż

Noclegi

EXPO KRAKÓW, Galicyjska 9,
31-589 Kraków

%

Promocyjne ceny
na hasło „40. Kongres LNE”:

Parking
Przed Expo Krakow jest dostępny parking
dla uczestników Kongresu LNE.

EXPO Kraków ma znakomite połączenie
z centrum miasta, Dworcem Głównym, lotniskiem w Balicach i obwodnicą miasta. Bliskość
historycznego centrum daje możliwość pełnego
wykorzystania czasu, który spędzisz w Krakowie

Vienna House Easy, City Center Rooms and
Apartment, Hotel Justyna, InterHouse Hotel,
Hotel B.A.S., Passion4Cracow Apartments,
APARTAMENTY SLEEP INNN Laris Hotels
Szczegóły na www.kongres.lne.pl

Pociąg

Autobus

Samochód

Samolot

Taxi

Kupując bilet na pociąg odpowiednio wcześnie, możesz zapłacić
nawet o 67% mniej!

Przyjeżdżasz na Kongres
np. z Gdańska, Zakopanego,
Katowic, Kielc, Łodzi, Rzeszowa,
Torunia, Opola, Wrocławia,
Częstochowy, Lublina, Radomia
lub Warszawy? Sprawdź bilety
na www.flixbus.pl

Zastanawiasz się jak
zmniejszyć koszty podróży
i jechać w towarzystwie?
Zajrzyj na portal:
www.blablacar.pl

Jeśli wybierasz
się na Kongres z Gdańska,
Szczecina lub Warszawy,
możesz też sprawdzić
połączenia lotnicze na
www.skyscanner.com

Polecamy:
Taxi Barbakan 12 196 61,
Mega 12 196 25,
iCar 12 653 55 55

Sprawdź ofertę Wcześniej na
www.pkp.pl oraz SuperPromo
i Promo
na www.intercity.pl
Sprawdź też promocje i oferty
last minute oraz ofertę
Bilet Weekendowy
(w zakładce Bilety okresowe).

Bezpłatny autobus
z centrum Krakowa

co 15 minut

P

Specjalny bezpłatny autobus dla uczestników
Kongresu na trasie ul. Pawia – EXPO Kraków.
Odjazdy z przystanku przy ul. Pawiej, naprzeciw
środkowego wejścia do Galerii Krakowskiej
od godziny 8.30 co 15 minut.
Autobus powrotny z EXPO Kraków – co 15 minut:
w sobotę do godz. 18.30,
w niedzielę do godz. 17.30.
Możliwość wystąpienia opóźnień w kursowaniu autobusów,
z przyczyn niezależnych od organizatora.

40.
Czas trwania Kongresu i Targów:
9 listopada, sobota 9.30-18.00
10 listopada, niedziela 10.00-17.00
Punkty obsługi uczestników: w sobotę i niedzielę otwarte od godz. 9.00
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Sobota 9 listopada
SALA PARYŻ

K+ K

SALA WIEDEŃ

K+ K

SALA BRATYSŁAWA

K+ K B

sesja
Główna

sesja
Podologia

sesja
Stylizacja: nails & lashes

10:05-10.25 TREND REPORTS
Piękno w twoich rękach – mocne strony
zawodu kosmetyczki i kosmetologa okiem
francuskich ekspertów rynku.

10.15-11.00
Kobieta w gabinecie – psychologiczne
aspekty komunikacji.

10:00-10.45
Gorący trend w stylizacji rzęs: „efekt Kim”.

Laure Jeandemange, Michele de Lattre (Francja)
Goście specjalni

10:25-11:10 PRAKTYKA WŁASNA
Panel: Moja wybrana technologia, z czym ją łączę:
RF mikroigłowy, karboksyterapia, oksybrazja.
Hanna Dolecka, Ewa Wasiak, Katarzyna Bołądź
moderator: Agnieszka Gomolińska

11:10-11.40 TREND REPORTS
Sustainability – nowa era w branży beauty.
Dr n. med. mgr farm. Antoni Gwardys

Patrycja Filar

Daniel Abratkiewicz w rozmowie z Anną Groblińską

10:45-11.30
Perfekcja i bezpieczeństwo, czyli profesjonalne
i piękne rzęsy.

11.00-11.45
Kobieta dojrzała. Studium najczęstszych
przypadków: halluksy, nagniotki,
odciski. Profilaktyka. Pokaz PZP Live.

Zofia Jasińska – gość specjalny sesji

11:30-12.15
Laminacja rzęs i stylizacja brwi – aspekty
techniczne, metodyka pracy, najczęstsze błędy.

Katarzyna Kłosińska

11.45-12.30
Problemy podologiczne kobiet w ciąży
– wrastające/wkręcające się paznokcie,
pokaz zakładania klamry.

Eliza Moczydłowska, Sylwia Zduńczyk

12.15-13.00
Prawidłowości i błędy w zakładaniu rzęs
oraz w pielęgnacji przedstawione metodą
obrazowania mikroskopii elektronowej.

Adrian Arkada

11:40-12.20 ADVANCED BEAUTY
Panel: Mikronakłuwanie – odpowiedź
na problemy immunologiczne skóry.

12.30-13.00
Panel dyskusyjny z wykładowcami sesji.

Ewa Kilian-Pięta

Joanna Bieniek, Agnieszka Gomolińska

12.20-13.00
Wprowadzenie do sesji EDU:
Edukacja w branży beauty – zmiany, wyzwania
i nowe możliwości a potrzeby rynku.
Ewa Loga-Skarczewska,
dr n. chem. Sebastian Grzyb, Marek Hajduczenia
Kontynuacja sesji EDU w sali Lwów,
godz.15.00

13.00-15.00 CZAS NA ZAKUPY i SPOTKANIA BIZNESOWE
sesja
Medical beauty
15:00-15:40 ADVANCED BEAUTY
Anatomia nie kłamie – uwarunkowania
anatomiczne a możliwości i efekty zabiegów
estetycznych.

15.00-16.00
Zastosowanie nici PDO i urządzeń
kosmetycznych w zabiegach modelowania
sylwetki.

Dr n. med. Paweł Piątkowski

Dr Maria Tryfonova (Ukraina)

15.40-16.30 ADVANCED BEAUTY
Mikrobiom a zdrowie i kondycja skóry.

16.00-17.00
Mezoterapia igłowa, mikroigłowa oraz
bezigłowa – wskazania, przeciwwskazania,
protokoły zabiegowe, terapie łączone.

Dr Whitney Bowe (USA), wideowykład. Marta Zielińska

Dr n. farm. Wioleta Jankowiak

sesja Biznes
i rozwój osobisty

K+ K

16:30-17:15
Cienka czerwona linia – dbanie o własne
granice w relacjach profesjonalnych według
metody Porozumienie Bez Przemocy.
Małgorzata Piotrowska

17:15-18:00
Od teorii do praktyki – sprzedaż
w salonie kosmetycznym.
Marek Hajduczenia

17.00-18.00
Wolumetria w nowej odsłonie
– trendy i techniki.

K+

15.00-15.45
Manicure fashion – gorące trendy
z wybiegów mody.
Karen Louise Embury (UK) – gość specjalny sesji

15.45-16.30
Na lunch do stylistki paznokci, czyli sekret
ekspresowego manicure’u.
Małgorzata Kruś (Allepaznokcie)

16.30-17.15
Techniczna perfekcja w stylizacji
paznokci – frezarka. Idealne narzędzie
w odpowiednich rękach.
Igor Czernata (Ukraina)

Dr Zbigniew Leśniowski

17.15-18.00
Bezpieczeństwo produktów do stylizacji
– fakty i mity okiem naukowców.
Dr inż. Marta Pawłowska, Izabela Papka
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SALA LWÓW

K+ K

SALA BUDAPESZT A

K+ K

SALA PRAGA

sesja
Trychologia estetyczna

sesja
Kosmetologia w praktyce

sesja
Kosmetologia w praktyce

10.00-10.30
Choroby autoimmunologiczne w obszarze owłosionej skóry głowy – diagnostyka i różnicowanie.

9.45 Allpresan®
Zastosowanie specjalistycznych preparatów
w formule pianek Allpresan® w kontekście
przygotowania oraz zakończenia zabiegu
podologicznego – case study.

9.45 LART Supreme
Najszybszy manicure tytanowy świata?
Aplikacja LART Supreme krok po kroku
w 30 minut ze stoperem w ręku!

Ewelina Szendzielorz

10.30-10.50
Najnowsze terapie autologiczne w trychologii
i zagrożenia związane z autoterapiami
– obserwacje własne.
Lek. med. Rafał Berner

10.50-11.10
Kwalifikacja klienta do zabiegów inwazyjnych
w obszarze owłosionej skóry głowy. Prawidłowa
ocena makro- i mikroskopowa.
Ewelina Cywińska

11.10-11.30
Rola i działanie wybranych substancji aktywnych
stosowanych w terapiach trychologicznych.
Anna Mackojć

11.30-11.50
Procedury w diagnostyce trichoskopowej.

10.30 Aquapure
Aquapure – nowoczesna odpowiedź
na problemy skórne. Połączenie hydropeelingu
próżniowego z aplikacją substancji aktywnych
o działaniu oczyszczającym, nawilżającym,
odmładzającym i antyoksydacyjnym.
Weronika Pióro

11.15 ITP S.A.
Współpraca kosmetologa i dermatologa w zakresie hi-tech w gabinecie medycyny estetycznej.
Dr Bartosz Pawlikowski

12.00 swederm®
Człowiek, natura i organiczne nowości
swederm®.
Beata Kulbikowska

12.45 Arosha
Arosha Pro Barrier – złuszczanie naskórka
i odbudowa mikroflory.
Jolanta Gajda

Dr n.med. Marta Bednarek

12.10-12.30
Zastosowanie metod niechirurgicznego
uzupełniania włosów w trudnych przypadkach
medycznych.

13.30 dottore cosmeceutici
Fotoprotekcja przez cały rok – ochrona przed
UV i BlueLight. Fakty i mity.
Dr Waldemar Jankowiak

14.15 Dermaquest
Peeling dyniowy – pogromca skóry trądzikowej.

12.30-13.00
Skóra kręta ciemienia (Cutis Verticis Gyrata)
– współzależność między objawem a chorobą.
Akromegalia. Pacjent kliniczny czy estetyczny?

Paulina Śmiech-Mełgałw

15.00 Hidrex®
Nadpotliwość – elektryzująca walka
ze wstydliwym problemem.
Dawid Tomaszewski

13.00-15.00 PRZERWA
K+ K
sesja EDU
Pierwsze kroki w biznesie beauty

15:00-15.40
Beauty biznes okiem właścicielki gabinetu.
Katarzyna Bołądź

15.45 Larens Professional
Czynniki wzrostu – przełom w medycynie
estetycznej i kosmetologii.
Mgr farm. Katarzyna Adamiak

16.30 Ekert.pl
Zarabiaj więcej na innowacyjnych produktach
światowej marki z 40-letnim stażem.
Małgorzata Ekert

15.40-16.30
Panel: Specjalizacja – moja recepta na sukces.
moderator: Ewa Loga-Skarczewska (gość specjalny),
Kamila Koziara, Agata Zejfer

16.30-17.15
Duże możliwości, mały budżet, czyli jak wdrażać skuteczne narzędzie promocji online, nie
wydając fortuny.
Monika Osuch

10.30 Janssen Cosmetics
Regeneracja skóry po zabiegach z zakresu
kosmetologii estetycznej.
Aleksandra Czarnota

11.15 Mediderma
Synergia działania TCA z kwasami
ferulowym, salicylowym i witaminą C
w walce z fotostarzeniem i przebarwieniami.
Dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka

12.00 Bielenda Professional
Sukces ma niskie pH – skuteczne terapie
gabinetowe z wykorzystaniem
specjalistycznych mieszanek kwasowych.
Justyna Dziura

12.45 Farmona Professional
Regeneracja skóry i innowacyjny
lifting twarzy FAR-X / Farmona Professional.
Dr Magdalena Niewęgłowska, mgr Anna Chmielarz

13.30 Mesoestetic i Exuviance
EYE love you: pokochaj zabiegi Urgo Aesthetics
na okolicę oczu. NOWOŚĆ! Mesoestetic Global
Eyecon – profesjonalna kuracja niwelująca
niedoskonałości okolicy oka, łącząca peeling
i mezoterapię mikroigłową.
Monika Nitecka

Lek. med. Konrad Szymczak

Kinga Estera Jach-Skrzypczak

Magdalena Koral, Kateryna Maiorova (Ukraina)

Dariusz Muskała

Martyna Pobuta

11.50-12.10
Znaczenie przeciwciał w diagnostyce pacjenta
trychologicznego.

K+ K

B SESJE DOSTĘPNE DLA POSIADACZY BILETU

14.15 Rhea Cosmetics
Rhea Cosmetics, nowe podejście do pielęgnacji,
„szytej na miarę”, wegańskiej, hi-tech.
Gianmarco Alfonso (Włochy)

15.00 Environ
Jedyne bezpieczne po nakłuciach
kosmeceutyki Environ. Maksymalne
pobudzenie czynników wzrostu.
Kamila Słówko

15.45 Mokosh Cosmetics
Własna marka kosmetyków ważnym
elementem budującym wartość spa.
Anna Rutkowska-Didiuk

16.30 ITP. S.A.
Mesotransduction® – nieinwazyjna technologia
wewnątrzkomórkowa zapewniająca naturalne
działanie anti-aging.
Laurent Malbert (Francja)

K SESJE DOSTĘPNE DLA POSIADACZY KARNETU
K+ SESJE DOSTĘPNE DLA POSIADACZY KARNETU + MEDICAL BEAUTY
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Niedziela 10 listopada
SALA PARYŻ

K+ K

SALA WIEDEŃ

K+ K

SALA BRATYSŁAWA

K+ K B

sesja
Główna

sesja
Podologia

sesja
Stylizacja: make-up

10.00-10.45 WYKŁAD INSPIRACYJNY
Jak odnieść sukces bez pewności siebie?

10.00-11.00
Strategia biznesowa w branży podologicznej.
Co wziąć pod uwagę, by biznes podologiczny
był źródłem satysfakcji zawodowej i finansowej.

10.00-10.45
Rock’n’Glow – czyli błysk w wyrazistym wydaniu.

Magdalena Malicka

Sebastian Gradzik

Ewa Bielecka

10:45-12.00 ADVANCED BEAUTY
Panel: Peelingi i mezoterapia w praktyce
– multipotencjał w pielęgnacji.
Karolina Sobczyńska-Bartos,
dr Carlos Aznar (Hiszpania) – Gość specjalny

10.45-11.30
Strobing na co dzień i na czerwony dywan.
11.00-11.45
Z praktyki podologicznej: seniorki w gabinecie.
Jak postępować w przypadku przerostu płytki,
pękających pięt czy suchości skóry?
Anna Pawełczyk-Klimaszewska

12.00-12.30 PRAKTYKA WŁASNA
Termoliza w kontekście nowoczesnych
zabiegów rewitalizacji.
Hanna Dolecka

Magdalena Atkins

11.30-12.30
Spokojnie, to tylko iluzja!
Kreatywny make-up show.
Mimi Choi (Kanada) Gość specjalny LNE i firmy Kryolan

11.45-12.30
Czy sport to zdrowie dla stóp?
Różnica w podejściu do pacjentki aktywnej
na przykładach z uwzględnieniem
krwiaków podpaznokciowych, zerwanych
paznokci i otarć.
Andrzej Piotrowski

12.30-14.00 CZAS NA ZAKUPY i SPOTKANIA BIZNESOWE
sesja
Medical beauty
14.00-14.50
PRAKTYKA WŁASNA HI-TECH
Projekt: epilacja. 100% możliwości lasera. Minimalne ryzyko, 0% powikłań.

K+

14.00-15.00
Zaawansowana pielęgnacja: mezoterapia
i głębokie peelingi – doświadczenia własne.

14.00-15.00
Glamour make-up w naturalnym wydaniu.
Mitya Hrybko (Ukraina)

Dr Carlos Aznar (Hiszpania) – Gość specjalny

Anna Filip, dr Magdalena Rogóż

14.50-15.35 PRAKTYKA WŁASNA
Diagnostyka laboratoryjna i suplementacja
w gabinecie kosmetologicznym.
Agata Zejfer

15.00-16.00
Total Concept of Beauty. Poprawa
i odmłodzenie twarzy w „trzech warstwach”
za pomocą stymulatora tkankowego i kwasu
hialuronowego.
Hoa Dessoulavy-Śliwińska

15.35-16.20
BIZNES I ROZWÓJ OSOBISTY
Ile to kosztuje, czyli jak wyceniać zabiegi
w gabinecie?
Anna Tafelska

16.00-17.00
Enzymy nowoczesnym rozwiązaniem
w przypadku problemu zwłóknień, obrzęków
oraz lokalnie nagromadzonej tkanki
tłuszczowej.
Dr n. med. Izabela Załęska

15.00-16.00
Trendy na sezon jesień-zima.
Natalia Gustaw i Sephora Pro Team
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SALA LWÓW

K+ K

SALA BUDAPESZT A

K+ K

SALA PRAGA

K+ K

sesja
Makijaż permanentny

sesja
Kosmetologia w praktyce

sesja
Kosmetologia w praktyce

10.15 Perma Blend, Kwadron
Nowoczesna technologia + technika pracy +
kolorymetria = sukces w PMU. Poznaj idealny
wzór na perfekcyjny makijaż permanentny.

10.15 Cellabic®
Ekspresowy lifting twarzy – technologia
Crystal Filler.

10.15 Nimue Skin Technology
& Futurika Nowa Dietetyka
Innowacyjne i interdyscyplinarne podejście
do procesu starzenia się skóry – program
terapeutyczny Nimue w połączeniu z wpływem
sposobu odżywiania się i suplementacji.

Dr n. chem. inż. Zbigniew Majka

Marta Ziółkowska, Monika Kuflowska-Chomańska

11.00 Elite Beauty School
Dulok & Paczesny
Nowe technologie – pierwsza w Polsce Platforma edukacyjna.

11.00 Dermia Solution
Innowacyjna metoda suplementacji komórkowej Dermia Solution.
Emilia Kossakowska

Kuba Nagórski

11.45 Szwedo Group
Jak oddzielić mity reklamowe od rzeczywistości w kontekście pigmentów, igieł i urządzeń
do wykonywania makijażu permanentnego
i tatuażu.
Judyta Szwedo, Leszek Szwedo

12.30 Hanami
Pigmentacja skóry dojrzałej.

11.45 Bielenda Professional
Nowoczesna pielęgnacja skóry dojrzałej w gabinecie kosmetycznym – oczekiwania klienta vs.
możliwości zabiegowe. Studium przypadków.
Justyna Mrówczyńska

12.30 Dermatic.pl
Skuteczność nowoczesnej terapii enzymatycznej
PBSerum Medical w redukcji zwłóknień, obrzęków oraz zlokalizowanej tkanki tłuszczowej.
Dr n. med. Izabela Załęska

Ewa Piotrkowska-Ścieszka

Dr n. biol. Magdalena Kaźmierczak

11.00 Stage Line Professional Make Up
Stage Line Make-up COOL, jesień-zima
2019/2020. Ekskluzywny makijaż dla
eleganckiej kobiety.
Ewa Winiarska

11.45 Simildiet
Peelingi nowej generacji – maksimum bezpieczeństwa i efektów.
Karolina Sobczyńska-Bartos

12.30 Germaine De Capuccini
Excel Therapy O2 Pollution Defense – wzmocnienie i ochrona skóry przed zanieczyszczeniami.
Natalia Strzałek

13.15 DIVA Beauty Factory
Okiem producenta – pigmenty, urządzenia, igły.

13.15 Fillmed
Trudny klient w gabinecie kosmetologa.
Jak go rozpoznać i jak unikać zagrożeń.

Jan Maciejewski

Dr Mariusz Bartyzel

13.15 jane iredale
Ukryj niedoskonałości i podkreśl naturalne
piękno makijażem mineralnym jane iredale.
Joanna Kaniewska

14.00 PML Professional Master Line
Tajniki pigmentacji w makijażu permanentnym
kreski Ombre Shadow Eyeliner.

14.00 Purlés
Głęboki oddech dla skóry – czy kosmetyki
dotleniające działają?

Agnieszka Kostrzewa-Niedziela

Magda Fuss

14.45 Biotic Phocea Polska
Natural Real Soft Eyebrows – nowe autorskie
techniki pigmentacji brwi damskich i męskich.
Wpływ techniki i technologii na efekt końcowy.

14.45 Dermalux Flex MD
Wykorzystanie lamp LED w terapiach łączonych.

14.00 Alqvimia
Pełnia kobiecości – aromaterapeutyczna transformacja ciała, zdrowia i emocji jako element
odzyskania równowagi hormonalnej kobiet
w różnym wieku.
Idili Lizcano, Lama Djampa Gyatso (Hiszpania)

Małgorzata Kurek

Anita Petryszyn-Dopierała

14.45 LART Supreme
Najszybszy manicure tytanowy świata? Aplikacja LART Supreme krok po kroku w 30 minut ze
stoperem w ręku!
Magdalena Koral, Kateryna Maiorova (Ukraina)

B SESJE DOSTĘPNE DLA POSIADACZY BILETU
K SESJE DOSTĘPNE DLA POSIADACZY KARNETU
K+ SESJE DOSTĘPNE DLA POSIADACZY KARNETU + MEDICAL BEAUTY
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Prowadzące Kongres
Ilona Kurczaba

Agnieszka Wróblewska

Redaktor naczelna LNE, absolwentka studiów filologicznych (UŁ) i podyplomowej kosmetologii (Politechnika
Łódzka i UM w Łodzi) oraz HR na Uniwersytecie Łódzkim
i University of Maryland (USA). Związana zawodowo
z branżą beauty od 1999 r.

Zastępca redaktor naczelnej LNE, absolwentka magisterskich studiów kosmetologicznych na UM w Łodzi, studiów
podyplomowych z zakresu dziennikarstwa na UŚ oraz
podyplomowych studiów zarządzania marką na SGH.

Anna Groblińska

Agnieszka Gomolińska

Dziennikarka Radia Łódź, od wielu lat współpracująca
z LNE Polska. Moderuje panele kongresowe oraz przeprowadza wywiady z gośćmi Kongresu.

Kosmetolog, ekspert z wieloletnią praktyką w zakresie
zaawansowanych metod pielęgnacji skóry. Moderatorka
paneli kongresowych. Absolwentka UM w Łodzi i KWSPZ
w Krakowie, niezależny ekspert LNE.

SESJA główna
SALA PARYŻ

Katarzyna Bołądź
Absolwentka UM w Łodzi, szkoleniowiec, promotorka
zdrowia, ekspert medialny, specjalista żywienia człowieka
i dietetyki, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”, prowadzi sieć gabinetów kosmetologii i medycyny estetycznej w Olsztynie oraz
ośrodek szkoleniowy Learn & Rest.

Hanna Dolecka

10.05 TREND REPORTS
Piękno w twoich rękach – mocne strony zawodu kosmetyczki i kosmetologa okiem francuskich ekspertów rynku.
Laure Jeandemange (Francja)
gość specjalny
Redaktor naczelna francuskiego wydania LNE, reprezentuje już trzecie pokolenie rodziny Pierantoni doskonale
znanej w międzynarodowym środowisku kosmetyki
profesjonalnej.

Michele de Lattre (Francja) gość specjalny
Wieloletnia redaktor naczelna i dyrektor prestiżowego
wydawnictwa Les Nouvelles Esthetiques. Od blisko 50
lat organizuje Międzynarodowy Kongres Kosmetyczny
LNE w Paryżu. Córka Humberta Pierantoniego, legendy
francuskiej kosmetyki profesjonalnej.

10.25 PRAKTYKA WŁASNA
PANEL: Moja wybrana technologia – z czym ją łączę?
RF mikroigłowy, karboksyterapia, oksybrazja.
Moderator: Agnieszka Gomolińska
Dynamiczny rozwój branży beauty oferuje coraz ciekawsze rozwiązania
technologiczne, jednak decyzja o wyborze sprzętu nie zawsze bywa
prosta. Wykorzystanie urządzeń do zabiegów estetycznych daje dobre
efekty pod warunkiem ich prawidłowego i kompleksowego zastosowania. Czym się kierować przy wyborze technologii i dlaczego tak ważne
jest łączenie metod w celu optymalizacji efektów zabiegowych?

Kosmetolog i wizażystka z 40-letnią praktyką zawodową,
specjalizuje się w pielęgnacji skóry problemowej oraz
w zabiegach termokoagulacji. Wykładowca akademicki,
ekspert w Collegium Cosmeticum, ceniony praktyk-szkoleniowiec.

Ewa Wasiak
Kosmetyczka chętnie dzieląca się swoją wiedzą i wieloletnim
doświadczeniem, laureatka pierwszej edycji ogólnopolskiego
konkursu „Kosmetyczka Roku” w 2013 r., prowadzi własny
gabinet w Łodzi oraz popularny wśród profesjonalistów blog
kosmetyczny. Zanim zastosuje nowe rozwiązanie w gabinecie, sprawdzi je na wszystkie możliwe sposoby.

11.10 TREND REPORTS
Sustainability – nowa era w branży beauty.
Starasz się trzymać rękę na pulsie nowości rynkowych i przewidywać
oczekiwania klientów w niedalekiej przyszłości? Czy wiesz, co kryje się
za coraz częściej powtarzanym na światowych konferencjach terminem
„sustainability”? Co może on oznaczać dla Ciebie i Twojego biznesu?
Czy to właśnie tu wpisują się trendy wegan, eko i natural? Przekonaj się!

Dr n. med. mgr farm. Antoni Gwardys
Asesor bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, audytor
wiodący systemów jakości ISO, członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Dyrektor d/s naukowych firmy
Passage Cosmetics Laboratory S.A., autor licznych publikacji,
doniesień i patentów z dziedziny kosmetologii.

11.40 ADVANCED BEAUTY
PANEL: Mikronakłuwanie – odpowiedź na problemy
immunologiczne skóry.
W pogoni za pięknem i satysfakcją z idealnego wyglądu zatracamy
się w nowinkach oferowanych przez firmy kosmetyczne. W czym tkwi
sekret skutecznych procedur zabiegowych? Czy każdy zabieg należy
przypieczętować bólem, krwią i łzami? Doświadczenia własne – mezoterapia mikroigłowa.

Agnieszka Gomolińska
Kosmetolog, ekspert z wieloletnią praktyką w zakresie
zaawansowanych metod pielęgnacji skóry. Propaguje komplementarne podejście do klienta, docieranie do przyczyn
problemów i indywidualny dobór skutecznych programów
pielęgnacyjnych. Absolwentka UM w Łodzi
i KWSPZ w Krakowie, niezależny ekspert LNE.

Joanna Bieniek
Technik usług kosmetycznych kosmetolog, podolog, stylistka
paznokci. Właścicielka Gabinetu kosmetycznego Bellart w
Dąbrowie Górniczej. Finalistka konkursu Kosmetyczka Roku
2017. Studentka studiów magisterskich w ŚWSM w Katowicach, kierunek kosmetologia. Specjalizuje się w zabiegach dla
klientów z chorobami autoimmunologicznymi.

12.20 WPROWADZENIE DO SESJI EDU
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Marek Hajduczenia
Trener biznesowy, konsultant, wykładowca i menadżer z wieloletnim doświadczeniem. Właściciel i dyrektor zarządzający
firmy szkoleniowo-doradczej Hajduczenia.com; współwłaściciel 3 salonów kosmetycznych. Zrealizował ponad
1000 pełnowymiarowych dni szkoleniowych oraz dziesiątki
projektów doradczych w zakresie zarządzania firmą i ludźmi,
sprzedaży i marketingu oraz umiejętności miękkich.

15.00 ADVANCED BEAUTY
Anatomia nie kłamie – uwarunkowania anatomiczne
a możliwości i efekty zabiegów estetycznych.
Jest jedna nadrzędna prawda: ciało zawsze mają rację, a anatomia jest
mapą pozwalającą znaleźć drogę do sukcesu. Nawet jeśli masz najlepsze produkty lub stosujesz zaawansowane techniki nieinwazyjnych
zabiegów, prawdopodobnie nie dotrzesz do celu bez mapy. A co gorsze,
możesz się zgubić w niepożądanych komplikacjach. Poznaj sekrety anatomii twarzy, które zagwarantują ci zabiegowy sukces!

Dr n. med. Paweł Piątkowski
Specjalista fizjoterapii, pasjonat masażu i jego wpływu
na skórę, twórca autorskich metod. Doskonały praktyk
i nauczyciel, inicjator wydarzeń edukacyjnych dla masażystów. Pracuje w Łodzi, m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym im. WAM, jest wykładowcą w Wyższej Szkole
Biznesu i Nauk o Zdrowiu na kierunku kosmetologia, gdzie
zainicjował powstanie Collegium Masażu Medycznego.

PANEL: Edukacja w branży beauty – zmiany, wyzwania
i nowe możliwości a potrzeby rynku.
Nasi eksperci poruszą tematy z zakresu edukacji i zatrudnienia absolwentów szkół i uczelni kosmetycznych, takie jak:
> ścieżka rozwoju zawodowego w branży kosmetycznej,
> specjalizacja zawodowa – istotny element kariery,
> Krajowe Ramy Kwalifikacji jako wymierny opis kwalifikacji
w gospodarce wolnorynkowej,
> innowacyjne programy i formy studiów a wymagania pracodawców
i potrzeby rynku,
> oczekiwania pracodawców wobec studentów i absolwentów
– budowanie profilu absolwenta.
Oraz temat ważny dla rozwoju kompetencji miękkich – dlaczego idę do
pracy, czyli o tym, jak z radością czekać na poniedziałki.

Ewa Loga-Skarczewska – gość specjalny
Kosmetolog, wykładowca akademicki, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, autorka planów i programów
nauczania MEN dla technika usług kosmetycznych, kierunku
kosmetologia szkół wyższych i specjalistycznych studiów
podyplomowych. Właścicielka gabinetu kosmetycznego
w Myślenicach.

Dr n. chem. Sebastian Grzyb
Dziekan Wydziału Inżynierii WSIiZ w Warszawie, wykładowca
przedmiotów kierunkowych z dziedziny nauk chemicznych,
farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. Konsultant i ekspert
firm z branży kosmetycznej i farmaceutycznej. Autor
projektów badawczych z zakresu receptury i technologii
produktów i surowców kosmetycznych oraz projektów
dydaktycznych w obszarze innowacyjnych form kształcenia
studentów.

15.40 ADVANCED BEAUTY
Mikrobiom a zdrowie i kondycja skóry.
O mikrobiomie jego funkcjach wiemy coraz więcej, jednak tzw. dobre
bakterie wciąż sporo przed nami ukrywają. Co łączy florę bakteryjną
w jelitach i na skórze? Jak mikrobiom oddziałuje na procesy starzenia
się? Jakie objawy skórne świadczą o zaburzeniach mikroflory? Na
pytania ekspertów LNE odpowiada światowej sławy naukowiec – dr
Whitney Bowe. Aspekty praktyczne wykorzystania mikrobiomu w terapiach gabinetowych omówi praktyk – Marta Zielińska.

Dr Whitney Bowe (USA) Wideowykład
Jedna z pionierek badań nad mikrobiomem i jego
wpływem na zdrowie skóry. Jedna z najbardziej cenionych
specjalistek dermatologii w USA. Swoją wiedzą dzieli się
w programach telewizyjnych, a artykuły jej autorstwa
ukazują się na łamach magazynów „Wall Street Journal”,
„The New York Times”, „Allure” oraz „InStyle”. Autorka książki
„Ukryte źródło piękna”.

Marta Zielińska
Kosmetolog, Kosmetyczka Roku 2018, właścicielka gabinetu kosmetycznego Laboratorium Urody Cztery Żywioły,
wykładowca w szkołach policealnych oraz państwowy
egzaminator w zawodzie technik usług kosmetycznych.
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SESJA podologia

SESJA biznes
i rozwój osobisty

SALA WIEDEŃ

SALA PARYŻ
10.15
Kobieta w gabinecie – psychologiczne aspekty
komunikacji.

16.30
Cienka czerwona linia – dbanie o własne granice w relacjach profesjonalnych według metody Porozumienie
Bez Przemocy.
Żeby dbać o własne granice i jasno je komunikować potrzebne jest pozostawanie w kontakcie ze sobą, czyli świadomość tego, co się ze mną
dzieje w danym momencie i o czym ważnym mi te odczucia mówią.
Podczas wykładu dowiemy się jak budować głęboki kontakt ze sobą
poprzez wykorzystanie NVC, jak empatycznie słuchać i szczerze wyrażać
siebie oraz jak zadbać o własne granice i relacje z klientem.

Jakie są oczekiwania kobiet w gabinecie, a jakie możliwości specjalisty?
Jak rozwiązywać problemy z zachowaniem estetyki, jak ważna jest
dbałość o detale – analiza, plan działania, zabieg i wywołanie pozytywnej emocji. Wyjaśnimy też jak okiełzać stres klientki i sprawić, aby nie
bała się wrócić?

Daniel Abratkiewicz
Podolog, dziennikarz i specjalista komunikacji. Założyciel
centrum szkoleniowego Podoland. Współtwórca systemu korekty paznokci UniBrace. Międzynarodowy instruktor metod
korekcji paznokci problematycznych. Uczestnik i wykładowca
na międzynarodowych konferencjach. Ekspert w dziedzinie
wrastających paznokci.

Małgorzata Piotrowska
Praktyk i trener Porozumienia Bez Przemocy. Od prawie
3 lat współtworzy organizację turkusową Leance oraz
Fundację Trampolina, wnosząc NVC do środowiska
biznesowego oraz edukacyjnego. Współorganizatorka
Studium NVC w Krakowie. Autorka ponad 100 artykułów
psychologiczno-rozwojowych.

17.15
Od teorii do praktyki – sprzedaż w salonie kosmetycznym.

11.00
Kobieta dojrzała. Studium najczęstszych przypadków:
halluksy, nagniotki, odciski, profilaktyka. Pokaz PZP live.
Uwarunkowania genetyczne, wiek oraz płeć wiążą się z określonymi
problemami występującymi na stopach pacjentów gabinetu podologicznego, szczególnie u kobiet. Podczas wykładu i pokazu przedstawimy najczęściej występujące problemy oraz sprawdzone metody terapii.

Katarzyna Kłosińska

Co jest potrzebne, aby swobodnie poruszać tematy związane ze
sprzedażą produktów i zabiegów podczas wizyty klienta w gabinecie?
Od czego zacząć rozwój własny i pracowników w zakresie sprzedaży?
Jakie są kompetencje związane ze sprzedażą i jak podnosić swoją
skuteczność, dając jednocześnie poczucie komfortu klientom? Proces
sprzedaży w praktyce.

Absolwentka UM w Łodzi, kosmetolog, podolog. Prowadzi
prywatny gabinet podologiczny w Mielcu. Wykładowca
i szkoleniowiec, współtwórca programu innowacyjnych szkoleń podologicznych – PodoEdukacja. Nieustannie pogłębia
wiedzę, a podczas szkoleń przekazuje swoje doświadczenie,
zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo i higienę
pracy.

Marek Hajduczenia
Trener biznesowy, konsultant, wykładowca i menadżer z wieloletnim doświadczeniem. Właściciel i dyrektor zarządzający
firmy szkoleniowo-doradczej Hajduczenia.com; współwłaściciel 3 salonów kosmetycznych. Zrealizował ponad
1000 pełnowymiarowych dni szkoleniowych oraz dziesiątki
projektów doradczych w zakresie zarządzania firmą i ludźmi,
sprzedaży i marketingu oraz umiejętności miękkich.

11.45
Problemy podologiczne kobiet w ciąży – wrastające
i wkręcające się paznokcie, pokaz zakładania klamry.
Czy kobiety w ciąży można zaliczyć do pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka? Podczas wykładu poznasz wachlarz bezpiecznych i nieinwazyjnych metod zabiegowych, takich jak klamry przyklejane i delikatne
rekonstrukcje płytki wzrastającej/problematycznej. Dobór metod podologicznych będzie jednak zawsze uzależniony od stanu pacjenta.

Adrian Arkada
Podolog, wynalazca Metody Arkady, współwłaściciel
centrum szkoleniowego Podoland. Współtwórca systemu
korekty paznokci UniBrace. Międzynarodowy instruktor
metod korekcji paznokci problematycznych.

SESJA medical
beauty

SESJA stylizacja:
lashes

SALA WIEDEŃ

BRATYSŁAWA

Partner merytoryczny: Dermatic.pl

15.00

10.00

Zastosowanie nici PDO i urządzeń kosmetycznych
w zabiegach modelowania sylwetki.
Techniki łączone w zabiegach estetycznych: nici PDO, mezoterapia, biorewitalizacja, urządzenia kosmetyczne: HIFU, fale radiowe, technologie
laserowe, kriolipoliza, endermologia. Omówienie obszarów zabiegowych, takich jak szyja, dekolt, dłonie, brzuch, kolana, pośladki, obszary
intymne i piersi oraz konkretne przypadki gabinetowe (case study).

Gorący trend w stylizacji rzęs: „efekt Kim”.
Poznaj tajniki topowej techniki stylizacji rzęs, która podbiła serca
wpływowych kobiet świata mody i beauty. Gorący trend inspirowany
oprawą oka celebrytki, imitujący używane w makijażu rzęsy na pasku.
Podczas pokazu omówione zostaną dwie mapy stylizacji uwzględniające modelowanie oka, aspekty techniczne oraz dobór produktów
potrzebnych do wykonania zabiegu.

Patrycja Filar

Dr Maria Tryfonova (Ukraina)
Dermatolog, specjalista medycyny estetycznej. Absolwentka Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Kijowie.
Ukończyła kurs dermatologii oraz kosmetologii estetycznej
w Montreux w Szwajcarii, pracowała w klinice de la Prairie.
Ukończyła szkolenie z zabiegów laserowych (IMA) w Dubaju oraz kurs poświęcony thread liftingu w Miami. Właścicielka kliniki medycyny
estetycznej i laserowej w Kijowie.

Profesjonalna stylistka rzęs, Instruktor i współautor programów szkoleniowych marki ImTheLashmaker, wielokrotnie
stawała na podium w mistrzostwach stylizacji rzęs, założycielka i stylistka Strefy Kobiet.

10.45
Perfekcja i bezpieczeństwo, czyli profesjonalne i piękne
rzęsy.

16.00
Mezoterapia igłowa, mikroigłowa oraz bezigłowa – wskazania, przeciwwskazania, protokoły zabiegowe, terapie
łączone.
Umiejętność wprowadzania substancji aktywnych w głąb skóry to
jeden z najważniejszych filarów nowoczesnej kosmetologii. Jakie są
możliwości, plusy i minusy trzech różnych technik mezoterapii? Kryteria
wyboru z punktu widzenia profesjonalisty i pod kątem oczekiwań
klienta gabinetu.

Najważniejsze zagadnienia związane z wykonywaniem zabiegów
stylizacji rzęs – temat obciążenia rzęs naturalnych, powikłań pozabiegowych (i tego, co może mieć wpływ na ich powstawanie), przeciwwskazania do wykonania zabiegu oraz diagnostyka, która pozwoli bezpiecznie wykonać ten topowy zabieg upiększający.

Zofia Jasińska – gość specjalny sesji
Kobieta biznesu, ekspertka stylizacji rzęs, właścicielka
i stylistka Domu Rzęs®, autorka i instruktorka programu
szkoleniowego Lash Coaching®. Autorka książek „Anatomia
stylizacji rzęs” i „Modelowanie oka”.

Dr n. farm. Wioleta Jankowiak
Specjalista kosmetologii leczniczej oraz pielęgnacyjnej. Wieloletni praktyk, wykładowca i konsultant w międzynarodowych korporacjach kosmetycznych. Państwowy egzaminator
w zawodzie technik usług kosmetycznych, adiunkt Wyższej
Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Autorka licznych publikacji.

11.30
Laminacja rzęs i stylizacja brwi – aspekty techniczne,
metodyka pracy, najczęstsze błędy.

17.00
Wolumetria w nowej odsłonie – trendy i techniki.
Na wykładzie zilustrowanym pokazem wideo, przedstawione będą
nowe trendy w zabiegach wypełnień wolumetrycznych twarzy w oparciu o wyznaczanie standardowych punktów liftingujących. Zabiegi
takie stosowane są coraz częściej jako sposób na odmłodzenie wyglądu,
jak też na „przemodelowanie” kształtu twarzy u ludzi młodych.

Dr Zbigniew Leśniowski
Lekarz, absolwent AM w Warszawie i studiów Executive MBA
na Nottingham Trent University UK. Dyrektor naukowy Europejskiego Ośrodka Doskonalenia Lekarzy Medycyny Estetycznej ECLEST oraz dyrektor medyczny Centrum Szkoleniowego
Kosmetologii Medycznej. Certyfikowany Ekspert (EBBA)
Medycyny Estetycznej, wykładowca kongresów, wyróżniony
nagrodą LNE Medical Beauty Award.

Na czym polega laminacja rzęs i czym różni się od liftingu? Ekspertki
przedstawią przeciwskazania do zabiegu. Dowiecie się, jakich efektów
spodziewać się po laminowaniu i jak należy pielęgnować rzęsy po
zabiegu. Przy zadbanych, podkręconych i odżywionych rzęsach nie
należy zapominać o brwiach! Jak nadać im idealny kształt dopasowany
do twarzy i dlaczego mapping brwi jest najważniejszym elementem
w stylizacji.

Eliza Moczydłowska
Z wykształcenia prawnik, od ponad 15 lat odpowiedzialna
za rozwój biznesu kluczowych partnerów w największych
instytucjach finansowych w Polsce. Jedna z założycielek
marki Eyebar – wyjątkowego miejsca, w którym cała uwaga
skupiona jest na brwiach, czyli najważniejszej części twarzy.
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15.45

Sylwia Zduńczyk

Na lunch do stylistki paznokci, czyli sekret ekspresowego
manicure’u.

Wizażystka, stylistka brwi i rzęs. Pracowała w teatrze jako
charakteryzator, zajmowała się stylizacjami przy sesjach
zdjęciowych, ma doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym oraz jako wizażystka podczas eventów. Swoją
przygodę w Eyebar zaczęła od stanowiska stylistki brwi,
dziś prowadzi szkolenia z zakresu stylizacji oraz laminacji
brwi i rzęs.

Stylizacja paznokci przy zastosowaniu innowacyjnego produktu,
który umożliwi wykonanie perfekcyjnej stylizacji w 45 minut! Tajniki
wykonania ekspresowego manicure’u za pomocą żelu POWDER GEL
oraz form wielorazowego użytku. Jak odpowiednio przygotować płytkę
paznokcia, aby stylizacja była trwała i estetyczna. Kształty i długości –
najnowsze trendy.

Małgorzata Kruś (Allepaznokcie)

12.15

Certyfikowana Master Educator MollyLac. Od 12 lat kreuje
perfekcyjne paznokcie metodą żelową, która najbardziej
przypadła jej do gustu. W 2015 roku rozpoczęła pracę jako
instruktor, prowadząc pokazy i warsztaty w całej Polsce.

Prawidłowości i błędy w zakładaniu rzęs oraz w pielęgnacji przedstawione metodą obrazowania mikroskopii
elektronowej.
Infekcja nużeńcem ludzkim jest istotnym problemem przy stylizacji
rzęs. Nasilenie objawów infekcji może być związane z obniżeniem higieny w okolicy oka z obawy przed utratą efektu zabiegu. Może to stać się
podstawą do niesłusznego oskarżenia stylistki rzęs o zakażenie podczas
zabiegu. Jak się przed tym chronić, jakie procedury i produkty dobierać,
by uzyskać oszałamiający efekt, dbając o kondycję okolicy rzęs i oka.

Ewa Kilian-Pięta
Prezes Symbiosis Sp z o.o., założyciel i współwłaściciel
Centrum Dermatologii Symbiosis oraz Laboratorium Badań
i Rozwoju Kosmetyków. Producent linii kosmetyków marki
Back To Comfort przeznaczonych do profesjonalnych zabiegów oraz sprzedaży detalicznej. Kosmetolog z wieloletnim
doświadczeniem w kosmetologii leczniczej, metodyce badań
i opracowywaniu metod aplikacji produktów kosmetycznych
do pielęgnacji skóry podczas leczenia dermatologicznego.

SESJA stylizacja:
nails
BRATYSŁAWA
15.00
Manicure fashion – gorące trendy z wybiegów mody.
Manicure stał się obowiązkowym elementem stylizacji, a oryginalne
koncepcje upiększania paznokci odważnie wkroczyły na wybiegi pokazów mody. Najnowsze trendy i nadchodzące tendencje zaprezentuje
manicurzystka gwiazd, pracująca przy największych pokazach mody
na London Fashion Week.

16.30
Techniczna perfekcja w stylizacji paznokci – frezarka.
Idealne narzędzie w odpowiednich rękach.
Bezpieczne usuwanie lakieru hybrydowego za pomocą frezarki to
świetna alternatywa dla acetonu i innych płynów wytrawiających
i osłabiających paznokcie. Podczas prezentacji przekonacie się, że najważniejsza w pracy stylisty jest świadomość tego, co się robi, odpowiedzialność i nieustanne doskonalenie technik pracy.

Igor Czernata (Ukraina)
Stylista paznokci, dla którego w pracy najważniejsza jest
perfekcja, bezpieczeństwo i etyka. Jego techniczne umiejętności i zamiłowanie do detali wyróżnia go w branży. Szkoli,
prowadzi pokazy i nieustannie się rozwija.

17.15
Bezpieczeństwo produktów do stylizacji – fakty i mity
okiem naukowców.
Producenci lakierów tworzą coraz to nowsze formuły, które mają zaspokoić potrzeby estetyczno- wizualne, wydłużyć paznokcie uszkodzone,
ale również być bezpieczne dla klienta. Podczas wykładu przybliżymy
różnice pomiędzy produktami do stylizacji paznokci, zarówno pod
kątem składników i bezpieczeństwa, jak również użytkowym. Na jakie
zagrożenia może być narażona stylistka?

Dr inż. Marta Pawłowska
Doktor nauk chemicznych i kosmetologicznych, Safety Assessor, właściciel firmy ACC Chemicals świadczącej międzynarodowe usługi doradcze w zakresie legislacyjno-technicznym
prawa kosmetycznego i międzysektorowego, wykładowca UŁ,
dziekan Wydziału Inżynierii na kierunku chemia kosmetyczna
WSIiZ, konsultant rynku kosmetycznego i farmaceutycznego,
autorka publikacji naukowych.

Karen Louise Embury (UK)
gość specjalny sesji

Izabela Papka

Manicurzystka gwiazd znana z tworzenia perfekcyjnych
stylizacji i kreatywnych koncepcji manicure’u do największych
kampanii reklamowych. Pracowała m.in. z Angeliną Jolie, Lilly
Allen i Alicią Keys, jej prace ukazują się w Vogue
i Stylist Magazine, pracowała dla Tangle Teezer, Kryolan
i Boots. Ekspert Salon System Gellux Techspert.

Absolwentka biotechnologii na Politechnice Warszawskiej.
Konsultant legislacyjno-techniczny w ACC Chemicals, gdzie
zajmuje się oceną bezpieczeństwa kosmetyków. Specjalistka
w dziedzinie toksykologii, badań oraz legislacji z zakresu
prawa kosmetycznego. Pomaga przy wdrażaniu kosmetyków
na rynek, oceniając ich skład, badania oraz informacje marketingowe, które docierają do konsumenta.

SESJA trychologia
estetyczna
SALA LWÓW
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10.30
Najnowsze terapie autologiczne w trychologii i zagrożenia związane z autoterapiami – obserwacje własne.
Skuteczność terapii stosowanych w gabinetach trychologii medycznej
z zastosowaniem osocza bogatpłytkowego, fibryny czy surowicy kondycjonowanej – wskazania, przeciwwskazania oraz zagrożenia.

Lek. med. Rafał Berner

Partner merytoryczny Międzynarodowe Stowarzyszenie
Trychologii Klinicznej i Estetycznej ICATA

Lekarz Klinicznego Centrum Medycznego w Łodzi. Zajmuje
się medycyną regeneracyjną i przeciwstarzeniową. Wykonuje
zabiegi i szkoli z zakresu medycyny, ginekologii i urologii
estetycznej oraz trychologii klinicznej. Członek MSTKiE ICATA.

10.00
Choroby autoimmunologiczne w obszarze owłosionej
skóry głowy – diagnostyka i różnicowanie.
Coraz częstsze występowanie chorób autoimmunologicznych w obszarze owłosionej skóry głowy powoduje, że umiejętność ich rozpoznania
oraz znajomość ich przebiegu jest kluczowa dla doboru odpowiedniego
rodzaju trychoterapii.

Ewelina Szendzielorz
Kosmetolog, specjalista trychologii. Absolwentka UM w Łodzi
oraz studiów podyplomowych z zakresu trychologii, technologii fryzjerstwa oraz pedagogiki. Wykładowca i współautor
programu nauczania na kierunku trychologia w kosmetologii
CM UJ. Prezes MSTKiE ICATA. Autorka publikacji w czasopismach branżowych. Właściciel gabinetu TrichoCare®.

10.50
Kwalifikacja klienta do zabiegów inwazyjnych w obszarze
owłosionej skóry głowy. Prawidłowa ocena makroi mikroskopowa.
Zabiegi inwazyjne to popularny sposób walki z nadmiernym wypadaniem włosów. A jeśli nie mamy odpowiednich narzędzi i umiejętności? Na
co zwrócić uwagę podczas makroskopowej oceny skóry głowy. Jakie objawy
powinny nas zaniepokoić i kiedy lepiej odmówić wykonania zabiegu.

Ewelina Cywińska
Absolwentka Pomorskiego UM w Szczecinie na kierunku
kosmetologia. Właścicielka gabinetu Trychoderm w Słupsku
oraz wykładowca Akademii Pomorskiej w Słupsku. Członek
MSTKiE ICATA oraz Izby Kosmetologów. Autorka i współautorka publikacji w czasopismach branżowych.
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12.10
Zastosowanie metod niechirurgicznego uzupełnienia
włosów w trudnych przypadkach medycznych.

11.10
Rola i działanie wybranych substancji aktywnych stosowanych w terapiach trychologicznych.
Jednym z filarów skutecznej terapii jest dobór substancji aktywnych do
danego schorzenia. Podczas wykładu poznamy najnowsze doniesienia
naukowe oraz subiektywne opinie i własne doświadczenia z zakresu
stosowania substancji aktywnych w kosmetykach oraz suplementach
diety.

Wstępna diagnostyka chorób organicznych, które dają objawy skórne
w postaci łysienia, w oparciu o konkretne przypadki kliniczne. Rola
współpracy lekarza i kosmetologa w procesie odzyskania utraconych
włosów, szczególnie w przypadkach, w których możliwości leczenia
i terapii zostały wyczerpane.

Lek. med. Konrad Szymczak
Absolwent WUM na kierunku lekarskim, współpracuje
z Kliniką włosów HairLab. Ukończył Trichology Clinical Education, jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Trychologii Klinicznej i Estetycznej ICATA.

Anna Mackojć
Trycholog, biotechnolog, założycielka Instytutu Trychologii®,
specjalistycznej i innowacyjnej placówki zajmującej się
schorzeniami skóry głowy. Wykładowca diagnostyki trychologicznej w CM UJ. Ekspert z zakresu trychologii cytowany
w telewizji, radiu oraz prasie lifestylowej i branżowej. Członek
ICATA oraz International Society of Aesthetic Trichology.

12.30
Skóra kręta ciemienia (Cutis Verticis Gyrata) – współzależność między objawem a chorobą. Akromegalia. Pacjent
kliniczny czy estetyczny?

11.30
Procedury w diagnostyce trichoskopowej.
Trycholodzy często korzystają z zaawansowanych urządzeń, które pomagają zdiagnozować problem i prawidłowo dobrać metody terapeutyczne. Jak powinna wyglądać prawidłowa diagnostyka trichoskopowa,
jak odpowiednio dobrać soczewki oraz jaką rolę odgrywa światło
w trakcie analizy obrazu trichoskopowego.

Problem pojawiający się coraz częściej wśród mężczyzn po okresie
dojrzewania, m.in. spożywających leki anaboliczne na rozbudowę masy
mięśniowej, skutkujące zmianami rozrostowymi struktury skóry głowy.
Opis przypadku, koncepcje diagnostyczne i trychoterapeutyczne.

Kinga Estera Jach-Skrzypczak
Prekursorka trychologii i trychoterapii w Polsce, diagnosta obrazowy, technik trychologii analitycznej, asystent
medyczny chirurgii odtwórczej, w latach 2015–2019 prezes
MSTKiE ICATA, wykładowca Studiu TCE, Collegium Cosmeticum, autorka publikacji naukowych, ceniony szkoleniowiec.

Martyna Pobuta
Psycholog i diagnosta trychologii, absolwentka Wyższej
Szkoły Psychologii Społecznej SWPS w Sopocie. Na co dzień
pracuje w Instytucie Trychologii, gdzie może pogłębiać
swoją wiedzę oraz doświadczenie zawodowe. Członek
MSTKiE ICATA.

SESJA EDU

11.50
Znaczenie przeciwciał w diagnostyce pacjenta trychologicznego.
Badanie przeciwciał stanowi jedno z kluczowych różnicowań w chorobach autoimmunologicznych. Miano przeciwciał anty-TG, anty-TPO czy
TRAb to podstawa rozpoznania autoimmunologicznej choroby tarczycy.
Badanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) jest
jednym z podstawowych testów stosowanych w diagnostyce chorób
autoimmunologicznych. Jaką rolę odgrywają przeciwciała w diagnostyce pacjenta trychologicznego.

Dr n. med. Marta Bednarek
Specjalistka w dziedzinie trychologii oraz diagnostyki laboratoryjnej. Wykładowca akademicki, praktyk, organizatorka
konferencji dla kosmetologów i trychologów. Autorka
publikacji naukowych. Założycielka Gdańskiej Akademii
Trychologii Praktycznej oraz właścicielka Kliniki Kosmetologii
i Trychologii Esthetic w Gdańsku. Członek MSTKiE ICATA oraz
Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego.

SALA LWÓW

PIERWSZE KROKI W BIZNESIE BEAUTY
Moderator: Ewa Loga-Skarczewska

15.00
Beauty biznes okiem właścicielki gabinetu.
Jakie są możliwości rozwoju w branży beauty, dlaczego warto szukać
własnej drogi i jak odnaleźć coś „swojego” w dynamicznie zmieniającej
się rzeczywistości świata kosmetyki? O swoich poszukiwaniach, odkryciach i sposobach na realizację opowie Katarzyna Bołądź, właścicielka
czterech specjalistycznych salonów kosmetycznych.

Katarzyna Bołądź
Absolwentka UM w Łodzi, szkoleniowiec, promotorka zdrowia,
ekspert medialny, specjalista żywienia człowieka i dietetyki,
wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kosmetologii
„Przyjazna Kosmetyka”, prowadzi sieć gabinetów kosmetologii
i medycyny estetycznej w Olsztynie oraz ośrodek szkoleniowy
Learn & Rest.
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15.40
Panel: Specjalizacja – moja recepta na sukces.
Branża beauty stawia przed debiutantami wiele wyzwań. Jak odnajdując swoją niszę, odpowiedzieć na potrzeby rynku? Czy specjalizacja
to jedyna recepta na sukces? O wyzwaniach, pomysłach na biznes
i realiach rynkowych Ewa Loga-Skarczewska porozmawia z profesjonalistkami, które odniosły sukces.

KOSMETOLOGIA
w praktyce
SALA BUDAPESZT A

Ewa Loga-Skarczewska – gość specjalny
Kosmetolog, wykładowca akademicki, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, autorka planów i programów
nauczania MEN dla technika usług kosmetycznych, kierunku
kosmetologia szkół wyższych i specjalistycznych studiów
podyplomowych.

Kamila Koziara
Magister kosmetologii, absolwentka UJ na Wydziale
Farmaceutycznym. Specjalista z zakresu zaawansowanej
kosmetologii z wykorzystaniem holistycznego podejścia do
klienta. Zwyciężczyni międzynarodowego konkursu The Skin
Games 2019 w Las Vegas. Finalistka The Skin Games 2018
w San Franisco. Menadżer i kosmetolog w londyńskiej klinice.

9.45 Allpresan®
Zastosowanie specjalistycznych preparatów w formule
pianek Allpresan® w kontekście przygotowania oraz
zakończenia zabiegu podologicznego – case study.
W praktyce podologicznej najczęściej wykonuje się podstawowe zabiegi oparte na pracy skalpelem i dłutem. Jakie w takim razie znaczenie
ma mocznik i czy postać zastosowanych preparatów przygotowujących
jest kluczowa?

Dariusz Muskała
Podolog, szkoleniowiec Allpresan®, twórca marek Podolog24®,
Alto® i Zulan™. Doświadczony szkoleniowiec, a także twórca
autorskiej metodyki pracy i wykonywania zabiegów.

Agata Zejfer
Magister kosmetologii, psycholog. Od dziewięciu lat związana
z branżą kosmetologii, od czterech – właścicielka gabinetu,
szkoleniowiec. Połączenie kosmetologii i psychologii klinicznej
sprawiło, że kompleksowo zajmuje się pracą z ludzkim organizmem i skórą, w zgodzie z nurtem healthy aging.

16.30
Duże możliwości, mały budżet, czyli jak wdrażać skuteczne narzędzia promocji online, nie wydając fortuny.
Zaczynasz swój beauty biznes i chciałabyś zaplanować reklamę i działania w sieci? Nie wiesz, na jakie narzędzia postawić i jak przy stosunkowo
niewielkim budżecie dotrzeć do potencjalnych klientów? Ten wykład to
twój must-have! Oprócz fachowej wiedzy poznasz też kilka trików, które
pomogą ci rozwinąć skrzydła.

Monika Osuch
Specjalistka ds. marketingu dla kobiecych biznesów,
coach, mentor marketingu i sprzedaży online. Na co dzień
prowadzi działania reklamowe na platformie Facebook
i Instagram dla klientów, szkolenia i konsultacje z zakresu
skutecznego marketingu online.

10.30 Aquapure
Aquapure – nowoczesna odpowiedź na problemy skórne.
Połączenie hydropeelingu próżniowego z aplikacją substancji aktywnych o działaniu oczyszczającym, nawilżającym, odmładzającym i antyoksydacyjnym.
Uniwersalny wieloetapowy zabieg, który polega na usuwaniu martwych komórek naskórka oraz zanieczyszczeń z powierzchni skóry
z równoczesną aplikacją specjalistycznych substancji aktywnych
o działaniu oczyszczającym, nawilżającym i odmładzającym. Masaż
końcówkami zabiegowymi relaksuje i poprawia ukrwienie, widocznie
wygładzając skórę i niwelując zmarszczki i oznaki zmęczenia.

Weronika Pióro
Mgr kosmetologii, absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii
i AWF. Ekspert w tworzeniu holistycznych terapii anti-aging.
Twórczyni wrocławskiego gabinetu Contour Studio, który
oferuje kompleksowe usługi z zakresu pielęgnacji urody.

11.15 ITP S.A.
Współpraca kosmetologa i dermatologa w zakresie
hi-tech w gabinecie medycyny estetycznej.
Kompleksowa obsługa pacjenta w gabinecie medycyny estetycznej to
obecnie złoty standard. Udana i zaplanowana współpraca dermatologa
i kosmetologa w zakresie zabiegów spersonalizowanych to sukces nie
tylko terapeutyczny, ale też wizerunkowy. Zadowolenie pacjenta nie
tylko da nam satysfakcję, ale będzie też naszą wizytówką gdziekolwiek
się on pojawi.

Dr Bartosz Pawlikowski
Od początku drogi zawodowej związany z Kliniką Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej w Łodzi. Konsultant w dziedzinie dermatologii w Instytucie CZMP w Łodzi.
Specjalizuje się w korekcji defektów estetycznych twarzy.
Autor licznych publikacji z zakresu dermatologii i medycyny
estetycznej.

20

Sobota 9 listopada
12.00 swederm®
Człowiek, natura i organiczne nowości swederm®.
Kiedy człowiek i natura łączą siły, a pasja przeradza się w doświadczenie
i wiedzę powstaje arcydzieło – nowoczesna i skuteczna linia przeciwstarzeniowa swederm® Natural Skin Care.

15.00 Hidrex®
Nadpotliwość – elektryzująca walka ze wstydliwym problemem.
Jonoforeza wodna to najskuteczniejsza forma leczenia nadpotliwości.
Wpływ nadmiernej potliwości na jakość życia jest ogromny, dlatego
omówione zostaną dostępne metody leczenia oraz ich koszty wraz
z potrzebnym czasem terapii.

Beata Kulbikowska

Dawid Tomaszewski

CEO, Marketing Manager i kreator marki swederm®.

Podolog, który wiedzę zdobywał u najlepszych specjalistów
z branży podologicznej w Polsce. Specjalizuje się w podologii dziecięcej, znany i ceniony ekspert w zakresie terapii
nadpotliwości.

12.45 Arosha

15.45 Larens Professional

Arosha Pro Barrier – złuszczanie naskórka i odbudowa
mikroflory.

Czynniki wzrostu – przełom w medycynie estetycznej
i kosmetologii.

AROSHA jako ekspert szybkich i skutecznych procedur zabiegowych
wprowadza nowe podejście do złuszczania naskórka – koncept PRO
BARRIER, czyli skóra w równowadze. PRO BARRIER to cztery rodzaje
intensywnych peelingów chemicznych, profesjonalny zestaw zabiegowy
o działaniu łagodząco-przeciwzapalnym i pielęgnacja domowa na bazie
m.in. peptydów odbudowujących prawidłową florę bakteryjną naskórka.

Postęp biotechnologii umożliwił wyniesienie ery anti-aging na zupełnie
nowy poziom. Dziś jesteśmy w stanie nie tylko zapobiegać efektom
starzenia się skóry, ale także naprawiać już powstałe uszkodzenia.
Co leży u podstaw tej rewolucji?

Jolanta Gajda
Doświadczony trener i wykładowca. Absolwentka ŚUM.
Z branżą kosmetyczną związana od 2005 roku najpierw jako
kosmetolog, a następnie jako szkoleniowiec krajowych i międzynarodowych marek kosmetycznych. Specjalista w dziedzinie
manualnego liftingu twarzy i łączonych technik anti-aging.

13.30 dottore cosmeceutici
Fotoprotekcja przez cały rok – ochrona przed UV i BlueLight. Fakty i mity.
Długotrwała ekspozycja na UV prowadzi do niekorzystnych zmian na
skórze. Niebieskie światło (Blue Light) wnika głęboko w skórę i może
niszczyć wszystkie jej warstwy. Fakty i mity – jak radzić sobie z konsekwencjami nadmiernej ekspozycji na UV i BlueLight.

Dr Waldemar Jankowiak
Założyciel marki dottore cosmeceutici, lekarz medycyny
estetycznej UIME, specjalista chirurg, wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

14.15 Dermaquest
Peeling dyniowy – pogromca skóry trądzikowej.
Peeling dyniowy to kultowy zabieg marki Dermaquest, który rozwiązuje problemy osób z zaawansowanym trądzikiem pospolitym. Zabieg
wykorzystuje pulpę dyniową, AHA, BHA oraz retinol, dzięki czemu ogranicza powstawanie wszystkich objawów trądziku, nawet zmian ropnych
i zapalnych. To niezwykle skuteczna terapia anti-acne.

Paulina Śmiech-Mełgałw
Mgr kosmetologii, absolwentka studiów podyplomowych
z zakresu stosowania, wytwarzania i oceny produktów kosmetycznych WSZKIPZ. Dyrektor kreatywny i szkoleniowiec marki
Dermaquest i Dermomedica.

Mgr farm. Katarzyna Adamiak
Farmaceuta, manager ds. badań i rozwoju WellU, autorka wielu artykułów w czasopismach medycznych oraz branżowych.

16.30 Ekert.pl
Zarabiaj więcej na innowacyjnych produktach światowej
marki z 40-letnim stażem.
Pracując na innowacyjnych produktach, zapewniasz swoim klientkom
bezpieczne stylizacje paznokci. Poznaj alternatywę dla hybrydy oraz
pierwszy na świecie produkt hybrydowy, który sprawdza się 140 krajach
i jest obecny od 9 lat w Polsce. Zarabiaj więcej, oszczędzając czas! Jeśli
chcesz rozwinąć swój biznes, to czekamy właśnie na Ciebie.

Małgorzata Ekert
Ekspert z 28-letnim stażem w branży beauty. Jedyny
autoryzowany dystrybutor marki premium CND na Polskę.
Pomysłodawczyni i przewodnicząca komitetu sędziowskiego Mistrzostw Black & White. Ekspert w wielu programach
telewizyjnych.
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KOSMETOLOGIA
w praktyce
SALA PRAGA
9.45 LART Supreme

12.00 Bielenda Professional
Sukces ma niskie pH – skuteczne terapie gabinetowe z wykorzystaniem specjalistycznych mieszanek kwasowych.
Skuteczność zabiegów wykorzystujących kwasy opiera się nie tylko na
doborze odpowiednich preparatów lecz także na zaangażowaniu i edukacji klienta. Jak połączyć wszystkie te czynniki i osiągnąć sukces w terapii
najczęstszych problemów skórnych?

Justyna Dziura
Kosmetolog, ekspert pielęgnacji, regionalny kierownik sprzedaży oraz szkoleniowiec ds. kosmetyki profesjonalnej.

Najszybszy manicure tytanowy świata? Aplikacja LART
Supreme krok po kroku w 30 minut ze stoperem w ręku!
LART Supreme to nowoczesny system do manicure’u tytanowego, który
dzięki technologii zawartej w jednym preparacie gwarantuje aż dwukrotnie szybsze schnięcie i łatwiejszą aplikację. Dzięki temu rewelacyjny efekt
i wysoki połysk osiągany w ciągu 30 minut jest już w zasięgu twojej ręki!

Magdalena Koral
Manager warszawskiego salonu firmowego i punktu szkoleniowego V&K Cosmetic. Wykładowca V&K Cosmetic.

12.45 Farmona Professional
Regeneracja skóry i innowacyjny lifting twarzy FAR-X /
Farmona Professional.
Prezentacja premierowego zabiegu z wykorzystaniem innowacyjnego neuropeptydu 3D LIFT oraz rewolucyjna regeneracja skóry kwasami ACID TECH.

Dr Magdalena Niewęgłowska
Kateryna Maiorova (Ukraina)
Instruktor marki LART. Stylistka paznokci Europejskiego
Centrum Szkoleniowego V&K Cosmetic w Bielsku-Białej.

Brand manager oraz kierownik Instytutu Farmona Professional,
adiunkt w Zakładzie Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii UJ CM, kosmetolog z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym.

Mgr Anna Chmielarz

10.30 Janssen Cosmetics
Regeneracja skóry po zabiegach z zakresu kosmetologii
estetycznej.
Kontrolowane uszkodzenie skóry podczas bardziej inwazyjnych procedur
zabiegowych, wymaga poznania procesu gojenia skóry oraz możliwości
jej regeneracji. Podczas wykładu omówione zostaną kojące składniki
aktywne oraz kosmeceutyki, działające jak naturalny opatrunek.

Aleksandra Czarnota
Kosmetolog, główny szkoleniowiec i specjalistka ds. segmentu
kosmetyki profesjonalnej marki Janssen Cosmetics. Trener
Konfederacji CIBTAC. Autorka specjalistycznych artykułów
w czasopismach branżowych oraz programów szkoleniowych
i procedur dermokosmetycznych z zakresu kosmetologii
estetycznej, pielęgnacyjnej i leczniczej.

11.15 Mediderma
Synergia działania TCA z kwasami ferulowym, salicylowym
i witaminą C w walce z fotostarzeniem i przebarwieniami.
Skuteczność kwasu TCA oraz opinie dotyczące bezpieczeństwa wykonania zabiegu to zagadnienia, które budzą wiele wątpliwości profesjonalistów. Nowy peeling medyczny Mediderma, wyjątkowe połączenie kwasu
TCA o niskim stężeniu z aktywnymi substancjami przeciwstarzeniowymi
jako skuteczna metoda odmładzania.

Dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka
Specjalista dermatolog-wenerolog. Wieloletni praktyk i lekarz
szkolący w ramach Międzynarodowego Centrum Kształcenia
medycyny estetycznej i studiów podyplomowych medycyna
estetyczna WUM. Autorka publikacji w krajowych i zagranicznych pismach dermatologicznych.

Kosmetolog z ponad 8-letnim doświadczeniem zabiegowym,
szkoleniowiec w firmie Farmona Professional, interesuje się
skutecznymi połączeniami składników naturalnych z nowoczesnymi technologiami, umożliwiającymi kompleksową
pielęgnację skóry.

13.30 Mesoestetic i Exuviance
EYE love you: pokochaj zabiegi Urgo Aesthetics na okolicę
oczu. NOWOŚĆ! Mesoestetic Global Eyecon – profesjonalna kuracja niwelująca niedoskonałości okolicy oka,
łącząca peeling i mezoterapię mikroigłową.
Prezentacja dwóch zabiegów do pielęgnacji okolicy oka. Nowość: Mesoestetic Global Eyecon – profesjonalna, wielokierunkowa kuracja, która łączy dwie techniki, peeling i mezoterapię mikroigłową oraz rozświetlający
zabieg Exuviance „Witajcie piękne oczy” na bazie peelingu cytrynowego
i płatków z retinolem.

Monika Nitecka
Kosmetolog i szkoleniowiec firmy URGO Aesthetics, specjalista
marek Mesoestetic i Exuviance.

14.15 Rhea Cosmetics
Rhea Cosmetics, nowe podejście do pielęgnacji, „szytej na
miarę”, wegańskiej, hi-tech.
Premierowa prezentacja marki i pokaz zabiegu z wykorzystaniem
awangardowej koncepcji Profaz. Wyjątkowe formuły RHEA o wcześniej
niestosowanym stężeniu. Miliony możliwych kombinacji, które pozwolą
na tworzenie kosmetyków indywidualnych i niepowtarzalnych.

Niedziela 10 listopada

SESJA główna
SALA PARYŻ

Gianmarco Alfonso (Włochy)
Założyciel i kreator marki RHEA Cosmetics. Twórca nowej
metodologii Bio-Restructuring Layering i specjalizacji Dermotechnologa®.

15.00 Environ
Jedyne bezpieczne po nakłuciach kosmeceutyki Environ.
Maksymalne pobudzenie czynników wzrostu.
25-letnie doświadczenie w stymulacji skóry metodą Roll-CIT®. Spektakularne efekty anti-aging oraz korekta blizn, rozstępów, zwiotczeń i innych
niedoskonałości skóry.

Kamila Słówko
Kosmetolog z prawie 10-letnim doświadczeniem. W Protea Anti
Aging realizuje koncept 3P – Przyjmij, Pokremuj, Pomaluj. Pracowała jako kosmetolog w spa, manager w salonach piękności
i szkoleniowiec.

10.00 WYKŁAD INSPIRACYJNY
Jak odnieść sukces bez pewności siebie?
Sukces można odnieść dzięki ciężkiej pracy, bez pewności siebie. Ale czy
bez tej pewności można być szczęśliwym, zwłaszcza gdy za sukces płaci
się wysoką cenę? Podczas wykładu poznacie trzy podstawowe kroki do
zbudowania wewnętrznej pewności siebie, dowiecie się jak wyrobić w sobie nawyk myślenia o sobie samym w taki sposób, by zostać bohaterem
własnego życia i być szczęśliwym człowiekiem. Sprawdzimy też dlaczego
sukces nie jest często tożsamy ze spełnieniem.

Magdalena Malicka
Wieloletni praktyk biznesu z doświadczeniem na wysokich
stanowiskach menadżerskich w międzynarodowych firmach,
wykładowca Akademii L. Koźmińskiego oraz master business
& life coach suprvisor akredytowany przy EMCC. Współwłaścicielka butikowej firmy doradczo-szkoleniowej Get the Flow.

10.45 ADVANCED BEAUTY
15.45 Mokosh Cosmetics
Własna marka kosmetyków ważnym elementem budującym wartość spa.
Obok wykorzystania oczywistych elementów, takich jak dobra oferta
zabiegów, czy wykwalifikowany zespół terapeutów, warto budować swój
profesjonalizm, prezentując klientom specjalistyczne produkty pielęgnacyjne do użytku domowego z logo spa. Obok korzyści wizerunkowych,
daje to również wzrost obrotów dzięki zjawisku cross sellingu.

Anna Rutkowska-Didiuk
Współwłaściciel firmy Mokosh Cosmetics produkującej kosmetyki naturalne, a także psycholog społeczny, trener biznesu
i konsultant z wieloletnim doświadczeniem.

16.30 ITP S.A.
Mesotransduction® – nieinwazyjna technologia wewnątrzkomórkowa zapewniająca naturalne działanie
anti-aging.
Odwróć upływ czasu, aktywując regenerację komórek za pomocą nowej
technologii Positive Ageing. Francuska firma HbW, w jednym urządzeniu
połączyła aż trzy technologie: Mesotransduction®, krioterapię oraz terapię
światłem LED. W zestawie znajdują się dodatkowo linie profesjonalnych
mezoproduktów do zastosowania podczas zabiegu.

Laurent Malbert (Francja)
Producent i projektant elementów wyposażenia gabinetów spa
& wellness. CEO we francuskiej firmie HbW Technology, która
stworzyła technologię Mesotransduction®. To połączenie prądu
galwanicznego, jonoforezy oraz jontoforezy, które w całkowicie
bezpieczny i nieinwazyjny sposób redukuje problemy skórne.

PANEL: Peelingi i mezoterapia w praktyce – multipotencjał
w pielęgnacji
Zarówno peeling chemiczny, jak i mezoterapia same w sobie mają szerokie
spektrum zastosowań korygujących i terapeutycznych, a gdy potrafimy je
umiejętnie połączyć, zyskujemy znacznie więcej. Efektywność procedur jest
zależna od rodzaju użytego preparatu, jego właściwości oraz możliwości wnikania w głąb skóry. Jeśli zdobędziesz odpowiednią wiedzę, będziesz w stanie
skomponować nowoczesne zabiegi o dużej skuteczności i niewielkim stopniu
inwazyjności, a co najważniejsze – dające szybkie i długotrwałe rezultaty.

Karolina Sobczyńska-Bartos
Doświadczony ekspert kosmetologii, promotor zdrowia,
dietetyk, wykładowca akademicki (Akademia Medyczna
oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi) oraz
prelegentka na konferencjach krajowych i zagranicznych.
Twórczyni autorskich projektów szkoleniowych w branży
beauty, niezależny konsultant renomowanych marek medycznych i kosmetycznych.

Dr Carlos Aznar (Hiszpania) gość specjalny
Lekarz specjalizujący się w zabiegach medycyny estetycznej,
twórca autorskiej marki zaawansowanych kosmetyków
Simildiet, prekursor mezoterapii homeopatycznej (z ang.
Homeopathic Mesotherapy). Doświadczony praktyk i szkoleniowiec, prowadzi wykłady i pokazy na najważniejszych
światowych kongresach medycyny estetycznej.
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12.00 PRAKTYKA WŁASNA
Termoliza w kontekście nowoczesnych zabiegów
rewitalizacji.
Umiejętność przeprowadzania zabiegów termolizy (elektrokoagulacji)
wzmacnia nasz wizerunek jako eksperta, bo pozwala w szerszym zakresie
zredukować niedoskonałości skóry klientów. Zabiegi nie są trudne technicznie, a efekt jest natychmiastowy. Posłuchaj eksperckiego wykładu i poznaj
zalety termolizy oraz rodzaje zmian kwalifikujących się do zabiegu.

15.35 BIZNES I ROZWÓJ OSOBISTY
Ile to kosztuje, czyli jak wyceniać zabiegi w gabinecie?
Przestań rozpaczliwie zabiegać o obroty swojego gabinetu i zacznij
skutecznie zarządzać przychodami! Podczas wykładu poznasz narzędzia, które zmienią twoją pracę w dochodowy biznes. Stosując system
zarzadzania Spa Professionals, odnotujesz wzrost zysków, ustrzeżesz
się błędów i zaoszczędzisz pieniądze. Dowiesz się, co składa się na cenę
zabiegu i jak naliczyć marżę oraz otrzymasz wskazówki dotyczące opracowania graficznego swojej oferty.

Anna Tafelska
Hanna Dolecka

Wieloletni praktyk spa z doświadczeniem w kraju i poza
jego granicami. Współzałożycielka Spa Professionals, lidera
w doradztwie i szkoleniach dla branży beauty & spa, a także
pioniera systemu zarządzania przychodem w spa w Polsce.
Wykładowca uniwersytecki z zakresu sprzedaży, marketingu
i zarządzania przychodami spa. Doświadczenie w zakresie
najwyższej jakości obsługi klienta zawdzięcza współpracy
z najlepszymi 4- i 5-gwiazdkowymi hotelami spa w Europie.

Kosmetolog i wizażystka z 40-letnią praktyką zawodową,
specjalizuje się w pielęgnacji skóry problemowej oraz w zabiegach termokoagulacji. Wykładowca akademicki, ekspert
w Collegium Cosmeticum, ceniony praktyk-szkoleniowiec.

14.00 PRAKTYKA WŁASNA HI-TECH
Projekt epilacja. 100% możliwości lasera. Minimalne
ryzyko, 0% powikłań.
Skoncentrujemy się na najbardziej popularnym i skutecznym urządzeniu, czyli laserze diodowym. Pigułka wiedzy praktycznej i teoretycznej,
która laika zachęci do pracy z laserem, a dla specjalisty-praktyka będzie
wartościowym zastrzykiem nowych pomysłów. Eksperci podzielą się
cennymi wskazówkami dotyczącymi bezpiecznej i skutecznej depilacji:
• zasady prawidłowego wywiadu • dobór parametrów • na co zwracać
szczególną uwagę • jak postępować przy powikłaniach • przeciwwskazania względne i bezwzględne • technika pracy laserem.

Anna Filip
Kosmetologia to jej zawód, ale równocześnie pasja. Szeroko
pojętą kosmetyką interesuje się od ponad 12 lat i tyle samo
pracuje w zawodzie. Szkoleniowiec z zamiłowaniem do
dzielenia się wiedzą i rozbudzania ciekawości. Specjalizuje
się w zabiegach z zakresu depilacji laserowej, mezoterapii
i makijażu permanentnego.

Dr Magdalena Rogóż

SESJA podologia
SALA WIEDEŃ

10.00
Strategia biznesowa w branży podologicznej. Co wziąć
pod uwagę, by biznes pedicure/podologiczny był nie
tylko źródłem satysfakcji życiowej, ale i finansowej.
Kiedy zakładamy gabinet podologiczny lub specjalistycznej pielęgnacji
stóp, najczęściej przyświeca nam idea pomocy pacjentom. Warto jednak pamiętać, że każdy biznes musi być dochodowy. Zwrócimy uwagę
na przygotowanie biznesplanu, rozpoznanie realnych kosztów
i ustalenie opłacalnego cennika usług.

Ewa Bielecka

Specjalista i szkoleniowiec z zakresu nowoczesnych technologii. Współwłaścicielka gabinetu kosmetyki estetycznej
,,Akademia Urody” we Wrocławiu. Wykładowca akademicki.
Autorka wielu publikacji naukowych.

14.50 PRAKTYKA WŁASNA
Diagnostyka laboratoryjna i suplementacja w gabinecie
kosmetologicznym.
Podczas wykładu poznasz metody diagnostyczne, które pomagają ocenić
parametry zdrowia klientki. Dzięki temu nauczysz się doboru bezpiecznych i skutecznych suplementów diety i płynnego włączania ich w terapię
kosmetyczną. Takie podejście gwarantuje pożądany i długotrwały efekt
kuracji gabinetowej.

Agata Zejfer
Magister kosmetologii, psycholog. Od dziewięciu lat
związana z branżą kosmetologii, od czterech – właścicielka
gabinetu, szkoleniowiec. Połączenie kosmetologii i psychologii klinicznej sprawiło, że kompleksowo zajmuje się pracą
z ludzkim organizmem i skórą, w zgodzie z nurtem healthy
aging.

Od ponad 13 lat dba o rozwój podologii w Polsce, podejmując szereg działań, mających na celu kształtowanie
świadomości w zakresie profesjonalnej opieki podologicznej.
Absolwentka zarządzania, prowadzi gabinety podologiczne
Satin oraz firmę zaopatrzenia podologicznego – Kerpro.

11.00
Z praktyki podologicznej: seniorki w gabinecie. Jak postępować w przypadku przerostu płytki, pękających pięt
czy suchości skóry?
Pacjentami gabinetów podologicznych bardzo często są kobiety, które
ukończyły 65. rok życia. Jakie zabiegi będą najczęściej towarzyszyć
takim pacjentom i czy postępowanie podologiczne będzie takie samo,
jak w przypadku innych grup wiekowych? Na te oraz wiele innych pytań
odpowiemy w trakcie wykładu.

Anna Pawełczyk-Klimaszewska
Założyciel i właścicielka gabinetu podologiczno-chirurgicznego w Olsztynie. Członkini grupy szkoleniowej Podoedukacja, prelegent na ogólnopolskich konferencjach podologicznych. Dwukrotna zdobywczyni tytułu mistrzowskiego
w międzynarodowym konkursie pedicure specjalist.

11.45
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16.00

Czy sport to zdrowie dla stóp? Różnica w podejściu do
pacjentki aktywnej na przykładach z uwzględnieniem
krwiaków podpaznokciowych, zerwanych paznokci i otarć.

Enzymy nowoczesnym rozwiązaniem w przypadku problemu zwłóknień, obrzęków oraz lokalnie nagromadzonej tkanki tłuszczowej.

Czy sportowcy wymagają specjalnej opieki podologicznej? Z jakimi
problemami mierzą się aktywne kobiety i jak może wpływać to na ich
codzienne życie? Podczas wykładu pokażemy, jak pomoc podologia
może pomóc im w pełni cieszyć się aktywnością sportową.

Innowacyjne rozwiązanie do zastosowania w terapii zwłóknień, blizn,
cellulitu, rozstępów, worków pod oczami. Co to są enzymy, jak działają
i kto może skorzystać z ich właściwości? Podczas wykładu omówimy też
przypadki, w których wykorzystano enzymy, przedstawiając zdjęcia przed
i pozabiegowe (case study).

Andrzej Piotrowski
Z gabinetami podologicznymi Satin związany od 2011 roku.
Certyfikowany instruktor w firmie Kerpro. Wiedzę i umiejętności
zdobywał m.in. podczas indywidualnej praktyki podologicznej
u Britte Rathenowe w Niemczech. Jako instruktor i wykładowca
kongresowy w dziedzinie podologii chętnie dzieli się swoim
doświadczeniem z innymi specjalistami. Autor specjalistycznych
artykułów z zakresu podologii.

SESJA medical
beauty
SALA WIEDEŃ

Dr n. med. Izabela Załęska
Międzynarodowy ekspert w dziedzinie kosmetologii,
specjalista z zakresu kosmetologii estetycznej, medycznej
i leczniczej. Wieloletni praktyk, trener, a także nauczyciel
akademicki, także na studiach podyplomowych dla lekarzy.
Pełniła funkcję dziekana i rektora w placówkach niepublicznego szkolnictwa wyższego związanego z kosmetologią.
Współtwórca linii kosmoceutyków brytyjskiej firmy Body Empire. Adiunkt i kierownik
Zakładu Kosmetologii Profesjonalnej na AWF w Krakowie oraz koordynator kierunku
kosmetologia w PPWSZ w Nowym Targu. Członek międzynarodowej organizacji
Society of Cosmetic Scientists.

SESJA stylizacja:
make-up

Partner merytoryczny: Dermatic.pl

14.00
Zaawansowana pielęgnacja: mezoterapia i głębokie
peelingi – doświadczenia własne.
Co musisz wiedzieć o mezoterapii i głębokich peelingach, aby pracować
bezpiecznie i skutecznie? Dlaczego głębiej nie zawsze znaczy lepiej?
Jakie produkty wybrać, aby efekt był zadowalający? Które zestawienia
preparatów dają najlepsze efekty? Najważniejsze wskazania i sprawdzone połączenia na bazie długoletniej praktyki własnej.

Dr Carlos Aznar (Hiszpania) gość specjalny
Lekarz specjalizujący się w zabiegach medycyny estetycznej, twórca autorskiej marki zaawansowanych kosmetyków
Simildiet, prekursor mezoterapii homeopatycznej (z ang.
Homeopathic Mesotherapy). Doświadczony praktyk i szkoleniowiec, prowadzi wykłady i pokazy na najważniejszych
światowych kongresach medycyny estetycznej.

BRATYSŁAWA
10.00
Rock’n’Glow, czyli błysk w wyrazistym wydaniu.
Błyszczący makijaż to nie tylko styl nude lub glamour – może też być
wyrazisty i mieć rockowe akcenty. Swoją interpretację modnie połyskującego makijażu „z pazurem” pokaże nam Sebastian Gradzik, niekwestionowany mistrz makijażu glow.

Sebastian Gradzik
Smashbox National makeup artist, mistrz makijażu rozświetlającego, nieustraszony w makijażowych eksperymentach
i niezwykle odważny w wyrażaniu siebie. Szkolił się m.in.
w Los Angeles, pracuje przy sesjach dla magazynów, na
planach zdjęciowych i prowadzi liczne warsztaty.

15.00
Total Concept of Beauty. Poprawa i odmłodzenie twarzy
w „trzech warstwach” za pomocą stymulatora tkankowego i kwasu hialuronowego.
Aby zaproponować najlepszą metodę zarządzania zmianami w więzadłach i tkankach, niezbędne jest zrozumienie anatomii i fizjologii procesu
starzenia się, opanowanie wymaganych technik zabiegowych i znajomość najnowszych produktów. Na podstawie własnych doświadczeń
w poprawianiu konturu i odmładzaniu twarzy, podczas wykładu zostanie
zaproponowana nowa klasyfikacja stref twarzy wraz z aktualnym
podejściem do zastosowania najnowszych produktów dostępnych na
rynku medycyny estetycznej

Hoa Dessoulavy-Śliwińska
Specjalista kosmetologii estetycznej, właścicielka i szkoleniowiec Warsaw Aesthetic Academy. Doświadczony praktyk,
prowadzi szkolenia z zakresu kosmetologii estetycznej
w Europie i w Azji. Od 2012 r. prowadzi praktykę adwokacką
i jednocześnie wykonuje zawód kosmetologa estetycznego.

10.45
Strobing na co dzień i na czerwony dywan.
Jak przygotować perfekcyjną cerę? Pomocne okażą się profesjonalne triki, bo to tylko pozornie prosty temat, który często okazuje się
ogromnym wyzwaniem dla makijażysty. A na bazie tego „perfekcyjnego płótna” makijażystka stworzy lekki, rozświetlający make-up, który
można nosić zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.

Magdalena Atkins
Makijażystka, malarka, artystka. Ukończyła Akademię Wizażu
w Westminster College, pracowała w światowej mekce sztuki
i mody, jaki jest londyński Harrods. Ma na swoim koncie
współpracę z czołowymi gwiazdami świata mody i filmu.
W Polsce pracuje dla najlepszych magazynów mody, agencji
reklamowych i fotograficznych.
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11.30
Spokojnie, to tylko iluzja! Kreatywny make-up show.
Spontaniczny makijażowy show niezwykłej artystki, której prace podbiły świat make-upu! Podczas pokazu Mimi zaprezentuje jedną ze swoich
makijażowych iluzji i pokaże jak wygląda praca nad zwariowanymi
charakteryzacjami, które tworzy. Gwarantujemy 100% kreatywności
i makijażowego szaleństwa.

Mimi Choi (Kanada)
Gość specjalny LNE i firmy Kryolan
Makijażystka znana na całym świecie z tworzenia niezwykłych makijażowych iluzji. Absolwentka i wykładowca szkoły
Blanche Macdonald (Vancouver). Współpracowała z markami
takimi jak Make Up For Ever, MAC, Sephora. Prowadzi warsztaty i pokazy dla marki Kryolan.

14.00
Glamour make-up w naturalnym wydaniu.
W naturalnym makijażu można przemycić kilka akcentów, które
sprawią, że będzie on bardziej glamour. Jeśli jesteś fanką wyrafinowanego stylu, ale unikasz przerysowania w make-upie ten pokaz to strzał
w dziesiątkę. Przygotuj się na mistrzowskie techniki, topowe produkty
i olśniewający efekt!

Mitya Hrybko (Ukraina)
Światowej klasy makijażysta, pasjonat historii makijażu.
Współpracował z markami takimi jak MAC czy Inglot, wykonywał makijaże przy programach TV (Eurowizja 2017, The
Voice), pracował przy Fashion Weeku na Ukrainie, w Gruzji,
Rosji i Azerbejdżanie. Jego prace były publikowane w Vogue
online (Włochy, Meksyk), L’Offi ciel czy Interview Magazine.
Twórca autorskich warsztatów makijażowych „Fashion tips”,
wykładowca MUMA beauty academy (Kijów).

SESJA makijaż
permanentny
SALA LWÓW
10.15
Perma Blend, Kwadron
Nowoczesna technologia + technika pracy + kolorymetria
= sukces w PMU. Poznaj idealny wzór na perfekcyjny makijaż permanentny.
Lata doświadczeń w branży PMU oraz tatuażu pozwoliły nam wyszczególnić 3 najważniejsze elementy potrzebne do osiągnięcia tytułowego
sukcesu. Zaprezentujemy połączenie trzech najważniejszych aspektów
PMU, które jako całość stanowią idealny wzór na makijaż permanentny.

Marta Ziółkowska
Otrzymała międzynarodowe odznaczenie Makeup Pro Artist
oraz Beauty Metamorphosis 2018. Ekspert w programie
„Druga Twarz”. Oficjalny trener marki Perma Blend.

Monika Kuflowska-Chomańska
Wicemistrzyni świata w makijażu permanentnym Level
Expert BIOTEK Milan 2018. Oficjalny trener marki Perma
Blend.

11.00
Elite Beauty School Dulok & Paczesny
Nowe technologie – pierwsza w Polsce Platforma
edukacyjna.

15.00
Trendy na sezon jesień–zima.
Podczas pokazu poznacie trzy najważniejsze trendy w makijażu na
nadchodzący sezon. Podstawą każdego z nich będzie idealna cera i to
na tej bazie makijażyści Sephora Pro Team zinterpretują trzy modne
looki zgodne z najnowszymi tendencjami: nude make-up, akcent na
usta i akcent kolorystyczny.

Dzięki nowym technologiom możesz poszerzać swoją wiedzę branżową,
nieustannie się rozwijać, a dodatkowo ograniczać swoje koszty. Zapraszamy na prelekcję na temat pierwszej na polskim rynku tego typu aplikacji
edukacyjnej. Platforma umożliwi zdobycie wiedzy bez wychodzenia
z domu oraz da możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Zbuduj swoją markę i zostań ekspertem w branży!

Kuba Nagórski
Natalia Gustaw
National Makeup Artist & Training Coordinator Sephora
Polska. Tworzy i prowadzi szkolenia z makeupu, standardów
obsługi klienta i kompetencji miękkich. Współpracuje z trenerami marek makijażowych, dostępnych w Sephora i kreuje
szkolenia z marek wprowadzanych do sprzedaży. Gościnnie
występuje na blogmakijaż.pl. Liderka projektu Sephora
Beauty Masters – uniwersytetu dla najlepszych makijażystów
Sephora. Natalia poprowadzi pokaz razem z laureatem tegorocznej edycji konkursu Sephora Beauty Masters. Nazwisko
zwycięzcy poznamy już wkrótce!

CEO w międzynarodowej grupie Spin Digital (www.spindigital.pro). Specjalista od marketingu zintegrowanego, miłośnik
social media, szkoleniowiec i mówca. Prelegent na eventach
i konferencjach związanych z marketingiem i mediami społecznościowymi. Od 2019 roku współpracuje w Elite Beauty
School Dulok & Paczesny jako Marketing Manager.
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11.45
Szwedo Group

14.00
PML Professional Master Line

Jak oddzielić mity reklamowe od rzeczywistości w kontekście pigmentów, igieł i urządzeń do wykonywania makijażu
permanentnego i tatuażu.
Parametry ustawień urządzeń do wykonywania profesjonalnego makijażu permanentnego i tatuażu. Trwałość zabiegu. Kolor – farby, pigmenty
błyszczące. Kształt / ombre – markowe trendy.

Tajniki pigmentacji w makijażu permanentnym kreski
Ombre Shadow Eyeliner.
Kreska cieniowana na powiece to najnowszy trend w makijażu permanentnym, który zachwyca wiele klientek. Niestety dla wielu linergistek jej
wykonanie jest tematem tabu. Ale nie taki diabeł straszny jak go malują –
wystarczy kilka wskazówek, by znakomicie opanować tę technikę.

Agnieszka Kostrzewa-Niedziela
Judyta Szwedo
Współzałożycielka i współtwórczyni technik mikropigmentacji TAFFY i ODED Szwedo Group s.c. Międzynarodowy
szkoleniowiec metody włoskowej, microblading i 3-igłowej,
będących patentem Szwedo Group. Absolwentka pedagogiki i grafiki. Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji
i pokazów z dziedziny kosmetologii i technik pigmentacji.

Oficjalny partner i ambasadorka PML Professional Master
Line. Kosmetolog i specjalista z zakresu medycyny
estetycznej, linergistka, pasjonatka makijażu permanentnego i międzynarodowy trener PMU. Zdobywczyni tytułu
Pro-Artist, reprezentantka Polski w Mistrzostwach Świata
w Makijażu Permanentnym. Autorka artykułów w czasopismach branżowych.

Leszek Szwedo
Założyciel Szwedo Group. Konstruktor opatentowanych
urządzeń i technik mikropigmentacji TAFFY microblading
i 3-igłowej ODED. Twórca technologii farb pigmentowych
do techniki pigmentacji microblading oraz PMU. Magister
informatyki i automatyki, chemik.

14.45
Biotic Phocea Polska
Natural Real Soft Eyebrows – nowe autorskie techniki
pigmentacji brwi damskich i męskich. Wpływ techniki
i technologii na efekt końcowy.
Zdolności malarskie prelegentki pozwoliły jej opracować autorską metodę pigmentacji brwi SOFT, co zapewniło jej tytuł Międzynarodowej
Mistrzyni PMU. Realizm tej techniki pozwala wykonywać najbardziej
naturalne rekonstrukcje brwi u kobiet i u mężczyzn.

12.30
Hanami
Pigmentacja skóry dojrzałej.
Wraz z upływem czasu i towarzyszącymi mu zmianami fizjologicznymi
skóra wymaga innego traktowania w trakcie zabiegu mikropigmentacji.
Należy ostrożniej dobierać kolory, a przede wszystkim techniki pigmentacji. Na co należy zwrócić uwagę podczas wykonywania makijażu
permanentnego klientom ze skórą dojrzałą.

Anita Petryszyn-Dopierała
Mgr kosmetologii, artysta plastyk, linergistka, międzynarodowa mistrzyni PMU, założycielka Centrum Szkoleniowego
Biomedica, główny szkoleniowiec Biotic Phocea Polska.

Ewa Piotrkowska-Ścieszka
Kosmetolog, linergistka z wieloletnim doświadczeniem. Mistrzyni Polski w makijażu permanentnym. Założycielka marki
Hanami. Twórczyni autorskich metod pigmentacji brwi, ust
i oczu. Twórczyni marki pigmentów do makijażu permanentnego i mikropigmentacji medycznej Hanami Pigments.

13.15
DIVA Beauty Factory
Okiem producenta – pigmenty, urządzenia, igły.
Wpływ składu pigmentów na podstawowe cechy produktu. Najważniejsze parametry urządzeń do PMU oddziałujące na jakość pigmentacji,
komfort pracy i ostateczny efekt zabiegu. Budowa igieł i skład materiałów
użytych do ich produkcji a konsekwencje w pigmentacji.

Jan Maciejewski
Twórca i twarz uznanej marki DIVA. Producent polskich urządzeń, pigmentów i igieł do makijażu permanentnego.

KOSMETOLOGIA
w praktyce
SALA BUDAPESZT A
10.15 Cellabic®
Ekspresowy lifting twarzy – technologia Crystal Filler.
Technologia Crystal Filler jest innowacyjnym sposobem uzyskania
efektu ekspresowego liftingu twarzy. Crystal Filler to płynny kompleks
kryształów mineralnych oraz biozgodnych polimerów. Najnowszy preparat marki CELLABIC® zawierający kompleks Crystal Filler ekspresowo
i skutecznie wypełnia bruzdy zmarszczkowe.

Dr n. chem. inż. Zbigniew Majka
Dyrektor działu badań i rozwoju oraz ekspert marki
CELLABIC®.
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11.00 Dermia Solution
Innowacyjna metoda suplementacji komórkowej
Dermia Solution.
Aparaty Dermia Medical Concept, Medilift Combo oraz preparaty
w sprayu Booster DIS do suplementacji dla skóry właściwej, a nawet
wnętrza komórek, gwarantują spektakularne efekty. To najwyższy poziom pielęgnacji cery problematycznej, dojrzałej i z przebarwieniami.

Emilia Kossakowska
Międzynarodowy instruktor, wykładowca La Fontaine
Technology, producenta marki Dermia Solution.

11.45 Bielenda Professional
Nowoczesna pielęgnacja skóry dojrzałej w gabinecie
kosmetycznym – oczekiwania klienta vs. możliwości
zabiegowe. Studium przypadków.
Pielęgnacja cery dojrzałej w gabinecie kosmetycznym niesie ze sobą
wiele wyzwań. Jak sprostać oczekiwaniom klientów w dążeniu do uzyskania szybkich, trwałych, a jednocześnie spektakularnych efektów?

14.00 Purlés
Głęboki oddech dla skóry – czy kosmetyki dotleniające
działają?
Tlen jest niezbędny do tego, aby procesy komórkowe i regeneracja skóry przebiegały prawidłowo. Z wiekiem stopień dotlenienia spada. Jak
działają i dla kogo są przeznaczone kosmetyki dotleniające? Omówienie
tematu wraz z prezentacją nowej linii marki Purlés – HydraOxy Intense.

Magda Fuss
Mgr kosmetologii, absolwentka ŚUM i technikum farmaceutycznego, posiada uprawnienia masażysty. Główny
szkoleniowiec marki Purlés. Prowadzi wiele szkoleń w Polsce
i za granicą. Pasjonatka makijażu, ukończyła Wydział Charakteryzacji Efektów Specjalnych F/X i Protetyki. .

14.45 Dermalux Flex MD
Wykorzystanie lamp LED w terapiach łączonych.
Przedstawienie możliwości fototerapii LED przy użyciu profesjonalnych
lamp firmy DERMALUX wyposażonych w opatentowaną technologię
LED z klinicznie potwierdzonymi długościami fal światła: niebieskiego
415 nm, czerwonego 633 nm, NIR 830 nm. System posiada Certyfikat
Medyczny w zakresie gojenia ran, terapii trądziku, łuszczycy i bólu
(układ mięśniowo-szkieletowy).

Justyna Mrówczyńska
Mgr kosmetologii, ekspert pielęgnacji, regionalny kierownik
sprzedaży oraz szkoleniowiec ds. kosmetyki profesjonalnej.

Małgorzata Kurek
Product Manager i szkoleniowiec z zakresu obsługi urządzeń
Dermalux i Aquapure oraz profesjonalnych kosmetyków
marki Medik8 w BOGDANI Dermatologia. Absolwentka
kosmetologii, wykładowca akademicki.

12.30 Dermatic.pl
Skuteczność nowoczesnej terapii enzymatycznej PBSerum Medical w redukcji zwłóknień, obrzęków oraz
zlokalizowanej tkanki tłuszczowej.
Nowoczesne rozwiązanie w redukcji zwłóknień, obrzęków oraz zlokalizowanej tkanki tłuszczowej stanowią enzymy PBSerum Medical, wysoce
selektywne rekombinowane enzymy (liaza, kolagenaza, lipaza), czyli
katalizatory organiczne (biokatalizatory). Podczas wykładu zostanie
dokładnie omówione ich działanie.

KOSMETOLOGIA
w praktyce
SALA PRAGA

Dr n. med. Izabela Załęska
Kosmetolog, trener Dermatic Aesthetic Academy, redaktor
naczelna Aesthetic Business, międzynarodowy ekspert
w dziedzinie kosmetologii, specjalista z zakresu kosmetologii
estetycznej, medycznej i leczniczej. Członek międzynarodowej organizacji Society of Cosmetic Scientists.

13.15 Fillmed
Trudny klient w gabinecie kosmetologa. Jak go rozpoznać i jak unikać zagrożeń.
W praktyce kosmetologa zdarzają się trudne sytuacje. Często nie wiemy
jak sobie z nimi radzić. Warto wiedzieć kiedy klient jest tylko wymagający, a kiedy wynika to z jego problemów osobowościowych lub wręcz
zaburzeń zdrowia psychicznego.

Dr Mariusz Bartyzel
Lekarz medycyny estetycznej, psychiatra. M-Estetica,
Warszawa.

10.15 Nimue Skin Technology & Futurika
Nowa Dietetyka
Innowacyjne i interdyscyplinarne podejście do procesu
starzenia się skóry – program terapeutyczny Nimue w połączeniu z wpływem sposobu odżywiania się i suplementacji.
Czy można spowolnić proces starzenia? Jak pielęgnować skórę, żeby
wpłynąć na jej zdrowie? W jaki sposób odżywiać się, żeby mieć wpływ
na procesy biochemiczne zachodzące w organizmie i cieszyć się zdrowiem i młodym wyglądem? W celu poznania odpowiedzi na te i inne
pytania serdecznie zapraszamy na wykład.

Dr n. biol. Magdalena Kaźmierczak
Ceniony szkoleniowiec i propagatorka czołowych marek
z branży medycyny estetycznej i kosmetologii, wykładowca
akademicki. Ekspert Akademii Wiedzy Praktycznej Infinita
i marki Nimue.

11.00 Stage Line Professional Make Up
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13.15 jane iredale

Stage Line Make-up COOL, jesień-zima 2019/2020.
Ekskluzywny makijaż dla eleganckiej kobiety.

Ukryj niedoskonałości i podkreśl naturalne piękno makijażem mineralnym jane iredale.

Prezentacja obejmie pokaz najmodniejszego, jesienno-zimowego
trendu bazującego na intensywnych kolorach oraz porady fotografa
jak najlepiej ująć na zdjęciu makijaże w salonie wizażystki. Zaprezentowana zostanie również koncepcja znacznego zwiększenia dochodów
wizażystki.

Szybki sposób na zdrowy wygląd skóry nawet po inwazyjnych zabiegach. Poznaj wielofunkcyjne kosmetyki anti-aging o szerokim spektrum
ochrony UV.

Ewa Winiarska
Absolwentka Make Up Institute w Sztokholmie, doświadczona wizażystka, juror konkursów make-up’u, właścicielka
Szkoły Wizażu w Szczecinie.

11.45 Simildiet
Peelingi nowej generacji – maksimum bezpieczeństwa
i efektów.
Badania pokazały, że są już dostępne mieszaniny kwasów, które w synergistyczny sposób wpływają na skórę i mają o wiele szersze spektrum
działania niż preparaty stosowane dotychczas oraz dają natychmiastowy efekt. Znajomość procesów, jakie zachodzą w poszczególnych
warstwach skóry pozwoli na dokładne określenie możliwości, jakie dają
te produkty.

Joanna Kaniewska
Art Director jane iredale, dyplomowany mistrz w zawodzie
wizażystka-stylistka. Rozwija pierwszą w Polsce Mineralną
Akademię Makijażu Mineralnego PROTEA ART. Współpracowała przy wielu produkcjach filmowych i telewizyjnych: m.in.
„Sęp”, „Blondynka”, „Rezydencja”.

14.00 Alqvimia
Pełnia kobiecości – aromaterapeutyczna transformacja
ciała, zdrowia i emocji jako element odzyskania równowagi hormonalnej kobiet w różnym wieku.
Pielęgnacja i aromaterapia z użyciem mieszanki olejków eterycznych
może przywrócić emocjonalną i hormonalną równowagę kobiet nie
tylko w okresie menopauzy. Potężny regenerator komórkowy sprawia, że skóra wygląda młodo, reguluje się cykl hormonalny i zwiększa
płodność. Pozwala też kobiecie promieniować wewnętrznym pięknem,
wzmacnia jej zmysłowość, a także jakość życia i zdrowia.

Karolina Sobczyńska-Bartos
Kosmetolog, promotor zdrowia, dietetyk, wykładowca
akademicki, szkoleniowiec, konsultant marek medycznych
i kosmetycznych, autorka artykułów w pismach i portalach
branżowych, prelegentka na licznych kongresach krajowych
i zagranicznych.

Idili Lizcano, Lama Djampa Gyatso (Hiszpania)
Filozof, perfumiarz, alchemik, biznesmen, buddyjski mistrz
duchowy. W 1985 roku stworzył markę Alqvimia. Pionier
humanizowanej gospodarki, ekonomii szczęścia.

12.30 Germaine De Capuccini
Excel Therapy O2 Pollution Defense – wzmocnienie
i ochrona skóry przed zanieczyszczeniami.
Wszystko, czego potrzebuje skóra, aby radzić sobie z codziennym
życiem w dużym mieście, zachowując jednocześnie promienny blask.
Kompleksowy zabieg skoncentrowany na podwójnym działaniu:
IN & OUT. Wewnątrz wzmacnia komórki i stymuluje ich naturalną
zdolność do obrony przed agresją środowiska, a na powierzchni tworzy
ochronny film, neutralizując negatywne oddziaływanie środowiska
miejskiego.

Natalia Strzałek
Kosmetolog, trener kosmetyki profesjonalnej, szkoleniowiec
w firmie Dermogalenic Experts. Specjalizuje się w łączonych
terapiach anti-aging.

14.45 LART Supreme
Najszybszy manicure tytanowy świata? Aplikacja LART
Supreme krok po kroku w 30 minut ze stoperem w ręku!
LART Supreme to nowoczesny system do manicure’u tytanowego, który
dzięki technologii zastosowanej w jednym preparacie gwarantuje aż
dwukrotnie szybsze schnięcie i łatwiejszą aplikację. Dzięki temu rewelacyjny efekt i wysoki połysk osiąga się w ciągu 30 minut!

Magdalena Koral
Manager warszawskiego salonu firmowego i punktu szkoleniowego V&K Cosmetic. Wykładowca V&K Cosmetic.

Kateryna Maiorova (Ukraina)
Instruktor marki LART. Stylistka paznokci Europejskiego
Centrum Szkoleniowego V&K Cosmetic w Bielsku-Białej.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść ani za przebieg prezentacji firmowych w salach Praga oraz Budapeszt.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Aktualny program na www.lne.pl

30

Warsztaty MASTERCLASS
MEDICAL BEAUTY
Sobota | 9 listopada | 10.00-11.30
Enzymy w akcji: cellulit i blizny.
Mezoterapia: twarz i dekolt.

Budapeszt B

129 zł

70

SALA

CENA

MIEJSC

Niedziela | 10 listopada | 10.00-11.30

Aleksandra Tomaszewska

Worki pod oczami i podbródek – enzymy w terapii
obszarów problematycznych. Mezoterapia: twarz i dekolt.

Stomatolog, specjalista z zakresu zabiegów estetycznych i anti-aging
z międzynarodową praktyką. Ukończyła studia podyplomowe „Estetyka
twarzy” na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, w Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji. Szkoleniowiec w Dermatic Aesthetic Academy, właścicielka dwóch przychodni stomatologicznych i medycyny
estetycznej.

Podczas warsztatów Masterclass Medical beauty:
• Weźmiesz udział w profesjonalnych pokazach zabiegów:
aplikacji enzymów na wybrane okolice oraz mezoterapii igłowej.
• Poznasz sposób przygotowania roztworu oraz metody podawania
enzymów.
• Poznasz techniki iniekcyjne oraz korzyści z zabiegów mezoterapii
igłowej.

Marta Dymek-Gładyszewska
Kosmetolog, absolwentka UM w Łodzi na Wydziale Farmaceutycznym. Członek Krajowej Izby Kosmetologii, szkoleniowiec w Dermatic
Aesthetic Academy, prowadzi gabinet zabiegów estetycznych. Specjalizuje się w zaawansowanych procedurach estetycznych, propagując
bezpieczne i holistyczne podejście do pacjenta.

BIZNES I ROZWÓJ OSOBISTY
Niedziela | 10 listopada | 12.00-13.30
Szczęścia i pewności siebie można się nauczyć!
Poznasz:
• 3 filary poczucia własnej wartości,
• 6 elementów alchemii pewności siebie oraz najczęstsze przeszkody
stojące na drodze do samorealizacji,
• emocjonalny cykl zmiany planowanej i niechcianej oraz dowiesz się,
jak radzić sobie na każdym etapie emocjonalnej sinusoidy.
Sprawdzisz:
• poziom swojej samoświadomości i konsekwencji życiowej,
• w której roli społecznej ukrywa się konflikt wartości odbierający ci
radość z tego, co robisz, swój wewnętrzny system podejmowania
decyzji i zdefiniujesz to,
• co cię podświadomie ogranicza.

Budapeszt B

129 zł

70

SALA

CENA

MIEJSC

Magdalena Malicka
Wieloletni praktyk biznesu z doświadczeniem na wysokich stanowiskach menadżerskich w międzynarodowych firmach, wykładowca
Akademii L. Koźmińskiego oraz master business & life coach suprvisor
akredytowany przy EMCC (European Coaching & Mentoring Council).
Współwłaścicielka butikowej firmy doradczo-szkoleniowej Get the Flow.
Jej celem jest inspirowanie i motywowanie ludzi do zmiany oraz wspieranie ich na drodze do sukcesu.

Nauczysz się:
• optymizmu i pracy z ograniczającymi przekonaniami, a także
spróbujesz poskromić wewnętrznego krytyka.

MAKE-UP
Sobota | 9 listopada | 15.30-17.30
Kreatywne iluzje w makijażu.
Masterclass z Mimi Choi to niepowtarzalna okazja, by z bliska przyjrzeć się powstawaniu niesamowitych makijażowych iluzji. Podczas
spotkania Mimi zaprezentuje wybrany look i wyjaśni etapy pracy nad
kreatywnym makijażem. Omówi stosowane produkty i techniki oraz
zdradzi kilka przydatnych w charakteryzacji trików.

Uczestnicy MASTERCLASS otrzymują certyﬁkat uczestnictwa.

Budapeszt B

149 zł

70

SALA

CENA

MIEJSC

Mimi Choi (Kanada)
Makijażystka znana na całym świecie z tworzenia niezwykłych makijażowych iluzji. Absolwentka i wykładowca jednej z najlepszych szkół
makijażu i kosmetyki w Kanadzie – Blanche Macdonald (Vancouver).
Współpracowała z markami takimi jak Make Up For Ever, MAC, Sephora,
a obecnie prowadzi warsztaty i pokazy dla marki Kryolan. Charakterystyczny styl i wybitne zdolności plastyczne to jej znaki rozpoznawcze.
@mimles

31

32

Targi LNE najlepsze marki branży beauty
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Targi LNE najlepsze marki branży beauty

Lista wystawców zgłoszonych do 5 wrzesnia. Aktualny wykaz na www.lne.pl

Patroni medialni Kongresu LNE

sesja:
główna
biznes
i rozwój osobisty

sesja
stylizacja:
nails & lashes
make-up

szatnia

Plan Kongresu i Targów

sala Paryż
1000 miejsc

sala Bratysława
500 miejsc

TARGI
HALA WISŁA:

TARGI

sala
Wiedeń
300
miejsc

HALA DUNAJ:

sesje:
medical beauty
podologia

sesje:
trychologia estetyczna
makijaż permanentny
EDU (Pierwsze kroki w biznesie)

• manicure/pedicure
• podologia
• makijaż
• makijaż permanentny
• stylizacja rzęs

sesja
kosmetologia

w praktyce

sala Lwów
210 miejsc

masterclass

• pielęgnacja
• aparatura kosmetyczna

sala Budapeszt A
sala B
200 miejsc
70 miejsc
WEJŚCIE
GŁÓWNE

sesja
kosmetologia
w praktyce
sala Praga
120 miejsc

WEJŚCIE DLA WYSTAWCÓW
I WYKŁADOWCÓW

Wirtualną mapę targów znajdziesz w aplikacji LNE.
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BILET i KARNET

WIRTUALNA MAPA

PROGRAM KONGRESU

Aplikacja LNE
TWÓJ NIEZBĘDNIK KONGRESOWY!
Znajdziesz w nim:
• bilet/karnet na Kongres i Targi LNE – pokaż go w recepcji targów
• stoiska ulubionych firm – skorzystaj z wirtualnej mapy targów
• program wykładów – stwórz plan dla siebie
• informacje organizacyjne zawsze pod ręką!
Zostań z Aplikacją LNE na dłużej i korzystaj z bazy wiedzy:
• codzienna dawka branżowej wiedzy
• artykuły ekspertów
• newsy ze świata kosmetyki

www.aplikacja.lne.pl

