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Jubileuszowa 40. edycja kultowego 
wydarzenia branży beauty!
MIĘDZYNARODOWI EKSPERCI
GORĄCE TEMATY
PRAKTYCZNE „KNOW HOW”

inspirujemy profesjonalistów... od lat!

sesji 
edukacyjnych

z Polski, Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii, 
Kanady, Ukrainy, 
Francji, USA

najlepsze firmy 
z branży beauty

powierzchni 
wystawienniczej

z Polski i świata,
targowe premiery 
i specjalne oferty 
cenowe

niezapomnianych 
wrażeń

10
sesji

100
ekspertów

220
wystawców

9.000
metrów

600
marek

2
dni
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NOWOŚCI w programie:

 ADVANCED BEAUTY (MED & SCIENCE) 
 nowy blok sesji głównej 

Zaawansowane procedury, praktyczne rozwiązania, 
trendy w branży beauty, czyli warsztat ambitnego 
profesjonalisty.

 SESJA MEDICAL BEAUTY: 
 fokus na praktykę 

Nowa formuła. Tematy na topie. 
Ograniczona liczba miejsc!

 SESJA PODOLOGIA: rentowny gabinet 

Kompleksowy poradnik know-how dla specjalistów 
podologii. Pokazy zabiegów oraz wiedza biznesowa, 
która pomoże Ci odnieść sukces! 

 SESJA STYLIZACJA 
 nails & lashes i make-up 

Inspirujące pokazy, gorące branżowe trendy 
i spotkania z wybitnymi specjalistami z zakresu 
makijażu, charakteryzacji oraz stylizacji rzęs i paznokci.

 SESJA EDU: specjalizacja i start w biznesie 

Nowość skierowana do osób debiutujących 
w branży beauty oraz uczących się na kierunkach 
kosmetologicznych i kosmetycznych. Duża dawka 
wiedzy na dobry start. Dyskusje panelowe na temat 
przyszłości zawodu i nowych regulacji.

A ponadto:

Sesja główna (warsztat profesjonalisty, trend reports), 
biznes i rozwój osobisty, makijaż permanentny, 
trychologia estetyczna, premierowe zabiegi.

oraz certyfikowane 
warsztaty MASTERCLASS!

Więcej informacji na: 
www.lne.pl
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W programie Kongresu
 SESJA GŁÓWNA: 
 advanced beauty (med & science), 
 warsztat profesjonalisty, trend reports 

• Piękno w Twoich rękach – mocne strony zawodu kosmetyczki 
i kosmetologa okiem francuskich ekspertów rynku 
Laure Jeandemange (Francja)

• Praktyka własna: Moja wybrana technologia – z czym ją łączę? 
Katarzyna Bołądź, Ewa Wasiak, Hanna Dolecka

• Trend sustainability, nadciąga nowa era w branży beauty 
dr n. med. mgr farm. Antoni Gwardys

• Mikronakłuwanie: odpowiedź na problemy  
immunologiczne skóry 
Joanna Bieniek, Agnieszka Gomolińska 

• Anatomia nie kłamie – uwarunkowania anatomiczne 
a możliwości i efekty zabiegów estetycznych
dr n. med. Paweł Piątkowski

• Panel: Peelingi i mezoterapia w praktyce – multipotencjał 
w pielęgnacji
Karolina Bartos, informacje o pozostałych ekspertach wkrótce

• Mikrobiom a zdrowie i kondycja skóry (wykład wideo)
dr Whitney Bowe (USA)

• Panel: Projekt: epilacja. 100% możliwości lasera.  
Minimalne ryzyko, 0% powikłań
Anna Filip, dr Ewa Rybicka

• Diagnostyka laboratoryjna w pracy kosmetologa – jak ją 
wykorzystywać? Case study
Agata Zejfer, Agnieszka Gomolińska

 SESJA BIZNES i ROZWÓJ OSOBISTY: 

• Panel: Edukacja w branży beauty – zmiany, wyzwania i nowe 
możliwości a potrzeby rynku
Ewa Loga-Skarczewska, dr n. chem. Sebastian Grzyb 

pozostałych wykładowców panelu wkrótce

• Panel: Neurolider – neurologia a podstawy sukcesu
Jacek Wilczyński, Lidia Lepiarz, dr Natalia Kluczborska

• Cienka czerwona linia – dbanie o własne granice w relacjach 
profesjonalnych wg metody Porozumienie Bez Przemocy
Małgorzata Piotrowska

• Jak osiągnąć sukces bez pewności siebie?
Magdalena Malicka

• Ile to kosztuje, czyli jak wyceniać zabiegi w gabinecie?
 Anna Tafelska

4



 SESJA MEDICAL BEAUTY: fokus na praktykę 

• Nowa siła w estetyce – zastosowanie enzymów w zabiegach 
estetycznych
dr Izabela Załęska

• Mezoterapia igłowa, mikroigłowa oraz bezigłowa – wskazania, 
przeciwwskazania, protokoły zabiegowe, terapie łączone
Wioletta Jankowiak

• Aktualne trendy i nowe techniki modelowania 
wolumetrycznego twarzy
dr Zbigniew Leśniowski

• Zaawansowana pielęgnacja: mezoterapia i głębokie peelingi – 
doświadczenia własne
Informacje o ekspertach wkrótce

• Total Concept of Beauty z użyciem kwasu hialuronowego.  
Nowa klasyfikacja stref twarzy w biologicznym procesie 
starzenia się skóry
Hoa Dessouley-Śliwińska

• Zastosowanie nici PDO i urządzeń kosmetycznych w zabiegach 
modelowania sylwetki
dr Maria Tryfonova (Ukraina)

 SESJA PODOLOGIA: rentowny gabinet 

• Kobieta w gabinecie – psychologia komunikacji
Informacje o ekspercie wkrótce

• Kobieta dojrzała. Stadium najczęstszych przypadków: halluksy, 
nagniotki, odciski, profilaktyka
Katarzyna Kłosińska

• Problemy podologiczne kobiet w ciąży – wrastające/wkręcające 
się paznokcie, pokaz zakładania klamry
Daniel Abratkiewicz, Adrian Arkada

• Strategia biznesowa w branży podologicznej. Co wziąć pod 
uwagę, by biznes podologiczny był nie tylko źródłem satysfakcji 
zawodowej, ale i finansowej
Ewa Bielecka

• Z praktyki podologicznej: seniorki w gabinecie. Jak postępować 
w przypadku przerostu płytki, pękających pięt czy suchości 
skóry?
Anna Pawełczyk-Klimaszewska

• Czy sport to zdrowie dla stóp? Różnica w podejściu do pacjentki 
aktywnej na przykładach z uwzględnieniem krwiaków 
podpaznokciowych, zerwanych paznokci i otarć
Andrzej Piotrowski
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 SESJA STYLIZACJA 
 nails & lashes 

• Gorący trend w stylizacji rzęs: „efekt Kim”
Patrycja Filar

• Cała prawda o rzęsach – kiedy są bezpieczne, a kiedy mogą 
zagrozić naszemu zdrowiu
Zofia Jasińska – Gość specjalny sesji

• Gorące trendy w stylizacji rzęs i brwi: lifting, laminowanie 
i botoks
Eliza Moczydłowska, Sylwia Zduńczyk

• Prawidłowości i błędy w zakładaniu rzęs oraz w pielęgnacji 
przedstawione metodą obrazowania mikroskopii elektronowej
Ewa Kilian-Pięta

• Manicure fashion – gorące trendy z wybiegów mody
Karen Louise Edenbury (Wielka Brytania)

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

• Bezpieczeństwo produktów do stylizacji – fakty i mity okiem 
naukowca
Łucja Pijarczyk 

• Na lunch do stylistki paznokci, czyli sekret ekspresowego 
manicure'u – pokaz Sponsora strefy nails
Allepaznokcie, Małgorzata Kruś

 SESJA STYLIZACJA 
 make-up 

• Rocn’n’Glow – czyli błysk w wyrazistym wydaniu
Sebastian Gradzik

• Strobing na co dzień i na czerwony dywan
Magda Atkins

• Spokojnie, to tylko iluzja! Kreatywny show
Mimi Choi (Kanada) – Gość specjalny na zaproszenie LNE i Kryolan

• Zawsze sexy, zawsze glamour
Mitya Grybko (Ukraina)

• Trendy na sezon jesień/zima
Natalia Gustaw i Sephora Pro Team

 SESJA EDU: 
 specjalizacja i start w biznesie 

• Pomysły na biznes a realia rynkowe 

• Duże możliwości, mały budżet – marketing on-line

• Specjalizacja – recepta na sukces?
Moderator: Ewa Loga-Skarczewska 

Informacje o pozostałych ekspertach wkrótce
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 SESJA TRYCHOLOGIA ESTETYCZNA 
 partner merytoryczny ICATA 

• Choroby autoimmunologiczne w obszarze owłosionej skóry 
głowy – diagnostyka i różnicowanie
Ewelina Szendzielorz

• Najnowsze terapie autologiczne w trychologii i zagrożenia 
związane z autoterapiami – obserwacje własne
lek. med. Rafał Berner

• Kwalifikacja klienta do zabiegów inwazyjnych w obszarze 
owłosionej skóry głowy. Prawidłowa ocena makroskopowa 
i mikroskopowa
Ewelina Cywińska

• Rola i działanie wybranych substancji aktywnych stosowanych 
w terapiach trychologicznych
Anna Mackojć

• Procedury w diagnostyce trichoskopowej
Martyna Pobuta

• Znaczenie przeciwciał w diagnostyce pacjenta trychologicznego
dr n. med. Marta Bednarek

• Zastosowanie metod niechirurgicznego uzupełnienia włosów 
w trudnych przypadkach medycznych
lek. med. Konrad Szymczak

• Skóra kręta ciemienia (Cutis Verticis Gyrata) – współzależność 
między objawem a chorobą. Akromegalia. Pacjent kliniczny,  
czy estetyczny?
Kinga Estera Jach- Skrzypczak

 SESJA MAKIJAŻ PERMANENTNY 

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

• Nowe technologie – pierwsza w Polsce Platforma edukacyjna
Elite Beauty School Dulok & Paczesny, Kuba Nagórski

• Tajniki pigmentacji w  makijażu permanentnym  
kreski „Ombre Shadow Eyeliner”
PML Professional Master Line, Agnieszka Kostrzewa-Niedziela

• Natural Soft Eyebrows
Biotic Phocea Polska, Anita Petryszyn-Dopierała

• Nowoczesna technologia + technika pracy + kolorymetria  
= sukces w PMU. Poznaj idealny wzór na perfekcyjny makijaż 
permanentny
Perma Blend, Kwadron, Marta Ziółkowska, Monika Kuflowska-Chomańska

• Pigmentacja skóry dojrzałej
Hanami, Ewa Piotrkowska-Ścieszka
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 KOSMETOLOGIA W PRAKTYCE: 
 premierowe zabiegi 

• Peelingi nowej generacji – maksimum bezpieczeństwa i efektu
Simildiet, Karolina Bartos

• Rhea Cosmetics, nowe podejście do pielęgnacji „szytej na miarę”, 
wegańskiej, hi-tech
Rhea Cosmetics, Gianmarco Alfonso

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

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

• Excel Therapy O2 Polution Defense – wzmocnienie i ochrona 
skóry przed zanieczyszczeniami
Germaine De Capuccini, Natalia Strzałek

• Peeling dyniowy – pogromca skóry trądzikowej
Dermaquest, Paulina Śmiech-Mełgałw

• Fotoprotekcja przez cały rok – ochrona przed UV i BlueLight. 
Fakty i mity
dottore cosmeceutici, dr Waldemar Jankowiak

• Innowacyjna metoda suplementacji komórkowej  
Dermia Solution
Dermia Solution, Emilia Kossakowska

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

• Współpraca HI-TECH kosmetologa i dermatologa w gabinecie 
medycyny estetycznej
ITP SA, dr Bartosz Pawlikowski

• Regeneracja skóry i innowacyjny lifting twarzy FAR-X
Farmona Professional, dr Magdalena Niewęgłowska, mgr Anna Chmielarz

• Własna marka kosmetyków ważnym elementem budującym 
wartość SPA
Mokosh Cosmetics, Anna Rutkowska-Didiuk

• Człowiek, natura i organiczne nowości swederm®
swederm®, Beata Kulbikowska

• Hydropeeling z substancjami aktywnymi – oczyszczanie 
i odmładzanie skóry podczas jednego zabiegu
Aquapure

• Lampa LED – Flex MD
Optopol

• Nadpotliwość – elektryzująca walka ze wstydliwym problemem
Hidrex®, Dawid Tomaszewski

• Zastosowanie specjalistycznych preparatów w formule pianek 
Allpresan® w kontekście przygotowania oraz zakończenia 
zabiegu podologicznego – case study
Allpresan®, Dariusz Muskała
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• Stage Line Make-up COOL jesień/zima 2018/2019.  
Ekskluzywny makijaż eleganckiej kobiety, Stage Line 
Professional Make Up, Ewa Winiarska

• Synergia działania TCA z kwasami ferulowymi, salicylowym i wit. 
C w walce z fotostarzeniem i przebarwieniami
Mediderma, Dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka

• Głęboki oddech dla skóry – czy kosmetyki dotleniające działają?
Purlés, Magda Fuss

• Ekspresowy lifting twarzy – technologia Crystal Filler
Cellabic®, dr n. chem. inż. Zbigniew Majka

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

• Regeneracja skóry po zabiegach z zakresu kosmetologii 
estetycznej
Janssen Cosmetics, Aleksandra Czarnota

• Czynniki wzrostu – przełom w medycynie estetycznej 
i kosmetologii
Larens Professional, mgr farm. Katarzyna Adamiak

• Pełnia kobiecości – aromaterapeutyczna transformacja 
ciała, zdrowia i emocji jako element odzyskania równowagi 
hormonalnej kobiet w różnym wieku
Alqvimia, Idili Lizcano

Program na dzień 12.08. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

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

dr n. biol. Magdalena Kaźmierczak

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

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

• Ukryj niedoskonałości i podkreśl naturalne piękno makijażem 
mineralnym
jane iredale, Joanna Kaniewska

• Trudny klient w gabinecie kosmetologa. Jak go rozpoznać  
i jak uniknąć zagrożeń
Fill-med, dr Mariusz Bartyzel

 oraz warsztaty Masterclass  
 z limitowaną liczbą miejsc:   

• make-up  • biznes  • medical beauty 
 

sprawdź tematy na: www.lne.pl
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* cena podczas
przedsprzedaży

Najlepsze ceny 
prenumeraty TYLKO 
w pakiecie!

180 zł

KARNET
NA KONGRES

PRENUMERATA
CIĄGŁA

Więcej informacji o promocjach na WWW.LNE.PL          LNEpolska           lne_polska



HAPPYDAYS -40%
31 sierpnia – 2 września 

specjalne promocje na rozpoczęcie 
sprzedaży biletów/karnetów

na www.lne.pl

Kup pakiet karnet + prenumerata 

i zdobądź kosmetyczne prezenty od firmy 
Bielenda Professional – Sponsora 
40. Kongresu i Targów LNE oraz innych 
Wystawców Targów LNE!

To jeszcze nie wszystko! 

Dwie osoby spośród tych, które kupią 
prenumeratę w zestawie z karnetem otrzymają 
voucher na pobyt w Hotel & Medi SPA Biały 
Kamień oraz możliwość skorzystania z zabiegów 
oferowanych przez Anti-Aging Instytut WellU 
dla 2 osób. Fundatorami nagród są Hotel Biały 
Kamień oraz WellU Anti-Aging Instytut.

Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas 
40. Kongresu LNE w Krakowie (9–10 listopada).

ZDOBĄDŹ 
KOSMETYCZNE NAGRODY 
i VOUCHER DO SPA!



Aplikacja LNE
niezbędnik kongresowy 
w Twoim telefonie!

       ZNAJDZIESZ W NIEJ:

   bilet/karnet na Kongres i Targi LNE – nie drukuj karnetu/biletu  
tylko pokaż go w recepcji targów 

   stoiska ulubionych firm – skorzystaj z wirtualnej mapy targów,  
która z łatwością doprowadzi Cię do celu

   plan wykładów – stwórz swój własny program edukacyjny,  
zaznaczając najciekawsze dla Ciebie opcje

www.aplikacja.lne.pl


