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profesjonalny design urządzenia
podniesie standard i komfort w każdym salonie.
www.sunfxpolska.pl

Nawilża skórę
Limitowana wersja Kremu Avance DFP 312™ z serii Intensywnej
Environ, teraz dostępna w większej
pojemności – 50 ml. Wyjątkowa
formuła kremu zawiera połączenie
trzech peptydów, które kompleksowo poprawiają wygląd skóry. Wysoka jakość kremu głęboko nawilża
skórę i sprawia, że staje się gładsza,
bardziej sprężysta o jednolitej tonacji, a uporczywe przebarwienia
i zmarszczki ulegają wyraźnej redukcji. Promocja trwa do wyczerpania
zapasów.
www.proteaantiaging.pl

Maska żelowa
Na bazie silnie higroskopijnego glikolu, przeznaczona do przygotowania skóry do zabiegów oczyszczania
manualnego. Silnie zmiękcza i rozpulchnia górne warstwy naskórka, ułatwiając usuwanie zaskórników i zanieczyszczeń. D-pantenol
w dawkach terapeutycznych łagodzi
skórę podczas zabiegu. Hydro-Maska czasowo rozszerza ujścia gruczołów łojowych i potowych, daje
efekt głębokiego, silnego nawilżenia
oraz łagodzi skórę w trakcie mikrourazów mechanicznych.

Naturalne balsamy
Marka YOPE wprowadza na rynek naturalne balsamy do rąk i ciała.
W ofercie pojawią się: Regenerujący balsam do rąk i ciała FIGA, Łagodzący balsam do ciała i rąk WERBENA oraz Nawilżający balsam do ciała i rąk
WANILIA I CYNAMON. Nowy asortyment jest dopełnieniem linii mydeł
kosmetycznych. „Nasze balsamy mają takie same wyjątkowe kompozycje
zapachowe jak mydła. I równie starannie wyselekcjonowany skład. Ponadto zawierają dużą porcję olejków i ekstraktów roślinnych oraz organiczne
masło shea. Dzięki nim codzienna pielęgnacja to prawdziwa przyjemność”
– komentuje Karolina Kuklińska-Kosowicz, twórczyni marki YOPE.
www.yope.me

dostęp do wydarzeń i nowości
wszystkim zainteresowanym profesjonalnym rynkiem beauty i SPA.
Autorem aplikacji jest firma Klikinfo.

www.medesthetic.yonelle.pl

Cała branża
w twoim telefonie

Piękna opalenizna
SunFX Pro Tower to najbardziej
popularne urządzenie do opalania
natryskowego na rynku! To jedyny
tak precyzyjny sprzęt gwarantujący
piękną, naturalną i idealnie równomierną opaleniznę, bez ryzyka smug
i zacieków. Dzięki najnowszej technologii turbiny typu Pro, idealnie
dopasowującego się węża elastycznego oraz precyzyjnego aplikatora
z numerowaną regulacją przepływu, opalenizna rozprowadzana jest
perfekcyjnie za pomocą delikatnej
mgiełki. Funkcja suszenia zapewnia
niezwykły komfort zabiegu i znacznie skraca jego czas, dzięki czemu
już po 10 minutach można pochwalić się wspaniałą opalenizną. Nowy,

Dogłębnie nawilża
Bio Dynamic Oleo Serum – bogaty
oleo-żel odżywia bardzo suchą skórę, dzięki cennym olejom i lipidom
tj. organicznemu olejowi jojoba,
olejowi abisyńskiemu omega, arganowemu i organicznemu olejowi
z nasion Chia. Dzięki innowacyjnym
Belisomom® Aqua dogłębnie nawilża i wygładza fakturę naskórka. Cała
linia pozbawiona jest składników
odzwierzęcych, oleju palmowego,
olejów mineralnych, silikonów, PEG
i parabenów.
www.belter.pl

Beauty Mania Pro to pierwsza aplikacja mobilna dla profesjonalistów
rynku beauty i SPA. Od września
dostępna jest do pobrania za darmo
w Google Play, App Store i na Facebooku. Aplikacja zapewnia bieżący
dostęp do wszystkich wydarzeń na
rynku beauty. Powiadamia o najbliższych szkoleniach, konferencjach,
warsztatach, konkursach i branżowych nowościach. Co więcej, za jej
pośrednictwem można kupić bilet
na wybrane wydarzenie, sprawdzić
dojazd oraz dopisać termin do kalendarza. Aplikacja Beauty Mania Pro
to rozwiązanie stworzone z myślą
o tym, aby oszczędzić czas i ułatwić

Esencje do kąpieli
„Totalny relaks” i „Głęboki odpoczynek” to esencje do kąpieli Kneipp®
z dobroczynnymi olejkami eterycznymi i ekstraktami: aromatem paczuli, drzewa sandałowego, melisy
cytrynowej i indyjskiej. Kneipp®
inspiruje do kąpieli z esencjami
„Totalny relaks” – Melisa i „Głęboki odpoczynek” – Paczula i Drzewo Sandałowe. Wystarczy 10 ml,
by poczuć moc działania i oddać
się dobroczynnemu wpływowi po
ciężkim dniu.
www.kneipp.pl
swiatkneipa.com

