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ITALIAN BEAUTY
II Konferencja Kosmetologiczna 
Rola kosmetologii we współczesnej medycynie 
Warsztaty praktyczne

W dniach 15-16 czerwca 
2007 na Uniwersytecie Me-
dycznym w Łodzi, przy współ-
pracy z Katedrą Kosmetolo-
gii, odbędzie się druga część 
konferencji na temat roli ko-
smetologii we współczesnej 
medycynie. Konferencję or-
ganizują: Fenice (medycyna 
estetyczna) oraz Italian Be-

auty (profesjonalna kosmetyka biała i kolorowa). Podczas warsztatów 
zaprezentowane zostaną nowości z zakresu peelingów chemicznych na 
bazie kwasów owocowych w stężeniach kosmetycznych i medycznych. 
Ponadto zostanie przedstawiona linia kosmetyków na bazie komórek 
merystematycznych Histomer. Osoby zainteresowane udziałem w kon-
ferencji proszone są o kontakt pod numerem telefonu (022) 614 44 82, 
pod którym dostępny jest również szczegółowy program warsztatów.

Italian Beauty
ul.Czarnocińska 3a
03-110 Warszawa

tel./fax: 022 614 44 82
www.italianbeauty.pl

consequipsum esequisi euguer

SILHOUETTE DC
HURTOWNIA  
KOSMETYCZNO-FRYZJERSKA

Firma od niedawna wprowadziła do 
sprzedaży nową serię kosmetyków 
ORGANIQUE opartych na natural-
nych substancjach aktywnych z róż-
nych regionów świata. Preparaty są 
odpowiedzią na konkretne potrzeby 
skóry. Gama produktów poszerzona 
została również o linię profesjonalną 
i detaliczną (domową) marki SORAYA 
PROFESSIONAL. W sprzedaży kosme-
tyki z linii Biostymulacji, Równowagi 
Hydro-Lipidowej, Odbudowy Kolage-
nu, serii Reveal, Tlenowej Stymulacji 
Skóry i wiele innych. Zamówienia tel. 
074 645 90 30. Sklep internetowy: 
www.dcdpaznokcie.pl.

SILHOUETTE DCD
os. Jasne 23, 58-200 Dzierżoniów

tel. 074 645 90 30
e-mail: biuro@dcdpaznokcie.pl

www.dcdpaznokcie.pl

STAGECOLOR POLSKA
JUBILEUSZOWA PROMOCJA

Z okazji jubileuszowej daty wprowadzenia nowego logo Stagecolor Cosmetics firma przy-
gotowała wyjątkową ofertę dla szczególnych klientów. Oferta będzie ważna do końca 
lipca 2007. Przy zakupie kosmetyków Stagecolor do pracy w gabinecie za kwotę w wy-
sokości 5500 firma oferuje gratis szkolenie dla pracowników gabinetu „Zastosowanie 
kosmetyków Stagecolor w makijażu ślubnym” oraz gratis display wart 3851 zł.
Stagecolor to kosmetyki dla wizażystów i ich klientów, które zostały wprowadzone do 
salonów kosmetycznych zarówno do pracy, jak i do sprzedaży detalicznej. Do licznego 
grona salonów pracujących na kosmetykach Stagecolor dołączyło niedawno m.in. SPA 
hotelu Haffner w Sopocie i SPA Aliny Zglińskiej na Grunwaldzie w Poznaniu.

Luiza Lenartowicz
Szkoła Wizażystów & Stagecolor Polska

tel. 095 722 99 92


