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People Emberek, hírek, események

Európa legjobb SPA managere
Dr Derm Equipment • Torhosi

Tünde, a NaturMed Hotel
Carbona****Superior Esteticum Beauty

szalonjának vezetője és a sárvári
Spirit Hotel***** spa supervisora,

a Dr Derm cég spa és wellness szak-
oktatója, neves nemzetközi elisme-

résben részesült az elmúlt hónap-
ban. A párizsi Ritz hotelben átvett
„Blue Diamond” díj azt a turisztikai

szakembert illeti meg, aki folyama-
tos, magas színvonalú teljesítmé-

nyével és kiváló szakmai tudásával
kitűnik a jelöltek közül. Tünde elsőként csatlakozott a Dr Derm okta-

tói csapatához sok évvel ezelőtt, így sikerére méltán büszke az ismert
hazai cég is. Gratulálunk, és sok sikert kívánunk! Info:

drderm@drderm.net

Lady Stella „Create Beauty”
szakmai nyílt nap
Stella Zrt. • A cég mindig nagy hangsúlyt fektet arra, hogy fo-
lyamatosan megújuló kozmetikumai mellett azok felhasználási
javaslatait, kezelési terveit is megossza a szakemberekkel,
hogy az egymásra épülő termék-rendszereket problémaorien-
táltan tudják alkalmazni a szalonkezelések során. Májusban
ezért 2 díjmentes szakmai nap keretében az érdeklődők lehető-
séget kaptak, hogy megismerjék a Lady Stella kozmetikumok
sikertermékeit, újdonságait, s kipróbálhassák azok kimagasló
hatékonyságát a Beauty Derm elektrokozmetikai gépekkel
kombinálva. A kezdeményezés rendkívül sikeresnek bizonyult
a szakma körében, ezért a Stella Zrt. az őszi félévben is
hasonló szakmai nyílt napok megrendezését tervezi.
Info: (06 1) 470 5082; oktatas@stellart.hu; www.stellart.hu

Díjazott
környezetbarát
csomagolás
Ilcsi Szépítő Füvek • Idén újra
megrendezésre került a Hunga-
ropack 2011 Magyar Csomago-
lási Verseny, melyre az Ilcsi
Szépítő Füvek is benevezte

megújult csomagolását. Az új
tégely nem csak esztétikusabb, de

környezetbarát is egyben, hiszen átlagosan
15%-kal csökkent a műanyagtartalma, valamint PBA-mentesen ké-
szült. Az újításokat a szakmai zsűri is értékelte, így a Magyar Műanyag-
ipari Szövetség különdíjával jutalmazta. Info: www.ilcsi.com

Olá Brasil!
Pandhy’s™ • Új korszak küszöbére lépett a világhíres magyar cukor, hódí-
tásai elérték Dél-Amerikát! Augusztusban a CosMed megnyitotta Rio De
Janeiroban új „helytartóságát”, s brazíliai központjából szolgálja ki a teljes
latin-amerikai piacot. Az 1. bemutatkozásra az Estétika Brasil kongresszu-
son került sor. Az édes siker a déli földtekén sem maradt el, a szakmai kö-

zönség azonnal kegyeibe fogadta a Pandhy’s™ termékeket és az eljárást. Ezrek várnak az oktatásra, számtalan a szakmai és tudományos felké-
rések sora. Az újdonságokra, különlegességekre éhes média is lecsapott, már a rendezvény alatt is készültek TV-felvételek és interjúk, évvégéig
betelt a táncrend! Boa Sorte Pandhy’s™! Info: info@pandhys.hu; www.pandhys.hu


