Kiállítási körséta 9. Beauty Hair & Spa Szakkiállítás és Vásár

Bio-TrendBeautyKft.
A Bio-Trend Beauty Kft.
az idei őszi Beauty szakkiállításon mutatkozott be először Magyarországon a cég
által forgalmazott, (a nemzetközi piacon elismert cégek termékeivel) a magyar
kozmetikusoknak. A rendkívüli precizitású BioEvolution Permanent Make Up
készülékekkel és kiegészítőkkel, az olaszországi Bioline-Jato professzionális kozmetikumaival.
Megismerkedhettek a szakemberek a független, teljesítményorientált Bio-Trend Beauty PMU Akadémiával is,
ahol magas szintű, az aktuális nemzetközi trendeket követő képzések között lehet választani.
Bio-Trend Beauty Kft.
1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 129. II./5-6.
Tel./fax: (06 1) 220 4268
E-mail: info@bioline-jato.hu
Web: www.bioline-jato.hu

Pandhy’s™
A Beautyn került bemutatásra Magyarországon az új SweetRetard Szőrnövekedésgátló termékcsalád. Sokak érdeklődését
felkeltette a tudományosan és tapasztalati úton is alátámasztható tartós és tökéletes szőrtelenítés. A SweetRetard koncepció fizikai alapját az értően kivitelezett cukorpasztás depiláció adja. A kiállításon
nagy sikert arattak a még most is tartó
kedvezmények, sminkekre és a cukros termékekre egyaránt. Az érdeklődőket vonzó másik tényező a férfi modellek személye volt.
CosMed – Pandhy’s™
2038 Sóskút, Szt. István király útja 4.
Tel.: 06/30 906 0141
E-mail: info@pandhys.hu
Web: www.pandhys.hu

Calendula Kft.
Mindig nagy érdeklődés övezi a Calendula standját a Beauty kiállításokon, hiszen
a SofTap amerikai, kézi sminktetováló technika bemutatása vonzza a szakembereket. Most is sokan figyelték, hogy ezzel a gépi módszerektől jelentősen különböző eljárással milyen gyorsan, könnyen, látványosan és eredményesen lehet
kijavítania a régebbi, más által készített sminktetoválásokat. A Maystar arckezelések bemutatója különlegességgel is szolgált: a Synergy Lift kezelést Susanna
Marti, a Maystar nemzetközi trénere mutatta be, aki az Innovációs kongresszus
keretében is erről tartott előadást.
A kezelés azonnali hatásán elámultak a látogatók, nem különben a speciális
lifting masszázs technikán.
Calendula Kft.
Budapest, Bartók Béla út
Tel.: (06 1) 365 1959
E-mail: info@softap.eu
Web: www.softap.eu

Elite Cosmetix
- Crystal Nails

A kiállítá
s
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A 2010-es őszi Beauty kiállítás kiemelt
szponzoraként szerepelt az Elite Cosmetix.
A már jól ismert luxus összetevőkkel rendelkező Elite Luxlab kozmetikumok mellett
új termékek is bemutatkoztak. Az arcápolási krémek kiegészülve a magas hatóanyag
tartalmú ampullákkal, a shea vajat tartalmazó luxus testvajakkal és mandulaolaj
alapú masszázsolajokkal hatalmas sikerrel
robbantak be a kiállításon. Az egyedi hatóanyag tartalmú őssejtes termékcsalád sikere a nagyszínpadon tartott előadások után még inkább fokozódott. A standon
lévő nyitott tégelyeknél a szakemberek kipróbálhatták a termékeket.
A 3 dimenziós, szálankénti LuXLash szempilla-hosszabbítás
megtekintésére is volt lehetőség, miközben Dukai
Regina (modell), és Szabó Patrícia (újságíró,
a Cosmopolitan egykori főszerkesztője) szépült.
Elite Cosmetix/Crystal Nails
1085 Budapest, József krt. 44.
Tel.: 06 30 478 2728
Fax.: 06 1 210 9131
E-mail: kozmetika@elitecosmetix.hu
Web: www.elite.hu

62

BEAUTY FORUM 2011/1-2

