Pozvánka
Odporúčame Vám odborný program pod názvom

„Seminár bez hraníc pokrokových kozmetičiek XXI. Storočia”
ktorý usporiada Obchodná a priemyselná komora Peštianskeho kraja a krajského
mesta Érd v spolupráci s kozmetickými majstrami.
Termín podujatia: 24. novembra 2018. sobota 9.30 – 16.00
Miesto podujatia: Mad’arsko-slovenské obchodné a informačné centrum
2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124. (po kliknutí na adresu sa objaví mapa )
(GPS súradnice: 47.446941, 18.895429)
Parkovanie: bezplatné, chránené parkovisko
Seminár nebude len o prednáškach, ale sme si istí, že sa vrátite domov s takými poznatkami,
ktoré už na druhý deň môžete praktizovať vo vlastnej kozmetike. Touto akciou by sme chceli
vytvoriť nepretržitú spoluprácu medzi kozmetičkami. Získavanie skúseností, ich
odovzdávanie a zdieľanie medzi sebou nie len pre nasledujúce generácie je dôležité . Vývoj
kozmetického priemyslu je veľmi rýchly, menia sa potreby zákazníkov. Vo svete informatiky
je ťažko rozhodnúť, ktoré sú skutočné a vieruhodné informácie. Staré, tradičné kozmetické
spôsoby sa zmenili, menia sa trendy, moderné spôsoby a materiály. Pre rôznorodé potreby,
kozmetička musí mať bohaté, všestranné odborné vedomosti alebo sa musí d’alej
špecializovať. Pekná pokožka je výsledkom práce celého tímu: kozmetička, dermatológ,
a plastický chirurg. Nové rozhodnutie, zavedenie nového výrobku, alebo nákup nového
zariadenie potrebuje dlhé hľadanie a študovanie. Každý začiatok a vývoj potrebuje investície.
V bludisku právnych predpisov môže veľa pomôcť ten, kto už prešiel po tomto labyrinte.
Prednášajúci kolegovia by vám chceli v tomto pomôcť, a chceli by aby ste im aj vy v tomto
pomohli so svojou účasťou.
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Program:
-

9.30 registrácia

-

10.00 – 10.50 Gáspár Ágnes: Mezoprocedúry v zrkadle moderných látok –
prezentácia

-

11.00 – 12.00 Hódi Erika: Absorbovanie účinných látok s elektorporáciou v praxi a
vysvetlenie pojmov z oblasti mezoprocedúr, absorbovanie účinných látok a
procedúry na obnovenie pokožky v kozmetike– prezentácia

-

12.00 – 13.00 Obed

-

13.00 – 13.40 Pelsőcziné Bartos Andrea: … aby pohľad v zrkadle bol pekný!

-

13.50 – 15.00 Gajdár Mónika: Diagnostické metódy v kozmetickom salóne na
základe vedeckých a alternatívnych pozorovaní

-

15.00 – 16.00 „Otázky a odpovede!” – diskusia

Každý účastník dostane materiál prednášok, poznámkový zošit a pero. Na konci seminára
účastníci dostanú diplom o účasti na seminári.

Účastné: 15.000,- Ft (cca. 47 Euro), cena obsahuje pohostenie pri príchode a obed švédske stoly

Registrovať sa môžete kliknutím na tento link: erre a linkre . Po registrácii na vašu mailovú
adresu pošleme faktúru, spôsob úhrady a platobné podmienky.
V prípade otázok sa obráťte na
polyak.agnes@pmkik.hu

dr. Kupcsokné Polyák Ágnes na mailovú adresu

Viac informácií o prednáškach:

Gáspár Ágnes – „ Mezoprocedúry v zrkadle moderných látok”
Dnes v jednej náročnej a dobre vybavenej kozmetike medzi službami určite nájdete nejakú
formu mezoterapickej procedúry. Mezoterapia je veľmi efektným a dlhodobo účinným
spôsobom ako dostať účinné látky do kože, nezávisle od toho, či sa to robí ihľou alebo bez
ihly. Na palete vývoja kozmetických výrobkov jednou z najdynamickejšie sa rozvýjajúcou
líniou je trh účinných látok mezoterapie. Kto má naozaj rád novinky, moderné a inovatívne
kozmetiká, vedľa tradičných účinných látkach mezoprocedúry, s radosťou bude používať aj
peptidy a rôzne kombinované koktaily.
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Hódi Erika – „Absorbovanie účinných látok s elektorporáciou v praxi a vysvetlenie

pojmov z oblasti mezoprocedúr, absorbovanie účinných látok a procedúry na obnovenie
pokožky v kozmetike”
Krátka história elektroporácie, absorbácie najčastejšie používaných účinných látok s
elktroporátormi. Mechanizmus účinku. Mezoterapia, ako pojem. Konkrétne prípady na
obrázkoch. Prečo sa dostane účinná látka rýchlejšie do kože s porátorom? Aké techniky
existujú na obnovenie pleti?

Pelsőcziné Bartos Andrea – „ ....,aby pohľad v zrkadle bol pekný!"
Účinné látky pre regeneráciu zamše (dermis)
…. a Trend Peptid !
Debatujme o tejto téme!

Gajdár Mónika – „Diagnostické metódy v kozmetickom salóne na základe vedeckých a

alternatívnych pozorovaní”

Metóda pomáha v samospoznávaní, a so spoznaním seba samého môžeme predísť
chorobám.
Na tváry nechá svoje stopy nielen fungovanie tela, ale aj fungovanie duše. História nášho
života, jednotlivé úseky jeho vývoja, nechajú stopy na našej tváry, na našom celom tele, ba
môžeme na nej sledovať aj zmeny nášho zdravia. Šťastné chvíle minulosti, smutné a
negatívne vplyvy sa vryjú do našej tváre, formujú nás a naše rysy.
Jednotlivé časti tváre označujú rôzne orgány a ich choroby.
Procedúry, terápie vybrané na základe týchto informácií, ktoré sa skladajú jedna na druhú,
berú do ohľadu spôsob života a zmenu životnej situácie.
Na prednáške sa môžeš zoznámiť so základmi tejto metódy a naučiť sa diagnostikovať
hlavné rysy tváre.
Prídte aj Vy! Tešíme sa na vašu účasť!

dr. Vincze Gábor

hlavný tajomník
Obchodná a priemyselná komora Peštianskeho kraja
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