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MEISTARKLASE CENA DATUMS 

Mezoterapijas meistarklase dermas rehidratācijai, piepildīšanai, krunciņu izlīdzināšanai, fibroblastu stimulācijai, ilgstošai 
mitrināšanai un ādas metabolisma uzlabošanai. 
 
RRS Aesthetic Dermal 
• RRS Hyalift 75 un RRS Hyalift 75 PRO 
• sastāvs, iedarbība, indikācijas, ievadīšanas tehnikas, dermas mitrināšana, apjoma palielināšana, kontūrplastikas tehniku pielietojums 
biorevitalizācijas procedūrās. 
• uz pētījumiem balstīta preparātu efektivitāte. 
JALUPRO Classic un HMW 
aminoskābju komplekss, ilgstošai hidratācijai un HA receptoru stimulācijai, dermas piepildīšanai, ādai ar zemu metabolo aktivitāti. 
• uz pētījumiem balstīta preparātu efektivitāte 

TEORIJA 
25,- EUR 

 
PRAKSE 

no 35,- EUR 
(maksa par procedūru 

vienam modelim) 
 

TEORIJA 
17.10.2016 

10:30 – 13:30 
 

PRAKSE 
17.10.2016 

14:00 – 16:00 

Meistarklase problemātiskas ādas sakārtošanai (sebums, akne, hormonālā akne, rozācija). TimeCode AHA pīlingi un kosmecevtika 
ar Retinolu/ procedūras demonstrācija. 
 
TimeCode® kompleksais pīlings AHA + Retinols = Revolūcija estētiskajā medicīnā. 
• Daudzpakāpju procedūru protokoli – hormonālai aknei, rosacea, hiperkeratozei, hiperpigmentācijai, lentigo, grumbu izlīdzināšanai, pazemināta 
elastība, melazma, postaknes rētas, saules keratoze. 
• Klīniskie pētījumi, iedarbības efektivitāte, 
• TimeCode® kombinācijā ar biorevitalizāciju. 
SKINT TECH PHARMA GROUP 
• AHA un TCA pīlingi, pielietošanas shēmas un rezultāti. 
• Puri gel, Puri cream un Puricream PRO – kopīgais, atšķirīgais, efektivitāte. 
YELLOW ROSE 
• Enzīmu maska, Eikalipta maska, Hlorifila maska un ādu atbalstoši krēmi profesionālam darbam un lietošanai mājās. 
• YR Mezokokteiļu pielietojums problemātiskas ādas kopšanai. 

MEISTARKLASE 
20,- EUR 

20.10.2016 
10:30 – 13:30 

 

Mezoterapijas meistarklase dermas reģenerācijai, stimulācijai, ādas tonusa un elastības uzlabošanai. 
Visefektīvākās ievadīšanas shēmas un tehnikas ar RRS Aesthetic Dermal preparātiem. 
• RRS HA Injectable, RRS Tensor Lift, RRS Silisorg Tensor. 
• Sastāvs, iedarbība, indikācijas, ievadīšanas tehnikas, dermas reģenerācija, ādas tonusa un elastības uzlabošana. 
• Uz pētījumiem balstīta preparātu efektivitāte. 

MEISTARKLASE 
25,- EUR 

21.10.2016 
10:30 – 13:30 



Bez-Injekciju Mezoterapija /Mezo kokteilis /meistarklase/ JAUNUMS!!! BodyContour/ procedūras demonstrācija 

• Mazsāpīga metode – redzams un noturīgs rezultāts bez injekcijām. 
• Mezo-kokteilis Yellow Rose BodyContour - īpaši izstrādāts darbam ar Dermopen, Dermoroller un Elektroporācijas aparatiem (mezoterapija bez 
adatam), kā arī ar citām skaistumkopšanas iekārtām. 

MEISTARKLASE 
20,- EUR 

24.10.2016 
10:30 – 13:30 

Meistarklase Mezoterapija ķermenim/ demonstrācija. 
Celulīta un striju korekcija ar mezoterapijas palīdzību. 
RRS HA Strimatrix, RRS HA Cellutrix 
• Celulīta tipi, to klasifikācija. 
• Pareiza lipolītiskā kokteiļa ievadīšana dažādu celulīta tipu un tauku nogulsnējumu gadījumā, iedarbība šūnu līmenī, injekciju tehnikas. 
• Striju veidi, optimāla kokteiļa un ievadīšanas tehnikas izvēle. 
• Indikācijas, kontrindikācijas, procedūru biežums un kombinēšana ar citām notievēšanas procedūrām. 

TEORIJA 
25,- EUR 

 
PRAKSE 

no 35,- EUR 
(maksa par procedūru 

vienam modelim) 

25.10.2016 
12:00 – 15.00 

Bez-Injekciju Mezoterapija/ demonstrācija Mazsāpīga metode – rezultāts bez injekcijām. 
Maiga alternatīva mezoterapijas un biorevitalizācijas procedūrām. 
• Mezo-kokteiļu formula maksimālai absorbcijai un efektivitātei 
Wrinkle-Filler, Oligopeptides, MultiVitamine, Hyaluronic acid, 
Whitening, Vit C, Lifting 
• Ievadīšanas tehnikas ar Mezo-Pen. Ievadāms arī ar Mezo-Roll, Ultraskaņu, Elektroporāciju 
• Protokoli, programmas izstrādāšana optimālam rezultātam. 

MEISTARKLASE 
20,- EUR 

27.10.2016 
12:00 – 15:00 

Meistarklase problemātiskas ādas sakārtošanai (sebums, akne, hormonālā akne, rozācija). TimeCode AHA pīlingi un kosmecevtika 
ar Retinolu/ procedūras demonstrācija. 
TimeCode® kompleksais pīlings AHA + Retinols= Revolūcija estētiskajā medicīnā. 
• Daudzpakāpju procedūru protokoli – hormonālai aknei, rosacea, hiperkeratozei, hiperpigmentācijai, lentigo, grumbu izlīdzināšanai, pazemināta 
elastība, melazma, postaknes rētas, saules keratoze. 
• Klīniskie pētījumi, iedarbības efektivitāte, 
• TimeCode® kombinācijā ar biorevitalizāciju. 
SKINT TECH PHARMA GROUP 
• AHA un TCA pīlingi, pielietošanas shēmas un rezultāti. 
• Puri gel, Puri cream un Puricream PRO – kopīgais, atšķirīgais, efektivitāte. 
YELLOW ROSE 
• Enzīmu maska, Eikalipta maska, Hlorifila maska un ādu atbalstoši krēmi profesionālam darbam un lietošanai mājās. 
• YR Mezokokteiļu pielietojums problemātiskas ādas kopšanai. 

MEISTARKLASE 
20,- EUR 

31.10.2016 
10:30 - 13:30 

 
Meistarklases vada: Dr. Elīna Čakāne 
Seminārus organizē: Skaistumkopšanas mācību centrs Soneil Studio 
IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA! 

 


