
 

MEISTARKLASES/SEMINĀRI – 2016 
NOVEMBRIS/DECEMBRIS 

 

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 
08.11.2016 

10:00 – 13:00 
 

PRAKSE 
13:30 – 16:00 

Mezoterapijas meistarklase dermas reģenerācijai, stimulācijai, ādas tonusa un elastības uzlabošanai. 
Visefektīvākās ievadīšanas shēmas un tehnikas ar RRS Aesthetic Dermal preparātiem. 
 
RRS Aesthetic Dermal 
• 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 

16.11.2016 
10:00 – 13:00 

Bez-Injekciju Mezoterapija/ demonstrācija Mazsāpīga metode – rezultāts bez injekcijām.  
Mezo kokteilis /meistarklase/ JAUNUMS!!! BodyContour/ procedūras demonstrācija 
 
• Mezo-kokteilis Yellow Rose BodyContour - īpaši izstrādāts darbam ar Dermopen, Dermoroller un Elektroporācijas aparatiem 
(mezoterapija bez adatam), kā arī ar citām skaistumkopšanas iekārtām. 
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 

MEISTARKLASE 
20,- EUR 

17.11.2016 
10:00 – 13:00 

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 

 
 
 
 

24.11.2016 
10:00 – 13:00 



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 

30.11.2016 
10:00 – 13:00 

 

Bez-Injekciju Mezoterapija/ demonstrācija Mazsāpīga metode – rezultāts bez injekcijām.  
Mezo kokteilis /meistarklase/ JAUNUMS!!! BodyContour/ procedūras demonstrācija 
 
• Mezo-kokteilis Yellow Rose BodyContour - īpaši izstrādāts darbam ar Dermopen, Dermoroller un Elektroporācijas aparatiem 
(mezoterapija bez adatam), kā arī ar citām skaistumkopšanas iekārtām. 
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 

MEISTARKLASE 
20,- EUR 

 

02.12.2016 
10:00 – 13:00 

 

RRS mezoterapijas kokteiļu ievadīšanas tehniku bāzes apmācības kurss: 
RRS mezoterapijas un biorevitalizācijas teorētiskās un praktiskās apmācības. 
Detalizētāka informācija par programmu, zvanot pa tālr. 29262068 
                                                    Grupā līdz 4 cilvēkiem. 
                                                    Nepieciešami modeļi! 
Reģistrācija tiek apstiprināta tikai pēc 50% priekšapmaksas veikšanas. 

TEORIJA/PRAKSE 
385, - EUR 

07.12.10:30-16:00 Teorija 
12.12.09:30-13:30 Prakse 
14.12.09:30-13:30 Prakse 
19.12.09:30-13:30 Prakse 
21.12.09:30-13:30 Prakse 

YELLOW ROSE Skin Relaxant  
 •Dziļas iedarbības, revitalizējoša, mitrinoša, anti-age procedūra visiem ādas tipiem. Piepilda un izlīdzina krunciņas, atjauno ādas tonusu 
un elastību, sejas mīmikas grumbiņām.   
YELLOW ROSE Kolagēna līnija  
• Jaunas tehnoloģijas serums, krēms, maska. Yellow Rose Collagen2 ANTI-AGE PROCEDŪRA, mitrinoša, ar dabīgo II tipa 
kolagēnu, Ēdelveisa cilmes šūnām un ziedu nektāru.  
• Piepilda, izlīdzina grumbiņas un uzlabo ādas elastību. 

BEZMAKSAS 
08.12.2016 

10:00 – 13:00 
 

YELLOW ROSE Sejas procedūra – Golden Line - Izsmalcināta atjaunojoša Zelta procedūra sejai ar 23 karātu zeltu, Zīda 

proteīniem, Jūras kolagēna mikrosfērām, Hialuronskābi un Oligopeptīdiem 

YELLOW ROSE Sejas procedūra – Luminance Pearl 

Izsmalcināta atjaunojoša procedūra sejai ar dabīgo Pērļu un Dimantu putekļiem Anti-age, wrinkle-filler, botox-like efekts 
 

BEZMAKSAS 
16.12.2016 

10:00 – 13:00 
 

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


