
2016. gada SEMINĀRI, MEISTARKLASES, APMĀCĪBAS FEBRUĀRIS

 Bez-Injekciju Mezoterapija: Maiga alternatīva mezoterapijas un biorevitalizācijas procedūrām  

  Mazsāpīga metode - rezultāts bez injekcijām                                      / procedūras demonstrācija                                2 TIP
• 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.

25,- 01.02.
11:00-14:00

Iepazīšanās seminārs - PRODUKTU KLĀSTA PĀRSKATS un ATŠĶIRĪBAS
  RRS Aesthetic Dermal RRS mezoterapijas un biorevitalizācijas kokteiļi

• Jalupro Classic un HMW aminoskābju komplekss, ilgstošai hidratācijai un HA receptoru stimulācijai, dermas piepildīšanai.

• Yellow Rose bez-injekciju kokteiļi darbam ar MezoPen, Ultraskaņu un DermoRoll

• Proglyme - aminoskābju komplekss ādas struktūras nostiprināšanai

bezmaksas
05.02.

11:00-13:00

Iepazīšanās seminārs - PRODUKTU KLĀSTA PĀRSKATS un ATŠĶIRĪBAS
• TimeCode AHA pīlingi ar Retinolu

• Yellow Rose AHA pīlingi

• Skin Tech AHA un ķīmiskie pīlingi

• Charlotte Meentzen AHA pīlingi

bezmaksas
09.02.

11:00-13:00

Kompleksa pieeja krunciņu 

piepildīšanai un 

izlīdzināšanai

• JALUPRO Classic un HMW                                                                   /  procedūras demonstrācija                         2 TIP
aminoskābju komplekss, ilgstošai hidratācijai un HA receptoru stimulācijai, dermas piepildīšanai, ādai ar zemu metabolo aktivitāti.

• RRS Hyalift 75 PRO                    

• Proglyme - aminoskābju komplekss ādas struktūras nostiprināšanai

15,-
11.02.

11:00-14:00

RRS mezoterapijas kokteiļu ievadīšanas tehniku bāzes apmācības kurss:
RRS mezoterapijas un biorevitalizācijas teorētiskās un prakstiskās apmācības.

Detalizētāka informācija par programmu, zvanot pa tālr. 29262068

                                                    Grupā līdz 4 cilvēkiem.

                                                    Nepieciešami modeļi!

385,-

16.02.10:30-17:00 teorija

17.02.10:30-14:30 prakse

19.02.10:30-14:30 prakse

24.02.10:30-14:30 prakse 

26.02.10:30-14:30 prakse

Lūpu kontūras pildījuma 

tehnikas, 

modelējošas tehnikas sejai

Kontūrplastikas meistarklase

ar jaunākās paaudzes filleriem Uma Jeunesse Cambridge Medical Aesthetics, UK
• Sejas ādas, Lūpu un Mīmikas krunciņu anatomija, filleru bioķīmiskās īpašības,

• Lūpu kontūras un pildījuma tehnikas,

• Mīmikas krunciņu izlīdzināšanas tehnikas, pareiza fillera blīvuma izvēle.

                                                    Nepieciešami modeļi!

65,- 23.02.
11:00-14:00

Kuperozas ādas procedūras 

un kopšana

Kuperozas ādas kopšana                                                                                       2 TIP
• Red Vine - sarkanā vīna aprocedūra no Yellow Rose

• Kuperozas ādas procedūra no Charlotte Meentzen

• AHA pīlingi un AHA pīlings ar Retinolu no TimeCode

15,- 25.02.
11:00-14:00

Apmācības organizē: Soneil Studio mācību centrs, Ģertrūdes iela 51, Rīga
tālr. 29262068 Agnese           agnese@soneilstudio.lv

www.soneilstudio.lv      www.facebook.com/soneilstudio     

JAUNUMS: TimeCode AHA pīlingi ar Retinolu                                / procedūras demonstrācija         2 TIP          
TimeCode® kompleksais pīlings AHA + Retinols= Revolūcija estētiskajā medicīnā

• Daudzpakāpju procedūru protokoli – hiperkeratozei, hiperpigmentācijai, lentigo, grumbu izlīdzināšanai, pazemināta elastība, melazma, 

postaknes rētas, saules keratoze. 

• Klīniskie pētījumi, iedarbības efektivitāte,

• TimeCode® pīlingu sinerģiska mijiedarbība ar TimeCode krēmiem revitalizācijai,

• TimeCode® 6 procedūru protokoli kombinācijā ar biorevitalizāciju.

03.02.
11:00-13:30

15,-


