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 SEMINĀRI-MEISTARKLASES 
OKTOBRĪ / NOVEMBRĪ 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

03.10.2017 
(11-13:30) 

Mazsāpīgā Mezoterapija sejai, kombinācijā 
ar Yellow Rose ātra rezultāta procedūrām – Izmēģini arī Tu! 

Izmantosim: AHA, Skin Relax ‘’Botox-like’’ un Zelta līnijas produktus. 
 
1. Yellow Rose Mazsāpīgā Mezoterapija sejai, izmantojot Meso-Pen. 
2. Aktīvo kokteiļu-koncentrātu piemērošana konkrētai ādas problēmai (Yellow 
Rose Oligopeptīdi, Anti-age, Vitaminerāl-komplekss, Wrinkle-filler, Vitamīns C, 
Hialuronskābe u.c.). 
3. Parādīsim, kā sasniegt momentālu, acīmredzamu efektu! 
4. 24K Zelta procedūra sejai, kā 1. līmeņa alternatīva plastiskā ķirurģijā. 
5. Izmēģināsim Jaunumus: 

• Melnās bambusa ogles maskas – dziļi attīrošas pūderveida & gēlveida 
maskas kombinētai, taukainai un problemātiskai ādai. 
• Astringente maska – Poru savelkoša maska kombinētai un taukainai ādai. 
• Bio-Gel maskas – Mitrinoša un atjaunojoša gēlveida maska visiem ādas 
tipiem. 

 
✓ Nāc ar savu modeli un NEMAKSĀ par meistarklasi, maksā tikai par kokteili! 
✓ Nāc mācies, skatoties arī bez modeļa! Obligāta reģistrēšanās! T.: 29262068. 
✓ Semināra dienā 30% ATLAIDE! 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.10.2017 
(11:00-13:30) 

Pretcelulīta un apjoma samazināšanas procedūras ar ietīšanu, 
kombinējot ar Mazsāpīgo Mezoterapiju 

 
1. Pateicoties Yellow Rose kokteiļu, masku un gēlu spēcīgajam sastāvam, 
parādīsim, kā kompleksi izmantojot ietīšanu, jaunās paaudzes skrubjus, maskas, 
bezinjekciju Meso-Pen un Body Contour koncentrātu, samazināt celulītu, strijas 
un apjomu. 
2. Izmēģināsim 3 procedūras:  

• Herbal SPA procedūru ar silto masāžas eļļu un pindām. 
• Ekskluzīvo 23K Zelta un Ingvera pretcelulīta procedūru 
• Relaksējošo Šokolādes procedūru. 

 
✓ Bezmaksas! Obligāta reģistrēšanās! T.: 29262068. 
✓ Semināra dienā 30% ATLAIDE! 
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24.10.2017 
(15:00-17:30) 

Mazsāpīgā Mezoterapija sejai, kombinācijā 
ar Yellow Rose ātra rezultāta procedūrām – Izmēģini arī Tu! 

Izmantosim: Easy Phytic pīlingu, AHA, Sarkanvīna (kuperozitātes 
samazināšana), Aknes un Problemātiskas ādas ārstēšanas produktus. 

 
1. Yellow Rose Mazsāpīgā Mezoterapija sejai, izmantojot Meso-Pen. 
2. Aktīvo kokteiļu-koncentrātu piemērošana konkrētai ādas problēmai (Yellow 
Rose Oligopeptīdi, Anti-age, Vitaminerāl-komplekss, Wrinkle-filler, Vitamīns C, 
Hialuronskābe u.c.). 
3. Izmēģināsim: 

• Sarkanvīna procedūras efektivitāti kuperozai ādai. 
• Dažādu pīlingu piemērošana, atbilstoši indikācijām. 
• Problemātiskas ādas ārstēšana, izmantojot 3 dažādus protokolus. 

 
✓ Nāc ar savu modeli un NEMAKSĀ par meistarklasi, maksā tikai par kokteili! 
✓ Nāc mācies, skatoties arī bez modeļa! Obligāta reģistrēšanās! T.: 29262068. 
✓ Semināra dienā 30% ATLAIDE! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
26.10.2017 

(10:30-17:00) 
 

Cena: 50,00 EUR 
+ Kafijas pauze 

 

Vieslektors 
Dr. Nenad Stanković – 
Starptautisks lektors, treneris un 
eksperts sejas Estētiskajā Medicī-
nā, “Pretnovecošanas Institūta” 
prezidents, privātklīnikas “Estera 
Esthetic Center” (Belgrada) dibi-
nātājs. Sertificēts lektors-Estētis-
kās Medicīnas Doktors, kompāni-
jas “Skin Tech Pharma Group S.L.” 
(Spānija) pārstāvis – Pasaules līde-
ris ķīmisko pīlingu un mezo-injek-
ciju jomā. 

 

Vieslektors Dr. Nenad Stanković  
 

Estētiskā dermatoloģija, Mezoterapijas un ādas 
Revitalizācijas jaunākie pētījumi, Hibrīdpīlingi. 

 
*Izmantosim tikai I, II Medical Class preparātus. 
 

1. Estētiskā dermatoloģija: 
• Fibroblastu dzīvotspējas stimulācija. 

• Inovatīvas procedūras un injekciju metodes 2017 ar RRS mezo-kokteiļiem. 

• Sejas, kakla un dekoltē Biorevitalizācija ar RRS pusfilleriem. 

• 1-ā tipa kolagēna, elastīna stimulācija. 

• Lipolīze ķermenim un dubultzodam, izmantojot Sagoni Melt inovatīvo preparātu. 

• Matu folikulu stimulācija, injekciju metodes un protokols. 

• Preparātu un injekciju tehniku kombinācija, celulīta, striju un ķermeņa apjoma 
mazināšanā. 

• Periorbitālā atjaunināšana – bez ķirurģiskas iejaukšanās. 

• Desinfiltral preparāts – labojam kļūdas. 

• Procedūru Demo. 

 
2. Hibrīdpīlingi un Jauni terapeitiskie protokoli: 
• Jaunākie biotehnoloģijas atklājumi ķīmisko pīlingu jomā. 

• Kā pareizi izvēlēties pīlingu, algoritmi un Skin Tech pīlingu ekskluzīvās īpašības. 

• Skin Tech pīlingu patentēta tehnoloģija, vizuālai AHA pīlingu neitralizācijas kontrolei 
reālajā laikā. 

• Easy TCA® – vidēja dziļuma pīlingi bez sāpēm, procedūru protokols novecojušai ādai 
un ādai ar melasmu. 

• Agrīno ķīmiski-abrazīvo tehniku novērtēšana. 

• Pīlingi atrofisko post-aknes rētu ārstēšanai.  

 
✓ Cena: 50,00 EUR + Kafijas pauze 
✓ Semināra dienā ATLAIDES RRS un Skin Tech preparātiem. 
✓ Vietu paziņosim pēc reģistrēšanās (Obligāta reģistrēšanās līdz 19. oktobrim). 
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14.11.2017 
(11:00-13:30) 

Retinola, Skin Tech Easy Phytic (4 skābju) un AHA pīlingu pielietojums, kombinācijā 
ar Yellow Rose ātra rezultāta procedūrām.  

Demonstrēsim Bezinjekciju Mezoterapiju un iedarbīgākos 
Yellow Rose kokteiļus – Wrinkle-filler un Hialuronskābe. 

 
1. Labākam procedūras rezultātam izmantosim dažādus pīlingus, kombinējot tos 
ar Yellow Rose Anti-age procedūrām. 
2. Mazsāpīgā Mezoterapija sejai, izmantojot Meso-Pen. 
3. Yellow Rose Aktīvo kokteiļu-koncentrātu piemērošana konkrētai ādas 
problēmai. 
4. Parādīsim, kā sasniegt momentālu, acīmredzamu efektu! 
5. Izmēģināsim: 

• 24K Zelta procedūra (45+), kā 1. līmeņa alternatīva plastiskā ķirurģijā! 
• Hialuronskābes procedūra ļoti sausai ādai. Momentāla mitrināšana! 

 
✓ Nāc ar savu modeli un NEMAKSĀ par meistarklasi, maksā tikai par kokteili! 
✓ Nāc mācies, skatoties arī bez modeļa! Obligāta reģistrēšanās! T.: 29262068. 
✓ Semināra dienā 30% ATLAIDE! 

 
 
 
 
 
 
 
 

23.11.2017 
(15:00-17:30) 

Pretcelulīta un apjoma samazināšanas procedūras ar ietīšanu, 
kombinējot ar Mazsāpīgo Mezoterapiju 

 
1. Pateicoties Yellow Rose kokteiļu, masku un gēlu spēcīgajam sastāvam, 
parādīsim, kā kompleksi izmantojot ietīšanu, jaunās paaudzes skrubjus, maskas 
un bezinjekciju Meso-Pen un Body Contour koncentrātu, samazināt celulītu, 
strijas un apjomu. 
2. Izmēģināsim 3 procedūras:  

• Dziļi karsējošā, pretcelulīta un apjomu mazinoša Thermo Cryo procedūra. 
• Ekskluzīva 23K Zelta un Ingvera pretcelulīta procedūra. 
• Augšdelma apjoma samazināšanas iespējas. 

 
✓ Bezmaksas! Obligāta reģistrēšanās! T.: 29262068. 
✓ Semināra dienā 30% ATLAIDE! 

 
 

 


