
n Jaunākās injekciju metodes 2014-2015. Pētījumi, 
rezultātu pārskats.

n Iedarbīgāko mūsdienu tehniku individualizēta 
pieeja. Jaunākās tehnoloģijas un ieteikumi da-
žādu ādas tipu un indikāciju koriģēšanas meto-
dēm. Terapijas plāna izveide saskaņā ar jaunā-
kajām tendencēm un pacienta/klienta prasī-
bām.

n Smalkas detaļas un nianses efektīvam darbam. 
Komplikāciju risks estētiskajā medicīnā un to ko-
rekcijas metodes.

®
n Jaunākie RRS  HA injicējamo preparātu pētījumi: 

mezoterapija/biorevitalizācija – ietekme uz cil-
vēka broblastiem in vitro un klīniskajā praksē.

n Cilvēka broblastu dzīvotspējas stimulācija.
n I tipa kolagēna un elastīna sintēze – broblastu 

loma sintēzes procesos.
n Organiskie silīcija produkti, indikācijas, rezultāti in 

vitro testos. Dažādu organiskā silīcija un hialuron-
skābes koncentrāciju nozīme kokteiļos, priekšro-
cības un trūkumi.

n Jaunas injekciju kombinācijas "grūto" vietu ko-
rekcijai. Periorbitālās zonas ādas atjaunošana. 

®
n Botulīna toksīna un RRS  Eyes preparātu izmantoša-

na, kombinēšanas iespējas (drenāžas tehnika).
n Orbitālā apvidus korekcija klīniskos pētījumos un 

In Vitro pētījumos.
n Injekciju tehniku kombinācijas un pielietojums uz 

sejas un dekoltē zonā.
n Preparāti, to kombinācijas un izmantošana ķer-

meņa ādas korekcijai: celulīts, strijas, ādas 
deformācijas pēc grūtniecības vai pēkšņa svara 
zuduma.
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Ādas revitalizācija. Fibroblastu stimulācija. Ādas aizsardzība.
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ESTĒTISKĀ DERMATOLOĢIJA.
REVITALIZĀCIJA.
FIBROBLASTU STIMULĀCIJA. 
HIBRĪDPĪLINGI. 
ĀDAS AIZSARDZĪBA.

mezoterapijas un estētiskās medicīnas speciālistiem

Dermatoloģe,  klīnika  Vallex M, 
Starptautiska  SKIN  TECH  PHARMA 
GROUP  trenere,  zinātniskā  
līdzstrādniece.

n Ādas kopšanas nepieciešamība pēc injekcijām un pīlinga procedūrām. 
Serumi, Saules aizsargltri.

n Jaunākie SKIN TECH PHARMA GROUP produkti.

Piesakiet savu dalību meistarklasei pa tālr. 

Pirmajiem 3 reģistrētajiem
dalībniekiem no Soneil Studio!DĀVANA* 

Hibrīdpīlingi. Jaunas norādes. Jauna terapeitiskā programma.
(Medical device Class I, IIa)

n Pīlingu ķīmiskā sastāva pārskats. Jaunākie bio-
tehnoloģijas atklājumi un pielietošanas perspek-
tīvas.

n Fibroblasti – jaunākie atklājumi un pētījumi.
n Light Peel. Virspusēji pīlingi. Indikācijas un kontri-

ndikācijas. Piemērotākā pīlinga izvēles algoritms, 
ņemot vērā pacienta individuālās prasības.

n  un . Easy Droxy Versicolor Peel Easy Phytic Peel
Izmanto sejas un ķermeņa ādas funkciju atjau-
nošanai un uzlabošanai. Toksicitātes rādītāji un 
droša lietošana. Aktīniskās keratozes, un diske-
ratozes "zoss āda" sindroma ārstēšana. Pirmklasī-
ga medicīniska pieeja.

n Citu pīlingu pārskats/salīdzinošs raksturojums.
n Mediacal device Class IIa preparāti – Easy TCA 

un Easy TCA Pain Control lietošanas protokoli.
n Easy TCA – pīlinga ekskluzīvās īpašības, lietošanas 

indikācijas, protokols, izmantošana dažādām 
ķermeņa zonām, pārdomāta lietošanas drošība.

n Easy TCA Pain Control – pīlings bez sāpju sajūtas. 
Sāpju receptori, to nozīme, veidojot iekaisuma 
reakciju. Komforta sajūta procedūras laikā, ga-
rantēts veiksmīgs rezultāts. Indikācijas. Klīnisko 
pētījumu rezultāti.

n Procedūru demonstrācijas!

Light Peel 1
50 mL. pH~1,5 

Sastāvs: saliclskābe 
un mandeļskābe.
Aknes skartai ādai.

Light Peel 2 50 mL. pH~1,5

Sastāvs: glikolskābe un 
mandeļskābe. Sausai ādai 
un ādai ar fotonovecošanos.

Light Peel 3 50 mL. pH~3

Sastāvs: salicilskābe, tioktīn-
skābe, askorbīnskābe un
retinilpalmitātskābe. Uzlabo
un izlīdzina ādas krāsu.

50 mL. pH~1,2 Light Peel 4

Sastāvs: glikolskābe un
pienskābe.
Normālas ādas kopšanai.

Meistarklases cena: 40,00€

Vietu skaits ierobežots!

*Reģistrācija meistarklasē tiek apstiprināta pēc 100% apmaksas veikšanas.

+371 29262068,
+371 67298388,
+371 67298389.


