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SEMINĀRI-MEISTARKLASES 
MARTS  APRĪLIS  MAIJS 2020 

 
 

 19. MARTS 
10:00 - 13:00 

 
BEZMAKSAS! 
ar 4 TIP = €20,00 

PROBLEMĀTISKI ĀDAS STĀVOKĻI UN TO RISINĀJUMI – 
KUPEROZE, DERMATĪTS, PIGMENTĀCIJA, DEHIDRATĒTA ĀDA + 4 TIP 

 

• Apsārtums, kapilāru tīklojums, kuperoze. Izmantosim Red Vine līniju ar resveratrolu. 

• Jūtīgas, apsārtušas, dehidratētas ādas (dermatīts) "ātrā palīdzība". 

• Kairinātas ādas stāvokļa normalizēšana ar aktīvu sastāvdaļu kombinēšanu. 

• Nevienmērīgs tonis, pigmentplankumi. Whitening protokola savienošana ar mezo-produktiem. 

• Mazsāpīgā Meso-Pen procedūra pigmentācijas mazināšanai. Demonstrācija. 
 

*Programma: Yellow Rose sarkanvīna procedūra kuperozas ādas kopšanai. 
Pielietošanas protokols. Produkti mājas lietošanai. LĀPPOS sertifikācijas saskaņošanas nr. #789 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

 
 

 20. MARTS 
10:00 - 13:30 

 
€50,00 

*iepriekš jāiegādājas 
kokteilis un adata! 

DERMA-PEN / MEZOROCIŅAS TEHNIKAS TRENIŅŠ + 4 TIP 
Iegādājoties Derma-Pen sākuma komplektu, mācības bez maksas! 

 

• Nāc ar savu modeli un izmēģini efektīvāko bezinjekciju mezoterapiju. 

• Mezokokteiļu sastāvi un iedarbība uz ādas struktūru. 

• Bezinjekciju mezokokteiļu ievadīšanas tehnikas epidermas slānī. 

• Pareiza ādas sagatavošana Derma-Pen procedūrai. 

• AHA skābju procedūru savienošana ar Derma-Pen procedūru. 

• Virspusējo grumbu, pigmentu un ādas struktūras uzlabošana. 
 

*Programma: Yellow Rose kosmētikas koncentrāti. Mikronīdlings. 
Pielietošanas protokoli. LĀPPOS sertifikācijas saskaņošanas nr. #790 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Derma-Pen un Yellow Rose koncentrātiem! 

 
 

 
 24. MARTS 
10:00 - 13:00 

 

BEZMAKSAS! 
ar 4 TIP = €20,00 

ĀDAS BIOSTIMULĀCIJA AR AUGĻSKĀBJU PĪLINGIEM + 4 TIP 
 

• Peel2Glow jaunākais Skin Tech pīlings ekspress procedūrām. 

• Skin Tech EasyPhytic, EasyDroxy, TCA pīlingi pigmentētās un akne skartās ādas problēmu risināšana. 

• Enzīmpīlingu un Yellow Rose augļskābju (glikolskābe, pienskābe, citronskābe) iekļaušana klasis-
kajās sejas procedūrās. 

• "Whitening" sejas procedūra – protokols, kosmētiskie produkti un mezo-serumi. 
 

*Programma: Yellow Rose un Skin Tech pīlingi. Pielietošanas protokoli. 
 LĀPPOS sertifikācijas saskaņošanas nr. #984 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

 
 

 
 

 25. MARTS 

10:30 - 14:30 
 

€20,00 

RRS "SLIM-FACE" TEHNIKAS, 
PEPTĪDU MEZOTERAPIJA, BIOREPARĀCIJA 

 

• RRS injicējamo preparātu priekšrocības – Class III Medical Device. 

• Slim-face tehnikas ar RRS Cellutrix (lipolītiķis) – injicēšanas tehnikas ātrākam rezultātam, proto-
koli. Lokālo tauku nogulsnējumu korekcija. 

• Botox alternatīva – RRS Skin Relax with Bonta 568. Injicēšanas tehnikas. Shēmas pieres un acu 
zonas vidēji dziļo grumbu un dziļo grumbu izlīdzināšanai. 

• New! Acu zonas apstrādāšana, izmantojot 4 dažādus protokolus – Eyes Rejuvenation. 

• Procedūru demonstrācija. 

Lektors: Regīna Upmace 
(LV/RU) – ārsts-kosmeto-
logs, BMA priekšsēdētāja  Semināra dienā ATLAIDES RRS injekciju pilniem iepakojumiem! 
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 26. MARTS 
10:00 - 13:00  

 
€15,00 + 4 TIP 

IZBRAUKUMA SEMINĀRS LIEPĀJĀ 
"YELLOW ROSE TOP PROCEDŪRAS" + 4 TIP 

 

• Epidermas un dermas stimulēšana ar augļskābēm, kombinācijā ar mezo-kokteiļiem. 

• Derma-Pen DEMO. Īpaši izstrādāti mezo-kokteiļi ilgstošai noturībai. 

• Liftinga un botox efekta nodrošināšana ar oligopeptīdiem – mezo-kokteiļu savienošana ar pērļu 
līnijas produktiem. 

• Kolagēna anti-age programma ar II. tipa kolagēnu. 

• 23-karātu zelta filleri ar jūras elastīnu, hialuronskābi, oligopeptīdiem un ēdelveisa cilmes šūnām. 

• Protokoli, procedūru demonstrējumi. 
 
*Programma: Yellow Rose kosmētikas koncentrāti. Mikronīdlings. Pielietošanas protokoli. LĀPPOS sertifikācijas saskaņošanas nr. #790 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

 
 

 31. MARTS 
10:00 - 13:00  

 
€15,00 + 4 TIP 

IZBRAUKUMA SEMINĀRS JELGAVĀ 
"YELLOW ROSE TOP PROCEDŪRAS" + 4 TIP 

 

• Epidermas un dermas stimulēšana ar augļskābēm, kombinācijā ar mezo-kokteiļiem. 

• Derma-Pen DEMO. Īpaši izstrādāti mezo-kokteiļi ilgstošai noturībai. 

• Liftinga un botox efekta nodrošināšana ar oligopeptīdiem – mezo-kokteiļu savienošana ar pērļu 
līnijas produktiem. 

• Kolagēna anti-age programma ar II. tipa kolagēnu. 

• 23-karātu zelta filleri ar jūras elastīnu, hialuronskābi, oligopeptīdiem un ēdelveisa cilmes šūnām. 

• Protokoli, procedūru demonstrējumi. 
 

*Programma: Yellow Rose kosmētikas koncentrāti. Mikronīdlings. Pielietošanas protokoli. LĀPPOS sertifikācijas saskaņošanas nr. #790 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

 
 

 1. APRĪLIS 
10:00 - 13:00  

 
BEZMAKSAS! 

GATAVOJAM ĶERMEŅI PAVASARIM – 
YELLOW ROSE PROTOKOLI APJOMA UN CELULĪTA KORIĢĒŠANAI 

 

• Top produkti no Thermo-Cryo līnijas celulītam, apjoma samazināšanai, mikrocirkulācijas uzlabo-
šanai un fibrozam celulītam. Audu uzsildīšana un atdzesēšana (divi efekti vienā procedūrā). 

• Masāžas eļļas un gēli ar aktīvo vielu sastāviem rezultātu pastiprināšanai. 

• 23-karātu zelta procedūra ar ingveru tonusam, celulīta un apjoma mazināšanai, tvirtumam. 

• Ādas struktūras uzlabošana – gēli un krēmi masāžām, ietīšanām un aplikācijām. 

• Ķermeņa papildus korekcija ar Meso-Pen tehniku. Kokteiļa Body Contour aktīvo vielu dziļāka ie-
vadīšana problēmzonā (ātrākam rezultātam). 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

 
 

3-dienu apmācības: 
 

 6, 8, 15. 
APRĪLIS 
10:00 - 17:00 

 
€420,00 

 
Nepieciešami 

modeļi! 

RRS MEZOTERAPIJAS UN BIOREVITALIZĀCIJAS BĀZES APMĀCĪBAS + 24 TIP 
 

• Ādas uzbūve un fizioloģija. Sejas anatomija, muskuļi, nervi, asinsvadi. 

• Ādas novecošanās teorijas. 

• Mezoterapijas, biorevitalizācijas pamatprincipi. 

• Injekciju tehnikas veidi, protokoli. 

• Preparāti, to sastāvs, indikācijas, kontraindikācijas. 

• Anamnēze, indikāciju, kontrindikāciju noteikšana. 

• Pareiza preparāta izvēle atbilstoši indikācijām, klasifikācija. 

• Sejas modelēšanas principi "slim-face" iegūšanai. 

• Aktīvo punktu apguve "botox" punkti u.c. 
 

*Programma: RRS produkti kombinētās terapijās. Bāzes kursi: Teorija un prakse. LĀPPOS sertifikācijas saskaņošanas nr. #986 

Lektors: Žanna Zakovrjašina – 
ārsts dermato-venerologs, 

Skin Tech trenere 
Izsniedzam RRS injicējamo preparātu apguves SERTIFIKĀTU! 
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 7. APRĪLIS 
10:00 - 13:00 

 
BEZMAKSAS! 

ANTI-AGE PROCEDŪRAS SEJAS ĀDAS KORIĢĒŠANAI 
AR "LIFTING + BOTOX" IEDARBĪBU UZ EPIDERMU 

 

• Ādas toņa izlīdzināšana un izgaismošana ar Luminance Pearl pērļu līnijas protokolu. 

• Kolagēns ar oligopeptīdiem – liftings, ovāla korekcija, virspusējo un dziļo grumbu aizpildīšana.  

• Anti-age procedūru savienošana ar mezoterapiju. Mezo-serumu ievadīšana ar Derma-Pen ādas 
biostimulācijai, ovāla nostiprināšanai, ādas toņa izlīdzināšanai. 

• Meso-Pen demonstrācija un mezo-kokteiļu protokoli. 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

 
 

 8. APRĪLIS 
10:00 - 13:00 

 
€15,00 + 4 TIP 

IZBRAUKUMA SEMINĀRS VENTSPILĪ 
"YELLOW ROSE TOP PROCEDŪRAS" + 4 TIP 

 

• Epidermas un dermas stimulēšana ar augļskābēm, kombinācijā ar mezo-kokteiļiem. 

• Derma-Pen DEMO. Īpaši izstrādāti mezo-kokteiļi ilgstošai noturībai. 

• Liftinga un botox efekta nodrošināšana ar oligopeptīdiem – mezo-kokteiļu savienošana ar pērļu 
līnijas produktiem. 

• Kolagēna anti-age programma ar II. tipa kolagēnu. 

• 23-karātu zelta filleri ar jūras elastīnu, hialuronskābi, oligopeptīdiem un ēdelveisa cilmes šūnām. 

• Protokoli, procedūru demonstrējumi. 
 
*Programma: Yellow Rose kosmētikas koncentrāti. Mikronīdlings. Pielietošanas protokoli. LĀPPOS sertifikācijas saskaņošanas nr. #790 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

 14. APRĪLIS 
10:00 - 12:30 

 
€20,00 

DERMATOLOĢIJA KOSMĒTIĶIEM 
 

• Zemūdens akmeņi kosmetoloģijā. 

• Akne un demodekoze. Kā atšķirt un ko darīt? 

• Klients ar periorālo dermatītu – "sīkums" vai nopietna problēma? 

• Ādas virusālās infekcijas. 

• Herpētiskās infekcijas, papilomas vīruss un to veidi. 

• Kārpa vai melanoma? 

Lektors: Žanna Zakovrjašina – 
ārsts dermato-venerologs, 

Skin Tech trenere  Semināra dienā ATLAIDE Yellow Rose prof. iepakojumiem un Skin Tech kosmecevtikai! 

 
 

 
 

 15. APRĪLIS 
10:30 - 14:30 

 
€20,00 

RRS "SLIM-FACE" TEHNIKAS, 
PEPTĪDU MEZOTERAPIJA, BIOREPARĀCIJA 

 

• RRS injicējamo preparātu priekšrocības – Class III Medical Device. 

• Slim-face tehnikas ar RRS Cellutrix (lipolītiķis) – injicēšanas tehnikas ātrākam rezultātam, proto-
koli. Lokālo tauku nogulsnējumu korekcija. 

• Botox alternatīva – RRS Skin Relax with Bonta 568. Injicēšanas tehnikas. Shēmas pieres un acu 
zonas vidēji dziļo grumbu un dziļo grumbu izlīdzināšanai. 

• New! Acu zonas apstrādāšana, izmantojot 4 dažādus protokolus – Eyes Rejuvenation. 

• Procedūru demonstrācija. 

Lektors: Regīna Upmace 
(LV/RU) – ārsts-kosmeto-
logs, BMA priekšsēdētāja  Semināra dienā ATLAIDES RRS injekciju pilniem iepakojumiem! 
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 16. APRĪLIS 
10:00 - 13:30 

 
€50,00 

*iepriekš jāiegādājas 
kokteilis un adata! 

DERMA-PEN / MEZOROCIŅAS TEHNIKAS TRENIŅŠ + 4 TIP 
Iegādājoties Derma-Pen sākuma komplektu, mācības bez maksas! 

 

• Nāc ar savu modeli un izmēģini efektīvāko bezinjekciju mezoterapiju. 

• Mezokokteiļu sastāvi un iedarbība uz ādas struktūru. 

• Bezinjekciju mezokokteiļu ievadīšanas tehnikas epidermas slānī. 

• Pareiza ādas sagatavošana Derma-Pen procedūrai. 

• AHA skābju procedūru savienošana ar Derma-Pen procedūru. 

• Virspusējo grumbu, pigmentu un ādas struktūras uzlabošana. 
 

*Programma: Yellow Rose kosmētikas koncentrāti. Mikronīdlings. Pielietošanas protokoli. LĀPPOS sertifikācijas saskaņošanas nr.#790 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Derma-Pen un Yellow Rose koncentrātiem! 

 
 

 17. APRĪLIS 
10:00 - 13:00 

 
BEZMAKSAS! 

LIFTINGS UN DZIĻO GRUMBU AIZPILDĪŠANA. 
SKIN RELAX UN BOTOX EFEKTI KOSMĒTISKAJĀS PROCEDŪRĀS 

 

• Divas efektīvākās grumbiņu piepildošās un mīmikas grumbu atslābinošās procedūras. 

• Skin Relax procedūra – botox efekta nodrošināšana ar oligopeptīdiem un aktīvo vielu ietekmi uz 
ādas iekšējiem procesiem. 

• Efektīvākā nostiprinošā procedūra ar Lifting līnijas produktiem – sejas, kakla un dekoltē zonām. 

• Līnijas Olive & Herbs augu kompleksa ietekme uz ādas struktūru – reģeņerācijas iedarbināšana. 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

 
 

 
 

 22. APRĪLIS 
10:00 - 13:00 

 
BEZMAKSAS! 
ar 4 TIP = €20,00 

AKNES TERAPIJA KOSMĒTIĶA KABINETĀ + 4 TIP 
 

• Aknes un problemātiskas ādas stāvokļa risināšana ar augļskābju (glikolskābe, pienskābe, citron-
skābe) kompleksu. 

• Skin Tech Peel2Glow, Easy Phytic, Easy TCA un Yellow Rose AHA 23% un 30% pīlingu izvēle. 

• Pīlingu piemērošana atbilstoši indikācijām. 

• Masku terapija. Masku veidi un sastāvi problemātisku ādu kopšanai kabinetā un mājās. 

• Piemērotāko ādas attīrošo līdzekļu un krēmu izvēle klientam. 
 

*Programma: Yellow Rose kosmētiskie produkti un procedūras taukainas ādas kopšanai. 
Pielietošanas protokoli. Produkti mājas lietošanai. LĀPPOS sertifikācijas saskaņošanas nr. #791 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

 

 
 

 28. APRĪLIS 
10:00 - 13:00 

 
BEZMAKSAS! 

23-KARĀTU ZELTA PROCEDŪRA AR KOLAGĒNA FILLERIEM. 
SARKANVĪNA LĪNIJA CĪŅA AR BRĪVAJIEM RADIKĀĻIEM UN OKSIDATĪVO STRESU 

 

• Zelta procedūra ar 23-karātu zeltu, jūras kolagēnu, zīda proteīniem un inovatīvu oligopeptīdu iz-
mantošana modernajā kosmetoloģijā, kā arī, reģenerācija un piepildīšana šūnu līmenī. 

• Ādas stāvokļa uzlabošana – apsārtusi, jūtīga, pelēka un "sagurusi" āda. Antioksidantu komplekss 
ar sarkanvīna, sarkanā āboliņa ekstraktiem un likopēnu.  

• Red Vine un Golden Face procedūru papildināšana ar mezo-kokteiļiem un serumiem.  

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Derma-Pen un Yellow Rose koncentrātiem! 
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 29. APRĪLIS 
10:00 - 13:00 

 
€15,00 + 4 TIP 

IZBRAUKUMA SEMINĀRS GULBENĒ 
"YELLOW ROSE TOP PROCEDŪRAS" + 4 TIP 

 

• Epidermas un dermas stimulēšana ar augļskābēm, kombinācijā ar mezo-kokteiļiem. 

• Derma-Pen DEMO. Īpaši izstrādāti mezo-kokteiļi ilgstošai noturībai. 

• Liftinga un botox efekta nodrošināšana ar oligopeptīdiem – mezo-kokteiļu savienošana ar pērļu 
līnijas produktiem. 

• Kolagēna anti-age programma ar II. tipa kolagēnu. 

• 23-karātu zelta filleri ar jūras elastīnu, hialuronskābi, oligopeptīdiem un ēdelveisa cilmes šūnām. 

• Protokoli, procedūru demonstrējumi. 
 
*Programma: Yellow Rose kosmētikas koncentrāti. Mikronīdlings. Pielietošanas protokoli. LĀPPOS sertifikācijas saskaņošanas nr.#790 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

 
 

 7. MAIJS 
10:00 - 13:00 

 
BEZMAKSAS! 

ŠŪNU DNS AIZSARDZĪBA AR VITAMĪNU KOMPLEKSU. 
INTENSĪVI MITRINOŠA ANTI-AGE PROGRAMMA 

 

• Celulārā anti-age līnija – šūnu DNS aizsardzība, augu izcelsmes antioksidanti, resveratrols, oligo-
peptīdi, hialuronskābe, vitamīni ādas atjaunošanās procesu veicināšanai. 

• Grumbas, sausa un plāna āda. Hialuronskābes līnijas bagātīgie sastāvi veicinās ādas hidratāciju, 
izlīdzinās grumbas un uzlabos ādas tonusu. 

• 3 dažādas hialuronskābes molekulas piepildīs visus ādas slāņus. 

• Protokolu savienošana ar Derma-Pen tehniku un mezo-serumiem. Serumu ābece. 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Derma-Pen un Yellow Rose koncentrātiem! 

 
 

 14. MAIJS 
10:00 - 13:00 

 
BEZMAKSAS! 

LIFTINGS UN DZIĻO GRUMBU AIZPILDĪŠANA. 
SKIN RELAX UN BOTOX EFEKTI KOSMĒTISKAJĀS PROCEDŪRĀS 

 

• Divas efektīvākās grumbiņu piepildošās un mīmikas grumbu atslābinošās procedūras. 

• Skin Relax procedūra – botox efekta nodrošināšana ar oligopeptīdiem un aktīvo vielu ietekmi uz 
ādas iekšējiem procesiem. 

• Efektīvākā nostiprinošā procedūra ar Lifting līnijas produktiem – sejas, kakla un dekoltē zonām. 

• Līnijas Olive & Herbs augu kompleksa ietekme uz ādas struktūru – reģeņerācijas iedarbināšana. 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

 
 

 15. MAIJS  
10:00 - 13:00 

 
BEZMAKSAS! 
ar 4 TIP = €20,00 

PROBLEMĀTISKI ĀDAS STĀVOKĻI UN TO RISINĀJUMI – 
KUPEROZE, DERMATĪTS, PIGMENTĀCIJA, DEHIDRATĒTA ĀDA + 4 TIP 

 

• Apsārtums, kapilāru tīklojums, kuperoze. Izmantosim Red Vine līniju ar resveratrolu. 

• Jūtīgas, apsārtušas, dehidratētas ādas (dermatīts) "ātrā palīdzība". 

• Kairinātas ādas stāvokļa normalizēšana ar aktīvu sastāvdaļu kombinēšanu. 

• Nevienmērīgs tonis, pigmentplankumi. Whitening protokola savienošana ar mezo-produktiem. 

• Mazsāpīgā Meso-Pen procedūra pigmentācijas mazināšanai. Demonstrācija. 
 

*Programma: Yellow Rose sarkanvīna procedūra kuperozas ādas kopšanai. 
Pielietošanas protokols. Produkti mājas lietošanai. LĀPPOS sertifikācijas saskaņošanas nr. #789 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 
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 19. MAIJS  
10:00 - 13:00 

 
BEZMAKSAS! 

GATAVOJAMIES PAVASARIM – YELLOW ROSE PROTOKOLI 
ĶERMEŅA APJOMA UN CELULĪTA KORIĢĒŠANAI 

 

• Top produkti no Thermo-Cryo līnijas celulītam, apjoma samazināšanai, mikrocirkulācijas uzlabo-
šanai un fibrozam celulītam. Audu uzsildīšana un atdzesēšana (divi efekti vienā procedūrā). 

• Masāžas eļļas un gēli ar aktīvo vielu sastāviem rezultātu pastiprināšanai. 

• 23-karātu zelta procedūra ar ingveru tonusam, celulīta un apjoma mazināšanai, tvirtumam. 

• Ādas struktūras uzlabošana – gēli un krēmi masāžām, ietīšanām un aplikācijām. 

• Ķermeņa papildus korekcija ar Meso-Pen tehniku. Kokteiļa Body Contour aktīvo vielu dziļāka ie-
vadīšana problēmzonā (ātrākam rezultātam). 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

 
 

 
 

 27. MAIJS  
10:00 - 13:00 

 
BEZMAKSAS! 
ar 4 TIP = €20,00 

AKNES TERAPIJA KOSMĒTIĶA KABINETĀ + 4 TIP 
 

• Aknes un problemātiskas ādas stāvokļa risināšana ar augļskābju (glikolskābe, pienskābe, citron-
skābe) kompleksu. 

• Skin Tech Peel2Glow, Easy Phytic, Easy TCA un Yellow Rose AHA 23% un 30% pīlingu izvēle. 

• Pīlingu piemērošana atbilstoši indikācijām. 

• Masku terapija. Masku veidi un sastāvi problemātisku ādu kopšanai kabinetā un mājās. 

• Piemērotāko ādas attīrošo līdzekļu un krēmu izvēle klientam. 
 

*Programma: Yellow Rose kosmētiskie produkti un procedūras taukainas ādas kopšanai. 
Pielietošanas protokoli. Produkti mājas lietošanai. LĀPPOS sertifikācijas saskaņošanas nr. #791 

Lektors: Edīte Saukāne – 
kosmētiķe un Yellow Rose 

trennere Latvijā  Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

 

 
 

Ģertrūdes iela 51 Tālr.: 29262068      E-pasts: info@soneilstudio.lv      www.soneilstudio.lv 


