
SEMINĀRI-MEISTARKLASES 
Janvāris / Februāris 2020 

Otrdiena 
  21. janvāris 10:00 - 13:00 

vai 19. februāris 10:00 - 13:00 
BEZMAKSAS! 
ar 4 TIP =  €20,00 

 

PĪLINGI BEZ "FROSTA" 
 

• NEW! Peel2Glow jaunās paaudzes pīlings – ekspress procedūras DEMO. 

• Ādas sagatavošana pirms tīrīšanas – enzīmpīlingi un attīrošās maskas. 

• Pīlingu pielietošana pigmentācijas terapijā. 

• Pīlingu veidi, klasifikācija un atšķirības (AHA, Retinol, TCA). 

• Ko drīkst ievadīt ar Derma-Pen (mezo-rociņu). 
 
Lektors: Edīte Saukāne – kosmētiķe un Yellow Rose trenere Latvijā. 
Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

 

Otrdiena 
 28. janvāris 10:00 - 13:00 

vai 6. februāris 10:00 - 13:00 

BEZMAKSAS! 
ar 4 TIP = €20,00 

 
 

 

KĀ RISINĀT APSĀRTUŠAS UN KUPEROZAS ĀDAS PROBLĒMU? 
SAUDZĪGA PIGMENTPLANKUMU SAMAZINĀŠANA 

 

• Nevienāds ādas tonis, kapilāru tīklojums, pigmentplankumu novēršana. 

• "Thermo" pašsildošā maska ar dabīgo ģipsi, toksīnu izvadei un attīrīšanai. Procedūras 
DEMO un protokols. 

• Red Vine – līnija ar sarkano vīnogu ekstraktu. Sastāvdaļu mijiedarbība apsārtuma ma-
zināšanai un kapilāru nostiprināšanai. 

• Aktīvo mezo-serumu piemērošana attiecīgai ādas problēmai. 

• Skaistumkopšanas iekārtu daudzveidība un preparātu ievadīšanas metodes. 

• "Whitening" – balinošs protokols melanīna sintēzes normalizēšanai. 

• Mazsāpīgā Meso-Pen procedūra pigmentācijas saudzīgai mazināšanai. 
 

Lektors: Edīte Saukāne – kosmētiķe un Yellow Rose trennere Latvijā. 
Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

Ceturtdiena 
 30. janvāris 10:00 - 13:30 

vai 27. februāris 10:00 - 13:30 

€50,00* 
*iegādājoties Derma-Pen sākuma 
komplektu, mācības bez maksas! 

 
 

 

DERMA-PEN / MEZOROCIŅAS TEHNIKAS TRENIŅŠ + 4 TIP 
 

• Nāc ar savu modeli un izmēģini efektīvāko bezinjekciju mezoterapiju. 

• Pareiza ādas sagatavošana Derma-Pen procedūrai. 

• Virspusējo un dziļo grumbu izlīdzināšanas metodes klientiem, kas nevēlas injekcijas. 

• Ko iegūstam? Izlīdzināt sejas toni, piepildīt mīmikas un dziļās grumbiņas, uzlabot ovā-
lu, izgaismot pigmentplankumus. 

• AHA skābju procedūras savienošana ar Derma-Pen. 

• Mezo-kokteilis un adata jāiegādājas pirms apmācībām! 

• Iespējams pieteikties arī individuālam treniņam! 
 
Lektors: Edīte Saukāne – kosmētiķe & Yellow Rose trenere Latvijā. 
Semināra dienā ATLAIDES Derma-Pen un Yellow Rose koncentrātiem. 

   



Pirmdiena  3. februāris 10:00 - 13:00 BEZMAKSAS! 

 
 

 

24-KARĀTU KLEOPATRAS ZELTA NOZĪME 
DERMAS UN EPIDERMAS STIMULĀCIJĀ 

 
• Zelta līnijas protokols, produkti un procedūras demonstrācija. 
• Iespaidīgs rezultāts, pateicoties Kleopatras zeltam, zīda proteīniem, jūras kolagēnam, 
un inovatīviem oligopeptīdiem.  
• Aromterapijas procedūra sejai un ķermenim – šokolādes līnijas protokoli.  
• SPA elementi – kā panākt dziļu nomierinošu iedarbību un reģenerāciju šūnu līmenī? 
• Dermatīts – diagnostikas un ārstēšanas protokols. 
• Meso-Pen (mezo-rociņas) procedūras demonstrācija pēc pieprasījuma. 

 
Lektors: Edīte Saukāne – kosmētiķe un Yellow Rose trennere Latvijā. 
Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

Otrdiena  4. februāris 10:30 - 13:30 €20,00 

 
 

 
 

 

JAUNĀKĀ ESTĒTISKĀS MEDICĪNAS METODES 
PASAULES TIRGŪ – BIOREPARĀCIJA UN PEPTĪDU MEZOTERAPIJA 

 
• Atšķirība starp biorevitalizāciju un bioreparāciju. 

• Jaunās paaudzes bioreparācijas preparāta RRS Hyalift 75 PRO injicēšanas tehnikas. 

• Peptīdu mezoterapija – perspektīvs virziens dermato-kosmetoloģijā un triholoģijā. 

• Acu zonas protokoli kombinācijā ar Skin Relax – "botox" alternatīva. 

• Ādas reljefa izmaiņu un novecošanas procesa efektīva palēnināšana. 

• Pareiza tehniku izvēle, cīņai ar smalko grumbu novecošanās morfotipu. 
 

Lektors: Regīna Upmace (LV/RU) – ārsts-kosmetologs, BMA priekšsēdētāja. 
Semināra dienā ATLAIDES RRS injekciju pilniem iepakojumiem! 

Ceturtdiena  6. februāris 10:00 - 13:00 
BEZMAKSAS! 
ar 4 TIP = €20,00 

 
 

 

KĀ RISINĀT APSĀRTUŠAS UN KUPEROZAS ĀDAS PROBLĒMU? 
SAUDZĪGA PIGMENTPLANKUMU SAMAZINĀŠANA 

 

• Nevienāds ādas tonis, kapilāru tīklojums, pigmentplankumu novēršana. 

• "Thermo" pašsildošā maska ar dabīgo ģipsi, toksīnu izvadei un attīrīšanai. Procedūras 
DEMO un protokols. 

• Red Vine – līnija ar sarkano vīnogu ekstraktu. Sastāvdaļu mijiedarbība apsārtuma ma-
zināšanai un kapilāru nostiprināšanai. 

• Aktīvo mezo-serumu piemērošana attiecīgai ādas problēmai. 

• Skaistumkopšanas iekārtu daudzveidība un preparātu ievadīšanas metodes. 

• "Whitening" – balinošs protokols melanīna sintēzes normalizēšanai. 

• Mazsāpīgā Meso-Pen procedūra pigmentācijas saudzīgai mazināšanai. 
 

Lektors: Edīte Saukāne – kosmētiķe un Yellow Rose trennere Latvijā. 
Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

 



Pirmdiena  10. februāris 10:00 - 17:00 
420,00 EUR 

3-dienu apmācības 

 
 

 
 

 

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. 
 
Lektors: Žanna Zakovrjašina – ārsts dermato-venerologs, Skin Tech trenere. 
✓ Rezultātu analīze un bezmaksas tikšanās ar ārsti-treneri pēc mēneša. 
✓ Izsniedzam RRS injicējamo preparātu apguves sertifikātu! 

Otrdiena  11. februāris 10:00 - 13:00 20,00 EUR 

 
 

 
 

 

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. 
• Kārpa vai melanoma? 
  

Lektors: Žanna Zakovrjašina – ārsts dermato-venerologs, Skin Tech trenere. 
Semināra dienā ATLAIDE Yellow Rose prof. iepakojumiem un Skin Tech kosmecevtikai! 

Trešdiena  12. februāris 10:00 - 12:30 BEZMAKSAS! 

 
 

 

"BOTOX" ALTERNATĪVA – SKIN RELAX PROCEDŪRAS DEMO 
 

• 23-karātu Kleopatras zelta iespējas kosmetoloģijā. 
• II. tipa kolagēna nepieciešamība ādas struktūras izlīdzināšanā. 
• Inovatīvas procedūras ar oligopeptīdu kokteiļiem.  
• Mūsdienu "botox" alternatīva – Skin Relax procedūras protokols. 
• Skaistumkopšanas ierīču izmantošana kokteiļu ievadīšanā, labāku rezultātu sasniegšanai. 
 
Lektors: Edīte Saukāne – kosmētiķe un Yellow Rose trennere Latvijā. 
Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

   



Trešdiena  19. februāris 10:00 - 13:00 
BEZMAKSAS! 
ar 4 TIP = €20,00 

 
 

 

PĪLINGI BEZ "FROSTA" 
 

• NEW! Peel2Glow jaunās paaudzes pīlings – ekspress procedūras DEMO. 

• Ādas sagatavošana pirms tīrīšanas – enzīmpīlingi un attīrošās maskas. 

• Pīlingu pielietošana pigmentācijas terapijā. 

• Pīlingu veidi, klasifikācija un atšķirības (AHA, Retinol, TCA). 

• Ko drīkst ievadīt ar Derma-Pen (mezo-rociņu). 
 
Lektors: Edīte Saukāne – kosmētiķe un Yellow Rose trenere Latvijā. 
Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

Ceturtdiena  20. februāris 10:30 - 13:30 €20,00 

 
 

 
 

 

PEPTĪDU MEZOTERAPIJA –  
INOVĀCIJA BIOREVITALIZĀCIJĀ UN MEZOTERAPIJĀ 

 

• Peptīdu mezoterapija – perspektīvs virziens dermato-kosmetoloģijā un triholoģijā. 

• "Slim-face" liftinga tehnikas – pareizā kokteiļa izvēle. 

• Epidermas un dermas stimulācija, ādas karkasa modulēšana ar DMAE preparātiem. 

• Iedarbīgs lipolītiķis – RRS Cellutrix. Pielietošana, indikācijas, kontrindikācijas. 

• Jaunās paaudzes biorevitalizants RRS Injectable smalkām grumbiņām un plānai ādai. 

• Iespējas injekciju kombinēšanā ar citām skaistumkopšanas metodēm. 
 

Lektors: Regīna Upmace – ārsts-kosmetologs, BMA priekšsēdētāja, mezoterapeite. 
Semināra dienā ATLAIDES RRS injekciju pilniem iepakojumiem! 

Otrdiena  25. februāris 10:00 - 13:00 
BEZMAKSAS! 

ar 4 TIP = €20,00 

 
 

 

AKNES UN RĒTU TERAPIJA KOSMETOLOĢIJĀ 
 

• Taukainas un problemātiskas ādas dažādi stāvokļi un to izpausmes. 

• Post-aknes rētu korekcija, izmantojot pīlingus. 

• Piemērotākās maskas un protokola izvēle ādas stāvokļa normalizēšanai. 

• Papildus efekta iegūšana, ievadot ādā RRS Silisorg preparātu. 
 

Lektors: Edīte Saukāne – kosmētiķe un Yellow Rose trenere Latvijā. 
Semināra dienā ATLAIDES Yellow Rose profesionāliem iepakojumiem! 

   



Pirmdiena  27. februāris 10:00 - 13:30 
€50,00* 

*iegādājoties Derma-Pen sākuma 
komplektu, mācības bez maksas! 

 
 

 
 
 

DERMA-PEN / MEZOROCIŅAS TEHNIKAS TRENIŅŠ + 4 TIP 
 

• Nāc ar savu modeli un izmēģini efektīvāko bezinjekciju mezoterapiju. 

• Pareiza ādas sagatavošana Derma-Pen procedūrai. 

• Virspusējo un dziļo grumbu izlīdzināšanas metodes klientiem, kas nevēlas injekcijas. 

• Ko iegūstam? Izlīdzināt sejas toni, piepildīt mīmikas un dziļās grumbiņas, uzlabot ovā-
lu, izgaismot pigmentplankumus. 

• AHA skābju procedūras savienošana ar Derma-Pen. 

• Mezo-kokteilis un adata jāiegādājas pirms apmācībām! 

• Iespējams pieteikties arī individuālam treniņam! 
 
Lektors: Edīte Saukāne – kosmētiķe & Yellow Rose trenere Latvijā. 
Semināra dienā ATLAIDES Derma-Pen un Yellow Rose koncentrātiem. 

 

 
 

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


