Soneil Studio

SEMINĀRU GRAFIKS

JŪLIJS/ AUGUSTS

JAUNUMS:

YELLOW ROSE
Collagen2 līnija
Olive & Herbs līnija

Bez-Injekciju
Mezoterapija

Yellow Rose Collagen2 ANTI-AGE PROCEDŪRA
•Mitrinoša, ar dabīgo II tipa kolagēnu, Ēdelveisa cilmes
šūnām un ziedu nektāru.
•Piepilda, izlīdzina grumbiņas un uzlabo ādas elastību.
•Jaunas tehnoloģijas serums, krēms, maska.
Yellow Rose Olive & Herbs līnija
•Spēcīga antioksidatīva iedarbība ādai, ko dod organiskā
ekstra klases olīvu eļļa, olīvu lapu un zāļu ekstrakti.
• Mitrina, baro, izlīdzina sīkās un vidēji dziļās grumbiņas,
nostiprina sejas ovālu.
Mazsāpīga metode - rezultāts bez injekcijām
• Mezo-kokteiļu formula intensīvai absorbcijai un tūlītējam
ilgnoturīgam rezultātam
Wrinkle-Filler, Oligopeptides, MultiVitamine, Hyaluronic acid,
Whitening, Vit C, Lifting
• Ievadīšanas tehnikas ar Mezo-Pen. Ievadāms arī ar MezoRoll, Ultraskaņu, Elektroporāciju
RRS mezoterapijas kokteiļu ievadīšanas tehniku bāzes
apmācības kurss:
RRS mezoterapijas un biorevitalizācijas teorētiskās un
praktiskās apmācības.
Detalizētāka informācija par programmu, zvanot pa tālr.
29262068
Grupā līdz 4 cilvēkiem.
Nepieciešami modeļi!
Reģistrācija tiek apstiprināta tikai pēc 50% priekšapmaksas
veikšanas.

22. augusts
plkst. 10:00-13:00

15. augusts
plkst. 10:00-13:00
meistarklase 10,16.08.10:30-16:00
teorija
19.08.10:30-14:30
prakse
23.08.10:30-14:30
prakse
26.08.10:30-14:30
prakse
30.08.10:30-14:30
prakse
385, -

Mezoterapija Vasarā

JALUPRO Classic un HMW
• Ar aminoskābju kompleksu ilgstošai hidratācijai, HA
receptoru stimulācijai un dermas piepildīšanai. Ādai ar zemu
metabolo aktivitāti.
• Uz pētījumiem balstīta preparātu efektivitāte
SKIN TECH SUN BLOCK Melablock SPF 50+ Daudzpakāpju
ādas aizsardzība. Antialerģisks. Viegls un efektīvs.
PROGLYME® - bioloģiski aktīvs uztura bagātinātājs ādas
reģenerācijai un elastībai, unikāls aminoskābju kokteilis, kas
stimulē ādas fibroblastus sintezēt kolagēnu.

Seminārus vada: Dr. Elīna Čakāne

17. augusts
plkst. 10:00-13:00
meistarklase 20,-

Sejas ovāla un kontūras
formēšana, jaunās Japāņu
tehnoloģijas

CONTOUR LIFT visu 4 ādas pamatfunkciju
nodrošināšana: reģenerācija, mitrināšana, barošana,
aizsardzība.

Intensīva atjaunojoša
procedūra ar liftinga efektu

Age Control acīmredzami izlīdzina grumbiņas. Āda
ilgstoši saglabā tvirtumu un atgūst starojošu izskatu.

Sejas procedūra kuperozai
ādai

Dziļi mitrinoša, reģenerējoša
profesionālā kosmētika sejai

Asinsvadu stiprināšana, apsārtuma mazināšana un
sakairinātas ādas nomierināšana.
Intensīvi mitrina un baro, samazinās grumbiņas,
tiek mazināta karstuma sajūta un atjaunots ādas
komforts
Aqua Minerals ar pusdārgakmens Malahīta
minerāliem. Visiem ādas tipiem. Nodrošina optimālu
mitruma līmeni ādā, izlīdzina grumbiņas, kas radušās
ādas dehidratācijas rezultātā, aizsargā ādu no brīvo
radikāļu iedarbības.

06. jūlijs
plkst. 10:00-13:00

20. jūlijs
plkst. 10:00-13:00

26. jūlijs
plkst. 10:00-13:00

Seminārus vada: kosmētiķe – Charlotte Meentzen trenere Laura Meldere

Iepazīšanās ar Bodyography
dekoratīvo kosmētiku

Iepazīšanās ar Bodyography (ASV) uz minerālu bāzes
veidoto profesionālo dekoratīvo kosmētiku
• Top produkti
• "Krāsu “degustācija”
• Make-up knifi ikdienai

Aktuāls make-up vasarai

Iepazīšanās ar Bodyography (ASV) uz minerālu bāzes
veidoto profesionālo dekoratīvo kosmētiku
• Aktuāls make-up vasarai

Make-up knifi ikdienai

Iepazīšanās ar Bodyography (ASV) uz minerālu bāzes
veidoto profesionālo dekoratīvo kosmētiku
• Top produkti
• "Krāsu “degustācija”
• Make-up knifi ikdienai

Express dienas un vakara
Make – up kurss

07. jūlijs
plkst. 11:00-13:00
21. jūlijs
plkst. 11:00 - 13:00

04. augusts
Plkst. 11:00 - 13:00

• Make – up uzklāšanas soļi
25. augusts
• Uzacu formas nozīme, korekcija
plkst.
11:00 – 14/16:00
• Toņu izvēle atbilstoši ādas un sejas tipam
• Knifi kā dienas make-up pārvērst par vakara make5h grupā 4 cilvēki -49 Eur
up
3h individuāli – 80 Eur

Seminārus vada: Elita Lietaviete

...SEMINĀRA DIENĀ ĪPAŠAS ATLAIDES...
Reģistrēšanās pa tālr. 67298389 vai 29262068 kosmetika@soneilstudio.lv
Mūsu adrese: Rīga, Ģertrūdes iela 51

