
    

“BALTIC BEAUTY 201“BALTIC BEAUTY 201“BALTIC BEAUTY 201“BALTIC BEAUTY 2017777””””    

11113333. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts    
“SEJAS UN ĶERMEŅA SKASEJAS UN ĶERMEŅA SKASEJAS UN ĶERMEŅA SKASEJAS UN ĶERMEŅA SKAISTUMA PASAULEISTUMA PASAULEISTUMA PASAULEISTUMA PASAULE”, halle Nr. 2 

    
    

PREZENTĀCIJAS UN SEMINĀRI EKSPONENTU STENDOSPREZENTĀCIJAS UN SEMINĀRI EKSPONENTU STENDOSPREZENTĀCIJAS UN SEMINĀRI EKSPONENTU STENDOSPREZENTĀCIJAS UN SEMINĀRI EKSPONENTU STENDOS    
 

3333. novembris. novembris. novembris. novembris    
    

“AMWAY” (“AMWAY” (“AMWAY” (“AMWAY” (E27 / F30E27 / F30E27 / F30E27 / F30))))    
13.0013.0013.0013.00    MeikapaMeikapaMeikapaMeikapa    meistarklase izstādes apmeklētājiemmeistarklase izstādes apmeklētājiemmeistarklase izstādes apmeklētājiemmeistarklase izstādes apmeklētājiem    

Vada: “Amway” uzņēmuma īpašnieki 
15.0015.0015.0015.00    FacebookFacebookFacebookFacebook    / pašfoto konkurss par / pašfoto konkurss par / pašfoto konkurss par / pašfoto konkurss par ““““AmwayAmwayAmwayAmway””””    ar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiem    

Vada: “Amway” uzņēmuma īpašnieki     
17.0017.0017.0017.00    FacebookFacebookFacebookFacebook    / pašfoto konkurss par / pašfoto konkurss par / pašfoto konkurss par / pašfoto konkurss par “Amway”“Amway”“Amway”“Amway”    ar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiem    

Vada: “Amway” uzņēmuma īpašnieki 
19.0019.0019.0019.00    FacebookFacebookFacebookFacebook    / pašfoto konkurss par / pašfoto konkurss par / pašfoto konkurss par / pašfoto konkurss par “Amway”“Amway”“Amway”“Amway”    ar balvām uzvarētājiem ar balvām uzvarētājiem ar balvām uzvarētājiem ar balvām uzvarētājiem  

Vada: “Amway” uzņēmuma īpašnieki 
    
    

“AESTHETIC EVOLUTION BALTIC”, SIA (“AESTHETIC EVOLUTION BALTIC”, SIA (“AESTHETIC EVOLUTION BALTIC”, SIA (“AESTHETIC EVOLUTION BALTIC”, SIA (D5D5D5D5) ) ) )     
11.0011.0011.0011.00    Prezentācija par jaunumiem LaPrezentācija par jaunumiem LaPrezentācija par jaunumiem LaPrezentācija par jaunumiem Latvijas tirgū. Ķīmiskie pīlingi “tvijas tirgū. Ķīmiskie pīlingi “tvijas tirgū. Ķīmiskie pīlingi “tvijas tirgū. Ķīmiskie pīlingi “WDRWDRWDRWDR” (Itālija” (Itālija” (Itālija” (Itālija) ) ) ) 

––––    galvenās īpatnības, priekšrocības, pamatagalvenās īpatnības, priekšrocības, pamatagalvenās īpatnības, priekšrocības, pamatagalvenās īpatnības, priekšrocības, pamata    protoprotoprotoprotokoli, norādījumi un koli, norādījumi un koli, norādījumi un koli, norādījumi un 
kopšana mājakopšana mājakopšana mājakopšana mājassss    apstākļosapstākļosapstākļosapstākļos    
Vadītāja: dermatokosmetoloģe Jekaterina Nečunajeva, uzņēmuma 
“WDR” (Itālija) sertificēta trenere, SIA “Jevropeiskij standart 
kosmetologii” vadītāja, SIA “Aesthetic Evolution Baltic” partnere 

13.0013.0013.0013.00    100 % a100 % a100 % a100 % atbrīvošanās no pigmentācijastbrīvošanās no pigmentācijastbrīvošanās no pigmentācijastbrīvošanās no pigmentācijas    ––––    pēc sauļošanās, grūtniecības, pēc sauļošanās, grūtniecības, pēc sauļošanās, grūtniecības, pēc sauļošanās, grūtniecības, 
laktācijas, pēctraumatiskās pigmentācijas. Ārstēšanas prolaktācijas, pēctraumatiskās pigmentācijas. Ārstēšanas prolaktācijas, pēctraumatiskās pigmentācijas. Ārstēšanas prolaktācijas, pēctraumatiskās pigmentācijas. Ārstēšanas protokoli, tokoli, tokoli, tokoli, 
norādījumi kopšanai mājanorādījumi kopšanai mājanorādījumi kopšanai mājanorādījumi kopšanai mājassss    apstākļosapstākļosapstākļosapstākļos    
Vadītāja: dermatokosmetoloģe Jekaterina Nečunajeva, uzņēmuma 
“WDR” (Itālija) sertificēta trenere, SIA “Jevropeiskij standart 
kosmetologii” vadītāja, SIA “Aesthetic Evolution Baltic” partnere 

15.0015.0015.0015.00    Ātrā kopšana visiem ādas tipiem Ātrā kopšana visiem ādas tipiem Ātrā kopšana visiem ādas tipiem Ātrā kopšana visiem ādas tipiem ––––    hidrolipīdu mantijas atjaunošana ar hidrolipīdu mantijas atjaunošana ar hidrolipīdu mantijas atjaunošana ar hidrolipīdu mantijas atjaunošana ar 
“WDR” ķīmisko pīlingu“WDR” ķīmisko pīlingu“WDR” ķīmisko pīlingu“WDR” ķīmisko pīlingu    
Vadītāja: dermatokosmetoloģe Jekaterina Nečunajeva, uzņēmuma 
“WDR” (Itālija) sertificēta trenere, SIA “Jevropeiskij standart 
kosmetologii” vadītāja, SIA “Aesthetic Evolution Baltic” partnere 



16.3016.3016.3016.30    Pēcpiņņu ārstēšana ar ķīmiskajiem pīlingiem Pēcpiņņu ārstēšana ar ķīmiskajiem pīlingiem Pēcpiņņu ārstēšana ar ķīmiskajiem pīlingiem Pēcpiņņu ārstēšana ar ķīmiskajiem pīlingiem ––––    rētu un pigmentācijas rētu un pigmentācijas rētu un pigmentācijas rētu un pigmentācijas 
likvidēšana. Ārstēšanas protokoli, norādījumi kopšanlikvidēšana. Ārstēšanas protokoli, norādījumi kopšanlikvidēšana. Ārstēšanas protokoli, norādījumi kopšanlikvidēšana. Ārstēšanas protokoli, norādījumi kopšanai mājai mājai mājai mājas apstākļosas apstākļosas apstākļosas apstākļos    
Vadītāja: dermatokosmetoloģe Jekaterina Nečunajeva, uzņēmuma 
“WDR” (Itālija) sertificēta trenere, SIA “Jevropeiskij standart 
kosmetologii” vadītāja, SIA “Aesthetic Evolution Baltic” partnere 

    

““““AAAAEEEESSSSTTTTHETAHETAHETAHETA””””, UAB (, UAB (, UAB (, UAB (DDDD31313131))))    
12.0012.0012.0012.00    ““““Xpert / mesoXpert / mesoXpert / mesoXpert / meso----penpenpenpen””””    mezoterapijamezoterapijamezoterapijamezoterapija    

Vada: Lina Varvarovska (Lina Varvarovskaya) 
14.0014.0014.0014.00    ““““Power infusePower infusePower infusePower infuse””””    tehnoloģija. Skābekļa procedūratehnoloģija. Skābekļa procedūratehnoloģija. Skābekļa procedūratehnoloģija. Skābekļa procedūra    

Vada: Lina Varvarovska (Lina Varvarovskaya) 
16.0016.0016.0016.00    Neinvazīva karboksiterapijaNeinvazīva karboksiterapijaNeinvazīva karboksiterapijaNeinvazīva karboksiterapija    

Vada: Lina Varvarovska (Lina Varvarovskaya) 
    
“DALIKE”, UAB (“DALIKE”, UAB (“DALIKE”, UAB (“DALIKE”, UAB (F16F16F16F16))))    
11.0011.0011.0011.00    Ādas kopšanas procedūra ar skābju un alginātu piparmētru maskuĀdas kopšanas procedūra ar skābju un alginātu piparmētru maskuĀdas kopšanas procedūra ar skābju un alginātu piparmētru maskuĀdas kopšanas procedūra ar skābju un alginātu piparmētru masku    

Vada: estētiķe trenere Rasa Trumpickiene (Rasa Trumpickiene) 
14.0014.0014.0014.00    Ādas kopšanas procedūra ar hibiska maskuĀdas kopšanas procedūra ar hibiska maskuĀdas kopšanas procedūra ar hibiska maskuĀdas kopšanas procedūra ar hibiska masku    

Vada: estētiķe trenere Rasa Trumpickiene (Rasa Trumpickiene) 
17.0017.0017.0017.00    Ādas Ādas Ādas Ādas kopšanas procedūra ar melnokopšanas procedūra ar melnokopšanas procedūra ar melnokopšanas procedūra ar melno    skābekļa maskuskābekļa maskuskābekļa maskuskābekļa masku    

Vada: estētiķe trenere Rasa Trumpickiene (Rasa Trumpickiene) 
19.0019.0019.0019.00    “Ricawax”“Ricawax”“Ricawax”“Ricawax”    jaunumijaunumijaunumijaunumi    

Vada: estētiķe trenere Rasa Trumpickiene (Rasa Trumpickiene) 
 
““““DIALINADIALINADIALINADIALINA””””, SIA (, SIA (, SIA (, SIA (F11F11F11F11))))    
12.0012.0012.0012.00––––14.0014.0014.0014.00    Galvaniskās dezinkrustācijas un jonoforēzes metodika praktizējoša Galvaniskās dezinkrustācijas un jonoforēzes metodika praktizējoša Galvaniskās dezinkrustācijas un jonoforēzes metodika praktizējoša Galvaniskās dezinkrustācijas un jonoforēzes metodika praktizējoša 

kosmetologa kosmetologa kosmetologa kosmetologa izpildījumāizpildījumāizpildījumāizpildījumā. Teorija un prakse ar . Teorija un prakse ar . Teorija un prakse ar . Teorija un prakse ar ““““GeltekGeltekGeltekGeltek””””    kosmētikukosmētikukosmētikukosmētiku    
Vada: ārste dermatokosmetoloģe, fizioterapeite, mācību centra 
“Geltek-Media” sertificēta trenere metodiķe Jegorova Irina Viktorovna    

15.0015.0015.0015.00––––17.0017.0017.0017.00    Procedūra “Procedūra “Procedūra “Procedūra “Ekspress Ekspress Ekspress Ekspress liftings pirms pasākumiem”liftings pirms pasākumiem”liftings pirms pasākumiem”liftings pirms pasākumiem”    ar trīspakāpju ar trīspakāpju ar trīspakāpju ar trīspakāpju 
mikrostrāvas terapiju un mikrostrāvas terapiju un mikrostrāvas terapiju un mikrostrāvas terapiju un ““““GeltekGeltekGeltekGeltek””””    kosmētiskajiem līdzekļiemkosmētiskajiem līdzekļiemkosmētiskajiem līdzekļiemkosmētiskajiem līdzekļiem    
Vada: ārste dermatokosmetoloģe, fizioterapeite, mācību centra 
“Geltek-Medika” sertificēta trenere metodiķe Jegorova Irina 
Viktorovna    

 
“BEAUTY SCHOOL”, skaistumkopšanas profesionālā vidusskola (“BEAUTY SCHOOL”, skaistumkopšanas profesionālā vidusskola (“BEAUTY SCHOOL”, skaistumkopšanas profesionālā vidusskola (“BEAUTY SCHOOL”, skaistumkopšanas profesionālā vidusskola (D1D1D1D1))))    
11.0011.0011.0011.00––––20.0020.0020.0020.00                “Ainhoa” un “Alveola” produkcijas tirdzniecība“Ainhoa” un “Alveola” produkcijas tirdzniecība“Ainhoa” un “Alveola” produkcijas tirdzniecība“Ainhoa” un “Alveola” produkcijas tirdzniecība    

Vada: Diāna Tolstika 
11.0011.0011.0011.00––––20.0020.0020.0020.00                MeikapaMeikapaMeikapaMeikapa    meistarklases ar “MaqPro” kosmētikumeistarklases ar “MaqPro” kosmētikumeistarklases ar “MaqPro” kosmētikumeistarklases ar “MaqPro” kosmētiku    

Vada: Anna Zīriņa 
11.0011.0011.0011.00––––20.0020.0020.0020.00                Kosmētiskās masāžas sejai un ķermenimKosmētiskās masāžas sejai un ķermenimKosmētiskās masāžas sejai un ķermenimKosmētiskās masāžas sejai un ķermenim    

Vada: Iveta Opmane 
11.0011.0011.0011.00––––20.0020.0020.0020.00                Skaistuma pārvērtību hronoloģijaSkaistuma pārvērtību hronoloģijaSkaistuma pārvērtību hronoloģijaSkaistuma pārvērtību hronoloģija    

Vada: Anna Protko 
11.0011.0011.0011.00––––20.0020.0020.0020.00                Vakara un dienas grima izmēģināšanaVakara un dienas grima izmēģināšanaVakara un dienas grima izmēģināšanaVakara un dienas grima izmēģināšana    

Vada: Anna Zīriņa 



11.0011.0011.0011.00––––20.0020.0020.0020.00                Mūsu darbinieki Mūsu darbinieki Mūsu darbinieki Mūsu darbinieki iepazīstinās ar skiepazīstinās ar skiepazīstinās ar skiepazīstinās ar skolas izglītības programmām, olas izglītības programmām, olas izglītības programmām, olas izglītības programmām, dažādām dažādām dažādām dažādām 
aktivitātēmaktivitātēmaktivitātēmaktivitātēm    un sniegs atbildes uz jautājumiemun sniegs atbildes uz jautājumiemun sniegs atbildes uz jautājumiemun sniegs atbildes uz jautājumiem    
Vada: Diāna Tolstika, Inga Lokmane 

    
    
“HEMA GRUPA”, SIA (“HEMA GRUPA”, SIA (“HEMA GRUPA”, SIA (“HEMA GRUPA”, SIA (B10 / C9B10 / C9B10 / C9B10 / C9))))    
11.0011.0011.0011.00––––20.0020.0020.0020.00                “Peel“Peel“Peel“Peeling PRX ing PRX ing PRX ing PRX ––––    T33”, “Fillervit”, “Yvoire”T33”, “Fillervit”, “Yvoire”T33”, “Fillervit”, “Yvoire”T33”, “Fillervit”, “Yvoire”    produkcijas prezentācija, produkcijas prezentācija, produkcijas prezentācija, produkcijas prezentācija, 

demonstrācijasdemonstrācijasdemonstrācijasdemonstrācijas. . . . Kosmētikas “Kosmētikas “Kosmētikas “Kosmētikas “ȆȆȆȆtre Belle” un “Vyon” prezentācijatre Belle” un “Vyon” prezentācijatre Belle” un “Vyon” prezentācijatre Belle” un “Vyon” prezentācija    
Vada: Feruza Aļimova (Maskava, Krievija), Olga Leitāne (Latvija) 

 
 
“INFO FARM”, SIA (“INFO FARM”, SIA (“INFO FARM”, SIA (“INFO FARM”, SIA (G29G29G29G29    / H24/ H24/ H24/ H24))))    
10.0010.0010.0010.00––––12.0012.0012.0012.00                TēmaTēmaTēmaTēma    “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par 

bezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimenei    
Vada: Olga Morozova 

13.0013.0013.0013.00––––15.0015.0015.0015.00                TēmaTēmaTēmaTēma    “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par 
bezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimenei    
Vada: Olga Morozova 

    
    
“MERAKI.LV”, SIA (“MERAKI.LV”, SIA (“MERAKI.LV”, SIA (“MERAKI.LV”, SIA (F9F9F9F9))))    
13.0013.0013.0013.00    Kā izvēlēties pareizos materiālus skropstu pieaudzēšanai? To atlase un Kā izvēlēties pareizos materiālus skropstu pieaudzēšanai? To atlase un Kā izvēlēties pareizos materiālus skropstu pieaudzēšanai? To atlase un Kā izvēlēties pareizos materiālus skropstu pieaudzēšanai? To atlase un 

salīdzināšanasalīdzināšanasalīdzināšanasalīdzināšana    
Vada: Terēze Gāliņa 

    
“PERMANENT MASTER”, SIA (“PERMANENT MASTER”, SIA (“PERMANENT MASTER”, SIA (“PERMANENT MASTER”, SIA (D20D20D20D20))))    
15.0015.0015.0015.00    Seminārs Seminārs Seminārs Seminārs ––––    uzacu krāsošana ar hennuuzacu krāsošana ar hennuuzacu krāsošana ar hennuuzacu krāsošana ar hennu    

Vada: Natālija Krastiņa 
    
“PRO COSMETICS”, SIA (“PRO COSMETICS”, SIA (“PRO COSMETICS”, SIA (“PRO COSMETICS”, SIA (C14 / D15C14 / D15C14 / D15C14 / D15))))    
12.0012.0012.0012.00––––12.3012.3012.3012.30                “Roxy Pr“Roxy Pr“Roxy Pr“Roxy Pro” cukura epilācijas demonstrēšo” cukura epilācijas demonstrēšo” cukura epilācijas demonstrēšo” cukura epilācijas demonstrēšana ana ana ana     

Vada: Inese Rudusāne 
13.0013.0013.0013.00––––13.3013.3013.3013.30                BeztrokšņaBeztrokšņaBeztrokšņaBeztrokšņa    ausu caurduršanas ausu caurduršanas ausu caurduršanas ausu caurduršanas sistēmasistēmasistēmasistēma    “Inverness” “Inverness” “Inverness” “Inverness”     

Vada: Irina Bušnaja 
14.0014.0014.0014.00––––14.3014.3014.3014.30                Vaksācija ar plēves vaskuVaksācija ar plēves vaskuVaksācija ar plēves vaskuVaksācija ar plēves vasku    “Depilè“Depilè“Depilè“Depilève Academy” ve Academy” ve Academy” ve Academy”     

Vada: Inese Rudusāne 
15.0015.0015.0015.00––––15.3015.3015.3015.30                “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija     

Vada: Dzidra Ziemele 
16.0016.0016.0016.00––––16.3016.3016.3016.30                “Roxy Pr“Roxy Pr“Roxy Pr“Roxy Pro” cukura epilācijas demonstrēšo” cukura epilācijas demonstrēšo” cukura epilācijas demonstrēšo” cukura epilācijas demonstrēšana ana ana ana     

Vada: Inese Rudusāne 
17.0017.0017.0017.00––––17.3017.3017.3017.30                Beztrokšņa ausu caurduršanas sistēma “Inverness”Beztrokšņa ausu caurduršanas sistēma “Inverness”Beztrokšņa ausu caurduršanas sistēma “Inverness”Beztrokšņa ausu caurduršanas sistēma “Inverness”    

Vada: Irina Bušnaja 
18.0018.0018.0018.00––––18.3018.3018.3018.30                Vaksācija ar plēves vasku “Vaksācija ar plēves vasku “Vaksācija ar plēves vasku “Vaksācija ar plēves vasku “Depilève Depilève Depilève Depilève     Academy” Academy” Academy” Academy”     

Vada: Inese Rudusāne 
19.0019.0019.0019.00––––19.3019.3019.3019.30                “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija     

Vada: Dzidra Ziemele 
    



“PROMINENCE”, SIA (“PROMINENCE”, SIA (“PROMINENCE”, SIA (“PROMINENCE”, SIA (A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27))))    
11.3011.3011.3011.30    Nagu dizains aNagu dizains aNagu dizains aNagu dizains aerogrāfijas erogrāfijas erogrāfijas erogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”tehnikā ar “AIRnails”tehnikā ar “AIRnails”tehnikā ar “AIRnails”, paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, 

idejas, padomiidejas, padomiidejas, padomiidejas, padomi    
Vada: Jeļena Borjaka 

12.0012.0012.0012.00    “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma ––––    1 pudelīte1 pudelīte1 pudelīte1 pudelīte,,,,    7 risinājumi, paraugdemonstrējumi, 7 risinājumi, paraugdemonstrējumi, 7 risinājumi, paraugdemonstrējumi, 7 risinājumi, paraugdemonstrējumi, 
idejas, padomiidejas, padomiidejas, padomiidejas, padomi    
Vada: Olga Zeltiņa 

12.3012.3012.3012.30    Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz nagiem,Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz nagiem,Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz nagiem,Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz nagiem,    
paraugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomi    
Vada: Tatjana Budkāne 

13.0013.0013.0013.00    Rudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomiRudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomiRudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomiRudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi    
Vada: Kristīne Vindela 

13.3013.3013.3013.30        “Moyra”“Moyra”“Moyra”“Moyra”    zīmogu mākslazīmogu mākslazīmogu mākslazīmogu māksla, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi    
Vada: Viktorija Novika 

14.0014.0014.0014.00    Nagu dizaNagu dizaNagu dizaNagu dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”ins aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”ins aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”ins aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”, paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, 
idejas, padomiidejas, padomiidejas, padomiidejas, padomi    
Vada: Jeļena Borjaka 

14.3014.3014.3014.30    “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma ––––    1 pudelīte1 pudelīte1 pudelīte1 pudelīte,,,,    7 risinājumi7 risinājumi7 risinājumi7 risinājumi, paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, 
idejas, padomiidejas, padomiidejas, padomiidejas, padomi    
Vada: Olga Zeltiņa 

15.0015.0015.0015.00    Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz naKā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz naKā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz naKā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz nagiem, giem, giem, giem, 
paraugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomi    
Vada: Tatjana Budkāne 

15.3015.3015.3015.30    Rudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomiRudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomiRudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomiRudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi    
Vada: Kristīne Vindela 

16.0016.0016.0016.00    “Moyra”“Moyra”“Moyra”“Moyra”    zīmogu mākslazīmogu mākslazīmogu mākslazīmogu māksla, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi    
Vada: Viktorija Novika 

    
“RED “RED “RED “RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (A22 / B21A22 / B21A22 / B21A22 / B21))))    
12.0012.0012.0012.00    Nagu modelēšanas sistēma Nagu modelēšanas sistēma Nagu modelēšanas sistēma Nagu modelēšanas sistēma “Grand Nails”“Grand Nails”“Grand Nails”“Grand Nails”    ––––    trīsfāžu sistēmas trīsfāžu sistēmas trīsfāžu sistēmas trīsfāžu sistēmas 

priekšrocības un kvalitāte. Vienfāžu priekšrocības un kvalitāte. Vienfāžu priekšrocības un kvalitāte. Vienfāžu priekšrocības un kvalitāte. Vienfāžu sistēmas veidi un priekšrocībassistēmas veidi un priekšrocībassistēmas veidi un priekšrocībassistēmas veidi un priekšrocības    
Vada: O. Dubcova 

14.0014.0014.0014.00    Gela Gela Gela Gela “Grand” “Grand” “Grand” “Grand” priekšrocības priekšrocības priekšrocības priekšrocības nagu nagu nagu nagu dizainā. Sezonas aktuālie dizaini dizainā. Sezonas aktuālie dizaini dizainā. Sezonas aktuālie dizaini dizainā. Sezonas aktuālie dizaini 
(rudens un Ziemassvētku motīvi, (rudens un Ziemassvētku motīvi, (rudens un Ziemassvētku motīvi, (rudens un Ziemassvētku motīvi, Tiffany style)Tiffany style)Tiffany style)Tiffany style)    
Vada: T. Žurina    

16.0016.0016.0016.00    AparātAparātAparātAparāttehnika kutiktehnika kutiktehnika kutiktehnika kutikulas apstrādei, unikālas frēzesulas apstrādei, unikālas frēzesulas apstrādei, unikālas frēzesulas apstrādei, unikālas frēzes    
Vada: J. Sidaroviča    

    
“SLA PARIS LV” (“SLA PARIS LV” (“SLA PARIS LV” (“SLA PARIS LV” (E22E22E22E22))))    
15.0015.0015.0015.00    Dienas Dienas Dienas Dienas meikapameikapameikapameikapa    dabiskādabiskādabiskādabiskā    toņu gammatoņu gammatoņu gammatoņu gamma    
  Vada: Dace Petrovska 
    
“TOP COSMETICS”, SIA (“TOP COSMETICS”, SIA (“TOP COSMETICS”, SIA (“TOP COSMETICS”, SIA (C18 / D19C18 / D19C18 / D19C18 / D19))))    
11.3011.3011.3011.30    ““““BioPhyto” produktu sērijas prezentācijaBioPhyto” produktu sērijas prezentācijaBioPhyto” produktu sērijas prezentācijaBioPhyto” produktu sērijas prezentācija    
  Vada: ārste kosmētiķe Olga Konoņenko 
12.3012.3012.3012.30    “Comodex” produktu sērijas prezentācija“Comodex” produktu sērijas prezentācija“Comodex” produktu sērijas prezentācija“Comodex” produktu sērijas prezentācija    
  Vada: ārste kosmētiķe Marina Lekomceva 



14.3014.3014.3014.30    “Château de Beauté” produktu s“Château de Beauté” produktu s“Château de Beauté” produktu s“Château de Beauté” produktu sērijas prezentācijaērijas prezentācijaērijas prezentācijaērijas prezentācija    
  Vada: ārste kosmētiķe Olga Konoņenko 
16.3016.3016.3016.30    “Fluoroxygen +C” produktu sērijas prezentācija“Fluoroxygen +C” produktu sērijas prezentācija“Fluoroxygen +C” produktu sērijas prezentācija“Fluoroxygen +C” produktu sērijas prezentācija    
  Vada: ārste kosmētiķe Marina Lekomceva 
18.3018.3018.3018.30    “Forever Young” produktu sērijas prezentācija“Forever Young” produktu sērijas prezentācija“Forever Young” produktu sērijas prezentācija“Forever Young” produktu sērijas prezentācija    
 Vada: ārste kosmētiķe Olga Konoņenko 
    
“VARIO” (“VARIO” (“VARIO” (“VARIO” (D6 / E6D6 / E6D6 / E6D6 / E6))))    
11.0011.0011.0011.00––––12.0012.0012.0012.00    ““““LPG Cellu M6 Alliance” iekārtLPG Cellu M6 Alliance” iekārtLPG Cellu M6 Alliance” iekārtLPG Cellu M6 Alliance” iekārtasasasas    prezentācijaprezentācijaprezentācijaprezentācija    
  Vada: Alisa Samodelkina 
12.0012.0012.0012.00––––13.0013.0013.0013.00    ““““HIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācija    
  Vada: Diāna Vinogradova 
13.0013.0013.0013.00––––14.0014.0014.0014.00    ““““HIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācija    
  Vada: Diāna Vinogradova 
14.0014.0014.0014.00––––15.0015.0015.0015.00    ““““LPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācija    
  Vada: Anna Lajevska 
15.0015.0015.0015.00––––16.0016.0016.0016.00    ““““LPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācija    
  Vada: Anna Lajevska    
16.0016.0016.0016.00––––17.0017.0017.0017.00    ““““HIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācija    
  Vada: Diāna Vinogradova 
17.0017.0017.0017.00––––18.0018.0018.0018.00    ““““HIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācija    
  Vada: Diāna Vinogradova 
18.0018.0018.0018.00––––19.0019.0019.0019.00    ““““FusioMed Cryo Lipo SculptFusioMed Cryo Lipo SculptFusioMed Cryo Lipo SculptFusioMed Cryo Lipo Sculpt””””    (“BIOTEC”, (“BIOTEC”, (“BIOTEC”, (“BIOTEC”, Itālija) Itālija) Itālija) Itālija) iekārtas prezentācijaiekārtas prezentācijaiekārtas prezentācijaiekārtas prezentācija    
  Vada: Alisa Samodelkina 
19.0019.0019.0019.00––––20.0020.0020.0020.00    ““““FusioMed Cryo Lipo SculptFusioMed Cryo Lipo SculptFusioMed Cryo Lipo SculptFusioMed Cryo Lipo Sculpt””””    (“BIOTEC”, (“BIOTEC”, (“BIOTEC”, (“BIOTEC”, Itālija) iekārtas Itālija) iekārtas Itālija) iekārtas Itālija) iekārtas prezentācijaprezentācijaprezentācijaprezentācija    
  Vada: Alisa Samodelkina 
        
““““VIVA KLAPPVIVA KLAPPVIVA KLAPPVIVA KLAPP””””    ((((E11E11E11E11))))    
11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00    ““““ClemathisClemathisClemathisClemathis””””    un un un un ““““Vilight BeautyVilight BeautyVilight BeautyVilight Beauty””””    kosmētikas prezentācija. kosmētikas prezentācija. kosmētikas prezentācija. kosmētikas prezentācija. Procedūru Procedūru Procedūru Procedūru 

demonstrācijademonstrācijademonstrācijademonstrācija 
11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00    Profesionālo pīlingu prezentācija. Vairāku pīlingu izmantošana vienā Profesionālo pīlingu prezentācija. Vairāku pīlingu izmantošana vienā Profesionālo pīlingu prezentācija. Vairāku pīlingu izmantošana vienā Profesionālo pīlingu prezentācija. Vairāku pīlingu izmantošana vienā 

procedūrāprocedūrāprocedūrāprocedūrā    ––––    individuāla pieeja ikvienam klindividuāla pieeja ikvienam klindividuāla pieeja ikvienam klindividuāla pieeja ikvienam klientam. Procedūru ientam. Procedūru ientam. Procedūru ientam. Procedūru 
demonstrācijademonstrācijademonstrācijademonstrācija    

13.0013.0013.0013.00––––14.0014.0014.0014.00    Jaunā aparāta Jaunā aparāta Jaunā aparāta Jaunā aparāta ““““Onda AcusticaOnda AcusticaOnda AcusticaOnda Acustica””””    prezenprezenprezenprezentācija tācija tācija tācija ––––    moderna, efektīva moderna, efektīva moderna, efektīva moderna, efektīva 
metode ādas ārstēšanā un atjaunošanāmetode ādas ārstēšanā un atjaunošanāmetode ādas ārstēšanā un atjaunošanāmetode ādas ārstēšanā un atjaunošanā. Serumi un geli . Serumi un geli . Serumi un geli . Serumi un geli 
aparātaparātaparātaparātkosmetoloģijākosmetoloģijākosmetoloģijākosmetoloģijā    

    
    

4444. novembris. novembris. novembris. novembris    
    
“AMWAY” (“AMWAY” (“AMWAY” (“AMWAY” (E27 / F30E27 / F30E27 / F30E27 / F30))))    
13.0013.0013.0013.00    MeikapaMeikapaMeikapaMeikapa    meistarklase izstādes apmeklētājiemmeistarklase izstādes apmeklētājiemmeistarklase izstādes apmeklētājiemmeistarklase izstādes apmeklētājiem    

Vada: “Amway” uzņēmuma īpašnieki 
15.0015.0015.0015.00    Facebook / pašfoto konkurss par Facebook / pašfoto konkurss par Facebook / pašfoto konkurss par Facebook / pašfoto konkurss par ““““AmwayAmwayAmwayAmway””””    ar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiem    

Vada: “Amway” uzņēmuma īpašnieki     
17.0017.0017.0017.00    Facebook / pašfoto konkurss par Facebook / pašfoto konkurss par Facebook / pašfoto konkurss par Facebook / pašfoto konkurss par ““““AmwayAmwayAmwayAmway””””    ar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiem    

Vada: “Amway” uzņēmuma īpašnieki 



19.0019.0019.0019.00    Facebook / pašfoto konkurss par Facebook / pašfoto konkurss par Facebook / pašfoto konkurss par Facebook / pašfoto konkurss par ““““AmwayAmwayAmwayAmway””””    ar balvām uzvarētājiem ar balvām uzvarētājiem ar balvām uzvarētājiem ar balvām uzvarētājiem  
Vada: “Amway” uzņēmuma īpašnieki 

 
“AESTHETIC EVOLUTION BALTIC”, SIA (“AESTHETIC EVOLUTION BALTIC”, SIA (“AESTHETIC EVOLUTION BALTIC”, SIA (“AESTHETIC EVOLUTION BALTIC”, SIA (D5D5D5D5) ) ) )     
11.0011.0011.0011.00    Mandeļskābes un citu skābju kopiedarbība uz problemātisku ādu. Mandeļskābes un citu skābju kopiedarbība uz problemātisku ādu. Mandeļskābes un citu skābju kopiedarbība uz problemātisku ādu. Mandeļskābes un citu skābju kopiedarbība uz problemātisku ādu. 

Procedūras Procedūras Procedūras Procedūras protokols, norādījumi kombinētas un taukainas ādas, kā arī protokols, norādījumi kombinētas un taukainas ādas, kā arī protokols, norādījumi kombinētas un taukainas ādas, kā arī protokols, norādījumi kombinētas un taukainas ādas, kā arī 
problemātiskas 2problemātiskas 2problemātiskas 2problemātiskas 2....––––4.4.4.4.    pakāpes aknes kopšanai mājapakāpes aknes kopšanai mājapakāpes aknes kopšanai mājapakāpes aknes kopšanai mājassss    apstākļosapstākļosapstākļosapstākļos    
Vada: dermatokosmetoloģe Jekaterina Nečunajeva, uzņēmuma “WDR” 
(Itālija) sertificēta trenere, SIA “Jevropeiskij standart kosmetologii” 
vadītāja, SIA “Aesthetic Evolution Baltic” partnere 

13.0013.0013.0013.00    Pīlingu ar pHPīlingu ar pHPīlingu ar pHPīlingu ar pH    zemzemzemzem    1 kombinācija vienā procedūrā sociāli aktīviem 1 kombinācija vienā procedūrā sociāli aktīviem 1 kombinācija vienā procedūrā sociāli aktīviem 1 kombinācija vienā procedūrā sociāli aktīviem 
klientiem. Pēcpiņņu un pigmentācijas ārstēšanas procedūru protokolu klientiem. Pēcpiņņu un pigmentācijas ārstēšanas procedūru protokolu klientiem. Pēcpiņņu un pigmentācijas ārstēšanas procedūru protokolu klientiem. Pēcpiņņu un pigmentācijas ārstēšanas procedūru protokolu 
nodrošināšananodrošināšananodrošināšananodrošināšana    
Vada: dermatokosmetoloģe Jekaterina Nečunajeva, uzņēmuma “WDR” 
(Itālija) sertificēta trenere, SIA “Jevropeiskij standart kosmetologii” 
vadītāja, SIA “Aesthetic Evolution Baltic” partnere 

15.0015.0015.0015.00    Īpatnības darbā ar hiperjutīgu ādu, Īpatnības darbā ar hiperjutīgu ādu, Īpatnības darbā ar hiperjutīgu ādu, Īpatnības darbā ar hiperjutīgu ādu, lietojotlietojotlietojotlietojot    ķīmiskos pīlingus uz ķīmiskos pīlingus uz ķīmiskos pīlingus uz ķīmiskos pīlingus uz 
mandeļskābes bāzes ar pHmandeļskābes bāzes ar pHmandeļskābes bāzes ar pHmandeļskābes bāzes ar pH    zemzemzemzem    1111    
Vada: dermatokosmetoloģe Jekaterina Nečunajeva, uzņēmuma “WDR” 
(Itālija) sertificēta trenere, SIA “Jevropeiskij standart kosmetologii” 
vadītāja, SIA “Aesthetic Evolution Baltic” partnere 

16.3016.3016.3016.30    Pašregulācija, īpatnības darbā ar taukainu, problemātisku un kombinētu Pašregulācija, īpatnības darbā ar taukainu, problemātisku un kombinētu Pašregulācija, īpatnības darbā ar taukainu, problemātisku un kombinētu Pašregulācija, īpatnības darbā ar taukainu, problemātisku un kombinētu 
ādu. Tīrīādu. Tīrīādu. Tīrīādu. Tīrīššššanas procedūras apvienošana ar “anas procedūras apvienošana ar “anas procedūras apvienošana ar “anas procedūras apvienošana ar “WDR” ķīmisko pīlingu kursuWDR” ķīmisko pīlingu kursuWDR” ķīmisko pīlingu kursuWDR” ķīmisko pīlingu kursu    
Vada: dermatokosmetoloģe Jekaterina Nečunajeva, uzņēmuma “WDR” 
(Itālija) sertificēta trenere, SIA “Jevropeiskij standart kosmetologii” 
vadītāja, SIA “Aesthetic Evolution Baltic” partnere 

 
““““AAAAEEEESSSSTTTTHETAHETAHETAHETA””””, UAB (, UAB (, UAB (, UAB (DDDD31313131))))    
12.0012.0012.0012.00    “Xpert / meso“Xpert / meso“Xpert / meso“Xpert / meso----pen” mezoterapijapen” mezoterapijapen” mezoterapijapen” mezoterapija    

Vada: Lina Varvarovska (Lina Varvarovskaya) 
14.0014.0014.0014.00    “Power infuse” tehnoloģija. Skābekļa procedūra“Power infuse” tehnoloģija. Skābekļa procedūra“Power infuse” tehnoloģija. Skābekļa procedūra“Power infuse” tehnoloģija. Skābekļa procedūra    

Vada: Lina Varvarovska (Lina Varvarovskaya) 
16.0016.0016.0016.00    Neinvazīva karboksiterapijaNeinvazīva karboksiterapijaNeinvazīva karboksiterapijaNeinvazīva karboksiterapija    

Vada: Lina Varvarovska (Lina Varvarovskaya) 
 
“DALIKE”, UAB (“DALIKE”, UAB (“DALIKE”, UAB (“DALIKE”, UAB (F16F16F16F16))))    
11.0011.0011.0011.00    Ādas kopšĀdas kopšĀdas kopšĀdas kopšanas procedūra ar sildošo termoanas procedūra ar sildošo termoanas procedūra ar sildošo termoanas procedūra ar sildošo termomaskumaskumaskumasku    

Vada: estētiķe trenere Rasa Trumpickiene (Rasa Trumpickiene) 
14.0014.0014.0014.00    Ādas kopšanas procedūra ar skābju un alginātu piparmētru maskuĀdas kopšanas procedūra ar skābju un alginātu piparmētru maskuĀdas kopšanas procedūra ar skābju un alginātu piparmētru maskuĀdas kopšanas procedūra ar skābju un alginātu piparmētru masku    

Vada: estētiķe trenere Rasa Trumpickiene (Rasa Trumpickiene) 
17.0017.0017.0017.00    Ādas kopšanas procedūra ar melno skābekļa maskuĀdas kopšanas procedūra ar melno skābekļa maskuĀdas kopšanas procedūra ar melno skābekļa maskuĀdas kopšanas procedūra ar melno skābekļa masku    

Vada: estētiķe trenere Rasa Trumpickiene (Rasa Trumpickiene) 
19.0019.0019.0019.00        “Ricawax”“Ricawax”“Ricawax”“Ricawax”    jaunumijaunumijaunumijaunumi    

Vada: estētiķe trenere Rasa Trumpickiene (Rasa Trumpickiene) 
 
 
““““DIALINADIALINADIALINADIALINA””””, SIA (, SIA (, SIA (, SIA (F11F11F11F11))))    



12.0012.0012.0012.00––––14.0014.0014.0014.00    Taukainas un problemātiskas ādas saudzīga attīrīšana ar ultraskaņas Taukainas un problemātiskas ādas saudzīga attīrīšana ar ultraskaņas Taukainas un problemātiskas ādas saudzīga attīrīšana ar ultraskaņas Taukainas un problemātiskas ādas saudzīga attīrīšana ar ultraskaņas 
metodi un profesionālo metodi un profesionālo metodi un profesionālo metodi un profesionālo ““““GeltekGeltekGeltekGeltek””””    kosmētikukosmētikukosmētikukosmētiku    
Vada: ārste dermatokosmetoloģe, fizioterapeite, mācību centra 
“Geltek-Medika” sertificēta trenere metodiķe Jegorova Irina 
Viktorovna    

15.0015.0015.0015.00––––17.0017.0017.0017.00    NeinNeinNeinNeinvazīvāvazīvāvazīvāvazīvā    mezoterapija (elektroporācija) praktizējoša kosmetologa mezoterapija (elektroporācija) praktizējoša kosmetologa mezoterapija (elektroporācija) praktizējoša kosmetologa mezoterapija (elektroporācija) praktizējoša kosmetologa 
izpildījumāizpildījumāizpildījumāizpildījumā    
Vada: ārste dermatokosmetoloģe, fizioterapeite, mācību centra 
“Geltek-Medika” sertificēta trenere metodiķe Jegorova Irina 
Viktorovna    

    
“BEAUTY “BEAUTY “BEAUTY “BEAUTY SCHOOL”, skaistumkopšanas profesionālā vidusskola (SCHOOL”, skaistumkopšanas profesionālā vidusskola (SCHOOL”, skaistumkopšanas profesionālā vidusskola (SCHOOL”, skaistumkopšanas profesionālā vidusskola (D1D1D1D1))))    
11.0011.0011.0011.00––––20.0020.0020.0020.00                “Ainhoa” un “Alveola” produkcijas tirdzniecība“Ainhoa” un “Alveola” produkcijas tirdzniecība“Ainhoa” un “Alveola” produkcijas tirdzniecība“Ainhoa” un “Alveola” produkcijas tirdzniecība    

Vada: Diāna Tolstika 
11.0011.0011.0011.00––––20.0020.0020.0020.00                MeikapaMeikapaMeikapaMeikapa    meistarklases ar “MaqPro” kosmētikumeistarklases ar “MaqPro” kosmētikumeistarklases ar “MaqPro” kosmētikumeistarklases ar “MaqPro” kosmētiku    

Vada: Anna Zīriņa 
11.0011.0011.0011.00––––20.0020.0020.0020.00                Kosmētiskās masāžas sejai Kosmētiskās masāžas sejai Kosmētiskās masāžas sejai Kosmētiskās masāžas sejai un ķermenimun ķermenimun ķermenimun ķermenim    

Vada: Iveta Opmane 
11.0011.0011.0011.00––––20.0020.0020.0020.00                Skaistuma pārvērtību hronoloģijaSkaistuma pārvērtību hronoloģijaSkaistuma pārvērtību hronoloģijaSkaistuma pārvērtību hronoloģija    

Vada: Anna Protko 
11.0011.0011.0011.00––––20.0020.0020.0020.00                Vakara un dienas grima izmēģināšanaVakara un dienas grima izmēģināšanaVakara un dienas grima izmēģināšanaVakara un dienas grima izmēģināšana    

Vada: Anna Zīriņa 
11.0011.0011.0011.00––––20.0020.0020.0020.00                Mūsu darbiniekiMūsu darbiniekiMūsu darbiniekiMūsu darbinieki    iepazīstinās ar skolas izglītības programmām, iepazīstinās ar skolas izglītības programmām, iepazīstinās ar skolas izglītības programmām, iepazīstinās ar skolas izglītības programmām, dažādām dažādām dažādām dažādām 

aktivaktivaktivaktivitātēmitātēmitātēmitātēm    un sniegs atbildes uz jautājumiemun sniegs atbildes uz jautājumiemun sniegs atbildes uz jautājumiemun sniegs atbildes uz jautājumiem    
Vada: Diāna Tolstika, Inga Lokmane 

    
“HEMA GRUPA”, SIA (“HEMA GRUPA”, SIA (“HEMA GRUPA”, SIA (“HEMA GRUPA”, SIA (B10 / C9B10 / C9B10 / C9B10 / C9))))    
11.0011.0011.0011.00––––20.0020.0020.0020.00                “Pee“Pee“Pee“Peeling PRX ling PRX ling PRX ling PRX ––––    T33”, “Fillervit”, “Yvoire” produkcT33”, “Fillervit”, “Yvoire” produkcT33”, “Fillervit”, “Yvoire” produkcT33”, “Fillervit”, “Yvoire” produkcijas prezentācijaijas prezentācijaijas prezentācijaijas prezentācija    un un un un 

demonstrācijademonstrācijademonstrācijademonstrācija. Kosmētikas “. Kosmētikas “. Kosmētikas “. Kosmētikas “ȆȆȆȆtre Belle” un “Vyon” prezentācijatre Belle” un “Vyon” prezentācijatre Belle” un “Vyon” prezentācijatre Belle” un “Vyon” prezentācija    
Vada: Feruza Aļimova (Maskava, Krievija), Olga Leitāne (Latvija) 

    
“INFO FARM”, SIA (“INFO FARM”, SIA (“INFO FARM”, SIA (“INFO FARM”, SIA (G29 / H24G29 / H24G29 / H24G29 / H24))))    
10.0010.0010.0010.00––––12.0012.0012.0012.00                TēmaTēmaTēmaTēma    “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par 

bezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimenei    
Vada: Olga Morozova 

13.0013.0013.0013.00––––15.0015.0015.0015.00                TēmaTēmaTēmaTēma    “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par 
bezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimenei    
Vada: Olga Morozova 

    
“MERAKI.LV”, SIA (“MERAKI.LV”, SIA (“MERAKI.LV”, SIA (“MERAKI.LV”, SIA (F9F9F9F9))))    
13.0013.0013.0013.00    Kā izvēlēties pareizos materiālus skropstu pieaudzēšanai? To atlase un Kā izvēlēties pareizos materiālus skropstu pieaudzēšanai? To atlase un Kā izvēlēties pareizos materiālus skropstu pieaudzēšanai? To atlase un Kā izvēlēties pareizos materiālus skropstu pieaudzēšanai? To atlase un 

salīdzināšanasalīdzināšanasalīdzināšanasalīdzināšana    
Vada: Terēze Gāliņa 

    
    
    
“PERMANENT MASTER”, SIA (“PERMANENT MASTER”, SIA (“PERMANENT MASTER”, SIA (“PERMANENT MASTER”, SIA (D20D20D20D20))))    



11113333.00.00.00.00    Seminārs Seminārs Seminārs Seminārs ––––    uzacu krāsošana ar hennuuzacu krāsošana ar hennuuzacu krāsošana ar hennuuzacu krāsošana ar hennu    
Vada: Natālija Krastiņa 

    
    
“PRO COSMETICS”, SIA (“PRO COSMETICS”, SIA (“PRO COSMETICS”, SIA (“PRO COSMETICS”, SIA (C14 / D15C14 / D15C14 / D15C14 / D15))))    
12.0012.0012.0012.00––––12.3012.3012.3012.30                “Roxy Pro” cukura epilācijas “Roxy Pro” cukura epilācijas “Roxy Pro” cukura epilācijas “Roxy Pro” cukura epilācijas demonstrēšana demonstrēšana demonstrēšana demonstrēšana         

Vada: Inese Rudusāne 
13.0013.0013.0013.00––––13.3013.3013.3013.30                Beztrokšņa ausu caurduršanas Beztrokšņa ausu caurduršanas Beztrokšņa ausu caurduršanas Beztrokšņa ausu caurduršanas sistēmasistēmasistēmasistēma    “Inverness” “Inverness” “Inverness” “Inverness”     

Vada: Irina Bušnaja 
14.0014.0014.0014.00––––14.3014.3014.3014.30                Vaksācija ar plēves vasku “Vaksācija ar plēves vasku “Vaksācija ar plēves vasku “Vaksācija ar plēves vasku “Depilève Depilève Depilève Depilève     Academy” Academy” Academy” Academy”     

Vada: Inese Rudusāne 
15.0015.0015.0015.00––––15.3015.3015.3015.30                “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija     

Vada: Dzidra Ziemele 
16.0016.0016.0016.00––––16.3016.3016.3016.30                “Roxy Pro” cukura epilāc“Roxy Pro” cukura epilāc“Roxy Pro” cukura epilāc“Roxy Pro” cukura epilācijas ijas ijas ijas demonstrēšana demonstrēšana demonstrēšana demonstrēšana         

Vada: Inese Rudusāne 
17.0017.0017.0017.00––––17.3017.3017.3017.30                Beztrokšņa ausu caurduršanas sistēmaBeztrokšņa ausu caurduršanas sistēmaBeztrokšņa ausu caurduršanas sistēmaBeztrokšņa ausu caurduršanas sistēma    “Inverness” “Inverness” “Inverness” “Inverness”     

Vada: Irina Bušnaja 
18.0018.0018.0018.00––––18.3018.3018.3018.30                Vaksācija ar plēves vasku “Vaksācija ar plēves vasku “Vaksācija ar plēves vasku “Vaksācija ar plēves vasku “Depilève Depilève Depilève Depilève     Academy” Academy” Academy” Academy”     

Vada: Inese Rudusāne 
19.0019.0019.0019.00––––19.3019.3019.3019.30                “Stella” (Ungārija) masāžas bāz“Stella” (Ungārija) masāžas bāz“Stella” (Ungārija) masāžas bāz“Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija es produktu prezentācija es produktu prezentācija es produktu prezentācija     

Vada: Dzidra Ziemele 
 
 
“PROMINENCE”, SIA (“PROMINENCE”, SIA (“PROMINENCE”, SIA (“PROMINENCE”, SIA (A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27))))    
11.3011.3011.3011.30    Nagu dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”Nagu dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”Nagu dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”Nagu dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”, paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, 

idejas, padomiidejas, padomiidejas, padomiidejas, padomi    
Vada: Jeļena Borjaka 

12.0012.0012.0012.00    “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma ––––    1 pudelīte1 pudelīte1 pudelīte1 pudelīte,,,,    7 risinājumi, 7 risinājumi, 7 risinājumi, 7 risinājumi, paraugdemonstrējumi, paraugdemonstrējumi, paraugdemonstrējumi, paraugdemonstrējumi, 
idejas, padomiidejas, padomiidejas, padomiidejas, padomi    
Vada: Olga Zeltiņa 

12.3012.3012.3012.30    Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz nagiem, Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz nagiem, Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz nagiem, Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz nagiem, 
paraugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomi    
Vada: Tatjana Budkāne 

13.0013.0013.0013.00    Rudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomiRudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomiRudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomiRudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi    
Vada: Kristīne Vindela 

13.3013.3013.3013.30        “Moyra”“Moyra”“Moyra”“Moyra”    zīmogu mākslazīmogu mākslazīmogu mākslazīmogu māksla, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi    
Vada: Viktorija Novika 

11114444....00000000    Nagu dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”Nagu dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”Nagu dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”Nagu dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”, paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, 
idejas, padomiidejas, padomiidejas, padomiidejas, padomi    
Vada: Jeļena Borjaka 

11114444....33330000    “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma ––––    1 p1 p1 p1 pudelīteudelīteudelīteudelīte,,,,    7 risinājumi7 risinājumi7 risinājumi7 risinājumi, paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, 
idejas, padomiidejas, padomiidejas, padomiidejas, padomi    
Vada: Olga Zeltiņa 

11115555....00000000    Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz nagiem, Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz nagiem, Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz nagiem, Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz nagiem, 
paraugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomi    
Vada: Tatjana Budkāne 

11115555....33330000    Rudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, Rudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, Rudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, Rudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomipadomipadomipadomi    



Vada: Kristīne Vindela 
11116666....00000000    “Moyra” zīmogu māksla“Moyra” zīmogu māksla“Moyra” zīmogu māksla“Moyra” zīmogu māksla, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi    

Vada: Viktorija Novika 
 
    “RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (A22 / B21A22 / B21A22 / B21A22 / B21))))    
12.0012.0012.0012.00    Nagu modelēšanas sistēma Nagu modelēšanas sistēma Nagu modelēšanas sistēma Nagu modelēšanas sistēma ““““Grand NailsGrand NailsGrand NailsGrand Nails””””    ––––    trīsfāžu sistēmas trīsfāžu sistēmas trīsfāžu sistēmas trīsfāžu sistēmas 

priekšrocības un kvalitāte. Vienfāžu priekšrocības un kvalitāte. Vienfāžu priekšrocības un kvalitāte. Vienfāžu priekšrocības un kvalitāte. Vienfāžu sistēmas veidi un priekšrocībassistēmas veidi un priekšrocībassistēmas veidi un priekšrocībassistēmas veidi un priekšrocības    
Vada: O. Dubcova 

14.0014.0014.0014.00    AparātAparātAparātAparāttehnika kutiktehnika kutiktehnika kutiktehnika kutikulas apstrādei, unikālas frēzesulas apstrādei, unikālas frēzesulas apstrādei, unikālas frēzesulas apstrādei, unikālas frēzes    
Vada: J. Sidaroviča    

16.0016.0016.0016.00    Gela Gela Gela Gela ““““GrandGrandGrandGrand””””    priekšrocības dizainā. Sezonas aktuālie dizaini (rudens un priekšrocības dizainā. Sezonas aktuālie dizaini (rudens un priekšrocības dizainā. Sezonas aktuālie dizaini (rudens un priekšrocības dizainā. Sezonas aktuālie dizaini (rudens un 
Ziemassvētku motīvi, Ziemassvētku motīvi, Ziemassvētku motīvi, Ziemassvētku motīvi, Tiffany styleTiffany styleTiffany styleTiffany style))))    
Vada: T. Žurina    

    
“SLA PARIS LV” (“SLA PARIS LV” (“SLA PARIS LV” (“SLA PARIS LV” (E22E22E22E22))))    
11113333.00.00.00.00    Dūmakainā acu meikapaDūmakainā acu meikapaDūmakainā acu meikapaDūmakainā acu meikapa    vairāku toņu tehnika, mākslīgo skropstu vairāku toņu tehnika, mākslīgo skropstu vairāku toņu tehnika, mākslīgo skropstu vairāku toņu tehnika, mākslīgo skropstu 

pielīmēšanas tehnika, sejas modelēšanapielīmēšanas tehnika, sejas modelēšanapielīmēšanas tehnika, sejas modelēšanapielīmēšanas tehnika, sejas modelēšana    
  Vada: Ieva Puzāka 
    
““““TOP COSMETICSTOP COSMETICSTOP COSMETICSTOP COSMETICS””””, SIA (, SIA (, SIA (, SIA (C18 / D19C18 / D19C18 / D19C18 / D19))))    
11.3011.3011.3011.30    “Comodex” produktu sērijas prezentācija“Comodex” produktu sērijas prezentācija“Comodex” produktu sērijas prezentācija“Comodex” produktu sērijas prezentācija    
  Vada: ārste kosmētiķe Olga Konoņenko 
12.3012.3012.3012.30    “Fl“Fl“Fl“Fluuuuoroxygen +C” produktu sērijas prezentācijaoroxygen +C” produktu sērijas prezentācijaoroxygen +C” produktu sērijas prezentācijaoroxygen +C” produktu sērijas prezentācija    
  Vada: ārste kosmētiķe Olga Konoņenko 
14.3014.3014.3014.30    ““““BioPhyto” produktu sērijas BioPhyto” produktu sērijas BioPhyto” produktu sērijas BioPhyto” produktu sērijas prezentācijaprezentācijaprezentācijaprezentācija    
 Vada: ārste kosmētiķe Marina Lekomceva 
16.3016.3016.3016.30    ““““WishWishWishWish” produktu sērijas prezentācija” produktu sērijas prezentācija” produktu sērijas prezentācija” produktu sērijas prezentācija    
  Vada: ārste kosmētiķe Olga Konoņenko 
18.3018.3018.3018.30    ““““ComodexComodexComodexComodex” produktu sērijas prezentācija” produktu sērijas prezentācija” produktu sērijas prezentācija” produktu sērijas prezentācija    
 Vada: ārste kosmētiķe Marina Lekomceva 
 
“VARIO” (“VARIO” (“VARIO” (“VARIO” (D6 / E6D6 / E6D6 / E6D6 / E6))))    
11.0011.0011.0011.00––––12.0012.0012.0012.00    ““““LPG Cellu M6 Alliance” iekārtas prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtas prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtas prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtas prezentācija    
  Vada: Alisa Samodelkina  
12.0012.0012.0012.00––––13.0013.0013.0013.00    ““““HIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācija    
  Vada: Diāna Vinogradova  
13.0013.0013.0013.00––––14.0014.0014.0014.00    ““““HIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācija    
  Vada: Diāna Vinogradova  
14.0014.0014.0014.00––––15.0015.0015.0015.00    ““““LPG Cellu M6 AllianLPG Cellu M6 AllianLPG Cellu M6 AllianLPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācijace” iekārtu prezentācijace” iekārtu prezentācijace” iekārtu prezentācija    
  Vada: Alisa Samodelkina  
15.0015.0015.0015.00––––16.0016.0016.0016.00    ““““HIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācija    
  Vada: Diāna Vinogradova  
16.0016.0016.0016.00––––17.0017.0017.0017.00    ““““HIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācija    
  Vada: Diāna Vinogradova  
17.0017.0017.0017.00––––18.0018.0018.0018.00    ““““FusioMed Cryo Lipo SculptFusioMed Cryo Lipo SculptFusioMed Cryo Lipo SculptFusioMed Cryo Lipo Sculpt””””    (“BIOTEC”, (“BIOTEC”, (“BIOTEC”, (“BIOTEC”, Itālija) iekārtas prezentācijaItālija) iekārtas prezentācijaItālija) iekārtas prezentācijaItālija) iekārtas prezentācija    
  Vada: Alisa Samodelkina  
18.0018.0018.0018.00––––19.0019.0019.0019.00    ““““LPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācija    



  Vada: Inga Halutina 
19.0019.0019.0019.00––––20.0020.0020.0020.00    ““““FusioMed Cryo Lipo SculptFusioMed Cryo Lipo SculptFusioMed Cryo Lipo SculptFusioMed Cryo Lipo Sculpt””””    ((((““““BIOTECBIOTECBIOTECBIOTEC”, ”, ”, ”, Itālija)Itālija)Itālija)Itālija)    iekārtas prezentācijaiekārtas prezentācijaiekārtas prezentācijaiekārtas prezentācija    
  Vada: Inga Halutina 
 
““““VIVA KLAPPVIVA KLAPPVIVA KLAPPVIVA KLAPP””””    ((((E11E11E11E11))))    
11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00    ““““ClemathisClemathisClemathisClemathis””””    un un un un ““““Vilight BeautyVilight BeautyVilight BeautyVilight Beauty””””    kosmētikas prezentācija. Procedūru kosmētikas prezentācija. Procedūru kosmētikas prezentācija. Procedūru kosmētikas prezentācija. Procedūru 

demonstrdemonstrdemonstrdemonstrācijaācijaācijaācija    
11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00    Profesionālo pīlingu prezentācija. Dziļie, intensīvie pīlingi ilgstošai Profesionālo pīlingu prezentācija. Dziļie, intensīvie pīlingi ilgstošai Profesionālo pīlingu prezentācija. Dziļie, intensīvie pīlingi ilgstošai Profesionālo pīlingu prezentācija. Dziļie, intensīvie pīlingi ilgstošai 

atjaunoatjaunoatjaunoatjaunošanai. Procedūru demonstrācijašanai. Procedūru demonstrācijašanai. Procedūru demonstrācijašanai. Procedūru demonstrācija    
13.0013.0013.0013.00––––14.0014.0014.0014.00    Antioksidantu procedūrasAntioksidantu procedūrasAntioksidantu procedūrasAntioksidantu procedūras    pret novecopret novecopret novecopret novecošanos. Ieteikumi lietošanai mājašanos. Ieteikumi lietošanai mājašanos. Ieteikumi lietošanai mājašanos. Ieteikumi lietošanai mājassss    

apstākļosapstākļosapstākļosapstākļos. Produktu sērija . Produktu sērija . Produktu sērija . Produktu sērija ““““GraspoGraspoGraspoGraspo””””, kas satur resveratrolu no , kas satur resveratrolu no , kas satur resveratrolu no , kas satur resveratrolu no 
Valpoličellas sarkanajām vīnogām (Valpoličellas sarkanajām vīnogām (Valpoličellas sarkanajām vīnogām (Valpoličellas sarkanajām vīnogām (““““VILIGHT BEAUTYVILIGHT BEAUTYVILIGHT BEAUTYVILIGHT BEAUTY””””))))    

 
 

5555. novembris. novembris. novembris. novembris    
    

    
“AMWAY” (“AMWAY” (“AMWAY” (“AMWAY” (E27 / F30E27 / F30E27 / F30E27 / F30))))    
13.0013.0013.0013.00    MeikapaMeikapaMeikapaMeikapa    meistarklase izstādes apmeklētājiemmeistarklase izstādes apmeklētājiemmeistarklase izstādes apmeklētājiemmeistarklase izstādes apmeklētājiem    

Vada: “Amway” uzņēmuma īpašnieki 
15.0015.0015.0015.00    Facebook / pašfoto konkurss par Facebook / pašfoto konkurss par Facebook / pašfoto konkurss par Facebook / pašfoto konkurss par ““““AmwayAmwayAmwayAmway””””    ar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiem    

Vada: “Amway”uzņēmuma īpašnieki     
17.0017.0017.0017.00        Facebook / pašfoto konkurss par Facebook / pašfoto konkurss par Facebook / pašfoto konkurss par Facebook / pašfoto konkurss par “Amway”“Amway”“Amway”“Amway”ar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiemar balvām uzvarētājiem    

Vada: “Amway” uzņēmuma īpašnieki 
 
“AESTHETIC EVOLUTION “AESTHETIC EVOLUTION “AESTHETIC EVOLUTION “AESTHETIC EVOLUTION BALTIC”, SIA (BALTIC”, SIA (BALTIC”, SIA (BALTIC”, SIA (D5D5D5D5) ) ) )     
11.11.11.11.00000000    Injekcijas metodes kombinācijāInjekcijas metodes kombinācijāInjekcijas metodes kombinācijāInjekcijas metodes kombinācijā    ar ar ar ar “WDR”“WDR”“WDR”“WDR”    ķīmiskajiem pīlingiem ķīmiskajiem pīlingiem ķīmiskajiem pīlingiem ķīmiskajiem pīlingiem ––––    

protokoli. Pretnovecošanās procedūras protokoli. Pretnovecošanās procedūras protokoli. Pretnovecošanās procedūras protokoli. Pretnovecošanās procedūras salonāsalonāsalonāsalonā    un mājaun mājaun mājaun mājassss    apstākļosapstākļosapstākļosapstākļos    
Vada: dermatokosmetoloģe Jekaterina Nečunajeva, uzņēmuma “WDR” 
(Itālija) sertificēta trenere, SIA “Jevropeiskij standart kosmetologii” 
vadītāja, SIA “Aesthetic Evolution Baltic” partnere 

12.3012.3012.3012.30    “WDR”“WDR”“WDR”“WDR”    ķīmiskie pīlingi kombinācijāķīmiskie pīlingi kombinācijāķīmiskie pīlingi kombinācijāķīmiskie pīlingi kombinācijā    ar ar ar ar ādas ādas ādas ādas kopšanas procedūrām un kopšanas procedūrām un kopšanas procedūrām un kopšanas procedūrām un 
masāžas tehnikām masāžas tehnikām masāžas tehnikām masāžas tehnikām ––––    protokoliprotokoliprotokoliprotokoli    
Vada: dermatokosmetoloģe Jekaterina Nečunajeva, uzņēmuma “WDR” 
(Itālija) sertificēta trenere, SIA “Jevropeiskij standart kosmetologii” 
vadītāja, SIA “Aesthetic Evolution Baltic” partnere 

14.3014.3014.3014.30    “WDR”“WDR”“WDR”“WDR”    ķīmisko pīlingu ķīmisko pīlingu ķīmisko pīlingu ķīmisko pīlingu ieieieiedarbības galvenās īpatnības, priekšrocības un darbības galvenās īpatnības, priekšrocības un darbības galvenās īpatnības, priekšrocības un darbības galvenās īpatnības, priekšrocības un 
pamata protokoli ķermeņa kopšanas procedūrāmpamata protokoli ķermeņa kopšanas procedūrāmpamata protokoli ķermeņa kopšanas procedūrāmpamata protokoli ķermeņa kopšanas procedūrām    
Vada: dermatokosmetoloģe Jekaterina Nečunajeva, uzņēmuma “WDR” 
(Itālija) sertificēta trenere, SIA “Jevropeiskij standart kosmetologii” 
vadītāja, SIA “Aesthetic Evolution Baltic” partnere 

16.0016.0016.0016.00    “WDR”“WDR”“WDR”“WDR”    produktuproduktuproduktuproduktu    sērijassērijassērijassērijas    ādas kopšanai mājāsādas kopšanai mājāsādas kopšanai mājāsādas kopšanai mājās, , , , produktu izvēleproduktu izvēleproduktu izvēleproduktu izvēle    atbilstoši atbilstoši atbilstoši atbilstoši 
ķīmiskā pīlingaķīmiskā pīlingaķīmiskā pīlingaķīmiskā pīlinga    procedūraiprocedūraiprocedūraiprocedūrai    
Vada: dermatokosmetoloģe Jekaterina Nečunajeva, uzņēmuma “WDR” 
(Itālija) sertificēta trenere, SIA “Jevropeiskij standart kosmetologii” 
vadītāja, SIA “Aesthetic Evolution Baltic” partnere 

““““AAAAEEEESSSSTTTTHETAHETAHETAHETA””””, UAB (, UAB (, UAB (, UAB (DDDD31313131))))    



12.0012.0012.0012.00    ““““Xpert / Xpert / Xpert / Xpert / mesomesomesomeso----penpenpenpen””””    mezoterapijamezoterapijamezoterapijamezoterapija    
Vada: Lina Varvarovska (Lina Varvarovskaya) 

14.0014.0014.0014.00    ““““Power infusePower infusePower infusePower infuse””””    tehnoloģija. Skābekļa procedūratehnoloģija. Skābekļa procedūratehnoloģija. Skābekļa procedūratehnoloģija. Skābekļa procedūra    
Vada: Lina Varvarovska (Lina Varvarovskaya) 

16.0016.0016.0016.00    Neinvazīva karboksiterapijaNeinvazīva karboksiterapijaNeinvazīva karboksiterapijaNeinvazīva karboksiterapija    
Vada: Lina Varvarovska (Lina Varvarovskaya) 

 
“DALIKE”, UAB“DALIKE”, UAB“DALIKE”, UAB“DALIKE”, UAB    ((((F16F16F16F16))))    
11.0011.0011.0011.00    Ādas kopšanas procedūra ar skābju un alginātu piparmētru maskuĀdas kopšanas procedūra ar skābju un alginātu piparmētru maskuĀdas kopšanas procedūra ar skābju un alginātu piparmētru maskuĀdas kopšanas procedūra ar skābju un alginātu piparmētru masku    

Vada: estētiķe trenere Rasa Trumpickiene (Rasa Trumpickiene) 
13.3013.3013.3013.30    Ādas kopšanas procedūra ar melno skābekļa maskuĀdas kopšanas procedūra ar melno skābekļa maskuĀdas kopšanas procedūra ar melno skābekļa maskuĀdas kopšanas procedūra ar melno skābekļa masku    

Vada: estētiķe trenere Rasa Trumpickiene (Rasa Trumpickiene) 
19.0019.0019.0019.00    Ādas kopšĀdas kopšĀdas kopšĀdas kopšanas procedūra ar sildošo termoanas procedūra ar sildošo termoanas procedūra ar sildošo termoanas procedūra ar sildošo termomaskumaskumaskumasku    

Vada: estētiķe trenere Rasa Trumpickiene (Rasa Trumpickiene) 
 
““““DIALINADIALINADIALINADIALINA””””, SIA (, SIA (, SIA (, SIA (F11F11F11F11))))    
12.0012.0012.0012.00––––14.0014.0014.0014.00    PrPrPrPretetetetnovecošanasnovecošanasnovecošanasnovecošanas    programma ar programma ar programma ar programma ar ““““Jet PeelJet PeelJet PeelJet Peel””””    un un un un ““““Jet SprayJet SprayJet SprayJet Spray””””    metodi (gāzes metodi (gāzes metodi (gāzes metodi (gāzes 

šķīdušķīdušķīdušķīduma pīlinga procedūra un forēze)ma pīlinga procedūra un forēze)ma pīlinga procedūra un forēze)ma pīlinga procedūra un forēze)    
Vada: ārste dermatokosmetoloģe, fizioterapeite, mācību centra 
“Geltek-Medika” sertificēta trenere-metodiķe Jegorova Irina 
Viktorovna    

15.0015.0015.0015.00––––17.0017.0017.0017.00    Taukainas un problemātiskas ādas saudzīga attīrīšana ar ultraskaņas Taukainas un problemātiskas ādas saudzīga attīrīšana ar ultraskaņas Taukainas un problemātiskas ādas saudzīga attīrīšana ar ultraskaņas Taukainas un problemātiskas ādas saudzīga attīrīšana ar ultraskaņas 
metodi un profesionālo metodi un profesionālo metodi un profesionālo metodi un profesionālo ““““GeltekGeltekGeltekGeltek””””    kosmētikukosmētikukosmētikukosmētiku    
Vada: ārste dermatokosmetoloģe, fizioterapeite, mācību centra 
“Geltek-Medika” sertificēta trenere-metodiķe Jegorova Irina 
Viktorovna    

    
“BEAUTY SCHOOL”, skaistumkopšanas profesionālā vidusskola (“BEAUTY SCHOOL”, skaistumkopšanas profesionālā vidusskola (“BEAUTY SCHOOL”, skaistumkopšanas profesionālā vidusskola (“BEAUTY SCHOOL”, skaistumkopšanas profesionālā vidusskola (D1D1D1D1))))    
11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00                “Ainhoa” un “Alveola” produkcijas “Ainhoa” un “Alveola” produkcijas “Ainhoa” un “Alveola” produkcijas “Ainhoa” un “Alveola” produkcijas tirdzniecībatirdzniecībatirdzniecībatirdzniecība    

Vada: Diāna Tolstika 
11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00                MeikapaMeikapaMeikapaMeikapa    meistarklases ar “MaqPro” kosmētikumeistarklases ar “MaqPro” kosmētikumeistarklases ar “MaqPro” kosmētikumeistarklases ar “MaqPro” kosmētiku    

Vada: Anna Zīriņa 
11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00                Kosmētiskās masāžas sejai un ķermenimKosmētiskās masāžas sejai un ķermenimKosmētiskās masāžas sejai un ķermenimKosmētiskās masāžas sejai un ķermenim    

Vada: Iveta Opmane 
11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00                Skaistuma pārvērtību hronoloģijaSkaistuma pārvērtību hronoloģijaSkaistuma pārvērtību hronoloģijaSkaistuma pārvērtību hronoloģija    

Vada: Anna Protko 
11.0011.0011.0011.00––––11119.009.009.009.00                Vakara un dienas grima izmēģināšanaVakara un dienas grima izmēģināšanaVakara un dienas grima izmēģināšanaVakara un dienas grima izmēģināšana    

Vada: Anna Zīriņa 
11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00                Mūsu darbiMūsu darbiMūsu darbiMūsu darbinieki nieki nieki nieki iepazīstinās ar skolas izglītības programmām, iepazīstinās ar skolas izglītības programmām, iepazīstinās ar skolas izglītības programmām, iepazīstinās ar skolas izglītības programmām, dažādām dažādām dažādām dažādām 

aktivitātēmaktivitātēmaktivitātēmaktivitātēm    un sniegs atbildes uz jautājumiemun sniegs atbildes uz jautājumiemun sniegs atbildes uz jautājumiemun sniegs atbildes uz jautājumiem    
Vada: Diāna Tolstika, Inga Lokmane 

    
“HEMA GRUPA”, SIA (“HEMA GRUPA”, SIA (“HEMA GRUPA”, SIA (“HEMA GRUPA”, SIA (B10 / C9B10 / C9B10 / C9B10 / C9))))    
11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00                “Pee“Pee“Pee“Peeling PRX ling PRX ling PRX ling PRX ––––    T33”, “Fillervit”, “Yvoire” produkcijas prezentācijaT33”, “Fillervit”, “Yvoire” produkcijas prezentācijaT33”, “Fillervit”, “Yvoire” produkcijas prezentācijaT33”, “Fillervit”, “Yvoire” produkcijas prezentācija    un un un un 

demonstrācija. Kosmētikas “demonstrācija. Kosmētikas “demonstrācija. Kosmētikas “demonstrācija. Kosmētikas “ȆȆȆȆtre Belle” un “Vyon” prezentācijatre Belle” un “Vyon” prezentācijatre Belle” un “Vyon” prezentācijatre Belle” un “Vyon” prezentācija    
Vada: Feruza Aļimova (Maskava, Krievija), Olga Leitāne (Latvija) 

“INFO FARM”, SIA (“INFO FARM”, SIA (“INFO FARM”, SIA (“INFO FARM”, SIA (G29 / H24G29 / H24G29 / H24G29 / H24))))    



10.0010.0010.0010.00––––12.0012.0012.0012.00                TēmaTēmaTēmaTēma    “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par 
bezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimenei    
Vada: Olga Morozova 

13.0013.0013.0013.00––––15.0015.0015.0015.00                TēmaTēmaTēmaTēma    “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par “Skaistums = veselība”. Paraugi un sīkāka informācija par 
bezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimeneibezrecepšu medikamentiem visai ģimenei    
Vada: Olga Morozova 

    
“MERAKI.LV”, SIA (“MERAKI.LV”, SIA (“MERAKI.LV”, SIA (“MERAKI.LV”, SIA (F9F9F9F9))))    
13.0013.0013.0013.00    Kā izvēlēties pareizos materiālus skropstu pieaudzēšanai? To atlase un Kā izvēlēties pareizos materiālus skropstu pieaudzēšanai? To atlase un Kā izvēlēties pareizos materiālus skropstu pieaudzēšanai? To atlase un Kā izvēlēties pareizos materiālus skropstu pieaudzēšanai? To atlase un 

salīdzināšanasalīdzināšanasalīdzināšanasalīdzināšana    
Vada: Terēze Gāliņa 

    
“PERMANENT MASTER”, SIA (“PERMANENT MASTER”, SIA (“PERMANENT MASTER”, SIA (“PERMANENT MASTER”, SIA (D20D20D20D20))))    
11113333.00.00.00.00    Seminārs Seminārs Seminārs Seminārs ––––    uzacu krāsošana ar hennuuzacu krāsošana ar hennuuzacu krāsošana ar hennuuzacu krāsošana ar hennu    

Vada: Natālija Krastiņa 
    
“PRO “PRO “PRO “PRO COSMETICS”, SIA (COSMETICS”, SIA (COSMETICS”, SIA (COSMETICS”, SIA (C14 / D15C14 / D15C14 / D15C14 / D15))))    
12.0012.0012.0012.00––––12.3012.3012.3012.30                “Roxy Pr“Roxy Pr“Roxy Pr“Roxy Pro” cukura epilācijas demonstrēšo” cukura epilācijas demonstrēšo” cukura epilācijas demonstrēšo” cukura epilācijas demonstrēšana ana ana ana     

Vada: Inese Rudusāne 
13.0013.0013.0013.00––––13.3013.3013.3013.30                Beztrokšņa ausu caurduršanas sistēmaBeztrokšņa ausu caurduršanas sistēmaBeztrokšņa ausu caurduršanas sistēmaBeztrokšņa ausu caurduršanas sistēma    “Inverness” “Inverness” “Inverness” “Inverness”     

Vada: Irina Bušnaja 
14.0014.0014.0014.00––––14.3014.3014.3014.30                Vaksācija ar plēves vasku “Vaksācija ar plēves vasku “Vaksācija ar plēves vasku “Vaksācija ar plēves vasku “Depilève Depilève Depilève Depilève     Academy” Academy” Academy” Academy”     

Vada: Inese Rudusāne 
15.0015.0015.0015.00––––15.3015.3015.3015.30                “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija     

Vada: Dzidra Ziemele 
16.0016.0016.0016.00––––16.3016.3016.3016.30                “Roxy Pro” cukura epilācijas “Roxy Pro” cukura epilācijas “Roxy Pro” cukura epilācijas “Roxy Pro” cukura epilācijas demonstrēšana demonstrēšana demonstrēšana demonstrēšana         

Vada: Inese Rudusāne 
17.0017.0017.0017.00––––17.3017.3017.3017.30                Beztrokšņa ausu caurduršanas sistēmaBeztrokšņa ausu caurduršanas sistēmaBeztrokšņa ausu caurduršanas sistēmaBeztrokšņa ausu caurduršanas sistēma    “Invernes“Invernes“Invernes“Inverness” s” s” s”     

Vada: Irina Bušnaja 
18.0018.0018.0018.00––––18.3018.3018.3018.30                Vaksācija ar plēves vasku “Vaksācija ar plēves vasku “Vaksācija ar plēves vasku “Vaksācija ar plēves vasku “Depilève Depilève Depilève Depilève     Academy” Academy” Academy” Academy”     

Vada: Inese Rudusāne 
19.0019.0019.0019.00––––19.3019.3019.3019.30                “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija “Stella” (Ungārija) masāžas bāzes produktu prezentācija     

Vada: Dzidra Ziemele 
 
“PROMINENCE”, SIA (“PROMINENCE”, SIA (“PROMINENCE”, SIA (“PROMINENCE”, SIA (A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27A30 / B29; A28 / B27))))    
11.3011.3011.3011.30    Nagu Nagu Nagu Nagu dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”, paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, 

idejas, padomiidejas, padomiidejas, padomiidejas, padomi    
Vada: Jeļena Borjaka 

12.0012.0012.0012.00    “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma ––––    1 pudelīte1 pudelīte1 pudelīte1 pudelīte,,,,    7 risinājumi7 risinājumi7 risinājumi7 risinājumi, paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, 
idejas, padomiidejas, padomiidejas, padomiidejas, padomi    
Vada: Olga Zeltiņa 

12.3012.3012.3012.30    Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uKā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uKā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uKā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz nagiem, z nagiem, z nagiem, z nagiem, 
paraugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomi    
Vada: Tatjana Budkāne 

13.0013.0013.0013.00    Rudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomiRudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomiRudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomiRudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi    
Vada: Kristīne Vindela 

13.3013.3013.3013.30        “Moyra”“Moyra”“Moyra”“Moyra”    zīmogu mākslazīmogu mākslazīmogu mākslazīmogu māksla, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi    



Vada: Viktorija Novika 
14.0014.0014.0014.00    Nagu dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”Nagu dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”Nagu dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”Nagu dizains aerogrāfijas tehnikā ar “AIRnails”, paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, 

idejas, padomiidejas, padomiidejas, padomiidejas, padomi    
Vada: Jeļena Borjaka 

14.3014.3014.3014.30    “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma “Quick” gelu sistēma ––––    1 pudelīte1 pudelīte1 pudelīte1 pudelīte,,,,    7 risinājumi7 risinājumi7 risinājumi7 risinājumi, paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, , paraugdemonstrējumi, 
idejas, padomiidejas, padomiidejas, padomiidejas, padomi    
Vada: Olga Zeltiņa 

15.0015.0015.0015.00    Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” Kā panākt 3D jeb “Sweet bloom” efektu uz nagiem, efektu uz nagiem, efektu uz nagiem, efektu uz nagiem, 
paraugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomiparaugdemonstrējumi, idejas, padomi    
Vada: Tatjana Budkāne 

15.3015.3015.3015.30    Rudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomiRudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomiRudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomiRudens vēsmas nagu dizainā, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi    
Vada: Kristīne Vindela 

16.0016.0016.0016.00        “Moyra”“Moyra”“Moyra”“Moyra”    zīmogu mākslazīmogu mākslazīmogu mākslazīmogu māksla, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi, paraugdemonstrējumi, idejas, padomi    
Vada: Viktorija Novika 

 
“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (“RED GROUP”, SIA, EUROPEAN EDUCATION CENTER (A22 / B21A22 / B21A22 / B21A22 / B21))))    
12.0012.0012.0012.00    Nagu modelēšanas sistēma Nagu modelēšanas sistēma Nagu modelēšanas sistēma Nagu modelēšanas sistēma ““““Grand NailsGrand NailsGrand NailsGrand Nails””””    ––––    trīsfāžu sistēmas trīsfāžu sistēmas trīsfāžu sistēmas trīsfāžu sistēmas 

priekšrocības un kvalitāte. Vienfāžu priekšrocības un kvalitāte. Vienfāžu priekšrocības un kvalitāte. Vienfāžu priekšrocības un kvalitāte. Vienfāžu sistēmas veidi un priekšrocībassistēmas veidi un priekšrocībassistēmas veidi un priekšrocībassistēmas veidi un priekšrocības    
Vada: O. Dubcova 

14.0014.0014.0014.00    AparātAparātAparātAparāttehnika kutikulas aptehnika kutikulas aptehnika kutikulas aptehnika kutikulas apstrādei, strādei, strādei, strādei, unikālas frēzesunikālas frēzesunikālas frēzesunikālas frēzes    
Vada: J. Sidaroviča    

16.0016.0016.0016.00    Gela Gela Gela Gela ““““GrandGrandGrandGrand””””    priekšrocības dizainā. Sezonas aktuālie dizaini (rudens un priekšrocības dizainā. Sezonas aktuālie dizaini (rudens un priekšrocības dizainā. Sezonas aktuālie dizaini (rudens un priekšrocības dizainā. Sezonas aktuālie dizaini (rudens un 
Ziemassvētku motīvi, Ziemassvētku motīvi, Ziemassvētku motīvi, Ziemassvētku motīvi, Tiffany styleTiffany styleTiffany styleTiffany style))))    
Vada: T. Žurina    

    
““““TOP COSMETICSTOP COSMETICSTOP COSMETICSTOP COSMETICS””””, SIA (, SIA (, SIA (, SIA (C18 / D19C18 / D19C18 / D19C18 / D19))))    
11.3011.3011.3011.30    “Comodex” produktu sērijas prezentācija“Comodex” produktu sērijas prezentācija“Comodex” produktu sērijas prezentācija“Comodex” produktu sērijas prezentācija    
  Vada: ārste kosmētiķe Olga Konoņenko 
12.3012.3012.3012.30    ““““UnstressUnstressUnstressUnstress” produktu sērijas prezentācija” produktu sērijas prezentācija” produktu sērijas prezentācija” produktu sērijas prezentācija    
  Vada: ārste kosmētiķe Olga Konoņenko 
14.3014.3014.3014.30    “Comodex” produktu sērijas prezentācija“Comodex” produktu sērijas prezentācija“Comodex” produktu sērijas prezentācija“Comodex” produktu sērijas prezentācija    
  Vada: ārste kosmētiķe Marina Lekomceva 
16.3016.3016.3016.30    “Fl“Fl“Fl“Fluuuuoroxygen +C” produktu sērijas prezentācijaoroxygen +C” produktu sērijas prezentācijaoroxygen +C” produktu sērijas prezentācijaoroxygen +C” produktu sērijas prezentācija    
  Vada: ārste kosmētiķe Olga Konoņenko 
18.3018.3018.3018.30    “Silk” produktu sērijas prezentācija“Silk” produktu sērijas prezentācija“Silk” produktu sērijas prezentācija“Silk” produktu sērijas prezentācija    
 Vada: ārste kosmētiķe Olga Konoņenko 
 
“VARIO” (“VARIO” (“VARIO” (“VARIO” (D6 / E6D6 / E6D6 / E6D6 / E6))))    
11.0011.0011.0011.00––––12.0012.0012.0012.00    ““““LPG Cellu M6 Alliance” iekārtas prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtas prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtas prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtas prezentācija    
  Vada: Valerija Malinovska 
12.0012.0012.0012.00––––13.0013.0013.0013.00    ““““HIFU” liftinga HIFU” liftinga HIFU” liftinga HIFU” liftinga metodes prezentācijametodes prezentācijametodes prezentācijametodes prezentācija    
  Vada: Diāna Vinogradova  
13.0013.0013.0013.00––––14.0014.0014.0014.00    ““““HIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācija    
  Vada: Diāna Vinogradova  
14.0014.0014.0014.00––––15.0015.0015.0015.00    ““““LPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācijaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācija    
  Vada: Valerija Malinovska 
15.0015.0015.0015.00––––16.0016.0016.0016.00    ““““HIFU” liftinga metodes HIFU” liftinga metodes HIFU” liftinga metodes HIFU” liftinga metodes prezentācijaprezentācijaprezentācijaprezentācija    



  Vada: Diāna Vinogradova  
16.0016.0016.0016.00––––17.0017.0017.0017.00    ““““HIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācijaHIFU” liftinga metodes prezentācija    
  Vada: Diāna Vinogradova  
17.0017.0017.0017.00––––18.0018.0018.0018.00    ““““FusioMed Cryo Lipo SculptFusioMed Cryo Lipo SculptFusioMed Cryo Lipo SculptFusioMed Cryo Lipo Sculpt””””    ((((““““BIOTECBIOTECBIOTECBIOTEC”, ”, ”, ”, Itālija) iekārtas prezentācijaItālija) iekārtas prezentācijaItālija) iekārtas prezentācijaItālija) iekārtas prezentācija    
  Vada: Alisa Samodelkina  
18.0018.0018.0018.00––––19.0019.0019.0019.00    ““““LPG Cellu M6 AlliaLPG Cellu M6 AlliaLPG Cellu M6 AlliaLPG Cellu M6 Alliance” iekārtu prezentācijance” iekārtu prezentācijance” iekārtu prezentācijance” iekārtu prezentācija    
  Vada: Inga Halutina 
 
““““VIVA KLAPPVIVA KLAPPVIVA KLAPPVIVA KLAPP””””    ((((E11E11E11E11))))    
11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00    ““““ClemathisClemathisClemathisClemathis””””    un un un un ““““Vilight BeautyVilight BeautyVilight BeautyVilight Beauty””””    kosmētikas prezenkosmētikas prezenkosmētikas prezenkosmētikas prezentācija. Procedūru tācija. Procedūru tācija. Procedūru tācija. Procedūru 

demonstrācijademonstrācijademonstrācijademonstrācija 
11.0011.0011.0011.00––––19.0019.0019.0019.00    Profesionālo pīlingu prezentācija Profesionālo pīlingu prezentācija Profesionālo pīlingu prezentācija Profesionālo pīlingu prezentācija ādas korekcijai un profilaksei pēc ādas korekcijai un profilaksei pēc ādas korekcijai un profilaksei pēc ādas korekcijai un profilaksei pēc 

nopietniem nopietniem nopietniem nopietniem hronohronohronohrononovecošanāsnovecošanāsnovecošanāsnovecošanās    un fotonovecošanās bojājumiem. un fotonovecošanās bojājumiem. un fotonovecošanās bojājumiem. un fotonovecošanās bojājumiem. 
Procedūru demonstrācijaProcedūru demonstrācijaProcedūru demonstrācijaProcedūru demonstrācija    

13.0013.0013.0013.00––––14.0014.0014.0014.00    Jaunā aparāta Jaunā aparāta Jaunā aparāta Jaunā aparāta ““““Onda AcusticaOnda AcusticaOnda AcusticaOnda Acustica””””    prezentācijaprezentācijaprezentācijaprezentācija    ––––    moderna, efektīva moderna, efektīva moderna, efektīva moderna, efektīva 
metode ādas ārstēšanā un atjaunometode ādas ārstēšanā un atjaunometode ādas ārstēšanā un atjaunometode ādas ārstēšanā un atjaunošanā. Serumi un geli šanā. Serumi un geli šanā. Serumi un geli šanā. Serumi un geli 
aparātkosmetoloģijāaparātkosmetoloģijāaparātkosmetoloģijāaparātkosmetoloģijā    

 


