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 11. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts  

 “BALTIC BEAUTY 2015” 

 “SEJAS UN ĶERMEŅA SKAISTUMA PASAULE” 

  

Profesionālās kosmētikas zonas podestūras prezentācijas 
Halle Nr. 2, podestūra A 15 

  

6. novembris 

12.30–12.50 „Janssen Cosmetics” profesionālā kosmētika sejai un ķermenim. Vācu 

kvalitāte. Kosmētiko produktu sērijas, plastificējošās maskas, koncentrāti 
ampulās un kolagēna maskas 
Rīko: SIA „Beauty Baltikum” 

13.10–13.30 „Bioapta” – dabas veltes Jūsu veselībai un jaunībai. Dermokosmētika no 

Itālijas 
Rīko: SIA „Odeki” 

13.50–14.10 „LPG” jaunā sejas procedūra un „LPG Scan”  
Rīko: SIA „Vario” 

14.30–14.50 „WaveMotion” – masāžas kušete, kas griežas 360° grādu rādiusā! 
Latvijā pirmās „WaveMotion” masāžas kušetes demonstrācija! Masāžas kušete, 

griežoties 360° radiusā un apvienojumā ar meistara roku kustībām, spēj izraisīt 
dziļu relaksācijas stāvokli, kāds ir iespējams tikai ūdenī vai kosmosā. 
Vada: fizioterapeits Matiass Kēls (Mathias Kuehl) 

Rīko: SIA „Galerija Baltik” 

15.10–15.30 Meikaps ar viena kosmētiskā līdzekļa palīdzību – „Just Make up Brow Gel”. 
Gels paredzēts uzacu grimam, piedod tām vēlamo krāsu un uz ilgu laiku nostiprina 

formu. Ar šo prezentāciju mēs parādīsim, cik daudzfunkcionāli ir „Just” līdzekļi. Ir 
nepieciešams iziet ārpus ierastā – nedrīkst ierobežot savu fantāziju un iespējas, 

vadoties tikai pēc līdzekļa nosaukuma. 

Rīko: „Jumi centrs”  

15.50–16.10 Gāzes šķīduma pīlings – bez sāpēm, bez kontakta, efektīvi! 

4 aktīvo procedūru kombinācija vienā: 
1) „Holivudas  slīpēšana” (ādas slīpēšana ar gāzes šķīduma strūklu – pigmenta 

plankumu balināšana, ādas toņa atjaunošana un izlīdzināšana); 

2) bezinjekcijas mezoterapija (mitruma un aktīvo komponentu ievadīšana 

dermā un bazālajā membrānā); 
3) ātrais liftings (ādas struktūras nostiprināšana, stimulējot zemādas 

muskuļus); 

4) hidrodermija (dziļāko ādas slāņu intensīva mitrināšana ar hialuronskābi). 
Rīko: SIA „Dialina” 

16.30–16.50 Geroprotektīva procedūra ar peptīdiem – individuāla kursa izstrāde 
Lasa: S. Mlinarska 

Rīko: “WT Progress” 

18.10–18.30 „MCCM Medical Cosmetics” azelaīnskābes pīlings iekaisušas, problemātiskas 

un taukainas ādas kopšanai 
Rīko: SIA „Salve Sol” / „Prof Cosmetics” 

 

7. novembris 

11.10–11.30 „Mary Cohr” aparatūra „Catio Vital Lift” sejai ar jaunu „Mary Cohr” 

unikālu apmācības programmu  uz planšetēm 
Rīko: SIA „Concordia Cosmetic” 

11.50–12.10 „LPG” jaunā sejas procedūra un „LPG Scan”   
Rīko: SIA “Vario” 
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12.30–12.50  Gaismas un krāsu terapijas iespējas sejas un dekoltē zonas ādas atjaunināšanā 
Lasa: K. Bonāte, kosmētiķe 

Rīko: SIA „Frederiks” 

13.10–13.30 Multifunkcionāla lāzeru sistēma Harmony XL 
Vada: dermatoloģe dr. Sandra Vizule 

Rīko: SIA Dinastija 

13.50–14.10 „Yellow rose” (GRC) mezokokteiļi neinvazīvai tehnikai 
Rīko: SIA „Soneil Studio” 

14.30–14.50 „WaveMotion” – masāžas kušete, kas griežas 360° grādu rādiusā! 
Latvijā pirmās „WaveMotion” masāžas kušetes demonstrācija! Masāžas kušete, 

griežoties 360° radiusā un apvienojumā ar meistara roku kustībām, spēj izraisīt 
dziļu relaksācijas stāvokli, kāds ir iespējams tikai ūdenī vai kosmosā. 
Vada: fizioterapeits Matias Kēls (Mathias Kuehl) 

Rīko: SIA „Galerija Baltik” 

15.10–15.30 „Dr. Grandel” kosmētikas jaunumu prezentācija 
Rīko: SIA „Saules salons”  

15.50–16.10 „Retipalm” – vācu ražojuma profesionālā kosmētika ( „K.I.S.” –  ādas 

atjaunošana 5 dienās )  
Rīko: SIA „Biosenta”  

16.30–16.50 „Ital Wax” plēves vasku prezentācija 
Vada: G. Rēriha 

Rīko: SIA „Ļika J”  

17.10–17.30 „Bioapta” – dabas veltes Jūsu veselībai un jaunībai. Dermokosmētika no 

Itālijas 
Rīko: SIA “Odeki” 

8. novembris 

 

11.10–11.30 Estētiskās medicīnas jaunums 2015 / 2016 – unikālais kolagēna komplekss 

„Linerase” 
Lektore: Jeļena Starkova (ārste dermatoloģe, Eiropas Tredliftinga skolas 

pasniedzēja, injekciju metodiku mācību centra „Beauty Expert” galvenā ārste 

(Maskava), starptautiska līmeņa trenere 

Rīko: SIA „Nofrete” 

11.50–12.10 Biorevitalizācija ar lielmolekulāru hialuronskābi dermas restrukturizācijai no 

„Revitajal” 
Rīko: SIA “Salve Sol” / “Prof Cosmetics” 

12.30–12.50  „Make Up Studio  4D False Lash” skropstu tuša, kas sniedz pieaudzēto 

skropstu efektu 
Vada: Una Bernatoviča, „Make Up Studio” trenere, imidža skolas un studijas 

„Unastyle” dibinātāja 

Rīko: SIA „Ļika J”  

13.10–13.30    “Kinezio teipošanas metode sinerģijā ar ATACHE Scientific Cosmetic 

ķermeņa procedurām. 
  Vada:I.Leģe 

Rīko: SIA „Ragne”  

13:50-14:10 Mesoestetic mct injektors mezokarboksīnterapijai 
                      Rīko: SIA Dinastija 

14.30–14.50 „GIGI Cosmetic Labs” – profesionālā kosmētika sejai un ķermenim no 

Izraēlas. JAUNUMS! „MesoActive” – biorevitalizācijas kokteiļi no „GIGI”. 
Rīko: SIA „Beauty Baltikum” 

15.10–15.30 „BIOS” – Itālijā ražoti ķermeņa estētikas un medicīniskie aparāti 
Rīko: SIA „Biosenta”  


