IV KONGRES TRYCHOLOGIA
W KOSMETOLOGII I FRYZJERSTWIE
4 czerwca 2017 ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
OFERTA SPECJALNA DLA STUDENTÓW WSIIZ (DOTYCZY STUDENTÓW NIEPRACUJĄCYCH)
Wszystkie osoby, które zarejestrują się do 15 maja br. (rejestracja potwierdzona wpłatą) otrzymają
prezent: do wyboru jedną z dwóch odżywek do włosów WAX Laboratorium Pilomax:
Keratynowa odżywka WAX Express do włosów zniszczonych, suchych i matowych
Laboratorium PILOMAX.Odżywka przeznaczona do włosów suchych, matowych i z
tendencją do elektryzowania się. Odżywia i kondycjonuje włosy i skórę głowy.
Wygładza włosy, nadaje im połysk i zmiękcza ułatwiając układanie. Chroni włosy
przed uszkodzeniami i rozdwajaniem.Kolagenowa odżywka WAX Daily do włosów
zniszczonych
cienkich
bez
objętości
Laboratorium
PILOMAX
Odżywka przeznaczona do włosów zniszczonych, cienkich, bez objętości. Odżywia i
nawilża włosy i skórę głowy. Wygładza włosy, nadaje im połysk i objętość bez
obciążenia. Łagodzi podrażnienia skóry głowy. Reguluje wydzielanie sebum.

Weź udział w kongresie! Wiedza w pigułce na temat trychologii. To nowe usługi w Twoim gabinecie
i nowi klienci. Wyprzedź konkurencję! Otrzymasz gratis publikację „Trychologia w praktyce”.
Zapraszamy serdecznie do udziału w Kongresie TRYCHOLOGIA W KOSMETOLOGII I FRYZJERSTWIE,
organizowanym przez „art of BEAUTY” oraz ESTETICA POLSKA.
Kongres adresowany jest do kosmetologów, kosmetyczek, fryzjerów, właścicieli salonów kosmetycznych
i fryzjerskich. Podczas kongresu przedstawimy szeroko tematykę trychologii, m.in.: najczęstsze
problemy klientów, metody i narzędzia diagnostyczne, zabiegi i terapie, aparaturę trychologiczną, marki
i produkty oraz współpracę pomiędzy lekarzem a trychologiem. Tematyka trychologii staje się coraz
bardziej popularna oraz staje się nową opłacalną kategorią usług w salonie i gabinecie. Przyczyną jest
rosnąca ilość osób z problemami skóry głowy oraz coraz szersza i udoskonalona oferta
przeciwdziałania
tym
problemom.
Trycholog
to
zawód
z
przyszłością.
W ciągu ostatnich 2 lat oferta edukacji jest coraz bardziej profesjonalna i szeroka. Wzrosła ilość salonów
trychologicznych w Polsce, jak również oferta kosmetyków. Kongres jest okazją do wymiany
doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Kongresowi będzie towarzyszyła wystawa
tematyczna Firm Partnerskich. Uczestnicy będą mogli skorzystać z promocji dostępnych tylko dla
uczestników Kongresu.

PROGRAM KONGRESU

8.30-9.30
rejestracja
9.30-9.35
rozpoczęcie kongresu
9.35-10.15
Właściwa diagnoza w trychologii podstawą udanej terapii - omówienie
narzędzie diagnostyki trychologicznej - mgr Julitta Małgorzata
Siemiątkowska - specjalista trycholog, fizjoterapeuta, właścicielka
gabinetów trychologicznych Trichomed w Warszawie i Stargardzie, mgr

Marta Zielińska - pedagog, kosmetolog, specjalista trychologii kosmetycznej, właścicielka gabinetu
trychologicznego Trichomed Wrocław
10.15-10.45
Aktywacja szlaku WNT - nowatorskie zastosowanie mechanizmu molekularnego
regulującego wypadanie i wzrost włosów w łysieniu androgenowym - Pharcos
Deltacrin - Małgorzata Garlacz, Właściciel Trychologicznego Centrum Zdrowych
Włosów PLMED w Krakowie

10.45-11.25
Zabójcy długowieczności – holistyczne podejście do zapewnienia zdrowej skóry
głowy i włosów - Małgorzata Piechocińska – Trener Davines Naturaltech

11.45-12.15
przerwa kawowa

12.15-12.55
Dobór substacji aktywnych w terapiach trychologicznych - Anna Mackojć, trycholog,
biotechnolog, właścicielka Instytutu Trychologii (www.trychologia.edu.pl)

12.55-13.35
Łysienie telogenowe wyzwaniem trychologii estetycznej. Możliwości terapeutyczne
Karolina Marcinkowska, analityk, diagnosta trychologii, ekspert marki NIOXIN

13.35-14.15
Karboksyterapia w terapii łysienia oraz problemów związanych z nadmiernym wypadaniem
włosów. Zabiegi skojarzone
14.15-15.15
lunch
14.15-15.55
Azjatycki rytuał masażu akupresurowego w salonie Formosa Hairwashing O'right jako profilaktyka zdrowych włosów - Małgorzata Zielonka, fryzjer, trycholog,
właścicielka eko salonu Zielony Warkocz w Warszawie

15.55-16.35
Przegląd i wybór aparatury trychologicznej w salonie kosmetologicznym i fryzjerskim
Dr Joanna Klonowska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Inżynierii i
Zdrowia w Warszawie
16.35-16.50
losowanie nagród, zakończenie kongresu
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Cena uczestnictwa – 99 zł (z VAT) 70 ZL
Cena obejmuje:
- publikację TRYCHOLOGIA W PRAKTYCE

- udział w wydarzeniu
- dyplom uczestnictwa
- prenumerata roczna magazynu art of BEAUTY
- 2 różne egzemplarze Estetica Polska
- materiały konferencyjne, w tym wykłady na płycie
- lunch, przerwy kawowe
- udział w losowaniu nagród – łączna pula minimum 1000 zł
W przypadku nieobecności osoby, która uiściła opłatę przesyłamy pocztą materiały kongresowe, w
tym wykłady – prezentacje na płycie.
Pierwsze 4 osOBY, które zarejestruje minimum 3 osoby (zgłoszenie potwierdzone
wpłatą) otrzyma książkę "Barber" oprac. Giulia Pivetta, il. Matteo Guarnaccia
Barber to ciekawy przewodnik po najpopularniejszych rodzajach stylizacji włosów na przestrzeni
dwudziestego wieku, pomagający w osiągnięciu wymarzonego wyglądu i fryzury od undercut
przez afro i rockabilly po hipsterski look. Skupia się na kulturze, modzie i wydarzeniach
kulturalnych oraz prezentuje osobowości, które stały się inspiracją dla każdej z fryzur począwszy
od lat 40. ubiegłego wieku. Zawiera wskazówki pozwalające na wykonanie fryzur oraz
odpowiednie dopełnienie wizerunku.

Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać zgłoszenie, zawierające:
Imię, nazwisko, nazwę i adres salonu, NIP, telefon, ilość osób
na adres e-mail e.cesarz@esteticapolska.pl
oraz dokonać wpłaty na konto Beauty Business Partner Sp. z o.o.:
Bank Millenium, nr konta: 55 1160 2202 0000 0001 1831 1975
W przypadku osoby prywatnej:
należy przesłać zgłoszenie, zawierające:
Imię, nazwisko, telefon, ilość osób
na adres e-mail e.cesarz@esteticapolska.pl
oraz dokonać wpłaty na konto Beauty Business Partner Sp. z o.o.:
Bank Millenium, nr konta: 55 1160 2202 0000 0001 1831 1975
KONTAKT Z ORGANIZATOREM
EWA CESARZ
kom: + 48 601 620 455
e.cesarz@esteticapolska.pl,

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I FORMULARZ ZGŁOSZENIA:
http://artofbeauty.com.pl/kalendarium/artykul/iv-kongres-trychologia-w-kosmetologii-i-fryzjerstwie

