
V KONGRES  
KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ 

19 listopada 2017 (niedziela), Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, Budynek PWSBiA 

Zapraszamy serdecznie do udziału w V Kongresie Kosmetologii Estetycznej. Kongres organizowany 
jest przez magazyn art of BEAUTY. Tegoroczna tematyka kongresu obejmuje interdyscyplinarną 
wiedzę z zakresu kosmetologii, medycyny estetycznej i biznesu. Została dobrana na podstawie 
badań przeprowadzonych w salonach kosmetologicznych jesienią 2016. 
 
Kongres ma za zadanie podniesienie poziomu wiedzy kosmetologów, przekazanie wiedzy na temat 
kosmetologii estetycznej: najnowszych trendów, ale również sprawdzonych metod – osobom, 
które chcą rozwijać się zawodowo i prowadzić biznes na najwyższym poziomie. 
Kongres jest też okazją do zapoznania się z bogata ofertą produktów oraz dobrych praktyk w tym 
sektorze. Kongres jest również 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. 

Na konferencję zapraszamy kosmetologów, kosmetyczki oraz właścicieli salonów kosmetycznych, 
lekarzy medycyny estetycznej oraz przedstawicieli sektora Wellness oraz Studentów Szkół 
Kosmetycznych.  KONGRES obejmuje: wykłady, prezentacje i sprzedaż na stoiskach 

PROGRAM 

8.30-9.30  

rejestracja uczestników 

 

9.30-10.00 

Kosmetolog jako coach zdrowia i urody 

Dr Joanna Klonowska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Inżynierii  

i Zdrowia w Warszawie 

 

10.00-10.40 

Szyja i dekolt – trudny obszar zabiegowy – rewitalizacja i odmładzanie 

dr Zbigniew Leśniowski, Centrum Szkoleniowe Kosmetologii Medycznej  

 

10.40-11.20 

Frakcjonowanie mikroigłowe z rf- wskazania terapeutyczne, efekty, powikłania 

pozabiegowe, aparatura i pielęgnacja pozabiegowa  

Beata Adamczyk, dyrektor zarządzający Kliniki Urody Feniks, doradca rynku beauty 

Sebastian Tatarek, właściciel firmy COSMED Consulting, twórca i właściciel profesjonalnej 

marki EsthiCell 

 

11.20 -11.50  

przerwa 

 

 



11.50-12.30 

Kolagen - jeść, smarować czy wstrzykiwać?  

Dr n. med. Izabela Załęska 

 

12.30-13.10 

Zabiegi niwelujące wiotkość skóry – zastosowanie i efekty na różnych obszarach 

zabiegowych, terapie skojarzone  

mgr Anna Drobnik, wykładowca i prodziekan ds. Kosmetologii Wyższej Szkoły Biznesu i 

Nauk o Zdrowiu w Łodzi, szkoleniowiec firmy KLAPP Cosmetics 

 

13.10-13.50 

Kosmetyczna redukcja przebarwień - terapia oparta na neuronauce i korneoterapii 

Dermika Salon&Spa  

Magdalena Rozpędowska, kosmetolog 

 

13.50-14.40  

lunch  

 

14.40-15.10 

Własna marka kosmetyczna w gabinecie. Czy ten nowy trend jest tylko dla 

największych?  

Bartosz Jasłowski, Safety Assessor, Nemea Technologies 

 

15.10-15.50 

Kwas azelainowy-skuteczność, terapie zabiegowe, pielęgnacja domowa 

Sylwia Wójcik, kosmetolog, szkoleniowiec, specjalista ds. badań i rozwoju marki Bielenda 

Professional 

 

15.50-16.30 

Media społecznościowe - jak pozyskać klientów 

Marcin Janowski, Główny ekspert ds. Social Media w Marketing Online 

 

16.30-17.10 

Zmiany barwnikowe skóry - typy, diagnostyka, leczenie. Terapie łączone w leczeniu 

hiperpigmentacji  

dr n. hum. Sylwia Malinowska, kosmetolog, współwłaściciel Kliniki Urody Life-Beauty 

 

17.10-17.25  

Losowanie nagród, zakończenie kongresu 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  DLA STUDENTÓW  - 70 ZŁ  

Cena obejmuje: udział w kongresie, dylom, materiały kongresowe, lunch, przerwy 

kawowe, mini produkty, udział w losowaniu. 

 

Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać zgłoszenie, zawierające: 
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 

WIĘCEJ WWW.ARTOFBEAUTY.COM.PL 

 

ZAPRASZAMY!!!!! 

mailto:e.cesarz@esteticapolska.pl

