ДЕРМО-КОЗМЕТИЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

ТАКСА УЧАСТИЕ:
2 присъствени дни – 45.00 лв
1 присъствен ден – 25.00 лв

под егидата на VI Международна
Козметична Конференция
23 – 24 Февруари 2018, София, хотел Рамада

23 – 24 февруари 2018, хотел Рамада, гр.София
Професионални марки:

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ ВКЛЮЧВА:
 Сертификат
 Кафе пауза със сладки и соленки,
минерална вода
 Бадж за достъп до лекции, уърк шопове
и демонстрации
 Коктейл с церемония с откриване

процедура за кандидатстване за
номинации за Beauty Awards Aphrodite
2018

 ВАУЧЕРИ, предоставени от
спонсорите на събитието с отстъпка при
закупуване на продукти и оборудване до
20% след събитието

 ДО -50% ОТСТЪПКА от таксите на
мастер класове след събитието
-50% ОТСТЪПКА от курсове за трета степен на
професионална квалификация по Козметика

(*отстъпката от 50% важи при закупуване на
билети за два присъствени дни)
Организатора си запазва правото да прави
промени в програмата!

До -50% ОТСТЪПКА от таксите на мастер
класове със сертификат:
 Кристални и Холистични терапии – ден и
половина с лицензиран сертификат и мастер
сертификат
 Мастер курсове: Йога, Пилатес масаж и Двоен
Дерматоактивен масаж – ден и половина

ПРОГРАМА ЗА ДЕРМО-КОЗМЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ /23 – 24 Февруари 2018, София, хотел Рамада/
23.02.2018 /петък/
09:00 Официално откриване – Цветелина Маймарова – експерт,
основател на НСКЗК, АМСПИКЗ, експерт към НАПОО и БИС
Държавни образователни стандарти и съвременни програми за
обучение и Миглена Никифорова – главен експерт в НАПОО

КОНФЕРЕНТЕН ПАНЕЛ 1
Анти-ейдж и подмладяващи терапии
„Нека върнем времето назад“
09:30 ч. – 10:00 ч. - Съвременни анти-ейдж подходи и решения в
естетичната медицина и бюти практиките, д-р Ели Коева,
дерматолог и преподавател в Бюти Академия
10:00 ч. – 10:30 ч. - Акупунктура при лечение на старчески промени
по кожата, д-р Емил Илиев, дерматолог, преподавател, почетен
председател на Българското дружество по традиционна китайска
медицина
10:30 ч. – 11:00 ч. - Кафе пауза от организаторите /срещу бадж/
11:00 ч. – 11:30 ч. - Ниско-интензивни лазер терапии в козметиката
и дерматологията, д-р Емил Илиев, дерматолог, преподавател,
почетен председател на Българското дружество по традиционна
китайска медицина
11:30 ч. – 11:50 ч. – Нови подходи и бизнес модели в бюти лайн
практиките, Цветелина Маймарова, експерт към НАПОО
11:50 ч. – 12:10 ч. – Тенденции и шансове за развитие в
козметичния бизнес, Цветелина Маймарова, експерт към НАПОО
12:10 ч. – 12:40 ч. – Демонстрация Beauty Expert , тейлър мейд
метод, персонални програми и грижи, Цветелина Маймарова,
експерт към НАПОО
12:40 ч. – 13:20 ч. - Обедна почивка

ДЕМОНСТРАЦИИ И УЪРКШОПОВЕ
13:20 ч. – 13:40 ч. - Лимфодренажни техники, теория и практика,
Цветелин Мишовски, физиотерапевт TOBEFIT – първи частен
център по лимфология/Physiotherapy&Wellness
13:40 ч. – 14:00 ч. - Аромология и аромо ритуали, Цветелин
Мишовски, директор и преодавател Develop/Spa&Wellness
Academy
14:00 ч. – 14:20 ч. – Демонстрация холистични техники, аромо
терапии и ритуали
14:20 ч. – 14:40 ч. - Демонстрация Български аромо ритуал
тяло/лице
14:40 ч. - 15:10 ч. - Представяне на Боуен техники, лектор Росица
Тончева
15:10 ч. – 15:40 ч. - Терапии институт Simone Mahler, споделя опит
и резултати - мастер козметик Мими Драганова, собственик на
верига козметични салони в София и Сливен
15:40 ч. – 16:10 ч. - Апаратни технологии за тяло, БодиДжет,
ДермоДжет и Ултразвукова кавитация, Йоана Вълчанова,
преподавател в Бюти Академия, институт ProfiDerm
16:10 ч. - 16:30 ч. - Антицелулитни комбинирани програми,
третиране у дома. Топ терапии и продукти EcoSpa. Флаш
антистрес терапии за лице и тяло, Цветелина Маймарова, експерт
към НАПОО
16:30 ч. - 17:00 ч. - Комуникационни умения за постигане на
максимални успехи в бизнеса ни, Тошко Савов, тренер на Philips и
Saeco
17:00 ч. - 17:30 ч. – Ефективно медийно присъствие, лорд Евгени
Минчев

17:30 ч. Коктейл и Представяне на Бюти Награди Афродита
Официално представяне на критериите за участие в
БЮТИ НАГРАДИ АФРОДИТА 2018г
24.02.2018 /събота/

КОНФЕРЕНТЕН ПАНЕЛ 2
Заболявания на кожата, патологични изменения, диагностика,
третиране в козметичната кабина и дерматологични лечения
от специалист
09:00 ч. – 09:30 ч. - Патологични изменения на кожата, обривни
единици и изменения, себорея, видове себорея, диагностика, д-р
Ели Коева, дерматолог и преподавател в Бюти Академия
09:30 ч. – 10:00 ч. - Купероза и чувствителна кожа, диагностика и
третиране, д-р Ели Коева, дерматолог и преподавател в Бюти
Академия
10:00 ч. – 10:30 ч. - Нутрикозметиката и нейната роля за
перфектна и здрава кожа, д-р Владимир Шишков
10:30 ч. – 11:00 ч. - Кафе пауза от организаторите /срещу бадж/
11:00 ч. – 11:30 ч. - Третиране и лечение на акне, съвременни
подходи. За и против лечението с роакутан, д-р Георги
Каймакански
11:30 ч. – 12:10 ч. - Органик и натурални решения при третиране
на кожата, акне и купероза, екстракция без пара Soin Anti
Comedons, гост лектор Jade Brault, преподавател Академия Phyt’s,
Франция
12:10 ч. – 12:50 ч. - Обедна почивка

ДЕМОНСТРАЦИИ И УЪРКШОПОВЕ
12:50 ч. – 13:20 ч. - Съвременни терапии и третиране на акне и
купероза, институт Phyt’s, Франция, демонстрация на терапия за
проблемна и акнеична кожа, гост демонстратор Jade Brault ,
преподавател Академия Phyt’s, Франция
13:20 ч. – 13:50 ч. – Демонстрация, биотерапия за акне и
чувствителна кожа Soin Capyl Facial, гост демонстратор Jade
Brault , преподавател Академия Phyt’s, Франция
13:50 ч. – 14:50 ч. - Споделено от практиката, методи за
третиране на акне от мастер козметици, Диди Ялнъзова, мастер
козметик с над 25 годишен опит и мастер козметик, натуропат
Юлия Забунова, собственик и мениджър на Бюти и СПА КЛУБ
„Хармония“, гр. Казанлък
14:50 ч. – 15:05 ч. – Златният стандарт в естетичната медицина,
лектор д-р Мария Тончева, дерматолог, специалист, естетична и
анти-ейдж медицина от мед. университет Ница, Франция
15:05 ч. – 15:20 ч. – Естетична мезотерапия - комбинирани
техники, демонстратор д-р Мария Тончева, дерматолог,
специалист, естетична и анти-ейдж медицина от мед.
университет Ница, Франция
15:20 ч. – 15:40 ч. - Типология на пилинзите и изсветляващите
терапии, целогодишна козметична стратегия. Изграждане на
козметична програма, Цветелина Маймарова, експерт към
НАПОО
15:40 ч. – 16:00 ч. - Система за третиране на акне на ProfiDerm,
Цветелина Маймарова, експерт към НАПОО
16:00 ч. – 18:00 ч. - Демонстрации, Био пилинг системи: Beauty
Expert, комбинирани системи от Био глико пилинг и механичен
пилинг HydraJet, система за водно и кислородно дермабразио и
системата „воден вихър“, чрез които се инжектират течни серуми
в дълбочина в кожата.

