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BIELENDA PROFESSIONAL 
ACID FUSION 3.0

producent: Bielenda Kosmetyki Naturalne
dystrybutor: Bielenda Kosmetyki Naturalne

Acid Fusion 3.0 to innowacyjny program restrukturyzacji skóry, który 
w kategorii zabiegów z kwasami, wyróżnia się niestosowanymi do tej pory 
rozwiązaniami. Fundamentem nowego zabiegu jest połączenie kwasów 
o cenionym i potwierdzonym działaniu terapeutycznym – azeleinowego, 
salicylowego, migdałowego oraz laktobionowego. Działanie kwasów zostało 
przy tym wsparte promotorami przenikania, czyli kompleksem składników, 
które zwiększają ich zdolności penetracji w głąb skóry. W roli promotorów 
wykorzystany został skwalan, sorbitol oraz betaina. Po raz pierwszy w tego 
typu zabiegach zastosowano połączenie dwóch masek. Mają one różne 
formuły – żelową oraz kremową. Zastosowane podłoża kwasowe zostały do-
brane w taki sposób, aby zapewnić równomierne, długotrwałe i bezpieczne 
działanie na skórę. Aplikacja hybrydowa gwarantuje intensywne i skuteczne 
działanie, niweluje też nieprzyjemne odczucia, takie jak ściągnięcie skóry czy 
uczucie wysuszenia. Maski nie wymagają neutralizacji. Acid Fusion 3.0 to 
doskonała alternatywa dla osób, których skóra nie toleruje zabiegów z reti-
nolem. Ekspertom Bielenda Professional udało się również zminimalizować 
efekt złuszczania skóry, przy zachowaniu najwyższej skuteczności terapii.

www.bielendaprofessional.pl
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spa i medycyny estetycznej 

Prezentujemy produkty 
i rozwiązania nagrodzone 

w czwartej edycji konkursu
INSPIRACJE ROKU.

2017

W tym roku jury konkursu 
(złożone z kilkunastu rynkowych 

ekspertów, kadry naukowej i managerów 
obiektów beauty) przyznało: 

9 nagród głównych i 6 wyróżnień 

Tytuły przyznano w 7 kategoriach: 
• kosmetyki profesjonalne
• kosmetyki profesjonalne premium
• medycyna estetyczna
• kosmetyki do makijażu
• makijaż permanentny
• urządzenia kosmetyczne do zabiegów 

na twarz i ciało
• produkty unikatowe i nowatorskie

Produkty z tytułem 
INSPIRACJE ROKU 2017 
BEAUTY INSPIRATION 

to potwierdzenie, że oznaczony nim 
produkt jest sprawdzony, wysokiej 
jakości i stoi za nim rekomendacja 

ekspertów.



PLASMA BT
dystrybutor: Nova Group Chmielewscy Sp. J. 

Plasma BT to zaawansowane technologicznie, innowacyjne urządzenie, które 
wykorzystuje ciśnienie atmosferyczne do generacji plazmy. Bazuje ono na 
opatentowanej technologii „F-DBD”, tworząc przyjazną dla pacjenta plazmę, 
którą wykorzystuje się w liftingu powiek górnych i dolnych, jak również 
w zabiegach: redukcji zmarszczek, blizn, usuwaniu brodawek, włókniaków, 
plam starczych, leczeniu zapaleń skóry oraz przy gojeniu ran. Jej wyróżnikiem 
jest bardzo precyzyjny i delikatny strumień plazmowy. Jako jedyna na rynku 
oferuje rękojeść z prysznicem plazmowym, która usuwa bakterie i polepsza 
absorpcję środków aktywnych przez tkankę skóry. Silna niskotemperaturowa 
plazma atmosferyczna działa na powierzchni skóry, powodując sterylizację 
skóry, a zjonizowane rodniki stymulują zabiegi skóry, takie jak: regeneracja 
skóry, działanie antybakteryjne, TDDS, wybielanie skóry i generacja kolagenu. 
Efekt już od pierwszego zabiegu.

www.novagroup.pl
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ZABIEG # AGE METHOD 
MARKI DIBI MILANO

producent: Dibi Milano
dystrybutor: Alfaparf Group w Polsce: Pol-Cosm Sp. z o.o.

Zabieg # Age Method to odpowiedź na potrzeby skóry z oznakami starzenia. 
To nowoczesna technologia ochrony epigenomu. Unikalne serum zastosowa-
ne podczas zabiegu wzmacnia i wygładza skórę, a podwójna maska, bogata 
w polisacharydy i wyciągi z alg, działa nawilżająco i ujędrniająco. To globalnie 
odmładzający zabieg dla klientów oczekujących natychmiastowych efektów. 
Skóra zmęczona wysiłkiem, zanieczyszczeniami atmosferycznymi i stresem 
odzyskuje blask i siłę. Do zabiegu stosowane są cztery główne produkty: 
Youth-Enhancing Liquid Serum – odmładzające serum, Gauze Mask with 
Youth-Enhancing Active Ingredients – maska w formie gazy nasączona 
polisacharydami, Black Alginate Mask – czarny alginat w proszku, Renewing 
Quick Activator – naprawczy aktywator do alginatu. Po oczyszczeniu skóry 
oraz wykonaniu peelingu, nakładane jest serum – manualnie lub przy 
pomocy elektroporacji. Następnie aplikowana jest maska w formie gazy 
nasączonej polisacharydami. Black Alginate Mask to ostatni etap zabiegu 
– pozostaje na skórze 20 minut. 

www.dibimilano.com



I AM INK!
dystrybutor: Broadway Beauty

Innowacyjne urządzenie do makijażu permanentnego i mikropigmentacji 
medycznej, umożliwiające wykonanie profesjonalnego zabiegu w systemie 
nakłuć – igły i nasadki. Urządzenie I am Ink stosowane jest do: makijażu per-
manentnego (brwi, kreski, usta), mikrobarwienia (usuwanie przebarwień), 
mikropigmentacji medycznej (usuwanie blizn), usuwania tatuażu i makijażu 
permanentnego, mezoterapii mikroigłowej. Maszyna pracuje niemal 
bezgłośnie, podczas wykonywania zabiegu drgania rękojeści ograniczone są 
do minimum. Urządzenie wyposażone jest w nożny włącznik, co umożliwia 
prostą i wygodną obsługę bez konieczności odrywania uwagi od klientki. Do-
datkowo istnieje możliwość wyposażenia urządzenia w rączkę na kartridże, 
co pozwala na perfekcyjne wykonanie zabiegu w niedługim czasie.

www.broadwaybeauty.pl

BABOR AGE ID 
– KOLEKCJA KOSMETYKÓW 

DO MAKIJAŻU
producent: Babor

dystrybutor: Bio-Kosmetyka 

Nowa linia produktów do makijażu AGE ID powstała w oparciu o know 
how marki BABOR w profesjonalnej pielęgnacji skóry. Stworzona wspólnie 
z międzynarodowym wizażystą Peterem Schmidingerem łączy najwyższe 
standardy funkcjonalności, komfortu stosowania, łatwości aplikacji, jedno-
cześnie spełniając wszelkie oczekiwania wobec innowacyjnych, luksusowych 
produktów anti-aging. Linia AGE ID to pełna gama kosmetyków do makijażu, 
składająca się z produktów do makijażu oczu: takich jak primer pod makijaż, 
kredki, cienie, liner, koloryzujące żele do brwi, kilka rodzajów mascar; a także 
produktów do makijażu ust: intensywnie pielęgnujących szminek, wypeł-
niających błyszczyków, wodoodpornych konturówek, kredki korygującej 
linię ust; ponadto lakierów  i produktów pielęgnacyjnych do paznokci, takich 
jak baza i utwardzacz lakierów, szybkoschnące lakiery w eleganckiej gamie 
kolorystycznej czy olej do pielęgnacji paznokci. Absolutnym hitem kolekcji 
AGE ID są podkłady, pudry, rozświetlacze, korektory i róże, wyjątkowe dzięki 
imponującemu działaniu anti-aging oraz szlachetnym konsystencjom, 
począwszy od bogatych, kremowych, aż do lekkich, podobnych do serum.

www.babor.pl
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ICOONE LASER
producent: I-Tech Industries S.R.L.

dystrybutor: Mrotex

Najnowszy ICOONE® LASER jest innowacyjną, opatentowaną technologią, 
która łączy niezależne zmotoryzowane głowice w technologii Roboderm® 
wraz z energią światła LED 650 nm i lasera 915 nm. To połączenie opaten-
towanych i certyfi kowanych przez FDA technik oferuje delikatną a zarazem 
efektywną stymulację, która jeszcze szybciej redukuje cellulit oraz modeluje 
sylwetkę. Rolki poruszają się w czterech kierunkach: do przodu, do tyłu, do 
środka oraz na zewnątrz, zapewniając wielowymiarową stymulację skóry. 
Cały zabieg jest niezwykle precyzyjny i oddziałuje na mikrowakuole poprzez 
mikrootwory w każdej z głowic zabiegowych. W dodatku fale o odpowied-
niej długości wnikają w głąb tkanki, tworząc efekt termiczny, który zwiększa 
przepuszczalność komórek i możliwość uwalniania tłuszczu, przy czym 
wszystko odbywa się bez uszkadzania komórek tłuszczowych. Unikalne po-
łączenie technologii zapewnia intensywną stymulację na każdym milimetrze 
skóry. Pomaga to w reaktywacji mikrocyrkulacji, przepływu limfatycznego 
oraz stymulacji fi broblastów. Komplementarne połączenie technik oferuje 
bardziej efektywne, szybsze i bezpieczniejsze zabiegi niż każda z tych technik 
osobno.

www.mrotex.com

W KATEGORII URZĄDZENIA KOSMETYCZNE 
DO ZABIEGÓW NA TWARZ I CIAŁO
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CARBOXYTHERAPY MEDIKA
producent: MaxMedik

dystrybutor: MaxMedik

Zabieg urządzeniem Carboxytherapy Medika polega na śródskórnym i pod-
skórnym wprowadzaniu medycznego, certyfi kowanego dwutlenku węgla 
„Laparos”. Po wstrzyknięciu gazu w miejsce zabiegu, rozszerzają się małe, 
tętnicze naczynka. Zwiększa się przepływ krwi bogatej w tlen i składniki od-
żywcze. Rekcją skóry na iniekcję jest stan zapalny, dzięki któremu następuje 
stymulacja produkcji kolagenu i elastyny. Remodeling skóry rozpoczyna się 
już od pierwszego zabiegu. Włókna kolagenowe ulegają kurczeniu, poprawia 
się stan skóry. Wzmaga się mikrokrążenie, następuje odbudowa i odżywienie 
komórek. W urządzeniu zastosowano innowacyjne programy: system AFC 
– Automatic Flow Control – automatyczny system kontroli przepływu gazu, 
który umożliwia precyzyjną regulację dwutlenku węgla w zakresie 40 cc do 
200 cc; system AAV – Automatic Air Venting – automatyczny system odpo-
wietrzania urządzenia, ponieważ całkowite pozbycie się powietrza z układu 
urządzenia daje gwarancję nie wystąpienia komplikacji pozabiegowych; 
system PGH – Precise Gas Heating – system podgrzewania gazu od 20°C do 
50°C, który znacząco zmniejsza odczucie bólowe podczas wykonywanego 
zabiegu; system GPC – Gas Pressure Control – system elektronicznej kontroli 
ciśnienia gazu oraz zastosowanie certyfi kowanego, medycznego reduktora 
CO2 (reduktor bezobsługowy).

www.maxmedik.pl



BIOLONICA STEM CELLS
producent: Biolonica

dystrybutor: Biolonica

Linia kosmetyków oparta na komórkach macierzystych z jabłoni – natu-
ralnych substancjach o wysokiej skuteczności w regeneracji skóry. W skład 
linii wchodzą następujące produkty: krem pielęgnacyjny na dzień, krem 
pielęgnacyjny na noc, krem pod oczy, krem do rąk oraz krem pielęgnacyjny 
dla mężczyzn. Kremy przeznaczone są dla kobiet powyżej 30 roku życia. 
Ekstrakt z jabłka zwalcza wolne rodniki, co wpływa na zachowanie zdrowej 
cery. Krem na noc zapewnia odbudowę skóry i poprawę owalu twarzy 
w trakcie snu. Po nocnej kuracji skóra jest wypoczęta i gotowa do dalszych 
działań. Perfekcyjna formuła kremu pod oczy zapewnia z kolei długotrwałe 
nawilżenie, regenerację i rewitalizację delikatnej skóry. Krem dla mężczyzn 
nadaje się do stosowania rano i wieczorem – dzięki allantoinie łagodzi 
wszelkie podrażnienia, a masło cupuacu jest doskonałym emolientem, 
który odżywi i ukoi zmęczoną skórę. Komórki macierzyste to krok milowy 
w odmładzaniu skóry. Ich zadaniem jest mobilizacja innych komórek do 
odnowy i regeneracji. Dzięki komórkom macierzystym skóra ma szansę na 
autonaprawę.

www.biolonica.com

HYDROIMPACT
producent: SkinRex

dystrybutor: SkinRex Europe

Terapia wodorem to hit nowoczesnej kosmetologii. Urządzenie Hydroimpact 
wytwarza aktywny wodór, który jest wykorzystywany w pierwszym etapie 
zabiegu. Polega on na głębokim oczyszczaniu przez wymywanie starych ko-
mórek. Strumień przesyconej wodorem wody jest pod ciśnieniem wtłaczany 
i jednocześnie odprowadzany z zanieczyszczeniami – skóra pozostaje sucha. 
Aktywny wodór neutralizuje wolne rodniki tlenowe, odpowiedzialne za 
starzenie skóry. Po odsłonięciu gładkiej cery o jednolitym kolorycie, następuje 
30-minutowy lifting falami MF z gammaporacją, czyli specjalnie opracowaną 
mezoterapią bezigłową. Elektroporacja z falą radiową średniej częstotliwości 
otwiera drogę wodoru do komórek i poprawia sprężystość skóry. Efektem 
jest wygładzenie zmarszczek, poprawa napięcia skóry i złagodzenie stanów 
zapalnych. Po serii zabiegów efekty pozostają na długo. Poparte badaniami 
naukowymi terapeutyczne działanie czystego wodoru stanowi przełom 
w nieinwazyjnej regeneracji skóry i leczeniu niedoskonałości.

www.hydroimpact.pl
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YOUNGLORY 
ODMŁADZAJĄCY 

KREMOWY PEELING 
DO CIAŁA
producent: Herla

dystrybutor: Herla

Herla stworzyła luksusową kurację odmładzają-
cą, zapewniającą przywrócenie młodego i pro-
miennego wyglądu oraz redukcję widocznych 
zmarszczek i rozstępów skórnych.
Odmładzający kremowy peeling YounGlory łączy 
w sobie zbawienne dla skóry działanie czerwo-
nych owoców oraz olejów młodości. Peelingujące 
drobinki pestek żurawiny, oliwek oraz bambusa 
zawarte w produkcie złuszczają martwe komórki 
naskórka, wygładzają skórę oraz przywracają jej 
naturalny koloryt. Dzięki kremowej konsystencji 
peeling usuwa zrogowaciały naskórek oraz 
stymuluje procesy naprawcze skóry, wykazując 
silne działanie przeciwzmarszczkowe. Witamina 
E, w połączeniu z olejami młodości, przywraca 
skórze naturalny blask, jędrność i elastyczność. 
Peeling doskonale przygotowuje skórę do dalszej 
pielęgnacji, zwiększając zdolność przenikania 
składników aktywnych w głąb skóry.

www.herla.eu

3D COLLAGEN SHOCK
producent: Natura Bissè
dystrybutor: Beauty In

Innowacyjny zabieg o działaniu anti-age, 
wykorzystujący trzy formuły kolagenu. Głównym 
składnikiem aktywnym jest 3D Collagen Matrix 
– to synergiczna kombinacja trzech rodzajów 
kolagenu (będącego wyciągiem pochodzenia 
morskiego), o różnej masie cząsteczkowej (ma-
kro, medium i mikro), które mają bardzo podob-
ną kompozycję aminokwasów do kolagenu typu 
I, znajdującego się w skórze. Ponadto w zabiegu 
wykorzystano 5-procentowy Proteoglycan-
-Derma Complex, wzbogacony witaminą C, czyli 
kompleks proteoglikanów oraz glikozamino-
glikanów, połączonych z wysoce efektywnym 
i innowacyjnym lipopeptydem, dla silnej regene-
racji skóry; a także 6-procentowy Aminoessence 
Cocktail – kompletny koktajl aminokwasów, 
który jest wyjątkowym, intensywnie działającym 
składnikiem, poprawiającym jędrność i gęstość 
skóry. Dzięki potrójnej mocy kolagenu, skóra po 
zabiegu jest trzykrotnie zagęszczona, ujędrniona, 
owal twarzy jest widocznie wymodelowany, 
redukcji ulegają zmarszczki i bruzdki mimiczne.

www.beautyin.pl

MASKA „POST-
LASER” Z MEDYCZNEJ 

BIOCELULOZY 
Z KOMPLEKSEM 
ŁAGODZĄCO-

-REGENERUJĄCYM
producent: YONELLE beauty concept

dystrybutor: YONELLE beauty concept

Maska z kompleksem regenerującym skórę, która 
w szybkim tempie łagodzi każde zaczerwienie-
nie, pieczenie i dyskomfort związany z podraż-
nieniem na skutek intensywnie działających 
zabiegów medycyny estetycznej oraz silnych 
zabiegów kosmetologicznych. Maska polecana 
do wszystkich intensywnych zabiegów, takich 
jak mikronakłuwanie, silna eksfoliacja kwasami 
czy zabiegi frakcyjne. Idealnie sprawdza się po 
laseroterapii, do cery zaczerwienionej, naczyn-
kowej i z tendencją do trądziku różowatego. 
Maska „POST-LASER” jest stworzona z medycznej 
biocelulozy. Ma unikalną strukturę nanowłókien 
o średnicy około 1000 razy mniejszej od grubości 
ludzkiego włosa. Dzięki temu idealnie przylega 
do skóry, a jej powierzchnia jest bardzo rozwinię-
ta i dlatego może utrzymywać duże ilości wody 
(do 200 x swojej suchej masy!). Jednocześnie 
charakteryzuje się dużą elastycznością i wytrzy-
małością mechaniczną.

www.yonelle.pl

W KATEGORII 
KOSMETYKI PROFESJONALNE 
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LUMIDERM PLASMA 
producent: MezoPharma

dystrybutor: MezoPharma

Urządzenie wykorzystujące technologię plazmy 
azotowej dostarczanej z plazmy, a nie ze światła 
czy RF. Posiada unikalną zdolność do stymulo-
wania ciągłej poprawy stanu skóry, nawet rok 
po zabiegu. Plazma to czwarty stan skupienia 
materii, w którym elektrony są usuwane 
z atomów, tworząc zjonizowany gaz. Fala ta 
dostarcza energię plazmową, która nie wymaga 
bezpośredniego kontaktu głowicy ze skórą. 
Energia cieplna jest równomiernie absorbowana 
przez skórę, tworząc dogodne warunki dla 
naturalnych czynników wzrostu, jak i produkcji 
nowego kolagenu i procesów regeneracji skóry. 
Procedura pobudza wytworzenie się suchej 
powłoki na powierzchni skóry, która złuszcza się 
po kilku dniach od zabiegu, dając spektakularne 
efekty, porównywalne z zabiegami chirurgii 
plastycznej. Produkt projektowany oraz produko-
wany całkowicie w Polsce.

www.lumiderm.pl

ELISÉ LASER PLASMA
producent: Unique Technologie

dystrybutor: Polskie Centrum 
Zaopatrzenia Kosmetycznego

Aparat Elisé to system plazmowy służący do bez-
inwazyjnego liftingu powieki górnej. W trakcie 
zabiegu głowica nie styka się ze skórą, a „strzały” 
wykonywane są pomiędzy liniami zmarszczek 
– odstęp między nimi wynosi ok. 1 mm. Plazma 
Elisé wyposażona została w unikatowy system, 
tzw. Bio Healing Laser Therapy – terapię zimnym 
laserem niskoenergetycznym, która przyspiesza 
gojenie się ran po zabiegu. Dzięki tej innowacji 
można skrócić czas rekonwalescencji pacjenta 
nawet o połowę. 

www.laserowa-plazma.pl

HIFÜ MED LIFT
dystrybutor: Yasumi

Bezinwazyjny lifting twarzy, skupiający wiązkę 
ultradźwiękową o wysokim natężeniu. Tak jak 
podczas USG, wykorzystywana jest bezpieczna 
fala akustyczna, która przy określonej często-
tliwości powoduje tzw. „tarcie tkanek”. Sprzyja 
to powstaniu głębokiego podgrzania. Energia 
skupia się dokładnie na docelowej głębokości. 
Urządzenie przenika przez warstwy naskórka (nie 
uszkadzając ich) i działa na określonych głębo-
kościach (3,0 mm/ 4,5 mm), gdzie podgrzewa 
tkankę do 60-70°C. Podczas ablacji powstają 
dwa zjawiska: efekt termiczny – komórki 
skupiają fale ultradźwiękowe, wytwarzając efekt 
cieplny prowadzący do koagulacji, czyli obkur-
czenia tkanek oraz pobudzenia fi broblastów do 
produkcji nowych włókien kolagenowych; oraz 
efekt mechaniczny –  wytwarzają się pęcherzyki 
gazu wewnątrz komórek, narasta ciśnienie 
w ich wnętrzu, powstaje ruch tarcia tkanek, 
prowadzący do niszczenia struktur tkankowych. 
Technologia przeznaczona jest dla każdego 
rodzaju skóry, na której widać znaki upływają-
cego czasu, takie jak zwiotczenie, zmarszczki, 
zaburzony owal twarzy. 

www.yasumi.pl

W KATEGORII URZĄDZENIA 
KOSMETYCZNE DO ZABIEGÓW 

NA TWARZ I CIAŁO

W KATEGORII URZĄDZENIE 
KOSMETYCZNE DO ZABIEGÓW 

NA TWARZ I CIAŁO

W KATEGORII 
PRODUKTY NOWATORSKIE 

I UNIKATOWE

WYRÓŻNIENIE WYRÓŻNIENIE WYRÓŻNIENIE

2017 2017 2017
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POZOSTAŁE PRODUKTY 
ZGŁOSZONE DO KONKURSU

CINQUE.ZERO

producent: Alfaparf Group
dystrybutor: Pol-Cosm
Urządzenie CINQUE.ZERO włoskiej produkcji, to IPL 5. 
generacji, która w swojej technologii stosuje system 
Top Speed Frequency to najszybciej pracujący IPL 
dostępny na rynku. Dzięki częstotliwości do 5 Hz 
pozwala na zmniejszenie czasu wykonania zabiegu, 
a także ma możliwość pracy na fototypie od 1 do 
5, przy zachowaniu komfortu i bezpieczeństwa. Za 
pomocą urządzenia CINQUE.ZERO można wykonać 
zabiegi: epilacji, fotoodmładzania, usuwania przebar-
wień, terapii trądziku, terapii skóry naczynkowej.
www.alfaparf.pl

APIS NATURAL COSMETICS 

PROFESSIONAL OXY O
2
 

TERAPIS DOTLENIAJĄCY MUS 

Z AKTYWNYM TLENEM

producent: Apis
dystrybutor: Apis
Mus-serum o niezwykle delikatnej, piankowej kon-
systencji jest innowacyjnym połączeniem składników 
dotleniających skórę. Aktywny tlen, uwalniany 
bezpośrednio w miejscu aplikacji na skórze, zwiększa 
natychmiastowy dostęp tlenu, poprawiając poziom 
energii komórkowej, niezbędnej do prawidłowych 
przemian metabolicznych. Sepitonic M3, będący 
kombinacją minerałów i koenzymu Q10, usprawnia 
oddychanie komórkowe. W połączeniu z kwasem 
hialuronowym, ekstraktem z żeń-szenia, witaminą 
E, olejem z baobabu i orzechów makadamia głęboko 
nawilża i regeneruje. Wysoka skuteczność selektywnie 
dobranych składników sprawia, że skóra odzyskuje 
naturalne piękno, świeżość, blask i witalność.
www.apiscosmetics.pl

APIS NATURAL COSMETICS 

PROFESSIONAL OXY O
2
 TERAPIS 

DOTLENIAJĄCY PEELING – 

EFEKT MIKRODERMABRAZJI

producent: Apis
dystrybutor: Apis
Kremowy, dwufunkcyjny peeling o unikatowym dzia-
łaniu, oparty o drobinki skały wulkanicznej i papainę. 
Pozwala natychmiast uzyskać miękką, gładką i na-
piętą skórę. Delikatnie rozpuszcza i dokładnie usuwa 
martwą, zrogowaciałą warstwę naskórka, dając efekt 
mikrodermabrazji diamentowej. Wyrównuje teksturę 
skóry, stymuluje mikrokrążenie krwi oraz procesy 
odnowy skóry. Wzmocniony kombinacją minerałów 
Sepitonic M3 (m.in. miedź, cynk, magnez, wapń), ko-
enzymem Q10, ekstraktem z żeń-szenia, lnu i olejem 
migdałowym zwiększa natychmiastową dostępność 
tlenu w skórze i przywraca cerze witalność, świeżość 
i blask. 
www.apiscosmetics.pl

LIFT AND GLOW SERUM

producent: Laboratory Andre Zagozda Pl
dystrybutor: Laboratory Andre Zagozda Pl
Liftingująco-przeciwzmarszczkowe, energetyzujące i rozświetlające serum z aktywnymi składnikami 
w najwyższych koncentracjach. To kompleks 20 aktywnych składników, z których każdy intensywnie 
przeciwdziała procesowi starzenia się skóry, a razem tworzą synergię, potęgując swoje działanie. Ich 
stężenie w formule przekracza 40%. To prawdziwa bomba, wyzwalająca naturalną energię nawet w doj-
rzałej i zmęczonej skórze. Serum potrafi  szybko zredukować widoczność linii i zmarszczek oraz poprawić 
kontur twarzy. Pozostawia skórę ujędrnioną, rozjaśnioną, pełną wigoru i młodzieńczej promienności. Jest 
rekomendowane dla skóry dojrzałej, zmęczonej, szarej o obniżonej witalności, gęstości i jędrności.
www.andrezagozda.com
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APIS NATURAL COSMETICS 

PROFESSIONAL KAKADU PLUM 

SERUM ŚLIWKOWE

producent: Apis
dystrybutor: Apis
Serum o lekkiej, jedwabistej konsystencji, wyko-
rzystuje niezwykłą moc 4 multiwitaminowych 
ekstraktów z owoców: australijskiej śliwki kakadu 
– owocu znanego jako największe na świecie źródło 
witaminy C, wiśni, mango i ekologicznych jagód 
goji. Zapewnia skórze maksymalne odżywienie, 
witalność i nawilżenie. Intensywnie stymuluje syntezę 
kolagenu i elastyny, pomaga długotrwale utrzymać 
zdrowy wygląd skóry. Dzięki synergicznemu działaniu 
organicznego oleju z pestek śliwek i z nasion chia, 
kwasu hialuronowego, kolagenu z elastyną sprawia, 
że pozbawiona życia skóra błyskawicznie zostaje 
zrewitalizowana, promieniując zdrowym i pełnym 
energii blaskiem. 
www.apiscosmetics.pl

THV213 MINERAL BOOSTER 

– DEVY GLOW LIQUID CARE 

– KROPLA ROSY

producent: Thalion
dystrybutor: Bionantech
Inspirowana koreańską technologią kosmetyczną 
innowacyjna formuła produktu, zanurzona w płynnej 
konsystencji, zachowująca świeżość i lekkość wody. 
To innowacyjne połączenie siły skoncentrowanego 
serum i komfortu stosowania odżywczego kremu. 
Przynosi prawdziwe ukojenie dla skóry. Siła natury 
zamknięta w nowoczesnej technologii. Oddycha-
jąca tekstura, wzbogacona morskimi minerałami 
i pierwiastkami śladowymi, jak magnez, wapń, potas 
i sód, działa antyoksydacyjnie, silnie dotlenia, dodaje 
blasku i świetlistości każdej cerze. Skóra jest idealnie 
nawilżona, wypełniona i jedwabiście gładka. 
www.bionantech.pl

LASER 808 MEDIKA

producent: MaxMedik
dystrybutor: MaxMedik
Podstawowa zasada działania Lasera Diodowego 808 
do usuwania owłosienia polega na osiągnięciu fali 
o długości 808 nm. Wykorzystana długość fali oddzia-
łuje na melanocyty zawarte w mieszkach włosowych, 
nie uszkadzając przy tym naskórka. W urządzeniu 
Laser 808 Medika zastosowano innowacyjne 
rozwiązanie w systemie chłodzącym, dzięki któremu 
nie trzeba wymieniać wody. Innowacją jest specjalne 
połączenie: chłodziwo + powietrze + półprzewod-
nik. System chłodzenia jest bezobsługowy, urządzenie 
posiada automatyczny system kontroli.
www.maxmedik.pl

LASER NEODYMOWO-YAGOWY Q-SWITCH (ND-YAG)

dystrybutor: Broadway Beauty Żaneta Stanisławska
Laser Q-switch Nd Yag to niezastąpione urządzenie, przeznaczone do usuwania tatuażu oraz makijażu 
permanentnego. Dzięki zastosowaniu doskonałych parametrów, zabiegi są bardzo skuteczne i pozba-
wione ryzyka wystąpienia efektów ubocznych. Najnowszej generacji laser Q-Switch wykorzystuje 
bardzo krótki impuls, który mechanicznie uszkadza barwnik, bez uszkadzania sąsiadującej tkanki. 
Urządzenie wyposażone jest w dwa fi ltry o różnej długości, co sprawia, że możliwe jest usuwanie 
pigmentów różnego koloru.
www.broadwaybeauty.pl

LASER DIODOWY COOLITE PRO

dystrybutor: Mimari
Technologia światłowodów to nowe oblicze laserów diodowych. Laser Coolite Pro uznawany jest za 
jedno z najbardziej innowacyjnych urządzeń na rynku. Dzięki zastosowaniu ultranowoczesnej technologii 
światłowodów, które służą do transmisji energii świetlnej, można uzyskać niezwykle dużą skuteczność 
w zabiegu trwałej fotoepilacji włosów, bez ryzyka powikłań. Zalety użycia światłowodów to: dokładność 
– precyzyjne przesyłanie impulsu świetlnego w trakcie zabiegu; żywotność – brak utraty mocy diody 
laserowej; mobilność – lekka głowica zabiegowa.
www.mimari.pl
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MESOLIFT COCKTAIL

producent: MezoPharma
dystrybutor: MezoPharma
Koktajl wspomagający odmładzanie, ujędrnianie 
oraz zagęszczanie wiotkiej skóry. Stosowany 
w okolicach oczu, szyi oraz dekoltu. Dedykowany 
dla osób po 40. roku życia jako działanie odmładza-
jące i liftingujące. Usprawnia i naprawia wszelkie 
procesy fi zjologiczne zachodzące w skórze w okresie 
okołomenopauzalnym. Posiada aż 8 peptydów 
biomimetycznych.
www.mezoderm.pl

SYNERGY+

dystrybutor: Mimari
Synergy+ jest innowacyjnym urządzeniem do 
kompleksowej pielęgnacji skóry, wykorzystującym 
cztery technologie: oczyszczające, podciśnieniowe 
pęcherzyki, OxyGemeo z dwutlenkiem węgla, 
bipolarne fale radiowe oraz Ucosmo z ultradźwięka-
mi. Dzięki zastosowaniu czterech funkcji możliwe jest 
osiągnięcie wielu efektów zabiegowych, jak głębokie 
oczyszczanie, regeneracja komórkowa, ujędrnienie 
skóry oraz intensywne dotlenienie.
www.mimari.pl

LIPORADIOLOGIE™ VINCI II

producent: Grupa Lesthezone
dystrybutor: Grupa Lesthezone
LipoRadioLogie™ VINCI II posiada pięć głowic 
zabiegowych. Urządzenie umożliwia kompleksową 
obsługę pacjenta. Przeznaczone jest do zabiegów za-
równo na twarz, jak i na ciało. Głównym założeniem 
technologii jest uzyskanie spektakularnych efektów 
zabiegowych w krótkim czasie, z tego względu 
w głowicach do zabiegu znajduje się pięć systemów 
pracujących jednocześnie: bipolarna fala radiowa, 
vacuum, światło LED, światło podczerwone, mecha-
niczny masaż profi lowanymi rolkami. Do produkcji 
LipoRadioLogii™ VINCI II użyte zostały materiały 
najwyższej jakości.
www.lesthezone.pl

PERMANENT MAKE-UP MEDIKA

producent: MaxMedik
dystrybutor: MaxMedik
Urządzenie Permanent Make-Up Medika to urządzenie do precyzyjnego wykonywania makijażu 
permanentnego. Urządzenie zostało wyposażone w Precise Injection Counting (PIC) – mikroprocesor, 
który zapewnia pracę igły z tą samą częstotliwością, dostarczając skórze tę samą ilość pigmentu. Dzięki 
zastosowaniu w urządzeniu dużej mocy pracy igły oraz wysokiej częstotliwości nakłuć, minimalizujemy 
urazy skóry i krwawienia, uzyskujemy równą i „nieposzarpaną” linię nakłuć. Permanent Make-Up Medika 
jest lekkie i ciche, co wpływa na komfort pracy i samopoczucie klientów. 
www.maxmedik.pl

TEYDA DR PLASMA

dystrybutor: Mimari
Plazma tworzy się pomiędzy skórą pacjenta a końcówką urządzenia – elektrodą. Powstaje wyładowanie 
elektryczne zwane łukiem elektrycznym. Po przyłożeniu do skóry doprowadza ono do mikrouszkodzeń.  
Dochodzi do sublimacji skóry, co widoczne jest od razu przy wykonywaniu zabiegu.  Pod wpływem 
generowanej plazmy, włókna kolagenowe i elastynowe stymulowane są do odbudowy. Szerokie spektrum 
działania pozwala na: ujędrnianie owalu twarzy; redukcję zmarszczek, blizn, przebarwień, rozstępów, 
trądziku, wiotkości skóry w okolicach oczu i na szyi; korekcję dolnych powiek; usunięcie kurzajek, telean-
giektazji i wenektazji.
www.mimari.pl
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NANO MASK SILVER 

dystrybutor: Broadway Beauty
Nano to linia produktów do pielęgnacji na bazie 
kremu z nanosrebrem o działaniu przeciwbakteryj-
nym i przeciwzapalnym do twarzy, szyi, dekoltu. Mają 
działania biobójcze, doskonale sprawdzają się przy 
pielęgnacji po zabiegach z przerwaniem ciągłości 
naskórka. Doskonale skoncentrowana receptura 
zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy przy 
zabiegach typu makijaż permanentny, mikropig-
mentacja medyczna, wypełniacze czy mezoterapia 
igłowa. Maska świetnie sprawdza się na wykończenie 
zabiegu. Dzięki nanocząsteczkom srebra możliwe jest 
obniżenie szkodliwych konserwantów w kosmety-
kach. Nanosrebro zabija 99,9% bakterii, grzybów 
i wirusów.
www.broadwaybeauty.pl

KREM DO RĄK O ZAPACHU 

BANANA

producent: The Secret Soap Store
dystrybutor: The Secret Soap Store
Krem do rąk o zapachu banana przeznaczony jest do 
użytku domowego lub do stosowania w salonach 
spa i urody – do masażu dłoni bądź po zabiegach na 
dłonie. Intensywnie nawilża, wygładza i regeneruje, 
chroni i wzmacnia naskórek. Dłonie odzyskują 
miękkość i delikatność. Najważniejsze składniki 
kremu to: masło shea, sok z cytryny, oliwa z oliwek, 
komórki macierzyste z pomarańczy. Produkt nie 
zawiera parabenów, ftalanów, olejów mineralnych 
i pochodnych ropy naftowej ani substancji z upraw 
modyfi kowanych genetycznie.
www.secret-soap.com

MOMENT.PL – PORTAL 

REZERWACJI ONLINE

producent: Versum
dystrybutor: Versum
Moment.pl to portal do rezerwacji wizyt online 
w najlepszych salonach fryzjerskich, gabinetach 
kosmetycznych i spa. To pierwsza w Polsce baza 
skupiająca tylko topowe salony urody, gwaran-
tujące najwyższą jakość usług. Poza możliwością 
umawiania wizyt przez internet, na stronie działa 
wyszukiwarka usług i salonów, a także wiarygodny 
system komentarzy, które zalogowani użytkownicy 
mogą wystawiać tylko po zrealizowanej wizycie.
Dzięki integracji z systemem Versum, platforma 
zapewnia gabinetom stały dopływ klientów, 
a także sprawne zarządzanie biznesem.
www.moment.pl

LUMIDERM CARBOXYTHERAPY

producent: MezoPharma
dystrybutor: MezoPharma
Urządzenie do karboksyterapii – zabiegów z wykorzystaniem dwutlenku węgla w celu odmładzania 
i regeneracji skóry twarzy i ciała. Urządzenie o rozmiarach sprzyjających transportowi. Posiada system 
automatycznego odpowietrzania przed zabiegiem oraz system SlowFlow. Wielojęzykowość menu 
– urządzenie w całości zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce
www.mezoderm.pl

PLASMA ARC MEDIKA

producent: MaxMedik
dystrybutor: MaxMedik
Plasma ARC to urządzenie do niechirurgicznego liftingu. Innowacją jest tryb impulsowy oraz licznik energii, 
nie tylko by zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo podczas zabiegu, lecz także by zachować symetryczność 
przy zabiegu blefaroplastyki powiek. W urządzeniu można zmieniać częstotliwość oraz moc plazmy. Głównym 
wskazaniem Plasma ARC jest lifting okolicy oka (nieinwazyjna blefaroplastyka), lifting dolnej części twarzy, 
leczenie utrwalonych, głębokich zmarszczek w okolicy oka i okolicy ust (tzw. zmarszczki palacza), usuwanie plam 
soczewicowatych i opornych przebarwień, usuwanie zmian skórnych oraz leczenie blizn i rozstępów.
www.maxmedik.pl
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INSPIRACJE ROKU 2017 
PRZYZNANE

I deą konkursu Inspiracje Roku 
jest wyłonienie i rekomenda-
cja najlepszych produktów, 
urządzeń i rozwiązań, przezna-
czonych do obiektów beauty: 

salonów kosmetycznych, hoteli spa, 
gabinetów medycyny estetycznej. 
– Tytuł Inspiracje Roku Beauty In-
spiration to rozpoznawalna w branży 
rekomendacja i jednocześnie czytelna 
wskazówka dla właścicieli obiektów 
beauty, że mają do czynienia z produktem 
wysokiej jakości. Wierzymy, że tytuły, 

które dziś przyznajemy nagrodzonym 
produktom przyczynią się nie tylko do 
zwiększenia ich rozpoznawalności na 
rynku, lecz także wpłyną na zwiększenie 
ich sprzedaży – powiedział redaktor 
naczelny Beauty Inspiration Mariusz 
Nieścior, otwierając galę.
W uroczystej gali konkursu Inspiracje 
Roku 2017 Beauty Inspiration  uczest-
niczyło 120 osób. Byli to nie tylko 
przedstawiciele fi rm, których produkty 
uhonorowane zostały tegorocznym ty-
tułem. W zdecydowanej większości byli 

Laureaci konkursu i jury.

2017

Już po raz czwarty redakcja magazynu Beauty Inspiration 
przyznała nagrody za najlepsze produkty dedykowane do 
obiektów beauty, spa i medycyny estetycznej. Gala wręczenia 
tytułów odbyła się 29 maja w Hotelu Airport Okęcie 
w Warszawie, w wieczór pierwszego dnia konferencji Lider 
Biznesu Beauty.

to uczestnicy dwudniowej konferencji 
Lider Biznesu Beauty. Galę prowadzili 
Mariusz Nieścior, redaktor naczelny 
Beauty Inspiration i Patrycja Jakubiuk. 
Nagrody, wraz z prowadzącymi, wrę-
czali członkowie jury konkursowego. 
Uroczysty wieczór uświetnił koncert 
Mariki.

W tegorocznej edycji do konkursu 
zgłoszone zostały 34 produkty w 7 kate-
goriach. Produkty oceniało kilkunasto-
osobowe jury, złożone z  redakcji Beauty 
Inspiration, ekspertów rynkowych, 
pracowników naukowych i managerów 
obiektów beauty.  Zgłoszenia oceniane 
były z uwzględnieniem następujących 
kryteriów: walory użytkowe produktu, 
nowatorstwo rozwiązań, jakość wyko-
nania, relacja ceny do jakości, opinie 
użytkowników oraz zgodność z obowią-
zującymi normami i zasadami konsu-
menckimi.

W efekcie prac weryfi kujących zgłoszo-
ne do konkursu produkty, jury przyzna-
ło 9 równorzędnych nagród głównych 
i 6 wyróżnień. Wszystkim nagrodzonym 
fi rmom serdecznie gratulujemy.



15BEAUTY INSPIRATION04/2017

JURY 
KONKURSU 
INSPIRACJE 
ROKU 2017 

BEAUTY 
INSPIRATION

• Mariusz Nieścior, 
redaktor naczelny 
Beauty Inspiration 
(przewodniczący 
jury)

• Arleta Turkacz, 

manager spa Hotelu 
Lidia

• Agata Wendzonka, 
właścicielka salonów 
Kandara

• Kalina Ben Sira, 

właścicielka i prezes 
sieci Klinik La Perla

• Matylda Krasowska, 

manager spa 
w Hotelu Arłamów

• Anna Wydra, 

gabinetodzaplecza.pl

• Justyna Gwiazda-

-Wapińska, 
właścicielka Day Spa 
She

• dr Urszula Brumer, 

lekarz medycyny 
estetycznej

• dr Izabela Tilszer, 

lekarz medycyny 
estetycznej

• Beata Adamczyk, 

manager Kliniki 
Urody Feniks

• dr Joanna 

Klonowska, 

Wyższa Szkoła 
Inżynierii i Zdrowia 
w Warszawie

• dr hab. Marcin 

Geryk, 
profesor Wyższej 
Szkoły Inżynierii 
i Zdrowia

• Marta Fiłoń, 

trener biznesu spa 
& beauty

• dr Marek Wasiluk, 
lekarz medycyny 
estetycznej

Wieczorną galę wręczenia nagród w konkursie Inspiracje 
Roku 2017 Beauty Inspiration prowadzili Patrycja 
Jakubiuk i Mariusz Nieścior.

Sylwia Wójcik, specjalista ds. badań i rozwoju marki 
Bielenda Professional odbiera nagrodę główną w kategorii 
Kosmetyki Profesjonalne za zabieg Acid Fusion 3.0.

Wyróżnienie w kategorii Kosmetyki Profesjonalne za 
odmładzający kremowy peeling do ciała Younglory odebrał 
Piotr Muszyński, manager ds. sprzedaży Herla.

Zabieg 3D Collagen Shock prod. Natura Bisse otrzy-
mał wyróżnienie w kategorii Kosmetyki Profesjonalne 
Premium. Nagrodę odebrał Marcin Felakowski, dyrektor 
handlowy fi rmy Beauty In.
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Wieczór uświetnił recital w wykonaniu Mariki.

Nagrodę główną w kategorii Medycyna Estetyczna 
otrzymało urządzenie Plasma BT. Nagrodę ode-
brał Marcin Piwiński, dyrektor działu Nova Med 
w fi rmie Nova Group.

Magdalena Komasińska, prezes zarządu fi rmy 
Mezoderm odebrała wyróżnienia dla urządze-
nia Lumiderm Plasma w kategorii Urządzenia 
Kosmetyczne.

Agnieszka Śliwa, dyrektor sprzedaży i rozwoju 
rynku profesjonalnego w fi rmie Yonelle Medesthetic 
odebrała wyróżnienie za za maskę Post-Laser 
z medycznej biocelulozy.

Urządzenie Hydroimpact Plus – nagroda główna 
w kategorii Produkty Unikatowe i Nowatorskie. 
Nagrodę odebrał Wojciech Dytewski, prezes zarzą-
du SkinRex Europe.

Urządzenie Icoone® Laser zdobyło nagrodę główną 
w kategorii Urządzenia Kosmetyczne. Nagrodę 
odebrała Agnieszka Grzegorczyk z fi rmy Mrotex.

Linia produktów do makijażu AGE ID marki 
Babor to zwycięzki produkt w kategorii Kosmetyki 
do Makijażu. Nagrodę odbrała Monika Łukowska, 
dyrektor operacyjny w fi rmie Bio-Kosmetyka.
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LAUREACI 
INSPIRACJI ROKU 2017 
BEAUTY INSPIRATION:

1. kategoria: 

KOSMETYKI PROFESJONALNE
• NAGRODA GŁÓWNA: zabieg ACID 

FUSION  3.0, prod.  BIELENDA  
PROFESSIONAL

• WYRÓŻNIENIE: odmładzający 
kremowy peeling do ciała 
YOUNGLORY, prod. HERLA

 
2. kategoria: 

KOSMETYKI PROFESJONALNE 
premium
• NAGRODA GŁÓWNA: zabieg 

#AGE  METHOD marki Dibi Milano, 
ALFAPARF  GROUP

• WYRÓŻNIENIE: zabieg 3D COLLAGEN 
SHOCK, prod. Natura Bisse, BEAUTY 
IN

 
3. kategoria: 

MEDYCYNA ESTETYCZNA
• NAGRODA GŁÓWNA: urządzenie 

PLASMA BT, NOVA GROUP
• WYRÓŻNIENIE: maska POST-LASER 

z medycznej biocelulozy, prod. 
YONELLE MEDESTHETIC

 
4. kategoria: 

KOSMETYKI DO MAKIJAŻU
• NAGRODA GŁÓWNA: linia produktów 

do makijażu AGE ID, 
prod. Babor, BIO-KOSMETYKA

 
5. kategoria: 

URZĄDZENIA DO MAKIJAŻU 
PERMANENTNEGO
• NAGRODA GŁÓWNA: urządzenie 

I AM INK,  BROADWAY BEAUTY
 
6. kategoria: 

URZĄDZENIA KOSMETYCZNE DO 
ZABIEGÓW NA TWARZ I CIAŁO
• NAGRODA GŁÓWNA: urządzenie  

CARBOXYTHERAPY MEDIKA, prod. 
MAXMEDIK

• NAGRODA GŁÓWNA: urządzenie 
ICOONE® LASER, dystr. MROTEX

• WYRÓŻNIENIE: Urządzenie LUMI-
DERM PLASMA, dystr. MEZODERM

• WYRÓŻNIENIE: Urządzenie ELISÉ  
LASER PLASMA, prod. UNIQUE 
TECHNOLOGIE

 
7. kategoria: 

PRODUKTY UNIKATOWE 
I NOWATORSKIE  
• NAGRODA GŁÓWNA: linia 

kosmetyków APPLE STEM CELLS, 
prod. BIOLONICA

• NAGRODA GŁÓWNA: urządzenie HY-
DROIMPACT PLUS, SKIN REX EUROPE

• WYRÓŻNIENIE: urządzenie HIFU MED 
LIFT,  YASUMI

W kategorii Makijaż Permanentny nagrodę 
główną otrzymało urządzenie I Am Ink. 
Nagrodę odebrała Żaneta Stanisławska, wła-
ścicielka fi rmy Broadway Beauty.

Artur Stosik, dyrektor handlowy Unique 
Technologie odebrał wyróżnienie w kategorii 
Urządzenie Kosmetyczne za urządzenie Elisé 
Laser Plasma.

Nagrodę główną w kategorii Kosmetyki Pro-
fesjonalne Premium otrzymał #Age Method 
marki Dibi Milano. Nagrodę odebrała Sylwia 
Modrzejewska, dyrektor Skin Care Division 
w grupie Alfaparf.

Nagroda główna w kategorii Urządzenia Ko-
smetyczne otrzymało urządzenie Carboxythera-
py Medika fi rmy Maxmedik. Nagrodę odebrał 
Łukasz Chabros, właściciel fi rmy Maxmedik.

Joanna Skrobisz Sowińska, prezes zarządu 
Biolonica odbiera nagrodę główną w kategorii 
Produkty Unikatowe i Nowatorskie za linię 
kosmetyków Apple Stem Cells.

Marzena Pawlik, dyrektor ds. sprzedaży 
w fi rmie Yasumi, odebrała wyróżnienie w ka-
tegorii Produkty Unikatowe i Nowatorskie za 
urządzenie Hifu Med Lift.
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