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Nagroda główna

INSPIRACJE
ROKU 2019
BEAUTY INSPIRATION
Prezentujemy produkty
i rozwiązania nagrodzone
w szóstej edycji konkursu
INSPIRACJE ROKU 2019

2019
W KATEGORII
URZĄDZENIA KOSMETYCZNE

Oto 22 najlepsze produkty
dedykowane do obiektów
beauty, spa i medycyny
estetycznej.
W tym roku jury konkursu
(złożone z kilkunastu rynkowych
ekspertów, kadry naukowej i managerów
obiektów beauty) przyznało
18 nagród głównych i 4 wyróżnienia.
Tytuły przyznano w 6 kategoriach:
• urządzenia kosmetyczne do zabiegów
na twarz i ciało
• kosmetyki profesjonalne premium
• kosmetyki profesjonalne economy
• kosmetyki do makijażu
• suplementy diety
• produkty unikatowe i nowatorskie
Tytuł
INSPIRACJE ROKU 2019
BEAUTY INSPIRATION
to potwierdzenie, że oznaczony nim
produkt jest sprawdzony, wysokiej
jakości i stoi za nim rekomendacja
ekspertów.

ICOONE LASER
dystrybutor: Mrotex

Urządzenie łączy ze sobą technologię masażu podciśnieniowego niezależnie
pracujących rolek wraz z energią zimnego lasera i światła LED.
Połączenie energii światła i lasera w głowicy Robosolo powoduje efekt
fotochemiczny w tkankach powodując większą przepuszczalność komórek.
Fala 915 nm lasera diodowego przenika w głąb tkanki, gdzie jest silnie
absorbowana przez lipidy w adipocytach. Powoduje to podwyższenie ich
temperatury oraz rozkład. Światło o długości fali 650nm oddziałuje na fibroblasty i stymuluje produkcję kolagenu. Wpływa również na przepuszczalność
błony komórkowej, powodując otwarcie porów w obrębie błony komórkowej,
co umożliwia odprowadzenie uwolnionego tłuszczu do układu limfatycznego
bez uszkodzenia komórek. Dodatkowo masaż dwoma niezależnymi rolkami
odprowadza nadmiar płynów do głównych splotów limfatycznych.
www.mrotex.com
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MIRACOOL

producent: BTL Polska

dystrybutor: Esthetic Medical Innovation

Fale shockowe rozchodzą się w ciele jako drgania mechaniczne. Metoda
ta była pierwotnie stosowana do usuwania kamieni nerkowych, obecnie
zmodyfikowana, szeroko stosowana jest w fizjoterapii w zwalczaniu bólu,
a także w medycynie sportowej. W dziedzinie medycyny estetycznej fala
akustyczna jest wykorzystywana do modelowania sylwetki i zwalczania cellulitu. Fale akustyczne usprawniają mikrocyrkulację poprzez redukcję złogów
oraz przyspieszają usuwanie ubocznych produktów przemiany materii, co
prowadzi do zmniejszenia obrzęków. Dodatkowo inicjują proces pseudozapalny wywołany przez impulsy energii i uwalniają czynniki stymulujące
rozrastanie się fibroblastów. Proces ten prowadzi do powstawania nowych
zagęszczonych pasm kolagenu.

Miracool to unikalne i starannie dopracowane urządzenie do modelowania
ciała, wykorzystujące trzy unikalne technologie: kriolipolizę – stymulację
zimnem, elektrostymulację – która odbywa się na średniej i niskiej częstotliwości, oraz stymulację ciepłem w zakresie od 30 do 40 stopni Celcjusza.
Urządzenie stosuje się we wszystkich partiach ciała, które mają tendencję
do gromadzenia się nadmiaru tłuszczu oraz do redukcji bolesnego napięcia
mięśni.
Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach – 4 głowice (możliwość
prowadzenia zabiegu u dwóch osób równocześnie), oraz 2 głowice. Obydwa
urządzenia są bardzo poręczne, mają niewielkie rozmiary i zostały zaprojektowane w taki sposób, by nie zajmować zbyt wiele miejsca w gabinetach.

www.btlnet.pl

www.estheticmedical.pl
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POLDERMA SATELLITE

MAGNIFICO II PREMIUM

Dzięki innowacyjnemu zastosowaniu nieograniczonej liczby tak zwanych „satelit” – czyli przenośnych nośników funkcjonalności kombajnu, różne funkcje
POLDERMA SATELLITE można użytkować w nieograniczonej liczbie pomieszczeń – w jednym czasie. Satelita kombajnu jest lekka i poręczna – można nią
pracować w innym gabinecie lub w mieszkaniu klientki, podczas gdy bazowy
kombajn nadal stoi w gabinecie i zarabia na kolejnych usługach.
Oferuje wiele funkcji m.in: HIFU (twarz oraz ciało), tlenowa mezoterapia
mikroigłowa i mezoterapia diamentowa, lipolaser, plazma, endermomasaż,
RF, oxybrazja, liposukcja ultradźwiękowa, peeling kalwitacyjny. Poza tym,
bazowe wyposażenie można łatwo rozbudowywać. Bez wizyty w serwisie,
czy konsultacji z technikami. Wystarczy dokupić odpowiednie głowice.

Magnifico II Premium to unikalne połączenie liposukcji kawitacyjnej z radiofrekwencją w jednej głowicy. Cechy charakterystyczne: ponad 5 lat badań
klinicznych; 3 różne częstotliwości RF, 3 głębokości działania; podczerwień
emitowana soczewkami wypukłymi Matrix Convex Lens; dwa tryby pracy
masażu podciśnieniowego; dwie ulepszone rolki mechaniczne; wyjątkowo
cichy <55 dB; podczerwień o długości wiązki 850nm. Do tego potrójny system filtracji i oczyszczania głowic i przewodów. Filtry SMC i GAS skutecznie
absorbują preparaty kosmetyczne, chroniąc urządzenie przed uszkodzeniem
i zwiększają jego żywotność.

dystrybutor: VENUS BEAUTY

www.venus-beauty.com.pl

dystrybutor: Mimari

www.mimari.com.pl
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ampułki MEDESTHETIC
INFUZYJNA 20% WITAMINA C FORTE™
kwas L-askorbinowy

CANNABIS CLEAN FOAM

producent: JM Innovative Cosmetics
dystrybutor: YONELLE

Całoroczne ZABIEGI VIT. C FORTE zapewniają efekt „flash” — spektakularnie
rozświetlonej skóry w każdym wieku. Kluczowym produktem są ampułki
z INFUZYJNĄ 20% WITAMINĄ C FORTE ™ — INNOWACJA YONELLE.
To wysoko stężona (20%) mieszanina 3 form kwasu L-askorbinowego,
która wnika w głębsze warstwy skóry. Posiada intensywną i przedłużoną
aktywność biologiczną, zapewniającą skuteczne antyoksydacyjne działanie
anti-aging, rozjaśnienie i wyrównanie kolorytu oraz działa stymulująco
na metabolizm komórkowy. Cera staje się perfekcyjnie gładka, promienna
i wygląda młodziej.
www.yonelle.pl

producent: ARKANA

Kanabisowa pianka do mycia oparta jest na „sweet” formule. Naturalne
cukrowe środki myjące, olej konopny i makowy dokładnie usuwają makijaż,
wyrównują płaszcz hydrolipidowy, łagodzą podrażnienia i nawilżają. Lekka
wydajna konsystencja, praktyczne opakowanie, ekonomiczny sposób
dozowania i odświeżający zapach – to doskonała propozycja dla kobiet
i mężczyzn. Zastosowanie: przygotowanie do zabiegu, codzienne mycie
twarzy i ciała skóry nadreaktywnej i podrażnionej, demakijaż oczu.
www.arkana.pl
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HL PERFECT TIME

8 OIL
płyn ochronny do stóp
i paznokci

dystrybutor: HL Polska

Profesjonalna linia produktów do skóry dojrzałej, wiotkiej, skłonnej do
zmarszczek, której brak jędrności. Seria szczególnie aktywnych preparatów
klasy premium, które zostały oparte na kompleksie innowacyjnych funkcjonalnych lipopeptydów, podstawowych aminokwasach, fitoestrogenach,
witaminach C i E, kwasie hialuronowym, ekstraktach z dzikiego pochrzynu,
granatu, oczaru wirginijskiego, miłorzębu japońskiego, wąkrotki azjatyckiej.
Połączenie wysokiej jakości składników aktywnych sprzyja zwiększeniu
objętości podskórnej tkanki tłuszczowej, zapewnia wypełnianie zmarszczek
od wewnątrz i wygładza skórę. Linia składa się z 7 produktów do profesjonalnych zabiegów i uzupełniającej kuracji domowej.
www.hl-labs.com.pl

producent: AARKADA

Preparat podologiczny zabezpieczający, łagodzący i wspomagający
regenerację skóry stóp oraz paznokci. W jego składzie znajdują się naturalne
olejki eteryczne (m.in. z drzewa herbacianego, liści eukaliptusa, lawendy,
tymianku, oregano, mięty pieprzowej). Dzięki temu stanowi on cenny
element ochrony skóry stóp i paznokci, szczególnie u osób korzystających
z sauny i pływalni.
www.aarkada.com
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V CARBON peeling węglowy

BOOSTERS
profesjonalna pielęgnacja
w domu

dystrybutor: CROMA PHARMA

V Carbon peeling węglowy to trzyetapowy zabieg, przeznaczony do skóry
tłustej i mieszanej, o działaniu oczyszczającym, rozświetlającym i wyrównującym koloryt. Idealny również dla skóry męskiej. Na pełną procedurę zabiegu
składają się: peeling V Carbon zapewniający oczyszczenie, rozświetlenie
i wyrównanie kolorytu; głęboko nawilżający i regenerujący spray V Carbon;
głęboko nawilżająca, łagodząca i rozświetlająca maska Croma Skincare.
www.croma.pl

marka: YON-KA
dystrybutor: SUCCESS UNIVERSE

Wysokie stężenia naturalnych składników w tych produktach, wzmacniają
działanie kremu stosowanego na co dzień i oferują skórze cenne wsparcie
dostosowane do jej chwilowych potrzeb. Wystarczy dodać kroplę koncentratu
BOOSTER do kremu na dzień lub na noc, aby wzmocnić działanie kremu na
skórze o dodatkowe walory zawarte w boosterach. Oferta obejmuje 4 rodzaje
booster’ów: nawilżająca HYDRA+ do skóry suchej; odżywcza NUTRI+ wspomaga regenerację skóry zmęczonej; wygładzająca LIFT+ poprawia jędrność
i elastyczność; antyoksydacyjna DEFENSE+ wspomaga zapobieganie
pojawianiu się oznak starzenia.
www.yonkapolska.pl
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BIO WYPEŁNIACZ DO UST
CHRISSIE COSMETICS

producent: Beauty Boosters

dystrybutor: Well Concept

Silnie skoncentrowane serum, które wygładza, nawilża, regeneruje i chroni
usta zapewniając im młody wygląd. Serum stymuluje syntezę kolagenu
i poprawia naturalny kolor ust. Jego formuła zawiera składniki aktywne
tworzące na powierzchni skóry naturalny film ochronny.
W składzie zawiera między innymi: ekstrakty roślinne, fosfolipidy, kwas
hialuronowy i siarczan chondroityny, Acetyl Tetrapeptyd – 9, witaminę E oraz
lecytynę.
www.wellconcept.pl

COLLAGEM

Suplement diety w formie proszku w saszetkach. Pomaga zmniejszyć
widoczność drobnych zmarszczek, wspomaga wzrost i zdrowie włosów oraz
paznokci. Zawiera optymalną ilość kolagenu o niskiej masie cząsteczkowej,
a także przeciwutleniaczy, bioaktywnej siarki, R-ALA, kwasu hialuronowego,
krzemionki, witamin i minerałów, które utrzymują bardziej młodzieńczą
i promienną cerę, a także jędrną skórę. Wszystkie składniki zostały starannie
dobrane, aby uwydatnić piękno od wewnątrz i pomóc w regeneracji komórek
www.collagem.pl
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Ampoule Concentrates
Grand Cru

dystrybutor: Polskie Centrum Zaopatrzenia Kosmetycznego

producent: Babor
dystrybutor: BIO-KOSMETYKA

Zestaw trzech precyzyjnie dobranych koncentratów substancji czynnych
z ekskluzywnymi ekstraktami z róż, które tworzą skuteczną i kompleksową
kurację anti-aging. Składa się z 7 ampułek: 2 x The Rose 2 ml, 3 x The White 2
ml, 2 x The Black 2 ml.
The Rose to zamknięty w różowym szkle koncentrat substancji czynnych
z wyciągiem z róży damasceńskiej, która intensywnie regeneruje skórę oraz
zapewnia natychmiastowe działanie przeciwzmarszczkowe. GRAND CRU
The White to biała ampułka z ekstraktem z białej róży, która nadaje cerze
jednolity i promienny wygląd. GRAND CRU The Black to koncentrat zamknięty
w czarnym szkle, z wyciągiem z czarnej róży Baccara. Chroni skórę przed
szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, przeciwdziałając procesom
przedwczesnego starzenia.
www.bio-kosmetyka.pl

LUMISCAN gen. 3.0.

Pierwsze w Polsce narzędzie diagnostyczne i sprzedażowe dla kosmetologa.
Innowacyjna technologia skanuje twarz pacjenta, wykorzystuje obrazowanie
multispektralne, wykonuje pomiar podstawowych parametrów skóry, aby
ostatecznie przeprowadzić komputerową analizę. Dzięki tak przeprowadzonej
dermo-konsultacji kosmetolog może w sposób fotograficzny zobrazować
pacjentowi mankamenty jego skóry, zaś komputerowa analiza generuje
szczegółowe dane niezbędne do zaplanowania rzetelnej terapii naprawczej.
lumiSCAN gen. 3.0. specjalizuje się w szczegółowym obrazowaniu problemów cery naczyniowej, ukrytych zmarszczek, cieni pod oczami, przebarwień,
rozszerzonych porów, porfiryn oraz plam pigmentacyjnych. Pozwala określić
obiektywny wiek skóry, poziom nawilżenia, aktualny rodzaj cery oraz jak
powinna przebiegać prawidłowa pielęgnacja domowa.
www.pczk.com.pl
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NAIL INSERT SYSTEM
system do tworzenia protez
paznokci

UNIBRACE
system do tworzenia
indywidualnych klamer
ortonyksyjnych

producent: AARKADA

System wytwarzania wstawek podologicznych wykonanych z materiałów
utwardzalnych chemicznie lub pod wpływem promieniowania, takich
jak akryl lub kompozyt stomatologiczny, jak również sposób nadbudowy
paznokcia oraz przyrząd do wytwarzania wstawek podologicznych.
Dzięki innowacyjnemu urządzeniu, specjalista może samodzielnie stworzyć
gotową protezę paznokcia. Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wstawki podologicznej charakteryzujący się tym, że: przygotowuje
się formę elastomerową w kształcie płytki, która na przynajmniej jednej
powierzchni podstawy ma przynajmniej jedno zagłębienie odpowiadające
kształtowi formowanej wstawki podologicznej; wypełnia się masą formującą
zagłębienie; oczekuje się na stwardnienie masy; usuwa się uformowaną
wstawkę podologiczną z zagłębienia.
www.aarkada.com

producent: PODOLAND

Nowatorskie narzędzie podologiczne, wspomagające walkę z wrastającymi
i wkręcającymi paznokciami. Prace nad prototypem prowadzili Adrian
Arkada, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Janusz Szymkowski oraz
Daniel Abratkiewicz. UniBrace system – kompendium nowoczesnej ortonyksji. Praca z wykorzystaniem narzędzia pozwala samodzielnie stworzyć
klamrę o dowolnej formie. Do jej wykonania stosuje się implantacyjny drut
medyczny. Jeszcze szersze pole do działania tworzą rozmaite możliwości
aplikacji klamer stworzonych w UniBrace. Ramię klamry można zamocować
za pomocą haczyka (pod płytkę paznokcia) lub kompozytu stomatologicznego (na płytkę paznokcia). Zgłoszenie patentowe numer: P.425763
www.podoland.pl
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F E R U L-X

Zabieg depigmentacyjny
o działaniu rozjaśniającym i anti-aging

12% KWAS FERULOWY
8% KWAS TRANEKSAMOWY
VITAMINS C & E SYNERGY

ZABIEG
CAŁOROCZNY

zabieg HYDROXYGEN
TRICHOTHERAPY

przedstawiciel: Well Concept Weronika Słupek

W
NE
N
TIO
RA
NE
GE

Zabieg Hydroxygen TrichoTherapy stanowi połączenie oczyszczania wodno
– wodorowego z infuzją tlenową. Stosowany jest na skórę głowy oraz
włosy. Poprawia zauważalnie stan skóry oraz wygląd włosów już po jednym
zabiegu. Skutecznie oczyszcza ujścia mieszków włosowych, wycisza stany
zapalne, sprawia, że włosy są jedwabiście gładkie.

www.bielendaprofessional.pl
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K-MED FRAX RF

MASSAYA MASSAGE
CANDLE

WISH PRO
+ by Synoia

Wegańskie świeczki do masażu. 100%
ekologiczne i organiczne potwierdzone
certyfikatem ECO-CERT. Produkt
w całości wykonany z materiałów
przyjaznych środowisku (łącznie
z opakowaniem w 100% biodegradowalne). Idealnie dobrane nuty
zapachowe zaspokoją gusta najbardziej
wymagających klientów. Po zabiegu
skóra jest gładka i odżywiona.

WishPro wykorzystuje intensywne impulsy magnetyczne, które przekształcane są w aktywne pole energetyczne.
Energia pola energetycznego przetwarzana jest w światło i prąd elektryczny.
Połączenie czterech czynników ze
starannie dobranymi składnikami
aktywnymi pozwala na osiągnięcie
rewelacyjnych efektów zabiegowych
zachowując bezpieczeństwo i 100%
bezinwazyjność.
Metoda polecana jest zarówno osobom
młodym, które chcą wzmocnić i odżywić swoją skórę, jak również starszych
oczekujących terapii anti-aging.

DIO SHIRO
laser diodowy
z systemem
laserowego
odmładzania BBL

Innowacyjna technologia w usuwaniu
owłosienia, której działanie opiera
się na selektywnej dynamice światła
i ciepła. Lampa diodowa emituje falę
świetlną o długości 808 nm, która
absorbowana jest przez melaninę,
doprowadzając do uszkodzenia
komórek macierzystych włosa. 3 tryby
pracy i gotowe protokoły zabiegowe
sprawiają, że metoda epilacji laserem
diodowym staje się łatwa, szybka,
bezbolesna i trwała.

www.mimari.com.pl

www.yasumi.pl

dystrybutor: IMAGE GROUP

Technologia zastosowana w urządzeniu
to stymulacja tkanki skóry za pomocą
fali radiowej. Zabieg ten poprzez
pobudzenie fibroblastów do syntezy
włókien kolagenowych stymuluje
organizm do regeneracji. Dodatkowo
poprzez uszkodzenie adipocytów i ich
lipolizę działamy na tkankę tłuszczową
oraz cellulit.
Kompaktowe urządzenie posiada
obudowę z tworzywa sztucznego,
korpus głowicy jest metalowy. Ergonomiczny kształt urządzenia oraz jego
niewielkie wymiary (40/ 30/ 20cm),
umożliwiają umieszczenie go na stoliku
zabiegowym. Wyposażone w głowicę
zabiegową z regulacją głębokości
nakłuć, w zakresie od 0,3mm do 3mm.
Głowica współpracuje z trzema rodzajami nasadek, różniącymi się ilością
igieł zabiegowych (25, 49, 81).
www.imagecentrum.pl

producent: Mezopharma

www.mezoderm.pl

dystrybutor: MIMARI

producent: YASUMI

