
CENTRUM LASEROVÉ ESTETIKY A.S.

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT 

NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
KTERÝ SE KONÁ PŘI PŘÍLEŽITOSTI

5. VÝROČÍ

NAŠEHO PŮSOBENÍ NA ADRESE BĚLEHRADSKÁ 88, 
PRAHA 2 - VINOHRADY

AKCE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 
10.11.2005 OD 11.00 DO 19.00 HOD.

 TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

        PODNIKEJTE S  HAIR CLUB
Uvažujete o otevření vlastního kadeřnického stu-

dia? Jste přesvědčeni, že dobrý účes k úspěchu 

a spokojenosti Vás ani Vašich klientů nestačí? 

   Chcete jim nabídnout něco víc, ale:

• chybí Vám dostatek zkušeností

• nemáte možnosti dozvídat se o nových trendech 

v oboru

• nemůžete se podělit se o zkušenosti s kolegy  bez rizi-

ka „odhalení fi remního tajemství“

• rád/a byste podnikala pod značkou renomovaného 

studia, ale myslíte si, že je to pro Vás neschůdné či 

příliš drahé

• nebo se obáváte podnikatelského rizika?

Právě pro Vás je určena nabídka obchodní spolu-

práce se společností Hair Style založená na systé-

mu franchisingu.

ČÍM SE HAIR CLUB ODLIŠUJE OD OSTAT-

NÍCH KADEŘNICKÝCH STUDIÍ 

A KADEŘNICKÝCH FRANCHISE:

• je českou značkou

• propojuje služby v oblasti image osobnosti a kadeř-

nické služby

• má patnáctiletou praxí ověřené know how a stabilní 

klientelu 

• disponuje detailním know – how pro provozová-

ní studia od jeho umístění, vybavení, získávání 

a udržení klientely, tréninku personálu, systému 

zásobování až po fi nanční informace o provozu stu-

dia a možnostech získání a splácení úvěru

VÝHODY SPOLUPRÁCE NA BÁZI 

FRANCHISINGU 

Podnikatel pracující pod franchisovou smlouvou 

zůstává nezávislým subjektem, samostatným pod-

nikatelem, který díky franchisovému know how:

• pracuje pod registrovanou podnikatelskou značkou 

Hair Club, za kterou je dlouholetá pozitivní image 

značky v oboru kadeřnictví a image osobnosti

• minimalizuje vlastní rizika spojená s otevřením 

a provozem studia

• využívá zkušenosti franchisové sítě Hair Club

• využívá systém zvyšování kvalifi kace a informace 

o novinkách z oboru

• využívá výhodné nákupní podmínky

• využívá možnosti fi nancování prostřednictvím ban-

ky s podporou Hair Club

• minimalizuje vstupní náklady a vstupní rizika 

 podnikání 

POKUD MÁTE ZÁJEM O BLIŽŠÍ INFORMACE, 

KONTAKTUJTE NÁS.

info@hairclub.cz, www.hairclub.cz

XVI. SJEZD UNIE KOSMETIČEK
21. – 22. ŘÍJNA 2005, DŮM HUDBY PARDUBICE

PROGRAM SJEZDU:
PÁTEK: 
10.00  Zahájení

10.01  Lenka Kolaříková: TrésWhite –  bělení zubů.

10.30  Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.: AHA pee-

ling kyselinou glykolovou. Zásady spolupráce 

kosmetička-lékař při chemickém peelingu.

11.00  Jana Šafratová: Dr. Spiller Biocosmetics – před-

stavení profesionální značky. Hydro-Marins® 

– patentovaná salónní kúra 4 v 1 (lift ing, hydra-

tace, vyhlazení vrásek a zjemnění pleti).

11.30 Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.: Proble-

matická pokožka, transdermální penetranty ve 

vztahu ke zdravé pěsticí kosmetice. 

 MUDr. Vlasta Křížová (Generica): Dermavi-

duals –kosmetika 21. století.

12.00  Unie kosmetiček – Valná hromada

12.30  Doc. MUDr. Marie Nožičková, CSc.: Dráždivá 

kůže v obličeji – diagnóza a léčebné postupy.

13.00  Elegance s.r.o., Sothys Paris: Kamila Přibylo-

vá: Hydrooptimale® T.H.I.3 nová salónní kúra. 

Sothys Paris Street’n Tweed  – nová kolekce líče-

ní v podání Ivety Kopřivové

14.00 Jan Janovský (Cannabis Pharma-Derm): Ideální 

konzervační a antioxidační soustava v kosmetice 

Cannaderm.

14.30 Monika Troníčková (Glamour,a.s.): Energizující 

ošetření pro muže kosmetikou Matis Paris.

15.00 Marcela Hanáková (Bioline Jató): Dosažení efek-

tu mladé pleti bez vrásek se značkou Bioline Jató. 

 Jaroslava Trnková (Lady Lya): Nové italské 

trendy v líčení Lady Lya.

15.30 Pavel Bauer a Filip Novák: Chcete vypadat skvě-

le? Rychlá proměna na pódiu.

16.00 Janssen cosmeceutical care: Aplikace intenzív-

ních látek pomocí koncentrovaného (96%) kyslí-

ku v kosmetické praxi.

16.30 MUDr. Anna Niewieczeral (Ardent Brno): 

 přírodní kolagen Inventia. 

 Použití preparátu v kosmetické a lékařské praxi.

17.00 MUDr. Jiří Kučera: Novinky z Paříže v oblasti 

estetické kosmetiky a plastické chirurgie.

17.30 MUDr. Jitka Trnková (MBA, Asociace Medicí-

ny proti stárnutí): Vnitřní péče o pleť. Mgr. Iva 

Prudková: Pilulka krásy.

SOBOTA:
9.00 Anna Lotan: 

 Zlatá krása z Izraele – MUDr. Helena Jírová 

9. 30 Jarmila Bartošová (Profesionální kosmetika 

Norel), praktická ukázka –  kosmetička Renata 

Blomerová: Čokoládová terapie NOREL – rela-

xačně-regenerační kúra.

10.00 MUDr. Iva Vindušková: 

 Vnější a vnitřní krása ženy. 

10.30 Zuzana Mičeková: Dermacol, řada Protective 

– novinky na citlivou pleť.

11.00 Patricia Herrera: Kosmetika Sofri plná barev 

jako balzám pro tělo a duši.

11.30 MUDr. Michal Strnad (Ordinace tradiční čín-

ské medicíny): Spolupráce cévní a tradiční čínské 

ordinace s kosmetickými pracovišti.

12.00 MUDr. Vlastimil Víšek: Novinky v plastické 

chirurgii a možnosti úprav kosmetických vad.

12.30 Helena Vondráčková (Dialab spol. s r.o.):  Sys-

tém Optimal  – komplexní regenerace a ochrana 

buněk DNA.

13.00 Eva Boskovičová, Bratislava (Kosmetika Cap-

ri s.r.o.): Nové poznatky o použití AHA kyselin 

k rozjasnění a omlazení pleti.

13.30 PŘEKVAPENÍ

14.00 Ing. Zora Kormaňáková, Lenka Krasová 

 (L Agency Brno): Hany Care Vialox – dvouslož-

kové sérum k redukci mimických vrásek jako 

náhrada botoxových injekcí.

14.30 Olga Taradel-Crystal Concept: 

 Dentální krystaly a jejich aplikace.

15.00 Mária Kňapová: 

 Inspirace trendy v make-upu na téma Etno.

15.30 Alena Šamanová: Trichológ – Omlazení těla 

s čistým přírodním kolagenem z tolstolobika 

– celosvětová revoluce v kosmetologii.

INFORMACE: TEL.: 466 513 134, 466 714 117
E-MAIL: UNIEK@UNIEK.CZ


