
INTELLIGENT BEAUTY CONGRESS
28.02.-01.03.2015.

Radisson Blu Daugava, Rīga, Kuģu iela 24
Sejas un ķermeņa praktiskā estētika

28.02.2015.
Masāžas tehnoloģiju forums

Reģistrācija sākas 9.45

10.30-11.10 Holistic massage – pieskāriena terapija.
Ruta Stratkauskiene (Lietuva), skolas Holisticmassage dibinātāja,
ISPADO akadēmijas pasniedzēja.

11.10-11.50 Vibroakustiskā mazāža ar kārkla nūjiņām.
Antans Bagdons (Lietuva), Saulėja SPA (Каунас) pitrnieks, nominācijas «Gada pirtnieks 2013»
ieguvējs

11.50-12.30 Pieskārienu komplimentterapija sievietēm. Harmonizējoša sejas un ķermeņa masāža.
Ruta Stratkauskiene (Lietuva)

12.30-13.10 PĀRTRAUKUMS

13.10-14.00 Sejas un kakla manuālā plastika. Split masāža.
Larisa Vitvinova (Latvija), sejas estētiskās korekcijas speciāliste, Sejas vingrošanas kluba 
dibinātāja.

14.00-14.40 Taizemes ortopēdiskā masāža
Mai-Liisa Toivara (Igaunija), masiere, Starptautiskās masāžas akadēmijas (M.I.Massaažikool)
pasniedzēja. 

14.40-15.20 Antistresa masāža ar kūstošām svecēm
Mariela Leonardeļļi (Spānija), kosmetologs, masāžas metodiķu pasniedzēja

15.20-16.00 PĀRTRAUKUMS

16.00-16.40 Havajiešu dziedniecības sistēma un masāža Lomi-Lomi
Edīte Ivaņņikova (Latvija), SPA tehnoloģe, sertificēta kosmetoloģe, REIKI meistare, Latvijas,
SPA&WELLNESS federācijas biedre

16.40-17.30 Principiāla dabisko ēterisko eļļu atšķirība no sintētiskajām un to bioķīmiskā
iedarbība uz cilvēka organismu.
Elena Priedeslaipa (Latvija), Welness & Beauty koučs, MBA, aroma farmaceite, naturopāte,
Beauty School pasniedzēja, Latvijas Aromaterapeitu asociācijas un Anti-age medicīnas asociācijas
biedre

01.03.2015. 10:00
Sesija «Ķermeniski orientēta terapija praktiskajā estētikā»
 Iepazīšanas ar ķermeņa terapiju. ĶТ un praktiskās estētikas saskares punkti.



 Ķermeņa terapeita pamatprasmes. Kā pieskārienu padarīt neaizmirstamu un paaugstināt
klienta lojalitāti?
 Spriedzes psihosomatika. Ko mums stāsta klienta seja un ķermenis?
 Sejas masāžas tehnikas pilnveidošana. Kā jebkuru sejas masāžu padarīt par
psihoterapeitisku?
 Ķermeņa arhitektūra – atslēga uz skaistumu un veselību.

Vadītāji:
Jeļena Šubina (Krievija), ķermeņa psihoterapeite, trenere, Profesionālā treninga institūta vadītāja
Andrejs Lukašenkovs (Latvija), rehabilitologs, ķermeņa terapeits, Baltic Bodywork School vadītājs

Dalības maksā «Sejas un ķermeņa praktiskā estētika» konferencē:
28.02. Masāžas tehnoloģiju forums – 35 Eur
01.03. Sesija «Ķermeniski orientēta terapija praktiskajā estētikā» – 25 Eur
Divas dienas – 55 Eur

Nakšņošana viesnīcā Radisson Blu Daugava 4*:
Viena nakts vienvietīgā numurā – 65 Eur
Viena nakts divvietīgā numurā – 75 Eur

Sīkāka informācija un biļešu pasūtīšana pa tālr. (+371) 2206621;, 29473022; 67830891
e-pasts: kosmetikprof@gmail.com
www.e-beauty.lv

Biļetes cenā iekļauta kafijas pauze. Visi kongresa dalībnieki saņem sertifikātu.

Kongresa darba laiks: 09:00-18:00
Mini izstādes darba laiks: 10:00-17:00, ieeja brīva
Maksa par stāvvietu vienai dienai: 5 Eur
Kongresa darba valoda: krievu val.

Programmā iespējamas izmaiņas

http://www.e-beauty.lv/

