GORĄCE NOŻYCE,
KOLOR I STYL...
W HALI EXPO XXI W WARSZAWIE
ODBYŁ SIĘ POKAZ FRYZJERSKI
Z ELEMENTAMI

MINI WARSZTATÓW,

ZORGANIZOWANY

PRZEZ HISZPAŃSKĄ

FIRMĘ TAHE PRZY WSPÓŁPRACY
Z GENERALNYM

DYSTRYBUTOREM

- FIRMĄ SILOG.
Zaprezentowane
zabiegi

zostały innowacyjne

fryzjerskie

m.in. luksusowy

zabieg keratynowy
permanentna

- ThermoKeratin,

koloryzacja

w 10 minut

- 10M Express oraz strzyżenie
"Gorącymi

Nożycami"

Ambasador

ze specjalnymi

gośćmi

nii przedstawili

uczestnikom

trendy

w koloryzacji,

i upięciach

w NIEWIELKIEJ

MAZURSKIEJ

MIEJSCOWOŚCI,

CYM HOTEL MŁYN KLEKOTKI RESORT & SPA, POWSTAŁO
KONTEMPLACJI

ekką, drewnianą

konstrukcję

rem. Do pawilonu

drewniany

nym kształcie zaprojektowany
ści hotel zamierza

wkomponowano

prowadzi

w pawilonie

sięga czterech tysięcy lat. Specjalny
sprzyja relaksowi.

Szlachetne

szczególnego

W rytuale Gong-fu
zwanych

Oolong.

sposobu

herbaty

parzenia

herbaty

herbaty

zasad. Znaczenie

naczyń i dopasowanie

kiej jakości gatunków.

Uprawia

się je w 18 rejonach,

niezbędne

budowania

chińskiego

nia właściciela

jest spokojne

i altanek,

pawilonu

hotelu do dalekich

Gong-fu

cha
przygo-

gatunku

się smakiem

herbaty.
wysoHu-

tradycyj-

miejsce. W Chinach funk-

w malowniczej

herbacianego

wewo-

takich jak m.in. Zhejiang,

i przyjazne

położonych

podróży

są kilku krotnie

na świecie różnorodności

nan, Syczuan, Fujian, Yunnan i Anhui. By w pełni delektować
herbaty,

W przyszło-

porcji liści, temperatura

ich do wybranego

słyną z największej

wiele herbaciarni

jezio-

fermentowanych,

zaparzane

ma wielkość

herbaty,

nie parzonej

uczestników

"Tańca z Gwiazdami"

picia herbaty

odpowiedniego

herbat częściowo

Chi!:!y, będące kolebką

cjonuje

popisowy

oraz podawania.

Liście wysokogatunkowej

dy, czas parzenia,dobór

parzenia
wymagają

Juda Pietkiewicz.

zaokrąglo-

mostu chińskiego.

herbatę. W Chinach tradycja

cha używa się wyłącznie

dług ściśle określonych

w pejzaż wyspy otoczonej

ceremoniał

chińskie

kolekcji

urozmaicił

v

most o charakterystycznym,

na wzór tradycyjnego

serwować

poza fryzurami,

piękne suknie

pokaz salsy w wykonaniu

MIEJSCE SPRZYJAJĄCE

I WYCISZENIU - CHIŃSKI PAWILON HERBACIANY.

L

towania,

z najnowszej

NA ROZLEGŁYM TERENIE OKALAJĄ-

najnowsze

strzyżeniu

modelki,

zaprezentowały
Spotkanie

z Polski i Hiszpa-

na sezon 201 1. Na zakoń-

czenie pokazu

Chiński pawilon w Młynie Klekotki

Te 400 Jaguar.

marki Tahe w Polsce wraz

w Klekotkach

okolicy.

Pomysł wy-

zrodził się z zamiłowa-

oraz chęci czerpania

inspiracji

z innych kul-

tur.

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
systematycznie
podyplomowe.
smetologia

poszerza swoją ofertę edukacyjną.
Od tego roku akademickiego

praktyczna,

przede wszystkim
a następnie

Nowoczesny

ćwiczyć poszczególne

z zakresu wizażu będą tworzyć
jak podkreśla
Natomiast

własne portfolio.

Renata Godlewska

studia podyplomowe

tach różnych

kierunków

usług kosmetycznych,
WSZKiPZ prowadzi

wizaż i pielęgnacja

duża liczba zajęć praktycznych.

samodzielnie

studiów
produkcji

- kierownik
wyższych

oraz Podologia

także studia podyplomowe

uruchomiła

kolejne studia

podyplomowych

kosmetyczna.

Ponadto

osoby, które zdecydowały

Teczka prac z profesjonalnie
praktyczna

wykonanymi

kartą przetargową

zostały uruchomione
zainteresowanych

Ko-

Studia te wyróżnia

Słuchacze będą mieli okazję uczestniczyć
zabiegi.

(I. lub II. stopnia),

czy sprzedaży

uczelnia

naukę na studiach

studiów, jest doskonałą

Kosmetologia

gów), SPA& Wellness oraz Wiedza o kosmetykach
www.kosmetyka.edu.pl

Ta warszawska

można rozpocząć

w pokazach,
się na studia
zdjęciami,

na rynku pracy.

z myślą o absolwenpracą w zakresie

kosmetyków.
Kosmetologia
i chemia

w medycynie

kosmetyczna.

(dla lekarzy oraz stomatolo-

