
 
 

2016. gada 9. un 10. maijā 

09:30 – 18:00 (ar pusdienu pārtraukumu) 

 
Days Hotels, Brīvības gatve 199c, Rīga 

Konferenču zāle, bezmaksas auto stāvvieta 

 
EKSKLUZĪVS PRAKTISKĀS KOSMETOLOĢIJAS 

SEMINĀRS 

 

WALTHER JANSSEN – JANSSEN COSMETICS DIBINĀTAJS UN ĪPAŠNIEKS 

un 

JANSSEN COSMETICS VADOŠĀ TRENERE RENATA BEIMEL 

 

 

PROGRAMMA 

 

9.05.16. 

SEJAS ĀDAS KOPŠANA AR JANSSEN KOSMĒTIKU 

 

 

9:30-13:00   Iepazīšanās un īss pārskats par firmu. WALTHER 

JANSSEN – JANSSEN COSMETICS dibinātajs un 

īpašnieks 

 Unikālas sejas ādas kopšanas sistēmas, kas balstītas uz 

zinātniskajiem pētījumiem. Piemērotas dažādiem ādas 

tipiem, risina jebkuras estētiskās ādas problēmas. 

 2016. gada jaunumi. Trend Edition- Sensitive Skin 

Defence, Perfect Detox, Anti-Pollution Cream, Pro-

Immune Serum, Face Quard Advanced, Skin Contur Fluid, 

Skin Resurfacing Balm, Primeceuticals-Lux līnija. 

13:00-14:00   Pusdienas pārtraukums 

14:00-18:00   Aktīvās vielas, kas stimulē ādas dziļākajos slāņos 

reģenerācijas procesus. Ekskluzīva līnija ar inovatīvām 

pretgrumbu sastāvdaļām, ar zinātniski pierādītu efektivitāti, 

liftings un sejas ādas ovāla remodelācija. 

 Praktiskā daļa – procedūru demonstrācija ar Janssen 

kosmētiku, ampulu koncentrātu un masku kombinēšana, 

Matrigel hidrofīlās kolagēna maskas pielietošana 

pretgrumbu procedūrās. 

 Jautājumi un atbildes 

 

 

 



 

10.05.16. 

ĶERMEŅA KOPŠANAS LĪNIJAS. SPA PROGRAMMAS SKAISTUMKOPŠANAS SALONIEM UN 

SPA CENTRIEM 

 

10:00-13:00   BODY LINE – figūras korekcija, ķermeņa apjomu 

samazināšana, pretcelulīta programmas. Inovatīvas aktīvās 

vielas, kas iedarbojas uz problēmu un sniedz iespēju 

piepildīt sapni par slaidu augumu. 

 2016. gada jaunums - VITAFORCE ACE BODY CREAM 

 Skaistas krūtis – neatņemams sievišķības atribūts. 

PERFECT BUST FORMULA- jauns sieviešu slepenais 

ierocis, kas modelē, nostiprina un padara tvirtāku krūšu 

ādu. 

13:00-14:00   Pusdienas pārtraukums 

14:00-18:00   SPA līnijas ķermenim – SPA produkti, kas satur vērtīgas 

dabīgās vielas un piedāvā plašas produktu izvēles iespējas. 

Masāžas krēmi un losjoni, ķermeņa maskas un ietīšanas 

maskas. 

 Praktiskā daļa – SPA procedūras un BODY līnijas 

procedūru demonstrācijas. 

 Jautājumi un atbildes 

 

 

Visi dalībnieki saņem diplomus un 8 TIP punktus par vienu dienu, dalības maksa: 

Līdz 01.05.16. 20,00 Eur (cenā ietilpst pusdienas), pēc tam 25,00 Eur. 

Par divām dienām, ja samaksa līdz 01.05.16. - 35,00 Eur, pēc tam 50,00 euro. 

 

Seminārs notiek angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. 

 

Semināra apmeklējums tikai ar iepriekšēju pierakstu! Semināra dienā dalībnieki saņem 15% atlaidi uz 

JANSSEN kosmētiku. 

 
OFICIĀLAIS IZPLATĪTĀJS 

       
 

SIA „ BEAUTY BALTIKUM”, Raunas iela 44, k.1, Rīga, LV-1039 

Tel: 67374803, 66013939, 20040041, 20009705, 26327397, 29220271 

E-pasts:info@beauty-baltikum.com, infolv@beauty-baltikum.com  

www.beauty-baltikum.com 
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