
 
 

 

III KONFERENCJA DNI URODY I SPA  
12-13 kwietnia 2014, Hala Stulecia, Wrocław 

 
12 KWIETNIA 2014 (SOBOTA) 

 
PANEL KOSMETYCZNY 
(SALA WYKŁADOWA A) 

PEELINGI CHEMICZNE – MEDYCYNA CZY KOSMETOLOGIA? 
12.04.2014 

10:15 – 11:30 

Prelegent: Jarosław Rodzeń 

Podczas wykładu będą poruszane następujące zagadnienia: znaczenie i rodzaje kwasów 
w gabinecie kosmetycznym, różnice między peelingiem medycznym a kosmetycznym – 
znaczenie substancji rozpuszczalnych w kwasach, znaczenie stężenia i pH kwasu 
w gabinecie kosmetycznym, pokaz zabiegu z użyciem kwasu medycznego i kosmetycznego, 
pielęgnacja skóry po zabiegach eksfoliacji chemicznej. 

NATURALNY MANICURE KAMYCZKOWY 
12.04.2014 

11:40 – 12:25 

Prelegentka: Dorota Włosowicz 

Unikatowa metoda dbania o dłonie, paznokcie i skórki. Doskonała w swojej prostocie, 
metoda biologiczna i naturalna, bez ingerencji cążek. Jedyne narzędzia to kwarcowo-
krzemionkowy kamyczek i bawełniana chusteczka o podwójnym splocie.  Skórki są 
delikatnie złuszczane i odsuwane, a w rezultacie przestają odrastać. 

MODELOWANIE MIEJSC PROBLEMOWYCH, REWITALIZACJA 
PO PORODZIE NA PRZYKŁADZIE OPRACOWANIA DMA 

12.04.2014 

12:35 – 13:15 

Prelegent: Piotr Szczotka 

Wykład z elementami praktycznymi, ale zwłaszcza z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
budowania zaufania i indywidualnego dostosowania zabiegów. Podczas prelekcji poruszone 
będą m. in. kwestie masażu antycellulitowego, rewitalizacji po porodzie, lokalnej akumulacji 
tkanki tłuszczowej, problemu z wiotkością skóry. 

PLATFORMY LASEROWE: JEDEN SPRZĘT – WIELE ROZWIĄZANYCH 
PROBLEMÓW KOSMETYCZNYCH 

12.04.2014 

13:25 – 14:25 

Prelegentka: Ewa Desowska 

Na wykładzie przedstawiona zostanie możliwość posiadania kilku technologii laserowych 
w jednym urządzeniu oraz sposób oddziaływania poszczególnej technologii laserowej na 
skórę. Temat ten będzie głównie dotyczył możliwości posiadania lasera do epilacji, do 
usuwania zmian pigmentowych i naczyniowych na twarzy, jako zabiegów, które mogą 
wykonywać kosmetolodzy. 

PRZERWA 14:25 – 15:15 



 
 

 

MELAZMA – SKĄD SIĘ BIERZE I JAKIE SĄ POWSZECHNIE STOSOWANE 
METODY USUWANIA TEJ ZMIANY 

12.04.2014 

15:15 – 16:15 

Prelegentka: Ewa Desowska 

Temat ten będzie dotyczył etiologii powstawania zmiany, jaką jest melazma oraz sposobu 
redukcji lub usuwania danej zmiany. Spośród znanych metod usuwania melazmy omówione 
zostaną m. in. powszechnie znana metoda zwana Cosmelan oraz terapie laserowe. Na 
wykładzie będzie mowa także o profilaktyce oraz o postępowaniu bezpośrednio po leczeniu 
melazmy. 

TRUDNE PRZYPADKI W MAKIJAŻU PERMANENTNYM, KOREKTY, 
NIEUDANE MAKIJAŻE PERMANENTNE 

12.04.2014 

16:25 – 17:15 

Prelegentka: Anna Paczuska-Paulińska 

Podczas wykładu poruszone zostaną tematy trudnych przypadków typu: rozlane barwniki, 
nieprawidłowe kształty, nieprawidłowy dobór barwników. Prelegentka podpowie jak 
zastosować korektory i jakie odcienie, jak radzić sobie w trudnych przypadkach. 

MIKRONAKŁUCIA WE WSPÓŁCZESNEJ KOSMETYCE ANTIAGING 
12.04.2014 

17:25 – 17:55 

Prelegentka: Katarzyna Nowak 

Wykład poświecony tematyce mikronakłuć występujących w kosmetyce. Zostaną poruszone 
zagadnienia poświecone zaletom i wadom rożnych nakłuć (rollery, mezoterapia, 
metaterapia, mikroigłowe rf). Różnice oraz wady i zalety poszczególnych metod. 

 
PANEL FRYZJERSKI 
(SALA WYKŁADOWA B) 

DREDY - FAKTY, MITY, NOWE TRENDY 
12.04.2014 

10:15 – 11:15 

Prelegent: Maciej Wójcik 

Prelegent podczas wykładu omówi: rys historyczny dredów, mity i fakty na temat dredów 
i dredloków, rodzaje i właściwości dredów i dredloków, sposoby doczepiania, zakładania 
dredów i dredloków, trendy i prognozy rozwoju fryzur dredowych. 

CZUPRYNIE NA RATUNEK 
 – NOWOCZESNE METODY ZAGĘSZCZANIA WŁOSÓW 

12.04.2014 

11:25 – 12:25 

Prelegentka: Grażyna Burda 

Łysienie androgenowe dotyka coraz większej populacji kobiet w różnym wieku. Kobiety 
zmagają się z nadmierną utratą włosów także po porodzie i okresie karmienia piersią oraz 
w trakcie menopauzy. Niechirurgiczna metoda zagęszczania (uzupełniania) włosów jest 
rozwiązaniem problemu przerzedzenia włosów. Jest całkowicie bezbolesna i pozwala na 
pełny komfort użytkowania w każdej sytuacji. 



 
 

 

TRYCHOLOG – NOWA SPECJALIZACJA DLA FRYZJERA 
12.04.2014 

12:35 – 13:50 

Prelegent: Jarosław Rodzeń 

Podczas wykładu będą poruszane zagadnienia: funkcjonowanie skóry głowy oraz budowa 
włosa, homeostaza skóry głowy, przyczyny problemów skóry głowy takich jak: łupież, 
nadmierna proliferacja naskórkowa oraz choroby łojotokowe, pielęgnacja włosów i skóry 
głowy – porównanie kosmetyki powszechnej z ekokosmetyką, zastosowanie mikrokamery 
w diagnostyce problemów skórnych. 

PRZERWA 13:50 – 14:35 

BEZPIECZNA KOLORYZACJA W SALONACH FRYZJERSKICH 
12.04.2014 

14:35 – 16:05 

Prelegent: Jarosław Rodzeń 

Podczas wykładu będą poruszane m. in. zagadnienia: wpływ składników farb do koloryzacji 
na skórę głowy i włosów, porównanie działania farb amoniakalnych z koloryzacją 
ekologiczną, znaczenie olejów roślinnych w farbach ekologicznych do ochrony skóry głowy 
przed działaniem drażniącym i zabezpieczającym, przenikanie składników szkodliwych do 
skóry, pokaz koloryzacji ekologicznej. 

BUDUJ LOJALNOŚĆ SWOICH KLIENTÓW KROK PO KROKU W RÓŻNYCH 
KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH I TRADYCYJNYCH 

12.04.2014 

16:15 – 17:15 

Prelegentka: Dolores Greń 

Podczas wykładu zostaną omówione następujące kwestie: model dziurawego wiadra, czyli 
dlaczego warto dbać o stałych klientów salonu kosmetycznego, badania marketingowe krok 
po kroku (mierz oczekiwania i satysfakcję klientów), ankiety i gratyfikacje, rodzaje 
motywatorów, programy lojalnościowe, karty, rabaty, promocje wiązane, okolicznościowe, 
studia przypadku. 

 
13 KWIETNIA 2014 (NIEDZIELA) 

 

PANEL KOSMETYCZNY 
(SALA WYKŁADOWA A) 

 

NIESTANDARDOWE KSZTAŁTY PAZNOKCI W STYLIZACJI GABINETOWEJ: 
MONROE, PIPE, EDGE STING, MIGDAŁ GOTYCKI 

13.04.2014 

10:15 – 11:45 

Prelegentka: Paulina Pastuszak – Głodzik 

Uczestnik pozna nowatorskie kształty stylizowanych paznokci – odmienne od 
standardowego kształtu square i migdała. Zaprezentowane zostaną odpowiednie sposoby 
podkładania formy i przycinania jej; prawidłowy sposób budowy oraz opracowania 
wymodelowanego paznokcia. 



 
 

 

WOLUMETRYCZNA BIO REGENERACJA SKÓRY 
13.04.2014 

11:55 – 12:35 

Prelegentka: Iwona Trzyna 

Wkład będzie poświęcony spektakularnej odnowie, liftingowi i regeneracji skóry za pomocą 
preparatów BIO. Metoda pozwala na dostarczenie enzymów, protein, witamin oraz 
pierwiastków śladowych w głąb skóry. Omówiony zostanie natychmiastowy efekt 
przywrócenia utraconej wilgotności oraz dawnej harmonii i równowagi skóry. 

KOLOR I JEGO ZNACZENIE W STYLIZACJI 
13.04.2014 

12:45 – 13:30 

Prelegent: Olaf Tabaczyński 

Wyrafinowany styl osiągniesz poprzez kolor. Wyjątkowe możliwości, jakie drzemią 
w kolorach, które każdy z nas nosi, mogą być atutem lub pomyłką. Jak poruszać się 
w kolorowym świecie barw? Jak korzystać z kolorów, aby stanowiły harmonię całości? 
Tajniki kolorów to nasza specjalność. Porozmawiamy o roli kolorów w tworzeniu 
niepowtarzalnych stylizacji. 

PRZERWA 13:30 – 14:15 

PROGRAMY PIELĘGNACYJNE ANTI-AGING  
DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH 

13.04.2014 

14:15 – 15:00 

Prelegentka: Kamila Osowska 

Podczas wykładu zostaną przedstawione różne rodzaje terapii anti-aging w zależności od 
grupy wiekowej. Od pierwszych problemów po 20 roku życia do klientów w wieku 60+. 
Zastosowanie odpowiednich substancji czynnych w kosmeceutykach, skuteczne serie 
zabiegów i najnowszych technologii będą wstępem do możliwości rozwoju propozycji 
w salonach i klinikach. 

BUDUJ LOJALNOŚĆ SWOICH KLIENTÓW KROK PO KROKU W RÓŻNYCH 
KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH I TRADYCYJNYCH 

13.04.2014 

15:10 – 16:00 

Prelegentka: Dolores Greń 

Podczas wykładu zostaną omówione następujące kwestie: model dziurawego wiadra, czyli 
dlaczego warto dbać o stałych klientów salonu kosmetycznego, badania marketingowe krok 
po kroku (mierz oczekiwania i satysfakcję klientów), ankiety i gratyfikacje, rodzaje 
motywatorów, programy lojalnościowe, karty, rabaty, promocje wiązane, okolicznościowe, 
studia przypadku. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PANEL FRYZJERSKI 
(SALA WYKŁADOWA B) 

 
 

PLECIONKI I WARKOCZE – NAJNOWSZE TRENDY 2014 ROKU 
13.04.2014 

11:00 – 12:00 

Prelegenci: Anna Zenkovska, Siergiej Szapoczka 

2014 rok to sezon splotów i warkoczy, ich różnych konfiguracji.  Uczesania, które będą 
pokazane podczas warsztatu, można łączyć ze sobą bez ograniczeń. Szkolenie przeznaczone 
jest zarówno dla osób początkujących, jak i pracujących w zawodzie fryzjera, które szukają 
wiedzy  i inspiracji na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie. 

KOKI, UPIĘCIA, STRZYŻENIA 
 – NOWOCZESNE TENDENCJE WE FRYZJERSTWIE 

13.04.2014 

12:10 – 13:10 

Prelegenci: Anna Zenkovska, Siergiej Szapoczka 

Obecnie modne są zarówno eleganckie wersje koków i upięć, jak i bardziej sportowe lub 
awangardowe stylizacje. Prelekcja ze strzyżeń oraz upięć przeznaczona jest dla fryzjerów, 
którzy chcą doskonalić swoje umiejętności, poszerzać wiedzę fryzjerską z zakresu nowych 
technik, aktualnej mody oraz umiejętności pracy przy sesjach zdjęciowych. 

PRZERWA 13:10 – 14:05 

NOWOCZESNE STRZYŻENIA MĘSKIE 
13.04.2014 

14:05 – 15:05 

Prelegent: Adam Krupiński 

Strzyżenia męskie: Wykorzystanie brzytwy i strzyżenia z Amsterdamu, które zawojowały 
Paryż. 

FRYZJERSTWO FILMOWE I TEATRALNE 
13.04.2014 

15:15 – 16:00 

Prelegenci: Agnieszka Krupińska, Adam Krupiński 

Podczas wykładu prelegenci omówią między innymi: podstawy pracy ze scenariuszem, pracę 
z perukami, różnice fryzjerskie pomiędzy teatrem a filmem, pracę za kulisami teatru jak i na 
planie filmowym. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
WYKŁADOWCY 

Grażyna Burda – z wykształcenia  pedagog, kosmetolog, fryzjer. Prowadzi salon fryzjersko-
kosmetyczny w Katowicach od 1996 roku. Problemem łysienia i przerzedzania się włosów u 
kobiet zajmuje się od 1997 roku. Jest producentem systemów do zagęszczania 
i przedłużania włosów. 

 

Ewa Desowska – Ukończyła Kosmetologię na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz 
Zarządzanie Produktem Kosmetycznym na Akademii Morskiej w Gdyni. Doświadczenie 
zawodowe zdobyła pracując jako kosmetolog, wykonując zarówno zabiegi pielęgnacyjne, 
kosmetyczne, jak i z zakresu medycyny estetycznej. Obecnie pracuje dla Firmy ITP S.A. na 
stanowisku Specjalisty Medycznego dzieląc się swoją wiedzą z Klientami oraz personelem 
klinik w trakcie prowadzonych przez siebie szkoleń na temat technologii znajdujących się 

w ofercie firmy. 

Dolores Greń – szkoleniowiec, konsultant, autor licznych publikacji branżowych. Doradza 
firmom w zakresie budowania wizerunku i promocji. Z wykształcenia biolog oraz mgr 
zarządzania i marketingu, 10-letnie doświadczenie biznesowe łączy z dyscypliną naukową 
specjalizując się w sektorze health&beauty. Właścicielka agencji komunikacji marketingowej 
Pharmea. 

 

Agnieszka Krupińska – pracując wykorzystuje filozofię pracy Vidala Sassoona i sposób 
postrzegania proponowany przez szkołę Toni&Guy. Jej największą pasją zaraz po strzyżeniu 
włosów jest koloryzacja. Kreując i odkrywając coraz to nowe barwy, tworzy długotrwałe i 
intensywne receptury koloryzacji włosów. 

 

Adam Krupiński – od dziesięciu lat w zawodzie. Założyciel stowarzyszenia "Club Antoine" 
sekcja Polska. Aktywnie pracuje przy sesjach zdjęciowych, pokazach mody, filmach, teatrze 
i pokazach fryzjerskich. Jako element grupy MystiquDesigns tworzy własne kolekcje fryzur 
dla kobiet i mężczyzn. 

 

Katarzyna Nowak – Specjalistka ds. współpracy, rozwoju i inwestycji w gabinetach 
kosmetycznych i klinikach medycyny estetycznej. Autorka wielu publikacji z zakresu 
kosmetologii oraz kosmetyki high-tech 

 

 

Kamila Osowska – licencjonowany kosmetolog z 5-letnim doświadczeniem i praktyką  
w zawodzie. Ukończyła z wyróżnieniem Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia na 
kierunku kosmetologia z promocją zdrowia. Uczestniczka wielu sympozjów i konferencji, 
od  2013 roku współwłaścicielka Kliniki kosmetyki estetycznej Estiyo Clinique w Krakowie. 

 

 

Anna Paczuska-Paulińska – Ceniona wizażystka  i organizatorka pokazów oraz szkoleń 
z zakresu kreowania wizerunku. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. 
Autorka wielu publikacji z dziedziny makijażu I wizażu m.in. Multimedialnego przewodnika 
w dziedzinie odpowiedniego ubioru w miejscach pracy na potrzeby firm. Członkini 
Stowarzyszenia Wizażystów Polskich. Juror Polskich Mistrzostw Makijażu Permanentnego. 
Od wielu lat zajmuje sie przede wszystkim szkoleniami i  dokształcaniem w dziedzinie 
makijażu permanentnego na każdym poziomie. Prowadzi od kilku lat samodzielny Gabinet 

z makijażem permanentnym i medycyną estetyczną. 



 
 

 
Paulina Pastuszak-Głodzik – jest siedmiokrotną finalistką Mistrzostw Polski z zakresu Nail 
Art oraz Mistrzynią Świata World Cup Nail Art w Monachium. W 2013 roku zajęła V miejsce 
na Nailympics London oraz VII na NailOPEN Rome. Wielokrotnie pełniła funkcję sędziego 
w polskich i międzynarodowych mistrzostwach stylizacji paznokci (najbardziej 
spektakularnym jest zaproszenie do sędziowania na CosmoNail Cup Malaysia 2013). 
Występowała wielokrotnie jako prelegent na największych w Polsce targach, prowadziła 
także szkolenia i warsztaty w których uczestniczyło już ponad tysiąc osób – zarówno w 

Polsce, jak i w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Norwegii.  

 

Jarosław Rodzeń – wykładowca z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży 
kosmetycznej. Wykształcenie zdobywał na uczelniach w kraju jak i za granicą. Jako nieliczny 
ukończył studia wyższe w zakresie kosmetologii i marketingu produktu kosmetycznego. 
Pracuje na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na wydziale kosmetologii, 
gdzie prowadzi badania naukowe związane  z wykorzystaniem peelingów chemicznych 
w gabinetach kosmetycznych. Obecnie prowadzi program badawczy związany 
z oddziaływaniem szamponów ogólnodostępnych i ekologicznych na skórę głowy. 

Organizuje liczne wykłady, seminaria i szkolenia przeznaczone dla fryzjerów, kosmetyczek oraz 
kosmetologów. jego wykłady rekomenduje Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

 

Siergiej Szapoczka – dyrektor artystyczny HSHairstyle school w Kijowie. Skończył szkolę 
Vidala Sasoona w Londynie. Jego kolekcje są publikowane w najlepszych czasopismach 
świata: Salon Magazine; HJ; Salon Professional; Hair How. 

 

 

Piotr Szczotka - terapeuta, dypl. masażysta, lic. promotor zdrowia, (w Polsce MSZ dypl. 
technik masażu, w USA (therapeutic massage technician), licencjat promocji zdrowia, 
absolwent WSTH. Zakres działań: szkolenia, wydawnictwo, wykładowca. Autor wielu 
artykułów i książek dotyczących masażu i nurtu body work. Prezentacje dla szkół i uczelni, 
na konferencjach, targach, kongresach. Konsultacje dla firm, gabinetów, spa. Alternatywne 

metody prezentacji masażu z artystycznym akcentem. Praktyk i popularyzator takich kierunków jak 
masaż w odnowie psychosomatycznej, relaksacja w terapii, zastosowanie masażu we wczesnej 
rewitalizacji po porodzie oraz zastosowanie masażu w medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej. 
Program masażu dla firm. Na rynku od 20 lat.  

 

Olaf Tabaczyński – Międzynarodowy Mistrz Makijażu Profesjonalnego i Stylizacji. 
Absolwent m. in. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, International Visagist Academy 
w Szwecji, Szkoły Revlon w Wielkiej Brytanii. Juror Międzynarodowych Mistrzostw 
Makijażu, członek organizacji międzynarodowych w tym również VIP WK International, 
Mistrz Polski Makijażu i Stylizacji. Właściciel działającej od 1996 roku Akademii Wizażystyki 
Maestro. Od 1993 roku popularyzator profesjonalnych technik pracy w zakresie makijażu, 
stylizacji i kreowania wizerunku. Twórca autorskiego programu szkoleniowego na wydziale 

Kosmetologii dla Akademii Medycznej w Bydgoszczy i CM UMK w Toruniu. 

Iwona Trzyna – kosmetyczka związana z branżą kosmetyczną od ponad 20 lat.  Jest cenioną 
kosmetyczką i charakteryzatorką, od lat związana z teatrem i telewizją, angażowana jako 
charakteryzatorka do wielu filmów pełnometrażowych i spektakli . Od wielu lat jest także 
szkoleniowcem, obecnie zajmuje się dystrybucją i szkoleniem z zabiegów niemieckiej marki 
Alex Cosmetic.  

 

Dorota Włosowicz  -  urodzona w Krakowie  absolwentka praw UJ, dziennikarka radiowa 
i telewizyjna, autorka książki –z cukrem czy bez- będącej zapisem wywiadów ze znanymi 



 
 

 
postaciami podczas audycji  na antenie krakowskiego radia.  Wykładowca w Wyższej szkole im. J.Dietla w 
Krakowie i Podhalańskie Wyższej Szkole w Nowym Targu.  Trener, coach i szkoleniowiec. Od wielu lat 
promująca  naturalne metody pielęgnacji opracowała i opatentowała metodę Naturalnego Manicure 
Kamyczkowego.  

 

Maciej Wójcik – jest profesjonalnym dreadmakerem od ponad 10 lat. Zajmuje się dredami 
nie tylko jako fryzurą alternatywną, lecz również stara się poszerzyć świadomość i wiedzę 
ludzi na jej temat. Jego pasja, z biegiem czasu, przerodziła się w styl życia i dobrze 
prosperującą działalność oraz markę (dread-zone.pl). Dzięki doświadczeniu i wiedzy, 
prowadzi szkolenia i warsztaty z zagadnień dredowych i fryzjerstwa 
alternatywnego. Uważa, że "dredy to fryzura nie tylko dla ludzi z undergroundu, ale przede 

wszystkim dla ludzi z ciekawą i nieprzeciętną osobowością, pogodnie patrzących w przyszłość". 

 

Anna Zenkovska – Absolwentka Akademii Fryzjerstwa w Kijowie. Mistrzyni Ukrainy, 
finalistka Mistrzostw Świata  w Mediolanie, Koordynator Międzynarodowego Kongresu 
Stylistów, założycielka Federacji Stylistów i Kreatorów, właścicielka Juran ART Studio. 

 

 

Udział w wykładach w ramach Konferencji Dni Urody i Spa potwierdzony jest 
Certyfikatem Uczestnictwa. 

 

 

CENNIK UDZIAŁU W WYKŁADACH III KONFERENCJI DNI URODY I SPA 

 
Dostępne w biurze 

targów 
W 

przedsprzedaży* 
1 wykład 

(nie obejmuje biletu wstępu na targi) 
25 zł 20 zł 

Karta wstępu 
(upoważnia do udziału we wszystkich 
wykładach przez dwa dni targów, jest 

jednocześnie dwudniowym biletem wstępu na 
targi) 

100 zł 75 zł 

* Bilety w przedsprzedaży dostępne do 04.04.2014. 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE WWW.WIGOR-TARGI.COM 

Karta wstępu na III Konferencję Dni Urody i Spa upoważnia również do udziału 
w Konferencji Podologicznej. 

 
Organizator: 

 

http://dread-zone.pl/
http://www.wigor-targi.com/

