
 

 
Już w dniach 21-22 kwietnia zapraszamy do Hali Stulecia we Wrocławiu na wyjątkową na 
dolnośląskim rynku imprezę – DNI URODY I SPA. Weekend w świecie zdrowia, pachnących 
kosmetyków  i dobrej formy, profesjonalne wykłady, pokazy mody i makijażu oraz liczne konkursy 
– wszystko to czeka na odwiedzających wrocławskie targi kosmetyczne. 
 

„Dni Urody i SPA” to impreza targowa dedykowana branży kosmetycznej prezentująca najnowsze 
trendy w sposobach pielęgnacji urody. Do zaprezentowania swojej oferty na imprezie zachęcamy 
producentów i dystrybutorów kosmetyki profesjonalnej, pielęgnacji dłoni i paznokci, pielęgnacji 
i stylizacji włosów, makijażu i wizażu, firmy oferujące wyposażenie oraz sprzęt do salonów 
kosmetycznych, fryzjerskich, solariów i gabinetów odnowy biologicznej, ośrodków SPA, centrów 
fitness, a także hotele, uzdrowiska i kompleksy wypoczynkowe.  

MIEJSCE SPOTKAŃ PROFESJONALISTÓW 

Obok bogatej oferty wiodących marek, w czasie targów na szkoleniach, wykładach i pokazach 
zaprezentowane zostaną nowości w produktach i technologiach oraz innowacyjne zabiegi 
pielęgnacyjne. Profesjonalna komisja targowa przyzna nagrody targowe – PERŁY Dni Urody i SPA - 
wyróżniające najlepsze i najbardziej innowacyjne spośród zaprezentowanych produktów i usług. Do 
skorzystania z oferty edukacyjnej zapraszamy szczególnie usługodawców z branży – kosmetyczki, 
manikurzystki, fryzjerów, masażystów oraz profesjonalistów - lekarzy dermatologów, chirurgów 
plastycznych, farmaceutów.  

POZWÓL O SIEBIE ZADBAĆ! 

DNI URODY I SPA to doskonała okazja, żeby na początku wiosennego sezonu poznać najnowsze 
trendy na rynku kosmetycznym, fryzjerskim i usług SPA. Na odwiedzających czekają porady 
specjalistów, pokazy wizażu, stylizacji i mody. Swoją ofertę przedstawią też szkoły kosmetyczne 
i fryzjerskie. Czekają również konkursy z atrakcyjnymi nagrodami! 

Szczegóły na naszych stronach www: 
www.wigor-targi.com 
www.facebook.com/Dniurodyispa 

Poczuj piękno! 

Organizator: 
Agencja Reklamowa Wigor 

ul. Sokolnicza 34-38, 53-660 Wrocław 
tel.: 71 359 62 71 

e-mail: office@wigor-targi.com 



DNI URODY I SPA 

Targi kosmetyczne 

21-22 kwietnia 2012 (sobota, niedziela), Hala Stulecia, Wrocław 

 

GODZINY OTWARCIA: 10:00 – 18:00 

UROCZYSTE OTWARCIE TARGÓW: sobota, 21 kwietnia 2012, godz. 11:00, scena 

CENY BILETÓW: 15 zł normalny, 10 zł ulgowy 

KATALOG TARGOWY WYSTAWCÓW: bezpłatny, ogólnodostępny 

MIEJSCE: Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław 

ORGANIZATOR: Agencja Reklamowa WIGOR 

WYSTAWCY: 65 firm 

TEMATYKA:  

Kosmetyki i akcesoria 
- kosmetyki pielęgnacyjne (pielęgnacja ciała, twarzy, dłoni, paznokci, stóp i włosów) 
- kosmetyki kolorowe i dekoracyjne 
- kosmetyki profesjonalne 
- biokosmetyki, kosmetyki naturalne 
- kosmeceutyki 
- dermaceutyki 
- kosmetyki solaryjne, kosmetyki do bezpiecznego opalania  
- perfumy i wody toaletowe 
- produkty do modelowania i zdobienia paznokci 
- produkty higieniczne i toaletowe 
- aromaterapia 
 
Usługi 
- salony fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, masażu 
- studia manicure i pedicure, stylizacja paznokci 
- studia wizażu i stylu (styliści, wizażyści, doradcy) 
- makijaż permanentny 
- studia fitness 
- solaria, spray tanning 
- sauny 
- kosmetyka aparaturowa 
- dystrybucja kosmetyków: hurtownie, drogerie, perfumerie, apteki 
- hotele, ośrodki SPA & wellness, uzdrowiska 
- masaż i fizjoterapia (termoterapia etc.) 
- medycyna estetyczna: dermatologia, chirurgia plastyczna 
- tatoo & piercing 
 
Profilaktyka zdrowotna 
- medycyna naturalna i niekonwencjonalna 
- farmaceutyki 
- suplementy diety 



- odżywki 
- zdrowa żywność 
- odchudzanie (kształtowanie sylwetki) 
 
Aparatura i wyposażenie: 
- aparatura, akcesoria i wyposażenie salonów kosmetycznych, fryzjerskich, klinik medycyny estetycznej, 
solariów, ośrodków SPA  
- urządzania fitness 
- sprzęt rehabilitacyjny 
- opakowania do kosmetyków 
- odzież ochronna 
 
Edukacja 
- szkoły, szkolenia, kursy 
- wydawnictwa branżowe / specjalistyczne 
 
Inne 
- biżuteria i ozdoby 
- wyroby skórzane 

 

KONKURS TARGOWY DLA WYSTAWCÓW: 
„Perły” i Wyróżnienia Dni Urody i SPA w kategoriach: 
- Najciekawszy Produkt Kosmetyczny, 
- Najciekawszy Produkt Fryzjerski 
- Innowacja 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: sobota, 21 kwietnia 20012, godz: 16:00, scena 
Organizator konkursu: Agencja Reklamowa WIGOR 
 
 
KONKURSY DLA ODWIEDZAJĄCYCH: 

1. Konkurs dla odwiedzających profesjonalistów  
– będzie polegał na wypełnieniu ankiety i udzieleniu odpowiedzi na konkursowe pytanie. 
Wygrywają najciekawsze odpowiedzi! 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na scenie w sobotę i w niedzielę o godz. 17:00 (scena) 
 

2. Konkurs dla odwiedzających niezwiązanych zawodowo z branżą  
będzie polegał na wypełnieniu ankiety i udzieleniu odpowiedzi na konkursowe pytanie 
Wygrywają najciekawsze odpowiedzi! 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na scenie w sobotę i w niedzielę o godz. 17:00 (scena) 
 

3. Konkurs na Miss Dni Urody i SPA – główny sponsor firma Elena 
Zapraszamy do wzięcia udziału różne Panie, w różnym wieku,  
wystylizowane wg własnego uznania, w domu, bądź na stoiskach 
naszych wystawców, jeśli wyrazicie Państwo na to zgodę, 
a komisja wybierze Miss oraz dwie vice-miss. 
Prezentacje, wybór, rozstrzygnięcie odbędzie się około godz. 16:00  
w niedzielę (22 kwietnia) na scenie. 

 
 
ATRAKCJE DLA WYSTAWCÓW: 
specjalistyczne wykłady i pokazy związane z branżą kosmetyczną (sale konferencyjne nr 15 i 41) 
 



ATRAKCJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH: 
konkursy, pokazy i prezentacje (scena), bezpłatny makijaż (stoisko Szkoły Wizażu & Stylizacji Anity 
Folaron) 
 
 
OPIEKA MEDIALNA: 
Telewizja Polska Oddział Wrocław 
 
 
PATRONAT MEDIALNY: 
beModels.pl 
Czasnazmiane.pl 
dlaStudenta.pl 
eKosmetyczki.pl 
Fryzjerzy.com 
Kobietą.być.pl 
Kosmetologia Estetyczna 
Kosmetologia.com.pl 
Kosmetyczki.net 
Kosmetykinaczasie.pl 
Mojakosmetyczka.pl 
NajwSPAnialsza.pl 
Opinieozabiegach.pl 
oUrodzie.pl 
Punkt Informacji Kulturalnej – PIK Wrocław 
Polska Kosmetologia i Kosmetyka 
Spa24.pl 
Spasjonaci.pl 
SOLARIUM & Fitness 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” 
Tuwrocław.pl 
Wrocławianin 

 

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: 

Anna Dembska Nowak 
Cosmetic Service/ Tajemnica Urody 
Etre Belle 
Inez Wacowska, Belle Epoque 
Kamila Piróg, Małgorzata Dudek 
Profil Solar Beauty Center 
Specjalistyczna Edukacja Kosmetologiczna 
Surima – Hurtownia Medycyny Estetycznej 
Szkoła Marzeny Daleckiej 
Szkoła Wizażu & Stylizacji Anity Folaron 
Wyższa Szkoła Fizjoterapii 
Ziaja 
 
 
 



PROGRAM  
 

SOBOTA, 21 kwietnia 2012 
 
SCENA GŁÓWNA 
 
11:00 - 11:30 Uroczyste otwarcie targów  
 
13:00 - 13:45 Pokaz wizażu charakteryzatorskiego "The art of bodypainting" 

Prowadzący: Agata Stokłosa, wizażystka Szkoły Marzeny Daleckiej 
 
14:00 - 14:30 Guill D’or One Touche – bo czas to pieniądz! Piękne paznokcie w 25 minut - pokaz  
  Prowadzący: Beauty Center  
 
15:00 - 15:45 Pokaz makijażu dla kobiet w wieku 40+  

Prowadząca:  Anna Dembska Nowak, dyplomowana stylistka/wizażystka, instruktor 
zawodu 

 
16:00 - 16:30 Ogłoszenie wyników w konkursie targowym 
  Wręczenie Pereł i Wyróżnień Dni Urody i SPA w kategoriach:  
  Najciekawszy Produkt Kosmetyczny, Najciekawszy Produkt Fryzjerski oraz Innowacja 
 
17:00  Rozstrzygnięcie konkursów dla odwiedzających. Wręczenie nagród 
 
 
 
WYKŁADY - SALA KONFERENCYJNA nr 15 
 
12:00 - 12:45  24 Ka złoto cenne nie tylko na światowych giełdach inwestycyjnych, ale także dla 

skóry – najczystszej postaci złoto mikronizowane w zabiegu Anti–Age marki 
Kozmetika Afrodita 
Prowadzący: Magdalena Grzelec, kosmetolog;  Weronika Biała, dyplomowana 
kosmetyczka 

 
13:00 - 13:45 Stężona Wit C w zabiegu „C’Modular” dermokosmetycznej marki Chantarelle w walce 

z defektami estetycznymi skóry 
Prowadzący: Magdalena Grzelec, kosmetolog; Weronika Biała, dyplomowana 
kosmetyczka 

 
14:00 - 14:45 Najnowsze metody zastosowania ultradźwięków w kosmetologii 
  Prowadząca: mgr Jarosława Jarosz, Wyższa Szkoła Fizjoterapii  
 
15:00 - 15:45 Zastosowanie technologii IPL we współczesnym gabinecie kosmetycznym 
  Prowadząca: mgr Jarosława Jarosz, Wyższa Szkoła Fizjoterapii  
 
16:30 - 17:30 Jak zachować piękno? Pielęgnacja cery, w szczególności dojrzałej 

Prowadząca: Anna Dembska Nowak, dyplomowana stylistka/wizażystka, instruktor 
zawodu 

 
 
 



POKAZY, ZABIEGI - SALA KONFERENCYJNA nr 41 
 
12:00 - 12:30 Korekta wrastających paznokci przy użyciu Kostki Arkady  

Prowadząca: Bernadetta Chudzikowska-Łaś, kosmetolog, specjalista podolog, 
konsultant w Dolnośląskiej Poradni Stopy Cukrzycowej 

 
13:00 - 14:00 Fakty i mity Mikrodermabrazji Korundowej z zastosowaniem japońskiej linii 

kosmetycznej Salacia Arius 
Prowadzący: Agnieszka Prus,  mgr kosmetolog, specjalista ds. mikropigmentacji, 
Bernadetta Chudzikowska - Łaś, kosmetolog, specjalista podolog 

 
14:00 - 14:45 Triotechnologia - nowa era walki z cellulitem. Efektywne wykorzystanie połączenia 

kawitacji ze standardowymi zabiegami kosmetycznymi. Trzy sposoby wykorzystania 
kawitacji 
Prowadzący: Marzena Dalecka, kosmetolog, doktorant, właściciel Instytutu Medycyny 
Estetycznej we Wrocławiu, Agnieszka Posłuszny, mgr fizjoterapii 

 
15:00 - 16:00 Mikroigłowa terapia Euro Touch - Anty Age przy pomocy mezoterapii mikroigłowej 
  Prowadząca: Agnieszka Prus,  mgr kosmetolog, specjalista ds. mikropigmentacji  
 
16:15 - 17:30 Urządzenie Coco najnowsze osiągnięcia chirurgii  estetycznej z Japonii. 

Unikalna synergia 3 fal, ultradźwięków i elektroakupunktury dająca natychmiastowy 
efekt liftingu, spłycenia zmarszczek, rozjaśnienia przebarwień, modelowania sylwetki. 
Efekty już po pierwszym zabiegu 
Prowadząca: Sylwia Fryziel, mgr inż. biotechnologii, specjalista szkoleniowiec w firmie 
Surima 

 
 

NIEDZIELA, 22 kwietnia 2012 
 
SCENA GŁÓWNA 
 
11:00 - 11:45 Hialuron 3D - alternatywa dla botoksu i wypełniaczy. 

Prowadząca: Iwona Wójcik: kosmetyczka, specjalista ds. szkoleń i marki ETRE BELLE, 
wyłączny dystrybutor marki ETRE BELLE w Polsce 

 
12:00 - 13:00 Pokaz wizażu – makijaż wieczorowy, okolicznościowy 
  Prowadząca: Inez Wacowska, dyplomowana wizażystka Belle Epoque 
 
13:00 - 14:00 Moc kamieni wulkanicznych - ciało człowieka i filozofia RAJAWATU. Balinezyjskie spa 

Prowadząca: Iwona Wójcik, kosmetyczka, specjalista ds. szkoleń i marki ETRE BELLE, 
wyłączny dystrybutor marki ETRE BELLE w Polsce 

 
14:00 - 14:30 Guill D’or One Touche – bo czas to pieniądz! Piękne paznokcie w 25 minut - pokaz  
  Prowadzący: Beauty Center  
 
14:30 - 15:00  Makijaż na wiosnę – Pokaz i porady  

Prowadząca: Anna Dembska Nowak, dyplomowana stylistka/wizażystka, instruktor 
zawodu 

 
15:15 - 15:30  Pokaz tańca brzucha  
  Kamila Piróg, Małgorzata Dudek, instruktorki tańca brzucha 



 
15:45 - 16:15 Wybory Miss Dni Urody i SPA – prezentacje i ogłoszenie wyników 
 
16:30 - 16:45  Pokaz tańca brzucha  
  Kamila Piróg, Małgorzata Dudek, instruktorki tańca brzucha 
 
17:00  Rozstrzygnięcie konkursów dla odwiedzających. Wręczenie nagród 
 
 
WYKŁADY - SALA KONFERENCYJNA nr 15 
 
11:00 - 11:45 Peeling Ferulac jako całoroczny peeling antyoksydacyjny w technologii nanosomalnej 

Prowadząca: Sylwia Fryziel, mgr inż. biotechnologii, specjalista szkoleniowiec w firmie 
Surima 

 
12:00 - 12:45 Innowacyjny zabieg młodości „Estrini” dermokosmetycznej marki Chantarelle dla 

skóry dojrzałej i bardzo dojrzałej, oparty na zaawansowanych formułach kompleksów  
fitoestrogenów.  
Prowadzący: Magdalena Grzelec, kosmetolog; Weronika Biała,  dyplomowana  
kosmetyczka 

 
13:00 - 13:45 Triotechnologia - nowa era walki z cellulitem. Efektywne wykorzystanie połączenia 

kawitacji ze standardowymi zabiegami kosmetycznymi. Trzy sposoby wykorzystania 
kawitacji 
Prowadzący: Marzena Dalecka, kosmetolog, doktorant, właściciel Instytutu Medycyny 
Estetycznej we Wrocławiu, Agnieszka Posłuszny, mgr fizjoterapii 

 
14:00 - 15:30 Tajniki prawidłowego demakijażu i oczyszczania skóry 
  Prowadząca: Maria Śmiechowicz, konsultantka firmy Ziaja, wizażystka, kosmetyczka  
 
15:30 - 16:30 Jak być modnym na co dzień - trendy w kolorach i fasonach Wiosna 2012  
  Warsztaty ze stylizacji oraz indywidualne konsultacje 

Prowadząca: Anna Dembska Nowak, dyplomowana stylistka/wizażystka, instruktor 
zawodu 

 
 
POKAZY, ZABIEGI - SALA KONFERENCYJNA nr 41 
 
13:00 - 14:00 Natura w służbie zdrowia i urody skóry – wykorzystanie 100% naturalnych olejków 

marki Kozmetika Afrodita w orientalnym masażu autorskim „Dashira” (z elementami 
masażu tajskiego, Lomi Lomi Nui i Peloha) 
Prowadzący: Magdalena Grzelec, kosmetolog, Dorota Chlebuś - Szczegóra, 
dyplomowana masażystka, terapeuta naturalny 

 
 
14:15 - 15:15 Japońska terapia dla skór odwodnionych i wrażliwych.  Zabieg z wykorzystaniem 

kosmetyków Salacia Arius 
Prowadzący: Agnieszka Prus, mgr kosmetolog, specjalista ds. mikropigmentacji, 
Bernadetta Chudzikowska - Łaś, kosmetolog, specjalista podolog 


