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09.30 - 10.20                        
Caregen Nordic                                       Föreläsare: Dr Ali Hajimirsadeghi 
Peptider som ingrediens – positiva påverkan i hudvårdsprodukter
Vi finns i monter: D:10
 
10.20 - 10.50                                                                                          
Ellancé
Lansering av NU FACE
Namita Varaiya från NU FACE i USA demonstrerar en behandling med NU 
FACE världsledande mikroströmsapparatur. Denna prisbelönta, innovativa 
apparat är kliniskt testad, enkel att arbeta med och ger snabba, synliga resul-
tat. Nu Face bygger på en unik, patenterad mikroström som omedelbart ger 
ansiktet ett naturligt lyft. Ansiktskonturen förbättras, huden får förnyad 
spänst och rynkor samt linjer minimeras. NU FACE apparatur finns för såväl 
professionell användning som hemmabruk.
Vi finns i monter E:04 
 
10.50 - 11.40                                                                                      
Mette Cosmetique AB             Föreläsare: Petra Ström & Dyvecke Berg 
Trendiga bryn på alla kunder 
Brynexpert Petra och makeup-artist Dyvecke visar hur du får fram perfekta 
bryn på alla kunder med Brow by Mii.
Vi finns i monter: G:04               
 

11.40 - 12.10                                                                                                              
MMSkincare                                                          Föreläsare: Tina Nordahl 
Dermapen 4 - Demonstration av världens första mekaniska och digitala micro-
needling penna.
Vi finns i monter: D:05

12.10 - 13.00                                                                                                                       
Uderm AB - Mesoestetic                                     Föreläsare: Uderm AB
Uderm visar upp tre behandlingar inom det allra senaste av avancerad hudvård 
från Mesoestetic! Mesoestetic har bland annat ett av världens mest kompletta 
peel-sortiment och sterila ampuller och vialer till microneedling. 
Vi finns i monter: A:18

 
13.00 - 13.30                                                                                                                    
Ellancé
Lansering av NU FACE
Namita Varaiya från NU FACE i USA demonstrerar en behandling med NU FACE 
världsledande mikroströmsapparatur. Denna prisbelönta, innovativa apparat 
är kliniskt testad, enkle att arbeta med och ger snabba, synliga resultat.  Nu 
Face bygger på en unik, patenterad mikroström som omedelbart ger ansiktet ett 
naturligt lyft. Ansiktskonturen förbättras, huden får förnyad spänst och ryn-
kor samt linjer minimeras. NU FACE apparatur finns för såväl för professionell 
användning samt hemmabruk.
Vi finns i monter E:04
 
13.30 - 14.20                   
CHSAB                                                                        Föreläsare: Christina Rovira
Antioxidant Triad: vitamin C, Lipocid Acid & Vitamin E. 
Vi finns i monter: D:16B 

14.20 - 14.50                                                                                                  
Uderm AB - Mesoestetic       Föreläsare: Dr Margareta Frohm Nilsson
Glow super treat – Body Shock
Dr. Margareta Frohm Nilsson, överläkare och specialist i dermatologi före-
läser om pigmenteringar och behandlingsmetoden cosmelan® som är en av 
världens mest sålda klinikbehandlingar mot hyperpigmentering och melasma. 
Behandlingen utförs på salong och följs upp av kunden hemma. Det är en 
behandling som kan utföras på alla fitzpatrick hudtyper.
Vi finns i monter: A:18
 

14.50 - 15.40                                                                                                              
Nail Systems of Sweden AB                     Föreläsare: Yvonne Klomp   
Aromaterapi och eteriska oljor
Låt dig inspireras och förtrollas av 100% rena eteriska oljor. Lär dig vad du kan 
göra i din salong för att öka kundernas välbefinnande och harmoni i just din 
salong. Med eteriska oljor kan immunförsvaret ökas eller stressen sänkas, det 
finns eteriska oljor för varje tillfälle och sinnestämning. Yvonne lotsar dig genom 
dofternas värld och hur de påverkar oss. 
Vi finns i monter: D:12           

15.40 - 16.10                                                                                                                         
Rosenserien                                                              Föreläsare: Tony Irving 
Tony Irvings hudvårdstips för en fräsch och naturlig hud!  
Tony Irving berättar om kraven att alltid se fräsch ut inom dans- och tv världen 
och om vad som gett effekt på hans hud. Hur får man huden att se fräsch ut, att 
hålla sig mjuk och många fler bra tips.
Vi finns i monter: F:11


