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Od lewej: PATRYK PATRZAŁA (SPA Concept),
dr J ULlTA zAczYŃsKA-JANEczKo

(dermatolo9), ANNA ŚclBoR (kosmetolog
Purlós), KATARZYNA MlERZYŃSKA (cEo

Proconcept Labs) i MARTA KAMlŃsKA (PR).
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KLINlKA ORICEA

Dr Kamila Padlelł,ska, \vłaści-
cielka kliniki oricca i autor-
ka książek z zakresu mcd.v-
cvn\,, estetvcZncj, pr.zedstar.ł,iła
srró.i spr,cialn; p1.ogr.am 1lic-
lęgnac1,.jnv. Łąc:zy on różnc
preparat.y do iniekcji oraz
śrvietnic $,vkorz\.sllłe ul.zą-
rlzenia z zakresu me)dycyny
estetycznej. To pclmvsł, któ-
rv poz$lalŁr rra osiągnięcie
bardzo clobrych etbktórł.
podczas zabiególł. - lcpiej
rer.r.italiztr.ie, uj ęclrni a i na-
r,r,ilża skórę. Poprall,ia także
ou,aI twar.zy i rvvrórvnujc ko-
loryt skórr.
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Nlarła Purlćs zaprezentorvała
r.vłaśnie rr aj n olł.sztl procluktv
linii Clinic:al Repair Care. Atrak-
qą tej premiery był rvvkłacl
dr n. ned. Julit_v Zaczl-ńskiej-
-Janeczkcl, która oporł,iccl ziała
o [vm, jak u.ażna dla łraszej pic-
lęgnacji jcst czr.nna rlspółpraca
lekal,za i kcismetolclga.
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Na §potkaniu z FRANCKIEM PRoVosTEM
królowała,.. kobiecość.
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Irrtligo jcst markt1, którą pokochałr
polskic grviazclr.. Tym razem jc.j nou t,
prorluktr. tes[ował__v m.in.: Zofl a Ślotałn.
I)orota Czaja, Katarzvna Brrr.zyńska.

},Iaja tlr,żr. or.az Magrlalena Gilrska. Koll-
ti,clrrtacja rr.vpadła doskonalcl.
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Grupa VIVE, WWF Polska
i Mariusz Przybylski wzięli
udział w ekologicznym projek-

cie,,Adaptacja". Polski styli-
sta zaprojektował bowiem
casualową torbę, która
została uszyta z tkanin
uzyskanych podczas
recyklingu. Można ją
kupić wjego warszaw-

.., skich butikach.
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Frarrck provclst i karoliłra
Guga, lll.anrl nranager mar.-
ki lv Polsce, popror,ł,aclzili
prezentaqię najnou,szej ko-
lekrlji. Przytej okazji glście
pclznali histor.ię fi.ancu-

skici firmy stworzonej
.10 lat temu pr.zez lcgcln-
clarnego juz mislrza str.li-
zacji, frvrjel.a i przrjacie-
la największych glviazd na
śrviecie.
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