
    
“BALTIC BEAUTY 201“BALTIC BEAUTY 201“BALTIC BEAUTY 201“BALTIC BEAUTY 2017777””””    

11113333. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts    
““““MATU SKAISTUMA PASAULE”MATU SKAISTUMA PASAULE”MATU SKAISTUMA PASAULE”MATU SKAISTUMA PASAULE”, halle Nr. 1    

    
PREZENTĀCIJAS UN SEMINĀRI EKSPONENTU STENDOSPREZENTĀCIJAS UN SEMINĀRI EKSPONENTU STENDOSPREZENTĀCIJAS UN SEMINĀRI EKSPONENTU STENDOSPREZENTĀCIJAS UN SEMINĀRI EKSPONENTU STENDOS    

 
3333....    novembrisnovembrisnovembrisnovembris    

    
“PRO COSMETICS”, SIA (“PRO COSMETICS”, SIA (“PRO COSMETICS”, SIA (“PRO COSMETICS”, SIA (JJJJ8888))))    
11.0011.0011.0011.00––––12.0012.0012.0012.00                Jauna procedūra matiem “Jauna procedūra matiem “Jauna procedūra matiem “Jauna procedūra matiem “Porcelain Porcelain Porcelain Porcelain WrappingWrappingWrappingWrapping”, izpildes tehnika”, izpildes tehnika”, izpildes tehnika”, izpildes tehnika    nononono    

“Barex Italiana” “Barex Italiana” “Barex Italiana” “Barex Italiana” un demonstrācija un demonstrācija un demonstrācija un demonstrācija     
Vada: Kristīna Rapša 

13.0013.0013.0013.00––––14.0014.0014.0014.00                “Richenna“Richenna“Richenna“Richenna. Intensive Hair Care”. Intensive Hair Care”. Intensive Hair Care”. Intensive Hair Care”    (Kore(Kore(Kore(Korejjjja)a)a)a), spa, spa, spa, spa    intensīvās matu intensīvās matu intensīvās matu intensīvās matu 
atjaunošanas procedūra atjaunošanas procedūra atjaunošanas procedūra atjaunošanas procedūra pēc austrumu tradīcijāmpēc austrumu tradīcijāmpēc austrumu tradīcijāmpēc austrumu tradīcijām        
Vada: Ingrīda Strode 

15.0015.0015.0015.00––––16.0016.0016.0016.00                Jauna prJauna prJauna prJauna procedūraocedūraocedūraocedūra    matiem “Matu ietīšana no augu valsts materiāliemmatiem “Matu ietīšana no augu valsts materiāliemmatiem “Matu ietīšana no augu valsts materiāliemmatiem “Matu ietīšana no augu valsts materiāliem    
austā pledā”, izpildes tehnika austā pledā”, izpildes tehnika austā pledā”, izpildes tehnika austā pledā”, izpildes tehnika no “Barex Italiana” no “Barex Italiana” no “Barex Italiana” no “Barex Italiana” un demonstrācija un demonstrācija un demonstrācija un demonstrācija     
Vada: Kristīna Rapša 

17.0017.0017.0017.00––––18.0018.0018.0018.00                “Richenna. “Richenna. “Richenna. “Richenna. DDDDeep Shining”eep Shining”eep Shining”eep Shining”    (Kore(Kore(Kore(Korejjjja)a)a)a), matu pulēšana, spa procedū, matu pulēšana, spa procedū, matu pulēšana, spa procedū, matu pulēšana, spa procedūra ra ra ra 
intensīvam matu spīdumam. Procintensīvam matu spīdumam. Procintensīvam matu spīdumam. Procintensīvam matu spīdumam. Procedūras izpildes tehnika un edūras izpildes tehnika un edūras izpildes tehnika un edūras izpildes tehnika un 
demonstrācijademonstrācijademonstrācijademonstrācija    
Vada: Ingrīda Strode 

    
““““RED DOTRED DOTRED DOTRED DOT””””, SIA (, SIA (, SIA (, SIA (K8K8K8K8))))    
13.0013.0013.0013.00––––19.0019.0019.0019.00                Matu taMatu taMatu taMatu taisnošana ar dabīgām aminoskābēmisnošana ar dabīgām aminoskābēmisnošana ar dabīgām aminoskābēmisnošana ar dabīgām aminoskābēm    ––––    “P“P“P“ProSmoroSmoroSmoroSmoooooth+th+th+th+TMTMTMTM” (“Hair ” (“Hair ” (“Hair ” (“Hair 

Forensic LaboForensic LaboForensic LaboForensic LaboratoriesratoriesratoriesratoriesTMTMTMTM””””, , , , Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)    
Vada: Latvijas tehnologi 

13.0013.0013.0013.00––––19.0019.0019.0019.00                Matu bojājumu profilakse, matu Matu bojājumu profilakse, matu Matu bojājumu profilakse, matu Matu bojājumu profilakse, matu struktūras atjaunošana struktūras atjaunošana struktūras atjaunošana struktūras atjaunošana ––––    “Bondplex“Bondplex“Bondplex“BondplexTMTMTMTM” ” ” ” 
arararar    “A.B.S.“A.B.S.“A.B.S.“A.B.S.TMTMTMTM” (“Hair Forensic Labo” (“Hair Forensic Labo” (“Hair Forensic Labo” (“Hair Forensic LaboratoriesratoriesratoriesratoriesTMTMTMTM””””, , , , Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)    
Vada: Latvijas tehnologi 

13.0013.0013.0013.00––––19.0019.0019.0019.00                Matu krāsošanas aerosolsMatu krāsošanas aerosolsMatu krāsošanas aerosolsMatu krāsošanas aerosols    “Four Reasons“Four Reasons“Four Reasons“Four Reasons    RRRRoot Cover” (oot Cover” (oot Cover” (oot Cover” (““““KC ProfessionalKC ProfessionalKC ProfessionalKC Professional””””, , , , 
Somija)Somija)Somija)Somija)    
Vada: Latvijas tehnologi 

13.0013.0013.0013.00––––19.0019.0019.0019.00                Matu tonēšana ar “Color Mask” maskām (Matu tonēšana ar “Color Mask” maskām (Matu tonēšana ar “Color Mask” maskām (Matu tonēšana ar “Color Mask” maskām (““““KC ProfessionalKC ProfessionalKC ProfessionalKC Professional””””, , , , Somija)Somija)Somija)Somija)    
Vada: Latvijas tehnologi 

    
    
    
“REHO”, SIA (“REHO”, SIA (“REHO”, SIA (“REHO”, SIA (L4L4L4L4))))    



11.0011.0011.0011.00    Jaunās paaudzesJaunās paaudzesJaunās paaudzesJaunās paaudzes    krāsošanas krāsošanas krāsošanas krāsošanas piederumupiederumupiederumupiederumu    “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair 
painting” prezentācijapainting” prezentācijapainting” prezentācijapainting” prezentācija    
Vada: Inga Demitere 

12.0012.0012.0012.00    “Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lieto“Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lieto“Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lieto“Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lietošanašanašanašana, produktu , produktu , produktu , produktu 
savietsavietsavietsavietojamībaojamībaojamībaojamība    
Vada: Inga Demitere 

13.0013.0013.0013.00    “Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumi“Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumi“Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumi“Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumi    
Vada: Inga Demitere 

14.0014.0014.0014.00    Jaunās paaudzes Jaunās paaudzes Jaunās paaudzes Jaunās paaudzes krāsošanas krāsošanas krāsošanas krāsošanas piederumu piederumu piederumu piederumu “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair 
painting” prezentācijapainting” prezentācijapainting” prezentācijapainting” prezentācija    
Vada: Inga Demitere 

15.0015.0015.0015.00    “Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lieto“Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lieto“Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lieto“Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lietošanašanašanašana, produktu , produktu , produktu , produktu 
savietsavietsavietsavietojamībaojamībaojamībaojamība    
Vada: Inga Demitere 

16.0016.0016.0016.00    “Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, “Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, “Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, “Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumiieteikumiieteikumiieteikumi    
Vada: Inga Demitere 

    
    

4444....    novembrisnovembrisnovembrisnovembris    
    

““““PRO COSMETICSPRO COSMETICSPRO COSMETICSPRO COSMETICS”, SIA (”, SIA (”, SIA (”, SIA (JJJJ8888))))    
11111111.00.00.00.00––––11112222.00.00.00.00                Jauna procedūra matiem “Jauna procedūra matiem “Jauna procedūra matiem “Jauna procedūra matiem “Porcelain WrappingPorcelain WrappingPorcelain WrappingPorcelain Wrapping”, izpildes tehnika”, izpildes tehnika”, izpildes tehnika”, izpildes tehnika    no no no no 

“Barex Italiana”“Barex Italiana”“Barex Italiana”“Barex Italiana”    un demonstrācija un demonstrācija un demonstrācija un demonstrācija     
Vada: Kristīna Rapša 

13.0013.0013.0013.00––––14.0014.0014.0014.00                “Richenna. Intensive Hair Care”“Richenna. Intensive Hair Care”“Richenna. Intensive Hair Care”“Richenna. Intensive Hair Care”    (Koreja)(Koreja)(Koreja)(Koreja), spa, spa, spa, spa    intensīvās matu intensīvās matu intensīvās matu intensīvās matu 
atjaunošanas procedūra atjaunošanas procedūra atjaunošanas procedūra atjaunošanas procedūra pēc austrumu tradīcijāmpēc austrumu tradīcijāmpēc austrumu tradīcijāmpēc austrumu tradīcijām        
Vada: Ingrīda Strode 

15.0015.0015.0015.00––––16.0016.0016.0016.00                Jauna procedūraJauna procedūraJauna procedūraJauna procedūra    matiem “Matu ietīšana no augu valsts materiāliemmatiem “Matu ietīšana no augu valsts materiāliemmatiem “Matu ietīšana no augu valsts materiāliemmatiem “Matu ietīšana no augu valsts materiāliem    
austā pledā”, izpildes tehnika austā pledā”, izpildes tehnika austā pledā”, izpildes tehnika austā pledā”, izpildes tehnika no “Barex Italiana” no “Barex Italiana” no “Barex Italiana” no “Barex Italiana” un demonstrācija un demonstrācija un demonstrācija un demonstrācija     
Vada: Kristīna Rapša 

17.0017.0017.0017.00––––18.0018.0018.0018.00                “Richenna. “Richenna. “Richenna. “Richenna. DDDDeep Shining”eep Shining”eep Shining”eep Shining”    (Kore(Kore(Kore(Korejjjja)a)a)a), matu pulēšana, spa procedū, matu pulēšana, spa procedū, matu pulēšana, spa procedū, matu pulēšana, spa procedūra ra ra ra 
intensīvam matu spīdumam. intensīvam matu spīdumam. intensīvam matu spīdumam. intensīvam matu spīdumam. Procedūras izpildes tehnika un Procedūras izpildes tehnika un Procedūras izpildes tehnika un Procedūras izpildes tehnika un 
demonstrācijademonstrācijademonstrācijademonstrācija    
Vada: Ingrīda Strode 

    
“RED DOT”, SIA (“RED DOT”, SIA (“RED DOT”, SIA (“RED DOT”, SIA (K8K8K8K8))))    
12.0012.0012.0012.00––––19.0019.0019.0019.00                Matu taMatu taMatu taMatu taisnošana ar dabīgām aminoskābēm isnošana ar dabīgām aminoskābēm isnošana ar dabīgām aminoskābēm isnošana ar dabīgām aminoskābēm ––––    “P“P“P“ProSmoroSmoroSmoroSmoooooth+th+th+th+TMTMTMTM” (” (” (” (““““Hair Hair Hair Hair 

Forensic LaboForensic LaboForensic LaboForensic LaboratoriesratoriesratoriesratoriesTMTMTMTM”, ”, ”, ”, Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)    
Vada: Latvijas tehnologi 

12.0012.0012.0012.00––––19.0019.0019.0019.00                Matu bojājumu profilakMatu bojājumu profilakMatu bojājumu profilakMatu bojājumu profilakse, matu struktūras atjaunošana se, matu struktūras atjaunošana se, matu struktūras atjaunošana se, matu struktūras atjaunošana ––––    “Bondplex“Bondplex“Bondplex“BondplexTMTMTMTM” ” ” ” 
arararar    “A.B.S.“A.B.S.“A.B.S.“A.B.S.TMTMTMTM” (” (” (” (“Hair Forensic Labo“Hair Forensic Labo“Hair Forensic Labo“Hair Forensic LaboratoriesratoriesratoriesratoriesTMTMTMTM””””, , , , Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)    
Vada: Latvijas tehnologi 

12.0012.0012.0012.00––––19.0019.0019.0019.00                Matu krāsošanas aerosolsMatu krāsošanas aerosolsMatu krāsošanas aerosolsMatu krāsošanas aerosols    “Four Reasons R“Four Reasons R“Four Reasons R“Four Reasons Root Cover” (oot Cover” (oot Cover” (oot Cover” (““““KC ProfessionalKC ProfessionalKC ProfessionalKC Professional”, ”, ”, ”, 
Somija)Somija)Somija)Somija)    
Vada: Latvijas tehnologi 

12.0012.0012.0012.00––––19.0019.0019.0019.00                Matu tonēšana ar “Color Mask” maskām (Matu tonēšana ar “Color Mask” maskām (Matu tonēšana ar “Color Mask” maskām (Matu tonēšana ar “Color Mask” maskām (““““KC ProfessionalKC ProfessionalKC ProfessionalKC Professional”, ”, ”, ”, Somija)Somija)Somija)Somija)    
Vada: Latvijas tehnologi 



    
“REHO”, SIA (“REHO”, SIA (“REHO”, SIA (“REHO”, SIA (L4L4L4L4))))    
11.0011.0011.0011.00    Jaunās paaudzes krāsošanas piederumuJaunās paaudzes krāsošanas piederumuJaunās paaudzes krāsošanas piederumuJaunās paaudzes krāsošanas piederumu    “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair 

painting” prezentācijapainting” prezentācijapainting” prezentācijapainting” prezentācija    
Vada: Inga Demitere 

12.0012.0012.0012.00    “Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lieto“Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lieto“Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lieto“Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lietošanas ieteikumi, šanas ieteikumi, šanas ieteikumi, šanas ieteikumi, 
produktu savietproduktu savietproduktu savietproduktu savietojamībaojamībaojamībaojamība    
Vada: Inga Demitere 

13.0013.0013.0013.00    “Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumi“Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumi“Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumi“Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumi    
Vada: Inga Demitere 

14.0014.0014.0014.00    Jaunās paaudzes krāsošanas piederumuJaunās paaudzes krāsošanas piederumuJaunās paaudzes krāsošanas piederumuJaunās paaudzes krāsošanas piederumu    “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair 
painting” prezentācijapainting” prezentācijapainting” prezentācijapainting” prezentācija    
Vada: Inga Demitere 

15.0015.0015.0015.00    “Hergen” personalizētu procedūru prez“Hergen” personalizētu procedūru prez“Hergen” personalizētu procedūru prez“Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lietoentācija, lietoentācija, lietoentācija, lietošanas ieteikumi, šanas ieteikumi, šanas ieteikumi, šanas ieteikumi, 
produktu savietproduktu savietproduktu savietproduktu savietojamībaojamībaojamībaojamība    
Vada: Inga Demitere 

16.0016.0016.0016.00    “Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumi“Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumi“Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumi“Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumi    
Vada: Inga Demitere 

    
    

5555....    novembrisnovembrisnovembrisnovembris    
 

    
“PRO COSMETICS”, SIA (“PRO COSMETICS”, SIA (“PRO COSMETICS”, SIA (“PRO COSMETICS”, SIA (JJJJ8888))))    
11.0011.0011.0011.00––––12.0012.0012.0012.00                Jauna procedūra matiem “Jauna procedūra matiem “Jauna procedūra matiem “Jauna procedūra matiem “Porcelain WrappingPorcelain WrappingPorcelain WrappingPorcelain Wrapping”, izpildes tehnika ”, izpildes tehnika ”, izpildes tehnika ”, izpildes tehnika no no no no 

“Barex Italiana” “Barex Italiana” “Barex Italiana” “Barex Italiana” un demonstrācija un demonstrācija un demonstrācija un demonstrācija     
Vada: Kristīna Rapša 

13.0013.0013.0013.00––––14.0014.0014.0014.00                “Richenna. Intensive Hair Care”“Richenna. Intensive Hair Care”“Richenna. Intensive Hair Care”“Richenna. Intensive Hair Care”    (Koreja)(Koreja)(Koreja)(Koreja), spa, spa, spa, spa    intensīvās matu intensīvās matu intensīvās matu intensīvās matu 
atjaunošanas procedūra atjaunošanas procedūra atjaunošanas procedūra atjaunošanas procedūra pēc austrumu tradīcijāmpēc austrumu tradīcijāmpēc austrumu tradīcijāmpēc austrumu tradīcijām        
Vada: Ingrīda Strode 

15.0015.0015.0015.00––––16.0016.0016.0016.00                Jauna procedūraJauna procedūraJauna procedūraJauna procedūra    matiem “Matu ietīšana no augu valsts materiāliemmatiem “Matu ietīšana no augu valsts materiāliemmatiem “Matu ietīšana no augu valsts materiāliemmatiem “Matu ietīšana no augu valsts materiāliem    
austā pledā”, izpildes tehnika austā pledā”, izpildes tehnika austā pledā”, izpildes tehnika austā pledā”, izpildes tehnika no “Barex Italiana” no “Barex Italiana” no “Barex Italiana” no “Barex Italiana” un demonstrācija un demonstrācija un demonstrācija un demonstrācija     
Vada: Kristīna Rapša 

17.0017.0017.0017.00––––18.0018.0018.0018.00                “Richenna. “Richenna. “Richenna. “Richenna. DDDDeep Shining”eep Shining”eep Shining”eep Shining”    (Koreja)(Koreja)(Koreja)(Koreja), matu pulēšana, spa procedū, matu pulēšana, spa procedū, matu pulēšana, spa procedū, matu pulēšana, spa procedūra ra ra ra 
intensīintensīintensīintensīvam matu spīdumam. Procedūras izpildes tehnika un vam matu spīdumam. Procedūras izpildes tehnika un vam matu spīdumam. Procedūras izpildes tehnika un vam matu spīdumam. Procedūras izpildes tehnika un 
demonstrācijademonstrācijademonstrācijademonstrācija    
Vada: Ingrīda Strode 

 
 
“RED DOT”, SIA (“RED DOT”, SIA (“RED DOT”, SIA (“RED DOT”, SIA (K8K8K8K8))))    
12.0012.0012.0012.00––––19.0019.0019.0019.00                Matu taiMatu taiMatu taiMatu taisnošana ar dabīgām aminoskābēm snošana ar dabīgām aminoskābēm snošana ar dabīgām aminoskābēm snošana ar dabīgām aminoskābēm ––––    “P“P“P“ProSmoroSmoroSmoroSmoooooth+th+th+th+TMTMTMTM” (” (” (” (“Hair “Hair “Hair “Hair 

Forensic LaboForensic LaboForensic LaboForensic LaboratoriesratoriesratoriesratoriesTMTMTMTM””””, , , , Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)    
Vada: Latvijas tehnologi 

12.0012.0012.0012.00––––19.0019.0019.0019.00                Matu bojājumu profilakMatu bojājumu profilakMatu bojājumu profilakMatu bojājumu profilakse, matu struktūras atjaunošana se, matu struktūras atjaunošana se, matu struktūras atjaunošana se, matu struktūras atjaunošana ––––    “Bondplex“Bondplex“Bondplex“BondplexTMTMTMTM” ” ” ” 
arararar    “A.B.S.“A.B.S.“A.B.S.“A.B.S.TMTMTMTM” (” (” (” (““““Hair Forensic Hair Forensic Hair Forensic Hair Forensic LaboLaboLaboLaboratoriesratoriesratoriesratoriesTMTMTMTM””””, , , , Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)Šveice / Kanāda)    
Vada: Latvijas tehnologi 



12.0012.0012.0012.00––––19.0019.0019.0019.00                Matu krāsošanas aerosolsMatu krāsošanas aerosolsMatu krāsošanas aerosolsMatu krāsošanas aerosols    “Four Reasons R“Four Reasons R“Four Reasons R“Four Reasons Root Cover” (oot Cover” (oot Cover” (oot Cover” (““““KC ProfessionalKC ProfessionalKC ProfessionalKC Professional”, ”, ”, ”, 
Somija)Somija)Somija)Somija)    
Vada: Latvijas tehnologi 

12.0012.0012.0012.00––––19.0019.0019.0019.00                Matu tonēšana ar “Color Mask” maskām (Matu tonēšana ar “Color Mask” maskām (Matu tonēšana ar “Color Mask” maskām (Matu tonēšana ar “Color Mask” maskām (““““KC ProfessionalKC ProfessionalKC ProfessionalKC Professional”, ”, ”, ”, Somija)Somija)Somija)Somija)    
Vada: Latvijas tehnologi 

  
“REHO”, SIA (“REHO”, SIA (“REHO”, SIA (“REHO”, SIA (L4L4L4L4))))    
11.0011.0011.0011.00    Jaunās paaudzesJaunās paaudzesJaunās paaudzesJaunās paaudzes    krāsošanas krāsošanas krāsošanas krāsošanas piederumupiederumupiederumupiederumu    “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair 

painting” prezentācijapainting” prezentācijapainting” prezentācijapainting” prezentācija    
Vada: Inga Demitere 

12.0012.0012.0012.00    “Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lieto“Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lieto“Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lieto“Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lietošanas ieteikumi, šanas ieteikumi, šanas ieteikumi, šanas ieteikumi, 
produktu savietproduktu savietproduktu savietproduktu savietojamībaojamībaojamībaojamība    
Vada: Inga Demitere 

13.0013.0013.0013.00    “Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumi“Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumi“Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumi“Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumi    
Vada: Inga Demitere 

14.0014.0014.0014.00    Jaunās paaudzes Jaunās paaudzes Jaunās paaudzes Jaunās paaudzes krāsošanas piederumukrāsošanas piederumukrāsošanas piederumukrāsošanas piederumu    “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair “Advanced Technology Hair 
painting” prezentācijapainting” prezentācijapainting” prezentācijapainting” prezentācija    
Vada: Inga Demitere 

15.0015.0015.0015.00    “Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lieto“Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lieto“Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lieto“Hergen” personalizētu procedūru prezentācija, lietošanas ieteikumi, šanas ieteikumi, šanas ieteikumi, šanas ieteikumi, 
produktu savietproduktu savietproduktu savietproduktu savietojamībaojamībaojamībaojamība    
Vada: Inga Demitere 

16.0016.0016.0016.00    “Chainplex” produktu lietošana, sasniedzam“Chainplex” produktu lietošana, sasniedzam“Chainplex” produktu lietošana, sasniedzam“Chainplex” produktu lietošana, sasniedzamie rezultāti, ieteikumiie rezultāti, ieteikumiie rezultāti, ieteikumiie rezultāti, ieteikumi    
Vada: Inga Demitere 

 


