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Naše logo na Beauty Expo 2006

Začátek výstavy 8.9. byl se „ztrátou květinky“. Své udělala souběžně probíhající
akce z oblasti zdravotnictví a výpadek energie. Početně zastoupené návštěvnictvo se
snažilo vstřebat do prostor vymezených k veletrhu úzkým koridorem za schodištěm.
Časový program workshopů byl posunut na dobu, kdy opět začala proudit „duhová
energie“.
V rámci jednoho workshopu bylo vysvětleno, co je Tibetská lázeň. Tato
procedura je vhodná
spíše pro kosmetické
salony,
ale
v dobře
vybaveném masážním
salonu by mohla mít
také úspěch.

Foto stolu, který je určen
pro tuto terapii.

Zahraniční vystavovatelka Erika Damiani z Itálie, která dodává vybavení pro
masážní salony pozvala do Prahy italského maséra.Ten předvedl téměř varietní
masáž, která svou efektností velmi zaujala přihlížející.
Masér aplikoval zahřátý olej na
pokožku z mořské lastury.
Masérské hmaty prováděl jistě,
pomalu a jemně s dávkou
exhibicionismu, jež v tu chvíli
povyšoval masáž na estetické
umění.

Aplikace oleje z lastury

Součástí celotělové masáže byla masáž horkými baňkami, jemné tahy s květem
orchideje, masáž kameny Bright Stone a závěrečné posypání těla růžovými okvětními
lístky.

Zahřívání baňky

Masáž květem orchideje

Závěrečná relaxace s kamenem a okvětními plátky

Prospekt, který v angličtině popisuje Bright Stone mluví o nové tváři masáže.
Kameny (barevná světla) se nejprve zahřejí a nabijí v základně, která je připojena do
sítě. Poté může být využit Antistatic Effekt, který má odstranit elektrostatické náboje,
které se průběžně akumulují v těle a vedou
k sérii efektů, které někteří lidé popisují jako
napětí a podráždění (stres). Proto je důležité je
odstranit k dosažení úlevy.
Na spodní straně Bright Stone se nachází část
z mědi – vysoce vodivého kovu. Kontaktem
s tělem se rozptylují škodlivé elektrostatické
náboje. Barevná stimulace - Bright Stone je
zdroj světla. Čtyři menší kameny v barvách
žluté, modré, zelené a červené jsou během
relaxace umístěny na různé části těla, jeden
větší kámen, který je schopen měnit své
zabarvení rytmicky a automaticky se užívá
k provedení masáže.

Rozdílné barevné vibrace jsou
vstřebávány pokožkou a mají různé
užitečné efekty podle vysílané barvy.
Tolik informační leták.

Bright Stone

Pro informaci masérů, zmíněná italská firma prodává Bright Stone za 600 Є.
Zatím nejsou pořádána česká školení. Italové testují náš trh a v případě, že by bylo
dost zájemců, kteří by si kameny pořídili, uspořádali by v Čechách školení. : )

Masáže dolní končetiny

Masáž kloktem

Protažení dolní končetiny

Protažení, vychvění a uvolnění

BEAUTY EXPO nabízela další zajímavé expozice vystavovatelů, které se týkaly
kosmetiky, líčení, podiatrie, péče o nehty a vlasy, celkové proměny a soutěže v těchto
oborech.
Kosmetická masáž

Doprovodný kulturní program

V rámci veletrhu jste tak mohli vidět prodlužování vlasů různými technikami a
následnou proměnu modelek a závěrečné vyhlášení nejlepšího účesu z prodloužených
vlasů. Ve velkém sále měla program firma TIGI, jenž prezentovala své vlasové
přípravky. Vydavatelství Nava na velkém podiu představila nový časopis Linda speciál
– Svatební účesy 2006, 2007. Program byl velmi bohatý a pestrý a pokračoval ještě
v sobotu 9.září.

Závěrečný výčes z nastavených vlasů

