
Zapisy i informacje:
tel. 71 788 96 94/95, mobile: 603 634 468

szkolenia@bionantech.pl 
Opłata rezerwacyjna: 50 zł + VAT

Rezerwacja miejsca po dokonaniu opłaty za uczestnictwo

WROCŁAW: 08.09.2019

KATOWICE: 12.10.2019

GDAŃSK: 26.10.2019 GODZINA:  10:00 - 15:00



Wpłaty należy dokonać na nr konta: 

mBank 88 1140 2017 0000 4602 0848 8795 
W tytule prosimy o wpisanie: Imię i nazwisko, nazwę salonu + MIASTO

W cenie uczestnictwa: materiały informacyjne, imienny certyfikat udziału, specjalne oferty 
promocyjne, przerwa kawowa.

PROGRAM POKAZÓW WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2019

Serdecznie zapraszamy na pokazowy dzień 
z marką THALION

W programie:

10 -11.30  ARCHITEKT SKÓRY - zabieg dla cery dojrzałej 
w okresie menopauzalnym 50+. Nowoczesny zabieg z kwa-
sami AHA, czynnikami wzrostu, biomimetycznymi peptyda-
mi, kwiatowymi komórkami macierzystymi, które w sposób 

naturalny stymulują skórę do odnowy.

11.30 - 11:45 Przerwa

11:45 - 13.15 KRIOLIFT -  zabieg antygrawitacyjny przy-
wracający „trójkąt młodości”. Zabieg kosmetyczny z silnym 
efektem liftingu. Ujędrnia i restrukturyzuje skórę, prze-
ciwdziała skutkom grawitacji, bez odwoływania się do 

inwazyjnych zabiegów chirurgicznych.

13:15 - 13:30 Przerwa

13:30-15.00 NOWOŚĆ  VELVET FEET– regenerujący za-
bieg wygładzający na stopy. Zabieg odżywia i nawilża skórę, 

chroni przed wysuszeniem, przywraca komfort i elasty-
czność, przeciwdziała pękaniu skóry stóp, ścieńcza i zmiękc-
za  zrogowaciały  naskórek. Nie pozostawia tłustego filmu.

15:00 – Zakończenie, wręczenie certyfikatów, pytania 
i odpowiedzi

PROGRAM



Zapisy i informacje:
tel. 71 788 96 94/95, mobile: 603 634 468

szkolenia@bionantech.pl 
Opłata rezerwacyjna: 50 zł + VAT

Rezerwacja miejsca po dokonaniu opłaty za uczestnictwo

WROCŁAW: 24.11.2019

KATOWICE: 15.12.2019

GDAŃSK: 08.12.2019 GODZINA:  10:00 - 15:00



Wpłaty należy dokonać na nr konta: 

mBank 88 1140 2017 0000 4602 0848 8795 
W tytule prosimy o wpisanie: Imię i nazwisko, nazwę salonu + MIASTO

W cenie uczestnictwa: materiały informacyjne, imienny certyfikat udziału, specjalne oferty 
promocyjne, przerwa kawowa.

PROGRAM POKAZÓW LISTOPAD GRUDZIEŃ 2019

Serdecznie zapraszamy na pokazowy dzień 
z marką THALION

W programie:

10 -11.30  ENERGY RANGE – NOWOŚĆ  Nowa linia produktów 
energy oferuje odpowiedź witaminową, która zapewnia witalność 

morza: 2 super glony: spirulina i chlorella, ultra skoncentrowane w 
odżywczych elementach morskich, połączone z morską tauryną i 

koktajlem aktywnych składników, które przyczyniają się do energe-
tyzowania i dotleniają skórę, by odzyskała boski blask. Dodatkowe 
korzyści linii: program odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, 
tekstury sensoryczne i biomimetyczne opracowane na naturalnej 

bazie, świeży, witaminowy i energetyzujący zapach

11.30 - 11:45 Przerwa

11:45 - 13.15 MAGNIFICENT WHITE – NOWA ODSŁONA LINII 
-  zwiększona skuteczność przeciwko: przebarwieniom, matowej 

cerze, zanieczyszczonej skórze. W sercu nowego zabiegu:  Brighte-
ning activator serum: z podwójną koncentracją witaminy c w po-
staci proszku, do natychmiastowego przeciwdziałania przebarwie-
niom i przedwczesnemu starzeniu się skóry. Związany z aktywnym 

składnikiem oligosource, który zwalcza podrażnienia skóry 

13:15 - 13:30 Przerwa

13:30-15.00 ORIENT WELLNESS RITUAL - OCZYSZCZAJĄCA 
WYPRAWA DO MAROKO -  podróż do krainy wiecznego słońca, 
gdzie czas płynie powoli, niczym kapiący miód, a pustynny wiatr 

niesie słodkawy zapach przypraw korzennych i sezamu. Orientalna 
ceremonia wellness to zabieg odtoksyczniający organizm, znikają 

zniechęcenie i ociężałość, powraca chęć do życia i dobre samopoc-
zucie.

15:00 – Zakończenie, wręczenie certyfikatów, pytania 
i odpowiedzi

NOWOŚCI


