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WORLD OF BEAUTY & SPA podzim 2010

Podzimní část jubilejního desátého veletrhu kosmetiky, kadeřnictví a zdravého životního
stylu probíhala zcela nevšedním duchu - v náročných nadčasově moderních prostorách O
V nových prostorách byl veletrh intenzivněji zaměřen bude na trendy v kosmetických oborech,
zkrášlování, modelaci obličeje i postavy. Vystavovatelé představili okolo 350 značek, většina z nich
se stálým předváděcím programem na stáncích a dlouhou řadou novinek ze všech kosmetických
oborů: nové metody péče o pleť, nové metody v nehtové modeláži, zdobení nehtů, péči o nohy,
zahušťování či prodlužování vlasů, tetování, permanentním make-upu či např. opalování, formování
obličeje i postavy za použití přístrojů, obličejových výplní i plastické chirurgie. Žhavé novinky v líčení,
účesech i módě vznikající pod rukama našich i zahraničním mistrů slavných jmen byly k vidění po
celý den na hlavním podiu.
Stále důrazněji se na veletrzích WORLD OF BEAUTY & SPA prosazuje krása jako harmonie těla i duše,
stále vyhledávanější byly ukázky četných druhů masáží, aromaterapie a dalších relaxačních metod,
tak ulevujících při každodenní stresu. Rekvalifikace a další vzdělávání nabízeli odborníci samozřejmě
i v dalších oblastech, jako jsou kosmetika, vizážistika, kadeřnictví, nehtová modeláž, podologie,
prezentovaly se i kurzy výuky dalších přírodních metod zdravotní péče.
Soutěže patřily jako každoročně k "highlights" programu veletrhu. V pátek probíhala Česká
mistrovská soutěž v make-upu s mezinárodní účastí ve spolupráci s Unií kosmetiček a Pavlem
Bauerem, na niž postoupily finalistky červnové soutěže Unie kosmetiček v Kaiserštejnském paláci
Téma této soutěže "Business make-up" nejlépe ztvárnila vítězka Markéta Štorkánová, její práce
mohla inspirovat řadu manažerek k tvorbě nové image. Podiatři uvítali svůj "Podiatrický den",
semináře spojené s odbornou soutěží "Nejkrásnější nohy" pod vedením Jaroslava Fešara z ČPS. Pro
vystavovatele byla ve spolupráci se sdružením PROKOS připravena soutěž výrobků o titul "Výrobek
dobré kvality" pod názvem BEAUTY EXPO & PROKOS PRODUCTS AWARD. Na podiu probíhalo
vyhlášení soutěže " Masér roku" a také další hlasování k soutěži Unie kosmetiček "Top beauty salon".

Na sobotní den vyšla řada tradičních soutěží: "Mistrovství ČR a mezinárodní mistrovství v nail
designu v kategoriích "gel" a "acryl" s postupem pro vítěze na mezinárodní mistrovství v nail
designu v Düssseldorfu"( z 31 soutěžících se na prvních místech umístily Monika Vernerová - I.
BEAUTY EXPO CUP- mezinárodní kategorie, Veronika Beníšková - mistryně v kategorii "gel" a Andrea
Hendrychová - mistryně v kategorii "acryl") dále soutěž ve zdobení nehtů "Krásné ruce a nohy"
(vítězkou se stala Radka Bucharová).
Nově byl vyhlášen 1.ROČNÍK SOUTĚŽE OTEVŘENÉ NAPŘÍČ KADEŘNICKÝM SVĚTEM
"INSPIRACE 2011". Garanty této soutěže byli Jan Cigánik, Blanka Hašková, Jan Hlaváček, Martin
Loužecký, soutěž hodnotila prestižní mezinárodní porota ve složení Iveta Weiselová – Slovensko,
Leonardo LLa – Itálie, Saverio Palma – Itálie, Martha Ronke Ayoorinde – Nigerie. Vítěz soutěže, Ondřej
Veselý získal sto tisíc korun českých, všech čtrnáct finalistů luxusní profesionální fén PARLUX 3800,
luxusní nábytek firmy BEAUTY STAR, dary od prestižních kadeřnických firem, originální diplomy i
možnosti prezentace na dalších soutěžích v zahraničí.

Více na www.beautyexpo.cz [1]
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