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ПрограМа роБоти

СПеціаЛізоВаної ВиСТаВки 
«іМіДж краси»

7 груДня 2016
10:00   відкриття виставки
10:15   відкриття нейл фестивалю «Nailfest 2016»
10:00   семінар «Менеджмент салонного бізнесу для керівників»

Проводить: Гринішин Павло, «Академії стилю the  BESt», м. Київ
10:00   Майстер-класи з відпрацюванням від гуру нігтьової індустрії

Організатор: чемпіон світу з моделювання і дизайну нігтів – 
 В.Клопотова

10:15 – 11:15 конкурс «Мистецтво постижу»
12:00 – 15:00 Перукарські змагання «галицький талант: Зачіска. вечірня (новорічна)  
   Чоловіча / жіноча»  
11:15 – 16:45  конкурс з нігтьової естетики «Your  Nails» 
15:30 – 17:00 конкурс між салонами краси «Битва стилістів (дорослі) . новорічний  
   маскарад»
10:00 – 18:00 Заочний конкурс на нарощених нігтях «нейл-постер. крижана  
   королева»
10:00 – 18:00 Презентації фірм та тМ 

8 груДня 2016
10:00   Майстер-клас від українських зірок Мейкап «Christmas Magic & 
   Shine» 

Проводить: ТМ «CINECITTA»
10:00   всеукраїнська атестація майстрів з нігтьової естетики за сприяння   
   воо вена
11:00 – 13:00 Перукарські змагання з фарбування від «академія стиля the  BESt»   
10:20 – 12:30 конкурс з нігтьової естетики «Your  Nails»
13:00 – 18:00 конкурс нарощування вій «Magic Lashes»
13:30 – 15:30 конкурс між салонами краси «Битва стилістів (діти). Зимова казка»
16:00 – 18:00 XVIII фестиваль перукарів та стилістів: «новорічні та різдвяні  
   історії»
10:00 – 18:00 Заочний конкурс на нарощених нігтях «нейл-постер. крижана  
   королева»
10:00 – 18:00 Презентації фірм та тМ 
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ПрограМа роБоти

9 груДня 2016
11:00 – 15:00 конкурс вусачів та бородачів «Barber Shop»
10:00 – 15:00 конкурс нарощування вій «Magic Lashes»
10:00   Майстер-клас по стрижках від Чемпіона світу в. ніколаєва «салонні  
   послуги від чемпіонів»

Проводить: В. Ніколаєв, гранд майстер мережі салонів «ЛОНДА», 
 м. Київ

10:00 – 18:00 Заочний конкурс на нарощених нігтях 
10:00 – 14:00 семінар по клористиці брів майстрів – бровістів, навчання проводить  
   провідний технолог тМ THUYA (іспанія)тетяна корф.
11:00 – 14:00 Презентації навчальних центрів львівщини
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Перелік уЧасників За алфавітоМ
№стендA	№сторінки

BALTIC COLLAGEN 
 екСкЛюзиВний ПРедСТаВник «аРСПаТеЛь» коСмеТик ................. 39 ........8
BRILLIANT CRYSTALS ............................................................................................ 8 ........9
CINECITTA MAKE UP украЇна ............................................................................ 25 ......10
DIAMOND PROFESSIONAL ................................................................................... 43 ...... 11
ESTEL PROFESSIONAL .......................................................................................... 3 ......12
GT салон-Бутік  По нарощуванню волосся ......................................... 1 ......13
HOLLYWOOD NAILS............................................................................................... 19 ......14
JALYD PROFESSIONAL 
 екСкЛюзиВний диСТРиб’юТоР В УкРаїні ПРоФеСійної  
 коСмеТики дЛя ВоЛоССя .......................................................................... 31 ......15
LADYLAND 
 ПРоФеСійний ПоГЛяд на кРаСУ ............................................................... 17 ......16
MAGNETIQUE .......................................................................................................... 38 ......17
MOLLON-PRO UKRAINE  
 ПРоФеСійні маТеРіаЛи. ВСе дЛя манікюРУ Та ПедикюРУ ............. 44 ......18
Мр NAIL SCHOOL ................................................................................................... 41 ......19
NAIL-STUDIO ДуМин ірини ................................................................................ 21 ......20
NEW ME COSMETICS ............................................................................................. 42 ......21
RAMOSU ................................................................................................................... 15 ......22
акаДеМія Манікюру ірини аМросіЄвоЇ 
 УЧбоВий ценТР ................................................................................................ 7 ......23
акаДеМія ПерукарсЬкого Мистецтва  
 волоДиМира новограДсЬкого ............................................................. 34 ......24
акаДеМія стилю THE BEST ............................................................................... 5 ......25
алЬфа ПарфуМ .................................................................................................... 30 ......26
аМк «ес енД ей груП» 
 ВидаВниЧий дім ............................................................................................. 36 ......27
вікар 
 наВЧаЛьний ценТР ПеРУкаРСькоГо,  
 манікюРноГо миСТецТВа і ВізажУ......................................................... 24 ......28
вілан 
 нВП ТоВаРиСТВо з обмеженою ВідПоВідаЛьніСТю ...................... 40 ......29
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Перелік уЧасників За алфавітоМ
№стендA	№сторінки

гіПер-тату 
 СТУдія ХУдожньоГо ТаТУюВання Та ПіРСінГУ ................................... 32 ......30
ДеЗант 
 ТоВаРиСТВо з обмеженою ВідПоВідаЛьніСТю ............................... 40 ......31
Золінгер украЇна, ягуар TM/SOLINGER UKRAINE, TM JAGUAR ........... 14 ......32
каетана тМ ........................................................................................................... 13 ......33
коМПанія вікторі 
 ТоВаРиСТВо з обмеженою ВідПоВідаЛьніСТю ................................. 9 ......34
коМПанія Профі .................................................................................................... 2 ......35
косМотерос 
 ПРедСТаВницТВо  KTGROUP В УкРаїні  іП ............................................. 47 ......36
лЬвівсЬка філія киЇвсЬкого націоналЬного університету  
 кулЬтури і Мистецтв ................................................................................... 33 ......37
МалЬва 
 ГУРТіВня кРаСи ............................................................................................... 35 ......38
МеДтеХніка 
 СПд Фо ШенГоФеР наТаЛія ЄВСТаХіїВна .............................................. 27 ......39
Полікс груПП 
 ТоВаРиСТВо з обмеженою ВідПоВідаЛьніСТю ............................... 23 ......40
Понікс украЇна 
 (ВСе дЛя СаЛоніВ кРаСи Та ПеРУкаРень) .............................................11 ......41
Професійна нігтЬова школавікторіЇ клоПотовоЇ ............................ 18 ......42
Профкос (PROFCOS) .......................................................................................... 29 ......43
реД енД Блек (RED AND BLACK PRO COSMETICS) .................................... 10 ......44
реМос 
 ТоВаРиСТВо з обмеженою ВідПоВідаЛьніСТю Тм «яка» .............. 4 ......45
секрет 
 наВЧаЛьний ценТР кРаСи Та СТиЛю ..................................................... 22 ......46
свей тМ .................................................................................................................. 14 ......47
скай ПарфуМ ........................................................................................................ 16 ......48
школа нігтЬовоЇ естетики віолетти каДЬкало ................................ 26 ......49
янатекс 
 ТоВаРиСТВо з обмеженою ВідПоВідаЛьніСТю ............................... 12 ......50
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Baltic Collagen – професійна європейська косметика для косметологів і вимогливих 
клієнтів. Розроблена для інтенсивного омолодження і високого косметичного ефекту.

основа всієї косметичної лінії натуральний (рибний) низькомолекулярний колаген 
98%.

багатство натуральних компонентів, що впливають на здоров’я шкіри: білий бурштин, 
перли, вітамін С, чайне дерево, еластин, молочна і гіалуронова кислота та ін.

13 косметичних засобів ідеально підібраних для обличчя, тіла, рук і волосся.
Baltic Collagen – володар «оскара за інновації» в косметиці 2016 рік.
колагенотерапія Baltic Collagen визнана «кращим виходом 2015 року».
запрошуємо Вас до співробітництва.

�9

уЧасники виставки

BALTIC COLLAGEN 
екСкЛюзиВний ПРедСТаВник «аРСПаТеЛь» коСмеТик

м.Київ
Тел.: (067) 4013764

м.Одеса 
Тел.: (096) 4859175
www.balticcollagen.com.ua
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уЧасники виставки

компанія BRILLIANT CRYSTALS є імпортером матеріалів для дизайну нігтів. Таких як 
стрази, 3-д наклейки, термо- і лак – плівки, кришталеве кришиво, пластикові та металеві 
прикраси високої якості. У нас ви завжди зможете знайти великий вибір страз  різних 
кольорів і розмірів відмінної якості!!!

BRILLIANT CRYSTALS

вул. Радищева, 6,  
м. Київ, 01001, Україна
Тел.: (098) 2891288,
 (066) 8454581
e-mail: pomafess@yandex.ru,
           bc.ukraine@yandex.ru 
www.crystals-stickers.zakupka.com,
http://vk.com/id15234985
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уЧасники виставки

Cinecitta make up Ukraine – ексклюзивний представник в Україні.
Професійна декоративна косметика з італії.

CINECITTA MAKE UP украЇна

вул. Еспланадна, 20, офіс 626, 
м. Київ, 04209, Україна
Тел.: (044) 4619657,
 (067) 4094147
e-mail: cinecitta@ukr.net
http://cinecitta.ua/
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DIAMOND PROFESSIONAL – якісні матеріали для нігтьового сервісу. 

��

уЧасники виставки

DIAMOND PROFESSIONAL

м. Харків, Україна
Тел.: (093) 3385777
 (063) 9529999
 (066) 1874128
 (096) 0797555
Skype: diamond-prof
e-mail: diamond.professional@mail.ru
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ESTEL Professional - компанія - виробник професійної косметики для волосся. Сьогодні 
під брендом компанії випускається біля 1000 найменувань продукції різних цінових 
категорій: фарби для волосся, засоби по догляду за волоссям, засоби для стайлінгу, крем 
для засмаги, косметика для дітей, лінія для чоловіків, перукарські аксесуари, фарби для 
брів та вій, парфуми та лаки для нігтів. Уся косметика ESTEL Professional сертифікована 
та відповідає міжнародним стандартам якості.

ПРоФеСіонаЛи обиРаюТь ESTEL !!!

�

уЧасники виставки

ESTEL PROFESSIONAL

Тел.: (044) 3604632
Тел./факс: (044) 3604613
www.estel.in.ua
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Тм «GT» – перша іменна, офіційно зареєстрована, торгова марка з виробництва 
натурального волосся. ми успішно займаємося виготовленням і продажем натурального 
волосся вже більше 9-ти років.

У нашому постижерному цеху зістрижений матеріал проходить найретельнішу обробку, 
яка полягає в дезінфекції, вичісуванні, фарбуванні за щадячою технологією, яка не руйнує 
структуру волосини. 

У компанії Тм «GT» суворо  контролюється якість зрізів натурального волосся, що 
виключає ризик придбати неякісний товар.

Пропонуємо Вам волосся в зрізі, капсульованих, трессірованне, у вигляді постижерних 
виробів. Професіонали колористи допоможуть Вам підібрати необхідний колір, структуру та 
довжину волосся, а транспортна доставка нової Пошти доставить замовлення в необхідні  
терміни. 

завдяки нашій продукції і послугам, що надаються, наростити волосся не важко, при 
цьому витрачені Вами ресурси окуповуються розкішним ефектом довгого і шикарного 
волосся, як у Голлівудських зірок.

GT
СаЛон-бУТік  По наРощУВанню ВоЛоССя

вул. Шевченка, 142 , 
м. Харків, 61013, Україна
Тел.: (067) 6007059
e-mail: tat107072@yandex.ru
www. gt-hair.com.ua,
https://vk.com/prestigehair
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HOLLYWOOD NAILS

компанія «Hollywood» була заснована в 2003 році і з тих пір займає на ринку України 
одне з провідних місць в нігтьовій і перукарській індустрії. Учасник всіх великих українських 
виставок. 

Hollywood це не тільки дистрибуція професійних матеріалів для майстрів нігтьової 
індустрії та перукарського мистецтва, а й мережа салонів краси «Hollywood» в києві і 
«Lavitabella» в Філадельфії (СШа). 

з 2005 року в Уц «Hollywood» навчають майстрів нігтьового сервісу і майстрів-перукарів, 
так само перукарів навчають кератинове лікування і випрямлення волосся. В асортименті 
дистрибуції широкий вибір високоякісної продукції та матеріалів для нігтьового сервісу і 
лікування волосся. Сертифіковані викладачі випустили понад тисячу фахівців за 10 років 
успішної роботи центру. наші викладачі є доповідачами семінарів на виставках, для 
підвищення свого професійного рівня проходять навчання в провідних школах СШа і англії. 
Співпрацює з журналами нігтьової естетики та перукарського мистецтва, в яких майстри 
можуть знайти для себе цікаві статті і покрокові технології наших викладачів. 

«Hollywood» є ексклюзивним представником торгових марок «Light Elegance», «Nouveau 
Nail», «SNS» (системи для нарощування нігтів), «Color Club» (професійні лаки для 
нігтів), «Chemco» (СПа), «Organic Keragen», «Diora Keratherapy» (кератинове лікування і 
випрямлення волосся).    наша компанія співпрацює з провідними виробниками та заводами 
СШа. на сьогоднішній день є мережа дистриб’юторів не тільки в Україні, але і в Європі і 
країнах азії (Єгипет, азербайджан, італія, норвегія, ірландія, молдова).

вул. Димитрова/Ділова 5 Б (ст.м.«Олимпийская»), 
м. Київ, Україна
Тел.: (044) 5228561,
 (067) 5482626
e-mail: hollywoodkiev@gmail.com
www.hollywood.ua
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Тм Jalyd Professional – це широкий вибір професійної італійської косметики для 
волосся.

а саме:
- BioComplex та BioComplexPlus відновлення та глибинна реконструкція пошкодженого 

волосся;
- Collection догляд за фарбованим  волоссям;
- OmeOrganic серія кератинування;
- Intensive лікує випадіння волосся;
- BioFormula та Folliap величезний спектр стайлінгу;
та запатентована серія Technical представляє широкий вибір рідкоподібних фарб, 

безаміакових висвітлювачів, біозавивки та біовипрямлення волосся.
Тм Jalyd Professional представлена десять років на ринку України. за цей час 

встигла зарекомендувати себе, як сильний конкурент в індустрії краси. кожний засіб має 
цілеспрямовану функцію та бездоганний результат.

Ласкаво запрошуємо до нас, аби переконатись у вищесказаному. Ви обов’язково будите 
задоволені.

JALYD PROFESSIONAL
екСкЛюзиВний диСТРиб’юТоР В УкРаїні  
ПРоФеСійної коСмеТики дЛя ВоЛоССя

вул. Куліша, 31/1 (вхід з двору), 
м. Львів, 79058, Україна
Тел.: (032) 2426183,
 (097) 9451673
e-mail: fashion_color@ukr.net
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основні бренди представлені в магазинах LadyLand:
- Barex (італія);
- FarmaVita (італія);
- Estel (Росія);
- Angel Professional (Франція);
- Provance (Франція);
- Saryna Key (ізраїль);
- Moroccanoil (ізраїль);
- GKhair (СШа)
- BaByliss (Франція);
асортимент компанії складають такі види товару, як: професійна косметика для волосся;   

професійні фарби для волосся; засоби для манікюру;  воскова епіляція; шугаринг; чоловіча 
косметика; догляд за обличчям та тілом; декоративна косметика; професійна косметика 
для візажу та інструменти; інструмент для волосся; інструмент для манікюру та педикюру; 
щітки та браші для волосся; одноразова та допоміжна продукція.

LADYLAND
ПРоФеСійний ПоГЛяд  
на кРаСУ

ТЦ «Магнус», 5-ий поверх
вул. Шпитальна, 1, м. Львів, 70007, Україна
Тел.: (067) 6762744
e-mail: info@ladyland.com.ua
http://ladyland.com.ua

ТЦ Інтерсіті, 3 пов., пр-т. Червоної Калини, 62a
м. Львів, 79049, Україна
Тел.: (032) 2328622
Тел.: (067) 6727823

ТЦ Інтерсіті, 3 пов., пр-т. В Чорновола, 67г
м. Львів, 79058, Україна
Тел.: (067) 6750795

ТЦ Легенда-клас, 1 пов., вул. Шевченка, 111а
м. Львів, 79039, Україна
Тел.: (067) 6762741
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заснована у 2010 році на висококонкурентному італійському ринку. Впродовж кількох 
років досягла вражаючих результатів i тепер відзначається експертами як «краща нова 
марка останніх років».

Створена в якості пропозиції для перукарів інноваційних рішень з технологічної та 
комерційної точок зору, на перукарському ринку здобула престижну позицію.

38
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MAGNETIQUE

вул.Сахарова 42
м.Львів, Україна
Тел.: (032) 2328317
 (073) 2150494
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основні переваги гель-лаків Mollon PRO: висока якість при невисокій ціні, багата палітра, 
що відповідає вимогам сучасних тенденцій моди, зручність і простота у використанні, 
безпека нанесення, тривала стійкість покриття і легке зняття без запилювания нігтьової 
пластини.

Вся продукція Mollon PRO розробляється і виробляється компанією Fiabila (Франція), 
якій довіряють виробництво своєї косметики такі відомі бренди як Estee Lauder, Christian 
Dior і Shisiedo. основне виробництво компанії знаходиться в місті монте (Франція).

Гель лаки Mollon PRO - наносяться як лак, тримаються як гель, дають глянцевий блиск, 
не сколюються, легко знімаються. Стійкість гель лаку - 2-3 тижні.

Різноманітна палітра, яка доповнюється новими актуальними відтінками кожен 
сезон.

��

уЧасники виставки

MOLLON-PRO UKRAINE 
ПРоФеСійні маТеРіаЛи.  
ВСе дЛя манікюРУ Та ПедикюРУ

вул. Шота Руставелі 20 В, оф.26
м. Київ, Україна
Тел.: (099) 5238182 
email: mollon.pro.kiev@gmail.com
www.mollonPro.com.ua



�9 Львів • Галицькі Експозиції • 2016

Мр NAIL SCHOOL

��

уЧасники виставки

мР Nail School є офіційним представником Real Professional  та Nice for You у Львові. 
Пропонуємо різноманітні навчальні програми по нігтьовій естетиці:
- манікюр ( класичний, комбінований, апаратний)
- педікюр ( класичний, комбінований, апаратний)
- покриття гель лаком встик кутикулі
- нарощення нігтів та підвищення кваліфікації(гелева технологія)
- художній розпис ( базовий рівень, китайський розпис, по мокрому, дизайни гель 

фарбами, гель пастами та гель лаками,)

Розклад семінарів на виставці.
1 день
10:00 - 12:00 швидкі дизайни гель фарбами, гель пастами та гель лаками
12:00 - 14:00 китайський розпис
14:00 - 16:00 нарощення нігтів
16:00 - 18:00 новорічні дизайни
2 день
10:00 - 12:00 ліпка 3д гелем
12:00 - 14:00 новорічні дизайни
14:00 - 16:00 швидкі салонні дизайни
16:00 - 18:00 китайський розпис
3 день
10:00 - 12:00 стемпінг і варіанти роботи ним
12:00 - 14:00 новорічні дизайни
14:00 - 16:00 швидкі салонні дизайни

м. Львів, Україна
Тел.: (066) 6823915,
 (098) 2346370
e-mail: pavlushun2@gmail.com
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нейл-студія думин ірини пропонує професійні курси манікюру, моделювання нігтів, 
художній розпис, китайський розпис, семінари на сучасні теми  «дизайни гель-лаками», 
«корекція брів», «Спа-Процедури», «Чоловічий манікюр» та багато інших, а також у нас 
проводиться навчання по підвищенню кваліфікації від майстрів з інших регіонів нашої 
країни.

курси розраховані як  для початківців так і працюючих майстрів, які бажають стати 
справжніми майстрами-Професіоналами, саме на курсах Ви ознайомитесь з новою 
професією, здобудете знання та 100% практики під час проходження навчання. навчання 
проходить на професійних матеріалах!

NAIL-STUDIO ДуМин ірини

вул. Липинського, 4, 3-ій поверх, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (093) 4103508 (Ірина),
 (096) 8395309
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корея перебуває в центрі діяльності інновацій краси і це презентація освячує декоративну 
професійну лінію. Лінія спрямована на надання допомоги жінкам підкреслити їх природну 
красу ставлячи під загрозу якість їх шкіри. ми вважаємо, що запорукою краси є здоров’я. 
Тому ми робимо інгредієнти, які дають відчуття комфорту всередині і зовні. Cushion BB 
зволожуючий кушон ВВ. Свіжість і легкість тонального флюїду, мобільна практичність 
компактної пудри, ефект пом’якшення тілесних як в ст-кремі. Відрізняється креативною 
подачею в дизайні і в призначенні кошти. залишайтеся завжди з нами!

на просторах інтернет – ми інтернет-магазин і beauty блог, в рамках виставки є 
можливість спробувати новий образ, зробити макіяж, а також ознайомитися з новинками 
елітної і професійної косметики NewMe. ми раді запросити Вас спробувати індивідуальні 
уроки макіяжу (для себе), а також стати постійним передплатником мого блогу-сайту де 
завжди є можливість побачити останні світові тенденції в макіяжі! В рамках виставки будуть 
діяти продаж косметики, а так само безкоштовні консультації візажиста.

NEW ME COSMETICS

Тел: (097) 7327100
e-mail: naremskaya@inbox.ru
www.newme-cosmetics.com



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2016

компанія Estesophy Butik є офіційним представником в Україні кількох брендів 
професійної корейської косметики для догляду за обличчям. 

Серед представлених на виставці брендів Elysien (ліфтинг-маска Elysien Multi EX-
Lifting), ProYou – пептидна косметика та лінії з догляду за різними типами шкіри для салонів 
краси та дерматологічних клінік, а також бренд Ramosu – монокомпонентні сироватки для 
косметологів та домашнього використання.

для косметологів більш детальна інформація розміщена на сайті www.proyou.com.ua 
косметика для домашнього догляду на сайті www.ramosu.com.ua 
з питань співпраці можна звертатися за тел. 096 234 20 14.

15
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RAMOSU

Тел.: (096) 234 20 14
www.ramosu.com.ua
www.proyou.com.ua
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академія манікюру ірини амросієвої Віце-чемпіона Світу 2006, офіційного судді Спілки 
перукарів України та Росії (манікюр), міжнародного судді чемпіонатів Світу та Європи.

академія манікюру ірини амросієвої це –
- центр підготовки висококласних майстрів манікюру,педикюру та моделювання і 

дизайну нігтів!
- Професійне навчання з «о»
- Підвищення кваліфікації майстрів
- Підготовка та виїзд на конкурси (включаючи чемпіонати Світу, европи, азії)
- Розміщення іногородніх - 70 грн на добу 
ми гарантуємо результат!  Працевлаштування.

академія манікюру ірини амросієвої це –
- Виробництво Геля для нарощування та дизайну нігтів.
- магазин-склад матеріалів для манікюру та нарощування нігтів (опт і роздріб)

академія манікюру ірини амросієвої це –
- Всеукраїнський професійний журнал «искусство маникюра» – запитуйте в місцях 

продажу преси.

акаДеМія Манікюру ірини аМросіЄвоЇ
УЧбоВий ценТР

вул. Cемашко, 16 (ст. метро  «Житомирська»), 
м. Київ, 03142, Україна
Тел.: (063) 2804546, 
 (099) 3202020,
 (097) 3202020
e-mail: amroinfo@ukr.net
amronail.com, www.nogti.ua
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«академія перукарського мистецтва Володимира новоградського» (м. Львів, 
Чайковського, 15) запрошує на навчання за спеціальністю: 

- Перукар-модельєр; 
- майстер візажу; 
- майстер манікюру та педикюру;
- Гелеве нарощування нігтів; 
- Художній розпис; 
- Підвищення кваліфікації.

акаДеМія ПерукарсЬкого Мистецтва 
волоДиМира новограДсЬкого

вул. Чайковського, 15, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (032) 2256835, 
 (067) 5599199, 
 (063)1991049
e-mail: volodya1203@gmail.com
www.vn-academy.com
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академія Стилю The BESt – 15-річний досвід підвищення кваліфікації майстрів-перукарів 
в Україні. Європейська якість, українська майстерність.

досвідчені технологи – викладачі, гнучкий графік навчання, постійні знижки та акції, 
партнерські програми для салонів та перукарень, програми лояльності для клієнтів і 
салонів.

Партнери тренінг-центру академія Стилю The BESt – італійські професійні марки BES 
і Libre Professional Make-Up.

BES Beauty & Science
Всесвітньо відомий італійський бренд професійної косметики для волосся BES більше 

50 років є хед - лайнером у світі моди на волосся, в провідних салонах краси 78 країн 
світу. BES це увага до деталей, постійне оновлення модних колекцій кольору та постійне 
піклування про безпеку продукту та навколишнього середовища. BES це європейська 
якість за українськими цінами.

LIBRE Professional Make Up
італійський бренд декоративної косметики для візажу LIBRE Professional Make - Up це 

насиченість і чистота кольорів, стійкість і простота нанесення. Хітом у лінійці продуктів 
є тональні засоби з ліфтинг - ефектом і високим захистом від UF - променів, які добре 
вирівнюють колір шкіри, забезпечують ефект натуральності та захист від впливу негативних 
факторів навколишнього середовища.

вул. Мельника, 2
м. Львів, 79044, Україна
Тел.: (032_ 2372386,
 (067) 1677373,
 (063) 6821621,
 (050) 3311333
www.bes.com.ua, 
www.besbeautyscience.com

акаДеМія стилю THE BEST
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У 2016 році компанії альфа Парфюм виповнилося 22 роки.
з нами працює більше 4100 компаній – партнерів, серед яких 3 розвинених мереж: 

епіцентр, Prostor, Watsons.
ми є ексклюзивними представниками найбільших виробників парфумерії, які виробляють 

продукцію таких відомих торгових марок як: Emper, Rasasi, Parour Parfums, Remy Marquis, 
Shirley May, Lotus Valley.

У 2016 році, незважаючи на важку економічну ситуацію, ми продали більше 600 000 
флаконів, що становить 58200 літрів парфумерії! і це тільки хіти продажів!

наші представництва відкриті в 7 містах України.

алЬфа ПарфуМ

вул. Базарна 3/5, 
м. Одеса, 65014, Україна
Тел.: (0482) 347667
http://alfaparfum.com

Представник в західному регіоні: 
Тел.: (067) 4872827
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 журнал «косметолог» – це перше українське професійне видання  
 для фахівців косметології і естетичної медицини, а також  
 керівників клінік і салонів краси. завдання «косметолога» 
– доступно для кожного читача, і досвідченого фахівця, і тільки початківця, донести 
найактуальнішу і корисну інформацію, стати авторитетним і незамінним помічником.

 журнал «зеркало моды» – ексклюзивні новинки beauty-індустрії,  
 інформацію про моду, відомих особистостей у світі перукарського  
 мистецтва, аналіз роботи стилістів, різних шкіл і напрямків,  
 обговорення актуальних тем і демонстрація покрокових  
 технологій.

 журнал «нігтьова естетика» – останні техніки і технології, сучасні  
 матеріали та інструменти для роботи, покрокові майстер-класи, 
галереї різноманітних ефектних дизайнів нігтів, практичні поради та відповіді на хвилюючі 
читачів питання.

 Makeup & YOU Professional – «журнальний» путівник по світу  
 моди, для майстрів перукарського мистецтва та макіяжу, який  
 допоможе перейнятися почуттям доброго смаку і перенести  
 елементи професійного візажу в повсякденне життя.

аМк «ес енД ей груП»
ВидаВниЧий дім

Тел.: (050) 3526581, 
 (067) 2433435 
e-mail: podpiska@sa-beauty.com
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Салон краси «Vikar» - це салон в якому завжди панує атмосфера затишку та комфорту.   
Професійність висококваліфікованих майстрів, доброзичливе обслуговування та творчий 
підхід до роботи забезпечують бездоганний результат в обслуговуванні клієнтів.

ми з радістю щодня даруємо нашим клієнтам майстерність, гарний настрій та радість 
спілкування.

ми раді запросити Вас відвідати салон краси «Vikar» і отримати  широкий спектр 
перукарських послуг, манікюру, педикюру, нарощення вій, нігтів, волосся, а також 
косметологічні послуги, масаж і турбо-солярій. ще ви зможете у нас придбати подарункові 
сертифікати на приємну послугу «масаж рибками Гарра Руфу» (Spa Fish), або на будь 
яку іншу послугу.

крім цього, у нас проводяться курси перукарського, манікюрного мистецтва та візажу.
В процесі яких студенти вивчають базові стрижки, модельовані стрижки сучасного 

напрямку, колористику, різноманітні види зачісок, постижі, плетіння, укладок. 
на курсах манікюру та  педикюру вивчають всі види гігієнічних чисток, художній розпис 

(китайський та акварельний), гелеве та акрилове нарощення нігтів. а також корекція та 
фарбування брів, вій.

депіляція гарячим воском і шугаринг (цукрова).
Все це відбувається під керівництвом кваліфікованих викладачів.
завжди гаряча кава і хороший настрій!
директор Степанкова В.С.

вікар
наВЧаЛьний ценТР ПеРУкаРСькоГо,  
манікюРноГо миСТецТВа і ВізажУ

вул. Горбачевського, 17-Б, 
вул. Шолом Алейхема, 18
м. Львів, Україна
Тел.: (032) 2535005, 
 (067)9309737, 
 (067) 9309763
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ТоВ «нВП «ВіЛан» – ексклюзивний імпортер в Україну продукції фірми «BODE 
Chemie GmbH» (німеччина), яка є Європейським лідером з виробництва антисептиків, 
дезінфектантів та засобів особистої гігієни і має більш ніж 88–річний бездоганний досвід 
роботи на світовому ринку.

ТоВ «нВП «ВіЛан» пропонує широкий вибір препаратів та аксесуарів: антисептиків 
для обробки рук та шкіри, дезінфектантів для інструментів та поверхонь.

Препарати забезпечують високоякісну антисептику та дезінфекцію за короткий проміжок 
часу, мають низьку концентрацію робочих розчинів, відмінний миючий ефект, повну 
відсутність корозійної дії до інструментарію та поверхонь, що обробляються, відсутність 
різкого специфічного запаху розчинів та алергічних реакцій у персоналу.

вілан
нВП ТоВаРиСТВо з обмеженою ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Аеродромна, 12 А, 
м. Київ, 03151, Україна
Тел.: (044) 2490440
Факс: (044) 2490373
e-mail: wylan@skif.kiev.ua
www.wylan.com.ua
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Художнє татуювання будь-якої складності, реставрація старих тату.

гіПер-тату
СТУдія ХУдожньоГо ТаТУюВання Та ПіРСінГУ

вул. Здоров’я, 3, 
м. Львів, 79013, Україна
Тел.: (067) 1099920,
 (063) 6469480
e-mail: gipertattoo@ukr.net
www.gipertattoo.lviv.ua
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ТоВ «дезанТ» – ексклюзивний імпортер в Україну продукції фірми «Laboratoires ANIOS» 
(Франція), яка очолює Європейських лідерів з виробництва дезінфекційних засобів.

ТоВ «дезанТ» пропонує широкий вибір дезінфекційних засобів та дозуючих пристроїв 
до них для обробки рук, шкіри, інструментів, поверхонь. за хімічним складом і робочими 
параметрами (концентрація/експозиція/спектр дії) засоби «Laboratoires ANIOS»  є 
новаторськими і не мають аналогів на ринку України. Всі препарати зареєстровані в 
Україні.

ДеЗант
ТоВаРиСТВо з обмеженою ВідПоВідаЛьніСТю

а/с 74, м. Київ, 03151, Україна
Тел./Факс: (044) 2499370
e-mail: des_ant@ukr.net
www.desant.in.ua
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Золінгер украЇна, ягуар TM/ 
SOLINGER UKRAINE, TM JAGUAR

компанія «золінгер Україна» – провідний постачальник продукції кращих світових 
виробників перукарських інструментів, аксесуарів, і обладнання таких брендів як Jaguar, 
Moser, Parlux, Oster, Babyliss, GA.MA, GammaPiu, HairMaster і ін. Сервісне обслуговування 
по всій території України, величезний асортимент товарів, який постійно оновлюється, 
більш ніж 18-річний досвід роботи в співдружності з майстрами-перукарями - це все дає 
нам можливість стверджувати: зоЛінГеР – надійний партнер для професіоналів!

на території України компанія «золінгер Україна» ексклюзивно представляє німецьку 
торговельну марку JAGUAR - всесвітньо відомого лідера з виробництва ножиць. Унікальна 
технологія обробки сталі, широкий модельний ряд зробили продукцію даної марки 
популярною і затребуваною в усьому світі.

крім ножиць, компанія займається також випуском іншого перукарського обладнання, 
такого як брашинги, гребінці, машинки, фени та плойки для волосся.

багаторічний досвід, постійно зростаючий обсяг технологічних напрацювань і 
використання найсучаснішого виробничого обладнання дозволяють створювати перукарскі 
інструменти, що відповідають високим вимогам ринку.

елегантність, чіткість ліній і якість – три відмінні риси, які вже багато десятиліть перукарі 
пов’язують з інструментами для стрижки та укладки волосся JAGUAR.

вул. Незалежної України, 13, 
м. Запоріжжя, Україна
Тел.: (061) 2225690
e-mail: info@solinger.com.ua
www.solinger.com.ua,
www.jaguar-solingen.com.ua



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2016

��

уЧасники виставки

Перша українська професійна косметика з 2003 року:
- більш ніж в 13 раз зріс ассортимент с 2003 р.;
- 55 проведених професійних виставок;
- більш ніж 45 публікацій, статей, репортажей (ICTV, 1-й деловой, Эко-ТВ, «косметолог», 

«Гид-Прайс», Les Nouvelles Esthetiques) ;
- 12 дилерів по всіх регіонах Україны;
- більш ніж 100 майстер-классів в 20 містах України;
- більше 2000 проведених семінарів и тренінгів, більш 16000 підготовлених 

косметологів;
- більше 1700 працюючих салонів краси;
- 3 роки на ринку України !;
- Переможець конкурса «интершарм Триумф-2011» в номінації «ЛУЧШий кРем дЛя 

Лица».

каетана тМ

провул. Толбухіна, 5, 
м. Київ, 03190, Україна
Тел.: (067) 4462827
Тел./Факс: (044) 4491109
e-mail: privet@kaetana.ua
www.kaetana.ua
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мережа навчальних центрів та магазинів матеріалів для манікюру, педикюру та 
нарощування нігтів.

Представник брендів: ibd, EzFlow, SuperNail, ChinaGlaze, Seche,Salon Perfect,Gena, 
GiGi.

коМПанія вікторі
ТоВаРиСТВо з обмеженою ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Модеста Менцинського, 5, 
м. Львів, 79007, Україна
Тел.: (067)1326848
e-mail: victoryco.lv@gmail.com
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Гуртівня по обслуговуванню салонів краси та перукарень.
Професійна косметика для волосся Тм: Vitality’s (італія), Erayba (іспанія), Kleral System 

(італія), Coiffance (Франція), Lovien (італія), ECS (Франція), FarmaVita (італія), BioPlant.
косметика для моделювання та стилізації нігтів: PNB (СШа), NAOMI (СШа).
Все для парафінотерапії та депіляції: Tanoya,SkinSystem, Bieme, Holiday,  EzWax.
Широкий асортимент аксесуарів та одноразової продукції.
Професійний інструмент для майстрів манікюру: Kiepe, ерудит, Сталекс, Olton, фрезери: 

Promed, Proxon.
Продукція для нарощення вій: Vivienne.
обладнання для салонів краси та косметологів: AGV, Ayala, Cerrioti, Biomak, опус.
Професійний інструмент для перукарів: Jaguar, Kiepe, Moser, Oster, BaByliss, Gama, 

Coifin, Parlux, Hair Master, Hairway...(гарантійне та після гарантійне обслуговування, ремонт 
заточування інструментів).

Постійні акціі, знижки, бонуси та подарунки для постійних клієнтів!!!
Проводимо семінари, майстер-класи, покази!індивідуальний підхід до кожного клієнта!!! 

Розвиваємось  – щоб бути максимально корисними для Вас!!! 
Швидка та безкоштовна власна доставка по Львову щоденно.

коМПанія Профі

вул. Зелена, 149 (заходюте в наш оновлений магазин), 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2427052,
 (097) 2754909,
 (067) 1705056,
 (099) 2988404,
 (063) 7502587
e-mail: profi-lviv@ukr.net
www.facebook.com/proficosm,
https://vk.com/club60810427
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KOSMOTEROS PROFESSIONNEL (Paris) – професійна WELLNESS – косметика, розроблена на 
основі біо-концепції, яка передбачає:

- відсутність консервантів-парабенів
- відсутність штучних фарбників 
- відсутність синтетичних компонентів
WELLNESS-косметика «KOSMOTEROS PROFESSIONNEL» вирішує 2 основних групи завдань: 
1. Універсальні: Підтримка постійності структурної організації міжклітинного матриксу дерми і 

клітинного метаболізму на оптимальному рівні. 
2. Спеціальні: Вирішення специфічних  проблем шкіри
У основу косметичних засобів нано-косметики r-studio закладена новітня технологія «Nano-

shattle», що дозволяє на базі діатомових водоростей отримувати унікальні наноструктури, які 
володіють високою проникаючою здатністю і доставляють всі необхідні активні компоненти в глибокі 
шари шкіри, що дозволяє 

- забезпечити глибоке трансдермальне перенесення активних компонентів у всі шари шкіри; 
- реалізувати процес поступового вивільнення активних інгредієнтів, гарантуючи пролонгований 

ефект
- сформувати на поверхні шкіри захисну наноплівку, яка не перешкоджає обмінним процесам із 

зовнішнім середовищем;,
- організувати постачання шкіри необхідним структуротворним мікроелементом-кремнієм і 

підвищити відсоток засвоєння клітками інших активних компонентів.
FLORYLIS (Paris) – натуральна професійна фіто-косметіка, основу якої складає широка гамма 

ампулірованних рослинних активів-концентратів, що не містять консервантів і отриманих за 
унікальною запатентованою технологією CERACTI.

KOSMOTEROS MEDICAL (Geneve) є лінією продуктів для естетичної медицини, що включає 
широкий набір мезококтейлів, реабілітаційних і інших спеціалізованих засобів догляду за шкірою в 
процесі проведення естетичних процедур.

«HYATURON» (Geneve) має ряд філерів, отриманих за новітньою запатентованою технологією 
взаємно проникаючих структурних полімерних мереж IPN (interpenetrating polymer net).

KOSMOTEROS FORTE – спеціалізована косметична лінія для захисту і відновлення шкіри в 
процесі і після проведення травмуючих процедур естетичної медицини.

��
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косМотерос
ПРедСТаВницТВо  KTGROUP В УкРаїні  іП

вул.Раскової, 21/303
м.Київ, Україна
Тел.: (044) 3844223,
 (068) 7542606,
 (067) 9419620,
 (063) 2920537 
e-mail:  KTGgroup.ua@inbox.ru     
www. ktgroup-ukr.com.ua
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Готує студентів за напрямами підготовки:
кУЛьТУРа: 
Cпеціалізація: документознавство та інформаційна діяльність;
Cпеціалізація: музеєзнавець (експерт з культурних цінностей для митної служби 

України);
Cпеціалізація: міжнародний туризм;
Cпеціалізація: Готельно-ресторанний бізнес.

миСТецТВо:
Cпеціалізація:  Режисер телебачення;
Cпеціалізація:  звукорежисер (dj, оранджувальник);
Cпеціалізація:  дизайн (зачіски,одягу, середовища);
Термін навчання: 4 роки.

ВиПУСкники 9 кЛаСіВ  денна ФоРма наВЧання:
освітньо-кваліфікаційний рівень – «молодший спеціаліст» за напрямами підготовки:

обСЛУГоВУВання комП’юТеРниХ СиСТем і меРеж:
Cпеціалізація: комп’ютерна графіка та анімація, комп’ютерний аудіо-відео монтаж;

Відео-, аУдіоТеХніка:
Cпеціалізація: експлуатація відео-, аудіотехніки;
Термін навчання: 3 роки.

Студенти напрямку дизайн зачіски приймають участь в професійних конкурсах 
перукарського мистецтва, як в Україні, так і закордоном, де виходять переможцями та 
займають призові місця.

Викладачі вузу постійно підвищують свою кваліфікацію.

лЬвівсЬка філія киЇвсЬкого націоналЬного  
університету кулЬтури і Мистецтв

вул. Кушевича, 5, 
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (032) 2525195 
 (032) 2521289
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Kodi, Blaze, E.Mi, Dis, My Nail System, Canni, олтон, Сталекс, ерудит, Le Vole, Babyliss, 
Hairways, Magic Touch, загалом 47 кращих торгогвих марок для нігтів, вій та волосся за 
кращими цінами.

Фахові консультанти допоможуть підібрати, сумістити і поєднати матеріали, щоб Ви 
досягти ідеального результату без проб і помилок! для постійних клієнтів- програма 
лояльності. Партнерські програми для навчальних центрів, магазинів та манікюрних 
студій.

МалЬва
ГУРТіВня кРаСи

ТВК Південний, ТЦ «Україна» № 215 (вул. Щирецька, 36),
пр. Свободи, 47,
м. Львів, Україна
Тел.: (096) 9130700,
 (063) 0237877,
 (097) 7021483
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Воскова депіляція: - касетні воски фірми Roial, Dimax Wax; - баночні воски 400 та 800г 
(італія); - гарячі, гранульовані, плівкові воски (італія); - засоби до та після депіляції; - 
смужки для депіляції в рулоні та нарізні (італія, Україна); - шпателі; - розігрівачі для воску 
в касетах та баночні.

Парафінотерапія: - парафін-спрей і парафін в брикетах (китай, італія); - пакети для 
парафінотерапії рук та ніг; - махрові рукавички, носочки та пов’язки на голову; - маски для 
обличчя (спанбонд сітка); - кісточки для нанесення парафіну; - розігрівачі для парафін-
спрею та парафіну різних об’ємів.

манікюр та педикюр: - інструменти фірми «СТаЛекС», набори та пилки; - гель-лаки 
фірми Gelliant та засоби для зняття лаку; - розділювачі пальців, в’єтнамки та пакети на 
ванночки для педикюру; - стерилізатори UV і кварцеві.

одноразовий матеріал: - простирадла одноразові в рулонах та нарізні (флізелін, 
СмС, спанбонд, масловодонепроникні) виробництва ETTO, Doily, Panni Mlada; - рушники 
одноразові спанбонд безворсові, гіпоалергенні фірми ETTO, Doily, Panni Mlada. Великий 
вибір розміру, в рулонах та нарізні; - чохли на кушетку одноразові та багаторазові; - 
одноразові чоловічі та жіночі трусики, пеньюари, халати, плівка для обгортання і шапочки 
(спанбонд і поліетилен, сіточки-павутинки), бахіли, та інше; - великий асортимент рукавичок 
латекс (опудрений, не опудрений), нітрилові, нітрила підсилена, амбуланс, стерильні в 
асортименті.

косметика «яка» – натуральні мила ручної роботи, шампуні, бальзами, скраби...
Час краси: косметика на основі магнієво-мінерального комплексу для обличчя та зони 

декольте. ефективні природні...
бішофіт Mg+:Унікальність препаратів Полтавського бішофіту (Тм «бішофіт Mg) у 

високому (до 100 г/л) змісту магнію...
HELPER proSport: Єдина у своєму роді серія для корекції фігури, допомога в заняттях 

професійним спортом і оздоровчим фітнесом...
цілюща ванна: Препарати серії «цілюща ванна» розроблені на основі натуральних 

мінералів Стародавнього моря...
Mg+ норма: При нестачі магнію кальцій вимивається з суглобів і кісток, що призводить 

до порушення живлення суглобових хрящів...
масажні і косметологічні кушетки та валики, інше косметологічне обладнання в 

асортименті. апаратна косметологія. Великий вибір дезРозЧиніВ.

МеДтеХніка
СПд Фо ШенГоФеР наТаЛія ЄВСТаХіїВна

вул. Володимира Великого,117, 
м. Львів, 79071, Україна
Тел.: (0322) 635009, 649861
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Тм «PANNI MLADA» український виробник одноразової продукції для індустрії краси 
та здоров’я.

 ми пропонуємо:
- одноразові простирадла широкої кольорової гами; 
- безворсові серветки зі спанлейсу;
- вологопоглинаючі  рушники зі спанлейсу;
- оригінальні чохли на кушетку;
- процедурні набори;
- одноразові тапочки;
- дезінфектанти нового покоління
та інші витратні матеріали для салонів краси, SPA&Wellness, медичних центрів, 

клінік. 
Разом з нашою продукцією:
- Ви робите світ гарнішим; 
- Ваші клієнти виглядають елегантно;
- Ви стаєте лідером в своїй галузі; 
- Ви економите свій час;
- Ви піклуєтесь про екологію,
ми в свою чергу розробляємо найбільш цікаві пропозиції, які виводять український світ 

краси на новий рівень. 
ми прагнемо створювати максимум комфорту для Вас!

Полікс груПП
ТоВаРиСТВо з обмеженою  
ВідПоВідаЛьніСТю

вул. Артільна, 9,
м. Дніпро, 49081, Україна
Тел.: (067) 5602720,
 (099) 1463846
e-mail: info@pannimlada.com.ua
www.pannimlada.com.ua
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Професійна косметика для волосся: Carin Hair Cosmetics (бельгія), C:Ehko (німеччина), 
Intessa (італія), деніС (Україна);

Професійний інструмент для майстрів манікюру: Vitalina, Olton, фрезери: Vitalina;
косметика для моделювання нігтів: KODI, YRE, Слайдер дизайн;
Широкий асортимент аксесуарів та одноразової продукції;
Професійний інструмент для перукарів: HitechTechnoligy, Moser, Ermila, Oster, BaByliss, 

Infinity, Gama, Coifin,Parlux, деніС, Olivia Garden, Ponik’s , Proline , Y.S.Park, Hercules;
Широкий асортимент для парафінотерапії та епіляції.
Вчасна та безкоштовна власна доставка по Львову.

Понікс украЇна
(ВСе дЛя СаЛоніВ кРаСи  
Та ПеРУкаРень)

вул. В.Чорновола, 67 В, 
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (032) 2329417, 
 (050) 3701371, 
 (098) 5775359,
 (063) 8628626
e-mail: carinlviv@gmail.com
http://poniks.com.ua
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Ласкаво просимо в Професійну школу манікюру і моделювання нігтів! 
на сьогоднішній день наш навчальний центр дає не тільки базові знання, а й 

можливість вже практикуючим майстрам підвищити свою кваліфікацію, відвідати 
практичний або теоретичний майстер-клас, пройти інструкторський тренінг, а також пройти 
висококваліфіковану підготовку до міжнародного чемпіонату або конкурсу у переможців 
Світових Чемпіонатів з нігтьової естетиці. 

наша школа проводить професійне навчання з манікюру, моделювання нігтів гелем і 
акрилом, апаратного педикюру, художнього розпису гель-лаками, аерографії на нігтях в 
Україні (м. київ, м. Черкаси, м. Харків), а також, в Польщі (м. краків), іспанії (м. Торревьєха) 
і Португалії (м. Порту). основний напрямок навчальних програм - правильна будова і 
архітектура штучного нігтя змодельованого на «форму». Всі навчальні програми схвалені 
Східноєвропейською нігтьовою асоціацією (Відень). 

Ласкаво просимо в навчальний центр №1 «Професійна нігтьова школа Вікторії 
клопотової» і відкрийте для себе шлях до досконалості і професіоналізму!

Професійна нігтЬова школа 
вікторіЇ клоПотовоЇ

Тел.: (044) 5994746,
 (067) 5475376
e-mail: info@klopotova.com
www.klopotova.com
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Elegant Exclusive і MA.KO – італійська професійна декоративна косметика. класична, 
вишукана та престижна лінія, розроблена спеціально для поціновувачів якості та краси. 
німецькі кисті ручної роботи Da Vinci – це багатолітнє світове визнання. ми стежмо за 
тенденціями для забезпечення максимального вибору продукції і задоволення потреб 
кожного клієнта. насиченість, стійкість і унікальність косметичних засобів не залишить 
Вас байдужими. Творцям краси – шедеври професіоналів!

Профкос (PROFCOS)

Тел.: (097) 8908823,
 (095) 0081301
www.profcos.com.ua
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Професійна декоративна косметика RED AND BLACK PRO COSMETICS.

реД енД Блек (RED AND BLACK PRO COSMETICS)

пр. К.Маркса, 60/26, 
м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: (067) 5662866,
 (063) 6886707,
 (093) 2717486
e-mail: jah11@ya.ru
http://makeup-redandblack.com.ua
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компанія «РемоС» з 2005 року займається виробництвом натуральних засобів гігієни 
та догляду за тілом, волоссям та обличчям. 

 Під Торгівельною маркою «яка» серійно виробляється більш ніж 150 видів продукції 
– тверде та рідке мило, гелі для душу, піна для ванни, шампуні, кондиціонери, маски для 
волосся, креми, сировотки, тоніки, скраби. 

 Вся продукція на 100 відсотків натуральна, в складі відсутні такі складові як SLS, 
парабени, синтетичні барвники та запашники. 

 Вся продукція сертифікована. ТоВ «Ремос» виготовляє продукцію під Приватними 
Торговими марками.

У вересні 2016 року компанія презентувала нову торгівельну марку - Claire de Nature. 
Продукти Claire de Nature – це спеціальні комплекси ідеально збалансованих засобів 
для обличчя, які розроблені з урахуванням особливостейпевного типу шкіри. засоби 
догляду за шкірою обличчя Claire de Nature створені із застосуванням тільки натуральних і 
органічних компонентів, за допомогою останніх досягнень сучасноїнауки. У складі продуктів 
торговоїмарки Claire de Nature містяться компоненти, що мають сертифікат Ecocert, а також 
запатентовані комплекси Hyalurosmooth, Irvinol, Arganyl.

реМос
ТоВаРиСТВо з обмеженою  
ВідПоВідаЛьніСТю Тм «яка»

вул. Гоголя, 15а., 
с.Рославичі, Васильківський р-н, Київська обл., 08681, Україна
Тел.: (050) 4687457 (58,64,66)
Тел./Факс: (044) 5289084
e-mail: info@yaka.kiev.ua
www.yaka.kiev.ua
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У нашому навчальному центрі проводяться курси манікюру та візажу, нарощування, 
біозавивка та ламінування вій, перукарства, шугаринг та воскова депіляція. а також продаж 
усіх необхідних матеріалів та косметики.

Продаж від Тм Kodi professional – матеріали для майстрів нігтьової естетики та 
нарощування вій, Velvet – матеріали для шугарингу, Vivienne, Lovely – матеріали для 
нарощування вій.

секрет
наВЧаЛьний ценТР кРаСи Та СТиЛю

вул. Галицька, 19, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (067) 3700843
e-mail: Sekret009@ukr.net
http://vk.com/sekret009
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Торгівельна марка SWAY (зроблено в кореї) успішно представлена на ринку України 
компанією інтерсвей з 2013 року.

ножиці SWAY виготовлені з високоякісної сталі ATS314, що надає інструментам 
твердість, зносостійкість, стійкість до корозії. ідеальний кут заточування ріжучої кромки, 
конструкція механізму гвинта, ергономічність дизайну – ось ті якості, які характеризують 
ножиці SWAY.

Говорячи про переваги перукарських ножиць SWAY, варто звернути увагу на великий 
асортимент моделей, які об’єднані в серії ELITE, INFINITE, GRAND, ART і JOB.

для майстрів, які дотримуються свого неповторного стилю в роботі, розроблені серії  
ELITE і INFINITE – це ексклюзивні ножиці, які володіють  відмінною продуктивністю, високим 
ступенем полірування полотен, що дозволяє виконувати всі без винятку техніки стрижки, 
включаючи слайсінг.

Серія GRAND розроблена для майстрів, які цінують свій досвід, професіоналізм.
Серія ART відрізняється яскравим оригінальним дизайном, розроблена для 

харизматичних, творчих, захоплених своєю роботою майстрів, які готові експериментувати 
і створювати нові образи – різноманітність кольорів ножиць буде тільки сприяти цьому.

ідеальними для навчання і перших років роботи є ножиці серії JOB, які володіють 
класичним ергономічним дизайном, що дозволить зменшити навантаження на м’язи руки, 
і, безсумнівно, полегшить роботу майстра.

свей тМ

вул. Олександрівська, 18, 
м. Запоріжжя, 69000, Україна
Тел.: (098) 3583490
e-mail: info@sway.com.ua
www.sway.com.ua
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Скай-ПаРФУм – офіційний експортер європейських брендів з продажу товарів для 
краси і здоров’я. мережа магазинів роздрібної торгівлі в одесі, інтернет магазин торгівлі 
по Україні.

скай ПарфуМ

вул. Базова, 14, будова С3, оф. 2, 
м. Авангард, Одеська обл., 67806, Україна
Тел.: (067) 7443859
e-mail: aiklement@i.ua
www.malva-parfume.ua
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Школа нігтьової естетики Віолетти кадькало випускає майстрів манікюру з 2008 року у 
м. Львів, а також вже близько року навчає нігтьової справи у м. івано-Франківськ.

Проводимо професійні курси:
- базове навчання манікюру та педикюру
- підвищення кваліфікації майстрів
- індивідуальні заняття
- арочне моделювання нігтів та їх корекція
- курси розпису нігтів та сучасних технік дизайну.
Також пропонуємо придбати якісні матеріали для манікюру від фірм: Magic, Lianail, 

Kodi, Perfect Lady, Witalina, Moyra.

школа нігтЬовоЇ естетики  
віолетти каДЬкало

вул. Кривоноса, 14, м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (067) 3737166
e-mail: violetnails.ua@gmail.com
www.violetnails.com.ua

вул. Мазепи 15/6
м. Івано-Франківськ, Україна
тел.: (095) 8365582

VK: Віолетта Кадькало
FB: Violetta Kadkalo
Instagram: violetta_kadkalo
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ТоВ «янаТекС» Рушники для салонного бізнесу і СПа від болгарського виробника. 
Вироби сертифіковані за європейською системою екоТекС.

вул. Сім’ї  Хохлових, 8, 
м. Київ, 04119, Україна
Тел.: (050) 4422338
e-mail: yanatex@ukr.net

м. Львів тел.:
Тел.: (050) 4422339

янатекс
ТоВаРиСТВо з обмеженою ВідПоВідаЛьніСТю
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реД енД Блек (RED AND BLACK PRO COSMETICS) .................................... 10 ......44
скай ПарфуМ ........................................................................................................ 16 ......48
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Перелік уЧасників 
За теМатиЧниМи роЗДілаМи №стендA	№сторінки

Професійна косМетика Для оБлиЧЧя і тіла
МеДтеХніка 
 СПд Фо ШенГоФеР наТаЛія ЄВСТаХіїВна .............................................. 27 ......39
реМос 
 ТоВаРиСТВо з обмеженою ВідПоВідаЛьніСТю Тм «яка» .............. 4 ......45
секрет 
 наВЧаЛьний ценТР кРаСи Та СТиЛю ..................................................... 22 ......46

аксесуари Для віЗажу
коМПанія Профі .................................................................................................... 2 ......35

косМетологія
BALTIC COLLAGEN 
 екСкЛюзиВний ПРедСТаВник «аРСПаТеЛь» коСмеТик ................. 39 ........8
RAMOSU ................................................................................................................... 15 ......22
каетана тМ ........................................................................................................... 13 ......33
косМотерос 
 ПРедСТаВницТВо  KTGROUP В УкРаїні  іП ............................................. 47 ......36

тату арт
гіПер-тату 
 СТУдія ХУдожньоГо ТаТУюВання Та ПіРСінГУ ................................... 32 ......30

ДеПіляція
LADYLAND 
 ПРоФеСійний ПоГЛяд на кРаСУ ............................................................... 17 ......16
МалЬва 
 ГУРТіВня кРаСи ............................................................................................... 35 ......38
МеДтеХніка 
 СПд Фо ШенГоФеР наТаЛія ЄВСТаХіїВна .............................................. 27 ......39
Понікс украЇна 
 (ВСе дЛя СаЛоніВ кРаСи Та ПеРУкаРень) .............................................11 ......41
секрет 
 наВЧаЛьний ценТР кРаСи Та СТиЛю ..................................................... 22 ......46
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Перелік уЧасників 
За теМатиЧниМи роЗДілаМи №стендA	№сторінки

ПарфуМерія
алЬфа ПарфуМ .................................................................................................... 30 ......26

Послуги салонів краси
вікар 
 наВЧаЛьний ценТР ПеРУкаРСькоГо,  
 манікюРноГо миСТецТВа і ВізажУ......................................................... 24 ......28

уЧБові центри, навЧалЬні салони, акаДеМіЇ  
Для сПеціалістів Бюті інДустріЇ

Мр NAIL SCHOOL ................................................................................................... 41 ......19
NAIL-STUDIO ДуМин ірини ................................................................................ 21 ......20
акаДеМія Манікюру ірини аМросіЄвоЇ 
 УЧбоВий ценТР ................................................................................................ 7 ......23
акаДеМія ПерукарсЬкого Мистецтва  
 волоДиМира новограДсЬкого ............................................................. 34 ......24
акаДеМія стилю THE BEST ............................................................................... 5 ......25
вікар 
 наВЧаЛьний ценТР ПеРУкаРСькоГо,  
 манікюРноГо миСТецТВа і ВізажУ......................................................... 24 ......28
коМПанія вікторі 
 ТоВаРиСТВо з обмеженою ВідПоВідаЛьніСТю ................................. 9 ......34
лЬвівсЬка філія киЇвсЬкого націоналЬного університету  
 кулЬтури і Мистецтв ................................................................................... 33 ......37
Професійна нігтЬова школавікторіЇ клоПотовоЇ ............................ 18 ......42
секрет 
 наВЧаЛьний ценТР кРаСи Та СТиЛю ..................................................... 22 ......46
школа нігтЬовоЇ естетики віолетти каДЬкало ................................ 26 ......49

МеБлі і оБлаДнання Для салонів краси
коМПанія Профі .................................................................................................... 2 ......35
МеДтеХніка 
 СПд Фо ШенГоФеР наТаЛія ЄВСТаХіїВна .............................................. 27 ......39
свей тМ .................................................................................................................. 14 ......47
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Перелік уЧасників 
За теМатиЧниМи роЗДілаМи №стендA	№сторінки

роЗХіДний Матеріал, оДнораЗова ПроДукція
LADYLAND 
 ПРоФеСійний ПоГЛяд на кРаСУ ............................................................... 17 ......16
коМПанія Профі .................................................................................................... 2 ......35
МеДтеХніка 
 СПд Фо ШенГоФеР наТаЛія ЄВСТаХіїВна .............................................. 27 ......39
Полікс груПП 
 ТоВаРиСТВо з обмеженою ВідПоВідаЛьніСТю ............................... 23 ......40
Понікс украЇна 
 (ВСе дЛя СаЛоніВ кРаСи Та ПеРУкаРень) .............................................11 ......41
янатекс 
 ТоВаРиСТВо з обмеженою ВідПоВідаЛьніСТю ............................... 12 ......50

ДеЗінфекція
вілан 
 нВП ТоВаРиСТВо з обмеженою ВідПоВідаЛьніСТю ...................... 40 ......29
ДеЗант 
 ТоВаРиСТВо з обмеженою ВідПоВідаЛьніСТю ............................... 40 ......31

Преса
аМк «ес енД ей груП» 
 ВидаВниЧий дім ............................................................................................. 36 ......27
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реклаМна каМПанія

СПеціаЛізоВаної ВиСТаВки
«іМіДж краси»

в ДрукованиХ виДанняХ:
- журнал «Hand & Nails» ..........................................................................(м. київ, Україна)
- журнал «Your Hair» ................................................................................(м. київ, Україна)
- журнал «зеркало моды» .......................................................................(м. київ, Україна)
- журнал «искусство маникюра» ............................................................(м. київ, Україна)
- журнал «косметолог» ............................................................................(м. київ, Україна)
- журнал «макияж+YOU professional» ....................................................(м. київ, Україна)
- журнал «ногтевая естетика» ................................................................(м. київ, Україна)
- журнал «CITY LIFE» ..................................................................... (м. Тернопіль, Україна)
- Газета «Газета в дорогу» ...................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Газета Реклама» ..................................................(м. івано-Франківськ, Україна)
- Газета «закарпатські оголошення» ................................................ (м. Ужгород, Україна)
- Газета «кур’єр екСПо» ........................................................................ (м. Львів, Україна)
- Газета «Газета по-львівськи». .............................................................. (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівська пошта» .................................................................... (м. Львів, Україна)
- Газета «Львівські оголошення» ............................................................ (м. Львів, Україна)
- Газета «меркурій» ......................................................................... (м. житомир, Україна)

реклаМа на раДіо:
- Радіо «Люкс Фм»
- Радіо «енерджі»
- авто радіо
- наше радіо
- Радіо «Ретро Фм»
- Радіо «П’ятниця»
- Радіо «Львівська Хвиля»
- Радіо «Фм Галичина»

телевіЗійна реклаМа:
- 5-ий канаЛ



58 Львів • Галицькі Експозиції • 2016

реклаМна каМПанія

ПіДтриМка  в інтернеті:
www.galexpo.com.ua
www.facebook.com/events/428186190651234
http://afisha.guru.ua/event-1386-vystavka_
http://beauty.lviv.ua/
http://beautyproff.com/
http://board.kompass.ua/
http://go2thestars.com.ua/
http://hotwork.ru/blog/a795-forum-mody-i-krasoty-lvov.html
http://infomisto.com/uk/lviv/anons/vystavky/gal-ekspo
http://jamwedding.com.ua/lv
http://lviv-online.com/ua/events/other/spetsializovana-vystavka-imidzh-krasy-2017/
http://makeup-review.com.ua/
http://maxwoman.ua/
http://megasvadba.info/
http://my-marriage.com.ua/
http://paramoloda.ua/calendar
http://perukari.info/
http://prnt.sc/clc66p
http://resnichka.com.ua
http://style-energy.com.ua/
http://vesillya.kiev.ua/
http://weddingday.zp.ua/
http://www.mvive.net/news
http://www.uamodna.com/articles/u-ljvovi-vidbudetjsya-forum-mody-ta-krasy/
http://www.zhinka-online.com.ua/
https://intensa.pro
https://q-wel.com/
https://www.facebook.com/oblikmedia
https://www.ria.com



59 Львів • Галицькі Експозиції • 2016

реклаМна каМПанія

Зовнішня реклаМа
- Розміщення інформації про захід в соц..мережах та сайтах фірм експонентів та 
 інформаційних партнерів(спеціалізованих виданнях, інтернет порталах та ін.);
- 20 000 запрошень; 
- 3 рекламних установки в  місті;
- sms розсилка запрошення та переліку супутніх заходів по базі відвідувачів та базі  
 учасників;
- електронна розсилка інформації по виставці по базі відвідувачів організатора, базах  
 учасників та базах інформаційних партнерів (спеціалізованих видань, інтернет  
 порталів; 
 та ін.)

цей каТаЛоГ ПРоТяГом РокУ бУде доСТУПним 
на WEB-СТоРінці ПраТ «ГаЛ-екСПо»® 

www.galexpo.com.ua



60 Львів • Галицькі Експозиції • 2016

сПеціалЬні ПоДяки

дирекція  форуму моди та краси  висловлює щиру подяку за підтримку та допомогу 
в організації та проведенні виставок і програми супутніх заходів установам, організаціям, 
підприємствам:

львівській міській раді 

академії стилю The BEST

Estel Proffessional

арт-студії любов Букавин

академії володимира новоградського

Салону «вікар»

школі нігтьової естетики віолетти кадькало

навчальному центру краси та стилю «секрет»

компаніїї «гал-ексПосервіс»

світ реклами

Рекламному агентству Міст МеДіа



компоновка і верстка каталогу — ПраТ «Гал-екСПо»®

Передрук інформації можливий виключно за згодою ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

 всі авторські права належать Прат «гал-ексПо»®

 ПраТ «Гал-екСПо»® надає послуги з розміщення реклами в усіх змі, прорекламованих 
в цьому каталозі. з приводу замовлення реклами звертатися до відділу реклами  
ПраТ «Гал-екСПо»®, Тел.: (032) 2949114

 Відповідальність за вірогідність інформації в каталозі несуть фірми-експоненти.

 будь-які вимоги до ПраТ «Гал-екСПо»® та видавця щодо відповідальності та покриття 
моральних чи матеріальних збитків, завданих в результаті помилково, невірно чи з недогляду 
внесених даних, відсутності перекладу спеціальних термінів у випадку ненадання оригіналу 
текстів англійською мовою, виключаються.
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