
IGA תיקי איפור מעוצבים ונוחים לנשיאה 

IGA בבעלות ענבר גור אריה הציגה ליין תיקי איפור 
 First מקצועיים למאפרות ולנשים. "ליין התיקים נקרא
ובגלל  האלגנטי  העיצוב  "בגלל  מספרת,  היא   Class
נוחים לנשיאה. אנחנו כל הזמן מפתחים  שהם תיקים 

תיקים בהתאם לצרכי השוק."

נירולין קוסמטיקס היא חברה המייצרת מוצרי טיפוח 
מקצועיים אשר נמכרים לקוסמטיקאיות בלבד, וכוללים 
ריכוזים  בעלי  והם  ראש  ועד  רגל  מכף  תכשירים 
פלנר  ורונן  מייזל  ליאור  פעילים.  גבוהים של חומרים 
וניהול לקוחות.  בעלי החברה, הגיעו מתחום השיווק 
מספרים  הם  הזדמנות",  את  וניצלנו  מפעל  "הכרנו 
וחשיפת המותג שלנו  "אנחנו מרוצים מאוד מהיריד  

כאן נראית יפה."

ליאור מייזל ורונן פלנר, נירולין קוסמטיקס

הביתנים
חברת מוצרי השיער פפוש  הציגו בביתן גדול ומעוצב  
מייבאת  היא  אותם  שיער  ותוספות  שיער  מוצרי 
ומשווקת. בביתן, התקיימו הדגמות של תוספות שיער 
ז'אן זה פריז  על ידי מעצבי השיער פרזנטורים פפוש 
ויגאל חסיד מנתניה, שאף הדגימו גם בבמה המרכזית 
עיצובי שיער   , שלוש הופעות שכללו תוספות שיער 
ותסרוקות - תוך שימוש בתכשירי פפוש.  פרזנטורית 
החברה, הדוגמנית הודיה כהן נכחה גם כן.  "מטרתינו 
היא למתג את המוצר כמוביל בשוק הישראלי ולהעביר 
מסר על ייחודיות המוצרים" מספר יריב פרץ הבעלים.

הביתן של פפוש

חנות קטנה ומטריפה בבעלותה של אהובה הקסימה. 
השיער  תכשיטי  כולל  עבודת  תכשיטים  כאן  "הכל 
עשויים פנינים ואבני חן. יש לי ציפייה לפרסום והכרת 

המותג ביריד, ועד עכשיו...אני לא עומדת בעומס!"

התכשיטים של אהובה

חדשה  ישראלית  חברה   –  PHD מנכ"ל  גרון  אודי 
הקוסמטיקה  בתחום  טיפוח  תכשירי  המייצרת 
אנטי  שהם  שלנו  במוצרים  "הייחוד  הטיפולית. 
במכונים  לשימוש  ומתאימים  טיפוליים  אוקסידנטים, 
ומכמות  מהיריד  מרוצה  אני  בפדיקור.  גם  השונים 

.PHD החשיפה" אמר אודי גרון מנכ"ל

 PHD הדוכן של

חברת  שמעבירה  המסר  זהו  השיער'  את  'לאהוב 
החל  לשיער  סטיילינג  מוצרי  המשווקת   AMIKA

אמיקה  עיצוב.  לתכשירי  ועד  מסלסלים  ממיישרים, 
ומשווקת  יורק  בניו  ממוקמת  שהחברה  מספר  עצמו 
היה  אמיקה  של  הביתן  המקצועי.  לתחום  ורק  אך 
צבעוני ססגוני ומשך קהל רב. "מטרתנו בתערוכה היא 

החדרת המותג וחשיפתו". 

חברת AMIKA - מוצרי סטיילינג לשיער

שלהם,  הטיפוח  מוצרי  את  הציגו  קר  אבסולוט 
שלדברי אילן כהן סמנכ"ל החברה "הסדרה מושתתת 

על תאי גזע )דרמו קוסמטיקה( לפנים." 

ABSOLUT CARE - מוצרי טיפוח

לה בל קוסמטיקס

בביתן של לה בל קוסמטיקס הייתה שמחה כפולה: מעבר 
המנכ"ל  פרץ  איציק  הגיע  הרחב,  הקהל  הומה  לביתן 
טוב!(.  )מזל  לו בת  הישר מבית החולים לאחר שנולדה 
משווקת  סינרון  את  בישראל  רשמית  המפיצה  החברה 
כבר למעלה משבע שנים מוצרים לקוסמטיקאיות בפריסה 
ארצית. איציק: "אני חושב שכדאי לעשות תערוכה כזאת 

בארץ  אשר נותנת ערך מוסף לאנשי המקצוע."

 0 22www.yofi.info

yofi 89 new1.indd   22 11/5/12   4:29 PM


