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שלמה שרון, נשיא מד-
אופ אסתטיק טכנולוגיה 

 TWINLIGHT חדש חדש ומבריק מבית מד-אופ מכשיר
חברת מד-אופ משווקת עם פתיחת 

השנה החדשה את מכשיר 
ה-TWINLIGHT המשלב בתוכו 

את התכונות: 1. הסרת שיער עם 
ראש נורות עם פתח טיפולי של 24 
סמ"ר. 2. הבזקים רציפים ומהירים 

בכל האנרגיות )גב גבר בדקה וחצי(.
3. טיפולים באקנה. 4. טיפולים 

ברג'וויניישן. 5. טיפולים בפטרת ציפורניים. 
RF .6 ברמה גבוהה – ביפולר + מונופולר להצרת היקפים וחידוש 
תאי רקמה בשילוב לייזר + אור לינארי תוך כדי טיפול. לפרטים: 

09-7493161, 050-7493161 אלי, 054-7508640 נייד נוסף.

מייקאפ ארטיסט: ירין שחף ברשימת ביה"ס המובילים
הספר  בית   - שחף  ירין  קבע:   Makeup Artist הבין-לאומי  והאתר  המגזין 
למקצועות האיפור נמנה עם בתי הספר המובילים בעולם לאיפור מקצועי. המגזין 
פרסם את רשימת בתי הספר לאיפור הנחשבים בעולם מבחינת מקצועיות האיפור, 
רמת הלימודים, יחס איש לתלמידים, כיתות לימוד ואולפני צילום. נמסר שביה"ס 

של שחף הינו היחידי מישראל שנכנס לקטגוריה מקצועית זו.  

אנג'לה טטרו עיצבה את המעושרת כל הדרך לחופה
כאחת  שהתפרסמה  מי  שחר,  דפנה  עו"ד 
בצמוד  מעושרות, הסתייעה  מכוכבות הסדרה 
אליה, לאורך כל החתונה )שאליה הגיעו כ-800 
טטרו,  אנג'לה  השיער  מעצבת  את  אורחים(, 
במהלך  פרופשיונל.  שוורצקופף  פרזנטורית 
שונות:  תסרוקות  שלוש  שחר  החליפה  הערב 
שיער  ולחופה  הפנים  לקבלת   - הראשונה 
המנה  לאחר   - השניה  וגלי;  רומנטי  רך,  פזור, 
השיער  ולכן  יותר  נוצצת  תסרוקת  הראשונה 
ארוך  זנב  עם  ומתוח,  גבוה  לקוקו  אסוף  היה 
מתפתל על הכתפים הכי 'גלאמור'; והשלישית 

- לריקודים במראה של שיער אסוף כולו בסגנון של "לחמניה", הכי הוליוודי. שווי עיצוב השיער 
לערב, כך נמסר, למעלה מ-8,000 ₪. "יום למחרת החתונה", סיפרה טטרו, "דפנה שלחה לי 
הודעה מאוד מרגשת לטלפון: 'מתוקה אחת, תודה רבה על עיצוב השיער המדהים, ששמת 

עליי את הכישרון שלך, כל כך שמחתי שבחרתי בך. תודה על הליווי הצמוד וכל העזרה".

ד"ר לייף משווקים מכשיר לחיטוב הגוף
"אחרי 4 וחצי שנים מוצלחות של עבודה עם מכשיר ה-MK 300, להצרת הקיפים 
אמר  הקוסמטיקאיות",  לכלל  אותו  לשווק  החלטנו   DSMAREF של  גוף  וחיטוב 
וידוע  ד"ר לייף, מותג עולמי מקוריאה, ותיק  מיכאל אבזוב מנהל השיווק חברת 
בתחום הרפואה הקוסמטית. "מדובר במערכת דחיסה משוכללת המאושרת ע"י 
במכשיר  הטיפולים  לימפטי.  לעיסוי  המשמשת  בעולם  המחמירים  התקנים  מכוני 
הוכיחו יכולת הפחתת צלוליטיס, עזרה בהרזייה וחיטוב הגוף תוך תוספת אלסטיות 
וטונוס לעור כמו גם טיפולים במקרי עייפות. "כבר שנה שהמכשיר משווק וההחלטה 
- הן מצד הקוסמיטקאיות  מן השטח  זאת מתגלה כמוצלחת: התגובות  לעשות 
והן מצד הלקוחות מאוד טובות וההצלחה היא מעבר לציפויות שלנו. בשלב הבא 
גם במכונים המתמחים בפיזיוטרפיה  יופי  בנוסף למכוני  גם לשווק  אנחנו מתכננים 
ובמכוני ספא". עוד נמסר כי ההדרכות על הטיפול במכשיר נעשות הן בחברה והן 

בבית העסק הרוכש את המכשיר. 

 TWINLIGHT מכשיר
מבית מד-אופ

Makeup Artist המלצה על ביה"ס של שחף באתר

מכשיר ELASE בשיווק לה בל קוסמטיקס

מכשיר ה-DSMAREF של ד"ר לייף

OPI בחר ALLURE
עם   allure במגזין  הנוצצת  ברשימת  מופיעה   OPI חברת 
האדומים  הלקים  בקטגוריית   Big Apple Red  - הגוון 
 .2012 לשנת  שנבדקו  ביותר  הטובים  המוצרים  ברשימת 
לקלאסיקה  ב-2006  השקתו  מאז  הפך  נמסר,  כך  הגוון, 
בלתי מנוצחת, והוא זוכה בפרס כבר בפעם הרביעית בחמש 
השנים האחרונות. ההחלטה של המגזין בבחירת המוצרים 
אל  שמגיעים  מוצרים  אלפי  מתוך  נבחרת  ביותר,  הטובים 
בודקות  מנסות,  נסייניות  עשרות  השנה.  במהלך  המערכת 
ומעניקות ציון ומשוב חווייתי בנוגע לשימוש במוצרים אלו. 
המשוב  את  קיבל  מי  המגזין,  מכריע  זה  משוב  ע"פ  וכך 
והציון הטוב ביותר בקרב רוב הנסייניות. גם הסלבריטאיות 

מתהדרות בו לאירועים חשובים כמו הזמרת ביונסה שמורחת אותו בהופעות, 
אף  אותו  מוציאה  לא  הגדולה",  והעיר  "סקס  כוכבת  קטרל,  קים  השחקנית 
מיליונים של  המוכרת  אוסטרלית  זמרת  ניקסון,  דלתא  וגם  מהתיק שלה  פעם 
עותקים בשנה וכוכבת הסדרה "שכנים שכנים" בחרה בגוון הזה בדיוק לפגישה 

המלכותית שלה עם הנסיך ויליאם. 

 OPI-הבחירה ב
ALLURE במגזין

צילום: עמית טטרו

סלון אינטנשיונל מתקרב
ה-40.  הפעם  זו  באוקטובר,  ב-14-15  בלונדון  המסורת  כמיטב  ייערך  אינטרנשיונל  סלון 
המארגנים מבטיחים ש"תהיה זה הזדמנות נפלאה למפגש מקצועי בין יצרנים, אנשי מקצוע 
שמציגים את עבודותיהם וכשרונם ואנשי מקצוע שבאים ללמוד, להתרשם ולעשות עסקים. 
מוטיבציה, חדשנות השראה וחינוך יובילו גם השנה, את התערוכה, עם למעלה מ-200 
מציגים. זו הזדמנות לפגוש את הגיבורים המקצועיים שלכם בענף השיער וליצור קשרים 

אישיים עם קולגות". 

לה בל: מכשיר Motif עומד בדרישות התקן
בשיטת  הלייזר  מכשיר  את  המשווקת  קוסמטיקס  בל  לה  חברת 
ציוד  חוק  פי  על  בדרישות התקן  עומד  כי המכשיר  Motif מסרה 

רפואי 2012 והוא המכשיר היחיד שעומד בדרישות התקן המפורט 
שאושר בכנסת. מהחברה נמסר עוד: "ל-Syneron שמציגה חדשנות 
טכנולוגית המציבה אותה בחזית הקדמה בתחום המכשור הרפואי 
לאסתטיקה, יש פתרון בתחום האסתטיקה: מכשיר הלייזר בשיטת 
- הראשונה המשלבת   elos ה-Motif - המתבסס על טכנולוגיית 
אנרגיית אור עם אנרגית- RF תדרי רדיו. הטכנולוגיה מאפשרת הסרת 
שיער יעילה, עדינה ובטוחה מהמגוון הרחב ביותר של סוגי עור וגווני 
שיער שונים. לה בל קוסמטיקס היא החברה היחידה המשווקת את 
זו לשימוש במכוני היופי על  מכשיר הלייזר להסרת שיער בשיטה 
ידי הקוסמטיקאיות. הטכנולוגיה מציעה מגוון טיפולים ויתרונות כגון: 
השיטה  ומיצוק.  אקנה  בפטרת,  טיפול  העור,  חידוש  שיער,  הסרת 
השיער  סוגי  לכל  מתאימה  והיא  לטיפול  בטוחים  ימים   365 זמינה 
וללא כאב.  גווני העור כשהסרת השיער מתבצעת במהירות  ולכל 

יעילות השיטה מוכחת במחקרים קליניים".
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