O KONFERENCJI
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Holistic Health&Beauty Conference z udziałem syberyjskich
naukowców, której celem jest szerzenie wiedzy na temat holistycznego podejścia do zdrowia i urody
pacjentów.
WYJĄTKOWA EDYCJA
III edycja konferencji jest wydarzeniem towarzyszącym
podczas branżowych targów kosmetycznych Beauty
Fair, które cyklicznie odbywają się w MCK w
Katowicach. Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Medycyny Estetycznej i Przeciwstarzeniowej oraz
certyfikowane szkolenie z zakresu Medycyny AntiAging.
Spotkajmy się po raz trzeci 23-24 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Podczas
wydarzenia prezentowane są oferty producentów i dystrybutorów z szeroko pojętej branży kosmetycznej i
medycyny estetycznej. To także Kongres dedykowany obu branżom. Holistic Health&Beauty Conference
charakteryzuje koncept mieszany – platforma biznesowa, a także przestrzeń dla lekarzy, kosmetologów i osób z
branży Beauty chcących poszerzać swoją wiedzę. Trwające dwa dni wydarzenie stanowi doskonałą okazję do
poznania wybitnych naukowców i praktyków z całego świata, pracujących na rzecz rozwoju branży Beauty.
Pragniemy przedstawić Państwu najnowsze osiągnięcia w dziedzinie kosmetologii i medycyny przeciwstarzeniowej.
Mamy również nadzieję, że spotkanie przyczyni się do nawiązania relacji biznesowych, zaowocuje wymianą
doświadczeń i spostrzeżeń, a także będzie miejscem konsultacji z ekspertami.

CEL:
Celem Konferencji jest stworzenie możliwości pogłębienia i poszerzenia wiedzy z zakresu kosmetologii estetycznej,
medycyny estetycznej, holistycznego podejścia do zdrowia i urody pacjentów oraz umożliwienie wymiany
doświadczeń w środowisku kosmetologów praktyków.
Proponowana tematyka oraz precyzyjnie wyselekcjonowane tematy przedstawiane w trakcie Konferencji są
doskonałą okazją do zapoznania się z nowościami, ale przede wszystkim do pogłębienia wiedzy i wymiany
doświadczeń. Wysoki poziom merytoryczny Konferencji zapewniają wykłady najlepszych specjalistów ze Śląska i
kraju. Interesujący i wieloaspektowy program obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, jak również pokazy
technik zabiegowych i stwarza okazję do ożywionej dyskusji oraz nawiązania kontaktów z praktykami i
naukowcami tej dynamicznie rozwijającej się gałęzi medycyny.
Nieodłącznym elementem towarzyszącym Konferencji jest ekspozycja wystawców w strefie HOLISTIC, którzy
przedstawią bogatą ofertę produktów i usług.

DLA KOGO?
Konferencja dedykowana jest dla farmaceutów, kosmetologów i lekarzy zajmujących się medycyną
przeciwstarzeniową. Ponadto, uczestnictwo otwarte jest również dla studentów kosmetologii i medycyny, którzy
swoją przyszłość zawodową łączą z szeroko rozumianą branżą medycyny estetycznej. Zapraszamy również
przedstawicieli firm działających w branży medycyny estetycznej, chcących poznać najnowsze trendy oraz innych
zainteresowanych. Wyróżnikiem konferencji jest niewątpliwie, połączenie tematyki zdrowia i urody w ujęciu
holistycznym.

POPRZEDNIE EDYCJE:

Zdjęcia z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Holistic Health&Beauty Conference

RAMOWY PROGRAM
23.11.2019 Sobota - KONFERENCJA
10:00 - 11:00 Preparaty adaptogenne w terapiach Anti-Age na bliskim wschodzie
prof. dr hab. n. chem. Walentyna Nikołajewna Burkowa
11:00 - 11:30 Bariera naskórkowa w praktyce kosmetologicznej dr n. o zdr. Ewa Szmaj Kupny
11:30 -12:15 Stomatologia holistyczna - lek. Dent. M. Sc. Tomasz Śmigiel
12:15 – 12:45 Akupunktura - wykorzystanie w kosmetologii dr n. med. Anna Pokryszko
12:45 – 14:00 Przerwa na zwiedzanie targów Beauty Fair
14:00-14:30 Ocena przyczyn chorób skóry przy wsparciu naturalnych metod Naturoterapeuta
ks. Andrzej Podlasin
14:30 - 15:00 Woda – silny antyutleniacz jako element pełnego zdrowia mgr Maria
Gruszczyńska
15:00 - 15:20 Jak równoważyć stres oksydacyjny? Mgr Katarzyna Tyl
15:20 - 15:40 Idebenon jako najsilniejszy antyoksydant w kosmetologii mgr Katarzyna
Kamola
15:40 - 16:00 Wpływ zimnej wody na skórę. Prezentacja zabiegu
16:00 – 16:15 Zakończenie i wręczenie nagród

24.11.2019 Niedziela - SZKOLENIE
„Russian Innovation In Anti- Age Medicine” prowadzone przez Prof. Walentyna Burkowa z Tomskiego
Uniwersytetu Medycznego oraz specjalistów z medycyny przeciwstarzeniowej.
Każdy uczestnik warsztatów otrzyma trzy imienne certyfikaty. Z Syberyjskiego instytutu MACAM,
certyfikat Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych potwierdzający odbycie szkolenia
zielarsko-medycznego oraz certyfikat Centrum Medycyny Estetycznej i Kosmetologii potwierdzający
odbycie szkolenia z medycyny estetycznej u kobiet dojrzałych.

Medycyna estetyczna i medycyna regeneracyjna są nowymi interdyscyplinarnymi obszarami badań w
medycynie. Podczas warsztatów dowiesz się jak łączyć osiągnięcia akademickiej medycyny z
powszechnie uznanymi terapiami komplementarnymi.
Kto może uczestniczyć w szkoleniu?
Szkolenie kierowane jest dla lekarzy, fitoterapeutów, zielarzy, farmaceutów, kosmetologów, wszystkim
osobom z sektora Beauty.
Cel:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wybranymi zagadnieniami medycyny estetycznej
mikroodżywiania, oraz pogłębienie wiedzy o adaptogenach i komórkach macierzystych. Zostaną również
omówione zagadnienia z zakresu biomedycznych zagadnień pokrewnych z medycyną regeneracyjną.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadać następujące kwalifikacje oraz wiedzę:
– Znajomość różnych typów komórek w organizmie, ich potencjału regeneracyjnego, użytecznego w
medycynie regeneracyjnej
– Posiada wiedzę związaną z procesem starzenia skóry. Zna najbardziej charakterystyczne cechy
starzejącej się skóry a także czynniki, które w istotny sposób modyfikują proces starzenia.
– Znajomość różnego rodzaju biomateriałów używanych w medycynie estetycznej i regeneracyjnej oraz
ich specyficznych właściwości
- Jak dobierać suplementy oraz dietę dla kobiet w wieku dojrzałym
– Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących przygotowania badań klinicznych

Program Szkolenia:
10:00 – 12:00 Badania nad adaptogenami w utrzymaniu zdrowia. Autorskie programy fitoterapeutyczne zastosowania kliniczne syberyjskich lekarzy i naukowców. Instytut Biolit. Prof. Walentyna Burkowa
12:00 – 13:30 Fitoterapia kobiet w wieku dojrzałym. Instytutu Zielarstwa Polskiego s.c mgr inż. B.
Byczkiewicz
13:30 – 13:45 przerwa
13:45 – 15:00 zabiegi medycyny estetycznej jako wsparcie terapii Anti-Age. Zabieg pokazowy dr
Grażyna Walkowicz
15:00 – 16:00 otwarta dyskusja, konsultacje u prelegentów.

WYJĄTKOWA EDYCJA DODATKOWE KORZYŚCI DLA WYSTAWCÓW;
-

Konferencja połączona z największymi targami branżowymi na Śląsku - Beauty Fair;
Ponad 15 tysięcy odwiedzających;
Prestiżowa lokalizacja - Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach;
Możliwość dotarcia zarówno do klientów biznesowych jak i konsumentów

DATA, MIEJSCE
23.11.2019 - Konferencja Holistic Health&Beauty Conference
24.11.2019 - Certyfikowane szkolenie z zakresu Medycyny Anti-Aging
23-24.11.2019 - Strefa otwarta wystawców HOLISTIC podczas Branżowych Targów Kosmetycznych
Beauty Fair
Międzynarodowe Centrum Kongresowe, plac Sławika i Antalla 1, 40-166 Katowice

KONTAKT
Sara Winkler
+48 506809982
sarawin@op.pl
www.holisticconference.pl

Patronat medialny:

