
KONGRESAS 2018  KOVO 5-6 d.



2018 m. Kovo 5 d. 
Apriline kongresas
Viešbutis „MARGIS“ Ežero g. 39, Penkininkai, 
Trakai 21103
RENGINIO KAINA: 90 eur. */* taikomos nuolaidos
*LNDEMSA nariams ir VŠĮ Sveikatos ir grožio 
akademijos studentams 50 eur.

APRILINE  KONGRESAS 2018
 KOVO 5-6 d.

Kosmetologinės inovacijos ir APRILINE kviečia Jus 
į renginį „APRILINE KONGRESAS 2018“.  

Tarptautinį pripažinimą pelnę estetinės medicinos 
gydytojai Gabriel Siquier (Olandija) ir V.P. Michailov 
(Maskva), supažindins Jus su APRILINE® injekciniais 
preparatais, pagamintais Suisselle laboratorijoje 
Šveicarijoje. 

2018 m. Kovo 6 d. 
MASTER CLASS „8 grožio taškai“
Sveikatos ir grožio akademija - mokymų centras, 
Bernardinų g.9, TRAKAI
09:30 Dalyvių registracija
10:00-17:00 Master class (Michailov V.P.)
Kaina. 350 Eur.

Būtina išankstinė registracija:
KAUNAS, KLAIPĖDA   8 616 10490 Ingrida 
VILNIUS   8 686 52961 Julija



Ispanijoje. Tarptautinės estetinės plastikos 
chirurgijos akademijos (ITA) narys ir instruktorius. 
Estetinės medicinos draugijos (NVCG) Olandijoje 
narys. Pasaulinį pripažinimą pelnęs injekcinėje 
kosmetologijoje, cheminių pilingų bei mezoterapijos 
srityse. 2017 metais buvo apdovanotas tarptautine 
premija ("Auksinės rankos") už mokslinį indėlį 
estetinėje medicinoje.

Vladislav Michailov gydytojas - 
chirurgas,  kontūrinės plast ikos 
specialistas, tarptautinių mokymų 
centro  MARTINEX (Maskva) injekcinių 
ir chirurginių metodikų, kontūrinės 

Dr. Gabriael Siquier patyręs estetikos 
daktaras ,  spec ia l i zuo jas i  odos  
problemų ir plaukų chirurgijos srityse. 
Dameto Clinics International steigėjas ir 
medicinos daktaras Olandijoje ir 

plastikos dėstytojas. Sertifikuotas SINCLAIR PHARMA 
(UK) ir Suisselle (Šveicarija) treneris. Nacionalinės 
mezoterapijos draugijos ir Europos sąjungos 
injekcinių metodų asociacijos narys. TOSKANI 
labaratory (Rusija) ekspertų sąjungos narys.

Sekite mus Facebook’e: 
Kosmetologinės inovacijos

RENGINIO LEKTORIAI

RENGINIO PARTNERIAI



PROGRAMA KOVO 5 DIENĄ:

 Apriline pristatymas 

Šveicarų kompanijos APRILINE naujos 
kartos mezoterapijos kokteiliai su peptidais 
(Anti-Age, Hairline, Skinline). 

Biorevitalizacija su Apriline Hydro.  

Mezoterapijos ir biorevitalizacijos derinimas 
vienos procedūros metu

Master class. (Gabriel Siquier)

Apriline Normal ir Apriline Forte užpildai bei 
jų taikymo ir derinimo galimybės. 
Full face procedūros demonstracija.

Anti aging 8 taškų technikos ypatumai
Master class (Michailovas V.P.)


