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Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z tybetańskim 
masażem refleksologicznym

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu  

Czerwiec 2020
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Gdańsk - panel Akademii urody  

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym  

    Tybetańska refleksologia głowy i karku dla stylistów fryzur i 
barberów

   

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi 

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi 

 

  

       

   Boże ciało    
 

Poznań - panel Akademii urody  

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z tybetańskim 
masażem refleksologicznym

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu
 

      

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym  

    Tybetańska refleksologia głowy i karku dla stylistów fryzur i 
barberów

   

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi 

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi 

 

   

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi 

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi 

 

 

Warszawa - panel Akademii urody  

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z tybetańskim 
masażem refleksologicznym

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu  

      



29 30 Notes:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi 

  

Rzeszów - Japoński cosmo lifting twarzy 
cd. patrz poniżej w lipcu

 

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym  

    Tybetańska refleksologia głowy i karku dla stylistów fryzur i 
barberów

   

Lipiec 2020
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 

głowy i szyi 

 

   

Sobota Niedziela

Rzeszów - panel Akademii urody  

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z tybetańskim 
masażem refleksologicznym Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu

 

 Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem 

refleksologicznym głowy i szyi 
   

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym  

 Lublin - panel Akademii urody
 

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z tybetańskim 
masażem refleksologicznym

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i 
dekoltu

 Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym
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20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 sierpnia

       

Warszawa - panel terapeutyczny
Refleksologia tybetańska głowy i karku m/1 Refleksologia tybetańska głowy i karku m/2 Kurs kontroli wagi

       
       

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 

głowy i szyi 

 

   

 

Olsztyn - panel Akademii urody  

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z tybetańskim 
masażem refleksologicznym Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu

 

      

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym  

       

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 

głowy i szyi 
  

Katowice - panel Akademii urody

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z tybetańskim 
masażem refleksologicznym Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym
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3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
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Sierpień 2020
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

 

Kraków - panel Akademii urody  

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z tybetańskim 
masażem refleksologicznym Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu

 

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym  

    Tybetańska refleksologia głowy i karku dla stylistów fryzur i 
barberów

   

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 

głowy i szyi 
   

Japoński cosmo lifting twarzy      

 

Poznań  - panel Akademii urody 

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu      

      

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi

    

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi 
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31 Notes:
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Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 

głowy i szyi 

 

   

Wrocław - panel Akademii urody  

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z tybetańskim 
masażem refleksologicznym

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu  

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym  

  
    

Wrzesień 2020
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

    

   Drenaż limfatyczny
Warszawa

Sobota Niedziela

      
Kurs kontroli wagi - Warszawa

            
 

Olsztyn - panel Akademii urody

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z tybetańskim 
masażem refleksologicznym Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu

 

     

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym  

    Tybetańska refleksologia głowy i karku dla stylistów fryzur i 
barberów

   

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi 

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi 
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28 29 30 Notes:

Gdańsk - panel Akademii urody  

Japoński cosmo lifting twarzy 
Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z 

tybetańskim masażem refleksologicznym Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu
 

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym  

    Tybetańska refleksologia głowy i karku dla stylistów fryzur i 
barberów

   

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi 

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi 

   

 
 

  

 

 

      

Warszawa - panel Akademii urody

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z tybetańskim 
masażem refleksologicznym

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi 

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi 

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym
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Bydgoszcz - panel Akademii urody

Japoński cosmo lifting twarzy 
Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała 

z tybetańskim masażem refleksologicznym
Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i 

dekoltu

Październik 2020
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym
      

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi 

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi 

  

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi 

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi 

 

   

Szczecin - panel Akademii urody  

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z 
tybetańskim masażem refleksologicznym

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu
 

Poznań - panel Akademii urody  

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z 
tybetańskim masażem refleksologicznym

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu
 

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym  

       

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym  

    Tybetańska refleksologia głowy i karku dla stylistów fryzur i 
barberów

   

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi 

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi 
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1
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Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi 

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi 

 

   

Wrocław - panel Akademii urody  

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z 
tybetańskim masażem refleksologicznym

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu
 

Rzeszów - panel Akademii urody  

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z 
tybetańskim masażem refleksologicznym

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu
 

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym  

       

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym  

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi 

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi 

 

   

Niedziela

 

Listopad 2020
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi 

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi 

 

   

Lublin - panel Akademii urody  

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z 
tybetańskim masażem refleksologicznym

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu
 

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym  

       

 
     Targi LNE Kraków
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30 Notes:

30 listopada 1 2 3 4 5 6

Krakowie - panel Akademii urody  

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z 
tybetańskim masażem refleksologicznym

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu
 

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym  

    Tybetańska refleksologia głowy i karku dla stylistów fryzur i 
barberów

   

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi 

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi 

 

   

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi 

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi 

 

   

 

Katowice - panel Akademii urody  

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z 
tybetańskim masażem refleksologicznym

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu
 

      

  

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym  

       

Niedziela

       

Grudzień 2020
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

Warszawa - panel Akademii urody i terapii

Japoński cosmo lifting twarzy Thermie beauty lifting twarzy, szyi, oczu i ciała z tybetańskim 
masażem refleksologicznym Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu

 

Japoński cosmo lifting twarzy i oczu z tybetańskim masażem 
refleksologicznym głowy i szyi 

Crystal-cosmo lifting twarzy, szyi i dekoltu z tybetańskim masażem refleksologicznym 
głowy i szyi 

 

  



7 8 9 10 11 12 13
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28 29 30 31 Notes:

Japoński cosmo-crystal thermie lifting twarzy oczu, szyi i ciała z tybetańskim masażem refleksologicznym

  Tybetańska 
refleksologia 

głowy i karku dla 
stylistów fryzur i 

barberów

Kurs kontroli wagi Refleksologia tybetańska głowy i karku m/1 Refleksologia tybetańska głowy i karku m/2  Drenaż 
limfatyczny

 

       

      

 

 Drenaż limfatyczny
      

  Tybetańska 
refleksologia głowy i 

karku dla stylistów fryzur i 
barberów

     

 
       
      

              
 

       
      

 

       

      

              
 

       
      

          

     
     
     


