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WOrlD OF BEAuTY & SpA 2014 pODZIM
Prestižní kosmetický veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA 2014 PODZIM 
již po osmnácté: v pátek 5. a sobotu 6. září 2014 v PVA EXPO PRAHA Pro 
očekávaných dvacet tisíc návštěvníků bude připraveno na stáncích několik 
set výrobků prestižních značek i  odborné poradenství. V  nabídce 
bude profesionální kosmetika, přístroje a  vybavení pro kosmetické, 
kadeřnické a  nehtové salony, wellness, spa, hotelovou péči i  výrobky pro 
finální spotřebitele, jedním z  „hitů” bude opět přírodní péče. Odborníci 
v saloncích se budu věnovat anti–aging péči, aromaterapii, péči o nohy, 
masážím, relaxaci, regenerace i  alternativních metod péče o  fyzické 
a duševní zdraví. Partnery jsou největší oborová sdružení: Unie kosmetiček, 
Asociace pracovníků v regeneraci, Asociace Českých aromaterapeutů, Česká 
aromaterapeutická společnost, Dexter Academy, sdružení PROKOS a další 
Trendy v líčení, účesech, odívání – look 2015: uvidíme tradičně v podání 
Pavla Bauera, Štěpánky Podroužkové, Romany Topinkové, Martina 
Loužeckého, Honzy Špilara, Honzy Hlaváčka, Luďka Kelnera a dalších „guru” 
světa módy, v  přehlídkách zazáří Miss ČR Lucie Křížková, 2. Vicemiss ČR 
Veronika Procházková a  Taťána Makarenko, zpívat i  moderovat bude řada 
známých tváří: Natalie Kubištová a Karol Komenda, Vojtěch Bernatský a další.
Připravujeme atraktivní soutěže: Českou mistrovskou soutěž v make-upu, 
v nail designu, soutěž napříč kadeřnickým světem INSPIRACE 2015, European 
SPA Manicure, soutěž v prodlužování řas, soutěž designerů, soutěž produktů 
mimořádné kvality BEPPA, AVITA BEAUTY & FITNESS CUP aj.



SpOlEčENSKÝ prOGrAM
hlAVNÍ pODIuM
pÁteK  5. 9. 2014 – Moderuje Romana Navarová
 10.10 Benefiční koncert, zahájení celodenní účesové show SOU Praha 8 
 10.15 vladimír Mazal: Ájurvédská masáž, vita liberata – „Zdravé opalování”
 10.45 Apr: Rolfterapie dorazila z USA do České republiky – krátká prezentace metody
 11.00 Artdeco: Trendy podzim – zima 2014 – líčí Štěpánka Podroužková, mistryně ČR 
 11.20 reviderm: profesionální ultrazvukové ošetření CellJET v pohodlí domova
 11.40 voŠon a spŠ oděvní praha-holešovice – modní přehlídka studentů „Nature”
 11.50 pozvánka české podiatrické společnosti
 12.00 sparitual (veronika Mořkovská) – Jeff Pink, majitel Orly: historie vzniku 

„francouzské manikúry”, Diagnostika přírodních nehtů od SpaRitual
 12.10 setkání šampionů , borců a kadeřníků  – robert vano, čeští olympionici a 

nejúspěšnější sportovci, kadeřníci karlínského učiliště  a další osobnosti na 
podporu Charitativního  kalendáře pro sportovní klub Jedličkova ústavu.

 12.40 tAnA Cosmetics – řada s 24 kar. zlatem, Hair wonder: zázrak pro řídnoucí vlasy
 12.55 tasha: Dr. vlasta pilmaierová – Mikropigmentace: oboří, řasy, oči, hair tattoo...
 13.10 národní komora módy – výsledky soutěží mladých designerů
 13.15 Anna Menzelová, Unie kosmetiček: proč být v Unii kosmetiček 
 13.25 BeAUty eXpo & proKos proDUCts AWArD pro výrobky mimořádné kvality
 13.30 Gernétic: Trik, jak být rychle krásná. Moderuje Vojtěch Bernatský, Alena Kimlová
 14.00 Arabesque: Trendy podzim/zima 2014 – Vladimíra Krajníková 
 14.15 pavel Bauer: vyhlášení tématu Creative Image team 2015  

Módní navrhář luděk Kellner: kolekce „Without name”
 15.00 Mistrovství české republiky v MAKe-Up na téma „CAnDy GIrl”. 

Generální partner: Unie kosmetiček. hlavní sponzoři: eva Garden, Gerné-
tic, vizart, Matrix, Dermalogica, Christina, Wimpernwelle, tAnA Cosmetics

 16.00 Kurkuma, nejen jako koření, ale i pro krásu pleti

soBotA  6. 9. 2014
 10.00 Zahájení českých a mezinárodních mistrovských soutěží v nAIl DesIGnU 
 10.05 Zahájení eUropeAn ChAMpIonshIp In spA MAnICUre 
 10.10 Účesová show SOU Praha 8
 10.15 Avita Beauty & Fitness Cup 2014 – moderují Jindra Šípková a Ivan Mach
 10.35 Módní show portálu www.CeskeModelky.cz – kolekce podzim-zima 2014 
 10 50 Avita Beauty & Fitness Cup 2014 
 11.15 Jan Špilar: „A je to!” kadeřnická show
 11.30 Fashion Island – přehlídka podzim/zima 2014 v čele s Miss čr lucií  

Křížkovou, 2. vicemiss čr veronikou procházkovou a taťánou Makarenko
 12.00 yasminka.cz – PhDr. Hana Khlaif „Pleťové a tělové terapie bylinnými pudry” 
 12.25 Avita Beauty & Fitness Cup 2014 
 12.45 romana topinková, vítězka 2 kategorií Hairdressing awards 2013: show
 13.00 Jan Cigánik, Jan hlaváček, Martin loužecký, Blanka hašková, romana 

topinková, táňa vélová : „InspIrACe 2015” – kadeřnická soutěž
 13.45 tigi show týmů honzy hlaváčka a Martina loužeckého 
 14.00 Štěpánka podroužková: Fotomakeup 2015 – téma „FASHION STREET”
 14.25 natálie Kubištová zpívá s Karolem Komendou (z programu superstar)
 14.45 vyhlášení vítězů InspIrACe 2015, cena pro vítěze padesát tisíc korun českých
 14.55 vyhlášení vítězů eUropeAn ChAMpIonshIp In spA MAnICUre 
 15.00 tAnA Cosmetics – řada s 24 kar. zlatem, Hair wonder: zázrak pro řídnoucí vlasy
 15.15 Hraj co chceš – cvičení mozku pro všechny generace – ing. Pavlína Boučková
 15.30 Módní show portálu www.CeskeModelky.cz – kolekce podzim-zima 2014
 15.50 vita liberata – „Zdravé opalování”, enii nails: Novinky
 16.30 česká a mezinárodní mistrovská soutěž v nAIl DesIGnU – vyhlášení vítězů
(Změna programu i log účastníků veletrhu vyhrazena, podrobně na www.WorldOfBeauty.cz)

ODBOrNÝ prOGrAM
SAlONKY
KonFerenčnÍ sÁl s1 – pÁteK  5. 9. 2014
 11.00 Beurer: „Jak připravit svou pleť na zimní měsíce”
 11.30 Asociace pracovníků v regeneraci: Regenerace a prevence zdraví v aktivním věku 
 12.30 reviderm: řešení problémů pleti – akné, kuperóza, pigmentové skvrny, strie, jizvy
 13.00 Workshop české podiatrické společnosti o.s. (4 hod.) – www.podiatrie.cz

KonFerenčnÍ sÁl s1 – soBotA  6. 9. 2014
 10.00  česKÁ poDIAtrICKÁ společnost – kurz pro začátečnice – www.podiatrie.cz
 14.00 DeXter ACADeMy – seminář s výukou pravé indické masáže hlavy (3 hod)

sAloneK s2 – pÁteK  5. 9. 2014
 10.30 DeXter ACADeMy pro veřejnost – ukázka  těch nejlepších masáží a terapií 

– Masáž lávovými kameny, Masáž bambusovými tyčemi, Originál bali masáž, 
Kinesiotaping  a praktické ukázky

 14.00 Asociace českých aromaterapeutů – www.aromaterapie.cz
Aromaterapie a životní cesta člověka: Jak pomoci aromaterapií na životních 
křižovatkách. Možnost individuálních dotazů.  Aromaterapeutka AČA Ing. Radka Loja

 15.00 DeXter ACADeMy – Vakuová masáž baňkami, Chci být masérem (rozdíl mezi 
zdravotním a sportovním masérem), Čínská medicína v praxi a jak se dá studovat

sAloneK s2 – soBotA  6. 9. 2014
 10.30 Milan Gelnar: „Hvězdná cesta aneb jak vzít život do svých rukou a začít žít ...”
 11.30 Hanna Mária: Vůně v psychologii. Představení vůní pro posílení psychiky
 12.30 Medicolux: Jak s produkty projektu Ramissio pozitivně ovlivnit naše zdraví a život
česká aromaterapeutická společnost – www.aromaspol.cz 
 13:00 Marie Noe, owp.cz: Aromaterapie v domácnosti, kniha „Aromaterapie do kapsy” 
 14:30 PhDr. Hana Khlaif, yasminka.cz: Aromaterapie a Fytoterapie v kosmetické praxi 
 15:15 Jiřina Víchová, kvetinyprozdravi.cz: Přírodní kamenec jak jej neznáte

soUtěŽnÍ poDIUM 2:
pÁteK  5. 9. 2014:
 10.00 Soutěž ve zvyšování objemu řas
soBotA  6. 9. 2014: 
 10.00 České a mezinárodní mistrovství v NAIL DESIGNU (postup do Düsseldorfu)
 10.00 EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN SPA MANICURE 2014 (pořádá SPARITUAL)

proGrAM nA stÁnCÍCh vystAvovAtelů
stánek ChrIstInA: Prezentace nové čistě přírodní řady Chateau de Beauté – vínoterapie!
stánek tasha: ukázky mikropigmentace a permanentního make-upu
stánek Alessandro: atraktivní program se známými osobnostmi
stánek české podiatrické společnosti: Pátek i sobota – vyšetření nohou 
stánek Beurer: Workshop: Péče o pleť
stánek španělské kosmetiky KeenWell: soutěž o zajímavé ceny
stánek nobilis tilia: míchání osobních terapeutických parfémů denně v každou sudou 
hodinu. Poradenství v použití unikátní přírodní enzymatické regenerace www.nobilis.cz
stánek Apr: praktické ukázky rolfterapie – reorganizace pojivových tkání Idy Rolf, masáže
stánek Alessandro: 6. 9. 2014 – 15.00 – autogramiáda Kristiny Kloubkové

Dětský koutek pro vaše děti zajišťuje BABy oFFICe a DoMelIe.CZ – nabízíme hlídání 
dětí od 2 let zdarma, tvůrčí dílničku, možnost přebalení a nakojení dětí.
Těšíme se na viděnou. www.babyoffice.cz a www.domelie.cz


