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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εναρξη νέων τμημάτων Φεβρουάριου 2011 από τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ
Τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την έναρξη των νέων τμημάτων τους για
την Ακαδημαϊκή περίοδο Φεβρουαρίου 2011, που απευθύνονται σε απόφοιτους Ενιαίων Λυκείων, ΕΠΑΛ,
ΤΕΕ. Οι τομείς σπουδών είναι οι εξής:
• ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
• ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
• ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
• ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΟΜΟΡΦΙΑΣ
• ΥΓΕΙΑΣ
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
• ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ
Τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ, με τεράστια εμπειρία στον τομέα της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, στόχο έχουν να προσφέρουν στην αγορά επαγγελματίες υψηλών προδιαγραφών,
που μπορούν να αναλάβουν υπεύθυνες θέσεις εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση.
Αθήνα: Πατ ησίων 31, Τ ηλ.: 210 5279500 , Πειραιάς: Φίλωνος 39, Τ ηλ.: 210 4120714 Γλυφάδα: Λ. Βουλιαγμένης 67 & Αχιλλέως, Τ ηλ.: 210 9640117
,Θεσσαλονίκη: Βαλαωρίτ ου 9, Τ : 2310552406 & τ ηλέφωνο χωρίς χρέωση: 800-11-919191
website: www.iekxini.edu.gr

CHRYSALLIS PRODERMA - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η εταιρεία Chrysallis Proderma έλαβε μέρος στο 30ο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Αισθητικής
Mediteranee , την Κυριακή 28/11/10 στο ξενοδοχείο Grand Hotel στη Θεσσαλονίκη. Η κ.
Μπάρμπαρα Νάνου, Αισθητικός Κοσμητολόγος, Make- up Artist, μετά την ομιλία της με θέμα
«Αισθητικές φροντίδες στις παθήσεις του δέρματος – Ο ρόλος του μακιγιάζ από ορυκτά
μέταλλα στην κάλυψη και θεραπεία δερματικών παθήσεων» παρουσίασε ζωντανά την καλυπτική
δύναμη του μακιγιάζ από ορυκτά μέταλλα. Η εφαρμογή έγινε σε δύο άτομα από το κοινό με ακμή
και σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, που επιβεβαίωσαν την ανάλαφρη αίσθηση που τα ορυκτά
μέταλλα αφήνουν στο δέρμα παρά τη μεγάλη καλυπτική τους δράση. Την ομιλία της κ. Νάνου
πλαισίωσε η Κ. Ζωή Φίκα, Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος με μεγάλη εμπειρία στην
αντιμετώπιση δερματοπαθειών με κοσμητικά προϊόντα.
Η ολοκληρωμένη σειρά μακιγιάζ Jane Iredale - The Skin Care Makeup® από ορυκτά μέταλλα
προσφέρει προϊόντα εξέχουσας καθαρότητας και αξιοπιστίας, που ομορφαίνουν τη ζωή των
γυναικών προσφέροντας φυσική αίσθηση και όψη και πραγματικά ορατά αποτελέσματα
βελτίωσης της επιδερμίδας. Η Jane Iredale, πρόεδρος και ιδρύτρια της εταιρείας, συνεργάζεται
με παγκοσμίως διακεκριμένους πλαστικούς χειρουργούς και δερματολόγους για τη συνεχή
εξέλιξη των προϊόντων της και πιστεύει ότι το μακιγιάζ δεν αρκεί μόνο να φαίνεται ωραίο, αλλά
είναι απαραίτητο να φροντίζει το δέρμα.
Τ α προϊόντ α Jane Iredale διανέμοντ αι από επιλεγμένα ινστ ιτ ούτ α αισθητ ικής και
προτ είνοντ αι από κέντ ρα πλαστ ικής χειρουργικής και δερματ ολογίας σε πάνω από 40
χώρες. Επικοινωνήστ ε στ ο τ ηλέφωνο 210 9329800 ή στ ο www.chrysallisproderma.gr, ώστ ε να ενημερωθείτ ε για τ ο κοντ ινότ ερο σημείο διανομής.

Οπου υπάρχει καπνός υπάρχει και… φωτιά: Η
μυστική γοητεία των Mystikols™
H Chrysallis-Proderma σας παρουσιάζει τα ΝΕΑ eyeliners για τα
μάτια σε μορφή υγρής πούδρας από την εταιρεία καλλυντικών Jane
Iredale-T he Skin Care Makeup®: Mystikols™
Εφαρμόστ ε και
Γοητ εύστ ε. Με τη
δύναμη των
αφοπλιστικών, σέξι
smoky eyes της η
Κλεοπάτρα
κατακτούσε ό,τι
επιθυμούσε.
Δυστυχώς όμως το
τίμημα για αυτό το
βλέμμα ήταν η
δηλητηρίαση από τα
βαρέα μέταλλα που
κρύβονταν μέσα στα
Kohl εκείνης της
εποχής. Οι καιροί
μπορεί να έχουν
αλλάξει, αλλά η
γοητεία των smoky
eyes είναι
διαχρονική.
Στη ΝΕΑ της κολεξιόν Mystikols™, η Jane Iredale χώρεσε όλο το
μυστήριο και τον αισθησιασμό της αρχαίας αιγυπτιακής ομορφιάς
σε ένα eyeliner υγρής πούδρας δύο όψεων που δίνει εκθαμβωτικά
αποτελέσματα. Υψηλής ποιότητας συστατικά συνδυάστηκαν με
φυσικά βότανα και εξαιρετικά συμπυκνωμένες φυσικές χρωστικές
για smokyeyes απίστευτης διάρκειας.
Η εφαρμογή τους; Απλή και σαγηνευτική!
Το αποτέλεσμα; Μυστηριώδης Γοητεία!
Ιδανικό μακιγιάζ ματ ιών σε πέντ ε φυσικές αποχρώσεις
Με το eyeliner σε μορφή υγρής πούδρας από τη μια και το περλέ
highlighter σε μορφή υγρής πούδρας από την άλλη πλευρά, θα
εντυπωσιαστείτε από την ευκολία με την οποία θα δημιουργήσετε
το δικό σας smoky eyes χωρίς μουτζούρες! Υποαλλεργικά,
δερματολογικά ελεγμένα και πάντα παρασκευασμένα με τα
καλύτερα συστατικά, τα Mystikol είναι ασφαλή ακόμη και για τα πιο
ευαίσθητα μάτια.
Ρίχνουν… καπνό στα άλλα eyeliners με πέντε εξαιρετικές
αποχρώσεις:
·
Malachite Σκούρο πράσινο eyeliner και highlighter
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στ ο μπεζ τ ου βουτ ύρου
·

Amethyst Βασιλικό μωβ eyeliner και περλέ highlighter

·
Dark T opaz Πλούσιο καφέ eyeliner και βελούδινο
ροζέ highlighter
Βρείτε
τους
κατά
·
Lapis Lazuli Μπλε
ηλεκτ
ρίκειδικούς
eyeliner
καιπεριοχή
κρεμ για...
highlighter
·

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SPA ΣΕ ΚΕΝΤ ΡΑ ΑΙΣΘΗΤ ΙΚΗΣ

ΑΠΟΤ
Onyx Μαύρο eyeliner
καιΡΙΧΩΣΗ
κρεμ περλέ highlighter
Τ ΕΧΝΗΤ Ο ΜΑΥΡΙΣΜΑ

Λι ανι κή τι μή: €25

ΑΝΤ ΙΓΗΡΑΝΣΗ

Η ολοκληρωμένη σειρά μακιγιάζ Jane Iredale - The Skin Care
Makeup® από ορυκτά μέταλλα προσφέρει προϊόντα εξέχουσας

e-shops

καθαρότητας και αξιοπιστίας. Ομορφαίνουν τη ζωή των γυναικών
γιατί προσφέρουν φυσική αίσθηση και όψη και πραγματικά ορατά
αποτελέσματα βελτίωσης της επιδερμίδας της. Η Jane Iredale,
πρόεδρος και ιδρύτρια της εταιρείας, συνεργάζεται με παγκοσμίως
διακεκριμένους πλαστικούς χειρουργούς και δερματολόγους για τη
συνεχή εξέλιξη των προϊόντων της και πιστεύει ότι το μακιγιάζ δεν

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ...
Αισθητική Ακρων

αρκεί μόνο να φαίνεται ωραίο, αλλά είναι απαραίτητο να φροντίζει
το δέρμα.

links με ηλεκτρονικά

Τα προϊ όντα Jane Iredal e δι ανέμονται από επι λεγμένα
καταστήματα!
ι νστι τούτα αι σθητι κής και προτεί νονται από κέντρα
πλαστι κής χει ρουργι κής και δερματολογί ας σε πάνω από 40
χώρες.
Επι κοι νωνήστε στο τηλέφωνο 2109329800 ή στο
www.chrysal l i s-proderma.gr ώστε να ενημερωθεί τε γι α το
κοντι νότερο σημεί ο δι ανομής.

ENVIRON® COLOSTRUM GEL
Το Colostrum gel, από τη σειρά εντατικής περιποίησης Intensive της ENVIRON®, είναι ένας
επανορθωτικός όρος από βόειον πύαρ (πρωτόγαλα), που μαλακώνει καταπραΰνει και συσφίγγει
το δέρμα. Συνιστάται κυρίως για δέρμα ώριμο, λεπτό και φωτογηρασμένο, αλλά και για δέρμα με
ουλές. Βοηθά στη δημιουργία υγιούς κολλαγόνου και ελαστίνης υποστηρίζοντας το
ανοσοποιητικό σύστημα και τους παράγοντες ανάπτυξης του δέρματος. Μειώνει τις λεπτές
ρυτίδες και βελτιώνει τις ουλές προσφέροντας ένα δέρμα πιο λείο και σφριγηλό.
Αναμείξτε το με την κρέμα ενυδάτωσης ENVIRON® ή χρησιμοποιείστε
το μόνο του σαν ορό κάτω από την κρέμα ενυδάτωσης.
Χρησιμοποιείται πρωί και βράδυ.
Βασικά Συστ ατ ικά:
·
Πρωτόγαλα-πύαρ (colostrum) που ενισχύει το ανοσοποιητικό
σύστημα του δέρματος και τους παράγοντες ανάπτυξης.
·
Βιταμίνη C & Βιταμίνη E που προσφέρουν αντιοξειδωτική
προστασία.
·
Έλαιο λεβάντας που καταπραΰνει το δέρμα.
·
Cimicifuga racemosa, ένα ισχυρό ποώδες φυτό, που
χρησιμοποιείται στην κινεζική ιατρική για τις αναζωογονητικές και
θεραπευτικές ιδιότητές του. Είναι πλούσιο σε φλαβονοειδή, τανίνες και
γλυκοζίτες. Αντιμετωπίζει τα ορατά σημάδια της ορμονικής γήρανσης
με την παροχή φυτο-οιστρογόνου που αλληλεπιδρά με τους
κυτταρικούς υποδοχείς οιστρογόνων.

Νυφικά πακέτα...
BEAUTY GREECE - Η Μεγαλύτερη και
Σημαντικότερη Κλαδική Εκθεση Επαγγελματικών
Προϊόντων Ομορφιάς
Η 12η Διεθνής Έκθεση Επαγγελματικών Προϊόντων & Υπηρεσιών
Ομορφιάς «BEAUTY CONGRESS 2010» διεξήχθη με Απόλυτη
Επιτυχία από 20 έως και 22 Νοεμβρίου 2010, στο Μεσογειακό
Διαφημιστικός
Εκθεσιακό Κέντρο ή αλλιώς: στο MEC Παιανίας.
Χώρος
Η BEAUTY, έχοντας αγκαλιάσει μετά τους κλάδους της Αισθητικής
& της Περιποίησης Άκρων, και τον κλάδο της Κομμωτικής, αποτελεί
το
Σημαντικότερο Επαγγελματικό Γεγονός
για όλους
τους
Αισθητικές
επαγγελματίες του ευρύτερου κλάδου της «Ομορφιάς…. από την
Έχουμε
3 επισκέπτες online
κορυφή μέχρι τα νύχια»
προτάσεις...
Η πολυετής πείρα της Διοργανώτριας εταιρείας αλλά και η απόλυτη
εμπιστοσύνη & αναγνώριση που έχει πια κερδίσει η BEAUTY,
Ημερολόγιο
εξασφάλισε την Ανεπανάληπτη
Επιτυχία της Έκθεσης με 180
Εδηλώσεων
εκθέτες και 19.878 εισόδους κατά το τριήμερο!!
Η διοργανώτρια εταιρεία
BEAUTY
GREECE TSIRIMOKOU
Δέν υπάρχουν
γεγονότα
προσκαλεί όλους τους επαγγελματίες των κλάδων Παροχής
Υπηρεσιών Ομορφιάς:
σχολές
και
στη BEAUTY MACEDONIA, από
11 έως
και 13 Δεκεμβρίου 2010,
στην HELEXPO Θεσσαλονίκης
αλλά και στη BEAUTY GREECE,
σεμινάρια
που θα διεξαχθεί το Μάιο του 2011, στο MEC Παιανίας.

Η σύνθεσή τ ου:
·
Ενισχύει τους φυσικούς παράγοντες ανάπτυξης του δέρματος, και
προωθεί τη διαδικασία σχηματισμού κολλαγόνου και ελαστίνης,
προσφέροντας σύσφιξη και μειώνοντας την εμφάνιση των λεπτών
γραμμών και των ουλών.
Η σειρά προϊόντ ων περιποίησης δέρματ ος και αντ ηλιακής προστ ασίας ENVIRON®
δημιουργήθηκε από τ ον διάσημο πλαστ ικό χειρουργό Dr. DesFernandes, γνωστ ό για
τ ις έρευνες τ ου σε μεθόδους προστ ασίας και ανάπλασης τ ου δέρματ ος.Τ α προϊόντ α
ENVIRON® αποτ ελούν ένα επιστ ημονικά αποδεδειγμένο σύστ ημα φροντ ίδας τ ου
δέρματ ος που βασίζετ αι στ η βιτ αμίνη Α και τ ις αντ ιοξειδωτ ικές βιτ αμίνες C, E, βήτ α
καροτ ίνη, πεπτ ίδια και παράγοντ ες ανάπτ υξης και προσφέρει μοναδική ανάπλαση και
ανανέωση στ ο δέρμα.

αισθητικής

κέντρα αισθητικής,
ομορφιάς & ευεξίας
προϊόντα,
εξοπλισμός,
μηχανήματα
αισθητικής
Σύνδεσμοι...

Τα προϊ όντα ENVIRON® δι ατί θενται από επι λεγμένα ι νστι τούτα αι σθητι κής και
προτεί νονται από κέντρα πλαστι κής χει ρουργι κής και δερματολογί ας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
ChrysallisProderma
Αθήνα : 210 9329800
www.chrysallis-proderma.gr
Επικοινωνήστ ε στ ο τ ηλέφωνο 2109329800 ώστ ε να ενημερωθείτ ε για τ ο κοντ ινότ ερο
σημείο διανομής.

Περισσότερα...
ΙΕΚ ΧΥΝΗ - ΕΠίσκεψη σπουδαστών στο Κέντρο Φυσικού Τοκετού "Νίκη"
ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ και CARIERRA Business & Computing School - ΠΕΙΡΑΙΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ
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Τα..."Nέα τ ων
αισθητ ικών" στο email
σας. Εγγραφείτε εδώ...
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