
Flöjelbergsgatan 8A, 431 37 Mölndal
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www.powerlite.com 

INBJUDAN ANTI AGING 2015

Anti Aging dagen arrangeras av:

Lästmakargatan 10, 2tr, 111 44 Stockholm

Tel. 08-522 45 720, info@luxoro.se 

www.luxoro.se

Dr. Pyra Haglund är medicine doktor, legitimerad läkare, 
grundare av Stureplanskliniken och har även 20 års erfar-
enhet i branschen inom såväl IPL och kemisk peeling som 
laser, fillers och botulinumtoxin. Hon är också en interna-
tionellt erkänd föreläsare.

Föreläsare:

Annica Joensuu ordförande i SHR. Skönhetsbranschen 
är full av begrepp som är luddiga och ibland helt felaktiga. 
Man säger dem ibland utan att ens reflektera. Det kan röra 
sig om begrepp om anatomi eller om hudvård. Samtidigt 
så blir det som skrivs i tidningar på en allt djupare nivå 
och konsumenterna är mer och mer pålästa. Det är då av 
största vikt att vi som arbetar med hudvård vet vad som är 
sant och möjligt och vilka begrepp som faktiskt inte stäm-
mer. SHR vill hjälpa till att reda ut olika begrepp, förklara 
bakgrund och ge vår rekommendation över vilka termer 
som ska användas.

Göteborg 3 februari  
Stockholm 3 mars



Powerlite och Luxoro anordnar en inspirerande och givande dag inom anti 
aging. Dr. Pyra Haglund kommer att föreläsa om trender, åldrande & anti 
aging behandlingar. Mycket fokus läggs på kombinationsbehandlingar. På 
plats finns även Annica Joensuu, ordförande inom SHR, som kommer att 
prata om senaste rönen om hårväxt och hårborttagning. Ni kommer även 
få möjlighet att testa behandling med Powerlites maskiner samt mene&moy 
och Dermaceutic från Luxoro.

Göteborg tisdagen den 3 februari
Stockholm tisdagen den 3 mars

Kostnad: Självkostnadspris 495 kr exkl. moms
Anmäler dig gör du på 031-706 65 50 eller info@powerlite.com. Begränsat 
antal platser först till kvarn.
Ser fram emot att ses!

Med vänlig hälsning

Zandra Bergqvist

Marknadschef
Powerlite AB

PROGRAM Anti Aging 2015 

*9.30 Registrering & frukost 

*10.00-11.00 Föreläsning Dr. Pyra Haglund om trender, åldrande och anti 
aging behandlingar

*11.00.-11.30 Rast med mingel vid utställare – möjlighet att testa behandlingar

*11.30-12.30 Föreläsning Annica Joensuu om anatomi, hårväxt, hypertrikos 
och hårborttagningsmetoder. 

*12.30-13.30 Lunch samt mingel hos utställarna – möjlighet att testa behand-
lingar

*13.30-14.00 Powerlite om deras apparatur & produkter

*14.00-14.30 Luxoro om deras produkter

*14.30-14.45 Rast med mingel vid utställare

*14.45-15.30 Föreläsning Dr. Pyra Haglund om kombinationsbehandlingar

*15.30-16.15 Demobehandlingar

Välkommen på Anti Aging seminarie 
Föreläsare Dr. Pyra Haglund & 

Annica Joensuu, ordförande SHR


