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Acadermia reder ut skönhetsdjungeln
Den 23-24 mars 2013 är det premiär för Sveriges första konsumentmässa
inom AntiAging på Kistamässan. Under ett och samma tak samlas de ledande
i branschen för att visa det senaste inom modern skönhetsvård.
Syftet med Acadermia är att skapa en säkrare skönhetsbransch genom att låta
branschen och kunderna mötas i en inspirerande miljö med hög
kunskapsnivå. På mässan möts människorna bakom produkterna och
maskinerna, samt läkarna och sköterskorna. Här finns möjlighet för besökaren
att prova på behandlingar, ställa frågor, jämföra kliniker och behandlingar.
Och lära sig allt om hur kost och motion påverkar både yttre och inre
hälsotillstånd.
– Acadermia ska inte kännas som en ordinär mässa, utan miljön ska vara både
överraskande och inspirerande – en medi-spa-känsla, säger May Otero, 40 år,
grundare & antiaging-expert, Acadermia.
Socialstyrelsen & Yvonne Ryding talar
För att inspirera och höja kunskapsnivån erbjuder mässan även kostnadsfria
föreläsningar om de senaste trenderna inom modern skönhetsvård. Sveriges
ledande experter på området bjuds in. Bland talarna märks Plastikkirurg Dr
Charles Randquist, Victoriakliniken, Socialstyrelsen som talar om den nya
regleringen av branschen och Yvonne Ryding om Naturlig Hudvård för
Naturlig Skönhet.
Acadermia 2013 arrangeras den 23-24 mars 2013 på Kistamässan i
Stockholm. Målgruppen är vanliga kvinnor och män, som är måna om sig och
sköter sin hälsa och sitt yttre. Arrangörerna hoppas på 5 000 besökare och 65
utställare under två mässdagar.

Acadermia är Sveriges mötesplats inom modern skönhetsvård med syftet att
verka för en säkrare och bättre skönhetsbransch. 23-24 mars arrangerar vi
Acadermiamässan – Sveriges första inom AntiAging. Talare på mässan är bl.
a. Dr Charles Randquist, Victoriakliniken, Yvonne Ryding och Socialstyrelsen.
Acadermia ger dig koll på behandlingar, hudvård, kliniker och de senaste
trenderna ifrån de bästa i branschen. Läs mer på acadermia.se och
facebook.com/acadermia
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