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VEZÉRCIKK

Közhelynek hangozhat, hogy egyre felgyorsultabb világban élünk.
Közhely, de igaz. Én az utóbbi időben azt tapasztalom, hogy hirtelen, a korábbinál is
nagyobb pörgés érezhető most a szakmában. 
Ha a naptárra nézünk, még csak pár hete ért véget a nyári „szünet”, és máris a kellős
közepében vagyunk a szakmai eseményeknek. Egyrészt a vendégek ismét egymás
kezébe adják a kilincset, másrészt pedig szinte minden hétvégén van valamilyen
kisebb-nagyobb szakmai rendezvény.
És ez a kettő szorosan összefügg. 
Összefügg, mert a vendégek egyre nagyobb igényekkel fordulnak hozzád, hiszen
naponta értesülnek a médiából az újdonságokról, új termékekről, hatóanyagokról,
módszerekről, amiben neked is naprakésznek kell lenned. Ehhez pedig ki kell lépned
a szalon négy fala közül, és elmenned a továbbképzésekre és a szakmai ren-
dezvényekre.

Őszi Beauty szakkiállítás: október 25–26. Lurdy Ház
Október utolsó hétvégéjén, pénteken és szombaton, az idén a megszokottnál is több,
számtalan szakmai programmal vár az Őszi Beauty szakkiállítás. Lapozd végig a
magazinunkban található Programfüzetet, tanulmányozd át figyelmesen, hogy
kiigazodj a különböző színpadok és helyszínek, illetve a kiállított márkák gazdag
kínálatában, hogy véletlenül se maradj le semmi, számodra fontos programról,
partnerről, termékről!

Veszélyes vállalások, vitatott kozmetikai eljárások
Figyelmedbe ajánlom Gáspár Ágnes cikkét, amely a kozmetikus szakmai felelősségét
boncolgatja – minderről kerekasztal-beszélgetést is meghallgathatsz október 26-án,
szombaton, a Kozmetikai színpadnál.

Ha ősz, akkor jöhetnek a savak!
E lapszámunk fő vezető témája az újgenerációs savakkal végzett bőrmegújítás.
Hogy mitől újgenerációs ma egy savas készítmény, kezelés? Keresd a választ a
62–79. oldalakon található írásainkban!

Pörögj velünk, szakmázz velünk! Forgasd haszonnal a most több mint 100 oldalas
magazinunkat, a benne lévő Programfüzettel együtt!
Találkozzunk október 25–26-án, a Lurdy Házban!

Pörögj velünk,
az Őszi Beauty-n!

NYITVATARTÁS:
Október 25. péntek:

12.00–20.00 és
Október 26. szombat:

10.00–17.00

Helyszín:
Lurdy Ház

www.beauty-kiallitas.hu
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Regisztrálj, hogy minél gyorsabban
bejuthass az Őszi Beauty szakkiállításra!
Október 25–26. Lurdy Ház
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COMMUNITY NEWS

FESTIVAL QUEEN 2019 SMINKVERSENY
Beauty Partner • Lezárult a Make-up Studio Hungary által szervezett, 1 000 000 Ft
összdíjazású Festival Queen 2019 sminkverseny, amelyre 112 nagyszerű pályamunka
érkezett be. A résztvevők feladata olyan fesztiválhangulatú smink elkészítése volt,
amely tükrözi az idei trendeket, legyen szó neon geometriai formákról vagy indián lányos
sminkről, a lényeg, hogy teret nyerjen a fantázia és a kreativitás. Ezúton is gratulálunk
a nyerteseknek! 
1. helyezett: Sigulinszki Laura 
2. helyezett: Galgóczy Vanda
3. helyezett: Paló Krisztina
Közönségdíjas: Csatári Nikolett
www.beautypartner.hu

Sigulinszki Laura győztes munkája

Díjazták Dr. Gyovai Viola munkásságát
Biola • Dr. Gyovai Viola okleveles biológus, a BIOLA Biokozmetikai Kft. cégalapító
ügyvezetőjének munkásságát a Bács-Kiskun megyei önkormányzat  Vidékfejlesztéséért
Díjjal ismerte el. A Dr. Gyovai Viola cége által Kecskeméten fejlesztett és gyártott
biokozmetikumok növényi alapanyag-beszállítóinak jelentős része ugyanis a Bács-Kiskun
megyében lévő biotermelő családi gazdaság, ahol ellenőrzött ökológiai növénytermesztést
folytatnak. 
www.bacskiskun.hu/hirek/a-legjobbakat-unnepeltuk

Karaja Make Up Magyarország
10 éves Jubileumi Konferencia 
Karaja Make Up • Remek hangulatban telt a Karaja Make Up
Magyarország 10 éves jubileumi konferenciája Sárváron, a Hotel
Spirit Thermal Spa *****-ban. Az olasz dekorkozmetikai cég hazai
képviselete nívós programokkal kedveskedett a születésnapján.
Az előadók között szerepelt többek között Rikk Ági világbajnok II.
helyezett sminkmester és Schiffer Miklós stílustanácsadó.
A gálavacsorához Nyári Károly Lyra-díjas előadóművész és lányai,
Nyári Aliz és Nyári Edit adtak koncertet. 
www.karaja.hu

Stella kereskedelmi konferencia
Stella • Szeptember 20-22. között tartotta éves kereskedelmi
konferenciáját a Stella Zrt. 80 hazai és nemzetközi partnere
részvételével, a siófoki Prémium Panoráma Hotel**** - ben.
A konferencián résztvevők átfogó képet kaphattak a hazai és
nemzetközi szépségipar piaci tendenciáinak alakulásáról,
a várható trendekről és divatirányzatokról. A Stella Zrt. mind
a fodrászat, mind a kozmetika terén bemutatta a legújabb
fejlesztésű termékeit és a szalonberendezéseit, amelyek a piaci
igényeknek megfelelően lettek kifejlesztve, ezáltal minden
bizonnyal a jövő év sikertermékeivé válhatnak.
www.stellazrt.hu 

E/C4 stand

E/C2 stand

E/A6 stand

E/A8+E/A7a
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HA MOST ELŐFIZETSZ EGY ÉVRE
A BEAUTY FORUMRA!

Kód By2019-10
Az ajánlat 2019. október 16-tól november 15-ig érvényes**

* Az ajándékcsomagot az Alveola Kft. postázza, az akció lezárását követően. Reklamáció esetén hívja a 06 1/2512 270  telefonszámot!
** A jelzett időpontig beérkezett előfizetési díj esetén.

FIZESS ELŐ MOST!
Megrendelés telefonon:  06 1/457 0066
E-mailen: elofizetes@health-and-beauty.hu
Interneten: www.beauty-forum.hu/arak-es-akciok

Különleges bőrápolási élménnyel ajándékozhatod meg vendégeid bőrét a Solanie MesoPeptide termékcsaládjával.
A tűs mezoterápia hatékonyságát kínáló, mégis tűszúrás nélküli hatásmechanizmusra épülő termékek 3 peptidet
tartalmazó szuperkomplexeikkel hidratálják, feszesítik, mattítják, nyugtatják vagy éppen botoxszerű hatással
simítják a bőrfelszínt. Mindezt az esztétikai kezelések során alkalmazott kollagéninjekciók simító, bőrtömörség-
javító és -feszesítő látványos hatásával.

MEGAJÁNDÉKOZUNK
EGY SOLANIE MESOPEPTIDE 

AJÁNDÉKCSOMAGGAL

AZ ELŐFIZETÉSÉVES DÍJA:8990 Ft

Solanie MesoPeptide ajándékcsomag
12 498 Ft értékben:

Az ajándékcsomag tartalma*: 
• Solanie Quick Fine Enzyme

Peeling Hámlasztó gél (30 ml)
• Solanie Ultra Matt 3

Peptides Mattító elixír (15 ml)

E/D5 stand
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COMMUNITY NEWS

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ 2019
A 2018-ban megszűnt Magyar Termék Nagydíj után az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat
kitüntető címeit idén második alkalommal adták át ünnepélyes keretek között az Országház
Felsőházi termében. A pályázati rendszer célja, hogy elismerje a pályázaton megfelelő áruk és
szolgáltatások magas minőségi színvonalát, elősegítse a nemzetközi piacon versenyképes,
kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását,
ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését, hozzájárulva ezzel a gyártók piaci munkájához,
exporttevékenységük fejlesztéséhez.

ISMÉT ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJAT
NYERT A YAMUNA
Érték és Minőség Nagydíjjal jutalmazták a Yamuna ránctalanító termékcsaládját,
a Beauty Elixir-t. A megtisztelő elismerést a Parlamentben vette át Kajtár Zsolt,
alapító tulajdonos, fia és kollégái kíséretében. Nem az első hatalmas büszkeség
ez a cégnek, hiszen tavaly a Szőlőmagolajos termékcsaládjukat ismerték el
Érték és Minőség Nagydíjjal.
www.yamuna.hu

Érték és Minőség Nagydíjat kapott
a Vermix termékcsalád
A Gazdaság Ünnepén, az Országház Felsőházi termében vehette át az Érték és
Minőség Nagydíjért járó trófeát Hülitzerné Veress Katalin, a Vermix
Gyógykozmetikumok alapítója, aki idén 59 másik pályázóval együtt érdemelte ki
a kitüntető elismerést. A Vermix-gyógykozmetikumok megoldást kínálnak a zsíros
bőr problémáira, a régóta nem múló pattanásokra, valamint sebkezelésre is
kiválóan alkalmasak.
www.vermix.hu

Újra díjazott az Ilcsi 
Az Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft.
BDIH Cosmos Natural minősítésű
Férfi termékcsaládját ismerték el az Érték
és Minőség Nagydíjjal. A díjat Molnár Ferenc,
az Ilcsi alapító tulajdonosa vette át.
www.ilcsi.com

Kitüntették a Pandhy’s™-t  
Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet a CosMed Kft. a Pandhy’s™ Cosmix
Oleo line termékcsaláddal és a kapcsolódó szolgáltatással érdemelte ki, melyet
Olasz Katalin, a Pandhy’s™ nemzetközi disztribúciók vezetője és Solymosi Dániel,
a Pandhy’s™ magyarországi disztribúcióvezetője vehetett át.
www.pandhys.hu

E/A5 stand
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GRATULÁLUNK A  DÍJAZOTTAKNAK!
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BEAUTY & CARE HÓNAPKOZMETIKA
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A szép bőr és a CO2
SZÉN-DIOXIDOS ARC- ÉS TESTKEZELÉS – a bőr megújítására, a pórusok finomítására vagy

a tisztátlanságok eltávolítására egyaránt hatásos a szén-dioxid géllel végzett kezelés.
Az alábbiakban lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan működik az úgynevezett karboxi-kezelés.

karboxi-kezelést a 20.
század elején fedezték fel,
és azóta is bevált gyógy-
módként ismert. A kilenc-

venes évek óta használják vérkerin-
gési zavarok, akut és krónikus fáj-
dalmak kezelésére, később az esz-
tétikai gyógyászatba is beépült.
A karboxi gélt szén-dioxiddal ve-
gyítik. Amikor a kozmetikus a gélt
felviszi a bőrre és az arcmaszkkal
vagy az ugyancsak szén-dioxiddal
vegyített testpólyával a bőrbe juttat-
ja, azonnal érezhetővé és hallhatóvá
is válik a reakció: a vendég a bőrön
enyhe hőképződés révén érzékeli a
kezelést és halk sistergés is hall. 
Amikor a szén-dioxid gáz behatol a
bőrbe, a fokozott mikrocirkuláció
következtében javul a bőr „sűrűsé-

ge”, rugalmassága és kollagénház-
tartása is.
A hatás ráadásul nemcsak közvetle-
nül a kezelés után érezhető és látható,
hanem a következő napok során még
erősödik is. Egy mikrotűs vagy lézeres
kezelés emellett a géles karboxi-keze-
lés hatását még fel is gyorsíthatja. 

Hosszan tartó hatás,
kúrában végezve
A bőrt feszesebbé tevő hatás általá-
ban nagyjából egy hétig tart, ezért
egy-két hónapos kúra ajánlott, heti
egy kezeléssel. Események, például
esküvő, születésnap, fontos értekez-
let előtt azonban egy-egy alkalom-
mal is elvégezhető a megfelelő keze-
lés, hogy a vendég gyorsan frissé és
fiatalossá váljék. 

A szén-dioxid gél használható az
arcra, a nyakra, a dekoltázsra, a test-
re és a kezekre.

Sokoldalúan kombinálható
A szén-dioxidos módszer kombinál-
ható klasszikus kezelésekkel és kú-
raszerűen is, például egy kozmetikai
mezoterápia, egy lézeres, egy mikro-
tűs vagy egy aknékezelés után.
A szén-dioxid kiválóan bevethető a
bőr gyors regenerálására, ezáltal pe-
dig a klasszikus kezelések eredmé-
nyei gyorsabban jelentkeznek. Emel-
lett az érzékeny és a nehezen kezel-
hető helyek, például a könnyzacs-
kók, a szarkalábak és a dekoltázs
kezelése is egyszerűbb így.
Lássuk egy kezelés lépéseit!

�

A

CT/8 stand



www.beauty-forum.hu   2019/1012

Tisztítsuk meg a bőrt tisztítóhabbal.
Utána ultrahangos tisztítással (33 000
Hz-es hullámhosszon) készítsük elő a
bőrt a szén-dioxid-kezelésre.

1
A következő lépésben vigyük fel
az arcra a karboxi-szén-dioxid gélt.
Kozmetikai készülék használatára nincs
szükség, de javíthatjuk vele a
végeredményt. Vigyünk fel egy ecsettel
bőségesen a gélből, ne spóroljunk
az anyaggal! Vastag réteg fedje a bőrt. 

2
Miután az egész arcot befedtük
a karboxigéllel, helyezzük fel
a szén-dioxid-maszkot.  Körültekintően
nyomkodjuk rá a szén-dioxidos papírt
az arcra. Ekkor sistergő hang lesz
hallható, és a vendég enyhe
hőképződést érez.

3

Ha a maszk rendesen felkerül az arcra,
fóliával vagy pólyával légmentesen
tekerjük be az egészet. Ahhoz, hogy
a folyamat ne szakadjon meg és
maximális hatást érjen el, nem kerülhet
levegő a maszk és az arc/test közé.
Nyomjuk a maszkot erősen az arcra
vagy a testre, és hagyjuk kb. 20 percig
hatni. 

4
Ha letelt az idő, távolítsuk el a fóliát
vagy pólyát, és vízzel tisztítsuk meg
a bőrt.

5
.A karboxi-kezelés után vigyünk fel
a bőrre hidratálót, például egy bőrápoló
arcmaszkot. Ez nyugtatja, hűti és
hidratálja a bőrt. A maszk 15-20 percig
maradjon az arcon, hogy kifejtse
hatását. Egy ultrahangos készülékkel
segíthetjük a hatóanyagok jobb
érvényesülését.

6
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A müncheni LeNaWa szalon
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A KARBOXI-KEZELÉS HATÁSAI
Cellulit: A kezelés segíti a cellulit és a striák a kezelését, azáltal, hogy a dermisz
megvastagodik és az egyenetlenségek  elsimulnak.  Mivel a szén-dioxid-gáz
belülről fejti ki a hatását, serkenteni tudja a zsírsejtek leépülését. A fokozott
mikrocirkuláció segíti a vérkeringést, ami javítja a nyirokrendszer aktivitását,
ezáltal a zsírsejtek jobban égnek. 
Ráncok: A kezelés serkenti a kollagén- és elasztinképződést, fokozza a bőr
sűrűségét, melynek következtében a rugalmassága is javul. Különösen hatásos az
áll- és nyakvonalak csökkentésében. Segíti a fehérjeszintézist és az anyagcserét,
egyúttal javítja a bőr rugalmasságát. A kezeken is alkalmazzák a szén-dioxid-
módszert a ráncok kezelésére vagy a bőr tónusának élénkítésére, egyenetlenségei
mérséklésére.
Pigmentek: A kezelés serkenti a vérkeringést és így egyenletes bőrtónust
eredményez.
Pórusok: A kezelés finomítja a pórusokat és kiegyensúlyozza a működésüket.
Támogatja a természetes oxigéntermelést, ami a mélyhidratálást segíti. A kezelés
után a bőr világosabb, frissebb, egyenletesebb lesz.
Zúzódások és duzzanatok: A kezelés serkenti a vérkeringést, ezáltal
fájdalomcsökkentő hatást fejt ki.
Tisztátlan bőr: A kezelés gyorsítja a véráramlást, regenerálja a bőrt, erősíti
gyulladáscsökkentő képességét. 
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A KOZMETIKUS szakmai felelőssége
VESZÉLYES VÁLLALÁSOK ÉS VITATOTT ELJÁRÁSOK A KOZMETIKÁBAN – címmel hazai neves
szakemberek véleményét hallgathatjátok meg az Őszi Beauty szakkiállításon. Szó lesz a bőrbe

injektált hatóanyagokról és azok káros szövődményeiről, a határterületek kijelöléséről
és a szakmai kompetenciákról. 

áspár Ágnes, a kerekasztal-
beszélgetés moderátora e
témában beszélgetett Dr.
Hegedűs Beáta esztétikai

orvossal.
Gáspár Ágnes: Mit tart elsődleges prob-
lémának az orvos–páciens–kozmetikus
hármas egységében? Mi a véleménye ar-
ról, hogy manapság olyan eljárásokat
végeztetnek a vendégek a „bátor és be-
vállalós” kozmetikusaikkal, amelyeknek
nem a kozmetikában van a helyük?
Dr. Hegedűs Beáta: A legfontosabb
problémának az edukáció, vagyis a
pontos felvilágosítás hiányát tar-
tom. Az, hogy a kozmetikus veszé-
lyes eljárásokat alkalmaz a szalon-
jában és annak esetleges negatív
következményét nem tudja (nem is
tudhatja!) kezelni,  az már egyértel-
műen rávilágít arra, hogy ezeket az
eljárásokat nem végezheti felelős-
ségteljesen. A hozzám érkező páci-

ensek – itt okkal nem betegekről be-
szélek –, mivel egészséges ember-
ként igénylik a szépészeti beavatko-
zást, a bizalmukkal tisztelnek meg,
és tudják, hogyha fellépne bármi-
lyen probléma, nem kívánt szövőd-
mény, azt egy ilyen esetben én, or-
vosként szakszerűen tudom kezelni.
A kozmetikusnak sem eszköze nincs
arra, hogy szteroidot és/vagy antibi-
otikumot adjon be, se szakszerű tu-
dása, hogy segítsen a vendégén, ha
baj van.  

G. Á.: Nem véletlenül tettem fel úgy a
kérdést, hogy a vendég választ, és ő dönt
a szépészeti beavatkozását illetően,
hogy kivel is csináltassa meg. Ennek ta-
lán az lehet a magyarázata, hogy a koz-
metikusához hosszan tartó ismeretség
fűzi, ezért szívesen és feltétel nélküli bi-
zalommal fogadja az új eljárásokat.
Gondolkodás nélkül veszi igénybe az ol-

csóbbnak tűnő kozmetológiai kezelése-
ket, ráhagyatkozva az ügyes kezű koz-
metikusára. 
Dr. H. B.: Meg kell értetni, fel kell vi-
lágosítani a vendégeket és a koz-
metikusokat is, hogy az ilyen jelle-
gű beavatkozások szövődmények-
kel járhatnak. Ez nem kézügyesség
kérdése, amit 2-3 napos tanfolya-
mon, felhasználói szinten lehet elsa-
játítani. Egyaránt nagy árat fizethet
érte az, aki igénybe veszi és az is, aki
csinálja. Komoly problémát okoz az
is, hogy a pórul járt, ezért a hozzám
már betegként került páciens nem
tudja elmondani, hogy mivel töltöt-
ték fel a száját, az arcát, és a meny-
nyiségét sem tudja. Ráadásul sok-
szor a beavatkozást végző kozmeti-
kus sem tud erre megfelelő választ
adni. Szinte semmi sincs dokumen-
tálva! Magát a hatóanyagot sem
tudjuk beazonosítani, nem ismer-
jük sem a tulajdonságait, sem az
összetételét, sem a bekerülés mély-
ségét. Így nagyon nehéz egy gyógyí-
tó kezelési protokollt felállítani. De
nemcsak a hatóanyagokkal van baj,
hanem a technikák, az eszközök
helytelen és szakszerűtlen alkalma-
zása is okozhat szövetroncsolást,
hosszan tartó bőrkárosodást, fertő-
zést.

G. Á.: Nagyon erőteljes nyomás alatt
vannak a kozmetikusok is a vendégek
által. Nap mint nap kérdezgetik tőlem is
az alternatív megoldásokat a korosodó
hölgyek. Erőteljesen foglalkoztatja őket,
hogy hogyan is tudnák az idő kerekét
megállítani, visszafordítani, hogy visz-
szakapják szép és fiatal bőrüket, kinéze-
tüket.

G
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Dr. H. B.: A mi feladatunk, hogy egy-
más munkáját elismerve és tisztel-
ve tudjuk a legjobbat nyújtani a
vendégeknek. A kozmetikus pro-
fesszionális tudásával és kiváló bőr-
ápolási programokkal tudja ápolni a
vendége bőrét. Vannak azonban
olyan esztétikai problémák, ame-
lyek az idő előrehaladtával zavar-
hatják a vendéget. Ebben az eset-

ben érdemes szak-
orvoshoz küldeni
egy konzultáció
erejéig a pácienst.
Egy mindenre ki-
terjedő alapos vizs-
gálat és felvilágosí-
tás segít eligazodni
az adott problémás
kérdésben. Ezt kö-
vetheti az esztéti-
kai orvos kezelése.
Ilyenkor a kozmeti-
kus helyesen cse-

lekszik, hiszen egy elégedett vendé-
get fog visszakapni, akinek folytat-
hatja a rendszeres arckezeléseit,
még jobb eredménnyel. Természete-
sen az orvos is javasolja, javasol-
hatja a pácienseinek, hogy a hosz-
szan tartó eredményesség érdeké-
ben járjon kozmetikushoz. Ez lenne
az ideális állapot. Közösen kellene
dolgozni. Mindkét oldal szolgáltat.

Mindkét szakterület célja az elége-
dett vendég. Ez a két szakma kéz a
kézben együtt kellene, hogy járjon,
és nem egymást kiszorítva, egymás
ellenségévé válni. 

G. Á.: Sajnos, azt tapasztalom, hogy a
fiatalabb kolléganők „bátran” belevág-
nak, hogy a legújabb kozmetikai, koz-
metológiai újdonságokat gyorstalpalón
„megtanulva”, a nem éppen a szakmai
kompetenciájuknak megfelelő eljáráso-
kat alkalmazzák. Engem megijeszt az a
„bátorság”, azaz inkább felelőtlenség,
amivel felvértezve szurkálják a vendé-
geiket, és teszik ezt mindaddig, amíg
nem okoznak valami nagy bajt. Sokszor
elgondolkozom, vajon miért is választ-
ják ezeket az eljárásokat? Az én vála-
szom: a profitorientáltság. Kis anyagi
befektetés, nagy haszonnal.
Dr. H. B.: Magamból kiindulva: minél
többet dolgozom, tapasztalok és ta-
nulok, annál óvatosabb vagyok.

Hallgasd meg élőben!

Veszélyes vállalások, vitatott eljárások a kozmetikában –

Kerekasztal-beszélgetés az Őszi Beauty szakkiállításon, október

utolsó hétvégéjén, a Lurdy Házban.
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Folyamatosan képzem magam itt-
hon és külföldön egyaránt. Tanulom
az új technikákat, eljárásokat. A ren-
geteg tudás csak még óvatosabbá
tesz. Óvatosan és körültekintően
dolgozom, és azon vagyok, hogy a
legnagyobb biztonság mellett végez-
zem a munkámat. Hiszen akkor is az

arc teljes egé-
szébe avatko-
zom bele, ami-
kor csak egy kis
területén dolgo-
zom. Harmoni-
zálok, stílust
adok, formálok,
kiemelek vagy
éppen finomí-
tok, simítok bi-
zonyos terüle-
teket. Óriási bi-
zalom a páciens
oldaláról, és ha-
talmas felelős-
ség a részemről.
És mivel nap

mint nap több ilyen beavatkozást
végzek el, rengeteg tapasztalatom
van. Így nem is lehet és nem is kell
megmagyarázni, hogy miért tudom
azt, hogy vannak bizonyos beavatko-
zások, amelyeket felelősségteljesen
csak adott szakembernek szabad el-
végeznie. Értem ezalatt, hogy én

sem fogok egy pattanásos bőrt ke-
zelni… És nem azért, mert nem tud-
nám megcsinálni, hiszen elvégez-
tem a kozmetikusiskolát, hanem
azért, mert ez nem az én szakterüle-
tem.

G. Á.: Mi lehetne egy előremutató kon-
szenzus?
Dr. H. B.: A legfontosabb az egyér-
telmű szabályozás lenne a kozmeti-
kai beavatkozások területén. Abban
persze biztos vagyok, hogy a szabá-
lyok betartását nehéz ellenőrizni. De
ha lehetne még több ilyen és ehhez
hasonló fórum, ahol találkozhat-
nánk forgalmazókkal, a vitatott szé-
pészeti eljárásokat alkalmazó koz-
metikusokkal, szélesebb körben in-
dulhatna el a párbeszéd, ahol megis-
merhetjük a másik oldal állás-
pontját. Ezeken a találkozókon be-
mutathatnánk és felhívhatnánk a
fentebb említett kozmetikusok fi-
gyelmét arra, hogy milyen veszélyes
vizeken eveznek… 

GÁSPÁR ÁGNES
Aranykoszorús kozmetikusmester. Kitüntetett
gyakorlati oktató. Hosszú évek óta részt vesz
a szakmunkás gyakorlati oktatásban és
vizsgáztatásban. A Beauty Forum Szakmai Díj
kuratóriumi tagja.

DR. HEGEDŰS BEÁTA
Esztétikai orvos
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ARCTISZTÍTÁS
és hatóanyag-bevitel 

21. SZÁZADI TECHNOLÓGIÁKKAL – A felhasználási lehetőségek széles tárházát
nyújtja kezelőjének az új professzionális bőrápoló rendszer, melynek arckezelő

készüléke rendkívül kíméletes bőr- és pórustisztításra, az elhalt hámsejtek, komedók
és bőrparaziták eltávolítására, a bőrlégzés és vérkeringés fokozására, a bőrtextúra
javítására, a mikrodermabráziós hámlasztó kezelésekre és magas hatékonyságú,

non-invazív hatóanyag-bevitelre alkalmas.

árom különböző technológia integrációja gon-
doskodik a tökéletesen tiszta, ragyogó és fiatalos
arcbőrről a Hydra Beauty készülékben:

1.  AquaClean hidrodermabráziós arctisztítás – hidro-
dermabrázió és mélyrétegű bőrtisztítás egyszerre.
A kezelőfej végére helyezhető forradalmian új tip
bentről kifelé, körsugaras alakban juttatja a különle-
ges összetételű AquaClean Solution oldatot a bőrre.
Így oldja fel a szennyeződéseket, az elhalt hámsejte-
ket, a faggyút és a komedót, majd a több fokozatban
állítható erősségű vákuum tökéletesen eltávolít min-
den felesleget. 

2.  LED-fényterápiával kiegészített elektroporáció – a
leghatékonyabb non-invazív hatóanyag-beviteli eljá-
rás. A készülékből kilépő elektromos hullámok meg-

változtatják a sejtek polaritását. Az egymás melletti
azonos pólusok eltávolodnak egymástó, és így közöt-
tük ideiglenes (ún. aquaporin) csatornák nyílnak,
amelyeken keresztül a hatóanyagok felszívódnak az
epidermiszben és mélyen a dermiszben.

3.  Gyémántfejes mikrodermabrázió gondoskodik a tö-
kéletes minőségű hámlasztásról és bőrtisztításról.
A kezelőfejre három különböző finomságú gyémánt-
tip helyezhető a felső, elhalt hámréteg mechanikus
módon történő eltávolításához. 

A Hydra Beauty gyártója a dél-koreai EunSung, a világ
egyik vezető orvos-esztétikai és kozmetikai berendezé-
seket előállító vállalata.  A most bemutatásra kerülő ke-
zelésen keresztül Ön is megbizonyosodhat az EunSung
Hydra Beauty hatékonyságáról. 

H
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A gépi kezelés megkezdése előtt ClinicCare Habzó Tisztító
Koncentrátummal megtisztítjuk az arcot a sminktől és a nap
során a bőrre került szennyeződésektől. Ez a készítmény
a klasszikus habzó tisztítókkal ellentétben minden bőrtípusra
használható, ezért kifejezetten jó választás a kozmetikusok
számára. Ezt követően elegendő csak egy ClinicCare
Hyaluronos Hidratáló Tonikkal eltávolítani a tisztítóhab
maradékát. Bőrradírt vagy bármilyen más peelinget nem
szükséges használni, hiszen ezt a lépést majd a készülékkel
végezzük el.

Az EunSung Hydra Beauty speciális hidrodermabráziós
kezelőfeje segítségével gyengéd savas oldatokat juttatunk
a bőrre. Ahogy ezek a koncentrátumok az arcra kerülnek,

azonnal kifejtik a hatásukat, a kezelőfejben lévő vákuum pedig
nyomban visszaszívja a már elhasznált oldatot, a feloldott
szennyeződéseket és az elhalt hámsejteket.  

1

A KEZELÉS LÉPÉSEI

2
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3

Bőrtípustól függően változik a kezelés időtartama és
a felhasznált koncentrátumok összetétele. Három kozmetikai
kezelőanyag van betöltve a gépbe, ebből az első kettőt
a tisztító kezelésekhez használjuk, a harmadikkal pedig
kényeztető, hidratáló kezelést végezhetünk az eljárás végén.
A Hydra Beauty saját gyári oldatai olyan kivételesek, hogy más
géptípusok használói is ezeket vásárolják a készülékükhöz.

5

A kezelést ClinicCare EGF Fátyolmaszk felhelyezésével
zárjuk. Nyugtató, anti-aging, pigmentrendellenességek elleni
és a legújabb, pórusösszehúzó ClinicCare maszk közül
választhatunk, a bőrtípustól és kezeléstől függően.
Valamennyi ClinicCare fátyolmaszk a megnevezéséből adódó
tulajdonsága mellett nagy mennyiségben tartalmaz hidratáló,
tápláló és bőrfiatalító hatóanyagot is. A maszk eltávolítása
után a tasakban és a bőrön maradó hatóanyaggal
átmasszírozhatjuk az arcot és a dekoltázst, így elbocsátó
krémre nincs is szükség, csak nap- és évszaktól függően
esetleg fényvédő krém felhelyezésére.

4

A kezelt terület intenzív tisztítását követően még
hatékonyabban tudunk problémaspecifikus kezeléseket
végezni. Ilyen például a most következő lépés, a hatóanyagok
bejuttatása a legeredményesebb non-invazív technológiával,
elektroporációval.

KOVÁCS PAULA
Bemutató kozmetikus,
a Center Kft. terméktanácsadója

BARACSI HAJNALKA
Bemutató kozmetikus,
a Center Kft. terméktanácsadója

Az EunSung Hydra Beauty professzionális bőrápoló rend-
szerrel a kezelési lehetőségek száma szinte végtelen. Vé-
gezhetünk vele csak mélytisztítást, használhatjuk egy-
mást követően két, de akár mind a három kezelőfejét
stb., így a pubertáskori problémás bőrtől egészen az an-
ti-aging kezelésekig, minden korosztály számára –
akár kúraszerűen is – rendkívül eredményes megoldást
nyújthatunk. 

Megrendelhető:  kbathory4@gmail.com   klara.tanarno@gmail.com
Megvásárolható az Őszi Beauty szakkiállításon a Beauty Forum magazin standjánál:

2019. október 25–26. Lurdy Ház

A Bőrtípusok a kozmetikai gyakorlatban című könyv
magában foglalja az alap-bőrtípusok jellemzését,

a különböző bőrtípusok
kialakulásának
megértését.
Különlegessége, hogy
a különböző bőrtípusokat
korok szerint
csoportosítottuk,
és aszerint adunk
gyakorlati
és kezelési ajánlatot.  

Kozmetikai diagnosztika
A képekkel illusztrált diagnosztikai könyv

az elméleti tananyag
gyakorlati oldalról
való megközelítése.
Kozmetikustanulók
és gyakorlati
szakemberek
számára egyaránt
hasznos olvasmány.  
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Hidratálás, regenerálás,

gyulladáscsökkentés oxigénterápiával
A SZÉPSÉG ÉS A FIATALSÁG MEGŐRZÉSE ÖRÖK EMBERI VÁGY – Ennek érdekében

minden kornak megvolt a maga „csodaszere”. Az orvostudomány rohamos
fejlődésével egyre inkább megismerjük a szervezetünk, köztük a bőrünk működését is.

Ezt a tudást használják fel a professzionális kozmetikumokat gyártó cégek
a kozmetikumok előállításához, újabb és újabb hatóanyagokat

emelve be a kínálati palettába.

inden bőr egyedi és egyéni
bőrápoló rendszert igé-
nyel. Azonban vannak
olyan hatóanyagok, amely-

re minden bőrnek szüksége van. 

Hidratáló hyaluronsav
Csakis a kellően hidratált bőr tud
egészségesen és fiatalosan működ-
ni, melyre az egyik legjobb megol-
dás a hyaluronsav használata. Ez
egy természetes, nagy molekulájú
szénhidrát, amely az ember összes
szövetében megtalálható. Az emberi
test hyaluronsav-tartalmának 9%-a
a bőrben raktározódik. Egyik erőssé-
ge, hogy azonnal és láthatóan kisi-
mítja a bőr szárazságából adódó fe-
lületi ráncokat, puhává és bársonyos
tapintásúvá téve azt. Emellett a bőr
szarusejtjeihez hozzákapcsolódva
fokozza annak vízmegtartó képessé-
gét, véd az öregedést okozó szabad-
gyökök ellen, gyulladáscsökkentő
hatású. A különböző molekuláris sú-
lyú hyaluronsav mikrokapszulákba
zárva mélyen bejut a bőrbe, ahol
gondoskodik a nedvességraktárak
optimális feltöltöttségéről, ezáltal a
bőr egész nap rugalmas és feszes
lesz. Azonban ezt folyamatosan pó-
tolni kell, mert a külsőleg bejutatott
hyaluronsav néhány nap alatt „felál-
dozza magát” és elbomlik, így az öre-
gedés egyértelmű jelei, a ráncok lát-
hatóvá válnak. 

Őssejtek bevetésen
Az elbomlás lassítására használjuk
az őssejteket. Azokat a sejteket ne-
vezzük őssejteknek, melyek a szüle-
tés pillanatában már megtalálha-
tóak a szervezetünkben, és egészen a
halálunkig osztódnak és működnek. 

Bőrünkben 3-féle őssejt talál-
ható: 
• A bazális sejtek, melyek a
hámréteget termelik, folyama-
tos osztódásukkal biztosítva
állandó szerkezetét. Ha a hám-
réteg vastagsága eltér a normá-
listól, akkor ebben az osztódás-
ban keletkezett zavar. 

• A melanocita-sejtek termelik
a melanint, amely meghatá-
rozza az egyének egyedi bőrszí-
nét. Feladata a bazális sejtek
sejtmagjának védelme az UV-
sugarak károsító hatása ellen. 
• Az irhában található fibro-
blasztok termelik azokat az
anyagokat, amelyek hidrolízi-
ses enzimatikus polimerizá-
cióval létrehozzák a rostállo-
mányt és azokat a mukopoli-
szacharidokat, amelyek a ko-
csonyás alapállományt építik
fel. Idetartozik a hyaluronsav
is.
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A növényi őssejtek nem épülnek be
a bőrbe, de jelenlétük ösztönzi a
bőr őssejtjeit a normál ütemű osz-
tódásra. Kutatások igazolták, hogy
azok a növényi őssejtek, amelyek
zord életkörülmények között élő nö-
vényekből származnak, serkentőb-
ben hatnak a bőr sejtjeinek működé-
sére. 
 Ilyen például a tengerparti iringó
őssejt, amely szűkös környezetben
növekszik. Több ezer év alatt külön-
leges védelmi mechanizmusokat
épített ki a kiszáradás és az UV-fény
károsító hatása ellen. Az impulzu-
sokon kívül magas a fehérje-, lipid-,
szénhidrát- és ásványianyag-tartal-
ma, amely javítja a bőr regeneráló-
dó képességét és erősíti a bőr szöve-
teit. 
 A barna algakivonat is ugyaneze-
ket a hatóanyagokat tartalmazva
megakadályozza a kollagén és az el-
asztikus rostok glikációját, egyen-
súlyt teremtve a rostok felépülése és
lebomlása között. Támogatja a bőr
nagyobb mennyiségű vízmegköté-
sét, így a hyaluronsav vízmegtartó
képességét is. 

Bőröregítő gyulladások
A dehidratáltság és a fénykároso-
dás mellett a folyamatos gyulladás
is felgyorsítja az öregedési folyama-
tokat. Azok a környezeti irritációk,

amelyek nap mint nap érik a bőrt, fo-
lyamatos védekezésre késztetik azt.
Ennek következménye: tágult haj-
szálerek, enyhe ödéma, égő és feszü-
lő érzés. A hőmérséklete is emelke-
dik, így a felszíni víz gyorsabban
párolog, hamar kialakul a felszíni
vízhiány, amely tovább erősíti a kel-
lemetlen szubjektív bőrérzetet.
A gyulladás miatt a bőrben lévő re-
ceptorok érzékenyebbé válnak, ki-
sebb ingerekre is hevesen reagálnak.
Ezért a gyulladáscsökkentés lénye-
ge a receptorok érzékenységének
helyreállítása. A fokozott vérkerin-
gés miatt jobb lesz a sejtek táp-
anyagellátása, amelynek következ-
ménye, hogy a sejtek gyorsabban
osztódnak, a szaruréteg felvastag-
szik, kikeményedik. Mivel genetikai-
lag kódolva van, hogy egy sejt
hányszor osztódik életünk során,
így a gyorsabb osztódás felgyorsítja
az öregedés látható jeleit. 
A gyulladásos folyamatok meg-
szüntetésére használjuk a Acetyl
Tetrapeptid-40 hatóanyagot, amely
visszaszorítja az interleukinek által
okozott irritált állapotot. Enyhe
fényvédő hatásának köszönhetően
az UV-fény okozta szabadgyök-ki-
alakulást is mérsékli. 
Az eszcin- és a szúrós csodabogyó-
kivonat együttes használatával erő-
södik a kapillárisok fala, ezzel hely-

reáll tágulási-szűkülési képessé-
gük. 
Ezeknek a hatóanyagoknak a bejut-
tatását gépek segítségével még in-
tenzívebbé tehetjük. Számomra leg-
jobban a TRD oxigénterápia vált be,
mely olyan non-invazív kozmetikai
eljárás, melynek során a bőr számá-
ra fontos hatóanyagokat megtisztí-
tott, nagy nyomású oxigénnel juttat-
juk be a bőr felszíne felől a mélyebb
rétegekbe. A hatóanyagok bejuttatá-
sa mellett a bőr működéséhez elen-
gedhetetlen O2 molekulák elősegítik,
hogy a bőr tökéletesen működjön.
Használata egész évben, minden
korosztály számára javallott. 

BALOGH HAJNALKA
Kozmetikusmester, szakoktató,

aromaterapeuta. Évek óta részt
vesz a kozmetikusok
alapképzésében,
vizsgáztatásában, emellett
továbbképzéseket is tart.
Holisztikus világszemlélete
a kozmetikájában is
érvényesül.
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flavonoidokat a harmin-
cas években fedezték fel,
akkoriban P-vitaminként
váltak ismertté.

A flavonoidok különféle másodlagos
növényi anyagok, nekik köszönhető
többek között a virágok színes kaval-
kádja. A növények birodalmában na-
gyon elterjedtek: egyaránt megtalál-
hatók a virágos növényekben, a mo-
hákban és a páfrányokban is. 

Pozitív hatásúak
a szervezetünkre
A flavonoidokhoz a növényi táplálé-
kok által jutunk hozzá, mivel sem
mi, sem az állatok szervezete nem
képes előállítani.
Ma már jócskán meghaladja a há-
romezret a felfedezett flavonoid-ve-
gyületek száma. Hat nagy alcsopor-
tot különböztetünk meg: chalkone,
flavone, flavonole, flavandiole, an-
tocianidin és kondenzált tannin.
Minden flavonoid-tartalmú növény
hozzájárul az egészségünk védelmé-
hez. A szervezetünkre számos tulaj-
donságuk kifejezetten kedvezően
hat: jók a gyulladásokra, irtják a bak-
tériumokat, elpusztítják a szabad-
gyököket, javítják a vérerek állapo-
tát.

Kozmetikai hatásuk
Az előbb felsoroltak miatt válnak
hasznossá a bioflavonoidokat tar-
talmazó kozmetikumok: felhasz-
náljuk gyulladáscsökkentésre, an-
tioxidáns hatásuk miatt azért, mert
a baktériumok elleni küzdelemben
is számíthatunk rájuk, valamint
azért, mert a keringési rendszerre
is erősítőleg hatnak.
Példának okáért, az a kozmetikum,
amelyik antioxidáns tulajdonságú
oligomer procianthocyanidint (OPC)
tartalmaz, az képes megvédeni a

bőrt a károsító szabadgyököktől,
valamint az idő előtti öregedéstől.
A bioflavonoidok közül a rutént
vagy a herperidint azért teszik a
bőrt ápoló készítményekbe, mert
pozitív hatással vannak az erek fa-
lára, s emiatt a couperozás bőrökön,
valamint a vénás érproblémáktól
szenvedőkön is segíteni tudnak.
Más flavonoidok, mint például az
izo-flavonok, növényi hormonként
ösztrogén hormonhoz hasonló tu-
lajdonságuk miatt váltak fontossá

számunkra. A tanninok (cseranya-
gok) összehúzó hatásuk miatt ke-
rülnek felhasználásra, hatásukra a
pórusok optikailag szűkebbé vál-
nak,és a verejtéktermelés is csökken. 

Bőrvédelem
A flavonoidokat bármilyen bőrtí-
pusra fel lehet használni. A velük
készült kozmetikumokat eredmé-
nyesen használhatják azok, akik a
bőröregedés ellen szeretnék felven-
ni a harcot, az aknés és a couperozi-

A

Óvó-védő flavonoidok
HATÓANYAG-ISMERET, 6. RÉSZ – Számos klasszikus hatóanyag nem hiányozhat egy kozmetikus

repertoárjából. Sorozatunkban Sarah White kozmetikus szakértő segítségével tekintjük át
a legfontosabb összetevőket és hatóanyagokat.
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sos bőrűek, valamint azok is, akiknek fényvédelemre van
szükségük. A flavonoidok kiválóan tolerálható és sokol-
dalúan felhasználható anyagokként ma nagyon kedvel-
tek. Annak ellenére, hogy még nem teljesen ismert vala-
mennyi hatásuk, és ezért további kutatások is szüksége-
sek – a bio-flavonoidok a professzionális kozmetikai
összetevők jelentős tagjaivá váltak.

Sorozatunk következő részének témája: Szalicilsav

SARAH WHITE
Nemzetközi trénerként tevékenykedik
a szépségiparban. A honlapján
a bőrápolás és a hatóanyagok aktuális kérdéseiről
nyújt tájékoztatást. 
www.iluqua.com 

A SOROZATBAN
EDDIG MEGJELENT:
2019/4: Bőrápoló vitaminok 
2019/5: Sokoldalú peptidek
2019/6: Ápoló ceramidok
2019/7-8: A nagy klasszikus: hyaluronsav
2019/9: Bőrregeneráló gyümölcssavak
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PLAZMAKEZELÉS – BŐRFIATALÍTÁS
– SZÍNES FÉNY

MINDENNAPI LEVEGŐNK … AZ OXIGÉN EGY KÖZISMERT FOGALOM – Azt viszont csak kevesen
tudják, hogy a semleges oxigént a sejtek nem tudják hasznosítani, mert ahhoz ionizált állapotban
kell lenniük az oxigénmolekuláknak. Az ionizációhoz viszont energia kell, amely a természetben

a rendelkezésünkre áll, de csak ideális körülmények között.  

PR
OM

ÓC
IÓ

S 
M

EG
JE

LE
N

ÉS

apjainkban sajnos ezek a
körülmények nagymérték-
ben leromlottak. Gondol-
junk a légszennyezettségre,

az elektroszmogra, arra, hogy napon-
ta hány órát töltünk zárt terekben… 
Az ideális az lenne, ha a levegő
minden cm3-ében 20 000 negatív
ion lenne. Ez viszont ma a budapesti
levegőben 50–100 ion/cm3; vidéken
pedig 300–400 ion/cm3. 
A nem rendszeresen szellőztetett
helyeken pedig 25–30 ion/cm3. 
A szervezetünk egy ideig kompen-
zál, aztán bekövetkeznek a legkülön-
bözőbb fajtájú idegi, fizikai, esztéti-
kai alulműködési problémák. 

Hol található ózondús,
iondús levegő?
Sajnos Magyarország földrajzilag
olyan fekvésű, ahol hiányoznak azok
a természeti adottságok, amelyek a
fokozott ózonképződéshez szüksé-
gesek és amelyek természetes mó-
don fokozzák a negatív ionok szá-
mát. Ez az ideális közeg a magas
hegységekben, a tengerparton vagy
vízesések közelében található.  

Az oxigénionok
hiánytünetei 
A hétköznapok során talán csak ál-
matlanság, idegesség, gyakori fejfá-
jás, allergiára való hajlam észlelhető,
de a kozmetikában a kozmetikus
szembesül a vendég bőrének ápolá-
sa során az energetikai folyamatok
nem kielégítő működésével is –
számtalan bőrprobléma oka ebben

rejlik. Az ilyen fajsúlyos problémán
azok az anti-aging kezelések segíte-
nek, amelyek fókuszában a kolla-
génszintézis zavarának megszünte-
tése és javítása áll.

Kell az oxigénion!
A Weyergans High Care Ag. Dermio
Care® Facial készülék búrája alatt
előállított plazma révén hármas ha-
tás éri a vendéget. 
 Az orvosi tisztaságú levegő belé-
legzésével nagyon hatékony im-
munerősítés érhető el. A belélegzett
ionizált levegő hatásából minden
sejtünk profitál. 

 Az arc és a dekoltázs területén is
elnyelődnek a negatív ionok. Ennek
eredményeként beindul a termé-
szetes méregtelenítés, bőrfeszesí-
tés.
 A vendég ezalatt az idő alatt telje-
sen relaxált állapotban pihen. Nincs
kellemetlen érzés, nincs mellékha-
tás, csak eredmény és elégedett ven-
dég. 

A plazma és a színes
fény kombinációja:
Oxigén-és fényterápia
Az új anti-aging eljárás a kvantum-
fizika ismeretein alapul. A negatív

N
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ionokat (plazmát) a környezeti leve-
gőből állítja elő a Dermio Care® Faci-
al Plus készülék. Az energiát a spe-
ciális anyagból készült búrába juttat-
ja, itt kombinálódik a fényterápiával.
Az indikációtól függően kék, zöld,
piros fény áll rendelkezésre. Egy-
idejűleg két dolog valósul meg: lát-
ható bőrfiatalítás és teljes pihenés
(stresszoldás). 
Az oxigénionokkal végzett arc- és
testkezelések pozitív hatása mindig
bekövetkezik. Gyorsan hat, látható
eredménye van a bőrfiatalításban,
jótékony az egészségünkre. Egy igazi
„kincs”, amelyet a kozmetikát felke-
reső, természetes módszerekre vá-
gyó vendégeinkkel megoszthatunk.

A speciális oxigénion-terápia ösz-
szekapcsolása a fényterápiával ki-
bővíti a kezelési lehetőségeket, és
valamennyi kozmetikai eljárás ha-
tását fokozza:
  Vörös fény: 
–   fokozza a kollagénképződést;
–   bőrfiatalító hatású.
  Kék fény:
–   gyulladáscsökkentő és
–   antiszeptikus, antibakteriális
    hatású,
–   pórusösszehúzó,
    vérzéscsillapító,
–   csökkenti a faggyútermelődést,
–   immunerősítő.
  Zöld fény:
–   salaktalanító és
–   antibakteriális hatású,
–   stresszoldó,
–   immunerősítő,
–   izom- és csontépítés-erősítő
    hatású.

ELŐNYEI:
• könnyű használat,
• nincs ellenjavallat,
• beépíthető minden arc-

kezelésbe, és kombinálható
testkezeléssel is,

• teljesen automatizált
kezelőprogramok
(cuperosis/rozácea, energe-
tizáló/frissítő, fejfájás/asztma,
anti-aging kezelés),

• segíti a regenerálódást,
• ajánljuk holisztikus szemléletre

orientált üzletek számára.

Bővebb információ az eljárásról

és a kezelések eredményéről: 

nagyker@high-care.hu
Telefon: +36 46 555 215
+36 20 362 9487
https://oxigenion.hu 

https://megszepitunk2018.highcare.hu 

https://highcare.hu

E/B2 stand
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TÜNETI KEZELÉS
és OKI TERÁPIA

HA RENDELLENESSÉG JELENIK MEG ÉLETÜNKBEN, TERMÉSZETES, HOGY ELSŐKÉNT
A TÜNETI KEZELÉSRE FÓKUSZÁLUNK – Hisz a tüneti kezelések gyorsak és időlegesen

megoldást is nyújthatnak. Akkor kezeljük azonban okosan a helyzeteket, ha a tüneti kezelés
mellett a kiváltó okokat is felderítjük és orvosoljuk, mert hosszú távon káros,

ha a figyelmünket csak a tűzoltásra fordítjuk. 

anapság sokan a tüneti
kezelések mesterei – sok-
szor fel sem merül az oki
terápia. Miért lehet ez?

A felgyorsult életmód és az eltoló-
dott értékrendek miatt legtöbben a
szükségletek helyett az igények
kielégítését helyezik előtérbe. Ez
nagyban megnehezíti a szépség-
szakmában dolgozók munkáját.
Szerencsére ma már egyre többen
felismerik, hogy tartós eredményt a
problémákat kiváltó okok felderí-
tésével és elengedésével érhetnek
el. Így egyre sikeresebbek azok a kol-
légák, akik az arany középút elvét
képviselik, és mesterei a tüneti keze-
lésnek, tele vannak jó tippekkel és
mégis hosszú távon oki kezelést
nyújtanak, a szakértelemre, a haté-
konyságra és a valódi probléma-
megoldásra helyezik a hangsúlyt.

Divatos gépi kezelések
A holisztikus szemlélet elve, hogy
olyan gépeket alkalmazzunk, me-
lyek jótékonyak és kiegészítik a
manuálterápiát, de nincs semmi-
lyen egészségkárosító hatásuk. Így
előnyben részesül az elektroporá-
ciós mezoterápia, a soft laser és a
valódi plazmakezelések, de kerüli a
rádiófrekvenciát és az erős hőhatást
sugárzó kozmetikai eszközöket.
A gépek helyes használata ezen
esetekben nagymértékben függ a

pillanatnyi bőrállapottól, így minden
esetben személyre szabott a kezelés.

A molekuláris kozmetika 
A sejtszinten ható hightech ható-
anyagok ma már képesek bejutni a
sejtmag szintjére, ott DNS-szinten
programozni vagy akár receptorális
szinten szabályozni az enzimatikus
folyamatokat. Mindez hatalmas tu-
dományos eredmény, és általuk
kiváló bőrépítést, bőrfiatalítás érhe-
tünk el, mégis a gyakorlatban nagy
veszélyeket rejthet, ezért nagy a
felelőssége a kozmetikusnak, ter-
apeutának. A molekuláris ható-
anyagok kizárólag vegyszermente-
sen, tiszta vivőanyagok alkalma-
zásával juttathatóak be, hogy ne
okozzanak mérgezést a szerve-
zetben. A legveszélyesebbek a szin-
tetikus vegyszereket tartalmazó il-
latosítók, kémiai fényvédők és a
szintetikus tartósítószerek lehetnek.
Tapasztalatunk szerint a legtöbb fo-
tokárosodásnak ezek  a kiváltói. A
folyamatot erősíti, hogy egyre több
kozmetikum liposzómákat tartal-
maz, ezáltal, amennyiben valami-
lyen káros anyaggal szennyezett
lenne, tovább fokozhatja a mély
rétegek mérgezettségét. 

A manuális érték
Egyre keresettebbek azok a keze-
lések, ahol a terapeuta keze és a

kezéből, a teljes lényéből sugárzó
gyógyító bioenergia egészíti ki a
modern gépi kezeléseket. A test –
lélek – szellem egysége épp ezt jelen-
ti. Nyújtsunk hiteles, valódi szolgál-
tatást, amiben a profitérdek, az em-
beri kapcsolatok és a szakma
tisztelete egyensúlyban van. Ekkor
képes a terapeuta építő, támogató
és gyógyító kezeléseket végezni.

Holisztikus kezelés
A holisztikus megközelítés a tel-
jességre fókuszált megoldásokat
keresi. Szakmai szempontból ez ad-
ja a komplexitását munkánknak.
Egyszerre fontos a
 fizikai szint, ahol a legjobb
hatóanyagokkal, a legjobb mód-
szerekkel igyekszünk szolgáltatást
nyújtani, a
 lelki szint, hogy mindezt szeretet-
tel, lelkesedéssel végezzük, és a
 szellemi szint, hogy nyitottak
legyünk a folyamatos fejlődésre.
Ez a hétköznapokban nagy áldássá
válik, mert a felmerülő szakmai fe-
ladatokat könnyedén megoldjuk. 

M

DR. HÁZI EDINA
Gyógyszerész, hightech
kozmetikumfejlesztő,
a DRHAZI bőrmegújítás
és bio arcplasztika kidolgozója.
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Szépít, lazít, fiatalít 
AZ ARCMASSZÁZSBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK – A test szöveteinek és izmainak kézi vagy gépi
megdolgozása, azaz masszázsa minden kozmetika legnépszerűbb szolgáltatásai közé tartozik,

testre és lélekre gyakorolt jótékony hatásainak köszönhetően. 

ki tapasztalta már, milyen
egy professzionális ma-
nuális technikákon alapu-
ló arcmasszázs, az ponto-

san tudja, hogy milyen sokrétű an-
nak hatása. Maga a kozmetikus keze
közvetíti az érintés pihentető élmé-
nyét.

Test–lélek–szellem
A masszázs olyan egyedi, személy-
re szabható mozdulatsorozat, amely-
nek élményét elsősorban komple-
xitása biztosítja:
 Szellemi nyugtató hatását az álta-
la kifejtett, váltakozó erősségű nyo-
másintenzitás és a kéz melege
együttesen adja. Az érintéssorozat

olyan ingereket közvetít, amelyek
stimulálják vagy ellazítják az ideg-
rendszert, segítve ezáltal a túlter-
helt, stressz által megviselt agyi
működés harmonizálását. Az ella-
zult idegek képesek ezt az állapotot
továbbítani a többi testrész felé, még
tovább fokozva a pihentető élményt.
A masszázs jótékony hatással van
továbbá az idegvégződések érzé-
kenységére is, ezért annak fájdalom-
csillapító hatása sem elhanyagolha-
tó. Az agy megkönnyebbül, friss lesz
és kipihent.
 Fizikai hatása jól ismert: a masz-
százsmozdulatok erőssége hőt fej-
leszt, a mechanikai ingerekkel
együtt stimulálja a vér- és nyirokke-

ringést, gyorsítva ezzel az anyag-
cserét és a bőr oxigénellátottságát,
segítve a tisztulási folyamatokat.
Ennek következtében felgyorsul a
salaktalanítás, javul a bőrlégzés, a
fokozott nyirokelvezetésnek kö-
szönhetően csökkennek a szem
alatti karikák, a fakó tónusú bőr élet-
telivé válik. 
A mozdulatok megfelelő irányú kivi-
telezése segít megelőzni a mélyebb
ráncok kialakulását, a finom mimi-
kai törések eltűnnek. Az izmok is-
mét tónusba kerülnek, megemel-
kednek a vonalak, élesednek a kon-
túrok, az arc visszanyeri fiatalos
külsejét. A mozdulatok stimulálják
a kollagén- és az elasztinrostok ter-
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melését a bőr mélyebb rétegeiben is,
mely az anti-aging kezelések alapja. 
 Mindezek mellett a manuális
masszázsok egyik legfontosabb po-
zitívuma annak lelki folyamataink-
ra gyakorolt harmonizáló hatása.
Az arc megfelelő pontjainak érintése
a stressz oldásán keresztül képes
enyhíteni a lelki görcsöket – lassul a
légzés, nyugodt, relaxált állapot jön
létre, megteremtve ezzel a valódi,
teljes ellazulás élményét.
Nem csoda hát, hogy vendégeink ra-
gaszkodnak az általunk nyújtott
kényeztetéshez. Minden kozmeti-
kus ki tudja fejleszteni azt a kombi-
nációt, amely valódi rituálévá emeli
a kéz által közvetített masszázst, an-
nak minden egyéb körülményével
együtt: az illatok, a megfelelő zene, a
harmonikus atmoszféra megterem-
tése mind-mind hozzáad valamit a
kényeztető luxus érzéséhez. Ami
miatt minden vendég érzi, hogy itt
és most csak róla szól minden, mert
megadjuk nekik a teljes figyelmet és
szaktudásunk legjavát.

Masszázsfajták
Nagyon sok különböző masszázsfaj-
ta alakult ki az idők folyamán. 
Ezen belül is minden kozmetikus-
nak és iskolának megvan a maga jel-
legzetes, egyedül őt fémjelző stílusa.

Az alapok nagy vonalakban a követ-
kező masszázstípusok közül kerül-
nek ki:
 Klasszikus kozmetikai iskola-
masszázs: alapja a simító, mélysi-
mító, gyúró, ütögető mozdulatok
kombinációja.
 Svédmasszázs: alapja az izmok
intenzív átdolgozása, a mélyizomzat
vérellátásának fokozása, az arc fiata-
lítása. Az izmok feszülésének oldása
eredményezi a ráncok csökkenését,
az anti-aging technikák egyik bázi-
sát adva ezzel. A nyaki területek
masszírozásával oldhatóak azok az
izomfeszülések is, amelyek a megfe-
lelő kezelés nélkül szédülés, fejfájás
kialakulásához vezethetnek.
 Nyirokmasszázs vagy drenázs:
spirális, körkörös és pumpáló moz-
dulatokkal végzett finom masszázs,
melynek elsődleges célja a nyirokke-
ringés stimulálása, a salaktalanító
folyamatok beindítása és az anyag-
csere fokozása.
 Shiatsu: pontszerű, főleg aku-
preszszúrás mozdulatokon alapuló
masszázstechnika, melynek célja az
arc vérellátásának fokozása mellett
az idegkilépési pontok és az azokat
összekötő idegpályák stimulálásával
az idegrendszer harmonizálása, a
test öngyógyító folyamatainak bein-
dítása és a prevenció.

 Ayurvédikus masszázs: meleg
olajokkal végzett, ősi indiai hagyo-
mányokat követő masszázs, változó
erősségű nyomással és mozdulatok-
kal. Célja a test szélsőséges működé-
sének harmonizálása, az egészség-
érzet elérése és fokozása.
Bármelyik masszázst választjuk is,
fontos, hogy munka közben ne
húzzuk vagy feszítsük a bőrt, ezért
van szükség olyan krémekre, ola-
jokra, amelyekkel akadálytalanul
dolgozhatunk, kellemetlen érzetek
keltése nélkül. A hatást fokozhat-
juk, ha ható- vagy illatanyagokban
gazdag masszázskrémeket alkal-
mazunk, mindig az adott terápiához
választva meg anyagainkat.
Legyen bár célunk a vendégünk ké-
nyeztetése, egy adott bőrprobléma
kezelése vagy az öregedési folyama-
tok késleltetése, minden helyzetre
válasz lehet a jól megválasztott
masszázs, amely megfelelő otthoni
ápolási rutinnal kiegészítve, min-
denki számára hosszú távon bizto-
síthatja a testi-lelki jóllétet. 

GÁL ESZTER
kozmetikus, a Maria Galland
márka magyarországi trénere.
A professzionális
hatóanyagokkal végzett,
természetes, manuális
technikákra épülő módszerek
elkötelezett híve. 







ENERGIAFELTÖLTÉS
PLAZMÁVAL ÉS FÉNYTERÁPIÁVAL

Bőrproblémák kezelése
(pl. aknés bőr, 
pikkelysömör)

 Mellékhatások nélkül, gyors és látványos eredmény!
 100%-ban természetes.
 Automatizált, rövid kezelési idő.

 Gyors megtérülés.

 Német minőség.

Regeneráció
(immunrendszer, 

izom- és szövetsejtek)

Kollagéntermelődés
stimulálása
(bőrfeszesség,

bőrfeszesség-javulás)

MOST ÉRDEKLŐDJÖN A KEDVEZŐ VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEKRŐL! 

KÉRJE AJÁNLATUNKAT! 

nagyker@high-care.hu
Telefon: +36 46 555 215, +36 20 362 9487
www.highcare.hu   www.oxigenion.hu

www.highcarekozmetikuskepzes.hu

ELŐNYEI:

E/B2 stand
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HATÓANYAG-BEVITEL  

EunSung Hyper Jet • 21. századi technológia 21. századi
kozmetikusoknak. Az EunSung forradalmian új arc-
kezelő berendezése mikrovibrációs stimulálással
juttatja a hatóanyagokat az arcbőr mélyebb rétegeibe.
A mikrotippek a bőr felületén mikroperforációkat
hoznak létre, az aktív összetevők így jutnak át a bőrön
és fejtik ki jótékony hatásukat. Biztonságos és hatékony
minimál-invazív eljárás, kitűnő választás a meg-
vastagodott, száraz, megereszkedett bőr kezelésére és
a finom vonalak, tág pórusok javítására. A fejbőr is
kezelhető vele.
www.kozmetikaigep.hu

2 TRENDI FÜLBEVALÓK  
Studex®•  A 2019-es trendet a korall árnyalataihoz
passzoló fülbevalók jelentik. Ilyenek a piros, a narancs-
sárga vagy az aranyszínű ékszerek, például rubinttal
díszítve. A cirkónia kő sárga arannyal vagy a kék
árnyalatai, például az akvamarin vagy a zafír szín, ami
a trópusi nyarat, az óceán színeit képviseli, tökéletesen
kiegészíti öltözékünket. 
www.fullyukasztas.info 

3 MICELLÁS TISZTÍTÓ
LEVENDULAVIRÁGGAL  

MontOlympe • Az új hidratáló, tisztító és sminkeltávolító
arctisztító hatékonyan távolítja el a sminket, még a
vízállót is, és nem hagy maga után olajos réteget,
fenntartja a bőr természetes pH-értékét és nyugtatja a
gyulladásokat. Kényeztesd vendégedet a mediterrán
szellő simogató ölelésével, a MontOlympe levendula
virágos Micellás vizet használva, amely revitalizál és
felfrissít a nap bármely szakában. Használatával a bőr
tiszta, feszes és kellemes tapintású lesz. 
www.montolympekozmetikumok.hu

4 PRECÍZ, TERMÉSZETES
HATÁSÚ VONALAK  

NPM • Idén ősszel a Méhn Tünde PMU Art International
School bemutatja az NPM Oron 58S sminktetováló
gépet. Kézi egysége tökéletes súlyponttal rendelkezik,
kivételes stabilitása egyenes vonalak húzását teszi
lehetővé, elképesztő pontossággal. Kialakításának
köszönhetően nem roncsolja a bőrt, a tetoválás utáni
duzzanat és pirosság minimális. Nincs oldalirányú
rezgés, így tökéletesen vékony, természetes hatású
szálak és kontúrok készíthetők vele. De ez még nem
minden, hiszen az Őszi Beauty-kiállítás ideje alatt akár
meg is nyerheted ezt a csúcskategóriás sminktetováló
készüléket!
https://webshop.pmuartschool.com

1

2

3

BEAUTY
KIÁLLÍTÁS
ÚJDONSÁG

4

E/A4 stand

3/D2 stand

3/E4 stand

E/A1+E/B1
stand





www.beauty-forum.hu   2019/1038

BEAUTY & CAREBEAUTY & CARE

C-VITAMIN – AZ ARCÁPOLÁS
ÚJ SZUPERSZTÁRJA

A C-VITAMIN OPTIMÁLIS MENNYISÉGŰ BEVITELE A BŐRÜNK HARMONIKUS MŰKÖDÉSE MIATT
IS KULCSFONTOSSÁGÚ, nemcsak az immunrendszerünk egészsége miatt elengedhetetlen.

Ahhoz, hogy a káros környezeti hatásoknak kitett bőr mindig üdén ragyoghasson, szüksége van
a C-vitamin nyújtotta táplálásra. 

vízben oldódó C-vita-
mint sok esetben a
fáradt bőr felfrissíté-
sének céljából alkal-

mazzák a kozmetikumokban.
Ennek alapja, hogy elősegíti a
bőrsejtek megújulását, amelyek
a különböző külső hatások (pl.
káros UV-sugárzás, környezeti
mérgek) következtében káro-
sodhatnak.

Bőrfiatalító C-vitamin
A bőr öregedése esetében már
nemcsak a bőr fáradtságáról
van szó, hanem arról is, hogy az
évek múlásával csökken a kolla-
géntermelés, ez pedig ráncok-
hoz és a bőr megereszkedésé-
hez vezet. Ezt csak úgy tudjuk
mérsékelni, ha serkentjük a
kollagénfehérje termelődését,
ezáltal növelve a bőr rugalmas-
ságát és feszességét.
A bőr eleve tartalmaz C-vita-
mint – a kollagéntermelő fib-
roblaszt sejtek normál működé-
séhez ez szükséges is. A pótlás-
sal támogatjuk bőrünk kolla-
géntermelődését. Ezért olyan
értékes anti-aging hatóanyag a
C-vitamin.  

Fényvédő C-vitamin 
Az UV-sugárzás hatására a bőrben
szabadgyökök keletkeznek. A C-vi-
tamin a szabadgyököket megkötő,
antioxidáns hatása révén fokozza a
fényvédők hatékonyságát. 

A gyakorlatban mindez azt jelenti,
hogy ha C-vitamint is tartalmazó
nappali arckrémet használunk, az
fokozza a fényvédelmet, segít kivé-
deni a káros napsugárzás okozta
bőrkárosodást. A napsugárzás hatá-
sára sajnos barna színű, zavaró pig-
mentfoltokat is könnyedén begyűjt-
hetünk. Ezeket utólag eltüntetni,

halványítani már nem könnyű fel-
adat, jobb megelőzni – ez újabb érv a
C-vitamin használata mellett a bőr-
ápolásban.

Egy lépéssel a ráncok előtt,
C-vitaminnal
A C-vitamint (vagy annak olyan szár-
mazékait, mint az APPS) tartalmazó
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kozmetikumok rendszeres használatával már néhány hét
elteltével csökkenhetnek a ráncok, és újra üdévé válhat az
arc. Emellett a hétköznapok kihívásai is kevésbé lesznek
megterhelőek a bőrszövetek számára. 

A C-vitamin egy
igazán multifunkcionális összetevő

• Fokozza a kollagén termelődését, ezáltal feszesí-
ti az arcbőrt és gátolja a melanin képződését, így
hatásos az öregségi foltok ellen is. 

• Csökkenti a gyulladást és az irritációt.
• Halványítja a pattanások után maradó pirosas-

barnás foltokat azáltal, hogy erősíti a bőr termé-
szetes megújulási folyamatát. 

• Segítségével a bőr rugalmasabb és tónusosabb
lesz.

• Alkalmazása bizonyítottan hatásos azoknál a
kozmetikai kezeléseknél, amelyek elsődleges cél-
ja leküzdeni az arcbőr öregedésének jeleit. 

Ha igazán látványos és azonnali eredményt szeretnél, ak-
kor a Helia-D Professional C-vitaminos Lifting termék-
családot javasoljuk!

Helia-D Professional
C-vitaminos Lifting termékcsalád
Egyedülálló, azonnali és hosszú távú feszesítő és lifting ha-
tású: olyan hatóanyagokat és hatóanyagkomplexet tartal-
maz, melyekkel együttesen érjük el a kívánt hatást. Meg-
emeli a vonásokat, a bőr láthatóan fiatalabbnak tűnik.
A termékekben levő C-vitamin-származék (APPS) olyan
antioxidáns, mely egyrészt megakadályozza a szabadgyö-
kök okozta sejtkárosodást, másrészt lelassítja a sejtörege-
dést, emellett védi a bőrt a káros UVB-sugaraktól, illetve a
környezeti mérgektől. Bizonyítottan fiatalító, ráncsimító,
ráncfeltöltő és kollagénszintézist növelő hatású. Három-
szintű simító hatása: tisztítás, stimuláció, újjáépítés. 

A termékek megvásárolhatók a mintaboltban, a web-
shopon és az Őszi Beauty kiállításon, a Helia-D Professi-
onal standjánál!

E/C1 stand

BUDAI MINTABOLT 
1036 Budapest,
Pacsirtamező utca 11/A.
+36 30 177 81 05

PESTI MINTABOLT 
1054 Budapest,
Báthory u. 5.
+36 30 682 56 76

www.heliadszalon.hu
Webshop: www.heliadprofessional.hu 
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AJAKÁPOLÁS
NEM ARRA KELL TÖREKEDNI, AMI ELÉRHETETLEN: az Angelina Jolie-féle szájforma

csak keveseknek adatott meg, ugyanakkor mindenkinek lehetnének ápoltak és simák az ajkai.
Az alábbiakban ehhez nyújtunk ötleteket.

ltalában a negyvenedik
életév körül kezdődik el a
száj környéki terület elfá-
radása. Ettől kezdve az ér-

zékeny ajkak kollagénrostjainak ál-
lománya évente 1%-kal csökken. Az
ajkak egyre vékonyabbá válnak, fo-
kozatosan elveszítik feszességüket.
Később a kontúrok elcsúsznak, a fel-
ső ajak megnyúlik, az ajkak színe ki-
fakul, s mindezek hatására véko-
nyabbnak tűnik. E nemkívánatos tü-
netek megjelenését rendszeres ápo-
lással, arctornával, a keringés fel-
pezsdítésével valamennyire ki lehet
tolni.

Az ideális ápolás
A kevéssé védett, érzékeny, vékony
ajakbőr leginkább télen sérül. A ke-
zeléseknél szánjunk pluszfigyelmet
erre a területre, és ismertessük meg
a vendégeinket az otthoni teendők-
kel is. A bőr ezen a területen legfő-
képpen zsírt igényel, ugyanakkor a
hidratálást sem szabad teljesen el-
hanyagolni. A megfelelő zsír simán
tartja az ajkak bőrét, csökkenti a
nedvesség elpárolgását, védve így a
hidratáltságát, emellett valamennyi-
re kitölti, kisimítja az apróbb baráz-
dákat. Az idősebb vendégeknél meg-
felelő bőrápoló készítményekkel se-
gíteni lehet a kollagén- és hyaluron-
szintézist, a hidratációt, ezáltal az
ajkak fiatalosabbá válhatnak.
A függőleges ajakráncocskák mély-
sége mikrodermabrázió, valamint
kollagén- és hyaluronsavas kezelé-
sek hatására csökkenthető. A ter-
mészetes fényvédelem ezen a terü-
leten teljesen hiányzik, ezért mind

az idősebbeknél, mind a fiataloknál
15 faktoros fényvédelmet biztosító
készítmények használata javasolha-
tó.

Divatos ajakstiftek
A zsíros stiftek igen kedveltek, an-
nak ellenére, hogy jellemzően egé-
szen kevés ápoló hatású anyag van
bennük. Egyes gyártók alapanyaga
ásványi olajból készült paraffin, má-
soknál mesterséges zsírok szolgál-
nak alapul. Sajnos ezek az anyagok
filmképző hatásuk miatt teljesen le-
zárják a bőrt. Vannak szilikont tartal-
mazó ajakápolók is. Az ilyen összeál-
lítású stiftekből általában a legfonto-
sabb összetevők hiányoznak: a való-
ban zsírozó anyag, a nedvesség és a
vitaminok. 

Térfogatnövelők
Egyes ajakápoló készítmények olyan
anyagokat tartalmaznak, például

szilíciumot, hyaluronsavat, amelyek
a bőrt simává, feszesebbé teszik, és
egyúttal hidratálják. Ezenkívül elő-
segítik a sejtek regenerációját, feltöl-
tik az apró réseket (például az ásvá-
nyi színanyagok). Ezek az ajkak ned-
vességszükségletét is javítják. Egyes
készítmények térfogatnövelő hatá-
suk révén képesek enyhíteni a rán-
cokon, de komolyabb eredményre
körülbelül egy hónapos használat
után lehet számítani. Érdemes ott-
honi ápolásnál is használni az ilyen
készítményeket. A növényi „liftek”
hyaluronsavval és töltőanyagokkal
csökkentik a ráncokat, biztosítják a
hidratációt. Csupán pár cseppet kell
gyengéden belapogatni belőlük a
bőrbe és máris fiatalosabbnak lát-
szik. 

Rúzsok bevetésen
A jó rúzsoknál a kontúrélesség és a
megfelelő lágyság (ne törjön el gyor-
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san) ugyanolyan fontos, mint a szín
eredetisége és az, hogy ne kenődjön
el gyorsan, valamint, hogy ne vonjon
el vizet a bőrből. Minden második
nő használ rúzst vagy szájceruzát
ahhoz, hogy az ajkak vonalának
hiányosságait korrigálja, vagy hogy
a lehető legjobb formát hozza ki be-
lőle. Egyes rúzsokkal tömörebbé vál-
toztathatók az ajkak, és eltüntethe-
tők a ráncocskák azáltal, hogy össze-
tevői között a bőrt felduzzasztó
anyag és hyaluron-töltőanyag is
megtalálható.
A rúzsokon belül találhatunk zsír-
alapú és tapadó anyagú stifteket.
A tapadás a rúzsban feloldott szín-
anyagoknak köszönhető, amelyeket
a bőr felső rétege beszív, ezáltal az
megfestődik. Minél kevesebb fehér
pigment található a rúzsban, annál
természetesebb a színhatás. A szín-
árnyalatokat pigmentszemcsékkel,
a gyöngyházfényt halpikkely-össze-
tevőkkel érik el. Napjainkban na-
gyon kedveltek a folyékony ajakszí-
nezők, amelyek kiszerelésükben
igen hasonlítanak a concealerek-
hez.
A rúzsokat esténként zsíros krém-
mel alaposan el kell távolítani. A
csókálló fajtákat egy speciális törlő-

vel vagy sminklemosó folyadékkal
törölhetjük le. Egyes rúzsok olajokat,
viaszokat, ajakfényt, csillámporokat,
szilikont (nem természetes anya-
gokból) és töltőanyagokat vagy ha-
tásfokozó festékanyagokat (effekt-
pigmentek) tartalmazhatnak, ame-
lyek matt, gyöngyházfényű vagy szi-
várványos hatást váltanak ki. Világos
vagy sötét színnel lehet az egyenet-
lenségeket kiegyenlíteni, illetve el-
tüntetni. Bevált szabály: a világos
szín kiemeli a vékonyabb ajkat, a
sötét pedig háttérbe szorítja. 

Szájfények 
A szájfénnyel optikailag korrigálni
lehet a vékony ajkakon. Én például
két világos színes pontot – leginkább
fehér csillogó púdert vagy fényes
krémet kenek az alsó és a felső ajak-
ra. Ezáltal plasztikus hatásúvá vál-
nak, mintha megnőtt volna a volu-
menük. Tipp: ha jégkockákkal végig-
simítjuk a frissen sminkelt ajkakat,
tartósabb lesz a hatás.

Szájceruza
Az ajkak megformálásához hasz-
náljuk őket. Kaphatóak bőrápoló
anyagok is, például méhviaszt is tar-
talmazóak, ezek  a ráncocskák tom-

pítására is alkalmasak (pl. a magné-
ziumkristályt tartalmazók), és meg-
akadályozzák a rúzs kontúron túli
kifolyását. Akik különösen plaszti-
kus ajkakat szeretnének, azok a tel-
jes felületre is felhasználhatják.
A fény és az ápoltság zsíros krémmel
biztosítható.

Néhány trükk
Az aprócska ráncocskákat concea-
ler vagy korrektor-stiftekkel opti-
kailag el lehet tüntetni:  a hatóanya-
got, a termék anyagát az ujjainkkal
finoman a ráncocskákba lapogatjuk.
Ezt követően világos púdert viszünk
fel, és megrajzoljuk az ajkak kontúr-
ját. Mélyebb ráncok esetén nagyvo-
nalúan alkalmazzuk a száj körül a
fehér színű korrektort, amit az arc-
hoz használt alapozóval tompítha-
tunk. Az ajak kontúrjának kis hibáit
szintén korrektorral javíthatjuk,
majd szájceruzával rajzoljuk meg a
kívánt formát. 

CHRISTIANE LASZIG
Kozmetikus, sminkes
szakújságíró, tévé- és
filmprodukciók munkatársa;
sminkes oktató.
Fő szakterülete a teljes embert
figyelembe vevő kozmetika,
az anti-aging és a make-up.

E/A7a+E/A8
stand
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ALISSA BEAUTÉ LIFTING CREAM EYE & LIP
Biotechnológiával készült, naturális, lifting hatású, tápláló krém,
amelyet kifejezetten a száj és a szem körüli területre
fejlesztettek ki. Csökkenti a ráncokat, regenerálja és feszesíti

a bőrt, lassítja az öregedés folyamatát.
Használatát 40 év felett érdemes elkezdeni.
Aktív összetevői a sheavaj, olíva- és
mandulaolaj, rizs- és szójaprotein.
www.alissa.hu
Kiszerelés: 30 ml
Ajánlott lakossági bruttó ár: 14 000 Ft

Fókuszban az ajakápolók
BABOR LIP BALM
A Babor Essential Care termékcsaládjába tartozó Lip Balm
a benne lévő, különös gonddal összeválogatott
természetes olajokkal és viasszal ápolja az ajkakat,
puhává és kellően hidratálttá teszi azt. Az Aloe vera,

sheavaj, méhviasz és glicerin kombinációja
nyújtja a megfelelő törődést és
gondoskodást a kicserepesedett ajkak
számára. 
www.kalcsu.hu
Kiszerelés: 5 g
Bruttó lakossági ár: 3 750 Ft

MARIA GALLAND N°528-10 VOLUMENNÖVELŐ
AJAKÁPOLÓ HYALURONNAL

Már az első használat után puhává, rugalmassá
varázsolja az ajkakat. A-, C- és E vitamin-tartalma
javítja a bőr textúráját és rugalmasságát, a benne
található hyaluron-mikrogyöngyöknek köszönhetően
hosszantartóan hidratáltabbá, dúsabbá és teltebbé
változtatja az ajkakat.
www.kalcsu.hu 
Kiszerelés: 8,5 ml
Bruttó lakossági ár: 8 850 Ft 

BIO EVERLASTING AGE CONTROL AJAKÍR 
Demeter tanúsított biodinamikus biokozmetikum, amely
a természet különlegesen tiszta minőségű ajándékaival
kényezteti Önt. Shea- és kakaóvaj, argán-, ligetszépe- és
jojoba-olajjal óvja az ajkakat és bársonyosan üdévé
varázsolja. Gyógynövénykivonatok  antioxidánsai védik

a bőrt a fény okozta bőröregedési
folyamatoktól. A teafaolaj-, cubeba,
bors- és rozmaringolaj a vitális és
higiénikus bőrállapotot támogatják.
www.biola.hu
Kiszerelés: 5,3 g
Ajánlott bruttó fogyasztói ár:
2 658 Ft

DRHAZI ANTI AGE LIP BALM
A feltöltő ajakbalzsam segíti eltüntetni a száj körüli apró
ráncokat. Speciális hatóanyagai (shea- és kakaóvaj, ricinus,
argán-, paprikamag-, gránátalmamag-, rózsafa- és kámforolaj,
méh- és karnauba-viasz, menthol, céklapor, kapszaicin, málna-

kivonat, E-, stabil C- és A-vitamin, totarol)
által a száj teltté, élettelivé, puhává és üde
színűvé válik. 
www.drhazi.hu
Kiszerelés: 5 ml  
Bruttó ár: 6 920 Ft

ILCSI CSÓKBALZSAM
A körömvirágot, szőlőt, karitévajat és méhviaszt tartalmazó
Csókbalzsam táplálja, regenerálja és hidratálja a száraz ajkakat.
A benne levő fahéj enyhe keringésfokozó hatású. Használata
javasolt megelőzés céljából is, hogy megóvjuk ajkunk vékony,

érzékeny bőrét az erős széltől
és a hidegtől, valamint a száraz
levegőtől.
www.ilcsi.com
Kiszerelés: 10 ml
Bruttó kozmetikus ár: 1 915 Ft

AJAK & SZEM KONTÚRLIFT  
Az alpesi rózsakivonatból és magas hatékonyságú
szignálpeptidekből álló speciális komplex az idő előtti
bőröregedés ellen hat. Az azonnali feszesítő hatással
rendelkező termék verek-akác- és hyaluron-tartalma

csökkenti a ráncok mélységét és
megőrzi a bőr nedvességtartalmát. 
Optikai ráncfeltöltőként gondoskodik
a fiatalos bőrképről.
www.gertraudgruber.hu
Kiszerelés: 15 ml
Javasolt bruttó eladási ár: 14 300 Ft

DR. SPILLER AJAKÁPOLÓ BALZSAM  
Az őszi, téli időszakban megfelelő védelmet biztosít
a változékony időjárástól megviselt ajkaknak a Dr. Spiller
Ajakápoló balzsam (SP118019). Gazdag Aloe vera-

tartalmával egész nap táplál és hidratál,
segíti a feltöredezett bőr regenerációját.
SPF20-as fényvédő faktora pedig védi
a napfénynek kitett ajkakat.
www.alveolashop.hu
Kiszerelés: 4,5g
Kozmetikus bruttó ár: 2 249 Ft

E/A8 + E/7a
stand

3/B6 stand

E/C2 stand

E/C8 stand

E/D2 stand
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MARIE CHRISTINE S.O.S. LIP REPAIR 
Az ősz beköszöntével sokkal erősebb igénybevételnek van kitéve
a bőrünk.  Az S.O.S Lip Repair ajakbalzsam segít az időjárás
viszontagságaival szemben megvédeni az ajkainkat. A-, B-,

E-vitamin, valamint shea-, kakaóvaj- és
méztartalmának köszönhetően mélyen
táplálja és regenerálja a szájat. Visszaadja
az ajkak természetes lágyságát és puhaságát.
Parabén- és ásványiolaj-mentes termék. 
www.laneche.hu
Kiszerelés: 5 ml
Bruttó ár: 3 490 Ft

AGE ATTRACTION VEGÁN AJAKBALZSAM 
Kényeztesd a vendég ajkait az Age Attraction organikus
ajakápolóval! Megújítja, regenerálja és ápolja. Puhává és
hidratálttá varázsolja az ajkat, miközben 100%-ban vegán, illat-

és színezékmentes, csak természetes
összetevőkből áll, így nemcsak a vendégednek,
hanem a családja bármelyik tagjának kiváló
választás. Rendszeres használatával hosszan
tartó és látványos eredményt érhető el. 
www.ageattraction.hu
Kiszerelés: 1 db
Bruttó ár: 4 685 Ft  

ROSA HERBAL SKINCARE KISS OF ROSA
AJAKÁPOLÓ TERMÉKCSALÁD 
Elegancia, egy leheletnyi szín, intenzív ápolás és természetes
alapanyagok. A Kiss of Rosa ajakápolói gyengéden táplálják az
ajkakat, hidratálják a bőrt, és finom, nőies színekkel dobják fel
vendégeid napját. A Kiss of Rosa termékcsalád összesen
15-féle magas hatóanyag-tartalmú komponenst tartalmaz.

Értékes növényi olajok és zsírok
speciális arányú ötvözete
gondoskodik az ajkak megóvásáról.
www.webshop.pmuartschool.com
/rosa-herbal-skin-care
Kiszerelés: 12 x 5 db
Bruttó ár: 114 000 Ft

BIELENDA – CRAZY KISS – GYÜMÖLCSÖS
AJAKÁPOLÓ CSALÁD 
Az ajakápoló radírok (mangós és epres) finom
cukorszemcsékkel távolítják el az elhalt hámréteget, olajokkal
hidratálják az ajkakat. Az ajakápoló vajak (banános és málnás)
pedig hatékonyan táplálják és hidratálják az ajkak finom bőrét,
eltüntetve a kirepedezést és a száraz feszülő bőr érzését.

Tápláló hatású sheavajat és
természetes olajokat tartalmaznak. 
www.bielenda.hu
Kiszerelés: 10 g (ajakápoló vaj)
és 15 g (ajakápoló radír)
Bruttó szakmai ár: 1 375 Ft

3/D4 stand

CT/8 stand
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E/A1+E/B1
stand

E/A8+E/A7a
stand





E/C7 stand



www.beauty-forum.hu   2019/1046

BEAUTY & CAREBEAUTY & CAREBEAUTY & CARE NEWS 1 MANUKA MÉZES BŐRÁPOLÓ
SZÁRAZ, ÉRZÉKENY BŐRRE  

Bielenda • A formula alapja a manuka méz, ami Új-
Zélandról, a világ legtisztább ökokörnyezetéből szár-
mazik. Vitaminokat, ásványi anyagokat és természetes
savakat tartalmaz, valamint intenzív detoxikáló, tápláló
és hidratáló hatása van. Nyugtatja és puhítja a bőrt,
elősegíti annak regenerálódását. Javítja a bőrszínt,
nyugtatja a pirosságot és az irritációkat. A manuka méz
mellett még jelentős szerepet kap a méhpempő, ami
nagy mennyiségű bőrtápláló összetevőt, B- és C-
vitamint tartalmaz, amelyeknek köszönhetően javítja a
bőr kondícióját, csökkenti a bőr érzékenységét a külső
hatásokkal szemben. 
www.bielenda.hu

2 ANTI-POLLUTION TERMÉKCSALÁD
Toskani • A 21. században már a környezet- és a digi-
tális szennyezés a bőrünk fő ellensége. A környezeti
hatások, az életstílus, a nagyvárosi élet, az UV-sugár-
zás és a digitális eszközeinkből sugárzó kék fény mind-
mind gyengítik a bőr barrierjét. A Toskani speciálisan
ezen problémákra alkotta meg az Anti-pollution ter-
mékcsaládot, amely magas antioxidáns-, vitamin- és
peptidtartalmával megvédi a bőrt ezen káros külső
hatásoktól, így megelőzi az idő előtti öregedést.
www.medicalbeauty.hu 

3 AQUA-TERÁPIA
HydroCare • Megérkezett az új aqua-terápiás csoda, a
Hydro care H2O. A hidrodermabráziós technológia in-
novatív fejlesztése új szintre emeli a mélytisztítást és a
dermabráziós eljárásokat. A közel 20 éves múlttal
rendelkező, dermaceutical® által kifejlesztett, jelenlegi
legmodernebb hydrotechnológiás készülék ötvözi az
összes hasonló kategóriában szereplő gép funkcióját,
de olyan pénzügyi konstrukcióval, amely már most ver-
hetetlen. Érdeklődj az Őszi Beauty-kiállításon!
www.dermaceutical.hu

4 SZÉRUM ZSÍRHIÁNYOS,
ÉRETT BŐRRE  

Prestige by Yamuna • Az új, könnyű, krémes állagú
szérum táplálja és feltölti a bőrt. Innovatív hatóanyagai
hidratálnak és feszesítenek. Emellett segítenek
újraépíteni a kollagénrostokat, rendezettebbé tenni az
extracelluláris mátrixot, ezáltal feltöltik a ráncokat.
A benne található innovatív, közepes móltömegű
hyaluronsav bejut a bőr mélyebb rétegeibe, és ott fejti ki
hidratáló, vízmegkötő hatását, illetve segíti az I. típusú
kollagén termelődését.
www.yamunaprofessional.hu
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BEAUTY & CAREBEAUTY & CARE NEWS 1 REGENERÁLÓ MASSZÁZSOLAJ  
DRHAZI • Intenzív hatású masszázsolaj, speciálisan az
izomgörcsök oldására és az izomrendszer regene-
rálására kifejlesztve. Kiváló az arc izmainak átdolgo-
zásához, a bio-arcplasztikához és a mély szöveti re-
generációhoz. Összetétele: makadámiaolaj, tiszta
szkvalén, ceramidkomplex, koenzim Q10, E-vitamin,
panthenol, rozmaringolaj, fenyőkivonat, muskotály-
zsálya-, guajakfa-, boróka- és fenyőolaj, totarol.
www.drhazi.hu

2 BIO LUXUSKEZELÉS 
Gertraud Gruber • A biokozmetikai hatóanyagokban
gazdag, fiatalító Symphonie-kezelés fénypontja a revi-
talizó hatású, növényi hatóanyagokkal és algával átita-
tott „Push-Up” maszk, melyet magas koncentráltságú
hatóanyagoldattal aktiválunk. Ez a restrukturáló
hatású, a bőr mélyebb rétegeire ható, keringésfokozó,
kötőszövet-erősítő, egyedülálló lifting hatású élmény-
kezelés jelentősen késlelteti a bőr biológiai öre-
gedésének folyamatát. A „Tension-Line” masszázs
fokozza a vérkeringést, gyengéden szabályozza a
nyirokáramlást, salaktalanító hatású. Javítja az
izomtónust és fokozza a bőr anyagcseréjét. 
www.gertraudgruber.hu

3 SEJTMEGÚJÍTÓ NAPPALI KRÉM
Madara • A Time Miracle Ultimate Facelift nappali krém
a termékcsalád anti-aging alapterméke. A benne talál-
ható nyírfalé, sejtmegújító biokomplex, biotechnológiai
úton előállított aminolipidek, valamint altermonas fer-
mentkivonat feljavítja a bőr struktúráját, fokozza a kol-
lagéntermelést, finomítja a ráncokat és véd a
környezeti stresszel szemben. Bármely bőrtípusra al-
kalmazható, célközönsége az érett, elasztikusságát
vesztett bőrű 35+ korosztály.  
www.naturalskin.hu

4 TERMÉSZETES HATÁSÚ
SZEMÖLDÖKFILC

Karaja Make Up • Az idei trendkollekcióban minden ter-
mék és eszköz megtalálható a tökéletes szemöldök
elkészítéséhez – köztük az All Day Long szemöldökfilc,
amely vízálló, 18 órán át tartós, elkenődés- és izzadás-
biztos. A finom és színtelen formula ásványi pig-
menteket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a rend-
kívül természetes megjelenés elérését. A filc speciális
kúpos csúcsa finom és pontos vonalakat hoz létre, ame-
lyek utánozzák a szemöldök szálait. A filcet használ-
hatjuk a határozott megjelenés elérésére is.
www.karaja.hu

5 BŐRNYUGTATÓ TONIK 
Solanie • A Fekete Tonik, a Solanie Fekete szappan
kistestvéreként, a szeborreás és aknés bőrök
ápolásában tud a hatékony társad lenni. Szalicilsav-
összetevőjével segít a bőrön felhalmozódott felesleges
faggyú eltávolításában. Gyógynövénykivonatai révén
optimalizálja a faggyúmirigyek működését. A bőrnyug-
tató hatású allantoin támogatja a bőr megújulásának
folyamatát, megfelelő ápolást biztosítva az érzékeny és
irritált bőr igényeinek is. Parabénmentes.
www.solanie.hu
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MEGEMELNI, KIEMELNI,
MEGMUTATNI 

IGÉZŐ TEKINTET TERMÉSZETESEN – Ezt nyújtja a LashUS szempilla-lifting, amellyel
elvarázsolhatod a vendégeidet. Nincs szükség nehéz, műanyag „seprűkre”,

ragasztóra és más allergizáló anyagra, a saját pillák látszanak hosszabbnak és dúsabbnak –
tartósan, akár 6-8 héten át.  
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z első, amely megérint,
megfog valakiben, az az,
ahogyan rád néz. Egy for-
radalmian új megoldással

még azoknak a vendégeidnek is iz-
galmasabbá teheted a tekintetét,
akik korábban sem a műszempillát,
sem a szempilladauert nem érezték
kényelmesnek, vagy allergiára pa-
naszkodtak, vagy túl érzékenyen
reagáltak a használt anyagokra. 

LashUS
a szempillaápolás jövője 
A LashUS egy új, professzionális
szempillamárka. Évtizedes tapasz-
talatokkal rendelkező fejlesztői arra
vállalkoztak, hogy a korábbi termé-
kek előnyeit megtartják, de kiküszö-
bölik azok használatának hátrá-
nyait. A kétéves kutatás és tesztelés
eredménye egy valóban gyengéd, és
mégis tartós formula lett, a LashUS
lift & fix lotion, amellyel már a tö-
vektől egyenletesen megemelhe-
tőek a természetes pillák, extra tar-
tást adva azoknak, hosszan tartóan
– a kezeléseket elég 6-8 hetente is-
mételni.

Szempilla-lifting: hosszabb,
vastagabb és jobban látható
pillákat varázsolhatsz a vendé-
geid saját pilláiból, anélkül,
hogy az alkalmazott készítmé-
nyek károsítanák azokat. 

A
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Lash Lift-képzés
A professzionális LashUS termékek
megvásárlásához és használatához
ajánlott a Lash Lift-képzés, mely-
nek elvégzéséhez kozmetikus,
szépségtanácsadó OKJ-s vagy
szempilla-stylist képesítés szüksé-
ges.

LashUS – a kímélő
szempilla-lifting
A szempillaliftinghez és festéshez
kapcsolódóan minden szükséges
eszközt megtalálsz, amelyre mun-
kád során szükséged lesz. Például a
LashUS paletta, amin könnyen kike-
verheted a kezeléshez szükséges, fo-
lyékony állagú anyagokat, vagy a
rendkívül könnyen tisztítható Y ke-

fe, amellyel szétválaszthatod a
szempillákat a szilikon ívalakító pár-
nákon. Álom velük dolgozni. A már-
ka termékkínálata kiterjed vendé-

geidnek otthon hasz-
nálható termékeire
is, pl. szempillaápoló
elixírt is ajánlhatsz. 
Próbáld ki a szempil-
laápolás jövőjét jelen-
tő, forradalmian új
terméket, a LashUs
szempilla-liftinget a
saját szépségszalo-
nodban! Szerezd be a
LashUS Try Us szettet,
amely minden esz-
közt tartalmaz a keze-
léshez. Tökéletes meg-
oldás allergiateszt el-
végzéséhez is.

Ne habozz, gyere el most! A világ
gyorsan változik. Az igazi, a termé-
szetes ma a trendi. A LashUs szem-
pilla-lifting ezt teszi elérhetővé,
kompromisszumok nélkül. 

LashUs WOW 2019.
október 14. 13:00-tól 15:00-ig. 
1066 Budapest, Ó utca 6.

Regisztrálj a www.wow.lashus.hu
weboldalon! 

LashUS
A budapesti bemutatóterem címe:
1066 Budapest, Ó utca 6.
Telefon: 06 70/424 6245
www.wow.lashus.hu 
x@xbeautygroup.hu,
www.lashus.hu

Nemcsak a felső, hanem az alsó pil-
lákra is használhatod a formulát.
Ezzel az új anyaggal rendkívül ké-
nyelmes a munka, amelynél a márka
által fejlesztett kiegészítő eszközök
is a segítségedre vannak. Egy keze-
lés 45–60 perc, ráadásul ezalatt a
vendéged pihen, és a használt anya-
gok semmilyen kényelmetlen, égető
érzéssel nem járnak. 

Prémiumminőség
Bár a termék prémiumminősége ál-
tal magasabb árkategóriát jelent, a
hatékony anyaghasználat és a hosz-
szú – akár két hónapot jelentő – tar-
tósság mellett az ára is versenyké-

pessé teszi a piacon lévő egyéb
anyagokhoz képest.
A lift & fix lotion amellett, hogy tar-
tósan kiemeli a pillákat,
 kímélő összetevőinek köszönhe-
tően nem szükséges plusz ápoló
lépést beiktatni a kezelésbe.
 Ráadásul a vendégeidnek kínál-
hatsz egy otthon használható
elixírt, hogy egészséges legyen a
pillájuk. 
 A kezelés részeként használható
kékesfekete intenzív festék pedig
tovább fokozza a hatást. 
A terméket nyugodtan ajánlhatod
minden vendégednek: a felhasz-
nált alapanyagok mentesek az álla-
ti eredetű összetevőktől. 

Minderről személyesen is meggyő-
ződhetsz, ha ellátogatsz egy LashUS
WOW bemutatóra. 

Várunk 2019. október 14-én (13:00-
tól 15:00-ig) a LashUS budapesti be-
mutatótermében! 

Regisztrálj a www.wow.lashus.hu
weboldalon, nézd meg, milyen a
szemápolás jövője!
Próbáld ki a terméket ingyenesen,
és tedd fel kérdéseidet a mestere-
inknek.

A LASHUS TRY US SZETT TARTALMA:
  1-1 db 1 ml Lift & Fix Lotion, 
  1 pár hipoallergén párna szem

alá,
  1 pár M-méretű ívalakító szili-

konpárna,
  1 db teljes kiszerelésű Shield

Adhesive ívalakító szilikonpár-
na-ragasztó.

A szett ára: 6 990 Ft
Webáruház: www.lashus.hu 

CT/4 stand
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A LUXUS ÉS ELEGANCIA KÉPVISELŐJE

Golden Green Nature • Az arany szépítő, ráncmélység-
csökkentő hatása annak köszönhető, hogy 200-szor
annyi vizet képes megkötni, mint a saját súlya, így köny-
nyen beépül a bőrsejtek közé, és hidratáló, tápláló
ásványi anyagokat, nyomelemeket juttat a bőr mélyebb
rétegeibe, amelyek elősegítik a sejtek teljes meg-
újulását, optimális működését. Értékes hatóanyagai
késleltetik a bőr öregedési folyamatait, azonnali
látványos eredményt biztosítva. A termékcsalád
titkairól és a részletekről bővebben október 26-án, a
Beauty Forum szakkiállításon Bagóné Horváth Katalin,
a STELLA kozmetikai oktatási vezetője előadásából
tudhat meg többet a szakma.
www.stellart.hu 

2 CANNABIDIOL – KENDER
A BŐRÁPOLÁSBAN

Bielenda • A kenderből kivont kannabidiol (CBD) egy
nem pszichoaktív molekula, mely számos jótékony
hatása miatt az idei év egyik sláger hatóanyaga.
Hidratáló, regeneráló, gyulladáscsökkentő és antibak-
teriális hatású, nyugtatja az irritációkat. A kombinált és
zsíros bőrre ajánlott vegán termékcsalád könnyű for-
mulája gazdag B3-vitaminban és kendermag olajban,
gyorsan felszívódik, mélyen hidratálja, regenerálja és
táplálja a bőrt, megvédi a vízvesztéstől. A száraz,
érzékeny bőrre ajánlott termékek E-vitaminban és
tápláló olajokban gazdagok.
www.bielenda.hu

3 BŐRREGENERÁLÓ ARCLEMOSÓ
Vytalon® • Az arclemosó tej kíméletesen távolítja el a
smink maradványait és a szennyeződéseket.
Kiválóan alkalmas az arcbőr puhítására, vitalizálására.
Hyaluronsav-tartalmánál fogva rendszeres használata
mérsékli a ráncokat, anélkül, hogy irritálná a szemet.
Bőrregeneráló, vitalizáló, öregedésgátló hatású. Min-
den bőrtípusra javasolt – különösen az érzékeny bőr
ápolására, tisztítására ajánlott.
www.vytalon.hu

4 BŐRMEGÚJÍTÓ, ENERGETIZÁLÓ
TENGERI KOZMETIKUM

Thalion • Megragadva a Szuper Algák regeneráló ere-
jét, a Thalion Laboratórium megalkotta az új, magas
vitamintartalmú Algo Energie termékduót, amely élet-
tel telivé varázsolja a fáradt, fakó bőrt. A Taurin alga
energizálja a sejteket, s az eredmény: ragyogó és kipi-
hent bőr. Cholorella és Spirulina algák méregtelenítik,
regenerálják és oxigénnel dúsítják a bőrt. Viszlát, fakó
bőr! A tengeri energia fiatalító erejének köszönhetően
az arc visszanyeri ragyogását, frissességét és sugárzó
szépségét.
www.thalion.hu
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Bőrápoló MAKE-UP
A TÖKÉLETES BŐR RAGYOGÁSA – A SKEYNDOR merőben új koncepció szerint alkotta meg idei

smink-termékvonalát, amelyben a hangsúlyt a bőr ápolására és természetes szépségének
kiemelésére, tökéletesítésére helyezték. 
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Skeyndor új smink-ter-
mékcsaládja, a Skincare
Make-up, nemcsak elfedi,
de valóban megszépíti a

bőrt. 

Skin Smart Diagnosis 
A megfelelő szépségápolási rutin
kialakításához és a bőr számára
ideális alapozó kiválasztásához

elengedhetetlen a bőrünk pontos
ismerete. A Skeyndor által kidolgo-
zott Skin Smart Diagnosis a bőr hét
paraméterét vizsgálva pontos alap-
információkkal szolgál bőrünk

aktuális állapotáról. A kézi kamerá-
ból és egy tabletből álló diagnoszti-
kai készülék a bőr ellenállásán ke-
resztül méri a hidratációt, a faggyú-
termelést, a pórusok és ráncok mé-
retét, a pigmentációt és az esetleges
akné mértékét. Az állapotfelmérés
maximum 5 percet vesz igénybe, a
vendég számára meggyőző módon.

Skincare Make-up
Ha a smink előtt azonnali látványos
bőrállapot-javulást szeretnénk elér-
ni, akkor a Uniqcure hidratáló, gyul-
ladáscsökkentő, Instant Liftinget és
az érett bőrökre javasolt feltöltő am-
pullákat vethetjük be. 
A diagnózis és az ápolás után jöhet
a bőr tökéletesítése a bőrápoló ha-
tóanyagokban bővelkedő Skincare
Make Up-pal. 
1. lépés: Primer – Hyaluron Filler
Base: Azonnali bőrtökéletesítő
sminkalap, amely tartóssá teszi a
sminket. Hyaluronsavban gazdag
formulája intenzíven hidratál,
feltölti az apró ráncokat. Nem tartal-
maz szilikont, láthatatlan. 

2. lépésként választhatunk BB-
vagy CC-krémet, vagy a 3-féle bőr-
ápoló alapozó egyikét. 
→ BB Cream – Anti-aging hatású
smink. Ún. hibrid formula, amely
ideális megoldás azok számára, akik
a bőr öregedését szeretnék késleltet-
ni, s egyúttal elfednék az apróbb
bőrhibákat. A peptidek és antioxi-
dánsok együttes hatása megvédi a
bőrt a káros  környezeti hatásoktól.
Friss, könnyű, közepes fedést biz-
tosít, SPF15 faktoros fényvédelem-
mel. Két árnyalatban kapható.
→ CC Cream – Színkiegyenlítő,
azonnali egészséges ragyogást biz-
tosító make-up. Magas molekula-
tömegű hyaluronsavat, jambu-kivo-
natot (spillantol, növényi botox) és
C-vitamint tartalmaz a hatékony
öregedésgátlásért, az SPF30-as fény-
védelem mellett. Két árnyalatban
kapható.
→ Vitamin C Hydra Comfort
Foundation – Hosszan tartó hidratá-
ciót biztosító, folyékony alapozó,
természetes fedéssel. Ideális nor-
mal és száraz, vízhiányos bőrre.

A
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Magas C-vitamin-tartalma antioxi-
dánsként védi a bőrt, és egészséges
ragyogást biztosít. Hidratálókomp-
lex gondoskodik a megfelelő bőrápo-
ló hatásról. Fedése rétegez-hető,
SPF 20-as fényvédővel rendelkezik,
4-féle árnyalatban kapható.
→ Vitamin C Brightening Matte
Foundation – A hosszan tartó
folyékony alapozó erős, matt fedést
nyújt a kombinált és zsíros bőr
számára. Az ún.  „Never dry” formu-
la egész nap biztosítja a frissen
sminkelt hatást. Antioxidáns C-vita-

mint tartalmaz, ami fokozza a bőr
ragyogását. Fedése rétegezhető,
SPF 30-as fényvédővel rendelkezik,
4-féle árnyalatban kapható.
→ Age Preventing Foundation –
Közepesen erős fedésű, folyékony
alapozó érett bőrre, amely elfedi a
bőrhibákat és kiegyenlíti a bőrtó-
nust. C-vitamint, algakivonatot és
hidratáló komplexet tartalmaz a ra-
gyogó, feszes bőrért. Fedése rétegez-
hető. 4-féle árnyalatban kapható.
→ Az alapozást a 3-féle árnyalatban
kapható Vitamin C Brightening
Compact Concealer korrektor teszi
tökéletessé.
3. lépés a tökéletes kontúrok, a piro-
sító, a highlighter és a szemhéjpú-

der felhelyezése. A Skeyndor az
évente piacra dobott trend-

színek helyett a No Make-Up
és a „kevesebb több” trendet
követi. Minél kevesebb ter-
mékkel, de azokat kreatívan
alkalmazva érhetünk el
tökéletesen sminkelt hatást.
→ High Definition Compact
Powder teljesen láthatatlan,

színtelen és matt fedést ad.
Kisimítja a bőr egyenet-

lenségeit. Oil Control mattító
komplexet tartalmaz. Férfiak

számára is javasolható a használata
a csillogás kivédésére.

→ A Vitamin C Age
Preventing Powder erő-
sen pigmentált, kompakt
bronzosító púder. A bőrt
kisimítja, szatén felületet
hagyva maga után. A bőr
ragyogását és hidratá-
cióját fokozó C-vitamint
és ceramidokat tartalmaz.
Kétféle árnyalatban kap-
ható. Kreatív make-up fel-
használásban javasoljuk
bronzosítóként, pirosí-
tóként, szemhéjpúderként
és kontúrozáshoz.
→ A Highlight Powder
Duo ultralágy púder két-
féle árnyalatban is nyújt
egészséges ragyogást az
arcnak. Ún. focus and light

flex technológiát alkalmaz, amely a
bőrt simává és ragyogóvá varázsolja.
Nagyon sokoldalú termék: lehet
highlighter a megfelelő pontokon al-
kalmazva, használható bronzosí-
tóként a teljes arcra, kontúrozáshoz,
szemhéjpúderként, sőt, ha felvisz-
szük az ajkakra, majd finoman
bekenjük a felületet Corrective In-
stant Lip Contur Filler krémmel,
akkor ragyogó, nude rúzshatást
érünk el. 
→ A Phenomenon  Mascara dúsító
hatású, parabén- és TEA (triethanol-
amine)-mentes formula 3 cm jumbo
applikátorral. A spirál anyagával
tusvonalat húzhatunk, sőt elsatíroz-
va akár smokey eye is készíthető
vele.
A Skeyndor Skincare Make-Up egy-
aránt tökéletes választás pro-
fesszionális és lakossági fel-
használásra.

Skeyndor Hungary
1044 Budapest, Óradna utca 4.
Telefon: +36 20/349 3993
email: info@skeyndor.hu
www.skeyndor.hu

David Molina make up artist kreatívan részt vett a Skincare MakeUp fejlesztésében
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Alissa Beauté Delicate Line • A biotechnológiával
készült naturális nyugtató krém alkalmas a nagyon
érzékeny, rozáceára hajlamos bőr ápolására. A ter-
mészetes olajok, például a sheavaj, a pataua- és a rizs-
olaj gyengéden és finoman hidratálják, táplálják és lá-
gyítják a bőrt. A PP-vitamin, az allantoin és a 18 glicir-
retinsav hatékonyan nyugtatja az irritált bőrt, és növeli
immunitását és védelmét, beleértve a sejt-DNS-t is.
Csökkenti a kellemetlen bőrpírt és az égő érzést. A ter-
mészetes összetevői fokozzák a bőr hidratálását,
tömörségét, rugalmasságát.
www.alissa.hu

2 BŐRFESZESÍTŐ KRÉMPAKOLÁS
BIOLA PROFESSIONAL • Tanúsított bio orchidea stem
cells terápiás bőrfeszesítő, bőrtápláló-hidratáló, a fia-
talosabb bőrállapot kialakulását elősegítő, ható-
anyagokban gazdag krémpakolás. A bőrfeszesítő arc-
kezelések során az érett-kevert bőr tápanyaghiányos
külső területére, valamint a víz- és zsírhiányos bőrre
javasoljuk.
www.biola.hu

3 ELIXÍR A PILLÁKRA
LashUS Lash&Brow • A hatékony LashUS elixír
összetett és gondosan válogatott növényi összetevők és
természetes olajok kombinációja. A szempillákat
belülről táplálja, segíti a sérült szőrtüszők helyreál-
lítását, a szempillák növekedését, hidratálja és regene-
rálja a pillákat, ezáltal elősegítve az egészséges
szőrnövekedést. Ideális utókezelő kondicionáló a szem-
pillalifting-kezelés után. Természetes hidratáló, ápoló
és kondicionáló formula. Luxuskezelést nyújt a szem-
pillák és a szemöldök számára. Kontaktlencsét viselők
számára is teljesen biztonságos.
www.lashus.hu

4 TARTÓS, TÖKÉLETES
TAPADÁSÚ PILLÁK

Long Lashes • A Super Flat kollekcióba tartozó
mesterséges pillaszálakat úgy alkották meg, hogy azok
extra nagy felületen, a természetes pillaszálak
formájához tökéletesen illeszkedve legyenek képesek
azokhoz tapadni. Az épített pillasorok tartóssága, így
akár +35%-kal is megnövelhető. A Super Flat pillák
különlegessége a duplázott pillavégekben is rejlik.
A kígyó nyelvéhez hasonló kialakítással a szálakat egy
ponton ragasztod, mégis a végükben duplán látszódnak,
így növelve a szálak volumenét. Az elkészített pillasor
látványos, ugyanakkor 75%-kal könnyebb is lesz.
www.alveolashop.hu
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Segítség a sminktetováló

gépek útvesztőjében
A TÖKÉLETES SMINKTETOVÁLÓ GÉP MEGTALÁLÁSA MINDIG HOSSZÚ FOLYAMAT a hosszú távú,

megtérülő befektetés biztosítása miatt. A BomTech sminktetováló gépek egyik szakértőjét,
Kalcsu Hajnit arról kérdeztük, hogy kinek milyen sminktetováló gépet érdemes választania,

mire kell odafigyelnie, ha gépválasztás előtt áll.
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ki ma sminktetováló gépet
szeretne vásárolni, az
számtalan eszköz közül vá-
laszthat. Mi alapján vá-

lasszunk magunknak gépet? 
Amikor eljönnek hozzám az érdek-
lődő kolléganők a díjmentes gépbe-
mutató nyílt napra, mindig megkér-
dezem, hogy mi a céljuk a sminkte-
toválással?!
 Sminktetováló karriert szeretné-
nek? 
 Vagy kozmetikusként új szolgálta-
tásként vezetnék be a szalonba a
sminktetoválást, és nem ez lesz a fő
profiljuk? 
Ez ugyanis alapvetően befolyásolja a
gépválasztást. 

Aki úgy látja, hogy hetente kétszer-
háromszor fog csak tetoválni, an-
nak az alacsonyabb árkategóriás
gépeket javaslom.
Azoknak a kolléganőknek pedig,
akik sminktetováló karriert tervez-
nek, inkább a drágább, több funk-
cióval rendelkező, akár több kezelő-
fejjel is elérhető, igazi csúcskészü-
lékeket szoktam ajánlani. 

Van-e esetleg konkrét javaslatod a
kezdők számára? 
Hogyne. A Kalcsu Cosmetics kínála-
tában 4-féle BomTech sminkteto-
váló gép érhető el, ezek közül kettő,
a Digital Hand-R és a Digital Pop De-
luxe tökéletes választás a kezdők
számára.

A

A BomTech Digital Hand-R gép egy könnyű kézi egységből
és egy állványból áll, de ne tévesszen meg senkit
ez a kompakt megjelenés! Precizitásának köszönhetően
egyenletes, szép
vonalvezetést tesz lehetővé.
A pontos, könnyen kezelhető
kézi egységgel a szálazott
szemöldöktechnikákat és
az új szemhéjtechnikákat is
bátran alkalmazhatjuk.

A BomTech Digital Pop Deluxe univerzális géppel
valamennyi sminktetováló feladatot – az alapoktól
a legújabb technikákig – tökéletesen megoldhatjuk.
Az ultravékony szemöldökszálak mellett a legújabb
szemhéj- és szájtechnikákat is tökéletesen
kivitelezhetjük. 
A Digital Pop Deluxe
népszerűségét kiváló
ár/érték aránya adja,
hiszen tudása a piacon
elérhető milliós gépekkel
vetekszik, ára azonban
a legtöbb sminktetováló
számára elérhető.
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Több kolléganő panaszkodik a jelenle-
gi sminktetováló gépére, mert az aka-
dályozza őket a valódi tehetségük
megmutatásában. Mire érdemes oda-
figyelni, ha úgy döntünk, lecseréljük a
jelenlegi gépünket?  
Én két dolgot szoktam kiemelni: 
 Mindenképpen olyan gépet vá-
lasszunk, amelynél állítható a tű-
hossz, hiszen ez a tökéletes smink-
tetoválások kulcsa. Minden terüle-
ten – legyen az szemöldök, száj vagy
szemhéj –, más és más tűhosszal tu-
dunk szép, precíz, profi munkákat
készíteni. 
 A másik fontos szempont, hogy le-
gyenek előre beállított, a különböző
területekre optimalizált progra-
mok. Ezek garantálják, hogy a sebes-
ség és a festékadagolás mindig
ugyanolyan legyen, ezáltal készíthe-
tünk egyenletes, szép munkákat. 
A BomTech gépek mindegyikénél – a
Digital Hand-R-től az i-touch S
csúcskészülékig – állítható a tű-
hossz, és mindegyik rendelkezik elő-
re beállított optimalizált programok-
kal is, így a kezdőktől a profi smink-
tetoválókig mindenki profi géppel
dolgozhat. 

A BomTech gépeknek köszönhetően
árkategóriát tekintve is igen széles a
kínálatotok. Pár százezer forinttól a
közel félmillió forintig. Egyértelmű,
hogy minél magasabb egy sminkteto-
váló gép ára, annál többet tud. De
mennyivel is tud többet pontosan? 
Minél drágább egy gép, annál erő-
sebb a motorja, annál több a beépí-

tett egyéb funkciója, sőt a drágább
gépek akár több kezelőfejjel is elér-
hetőek. 
A BomTech két csúcskategóriás gé-
pe, az i-touch R és az i-touch S gépek
egyesítik a vállalat több évtizedes
technológiai tudását a legmoder-
nebb technikai megoldásokkal.
Színes érintőképernyővel (25 és 18
cm átmérőjű) és beépített kamerá-
val rendelkeznek, így a segítségük-
kel könnyen elkészíthetjük az előt-
te-utána fotókat, sőt ezeket a ven-
dég nevével és egyéb adataival
együtt elmenthetjük a gép memó-
riájába is. Korrekció alkalmával vagy
évek múltán mindez nagyon hasz-
nos lesz számunkra.

A BomTech i-touch S gép kü-
lönlegessége, hogy két keze-
lőfej tartozik hozzá, ami lehe-
tővé teszi, hogy egy időben,
párhuzamosan ketten is tud-
nak vele dolgozni. Az i-touch R
szériafelszerelése 1 REVO ke-
zelőfej, de opcionálisan, felár-
ral 2 kezelőfejjel is kérhető.

E két gép esetében a dizájn is nagy
hangsúlyt kapott. Impozáns megje-
lenésű, igazi high-tech gépek, bár-
melyik sminktetováló szalon ékkö-
vei lehetnek, amire rápillantva a
vendégnek szemernyi kétsége sem
támadhat afelől, hogy itt biztos tu-
dású sminktetováló, professzionális
tudású géppel készítik el a sminkte-
toválását.

Egy lépésre vagy a sikerhez vezető út-
tól. Tedd meg ezt a lépést, és jelent-
kezz a november 6-án megrende-
zésre kerülő, ingyenes gépbemutató
nyílt napra! Tölts velünk egy fél na-
pot, és ismerd meg a teljes BomTech
sminktetováló gépkínálatunkat! 
Ez interaktív találkozó, ahol Kalcsu
Hajni bármilyen kérdés esetén
örömmel áll a rendelkezésedre.

1139 Budapest, Frangepán utca 8-10. 
Tel.: + 36 1 237 0370 
E-mail: pmu@kalcsu.hu;
www.kalcsu.hu 

TIPP

+ 1 TIPP HAJNITÓL
A sminktetováló gép kiválasztása során
csak akkor lehetünk 100%-osan biztosak
a dolgunkban, ha a kezünkbe vesszük és

kipróbáljuk őket. Meglepő például
azt látni, hogy egy-egy géppel mennyivel
könnyedebb a munkavégzés, mennyivel

precízebb vonalakat lehet húzni, vagy csak
érezni a kezelőfej súlyát a kezünkben, és
hogy egyáltalán mennyire áll a kezünkre.

Ez olyan időbefektetés, amire megéri
áldozni, hiszen a későbbiekben

100%-ban megtérül. 

BomTech i-touch R BomTech i-touch S
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BEAUTY & CAREBEAUTY & CARE NEWS 1 BŐRMEGÚJÍTÓ, REVITALIZÁLÓ KRÉM
Syncare • Az Ilumenia krém  a mikroszkopikus méretű
aranyszeleteknek köszönhetően már közvetlenül az
alkalmazása után ragyogóvá varázsolja a bőrt. A kisebb
szabálytalanságokat elfedi, egységes, természetes
bőrszínt eredményez. Rendszeres használat mellett a
bőr szerkezetét megerősíti és revitalizálja. Kiváló
liftinghatással rendelkezik. A fényvédelemről hibrid SPF
10 UV-filter gondoskodik, az aktív oligokollagén elősegíti
a hidratációt, a mirhakivonat lágyítja a bőrt, a bio
propoliszkivonat liftinghatású, a damaszkuszi rózsa-
kivonat adja a krém kellemes illatát.
www.syncare.hu

2 VITAMIN C & HYALURON
FILLER SZÉRUM 

Henriëtte Faroche • Minden bőrtípusra alkalmazható
ez a C-vitaminban és a hyaluronban gazdag szérum.
A C-vitamin fontos antioxidáns. A hyaluron a bőr
hidratáltságáért és feszességéért felelős. Azonnal
látható és érezhető a ránctalanító hatása, a finom vo-
nalak eltűnnek, a ráncok pedig halványodnak. Alkal-
mazható bármely kezelési program részeként. Tű
nélküli mezoterápiával vagy ultrahanggal segíthetjük a
bőrbe jutását. Természetesen manuálisan is dolgoz-
hatunk: terítsük szét a bőrön, és simító mozdulatokkal
juttassuk be.
www.laneche.hu/henriette-faroche

3 A TERMÉSZET IHLETTE,
A TUDOMÁNY ALKOTTA

Dr. Rimpler • A termékcsaládban a természetes
hatóanyagok a legfejlettebb technológiával jutnak a
bőrbe. Különleges algakivonatot tartalmaz, amelynek
energiatartalékai lehetővé teszik a spontán osztódást,
ezt a speciális képességet kamatoztatják a készít-
ményekben. Aktiválja a bőr felépítő rendszerét, serkenti
a kollagéntermelést, védi a bőrt a napfény okozta
öregedéstől, csökkenti a sejthalált, helyreállítja a bőr
hidrolipid-egyensúlyát. Emulgeálómentes, vegán, nem
tartalmaz mikroműanyagot és tartósítószereket.
www.baalbekwebshop.hu  

4 MEGÚJULT CSOMAGOLÁS, MÉG
TÖKÉLETESEBB SZÍNEZŐ HATÁS

JimJams • A megújult professzionális szempilla- és
szemöldökfestékek magas színpigmenttartalmukkal
tökéletes hatást biztosítanak, akár 4-6 hét tartósság
mellett. A négy varázslatos árnyalattal bármely stí-
lushoz passzolnak, felvitelük a hagyományos festési
eljárásnak megfelelően egyszerű. Makulátlan színező
hatást biztosítanak.
www.alveolashop.hu
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BEAUTY & CAREBEAUTY & CARE

AYURVÉDIKUS
SZÉPSÉGÁPOLÁS

PROFESSZIONÁLIS AYURVÉDIKUS SZÉPSÉGÁPOLÁS MOST MÁR MAGYARORSZÁGON IS!
A több mint 5000 éves ayurvédikus szépségápolás, amely a természet erejével szépíti,

ragyogtatja a testet és a lelket, már hazánkban is elérhető.
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indenki tökéletes, egysé-
ges, sima, bársonyos bőrre,
egészségesen szép és su-
gárzó megjelenésre vágyik.

Légy újra természetes! 
A szépségápolás az ayurvéda felfo-
gásában mind a külső, mind a belső
szépséget jelenti, vagyis az embert
holisztikus módon, egységes egész-
ként kezeli. A szépségkezelésekhez,
arc- és testkezelésekhez számos
csodálatos, különleges gyógynö-
vényt, illóolajat, pl. brahmi, amla,
szantálfa és rózsa használ fel a tö-
kéletes harmónia megteremtésé-
hez.
A natúr kozmetikumok egyre na-
gyobb teret hódítanak maguknak a
szépségpiacon, mert a természetes-
ségre való igény hatalmas népsze-
rűségnek örvend.
Mostantól Magyarországon is elér-
hetőek az egyedülálló ayurvédikus
szépségápolási termékek, mert ez az
új, prémium minőségű termékcsa-
lád magában foglalja a komplett
szépségápolás teljes palettáját.

Ayurvédikus szépségápolás 
Az Ayurveda Pura cég az Egyesült
Királyságban az ősi tradicionális
ayurvédikus recepteket felhasznál-
va alkotta meg a csodálatos, ható-
anyagokban nagyon gazdag, Holistic
Essentials termékcsaládot, mely-
nek illata és textúrája is különleges
élményt nyújt.

M
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A cég 2003-as megalakulását köve-
tően a mai kor igényenek megfelelő,
a leghatékonyabb természetes spa-
minőségű szépségápolási termé-
kek sorát kínálja, az ayurvédikus
bőrápolási irányelvekhez igazítva.

Holistic Essentials
termékek
A Dr. Deepa Apte indiai ayurvédikus
orvos, a cég egyik alapítója és kiváló
ayurvédikus és bőrápoló szakértő
csapata által kifejlesztett Holistic
Essentials-termékek, az ayurvéda
5000 éves hagyományához, az
egészség és a szépség ősi indiai tu-
dományához hűen:
 100%-ban természetes, első osztá-
lyú, spa-minőségű szépségápolási
termékek,

 az ayurvéda irányelvei alapján az
Egyesült Királyságban szeretettelje-
sen, kézzel készülnek,
 SLS-től mentesek,
 mesterséges illatanyagoktól
mentesek,
 parabénmentesek,
 vegán és
 állatokon nem tesztelt készítmé-
nyek.

Az ayurvédikus szépségápo-
lás speciális hatóanyagokkal,
egyedülálló érintéstechniká-
val, fantasztikus szépítő, ké-
nyeztető és gyógyító rituálék-
kal kényeztet.

Az egyik legnagyobb
kihívás: az öregedési
folyamatok késleltetése
A Holistic Essentials anti-aging ké-
szítmények a természet erejét fel-
használva késleltetik az öregedés
jeleinek kialakulását. A tradicioná-
lis összetevők mellett a modern tu-
dományt felhasználva alkották
meg a káros alkoholoktól és petrol-
kémiai anyagoktól mentes terméke-
ket.

Az Ayurveda Pura és Holistic
Essentials termékek Magyarország
kizárólagos forgalmazója az 

1215 Bp. II., Rákóczi F. út. 125. 
Tel.: 06 70/701 2227
e-mail:
www.ayurvedacenter.hu

A cég filozofiája:
„Bármi, ami a bőrre kenhető, annak olyan

természetesen tisztának kell lennie, hogy

gondolkodás nélkül a nyelvére is rákenje.”

Szépség Centerünkben
a csodálatos ayurvédikus terápiák
mellett a szakemberek
megismerhetik az ayurvédikus
szépségápolás termékeit, számos
arc- és testkezelési technikát
sajátíthatnak el. 

DR. DEEPA APTE 
Indiai ayurvédikus orvos,
az Ayurvéda Pura cég egyik
alapítója, és a Holistic
Essentials termékek fejlesztési
és kutató csapatának irányítója. 

HERMANN MÓNIKA
Kozmetikusmester, ayurvéda
terapeuta, szépségterapeuta,
az Ayurvéda Szépség Center
tulajdonosa és vezető oktatója.

3/A6b stand
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BŐRMEGÚJÍTÁS ÚJGENERÁCIÓS SAVAKKAL DOSSZIÉ

BŐRMEGÚJÍTÁS
ÚJGENERÁCIÓS SAVAKKAL

KEZDŐDIK A SAVAK SZEZONJA – Itt az ősz, belevághatunk a savas kúrákba, kezelésekbe.
Mikor, milyen savakat, hogyan alkalmazzunk? Mire kell figyelnünk? Tekintsük át!

gyümölcssavak alkalma-
zása, majd szintetikus elő-
állítása (glykolsav) forra-
dalmasította a kozmetikai

kezeléseket. Elkezdődött a bőr kont-
rollált hámlasztása, enyhébb és erő-
sebb formában.

A savak olyan kémiai részecs-
kék, amelyek a sav-bázis reak-
cióban H2-iont  (hidrogén iont)
ad le. Illetve azokat  a vegyüle-
teket nevezzük savaknak, ame-
lyek  a vízmolekuláknak pro-
tont adnak le, ezáltal  a vizes
oldat kémhatását savasabbá
teszik, .a pH-t csökkentik.
Vannak szervetlen és szerves,
hámképző és hámoldó savak.
A savakat, bőrtípusnak meg-
felelően, különböző tömény-
ségben, százalékban meg-
adott formában használjuk.
Nagyon fontos szerepet játszik
a felhasznált sav pH-értéke is.

 A gyümölcssav finommá teszi a
bőrszerkezetet, halványítja a folto-
kat. Nagyon közkedvelt kezelés.
 A glykolsavat folyékony és hám-
lasztásra felhasznált formában al-

kalmazhatjuk, ha a hatását meg
akarjuk szakítani, akkor mindig
semlegesíteni kell. 
 A szalicilsav nemcsak hámlaszt,
hanem gyulladáscsökkentő hatá-
sánál fogva az egyik leghatásosabb
fegyverünk az akné kezelésében.
Nagyon jól kombinálható a tejsav-
val. Már alacsony százalékban is rö-
vid időn belül látható a hatása. A ke-
ratinnal összeépül, ezért hosszan
tartó az eredménye. Nem kell semle-
gesíteni. 
A savak hatékonyságának egyik leg-
látványosabb és leggyorsabb ered-
ményét a Seborrhea sicca bőrtípus
kezelésénél láthatjuk. A bőr érdessé-
ge hetek alatt elmúlik, emellett a
faggyútermelése is kiegyensúlyozot-
tá válik.  
 Az ascorbinsav, azaz a C-vitamin,
most éli a legnagyobb reneszánszát.
Nagyon magas dózisban használják
a termékekben. Erős szövetregene-
rációt és antioxidáns hatást tulajdo-
nítanak neki.
 A tejsav magában is és más savak-
kal való kombinációban is használ-
ható. PH-stabilizáló hatású.
Fokozza az elhalt hámlemezkék ter-
mészetes leválását. Elősegíti a bőr
hidratálását is.

 Egyes savakat a felhasználásának
egyszerűsége miatt kifejezetten szí-
vesen alkalmaznak, ilyen a kapor-
ban, a rizsben és a fűben lévő ferula-
sav. Növeli a bőr feszességét és ru-
galmasságát. Bebizonyosodott, hogy
ahogyan a növények sejtfalait védi,
ugyanúgy fejti ki a hatását a bőr szö-
veteiben is.
 A TCA (triklorecetsav) a karbonsa-
vak csoportjába tartozik. Hosszú
időn keresztül volt a közepes és
mélyrétegű hámlasztások nagy slá-
gere. Csak orvos alkalmazhatja! 
 Vannak a savas kezeléseket rosz-
szul viselő vendégek, akik pl. körül-
ményesnek tartják, hogy a hámlasz-
tó kúrák alatt fényvédő krémet kell
használniuk. Szerencsére már erre
is van megoldás, és ez a PHA (Gluco-
nolacton, Lactobionsav, Galactose).
A PHA nagyon hasonlít az AHA-sav-
hoz, a lényeges különbség a moleku-
lanagyságban van. Így a nagyobb
molekulák lassabban hatolnak be a
bőrbe. Igazi Jolly Jokernek számít a
kombinált bőr esetében, ráadásul a
használatánál nem kell olyan nagy
figyelmet fordítani a fényvédelemre.
 A hyaluronsav érte el a savak kö-
zött a legnagyobb karriert. Bár álla-
gával különbözik a folyékony savak-
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tól, szerkezeténél fogva mégis a sa-
vak csoportjába tartozik. Ez egy
hosszú láncú cukor-makromoleku-
la, diszacharid. Alapvető tulajdonsá-
ga, hogy 1 grammja 6 liter vizet ké-
pes megkötni. 
A krémekben és a szérumokban való
felhasználásánál tudnunk kell, hogy
a nagyobb molekulák a bőr felszínén
látható, azonnali hatást eredmé-
nyeznek, míg a fragmenált (= széttö-
redezett,szétesett: a nagy molekulá-
jú hyaluronsav széttöredezett, szét-
esett állapotban könnyebben bejut a
bőr mélyebb rétegeibe és ott is extra
módon tud hidratálni – a szerk.) mo-
lekulák a bőr mélyebb rétegeibe is
bejutnak. 
Ez az egyik legkedveltebb kozmeti-
kai hatóanyag a tűs és a tű nélküli
mezokezeléseknél, szívesen ajánl-
juk a hámlasztó kezelések után is.
A legismertebb felhasználása
mindezek ellenére a (nem kozmeti-

kai) ráncfeltöltés. Jó, ha ismerjük
ennek a mechanizmusát, hiszen ma
már nagyon sok vendég él ezzel a le-
hetőséggel. 
Itt pontosan tudnunk kell, hogy a fel-
töltés után mennyi idő múlva végez-
hetünk kozmetikai kezelést, pl.
gyantázást. Egy frissen injekciózott
felső ajak gyantázása elronthatja a
hatást, és az esetleg feldagadt ajak
sem nyugszik meg olyan könnyen. 

Savak a kozmetikában
A savak frissítő, tonizáló, hámképző,
hámoldó, szagtalanító, pórusössze-
húzó, fertőtlenítő, vízelvonó és sej-
tosztódást serkentő hatással vannak
a bőrre. A savak kozmetikai szerepe,
felhasználása: Savakkal tudunk
hámlasztani, pigmentfoltokat hal-
ványítani. A velük végzett kezelés
hatására a fakó    bőr üde lesz, a
faggyúműködés ki-egyensúlyozot-
tá válik.

A bőr kollagén és elasztikus rostjai a
savas közegben megnövelik volume-
nüket, megduzzadnak. Ennek kö-
szönhető a savak ránctalanító hatá-
sa. Használhatjuk krémekben, szé-
rumokban. Hihetetlenül széles a fel-
használási lehetősége.
Kombinálhatjuk mikrotűs kezelé-
sekkel vagy ultrahanggél-maszk-
kal, ami remek kiegészítője bárme-
lyik savas kezelésnek. Maradandó és
hosszan tartó hatású. Ez a két hatás-
mechanizmus nagymértékben ki-
egészíti egymást, nincs bőrtípus,
aminél ne használhatnánk.  
Sok vendégnek ajánlhatjuk, hogy a
télen használt otthoni bőrápolója
mindenképpen savas legyen. 

A savak árnyékos oldala 
A hámlasztó kúrák alatt néha piro-
sabb a bőr. A hámló, szárazabb álla-
potot el kell fogadnia a vendégnek,
és együtt kell működnie velünk, be
kell tartania az előírásainkat. Ezért
különösen fontos, hogy a kúra meg-
kezdése előtt széleskörűen tájékoz-
tassuk a vendéget, hogy tudja, mire
számíthat. A legtöbb esetben elke-
rülhetetlen a fényvédő használata.

A savak felhasználása a kozmeti-
kustól is nagy felkészültséget és
odafigyelést igényel. A legjobb, ha
először gyakorlat- és cégmentes ok-
tatáson veszünk részt. A savak sike-
res felhasználása nagyon sok elmé-
leti tudás igényel.  
De ha már kiismerjük magunkat eb-
ben a világban, akkor a savak való-
ban csodákra képesek.

ARTNER ÉVA
Kozmetikusmester (1985 óta). A németországi
Hautregenerations Zentrum és az Ästhetik
Akademie tulajdonosa. Fő szakterülete

az elektrokozmetika, ezen belül
is az elektroepilációs és
a villanófényes (IPL) epiláció.
Oktat, továbbképzéseket  és
előadásokat  tart. Az osztrák
Mepix Kereskedelmi Vállalat
vezető oktatója, a Helia-D
Professional németországi és
ausztriai képviselője.

A bőr állapota az 1. kezelés után, majd 3 hónap múlva 

Seborrhoeás bőr 4 hónap múlva
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Kozmetikai peeling

a ragyogóan szép arcbőrért
BŐRMEGÚJÍTÁS AGRESSZÍV BŐRHÁMLASZTÁS NÉLKÜL – Hámlasztó kezelést hosszú évek óta

végeznek a kozmetikusok, hiszen rendkívül látványos eredményeket biztosít, de míg 10 évvel
ezelőtt ezek a kezelések olyan drasztikus hámlást okoztak az arcon, hogy akár egy hétig

nem mehetett utcára a vendég, ma az újgenerációs savakkal és a gépi kezelésekkel
ugyanolyan eredményeket érhetünk el – negatív hatások nélkül. 

őrünk 28 nap alatt újul
meg, ami azt jelenti, hogy az
epidermisz legalsó rétege
ennyi idő alatt jut a bőrfel-

színre. A folyamat lényege, hogy a
bőrsejtek állandóan osztódnak és a
felszín felé haladva elhalnak és le-
válnak. Ha a sejtek nem válnak le

időben, a szaruréteg megvastagszik,
ami fakó, beszürkült bőrt eredmé-
nyez. Hámlasztó kezeléssel, azaz
peelinggel ezt a 28 napos bőrmeg-
újítási ciklust csökkenthetjük 3-5
napra, és segíthetjük a szaruréteg
megfelelő vastagságának kialaku-
lását. 

 A peelinget végezhetjük önálló-
an, amikor a kezelés célja maga a
hámlasztás (aknés bőr kezelése,
ráncok, hegek, pigmentfoltok halvá-
nyítása esetén) és 
 más bőrkezelés előkészítő műve-
leteként is, hiszen a peeling során
enyhén felmelegített bőrben az élő
sejtek aktívabbak, nagyobb a felszí-
vóképességük, így a hatóanyagok be-
juttatása is eredményesebb.

A hámlasztásnak három fajtá-
ját különböztetjük meg:
– mechanikai peeling: apró
szemcsés készítmény dörzsö-
lésével érjük el a kívánt ered-
ményt,
– biológiai peeling: enzimek
segítségével történik a hám-
lasztás,
– kémiai peeling: savas készít-
ményeket használunk.

A hámlasztás számos bőrproblé-
mára jelent megoldást, ezért kere-
sett kozmetikai eljárás. Alkalmas
bőrmegújításra, ráncok csökkenté-
sére, pigmentfoltok és hegek halvá-
nyítására, a fakó, beszürkült arcbőr
ragyogóvá tételére, problémás arc-
bőr és napsütés miatt károsodott bőr
kezelésére, a bőr vízmegkötő képes-
ségének növelésére, bőrrugalmasság
javítására, a hatóanyagok mélyebb

B
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bejuttatására, a kollagén- és elasz-
tin-termelődés beindítására.

A hatóanyagos peelingek mellett ma
már több gépi technológia is rendel-
kezésünkre áll a hatékony és kíméle-
tes hámlasztáshoz.

Bőrhámlasztó
elektrokozmetikai
technológiák
 Hidroabrázió: a bőrre vizet jutta-
tunk, amelyet egy speciális ultra-

hang-frekvencián rezgő fémspatula
segítségével porlasztunk szét. Az el-
halt hámsejteket ez a nagy erővel le-
váló vízsugár távolítja el. A kezelés
olyan kíméletes, hogy bármely év-
szakban és minden bőrtípuson vé-
gezhető.

 Mikrodermabrázió: a mechani-
kai peeling gépi verziója, ahol az el-
halt szarusejteket gyémántfej se-
gítségével csiszoljuk le. A kezelő-
fejbe épített vákuum felszívja
a hámsejteket és serkenti a terület

vérkeringését. A kezelőfejhez kü-
lönböző finomságú gyémánt tipek
illeszthetőek.

 Hidrodermabrázió: kímélete-
sebb eljárás a mikrodermabrázió-
nál. A kezelőfejből sugaras alakban
savas koncentráció áramlik a bőr
felületére, amely feloldja a szeny-
nyeződéseket, az elhalt hámsejte-
ket, a faggyút és a komedót, és ez-
zel egy időben a kezelőfejbe épített
vákuum felszívja a szennyeződé-
seket. 

E/A4 stand
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A hígított, enyhén savas kon-
centráció pH-értéke a bőr pH-
értékéhez közeli, ezért hidro-
dermabrázióval nyáron is vé-
gezhetünk bőrfelszíni hám-
lasztó kezelést.

Forradalmian
új savas koktélok
A piacon kapható savas hámlasztó
szérumok hatóanyagát általában
egy-egy sav alkotja. Mivel a különbö-
ző bőrproblémákra különböző sa-
vak jelentenek megoldást, nagyon
sok savas készítményt kell beszerez-
ni ahhoz, hogy minden vendégnek a
bőrtípusának megfelelő hámlasztó
kezelést tudjunk végezni. A savas
koktélok erre jelentenek megol-
dást.
A termékcsalád csupán 3-4 készít-
ményből áll, mindegyik más össze-

tevőt (több különböző savat) tartal-
maz. Ezekből az alapelemekből ál-
lítjuk össze a bőrtípusnak megfele-
lő savas koktélt. A mix eleme még a
kémiai peeling-ipar újdonsága, egy
olyan hatóanyag, amely a savakhoz
adva segít beállítani a vendég adott-
ságainak megfelelő pH-értéket.
A savas koktélok előnye még, hogy a
bőrprobléma hatékony kezelésére
nem kell maró hatású savakat hasz-
nálnunk, hiszen a mixben lévő több-
féle sav együttes hatása eredmé-
nyesebb kezelést biztosít.
A legjobb eredmény elérése érdeké-
ben a hámlasztó kezelést érdemes
kúraszerűen végezni, a bőr állapo-
tától függően 4-8 héten keresztül
kéthetente, majd szükség szerint 2-3
havonta megismételni. 
Bőrfelszíni hámlasztó kezelést (hid-
roabrázióval, hidrodermabrázióval
vagy enzimekkel) az év bármelyik

napján, közepes és mélyhámlasz-
tást kizárólag októbertől márciusig
végezhetünk. Fényvédőt nemcsak
közvetlenül a kezelés után, de a tel-
jes kúra alatt javasolt használni. 

Jó döntést hoz az a kozmetikus, aki
akár a savas, akár a gépi hámlasztó
kezelést felveszi szalonja szolgálta-
tásai közé, hiszen a peeling haté-
kony megoldást nyújt számos bőr-
problémára, látványos eredménye-
ket és nagyon sok elégedett vendé-
get jelent.

KOVÁCS PAULA
Kozmetikus, a Center Kft.
terméktanácsadója, kiemelt
szakterülete az arckezelő
berendezések és technológiák. 
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Újgenerációs savas

bőrmegújítás 
MITŐL ÚJGENERÁCIÓS EGY PROFESSZIONÁLIS SAV? A legfontosabb kozmetikai beavatkozások

felsorolásánál sosem hagyhatjuk ki a savas hámlasztást. A bőrmegújítás e látványos, ám
könnyen alkalmazható formája töretlenül az egyik legsikeresebb kezelés. Az évek során e
beavatkozások egyre „felhasználóbarátabbak” és időtakarékosak lettek. Mit is jelent ez? 

itől lesz egy sav és a vele
végzett kúra újgenerá-
ciós?
 Alacsony kockázat: ter-

mészetesen a kozmetikusok által
használt anyagok nem annyira erő-

sek és agresszívek, mint az orvosi
hámlasztás során felhasználtak.
Emellett a fejlesztők még nagyobb fi-
gyelmet fordítanak az anyagok kifej-
lesztésénél, hogy a szakemberek ke-
zébe adott termék a lehető legkeve-

sebbet árthasson. A biztonságos ke-
zelés nagyon fontos, ezért sem lép-
hetjük át a gyártó cég által javasolt
protokollok határait.
 Bőrtípus és elváltozásai: sokkal
több bőrproblémára alkalmazható;
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akár olyanokra is, amelyekre eddig
nem javasoltak savas hámlasztást
vagy nagy körültekintéssel (ilyen
például az érzékeny bőr vagy a gyul-
ladt akné). Mivel nem egy kezelés-
ben, hanem kúrában gondolko-
dunk, a bőr állapotának tartós és
igazán látványos javulása fokozato-
san történik. Mindenkinek van prob-
lémás bőrű, ráncokkal, zsíros bőrrel,
hegekkel, dehidratációval vagy pig-
mentfolttal érkező vendége, illetve
akinek több problémával egyszerre
kell megküzdenie – számukra töké-
letes a savas kúra.
 Kombinálható: a variálhatóság a
modern kori savas készítmények
egyik nagyszerű tulajdonsága. Az
eddig ismert és használt savak mel-
lett (AHA-, BHA- és PHA-savak) meg-
jelentek ezek kombinációi (pl. a tej-
sav, a glikolsav és a szalicilsav külön-
böző arányú koktélja), így sziner-
gensként tudnak működni – ezáltal
kisebb koncentrációban is hatéko-
nyan és biztonságosan használhat-
juk ezeket a termékeket. 
A kombinálhatóság azt is jelenti,
hogy a kúrát nemcsak egy típusú
savval, hanem személyre szabottan,
a kúra minden kezelésénél az adott
helyzetnek megfelelő termékkel és
behatási idővel végezhetjük. 
Ugyancsak itt említhetjük meg, hogy
a savakat sokszor már a terméken
belül kiegészítik hatóanyagokkal (pl.
antioxidánsok, peptidek), a savas
kúra kiegészülhet gépi kezelésekkel
is (pl. ultrahang, tű nélküli mezote-
rápia vagy szoftlézer), illetve bizo-
nyos protokollon belül dermarolle-
res vagy mezopenes kezeléssel. Te-
hát bármennyire is meghatározott
keretek és betartandó szabályok kö-
zött kell a savas kúrát végeznünk,
ezeken a határokon belül hatalmas a
„játékterünk”.
 A kezelés hossza, azaz rövidsége:
a savak behatási ideje pár percre rö-
vidült, a kezelés hossza sem több
30-40 percnél. A kezelés után a ven-
dég azonnal visszatérhet akár a
munkahelyére is. Ezért is hívják eze-
ket a kozmetikai beavatkozásokat

külföldön „Lunchtime treatment”-
nek, tehát „Ebédidő-kezelésnek”, hi-
szen pont annyi ideig tart a beavat-
kozás, és a vendég már vissza is tér-
het a megszokott napirendjéhez. 
 Minimális mellékhatás: elfelejt-
hetjük a fájdalmat és az olyan gya-
kori jelenségeket kezelés után, mint
a látványos bőrvörösesség, a húzódó,
viszkető, égő bőr vagy az erőteljes és
akár napokig tartó hámlás. Fel kell
hívnunk a vendég figyelmét arra,
hogy ha nem tapasztalja ezeket a je-
lenségeket, a savazás még lehet in-
tenzív és látványos – vége van az
„ami nem fáj, nem hatásos” gondol-
kodásnak. 
 Kiszámíthatóság: a több évtizedes
tapasztalat és a kutatások elősegítik
a precízebb protokollok kialakítását.
Nem kell évekig kitapasztalnunk
egy-egy termékcsalád eredményeit,
pontos használatát, hogy tudjuk, mi-
re számítsunk.
 Kontrollálható: a savak már ké-
szen állnak a rendelkezésünkre
meghatározott százalékos erősség-
ben és pH-val, amit nem nekünk kell
beállítanunk, így nem kell azon gon-
dolkodnunk, vajon túl gyenge vagy
túl erős lesz-e a vendég számára a
beavatkozás.
 Eredményesség: a savas kúra
nemcsak a savak miatt hatékony,
hanem a sav után alkalmazott szé-
rumok, maszkok, krémek miatt is.
A savak használata után a bőr job-
ban szívja és használja fel a ható-
anyagokat – nemcsak a kezelés alatt,
hanem a mindennapi otthoni bőr-
ápolásnál is. Mindenképpen olyan
készítményeket használjunk, ame-
lyek savas kúrához lettek kifejleszt-
ve, biotechnológiai összetevőket
(pl. peptideket, őssejteket, stabilizált
C-vitamint) tartalmaznak.
 Otthonápolás, elő- és utókezelés:
a savas hámlasztó kúránál kiemel-
ten igaz az, hogy az otthonápolás és
a kabinkezelés egyaránt nagyon fon-
tos, egymást támogatva sokkal in-
kább elérhető a kívánt eredmény.
Amennyiben a kúra megkezdése
előtti hetekben felkészítjük a bőrt

(otthon használatos savas termé-
kekkel), az sokkal jobban reagál akár
az erősebb hámlasztókra is. 

Fontos kiemelni, hogy a kúra
nem az utolsó kezeléssel zá-
rul, hanem az azt követő leg-
alább 2-3 héttel később, hi-
szen a legutolsó savas beavat-
kozás még akkor fejti ki hatá-
sát – emellett a fényvédelem
ebben az időszakban is na-
gyon fontos. Utóápolásnak ért-
jük azt is, ha felhívjuk a vendég
figyelmét arra, hogy a megfe-
lelő otthoni ápolással és a
mindennapi fényvédelemmel
mennyire tartóssá teheti a ka-
pott eredményt. Fényvédelem-
re is olyan orvos-kozmetikai
terméket ajánljunk, ami savas
kúrára, mindennapi használat-
ra lett kifejlesztve.

A kozmetikai savas hámlasztó kúrá-
kat mindig ősztől tavaszig végezzük,
és mindig fokozott figyelmet szente-
lünk a fényvédelemre. Érdemes ma-
gát a kúrát úgy ajánlani, hogy az
otthonápolási termékeket, ezen be-
lül a fényvédőt mindenképpen tar-
talmazza. Ezzel nemcsak azt bizto-
sítjuk, hogy a vendég otthon is meg-
felelően ápolja az arcát, hanem a mi
munkánkat is sikeresebbé teszi – a
végeredmény látványosabb lesz, a
vendég elégedettsége pedig megfi-
zethetetlen.

CSERNAI JUDIT
A Biodroga Institut, a Biodroga
MD oktató kozmetikusa.
Fő érdeklődési területe
a speciális hatóanyagok,
a masszázstechnikák, illetve
a holisztikus kozmetika.

Tekintsd meg élőben Csernai Judit kezelési bemutatóját

október 25-én, a #Kezelési Bemutatók Szigetén,

az Őszi Beauty szakkiállításon, a Lurdy Házban!
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BŐRMEGÚJÍTÁS SAVAKKAL
MILYEN SAVAKAT, MILYEN KONCENTRÁCIÓBAN ALKALMAZZUNK? Az őszi hónapok kiválóan
alkalmasak arra, hogy a bőrmegújító kezelésekre fókuszáljon vendég és kozmetikus egyaránt.

Lássuk, mi mindenre kell figyelnünk e kezelések során!
nyári napsugarak sajnos
nemcsak a szép barna bőr-
színről gondoskodnak, ha-
nem egyúttal okozói lehet-

nek a pigmentfoltoknak, a fokozott
dehidratáltságnak.
Emiatt gyakran kérdezik a nyaralás-
ból éppen visszatérő vendégek, hogy
„Mikor lehet már elkezdeni a savas
kezeléseket?” Ilyenkor türelemre in-
tem őket, hiszen a nyári, kora őszi
napsugaras idő nem alkalmas még a
savak biztonságos alkalmazására.
Aki egyszer belekóstolt a savakkal
végzett bőrmegújító kezelésekbe,
termékekbe, az gyakran „függővé”
válik. Nemegyszer fordult már elő,
hogy nyárra elkoboztam a vendége-
imtől a gyümölcssavas kozmetiku-
mokat, mert nem bíztam bennük
egy ilyen kérdés után: „De mi lesz
most velem nyáron a savas krémem
nélkül”?

Pedig az egyik legnagyobb hibát ak-
kor követheti el vendég és a kozme-
tikus, ha nem megfelelő az időzí-
tés: azaz, ha ősszel túl korán kezd-
jük el a savakkal történő kezelése-
ket, illetve ha tavasszal túl későn
fejezzük be. 

Amire mindig figyelni kell
Sokszor tapasztalom a tanfolyamo-
kon, hogy nem merik alkalmazni a
kozmetikusok ezeket a természet-
ben előforduló kis csodafegyvereket,
pedig ha szakszerűen alkalmazzuk a
savakat, betartva bizonyos szabályo-
kat, akkor nagy segítségünkre lehet-
nek a kezeléseinkben – a vendégeink
nagy megelégedésére. 
A helyes kezelési időszak megvá-
lasztása után fontos az adott bőr-
probléma meghatározása, a bőrtí-
pusnak megfelelő sav kiválasztása,
a kezelés gyakoriságának, illetve a

kezelési idő hosszának a meghatá-
rozása.

AHA és BHA
Míg évekkel ezelőtt előszeretettel al-
kalmaztuk az alfa-hidroxi-savakat a
bőrproblémák kezelésére, ma már
tudjuk, hogy az alfa- és béta-hidroxi-
savak együttes alkalmazásával fo-
kozhatjuk és még eredményesebbé
tehetjük a kezelések hatékonyságát.
Egy zsírosabb, szeborreásabb bőr
esetén az AHA-savak (vízoldékony
tulajdonságuk miatt) nem tudnak
megfelelően a bőrbe hatolni, ezért
ilyen esetben először a BHA-savat al-
kalmazzuk a kezelésben, mert lipofil
molekulákként oldják a faggyút, ez-
által utat nyitnak az AHA-savaknak
a hámlasztáshoz. 
A kémiai peelingek közé sorolt alfa-
és béta-hidroxi-sav kitűnően alkal-
mazható a bőr színének kiegyenlíté-
sére; hegek utókezelésére; hyperpig-
mentációs elváltozások enyhítésére;
fokozott szaruképzés esetén; zsíros,
tisztátalan bőr problémáinak enyhí-
tésére. A gyümölcssavak alkalmazá-
sával javítható az epidermisz struk-
túrája, erősíthető a bőr természetes
barrier-funkciója, serkenthető a kol-
lagén- és a hyaluronsav szintézise.
Ki ne kapna kedvet ezek után egy
többrétegű peelingezéshez, melynek
következtében elérhető a bőr sejtjei-
nek intenzív regenerálása, javul a
bőr hidratáltsága, csökken a ráncok
mélysége, lassul a bőr öregedése?!
Láthatjuk, hogy komplex kezelése-
ket tudunk elvégezni a különböző
savtartalmú készítményekkel.  A ke-
zelések hatékonyságát a megfele-
lően kiválasztott hidroxi-savak te-
szik lehetővé. Alacsony molekulatö-
megű szerves savakról beszélünk,
amelyeket a kozmetológia és a

A
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dermatológia is a leghatékonyabb
hámlasztó alapanyagnak tekint.

A hidroxi-savakat kémiai
szerkezetük és
hatásmechanizmusuk
alapján feloszthatjuk:
• alfa-hidroxi (AHA) savakra:

glikol-, alma-, citrom-, tej-,
bor- és egyéb savak;

• béta-hidroxi (BHA) savakra:
szalicilsav;

• poli-hidroxi savakra (PHA):
pl. laktobionsav.

Tartsuk be a határainkat!
A hidroxi-savak természetes formá-
jukban a mindennapjaink részét ké-
pezik. A glikolsav a cukornádban, a
tejsav az íróban és a paradicsomban,
a borsav a borban és a szőlőben, az
almasav az almában, a citromsav a
citrusfélékben, a szalicilsav a fekete
ribizliben és a sárgabarackban is
megtalálható.
A hidroxi-savak rendkívül haté-
kony peelingként működnek. Az el-
halt hámsejteket a sejtek közötti kö-
tés meggyengítésével érik el. Bizto-
sítják a Stratum corneum elhalt le-
mezkéinek ellenőrzött körülmények
közötti eltávolítását, ugyanakkor
serkentik a bazális réteg megújítá-
sát. Ezen folyamatok következmé-
nye a simább, frissebb, szemmel lát-
hatóan megfiatalodott és védelmi
funkcióiban megerősödött bőr.

Az elhalt hámsejtek eltávolítása biz-
tosítja a további hatóanyagok haté-
konyabb, gyorsabb és mélyebb felszí-
vódását.
A kozmetikai alkalmazás során az
epidermisz felsőbb rétegeinek
hámlasztását végezzük – a közép-
mély- és a mélyhámlasztás a bőr-
gyógyászok hatáskörébe tartozik!
Fontos, hogy ne lépjük túl a hatás-
körünket! Csak olyan savkoncentrá-
ciót, és ami még fontosabb, pH-érté-
ket válasszunk, amivel biztonságo-
san kezelhetjük az adott problémát!

Tényleges és pufferolt
savkoncentráció
A jól megválasztott savas kozmeti-
kum fő jellemzője a kiválasztott sa-
vak optimális pH-értékének és a
sav koncentrációjának aránya.
Olyan arányról beszélünk, amely le-
hetővé teszi számunkra, hogy opti-
mális eredményeket érjünk el, a leg-
biztonságosabb módon. A meglévő
tudományos kutatások lehetővé te-
szik, hogy a lehető leghatékonyabb
savkoncentrációt válasszuk, ame-
lyet a termék csomagolásán fel is
tüntetnek. Az EAC (effective acid
concentracion) az ún. hatékony sav-
koncentráció, ahol a savak nem ioni-
zált, szabad formában vannak jelen,
amelyek ténylegesen hatnak – azaz
nem neutralizált, illetve pufferelt
savtartalmat jelöl. Amikor AHA-sa-
vat választunk, figyeljünk erre a ha-
tékony savtartalomra, mert sok eset-

ben (a példa kedvéért) egy 20–30%
savtartalmú termékben a ténylege-
sen ható sav koncentrációja csak
10%, a többi csak neutralizált sav. Így
tehát, amennyiben az EAC szerint pl.
10% a ténylegesen ható savtartalom,
akkor az ugyanolyan hatékony (vagy
akár hatékonyabb), mint a 20–30%-
os savtartalmú termék.
A kezelés másik, a savtartalomnál is
fontosabb eleme az adott termék
pH-értéke. Nem attól hatékonyabb
egy sav, ha minél magasabb a száza-
lékos savtartalma, hanem hogy az
adott savtartalomhoz milyen ala-
csony pH-érték tartozik. Minél ala-
csonyabb a termék pH-értéke, an-
nál jobb a hatásfoka. Viszont tisztá-
ban kell lennünk azzal is, hogy a túl-
zottan magas savkoncentráció és az
alacsony pH-érték veszélyeket rejt a
bőr barrier funkcióira nézve! A cél,
hogy megtaláljuk az ideális arányo-
kat, vele pedig a leghatékonyabb
kezeléseket!
Aranyszabály: a savas kezelések
végén kötelező a fényvédelem!
A hatékonyság fokozása és az elért
eredmények megtartása érdekében
ne feledjük ősztől tavaszig az ottho-
ni ápolásba is beépíteni a savtartal-
mú, ezzel párhuzamosan pedig a
fényvédő kozmetikumokat!

KOVÁCS ADRIENN
Kozmetikus, közgazdász,
az Afrodita Cosmetics oktató
és bemutató kozmetikusa,
szakmai vezetője.

Kovács Adrienn kezelési bemutatóját megtekintheted

október 25-én, a #Kezelési Bemutatók Szigetén,

az Őszi Beauty szakkiállításon, a Lurdy Házban!

Találkozz az Afrodita
Cosmetics csapatával
az Őszi Beauty
szakkiállításon! 3/C1 stand
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Innovatív kémiai hámlasztó kezelés,
amelyet elsősorban a különböző eredetű
elszíneződésekre, az öregedés jeleit
mutató bőrre, egyenetlen bőrszerkezetre,
az agresszív környezeti tényezők okozta
káros hatások semlegesítésére ajánljuk.
A kezelés kulcshatóanyagai a ferulasav, az újgenerációs,
folthalványító hatású tranexámsav és a C-vitamin. A kezelés
visszaadja a bőr természetes ragyogását, feszességét és
rugalmasságát. Intenzív fényvédelem mellett egész évben
biztonsággal elvégezhetjük.

DOCTOR BABOR PRO
www.kalcsu.hu

Az augusztusban bevezetésre került exkluzív
termékcsaláddal megérkeztek a Babor
termékpalettájára is a gyümölcssavak. Az AHA peeling
overnight egy bőrtökéletesítő folyékony AHA peeling
az éjszakai intenzív hatásért, amely minden bőrtípus
számára megfelelő. Glikolsavat és perfection peptidet
tartalmaz, ami feloldja a fehérjehidakat a legmélyebb
elszarusodott területek elhalt sejtjei között, és
támogatja a bőr természetes hámlási folyamatát.

AFRODITA PROFESSIONAL PEEL RE-NEW
FEHÉRÍTŐ MASZK 
www.afrodita-kozmetika.hu
Intenzív, frissítő hatású maszk,
amely a hiperpigmentáció ellen hat.
Csökkenti a melanogenesist
(4 kezelés után, akár 57%*), azaz
a hámrétegben található
melanocyták működésének
köszönhető melanin szintézisét.
Ennek köszönhetően csökkenti a pigmentfoltokat, fehéríti a bőrt,
valamint friss, fiatalos külsőt biztosít. Fő hatóanyagok: C-vitamin,
niacinamid, karnózin peptid. 
*in-vitro tesztek alapján

Gyümölcssavas, tejsavas peeling,
amely elsősorban a tág pórusú,
kevert, illetve zsíros bőrre ajánlott,
többek között a  naspolya és a ribizli
hatóanyagaival, havonta vagy
kéthetente történő professzionális
használatra ajánljuk. A peelingezést
követően a bőr pH-jának
helyreállításáról gyengén bázikus
arctonik segítségével gondoskodni
kell.

CLINICCARE AHA + EGF SKIN BOOSTER 
www.clinic-care.hu

Ez a forradalmian új peelinges szérum a hagyományos
hámlasztó készítményektől eltérően nem a bőr elhalt
sejtjeit távolítja el, hanem speciális összetevői révén,
mélyre penetrál és az élő sejteken fejti ki hatását, azokat
mintegy feljebb tolja, felszínre hozza. A legnagyobb
hatékonyság érdekében különféle savakat (glikolsav,
citrussav, tejsav stb.), hidratálókat, antioxidánsokat,
vitaminokat, ásványi anyagokat és EGF-et, azaz
különleges sejtvédő, sejtszaporodást serkentő
polypeptidet tartalmaz.

SKEYNDOR DERMAPEEL PRO RESURFACING PEEL
CLEANSING GEL 5%
www.skeyndor.hu
Habzó, bőrmegújító gél, glikolsavval, tejsavval és
proteáz enzimmel. Tisztítja és fertőtleníti a bőr felső
rétegét, csökkenti a gyulladást. Minden Skeyndor-
kezelés előkészítő szakaszában, a peeling vagy
a manuális tisztítást követően használjuk. Otthoni
ápolásra bőrmegújítás céljából heti 2-3 alkalommal,
aknés bőr ápolására egy hónapon át mindennap
javasoljuk használatát. 

Bőrmegújulás felsőfokon – Ez a
mélyhámlasztó orvos-kozmetikai
peeling a pórusokból képes feloldani
a felesleges faggyút és
a szennyeződéseket. Maximális
biztonsággal alkalmazható minden
bőrtípusra. Az eredmény: friss bőrszín
és megújult bőrkép. Enyhíti a ráncokat, halványítja a pigmentfoltokat,
szűkíti a tág pórusokat, eltünteti a hegeket, és jelentősen megnöveli
a bevitt hatóanyagok hatásfokát. Védi a bőrt a korai öregedéstől és
erősíti védekezési funkcióját a fényérzékenységgel szemben. 

100%-osan természetes, intenzív,
komplex peeling. Normál, kombinált,
pigmentfoltos és akár problémás
bőrre is ideális. Szalonkezelésekbe
beépítve és otthoni ápolásra is ideális.
Összetétele: kamilla-, rózsavíz,
sheavaj, hibiszkuszvirág-, eper-,
barack-, ananász-, Acerola- és Aloe
vera por, növényi emulgeátor, lágy növényi tenzidek, növényi AHA
(10%), szalicilsav (3%), stabil C-vitamin (3%), allantoin, levendulaolaj,
xantan gumi, totarol.

BŐRMEGÚJÍTÁS ÚJGENERÁCIÓS SAVAKKAL

DRHAZI INTENSIVE AHA PEELING
www.drhazi.hu

BETA-HYDROXY-PEELING 12%
www.age-attraction.hu

NAP826 AHA NASPOLYÁS PEELING
www.biola.hu

BIELENDA FERUL-X
www.bielenda.hu
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A biológiai peeling minden bőrtípusnál,
minden bőrprobléma kezelésénél
azonnal látható, érezhető, gyors
eredményt tesz lehetővé. Fellazítja és
eltávolítja a bőr felszínén elhalt
hámsejteket, segíti a bőr megújulását,
felszíni keratinoldó hatása van, javítja
a bőr vízmegkötő képességét. Javasolt
az Esemény Előtti Pakolással együtt
használni.

PRESTIGE BY YAMUNA GYÜMÖLCSSAVAS
PEELING VÍZHIÁNYOS, ÉRETT BŐRRE
www.yamunaprofessional.hu
A finom állagú hámlasztó maszk megújítja a bőr
textúráját, eltávolítja az elhalt hámsejteket, ezáltal
javítja annak szerkezetét. Lehetővé teszi a kezelés
során az aktív hatóanyagok optimális bejuttatását
a bőrbe. Kisimítja és puhítja a bőrt, tisztítja
a pórusokat, és világosítja a bőrtónust. Célzottan
és kíméletesen távolítja el az elhalt bőrpikkelyeket.
A betain és a glicerin hidratálja a bőrt, emellett
javítja vízfelvevő és -megtartó képességét. 

GLYCOPEELING 50% AHA KEZELŐSZETT 
www.laneche.hu

A kezelőszett 50% AHA Glikolsavat és
savneutralizálót tartalmaz, amellyel
komplett bőrhámlasztást, regeneráló
kezelést végezhetünk, így ápolva a
károsodott bőrt. Használata javasolt
a laza, rugalmasságát vesztett, ráncosodó
bőrre, valamint a fokozott
faggyútermelődéssel együtt járó vízhiányos megvastagodott
szaruréteggel rendelkező, tág pórusú bőrre. Javul a bőr
felszívóképessége, a megnövekedett oxigénnek köszönhetően
a vérkeringés is fokozódik. 

Természetes gyümölcssavak keveréke
(6,5%), zöldtea-kivonattal kombinálva.
Alkalmas előkészítő maszknak is. 3,5
pH-értéke lehetővé teszi a biztonságos
és kíméletes peelinget, minden
bőrállapotnál alkalmazható. Vitalizáló hatású krémmaszk, segít
megelőzni a bőr korai öregedését, a mimikai ráncképződést.
Hidratáló, vitalizáló és restrukturáló hatású. Használatával az
anyagcsere aktivizálódik, az arcbőr frissebben sugárzik. Rendszeres
alkalmazásával a tisztátlanságok is megszűnnek.

SYNCARE AHA KÉMIAI HÁMLASZTÁS
GYÜMÖLCSSAVAKKAL
www.syncare.hu
Bár a kémiai peeling  felszíni peelingnek számít, az itt
használt savak már olyan erősek, hogy képesek bejutni
a bőr mélyebb rétegeibe. A SynCare-savak
AHA-glykolsavat tartalmaznak, amelynek koncentrációja
30–70%, a pH-értéke pedig általában 1,8-nál kisebb. A
glykolsav erősségének köszönhetően a kémiai peeling
nagyon jó antibakteriális és antimikotikus hatással
rendelkezik, amely hatékony az akné súlyosabb
változatainál is. Emellett gyönyörűen hidratálja és
fiatalítja bőrt.

BIODROGA MD BŐRMEGÚJTÓ ANTI-AGE SAV-SZÉRUM
www.biodroga.hu

Az orvos-kozmetikai sav-szérum különlegessége,
hogy 20%-os glikolsavat kombinál glutathion
mimetikus peptiddel és kis molekulasúlyú
hyaluronsavval. Látványosan hámlasztja a bőrt,
csökkenti a ráncok mélységét, a bőr egyenetlenségeit,
a tág pórusokat és a pigmentfoltokat. Rendszeres
használata megelőzi az oxidatív stressz okozta
sejtkárosodást, fokozza az egészséges kollagén rostok
képződését és látványosan növeli a bőr hidratáltságát.

Kétfázisú hámlasztó és
bőrmegújító rendszer: intenzív
előkészítés a Peel one és aktív
hatás a Peel two hámlasztó
termékkel. A kombinált savak
segítségével a maximális
bőrmegújító hatás garantált.
A kezelés megvastagodott, foltos,
ráncos, problémás bőrökre
javasolt. Az arckontúrok fiatalabbnak tűnnek, kisimulnak a ráncok,
homogén bőrszínt kölcsönöz, csökkenti a tág pórusokat.  A bőr
teljesen megújul, feltöltődik és ragyogóvá válik. 

7%-os alfa-hidroxisav-tartalommal rendelkező pakolás,
3,5 pH-értékkel. Fellazítja és eltávolítja a bőr felszínén
elhalt hámsejteket, segíti a bőr megújulását, ráncsimító
és felszíni keratinoldó, tisztító és pórusösszehúzó hatású,
javítja a bőr vízmegkötő képességét.
Kiválóan alkalmazható olajos és korpás seborrheás,
érzékeny, gyulladásra hajlamos, aknés, májfoltos, zsír-,
vízhiányos, idősödő és ráncos bőrre, pigmentfoltok
halványítására. Színezék- és parabénmentes.

BŐRMEGÚJÍTÁS ÚJGENERÁCIÓS SAVAKKAL

AHA COMPLEX BŐRMEGÚJÍTÓ
PAKOLÁS 7%
www.stellazrt.hu

VAGHEGGI PRIMISSIMA PROFESSZIONÁLIS
HÁMLASZTÓ ÉS BŐRMEGÚJÍTÓ KEZELÉS
www.vagheggi.hu

DR. RIMPLER PEEL
AHA GYÜMÖLCSSAVAS MASZK
www.baalbekwebshop.hu

ILCSI AHA-S BIOLÓGIAI HÁMLASZTÓ PEELING
www.ilcsi.com
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Hyaluronsav 
MULTI VOLUME 100%

HÁRMAS HATÁS
A BŐRFIATALÍTÁS ÉRDEKÉBEN

IGÉNYES, ÉRZÉKENY BŐR ÁPOLÁSA
Minden bőrnek szüksége van megfelelő táplálásra. Az

igények fokozatosan nőnek, és a 35. és 40. év körül a

kozmetikai ellátásnak nemcsak a jó bőregészség

megőrzésére, hanem az öregedés megelőzésére kell

összpontosítania. 

HIDRATÁLÁS, REGENERÁLÁS, LIFTING, VOLUMEN,
UV-VÉDELEM – az öt alapvető pont, amelyek fontos

szerepet játszanak a szakszerű, szalonban történő és

házi gondozásban. Sok esetben a bőr ugyanakkor

érzékeny. A kozmetikai gondozás ilyen körülmények

között bonyolultabb, és leszűkül a megfelelő kozmetikai

termékek választéka. Az érzékeny bőrt gyakran kísérik

kitágult erek, amelyek különös ápolást igényelnek. 

A SynCare Multi Volume csodatoll áthúzza az
invazív beavatkozások szükségességét. Bőre

feszesebbé és világosabbá válik.

A készítmény a három fő hatóanyag – hyaluronsav-,

kinetin- és fügekivonat – egyedi összetétele.

A szérum finom, nagyon kellemes, egyben gazdag

textúráját különösen az olyan vásárlók értékelik,

akiknek igényes arcbőre rendszeres luxusgondo-

zást igényel. A szérum vizes fázisában az argonolaj

észterének finom cseppjei diszpergálódnak, ami a

készítmény fehér megjelenését okozza. Az

innovatív, egyedi adagolófejes csomagolásnak

köszönhetően a termék könnyen felvihető a bőrre

és könnyen bemasszírozható.

VEGYE IGÉNYBE INGYENES KEZELÉSÜNKET
BŐRTÍPUSA SZERINT (RETINOL, ANTI-AGING,

HIDRATÁLÓ, FEHÉRÍTŐ  KEZELÉS)

SOK SZERETETTEL VÁRJUK

A BEAUTY SZAKKIÁLLÍTÁSON ÉS VÁSÁRON

AZ E/B3 STANDON!

SynCare Hungary Kft. 9012 Győr, Új Élet út 17. fszt. 2.   Telefon: +36 /212 000 727 

 e-mail: syncare@syncare.hu, syncarekft@gmail.com

E/B3 stand
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„Tanuljatok, ez a legfontosabb”
ALIG PÁR NAPJA TÉRT VISSZA PÁRIZSBÓL, AZ OMC-VILÁGBAJNOKSÁGRÓL, ahol világbajnoki

negyedik helyezett lett. A tavalyi aranyérem után idén újabb kategóriában próbálta ki magát,
sikerrel. És ahogy megismertük Dominique Roberts-et, biztosak lehetünk benne, hogy

itt nem áll meg, hiszen újabb tervek és kihívások előtt áll.

Az OMC-n tavaly megnyerted a
creative bridal kategóriát, idén pedig
Stage Make-up kategóriában lettél
negyedik. Mit jelent neked a ver-
senyzés?
Négyéves vágyam teljesült idén az-
zal, hogy sikerült elindulnom ebben
a kategóriában. Most állt össze az a
smink, amit megálmodtunk a mes-
teremmel, Nanara Berezinával. Szí-
vemet-lelkemet beleadtam ebbe a
munkába, és nagyon örülök a világ-
bajnoki negyedik helyezésnek. De az
még a saját eredményemnél is na-
gyobb dolog, hogy idén két tanulót is
felkészítettem erre a versenyre, és
mindketten – Mogyoró Dominika
Creative Bridal kategóriában, Theeks-
hanee Kariyawasam, Sri Lanka-i ver-
senyzőm pedig Casual Bridal kategó-
riában – szintén negyedik helyezést
értek el. Ez fantasztikus visszajelzés
nekem! 

Két éve dolgozol együtt a Stella Zrt.-
vel, és népszerűsíted a Catherine
Arley márkát. 
Igen, nagyon szeretem a Stellával
való közös munkát. Úgy érzem, köl-
csönösen tudunk adni egymásnak.
Magyarország számos városába visz-
szük el a workshopjainkat, és tar-
tunk bemutatókat. Azt pedig külön
köszönöm a Stella Zrt.-nek, hogy tá-
mogat a versenyzésben! 

Miben más egy beauty és a ver-
senysmink?
Technikailag is lehet más a kettő, de
eltérhet a vonalvezetés, az anyag-
használat, a mennyiség és az ará-

nyok is. Főleg a kivi-
telezés nagysága
és a részletes-
ség különbözik.
A versenysminkek-
nek üzenetük van.
Egy jó verseny-
smink jövőbe látó,
kreatív és előremu-
tató. Amikor én egy
versenyre készü-
lök, úgy két évre
gondolkozom előre
a színekben és a
formákban. Napi 24
órából 23-at ezzel
töltök.

Mennyi idő kell ah-
hoz, hogy egy kez-
dőből profi smin-
kes váljon? 
Körülbelül 10 év
kell ahhoz, hogy ki-
alakuljon a látás-
mód, a stílus és utá-
na a rutin. Én 10 év
után kezdtem el
versenyezni, 15 év
után tanítani. Jó öt
éve fókuszálok az oktatásra. Azért
döntöttem így, mert maximálisan ki
tudom élni így a kreativitásomat. 

Milyen képességekre van szüksége
egy profi sminkesnek? 
A kifogástalan szakmai háttér mel-
lett naprakésznek kell lenni a tren-
dekkel, az anyagokkal és a divattal.
Az üzleti és a marketingkérdésekre
szintén nagy hangsúlyt kell fektetni,

hiszen ahhoz, hogy piacot szerezz,
a saját hangodon kell megszólalni.
Fontos, hogy ne tűnjön a kommuni-
kációd direkt reklámnak. 

Milyen lehetőségei vannak itthon
egy sminkesnek?
A közösségi médiának köszönhe-
tően itthon szinte korlátlan lehető-
ségek vannak. Nemzetközileg már
bonyolultabb a helyzet, ott nem árt
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tudni sminkelni. Az a vonal tud érvé-
nyesülni, akik egyedi látásmódot és
munkakivitelezést hoznak. Azok,
akik el tudják magukat adni, ki tud-
nak tűnni. A versenyeken például
olyan egyedi sminket várnak, amivel
kitűnik a smink a mezőnyből. 

Hogyan jellemeznéd a saját smink-
világodat? 
Tiszta, nagyon pontos és technikai-
lag kidolgozott vonalat képviselek.
A sminkeken belül minden stílust
imádok, a nude-ot ugyanúgy, mint a
geometriális alkotásokat. Gyakran
használok intenzív színeket, de pél-
dául a menyasszonyaim gyakran vá-
lasztják a natural glow stílust. Egy jó
alkotásban minden részlet passzol:
a frizura, a ruha és a smink legyen
egyben!

Várod már az őszi Beauty Forumot? 
Természetesen, hiszen számos prog-
ramon veszek részt. Lesz színpadi
bemutatóm, és a Stella Zrt. támoga-
tásával megrendezzük az Internatio-
nal Bridal Make-up sminkversenyt
is. Ezenkívül megrendezzük Magyar-
ország első, Nemzetközi Szemöldök-
konferenciáját és a Brow Styling
Competition-t is. Nagy öröm, hogy
ennyit adhatok, szeretem látni,
ahogy felépül a tanítványaim szak-
mai élete. Mindig mondom nekik: ta-
nuljatok, ez a legfontosabb! 

Milyen lehetőségeket látsz ma a
magyar sminkpiacon? 
A legnagyobb újdonság, amivel a
sminkesek és a kozmetikusok is tud-
nak dolgozni, az a szemöldökformá-
zás. A borw artist már önálló szakma

Európában, idén már az OMC-n is
külön hangsúlyt fektettek erre a te-
rületre. A formázás mellett újdonság
a tartós szemöldökfestés, ami két-
három hétig marad fenn, bőrtípustól
függően. Egy rutinos szemöldök-
stylist negyedóra, húsz perc alatt el-
készíti, kockázata nincs, a festék egy
szérummal bármikor eltávolítható.
A festékkel finoman korrigálható

egy elhalványult tetoválás is. Ha a
kozmetikus bővíteni szeretné a szol-
gáltatási palettáját, ez az a terület,
ahol gyakran visszatérő vendégeket
tud szerezni, alacsony anyagi befek-
tetéssel. Hiszek benne, hogy öt éven
belül a szemöldökformázás olyan el-
terjedt lesz, mint most a pilla, ha
nem még jobban! 

b.á.

A versenysminkek-
nek üzenetük van.
Egy jó versenysmink
jövőbe látó, kreatív
és előremutató.

Találkozz Dominique Roberts-szel az őszi Beauty szakkiállításon!

- okt.25-én: az International Bridal Make-up Award  zsűrizésénél

és az Élan Nemzetközi Szemöldök-konferencián

- okt. 26-án: a Catherine Arley Future Colore Collection

sminkbemutatóján a Lurdy Házban.
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arbie smink és styling na-
gyon régóta tervben volt, a
baba 60. születésnapja pedig
nagyszerű alkalom volt a ki-

vitelezéshez. 
Az alapozáshoz a Makeup Studio Fa-
ce It cream foundation alapozót
használtam, mert tökéletesen fed és
tökéletes bőrképet ad. Az arc fény-
pontjait INGLOT highlighterrel
emeltem ki, hogy még ,,babásabb” le-
gyen az arc. Az arc formázására Ka-

raja arcformázókat alkalmaztam, jól
elsatírozva, hiszen Barbie arca is fi-
noman árnyékolt. 
A szemöldököt INGLOT szemöldök-
géllel formáztam, majd Karaja sze-
möldökporral kaptam meg a végle-
ges árnyalatot. A szemhéjra igazi
,,Barbie”-s árnyalatok kerültek: vilá-
gos és sötét rózsaszín, kék, mélyítő-
vonalas technikával és természete-
sen műszempillával. A rúzs szintén
Karaja. A modellem, Emese, körmös-

ként dolgozik, így a körme az ő keze
munkája. A komplett stylingot én
csináltam, amihez segítségemre volt
Rabócsi Renáta divattervező és a
Bershka ruházati márka. 

B

Modell: Ludman Emese 
Fotó: Philip Photo - Creative Photographer 
Ruha: Rabócsi Renáta, Bershka
Ékszerek: Bijou Brigitte - Tóth Amarilla 
(A cikk eredetileg a remeka.hu
oldalon jelent meg.)

GALGÓCZY VANDA 
sminkmester, stylist,
sminkoktató
Make-up Magyar Kupa
1. helyezett (2017), International
Make-up Award Munich 2018 (4.
helyezett), 2016 MOSZI alkalmi
smink (2. helyezett)

Barbie-projekt
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rózsaszín árnyalatainak rafinált használata és
a fények játéka jellemzi Gila Olga alkotását.
A különleges, rózsaszín-arany smokey szem-
sminket finom highlighter emeli ki. Az arc és a

száj is rózsaszín árnyalatot kapott, így a smink megtar-
totta üde, természetes jellegét.

A
Ragyogó rózsaszín

GILA OLGA
Sminkmester, filmes-színházi maszkkészítő

Smink: Gila Olga
Fotó: Bódi Piroska
Modell: Ujszászi Eufrozina
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natural glow stílus egyik jellemzője az arc
egyes részeinek fényekkel történő kiemelése, a
fények és az árnyékok ügyes játéka. Az arc kon-
túrozását követően került sor  a szemek árnyé-

kolására, amihez Hagai Avdar izraeli sminkmester barna

és rózsaszín árnyalatokat választott és kapott világos, fé-
nyes rúzst a száj. A modell sötét haja és hangsúlyos, ter-
mészetes hatású szemöldöke megfelel a mai trendnek.
A smink színeiben visszafogott, mégis ragyogó és látvá-
nyos.

A
Hódít a csillogás

HAGAI AVDAR   
Makeup Artist
http://www.hagaiavdar.co.il/
Facebook.com/hagai.avdar 
Instagram @hagaiavdar
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SIGULINSZKI LAURA 
Nemzetközi és Magyar bajnok
sminkmester. A sminkelés
számára nem munka, hanem
szenvedély. A beauty sminkek
szerelmese – a színek és formák
kavalkádjában teljesül ki igazán.
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ülönleges feladat a szokásos európai árnyalatok-
tól eltérő bőrszínt sminkelni, és számomra min-
dig vonzó volt ez a kihívás. A legfontosabb azt ki-
tapasztalni, hogy az egyes árnyalatok hogyan

működnek a sötétebb bőrön, és hogyan kell a színeket ke-

verni ahhoz, hogy a várt hatást érjük el. A smink kialakí-
tásánál érdemes kihasználni a nagy, sötétbarna szeme-
ket és a telt ajkakat. A modell tejeskávé árnyalatú bőrén
egyaránt jól mutatnak a bronzos, a világosbarna és a me-
részebb, narancsos árnyalatok is. 

K
Színes bőr sminkje

Tekintsd meg élőben Laura „színes bőr” sminkjének

elkészítését október 26-án, az Őszi Beauty

szakkiállításon, a #Sminkszínpadnál! 



AMIN B. ILDIKÓ
sminkes szakoktató, a Kreatív Sminkműhely egyik
alapítója; 18 éve dolgozik a szakmában, preferált területe
a fashion, az extrém és az artisztikus sminkek. Az oktatás
mellett itthon és külföldön is dolgozik. A smink mellett
a testfestésben is alkot, WBF Open kategóriagyőztes
csapat tagja. Iskolája idén kapta meg
a Nemzetközi Sminkiskola minősítést. 
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inden átlagostól eltérő lehet bizarr vagy szebb,
mint más. Mi emberek különbözőek vagyunk,
eltérő ízléssel, más értékrenddel és néha fura,

de szerethető inspirációval. Ez szuper, mert néha ezekbe
a ,,bizarr szép” sminkekbe mindenki mást lát bele, és ez
további isnpirációkat generál. M

A ,,bizarr szép” alkotói
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Inspirálódj a Kreatív Sminkműhely alkotóinak

sminktechnikájából az Őszi Beauty szakkiállításon,

október 25-én, a #Sminkszínpadnál! 
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# PillaGála 

11.00 Viselhető, de rendkívül látványos pillák bemutatója – avagy egy speciálisan
Szépséggyár-technika: a szintezés!
a Szépséggyár oktatói

12.00 Long Lashes szempillalifting
Szabó Rita szempilla-stylist, oktató, kozmetikus

13.00 Legújabb LuXLash ragasztók és biztonság a pillaépítésben
Lamanda Kitti és Kovács Cintia
LuXLash szempilla-stylist oktatók

13.30 Újdonságok a szempilla-hosszabítás világából, bemutatjuk
a Lash & Lashes legújabb termékeit
Máté Ágnes, a Máté Ágnes szempillaszalon tulajdonosa,
a Lash&Lashes Volume szempilla  oktatója 

14.00 ,,Új irányzatok – költséghatékony pillaépítés"
Gárdai Éva – a Gold Lashes vezető trénere, diplomás
gyakorlati oktató, egészségügyi szakkozmetikus, 
kozmetikusmester
Ürmösy Zsófia szempillatréner,
diplomás szakoktató

15.00 Kardashian style szempillák
Baalbek Stúdió 

16.00 Mit tehetünk a saját szempillák 
állapotának megőrzése érdekében
a 3–10D szempillaépítés során?
Karmacsi Mária, Perfect Look

Levezető háziasszony: Nagy Angéla
televíziós műsorvezető

Évek óta pillázol, és imádod a munkád? Vagy éppen érdekel a pillázás, de még nem
mertél belevágni? A tavalyi hatalmas érdeklődésre tekintettel idén is megszervezzük
a PillaGálát, ahol a legújabb technikákkal és újdonságokkal találkozhatsz. Lesd el a trükkös mozdulatokat,
ismerd meg a legújabb trendeket és próbáld ki az új anyagokat! A konferencia továbbra is ingyenes
a szakemberek részére, de a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Vigyázat, csak 200 helyünk van!
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A szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. 
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október 26.
szombat
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Tokaji Aszú kezelőszoba   Pándi Meggyes kezelőszoba Szatmári Szilvás kezelőszoba

A HÓNAP SZALONJA: HELIA-D PROFESSIONAL MINTABOLT 

Hazai, hagyományőrző
és innovatív 

EGYSZERŰ, LETISZTULT ÉS PROFESSZIONÁLIS – a Helia-D Professional Szalon tervezésének
legfőbb célkitűzései. A Parlament közelében található belvárosi szalonban nemcsak a termékek
foglalnak el méltó helyet a polcokon, hanem a vendégek és szakmabeliek egyaránt színvonalas

szépségápolásnak lehetnek a részesei – mindezt modern környezetben megvalósítva.

a hónap
szalonja
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A HÓNAP SZALONJA LIFE & WORK

ADATOK

KAPCSOLAT

A szalon megnyitása:
2019. június

Tulajdonos:
Helia-D Kft.

Helyiségek:
Vásárlói tér, 3 kozmetikai

kezelőszoba (Tokaji Aszú, Pándi
Meggyes és Szatmári Szilvás
kezelőszoba), 1 manikűr- és

pedikűrkabin, 1 hajhosszabbító
és sminkelő részleg

A szalon fekvése:
Budapesten, a Parlamenthez

közel, az V. kerületben található

Alkalmazott márkák:
Helia-D Professional 

Pierre René Professional

Szolgáltatások:
Kozmetika, testkezelések,
orvos-esztétikai kezelések,

manikűr-pedikűr, masszázs,
smink- és sminktetoválás,

hajhosszabbítás.

Árfekvés:
Minőség elérhető áron.

1054 Budapest, Báthory u. 5. 

Telefonszám:
+36 30 682 56 76

E-mail:
bathoryszalon@helia-d.hu

Facebook:
www.facebook.com/

heliadprofessionalszalon 

Instagram:
www.instagram.com/

heliadprofessionalszalon Az egyik kedvenc: Lifting-masszázs

Helia-D Szalon egyszerre
mintabolt és kozmetika –
egyszerre nyit a szépülni
vágyók és a szépségápo-
lásban dolgozók felé.

Múltidéző
A Helia-D története az 1980-as
években indult egy műsornak kö-
szönhetően, ahol bemutattak egy
idős hölgyet, Nedeczky nénit, aki ko-
ra ellenére bámulatos módon meg-
őrizte arcbőre frissességét és fiatal-
ságát a napraforgószár lehántása
után nyert anyagból készítet, saját
krémjének köszönhetően. A márka
azóta a minőségi magyar kozmeti-
kum szimbólumává vált, és bár sok
változáson ment keresztül az évek
folyamán, valami nem változott: a
kozmetikumokat a kezdetek óta ter-
mészetes növényi hatóanyagok fel-
használásával állítják elő, melyek-
nek a bázisát folyamatosan fejlesz-
tik és bővítik, a legújabb kutatások
eredményeit felhasználva. 

A mintabolt és
szépségszalon
megszületése 
A sikeres lakossági szereplés után
egy új, professzionális termékcsa-
lád került kifejlesztésre, kifejezet-

ten a kozmetikus szakemberek
számára. A 2018–2019-es év sikerein
felbuzdulva megnyitotta kapuit az
első, Helia-D Professional Kozmeti-
kai Szalon és Mintabolt Budán, a III.
kerületben, majd idén nyáron a má-
sodik Helia-D Professional referen-
ciaszalon is, ahol a kozmetikai arc-
és testkezelések és a tartós sminkte-
toválás mellett az orvos-esztétikai
kezelések, a hajápolás és a köröm-
ápolás is szerepet kapott. 

Exkluzív kezelések
A Báthory utcai szalon hatalmas
belső tereivel és három kezelőjével
várja a szépülni vágyó vendégeit.
Expressz, kényeztető és exkluzív arc-
kezeléseik fő célja a ránctalanítás,
arcfiatalítás és lifting, míg a testke-
zelések középpontjában a fogyasz-
tás, a zsírbontás, a feszesítés és a na-
rancsbőr eltüntetése áll. 

Értékesítés és oktatás 
A szalon mintaboltként és egyúttal
oktatószalonként is funkcionál –
kozmetikusoknak és vendégeknek.
A kozmetikusokat a termékekkel és
a kezelésekkel, a tanulni vágyó ven-
dégeket pedig arcápolással és smin-
keléssel kapcsolatos tanfolyamok-
kal várják.

A

2019/10   www.beauty-forum.hu
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THE ACADEMY BY VAGHEGGI
SZÉPSÉGIPARI SZAKEMBEREK AKADÉMIÁJA – Az olasz Vagheggi fitokozmetikai vállalat

több mint 8 éve sikeresen működő Beauty Akadémiája után most a Vagheggi magyarországi
leányvállalata is létrehozta a The ACADEMY BY VAGHEGGI szépségipari akadémiát.

vekkel ezelőtt indult az ötlet,
hogy hozzunk létre egy
olyan képzési fórumot, ahol
a szépségipari szakemberek

minden, a szakmájukat és a vállal-
kozásukat érintő témában találhat-
nak segítséget ahhoz, hogy fejlődni
tudjanak.  Rengeteg tudásanyagot,
tapasztalatot gyűjtöttünk, amit sze-
retnénk átadni a szakembereknek.
Célunk, hogy a képzéseinkkel se-
gítsünk mindenkinek a lehető leg-
sikeresebb szakemberré válni. Fon-
tos, hogy mindenki megtalálja azt
az irányt a szakmáján belül, ami-

ben a legjobb lehet, s ezáltal sikeres
és elégedett szakember. Ehhez el-
engedhetetlen a kiváló szakmai tu-
dás mellett az a tudatos szemlélet-
mód, amivel egy vállalkozást irányí-
tani lehet. Ebben kívánjuk a kol-
léganőket segíteni az általunk
összegyűjtött egyedülálló tudás-
anyaggal és a képzési módszerünk-
kel.

Szakmai és üzleti
továbbképzések
Jelenlegi képzési kínálatunkban is
már nagyon sokféle szakmai és üz-

leti továbbképzést kínálunk, amit
folyamatosan bővítünk – egyre több
szakértő és oktató kapcsolódik a
csapatunkhoz, hogy minél szélesebb
körben tudjunk a minőségi tovább-
képzéseket biztosítani.

A) Szakmai továbbképzések
A kozmetikus szakembereknek
többféle szakmai továbbképzést kí-
nálunk alap és haladó szinten is. 
→ Az egyik legkülönlegesebb hala-
dó tanfolyamunk például a Master
arckezelő képzés, ahol megtanít-
juk, hogy hogyan lehet profi kon-

→

→

→

→

→

→

→

→

→

PR
OM

ÓC
IÓ

S 
M

EG
JE

LE
N

ÉS

É



2019/10   www.beauty-forum.hu 99

LIFE & WORK

→

zultációt, bőrdiagnózist végezni,
amivel az átlagnál sokkal magasabb
szintű szolgáltatást lehet a vendé-
geknek nyújtani. 
→ Bemutatunk egy gépi bőrdiag-
nosztikai rendszert is, a Skin analy-
sert, ami új dimenziót nyújt a koz-
metikai szolgáltatásokhoz. 
→ Az átfogó bőrdiagnózisra és kon-
zultációra építve megmutatjuk,
hogyan lehet, személyre szabott
bőrszépítő és -építő programokat,
terápiákat felépíteni. 
→ A képzésen megmutatjuk, hogyan
lehet ennek a módszernek a segítsé-
gével nagyobb szakmai és anyagi el-
ismertségre szert tenni. 
→ A profi konzultáció alapja a jó
kommunikáció, ezért a képzés része
a vendéggel való kommunikáció el-
sajátítása.   Ennek része az a kulcs-
szógyűjtemény is, amellyel könnye-
dén értékesíthetjük vendégeinknek
a kezeléseinket és a terápiás kúrá-
kat.

B) Üzleti képzések
Üzleti képzéseink is széles körben
segítik a szépségipari vállalkozók
munkáját. Itt is egyaránt kínálunk
alap- és haladó képzéseket. 
 Az alapképzéseken könnyen a
gyakorlatba ültethető praktikus tu-
dást osztunk meg a résztvevőkkel,
amellyel a szalonokat optimálisan
lehet működtetni. 
→ Például az egyik legkritikusabb
problémát első lépésként egy vállal-
kozásnál az árlista elkészítése szok-
ta jelenteni. Nagyon sok rosszul el-
készített árlistával találkoztunk
már, pedig ezen a vállalkozás jövő-
je múlhat. Erre egy külön kurzust kí-
nálunk, ár- és költségkalkuláció né-
ven, ahol az árlista kialakításának
módszerét, a tervezhető jövedelem-
szerzést tanítjuk meg.
→ Külön képzést kínálunk a szalon-
marketingre, itt kifejezetten a szép-
ségszalonokban jól működő marke-
tingeszközökre és megoldásokra fó-
kuszálunk. A lényeg az, hogy min-
denki megtalálja azt a marketing-

kommunikációt, amivel megfele-
lően tudja a saját értékeit, kompe-
tenciáit megmutatni a vendégek
számára. 
→ Az értékesítés szokott még picit
kellemetlen kihívást jelenteni a
szakembereknek, például az, ho-
gyan adjanak el egy magasabb érté-
kű szolgáltatást vagy otthoni ápoló
termékeket – erre a témakörre is van
egy képzésünk, ahol olyan kommu-
nikációs technikát ismertetünk, ami
egyszerűen elsajátítható még azok
számára is, akik gátlásokkal küzde-
nek az értékesítés terén. Mindenkit
megnyugtatunk itt, hogy az értéke-
sítés nem más, mint hogy arról be-
széljünk, ami a vendégnek fontos.
→Ma már online jelenlét nélkül ne-
héz érvényesülni, lehetővé kell ten-
ni a szolgáltatásunk iránt érdeklő-
dők számára, hogy minden online
csatornán megtaláljon minket (pl.
Google, Weboldal, Facebook, Instag-
ram), és amit ott lát, az tökéletesen
támogassa a döntésében, hogy
időpontot foglaljon nálunk. Erre
a témakörre is felkértünk egy szak-
értőt, hogy segítse a kurzus során
profi módon elsajátítani a kolléga-
nőknek az online marketing alapja-
it. 
→ A résztvevők azt is elsajátíthatják,
hogyan lehet a tudatosan felépített
online jelenléttel ideális ügyfélkört
kialakítani.

Aki pedig az üzleti alapképzé-
seken megszerzett tudását
szeretné továbbfejleszteni,
azoknak kínálunk egy Master
Business nevű, négy alkalmas
képzési sorozatot.
Ez a négy alkalom komoly üz-
leti segítség minden szépség-
ipari vállalkozó számára, aki
új alapokra szeretné helyezni
a vállalkozását. A képzés ré-
sze az utánkövetés is, min-
denkinek segítünk a gyakor-
latba áthelyezni a képzésen
tanultakat.

Folyamatosan bővítjük a The Aca-
demy képzéseit, novemberben a
kozmetikai hatóanyagokról indul
egy mesterkurzus, de hamarosan
stílusszakértőkkel is indítunk elő-
adásokat, akik hasznos útmutatást
adnak arról, hogyan kell kialakítani
a szalon saját stílusjegyeit. Érdemes
követni a The Academy honlapját,
mert számos érdekes szakmai cikk
is elérhető az oldalon, amit folya-
matosan frissítünk és bővítünk.

Minden szépségipari szakembert vá-
runk sok szeretettel a The Academy
képzéseire!

PAPP MÓNIKA
Kozmetikus, közgazdász,
a Vagheggi Magyarország
szakmai és kereskedelmi
vezetője.
www.vagheggi.hu 

www.theacademy.hu 
www.vagheggi.hu

TEDD MAGASRA A LÉCET! 
TARTOZZ TE IS MAGYARORSZÁG
LEGJOBB SZÉPSÉGIPARI
SZAKEMBEREI KÖZÉ!
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5 lépés A SIKERES MUNKÁLTATÓI
MÁRKA KIALAKÍTÁSÁHOZ

A SZÉPSÉGIPAR EGY KISVÁLLALKOZÓKRA ÉPÜLŐ IPARÁG, AHOL „MINDENKI” VÁLLALKOZÓ
AKAR LENNI – Emiatt egyre nehezebb szalonüzemeltetőként sikereket elérni, ha a csapat

alkalmazotti pozícióban dolgozik. Összeszedtem néhány tanácsot, hogyan tudsz szimpatikus,
meggyőző munkáltatói márkát kialakítani.

ár�régen�elmúlt�az�az�idő,
amikor� a� munkáltató
könnyedén�sakkban�tart-
hatta� az� alkalmazot-

tait elbocsátással�vagy�bérlevonással
fenyegetőzve.
Ma olyan� szintű� munkaerőhiány
van a szépségiparban,� hogy� gyak-
ran�még�a�kevésbé�agilis�és�tehetsé-
ges� alkalmazottakat� is� kénytelenek
vagyunk� megtartani,� mert� félünk,
hogy�nem�találunk�mást.�

Fordult a kocka
Ma�már�az�a�mérvadó,�hogy�mit akar
az alkalmazott.  Ezt� némi� tudatos
stratégiával� remekül� ki� is� tudod
használni�tulajdonosként.
Ha�olyan�munkaadóvá�válsz,�aki�ké-
pes� valódi� munkavállalói� élményt
biztosítani,�akkor sok�kockázattól�és
nem�várt� felmondástól� kímélheted
meg� magad.�Arról� nem� is�beszélve,
hogy�az�alkalmazottaid�ezentúl ön-
szántukból�követik�majd�az�utasítá-
saidat, és�nem�azért,�mert� félnek�a
negatív�következményektől.

A munkavállaló
boldogságának
a kulcsa a tiéd is!
Egy� 2015-ös� Randstad-kutatás*� sze-
rint�azoknál�a�cégeknél,�ahol�az�őszin-
te�és�hiteles�munkaadói�márka�által�a
munkavállalók�boldogok, 10�százalék-
kal� kevesebbet� költenek� bérekre,� 28
százalékkal�kisebb�a�fluktuációjuk�és
46� százalékkal� kevesebbe� kerül� szá-
mukra�egy�pozíció�feltöltése.

M

*www.randstad.hu/workforce-insights/
employer-branding/munkaltatoi-marka-
strategia-mi-tesz-igazan-vonzova-egy-munkaadot
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1. lépés: Elemezd
a jelenlegi helyzetet!

Őszintén,� mikor végeztél utoljára
felmérést az alkalmazottaid között?
Mikor kérdezted meg tőlük utoljá-
ra, hogy miért szeretnek nálad dol-
gozni vagy miért nem?
Ha�félsz,�hogy�nem�vállalnák�a�véle-
ményüket,�akkor�töltess�ki�egy�ano-
nim�kérdőívet.�

2. lépés: A figyelem mint
béren kívüli juttatás

A�munkavállalók�jelentős�része�úgy
gondolja,� hogy� a�vezetőség� nem� fi-
gyel�rá�kellőképpen.�Te�tudod,�hogy
pontosan� mik� a� dolgozóid� igényei?
Mi�motiválja�őket?
Elárulok� egy� titkot,� ami� valójában
nem� is� titok:�apró figyelmességek-
kel (pl.� finomabb�személyzeti�kávé,
ajándék�szabadnap),�óriási változá-
sokat érhetsz el az alkalmazottak
hozzáállásában.
A jó fizetés nem minden, az Y-gene-
ráció többet akar, mint egy egysze-
rű béremelés!
Ők� egy� tudatosabb� generáció,� akik
szeretnek�részt�vállalni�a�szalon�si-
keréből,�és�azt�érezni,�hogy�hatással
van� a� munkájuk� a� szalon� folyama-
taira,� eredményeire. Igénylik� a� bi-
zalmat�és�ezen�keresztül�a�fejlődést
is. Ha�pedig�ezt�nem�kapják�meg,�ak-
kor� bizony� továbbállnak.� Kérd ki a

véleményüket, ha változtatni sze-
retnél valamin!

3. lépés: Munkáltatói
filozófia, közös értékek

Csapatépítés� szempontjából� és� an-
nak�érdekében,�hogy�az�alkalmazot-
taid� tudjanak� kapcsolódni�valami-
hez,�nagyon fontos, hogy megfogal-
mazd a saját filozófiádat.
Írd�le,�hogy�mit�tartasz�fontosnak�a
szalonoddal� kapcsolatban,� mi� szá-
mít� értéknek� neked,� mit� szeretnél
nyújtani�a�vendégeknek�és�a�dolgo-
zóknak!
Egy� nyilvánosan� megosztott� és� a
kommunikációdban�is�aktívan�hasz-
nált� munkáltatói� filozófiával� fel-
emelheted�a�dolgozóidat.
Fontos, hogy a filozófiád őszinte le-
gyen,� ne� találj� ki� olyan� dolgokat,
amelyek�egyáltalán�nem�jellemzőek
a� csapatodra�vagy� rád,� csak� azért,
mert�jól�hangzik.

4. lépés:
Kiszámíthatóság
és példamutatás

Van�egy�tényező,�ami�észrevétlenül,
de�az� idő�előrehaladtával�egyre�na-
gyobb� mértékben� rontja a munka-
morált: a főnök kiszámíthatatlan-
sága,�hirtelen�reakciói.

Gondolj�bele,�ha�az�alkalmazottaid
sosem� tudhatják,� hogy� mikor� ka-
pod� fel� a� vizet,� vagy� a� legnagyobb
gondot� miért�veszed� félvállról,� ak-
kor� állandó� bizonytalanságban� él-
nek�majd.
Vezetőként� nem� egyszerű� folyama-
tosan�higgadtan�és�megfontoltan�vi-
selkedni,�de�ha�legalább�ez�a�dolgo-
zóid�előtt�sikerül,�akkor�azzal�köny-
nyedén� elérheted,� hogy� nyugodtak
és�kiegyensúlyozottak�legyenek.
Mindig� gondolj� rájuk� úgy,� mint� a
gyermekeidre� (akkor� is,�ha�ez�néha
nehéz).�Ha�te�feszült�vagy,�ők�is�azok
lesznek,�ha�te�elégedett�vagy,�akkor
ők� is� átveszik� ezt� az� attitűdöt� –� ez
ilyen�egyszerű.
Nagyon�fontos,�hogy�felelj meg te is
az általad támasztott elvárásoknak!
Nincs�kiábrándítóbb�vezető,�mint�az,
aki� úgy� támaszt� elvárásokat,� hogy
közben�ő�sem�felel�meg�ezeknek.
Ne� várd,� hogy� az� alkalmazottaid
pontosan� érkeznek� majd,� ha� te� so-
sem�teszed.�Ne�reméld,�hogy�tisztes-
ségesen�és�szorgalmasan�dolgoznak
majd�a�távollétedben,�ha�azt� látják,
hogy� minden� héten� más� wellness
központban�„pihensz”.�

5. lépés: 
Vedd tudomásul,
hogy meddig számíthatsz
egy alkalmazottra!

Ne� áltasd� magad� azzal,� hogy� egy
életen� át� meg� tudsz� tartani� egy� jó
szakembert.�A�tapasztalat�az,�hogy a
legjobb� szakemberek� egy� idő� után
úgyis�kiválnak�a�csapatból, és�a�saját
útjukon�indulnak�el.�Ez�így�van�rend-
jén.
Az� egyetlen� dolog,� amit� tehetsz,
hogy�kiismered�eléggé�a�saját�embe-
reidet� ahhoz,� hogy� a� lehető� legto-
vább�meg�tudd�őket�tartani.�A�vendé-
geid� egy� részét� el� fogja� vinni,� ezt
nem� tudod� megakadályozni.� Vi-
szont,� ha� sikerül� egy� olyan� szalont
működtetned,�ahová a�vendég�az�él-
ményért� jár,�és�nemcsak�a�szakem-
berek�miatt,�akkor�csökkentheted�a
lemorzsolódást.����������������������������������������������

BARNA ALEXANDRA
Alexandra kozmetikusként vég-
zett, de ma már többéves marke-
tinges múlttal a háta mögött
mindennap azért dolgozik, hogy a
hazai szépségszakmák kisvállal-
kozóinak segítsen a napi folya-
matok megkönnyítésében, a vál-
lalkozásuk fejlesztésében. Ezért
alapította meg a Beauty Marketing
Experts ügynökséget, amely az
első és egyetlen hazai ügynökség,
amelynek küldetése, hogy meg-

adja a szépségipar szakembereinek a professzionális segítséget a
marketing és a vállalkozásfejlesztés területén, speciálisan a saját
szakmájukra kifejlesztve. www.beautymarketingexperts.hu

NP/5c stand
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Írd meg te is sikertörténetedet

a Baborral!
INNOVÁCIÓ ÉS SZAKÉRTELEM A FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN – Ha szeretnél kiemelkedő

támogatásban részesülni a munkád során, és olyan innovatív termékekkel dolgozni,
amelyek eredményessége elkápráztatja a vendégeidet, csatlakozz

a Babor professzionális kozmetikai csapatához! 

elünk megvalósíthatod ál-
maidat, és elérheted karrie-
red csúcsát! 

Amit garantálunk
Eredményes kezelések
A termékeinkkel végzett kezelések
azonnal látható hatást és hosszú tá-
vú eredményeket biztosítanak. Spe-
cialitásunk a személyre szabott bőr-
ápolás és az anti-aging.

Innovatív hatóanyagok
A Babor-termékekben a legújabb
kozmetikai innovációkat találod
meg, így mindig biztos lehetsz ben-
ne: Te a maximumot nyújtod.

Elégedett vendégkör
Tapasztalatból mondjuk: vendégeid
imádni fogják Babor-kezeléseidet,
ezért a váltás könnyedén fog menni!
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Olvasd el kolléganőnk véleményét
a márkáról!

LÁSZLÓ KRISZTINA
Babor-kozmetikus, Aszód
„Szalonunk, a Nuance Beauty Salon
egy évvel ezelőtt cserélte le a teljes
kínálatát mind a termékeladásokat,
mind pedig a szalonkezeléseket ille-
tően. Felmerülhet a kérdés, hogy mi-
ért tettem mindezt, miért volt erre
szükség?

A Babor-készítményeket már régóta ismertem ekkor, és volt egy
álmom, hogyha majd egyszer olyan szépségszalonom lesz, ami-
lyet megálmodtam magamnak, akkor az csakis Babor-kozmeti-
ka lehet. Úgy gondolom: a termékek minősége, hatékonysága,
precizitása és külleme képviseli mindazt, amit mi is szeretnénk
képviselni. Eleinte két márka termékeit kínáltuk, hogy a vendé-
geink megismerkedjenek az új készítményekkel és kezelések-
kel, de pár hónap elteltével már minden vendégünk az új keze-
léseket és termékeket kereste. Így ma már kizárólag Babor-
szalonként működünk. Kevesebb, mint egy év elteltével a Gyé-
mánt minősítést is megkaptuk, amire nagyon büszkék vagyunk –
én is és a csapatom is.”

ÍRD MEG TE IS A SIKERTÖRTÉNETEDET A BABORRAL!

V
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A siker kulcsa a jó marketing.
 Termékeink és a szakértő Babor-kozmetikusok rendszeresen jelen
vannak olyan ismert női magazinokban, mint az ELLE és a Marie Claire.
A hatalmas olvasótáborral rendelkező országos lapok segítségével
megismertethetjük a márkát és az azt képviselő kozmetikusokat a nagy-
közönséggel, ezzel is támogatva őket a karrierjük kiteljesedésében.
A Babor márka népszerűsítésére, követve a trendeket, kihasználjuk az
online média nyújtotta lehetőségeket. Aktívan jelen vagyunk a közösségi
médiában és a női célközönség körében népszerű weboldalakon. Több
éve működünk együtt hiteles magyar médiaszemélyiségekkel is, akik
közösségi oldalaikon népszerűsítik a Babor sikertermékeit. Célunk,
hogy ezekkel a megjelenésekkel növeljük a márkaismertséget, a márka
értékét, és ezáltal a Babor-kozmetikusok a lehető legkiemelkedőbb hát-
tértámogatást élvezhessék.

KÖVESS MINKET KÖZÖSSÉGI MÉDIAFELÜLETEINKEN IS!
Facebook: babor.kozmetikumok            Instagram: babor_magyarorszag

  Területi védelmet biztosítunk,
hogy a közeledben ne legyen má-
sik Babor-kozmetika, akivel ver-
senyezned kell. Ezáltal kizárólag
a szakmai fejlődésedre tudsz fó-
kuszálni, hogy vendégeidnek a
lehető legmagasabb színvonalat
nyújthasd.

  Rendszeres továbbképzést bizto-
sítunk a szakmai és üzleti tanfo-
lyamainkon, így biztos lehetsz
abban, hogy naprakész tudással
állsz majd vendégeid rendelke-
zésére. Felkészültségedet köny-
nyedén eredményre válthatod,
mi megmutatjuk, hogyan csi-
náld.

  Áruellátásunk stabil, így semmi-
ben sem kell hiányt szenvedned.
Kozmetikusként nagyon fontos,
hogy minden vendéged igényét
maradéktalanul ki tudd elégíte-
ni, mind kezelések, mind lakos-
sági termékek tekintetében. Ki-
számítható áruellátásunk ezt le-
hetővé teszi.

  Fizetési haladékot és hitelkere-
tet biztosítunk számodra, hogy
az anyagi tényezők ne jelentse-
nek akadályt a szakmai fejlődé-
sedben és a karriered építésében.

  Rendszeres személyes támoga-
tást kaphatsz képviselőinktől,
akiket bátran kérdezhetsz a már-

ka aktualitásaival kapcsolatban.
Ezenfelül értékesítési tanácsok-
kal is ellátnak, hogy megkönnyít-
sék a napi munkádat.

  Marketingtámogatást nyújtunk,
hogy kiváló kozmetikus mellett
sikeres üzletasszony is lehess.
Részt vehetsz az üzleti képzé-
seinken, ahol termékmintákkal
és eladáshelyi kommunikációs
anyagokkal állunk a rendelkezé-
sedre.  Babor Gyémánt szalonja-
inknak személyes marketing-
konzultációt, illetve magazin-
megjelenést is biztosítunk.

AMIT MÉG KÍNÁLUNK

TEDD MEG AZ ELSŐ LÉPÉST A SIKERHEZ VEZETŐ ÚTON!

BABOR A MÉDIÁBAN

Gyere el a kétnapos Babor alapképzésünkre, és ezzel
megteszed az első lépést a sikerhez vezető úton. A tanfo-
lyam keretein belül megismerkedhetsz a filozófiánkkal
és a márka meghatározó terméksorozataival. Trénerünk
vezetésével elsajátíthatod a Babor-metódust, melyekkel
felejthetetlen élménnyé varázsolhatod a kezeléseket
vendégeid számára.

Időpont: 2019. október 30-31.
és november 19-20.

Jelentkezz a www.kalcsu.hu
oldalon vagy a 06 1 237 0370
számon!

Ismerj meg minket – legyél tagja
Magyarország vezető professzionális
kozmetikai csapatának!

A Babor magyarországi forgalmazója:
KALCSU COSMETICS
1139 Budapest, Frangepán u. 8–10.
Telefon: 06 1 237 0370
web: www.kalcsu.hu
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SAVE THE DATE!
látogatókat a professzionális kozmetikai szol-
gáltató ágazat teljes sávszélessége, többek
között minősített továbbképzési lehetőségek,
vasárnap a Make-up Day, izgalmas nemzetközi

bajnokságok, szórakoztató show-műsorok és először a
kiállításon a HairForum várja – te se hagyd ki!

Nemzetközi bajnokságok 
 Szombaton:
32. International Masters' Award Make-up;
téma: „Ultraviolet – Shades of the Trend Colour” 
19. Bodypainting Trophy;
téma: Artificial Intelligence – Curse or Blessing?
7. International Lashes Trophy;
téma: „Volume Lashes”
Vasárnap:
11. WorldCup NailArt;
téma: Go Wild – African Style on Nails 

Show-műsorok
A BEAUTY POINT-nál a C3-as csarnokban:
 Szombaton 15:30-kor Make-up Show
„We create Beauty – MAF Beauty Talents”
A Make Up Artist Factory (MAF) tanárai és diákjai
előadásában.

 Vasárnap 12:30-kor Hair-Show
„Statements” 
Az „Ich bin Friseur” egyesület bemutatója.

Használd ki a lehetőséget!
Október 13-áig elővételben, kedvezményesen meg-
vásárolhatod a belépőjegyedet.
Exkluzív, kizárólag elővételben kapható kedvezményes
belépőjegyek a Magyarországról érkező látogatóknak:
INT2019 kedvezménykóddal.
Rendeld meg most: www.beauty-fairs.de/munich

A szakkiállítással párhuzamosan a C4-es csarnokban
kerül megrendezésre a BUNTE Beauty Days.

Információ: www.beauty-fairs.de/munich

AZAZ, ÍRD BE A NAPTÁRBA: 34. BEAUTY FORUM MÜNCHEN – 2019. október 26-27-én Münchenben,
a „Messe München” területén több mint 1100 márka és cég várja a szakembereket

a C1–C3-as pavilonban. 

34. BEAUTY FORUM MÜNCHEN
A rendezvény helyszíne: Messe München
(Müncheni Vásár), München/Németország
Nyitvatartás: szombaton 9–18 óra között,
vasárnap 9–17 óra között.
Rendező: Health and Beauty Germany GmbH
Információ: www.beauty-fairs.de/munich
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EURÓPA VEZETŐ ŐSZI KOZMETIKAI SZAKKIÁLLÍTÁSA
1100 NEMZETKÖZI CÉG ÉS MÁRKA│KOZMETIKA,
ORVOSI SZÉPÉSZET, LÁB, KÖRÖM, WELLNESS ÉS SPA│
TOVÁBBKÉPZÉS│BAJNOKSÁGOK & SHOWPROGRAMOK

NEVES FODRÁSZIPARI KIÁLLÍTÓK
BAJOR FODRÁSZBAJNOKSÁG

ÚJ! 

KEDVEZMÉNYES BELÉPŐK ELŐVÉTELBEN
www.beauty-fairs.de/munich
Kedvezményre jogosító kód: INT2019

34. BEAUTY FORUM MÜNCHEN
2019. OKTÓBER 26-27.

» «
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DOSSZIÉ: Speciális bőrfiatalító
anti-aging kezelések
Ma már a tinilányok is az anti-aging termékeket és kezeléseket
keresik. Mit kínálhat nekik és a náluk idősebbeknek egy kozmetika?
Novemberi lapszámunkban utánajárunk.

Következő számunk megjelenése: 

2019. NOVEMBER 13.
A 2019/12-es szám vezető témái: 
– Aromaterápia
– Peeling hatóanyagok és eszközök
– Kényeztető kezelések
– Mentes-kozmetika 
– Alkalmi smink
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Stílus: Igéző pillákMezoterápiás koktélok
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