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Mindennapi mérgeink 
Hogyan szabaduljunk meg tőlük?

,,MA AZ UNOKÁMAT TANÍTOM
BIOLÓGIÁRA ÉS KÉMIÁRA”
Interjú Dr. Szirmák Szilárdnéval

Egyre
bevállalósabbak
vagyunk   
Fókuszban a kozmetikus
felelősségének kérdése

Új bőrtípusok?
Sokat hallani arról, hogy megváltoztak
az alap bőrtípusok. Igaz lenne?
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VEZÉRCIKK

Idei első lapszámunkban azt a kérdést boncolgatjuk több oldalról is, hogy hol a ha-
tár a kozmetikus kompetenciája tekintetében. Dosszié rovatunk – melynek témája
a kozmetikusok által kezelhető bőrproblémák – egyik cikke már a címében is meg-
fogalmaz egy ma tapasztalható jelenséget: „Egyre bevállalósabbak vagyunk.” Per-
sze igaz ez ma az élet számtalan területére, csakhogy a kozmetika veszélyes üzem-
mé válhat – és nemcsak a vendég, hanem a kozmetikus számára is. 
A témáról megszólaltattuk magazinunk rendszeres szerzőjét, Dr. Kolat Zsuzsanna
bőrgyógyász-kozmetológust is. Ajánlom figyelmedbe az írását!

Megváltoztak volna az alap bőrtípusok?
Sokat hallani arról, hogy megváltoztak az ún. alap bőrtípusok. Olyannyira izgalmas
és aktuális ez a téma, hogy nemcsak e lapszámunkban foglalkozunk ezzel a kér-
déssel, hanem egy cikksorozatot is indítunk  márciustól az „alapokra” fókuszálva.
Sőt, emellett még a Tavaszi Beauty Szakmai Napon is terítékre kerül ez a téma. De
erről egyelőre csak ennyit árulok el. Kövesd nyomon a rendezvény előadásainak kí-
nálatát: www.beauty-forum.hu.

Natúr vagy természetes?
Első hallásra furcsának tűnhet a kérdőjel a mondat végén, ahelyett, hogy pont len-
ne, de ha elolvasod az ezzel a címmel megjelenő cikkünket, akkor egyet fogsz érte-
ni vele. Úgy tűnik, még az INCI sem tud teljes körű segítséget nyújtani, ha biztosra
akarsz menni! 

Érdekel a hatékony profitmaximalizálás?
Cikkünk az árazás kérdéskörén belül két, gyakorlatilag megvalósítható ötletet ír le,
példákkal szemléltetve a megvalósításukat mind a termék, mind a szolgáltatás ér-
tékesítése tekintetében. Tanulmányozd át írásunkat, hasznosítsd a benne leírta-
kat!

Várunk április 23-án, a Lurdy Házban! 
Élj a kedvezményes előjelentkezés lehetőségével!

Hol a határ?

Marton Gabriella
főszerkesztő

TÉGED IS VÁRUNK
A TAVASZI BEAUTY

SZAKMAI NAPON ÁPRILIS
23-ÁN, A LURDY HÁZBAN!

A már
hagyományosnak

számító Tavaszi Beauty
Szakmai Napon idén is

neves szakemberek
előadásaiból, első
kézből ismerheted

meg a szépségszakma
aktuális újdonságait.
Lapozz a 8-9. oldalra

az előzetes
programkínálathoz!

Kedvezményes
előjelentkezés: 9900 Ft

(február 28-ig*)
Részvételi díj február
28-a után: 12 500 Ft

*A jelzett időpontig beérkezett
összeg esetén.

Várjuk
a jelentkezésedet!

E-mailen:
akademia@health-

and-beauty.hu
Telefonon:

+36-1-457-0067

www.beauty-forum.hu

FÓKUSZBAN
AZ ARC
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ÚJ OKTATÓSTÚDIÓ NYÍLT
DUNAHARASZTIN
German Derma Concept • Január 1-én új oktatóstúdió nyílt
Dunaharasztin, ezáltal azon kozmetikusok számára is egyszerűbbé
vált a szakmai továbbképzéseken való részvétel, akik nem kívánnak
Budapest belvárosába beautózni. A cél, hogy a legmagasabb
színvonalú és hatékonyságú német csúcstechnológiák és
hatóanyagok elérhetővé váljanak a magyar kozmetikusok számára
is. A German Derma Concept által képviselt márkákat
(Age Attraction, Meso Laser, O2-balance, Dermaceutical®)
Budapesten és Dunaharasztiban is a sokatok által kedvelt és tisztelt
Kormanik Andrea szakmai előadásaiból ismerhetik meg
a továbbképzésen részt vevők.  www.germandermaconcept.hu

AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS A PIKNIKKÖRÖN
Piknikkör • December második hétvégéjén kilencedszer tartottuk meg
a hagyományos karácsonyi pikniket. Sok Csaba sminkmestertől, hasznos
tanácsokkal fűszerezett, szilveszteri sminkbemutatót láthattunk.
Természetesen nem maradt el az ajándékkészítés sem, Szentgyörgyi Marcsi
segítségével.  Kellemes hangulatban, pohár pezsgővel búcsúztunk el
egymástól.  A következő Piknikkör február 18-án, vasárnap 10 órakor lesz
a BKIK székházában (Krisztina krt. 99.). www.piknikkor.hu

Új szakmai nagykereskedelmi

webáruház
High Care® • Megnyílt a High Care® szakmai
webáruháza, ahol nagykereskedelmi áron vásárolhatod
meg a cég professzionális kozmetikai termékeit.
Ehhez nem kell mást tenned, mint a regisztráció során
csatolnod a szakmai végzettséget igazoló bizonyítványt,
dokumentumot. 
http://nagyker.highcare.hu

Díjmentes színelméleti képzés
Kalcsu Cosmetics Sminktetováló Akadémia • Decemberben is nagy
érdeklődés kísérte a Kalcsu Cosmetics Sminktetováló Akadémia díjmentes
színelméleti képzését. „Úgy gondolom, hogy a festékek alapos ismerete
legalább annyira fontos egy sminktetováló számára, mint az egyes
technikák elsajátítása, örülök, hogy ezt a kolléganők is így látták, és nagyon
sokan eljöttek a színelméleti képzésünkre” – hangsúlyozta az oktató, Kalcsu
Hajni. „A képzésen többek között a megújult Color-in-Derm
termékcsaládunkkal is megismertettem a kolléganőket. Beszéltünk
festékeink tapadóképességéről, színtartósságáról, de arra is kitértünk, hogy
mikor, kinek, melyik színt ajánljuk stb. Kérdések, válaszok, tapasztalatok
cseréje – erről szólt és szól a jövőben is a színelméleti képzés.”
www.kalcsu.hu 

VI. Nemzetközi Permanent System
Konferencia és Master Class
Permanent System • A kétnapos rendezvényen neves külföldi szakemberek élő modelles
bemutatóin túl az élenjáró sminktetováló technikákba is bepillantást nyertek, sőt
gyakorolhatták a sminktetováló kollégák.  Nagy érdeklődés fogadta a nanopigmenteket,
valamint a világújdonságnak számító elektromos microblade és sminktetováló készüléket
is, melynek a bluetooth-változatát is megismerhették a résztvevők.
www.medicalbeauty.hu
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FIZESS ELŐ MAGYARORSZÁG EGYETLEN
PROFESSZIONÁLIS, FÜGGETLEN

SZÉPSÉGSZAKMAI MAGAZINJÁRA!

MEGRENDELÉS:
Megrendelés telefonon: 06 1/457 0067
E-mailen: elofizetes@health-and-beauty.hu
Interneten: www.beauty-forum.hu/arak-es-akciok

� Légy naprakész a kozmetikai újdonságokban

� Ismerd meg a hatóanyagtrendeket, innovációkat és kutatási eredményeket

� Olvasd el a szakértői véleményeket; valamint kozmetikusmesterek és
bőrgyógyászok cikkeit

� Kövesd velünk a smink-, pilla-, arc- és testápolási trendeket!

10 LAPSZÁM,
TÖBB MINT

800 OLDALNYI
SZAKIRODALOM

ÁRA:

7990 Ft



TAVASZI BEAUTY SZAKMAI NAP
Fókuszban az arc
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Részletes program: www.beauty-forum.hu                                                                                  Beauty Forum Magyarország

MÁR MOST ÍRJA

BE A NAPTÁRÁBA:

ÁPRILIS 23.!

Helyszín:



8.30 Regisztráció 

8.50 Megnyitó

9.00 Fókuszban az alap bőrtípusok megváltozása

9.30 2018 gépi arckezelő trendjei (oxigén-terápia, frakcionális rf, HIFU és hatóanyag-beviteli technológiák)

10.15 Szünet

10.30 Aknés, heges bőr kozmetikai kezelése

11.00 Belgyógyászati betegségek, allergiák jelei az arcon

11.45 Ebédszünet

12.30 Jó- és rosszindulatú bőrnövedékek áttekintése – a kozmetikus szerepe a felismerésben. A fényvédelem aktuális kérdései.

13.00 Szem- és szájkörnyék ápolása, a mimikai ráncok kezelése

13.45 A legújabb anti-aging hatóanyagok

14.30 Szünet

14.45 Szőrözz az arcon (is)! Nem kívánatos szőrszálak eltávolítása

15.30 A táplálkozás szerepe a problémás bőr kezelésében, a bőr hidratáltságában

TÉMAELŐZETES:

Egy napos professzionális továbbképzés a kozmetikusok számára, konferencia formájában. 

A képzés részvételi díja:
Kedvezményes előjelentkezés: 9900 Ft (február 28-ig*)
Részvételi díj február 28-a után: 12 500 Ft

* A jelzett időpontig beérkező összeg esetén. 

Várjuk a jelentkezésedet!
E-mailen: akademia@health-and-beauty.hu

Telefonon: +36-1-457-0067

Kiállító partnerek:

Mennyiben mások ma az alap bőrtípusok? 
Mit üzen az arcunk egy-egy bőrtünettel? 
Melyek a legújabb kezelési módszerek?

A tavalyi évhez hasonlóan, neves hazai szakemberek
cégsemleges előadásaiból ismerhetjük meg a szépségipar

aktuális újdonságait – idén az arccal kapcsolatos
ismeretekre fókuszálva

Minden résztvevő oklevelet kap



BEAUTY & CARE

Fo
tó

: S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om



2018/1-2   www.beauty-forum.hu 11

HÓNAPKOZMETIKA BEAUTY & CARE

AJURVÉDIKUS REVITALIZÁLÓ TESTKEZELÉS – Az alábbi egzotikus masszázs képzeletbeli
utazásra hív Indiába, az illatok és a színek  ősi hazájába, a borostyán, a vanília és a pacsuli

varázslatos kombinációjával. 

kelet-ázsiai szakemberek
már régen felfedezték,
hogy a hő feszesíti a bőrt,
serkenti a vérkeringést és

relaxál. Az Akwaterra ajurvéda
masszázsrituálénak erőteljes hatása
van a szervezetre, mert a kezeléshez
felhasznált anyagok értékes al-
kotóelemei aktívan ápolják a
bőrfelszínt, eközben a nyirokrend-
szeren keresztül bejutnak a testbe,
és ott is kifejtik jótékony hatásukat.
A kezelés során a test ellazul, a bőr
újjászületik, és a lélek egy képzelet-
beli utazásra indul az érzékeken túl-
ra.. 
Az egzotikus illatok, a jóleső meleg
érzése rendkívül kellemes élményt
nyújt a vendégnek.
� Ajurvédikus illatú, természetes
növényi olajban áztatott tengeri só
radírral a teljes testet átradírozzuk,
így megnyílnak a pórusok az értékes
anyagok befogadására, majd  
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Ajurvédikus
KÉNYEZTETÉS
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BEAUTY & CARE HÓNAPKOZMETIKA

AKWATERRA PORCELÁNMASSZÍROZÓK

Satinka: a gömb alakú lombikpár
az izmokban felgyülemlett feszültség

oldásában van a segítségünkre

Kinsei: a „tüskékkel” ellátott lombikpár
javítja a vérkeringést, csökkenti

a vízvisszatartást a szövetekben, segíti
a bőrben felgyülemlett méreganyagok

kivezetését

Kaya: háromszög alakú lombikpár
az inak és ínszalagok rugalmasságának

javításában van a segítségünkre

Utazás a Fűszerúton: Ajurvédikus revitalizáló testkezelés, Akwaterra
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HÓNAPKOZMETIKA BEAUTY & CARE

� az ajurvédikus sheavajas teljes
testdunszt következik. 
� A masszázshoz kézi, majd 
� Akwaterra-masszázst alkalma-
zunk. Az egyedülálló Akwaterra me-
leg lombikok használatával mélyen
ellazulnak az izmok, így szabadjára
engedve az érzékeinket, megkezd-
hetjük utazásunkat a varázslatos
Fűszerút felé.

Akwaterra-masszázs
A meleg Akwaterra-masszázs ha-
tására az izmok ellazulnak, fel-
oldódik a feszültség, kitágulnak a
pólusok, a masszázs kiemeli a masz-
százsolaj jótékony hatását és mély
relaxációt biztosít a vendégnek.
Az Akwaterra porcelán kiegészítői
(négy pár kerámialombik) úgy lettek
kifejlesztve, hogy  lehetővé tegyék a
különböző testtájak masszírozását –
a finom simító és gyúró mozdula-
tokat más-más lombikpár alkal-
mazásával.

SZILÁGYI NIKOLETT
Kozmetikus  és testkezelő, a La
Sultane de Saba magyarországi
forgalmazója.

A Satinka lombikok hatására a test mély relaxált állapotba kerül

VARGA ERIKA
Kozmetikus,
Ajurvédikus terapeuta

Az arcon alkalmazva
kiválóan képes a
felvitt hatóanyagokat
a bőr mélyére
juttatni,
ezenkívül bőrsimító,
ránctalanító hatása is
figyelemre méltó:



BEAUTY & CARE

A KOZMETIKAI HATÓANYAGOK
legújabb generációja

SZOKÁS SZERINT ELŐSZÖR MONDJUK A ROSSZ HÍRT: az öregedés, beleértve a bőrünkét is,
sajnos elkerülhetetlen. Ennek látható jelei többek között a megjelenő ráncok, melyek elleni

küzdelem kezdettől fogva kulcskérdés a kozmetikában – hiszen itt kozmetikusként egyre bővülő
mozgástérrel rendelkezünk. Ez utóbbi a jó hír.
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BEAUTY & CARE

ráncainkat két fő csoportra
oszthatjuk:
• Dinamikus vagy mimi-
kai ráncokra, melyek az

arc mimikája, természetes izommű-
ködése következtében alakulnak ki.
•  Statikus ráncokra, melyek az arc-

mimikától függetlenül, a bőr ru-
galmasságának csökkenése miatt
alakulnak ki, a bőr hidratáltságá-
nak csökkenése és a gravitáció
miatti bőrmegereszkedés okán.

A bőr öregedésében fontos, de nem
elsődleges jelentőségű a genetikai
faktor, döntő hatású viszont pl. az
életmód, a táplálkozás, az alkalma-
zott kozmetikumok, a külső hatá-
sok, pl. a levegő szennyezettsége, a
stresszhatások és különösen az UV-
sugárzás.

A „fényöregedés”, vagyis a fénysu-
gárzásnak kitett bőrfelületek gyor-
sabb öregedése során az alábbi tüne-
tek alakulnak ki a bőrben:
•  a kollagén merevvé válik, és a kol-

lagénszintézis lelassul, 
•  módosul az elasztin szerkezete,

rugalmatlanná válik,
•  elvékonyodik a felhám,
•  a ráncok elmélyülnek,
•  a bőr hajlamosabb lesz a kiszára-

dásra,
•  károsodik a sejtmembrán, 
•  lelassulnak a helyreállító folya-

matok, lassabb, elégtelen lesz a
bőrregeneráció,

•  pigmentrendellenességek alakul-
nak ki, pigmentfoltok keletkez-
nek,

•  károsodik a DNS – ha a szervezet
tartósan nem tud védekezni a
szabadgyökökkel szemben, azok
a sejtmagot is károsíthatják.

És most térjünk rá a jó hírekre:
A bőr öregedésének szembetűnő je-
leinek, a ráncoknak a kialakulását
késleltethetjük, illetve a már kiala-
kult ráncokat azok fajtájától függő-
en többféle módon is kezelhetjük.
A kezeléshez használható legfonto-
sabb korszerű hatóanyagcsoportok:

•  aminosavak, peptidek, fehérjék,
•  antioxidánsok,
•  őssejt-készítmények.

Aminosavak,
peptidek, fehérjék
Az aminosavak olyan szerves ve-
gyületek, melyeknek molekulájában
amino- és karboxil-csoport egyaránt
előfordul. Az egyes aminosavak víz-
kilépés közben ún. peptid-kötéssel
képesek egymással összekapcsolód-
ni, így kisebb, közepes és óriási mo-
lekulák is kialakulhatnak. Két mole-
kula aminosav összekapcsolódásá-
val dipeptid, három összekapcsoló-
dásával tripeptid, majd tetra-,
penta-, hexapeptid stb. keletkezik.
Ha a peptid molekulában tíznél ke-
vesebb aminosav található, akkor
oligopeptidnek, tíznél több amino-
sav esetében polipeptidnek nevez-
zük. Fehérjének akkor számít a poli-
peptid, ha aminosav-összetevőinek
száma száz vagy annál több.
A fehérjék mintegy húszféle amino-
sav (ezek közül kilenc esszenciális,
vagyis létfontosságú) több száz, több
ezer, néha több tízezer molekulájá-
ból épülnek fel, ezért igen nagy mo-
lekulatömegű vegyületek.
A fehérjemolekulák penetrációja
nagy molekulaméretük miatt nem
jó, ezért a korszerű kozmetikában
jelentős szerepet nyertek az oligo-
peptidek. Ahhoz, hogy a peptidek
zsírban oldódjanak, illetve a bőrbe

jobban felszívódjanak, gyakran zsír-
savakkal kombinálják őket. 

Újgenerációs hatóanyagok
►Peptidek
A peptidek, mint újgenerációs ható-
anyagok jelentősége többek között
azért is óriási, mert bőrünk sejtfolya-
mataira is képesek hatni.
Hatásuk szerint csoportosítva a
peptideket, három alapvető csopor-
tot különböztethetünk meg: 
•  a hormonhatású peptideket, ezek

különböző növekedési faktorok,
mint pl. FGF (Fibroblast Growth
Factor), KGF (Keratinocyte Growth
Factor), EGF (Epidermal Growth
Factor); 

•  a kollagénszintézist stimuláló
peptideket és 

•  a neuropeptideket (Botox-hatá-
súak). Ezek ún. jelzőfehérjék,
amelyek a neurotranszmitterekre
(ezek szállítják az információt az
idegvégződésektől az izmokig)
hatnak, ezáltal gátolják az izom-
mozgást, így csökkentve a mimi-
kai ráncokat. A neuropeptidek a
statikus ráncok ellen nem haté-
konyak.

Az alábbiakban  a teljesség igénye
nélkül  az INCI-nevek feltüntetésé-
vel ismertetek különböző peptid-
alapú hatóanyagokat:
•  Argireline (acetyl hexapeptid-3):

a botulinum toxin (Botox) mole-
kulaszerkezetéhez hasonló, de
annál jóval kisebb molekulájú, így
már nem mérgező és a bőrbe fel-
szívódni is képes hexapeptid,
amely megakadályozza az acetil-
kolin- (neurotranszmitter-) kibo-
csátást, ezáltal gátolja az izom
összehúzódásait.

•  Pentapeptid-18: az Argireline szi-
nergistája, az enkefalin (fájda-
lomcsillapító) hatását utánozza,
hozzákapcsolódik az idegsejthez
és csökkenti annak ingerelhető-
ségét.

•  Syn-ake (dipeptide diamino-
butyloyl benzylamide diacetate):
a templomi vipera mérgének

A Bár az öregedés
elkerülhetetlen,
a szembetűnő
jeleit ma már
hatékonyan
kezelhetjük.
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szintetikus, kisebb molekulájú és
már nem mérgező változata,
megakadályozza a receptorokat
az acetilkolin felvételében, ezáltal
az Argireline-nél is hatékonyab-
ban gátolva a mimikai izmok ösz-
szehúzódását.

•  SNAP-8 (acetyl glutamyl hepta-
peptide-1): csakúgy, mint az Argi-
reline, meggátolja az ingerületto-
vábbítást, ezzel gátolva az izom-
mozgást.

•  Myoxinol: Hydrolyzed Hibiscus
Esculentus Extract és Dextrin al-
kotják. Botoxszerű ránctalanító
hatású, a szarkalábak ellen bizo-
nyítottan hatékony komplex.

•  Acmella Oleracea: a Spilanthes
acmella, magyar nevén  iskolavi-
rág  vagy ábécéfű kivonata, spi-
lanthol-tartalma miatt fájdalom-
csillapító hatású, emellett meggá-
tolja a bőr alatti izmok összehú-
zódását.

•  Leuphasyl (pentapeptide-18): az
ideg és izom közötti információ-
csere blokkolásával (az enkefalin-
hoz hasonlóan) éri el az izom la-
zulását, és ezzel közvetve a ránc-
csökkentést.

•  Collaxyl (hexapeptide-9): kiváló
bőrregeneráló, jól alkalmazható a
hegkezelésben. A hám–irha hatá-
ron fejti ki a hatását.

•  Registril: kombinált hatóanyag,
Phaseolus lunatus (vajbabkivo-
nat) és rutin (P-vitamin) alkotja.
Csökkenti a kollagenáz aktivitá-
sát, ezáltal ráncok és striák ellen
is hatásos.

•  Hyaluronic Acid: hyaluronsav,
glükozaminoglikán, mely többek
között az extracelluláris mátrix
egyik fő összetevője, fontos szere-
pe van a bőr hidratációjában.
Származékai (pl. Sodium Hyalu-
ronate, Sodium Hyaluronate
Crosspolymer) szintén használa-
tosak. Nagy molekulasúlyú válto-
zatai a bőr nedvességtartalmának
megőrzésében, alacsonyabb mo-
lekulasúlyú változatai a mélyréte-
gi hidratálásban játszanak szere-
pet.

•  A Matrixyl 3000: kétféle peptid-
ből (alkotói: palmitoyl tetrapepti-
de-7 és palmitoyl oligopeptide)
álló hatóanyagkomplex. A palmi-
tinsav mint zsírsav, növeli a pepti-
dek zsírban való oldhatóságát, te-
hát a hatóanyag ezáltal a barrier-
réteg zsíros fázisában és a faggyú-
ban is képes oldódni. A Matrixyl
3000 alkotói szinergikusak, és ha-
tékonyan növelik a kollagénros-
tok mennyiségét.

•  A Glutathione egy mimetikus
(sejtműködést utánzó) peptid. Az

ilyen típusú peptidek, beépülve a
kollagénrost-láncolatba, segíte-
nek visszaállítani az azt felépítő
sejtek helyes sorrendjét.

•  Eyeliss (Dipeptid-2 és Palmitoyl
Tetrapeptid-7): kombinált ható-
anyag, mely egy duzzanatcsök-
kentő, nyirokkeringést serkentő
és egy antioxidáns összetevőből
áll. Hatékony a szemkörnyéki ka-
rikák és duzzanatok ellen.

► Antioxidánsok
Az alábbiakban látható néhány anti-
oxidáns hatású, tehát a bőr fényöre-
gedése és károsodása ellen alkal-
mazható korszerű hatóanyag (a tel-
jesség igénye nélkül): 
•  A-, C- és E-vitaminok: többnyire

Retinyl Palmitate, Ascorbyl Palmi-
tate és Tocopheryl Acetate formá-
jában, észtereik ugyanis stabilab-
bak. Bár nem nevezhetőek igazán
újgenerációs hatóanyagoknak,
azonban a jelentőségük nem
csökkent a mai kozmetikában
sem.

•  Ferulic Acid: más néven ferula-
sav, mely elsősorban a gabonafé-
lékben, de más növényekben is
megtalálható. Erősíti a növény
sejtfalát, védi a növényt a fertő-
zéstől és a túlzott napfénytől. Bő-
rünkön alkalmazva DNS-ünket
védi a káros UV-sugaraktól, emel-
lett egyúttal egyéb antioxidánsok
hatásfokozója is.

•  Resveratrol: hatékony antioxi-
dáns, amely nagy mennyiségben
megtalálható a vörösszőlőben és
a vörösborban is. Gyulladáscsök-
kentő és tumormegelőző termé-
szetes eredetű hatóanyag.

•  Ubiquinone: más néven Q10 ko-
enzim. Megtalálható az emberi
sejtekben, fontos szerepet játszik
a védelmükben és energiaterme-
lésükben. A bőrön alkalmazva ha-
tásos antioxidáns és gyulladás-
csökkentő.
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•  Vitis Vinifera Seed Extract: szőlő-
mag-kivonat. Kiváló antioxidáns,
segít megvédeni a bőrt a napsu-
gárzás okozta károktól, ezenkívül
sebgyógyító hatása is van.

•  Argania Spinosa Kernel Oil: ar-
gánmagolaj. Többek között ferula-
sav és E-vitamin-tartalma miatt
jelentős antioxidáns hatású.

•  Borago Officinalis Seed Oil: borá-
gómagolaj. Kiváló bőrpuhító,
nyugtató olaj, melynek antioxi-
dáns és gyulladáscsökkentő tulaj-
donsága is van. Magas GLA (gam-
ma-linolénsav) tartalma révén
bőrpuhító, antioxidáns és gyulla-
dáscsökkentő. A borágóolaj prob-
lémás, aknés bőrre is kiváló ható-
anyag.

•  Ginkgo Biloba Leaf Extract: a
Ginkgo Biloba (páfrányfenyő) le-
velének kivonata, antioxidáns és
keringésfokozó.

•  Coffea Robusta Seed Extract: a
kávémag kivonata. Magas anti-
oxidáns tartalmú, koffeintartal-
ma révén vérkeringés- és anyag-
csere-fokozó, e tulajdonságai mi-
att használják cellulit elleni ké-
szítményekben is.

► Őssejtek
Ezek olyan sejtek, amelyek osztódá-
suk során képesek átalakulni a szer-
vezet sokfajta sejtjévé. Az őssejtek
tehát tudják helyettesíteni a nem
vagy rosszul működő, esetleg elhalt
sejteket a szervezetben. Az emberi
és állati őssejtek az embrióban, a
köldökzsinórban és a felnőtt szerve-
zet néhány szövetében találhatók

meg. Képességeiket fajtájuk hatá-
rozza meg.
� Totipotens (omnipotens) őssejt
(más néven „anya-őssejt”) az, amely
bármelyik sejt, szövet, illetve szerv
létrehozására képes,
� pluripotens az, amely egyetlen
szerv minden sejtjét létre tudja hoz-
ni (bár az egész szervezetét nem).
� A multipotens őssejtek (az ún.
„felnőtt őssejtek”, amelyek a felnőtt
szervezetében is jelen vannak) csak
bizonyos sejtek, illetve szövetek lét-
rehozására képesek.
� Az unipotens őssejtek pedig egyes
meghatározott szervekben (ilyen pl.
a bőralja is) egész életen át megma-
radnak, de már csak egyféle sejt rep-
rodukálására képesek.
A növények őssejtjei omnipotens
sejtek, mivel bármilyen növényi sejt
képzésére alkalmasak, legyen az
gyökér, szár, levél, virág. 

Regeneráló, antioxidáns
hatású őssejtek
Kozmetikai célokra olyan növények
biotechnológiai eljárással készült
sejttenyészeteit alkalmazzák, me-
lyek rendkívül mostoha körülmé-
nyek között is életben tudnak ma-
radni, így ellenálló képességük ki-
emelkedő, e tulajdonságukat sejtje-
ikben is hordozzák és átörökíteni is
képesek. A növényi őssejtek korsze-
rű kozmetikai alkalmazását így töb-
bek között regeneráló és antioxidáns
hatásuk alapozza meg.
A következőkben néhány példa a mai,
korszerű őssejtes hatóanyagokra:

•  Rhododendron  Ferrugineum Le-
af Cell Culture Extract: az alpesi
rózsa őssejttenyészete. Megvédi a
bőr sejtjeit a környezeti hatások-
tól, az UV-sugárzástól, regenerál-
ja a hámot és javítja a bőr barrier-
funkcióját.

•  Malus Domestica Fruit Cell Cul-
ture Extract: a svájci alma (Uttwi-
ler spätlauber) őssejttenyészete.
Kutatások szerint ezen alma ős-
sejtjeiből nyert tenyészet akár
80%-kal is serkentheti az emberi
őssejtek hatékonyságát.

•  Argania Spinosa Callus Culture
Extract: argánfából készülő ős-
sejttenyészet. Az irhába is felszí-
vódó hatóanyag az irha-őssejte-
ket stimulálja, valamint védi a
sejtközötti állományt az oxidatív
sejtkárosodástól.

•  Saponaria Pumila Callus Culture
Extract: az Alpokban, nagy ma-
gasságban élő szappanfűféléből
készülő őssejttenyészet. Védi a
bőrt a káros fénysugaraktól, rege-
nerál és ránctalanít.

Végkövetkeztetés: A felkészült koz-
metikus kezében ma már olyan új-
szerű és hatékony „fegyverek” van-
nak a korszerű készítményekben,
melyeket eredményesen alkalmaz-
hat igényes vendégköre bőrének
ápolására, csak ismernie kell azokat
és bíznia kell bennük.

HALMOS JUDIT
vegyészmérnök, nyugdíjba vonulása előtt
a 12. sz. Ipari és Kereskedelmi Szakközépiskola
és Szakmunkásképző
(ma Erzsébet Királyné Szépészeti
Szakgimnázium) anyagismeret- és
laboratóriumi ismeretek tanára, majd

a Szépmíves Szakképző Iskola
(ma Szépmíves
Szakgimnázium) igazgatója és
tanára. Több szakmai kiadvány
(pl. a  Kozmetikai anyagismeret
jegyzet és a Kozmetikus
laboratóriumi ismeretek
tankönyv) szerzője.

A felkészült kozmetikus fegyvertárában
olyan korszerű, újgenerációs
hatóanyagok szerepelnek, mint
az aminosavak, a peptidek és az őssejtek.
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DEKLUSZTARIZÁLT VÍZ 
A BŐR MÉLYÉBE KÖNNYEDÉN FELSZÍVÓDÓ VÍZ? A modern tudománynak köszönhetően

ma már képesek vagyunk a víz térszerkezetének stabilizálására, melynek eredményei
a kozmetikában (is) hasznosulnak. 
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víz a világegyetem alapele-
me, ugyanazon elemekből
épül fel, mint a testünk.
Kvázikristályos tulajdon-

sága, hogy képes változtatni szerke-
zetén. 
A víz állandó, stabil klaszterezése,
azaz a célnak megfelelő térszerkeze-
tének biztosítása a tudomány közre-
működésével alakítható ki: a termé-
szet alkotta csodát stabilizálva, for-
mulázva, Hydro-Form TransferTM for-
mában tudjuk a bőrápolás számára
hasznosíthatóvá tenni (Magyaror-
szágon a Panflora’Soul termékcsa-
ládban). 

Információhordozó víz
A fenti módszerrel a vízben olyan
rendezett térszerkezetek alakulnak
ki, amelyek szabályos klasztereket
hoznak létre. E klaszterek segítségé-
vel alakul ki a vízmemória, amely
meghatározott frekvenciamintán tá-
rolja az információt, amit a vízrezo-
nancia hordoz és átad. A víz kozme-
tikai szempontból releváns tulaj-
donságai: tisztít, old, szállít, hidra-
tál. Mindezen funkciókra a ren-
dezett víz fokozottan képes azáltal,
hogy megváltozik a felületi feszült-
sége, viszkozitása, elektromos po-
tenciálja, a bőrre kerülve azonnal
felszívódik, megsokszorozva a víz,
valamint a vízben oldott állapotban
jelenlévő aktív hatóanyagok bioló-
giai hasznosulását.

Mágneses,
nanometrikus víz
A közelmúltban nagy figyelmet for-
dítottak a mágnesesen kezelt folyé-
kony víz tulajdonságaira. Megfigyel-
ték, hogy a folyékony víz egyes fizi-
kai-kémiai tulajdonságai, azaz rez-
gései és elektrolitikus tulajdonságai
statikus mágneses térben végzett
kezeléssel megváltoztak, amennyi-

ben a vizet levegővel érintkeztették.
Ezt a tényt úgy értelmezték, hogy az
oxigén oldhatósága jobb mágnese-
sen kezelt vízben (MTW = Magneti-
cally Treated Water). Sőt, jégben leve-
gő klarátokat (zárványkomplex – itt
a jégkristályok rácsszerkezetébe fog-
lyul ejtett levegő) is azonosítottak.
Az oxigénmolekulákkal és esetlege-
sen a nitrogénmolekulákkal való
kölcsönhatások az ilyen klarátok ki-
alakulásának hajtóerejeként tűntek
fel. 2009-ben szabadalmaztattak egy
speciális, alacsony nyomású plaz-
mával rendelkező víz (LPGP = LowP-
ressureGlowPlasma) kezelésére
szolgáló reaktort. Számunkra itt az a
legfontosabb, hogy az LPGP-vel ke-
zelt víz szabályos és tartósan meg-
maradó vízklasztereket hoz létre,
melyek egyébként is kialakulnak a
molekulán belül, azonban csak vé-
letlenszerűen és nagyon rövid ideig
tartják meg a szabályos, rendezett
szerkezetüket. Annak érdekében,
hogy a víz stabilan és tartósan meg-
tartsa a rendezett klasztert, LPGP-
reaktorban szükséges kezelni. A ke-
zelés során a víz tulajdonsága oly
módon változik, hogy a molekula
mérete 1 nano, a hidrogénhidak tá-
volsága csökken, a hidak által zárt
kötésszög lecsökken, a víz felületi fe-
szültsége megváltozik, és szabályos
csillag formájú, rendezett vízklasz-
terek jönnek létre. Az így létrejövő
szingulett oxigén által a víz bioló-
giai hasznosulása megsokszorozó-
dik, a felszívódása a többszörösévé

válik, áthatol az ép és a sérült
membránon egyaránt. További kü-
lönlegeség, hogy az LPGP-vel kezelt
víz forráspontja +190 °C, fagypontja
-67 °C.
A nanotechnológia nem új keletű,
hiszen a kolloidikából (19. század
közepe, vége) fejlődött ki, azonban a
mai technológia lehetővé teszi a na-
nometrikus struktúrák létrehozását.
A nanometrikus méretek szemlélte-
tésére: 0,1–100 nanometer közötti
struktúrák, melyek mérete az ato-
mokhoz és molekulákhoz hasonla-
tosak.
Példaképpen: Az emberi haj mérete
80 000 nm; az ismert legkisebb bak-
térium, a Mycoplasma 200 nm; az
idegsejt 25 nm. A nano víz 1 nm (!) Ez
a méret megsokszorozza a haszno-
sulást és az átjárhatóságot.

Számomra ez egy csoda, méghozzá
olyan csoda, amelyet használok és
tökéletesen működik. A bőr feszes-
sége, egészsége, megfelelő működé-
se a sejtekben és a sejtek közötti ál-
lományban, rostokban lévő víz
mennyiségétől is függ. A bőrbe azon-
ban, mit tudjuk, kívülről nehéz vizet
bejuttatni. A rendezett szerkezetű,
deklusztarizált nano víz behatol a
bőr mélyebb rétegeibe, sejtjeibe, és
azonnali s egyúttal hosszú távú
hidratációt hoz létre. Ezáltal a víz-
ben oldott állapotban lévő hatóanya-
gok is teljes mértékben hasznosulni
tudnak. 

A DEKLUSZTARIZÁLT VÍZ
Szingulett oxigenmolekulákból álló
klaszterezett vízrendszer, ahol
a szingulett oxigén vektorként
működik (azaz elősegíti a biológiai
hasznosulást), nem pedig radikális
szabadgyökként.

KAVICZKY ÁGNES
A Kaviczky márka
megalapítója, termékstruktúra-
fejlesztő, cégvezető.
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Új BŐRTÍPUSOK?
BŐRTÍPUSOK ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN – Sokat hallani arról, hogy megváltoztak
az ún. alap bőrtípusok, s ma már nem ugyanolyan bőrproblémával jelentkeznek

a vendégek, mint húsz éve.
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rről beszélgettünk Báthory
Katival és Juhász Klárival.

Kati, a tapasztalataid alap-
ján mennyiben változtak meg a bőrtí-
pusok?
Báthory Katalin: Először is, ami vál-
tozatlan: a kozmetikai szalonba be-
térő vendég kezelése mindig az ak-
tuális bőrállapotának felmérésével
kezdődik. 
� Az egészen biztos, hogy ma egé-
szen másképp állunk hozzá egy di-
agnosztizáláshoz, illetve egy bőr
ápolásához, mint sok-sok évvel ez-
előtt. Ennek több oka is van. 
Megváltozott az életvitelünk, más-
képp étkezünk, stresszesebbek va-
gyunk…. – ezáltal megváltoztak a
bőrtípusok is. Az utóbbi húsz-hu-
szonöt évben kinyílt a világ, sokkal
több ismeretre tehettünk szert az el-
múlt évtizedek alatt.  Rengeteg új és
egyre újabb kozmetikum között tu-
dunk keresgélni, illetve kikeresni a
bőrtípusnak megfelelő hatóanyago-
kat a kínálatból.
� A komoly bőrproblémákhoz is
másképp állunk hozzá, mivel a bőr-
gyógyászat az elmúlt harminc-
negyven év alatt rengeteget fejlő-
dött. A bőrgyógyász-kozmetológu-
sok nagy segítséget tudnak nyújtani
nemcsak a bőrproblémával küszkö-
dőknek, hanem a kozmetikusoknak
is. 
Azt szoktam mondani, hogy a koz-
metika a bőrgyógyászat előszobája.
Először sok esetben nekünk kell el-
döntenünk, hogy a probléma, amivel
minket fölkeresett a vendég, az a mi
kompetenciánkba tartozik-e vagy
sem. 

Fontossági sorrend
felállítása
B. K.: Természetesen minden bőrtí-
pussal találkozunk, csak más és más
formában. Csökkent a tipikusan

olajos, szeborreás bőrtípus, viszont
több alipikus bőrrel találkozha-
tunk. És ami régen nem igazán for-
dult elő, hogy korpás szeborreás, fel-
színi vízhiányos bőr alipikus bőrrel
kombinálva jelenjen meg egy arcon
belül. Ma ez elég gyakori.
A modern kozmetikában egy bőrtí-
puson belül is tudunk különböző
kezeléseket végezni, csak a fontos-
sági sorrendet kell felállítanunk,
egyúttal meg kell tudnunk állapítani
a kezelésünk célját is. 
Tudnuk kell megkülönböztetni pél-
dául egy fiatalkori szeborreás vagy
alipikus bőr kezelését, egy érettebb
szeborreás vagy alipikus bőr kezelé-
sétől, mivel mások lehetnek a bőr-
problémát kiváltó okok. Egy fiatal
pubertáskori szeborreás bőrnél a
legfontosabb, hogy rendszeresen,
nyom nélkül legyen kitisztítva, mert
ennek a bőrállapotnak a kialakulásá-
hoz hozzájárul a kortünet is, de nem
biztos, hogy az érettebb szeborreás
bőrnél is minden hónapban a tisztí-
tás a legfontosabb feladatunk. Lehet,
hogy ebben az esetben a hidratáció
fokozása, az öregedés késleltetése a
fontosabb. 

A vendégek persze nemcsak a „bőrük-
ben” változtak meg, hanem az elvárá-
saikban is. Ezt hogy látod?
B. K.: Más igényekkel keresnek fel a
vendégeink is, mint korábban. Szere-
tik a tudást – itt nagyon kell vigyáz-
nunk, mert az információhoz való
hozzájutás szinte korlátlan ma,

ezért a kozmetikusoknak is napra-
késznek kell lenniük, hogy minden-
re válaszolni tudjanak, ne kaphassa-
nak megválaszolhatatlan kérdése-
ket.
Juhász Klári: Emellett sokkal tudato-
sabban ápolják a bőrüket – bár leg-
többször nem a megfelelő kozmeti-
kummal és sokszor nem professzio-
nális készítményekkel – , ami jelent-
het előnyt a kozmetikai kezelés
során, vagy éppen hátrányos is le-
het.

Milyen volt egy alap kezelési sor régen
és milyen ma?
B. K.: Több évtizeddel ezelőtt a keze-
lési sor is másképp alakult, fontos
volt a gőzöléses arckezelés.
A letisztításra kevesebb hangsúlyt
fektettünk addig, amíg az arcradíro-
zás fontosságát előtérbe nem he-
lyeztük. A gőzölés alatt nem masszí-
roztunk, hanem szó szerint egy gő-
zölőkészülék elé ültettük a vendé-
get, ami nem a legkellemesebb
művelete volt a kozmetikai kezelés-
nek. 
Kevésbé vettük figyelembe, hogy ne
csak a bőrtípusnak, hanem a bőr ál-
lapotának és az életkornak is megfe-
lelően alakítsuk a kozmetikai keze-
léseinket. 
J. K.: A mai korszerű készülékek és
hatóanyagok világában sokkal sok-
színűbb kezelést tudunk nyújtani a
vendégnek, és az otthoni ápolásra is
kozmetikumok tárháza áll rendelke-
zésünkre. Sokkal jobban be tudjuk
vonni a vendéget a két kozmetikai
kezelés közötti bőrápolási rutin ki-
alakításába, mert nagyon sok ven-
dég igényli, hogy szakszerű segítsé-
get kapjon a kozmetikustól.

A kozmetika hőskora
B. K.: A krémek és pakolások állaga
is agresszívebb, nehézkesebb volt.
Nagyon   sok   anyagot   mi   készí-
tettünk, főztünk – a krémfőzés a

E Következő
számunktól sorra
vesszük a különböző
bőrtípusokat –
új megközelítésben.
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Ma a kényeztető kezelések a legkeresettebbek 

mestervizsgán elsőként szerepelt a
feladatok között.

Például pattanásos arcra egy kora-
beli gyógykenőcs:     
– Szalicilsav,
– Resorcini,
– Béta naphthalene,
– Sulphur pp.,
– Napraforgóolaj.

Emellett használtunk háziszereket
is, ami szerintem még otthoni hasz-
nálatra elmegy, de egy mai kozmeti-
kában már elég furcsán venné ki ma-
gát, mint például az élesztőpakolás:
– élesztő,
– tej,
– talkum.
Vagy például a méhpempős krém:
– Lanolin,
– Fehér vaselin,
– Napraforgóolaj,
– Nipagin,
– 1-2 csepp méz,
– Illatanyag, pár csepp ételfesték.

Nem kell nagyon kinevetni, ez volt
szerintem a kozmetika hőskora,
mert nem voltak még kész kozmeti-
kumok, hanem a kozmetikusok a le-
hetőségek és gyakorlati tapasztala-
tuk szerint alakították ki „termék-
családjukat”.
Természetesen, ahogy az idő haladt,
úgy a kozmetikában is megszülettek
a tudáson, gyakorlati tapasztalato-
kon szerzett, állati és növényi ható-
anyagok ismeretei.  Sok ügyes vállal-
kozó kedvű kozmetikus tette közzé a
tudását. Sorban álltunk a Nagymező
utcában az „Ilcsi” krémekért, ekkor
már hivatalosan is alakultak kozme-
tikumokat gyártó cégek is. Elindult
egy megállíthatatlan folyamat, ami a
kozmetikai kezelések színvonalá-
ban nagy változást hozott. Ma már
dúskálhatunk a jobbnál jobb, külön-
böző minősítésekkel rendelkező ter-
mékcsaládokban, a bio- és natúrkoz-
metikumokban.
A mai kozmetika feladata is rész-
ben megváltozott. Ma már nem

csak az arctisztítás a feladatunk,
hanem a kényeztetés, a jó állapot-
ban lévő bőrállapot fenntartása és
természetesen a bőr öregedésének
késleltetése, lassítása.
J. K.: A hátrányát is sajnos látjuk.
A mai rohanó világban a vendég
mindent egyszerre és azonnal akar.
Ahelyett, hogy a rendszerességtől és
a tudatos otthoni bőrápolástól várná
a csodát, tőlünk, illetve a különböző
technológiáktól várja a csodát. Már-
pedig egy kozmetikus nem varázsló.
Emellett megvannak a maga kompe-
tenciái, melyek a bőr ápolásáig, szé-
pítéséig terjednek, melyet ha rend-
szeresen igénybe vesz valaki, késlel-
tetheti az öregedés folyamatát.
Nem szabad átlépnünk a kompeten-
ciahatárokat. A vendég kényezte-
tésre jön hozzánk, és nem azért,
hogy olyan sérüléseket okozzunk a
bőrön, amely bár lehet, hogy átme-
netileg látványosabb eredményt
hoz, ám kiszámíthatatlan, mit ered-
ményez pár év múlva.                  (mg)
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MITŐL IGAZI EGY NATÚRKOZMETIKUM? Határtalan a piacon lévő minőségi alapanyagok,
kivonatok, növényi olajok, természetes hatóanyagok palettája. A kiváló minőségű természetes

összetevők minden bőrproblémára maximálisan hatékony alternatívát tudnak nyújtani, de
kizárólag abban az esetben, ha az valóban 100%-ban tiszta, természetes összetevőket tartalmazó

natúrkozmetikum. 
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Natúr VAGY
TERMÉSZETES?
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különböző natúrkozmeti-
kumok utáni kereslet nap-
ról napra csak növekszik,
a kínálat pedig csak pró-

bálja kielégíteni ezt az óriási igényt.
De vajon honnan lehet tudni, hogy
melyik a valóban minőségi kozmeti-
kum?
Mi az, ami alapján el lehet dönteni,
hogy az a termék tiszta, értékes és
valóban természetes alapanyago-
kat tartalmaz?

Natúrkozmetikumok
A natúrkozmetikumok olyan bőrrel
érintkező készítmények, amelyek
előállításához kizárólag természe-
tes alapanyagokat használnak, és
szintetikus, valamint kémiai össze-
tevőktől mentesek.
A natúrkozmetikumok növényi alap-
anyagainak kiváló minőségét és
hatékonyságát,
� a gondos termesztés,
� a növény típusának legmegfele-
lőbb időben történő begyűjtése,
� a tökéletes feldolgozási technoló-
gia garantálja.

Mitől igazi?
Mitől igazi natúrkozmetikum egy
natúrkozmetikum?  Avagy natúr-
kozmetikum vagy természetes ösz-
szetevőket tartalmazó kozmeti-
kum?
A két megfogalmazás között fontos
különbséget tenni, ugyanis két, tel-
jesen különböző termékfajtát je-
lent. Észre sem vesszük, hogy a gyár-
tók milyen ügyesen bánnak a jól
csengő szavakkal.
Az igazi natúrkozmetikumok jóté-
kony hatásai csak akkor tudnak iga-
zán érvényesülni, ha nemcsak egy-
két jól csengő összetevőt tartalmaz-
nak, (amiket a mutatós csomagolá-
son kiemelve feltüntetnek), hanem
a termék valóban gazdag vitaminok-
ban, ápoló, regeneráló, a bőr javulá-
sát elősegítő alapanyagokban, igazi
esszenciális olajokban, nem finomí-
tott, hanem finomítatlan növényi

olajokban, vajakban, és a termék
gondosan összeállított receptúra
alapján van elkészítve.
� A natúrkozmetikumok 100%-ban
természetes összetevőket tartal-
maznak, beleértve az összes össze-
tevőt, hatóanyagokat, illatanyago-
kat, a tartósítószert, az emulgeáló,
gélképző és segédanyagokat is, és
egyáltalán nem tartalmaznak kő-
olajszármazékokat, szintetikus ve-
gyületeket, szintetikus színezéke-
ket, parfümöt,  SLS-t (Sodium Lau-
reth Sulfat), parabénszármazéko-
kat, ásványi olajokat és szár-
mazékait, GMO-t, szintetikus és
szerves oldószereket (pl. hexán,
propilén-glikol, butilén-glikol).
� A természetes összetevőket is
tartalmazó kozmetikumok a szinte-
tikus összetevők, kőolajszármazé-
kok, parfüm és egyéb nem természe-
tes összetevők mellett, természetes

összetevőket IS tartalmaznak, de
ezek nem natúrkozmetikumok, bár
a megfogalmazás megtévesztő le-
het. A néhány természetes összete-
vő, még ha jó minőségű is, a szinteti-
kumok és kőolajszármazékok mel-
lett jelentéktelen hatást tud kifejte-
ni.
A minőségre nem garancia sajnos
még az INCI sem, mert az összete-
vők minősége nincs hivatalosan de-
finiálva. Jó példák erre az olajok/nö-
vényi olajok, amik nagyon fontos
összetevői a kozmetikumoknak, és a
termék hatékonysága szempontjá-
ból jelentős szerepet töltenek be.

A kozmetikumokban finomított
vagy finomítatlan olajokat használ-
nak.
� A finomított olajoknak kedvező
az eltarthatóságuk, kevésbé romla-
nak, mint a finomítatlan társaik.
Emiatt a kozmetikai gyártó cégek
nagy része ezeket az olajokat hasz-
nálja a kozmetikumok készítése so-
rán. 
A nagyüzemi gyártásban az olajo-
kon finomítási eljárást végeznek,
vegyszert és oldószert alkalmaz-
nak, valamint magas hőmérséklet-
re hevítik őket. Így a finomított olaj
tápanyagban jóval szegényebb lesz,
ami magával hozza a hosszabb el-
tarthatóságot, de a minőség romlá-
sát is.
� Ezzel szemben a finomítatlan ola-
jok hidegen sajtolással készülnek,
tisztán mechanikus, hőhatás nélküli
préseléssel, melynek során semmi-

lyen oldószerrel, vegyszerrel nem
érintkezik a kipréselt olaj, ellentét-
ben a finomított olajokkal. A hide-
gen sajtolt vagy finomítatlan olajok
ezért a legértékesebbek, mivel ezek
sértetlenül tartalmazzák a legtöbb
vitamint, ásványi anyagot, és a nö-
vényi hatóanyagok koncentráltan
találhatók meg bennük. Ezeknek az
olajoknak költségesebb az előállítá-
suk és a beszerzésük is, ami miatt a
nagyobb kozmetikai gyártó cégek-
nek nem érdekük a költségesebb és
kevésbé eltartható olajok felhaszná-
lása, nem tartva szem előtt a minő-
ségi különbséget.

A

Natúrkozmetikum avagy természetes
összetevőket tartalmazó kozmetikum?
Két teljesen különböző termékfajta.
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A hidegen sajtolt vagy finomítatlan
növényi olajok, gazdag hatóanyag-
tartalmuk miatt számos bőrproblé-
ma kezelésében tudnak megoldást
nyújtani, és az ilyen olajokat tartal-
mazó kozmetikumok hatékony
gyulladáscsökkentő, nyugtató, hám-
képző, öregedésgátló, hidratáló,
stb… hatást tudnak biztosítani a bőr
számára. Ugyan valamivel rövidebb
az eltarthatóságuk (általában körül-
belül max. 10 hónap), viszont a haté-
konyságuk kiemelkedő és összeha-
sonlíthatatlan a finomított olajoké-
val szemben.

Finomított vagy
finomítatlan?
Honnan lehet tudni, hogy finomí-
tott vagy finomítatlan olaj van egy
termékben?
Az INCI-lista alapján sajnos sehon-
nan, ugyanis nincs megkülönböztet-
ve az összetevők kinyerésének mód-
ja. Ugyanezen okból, ebből a szem-
pontból nem garancia a bio minősí-
tés sem.

A valóban értékes alapanyagok,
összetevők hatékonyságának kö-
szönhetően a bőr elképesztő válto-
zásokon tud keresztülmenni. Az
évek alatt felhalmozódott kemiká-
liák után a bőr szinte azonnal

meghálálja a sok tiszta, tápláló, érté-
kes hatóanyagot, vitamint, ásványi
anyagot. Nagyon rövid idő alatt meg-
változik a minősége, állaga, elmúl-
nak a bőrirritációk, bőrproblémák, a
bőr feltöltődik a vitaminokkal, ha-
tóanyagokkal, életteli, rugalmas
és hidratált lesz. 
Egy terméknél nem elég, ha pilla-
natnyi, kellemes bőrérzetet biztosít
a vendégnek az adott kezelés során,
mert a kozmetikus tudása mellett a
kozmetikumok ugyanolyan fontos
építőkövei ennek a csodálatos hiva-
tásnak.

HIDEGEN SAJTOLT
NAPRAFORGÓMAG OLAJ

INCI: Helianthus annus 

Magas E-vitamin-tartalmánál fogva
rendkívüli antioxidáns, hatékonyan
késlelteti a bőr öregedési folyamatait.
Kiválóan hidratálja, regenerálja a bőrt.
Lecitint, fehérjéket, B1-vitamint,
kalciumot, magnéziumot, C-vitamint
tartalmaz, illetve jelentős az
ásványi anyag (cink, foszfor,
szelén, vas) tartalma. 

FINOMÍTOTT
NAPRAFORGÓMAG OLAJ

INCI: Helianthus annus

Az élelmiszerek készítésére, sütéshez–
főzéshez használatos.

EGY EGYSZERŰ PÉLDA, EGY MINDENKI SZÁMÁRA
ISMERT OLAJRÓL

Ez a példa nemcsak a növényi olajokra, de más kozmetikai
összetevőkre is ugyanígy igaz.

GÁSPÁR VIKI
Aromaterapeuta.
A L'AMIA NATURA  márka
alapítója és termékfejlesztője.
Ügyvezető igazgató. Fo
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SZŐR MENTÉN
A SZŐRTELENÍTÉSRŐL

A SZŐRZET ALAPVETŐ FELADATA, a mechanikai behatások elleni védelem és a hőháztartás
harmonikus működésének elősegítése. Megítélése és az eltüntetésére használt eszközök

tárháza koronként és kultúránként változott, melyekben korábban a néphiedelmek és a babonák,
napjainkban pedig a tudomány kapott egyre nagyobb hangsúlyt. Legalábbis elvileg...
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modern lézeres eljárások,
fájdalommentes gyanták,
mézes, cukorpasztás és
enzimes megoldások elle-

nére szinte naponta olvashatunk az
újabb és újabb, minden tudományos
alapot nélkülöző, időnként komikus-
nak tűnő házi praktikákról, amelyek
végleges megoldást ígérnek a szőrte-
lenítés terén. 

Mindent megoldó házi
praktikák reneszánsza
Pörkölt dióhéj és víz összekeverésé-
ből származó paszta napi három-
szor, vagy méz, citromlé, zabpehely
keveréke kétnaponta, esetleg csicse-
riborsós, kurkumás, joghurtos krém
vagy sós, kurkumás, citromos elegy.
Az egyszerű megoldásokat kedvelők
számára mézes citrom felkenése, a
bátrabbaknak tojásfehérjés cukor és
kukoricaliszt elegyítése – , hogy csak
egy pár gyöngyszemet említsek a
mai, nagy olvasottságú médiumok
javaslataiból. 
Időtöltésnek persze mindegyik ki-
váló lehet, egyik-másik némi peeling
funkcióval is bír, de szinte kizárt,
hogy bármelyik is képes lenne a
szőrzetre hatni, ráadásul végleg.
Fenti tippek a saját tudománytalan-
ságukon és a szőrszálak növekedési–
nyugalmi fázisainak ciklikusságán
túl, a szőrzet sűrűségét, hosszúsá-
gát, vastagságát, elhelyezkedését és
kiváltó okait sem veszik figyelembe. 
Ez utóbbiak meghatározása ugyanis
megmutatná, hogy az okozatra érde-
mes fókuszálnunk vagy a kiváltó ok-
ra. 
A szőrzet túlburjánzására ugyanis
számtalan magyarázat létezhet,
amelyek felszámolásával a szőrö-
södés is automatikusan alábbhagy.
Sok esetben a túlzott szőrösödés
megszüntetésében a kozmetikusnál
sokkal kompetensebb segítséget
nyújthat egy nőgyógyász, egy bel-
gyógyász vagy egy endokrinológus,
az okok felgöngyölítésével. Ha az
okok valódi definiálása elmarad,

gyakran álom marad a tartós és
makulátlan szőrtelenség, a legtöbb,
amit elérhetünk, az a szőrzet minia-
türizálódása, csökevényesedése. 

A perzseléstől a habkőig
De mégis, mennyi igazságalapja le-
het a közszájon forgó titkos, otthoni
szőrtelenítési praktikáknak? 
� Az ókor asszonyai a karok, a ke-
zek és a szemöldök nem kívánatos
szőrszálait gyertya- vagy légszesz-
láng felett való óvatos leperzselés-
sel próbálták eltüntetni. Ha némi hi-
ba csúszott a számításba, akkor a

bőr is megéghetett oly mélységben,
hogy azután a szőrtüsző mátrix sejt-
jeinek valóban esélye sem volt to-
vábbi szőrképzésre. 
� Szintén az ókorban használták
széles körben a repkénnyel kevert
kátrányt, a szamárzsírt, a kecske-
epét, a denevér- és kígyóvér-kivona-
tot és a macskaürüléket. 
� Kleopátra királynő titkos receptú-
rája szerint égetett mész, arzén-tri-
szulfát, olívaolaj és egy kevés víz ve-
zetett a csodás szőrtelenséghez,
amelyet egyébként a hajas fejbőrön
is igyekeztek elérni, mivel a maga-
sabb társadalmi rétegek higiéniai
okokból a teljes kopaszságot prefe-
rálták. Ennek elfedésére, leplezésére
parókákat alkalmaztak. 
� Az ókori Egyiptom örökségének
tekintjük a „szőrtépő” gyanta felfe-
dezését is, melynek cukorból, vízből
és citromból készült formáját ma is
használják szerte a világon. 
� Krisztus születésének idejéből
származó görög–római írások sze-

rint a nők és a férfiak a szőrtelenség
után vágyakozva csipesszel, borotvá-
val, dörzskővel, az arab országokban
férgekkel és fonálhurokkal, a Római
Birodalomban pedig piócákkal pró-
bálkoztak. Ezen eljárások közül né-
hány túlélte az évezredeket. 
A csipeszes, a borotvás és a fonál-
hurokkal történő szőrtelenítési
mód még ma is rendkívül elterjedt.
Hazánkban a fonalas szőrtelenítési
technika egyre több helyen ismét el-
érhető, tanulható, alkalmazható
gyors szőrtelenítési formának szá-
mít.  

� A ma ismert és legszélesebb kör-
ben alkalmazott gyantás szőrtele-
nítő megoldás őse az antik világ-
ban érhető tetten a „Dropax szőr-
vesztő szer” formájában, amelyet
melegen kentek a szőrtelenítendő
felületre, majd kihűlés után eltávolí-
tották a beleragadt szőrszálakkal
együtt. 
� Átmeneti szőrtelenítés elérésére
ma is ismert házi megoldás a szőrte-
lenítő krémek alkalmazása, mely-
nek gyökerei a 19. századig nyúlnak
vissza, amikor is erősen lúgos, ron-
csoló hatású pasztákkal kísérletez-
tek. Bárium-szulfid, nátrium-szul-
fid, stroncium-szulfid, kalcium-tiog-
likolát alapú anyagok voltak ezek,
amelyek nem válogattak szőr és bőr
között. Egységesen roncsoltak min-
dent, ahogyan egyébként a ma alkal-
mazott szőrtelenítő krémek is alkal-
masak bőrirritáció kiváltására.
� A 20. század elején „Schwester-
Trachsler asszony” a habkővel tör-
ténő dörzsölést ajánlotta, melyet

A

A szőrtelenítés legmodernebb
elektrokozmetikai megoldásait a lézerek
biztosítják, amelyek a szelektív fototermolízis
elvére épülnek.
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4–6 hónapon keresztül naponta két-
három alkalommal használva „idő-
vel a szőrszálak lekopnak, elsorvad-
nak és papillájuk végképpen elhal” –
legalábbis az ígéret szerint. Csak ar-
ra kellett ügyelni, hogy a dörzsölés a
szőrszál növekedésével ellentétes
irányban történjék mindaddig, amíg
a bőr „meg nem pirosodik”. Ezen el-
járást kiegészítették 3%-os hydroge-
nium superoxydatummal történő
„mosogatással”.

Elektrokozmetikai
megoldások
Mindannyiunk szerencséjére a 20.
század elején rohamos fejlődésnek
indultak az elektrokozmetikai eljá-
rások és berendezések, melyekkel
új perspektívák nyíltak a szőrtelení-
tés megoldásaiban is.
� Ilyen volt az elektrolízis is, melyet
egy vékony tű szőrtüszőbe történő
beszúrásával, majd „villamáram át-
bocsátásával” végeztek. Ezen eljárás
ellen szólt, hogy a beszúrás helye
sokszor heggel gyógyult, továbbá
egyszerre 20-25 szálnál többet kép-
telenség volt kiirtani. Ez történhetett
galvánárammal, diatermiás áram-
mal vagy rövidhullámú árammal.
� A Kromayer-féle szőrvésés már
biztonságosabb tűkkel dolgozott,
melyeknek vastagabb részét szigete-
lőlakkal vonták be, így az elektromos
áram csupán a tüsző mélyebb részé-
ben fejthette ki hatását, az elektro-
koaguláció nem a tüsző egészét érin-
tette, így „a bőr felszínesebb részei a
hegfejlődéstől megóvattak”. A Kro-
mayer-féle tűk egy továbbfejlesztett
változatával akár öt szőrtüszőt is ke-
zelni lehetett egyszerre. 

� Az 1900-as évek elején rendkívül
perspektivikus eljárásként indult a
röntgenfénnyel történő szőrtelení-
tési mód, amely a kezelést követő
20-21. napon teljes és végleges szőr-
kihullást ígért. Mintegy 30 év után
vált egyértelművé, hogy a röntgen-
sugár nemcsak szőrkihullást, de
égést, hólyagos, fekélyes gyógyulást,
majd akár 10-15 évvel később jelent-
kező szarumegvastagodást és rákos
elváltozást eredményezhet, így ezen
eljárás lassanként elkopott.
Az elmúlt évtizedek felfedezései kö-
zé tartoznak azon eljárások, melyek
kidolgozásával lehetővé vált az akár
évekig fennálló szőrtelenség elérése.
Pár éve elérhetőek az enzimes és
gyógynövényes eljárások, amelyek a
szőr kitépését követően kerülnek
felhelyezésre az adott felületre.

A szőrtelenítés legmodernebb elekt-
rokozmetikai megoldásait a lézerek
biztosítják, amelyek a szelektív foto-
termolízis elvére épülnek. Ezek leg-
újabb generációjánál az optikai ener-
giát IPL villanófény, diódalézer vagy
infravörös fény biztosítja, kiegészítve
rádiófrekvenciával, mely két eljárás
ötvözésének szinergiája még fájda-
lommentesebbé és biztonságosabbá
tette a „szőrvesztés” folyamatát.  

SZAKONYI ESZTER
kozmetikusmester, egészségügyi
szakkozmetikus, gazdasági mérnök. A Vintage

Beauty Szépészeti Nőintézet és
a Vintage Beauty kozmetikai
termékcsalád fejlesztője és
tulajdonosa. 
Az Időtlen szépség című könyv
szerzője.  
Vintage Beauty Szépészeti
Nőintézet
www.vintagebeauty.hu

Molnár Magdolna gyantapatronos technikával szabadítja meg a vendéget
a nem kívánatos szőrszálaktól
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1 FIATALOS RAGYOGÁS
VALENTIN-NAPON IS   

Maria Galland • A francia márka Valentin-napi szettje,
párizsi hangulatot idéző csomagolásával, tökéletes
ajándék a harmincas éveikben járó hölgyeknek, akik a
bőröregedés első jeleire – fakó, fáradt bőr, első finom
ráncok – keresik a hatékony megoldást. A N°340
Lumin’Éclat szérum és a N°360 Lumin’Éclat krém
innovatív hatóanyagokkal védi a bőr szépségét, megőrzi
fiatalos ragyogását, valamint elhalványítja a finom von-
alakat és ráncokat.     
www.kalcsu.hu 

2 EGY TUS, AMELY NÖVESZTI
A SZEMPILLÁDAT!   

Xtreme Lashes • A Lash Densifying Liquid Eyeliner két
végével mindenki megalkothatja az egyéniségéhez illő,
élesen merész vagy éppen ultravékony tusvonalat.
A szemészetileg tesztelt, élénk, fekete folyadék kíméli a
műszempillát, és biotinoyil tripeptid tartalmának
köszönhetően egyúttal serkenti a szempilla-
növekedését. A Liquid Eyeliner applikátor extrán finom
tollhegye pontos, intenzív vonal húzását teszi lehetővé,
éles kontrasztot ad, és tisztán meghatározza a
szemeket. Az Xtreme Tus másik hegye kalligrafikus
precizitású, filces tus, merész, matt tusvonallal
öltözteti fel a tekintetet. 
www.xtremelashes.hu

3 BŐRNYUGTATÓ, REGENERÁLÓ KRÉM   
High Care® • A Repair & Calm Direct (R&C)
bőrnyugtató, regeneráló krém optimális bőrápolást
nyújt az intenzívebb „medical” és kozmetikai kezelés
után, pl. tetoválás, sminktetoválás, mikrodermabráziós
kezelés, gyümölcssavas hámlasztás, lézer- és der-
marolleres kezelés, valamint rádiófrekvenciás
terápiákat követően. Gondosan kiválasztott összetevői
csökkentik a bőrpírt, az esetleges duzzanatot, a
bőrirritációt és a feszítő érzést. Hűsít és hidratál.
Gyulladáscsökkentő és antimikrobiális tulajdonsá-
gokkal rendelkezik.
http://nagyker.highcare.hu

4 AZ ÉRZÉKI FELSZABADULÁS ILLATA   
Etat Libre d'Orange • Az Archives 69 az érzéki fel-
szabadulás illata. A parfüm célja az érzékszervek
szabaddá tétele, a szív megnyitása. Meghívás az öröm-
re, óda a csábításhoz. Korlátok és szabályok nélkül
alkották meg, rózsaszín bogyók, mandarin, pap-
rikalevél, orchidea és szilva, benzoin, kámfor, füstölő,
pacsuli és pézsma illatkompozíciójából. Stílusa
fényűző, provokatív, néha ironikus, gyakran felforgató
és mindig elegáns. Az Etat Libre d'Orange jelenleg
harmincnégy illatkreációból álló gyűjteménnyel várja a
kíváncsiskodókat.
www.facebook.com/cherrygardenparfum

ÚJDONSÁG 

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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MINDENNAPI
mérgeink 
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HOGYAN SZABADULJUNK MEG TŐLÜK? A salaktalanítás, a káros anyagok kivédésének, illetve
a már a szervezetünkbe kerültek eltávolításának szükségessége mára napi témává vált.

Az alábbiakban arról olvashatnak: mit tehetünk azért, hogy minél kevesebb ártalmas anyag
kerüljön a szervezetünkbe, a bőrünkbe. 
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vről évre nő az allergiások,
az autoimmun-betegek szá-
ma, és az is igaz, hogy a koz-
metikumokkal, tisztítósze-

rekkel szembeni érzékenység a mai
kor egyre jellegzetesebb betegsége.
A különféle szintetikus adalékanya-
gokkal manipulált élelmiszerek, a
rovar- és gyomirtók, a műanyag cso-
magolóanyagokból az ételeinkbe ju-
tó ftalátok stb. mérgezik a szerveze-

tünket és az immunrendszerünket.
Veszélyes anyagok lehetnek a nem
jól megválasztott fogászati anyagok,
a főzőedényekből az ételekbe kerülő
parányi fémrészecskék, a kerti par-
tin barnára sült vagy kissé kormos
hússzelet, a lakásunk korszerűsíté-
séhez felhasznált festékek, a cigaret-
ta, a különféle intenzív illatosítók. 
Miközben naponta elkortyolgatjuk
az üdítőnek hirdetett cukros leveket
vagy megesszük a nitrites sóban pá-
colt kolbászt, az illatos, vajas süte-
ményeket, vagy amikor indokolatla-
nul bekapdossuk a különféle gyógy-
szereket, táplálékkiegészítőket, biz-
tosan nem gondolunk arra, hogy a
bennük lévő idegen anyagokból
előbb-utóbb elege lesz a szerveze-
tünknek. A nem kívánatos parányi
molekulák nemcsak a méregtelenítő
szerveinket – a májat, a vesét, a tü-
dőt, a bőrt – terhelik. Egy részük nem
ürül ki a szervezetből, hanem a zsír-
szövetekben felhalmozódva egyszer
csak túlzott érzékenységet is kivált-
hat. Ennek kezdeti tünetei között le-
het a krónikus fáradtság, a gyakori
fejfájás, a hányinger, a szemgyulla-
dás, a szagérzékenység, a fertőzésre
való hajlam. 

Mindennapi „mérgeink” forráshe-
lyei közé tartoznak a kozmetiku-
mok is.
Egy, a kozmetikumok felhasználását
vizsgáló felmérés szerint, egy átla-
gos nő legalább tizenkét különféle
terméket használ egyszerre, ame-
lyekben akár 168 kémiai összetevő is
szerepelhet.
Szinte magától értetődik ma már,
hogy a kismamáknak, illetve a gyer-

mekáldásra vágyó fiataloknak figyel-
niük kell az általuk fogyasztott dol-
gokra – az élelmiszerektől a háztar-
tási és szépségápolási szerekig egya-
ránt. E megvilágításban különösen
figyelemre méltó egy, a meddőség-
gel foglalkozó szervezet összefoglaló
írása, amely tucatnyi olyan kozmeti-
kumokban előforduló anyagot sorol
fel, köztük parabéneket, triclosant,
DPT-t (Dibutyl phtalat) stb., amelyek
bizonyíthatóan negatívan hatnak a
megtermékenyülésre. 

Hogyan mérgezhetjük
a bőrünket?
A bőrgyógyászok szerint az érzé-
kenység és az allergiás bőrtünetek
azzal is magyarázhatóak, hogy az
emberek gyakrabban használnak
intenzív tisztálkodószereket és
peelingeket, s emellett olyan bőr-
ápoló készítményeket kennek ma-
gukra, amelyekben nem éppen szer-
vezet-, illetve bőrbarát összetevők is
vannak. 
A kritizált  anyagokra nem egyfor-
mán reagálnak az emberek. A világo-
sabb bőrűek hajlamosabbak az érzé-
kenységre, s ugyancsak gyakrabban

fordul elő irritáció a száraz bőrűek
esetében. Van úgy, hogy valaki éve-
kig használ panaszmentesen egy
kozmetikumot, aztán hirtelen érzé-
kennyé válik rá a bőre.  

Ártó kozmetikai összetevők
A kozmetikumok összetevői közül
elsősorban a konzerválószerek, az
emulgálószerek, a festékek és az il-
latanyagok jelentenek problémát,
de a gyártás során a készítményekbe
kerülő szennyező anyagok (pl. króm,
nikkel, oldószerek) is veszélyt jelen-
tenek a bőr számára.
► Konzerválószerek: A gyártók kon-
zerválószerekkel biztosítják a készít-
mények mikroorganizmusoktól,
gombáktól és baktériumoktól való
védettségét.
A kereskedelmi forgalomban lévő
kozmetikumok többsége általában
három évig is felhasználható (a na-
túrkozmetikumok általában egy
évig). Ahhoz, hogy ilyen sokáig el-
tartható legyen pl. egy magas víztar-
talmú emulzió, ahhoz többféle kon-
zerválóanyagot kell alkalmazni.
A szavatosságot leginkább a szinteti-
kus, azaz a szervezettől idegen anya-
gokkal biztosítják; vannak, akik sze-
rint nemegyszer túlzott mértékben:
� A halogénorganikus összetevők
nagyon reaktívak, gyakran váltanak
ki allergiát. Ezeket viszonylag egy-
szerű felismerni az összetevők kö-
zött: bróm, klór vagy jód szótag
benne van az egyes anyagok nevé-
ben;
� 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol
(Bronopol), Trichlosan.
� Formaldehidet leadó konzerváló
anyagok: Diazolidinyl-Urea, Imida-
zolidinyl-Urea.
� DMDM Hydantoin, MDM Hydanto-
in.
� Isothiazolinone – allergizáló, bő-
rizgató.
� Methylisothiazolinon – kontaktal-
lergén. 2015. július 16-tól ezt együtt a
Methylchloroisothiazolinnal nem
szabad beletenni a bőrön maradó
kozmetikumokba (pl. krémek, test-
ápolók).

É

Mindennapi „mérgeink” forráshelyei közé
tartoznak a kozmetikumok is, itt elsősorban
a konzerváló-, az  emulgáló- és az illatszerek,
valamint a festékek jelent(het)nek problémát.
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� Parabének – methyl-, ethyl-allergi-
át okozhatnak, a propyl- és buthyl-
parabénekről hormonszerű hatást is
feltételeznek. 2015. július 16-án lé-
pett életbe az a rendelet, amely erő-
sen lecsökkentette a felhasználható-
ságukat. A bőrön tartósabban meg-

maradó kozmetikumokban pedig ki-
fejezetten megtiltotta.
� EDTA (Etilén di-aminotetra ace-
tát): kémiai segédanyag, a konzervá-
lószerek hatását erősíti, nehezen le-
bomló, környezetet veszélyeztető
anyag.

► Emulgálók: A krémekben, lotio-
nokban az emulgálószereknek kö-
szönhetően nem válik el a zsírnemű
anyag a víztől. Egyes polyethylengly-
kol (PEG-10 M, PEG-14 M, PEG-32,
PEG-4, PEG-6 Stearate, PEG-7, PEG-8
Esters) emulgátorok – az Öko Test
német fogyasztóvédelmi magazin
vizsgálatai szerint – magasabb kon-
centrációban átjárhatóvá teszik a
bőrt, s emiatt az a káros anyagokra
jobban kitetté válik. Sérült hámréteg
esetén (viszkető vörös foltok, neuro-
dermitisz) mindenképpen kerülni
kellene az említett PEG-ket tartal-
mazó kozmetikumokat.
► Szennyező anyagok: A szemhéj-
tusokban  például előfordulhat nik-
kel, amire a nők nagyon gyakran rea-
gálnak allergiával. A szemhéjpúde-
rekben a pigment magas aránya irri-
tálhat. 
► Kémiai antioxidánsok: Az anti-
oxidánsok az oxidációs folyamatot
késleltető és gátló vegyületek. Ezek
közül két anyag szerepel a feketelis-
tán: az egyik a butyl-hydroxy-toluol
(BHT), a másik pedig a butylhydro-
xyaniol (BHA) – szintetikus anyagok.
Mind a kettő allergizálhat, állatkísér-
letek szerint az immunrendszerre is
károsan hatnak.
►A natúr, a bio és az öko minősíté-
sű kozmetikumok is tartalmazhat-
nak káros anyagokat, ha hő- és
fényhatásra sérülnek az érzékeny
zsírsavak, vagy a nem megfelelő
higiénia miatti felülfertőződés hatá-
sára. 

Hogyan salaktalaníthatjuk
a bőrt?
Amikor a bőr salaktalanításáról be-
szélünk, semmiképpen nem kerül-
hető meg a szervezet salaktalanítá-
sa, s nemcsak azért, mert a bőr végül
is belülről épül. 
► A különféle bőrproblémák álla-
potában – ekcémák, rozácea, akné –
tartós javulás csak az életmód és az
étkezési szokások átalakítása nyo-
mán várható. Például:

A dohányzás nagyban hozzájárul a bőr öregedéséhez. Az intenzíven és
hosszú ideje dohányzók bőre nemcsak ráncosabbá válik, de az állandóan
jelenlévő méreganyagok, a hajszálerek beszűkülése miatt a különféle
degenerációs jelek (foltok, szemölcsök szürkés, sárgás szín) jóval idő előtt
jelennek meg a bőrön. Ugye nem hisszük, hogy azokat a mérgeket, amiket
a cigarettával vagy nagy mennyiségű feketekávéval valaki rendszeresen
a szervezetébe juttat, táplálékkiegészítőkkel hatástalanítani lehet?
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� a táplálék-intoleranciát tisztázni
kell (fehérje-, laktóz-, gluténérzé-
kenység …);
� nassolás, üres kalóriákat tartalma-
zó ételek elhagyása;
� fehérjefogyasztás kontroll alatt
(a túlzott fehérjefogyasztás gyulla-
dásokat provokál);
� finomított szénhidrátok (fehér
liszt, cukor) minimális mennyiség-
ben; 
� vitamindús friss zöldségek, gyü-
mölcsök fogyasztása;
� az ideális testsúly elérése;
� a székrekedés rendezése.
A felhalmozódó salakanyagok eltá-
volítására számos eljárás létezik. Az
izzasztókúrák, szaunázás, sportolás,
ivókúra (gyógyvizek, bodza, hársfa-
tea, zöldtea-kúra), kielégítő vízfo-
gyasztás. Ezek élénkebbé teszik a
szervezet anyagcseréjét. A salak-
anyagok, a kemikáliák tartós hatását
egy idő után megérzi az ember.
Amikor a máj, a vese, a gyomor és a
nyirokkeringés túlterhelt, a bőrön
is megjelenhetnek a tünetek. Nem
vagyunk egyformák. Van, akinél még
nem okoznak problémát az amal-
gám fogak, másnál elég egyetlen
ilyen fogtömés vagy egy vegyszerrel
tisztított szőnyeg, egy pumpányi
WC-illatosító, s máris megjelennek a
kellemetlen tünetek: hányinger, fej-
fájás…  
Az allergiára hajlamos egyéneknek,
az érzékeny bőrűeknek, valamint a
gyermekeknek és az idősebbeknek
különösen fontos, hogy kerüljék a
bőr és a szervezet egészségét károsí-
tó anyagokat tartalmazó kozmetiku-
mokat: a megelőzésre törekvésen kí-
vül a bőr salaktalanítására az alábbi
technikákat érdemes alkalmazni a
kezelések során:
1. Keringésfokozó pakolásokkal ja-
vítani lehet a bőr anyagcseréjét.

2. Ecsettel vagy speciális masszázs-
fogásokkal stimulálni tudjuk a nyi-
rokkeringést.
3. Illóolajokat tartalmazó mézes-
agyag-pakolással salaktalanítani
lehet a bőr felsőbb rétegeit.

Hidratálás kívül-belül 
Szinte minden, a szervezetben leját-
szódó folyamathoz, így a salakanya-
gok kiválasztásához és eltávolításá-
hoz is vízre van szükség. A vesék ál-
tal a vérből kiszűrt vízben oldódó ká-
ros, toxikus anyagok a vizelettel
távoznak el a szervezetből. A salak-
talanítást a folyadékfogyasztásunk
is befolyásolja. Ha tartósan kevesebb
folyadékot fogyasztunk a szükséges-
nél, a toxikus anyagok a sejteket,
szöveteket is károsíthatják. A rostos
anyagok hiánya, illetve vízhiány mi-
att a széklet besűrűsödik, megkemé-
nyedik a bélben, a béltartalom las-
sabban halad előre, ezért a toxikus
anyagok hosszabb ideig érintkeznek
a bélnyálkahártyájával, ami idővel
súlyosabb betegséggé is változhat. 
Amikor elegendő folyadékot fo-
gyasztunk, akkor belülről hidratál-
juk a bőrünket. Nem mindegy azon-
ban, hogy milyen folyadékot fo-
gyasztunk, a legjobb a tiszta víz. Míg
a normális bőr felszíni rétegei akár
25% vizet tartalmaznak, bőrszáraz-
ság esetén és idős korban ez az érték
10% alá is süllyedhet. A bőr termé-
szetes vízmegkötő és zsíranyagai-
nak az összetétele is szerepet játszik
abban, hogy milyen a bőr víztartal-
ma. A korral jelentkező felszíni
vízhiány magas víztartalmú hidra-
tálókrémekkel (O/V=olaj a vízben
emulziók) pótolható. Egy-egy hidra-
tálókrém, akár 70% vizet is tartal-
mazhat. A hidratálás valódi értékét a
vízmegkötő anyagok minősége biz-

tosítja, ugyanis a víz pillanatok alatt
elpárolog, ha nincs, ami megkösse.
A glikolok, a szorbitok és a glicerin
hagyományos nedvesítőszerek. Ha-
tásuk azonban inkább csak a bőr-
felszínre korlátozódik, és a krémek
beszáradásának megakadályozásá-
ra alkalmasak. Az aminosavak, a
polipeptidek, a karbamid, a nátri-
umlaktát és a kis molekulájú hyalu-
ronsav – mivel a bőr NMF-je is ilyen
anyagokból áll – a  mélyebb rétegek-
re is hat, ezért tartósabb és intenzí-
vebb hidratálást biztosítanak az eze-
ket tartalmazó emulziók.

Étkezzünk egészségesen!
Igyunk elegendő folyadékot, főleg vi-
zet! Fogyasszunk friss, az évszaknak
megfelelő, lehetőleg helyi élelmisze-
reket, nem vegyszerezett zöldsége-
ket, gyümölcsöket. Míg a fehér liszt,
a cukor, a mértéken felül fogyasztott
tejtermék, konzervfélék, füstölt hús-
féleségek, édes üdítő italok, sós na-
sik terhet jelentenek a szerveze-
tünknek, addig méregtelenítő hatá-
sú élelmiszereket, például brokkolit,
káposztaféléket, karalábét, hagy-
mát, fokhagymát, céklát, kabakoso-
kat (tök, cukkini, uborka) tanácsos
rendszeresen szerepeltetni az étren-
dünkben. 

EKCÉMA
Ekcéma kialakulásánál is szerepet játszhat a kémiai anyagokkal szembeni érzékenység. Az ekcémás bőrű vendégek figyelmét
fel kell hívni arra, hogy kerüljék a szintetikus illatanyagot tartalmazó kozmetikumokat. Tisztálkodáshoz ne használjanak
erélyes zsíroldószert (SLS = Sodium Lauryl Sulfat) tartalmazó tusfürdőt. Csökkentsék a vegyi anyagokkal (pl. tisztítószerek,
festékek) való érintkezést. Főzésnél lehetőleg kerüljék a fémedényeket. Tárolásra műanyagok helyett üveg- vagy
porcelánedényeket használjanak. Amennyire csak lehetséges, frissen készült ételeket fogyasszanak. Fontos, hogy
rendszeresen gondoskodjanak a sérült bőrterület védelméről (pl. sheavaj, öko lanolin, jojobaolaj, levendula aromavíz,
ligetszépeolaj).

MARKOVICS VERA
Fitoterapeuta képzésben részt vett újságíró,
kozmetikus. Németországban képezte tovább

magát. A szakma
újdonságainak
népszerűsítőjévé vált,
nemzetközi kiállításokról és
szakmai fórumokról tudósít.
Hitvallása, hogy a szép bőr és
az egészséges táplálkozás
elválaszthatatlan fogalmak.
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REVIDERM SKIN PROTECTION MASK        
Ez a méregtelenítő-feltöltő maszk ideális védelmet nyújt a

szmog és más szennyező anyagok ellen. A
mélytisztító moringa és a méregtelenítő hatású
musroom extract szennyeződésgátló
összetétele blokkolja a bőrt szennyező
anyagokat – és megóv a korai öregedéstől.
Hidratáló hatását a hyaluronnak köszönheti,
mely látható duzzasztó és simító hatásával teszi
ragyogóvá a bőrt.
www.reviderm.hu
Kiszerelés: 200 ml 
Bruttó ár: 17 500 Ft

BIODROGA KÉK ORCHIDEA AMPULLA        
A kék orchidea regeneráló, szabadgyökfogó és
bőrvédő tulajdonságait évszázadok óta ismerik.
A női szépséget szimbolizálja, hatóanyagát az érett
bőr aranytartalékának tekintik. Karöltve a kis és nagy
molekulasúlyú hyaluronsavval mélyrétegű és hosszú
távú hidratálást biztosít. Használata után a bőr
kisimul, friss és rugalmas lesz. 
www.biodrogahungary.hu
Kiszerelés: 7 x 2 ml
Ajánlott bruttó lakossági ár: 10 140 Ft

HARANGVÖLGYI DETOX FÜRDŐSÓ        
A Harangvölgyi Spa Solutions sorozat Detox Fürdősója kiváló
méregtelenítő, salaktalanító hatással rendelkezik, amit

természetes összetevőinek, a parajdi
sónak, az édes narancsnak,
a mandulaolajnak és a fahéjnak
köszönhet. Tonizálja és frissíti a bőrt,
javítja a nyirokkeringést, alkalmas
méregtelenítésre és a fogyókúra
kiegészítésére is. 
www.harangvolgyi.com
Kiszerelés: 150 g
Bruttó fogyasztói ár: 1 600 Ft 

MARIA GALLAND N°96B         
Hidratál, véd és erősít a Maria Galland N°96B intenzív hidratáló
–tápláló krémje – tokozott tengeri kollagén, hyaluronsav,
búzacsíraolaj, makadámiaolaj, valamint ceramidok

segítségével – biztosítja a hosszan tartó
hidratáltságot, erősíti a szöveteket,
kompenzálja a bőr lipidhiányát és
támogatja természetes védelmi
funkcióját. 
www.kalcsu.hu 
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó lakossági ár: 22 350 Ft

SYNCARE ÉJSZAKAI KRÉM
100% HYALURONSAVVAL         
Egy éjszakai krém tiszta, 100% hyaluronsavval.
Intenzíven hidratálja és táplálja a bőrt. Alkalmas
érzékeny bőr ápolására is.
www.syncare.hu 
Kiszerelés: 50 ml/150 ml
Bruttó nagyker ár:
6 750 Ft/50 ml és 13 300 Ft/150 ml  

DIAMOND DREAM LUXURY CREAM        
A hidratálás, a gyors regenerálás és a luxus
arcápolás művészetének egyik legkiemelkedőbb
terméke. Többéves fejlesztéssel készült,
egyedülálló hatóanyagkomplex, ami a bőr
sejtvédelmét, méregtelenítését is szolgálja,
valamint a bőrsejtek élettartamát is segít
meghosszabbítani.
www.germandermaconcept.hu
Kiszerelés: 50 ml 
Bruttó ár: 16 790 Ft-tól

HIGH CARE® – „MULTITALENT BODY MASK"         
A „három az egyben” testkezelő csomag: peelingez,
méregtelenít és feszesíti a bőrt. A benne lévő Chlorella
algakivonat méregtelenít, támogatja a kollagénszintézist,
hidratálja és feszesíti a bőrt A 3 g-os vitaminporos tasak

90 citromnak megfelelő
vitaminmennyiséget
tartalmaz, felerősíti
a chlorella alga hatását.
http://nagyker.highcare.hu
Kiszerelés:
1 doboz/5 kezeléshez
Bruttó nagyker. ár: 18 710 Ft

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

Fókuszban 
a hidratálás és a salaktalanítás
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DOCTOR BABOR HYALURON CREAM        
Egy 24 órás hidratálókrém a többdimenziós hidratálásért.

Az innovatív hatóanyagoknak köszönhetően
stimulálja a hyaluronsav-szintézist, továbbá véd
a transzepidermális vízveszteség ellen.
A HY-3 peptidek optimalizálják az arcbőr
nedvességmegkötő kapacitását, míg
a háromszoros hatékonyságú hyaluronsav
stabilizálja a bőr nedvességszintjét.
Az eredmény: sima, fiatalos, üde arcbőr.
www.kalcsu.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó lakossági ár: 22 350 Ft

YAMUNA VITAMINOS HIDRATÁLÓ MASSZÍROZÓ KRÉM         
Kifejezetten gyenge kötőszövetű, sápadt, fakó bőr masszírozására
ajánlott. Látványosan feltölti, kisimítja a bőrt, melynek
anyagcseréjét jótékonyan befolyásolja. Főbb hatóanyagai:

hyaluronsav, kollagén, betafin, A- és
E-vitamin. A betafin két legfontosabb
tulajdonsága a hidratálás és az irritáció
elleni védelem. Kiváló puhító hatású.
www.yamunaprofessional.hu
Kiszerelés: 200 ml
Bruttó ár: 1 602 Ft

:

CLINICCARE HYAL + MOISTURIZING
ESSENCE GÉL         
Magas, 5%-os koncentrációban tartalmaz kis molekulasúlyú

hyaluronsavat (LMWHA), 18-féle aminosavat
és növekedési faktorokat, amelyek
sokoldalúan felhasználhatóvá teszik kézi és
gépi kezelésekhez egyaránt.  Táplálja
a bőrt, javítja a bőr tónusát, hozzásegít új
kollagén és elasztin rétegek kialakulásához,
véd az öregedés ellen. 
www.clinic-care.hu
Kiszerelés: 500 ml
Bruttó szakmai ár: 24 841 Ft

HELIA-D PROFESSIONAL
HÉVÍZI NYUGTATÓ FELÉPÍTŐ PAKOLÁS         
A Hévízi iszapot tartalmazó pakolás magas huminsav-
tartalmának köszönhetően természetes regeneráló,
ránctalanító, méregtelenítő. Kiváló mélytisztító, fertőtlenítő
és sejtműködést segítő hatású. Nagyon jó
gyulladáscsökkentő és pórusösszehúzó. Máriatövis-

kivonatot tartalmaz, amely növeli a bőr
feszességét, simaságát, hidratáltságát. 
www.heliadprofessional.hu
Kiszerelés: 250 ml 
Bruttó szakmai ár: 5 430 Ft

LANÈCHE HYDRA PLUS
HIDRATÁLÓ NAPPALI KRÉM         
Fájdalmasan száraz bőrre ajánlott az UV A és B filterrel
ellátott krém, mely védi a gyulladásra, viszketésre hajlamos
bőröket a kiszáradástól. Javítja a bőr ellenálló képességét,
tökéletes hidratációt biztosít egész napra. A körömvirág,

bisabolol nyugtatja az irritációt.
A sheavaj hidratálja a bőrt,
anyagcsere-fokozó. 
www.laneche.hu
Kiszerelés: 50 ml 
Bruttó kozmetikus/lakossági ár:
6 150 Ft/8 890 Ft

EGOSTYLE DE-STRESS GEL CREAM          
Kozmetikai Oscar-díjas termék (2017). Ultramodern gélkrém,
amely az Oscar-díjas Smart Crystal technológia segítségével
a nanoméretűvé porlasztott antioxidánsoknak (SmartCrystal®

Resveratol), a fényvédőnek és a szennyezések elleni
védőpajzsnak köszönhetően intenzíven hidratálja,
regenerálja, nyugtatja, hűsíti és védi a fáradt, stresszes

bőrt. Vegán, parabén- és
EO/PEG-mentes termék.
www.baalbekstudio.hu
Kabin kiszerelés/bruttó ár:
200 ml/11 080 Ft
Lakossági kiszerelés/bruttó ár:
50 ml/12 100 Ft

KAVICZKY  PANFLORA’SOUL
RÓZSASZIROM VIRÁGSZÉRUM         
A Panflora’Soul „lelke”egy újszerű formula, egy
könnyű, légies újratöltő rózsaszirom virágszérum.
A deklusztarizált nanovíznek köszönhetően azonnal
felszívódik, és a sejteket megcélozva a megújulás öt
aspektusát nyújtja a bőrnek: regenerálja, hidratálja,
nyugtatja, simítja és ragyogással tölt fel.
www.kaviczky.hu 
Kozmetikus/lakossági kiszerelés: 50 ml/30 ml
Kozmetikus/lakossági nettó ár: 20 500 Ft/29 500 Ft

SOLANIE SZŐLŐ-HYALURON KRÉMGÉL
TO® COMPLEXSZEL          

Intenzív hidratáló krémgél, mely TO Complex®

hatóanyagával közömbösíti a bőr sejtjeire
káros szabadgyököket, antioxidáns hatása
révén óvja azokat a sejtkárosodástól.
Hyaluronsav-összetevője megköti az értékes
nedvességet. Argánolajban és E-vitaminban
gazdag, regenerálja a száraz, vízhiányos bőrt. 
www.solanie.hu
Kiszerelés: 125 ml 
Ajánlott bruttó kozmetikus ár: 5 499 Ft
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SZÉPSÉG ÉS
egészséges bőr

cég közel huszonöt éve
szolgálja szakértelmével a
szépségipart egy lelkes
csapat segítségével.

Tradíció és innováció
A termékek a legújabb biotechnoló-
giai aktív összetevőkkel ötvözve
koncentráltan tartalmazzák a tiszta
és természetes hatóanyagokat,
egyúttal mentesek az ismert irritáló
hatású összetevőktől – mindez a
professzionális piac igényeire szab-
va:
�  Szójából nyert fitoösztrogén,
�  Matrixyl 3000 (peptidkomplex),
�  Hexapeptid,
�  Oxycell ST Complex,
�  Syn–Ake,
�  Zanthoxylum
    (botoxszerű hatóanyag), 
�  Hyaluronsav,
�  Vitaminkomplex,
�  Aminosavak.

Az Alissa Beauté márka 
� A termékek kifejlesztését a termé-
szet inspirálta, az innovatív és tiszta
hatóanyagokat modern technoló-
giák felhasználásával tették még
hatékonyabbá.
� A különböző bőrtípusok igényeire
szabott rendkívül széles termék-
skála.

A kezelési sorok között mindenki
megtalálhatja a bőrének legmegfele-
lőbb kezelési módot. 

Ízelítő a kínálatból
� A legújabb termékcsalád a Plati-
na, ami ragyogó megjelenést kölcsö-
nöz a bőrnek a benne található való-
di platinapor segítségével. Azoknak
ajánljuk, akik szeretnék megőrizni
fiatalos, sima, tiszta és egyenletes
bőrképüket. Főbb hatóanyagai a fe-
hérliliom, a filagrinol, a P-Cell és az
aquaxil. 

� Sztárkezelés az Alissa New Lift
Age sorozattal, amely egy botox-ha-
tású, tű nélküli kezelés, már az első
alkalommal is nagyon látványos
eredményt nyújt.
� A fakó, stresszes bőr felfrissítésé-
re ajánljuk a Vitality-kezelést, ami
goji-bogyó, grapefruit és Q10 koen-
zim antioxidáns hatóanyagaival fris-
síti fel a bőrt. Az érzékeny, rosaceás
bőrre kifejlesztett kezelési sor a
Derma Sensitive, rendkívüli haté-
konysággal és finomsággal javítja a
bőr állapotát.

A

AZ ALISSA BEAUTÉ MÁRKÁT MILÁNÓBAN ALAPÍTOTTA GIULIANO BRAVI – A szépség iránti
érdeklődését nagynénjének, Alissának köszönhette, aki a világháború alatt az otthonában kézzel

készített natúrkozmetikumokat. Innen származik az Alissa Beauté márkanév is. 

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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„Dermatológiai szempontból az Alissa Beauté termékcsalád az Európában – így
Magyarországon is – leggyakoribb kontaktallergének közül nem tartalmaz
alkotóelemet, ezért érzékeny bőrű, ekcémás vendégeknél sem várható kóros
bőrtünet kialakulása, még rendszeres alkalmazás mellett sem. Több mint 10 éves
bőrgyógyász, kozmetológus szakmai tapasztalattal rendelkező szakorvosként
jó szívvel ajánlom mindennapi használatra.”

DR. GERENCSÉR KINGA
bőrgyógyász–kozmetológus szakorvos

� A látványos eredményt biztosító
termékcsalád, az AHA Whitening
innovatív kémiai peeling formula
25%-os glikolsavtartalommal ren-
delkezik, mely a kationos emulziók
elvén alapul. Így sokkal nagyobb
eséllyel tapad meg a bőrön, ezáltal
javítja a bőrradírozás folyamatát, így
az elhalt hámsejteket sokkal hatéko-
nyabban lehet eltávolítani a bőrről,
irritációmentesen. A Whitening
nemcsak a pigmentfoltok és a bőr
halványítására javasolt, de tökéletes
az aknés, problémás bőrre is. 
� Töltsd fel a bőröd oxigénnel, az
Alissa Beauté Oxygén sorozatával,
a termékcsaládot a legújabb tudo-
mányos kutatások alapján fejlesz-
tették ki a ragyogó és fiatalos bőrért.
Használatát ajánljuk fáradt, dehid-
ratált, kombinált vagy érzékeny bő-
rön, illetve azoknak, akik erős nap-
sütésnek, szmognak vagy dohány-
füstnek voltak kitéve. 
� A Ginseng Energy Life különösen
népszerű azon hölgyek körében,
akiken már látszanak az öregedés
jelei, bőrük megereszkedett, vitalitá-
sát vesztett. A termékek kellemesen
selymes, mégis gazdagon tápláló ér-
zetet keltenek, miközben könnye-

dén felszívódnak a bőrbe,
így alkalmasak minden
bőrtípus ápolására. A bőr

visszanyeri természe-
tes tömörségét és fe-
szességét. Alkalmazása

ajánlott az év bármely
időszakában. 
� Az Alissa Beauté
kínálatában huszon-
nyolc féle tiszta, 98%
naturális Bioaktív
szérumot is talál,
melyeket egymással

kombinálva használhat bármely ke-
zelés kiegészítéseként a bőr aktuá-
lis állapotának megfelelően összeál-
líthatva.

ALISSA BEAUTÉ
NATÚRKOZMETIKUMOK 
� Parabénmentesek
� Ásványi olaj (vazelin)mentesek 
� Színezőanyagoktól mentesek 
� Szulfátoktól mentesek 
� Állatokon nem tesztelt 
�Tanúsítványok: ISO 9001 és 22716 

Az Alissa Beauté termékeket azon
szakembereknek ajánljuk, akik fo-
lyamatosan fejlesztve tudásukat,
személyre szabott kezeléseket sze-
retnének nyújtani vendégeik számá-
ra. 
Várjuk olyan kozmetikusok, szalo-
nok jelentkezését, akik szívesen ki-
próbálnák és használnák az Alissa
Beauté termékeit!

Kiegyensúlyozott receptúrák, tiszta és
természetes olajok, innovativ hatóanyagok
a legmodernebb technológia felhasználásával. 

natur@alissa.hu
www.alissa.hu
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1 PILLA NÖVESZTŐ ÉS TÁPLÁLÓ
SZEMPILLASZÉRUMOK    

Age Attraction • Az egyedülállóan hatékony Mystic
Lashes szempillaszérumok lehetővé teszik a szempil-
lák extra táplálását és gyors növekedését. Műszempil-
lát viselőknek is ajánlható. A Mystic Lashes szérumot
rendkívül érzékeny bőrűek és kontaktlencsét viselők is
alkalmazhatják. A növekedés ezzel a szérummal kicsit
hosszabb idő, ám a végeredmény lélegzetelállító. A
Mystic Lashes+ „intenzív hatékonyság” szérum
növekedést gyorsító Prostaglandine analóg izopropil-
kloprosztén hatóanyaggal lett kiegészítve úgy, hogy
már napi egyszeri alkalmazással is intenzív és gyors
hatást érhess el.
www.germandermaconcept.hu

2 EGZOTIKUS ÉLMÉNYKEZELÉS     
Isabelle Lancray • Száraz, érett bőrök ápolására
kialakított kezelőszett a déli tengerek egzotikus
növényvilágának hatóanyagaival, melyek az Oscar-dí-
jas, nanotechnológiás szállítókapszulába vannak
ágyazva. A kezelőszett maximális kényelmet biztosít,
mert a kezeléshez szükséges anyagok kezelésenként
külön csomagolva, felhasználási sorrendben talál-
hatóak a dobozban. A hatóanyagok tökéletes kombiná-
ciójával nagyon látványos eredményt érhetünk el.
Luxuskényeztetés a vendégnek, tökéletes kényelem a
kozmetikusnak.
www.baalbekwebshop.hu

3 FACELIFT KIT     
Reviderm • A Reviderm legkorszerűbb újdonsága a
Facelift-készlet, amely a plasztikai/esztétikai műtétek
után nyújt innovatív utóápolást. A Reviderm utóápoló
készletet az orvosi facelift-eljárás utóápolójaként, az
adott kezelésre vonatkozó követelményeknek meg-
felelően alakították ki. Hozzájárul a gyors és biztonsá-
gos gyógyuláshoz, elősegíti a bőr regenerálódását és
támogatja természetes védőmechanizmusát – a legop-
timálisabb kezelési végeredmény érdekében. Egy
tartósan szép, egészséges bőrképlet kialakulásáért.
www.reviderm.hu

4 FEHÉR SZARVASGOMBA
ANTI-AGE LAPMASZK     

BIODROGA • A fehér szarvasgomba egészen új
hatóanyag a kozmetikai iparban, segít a bőr
vastagságának helyreállításában, és csökkenti a
szemkörnyéki puffadtságot. Az újgenerációs BIODROGA
lapmaszk hatóanyagai  (tripeptid, búzaprotein,
Polisaccharid spectrum) serkentik a kollagénszintézist,
megelőzik a kollagénrostok szétesését, mélyrétegű
hidratálást biztosítanak. Azonnali feszesítő hatásával a
bőr évekkel fiatalabbnak látszik. Higiénikus, könnyen
használható, tisztító, savas vagy tűs kezelés után is
alkalmazható, ultrahangozható. Kiemelkedő minőségű,
100 %-ban biológiailag lebomló cellulózból készült. 
www.biodrogahungary.hu
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Az AHA gyümölcssav tiszta
természetes ereje segít

megfiatalítani az Ön bőrét
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A SOKARCÚ
akne és kezelése

MIKOR, MIT TEHET A KOZMETIKUS? A vendég legtöbbször akkor keresi fel a kozmetikust,
amikor valamilyen bőrproblémával szembesül: akne, fokozott pigmentáció, ráncok megjelenése,

a bőr hidratáltságának változása stb. 

z egyik leggyakoribb
probléma az akne, ami
nemcsak a serdülőkorúa-
kat, hanem a felnőtteket

is érinti. Kezelése nehéz feladat
mind a szakember, mind a vendég
részéről. Sok türelmet és odafigye-
lést, és nem utolsósorban fokozott
higiéniát igényel.

Mit tehet a kozmetikus?
Az aknékat két csoportja osztjuk:
1. kozmetikus által kezelhetők és 
2. kozmetikus által nem kezelhetők.

1. A kozmetikus által kezelhető
aknék az
� Acne juvenilis – fiatalkori akne,
� Acne pustulosa – miliáris akne,
� Acne comedonica – szeborreás ak-
ne.

2. A kozmetikus által
nem kezelhetők az
� Acne vulgaris – közönséges akne,
� Acne papulopustulosa,
� Acne conglobata,
� Acne nodulocystica,
� Acne medicamentosa,
� Foglalkozási akne.

Amikor aknés vendég jön hozzám,
a pontos bőrdiagnózis után felmé-
rem, hogy vállalhatom-e a kezelést

vagy orvoshoz kell-e küldenem. Ha
volt már kivizsgáláson, akkor jó
esetben tudjuk, hogy mi áll a pana-
szok hátterében, és nyilván a bőrgyó-
gyász jóváhagyta a kozmetikai keze-
lést, ha nem, akkor javaslom, hogy
vegyen részt egy komplex belgyó-
gyászati, endokrinológiai, nőgyógyá-
szati, fogászati kivizsgáláson és per-
sze a bőrgyógyászt se hagyja ki. Bizo-
nyos esetekben természetgyógyászt
is fel lehet keresni, alternatív terá-
piák is szóba jöhetnek, mert sokszor
a hagyományos orvoslás nem mutat
eltéréseket. 
Azonban nem zárom ki a mentális
problémák kezelését sem, tehát
pszichológus, kineziológus vagy
egyéb, a vendég által elfogadott al-
ternatív gyógyító segítségét is igény-
be lehet venni. Ha az aknés bőrkép-

let belső okok miatt áll fenn, akkor
fontos feladatunk a tüneti kezelést
elvégezni, az otthoni bőrápolás fon-
tosságát hangsúlyozni, és ehhez a
megfelelő kozmetikumokat ajánla-
ni, biztosítani.
Abban az esetben, ha kozmetikus
által kezelhető aknéról van szó és a
vendég nem mutat hajlandóságot a
kivizsgálásra, a következőket szok-
tam elmondani neki: 
Mivel immunrendszerünk nagy szá-
zaléka a bélflóra egészségétől függ,
mindenképpen figyeljen oda a táp-
lálkozására. A finomított lisztből ké-
szült, a cukros, zsíros, füstölt élelmi-
szereket, tejtermékeket, olajos mag-
vakat kerülje, mert közvetve ez is
ronthatja az akne állapotát. Sok
zöldség, kevés fehér hús, alacsony
cukortartalmú gyümölcsök, gabo-
nák ajánlottak, de ha csak egy kis
gyanú is felmerül a gluténérzékeny-
ségre, akkor bizonyos gabonákat
sem szabad fogyasztani. 
Fontos az egyénnek megfelelő
mennyiségű folyadék fogyasztása, a
legideálisabb a szűrt víz, nem a cuk-
ros italok. Ha mindezeket betartja,
remélhetőleg a kozmetikai kezelés
is eredményesebb lesz, de hangsú-
lyozom, hogy keressen fel legalább
egy természetgyógyászt, ha már
orvost nem akar. A Demodex atka

A

Akne: a faggyúmirigyek fokozott,
illetve túlműködéséből kialakuló
gyulladás, amely főleg az arcon,
a mellkason, a háton, tehát
a faggyúmirigyekben gazdag
területeken (szeborreás
tesstájakon) jelentkezik. Azonban
az akne több mint bőrbetegség,
mivel az arcon lévő elrejthetetlen
és szembetűnő, ezért gyakran
pszichés problémák
kialakulásához is vezethet.
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szűrését is ajánlom, mert ez is az
egyik oka lehet az aknénak.

A lelki tényezőre
is figyelnünk kell
Az akne kezelésénél gondolkodjunk
egységben.  Már az ókorban is azt
hirdették, hogy „Ép testben, ép lé-
lek”. Ez manapság is így van, hiszen
a test és a lélek elválaszthatatlan
egymástól. Ha az egyik nincs rend-
ben, a másik is megbetegszik. A be-
tegségek jelentős része a lélekből in-
dul ki, bár sokan nem tulajdoníta-
nak ennek jelentőséget. Ha tele va-
gyunk problémával, sokat stresz-
szelünk, előbb-utóbb az immun-
rendszerünk működése gyengül és
megbetegszünk. Jó esetben az ember
rájön, hogy miért is kellett lassítania
és gyógyulása után kicsit másfelé ve-
szi az irányt.
Ezzel nem azt szeretném mondani,
hogy az akne lelki eredetű betegség,
de a kialakult bőrállapot okozhat
lelki problémákat, vagy épp a stresz-
szes, rendezetlen életmód miatt je-
lentek meg az aknék, ezért nem csak

fizikailag kell az egyént kezelni. Koz-
metikusként gyakran egyfajta pszi-
chológiai, lelki segítségnyújtás is a
feladatunk.
A fiatalkori akne kezelésénél külö-
nös figyelmet kell fordítani arra,
hogy ez a korosztály milyen érzé-
keny életszakaszban van. A testi
változások, a szexus ébredésének
megélése nem egyszerű folyamat.
Jól akarják érezni magukat a bőrük-
ben, tetszeni akarnak önmaguknak,
egymásnak, azonban aknés bőrrel
mindez igen nehéz. Emiatt kisebbsé-
gi komplexus, szégyenérzet alakul-
hat ki. Ekkor kezdik el magukat
nyomkodni a tükör előtt, könnyen
fertőzést, ebből kifolyólag hegeket,
foltokat okozva, ami megint csak
újabb lelki problémához vezet.
Általában a fájdalomtűrő képessé-
gük is alacsony, és sokan, különösen
a fiúk, nem szívesen „pepecselnek” a
bőrápolással. Meg kell nekik magya-
rázni ennek fontosságát!  Nálam az
szokott hatni, hogy ha otthon szor-
galmasan ápolja a bőrét, akkor rit-
kábban kell jönni nyomkodásra,
mintha nem tenné. 

A felnőttkori aknénál is nagy szere-
pe van, hogy a vendéget lelkileg is
támogassuk, hiszen számára nehe-
zen elfogadható, hogy túl a kamasz-
koron, miért csúnya a bőre. 
� PCOS esetén az egyéb testi tünete-
ken túl a gyermekvállalás meghiúsu-
lása miatt is érezheti magát rosszul. 
� Változókorban a női léleknek
egyébként is nehéz feldolgozni a fia-
talság elmúlását, elviselni a sokszor
kellemetlen testi tüneteket, ekkor az
akne már végképp nem hiányzik. 

Az akne kezelése
► A kozmetikus feladata, amennyi-
ben a vendég bőre kozmetikailag ke-
zelhető:
� a zsiradékkal átitatott szarusejtek
eltávolítása,
� a bőrlégzés és a keratin hidratáció-
jának fokozása,
� a komedók és aknék eltávolítása,
� a faggyú- és a szarutermelődés
normalizálása,
� a gyulladásos folyamatok csök-
kentése,
� a bőrfelszíni hidrofil lipid helyreál-
lítása,
� baktériumok elleni védelem,
� fényvédelem,
� a vendég megtanítása a helyes bőr-
ápolásra és egy kis lelki gondozás. 
► Az alapkezelés lépései
1. A bőr letisztítása.
2. Peelingezés.
3. Tonizálás.
4. Felpuhítás.
5. Az aknék, komedók eltávolítása.
6. Fertőtlenítés.
7. Gyulladáscsökkentés, nyugtatás.
8. Hidratálás, táplálás.
9. Zárókrém vagy gél.
A kezeléshez felhasznált anyagok
skálája igen széles, ezért most nem
ragadnék ki egyik fázishoz sem ha-
tóanyagokat, mivel minden kozme-
tikus termékei között van akne és
problémás bőrökre alkalmas ter-
méksor és mindenki a vendége bőré-
re alakíthatja a kezelést.
A kezeléshez mindenképpen hasz-
náljunk VIO-t és/vagy Bioptron lám-
pát. Ha a vendég rendelkezikFo
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Ne csak a tüneteket kezeljük, hanem derítsük ki az akne okát. A csak tüneti kezelés
nagyon fontos, de hosszú távon nem lesz eredményes
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valamelyikkel, esetleg mindkettővel,
kérjük meg, hogy rendszeresen
használja, megbeszélve vele az al-
kalmazás időtartamát, gyakoriságát.
► Az alap-szalonkezelést kiegé-
szíthetjük
� fényterápiával (kék ledfény, IPL,
polarizált fény, softlézer),
� nitrogénes kezeléssel, azaz cryo-
terápiával (–160–180 fokos nitrogén),
� oxigénterápiával, mivel fertőtlení-
tő, gyulladáscsökkentő, méregtelení-
tő, energetizáló hatású,
� peptidekkel,
� gyümölcssavas hámlasztással
(szinte minden cégnek van hámlasz-
tó terméksora, érdemes az általuk
hirdetett tanfolyamon a használatát
megtanulni).
A kezeléseket mindig az aktuális
bőrállapotra kell kialakítani, akár
több módszert alkalmazva, és a ha-
tékonyság miatt érdemes kúrákban
gondolkodnunk.
Fontos, hogy a vendég a megfelelő
professzionális kozmetikumokkal
és a megfelelő módon naponta rend-
szeresen ápolja a bőrét, odafigyeljen
az életmódjára, étkezésére.

Hegesedés, pigmentálódás
Az akne gyógyulási folyamata sok-
szor jár hegképződéssel, pigmentá-
lódással. A gyümölcssavas kezelé-
sekkel, a mikrodermabrázióval, pep-
tidekkel szép eredményeket érhe-
tünk el a bőrkép javulásában.

Vannak azonban olyan súlyos ese-
tek, amelyeket kozmetikus nem ke-
zelhet, vagy csak a bőrgyógyásszal,
egyéb szakorvossal, esetleg termé-
szetgyógyásszal együttműködve,
utasításait követve. Ha a vendég ér-
dekében együtt dolgozunk az orvos-
sal, tudnunk kell az általuk alkalma-
zott terápiákról.
Belsőleges kezelésre három gyógy-
szercsoport létezik:
� A-vitamin-származékok (Roacc-
utan, isotretinoin-ratiopharm) –
Ezek természetes  A-vitamin-szár-
mazékok, melyek a faggyúmirigyek
hámjának sorvasztásán keresztül a
receptorok számát is csökkentik, mi-
vel a bőrben is keletkezik férfi nemi-
hormon, ami a hagyományos labor-
vizsgálattal nem mutatható ki.  Az
A-vitamint olyan nagy adagban kel-
lene adni, amely már mérgezést
okozna. Ezért fejlesztettek ki olyan
vegyületeket, melyek az A-vitamin-
hoz hasonlóan kedvező hatásúak,
de nem olyan veszélyesek.  Ezek
csak szigorú orvosi felügyelet mel-
lett alkalmazhatóak. 
Jelentősen csökkentik a baktérium-
számot, a faggyúmirigyek faggyúter-
melését, a gyulladást és a mitessze-
rek kialakulását. A kúra alatt és után
az esetleges mellékhatásokat vér-
vizsgálattal lehet kiszűrni. Mivel sú-
lyosan magzatkárosító hatásúak, fo-
gamzásgátlót kell szedni, vigyázni
kell a teherbeeséssel.

A kúra alatt fokozott elővigyázatos-
ságot igényel a bőr tisztítása, mivel a
felhám teljesen elvékonyodik és ér-
zékennyé válik.
� Hormonok (fogamzásgátlók) –
A férfi típusú hormonok ellensúlyo-
zására ösztrogén típusú hormono-
kat szoktak felírni, ezek csökkentik a
faggyútermelést, mellé helyi kezelés
szükséges. Nőknél a férfi nemi hor-
mont cyproteronacetáttal lehet gá-
tolni.
� Antibiotikumok – Az antibiotiku-
mok  csökkentik a gyulladást és a
baktériumok számát.

Az akne kezeléséhez kitartás, szí-
vós munka, több terápia egyidejű
alkalmazása, kozmetikai, bőrgyó-
gyászati, étrendi, fénykezelési eljá-
rások rendszeres alkalmazása és
összehangolása szükséges. A ven-
dégnek is fegyelmezettnek, sza-
bálykövetőnek és együttműködő-
nek kell lennie, ami a fiataloknál na-
gyon komoly és tudatos magatartást
igényel.

KÜLSŐ TÉNYEZŐK

• Életmód (pl. stressz). 
• Nem megfelelő kozmetikumok

használata (pl. alkoholos
készítmények).

• Táplálkozás (pl. fűszeres, cukros,
sós, füstölt ételek).

• Egyes gyógyszerek.
• Környezetszennyezés.
• Allergén anyagok, vegyszerek.
• Tisztátalanság.
• Levegőhiány.

BELSŐ TÉNYEZŐK

• Belső elválasztású mirigyek zavarai
(pl. PCOS, pajzsmirigy-problémák).

• Máj-, epe-, gyomor-,
bélrendellenességek, emésztési
zavarok (pl. székrekedés).

• Androgén hormonok túlsúlya
(pl.kamaszkor, változókor).

• Anyagcsere-rendellenesség.
• Vegetatív idegrendszeri zavar.
• Gyulladás a szervezetben.
• Ételintolerancia, -allergia.
• Gyógyszerszedés.
• Vitaminhiány (A-,B-vitamin).
• Vérszegénység.
• Savtúltengés.
• Fogászati problémák.

ÖRÖKLÖTT TÉNYEZŐK

Dominánsan öröklődik – genetikai
faktorok, melyek meghatározzák
a pórusok nagyságát, a bőrtípust,
a faggyúmirigyek nagyságát, felépítését
és a Propionibacterium acnes/Coryne
bacterium iránti fogékonyságot).

KÁRÉ ANDREA
kozmetikusmester, gyakorlati
oktató
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KAMASZKÓR
KIHÍVÁS A SZALONBAN: AKNÉS, HEGES BŐR – Mindig nehéz a helyzete az empatikus

kozmetikusoknak, amikor egy erősen aknés bőrű fiatal hölgy érkezik a szalonba, és tanácsot,
segítséget kér bőrállapotának javítása érdekében. Különösen akkor, amikor kiderül, hogy már

esetleg hosszabb ideje az orvosi kezelések sem vezettek javuláshoz, vagy szteroidokat
tartalmazó kezelés felvételét ajánlják a tini lányoknak, fiúknak. 

lőfordul gyakran az az eset
is, hogy nem hajlandóak or-
voshoz menni, és úgy élik
meg a helyzetüket, mintha

egy sorscsapásként nehezedne rá-
juk, ami visszahúzódóvá teszi őket,
és a stresszes állapotban még tovább
ronthatják a bőrállapotukat.

Egy példa az aknés,
heges bőr kezelésére
Az alábbiakban bemutatott kezelés
ifjú alanya is kerülte már az iskola-
társaival való találkozást is, mert
minden próbálkozás ellenére az ak-
nés bőrre ajánlott kozmetikumok al-
kalmazása nem járt sikerrel. A koz-
metikai szalonba érkezett diáklány
segítséget várt, noha a bőrállapota
egyértelműen arra utalt, hogy ismét
orvoshoz kell küldeni. Előfordul
azonban, hogy a vendégünk ilyenkor
visszautasítja az orvosi kezelést.
A szülővel együtt érkező kamasz ha-
tározott kérésére és a szülők írásbeli
hozzájárulása mellett is csak rendkí-
vül megfontolt és biztonságos koz-
metikai ápolási segítséget, kezelési
csomagot ajánlhatunk ilyenkor.  

► Az 1. fotón látható a vendég bőr-
állapota a kezelés megkezdése
előtt. A szalonban a 

    � pergamenszerűen száraz te-
rületen a csodabogyó-, orvosi
somkórókivonatát tartalmazó
arctejjel tisztítjuk le a bőrfelüle-
tet. 

 � Az erősen aknés bőrterülete-
ken a bio stellária-, citromfű-, ka-
millakivonatokkat és allantoint
tartalmazó arctonikkal óvatosan
végezzük a letisztítást. 

    Használhatunk teafaolaj- és ka-
kukkfű illoolajával készült arc-
tisztító habot is, de mindenkép-
pen alkoholmentes és bőrkímélő
tenzideket (pl. glükozidokat) tar-
talmazó letisztító készítménye-
ket érdemes alkalmazni. 

    Ezt követően bőrnyugtató, rege-
neráló maszkot célszerű alkal-
mazni, amely a gyulladáscsök-
kentő hatásáról ismert körömvi-
rág és orvosi zsálya vagy centella
kivonatát, továbbá porcsin-, úti-
fű- és petrezselyem kivonatát
tartalmazza. Előnyös, ha a meg-
felelő bőrhigiénés állapot kiala-
kulását, pl. eukaliptusz-,vagy

teafa illóolajok támogatják a
maszkban. 

    A VIO-zást követően a vendé-
günk kezelését az első alkalom-
mal az echinaceát és centellát
tartalmazó bőrregeneráló krém-
mel zárjuk, amelyet a 2. fotón
láthatunk. Ezt a kezelést négy,
egymást követő héten megismé-
teljük. Otthoni bőrápolásra teafa-
olajjal és kakukkfűkivonattal ké-
szülő arctisztító habot és bio
echinacea & centella bőrregene-
ráló krémet adtunk.

► Az 5. kezelés során a bio csom-
bor-, kakukkfű- és kamillakivo-
natot, biotint-, B3-, B5-, E- és C-vi-
taminokat, valamint eukaliptusz
illóolajat tartalmazó arctisztító
géllel végeztük a letisztítást. Spi-
rulina algás mélytisztító arcra-
dírral peelingeztük a „visszaszo-
rulóban” lévő gyulladásos góco-
kat. Örömmel tapasztaltuk, hogy
sokkal kevésbé gyulladt, erithre-
más a bőrfelület. A 3. fotón lát-
hatjuk bőrállapotának javulását
a kezelést követően. A kezelést
záró krém fölé bio homoktövis-
kivonatot tartalmazó, nagyon

E



2018/1-2   www.beauty-forum.hu 49

KOZMETIKUS ÁLTAL KEZELHETŐ BŐRPROBLÉMÁK  DOSSZIÉ

erős fizikai fényvédelmet biztosí-
tó krémet viszünk fel. Ez azért
fontos, mert a kezelés során fo-
lyamatosan támogatnunk kell a
bőr salakanyag-mentesítését és
az eritrémás területeken csök-
kentenünk kell a posztinfalm-
matorikus hiperpigmentáció ki-
alakulásának kockázatát.

    Az otthoni bőrápoláshoz folytat-
ta a már korábban említett arc-
tisztító hab és bőrregeneráló
krém használatát és az ásványi
pigmentekkel készülő fényvédő
alkalmazását, amely nemcsak a
másodlagos szabadgyökök káro-

sító hatásától óvta a bőrét, ha-
nem make-up hatása miatt ked-
vező fedő funkciót is ellátott.

► A nyolcadik kezeléstől az anti-
oxidánsokban, C-vitaminban
gazdag acerola kivonatával ké-
szülő bio szépítő szérumot hasz-
náltunk, amely hibiszkusz- és
homoktövis-kivonatot, valamint
Na-hyaluronátot is tartalmaz.
Lásd 4. fotón a kezelés eredmé-
nyét.

► A tizenegyedik kezelést követő-
en az 5. fotón láthatjuk a tovább
javuló bőrállapotot. Egy-két he-
lyen a vendégünk kamasz szokás

szerint kissé „piszkálta” valószí-
nűleg a varképződés miatt eny-
hén viszkető bőrét.

► A kéthetente visszatérő vendé-
günk bőrén mezoterápiás keze-
lést végeztünk, hogy az atrophiás
hegek kialakulását mérsékeljük
és stimuláljuk a normál szöveti
regenerálódást. Ehhez a BIOLA
Bio hibiszkusz bőrfeszesítő akti-
vátor komplex bőrregenerációt
támogató összetétele bizonyult a
legeredményesebbnek, amely A-,
B3-, B5- és Q10-vitaminokat, hyalu-
ronsavat és homoktövis-kivona-
tot is tartalmaz. A szépülési

1 2

3 4
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folyamat következő állomását a
6. fotón láthatjuk.

► Az ötödik hónap során már lát-
ható a 7. fotón, hogy mind a he-
gek, mind a bőrfelület jelentő-
sen kedvezőbb állapotban van.
A vendégünk sokkal felszabadul-
tabb, derűsebb állapotban, öröm-
mel újságolta, hogy minden is-
merőse meglepetéssel tapasztal-
ta bőrállapota rohamos javulását
és szépülését.

► A kamaszoknál megszokott ha-
vonkénti tisztító arckezelésre
visszatérhettünk, lásd a 8. fotót.

Nyilvánvalóan az aknés gócokkal
erősen terhelt bőrfelület „varázs-
ütésre” történő megszépülését nem
várhatjuk négy-öt kezelés után. Kü-
lönösen akkor nem, ha a kamaszkori
hormonhatások mellett még stresz-

szes állapotban a bőrük „piszkálga-
tásával” tovább fertőzik azt. Kifeje-
zetten célszerű javasolni a vendé-
günknek, hogy az otthonra ajánlott
készítmények alkalmazása mellett
négy-hat hétig salaktalanító és gyul-
ladáscsökkentő hatásukról ismert
gyógynövények keverékéből készí-
tett teával ivókúrát végezzenek, ke-
rüljék az erősen fűszeres ételeket, és
rendszeresen használják a kozmeti-
kusuk által otthoni bőrápolásra
ajánlott termékeket. 
Hívjuk fel kamasz vendégünk fi-
gyelmét, hogy kerülje a Sodium
Lauryl Sulphate, a Mineral oil és a
paraffinviasz tartalmú kozmetiku-
mokat. Előnyösen használhatják a
bőrkímélő tenzideket, antiszeptikus
hatásukról ismert illóolajokat tar-
talmazó letisztító készítményeket.
A bőrnyugtató–gyulladáscsökkentő

hatásukról ismert gyógynövények
kivonatait hatékony dózisban tar-
talmazó arcápoló gélekkel jelentős
bőrállapot-szépülést érhetünk el
tíz-tizenöt professzionális kezelést
követően. 

5 6

7 8

VARGA VIKTÓRIA
kozmetikus

DR. GYOVAI VIOLA
okleveles biológus,
az Magyar Tudományos
Akadémia kandidátusa
A BIOLA Biokozmetikai Kft.
ügyvezető igazgatója.
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AGE ATTRACTION  
www.germandermaconcept.hu

Akne Controll Fluid: A letisztult és hatékony
aknéellenes formula csak olyan hatóanyagokat
tartalmaz, amelyekre valóban szüksége van
a problémás bőrnek. Semmi káros hatóanyag és
maximálisan hatékony összetevők – mindez
megbízható Age Attraction minőségben. Több
csatornán egyszerre fejti ki hatását. Fő hatóanyaga az
erőteljes hatású Backuchiol. Rendszeres használata
se jár szárazságérzettel.

HARANGVÖLGYI   
www.harangvolgyi.com

A HV HydroCare Serum olyan hidratáló, bőrfiatalító
kozmetikum, amely kiválóan alkalmazható fiatalkori
(és késői) akne és gyulladt bőr esetén is. Magas
víztartalmának köszönhetően alkalmas a gyulladt
területek hűsítésére, a bőr keringésének és
energetikai viszonyainak javítására. Természetes
összetevői a bőr hydrolipid rétegének védelmét
erősítik, nagy mennyiségű hyaluron-tartalma
antibakteriális hatással rendelkezik. Fokozza a bőr
önregenerációs készségét is.

BIODROGA MD  
www.biodrogamd.hu

Otthonápolási sav, problémás bőrre. A szalicilsav a bőr
gyulladásos folyamataival száll szembe. Antibakteriális
hatását a glikolsav és a tejsav teszi még tökéletesebbé.
Hámoldó, és megelőzi az akne során keletkező foltok
kialakulását. Egyszerű és nagyszerű termék minden
korosztály számára. Esténként, a bőr letisztítása után
visszük fel, nem mossuk le, hanem az ápolást folytatjuk
tovább éjszakai krémünkkel. Parabén-, PEG- és ásványi-
olaj-mentes orvoskozmetikum.

REVIDERM  
www.reviderm.hu

A Silver Detoxifying Mask bőrgyógyászati kezelésekhez
kifejlesztett balanszírozó, gyulladáscsökkentő maszk,
a stresszes bőr stabilizálására, bőrazonos lipidekkel.
Gyógyszeripari alapanyagokból álló összetevői a bőr
számára nem okoznak extra terhelést. Intenzív
antibakteriális hatását a Micro ezüstnek köszönheti,
mely a bőr felszínén a folyamatosan felszabaduló
AG+-ionok antimikrobális hatásával csökkenti
a gyulladást és az irritációt.

HIGH CARE®

http://nagyker.highcare.hu

Az új medline ampullák komplex
ápolást nyújtanak minden bőrtípus
számára. Magas hatóanyag-
koncentrációval rendelkeznek,
nem tartalmaznak konzerváló és
adalékanyagot – tiszta és természetes
összetevőkből állnak.
Az ampullasorozat a bőr különböző
problémáira nyújt gyors és hatékony megoldást, legyen szó
dehidratált, oxigénhiányos, sápadt bőrről, aknéról vagy pigment- és
öregségi foltokról.

MARIA GALLAND   
www.kalcsu.hu 

A lágy gél textúrájú D-521 Alpha-arbutin szérum
helyileg, a pigmentfoltok ellensúlyozására és
csökkentésére alkalmazandó. Hatóanyagai között
a bőrvilágosító, a melaninszintézist blokkoló alpha-
arbutin mellett megtaláljuk még a nedvességet
biztosító édesgyökeret és a hyaluronsavat, a nyugtató
arginint és allantoint, valamint az anti-pullution
komplexet is, mely védi a bőrt a káros környezeti
hatások ellen.  

DR. RIMPLER   
www.balbekwebshop.hu 

A Whitening Cream egy könnyű,
„kettő az egyben" fehérítő és ápolókrém
fényvédővel. Kiváló készítmény
a pigmentfoltok és a bőrhibák eltüntetésére.
A növényi eredetű arbutin leállítja 
a pigmentképződést, oly módon, hogy közben
egyáltalán nem károsítja a bőrt. A hidratáló
és regeneráló hatású sheavaj és
selyemproteinek bársonyossá teszik a bőrt.  

COURTIN
www.laneche.hu

A Courtin 100% Teafaolaj problémás, érzékeny,
gyulladt, aknés (sebes), szeborreás bőrök
kezelésére létrehozott termékcsalád tagja, mely
hatékonyan javítja a bőr állapotát. Erős fertőtlenítő
hatású, fájdalomcsillapító, összehúzó, hámosító,
nyugtató és gyulladáscsökkentő szerepe van.
Számos területen alkalmazható, mint az akné,
ekcéma, herpesz, fogfájás, csípések, korpásodás
és torokgyulladás.

PROBLÉMÁS BŐR
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EGYRE
bevállalósabbak vagyunk

A KOZMETIKUS FELELŐSSÉGE – Az egyre nagyobb versenyhelyzet hatására egyre
bevállalósabbak vagy túlvállalósabbak vagyunk, aminek jobb esetben eredménytelenség

a vége, rosszabb esetben akár árthatunk is a vendégünknek.  
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a már a vendégek elvárása
a kozmetikai kezelésekkel
szemben nagymértékben
megnövekedett, néha már

irreális. Gyakran tévesen azt gondol-
ják, hogy egyetlen kezeléssel meg-
oldható a problémájuk, azonnali lát-
ványos és tartós eredményt várnak
tőlünk, ez pedig lehetetlen. Kiemel-
ten igaz ez az anti-aging kezelések
alkalmazásakor, azonban a bőröre-
gedési folyamatokat megállítani
sem a kozmetikai, sem pedig az or-
vosesztétikai eljárásokkal nem le-
hetséges. A bőröregedés nagyon ösz-
szetett és bonyolult folyamat, ame-
lyet a megfelelően kiválasztott mód-
szerrel és kezeléssorozattal késlel-
tetni tudunk. A lehetőségekhez ké-
pest a bőr állapotán javítunk, kihoz-
zuk belőle a maximumot, majd az el-
ért eredményt megőrizve, szinten
tartó kezeléseket javasolhatunk. Ér-
demes a kezeléseket idejekorán el-
kezdeni, mert a hangsúly egyértel-
műen a megelőzésen van, hiszen
könnyebb dolgunk van, amikor a bőr
ragyogó szépségét, feszességét sze-
retnénk hosszú ideig megőrizni,
mint amikor már fel kell vennünk a
harcot az öregedés látható jeleivel. 
A szépségiparban egyre nagyobb a
versenyhelyzet, ennek a nyomás-
nak a hatására egyre bevállalósab-
bak vagyunk.

Bőrdiagnózis és konzultáció
Kozmetikus szakemberként a fele-
lősségünk akkor kezdődik, amikor
a vendég betér hozzánk a kozmeti-
kába. 
Első lépésben egy személyes konzul-
táció alkalmával, a beszélgetés so-
rán lehetőségünk nyílik megkérdez-
ni a páciensünket, hogy 
� mi zavarja őt a legjobban, és mi
az, amin szeretne változtatni. 
� Ekkor tudjuk felmérni azt is, hogy
reálisak-e az elvárásai vagy sem. 
� Kikérdezzük az otthoni bőrápolási
rutinjáról, szükség esetén a rendsze-
res gyógyszerszedési, táplálkozási
szokásairól, és kiszűrjük a prog-

nosztizált kezeléssel szembeni
esetleges kontraindikációkat. 
� Teljeskörűen tájékoztatjuk a ven-
déget a kezelés menetéről, ajánlott
gyakoriságáról, a várható eredmény-
ről, valamint javaslatot teszünk az
otthoni bőrápolást illetően. 
Fontos, hogy magabiztosan diag-
nosztizáljunk, és csak olyan bőrprob-
léma kezelését vállaljuk, amelyet
nagy biztonsággal el tudunk végezni
allergiás reakció és egyéb maradan-
dó elváltozás, sérülés kockázata nél-
kül. Ellenkező esetben irányítsuk a
vendéget bőrgyógyászhoz, egyéb
szakorvoshoz. Ez semmiképp sem
jelenti azt, hogy kudarcot vallottunk.
Sőt, azt bizonyítja, hogy felelősség-
teljesen és szakértelemmel végez-
zük a munkánkat, amellyel elnyer-
hetjük a vendég bizalmát. 
Elengedhetetlen, hogy jó minőségű,
professzionális készítményekkel
dolgozzunk, adott esetben ne le-
gyünk restek átböngészni az INCI-
listát, és megvizsgálni az összetevő-
ket. Többnyire a kezelés sikere az ak-
tív összetevőkben rejlik.  Minden kö-
rülmények között tartsuk be a
higiéniás követelményeket!

Savas hámlasztás
A kémiai hámlasztó savak nagyon
hatékonyak a különböző esztétikai
kezelésekben, így gyakran használ-
juk őket. Annak érdekében, hogy cél-
irányosan, a bőrproblémához igazít-
va ki tudjam választani a legmegfe-
lelőbbet, elengedhetetlen, hogy szín-
vonalas képzés keretében alaposan
megismerjem a savak működését. 
Jó, ha szem előtt tartjuk, hogy koz-
metikusként kizárólag a hámréte-
get érintő kezeléseket végezhe-
tünk, mélyebb réteget érintő hám-
lasztás kizárólag orvosi kompeten-

cia, mert nagymértékben megnő a
felülfertőzés kockázata.
A savas hámlasztó kezelések olyan,
a hámréteget érintő esztétikai eljá-
rások, amelyek az alkalmazott sav-
készítménytől függően helyreállít-
ják az epidermisz különböző réte-
geit. A savas hámlasztás ideális
kezelési lehetőség foltokra, bőrel-
színeződésekre, kisebb hegekre,
aknés bőrre, de kiváló választás a
bőr öregedése elleni küzdelem-
ben. 

Innovatív savak
érzékeny bőrűeknek is
A kozmetológiában és az orvoslás-
ban használt kémiai peelingek szé-
les palettája áll a rendelkezésünkre –
monohámlasztók és savkombiná-
ciók, a koncentráció mértékének és
a pH-értékek széles választékából
válogathatunk. A palettán megjelen-
tek az innovatív savak, amelyek
nagy molekulaszerkezetüknek kö-
szönhetően nem képesek mélyen
penetrálni és roncsolást okozni a
bőrben, így a kipirulás mértéke ele-
nyésző, a hatékonyságuk pedig meg-
sokszorozódott a már eddig ismert
savakhoz képest. Ily módon lehető-
ség nyílt olyan érzékeny bőrök hám-
lasztó kezelésére is, amely eddig
csak kismértékben vagy egyáltalán
nem tolerálta a hámlasztó savakat.

Árthatok-e a kémiai
hámlasztó savakkal?
Amennyiben 
� nem vagyok elég körültekintő a
bőr előkészítését illetően – beleért-
ve a savas hámlasztó kezeléssel
szembeni kontraindikációk kiszűré-
sét is,

M Mi határozza meg a savak erősségét?
A savak erősségét alapvetően a savak százalékban mért koncentrációja és a pH-
értéke határozza meg. Minél magasabb koncentrációjú az adott készítmény és minél
alacsonyabb a pH-értéke, annál erősebb a sav hámoldó hatása.
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� csak felületesen ismerem a savak
tulajdonságát és a hatásmechaniz-
musát,  
� nem megfelelően választom meg
a százalékot és a savak pH-ját (ezek
határozzák meg az egyes savak erős-
ségét), 
� a kezelések túl gyakran követik
egymást, 
� nem hívom fel a vendég figyelmét
az otthoni megfelelő bőrápolás sza-
bályaira (pl. fényvédőkrém haszná-
lata, szoláriumozás, napozás mellő-
zése), akkor inkább válasszunk
más eljárást! Ellenkező esetben
fennáll a túlhámlasztás veszélye,
fényérzékennyé válhat a bőr, adott
esetben foltosodhat vagy a nem
megfelelő higiéniás körülmények
mellett felülfertőződhet. Odafigye-
léssel, megfelelő szakmai felkészült-
séggel azonban mindez elkerülhető.

Gépvásárlás előtt
Amikor gépvásárlást tervezünk,
mindig mérlegeljük, hogy 
� mennyire biztonságos a készülék
kozmetikai használata, tudok-e aka-
ratom és legjobb tudásom ellenére
maradandó sérülést okozni; 
� a kezelés következményeként ki-
alakult váratlan bőrreakciókat tu-
dom-e a szalonomban megnyugta-
tóan kezelni. 

Ha a válasz nem, akkor elgondolkod-
tató, hogy szabad-e olyan gépi keze-
lést végeznem, amelynek az ered-
ményessége akár csak egyetlen eset-
ben is megkérdőjelezhető. 

Hol a határ?
Szakoktatóként, trénerként az a ta-
pasztalatom, hogy sok esetben
„túlvállaljuk” magunkat, maximáli-
san meghaladva a képesítésünket
és a képességeinket. Láttam már el-
képesztő dolgokat, egy konkrét eset-
ben például a kozmetikus ajak- és
ráncfeltöltést is végzett! Itt felmerül
annak az orvosnak a felelőssége is,
akitől a töltőanyaghoz hozzájut, és
egyértelmű a vendég felelőssége is,
aki az olcsóbb szolgáltatás érdeké-
ben vállalja a kockázatot. Még rosz-
szabb esetben akár kozmetikai keze-
lésre alkalmatlan „töltőanyagot” is
befecskendezhetnek a bőr alá,
amelynek visszafordíthatatlan kö-
vetkezményei lehetnek. 
Manapság oly vitatott téma a szak-
emberek körében, hogy kozmetikus
végezhet-e HIFU vagy Splendid gép-
pel plazmakezelést. Aki tájékozódik
a témában, az olvashat számos el-
lenvéleményt, de olyat is, hogy vala-
ki pozitív tapasztalatokról számol
be. Olykor értetlenül állok azonban a
tény előtt, hogy hogyan lehetséges

ezeket a kezeléseket kuponos olda-
lakon megvásárolni, hiszen lehetet-
len azon az alacsony áron megfelelő
minőséget biztosítani. További ké-
telyt vet fel bennem, hogy nem min-
denki alkalmas a kezelésre, tehát az
arcdiagnosztika elengedhetetlen.
Ráadásul egyáltalán nem mindegy,
hogy mely cégtől vásároljuk meg a
készüléket, hol gyártják, és van-e
megfelelő minőségű oktatás, ame-
lyet a forgalmazó biztosít a kozmeti-
kus számára. Sajnos ezen a terüle-
ten is vannak rossz tapasztalataim.
Minden gond nélkül tudtam volna
olcsó HIFU-készüléket vásárolni
anélkül, hogy az adott cégnél lehető-
ségem lett volna szakemberrel be-
szélnem, oktatásra pedig egyáltalán
nem volt lehetőség. 
Nem tisztem pálcát törni mások fe-
lett, mindenki a lelkiismerete és a
legjobb szakmai tudása szerint
döntse el, hogy hol vannak a saját,
személyes korlátai, hogy meddig fe-
szegethetjük a korlátainkat, és azt,
hogy hol húzzuk meg a határvonalat
a kozmetikai és az orvosesztétikai
beavatkozások között. 

WEBER ERIKA
kozmetikus-szakoktató, vezető
tréner, Beauty Partner Kft.
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Halványítás
A NÖVÉNYEK SEGÍTSÉGÉVEL

„IDŐSKORBAN A RÁNCOSODÁS MELLETT A PIGMENTZAVAROK OKOZZÁK A LEGNAGYOBB
BÁNATOT” – szokta mondani Ilcsi néni erről a mindannyiunk által sajnos jól ismert,

bosszantó bőrtünetről.
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„jelenség” lehet sötétebb
vagy világosabb, esetleg tel-
jesen fehér. Lehet egészen
kicsi, de foltméretű is – jel-

lemzően sohasem emelkedik ki a
bőr felszínéből. A rendszeresen
megjelenő, fokozottan festékezett
vagy épp festékhiányos foltokat a
legtöbbször bőrpigmentációs zavar,
azaz természetes eredetű festék-
rendellenesség okozza.
Amikor általánosságban festék-
rendellenességről beszélünk, első-
sorban a bőr melanintartalmának
normálistól eltérő növekedésére, il-
letve csökkenésére gondolunk.
A legfontosabb, hogy mielőtt elkezd-
jük kezelni ezeket a foltokat, min-
denképpen meg kell ismernünk ki-
alakulásuk okát, mert csak ennek is-
meretében tudunk eredményt elér-
ni. A bőrhibák észlelésekor fel-
tétlenül kérjük ki orvos szakember
(teljes vérkép) véleményét – a pig-
mentfoltok halványítása csak ez-
után következhet!

Mi a teendő?
A legfontosabb a megelőzés:
bőrünk melaninképzésének folya-
mata fényvédők használatával rész-
legesen megkerülhető. Ha ezzel már
elkéstünk, választhatjuk a koptatás
és a hámoldás lépéseit a megfelelő
peeling-termékekkel, vagy gátol-
hatjuk a festékképződés enzim-
tevékenységét a megfelelő növényi
alapanyag-tartalmú készítmények-
kel. 

Halványító hatású növények
► Kövirózsa: legfőbb hatóanyagai a
csersav, a gyümölcssav, a C-vitamin,
a szabad aminosavak, a flavonoidok
és a nyálkaanyag.
► Medveszőlő: fő hatóanyaga az ar-
butin és a metil-arbutin, de tartal-
maz még cserzőanyagokat, flavonoi-
dokat, iridoidokat is. A bőrre gyako-
rolt fehérítő hatásért az arbutin ne-
vű hatóanyag felelős, mely egyrészt

elszínteleníti a bőrben lévő melano-
citák által termelt melanint, más-
részt gátolhatja a melanin képződé-
sét szabályozó tirozináz enzim mű-
ködését.
► Torma: mustárolajat, C-vitamint
szinigrint és glikozidokat, káliumot,
nátriumot, magnéziumot, kalciu-
mot, illetve más ásványi anyagokat,
flavonoidokat tartalmaz.

► Citrom: C-vitaminban, kalcium-
ban, szénhidrátban, rézben, foszfor-
ban, B1-vitaminban, káliumban, B2-,
B3- és B6-vitaminban és magnézium-
ban gazdag. A citrusfélék magas
C-vitamin-tartalmuk mellett cit-
romsavat is tartalmaznak.
► Ricinus: a jelenlegi kutatások és
hatástani tesztek legújabb és leg-
eredményesebb növényi halványító
hatóanyagként egy, a ricinusból
biotechnológiával nyert, szabada-
lommal védett, növényi hatóanyagot
analizáltak, mely a halványító ter-
mékek (szérumok, krémek) egyik fő
hatóanyaga: Undecylenoyl pheny-
lalanine (INCI).
Ez a szabadalommal védett, ricinus-
ból kinyert növényi hatóanyag a fe-
nilalanin aminosav biovektora. 
Az emberi bőr színéért egy speciális
pigmentanyag felel, amelynek szin-
téziséről pigment-termelő sejtek, az
ún. melanociták gondoskodnak.
A melanociták a bőrben a hám és az
irha határán helyezkednek el, el-
szórtan a bazális réteg sejtjei

fölött. A melanociták működését
serkentő hormon biztosítja a mela-
nin egyenletes eloszlását a hámsej-
tek plazmájában. Hiányában a fes-
tékanyag a sejtmag körül tömörül.
A melanogenezis során a melanoci-
tákban a Tirozin aminosav barna-fe-
kete színű melaninná alakul. Ez a
festékanyag a keratózis folyamatá-
val jut a bőr felszínére. A melaninter-

melés vagy -eloszlás zavarai miatt
rendellenes pigmentáció alakulhat
ki a bőrön. Ez a halványító ható-
anyag a melanociták működését
serkentő hormon inhibitora lehet,
és a melanogenezis több folyama-
tát hatásosan gátolhatja. Hiperpig-
mentációs májfoltok, szeplők   vagy
öregedési foltok elhalványításához
ajánlott az alkalmazása. Jó összefér-
hetőséget mutat más bőrhalványí-
tókkal, mint pl. az AHA-savak.

A

Bőrhalványítás érzékeny bőrű
vendégeknél
Érzékeny bőr esetén a cikkben felsorolt növényi hatóanyagokból készült
kozmetikumok bátran alkalmazhatóak. Peeling használatakor legyünk
körültekintőek, kerüljük a  durva szemcsés mechanikai peelingeket, valamint a túl
magas koncentrációban lévő gyümölcssavas készítményeket! 

SZANYI ÁGOTA
Kozmetikusmester, az Ilcsi
Szépítő Füvek Kft. szakmai
vezetője.
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HatárKÉRDÉSEK
HOL A HATÁR? A kozmetikai ipar robbanásszerű fejlődése, a szinte naponta megjelenő high tech

eszközök és hatóanyagok új és újabb generációjával méltán veti fel ezt kérdést, amit mostani
számunkban Dr. Kolat Zsuzsanna bőrgyógyász-kozmetológusnak tettünk fel.

Véleményed szerint hol a határ, mi-
lyen rendellenességeket, meddig kezel-
het a kozmetikus? 
Dr. Kolat Zsuzsanna: A kozmetikus
tevékenysége három fő területet ölel
fel: kezelés, szakmai tanácsadás és a
kozmetikai készítmények értékesí-
tése. A bőrbetegségek kezelése már
a bőrgyógyász szakorvos hatáskö-
rébe tartozik. A kozmetikusnak
azonban fel kell ismernie a külön-
böző bőrbetegségeket, hogy szük-
ség esetén idejében orvoshoz utalja
páciensét, illetve, hogy az általa
esetlegesen fel nem ismert beteg bőr
kozmetikai kezelésével ne okozzon
magának és a páciensnek problé-
mát.

A kozmetikai kezelés határait a koz-
metikus lehetőségei, felszereltsége,
személyes képességei és képzettsé-
ge határozza meg.
A határok tágulnak, az eszközpark
bővül, de a szakmai irányelvek sze-
rint kozmetikus továbbra sem ad-
hat injekciót, nem lézerezhet és
nem végezhet invazív, vérzéssel já-
ró kezeléseket. A különböző mélysé-
gű mechanikus és savas hámlasztó
kezelések viszont a kozmetikai sza-
lonban végezhetők, de itt is fel kell
ismerni a határokat, mert a „Nil no-
cere!”, azaz a „Ne árts!” a kozmeti-
kus számára is alapelv.
A hatóanyagok területén ma robba-
násszerű fejlődés van a kozmetiká-

ban. Ezekkel a high tech hatóanya-
gokkal, megfelelő beviteli módsze-
rekkel, (iontoforézis, ultrahang,
elketroporáció) nagyon szép ered-
mény érhető el kozmetikai szinten
is.

A tapasztalataid alapján honnantól
érdemes együttműködnie a kozmeti-
kusnak és az orvosnak, együtt keres-
ve a megoldást?
Dr. K. Zs.: Ha esztétikai területen tör-
ténő együttműködésről beszélünk, a
kozmetikus feladata a bőr előkészí-
tése az esztétikai kezelésre, majd a
beavatkozás után az elért állapot
fenntartása a rendszeres professzio-
nális bőrápolással. 
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RENDEZVÉNYNAPTÁR
Rendezvény Időpont Info

Elektroepiláció Symposium,  Bécs          2018. 02. 17–18. www.facebook.com/epilalas

Sminktetováló Nyílt Nap               2018. 02. 20. www.baalbekstudio.hu

Biodroga MD orvosesztétikai haladó képzés        2018. 02. 22.         www.biodrogamd.hu     

Szabolcs Kupa    2018. 02. 25. www.facebook.com/SzabolcsKupa

Masterclass Misty Eye Shadow   2018. 03. 01. http://pmuartschool.com/oktatas/mesterkepzes

BEAUTY FORUM CLUJ    2018. 03. 03–04. www.beauty-forum.ro

BEAUTY FORUM SWISS  2018. 03. 03–04. http://www.beauty-fairs.ch/

Kézműves Kupa 2018. 03. 25. www.facebook.com/miskolc.kezmuveskupa

Lash&Brow Style Show 2018. 04. 14. www.facebook.com/Styleshow2017

Szakmai Konferencia Workshop 2018. 04. 14. www.facebook.com/XtremeLashesHungary

Nano Brows Elena Nikorával 2018. 04. 14. www.baalbekstudio.hu

Diva Lips Elena Nikorával 2018. 04. 15. www.baalbekstudio.hu

BEAUTY FORUM LEIPZIG 2018. 04. 21–22. http://www.beauty-fairs.de/leipzig

Tavaszi BEAUTY Szakmai Nap 2018. 04. 23. www.beauty-forum.hu

EuroSkills Budapest 2018 2018. 09. 26–28. www.euroskills2018.com

BEAUTY FORUM HUNGARY 2018. 10. 26–27. www.beauty-forum.hu

BEAUTY FORUM MÜNCHEN 2018. 10. 27–28. http://www.beauty-fairs.de/muenchen

Bármilyen komoly esztétikai kezelés
eredménye csak állandó fenntartó
kezeléssel, a bőr ápolásával tehető
tartóssá. Például:
� Egy rozáceás bőrön az ereket elzá-
ró lézeres kezelés az orvos feladata,
majd a rendszeres, kiújulást késlel-
tető szalonkezeléseket már a koz-
metikus végzi.
� Az aknés betegek kezelésében
szintén fontos az együttműködés,
mert a kezdeti stádiumban kozmeti-
kai szinten jól kezelhető, akár fény-
kezelés is bevethető, a súlyosbodást
viszont orvosi kezelés kell hogy kö-
vesse.  
� A hegkezelés is együttműködést
igényel: a felszínesebbeket a kozme-
tikus pl. abráziós eljárásokkal kezeli,
a súlyosabbakat az orvos lézerezi
vagy tölti fel.

Mikor kell biztosan átirányítani a
vendéget az orvoshoz?
Dr. K. Zs.: Ha bőrbetegség áll fenn,
vagy ha a kozmetikai kezelést köve-
tően három napnál tovább fennálló
és súlyosbodó gyulladásos szövőd-
mény keletkezik, egyértelműen or-
vosi feladat a vendég kezelése.
Ha a kozmetikus úgy ítéli meg, hogy
injekciós kezeléssel (pl. ráncfeltöltés,
botox-injekció), lézerkezeléssel javít-
ható a vendég állapota, vagy ha
olyan, a bőröregedés okozta állapot-
tal találkozik, aminek javulása már
csak orvosi, esetleg plasztikai sebé-
szeti beavatkozástól várható, a ven-
déget orvoshoz kell irányítani. 
A szükséges beavatkozás elvégzését
követően a hálás vendég szívesen jár
majd fenntartó kezelésre a kozmeti-
kába.

SZAKÉRTŐNK

DR. KOLAT ZSUZSANNA
Az Alfa-Med

Egészségközpont
és Lézerklinika

vezető bőrgyógyásza.
1991 óta foglalkozik
bőrgyógyászati és

esztétikai
lézerkezelésekkel.

Fő érdeklődési területei
az esztétikai

bőrgyógyászat, illetve
az esztétikai és sebészi

lézerkezelések.
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MEGVALÓSULT ÁLOM:
ADRIENNE FELLER STORE

eller Adrienne: „Ezt az ál-
mot hosszú évtizedekig hor-
doztam a szívemben. Sze-
rencsésnek érzem magam,

mert nagyon korán rátaláltam a hi-
vatásomra, ami az egész életemet
átformáló szenvedélyemmé vált.
Minden egyes termékemnek, min-
den egyes üvegcsének, tégelynek kü-
lön története van. 

Mindig inspirált az ember, az ő szép-
sége és minél inkább haladok előre
az utamon, annál intenzívebben ér-
zem ennek mélységét, sokszínűsé-
gét és életet adó erejét. 

A természetes luxus
Amikor a kozmetikumaimat megál-
modtam, fontos szempont volt szá-
momra, hogy a természetes alap-

anyagokhoz luxusérzés is kapcso-
lódjon. A természetes ugyanakkor
professzionális alapanyagok, az
azonnali, látványos és hosszan-tartó
eredmény, a vizuális élmény mind
fontosak számomra. A legjobbat, a
legkiválóbbat, a legtisztábbat aka-
rom adni. 
Igaznak lenni, igazat mondani, igaz
termékeket alkotni, ezáltal a világot

AZ OLAJÜTŐ MALOMTÓL A MOM ÜZLETIG – „Amikor a nagyapám már javában gyönyörű olajokat
sajtolt, megálmodta a szappangyárát, és óriási büszkeséggel töltötte el az érzés, hogy az álmait

valóra válthatja. Nagy az örömöm, hogy tovább folytattam a családi hagyományt,
és az én álmom is valóra vált.”

F

ADRIENNE FELLER STORE
1123 Budapest, Alkotás u. 53.
(MOM Park, Piazza szint)
Tel.: (+36 1) 784 3476
www.adriennefeller.com
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élhetőbbé, szebbé tenni: számomra
ez ad lendületet, energiát, örömöt.
Fontos, hogy értéket teremtsek és
valami kiemelkedően jót adjak. 

Növényi olajok,
hatóanyagok és illóolajok
Soha hatékonyabb anyagot nem is-
mertem a növényekből kinyerhető
illóolajoknál. 
Az illóolaj a növény kvintesszenciá-
ja. Mindent magában hordoz, amit a
növény valaha tudott. A sejteket a
legmélyebb szintig felrázza és életre
kelti. Segíti a sejtek közötti kommu-
nikációt, ezáltal a regenerációt. Az il-
latán keresztül örömre hangolja a
lelket és harmóniát teremt az egész
testben. Az illóolaj a fiatalság elixír-

je. Ezért van kiemelkedő helye a ter-
mékeimben. 

A férfiak is fontosak
A kozmetikumaimat nem kizárólag
nőknek, hanem férfiaknak is tervez-
tem. A Pour Homme férfikollekció-
ba a legfinomabb tömjént és szan-
tált, sőt a villányi kékszőlő elixírjét
is belekomponáltam, hogy ők is so-
káig, ameddig csak lehet, megőriz-
zék a fiatalságukat, a lendületüket
és a vonzerejüket.  

Szép vagy!
Az ADRIENNE FELLER új, luxus ter-
mékcsaládja, a Shine® megalkotá-
sakor drámai változást kívántam
elérni a bőrfiatalításban. Inspirált a
nő minden korban jelenlévő elraga-

dó szépsége, egyedisége, ragyogásá-
nak hosszan tartó megőrzése. Egy
olyan intenzív hatású szépítőszer
megkomponálásának gondolata fog-
lalkoztatott, ami a lélekre is feleme-
lően hat. Így született meg a Shine®,
ami egy igazi titok és varázslat egy-
ben. És van egy kicsi kacérság is ben-
ne, mert a lélek közepébe huppan, és
azt súgja: szép vagy!

Itt az ember a lényeg
Az üzletünkben a szakmai felké-
szültségen túl fontos, hogy a betérő
vásárlók a legkedvesebb kiszolgálást
kapják. A törzsvásárlóink, azt hi-
szem, ezt is nagyon szeretik nálunk.
Mi hosszú távra építünk. Hozzánk
beszélgetni is be lehet jönni, pár szót
váltani, s majd erőt merítve tovább
haladni.” 

„Amikor megnyílt a MOM Parkban az ADRIENNE FELLER store, kicsit meg kellett állítanom az időt, hogy nagy levegőt vegyek és beérjen a lelkem.
Átengedjem magamon az érzést, hogy megnyílt az üzletem, ahol azok a termékek vannak, amelyeket olyan nagy gondossággal, szeretettel, sokéves

tapasztalatra építkezve, magunk készítünk. Minden egyes krémnek, olajnak pontosan tudom a történetét, hiszen ott voltam a születésénél.
Szeretem, hogy az ADRIENNE FELLER kozmetikumoknak a MOM Park ad otthont, mert számomra a hely eleganciája méltó keretet ad mindannak,

amit a termékeim képviselnek.”
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,,Ma az unokámat tanítom
BIOLÓGIÁRA ÉS KÉMIÁRA”

Dr. Szirmák Szilárdné: Az Aranydip-
loma ambivalens érzelmeket váltott
ki bennem. Egyrészt boldog voltam,
hogy megérhettem, másrészt elké-
pedtem, hogy ötven év csak úgy elre-
pült!
1967-ben friss diplomásként bioló-
gia-kéma szakon vettem át az első
„jó” minősítésű diplomám az ELTE
TTK-n.
Az első diplomámat, hallatlan bol-
dogsággal, egy nehéz, sok tanulást
igénylő – bár sok szép élményt is adó
– öt év után vettem át az akkori dé-
kántól.
Frissen végzett középiskolai tanár-
ként már láttam magam egy gimná-
zium katedráján.

A valóság mást hozott
A Krisztina krt. 59. sz. alatt levő lévő,
az ország egyetlen kozmetikusképző
iskolájába, a 12. sz. Ipari Szakmun-
kásképző Intézetbe (a mai Erzsébet
Királyné Szépészeti Szakgimnázium
– a szerk.) az akkori igazgatónő kere-
sett egy egyetemet végzett tanárt, a
kozmetikustanulók kémia és bioló-
gia tanításához.
„Fanyalogva” – még most is bánt ez
az akkori érzés –, de elfogadtam.
Akkor még nem tudtam, hogy ez
lesz életem egyetlen és csodás

A MUNKÁBAN TÖLTÖTT ÉVEK MEGKORONÁZÁSA – Dr. Szirmák Szilárdné Háry Emesét,
a Beauty Forum Szakmai Díj 2010-es kitüntetettjét Aranydiplomája kapcsán megkérdeztük,

hogy van, s mivel foglalkozik mostanában.
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munkahelye. Ott ragadtam negyven
évre.
Olyan megbecsülésben volt részem
a tanulóktól és a tanárkollégáktól,
hogy egyszer és mindenkorra elköte-
leztem magam, olyannyira, hogy bár
volt később jó néhány megkeresés a
korábban hőn áhított gimnáziumi
állás terén, de én mindegyikre kate-
gorikusan „nem”-et mondtam.
A tanítás évei, évtizedei alatt olyan
hallgatókkal találkoztam, akikre
még most is büszke vagyok – remé-
lem, hogy az akkori (immár hozzám
hasonló korú) „tanulók” is kelleme-
sen emlékeznek rám! Néhányukkal
még most is tartom a kapcsolatot.
Büszke vagyok arra, hogy az ország
összes kozmetikusának hivatásá-
hoz, illetve annak gyakorlásához
hozzájárulhattam.
Nagyszerű mesterek voltak azok,
akik ennek a szakmának a gyakorla-
ti tudását a számomra hozzáférhe-
tővé tették. Még mindig hálás va-
gyok nekik – és mindenki másnak is,
aki engem tanított. A teljesség igé-
nye nélkül, az akkori igazgatónő Gár-
donyi Éva volt. Nagyszerű emberis-
merettel rendelkezett. Nagyon jól
össze tudta tartani a tantestületet.
Ő tette lehetővé, hogy én jól érezzem
ott magam, és bízott bennem. Elmé-
letben Fennesz Lászlóné, CÖNCI,
Lehr Margit segített. Aradvári Mi-
hályné, Nemes  Bözsi néni, Molnár
Ferencné Ilcsi  néni, Vizi Éva, Fehér
Zsóka néni, Gallai Zsuzsa,  Zánkai
Istvánné Elli néni, Farkas Fruzsi, Be-
lasinova  Atanaska,   Réné  Éva,  Se-
res Julika,  Kocsenda Kati, Polgár

Marcsi és végül, de nem utolsósor-
ban Kóka Kati.
Ez az ötven év arra ösztönzött, hogy
gyors számvetést tegyek, és az elő-
deimre nagy szeretettel gondoljak.
Mindenkinek, de különösen a fiata-
labb korosztályhoz tartozóknak sok
szerencsét – legalább annyit, mint
amilyen nekem volt – és sikert kívá-
nok!
A fenti nevek természetesen nem
tükrözik a teljes listát, különös azért
nem, mert a kozmetikusok mellett a
fodrászokhoz is „átkirándultam”, és
róluk is hosszan tudnék írni. 

Nyugdíjasként mivel töltöd a napjai-
dat?
Most „főállású” nagymama vagyok,
és a legnagyobb unokámat tanítha-
tom kémiára és biológiára – nagy
boldogságomra. Még mindig érde-
kelnek az újdonságok, amit a Beauty
Forum magazin jóvoltából nyomon
követhetek, emellett a BKIK rendez-

vényein is rendszeresen részt veszek
– ilyenkor módom van találkozni a
következő és a még csak azután kö-
vetkező, feltörekvő nemzedékkel. Kí-
vánom, hogy vigyázzanak erre a
szép szakmára a kozmetikusok (és a
fodrászok is), nehogy a világhírnév-
ből mellékszereplők legyenek!

Hogy látod, merre tart ma a szépség-
ipar?
Úgy vélem, a szépségipar egyre in-
kább a természetesség irányába fog
elmenni. Egyre többen lesznek érzé-
kenyek bizonyos vegyszerekre, így
meg kell majd fizessék a drágább, de
természetes kivonatokat tartalmazó
készítményeket. Afelé haladunk te-
hát, hogy a szépségszakma maga-
sabb árfekvéssel, de jobb minőséget
tud majd biztosítani.

Milyen terveid vannak?
Továbbra sem szeretném szem elől
téveszteni a szakmát.

Mi az, amire különösebben büszke
vagy?
Arra nagyon büszke vagyok, hogy a
szakmai tudásomra a mai napig kí-
váncsiak. Megkérdezik a véleménye-
met, szakmai cikkekre kérnek fel,
konferenciákra hívnak.

Ha kívánhatnál valamit, mi lenne az?
A még aktív kozmetikusok próbálják
megőrizni a szakma színvonalát, és
legyenek olyan elégedettek, mikor
hasonló korba lépnek, mint amilyen
én vagyok.

mg

Büszke vagyok arra,
hogy az ország összes
kozmetikusának
hivatásához, illetve
annak gyakorlásához
hozzájárulhattam.
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,,Túljelentkezés
VOLT a versenyre”

Először is gratulálok a győzelemhez!
Mit jelent számotokra ez a díj?
A díj nagy megtiszteltetés és vissza-
csatolás számunkra, hogy jó úton

haladunk a kozmetikusképzés te-
rén, valamint igazolja, hogy kiváló
felkészültségű oktatók tanítanak in-
tézményünkben. Az pedig külön

öröm számunkra, hogy a versenyen
való részvétel ilyen fontos a tanuló-
ink számára, hiszen idén már „túlje-
lentkezés” volt a megmérettetésre,
így két csapatot is indítani tudtunk.

Hova tettétek a győzelmi kupát, okle-
velet?
Az oklevelet bekeretezve kiraktuk a
falra, a kupa pedig az irodánk mel-
letti vitrinbe került, ahol minden ta-
nuló és érdeklődő rögtön megcsodál-
hatja, ahogy belép az intézménybe. 

A Pedisuli név kicsit megtévesztő – azt
sugallja, hogy pedikűrös iskola vagy-
tok, de lám, a ti csapatokot nyerte meg
a kozmetikustanulók versenyét….
Amikor az iskola indult, csak iskola-
rendszerben lehetett kozmetikuso-
kat képezni, ezért a fő profilunk a pe-
dikűr és kézápoló és műkörömépítő
képzés volt – innen a nevünk –, ami
az évek során kiegészült különböző
masszázsokkal, majd, amikor a tör-
vényi változások lehetővé tették, a
kozmetikusképzéssel is. 

Mennyiben más nálatok a kozmeti-
kusképzés, mint máshol?
A családias hangulat miatt minden
résztvevőre egyénileg is oda tudunk
figyelni, ezért a vizsgán évek óta jó

OLIMPIAI BAJNOK A PEDISULI – A novemberben megrendezett 2. Diákolimpia kozmetikus-
tanulóknak szóló versenyt a Pedisuli csapata nyerte meg. A győzelem kapcsán az iskola vezetőjével,

Jécsainé Szvitek Évával beszélgettünk.

A győztes csapat: balról: Jécsainé Szvitek Éva, Havas Mihályné, Darvas Edina, Balatoni Dóra,
Potornai Alexandra, Szász Veronika

alul: Nagy-Hódi Erika a kislányával, Csengével és Bagdal Mária
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eredményeket érnek el a nálunk ta-
nuló lányok. Valamint, ne felejtsük el
az oktatás magas színvonalát sem,
amit az évek óta állandó tagokból ál-
ló, lelkes és segítőkész oktatói csapa-
tunknak köszönhetünk.

Milyen terveitek vannak az oktatás te-
rén?
Tavasszal, majd ősszel is indítunk
kozmetikuscsoportot, akiknek tagja-

it szeretnénk maximálisan felkészí-
teni mind a versenyre, mind pedig
magára a kozmetikus szakmára.
Szeretnénk, ha intézményünk barát-
ságos, családias légköre a későbbiek-
ben is megmaradna, továbbra is
örömmel járnának be órára a tanu-
lók, és az elkövetkezendő években is
sok kiváló szépségápolási szakem-
bert készíthetnénk fel a szakmára.

Hogyan választottátok ki a győztes
csapat tagjait? Kik készítették őket
fel?
Az előző évben is indultunk ezen a
versenyen, akkor a harmadik helye-
zést sikerült elérnie a csapatunknak.
Akik ott részt vettek, olyan kellemes
élményekkel gyarapodtak, hogy idén
már egyáltalán nem kellett rábeszél-
ni a lányokat a részvételre. Sőt,
ahogy már említettem, túljelentke-
zés volt. A másik csapatunk szintén
előkelő helyezést ért el, negyedikek
lettek. A felkészítő tanárok Nagy-Hó-
di Erika és Varga Tamás voltak.

Jövőre is indul az iskolátok?
Egész biztosan, hiszen az ősszel in-
dult csoportunk tanulói közül sokan
a rendezvény helyszínén szurkoltak
a lányoknak, így nekik már nem kell
bemutatni a versenyt, nagy motivá-
ció számukra, hogy a győztes csapat

nyomdokaiba léphetnek. Ők már
most nagyon lelkesednek a verse-
nyért és szorgalmasan tanulnak,
hogy jövőre hasonlóan szép ered-
ményt érhessenek el.
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Vizsgás pillanatképek az iskolából 

BAGDAL MÁRIA:
„Egy héttel a nagy vizsgák előtt volt
ez a verseny, ahol a győzelemmel
visszaigazolást kaptam, hogy jól
tanították meg nekünk
a kozmetikus szakmát. 
Hatalmas boldogság volt ott állni a
színpadon, és látni, hogy mennyire
büszkék ránk a tanáraink és a
szeretteink.
Azt üzenem a jövőre indulóknak,
hogy amikor a színpadon állnak,
legyenek gyorsak, mind
a kézfeltevésben, mind
a válaszadásban.”

SZÁSZ VERONIKA:
„Borzasztó boldogok voltunk, nem is
nagyon akartuk elhinni, hogy ilyen jól
sikerült teljesíteni. Örültünk, hogy
az iskolai felkészítő tanárainknak,
(valamint a külsős felkészítő
tanáromnak, akinek a  teljes
kozmetikus tananyag strukturált
feldolgozását köszönhetem) sikerült
egy ilyen erős, pozitív visszajelzést
szereznünk. A jövő versenyzőinek
üzenem: ne elégedjenek meg
a középszerűséggel, ha
belekezdenek valamibe, akkor azt
gőzerővel, szívvel-lélekkel csinálják,
törekedve a lehető legjobbra. A mi
szakmánk komoly tudáson alapszik,
a nívót, amit az elődeink és mostani
kozmetikusok közül a kiválóak
elértek, meg kell tartani. Mindenki
bátran méresse meg magát, csak
nyerni lehet!”



AZ ÁRAZÁS
két fő törvénye

em ismerek gyorsabb és hatékonyabb módszert
a profitmaximalizálásra, mint az árképzés és az
ár prezentációjának rendbetételét, valamint az
kollégák felkészítését az ártárgyalásra.

A fantomár avagy 
a viszonylagosság törvénye
Az elménk relációkban gondolkodik, mindent viszonyít,
ezért a vásárlási, illetve döntési helyzetek alternatív

ajánlatokkal és fantom termékek alkalmazásával haté-
konyan befolyásolhatók.

A fantomárazás lényege, hogy az ember nagyon ritkán
gondolkozik végletekben, mindig mindent valamihez
viszonyít. A legtöbben nem tudjuk, mit akarunk ponto-
san, amíg nem látjuk ezt valakinél, vagy nem látjuk vala-
milyen kontextusban. Nem tudjuk például, milyen pizzát
szeretnénk választani az étlapról, amíg nem látjuk meg a
szomszéd asztalnál, mit esznek.

LIFE & WORK

ÉRDEKEL A HATÉKONY PROFITMAXIMALIZÁLÁS? A leggyorsabb út hozzá az árképzés
és az ár prezentációjának rendbetétele. Cikkemben két olyan törvényt osztok meg veled,

amit Magyarországon még csak kevesen alkalmaznak a gyakorlatban,
éppen ezért (is) óriási profitra tehetsz szert általuk.

N

►A-ajánlat – 3-féle kínálattal,
azaz egy fantomárral kiegészítve:
■ 59 dolláros ár
az internetes/online
előfizetésre, 
■ 125 dolláros ár
a nyomtatott/offline
lapra vonatkozó
előfizetésre,
■ 125 dolláros ár
az online és az offline
magazint is
tartalmazta. 
A 125 dolláros előfizetést, ami csak a nyomtatott példányra
vonatkozott, senki nem választotta, hisz ugyanannyiért
megkaphatta az online változatot is. Tehát az online és az offline
magazint is tartalmazó 125 dolláros ár sokkal vonzóbbnak tűnt;
a 125 dolláros, csak a nyomtatott változatot tartalmazó ár mellett. 

► B-ajánlat
– fantomár nélkül:
Volt egy B ajánlat is,
amiben nem szerepelt
a fantomár. A B
ajánlatban Dan csak 
■ az internetes
előfizetést és 
■ a kombinált
előfizetést
kommunikálta.
Nagyon érdekes dolog
történt. A B ajánlatnál
az 59 dolláros ajánlatot 68% választotta és a 125 dollárost csak
32%.

EGY PÉLDA A FANTOMÁR SZEREPÉRE
Dan Ariely Kiszámíthatóan irracionális című könyvében az angol The Economist előfizetési A- és B-ajánlatán keresztül mutatja be
a fantomár működését. A magazinnak valójában kétfajta előfizetési módja volt.  

Konklúzió: 52%-kal többen szavaztak a kombinált – nyomtatott és internetes – ajánlatra az A-ajánlat során, így az elérhető bevétel 43%-
kal növekedett. A fantomterméknek az volt a szerepe, hogy növelje a kombinált előfizetés értékét.
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A tanácsom az, hogy tegyünk be a kínálatunkba egy
prémiumterméket, mert a prémiumtermék jelenlétével
az eggyel alacsonyabb ár könnyebben átcsúszik a ve-
vők fejében. Dan Ariely szerint ezek a fantomtermékek
akkor változtatják meg legjobban a vevők viselkedését,
amikor két vonzó lehetőség közül kell választani. 
Összefoglalva, arról van szó, hogy az agyunk mindig a
környezethez hasonlítva vizsgálja a dolgokat, legyen szó
éttermi árakról, nyaralásról, kozmetikumok árairól, illet-
ve bármilyen szolgáltatás árképzéséről. A lényeg, éppen
ezért, hogy az árlistánkon következetesen szerepeltes-
sünk (tartsunk), prémium árfekvésű kozmetikumokat
és szolgáltatásokat, mert az esetek nagy százalékában
a vendég középre lövi be az igényeit, tehát, bár nem a
legdrágábbat, de a második legdrágábbat választja. 

Fontos, hogy ezeket a (drága, prémium) termékeket fizi-
kailag a vendég kezébe tudjuk adni (birtokoltatni tud-
juk), illetve választani tudja – ott és akkor – a drágább
szolgáltatást is. A rossz megoldás az lenne, ha nagyon ol-
csó termékeket is szerepeltetnénk az árlistánkban, mert
ekkor pont a fenti ellenkezője történik. Ez épp a profitun-
kat ásná alá, ráadásul hosszú távon.
Tanulság: Az agyunk egy saját koordináta-rendszerben
hasonlítja össze a rendelkezésre álló adatokat. Azt javas-
lom tehát, hogy a kikalkulált termékár mellé mindig hozz
be – egy természetesen fizikailag létező – fantomtermé-
ket, aminek az árát tudatosan árazd be az értékesíteni kí-
vánt termék fölé! Ez akár 40%-kal is tudja befolyásolni a
pozitív döntést a profitosabb termék irányába. (Ezt a tech-
nikát elsajátíthatod az Árazás mesterkurzuson.)   

Annál nagyobb profitot tudsz az értékesítés során rea-
lizálni, mennél szűkebb csoport problémájára megol-
dás a terméked és/vagy a szolgáltatásod. A vásárlói él-
ményteremtés művészete című könyvemben egy egész feje-
zetet szántam a pozicionálás és a réspiacok témaköré-
nek. A szűkítés törvénye arról szól, hogy minél szűkebb
az a célcsoport vagy közösség (akik megfelelő probléma-
tudattal vagy elérendő vággyal rendelkeznek), illetve mi-
nél nagyobb értéket képvisel a terméked vagy a szolgál-
tatásod a csoport számára, annál nagyobb árat tudsz rea-
lizálni az adott termékért.

Hadd mutassak egy konkrét példát
Egy amerikai cég bolhahintőport készített kutyák és
macskák számára. Ekkor egy tanácsadó azt mondta ne-
kik, hogy ebből az egy termékből próbáljanak akár négy
terméket létrehozni, és próbáljanak szűkíteni kutyákra,
illetve macskákra, sőt kutyákon és macskákon belül is
hozzanak létre külön csoportokat. Megfogadták, így már
volt speciális bolhahintőporuk sziámi macskáknak, illet-
ve vadászkutyáknak.
Ezt a hintőport kb. 20–30%-kal drágábban lehetett értéke-
síteni, mint a többi bolhahintőport, viszont a termék va-
lójában ugyanaz volt, csak egy adott célcsoportra szűkít-
ve.
Vásárlási szituációban a gazdinak, például egy sziámi
macska gazdájának a vétel pillanatában döntenie kell ar-
ról, hogy: „most veszek egy átlagos bolhahintőport vagy
megveszem a külön sziámi cicáknak kidolgozott bolha-
hintőport”.

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a szűkítéseket al-
kalmazó cégek kb. 30-40%-kal nagyobb profitot reali-
zálnak, mint az átlagos, szűkítés nélküli termékeket
forgalmazók.
Röviden azt gondolom, hogy óriási piacot lehet megsze-
rezni szűkítéssel, ha ezt tudatosan és okosan csináljuk.
Van olyan krémed vagy szolgáltatásod, ami egy speciális
problémára kínál megoldást, amit csak te tudsz orvosol-
ni? Ha igen, emeld meg az árát, és csinálj ebből extra pro-
fitot!
Biztos vagyok benne, hogy a cikkben ismertetett két tör-
vény segítségével a legesleggyorsabb és leghatékonyabb
profitnövekedést érheted el a vállalkozásodban, feltéve,
ha van bátorságod őket alkalmazni.

A szűkítés törvénye

WEISER ISTVÁN
Marketingstratéga, kreatív coach. Az Ez Design, a Kreatív Stúdió és az

Elegedett.hu kreatív igazgatója. 1994 óta foglalkozik
vizuális kommunikációval, 2007 óta weboldalra helyezhető
online és sales videókkal, valamint virtuális
ügyfélszolgálatok fejlesztésével. Népszerű előadója
Magyarország legnagyobb marketingkonferenciáinak.
Szakterülete az innovatív online marketingstratégiák
gyakorlati megvalósítása, illetve a vásárlói élményre,
utánkövetésre épülő értékesítés. Több sikeres
üzletvezetési könyv szerzője.

AZ ÁRAZÁS 48 TÖRVÉNYE A cikkünkben bemutatott két törvénytbővebben is megismerheted az árazás48 törvényét bemutató könyvből,illetve a profitorientált árazásmódszereit felvonultatómesterkurzusból, melyekről bővebbinformációt itt találsz: www.weiser.huHASZNÁLD A „BEAUTY FORUM”KUPONKÓDOT, és gyere ela következő Árazás Mesterkurzusra50% kedvezménnyel!
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,,ALÁZATOSNAK,
SZORGALMASNAK és
kitartónak kell lenni”

Hogyan, mikor, miért lettél kozme-
tikus?
Általános iskolában imádtam a raj-
zolás technikáit. A fények, az árnyé-
kok és a vonalak játéka elvarázsolt.
Ekkor már elkezdett érdekelni a
sminkelés. A középiskola után nem
tudtam eldönteni, hogy a fotózás
művészi világa felé induljak-e el,
vagy a szépségiparon belül tanuljak.
A szüleimnek hála, a kozmetikát
választottam. A kétéves gyakorlati
képzés után mester mellett tanul-
hattam ki a szakma számomra
legszebb részét, a sminkelést. Fa-
natikusan beleszerettem és
csodálattal tanultam az arcfor-
mázás minden területét. Így talál-
tam rá Dudás Barbara, Európa- és
világbajnok sminkmesterre, aki tel-
jesen más szemszögből mutatta
meg a művészien kialakított arcfor-
mázást. A mai napig nagyon hálás
vagyok neki, hogy olyan sokat
fejlődhettem általa.

Pillázol, tetoválsz, sminkelsz – ennyi
mindent kell tudnia egy kozmetikus-
nak?
Imádom az aprólékosan kidolgozott,
szép és precíz végeredményt. Úgy
gondolom, hogy egy kozmetikusnak
fel kell mérnie, miben érzi jól magát

a szakmáján belül. Mindig jó, ha egy
szakember folyamatosan tovább fej-
leszti a tudását, minden megtanul-
ható, csak alázatosnak, szorgalmas-
nak és kitartónak kell lenni. Maga-
mon akkor látom igazán a fejlődést,
amikor kilépek a saját kom-
fortzónámból és kihívás elé állítom
a képességeimet. 

Hogyan érzed, mit adott neked a
szakma?
A szakmám rengeteg mindent adott
nekem. Mi, kozmetikusok nem csak
kívül szépítjük meg vendégeinket, a
lelküket is ápoljuk. Korábban vissza-
húzódó, kicsit megközelíthetetlen
voltam. Amióta kozmetikusként dol-
gozom a világ, az emberek teljesen
megnyíltak számomra. Rájöttem mi-
lyen sokféle típusú ember vesz
körül, és hogyan lehet hozzájuk ido-
mulni, alkalmazkodni. A kézügyes-
ségem és látásmódom is rengeteget
fejlődött ebben az időszakban.

Ki volt a mestered?
Legkedvesebb tanárom, és egyben
mesterem, Solymár Csilla mester-
kozmetikus (a Studios Makeup Hun-
gary vezető sminkmestere) mellett
tanulhattam éveken keresztül. Szak-
mai fanatizmusa hihetetlen módon
hatott rám, s meghatározó a mai
napig kozmetikusként.

Mi alapján választottál, választasz
márkát?
Az Elit kozmetikusképző szak-
iskolában egy német termékkel dol-
goztunk, amit már nyolc és fél éve
használok, amivel problémás bő-
röket is kezelek, s amivel nagyon

A HÓNAP KOZMETIKUSA: MOLNÁR KATALIN – Új sorozatunkban
egy-egy hazai szakember mindennapjaiba, munkájába, terveibe és

álmaiba pillanthatunk bele e hasábokon.

BEMUTATKOZNÁL TE IS?
JAVASOLNÁL VALAKIT? ÍRD MEG A
gabriella.marton@health-and-beauty
e-mailcímre! 

Bemutatjuk a hónap
kozmetikusát

ÚJROVAT!

MOLNÁR KATALIN
Hobbija:
latintánc és úszás

Kedvenc könyve:
Saroo Brierlay: Oroszlán
– Egy megtalált élet története

Kedvenc filmje: 
Bridget Jones 1.,2.,3…
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elégedett vagyok. Számomra fontos,
hogy szabadalommal rendelkezzen
az adott terméktípus. Szeretem, ha
egy termék „önmagától dolgozik”,
hozzátéve a szakmai tapaszta-
lataimat – eddig minden kozmetikai
bőrproblémán tudtam vele javítani
vagy megszüntetni. Mindig bőrgyó-
gyászok által tesztelt termékeket
választok, amivel az orvosok is dol-
goznak.

Össze tudod egyeztetni a munkáddal
járó elfoglaltságot a családi teen-
dőiddel?
Szerencsés vagyok a családommal
és a párommal, mert minden
helyzetben mellém állnak és

türelmesen támogatnak. Ha látják,
hogy boldogan, lelkesen járom az
utamat, akkor ők mindenben
segítenek, számíthatok rájuk. 

Mivel töltöd a szabadidődet?
A tánc az, ami kitölti az életemet, ki-
lenc éve táncolok (salsa, bachata).
Mikor elkezdtem kozmetikában dol-
gozni, az első vendégeim között volt
egy salsa tanárnő. Olyan lelkesen és
ösztönzően mesélt erről a világról,
hogy már abban a pillanatban be-
leszerettem a táncba. Számomra a
tánc nem simán csak mozgás,
hanem egy életforma, életstílus.
Fantasztikus embereket, barátokat
ismerhettem meg általa. 

Kire és mire vagy büszke?
Nagyon büszke vagyok arra, amit
egyedül felépítettem a szakmám-
ban, hiszen vállalkozóként műkö-
döm az első perctől kezdve. Mindig a
saját utamat jártam. Na- gyon
büszke vagyok a családomra, hogy
mindig számíthatok rájuk, és még
nincs vége. Arra még büszkébb
vagyok, hogy ebben a kicsi ország-
ban mennyi tehetséges és kitartó,
maximalista szakmabeli van, hogy
nem külföldi szakemberektől, ha-
nem magyar tehetségektől tanulhat-
tam, tanulhatom a profizmust.

Milyen terveid vannak?
Szerencsés vagyok, hogy az életem a
szépségipar felé orientálódott, és
hogy továbbra is lelkesít. Mindig is
voltak és vannak további céljaim,
melyeket kitűzhetek magam elé.
Jelenleg az az egyik nagy célom,
hogy nyithassak egy saját szép-
ségszalont a belvárosban, amely
nem a hétköznapi szalon címet
viselné, és a koncepciójában is egye-
di lenne, mert szeretném, ha tetőtől
talpig megszépülnének a vendégek.

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Legyen mindig jó egészség. Legyen
egymás iránti szeretet az emberek
lelkében. Szeressék az emberek a
munkájukat.

Mit jelent a hivatásod?
Számomra az egyik legfontosabb
dolog, hogy megteremtsem a testi-
lelki harmóniát. Az emberek kikap-
csolódni jöjjenek el és feltöltődni. Ha
pozitív energiát adok, azt meghálál-
ják. Ez az adok-kapok rendszer jól
működik, ha odafigyelünk rá. Kellő
odaadás és figyelem, az egyensúly
megteremtése nagyon fontos. Ne-
künk, szakembereknek az érintésre
épül a munkánk. A mesterem
mindig azt mondta: „szeresd oda-
adóan az embereket, mert téged is
szeretni fognak ezáltal”. mg

Kati és modellje a Make-up Magyar Kupa 2017-es eredményhirdetésén 
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Aki kérdez:

GUGÓ JUDIT,
okleveles kozmetikus/lélekszobrász

Stafétabot rovatunkban egy-egy neves hazai szakember osztja meg velünk
véleményét, tapasztalatait – stafétaváltóban, azaz a megkérdezett fél, miután
válaszol a neki feltett kérdésekre, szintén feltesz kérdéseket egy kollégájának
és így tovább…

Aki válaszol:

DR. ÓDOR ERVINNÉ ZSUZSA,
protokollszakértő

STÍLUSOSAN
A MINDENNAPOKBAN

A KÉRDÉS: 
Az emberi kapcsolatok minőségét hogyan befolyásolhatjuk
a viselkedéskultúránkkal akár a privát, akár a hivatali életben?

Gugó Juditnak igaza van, nemcsak a
vendég bőrével és testével kell fog-
lalkoznunk, hanem a lelki feltöltésé-
vel is.
Ezt kiegészíthetjük a jó megjelenés
érdekében adott tapintatos taná-
csunkkal, például a smink, a frizura
és az öltözék kapcsolatában. 
Segítségül ehhez kívánok megosz-
tani néhány gondolatot. 

„A jó modor olyan kapukat is
kinyit, melyeken a legjobb
iskolázottság hiába dörömböl.” 

Clarence Thomas

A viselkedéskultúra az emberek egy-
más közötti viselkedését szabályozó
normák rendszere, mely részben
életkortól független, részben törté-
nelmileg változó. 

Kapcsolódik az erkölcshöz és a tár-
sadalmi normákhoz.
Mindenki úgy születik, hogy a visel-
kedést elsősorban a család, majd az
óvoda és az iskola tanítja. 
A későbbiekben pedig a munkahelyi
elvárásokhoz kell igazodnunk.

Tudnunk kell, hogy mikor,
hogyan kell viselkednünk!

„Ezer évnyi hírnév múlhat
egy órányi viselkedésen.”   

Japán közmondás

A protokoll-viselkedéskultúra cél-
ja, funkciója – Biztosítja az emberek
közötti kapcsolattartás minőségét: a
szabályok ismerete és betartása ga-
rancia lehet arra, hogy akaratunk el-

lenére nem követünk el hibát, nem
sértünk meg senkit.  Alkalmas lehet
a partner megnyerésére, a kapcsolat
minőségének javítására. 

A viselkedéskultúra alapjai
� Kölcsönös tisztelet egymás iránt,
kortól, nemtől függetlenül.
� Határozottság, amely azt jelenti,
hogy pontosan tudom, hogy mikor,
mi az elvárható helyes viselkedés.
� Mértéktartás az élet minden terü-
letén: megjelenéskultúránkban, vi-
selkedésünkben.
� Szerénység, de nem álszerénység.
� Előzékenység,
� figyelmesség,
� illedelmesség,
� jó modor,
� udvariasság,
� tapintat és
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� empátia a másik ember iránt,
� önuralom és 
� türelem. 

Mottó: Legalább annyit adj meg
a másiknak, amit elvársz a tőle
magadnak!

A pontosságról
A pontos ember azt üzeni, hogy
tiszteletben tartja a másik idejét és
jól gazdálkodik a saját idejével.
A pontatlan emberről az a vélemény
alakulhat ki, hogy megbízhatatlan.
Akár a magánéletben, akár a hivata-
los életben azonos a megítélése a
pontosságnak.
Lehet megengedett a késés, de azt
előre kell jelezni, megindokolni és
engedélyt kérni.

Megjelenés és
öltözködéskultúra
Az öltözék meghökkentően hatásos
eszköz tud lenni: önbizalmat adhat,
és rávehet másokat arra, hogy kitün-
tessenek minket a bizalmukkal. Fi-
gyelem, soha nem szabad alábecsül-
ni annak jelentőségét, amit egy ruha
elárul a viselőjéről – az öltözködés-
nek is megvan a maga lélektana. 

A kifogástalan
külső fél siker
Mielőtt elindulunk reggel vagy meg-
jelenünk valahol, gondoljuk végig:

� Mit mondunk el magunkról a meg-
jelenésünkkel?
� Az önértékelésem reális, pozitív?
� Harmóniát fejez ki a stílusom
mind formájában, mind színvilágá-
ban? 
� Ismerem az öltözködés szabálya-
it?
� Ismerem a protokolláris szabályo-
kat?
� Bizalmat tudok ébreszteni?

„Minden, ami az öltözködésnél
feltűnő, az ízléstelen.”

Honore de Balzac

Szempontok a
megjelenéskultúrához:
� Kit képviselek?
� Hol helyezkedek el a hierarchiá-
ban?
� Milyen az adott cég vagy szakma
kultúrája?
� Kit tisztelek meg a megjelenésem-
mel?
� Hol és milyen alkalomra kell felké-
szülnöm?
� Milyen a partner stílusa?
� Milyen az egyéniségem, az adott-
ságom, a stílusom?
� A meghívón szerepel Dress code
(elvárt öltözék protokollja)?

Divatosan vagy elegánsan?
Nem mindenkinek áll jól az éppen ak-
tuális divat stílusa vagy a színvilága.

Az elegáns öltözék mindig a saját
egyéniségnek megfelelő, színben,
minőségben és ettől „örök” darab le-
het. A kevesebb az több örök igazsá-
ga ma is érvényes.
A harmonikus megjelenés stílusa,
színvilága nemcsak az öltözékre,
hanem a kiegészítőkre is vonatko-
zik: harisnya, cipő, táska, ékszer, fri-
zura, smink, körömlakk…

Kinek adod tovább a stafétabotot?
Kitől, mit kérdeznél?
Búcsúházi Piroska
ruhatervező és stílus
tanácsadótól kérdezem: 
A ruhatervező és
stílustanácsadó hogyan és
miben tud segíteni abban,
hogy reális „énkép” alakuljon
ki bennünk, hogy
magabiztosak lehessünk?
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Individuális
SZEMÖLDÖK-TETOVÁLÁSI TECHNIKÁK
IMPROVIZÁCIÓ VAGY SÉMA? Magyarországon és világszerte egyaránt megfigyelhető tendencia,

hogy a sminktetoválások közül a szemöldök-tetoválást igénylik a vendégek leginkább.
Ez nem véletlen, és nem is csupán a divat kérdése. 

STYLE & FASHION

evés olyan eredeti szemöl-
dököt lehet látni, ami töké-
letes vagy pont megfelel a
viselőjének úgy, ahogy az

nő. Ezért a sminktetoválók munkájá-
nak nagy részét a szemöldök-tetová-
lások teszik ki. 
A szép formájú, az archoz, egyéni-
séghez, karakterhez tökéletesen il-
leszkedő szemöldök nagyon megha-
tározó az arcon. Azt sugallja, hogy
„köszi, jól vagyok, rendben vagyok,
ápolt vagyok”. 
Az előnyös forma, a megfelelő, szép
szín és a jól megválasztott tetoválá-
si technika együttesen eredményezi
a kellemes megjelenést. 

Formatervezés 
Egyéniség és egyediség – ez a vezér-
elv érvényesül minden esetben, ami-
kor a szemöldök formáját megterve-
zem, előrajzolom. Soha nem haszná-
lok sablont, mindenkinek egyedileg
alakítom ki a hozzá leginkább pasz-
szoló formát. Van, amikor csak kicsit
kell alakítani az eredeti formán vagy

kis hiányt kell csak kiegészíteni, és
van, amikor erőteljesen át kell alakí-
tani a meglévő formát. 
A legnagyobb kihívás, amikor vala-
ki egyáltalán nem rendelkezik saját
szemöldökszőrrel. 
Legelőször is szemügyre veszem az
arc formáját (szögletes, ovális, kerek,
hosszúkás, keskeny, széles…), a sa-
ját meglévő szőrt, a szem formáját,
az arckoponya domborulatait, a sze-
möldökcsont térbeli kiugrását, az
aszimmetrikus adottságokat. 
Nem egyszerű a dolgunk, amikor
egy már meglévő, elrontott formájú
szemöldök-tetoválást kell átalakíta-
ni szimmetrikusra, esztétikusra. Ez
utóbbi esetben komplikáltabb lehet a
forma előrajzolása, és többféle teto-
válási technikát is (pl. camouflage
technika) latba kell vetnünk a szép
végeredmény elérése érdekében.

Színválasztás
Színválasztáskor nem elegendő a
haj- és a meglévő szemöldökszőr
színét alapul venni. Befolyásoló

tényező a bőr színe és altónusa is.
Ez két különböző tulajdonsága a bőr-
nek, nem ugyanazt jelenti.
� Bőrszín: a Fitzpatrick-skála sze-
rint hat kategóriát különböztetünk
meg a nagyon világos bőrtől a fekete
bőrig (1. fehér, 2. bézs, 3. világosbar-
na, 4. közepes barna, 5. sötétbarna,
6. fekete).
� Altónus: a három alapszín (kék,
sárga és piros) különböző arányban
keveredik az emberi bőrben. Ettől
függően adják a bőr altónusát. Ezek
alapján beszélhetünk piros, sárgás,
kékes, olívás, lilás, narancsos altónu-
sú bőrről.
Ezeket a tényezőket kell figyelembe
venni, amikor kiválasztjuk a színt/
színeket vendégünk számára. Na-
gyon fontosnak tartom a szemöl-
dök-tetoválás alap- és mesterképzé-
sek alkalmával a színelméleti isme-
retek elsajátítását. Rosszul felmért
bőrszín és altónus, illetve rosszul ki-
választott festék esetén meglepő
végeredményt kaphatunk a gyógyu-
lás után. Így lehetséges az, hogy

K
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kékes, szürkés, lilás vagy narancsos-
vörös színűvé válhat némelyik sze-
möldök-tetoválás már új korában is.
A korrekció alkalmával van lehető-
ség kijavítani a hibát, de egyértel-
műen az a legjobb, ha már az első al-
kalommal a megfelelő színt válasz-
tottuk.

Technika
Vegyük sorra, milyen technikai
megoldások állnak rendelke-
zésünkre: szálazás, púderes
satírozás, kombinált technikák,
camouflage-technikák. 
A szemöldök-tetoválási technikák
kivitelezésében, kombinálásában
nagy szerepe van az improvizáció-

nak, mert amikor megérzéseinkre
hallgatva, rögtönözve alkotunk, ak-
kor kapjuk a legszebb végeredmé-
nyeket!
� Szálazás: többféle szálrendezés-
sel is készíthetjük, aszerint, hogy a
vendégünk meglévő szőrszálai mi-
lyen irányban növekednek. Ezt neve-
zem improvizációnak, amikor nem
ugyanazt a szálrendezést erőltetem
rá minden egyes szemöldökre, ha-
nem aszerint húzom a tetovált szá-
lakat, ahogy a természet diktálja.
Általában öt-hatféle szálrendezési
struktúrát, valamint kétféle dúsítási
technikát használok a 3D hatás ér-
dekében, így még természetesebb
lesz a végeredmény. A legfőbb tulaj-

donsága a szálazásnak, hogy nagyon
finom, vékony szálakból épül fel a
teljes szemöldökforma.
� Púderes satírozás: Ombre sze-
möldöknek nevezem ezt a fajta
technikát, és ezen belül is megkü-
lönböztetek négyféle kivitelezést:
- Forte, 
- Misty, 
- Andante és 
- OmbRemix.
Mindegyik másként néz ki, az apró
technikai fortélyokkal, finom  kéz-
mozdulatokkal csodás végeredmény
érhető el. Legfőbb tulajdonságuk,
hogy nagyon finom, poros-púderes,
sötétből világos színbe átmenő,  szín-
átmenetes satírozással készülnek,

Szálazott szemöldök

Ombre szemöldök
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mintha apró pontok halmaza adná ki
a szemöldökformát.
� Kombinált technikák: Szálazás és
satírozás kombinációja, együttes al-
kalmazása. Főként hiányos szemöl-
dökformáknál helyénvaló ez a tech-
nika. Cél, hogy ne lehessen észre-
venni az új szemöldökformában a
szőrtelen részeket, dúsabb hatás,
tartósabb végeredmény. 
� Camouflage technikák: javító- és
komplementer színekkel semlege-
síthetők a régi tetoválások kedvezőt-
len árnyalatai. Létjogosultsága ak-
kor van, ha egy régebbi szemöldök-

tetoválást újítunk fel, amely elszíne-
ződött, kivörösödött/kiszürkült. Kü-
lön- böző technikai megoldások be-
vetésével így készíthetünk szálazott
vagy Ombre púderes satírozású és
kombinált szemöldök-tetoválást is. 
A bőrben összeadódnak a színek: a
bőr saját pigmentjei, a régi festék
színe és az újonnan bevitt
pigment(ek). Tehát fejben kell tudni
összeadni a színeket, lássuk előre a
végeredményt! 
Alap- és mesterképzéseim alkalmá-
val az összes említett technikát ok-
tatom, hogy minél felkészültebben

fogadhassák vendégeiket a sminkte-
toválók. Várlak Téged is szeretettel!

Kombinált szemöldök

Camouflage szemöldök

MÉHN TÜNDE 
Sminktetováló specialista, nemzetközi tréner,

kozmetikus, a Méhn Tünde
PMU Art School alapítója és
vezető oktatója, az NPM,
LaBina, Onyx márkák
forgalmazója, a ROSA Herbal
Skin Care for PMU &
Microblading & Tattoo
fejlesztője, forgalmazója.
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nnek oka, hogy a képzések
nagy része nem hagy ele-
gendő időt a rajztechnikák
kifejlesztésére, továbbá a

kivitelezés is sok kérdést vet fel a
már tanfolyamot végzett kollégák
között.

A technika rohamos
fejlődése
A képzések folyamán kialakult sze-
mélyes tapasztalatom, hogy a tehet-
séges kolléganők többsége 10-15 éve
szerezték a sminktetováló bizonyít-
ványukat, amikor még ez a technika
gyerekcipőben járt. Az azóta eltelt
évek alatt nagyon sokat fejlődött ez
terület, így ennek felfrissítése céljá-

ból keresnek meg minket a leggyak-
rabban. 
Sajnos még mindig tapasztalható a
nagyon rövid képzések káros hatása
is, hiszen a néhány nap alatt meg-
szerzett szemöldök-tetováló bizo-
nyítványok nem hagynak elég időt a
technika gondos begyakorlásához.

Gyakoroljunk!
A legelső lépés mindenképpen a
szálvezetés papíron való gyakorlá-
sa. Ennek igen sok variációját el le-
het sajátítani, de javasolnám, hogy
inkább három-négy fazont gyakorol-
junk be mind a két irányban, telje-
sen egyformán kivitelezve.
A sok gyakorlás elengedhetetlen ah-
hoz, hogy magabiztosan tudjunk

szimmetrikus szemöldökszálakat
kialakítani, továbbá nagy segítség le-
het abban, ha nem voltunk elég
ügyesek, és a korrekciónál nem lát-
hatóak tökéletesen a szálak, így a be-
gyakorolt vonalvezetésünk alapján
újra tudjuk alkotni a megfelelő szál-
vezetést.
� Készítsünk magunknak egy sze-
möldöksablont, mely a gyors elő-
rajzolást segíti, így a felszabadult
időnket valóban a szemöldökszálak
kialakítására és nem a forma meg-
rajzolására fordíthatjuk.
� Rajzoljuk meg mind a két irány-
ba a szemöldökformát ceruzával,
majd a szálazást végezzük tollal.
Ez azért fontos, hogy a kész rajz után
ki tudjuk radírozni a keretet, így

E

Gépi SZEMÖLDÖKSZÁLAZÁSI
technika

NÉPSZERŰ ÉS TECHNIKAILAG NEHÉZ – A mai napig a szemöldökszálazás technikája
a legnépszerűbb a vendégek körében. Mégis még mindig sok sminktetováló kozmetikusnak

okoz problémát a helyes kivitelezése.
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teljes valójában láthatjuk a szemöl-
dökformázásunk végeredményét.
Így mire eljutunk a felelősségteljes,
modellen való gyakorláshoz, már a
fejünkben és a kezünkben van a tö-
kéletes szálazás. 
�Az előrajzolás után válasszuk ki a
megfelelő tűvastagságot és a le-
ütésszámot. 
Minél vékonyabb a tű, annál mélyeb-
ben jut a pigment a bőrbe ugyanan-
nál a nyomásnál. 
Ezért ennek függvényében nyomjuk
a kezelőegységet a szemöldök bőré-
be, mivel a pigment mélysége és an-
nak mennyisége a szín változását
eredményezi. 
Ha túl magas rétegekben dolgozunk,
akkor a szín fakó, szürkés, kopott ha-
tást kelthet, viszont ha túl mélyen
dolgozunk, akkor besötétedett, ösz-
szefolyt szálak lesznek az eredmé-
nyek. 
Vegyük figyelembe továbbá, hogy a
szemöldök induló 
1. első harmada egy igen vastag, zsí-
ros bőrréteg, 
2. a második harmada felel meg a
normál bőrtípusnak, míg 
3. a harmadik harmad egy igen vé-
kony szerkezetű réteg.

1.  Az első harmadnál mindenkép-
pen egy határozott nyomással
kell a szálakat kialakítani, to-
vábbá itt tudjuk a kezünk nyo-
másának beállítását elvégezni.

2.  A második harmadban egy nor-
mál nyomással végzett pigmen-
tálás a legmegfelelőbb, de mivel
ezen a területen a legtöbb a saját
szemöldökszál, egy lassúbb vo-
nalvezetéssel célszerű dolgozni. 

3.  A harmadik harmadon nagyon
fontos figyelembe venni a vé-
kony bőrréteget, mert a túl erős
nyomás hatására a szálak meg-
vastagodnak és akár össze is
folyhatnak. Ennek elkerülése ér-
dekében javaslom, hogy csök-
kentsünk a kezünk nyomását,
miközben lassú, oda-vissza
mozgatással tömörítjük a bőr-
ben a pigmetréteget. Így szép vé-
kony, de színben telített szálakat
kapunk.

� A leütésszám emelésével véko-
nyabb szálak kialakítására van le-
hetőségünk, de itt is érdemes óvato-
san választani, hiszen ha túl magas-
ra állítjuk, akkor a tű már vágásszerű
sebeket ejt a bőrön, mely nagyban
megemeli a hegesedés lehetőségét.

� A szálak kialakításánál töreked-
jünk a természetes vonalak megraj-
zolásához, vagyis a szálak elvéko-
nyodó részei felé csökkentsük a ke-
zünk nyomását és a szálak véko-
nyodó felével ellentétes irányba
döntsük meg a tű bőrbe való behato-
lását. Így tudjuk elérni, hogy a szálak
szép elvékonyodó véget kapjanak.
Ha már úgy érezzük, a begyakorolt
néhány forma tökéletesen kivitele-
ződik, elkezdhetjük saját kreativitá-
sunk felfedezését. 
Legyünk bátrak, és kísérletezzünk
(először papíron, gyakorló bőrön) új
formákkal, vonalakkal, több szín
használatával egy munkán belül, és
találjuk meg a saját stílusunkat ezen
a csodás területen belül!
Törekedjünk a természetes ered-
mény kialakítására, figyelembe véve,
hogy a frissen elkészített munka
nem egyezik meg a gyógyult ered-
ménnyel!

KELEMEN BRIGITTA
Kozmetikus, sminktetováló, 
a REVIDERM és a Ri-soft Lining
magyarországi kizárólagos
trénere és forgalmazója.

A TÖKÉLETES
SZEMÖLDÖKSZÁLAZÁS
ALAPFELTÉTELE
� Extra vékony tű,
� kiváló minőségű sminktetováló

eszköz,
� magas pigmenttartalmú

sminktetováló festék,
� megfelelő szálvezetési technika,
� rengeteg gyakorlás papíron és

gyakorló bőrön,
� a bőr ellenállását érzékelő

sminktetováló eszköz,
� a kéz nyomásának irányítása

(ha a gép nem tudja).
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Alkalmi SMINK
KÖZELGŐ KARNEVÁL – A farsang ünnepe a mulatságok, a bálok (és a báli sminkek) időszaka,

melyet jókedv és vidámság jellemez, s amely egyben a tél búcsúztatója is.

farsang a leghosszabb és talán a legvidámabb
ünnepkörünk: vízkereszttől hamvazószerdáig
tart. Ilyenkor kergetjük el, temetjük el a telet és
várjuk az új tavaszt. 

A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos ma-
gyar nevén „a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól
húshagyókeddig tartó utolsó három nap, amikor nagy
mulatságok közepette elbúcsúztatjuk a telet.

Meggybordó ajkak
Munkámban ezért is kapott hangsúlyt a hidegebb tónu-
sok használata, mint a kék, a türkiz és a lila színek.
A sminket alapvetően az teszi alkalmivá, hogy egy sö-
tétebb árnyalatú meggybordó rúzs került az ajkakra.

Ha esetleg egy szép, karneváli szemüveget tenne fel is a
smink viselője az arcára, a szája akkor is hangsúlyos ma-
rad.

Jó farsangolást mindenkinek!
A

KOVÁCS BARBARA 
Kozmetikus- és sminkmester, vörösdiplomás szakoktató,
többszörös magyar bajnok, kétszeres Eb. ezüstérmes,
Vb. 7. helyezett.
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BÁLI ragyogás
ALKALMI SMINK – Az alábbiakban bemutatott sminkkel (is) ötletet kívánunk nyújtani vendéged

farsangi, báli sminkjének elkészítéséhez.

sminket a hollywoodi vö-
rös szőnyegen megszo-
kott, sztárokhoz illő ragyo-
gó megjelenés ihlette. 

Burgundi ajkak
A sminkben és az egész összkép ki-
alakításában kulcsfontosságú szere-
pet kaptak az arany és a bordó szín-
árnyalatai – a szemhéjon selymes,
csillogó finishekkel és intenzív, matt
burgundi ajkakkal. 
A színösszeállítás klasszikus szépsé-
gét a precíz tusvonal és az alkalmi
sminkhez passzoló műszempilla ko-
ronázta meg.

SZÉKELY ZSUZSI 
Sminkes. 2013 óta foglalkozik sminkeléssel,
kezdetben hobbiként, majd feladva a jogászi
pályát, 2017 óta „főállásban”. Sminkesként
a nude sminkektől a merész és művészi
fantáziasminkekig minden foglalkoztatja,

minden stílust más miatt
kedvel, és mindegyikben otthon
érzi magát. Sminkoktatói
kínálatában szerepel
az önsminkelők oktatása,
a kozmetikusoknak szánt
sminkes képzés és
a sminkesek továbbképzése. 

A



Hungarian Open Europe Cup 2016
„Hollywood Csillagai”
(Nappali smink, felnőtt kategória – 2. helyezés)
Smink: Székely Zsuzsi sminkes
Tréner: Dominique Roberts
Modell: Nagy Bernadett Blanka
Frizura: Balogh Zsófia (Hair Zsofia)
Styling: Horváth Ottó Stylist
Fotó: Erdős Áron
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DOSSZIÉ: Alakformáló testkezelések
Kinek, milyen testkezelési eljárást alkalmazzál? Milyen gépi vagy kézi
kezelést? Milyen hatóanyagokkal? Többek között ezekre a kérdésekre
keressük a választ következő lapszámunkban.

Következő számunk megjelenése: 

2018. MÁRCIUS 13.
A 2018/4-es szám vezető témái: 
– Kozmetikai lifting
– Antioxidánsok a bőrápolásban
– Dehidratált bőr 
– Striakezelés 
– Tavaszi-nyári trendek
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A Kiadó írásbeli engedélye nélkül

a lapot utánnyomni, sokszorosítani

még részleteiben is tilos!

A lapban megjelenő cikkek tartalma 

nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség 

véleményét. A magazinban megjelenő 

hirdetések tartalmáért felelősséget

nem  vállalunk. Kéziratokat és fotókat

nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

A szerkesztőség fenntartja a hirdetésen 

kívüli anyagok megszerkesztésének jogát.

Fényvédelem és
egészséges barnulás

Bőrtisztítás zsíros
bőr esetén
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A válaszokért kattints a Beauty-ra mindennap!

Kozmetikai hírportál naponta frissülő tartalommal

Vágd zsebre a híreket!

Melyik márkát válaszd?
Hol, mikor, milyen szakmai rendezvények vannak?
Mikor, milyen hatóanyagokat alkalmazz?
Gépet vennél és bizonytalan vagy?
Mi jellemzi az aktuális trendeket?






