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VEZÉRCIKK

Mennyi hatóanyag az optimális mennyiség egy kozmetikai készítményben?
Itt is érvényes-e a régi, a kevesebb az több elve? Vagy épp ellenkezőleg? Rácz Judit
többek között az aktív összetevők mennyiségének és a vivőrendszerek szerepé-
nek elemzésével több oldalról is megvizsgálja ezt a kérdést. Érdekel a válasz?
Lapozz a 24–26. oldalra, ahol a legfontosabb hatóanyagok javasolt mennyiségét is
megtalálod egy csokorba összegyűjtve.
Judit nemcsak ebben a mostani cikkében foglalkozik ezzel a témával, hanem
„Hatóanyagtrendek a nagyvilágban” címmel előadást is tart az Őszi Beauty
szakkiállításon, a Lurdy Házban. Gyere el és ismerd meg a Magyarországon ma
még kuriózumnak számító hatóanyag-kozmetikát!

Fókuszban a PMU
A rendkívül sokoldalú elméleti és gyakorlati tudást igénylő sminktetoválás ma
már szinte külön szakmának számít a kozmetikus  hivatáson belül. Ráadásul
folyamatos továbbképzést igényel a gépek, az eszközök, a festékek és a módsze-
rek állandó megújulásának köszönhetően.
Októberi lapszámunkban egy külön fejezetet szántunk e napról napra fejlődő
szakma számára. A 66–75. oldalakon ízelítőt nyújtunk a hazai forgalmazók
kínálatából.

A kozmetikusképzés aktuális kérdései
A szakképzés az elmúlt tíz évben szinte évről évre változott. A változás a koz-
metikus szakmát is érintette, érinti – hol jól, hol rosszul. Tekintsük át a ma érvé-
nyes jogszabályokat Juhász Klári segítségével az 50–53. oldalon!  

Ragyogó megjelenés
E két szóval foglalhatjuk össze az aktuális őszi-téli sminktrendeket, melyek leg-
fontosabb jellemzőit és stílusjegyeit a 76–78. oldalon találod. Meríts belőlük ihle-
tet!

Forgasd haszonnal most 100 oldalas magazinunkat, és találkozzunk október
26-27-én, az Őszi Beauty szakkiállításon, a Lurdy Házban!

Hol kezdődik
a minőség?

NYITVATARTÁS:
Október 26. péntek:

12.00–20.00 és
Október 27. szombat:

10.00–17.00

Helyszín: Lurdy Ház
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PILLAGÁLA2018
2018. október 26. péntek

PILLÁZZUNK EGYÜTT!
Frissítsd fel a tudásod, és ismerd meg a jövő trendjeit!

Most találkozhatsz a piacvezető cégek kínálatával,
a legújabb eszközökkel, megoldásokkal. 

A Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. 

Regisztráció:
ildiko.veg@health-and-beauty.hu

A részletes program: 
www.beauty-forum.hu/szakmai programok

A belépés

szakemberek

számára

regisztrációval

ingyenes!

Támogató partner:

HELYSZÍN:
KONFERENCIAKÖZPONT, 2-ES TEREM

PROGRAM: 
13.15 Én vagyok a pillás, akiről meséltek

Előadók: Prislinger Andrea és Tornyi Alexandra
Szépséggyár instruktorok

14.00 Innovatív orosz pillatechnikai lehetőségek 2019
Előadók: Garzó Beatrix – vezető oktatókozmetikus,
Lamanda Kitti – vezető pillaoktató – LuXLash®

15.00 2019: új dimenziók a műszempilla világában
Előadó: Szőke Anett szempilla tréner
– Gold Lashes by Medical Beauty

16.00 Hogyan gyorsítsuk fel a volume szempilla-
hosszabbítást. A Vivienne nemzetközi oktatók titkai
és tapasztalatai 
Előadó: Karina Tikhonova – Perfect Look

17.00   Baalbek szempilla lifting lépésről lépésre
Előadók: Angyalné Tóth Katalin és Vad Júlia
– a Baalbek Stúdió oktatói

18.00   Hibátlan szempillák Amerikától Ausztráliáig –
World Famous Academy Flawless Lashes by Loreta
Magyarországon
Előadó: Horváth Anett mester szempilla stylist –
Flawless Lashes by Loreta oktató
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High Care® franchise-tréning
High Care® Cosmetics • Szeptember 15–16-án tartotta Franchise
Tréningjét a cég, ahol az idén piacra kerülő új termékeinek tapasztalatait
osztották meg egymással a High Care®-kozmetikusok. Lavotha Ildikó
cégvezető örömmel tájékoztatta a résztevőket a legújabb testkezeléshez
kifejlesztett termékről, hatóanyagairól, felhasználási lehetőségéről. A nap
hivatalos részét egy marketing előadás zárta, melynek célja az eladás és
szolgáltatás minőségének és hatékonyságának növelése volt. Az este
hangulatos csapatépítő programmal telt. A tréning második napja
az ősszel megrendezésre kerülő High Care® Szépségnapokra történő
felkészüléssel zajlott. 
www.highcare.hu

NAGYSZABÁSÚ CLINICCARE SZAKMAI KÉPZÉS
Center Kft. • 2018. szeptember 3-án, Budapesten megrendezésre került
az egyik legdinamikusabban növekvő professzionális kozmetikummárka,
a ClinicCare szakmai képzése. A résztvevők a ClinicCare svéd
tulajdonosaitól és legképzettebb szakembereitől ismerhették meg
ennek a kiváló minőségű, prémium kategóriás, tudományosan igazolt
termékcsaládnak a kozmetikumait. Emellett új információkkal és többek
között a monte-carlói esztétikai kiállításról hozott mesterfogásokkal is
gazdagodhattak.
www.clinic-care.hu

15 ÉV MUNKÁJÁT DÍJAZTÁK 
Yamuna • Érték és Minőség Nagydíjat nyert a Yamuna Szőlőmagolajos termékcsaládja. A megtisztelő
elismerést a Parlamentben vette át Kajtár Zsolt alapító tulajdonos, a családja és a kollégái
kíséretében.
Kajtár Zsolt: „Tizenöt éve egy Somogy megyei zsákfaluból indultam. Ott kezdődött minden a kis
konyhánkban, 50 kilogramm szappan készítésével. Ha akkor azt mondja valaki, hogy 2018-ban díjat
veszek át a Parlamentben, hát biztosan nem hiszem el neki.”
(Minderről bővebben a 84-85. található interjúban olvashattok – a szerk.)
www.yamuna.hu

Sikertréning
BIODROGA • Szeptember 17-én megrendezésre került
a Dr. Szépség Kft. szervezésében az első „Sikertréning”.
A kozmetikus partnerek vállalati tréner segítségével szert
tehettek olyan tudásra, melyet többek között
a vendégkommunikációban, a termékeladásnál és az élet
minden területén hasznosíthatnak. A képzés egy speciális
tréningsorozat első állomása volt. 
www.doktorszepseg.hu 

Érték és Minőség Nagydíjat kapott az Ilcsi
Ilcsi Szépítő Füvek • Az Ilcsi RadioSkin termékek megalkotása Molnár Ferenc tulajdonos és az
Ilcsi szívügye. Mert az Ilcsi nemcsak  szépíteni, hanem segíteni is szeretne.  A maguk módján
szeretnének természetes, tiszta kozmetikumokkal támogatni a sugárterápián átesett betegek
kitartó küzdelmét, azáltal, hogy enyhítik a sugárkezelés esetén felléphető bőrirritációt, bőrpírt.
Nagyon büszkék arra, hogy szeptember 11-én a RadioSkin termékcsalád elnyerte az Érték és
Minőség Nagydíj tanúsító védjegyét.
www.ilcsi.com 
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MOST FIZESS
ELŐ EGY ÉVRE

Kód By2018-10
Az ajánlat 2018. október 16-tól november 15-ig érvényes**

* Az ajándékcsomagot a Harangvölgyi Institute Budapest (HydroCare Beauty Kft.) postázza az akció lezárását követően.
Reklamáció esetén hívja a +36-70-614-8184-es telefonszámot!

** A jelzett időpontig beérkezett előfizetési díj esetén.

Az ajándékcsomag tartalma*: 
• HV HydroCare Serum 

• Kiszerelés: 50 ml
• Lakossági bruttó ár: 11 000 Ft

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

A HV HydroCare Serum az arcbőr csodaszere. Extra magas hyaluron- és kollagéntartalmának köszönhetően
azonnali és tartós hidratáltság érhető el vele. Bőrtípusfüggetlen, ezért bármely arckezelésbe beépíthető.
A hyaluronsav növeli a sejtek vízmegkötő képességét, ennek hatására a bőrben a kollagén- és elasztinrostok
újraképződnek, a meglévők pedig aktivizálódnak. A készítmény elhalványítja a szem alatti karikákat, összehúzza
a pórusokat, azonnal hidratálja és felfrissíti a bőrt. Rendszeres alkalmazása lassítja a bőr öregedési folyamatait
és növeli a védekezőképességet. Antibakteriális, gyulladáscsökkentő hatása miatt pattanásos bőrre is javasolt.
Matt hatású, így smink alá is kiválóan alkalmazható. A HV HydroCare Serum elérhető lakossági (50 ml) és kabin
(500 ml) kiszerelésben.

a Beauty Forumra, és megajándékozunk
a Harangvölgyi Institute bőrfiatalító szérumával!

AZ ELŐFIZETÉSÉVES DÍJA:7990 Ft
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CITY SKIN
ÚJ TREND: ANTI-POLLUTION – Az ázsiai országokban, ahol a nagyvárosok gyakran eltűnnek
a szmogban, már évek óta slágerterméknek számítanak az „anti-pollution” kozmetikumok.

Marketingfogás, vagy valóban megalapozott igényt elégítenek ki?

környezetszennyezés (an-
golul pollution) hatását az
emberi szervezetre már
több mint egy évtized óta

kutatják. Az ehhez kapcsolódó ex-
pozíciós koncepció (amely az ameri-
kai rákkutató epidemiológus, Chri-
stopher Wild nevéhez fűződik) az
emberi szervezetet érő környezeti
hatásokat kutatja. Meglepő, hogy bár
a bőr barrier szervként egész életün-
kön keresztül expozíciónak van kité-
ve, a bőrt érő káros környezeti ténye-
zők részletesebb és mélyebb kutatá-
sával először Jean Krutmann, a düs-
seldorfi Leibniz Környezetvédel-
mi Orvostudományi Kutatóintézet
professzora foglalkozott, 2016-ban
megjelent tanulmányában (Forrás:
J. Krutmann: The skin aging exposo-
me).

A bőröregedés expozíciója 
A bőröregedés expozíciója azon kül-
ső és belső tényezőkből, illetve azok
kölcsönhatásaiból áll, amelyek az
emberi egyént érintik a fogamzástól
a halálig; valamint az emberi test
reakciója azokra a tényezőkre, ame-
lyek a bőr öregedésének biológiai
és klinikai tüneteit okozzák.
A bőr öregedését befolyásoló kör-
nyezeti tényezők a következő kate-
góriákba sorolhatók:
•   Napsugárzás (UV-sugárzás, látha-

tó fény és infravörös sugárzás).
•   Levegőszennyezés.

•   Dohányzás.
•   Táplálkozás.
•   Stressz.
•   Alváshiány.
•   Kozmetikai termékek.
► Photo-aging – Albert Kligman
már 1969-ben felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy a belső öregedési tényező-
kön kívül a napsütés bőrkárosodást
és a bőr idő előtti öregedését okozza.
Az UV-sugárzás szerepe a bőr öre-
gedésében már több oldalról is bi-
zonyított tény. A „photo-aging” szót
is azért alkották meg, hogy hangsú-
lyozzák ezt az ok–okozati összefüg-
gést, hisz a bőr mindhárom rétegére
(epidermisz, dermisz, bőralja) hatás-
sal van. Az idő előtti bőröregedésre
való hajlamot jelentősen befolyá-
solják a bőrben lévő védelmi rend-
szerek: a bőr pigmentációja, a DNS-
javítás, az antioxidáns védelem.
Mindezek különbözőek lehetnek az
etnikai csoportok, a korcsoportok és
a csoporton belüli genetikai különb-
ségek miatt. 
► A levegőszennyeződés és a bőr
öregedése közti összefüggést több
tanulmányban is kimutatták. Euró-
pai és ázsiai nagyvárosokban, ahol
a levegő szennyezettsége magasabb,
a nőknél 20 százalékkal gyakoribb
a bőr egyenetlen pigmentáltsága,
mint a vidéken élő nők körében.
Krutmann professzor tanulmánya
egyértelműen alátámasztja, hogy a
bőr idő előtti öregedésének az UV-

sugárzás után a légszennyezettség
az oka, és ezalatt nem a belélegzett
szmogra, hanem a bőrre kerülő
szennyeződésre kell gondolnunk.
Lelassítja a bőr anyagcsere-folyama-
tait, kedvez a hiperpigmentációnak,
gyulladásoknak, a kollagén lebomlá-
sának, a ráncok és a fakó, élettelen,
száraz bőr kialakulásának. Az eltö-
mődött pórusokkal megsokszorozó-
dik a bőr tisztátalansága. 

A „városi” bőr jellemzői:
•   öregedési foltok,
•   elmélyült ráncok (erős nazolabiális

ránc),
•   a bőr rugalmatlanná válik,
•   a Stratum corneum hidratáltsága

csökken,
•   a bőr természetes szkvalánjának oxi-

dációja,
•   sérül a bőr barrier funkciója,
•   gyakoribb az atopiás dermatitis,
•   kevés antioxidáns a bőrben.

Anti-pollution bőrápolás
Az anti-pollution bőrápolás három,
egymást szinergikusan kiegészítő
pillérre épül:
1. Hatékony bőrtisztítás – A bőr túl-
tisztítása nélküli (szappanmentes)
arctisztítás reggel és este is. A
smink- és a kozmetikummaradvá-
nyok eltávolítása mellett a szeny-
nyeződések (finom porszemcsék)
letisztítása nélkülözhetetlen. A

A
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makacsabb szennyeződések, illetve
az elhalt hámsejtek eltávolítására ott-
hon is használjunk legalább hetente
egyszer bőrradírt. A kozmetikai arcke-
zeléseket kiegészíthetjük hidroabrá-
zióval vagy mikrodermabrázióval. 
2. A bőr stabilizálása – Bőrazonos,
bőrépítő hatóanyagok alkalmazása:
•   Szkvalán, Ceramid II és III,

RevidratTM és biológiailag aktív li-
nolsav, a bőr természetes zsírjai-
nak pótlására, melyek gátolják a
lipidperoxidációt.

•   Pentavitin®, mint bőrazonos
szénhidrát-komplex, DayMoist
CLRTM, Permalan: csökkentik a
transzepidermális nedvesség-
vesztést, növelik a bőr hidratált-
ságát, megerősítik a bőr termé-
szetes védekezőképességét. 

•   A niacinamid (B3-vitamin) támo-
gatja a ceramid, a koleszterol és a
szabad zsírsavak szintézisét. 

•   Ectoin: enyhíti az érzékeny bőr pi-
rosodását, érdességét és hámlá-
sát. Védi a bőrsejteket az UVA-su-
gárzástól.

3. A bőr védelme:
E-vitamin: antioxidáns, véd a lipid-
peroxidációtól, csökkenti a ráncok
hosszát és mélységét, javítja az ér-
des bőr állapotát. Gátolja a kollagén-
rostokat romboló MMP-k felszaba-
dulását, enyhe fényvédő hatású.
C-vitamin: javítja a bőr öregedési tü-
neteit, növeli a keratinszintézist,
csökkenti a hiperpigmentációt.

Pillantás a jövőbe
Krutmann professzor szerint az an-
ti-pollution legalább olyan mérték-
ben fogja a jövőben foglalkoztatni a
kutatókat és a kozmetikai ható-
anyag-fejlesztőket, mint ahogy az a
fényvédők esetében is megtörtént.
Az UV-védelemben kialakult, az

egész iparágat átfogó egységes fény-
védelem-jelölés (fényvédőfaktor-
szám). A felhasználók ránézésre,
azonnal tudják, hogy milyen erőssé-
gű védelmet kapnak. Az anti-pollu-
tion kozmetikumoknál még nem le-
hetünk biztosak abban, hogy amit
ígér, azt valóban be is tartja. Egyelőre
marad az INCI tanulmányozása.
Azonban egy mauritiusi független
kutatólaboratórium (CIDP) jelenleg
már azon dolgozik, hogy az anti-pol-
lution kozmetikumokra egy egysé-
ges mértékegységet alakítson ki.
E terület következő nagy lépése lesz,
hogy az anti-pollution kozmetiku-
mok hatását mérni lehessen.

FAZEKAS ZSUZSANNA
A Makadémia Kft. ügyvezető
tulajdonosa,
a Belico termékcsalád
kizárólagos magyarországi
forgalmazója,
a Termékfüggetlen Hatóanyag
Szeminárium magyarországi
előadója, szépségipari
marketingtanácsadó.
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NEUROKOZMETOLÓGIA
„ÚJ ÉLET” AZ ÉRZÉKENY BŐR SZÁMÁRA – Kellemetlenül feszülő, mindentől kipirosodó bőr,

viszkető érzés, ezek az érzékeny bőr kellemetlen tünetei. A neurokozmetológiának, mint
tudománynak köszönhetően, most már van erre megoldás.

ostantól a probléma gyökerét célozza meg az
Afrodita Cosmetics, nemcsak a tüneteket
kezeli. 

NEURO-SENSITIVE 
A neurokozmetológia új vívmányával, a Neuro-Sensitive
innovatív termékeivel azonnal javuló komfortérzetet,
magasabb érzékenységi küszöböt biztosíthat a túlzottan
reaktív bőrű vendégei számára.
Az Afrodita Professional termékskáláján a neurokozme-
tikai termékek a bőr érzékenységének forrását céloz-
zák meg.

A termékek hatását a biomimetikus penta-peptid
váltja ki, amely jelentősen csökkenti a hiperaktív
receptorok reakcióját a bőrben, stresszes helyze-
tekben akár 80%-kal*.

Következmények:
• csökken az irritáltság érzete
(kellemetlen feszülő, viszkető, csipkedő, égő érzés
stb.), valamint 
• csökken a bőr érzékenysége, akár –26%**-kal.
*  IN VITRO kutatásokkal igazolva.

** IN VIVO tesztekkel igazolva, 31 önkéntes tesztalanyon,   

naponta 2-szer alkalmazva, 28 napon keresztül.

EREDMÉNY
Azonnal javuló komfortérzet, magasabb érzékenységi
küszöb a túlzottan reaktív bőr esetében.

TUDTAD?
Egy kutatás szerint a fejlett ipari országokban a nők
több mint 50%-a, míg a férfiak csaknem 40%-a
szembesül az érzékeny bőrrel járó problémákkal.*
Megoldás: a Neuro-Sensitive innovatív termékei,
amelyek a bőrt nemcsak felületi szinten, nemcsak
a tüneteket nyugtatva fejtik ki hatásukat, hanem a
bőrből belülről kifelé haladva.
*Mežnaršič Svoljšak, I. (2017.)

0% ILLAT – SZILIKON – 
SZÍNEZÉK – ALKOHOL
Amikor az érzékeny bőr kezeléséről beszélünk, a keve-
sebb sokszor többet jelent. A Neuro-Sensitive termékek
nyugtató képletei ennek az elvnek az alapján készültek.
A hatékony, aktív összetevők mellett kizárólag olyan
egyéb adalékanyagot tartalmaznak, amelyek a megfelelő
állagú emulziók előállításához szükségesek. Egyik sem
tartalmazza sem a fent felsorolt összetevőket, sem sem-
milyen egyéb, irritatív alapanyagot. Így a túlérzékenység-
gel járó kellemetlen reakciók lehetősége a minimálisra
csökken.

DERMATOLÓGIAILAG TESZTELVE
Nemcsak, hogy minden Neuro-Sensitive termék
átesett a dermatológiai tesztelésen, hanem a

tesztek érzékeny, allergiás reakciókra rendkívül hajla-
mos bőrtípusokon is el lettek végezve, bőrgyógyász
felügyelete mellett.

HIPOALLERGÉN TERMÉKEK
A Neuro-Sensitive termékekben alkalmazott kép-
letek bizonyítottan hipoallergének. 

Ez azt jelenti, hogy „megfelelt” osztályzatot kaptak a der-
matológiai teszteken, illetve nem tartalmaznak egyetlen
olyan összetevőt sem, amely a tudomány mai állása sze-
rint allergénnek minősülne. A pH-értékük pedig megfelel
a bőr természetes pH-értékének.

Az 5 NEUROKOZMETIKAI TERMÉK
Nyugtató krém száraz bőrtípusra
Nyugtató krém normál – vegyes bőrtípusra
Nyugtató szemránckrém az érzékeny bőrtípusokra
Nyugtató tonik az érzékeny bőrtípusokra
SOS maszk az érzékeny bőrtípusokra.

TUDTAD?
A Neuro-Sensitive innovatív termékei átlépik a klasszi-
kus kozmetikai kezelések határvonalát. Az újgenerációs,
ún. neurokozmetológia kiváló lehetőségeket biztosít az
érzékeny bőrtípusok kezelése terén. Hatását a bőr ideg-
rendszerére hatva fejti ki, belülről kifelé haladva.

M

APOLLOS BT.
1126 Budapest, Böszörményi út 19./C
Tel: + 36 1 212 9339  � mobil: + 36 70 378 8873  � e-mail: apollos@afrodita-kozmetika.hu 
web: www.afrodita-kozmetika.com  � facbook: www.facebook.com/afrodita.cosmetics.hungary
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ŐSZ A KOZMETIKÁBAN – Az egyre rövidülő nappalok eljövetelével és a szabadságok végeztével
többségünk kicsit szomorkásan gondol arra, hogy vége a sok szabadban napozással,

strandolással, kirándulással töltött időszaknak. Csípősek a reggelek, hűvösebbek az esték,
már nem lehet csak úgy egy szál nyári ruhában elindulni.

Korrekció, megelőzés,

táplálás 
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ézzük inkább az időjárás-
változás pozitív oldalát!
Rengeteg lehetőség nyílik
olyan kezelések elvégzésére

és kozmetikumok használatára,
amelyek nyáron „tiltólistán” voltak.
Először is valljuk be, hogy a nyár ki-
csit a lazulásról szól a bőrápolásra
való odafigyelés tekintetében…
Még az a vendég is, aki rendszeresen
jár kozmetikushoz, nyáron a szabad-
ságok miatt el-elmaradozik. Ha még
olyan „rendes” is, hogy otthon is a
bőrtípusának megfelelő, professzio-
nális készítményeket használ és vi-
gyáz a bőrére, akkor is szinte bizto-
sak lehetünk benne, hogy a nyaralás
egy-két hete alatt akarja megszerez-
ni az egész éves barnaságát, tisztelet
a kivételnek. A mi éghajlatunkon na-
gyon nehéz is lenne bárkit rávenni,
hogy a hideg tél után, tavasszal-nyá-
ron ne menjen a napra, amikor alig
várjuk, hogy az első melengető

sugarakat érezzük a bőrünkön. Sok
helyen klórozott vagy egyéb módon
fertőtlenített vízű medencékben für-
denek. Sokat izzadnak, és nem biz-
tos, hogy mindig megfelelően pótol-
ják az elvesztett folyadékot és ásvá-
nyi anyagokat, vitaminokat. Emel-
lett az egyre melegebb nyarak miatt
egyre több időt töltenek otthon és a
munkahelyükön is légkondicionált
helyiségekben. Ezek a külső hatá-
sok mind károsítják a bőrt: szárítják,
pigmentfoltossá teszik, öregítik stb.

Regeneráló kezelések
Mindannyian tudjuk, hogy vendége-
ink bőre a nyár végére segítségre szo-
rul, hogy az elszenvedett megpróbál-
tatásokat helyrehozzuk, és felké-
szüljünk az őszi téli időszakra.
Eljött tehát a mi időnk, hogy olyan
kezeléseket és otthoni ápolási ter-
mékeket ajánljunk, amelyek a nyá-
ron keletkezett bőrproblémákat

hivatottak megoldani. A kezelések
közül a nap égette, pigmentfoltos,
hámló bőrök rendbehozatalának
legjobb módja a különféle – mecha-
nikai, enzimes, savas – hámlasztó
módszerek alkalmazása, mint pél-
dául a mikrodermabráció, a külön-
böző erősségű enzimes és savas pee-
lingek. A szükséges tisztító kezelése-
ket is ez után végezzük. A radikáli-
sabb bőrmegújító kezelések is, mint
a deramroller vagy dermapen keze-
lések is ebben az időszakban végez-
hetők. A felfrissített bőrt pedig hid-
ratáló, töltő, regeneráló kezelésekkel
tökéletesíthetjük. Ezek közül min-
denkinek megvannak a kedvencei,
bátran használjuk őket.

Az otthoni protokoll
összeállítása
Már sokszor tárgyalt téma, de nem
lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a

N
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kozmetikában elvégzett kezelések a
bőrápolás eredményének elérésé-
ben csak a kisebb részt teszik ki, en-
nél még sokkal fontosabb, hogy a
vendég otthon a bőr állapotának és
az évszaknak megfelelő professzio-
nális készítményeket használjon
rendszeresen. Ebben tudunk mi a se-
gítségére lenni az általunk javasolt
otthoni protokoll összeállításával.
Az ősz beköszöntével javasoljuk a
tavasszal-nyáron használt termé-
kek cseréjét olyanokra, amelyek eb-
ben az időszakban leginkább szol-
gálják az egészséges, fiatal bőr el-
érését, megóvását.
Az otthon használatos termékek
esetében nemcsak az évszakoknak,
hanem a napszakoknak megfele-
lően is különböző kozmetikumokat
szükséges használni. Minden eset-
ben tartsuk szem előtt, hogy az aján-
lott kozmetikumok fedjék le a bőr-
ápolás minden szegmensét, azaz
korrigálják a kialakult problémát,
előzzék meg a továbbiakat, és táplál-
ják, regenerálják a bőrt. 
� A reggeli rutinhoz mindenekelőtt
legyen egy lemosó a repertoárban,
hiszen minden a letisztított bőrrel
kezdődik. Professzionális termék-
családok esetében legtöbbször a to-
nizálást is megoldja ez a termék.
Ilyenkor lehet azokat a lemosókat al-
kalmazni, amelyek tartalmaznak
akár enzimeket, glikolsavat, fehérítő
összetevőket, C-vitamint stb., hogy
a szérumok, krémek könnyebben be-
jussanak a savak által fellazított bőr-
be, és a bőr megújítása már a letisz-
tításkor megkezdődjön. 
� Nappalra ajánljunk antioxidán-
sokban, A-, C-, E-vitaminban, resve-
ratrolban stb. gazdag szérumot,
hogy a bőr minél könnyebben rege-
nerálódjon, a sejtműködés helyreáll-
jon. Ugyanilyen jótékony hatással
vannak a különböző őssejteket, pep-
tideket tartalmazó készítmények. Az
őssejtek – pl. alma, havasi gyopár,
kerti zsázsa, százszorszép – a továb-
bi károsodás, öregedés megelőzésé-
re, míg a peptidek, mint pl. a Matry-
xil, Argireline, SNAP-8 stb. inkább a

kialakult problémák korrekciójára
szolgálnak. Természetesen a jolly-
jokerről, a hyaluronsavról se feled-
kezzünk meg hiszen évszaktól füg-
getlenül jótékony hatással bír min-
den bőr hidratálásában, a megfelelő-
en kis molekulaméretű hyaluron-
savat tartalmazó készítmények pe-
dig a mélyebb rétegekben is kifejtik a
hatásukat a sejt közötti állomány
megfelelő állapotának kialakításá-
ban.
� Az esti bőrápolás természetesen
szintén a letisztítással kezdődik.
Ezután következhet egy olyan szé-
rum vagy krém, amely erőteljesebb
problémamegoldó hatóanyagokat
tartalmaz, mint például a pigment-
foltokra ható fehérítő összetevők, pl.
medveszőlő, százszorszép, indiai
kudzu kivonat stb., vagy a bőrmeg-
újulás stimulálását segítő, kolla-
génszintézist fokozó retinol, ame-
lyeket a nyári időszakban nélkülözni
kellett érzékenyítő hatásuk miatt.
(Professzionális termékek között ta-
lálunk ma már olyanokat is, ame-
lyekben a legújabb fejlesztések ered-
ményeképpen a napfényes időszak-
ban is alkalmazható fehérítő, kolla-

génstimuláló összetevők vannak.)
Ha valaki a kíméletesebb megoldá-
sok híve, maradhat az őssejt tartal-
mú krémeknél az éjszakai bőrápolás
során is. 

Fényvédelem télen is!
A vendégek hajlamosak azt hinni,
hogy a fényvédőket csak akkor kell
használni, ha a nyaralás alkalmával
egész nap a strandon süttetik magu-
kat. Sajnos még mindig külön fel kell
hívni a figyelmüket, hogy az év min-
den szakában javasolt fényvédő
tartalmú nappali krémet használni,
mert az UV-sugárzás, ha kisebb mér-
tékben is, de jelen van az őszi/téli
időszakban is. Ez károsítja leginkább
a bőrt, ezért mindenképpen ajánljuk
a fényvédő tartalmú krémeket.
Hívjuk fel a vendég figyelmét, hogy
ne csak az arcának ápolására fordít-
son gondot, hanem a sokszor elha-
nyagolt nyak–dekoltázs területére is.
Illetve arról se feledkezzenek meg,
hogy bőr nyaktól lefelé is van, az
egész testükre figyeljenek oda,
amely a nyár folyamán legalább any-
nyi megpróbáltatásnak volt kitéve,
mint az arc.

JENŐFI RÉKA
Kozmetikus, a Beauty Lab szalon tulajdonosa,
Image peeling szakember, Meso I Laser lézeres
mezoterapeuta, Xtreme Lashes mesterstylist és
tréner. A legújabb trendeket folyamatosan

követi, nemzetközi és hazai
tréningeken képezi magát.
Hitvallása: végletes és
szánalmas végeredményű
szépészeti beavatkozások
helyett válaszd inkább a profi
kozmetikai kezeléseket, tagadj
le jó néhány évet természetes
végeredménnyel!

Az ősz
beköszöntével
eljött a mi időnk,
hogy olyan
kezeléseket és
otthoni ápolási
termékeket
ajánljunk, amelyek
a nyáron
keletkezett
bőrproblémákat
hivatottak
megoldani.
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BEAUTY & CARE NEWS 1 DUPLA HATÁSÚ MULTI-ZÓNÁS KRÉM     
Maria Galland • Az új Lift’Expert sorozat N°650
Lift’ Expert Lisseur Rides Filler kisimítja a szem-, a
szájkörnyék és a homlok területén kialakult hangsúlyos
ráncokat, fiatalítja a duzzadt, karikás szemkörnyéket,
megoldást kínálva a bőröregedés jeleivel küzdő 40+-os
hölgyek számára. Hatóanyagai között megtaláljuk a
Shiitake-gombakivonatot, a mandulafehérjéből nyert
biopolymereket, emellett peptid bioaktív komplexet tar-
talmaz. Ennek a pillanatok alatt felszívódó, illatmentes,
selymes textúrájú krémnek a használatával a mély rán-
cok jelentősen csökkennek.
www.kalcsu.hu

2 KÍMÉLETES
TETOVÁLÁSELTÁVOLÍTÁS     

Remover • A CRC I-II Remover-rendszer gondosan
összeállított anyagai arra hivatottak, hogy úgy legyenek
eredményesek a tetováló pigmentek eltávolításában,
hogy közben ne okozzanak nagyfokú bőrirritációt, gyul-
ladást. A Remover I főbb összetevői a fitinsav és az am-
lakivonat, míg a Remover II főbb komponensei a
kókusz-, az olíva-, a jojoba- és a kenderolaj a bőr pH-
egyensújának visszaállításáért és a teljesen biztonsá-
gos kezelésért felelnek. Ehhez társul egy gondosan
kikísérletezett, kíméletes kezelési protokoll, amit az
eltávolító tanfolyamon sajátíthat el az érdeklődő.
www.siskaedina.hu

3 BŐRVÉDŐ ARCKEZELÉS
PROBIOTIKUMOKKAL      

Bielenda Professional • Az innovatív Microbiome Pro
Care készítménnyekkel egy harmonizáló és bőrvédő
arc-kezelést kínálhatunk vendégünknek, probiotikum-
okkal. Elősegíti a bőr mikrobiótáinak rekonstrukcióját,
nyugtatja és hidratálja a bőrt, erősíti a bőr természetes
barrier funkcióit. Kifejezetten ajánlott agresszív
kozmetikai kezelések utáni regeneráló kezelésként.
Megvédi a bőrt a külső károsító tényezőktől, és
helyreállítja annak egészséges ragyogását.
www.bielenda.hu

4 ÚJGENERÁCIÓS
HIDRATÁLÓ RENDSZER       

Alissa • Víz nélkül a bőrünk csak szenved, mely a rán-
cok idő előtti kialakulásához, a bőr megereszkedéséhez
és érzékenységéhez vezet. Az Aqua Sense termék-
család, melyet a legújabb tudományos kutatások
alapján fejlesztettek, biztosítja a bőr megfelelő
ápolását, kortól és évszaktól függetlenül, de különösen
a téli időszakban. A termékcsalád legfontosabb felada-
ta, hogy megőrizze a friss és fiatalos bőr látványát, és
lelassítsa a chrono-aging folyamatokat. Várjuk olyan
kozmetikusok és szalonok jelentkezését, akik szívesen
kipróbálnák és használnák az Alissa Beauté termékeit. 
www.alissa.hu

5 MEZOTERÁPIÁVAL AZ ÖREGEDÉS
ÉS A BŐRPROBLÉMÁK ELLEN      

Center Kft. • A svájci Suiselle kiváló minőségű Apriline
feltöltőanyagai rendkívül népszerűek Magyarországon.
Az orvosok azonban nemcsak a feltöltőanyagokat, de az
Apriline mezoterápiás termékeket is nagyon szeretik –
és ezek a hatóanyagok a kozmetikusok számára is
elérhetőek. Az Apriline Meso vadonatúj, hosszan tartó
hatású, orvosi minőségű mezoterápiás készítmény,
amely a Suiselle által szabadalmaztatott, innovatív
CHAC-technológiára épülve, látványos megoldást nyújt
az öregedés, a bőrproblémák és a hajas fejbőr keze-
lésére.
www.kozmetikaigep.hu
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HOL KEZDŐDIK A MINŐSÉG? MENNYI HAT? MENNYI AZ OPTIMÁLIS MENNYISÉG? Az internet
adta könnyű információelérés és a tudatosság trendjének köszönhetően a mai vendégek egyre

tájékozottabbak, és keresik a valóban működő, top hatóanyagokat tartalmazó termékeket.
Szakértőként nekünk is érdemes folyamatosan tanulni, tájékozódni és segíteni a vendégeket

a minőségi, hatóanyagban gazdag termékek megtalálásában. 

HATÓANYAG-KOZMETIKA

Hatóanyagtrendek a nagyvilágban – Hallgasd meg

Rácz Judit előadását október 27-én, szombaton

az Őszi Beauty szakkiállításon, a Lurdy Házban!
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minőségnek természetesen sok definíciója van,
és ahány vendég, annyi elvárás, de amire a szó hal-
latán talán a legtöbben gondolunk az az, hogy a
termék valóban hatásos legyen. A bőrproblémák

megoldására fókuszáló, magas hatóanyag-tartalmú ter-
mékeket szokás hatóanyag- vagy dermokozmetikumok-
nak is nevezni, az irányzat hazájában, az Amerikai Egyesült
Államokban pedig gyakran „cosmeceuticals”-ként emlege-
tik őket. 

Cosmeceutical
A cosmeceutical szó az angol kozmetikum (cosmetics) és
gyógyszer (pharmaceuticals) szavak ötvözetéből szárma-
zik, és állítólag dr. Albert Kligman, a műfaj egyik atyja találta
ki. Dr. Kligman amerikai bőrgyógyász úttörő volt a bőrgyó-
gyászat és a kozmetikumok valódi tudományos alapon tör-
ténő megközelítésében, és nevéhez több száz tudományos
kutatás fűződik.  
� Az 1960-as években kezdődő kutatásainak legfontosabb
eredménye, hogy James Fultonnal együtt rájöttek és bebizo-
nyították, hogy a tretinoin nevű A-vitamin-származék
rendkívül hatásos a pattanások és a ráncok kezelésében.
A hatóanyag 1971-ben a ma is kapható Retin-A termékben
jelent meg először, a tretinoin pedig a mai napig az egyetlen
gyógyszernek minősülő, vényköteles hatóanyag a Nap által
öregített bőr kezelésére. 
� A következő mérföldkő a hatóanyag-kozmetikumok vilá-
gában a 70-es és 80-as években jött, amikor is Dr. Eugene Van
Scott és Ruey Yu rájöttek arra, hogy a glikolsavnak rendkí-
vül sok pozitív hatása van a bőrre, és nemcsak azonnal si-
mábbá és üdébbé teszi a bőrfelszínt, de kellő mennyiségben
használva serkenti a bőr kollagéntermelését is. 1986-ban
szabadalmaztatták is találmányukat, ami 2009-ben járt le,
így a glikolsav azóta indulhatott világhódító útjára a profesz-
szionális kezelésekben és a gyengédebb otthoni termékek-
ben egyaránt. 
�A 80-as és 90-es évek meghatározó kutatója dr. Sheldon Pi-
nell volt, aki az antioxidánsokkal és különösen a C-vita-
minnal kapcsolatos kutatásaival lett híres. Ő jött rá arra,
hogy a tiszta C-vitamin antioxidáns hatása megtöbbszö-
rözhető, ha mellette E-vitamin és Ferulicsav is szerepel, és
ezt a bűvös hármast 1992-ben szabadalmaztatta is. 
� Az A-vitaminok családja, az AHA-félék és a C-vitamin-
származékok máig a legbizonyítottabb anti-aging összete-
vőknek számítanak, és szinte minden hatóanyag-kozmeti-
kumokat készítő márka kínálatában megtaláljuk őket vala-
milyen formában. 

A kevesebb néha több
A klinikailag bizonyított, top hatóanyagok használata a ha-
tásosság és a minőség egyik alapköve, de ugyanúgy, ahogy
főzni is lehet ugyanazokból az alapanyagokból jól és és rosz-
szul is, a részletek és a kozmetikum formulája is rengeteget
számít. 
� Az első dilemma az aktív összetevők mennyiségének a
kérdése. Bár az ember hajlamos egyszerűen azt hinni,
hogy a több az jobb, ez nem így van. Egyrészt ugyanúgy,
ahogy a gyógyszereknél is, a komoly hatás sokszor komoly
mellékhatásokkal jár együtt, a top hatóanyagok nagy meny-
nyiségben szintén hajlamosak irritálni. A tretinoin például
híres a hámlást és pirosságot okozó mellékhatásairól, és az
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egyik kutatásban az derült, ki, hogy
míg a 0,1% és 0,025% erősség anti-
aging hatása hasonló volt, a 0,1%-nál
a mellékhatások jóval erősebben je-
lentkeztek. Vagy egy másik példa:
a híres pattanás elleni hatóanyag, a
Benzoyl-peroxide, ami erősen szárít-
ja a bőrt, és egy kutatás szerint a
2,5% és az 5% ugyanúgy hatásos, de
az előbbi kevesebb mellékhatással
jár. 
� Természetesen a túl kevés ható-
anyag szintén nem jó, ráadásul
minden bőr egyéni, és a tolerancia-
küszöbök is széles skálán mozog-
nak. Ez az oka annak, hogy sok cég
az olyan szupersztár hatóanyagok-
ból, mint a retinol, hámlasztók vagy
C-vitamin több erősségben is készít
termékeket, hogy mindenki megta-
lálhassa a személy szerint neki ideá-
lis mennyiséget. Ha egy márka nyil-
vánosságra hozza a termékeiben a
pontos hatóanyag-tartalmat leg-
alább a fent említett összetevőknél,
az sokat segít a helyes választásban,

és pozitív jel a magas minőségre és
hatékonyságra. 

A vivőrendszerek szerepe
Természetesen a hatóanyag-meny-
nyiségen túl a formula egyéb rész-
letei is sokat számítanak. A kémiai
hámlasztó termékeknél például
rendkívül fontos a termék pH-érté-
ke, ami ugyanannyira tudja befo-
lyásolni az erősséget, mint maga a
savtartalom. Sok molekula, például a
már emlegetett C-vitamin és retinol
(A-vitamin) is rendkívül instabil, és
az, hogy a termék a kozmetikumokra
jellemző hosszú tárolás után, mire a
vásárló kezébe kerül még haté-
kony-e, a részleteken múlik. Az érzé-
keny hatóanyagok mikrokapszulázá-
sa és stabilizáló antioxidánsok hasz-
nálata mostanában bevett módsze-
rek a hatékonyság biztosítására. A
aktív összetevők megfelelő felszívó-
dása szintén kényes kérdés, amit
sokszor befolyásolnak a formulában
lévő, felszívódást segítő segédanya-

gok vagy vivőrendszerek. Az, hogy
mi az, ami nincs egy adott formulá-
ban, szintén számít, például az illat-
anyagok és illóolajok gyakori allergé-
nek, és a dermokozmetikumokban ti-
pikusan kevesebb vagy sokszor egyál-
talán nem szerepel belőlük.  
A vendég elvárása persze nem min-
dig a hatékonyság és a probléma-
megoldás, de ha az, ahhoz érdemes
ismernünk a top hatóanyagokat és
használni a tudományos gondosság-
gal megalkotott, hatóanyagban gaz-
dag dermokozmetikumokat. 

RÁCZ JUDIT
A Krémmánia, a Skinsmart és
a Geek&Gorgeous alapítója,
közel 10 éve a tudatos
bőrápolás és a klinikai
hatóanyagok elkötelezett híve
és kutatója. Mérnök
informatikusból lett beauty
geek, jelenleg kozmetikai
vegyész hallgató.

Mi micsoda, és mekkora mennyiségben javasolt használnunk?
HATÓANYAG KISOKOS

� Retinol (A-vitamin): A legbizonyítottabb
anti-aging hatóanyag rengeteg kutatással a
háta mögött. Erőssége a bőr saját kollagén-
termelésének serkentése, de hatásos pig-
mentfoltok és pattanások ellen is. Hátrá-
nya, hogy nagyobb mennyiségben irritációt
okozhat. Érdemes javasolni a vendégeknek
otthoni, hosszú távú használatra.
Javasolt mennyiség: 0,1%–1%-ig

� C-vitamin és származékai: A bőrben ta-
lálható legfontosabb vízben oldódó antioxi-
dáns, ami nemcsak a bőr UV-sugarak és
környezeti károk elleni védelmét erősíti, de
fontos szerepet játszik az egészséges kolla-
géntermelésben, és jelentős a pigmentfolt-
halványító hatása is. Hátránya, hogy a tiszta
C-vitamin rendkívül instabil, így jó pár – ke-
vésbé bizonyított, de ígéretes – származéka
is ismert. 
Javasolt mennyiség:
–    Tiszta C-vitamin (Ascorbic acid): 5–20%
–    Származékok (összetevő listán keres-

sük az „Ascorb” szót, pl. Ethyl Ascorbic
acid, Tetrahexyldecyl ascorbate, As-
corbyl glucoside): 1–20%

� Niacinamide (B3 vitamin): Igazi multi-
funkciós hatóanyag, ami serkenti a bőr saját
keramidtermelését és így erősíti a védőré-
teget, segít a pórusok méretének normali-
zálásában, a pattanások enyhítésében és
pigmentfolt-halványító hatása is ismert.
Szinte minden bőrtípuson pozitív hatása

van, de nagyobb mennyiségben különösen
javasolt a problémás bőr ápolására. 
Javasolt mennyiség: 2–10%

� AHA savak (Alpha Hydroxy Acids): A sok-
szor gyümölcssav néven is emlegetett ösz-
szetevő csoport legismertebb tulajdonsága,
hogy „leoldja” a felszínen lévő elhalt hám-
sejteket, és ezzel simábbá és üdébbé vará-
zsolja a bőrfelszínt. A sav fajtájától függően
számos más előnye is van: a glikolsav jól is-
mert anti-aging hatásáról, a tejsav az extra
hidratáló tulajdonságáról, a mandulasav
pedig az antibakteriális hatásával tűnik ki. 
Javasolt mennyiség: Tartós otthoni haszná-
latra 5–15%, kúraszerűen, professzionális
kezelésekhez 20–70%

� BHA sav (Beta Hydroxy Acid): A szalicil-
sav szinonímájaként használt BHA olajban
oldódó, így a pórusokba jutva hámlasztó tu-
lajdonsága elsősorban a pórusok falán ér-
vényesül. A tág pórusos, mitesszeres, prob-
lémás bőr egyik legfontosabb hatóanyaga,
gyulladáscsökkentő hatása révén pedig az
érzékeny bőrre is jó választás.
Javasolt mennyiség: Tartós otthoni haszná-
latra 0,5–2%-ig, professzionális kezelése-
ken 20–30%-ig

� Azelainsav: 3 az 1-ben, klinikailag bizo-
nyított hatóanyag a pattanásos, rosaceás és
pigmentfoltos bőr kezelésére. Ideális ható-
anyag a rosacea aknéval együtt járó formá-
ja, az Acne rosacea kezelésére és a pattaná-

sos bőrtípusokra, különösen, ha az utána
maradó pigmentfoltok is gondot jelentenek.  
Javasolt mennyiség: 10% a szabadon kap-
ható készítményekben, 15–20% a vényköte-
les termékekben.

� Peptidek: A fehérjék építőkövéből, az
aminosavakból álló kisebb láncolatok, amik
mostanában feltörekvő és nagyon változa-
tos hatóanyagcsoportot adnak. Az egyik leg-
ismertebb a Matrixyl peptide duó (összetevő
listán Palmitoyl Tetrapeptide-7 és Palmitoyl
Tripeptide-1), aminek anti-aging és kolla-
géntermelést serkentő hatása van. Ideális
érzékenyebb bőrtípusok anti-aging ápolá-
sára is.
Javasolt mennyiség: Vannak kivételek, de a
legtöbb peptid nagyon alacsony koncentrá-
cióban használt  (<0,1%).  A termékeken lát-
ható nagy számok (például 5% Matrixyl) a
teljes technológiára vonatkoznak, és nem a
peptidek tiszta mennyiségét mutatják. 

� Fényvédők: Az egyik legtöbbet kutatott és
legjobban szabályozott kozmetikai termék-
kategória, ahol az SPF-értéket minden
esetben a kész terméken mérik meg. Az UV-
sugárzás hosszú távon rendkívül káros és
öregítő a bőrnek, javasoljuk a vendégeknek,
hogy használjanak minden reggel fényvédős
krémet, még télen is. 
Javasolt mennyiség: Itt az SPF-értéket ér-
demes megnézni, ami legyen min. 30, és ke-
ressük a bekeretezett UVA jelet is a dobo-
zon, a széles spektrumú védelemért. 
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ÚJ HOLT-TENGERI KOZMETIKAI TERMÉKCSALÁD A MAGYAR PIACON – A Holt-tenger Földünk
legnagyobb természetes „gyógyfürdője”, melyet már az ókorban is használtak terápiás céllal.
A Sea of SPA márka szépítő és gyógyító hatású termékei mostantól hazánkban is elérhetőek. 

Holt-tenger gazdag ásvá-
nyi sókban és fekete iszap-
ban, melyek 27-féle ásvá-
nyi anyagot tartalmaznak.

Kémiai összetétele egyedülálló, és

teljesen eltér a többi tengertől vagy
óceántól. A partvidéket durva só és
fekete iszap vonja be. Aki a sós víz-
ben megmártózik, az újjászületve
és megfiatalodva lép ki belőle. Ez a

Holt-tenger összetételének köszön-
hető: az átlagos tengervíz 3%-os só-
tartalmával összehasonlítva a Holt-
tenger vize 32% sót tartalmaz magas
ásványi anyag (magnézium, bróm,

A

AZ IFJÚSÁG
SÓS ELIXÍRJE



2018/10   www.beauty-forum.hu 29

kalcium, szilícium, nátrium és káli-
um) koncentrációval.
A Holt-tenger vizével való érintke-
zés kifejezetten ajánlott a bőr táplá-
lására, a vérkeringés javítására és az
idegek nyugtatására. A Holt-tengeri
fekete iszap terápiás használata
évezredek óta ismert. Ásványokban
gazdag, puhítja és táplálja a bőrt, el-
nyeli a mérgező anyagokat, serkenti
a gyulladáscsökkentő anyagok és az
antioxidánsok kiválasztását, meg-
újítja a bőrsejteket, erősíti a haj-
hagymákat.

A cég
A Sea of Spa Labs Ltd. kozmetikai
vállalatot több mint 20 évvel ezelőtt
alapította Hanan Glam, az izraeli
Aradban. A céget, amely híres a ma-
gas minőség iránti kompromisz-
szummentes elkötelezettségéről, a
kozmetikai iparág egyik vezető fej-
lesztőjeként tartják számon. Termé-
keiket szerte a világon több mint 60
országban forgalmazzák. 
A laboratóriumi kutatásokon és a
legújabb biotechnológiai megoldá-
sokon alapuló Holt-tengeri kozme-
tikumok olyan bőrbetegségek keze-
lésében is hatékonyak, mint pl. a
pikkelysömör és a seborrheás ekcé-
ma.

Bio Spa termékcsalád
A Sea of Spa kínálati palettájáról
most a Bio Spa termékcsaládot mu-
tatjuk be közelebbről. A termékcsa-
lád különleges megoldást nyújt az
arc és a test ápolására. A termékek a
tengervízen és iszapon kívül az aláb-
bi összetevőket tartalmazzák:
�  Dunaliella-alga: a Holt-tenger

mélyén élő egyetlen algafaj igen
nagy mennyiségben tartalmazza
a létfontosságú ásványi anyago-
kat. A termékekben megtalálható
algakivonat késlelteti a bőr örege-
dését és megtisztítja a bőrt a sza-
badgyököktől.

�  Homoktövisolaj: magas A-, C- és
E-vitamin-tartalmának köszön-
hetően intenzíven táplálja a bőrt.

Erős antioxidáns és gyulladás-
csökkentő hatása van, ami segít
helyreállítani és megújítani a ká-
rosodott bőrt.

�  Olívaolaj: A-, D- és K-vitamint tar-
talmaz, melyek megvédik a sejte-
ket az öregedés és az oxidatív
stressz hatásaitól. Az olaj hatéko-
nyan képes kezelni a száraz, élet-
telen bőrt, fiatal, rugalmas és
ragyogó megjelenést kölcsönöz
neki.

�  Répaolaj: B-, C-, D-, E- és K-vita-
minban gazdag. Elősegíti az új sej-
tek képződését és a szövetek
megújítását. Különösen a száraz,
élettelen bőr számára nyújt elő-
nyöket.

�  Gabonacsíra-olaj: E-vitaminban
gazdag, ami lelassítja a bőr örege-
dését, megnyugtatja és rugalmas-
sá teszi a bőrt.

�  Avokádóolaj: sok E-vitamint és
olajsavat tartalmaz, megpuhítja a
száraz, töredezett bőrt.

�  Aloe vera: gyulladáscsökkentő,
antibakteriális, antivirális és anti-
fungális hatása van. Számos vita-
mint, ásványi anyagot, aminosa-
vat és enzimet tartalmaz. A sejtek
megújítása és a bőr nedvességtar-
talmának, rugalmasságának és
lágyságának megőrzése tekinte-
tében tölt be fontos szerepet.

�  Gránátalma: B5-, C-, E- és K-vita-
minban gazdag. Kiemelkedően
magas antioxidáns hatással ren-
delkezik, megakadályozza a sza-
badgyökök kialakulását. Ragyogó
és élettel teli megjelenést kölcsö-
nöz a bőrnek.

�  Sheavaj: rendkívül hosszan tartó-
an fokozza a bőr nedvességtartal-
mát. Hatására a bőr rugalmassá
és lággyá válik, és gyorsabban re-
negerálódik a sérüléseket köve-
tően.

AZ EGYIK KEDVENC 
Firming Face Serum
– minden bőrtípusra 
Nyugtató, gyulladáscsökkentő, antibakteriális,
méregtelenítő és antioxidáns hatású, nagyon jó
hidratáló, erősíti  a bőr természetes
nedvességmegtartó képességét, ráncfeltöltő,
késlelteti a bőr öregedését. A bőrfelszín puhábbnak,
simábbnak és teltebbnek tűnik. Regenerálja
a bőrszövetet, ösztönzi a sejtek újraképződését, javítja
a bőr elasztikusságát. A fakó bőrre élénkítő hatású.
Elősegíti a bőr regenerációs és anyagcsere-
folyamatait, serkenti a kollagénképződést.
Főbb hatóanyagai: Aloe vera, varázsmogyoróvíz,
hyaluronsav, A-itamin, Dunaliella salina mikroalga-
kivonat, Holt-tengeri só. Közülük a varázsmogyoróvíz
és az A-vitamin egyedülállóan hatékony szerepet
tölt be a bőr szerkezetének javításában.

Sea of Spa
Tel.: +36 30/699 2277
e-mail: info@seaofspa.hu
web: www.seaofspa.hu
FB: fb.com/seaofspahu
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SZŐRTELENÍT, RÁNCTALANÍT ÉS AKNÉT KEZEL –  A háromfunkciós fényterápiás kezelés
az arcon, a nyakon, a dekoltázson és a test egész felületén alkalmazható.
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DEESS IPL Beauty Device
fényterápiás kezelés egy
nagy energiasűrűségű, rit-
mikus villanásokban mű-

ködő, nem koherens fényű besugár-
zás. A cserélhető kezelőfejkészlet
széles körű alkalmazási lehetőséget
biztosít a szakember számára. A ke-
zelés nagy előnye, hogy a berende-
zéshez illeszthető lámpafejek sze-
lektíven dolgoznak, és a képződő hő-
energia a környező sejteket nem
roncsolja. Az IPL (intenzív pulzáló
fény)-kezelés, egy szelektív fototer-
molízis. A villanó fényenergia-cso-
magok (fotonok) a bőr meghatáro-
zott rétegeit és sejtjeit érve, azonnali
tartós változást idéznek elő. 

Milyen testtájakon
alkalmazható?
Az arcon, a nyakon, a dekoltázson és
a test egész felületén alkalmazható.

A kezelés nagy előnye, hogy csak
enyhe meleg érzettel jár. A kezelés
után a bőr enyhén érzékenyé válik,
ezért a bőrtípusnak megfelelő Lady
Stella Professzionális arc- és testke-
zelő kozmetikumokkal (a  Lady Stel-
la Csipkebogyó antioxidáns gyantá-
zás utáni nyugtató balzsam, Lady
Stella Ichtioline ichtiolos gyulladás-
csökkentő zselépakolás és Golden
Green Csipkebogyó nyugtató rugal-
masító habkrémmel) kell a kúrákat
és a rendszeres otthoni bőrápolást,
valamint a fényvédelmet elvégezni.
A kezelés mellékhatásai nem ismer-
tek, de jelentkezhet átmeneti, enyhe
bőrpír vagy égő érzés, ami a megfele-
lő Lady Stella kozmetikumok hatásá-
ra, egy-két órán belül elmúlik. A leg-
jobb eredményt, kúraszerű alkalma-
zással érhetjük el, amelyek 6-8 alka-
lomból, heti 1-2 kezelésből állnak.
A kezelés megkezdése előtt egy nap-
pal bőrérzékenységi próbát kell

végezni. Ha 24 óra elteltével nem je-
lentkezett semmilyen abnormális je-
lenség, belevághatunk a kezelőkúrába. 

DEESS IPL Beauty Device
új fejlesztésű készülék
kezelőfejei
� Ráctalanító SR-kezelőfej: érdes,
öregedő, fakó, tág pórusú, ráncos, ru-
galmasságát és fényét vesztett bőrre
javasolt az alkalmazása.
A fotorejuvenációs SR-kezelőfej fé-
nye a hámréteg szaporodásra képes
sejtjeiben (bazálikumban) és az irha-
rétegben fejti ki hatását. A fotoncso-
magok az irha különböző rétegeibe
eljutva, az itt található kollagén- és
elasztinrostokat megújítva, fokoz-
zák a bőr vízmegkötő képességét,
visszaadják a kötőszövet rugal-
masságát. A kezelőfény jótékonyan
befolyásolja a bőr hajszálér- és pig-
mentációs állapotát, a kezelés hatá-
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sára a bőrvörösség és az öregségi
folttünetek fokozatosan enyhül-
nek.
� Acne tisztító AC-kezelőfej: patta-
násos, zsíros, varratos bőrre, dudo-
rokkal és cisztás, gyulladt aknéval
terhelt bőrre.
Az AC-kezelőfej fénye a hám–irha
határáig terjedő, szőrtüsző–faggyú
mirigy (polisebaceous egység) mély-
ségében fejti ki a hatását.
� A szőrtelenítő SHR kicsi kezelőfej
az arcszőrzet kezelésére, az arc- és
a bajuszszőrzet kezelésére alkal-
mas.
� A szőrtelenítő HR nagy kezelőfej
a test (láb, kar, hónalj, bikini vonal)
erősebb szőrzetének kezelésére
használható.

Kezeléstípusok
► A fotorejuvenációs kezelést a
DEESS IPL Beauty Device SR-bőrfia-
talító kezelőfej használatával és a

Lady Stella professzionális bőrápoló
kozmetikumokkal végezzük.
Bőrtípus/bőrállapot-meghatározás:
rugalmasságát és fényét vesztett,
mélyrétegi zsír- és vízhiányos bőrre
javasoljuk.
Várható eredmények: a bőr szerke-
zetében, rugalmasságában, tapintá-
sában, feszességében, hatóanyag-
felszívó képességében állandó és
visszafordíthatatlan (irreverzibilis)
változások mennek végbe. A kialakí-
tott állapot megőrzését a Lady Stella
Lift Active Botox hatású ráncmély-
ségcsökkentő kozmetikumok hasz-
nálata, illetve a Golden Green Nature
Kollagén elixír biztosítja. 
► Acnetisztító kezelés a DEESS IPL
Beauty Device készülék AC-kezelő-
fejével és a Lady Stella professzioná-
lis bőrápoló kozmetikumokkal vé-
gezzük. 
Bőrtípus/bőrállapot-meghatározás:
pattanásos, zsíros, varratos, cisztás,

gyulladt aknéval
terhelt bőrre ja-
vasolt.
Várható eredmé-
nyek: a kúrasze-
rű kezelés során
a gyulladt terüle-
tek gyógyulni
kezdenek, és a mi-
tesszerek köny-
nyedén eltávolít-
hatókká válnak.
A pórusok szű-
külnek, a faggyú
mennyisége és
összetétele a nor-
mális mérték felé
mozdul el, a bőr-
funkciók norma-
lizálódnak. A kí-
vánt bőrállapot

megtartását a havi rendszerességgel
végzett Lady Stella professzionális
Derm Touch kozmetikumokkal vég-
zett, mitesszer- és bőreltávolító, tisz-
tító kezelések, valamint a Golden
Green Derm Touch-csal rendszere-
sen végzett, otthoni bőrápolás bizto-
sítják.
► Tartós szőrtelenítő (epiláló) keze-
lés a DEESS IPL Beauty Device SHR
kicsi (az arcra) és a HR nagy (a testre)
kezelőfejjel végezzük.
Az eredményes arc- vagy testszőrte-
lenítő kezeléshez az alábbiakat fon-
tos betartani:
� A testszőrzet eltávolítása, azaz
a kezelőkúra megkezdése előtt egy
héttel testpeelingezéssel elő kell ké-
szíteni a bőrt, akár komplett kozme-
tikai testpeelingező kezelés is aján-
lott. Az arcszőrzet kezelésénél finom
szemcséjű, mechanikai peelinget
vagy gépi peelingező eljárásokat, pl.
kozmetikai frimátort vagy hidroab-
ráziót alkalmazzunk.
� A kezelés után a kezelt bőrterület
nyugtatására, táplálására a Lady
Stella Csipkebogyó antioxidáns
nyugtató gélt alkalmazzuk.

BAGÓNÉ HORVÁTH KATALIN
Diplomás szakoktató,
a STELLA kozmetikai
oktatásvezetője

A megereszkedésre hajlamos tesztrészek rejuvenáló

szalonkezeléséről tudj meg többet Bagóné Horváth Katalin

előadásából, az Őszi Beauty szakkiállításon, a Lurdy Házban:

október 27. szombat, 11.30

A háromfunkciós DEESS IPL Beauty Device fényterápiás készülék
különböző kezelőfejei
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A LEGMODERNEBB ARCKEZELŐ TECHNOLÓGIÁK EGYETLEN KÉSZÜLÉKBEN – Képzelje el,
milyen jó lenne, ha létezne egy arckezelő gép, amely a technológiák olyan széles tárházát nyújtja,

hogy egyetlen készülékkel teljes körű bőrápolást végezhetne vendégein!
Ez ma már nem csak álom.

Komplex
elektrokozmetikai arckezelés
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SmartLine bőrápoló rend-
szerrel, az EunSung fej-
lesztő mérnökeinek jóvol-
tából, a bőrtisztítástól

kezdve a hatóanyag-bevitelen ke-
resztül a bőrfiatalításig, minden gé-
pi kezelést elvégezhet, amelyre a
vendégei csak igényt tarthatnak.
Az alábbiakban egy teljes kezelésen
keresztül bemutatjuk az EunSung

SmartLine 7 kezelőfeje által nyújtott
legmodernebb arckezelő technológiá-
kat – nézze meg, mire képes ez a fan-
tasztikus készülék! Már egy kezelés
után is látszik az eredmény: az arc
megemelkedik, az arcbőr feszesebb
lesz, és a ráncok mélysége is csökken. 
Az EunSung gépekkel végzett keze-
lések a ClinicCare professzionális
kozmetikumokkal együtt nagyon jó

eredményeket biztosítanak, ezért
természetesen ehhez a kezeléshez
is ezeket a termékeket választottuk.A

BARACSI HAJNALKA
Bemutató kozmetikus,
a Center Kft.
terméktanácsadója

A kezelést az arcbőr letisztításával kezdjük,
amelyhez tökéletes választás a ClinicCare
Habzó Tisztító Koncentrátuma, amelyet, ha
a vendég erősen sminkelt, kiegészíthetünk
a ClinicCare Ajak és Szemkörnyék
sminklemosóval. A letisztítást az arcbőr
pH-értékének visszaállítása érdekében
ClinicCare Hialuronos Hidratáló Tonikkal
zárjuk.

1
A hydroabráziós kezelés során ultrahang
segítségével távolítjuk el az elhalt
hámsejteket. Ez egy rendkívül kíméletes
eljárás, amely a legérzékenyebb bőrnél is
használható. A spatula kialakítású
hydroabráziós kezelőfej előtt ecsettel vizet
viszünk fel az arcbőrre. A többfunkciós
kezelőfejet egy másik program választásával
hatóanyag-bevitelre is alkalmazhatjuk.

2
Masszázzsal folytatjuk a kezelést, amelyhez
a ClinicCare 2 az 1-ben Masszázs Krémet
használjuk.

3
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Az elektroporáció a leghatékonyabb non-
invazív gépi hatóanyag-beviteli eljárás.
Megnyitjuk az aquaporin csatornákat
(ez átmeneti állapot), amelyeken keresztül
a hatóanyagot a bőr mélyebb rétegeibe
tudjuk bejuttatni. Ehhez a kezeléshez
kizárólag analitikai tisztaságú ampullát lehet
használni, ez esetben a ClinicCare EGF
Tight Bőrfiatalító, Ránctalanító koktélt
választottuk.

4
A dual-lifting az iontoforézis legújabb
generációja, amelynek használata közben
nincs kellemetlen kezelésérzet. Nemcsak
hatóanyag-bevitelre, de az arc izomzatának
tornáztatására is alkalmas. Az Y-alakú
kezelőfej egyik ága negatív, a másik pozitív
pólusú, ellenelektróda pedig nincs hozzá,
mert az áram a két kezelőfej vége között
halad.

5
A Cryo-technológia nyugtató, hűsítő hatását
alkalmazva hatóanyagcsapdát képzünk
azáltal, hogy a pórusokat összehúzzuk, és
a bőr mélyébe juttatott hatóanyagokat benn-
tartjuk. Ez a technológia az anti-aging
kezelések egyik legrégebbi, de máig is
hatékony eszköze. Használatát követően
az erek ismét kitágulnak (reaktív hiperémia),
a keringés fokozódik, ezáltal úgynevezett
„értornáztatás” jön létre.

6
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A kezelés hatásának fokozása érdekében
ClinicCare fátyolmaszkot helyezünk
az arcra. A maszk csomagolásában olyan
mennyiségű hatóanyag található, hogy
közben ultrahanggal, iontoforézissel vagy
kézi masszázzsal nyak-dekoltázs kezelést is
végezhetünk. 

7

Az iontoforézis kezelőfejet vízbázisú
anyagokkal a hidratáltság fokozására
használhatjuk. Olyan kezelésekhez ajánljuk,
ahol a bőr típusa miatt olajos hatóanyagokat
nem célszerű alkalmazni.

A fátyolmaszk levétele után elég az esetleg
a bőrön maradt krémet bemasszírozni,
ezzel tökéletesen zárhatjuk le a kezelést,
amelyet csak ClinicCare Ajak- és
Szemkörnyék-ápolóval egészítünk ki.

8
A SmartLine tartalmaz egy ultrahangos
kezelőfejet is, amely a gépi hatóanyag-
bevitel legnépszerűbb módszere.
Amennyiben csak kontakt anyagot
használunk, mikromasszázst végezhetünk
vele. 

ELŐTTE UTÁNA

E/A4 stand
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MIÉRT FONTOS, HOGY FOGLALKOZZUNK AZ ÁSVÁNYI ELEMEKKEL A BŐR VONATKOZÁSÁBAN?
A bőr oldott állapotban ásványi elemeket is felvesz, akár káros anyagok is bejuthatnak

a szervezetbe. A bőrre kent anyagok akár 60 százaléka is képes a bőrön keresztül átjutni.
Mi a helyzet ezen a téren a gyógynövények esetében?

Gyógynövények
A KOZMETIKÁBAN

gyógynövények kozmeti-
kai alkalmazását az utóbbi
években egyre több tudós
is kutatási témának vá-

lasztotta. A kozmetikusok a növényi
kivonatok külsődleges alkalmazásá-
ról a tudomány által is igazolt, egyre
megbízhatóbb ismeretek birtokába
juthatnak. Ma már elismert tény,
hogy a gyógynövények bizonyos
hatóanyagai a bőr rétegein keresz-

tül a bőr sejtjeibe is bejutnak és
hatnak annak anyagcseréjére, elő-
segítve normális működését. Ebből
természetszerűen az is következik,
hogy nem mindegy, milyen növé-
nyekből készülnek a kozmetikában
is használható kivonatok. Az alábbi-
akban Dr. Szentmihályi Klára, az
MTA Természettudományi Kutató-
központ Anyag- és Környezetkémiai
Intézetének kutatója, a Semmelweis

Egyetem Gyógyszerésztudományi
Kar társult oktatója segítségével in-
formálódunk erről a kérdéskörről.

Ön „Fémionok a növényekben, hatá-
saik in vitro” c. tanulmányában azt ír-
ta, hogy a drogok (gyógynövények)
elemtartalmának meghatározása
fontos a tisztaság megállapítása cél-
jából. Gondolom, ez azt jelenti, hogy
ne tartalmazzanak toxikus elemeket.

A
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De egyáltalán milyen anyagok számí-
tanak toxikusnak?
A szervezet és természetesen a bőr
egészségéhez megfelelő mennyi-
ségben ásványi elemekre van szük-
ségünk. Az ásványi sók erősítik a
csontokat, a fogakat és a bőrt, kar-
bantartják immunrendszerünket, s
a vitaminok működéséhez is nélkü-
lözhetetlenek. Életfolyamatainkat
enzimek irányítják, és szinte nincs
olyan enzim, amelynek működésé-
hez ne lenne szükség valamilyen
fémion aktív részvételére.
Az emberi testben 81 elem mutatha-
tó ki. Ezek között vannak létfontos-
ságú (esszenciális), valamint feltéte-
les létfontosságú makro- és nyom-
elemek. A makroelemekre nagy
mennyiségben van szükségünk, a
nyomelemekre jóval kisebb mennyi-
ségben. Ezeken kívül még 49 általá-
nosan előforduló nem létfontosságú
elem található az ember szervezeté-
ben. Az esszenciális elem fogalma
azt jelenti, hogy az élőlény nem tud
fejlődni az adott elem hiánya ese-
tén, mivel annak valamilyen szerepe
van az anyagcsere-folyamatokban,
ezért mással nem helyettesíthető.
Szervezetünk ezek egyikét sem tud-
ja előállítani, ezért ezeket be kell jut-
tatni oda. Az életfolyamatokban va-
lamennyi, a Földön természetsze-
rűen jelen lévő elemnek szerepe le-
het. Érdekes módon még a közismer-
ten toxikusnak tartott ólomról is ki-
derült, hogy nagyon parányi mérték-
ben és igen szűk határok között, de
részlegesen létfontosságú elem le-
het.

Mit jelent akkor a szennyezettség és
milyen negatív hatással járhat?
A mérgezést, vagyis a toxikusság
fogalmát mindig össze kell kötni a
dózis fogalmával. Már a XVI. század-
ban Paracelsus megmondta, hogy
egyedül a dózis szabja meg, hogy va-
lami méreg-e vagy sem.
A növényi drogok elemtartalmának
legfontosabb értékelési szempont-
ja, hogy felhalmoz-e (akkumulál-e)
a növény valamilyen elemet, tartal-
maz-e toxikus elemet a megenge-
dettnél nagyobb koncentrációban.
Vizsgálataink alapján úgy látjuk,
hogy az alumínium (Al), a króm (Cr),
a vas (Fe) és a titán (Ti) megengedhe-
tő együttes koncentrációját szabá-
lyozni kellene, és határértéket kelle-
ne megállapítani a nikkel (Ni) eseté-
ben is.

Mi történik, ha ez a szabályozás nem
történik meg?
Igazából nem sok minden, folytató-
dik az, ami most van. Tehát nem tud-
juk, hogy a növény savas vagy szeny-
nyezett területről származik-e.

Minek tudható be ezeknek az elemek-
nek a növényekben való felhalmozó-
dása?
A növény elemtartalma számos té-
nyezőtől függ: a növény fajtája, a ta-
laj makro- és mikroelem-ellátottsá-
ga, a termesztési körülmények, az
éghajlat, valamennyi befolyásoló té-
nyező. Egyes mezőgazdasági mun-
kafolyamatok, például több éves
műtrágyázás, vagy a savas eső hatá-
sára a talaj savasabbá válik, ami által

azok a fémek, amelyek kötve vannak
a talajban és semmi gondot nem
okoznak, kioldódhatnak és bekerül-
hetnek a növénybe. Ezenkívül az ipa-
ri üzemek környezetében számos
szennyező elem halmozódott fel,
melyek szintén eltolhatják a talaj
pH-ját savas irányba, bár napjaink-
ban egyre jobban figyelnek arra,
hogy ne terheljék a környezetet.

Milyen hatásai lehetnek az egyes ele-
mek felszaporodásának? 
Egy-egy elem egyoldalú akkumulá-
ciója akadályozhatja, hogy a gyökér
felszívjon más esszenciális eleme-
ket, szabad oxigéngyököket generál-
hat, hátrányosan tud hatni a növény
antioxidáns aktivitására. A klorofill
bioszintézis kezdeti szakaszában
például károsodhat a növények fi-
nomszerkezete. A bőr érzékenység-
gel, allergiával válaszolhat rájuk.
A makroelemek közül orálisan első-
sorban a nátrium (Na) okozhat gon-
dot. Az ásványvizeknél is érdemes
erre figyelemmel lenni. Na-felhal-
mozódás esetén – az elemek köl-
csönhatásai közötti kapcsolat – elto-
lódik az ideális nátrium és kálium
arány, s ez károsan hat a szervezet-
ben lejátszódó folyamatokra.  A ne-
hézfémfelesleg pedig nemcsak a nö-
vények életműködésére hat gátlóan,
de számos egészségügyi és bőr-
problémáért is felelőssé tehető.
Az egyes élelmiszerekben, kozmeti-
kumokban lévő ásványi anyagok
mennyisége tehát attól függ, hogy
mennyit tartalmazott belőlük a ta-
laj, ahol a növény élt. A kozmetiká-

E/C2 stand
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ban alkalmazott növényi kivonatok
oldott formában azokat a fémiono-
kat tartalmazzák, amelyek az adott
növényekben benne vannak.
Az ionos formában bőrön keresztül
nagyobb mennyiségben bevitt fém
problémás lehet, mert az anyag átdif-
fundálhat mindenen, és a sejten be-
lül eltolódnak az ideális arányok. A
bőrön való átjutást számos tényező
befolyásolja, mint pl. az idő is, és bár
a vízoldékony molekulák és ionok
penetrációja jelentősen kisebb, még-
is elég könnyen átjuthatnak a fémio-
nok a lipid kettős rétegben elhelyez-
kedő hidrofil mátrixon, a szőrtüsző-
kön és verejtékmirigyeken keresztül.

Fogalmazhatunk úgy, hogy a forga-
lomba kerülő gyógynövényekkel, illet-
ve kivonataikkal nincs minden rend-
ben?
Ha egy gyógynövény, illetve kivo-
nata minősített, bevizsgált drog-
ként kerül a kozmetikumba, keres-
kedelmi forgalomba, akkor (elvben)
nem lehet problémás a gyógynö-
vény, illetve a kivonatainak a minő-
sége.

Az öko/biogazdálkodásból származó
növények esetében nem használnak
műtrágyát és szintetikus növényvédő
szereket, vagyis kevésbé kell a talaj el-
savasodásától tartani. Ez ugye akkor
azt jelenti, hogy a biokozmetikumok-
ban felhasznált növényi kivonatok
esetében toxikus elemektől igazán
nem kell tartani. Roszik Péter, a Bio-
kontroll Kft. vezetője független kuta-
tások jelentései alapján állítja, hogy a
biogazdálkodásból származó növé-
nyeket ezenkívül még magasabb ás-
ványianyag- és vitamintartalom és
több biológiailag aktív anyag jelenléte
is jellemzi.
Világszerte vita folyik arról, hogy
mi legyen a „natúr”, a „bio” kifeje-
zés valódi értelme, tartalma, és mi-
kor lehet használni, illetve ráírni
egy-egy termékre. Az EU-s jogalko-
tók egyelőre nem tudnak megegyez-
ni, bár vannak már ezekre a fogal-
makra definíciók, jelölések, intéz-
mények az ellenőrzésre és tanúsít-
ványok kiadására. Az utóbbi időben
minden bizonnyal nem véletlenül
nőtt meg a természetes anyagok
iránti igény. A gyógynövényekkel –

több növény kivonatainak kombiná-
ciójával – gyulladáscsökkentő, fer-
tőtlenítő, sejtanyagcserét fokozó, re-
generáló és védő hatást lehet elérni. 

Milyen módon befolyásolhatják a ki-
vonási módok a kivonatok elemtartal-
mát? 
Számos növény és növényi kivonat
hatóanyagait vizsgáltuk (például
szalmagyopár, csipkebogyó, köviró-
zsa, zsurlófű, zsályalevél), és azt ta-
láltuk, hogy a különböző termelőhe-
lyekről származó, eltérő környezeti
és klimatikus viszonyok mellett ter-
mesztett növények elemtartalma je-
lentősen eltérhet egymástól. A kivo-
natok elemtartalma azonban nem
csak a növénynek az elemtartalmá-
tól függ, a kivonatkészítés módja,
az oldószer minősége, az idő, a hő-
mérséklet is meghatározó a minő-
ség szempontjából. A vizes és alko-
holos kivonatok elemtartalmai is
különböznek. A különböző eljárá-
sokkal előállított kivonatok elemtar-
talmait tanulmányozva azt kaptuk,
hogy ezek szignifikáns mértékben
eltérőek. Kozmetikai szempontból
érdekes lehet, hogy a flavonoidokat
is tartalmazó illóolajos növények-
ből kivonatot készítve legtöbbször
azon növények forrázata adta a leg-
nagyobb hatóanyag-tartalmú kivo-
natot, amelynek az ásványielem-
tartalma is kedvező.

Említett tanulmányában egyrészt be-
számol róla, hogy az új kivonási mó-
dok lényegesen gazdaságosabbak,
mint a hagyományos sajtolás, ugyan-
akkor a csipkebogyó olaj esetében azt
is megjegyzi, hogy az így kivont olaj-
ban jelentősebb mennyiségű vas mu-
tatható ki, ami pedig nem kedvező.
Akkor most mi a helyzet? A kozmeti-
kában fontosak a zsíros olajok. 
Az új kivonási technikákkal – mint
a szuperkritikus fluidextrakció, az
ultrahangos, a mikrohullámú kivo-
nás – kis olajtartalmú növényi ré-
szekből különleges összetételű olaj
nyerhető gazdaságosabban. (Itt iga-
zából nem a gazdaságosság, ami szá-
mit vagy érdekes, hanem az, illetve
az az új, hogy eddig az ilyen anyago-
kat hulladékként kezelték, kidobták,
vagy trágyaként használták, és most
az új eljárásokkal értékes ható-
anyag-tartalmú olajok nyerhetők be-
lőlük.) Az, hogy a csipkebogyó-mag-
olaj esetén nagyobb mennyiségű vas
volt kimutatható, az csak annyiban
kedvezőtlen, hogy ez az olaj nehe-
zebben lesz eltartható, mint az, amit
sajtolással nyertek. Egészségügyi
kockázatot azonban nem jelent.
A vas esszenciális elem és a növényi
olajban nagyon kis mennyiségben
van jelen.   

Miért fontos, hogy foglalkozzunk az ás-
ványi elemekkel a bőr vonatkozásában?
A bőr nem tökéletesen zárt, szelek-
tív módon, oldott állapotban, ásvá-
nyi elemeket is felvesz. A bőrön ke-
resztül káros anyagok is bejuthatnak
a szervezetbe. A bőrre kent anyagok
akár 60 százaléka is képes a bőrön
keresztül átjutni, míg ez az érték
orális bevitel esetén kb. 5–20 száza-
lék. De természetesen ez is sok min-
dentől függ, pl. az anyag minőségé-
től (milyen fém, milyen vegyület for-
mában van jelen, mennyisége, old-
hatósága), a szervezet fémelem-
ellátottságától stb.  

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.

A flavonoidokat is
tartalmazó illóolajos
növényekből
kivonatot készítve
legtöbbször azon
növények forrázata
adta a legnagyobb
hatóanyag-tartalmú
kivonatot,
amelyeknek
az ásványielem-
tartalma is kedvező.
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bőrtípus optimális táplálá-
sához gondosan összevá-
logatott hatóanyagokkal
készített professzionális

luxus termékcsalád, az EVERYOUNG
PROFESSIONAL Organic Skin Care
biokozmetikumok, a BDIH/IONC
által tanúsítottan, a COSMOS
STANDARD szerint megkövetelt
módon mentes:
•   Ásványi olajoktól és viaszoktól,

valamint azok származékaitól.
•   GMO-eredetű összetevőktől.
•   SLS-től és SLES-től.
•   Propilén-glikoltól, butilén-glikol-

tól.
•   Szintetikus fényvédőktől.
•   Radioaktív/ionizáló besugárzás-

tól.
•   Szintetikus kelátképzőktől.
•   BHT, BHA szintetikus antioxidán-

soktól.
•   Szintetikus illatanyagoktól és szí-

nezékektől.
•   Szintetikus molekulaszerkeze-

tű konzerváló anyagoktól: pl.

parabénektől, izo-tiazolin-szár-
mazékoktól.

•   A termékek állati eredetű össze-
tevőt nem tartalmaznak.

A kezelés főbb előnyei
Dermatológiailag tesztelt termé-
kekkel a bőrgyógyászok által is biz-
tonságosabb használatúnak tekint-
hető kozmetikumok segítségével
dolgozhatunk a kozmetikában, így
az érzékeny bőr ápolására is szolgál-
nak az EVERYOUNG PROFESSIONAL
Organic Skin Care biokozmetikai
tisztaságú termékek.
A kezelés otthoni folytatásához ki-
zárólag a kozmetikusától tud a ven-
dég terméket vásárolni ebből a pro-
fesszionális márkából.
Állatkísérleteket nem végeztünk a
termékcsalád fejlesztésekor.
A bőr salaktalanítását követően
komplex mélyhidratálást és bőr-
táplálást végzünk.
Zsír- és vízoldékony antioxidánsok
és a bőr természetes védekezőké-

pességét támogató hatóanyagok be-
vitelével tápláljuk a bőrt.
Bőrnyugtató, gyulladáscsökkentő
hatásukról ismert gyógynövény-ki-
vonatokkal segítjük a bőrregenerá-
ciós folyamatokat.
A bőr szabadgyöklekötő mechaniz-
musának támogatásáról gondosko-
dunk a kezelés során.
A kollagén és elasztin bioszintézisé-
vel elősegítjük és a képződött poli-
peptidek megóvását támogatjuk az
oxidatív (környezeti és endogén)
stresszhatásoktól.
Ajánlhatunk otthoni használatra a
rendkívül elegáns kiszerelésű lakos-
sági termékpalettából néhány ter-
méket a vendégünknek, a biokozme-
tikai arcápolás keretében.
Az érzékeny, kevert bőrű vendégek
így látványosan megszépülve hagy-
hatják el a szalonunkat, és bizonyára
tovább ajánlják a kezelést és a szak-
tudásáról tanúságot tevő kozmeti-
kusát is a barátnőiknek.
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AZ ÉRZÉKENY, KEVERT BŐR ANTI-AGING KEZELÉSE SORÁN KÜLÖNÖSEN FONTOS, HOGY
gondosan megválasztott, hatóanyagokban gazdag és dermatológiailag tesztelt termékeket

alkalmazzunk. Az alábbiakban bemutatunk egy COSMOS STANDARD szerint minősített
biokozmetikai arckezelést.

AJÁNDÉK az érzékeny bőrnek
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Az arc és dekoltázs letisztítása Echinacea
arctisztító hab segítségével történik.
A grapefruit-, bíbor kasvirág-, kamilla-,
szappanfű-kivonat, az Aloe L.W.,
a szezámolaj és az E-vitamin segíti
a bőrregenerációt a bőrtisztító glükozidos
tenzid mellett.

1
Peelingezés/bőrradír Mandula & Centella
peelinggel: 4,5–5,0 pH-jú, gyengén tejsavas
és mechanikai peelinggel végezzük, 5–8
percig polírozva a bőrfelületet. Az Aloe L.W.,
sütőtök-, uborka-pulp, madulahéj-őrlemény,
glükozidos tenzid, E-vitamin, édesgyökér-,
centella-, chia-, rozmaringkivonat, mandula-
és castor-olajok támogatják a bőr
regenerálódását.

2
A pH helyreállítása Vanillia virág hidratáló
splash segítségével történik. Az Aloe L.W.
mellett grapefruit-, gyulladáscsökkentő
hatásáról ismert kamilla- és édesgyökér-
kivonat segíti a bőr hidrolipid rétegének
helyreállítását. A nedves vattakorongra
felvitt, kb. 2–2 ml splash segítségével
áttöröljük a bőrfelületet.

3
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Salaktalanítás Borsmenta cleansing maszk
segítségével: csalán-, grapefruit-, lenmag-,
csarab- és szappanfű-kivonat, valamint
borsmenta illóolaj támogatja
a salaktalanítási folyamatokat, ami a mai
urbanizált életmód mellett rendkívül fontos.
A maszkot közepesen vastag rétegben
visszük fel a kezelendő bőrre, majd 20 perc
hatóidő után bő vízzel lemossuk.

4
A tápláló koncentrátum (szérum):
a Scutellaria szépítő szérumban lévő alpesi
csukóka hyaluronsav, nátrium-hyaluronát,
rozmaring-, chia-, szúrós csodabogyó és
medveszőlőlevél kivonat által segíti elő
a fiatalosan tónusos és kisimultabb
bőrállapot elérését.

5
A hidratálás, relaxáló masszázst Ginseng
Age Control masszázskrém és Vanílliavirág
hidratáló splash segítségével végezzük.
A szezám-, castor-olaj, shea- és kakaóvaj,
E-vitamin, ginseng-, körömvirág-,
rozmaringkivonat táplálja a bőrt az arc és
a dekoltázs területén. 

6

Szemkörnyékápolás:
a Bearberry Everyoung
szemkörnyékápoló gél +

Vanilliavirág hidratáló splash
borogatásként rendkívül jól bevált segítség
a ráncok ellenében – rendszeresen
alkalmazza a maszk hatóideje alatt! A Na-
hyaluronát, hyaluronsav, medveszőlőlevél-,
bíborkasvirág-, szúrós csodabogyó-, alpesi
csukóka-, chia mag-, rozmaringkivonat,
pórsáfrány-, mandulaolaj, kamilla FL. W. 
A nedves vattakorongra felvitt kb. 2–2 ml
splash segítségével beborogatjuk
a becsukott szemeket 15–20 percig.

8

Kezelést záró krémként az Echinacea &
Acerola hidratáló gélt alkalmazzuk,
amelyet vékony rétegben viszünk fel
a letisztított bőrfelületre. Így a meggy-,
az Acerola-, a bíbor kasvirág-,
az édesgyökér-, a chia mag-, a Peucedanum-
kivonat, a citrom FR. W., a borsmenta illóolaj,
az E-vitamin, a mandulaolaj, az Aloe L. W.
hatóanyagok táplálják vendégünk bőrét.

10
A tápláló maszk és a szemkörnyékápolás
közben kézmasszázst végezhetünk Bio chia
& jojoba bőrtápláló masszázsolajjal:
az argán-, homoktövis-, baobab-, szezám-,
jojoba-, chia-, avokádó- és pórsáfrány-olaj,
a calendulakivonat, az E-vitamin, valamint
a Baobab & Centella rejuvenáló kézápoló,
illetve a  Vanilliavirág hidratáló splash,
a gránátalma-, castor-, szezám-, baobab-,
jojoba-, homoktövis magolaj; a calendula-,
chia-, Acerola-, édesgyökér-  és Centella-
kivonat táplálja és tónusosabbá teszi a bőrt.

9

DR. GYOVAI VIOLA
okleveles biológus,
a Magyar Tudományos
Akadémia kandidátusa,
a BIOLA Biokozmetikai Kft.
ügyvezető igazgatója.

BEZSENYINÉ
KECSKEMÉTI EMŐKE 
kozmetikusmester

Hidratáló/tápláló maszk: a Rózsa &
Rebarbara Hidrobalance maszkot közepesen
vastag rétegben visszük fel a táplálandó
bőrfelületre. A Damaszkuszi rózsa
virágkivonata, az uborka-, a spanyol zsálya
kivonata, jojoba-, castor-, pórsáfrány-olajok,
a méz és a rebarbara pulp segítségével
ápoljuk a bőrt a 20–25 perces kezelési idő
alatt, majd lemossuk a maszkot.

7

Hallgasd meg Dr. Gyovai Viola előadását október 26-án,

pénteken a Lurdy Házban, az Őszi Beauty szakkiállításon!
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AFRODITA PROFESSIONAL BOR PEZSGŐ PAKOLÁS
A Vegán pakolás javítja a bőr vérellátását, hidratáltságát,

regenerálódó képességét. A bőr szemmel
láthatóan fiatalosabb lesz, ugyanakkor
erősödik az öregedés elleni természetes
védekezőképessége a fehér szőlő-, a pezsgő-
kivonatnak, a szőlőmag-, a jojobaolajnak és
az A- és E-vitaminoknak köszönhetően.
Parabén-, paraffin-, szilikon-, vazelin- és
mesterséges színezőanyag-mentes
kozmetikum.
www.afrodita-kozmetika.hu
Kiszerelés: 200 ml
Bruttó szakmai ár: 8 180 Ft

DR. GRANDEL HYALURON SLEEPING CREAM
Selymes tapintású, gyorsan felszívódó éjszakai krém, melynek fő
hatóanyaga a micro hyaluronsav, valamint a panthenol és
a fekete zabkivonat kombinációja. A vadonatúj BIO éjszakai krém

relaxált, sima és rugalmas bőrfelszínt
eredményez. Használatát a teljesen
természetes hatóanyagokat kedvelő,
100%-ban BIO életérzéshez kötődő
középkorú hölgyek számára ajánljuk.
www.drgrandel.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó fogyasztói ár: 13 490 Ft 

BIO PROTECT VEGÁN AMPULLA 
Ecocert minősítéssel rendelkező vegán ampulla tüskés
fügekaktusz és Aloe vera-kivonattal. Tápláló, hidratáló,
a kaktuszkivonat antioxidáns, feszesítő és vízmegkötő hatású.
Lecsökkenti az irritációt és kipirosodást dermabrázió,

mezoterápia, AHA-
hámlasztás,
plazmakezelés stb. után.
Ásványiolaj-, színezék- és
tartósítószer-mentes!
www.laneche.hu
Kiszerelés:
1 doboz (10 x 3 ml)
Bruttó ár: 7 080 Ft

HV SPA SOLUTIONS RELAXÁLÓ ÉS
MÉREGTELENÍTŐ FÜRDŐSÓK
A Harangvölgyi SPA termékek speciális fejlesztésű,
természetes hatóanyagokat tartalmazó bőrfeszesítő
készítmények, melyek testi-lelki élménnyé varázsolják

a fürdőzést. A HV Detox Fürdősó aktívan
hozzájárul a bőr méregtelenítő
folyamataihoz, a HV Relax Fürdősó pedig a
stresszoldásról gondoskodik.
www.harangvolgyi.hu
Lakossági kiszerelés: 250 g
Bruttó ár: 2 750 Ft

YAMUNA PROFESSIONAL – ILLATMENTES
MANDULÁS BÁZISOLAJ
Könnyen beszívódó, illatmentes olaj, amely akár bázisolajként,

akár önmagában is használható. Kiváló
bőrtápláló tulajdonságokkal rendelkezik.
Kezelés után a bőr hosszú ideig
bársonyos, telt és rugalmas marad.
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve
kifejezetten ajánlott gyógy-, lávaköves,
ayurvédikus masszázshoz. Javasolt még
olajos thai masszázshoz is.
www.yamunaprofessional.hu
Kiszerelés: 500 ml
Bruttó ár: 3 241 Ft

HIGH CARE® URBAN ANTIPULLUTION 
A termékcsalád (nappali, éjszakai krém, maszk, szérum)
kiváló minőségű összetevői támogatják a bőr természetes
regenerálódását, védik a bőrt a negatív környezeti hatásoktól,
a nagy energiájú fény káros hatásaitól (pl. mobiltelefon,

laptop). Ellensúlyozzák
az oxidatív stresszt. Aktiválják
a bőr önvédő mechanizmusát,
ezáltal védik a bőrt a korai
öregedéstől, ráncképződéstől.
http://nagyker.highcare.hu
Kiszerelés:  50-50 ml
Bruttó nagyker. ár:
14 480 Ft-tól 16 780 Ft-ig

DR. RIMPLER CUTANOVA ORGANICS 
Bio nappali krém az amerikai őshonos indiánok
gyógyító növényeinek felhasználásával. Regenerál,
lassítja az öregedési folyamatokat és eltünteti az idő
múlásának nyomait. Hatóanyagok: moringa-,
ximenia-, szívmag-, fehér tajtékvirágolaj,
feketeribizli-kivonat.  A moringafa olaja ápolja a bőrt,
az ásványi pigmentek fényvédelmet biztosítanak.
„Natural inside” védjegy szabályai szerint készült. 
www.baalbekwebshop.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó lakossági ár: 11 660 Ft

Fókuszban 
a natúr és a bio
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Természetesen? IGEN!

natúrkozmetikumokat
nem a reklámjukról, ha-
nem az összetevőikről is-
merjük fel. Jellemzően

csak hidegen sajtolt, teljes értékű
növényi olajat, növényi vajakat, érté-
kes gyógynövényeket, zöldségeket,
gyümölcsöket, melyeket ellenőrzött
– például a Hungária Öko-Garancia
által – minősített ökológiai gazdál-
kodásban termeltek. Ezeken kívül
tartalmaznak növényi eredetű emul-
geátorokat, természetes gélképzőt,
vitaminokat, mézet, méhviaszt. Fon-
tos azt is tudni, hogy nem minden
natúrkozmetikum „bio”. Egy ké-
szítmény akkor veheti fel a „natúr-
kozmetikum bio összetevőkkel”
nevet, ha az alapanyagok ellenőr-

zött ökológiai gazdálkodásból szár-
maznak.

Mindig kéznél: INCI lista
Szakemberként szánjunk pár percet
arra, hogy megismerjük a gyártót és
a kiszemelt terméket. Az összetevő-
ket (INCI) a gyártók a jogszabályban
előírt módon kötelesek feltüntetni,
így a lista tanulmányozásával egyből
kiszűrhető, ha a termék valamilyen,
számunkra nem elfogadható anya-
got tartalmaz.

Segítség a zűrzavarban:
COSMOS Natural minősítés
A COSMOS-minősítést a legmaga-
sabb organikus, illetve natúrkoz-
metikai szabványok alapján gyár-

tott minőségi, biztonsággal hasz-
nálható natúr és organikus/bio
készítmények kapják meg.
A COSMOS irányelvei a natúrkoz-
metikumok által is kiemelten fon-
tosnak tartott fenntartható terme-
lés és fogyasztás ösztönzése érde-
kében kerültek kidolgozásra.
Korábban a minősítő szerveze-
tek eltérő szabályokat alkalmaz-
tak a szépségápolási készítmé-
nyek ellenőrzésekor, emiatt egy-
fajta versenyhelyzet alakult ki az
intézmények között.
A Cosmos Standard (COSMetics
Organic Standard) megalkotásá-
val ennek kívántak véget vetni, és
tisztává, átláthatóbbá tenni a sza-
bályozást.
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MITŐL HITELES EGY NATÚRKOZMETIKUM? Ma óriási a piaca a természetesebb, egészségesebb
termékeknek. Hogyan ismerhetjük fel a széles kínálati palettában a valóban

natúrkozmetikumokat, hogy ne essünk a ma tapasztalható össznépi átverés csapdájába?
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A COSMOS-szabvány az öt legna-
gyobb európai minősítő szervezet
(a német BDIH, a francia Ecocert és
Cosmebio, a brit Soil Association
és az olasz ICEA) együttműködése
által jött létre, azzal a céllal, hogy
a szépségápolási termékek hite-
les minősítéséhez egységes bio-
és natúrkozmetikai szabvány-
rendszert alakítsanak ki.

Mit minősítenek?
A COSMOS standard úgy az
alapanyagokra, mind az előállí-
tásra, mind a termékek marke-
tingjére és ellenőrzésére is kiter-
jed, és a megelőzés és a bizton-
ság elvére épülve az egész terme-
lési láncot szabályozza.
A minősítés arra utal, hogy az
adott készítmények gyártói fele-
lősségteljesen használják a termé-
szeti erőforrásokat, egészség- és
környezetkímélő gyártási techno-
lógiát alkalmaznak, támogatják az
ökológiai gazdálkodásból szárma-
zó összetevők használatát, és úgy
általában hisznek a zöld kémiá-
ban.

Mire terjed ki
a szabályozás?
Az alapanyagok eredeténél és fel-
dolgozásánál a COSMOS öt kate-
góriát vesz figyelembe, annak
megfelelően, hogy mely alapanya-
gok alkalmazhatóak és melyek til-
tottak:
Víz: minden esetben meg kell
felelnie a higiéniai standardnak.
Ásványi összetevők: eredeti ásvá-
nyi anyagok vagy egyszerű kémiai
folyamatokkal módosított ásványi
összetevők alkalmazhatóak.
Fizikailag előállított mezőgaz-
dasági összetevők: megengedett
a növényi, állati és mikrobás ösz-
szetevők használata. Tilos vi-
szont a géntechnológiailag mó-
dosított növényi alkotóelemek és
az állatok testéből nyert nyers-
anyagok alkalmazása.
Kémiailag előállított mezőgazda-
sági összetevő: ugyanazok a sza-

bályok vonatkoznak rá, mint a fizi-
kailag előállított összetevőkre, de
ez esetben alkalmazni kell a zöld
kémia alapszabályait.
Egyéb összetevő: a standard szi-
gorúan szabályozza a megenge-
dett tartósítószerek listáját.
A szabályozás továbbá az alábbi-
akra terjed ki:
A termék összetétele: azaz annak
a figyelembevétele, hogy hány szá-
zalékban tartalmaz organikus ösz-
szetevőket.
Tárolás, feldolgozás, csomagolás:
a tisztasági és higiéniai szempon-
tok szemlézése a tárolás, a gyártás
és a csomagolás során, valamint
környezetkímélő csomagolás al-
kalmazása. Tiltott a klórozott mű-
anyagok használata a csomagolás-
ban.
Környezeti hatások: a termék és
a csomagolás, valamint a gyártá-
si folyamatok környezetkímélő
jellegének, a gyártási hulladék
minimalizálásának és újrahasz-
nosításának figyelembevétele.
Címkézés és kommunikáció:
a címkézésnek tisztának és
egyértelműnek kell lennie, min-
den fontos információt tartal-
maznia kell, és nem vezetheti fél-
re a vásárlót.
Vizsgálatok, certifikáció és felül-
vizsgálat: a szabályozásnak min-
den egyes terméknek meg kell fe-
lelnie, és ez minden évben felül-
vizsgálásra kerül.

A COSMOS-minősítés
jelzése
A COSMOS-minősítésnek nincs
saját, önálló logója, így a minősí-
tést az alapító minősítő szervek
pecsétje alá kiírt Cosmos Natural
vagy Cosmos Organic kifejezések
jelzik. A gyakorlatban például a
minősített natúrkozmetikumo-
kat a BDIH Cosmos Natural logó-
ról ismerhetjük fel.

COSMOS Natural minősítés 
A COSMOS-minősítésen belül a
COSMOS Natural natúrkozmeti-

kum minősítést olyan termékek vi-
selhetik, amelyek többek között
mentesek a parabénektől, gén-
módosított összetevőktől és a leg-
több kőolajszármazéktól is.
A minősítés nem ír elő minimális
természetes összetevő arányt a
termékben, ugyanakkor tiltja a
génmódosított növényi összete-
vők, valamint az állatok testéből
nyert nyersanyagok használatát.

Segítsünk okosan dönteni!
Az ellenőrzött natúrkozmetikumo-
kat előállító cégek minden szem-
pontból elkötelezettek a természet
megismerése, megértése és védelme
mellett. Tudatosítsuk vendégeink-
ben, hogy egészségük megőrzése a
bőrnél kezdődik! Ajánljunk nekik
megbízható, hatékony és mellékha-
tásmentes natúrkozmetikumokat!
Hiszen szervezetünket a környeze-
tünktől a bőrünk választja el. Gon-
doljunk bele, hogy a körülöttünk zaj-
ló zűrös világban megteremti a belső
autonómiánkat, vigyáz annak pon-
tosan beszabályozott rendjére. Bő-
rünk, mint egy jótékony ernyő, védi
szervezetünket – természetesen
nem a végtelenségig, csak a kapaci-
tásának határáig.

MOLNÁR FERENC
tulajdonos, ügyvezető igazgató
Ilcsi Szépítő Füvek Kft.





Mesotica olyan egyedi és
világszínvonalú, egymásra
épülő és szinergiában lévő
termékeket alkotott meg,

melyek kiemelkedő eredményeket
mutatnak mind az anti-aging, mind
a különböző bőrproblémák megol-
dása terén.
Alapja az intelligens peptidtechno-
lógia és az olyan innovatív ható-
anyagkomplexek, melyek eredmé-
nyesen aktiválják az öregedő és sé-
rült bőr önmegújító folyamatait.
A termékek széles skálája személyre
szabott, és különböző árfekvésű keze-
léseket tesz lehetővé, az alapkezelé-
sektől a komplexebb megoldásokig.
Termékcsaládunk másfél éves múlt-
ra tekint vissza, és egyre több koz-
metikus használja nagy elégedett-
séggel és folyamatos érdeklődéssel.
Kozmetikusaink visszajelzésein kí-
vül kíváncsiak voltunk két olyan, a

szakmában nagy szaktekintélynek
számító és a termékeket ismerő, a
termékekkel dolgozó oktató kozme-
tikus véleményére is, akik szívesen

osztották meg velünk gondolataikat.
Mellettük oktató kozmetikusunk is
elmondja tapasztalatait.
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A KOZMETIKUSOK VISSZAJELZÉSEINEK TÜKRÉBEN – A folyamatosan fejlődő technológiáknak
és az új kozmetikai-kozmetológiai vívmányoknak köszönhetően az utóbbi években egyre nagyobb

lett az igény a korszerű hatóanyagokra és eljárásokra. Kozmetikusokat kérdeztünk
az újgenerációs, intelligens Mesotica hatóanyagkomplexszekkel való tapasztalataikról.

INTELLIGENS peptidtechnológia
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„A mezoterápia tűs és tű nélküli
formáját egyaránt alkalmazom
és oktatom, hosszú évek óta. Meg-
szállottan keresem a legújabb ha-
tóanyagokat és eszközöket, me-
lyek az itthoni piacon fellelhe-
tőek. Nagy örömömre a hazai fej-
lesztésű Mesotica peptidek és a
Mesotica-kezelésekhez szükséges

kozmetikumok fantasztikusan szép eredményeket mu-
tatnak. Oktatóként örömmel tanulok én is újabbnál
újabb hatóanyagokról és ismerem meg azoknak bőrre
gyakorolt pozitív hatását. 

Kozmetikusként azért nagy kedvenc, mert személyre
szabottan, az adott bőrállapothoz tudom igazítani és
variálni a különböző peptidkombinációkat, pakoláso-
kat, maszkokat, krémeket. Kollégaként pedig megtisz-
telő, hogy a kreátor, Boda Márton folyamatosan a szak-
mai igényeinkhez alakítja a Mesotica kozmetikumait. 
A termékek alkalmazása tanfolyamhoz kötött, hiszen
nagyon sok európai, illetve a világpiacon alig ismert ha-
tóanyag és azok kombinációi kerülnek a készítmények-
be. Folyamatos továbbképzésekkel segíti a cég a mun-
kánkat, és ismertetik meg velünk az új szalon- és
otthonápoló kozmetikumokat.”

GÁSPÁR ÁGNES
Aranykoszorús kozmetikusmester, kitüntetett gyakorlati oktató

A MESOTICA – OKTATÓI SZEMMEL
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Hallgasd meg Tóthné Hajdu Gabriella „Újgenerációs hatóanyagok:

Fókuszban a peptidek” c. előadását az Őszi Beauty szakkiállításon,

október 26-án, pénteken a Lurdy Házban!

,,A kezdetektől dolgozom a Meso-
tica-termékekkel.  A pepidköz-
pontúsága és az innovativitása
győzött meg arról, hogy ez egy új-
generációs bőrmegújítási szem-
léletmód.
Ez nagy áttörés volt a kozmetikai
termékkel támasztott követelmé-
nyeimmel szemben.

A Mesotica-termékek fejlesztésében való részvételem-
mel és a gyártó oktatásai által mélyebb betekintést
nyerhettem az alapanyagok és a hatóanyagok univerzu-
mába. Azért, hogy mindig naprakész legyek, a mai napig
folyamatosan tanulok. 

A Mesotica által használt hatóanyagok között vannak
friss, 2017-2018-as kutatásokból átvett/fellelt innová-
ciók, illetve olyan anyagok, amelyek kifejezetten a Me-
sotica számára készültek. Ezeket a hatóanyagokat a je-
lenleg forgalomban lévő oktatási célú kozmetikai
könyvek nem tartalmazzák. Ezért szükséges, hogy
olyan termékismeretet és termékhasználati tudást ad-
jak át a hozzánk érkező kolléganőknek, amivel maga-
biztosan és eredményesen tudnak dolgozni. 
Oktatásainkat kis létszámú csoportokban, gyakorlat-
orientáltan tartjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
mindenki saját érzékszerveivel is „megízlelhesse” a Me-
soticát. Célunk, hogy a termékeinkkel dolgozó kozmeti-
kusok kreatívan, nem előírt séma alapján kezeljenek.”

DANKAI BEÁTA
A Mesotica oktató kozmetikusa

„A Mesotica céggel 2017-ben is-
merkedtem meg. Kozmetikai ter-
mékeik egyedi összetétele, vala-
mint a cégvezetés profizmusa na-
gyon pozitív benyomást keltett
bennem.
Kozmetikus oktatóként fontos
számomra, hogy a tanulóink a
szakvizsgán maximálisan megfe-

leljenek az előírt követelményeknek. Az egyik vizsgakö-
vetelmény a speciális arc- és testkezelés. Ennek kivite-
lezéséhez olyan anyagokra, kozmetikumokra van szük-
ségem, melyek teljes mértékben megfelelnek a vizsga-
szabályzatban leírt kritériumoknak. 
Diákjaink számára különösen érdekes lehet, hogy a ter-
mékeket csak kozmetikusok számára forgalmazzák,

és ezekről továbbképző tanfolyamokat tartanak az ér-
deklődőknek. Emellett fontosnak tartják, hogy haszná-
lat előtt alaptanfolyam keretén belül, felkészült oktatók
segítségével szerezzenek ismereteket a kozmetikusok a
termékek felhasználásáról.
A Mesotica nemzetközi kutatásokból fellelt alapanya-
gokból, itthoni laboratóriumban készült termékeket,
peptideket forgalmaz. A termékek összetétele különle-
ges, hatóanyagaik igazi ritkaságnak számítanak a
kozmetikai piacon. A különböző anti-aging kezelések-
re alkalmas bioaktív peptidkombinációkkal igazán ha-
tékony a bőr táplálása, regenerálása. 
Különleges, kreatív és újszerű gondolkodásával a Meso-
tica egy teljesen új vonalat hozott a kozmetikai regene-
ráló és ránctalanító kezelésekbe.”

TÓTHNÉ HAJDU GABRIELLA 
Kozmetikusmester, vegyészmérnök tanár, InnoDerm Kft. – oktatási igazgató

Mesotica Hungary
1055 Budapest, Stollár B. u. 3/B. V/1. 

Tel.: 06 70/314 4004
Email: marketing@mesotica.com

www.mesotica.com

Továbbra is állunk a már Mesoticát
használó és a Mesoticát megismer-
ni vágyó kolléganők rendelkezésé-
re! A jövőben is azon dolgozunk,

hogy mindig újabb és hatékonyabb
kozmetikus- és vendégközpontú ter-
mékcsaládot alkossunk meg.
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KOZMETIKUSKÉPZÉS
A SZAKKÉPZÉS AZ ELMÚLT 10 ÉVBEN SZINTE ÉVRŐL ÉVRE VÁLTOZOTT, VÁLTOZIK – A változás
a kozmetikus szakmát is érinti, hol jól, hol rosszul. Tekintsük át a ma érvényes jogszabályokat,

követelményrendszereket! 

cikk a jelenleg érvényes
alapképzésről nyújt infor-
mációkat, a teljesség igé-
nye nélkül.

ALAPKÉPZÉS
(OKJ) Tevékenység végzésére jogo-
sít. Legfontosabb jogszabályok – a
teljesség igénye nélkül:
• 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a komplex szakmai vizsgáztatás sza-
bályairól
• 2011. évi CLV. törvény a szakképzé-
si hozzájárulásról és a képzés fej-
lesztésének támogatásáról (további-
akban: Szht.)
• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szak-
képzésről (továbbiakban: Szt.)
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről
• 2013. évi LXXVII. törvény a felnőtt-
képzésről
• 2011. évi CXCV. törvény az állam-
háztartásról
• 24/2018. (VII. 27.) EMMI-rende-
let Az érettségi vizsga részletes köve-
telményeiről szóló 40/2002. (V. 24.)
OM rendelet módosításáról.

Törvény a szakképzésről
2011. évi CLXXXVII. törvény a szak-
képzésről (továbbiakban: Szt.)
„3. § (1)  E törvény hatálya az iskolai
rendszerű szakmai képzésre (szak-
képzésre), valamint az iskolarend-
szeren kívüli szakmai képzések ese-
tén – a felnőttképzésről szóló 2013.
évi LXXVII. törvény (a továbbiakban:
a felnőttképzésről szóló törvény)
alapján folyó – az állam által elis-
mert szakképesítés megszerzésére
irányuló szakmai képzésre terjed ki.
Az iskolarendszeren kívüli szakkép-
zés vonatkozásában a további szabá-

lyokat a felnőttképzésről szóló tör-
vény határozza meg.”

ALAPFOGALMAK
A szakképzett munkaerő felkészíté-
se történhet a közoktatás részét ké-
pező iskolai rendszerű szakképzés-
ben, a felsőoktatás részét képező fel-
sőfokú szakképzésben és az iskola-
rendszeren kívüli szakképzés ke-
retei között.
Az Szt. rendelkezéseit alkalmazni
kell mind az iskolai rendszerű, mind
az iskolarendszeren kívüli szakmai
képesítések esetén. Utóbbiaknál al-
kalmazni szükséges a felnőttképzés-
ről szóló törvény rendelkezéseit is.
A szakképzés tartalmi szempontból
lehet
• az állam által elismert szakképesí-
tés megszerzésére irányuló,
• a Köznevelési Hídprogram kereté-
ben részszakképesítés megszerzésé-
re irányuló,
• a munkakör betöltéséhez, foglalko-
zás, tevékenység gyakorlásához
szükséges képesítés megszerzésére
felkészítő,
• a szakmai tevékenység magasabb
szintű gyakorlásához, a mestervizs-
gához szükséges ismeretek elsajátí-
tását biztosító képzés.
A Szakképzési törvény szerint:
A szakképzés ingyenessége
1. § (1)   Magyarországon az első és
második, az állam által elismert
szakképesítés megszerzését az ál-
lam az iskolai rendszerű szakképzés
keretein belül – az e törvényben
meghatározott feltételekkel – ingye-
nesen biztosítja a szakképző iskolai
tanulók számára.
2. § E törvény alkalmazásában:

1. az állam által elismert szakképe-
sítés: az Országos Képzési Jegyzék-
ben (a továbbiakban: OKJ) meghatá-
rozott szakképesítés;
2. az egészségügyi alkalmasság: an-
nak az orvosi szakvéleményre alapo-
zott megállapítása, hogy a szakkép-
zésbe bekapcsolódni szándékozó
személy testi adottságai, egészségi
és pszichikai állapota alapján képes
önmaga és mások veszélyeztetése
nélkül a választott szakma szerinti
tevékenység, foglalkozás gyakorlá-
sára és a szakmai vizsgára való fel-
készülésre;
5. az előírt gyakorlat: a szakképesí-
tés megszerzéséhez szükséges, meg-
határozott munkaterületen, munka-
körben korábban megszerzett gya-
korlat, amelynek időtartamát a
szakképesítés szakmai és vizsgakö-
vetelménye (a továbbiakban: szak-
mai és vizsgakövetelmény) tartal-
mazza;
6. az első és második szakképesí-
tés: az OKJ-ban szereplő, az iskolai
rendszerű szakképzésben megszer-
vezett állam által támogatott kép-
zésben megszerzett első és második
államilag elismert szakképesítés,
amely munkakör betöltésére, fog-
lalkozás, tevékenység gyakorlására
képesít.”
Utóbbit azért emeltem ki, mert ez
mindig sarkalatos pont bizonyos
„szakmák” vonatkozásában. Hang-
súlyozom, hogy a törvény szerint,
tevékenység gyakorlására, munka-
kör betöltésére csak és kizárólag
OKJ-s végzettség birtokában van
módunk. Egyéb tanfolyam, tovább-
képzés NEM jogosít tevékenység
végzésére. Tehát sem sminkes, sem
szempilla-stylist, sem sminkteto-

A
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váló stb. oklevél, tanúsítvány nem
jogosít fel munkavégzésre. A smin-
kes munkakör, melynek része a
szempillaépítés, kizárólag Szép-
ségtanácsadó vagy Kozmetikus
OKJ-s bizonyítvány birtokában vé-
gezhető. Ahogy a sminktetováló ki-
zárólag Kozmetikus szakképesítés-
sel végezhető tevékenység.
„7. Az eszköz- és felszerelési jegy-
zék: a szakmai és vizsgakövetel-
ményben szakképesítésenként meg-
határozott, a képzési feladatok telje-
sítéséhez szükséges eszközök, gé-
pek, szerszámok, alapanyagok,
helyiségek és felszerelések minimu-
ma;
10. gazdálkodó szervezet: jogsza-
bályban meghatározott szakképzési
hozzájárulásra kötelezett;
11. gyakorlati képzés: a szakmai
képzésnek az iskolai tanműhelyben,
az ágazati képző központban vagy a
gyakorlati képzés folytatására jogo-
sult gazdálkodó szervezetnél, egyéb
szervnél vagy szervezetnél folyó
azon része, amelynek célja a szakké-
pesítéshez kapcsolódó munkatevé-
kenységek gyakorlatban történő el-
sajátítása és a tanulónak a komplex
szakmai vizsga gyakorlati részére
való felkészítése, amelyet iskolai
rendszerű szakképzés esetén a szak-
képzési kerettanterv határoz meg;
16. iskolai rendszerű szakképzés: a
köznevelés keretében a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben (a továbbiakban: nemze-
ti köznevelésről szóló törvény) és az
e törvényben meghatározott, szak-
képző iskolában folyó szakképzés,
résztvevői a szakképző iskolával ta-
nulói jogviszonyban állnak;
17. iskolai tanműhely: olyan szak-
képző iskolai feladatellátási helyen
lévő gyakorlati képzőhely, amely a
szakképesítés jellegétől függően le-
het műhely, tangazdaság, tanbolt,
tankórterem, tankert, tanudvar, tan-
konyha, laboratórium, taniroda, de-
monstrációs terem, gyakorló- és
szaktanterem stb.;
21. komplex szakmai vizsga: az is-
kolai rendszerű szakképzésben

részt vevő tanuló és az iskolarend-
szeren kívüli szakképzésben részt
vevő felnőtt szakmai elméleti és gya-
korlati tudásának, képességeinek,
készségeinek, ismereteinek mérése,
amely az OKJ-ban meghatáro-
zott szakképesítés megszerzéséhez
szükséges, a szakképesítéshez tarto-
zó feladatprofil szerinti tevékenysé-
gek ellátásához meghatározott is-
meretek elsajátítását tanúsító, jog-
szabályban meghatározott bizonyít-
vány kiadására irányuló eljárás;
25. mesterképzés: olyan képzési for-
ma, amelynek során meghatározott
szakképesítéssel és szakmai gyakor-
lattal rendelkező szakembereket
mestervizsgára készítenek fel a
szakmai tevékenység mester szintű
gyakorlásához szükséges szakmai
elméleti és gyakorlati, a vállalkozás
vezetéséhez szükséges gazdasági,
jogi és munkaügyi, továbbá a ta-
nulók képzéséhez szükséges alapve-
tő pedagógiai ismeretek elsajátításá-
val;
26. mestervizsga követelményei:
a szakképesítés szakmai és vizsga-
követelményei meghatározására a
Kormány által rendeletben kijelölt
miniszter (a továbbiakban: szakké-
pesítésért felelős miniszter) által – a
pedagógiai tartalom tekintetében az
oktatásért felelős miniszter egyetér-
tésével – rendeletben kiadott doku-
mentum, amely a mestervizsgának
az országos gazdasági kamara (a to-
vábbiakban: gazdasági kamara) által

– az országos gazdasági érdekképvi-
seleti szervezetekkel együttműköd-
ve – meghatározott követelményeit,
valamint a vizsgáztatással kapcsola-
tos követelményeket tartalmazza;
28. modulzáró vizsga: az iskolarend-
szeren kívüli képzésben a komplex
szakmai vizsgára bocsátás feltétele-
ként a szakképzést folytató intéz-
mény, az állami szakképzési és fel-
nőttképzési szerv vagy a szakképesí-
tésért felelős miniszter által jogsza-
bályban kijelölt, az irányítása alá
tartozó intézmény vagy a felügyele-
te alá tartozó szerv irányítása alatt
álló intézmény által megszervezett
olyan vizsga, kompetenciamérés,
amely annak megállapítására irá-
nyul, hogy a vizsgára jelentkező a
szakmai és vizsgakövetelmény
egyes követelménymoduljaiban elő-
írt szakmai kompetenciákat elsajátí-
totta-e;
37. szakképzési kerettanterv: a
szakmai és vizsgakövetelmény alap-
ján kidolgozott, a szakképesítés kö-
vetelményei átadásának tartalmát
és menetét leíró egységes, kötele-
zően alkalmazandó dokumentum,
amelyet a szakközépiskolai vagy
szakiskolai képzésben szakképesíté-
senként, a szakgimnáziumban ága-
zatonként és szakképesítésenként a
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter rendeletben ad ki,
az oktatásért felelős miniszterrel és
az adott szakképesítésért felelős mi-
niszterrel egyetértésben;
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41. szakmai és vizsgakövetelmény:
a szakképesítésért felelős miniszter
által rendeletben kiadott központi
képzési dokumentum, amely meg-
határozza az adott szakképesítés
komplex szakmai vizsgájára történő
felkészülés szakmai követelmé-
nyeit, feltételeit és azokat a követel-
ményeket, amelyeket a komplex
szakmai vizsga során szükséges
teljesíteni.

A szakképzés intézményei
4. § (1) Iskolai rendszerű szakképzés
a nemzeti köznevelésről szóló tör-
vény szerinti szakképző iskolában
vagy szakképző iskolai feladatot el-
látó többcélú intézményben folytat-
ható.
(2) A szakképzés szakképző iskolán
kívül megszervezhető
a)  az ágazati képző központban és
b) a felnőttképzésről szóló törvény-
ben meghatározott, iskolarendsze-
ren kívüli szakmai képzést folytató
intézményben is.
(3) A szakképző iskola a szakképzési
feladata hatékonyabb ellátása érde-
kében – az e törvényben meghatáro-
zott esetekben – térségi integrált
szakképző központ keretében mű-
ködik.
(4) Jogszabályban meghatározott fel-
tételekkel rendelkező egyéni vállal-
kozó vagy gazdasági társaság szak-
képző iskola fenntartása nélkül, más
szervezeti keretben is folytathatnak
iskolai rendszerű szakképzésben
gyakorlati képzést.”
A legfontosabb fogalmak áttekintése
után nézzük át röviden, milyen do-
kumentumok, mely szakmák tanul-
hatók meg alapképzésben a jelenleg
érvényes OKJ (Országos Képzési
Jegyzék) alapján.

KOZMETIKUS
(OKJ 54 815 02)
A munkakör leírása az érvényes
SZVK (Szakmai és Vizsgakövetel-
mény) alapján: 
A kozmetikus az egészséges arc és
test ápolásával, állapotának javítá-

sával, illetve fenntartásával manuá-
lisan és elektrokozmetikai készülé-
kek alkalmazásával, tartós sminkké-
szítéssel/vagy speciális arc- és/vagy
testkezeléssel, valamint az ehhez
szükséges feltételek megteremtésé-
vel és kozmetikumok forgalmazá-
sával foglalkozik.
A kozmetikus minden tevékenysé-
gét egészségügyi szemlélettel és fe-
lelősséggel végzi. Maximálisan be-
tartja az egészségügyi és higiéniai
szabályokat, ezzel biztosítja a pá-
ciens és saját egészségét, testi ép-
ségét.
A szakképesítéssel rendelkező ké-
pes:
• kozmetikai alap- és kiegészítő mű-
veleteket végezni, manuális és gépi
módszerekkel;
• diagnosztizálni, kezelési tervet
összeállítani, kozmetikus által ke-
zelhető kozmetikai hibákat kezelni;
• professzionális kozmetikumokkal
dolgozni, azok alap- és hatóanyagait
ismerni, és kiválasztani a bőrtípus-
nak és az általa kezelhető rendelle-
nességnek megfelelő készítményt;
• kendőzni tartósan, tanácsot adni
az otthoni bőrápolással kapcsolat-
ban;
• speciális arc- és testkezelést végez-
ni, tanácsot adni az otthoni bőrápo-
lással kapcsolatban;
• megismerni a legújabb szakmai új-
donságokat, rendszeresen tovább-
képzéseken részt venni;
• dönteni a szolgáltatás elvégzésé-
nek módjáról vagy orvosi segítség
igénybevételét ajánlani, ha az egész-
séges állapottól eltérő elváltozást
észlel.

SZÉPSÉGTANÁCSADÓ –
(OKJ 52 815 04)
A munkakör leírása az érvényes
SZVK (Szakmai és Vizsgakövetel-
mény) alapján:

A szépségtanácsadó a művészet-,
divat- és stílustörténeti ismereteit
alkalmazva tanácsot ad az aktuális
és személyiségjegyekhez, valamint
alkalomhoz illő sminkkel, frizurával,
körömlakkozással, öltözékkel kap-
csolatban.
• A szépségtanácsadó ismeri és kivi-
telezi a különböző műszempilla-
technikákat, képes a vendég stílusá-
nak megfelelő smink elkészítésére.
Különböző test- és arcfestési techni-
kákat tud alkalmazni. Tanácsot ad a
nem professzionális kozmetikumok
használatával kapcsolatban.
• A szépségtanácsadó a szépészeti
szolgáltató egységek üzemeltetése
során recepciós, adminisztrációs és
higiéniai feladatokat tud ellátni.
• A szakképesítéssel rendelkező ké-
pes:
– otthoni szépségápolással kapcso-
latos tanácsokkal ellátni a vendéget,
vevőt,
– műszempillát felhelyezni és eltá-
volítani,
– sminket készíteni,
– hagyományos körömlakkozást vé-
gezni, körömlakkot szakszerűen el-
távolítani színcsere céljából,
– információt szolgáltatni a nem
professzionális kozmetikumokkal
kapcsolatosan,
– szépészeti szolgáltató egységben
recepciós, adminisztrációs és higié-
niai feladatokat ellátni.

(Folytatjuk)

JUHÁSZ KLÁRI
kozmetikusmester,
biológia–kémia szakos tanár,
az ALVEOLA Beauty Akadémia
szakmai vezetője.

FEOR száma
5212

FEOR megnevezése
Kozmetikus

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
Sminkes
Kozmetikus
Elektrokozmetikus
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TANULNI és
TOVÁBB TANULNI

A MAGYAR KOZMETIKUSKÉPZÉS MÉLTÁN VILÁGHÍRŰ – Kozmetikusaink elméleti és gyakorlati
vizsgakövetelménye magas szintű. Egyedülálló az elktrokozmetikai képzésünk, ahol tanulóink

az alapgépek gyakorlati alkalmazásán kívül a legújabb technikákat is megismerhetik
és kipróbálhatják az iskolák által szervezett cégbemutatókon.

ár az elektrokozmetika ma
már a kozmetikusképzés
egyik tantárgya, de ez nem
jelenti azt, hogy az e tudás-

ra épülő továbbképzéseken ne kelle-
ne elsajátítani az alapokon túl az ún.
speciális kozmetikai gépek haszná-
latát. Ennek kapcsán kérdeztem
mesteremet, Szaplonczay Katalin
kozmetikusmestert a lágylézer keze-
lésekről.

Milyen lézert használsz? Piros, infra,
kék lézert?
Harmincegy éve használok lágylé-
zert a kozmetikai kezeléseim során.
Mivel a munkámban nagyon ered-
ményesen tudtam alkalmazni a soft-
lézert, így a technika fejlődését kö-
vetve mindig újabb és újabb lézere-
ket vásároltam. Jelenleg 3 piros fé-
nyű lézerem van: egy 20 mW-os kézi
lézer, amit a tisztítás nyomainak
gyorsabb gyógyulására, a szálopti-
kával a ráncok kezelésére, az aku-
presszúrás csatolófejjel akupresz-
szúrás szépségpontok stimulálásá-
ra használok. Az infra lézerzuha-
nyomat a face-lifting kezeléseim
megerősítésére, a wellness lézere-
met stria, cellulit és problémás ak-
nés hátak kezelésére vetem be. Kék
lézerem még nincs, de most terve-
zek venni egyet, hogy a propioni-
baktériumok okozta aknékat is ered-
ményesen tudjam kezelni.

Milyen esetekben tudod a legeredmé-
nyesebben használni a lágylézert?
Tisztító kezelésben, fertőtlenítés
után a kézi lézeremmel átpásztá-
zom a bőrt, így a tisztítás utáni rege-
nerációs idő látványosan felgyorsul.  
Szeborrheás, aknés bőrök két tisztí-
tás közti utókezelésére is rendsze-
resen használom. Tapasztalataim
szerint a lézerterápia eredménye
hatványozottan nő, ha előtte elekt-
romos kezelést alkalmazok. Mivel a
softlézer hatóanyaggal nem hasz-
nálható, ezért hidroabrázióval távo-
lítom el az elhalt hámsejteket, ezál-
tal a bőrt elektromosan stimulálom
és a hidratációját is fokozom. Hidra-
tált bőrben a lézerfény jótékony ha-
tása tovább fokozódik, de a fényke-
zelés előtt a vízcseppeket minden
esetben fel kell itatni egy papírtörlő-
vel. Az aknékat, gyulladt komedókat
helyileg besugárzom, majd pásztázó
mozgással az egész felületet megke-
zelem. A változás fantasztikus, a kö-
vetkező kezelésre már sokkal keve-
sebb tisztítanivalóval érkeznek a
vendégeim. Ezért is nevezik a lágylé-
zer fényét fényvitaminnak. A problé-
más bőrű vendégeim nagyon hálá-
sak a lézerkezelés után.
A face-lifting kezeléseim megerősí-
tésére a lézerzuhanyt szoktam
használni a hatóanyagos kezelés
előtt. Az eredmény szemmel lát-
ható. Sokkal látványosabb a lifting

eredménye, és a feljebb húzott arc-
kontúrok is tovább megtartják he-
lyüket.
Ránckezeléskor a kézi lézerhez csat-
lakoztatott száloptikát befektetem
egyenként a ráncokba, és a besugár-
zási idő végére azok teljesen fel-
emelkednek, kitelnek. 
A terhességi, hirtelen növekedési
striák összehúzására, a kötőszövet
regenerálására, a narancsbőrös test-
felületek simítására a wellness lé-
zert alkalmazom.

Mik a leglátványosabb eredményeid a
lágylézeres kezelésekkel?
Autóbalesetben a barátnőm arccal a
szélvédőnek csapódott, a szemhéját,
homlokát, orcáját több helyen meg-
vágta az összetörött üveg. Akkoriban
még egy kísérleti 5 mW-os táskalé-
zerrel dolgoztam a szalonomban,
ezt a gépet vittem be hozzá minden
hétvégén és kezeltem meg vele a
kórházban. A sérülései nyomtalanul
gyógyultak, az orvosok a csodájára
jártak. Szintén balesetben sérült
meg és esett le egy vendégem szem-
öldöke, aki csak hathetente tudott
kezelésre jönni. A 3. lézerbesugárzás
után a szemöldöke visszakerült az
eredeti helyére és ott is maradt.
A 4. kezelésre virágcsokrot hozott
nekem, amiért a szemöldöke újra az
arcának az éke lett.

B
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A többi elektrokozmetikai kezeléshez
képest mik az előnyei, hátrányai a
lágylézer kezelésnek?
A softlézer kozmetikai alkalmazását
a gyógyászatban már többszörösen
kipróbált, jól bevált, mellékhatások-
tól mentes, gyógyító, biostimulációs
hatása tette lehetővé. Nem allergi-
zál, nem okoz sugár- vagy elektro-
mos terhelést, nincs mellékhatása,
nem okoz felmelegedést, nem ron-
csolja a szöveteket. A test öngyógyí-
tó folyamatait indítja be.
A kezelések fájdalommentesek,
nincs fertőzésveszély, mivel több-
nyire kontaktus nélkül végezzük, és
a pacemakerrel élő vendégeknek is
alkalmazhatjuk. Egyszeri befektetés,
alacsony karbantartási költség.
A lézerfény egyetlen hátrányát is-
merem, a szemet károsíthatja, ha
közvetlenül besugárzásra kerül-
nek. A szemet minden esetben vizes
vattával le kell takarni, vagy megfe-
lelő védőszemüveget kell a vendégre
adni. 

Hogyan reagálnak a pácienseid, ami-
kor először javaslod a lézeres keze-
lést?

Örülnek neki, mert különlegesnek,
mágikusnak tartják, és tudják, hogy
nem minden szalonban kaphatnak
ilyen kezelést.

Kiknek ajánlod a lágylézer használa-
tát a szalonjában?
Mindenkinek, aki szeretne profesz-
szionális szolgáltatást nyújtani a
vendégeinek. Azoknak, akik a termé-
szetes eljárások hívei, hiszen a piros
lágylézer a sejtek energiaszintjét
emeli meg, ezáltal fokozva a sejtek
regenerációját, a kék lágylézer fé-
nye az aknék kialakulását okozó
propioni-baktérium elhalását ered-
ményezi.

Mennyi ideig tart megtanulni a lézer
használatát?
A lágylézer használata külön tanfo-
lyamhoz kötött, amely elektrokoz-
metikai végzettséget igényel.  A lézer-
terápia alkalmazásához szükséges
elméleti és gyakorlati ismeretek egy
napos tanfolyamon sajátíthatók el.

Milyen lézert válasszon, aki szeretne
lézerkezeléseket végezni? Mire figyel-
jen? 

Kezdő kozmetikusnak, aki szeretne
különleges, több kozmetikai problé-
mára is látványos, hatékony megol-
dást nyújtó lézert vásárolni, a piros
fényű kézi lézert ajánlom, amihez
ránckezelő száloptika, aknekezelő
feltét és vonalképző optika is csatla-
koztatható, amivel nagyobb felülete-
ket is lehet kezelni. 
Nagy látogatottságú szalonnak a
professzionális kombinált asztali
lágylézert javaslom, amihez piros,
kék lézer kezelőfej és lézerzuhany is
csatlakoztatható.

TÁBORI ERIKA
Kozmetikusmester, szakoktató,
aromaterapeuta. Több tucat
tanulója dolgozik a szakmában
országszerte. A Vanilla Day Spa
tulajdonosa, ahol többek között
saját fejlesztésű aromaterápiás
arc- és testkezeléseket  is
végez.

3/A5 stand

Tudj meg többet a lágylézerről Tábori Erika segítségével!

Lágylézer a kozmetikai gyakorlatban c. előadását az Őszi Beauty

szakkiállításon hallgathatod meg a Lurdy Házban:

október 26., péntek, 16.00
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A képzés teszi
a MESTERT

ÉS TERMÉSZETESEN A GYAKORLAT – Napjainkban egyre népszerűbb és keresettebb vendégeink
körében a sminktetoválás, hiszen kényelmes és esztétikus. Ez utóbbi csak akkor igaz,

ha megfelelő tudású szakember végzi.

sminktetoválással kiemel-
hetjük a természetes szép-
séget, szebb ívet adhatunk
egy szemöldöknek, telteb-

bé tehetjük az ajkakat és hangsú-
lyozhatjuk a szemeket, valamint ter-
mészetesen a kisebb-nagyobb szép-
séghibákat is kiválóan lehet ezzel a
módszerrel korrigálni.
Gyakori azonban az a tapasztalat,
hogy a vendégek érdeklődnek iránta,
láthatóan szeretnének így szépülni
és egyszerűbbé tenni általuk az éle-
tüket, mégis sok esetben eltántorod-
nak, és nem az ára az ok.
De akkor mi lehet az oka?

Elrontott tetoválások
Sajnálatos módon rengeteg az elron-
tott kozmetikai tetoválás, és ezt a
laikus vendégek is látják. Elég, ha ki-
mennek az utcára vagy felszállnak
egy tömegközlekedési eszközre, és
bizony gyakran jön szembe egy-egy
felemás száj, szemöldök, rosszul te-
tovált csodálkozó vagy éppen buldog
szem. Elpanaszolja egyik barátnő a
másiknak, hogy nemhogy nem elé-
gedett a sminktetoválás utáni vég-
eredménnyel, még rettentően fájt is.
Nem feltétlenül a vendégeinkben
kell tehát a hibát keresni, amiért
elégedetlenek vagyunk a kozmeti-
kai tetoválásra hozzánk bejelentke-
zők számával, hanem érdemes el-
gondolkodni, hogy nem tehetnénk-e

valamit annak érdekében, hogy ez
megváltozzon, eloszlassuk szépen,
lassan bennük a rossz érzéseket és a
félelmet. 

Színvonalas képzés,
minőségi eszközök
Hosszú folyamat ugyan, de a legjár-
hatóbb út efelé, ha kizárólag olyan
szakemberek kerülnek ki az ilyen
irányú képzésekről, akik biztos el-
méleti és gyakorlati tudással ren-
delkeznek, az oktatásban és a gya-
korlati munkavégzésben egyaránt

jártas szakembertől tanulják meg a
sminktetoválás fortélyait. Fontos,
hogy a jó szakképzés mellett a fel-
használt eszközök is a legjobb mi-
nőségűek legyenek, értve ez alatt a
gépeket, a pigmenteket és az elen-
gedhetetlenül fontos, igazán jól ható
fájdalomcsillapító szereket. 
Szerencsére a tendencia azt mutat-
ja, hogy a jó minőségű, professzio-
nális kozmetikai tetoválógépekre
megnőtt a kereslet. Megfigyelhető
az is, hogy az esetek nagy részében
ott vesszük meg, attól a cégtől a teto-
válógépet, ahol az oktatáson részt

A
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vettünk. Sajnos gyakran tapasztal-
ható emiatt az is, hogy ezt a tanulói-
vásárlói magatartást kihasználva a
cégek erősen nyomott áron oktat-
nak, sokszor alulképzett, gyakorlat-
lan oktatói háttérrel, annak remé-
nyében, hogy a gépet ott vesszük
meg, és a tanfolyam alacsony árát
többszörös haszonnal így behozzák.
Az ilyen tanfolyamokon az átlagos
tanulói létszám jóval meghaladja
azt, amellyel egy oktató, még ha
nagy rutinja is van, meg tud birkóz-
ni, különös tekintettel a gyakorlati
oktatásra. Nekünk, kozmetikus
szakembereknek pedig elsősorban
ez a része lenne fontos, hiszen az el-
méletet bárki, akár otthon, tan-
könyvből is megtanulhatja, azt
azonban, hogy élő modellen, vendé-
gen hogyan dolgozzunk, csakis az
oktatás során sajátíthatjuk el. Aki
még nem tud tetoválni, de szeretne
megtanulni, annak bizony nincs
könnyű dolga, amikor ki kell válasz-
tania, hogy hol végezze el a tanfolya-
mot. Érdemes több helyen érdek-
lődni, személyesen megismerked-
ni az oktatókkal, rákérdezni, hogy
az oktatás során az elméleti és a
gyakorlati képzés milyen arányban
vannak egymással. Sokszor az elad-
hatóság kedvéért elhúzzák az elmé-
lettel az időt, a gyakorlati részét pe-
dig lezavarják egy nap alatt. A ta-
pasztalat azonban azt mutatja, hogy
a legeredményesebb képzési módot

azok a háromnapos tanfolyamok
nyújtják, ahol az első napon elmélet,
a második-harmadik napon pedig
már gyakorlat van. Szerencsés, ha a
tanfolyam elvégzése után egy ún.
negyedik, konzultációs napra is
nyílik lehetőség, ekkor a már némi
tapasztalatra szert tett sminkteto-
válók visszamennek az oktatójuk-
hoz, és az addigi tapasztalataikról
beszámolnak, a felmerülő kérdése-
ikre választ kaphatnak. Ezen tanfo-
lyamok keretein belül, az időfaktor
miatt elsősorban kizárólag az alapo-
kat sajátíthatják el a tanítványok.
Léteznek olyan képzések is, ame-
lyek modulokra vannak bontva, te-
rületenként lehet elsajátítani a
sminktetoválás fortélyait. Ez lénye-
gesen költségesebb és sokkal tovább
tart ugyan, de az egyes technikákat
alaposabban lehet megismerni.

Ne csak az ár döntsön!
Érthető okokból tehát nem mindegy,
hogy mennyiért végezhetünk el egy
ilyen tanfolyamot, de ne csak az ár
döntsön! A fent felsorolt szemponto-
kat figyelembe véve alapos átgondo-
lás és utánajárás után vágjunk csak
bele, hiszen az ott tanultak alapjai-
ban határozzák meg a későbbi mun-
kánkat, annak eredményességét és
színvonalát.
Érdemes olyan helyet választani,
ahol a színvonalas, szakmai képzés
mellett a kezdő sminktetoválónak

segítséget nyújtanak a kezdésben,
tekintettel a nagyszámú konkuren-
ciára. 

Fontos
a marketingstratégia
Mindenki szeretne jobb lenni, többet
nyújtani a vendégeinek, mint má-
sok, ehhez azonban manapság – csú-
nya, idegen szóval élve – némi mar-
ketingre is szükség van, ebben azok
a cégek, akik arra is hangsúlyt fek-
tetnek, hogy tanítványaik minden
szempontból sikeresek legyenek, sa-
ját, több éves tapasztalataikra épülő
üzleti tervet, stratégiát tanítanak, se-
gítenek az árképzésben, valamint az
arculat kialakításában. 

KÖVES KATALIN
Kozmetikus szakoktató, okl. sminktetováló,
a Purebeau Akadémia nemzetközi trénere,

a Purebeau és a Bella
sminktetováló gépek
kizárólagos  hazai
forgalmazója.
Info: (06 1) 220 0056,  06 70/3
166 211; info@purebeau.hu;
www.purebeau.hu

Telefon: Recepció: 220-0056 (általános érdeklődés és rendelések)

Köves Katalin: 0670/316-6211
(szakmai kérdések, tanfolyam egyeztetés)

http://purebeau.hu  � info@purebeau.hu

Nyitvatartás: H-P: 9:00-17:00

Magyarországi Képviselet

Bemutatóterem és oktatóközpont:

1144 Budapest, Kerepesi út 90. fsz. 3. (3-as kapucsengő) ...Minden, ami sminktetoválás…



A legnagyobb hazai
professzionális
szépségipari
szakkiállítás 
és vásár

HELYSZÍN:

EZ AZ ÉN
HÉTVÉGÉM

Időpont:
2018. 

október 
26–27.

27. ŐSZI BEAUTY
A LURDY HÁZBAN

WWW.BEAUTY-FORUM.HU 

SZAKEMBER VAGY?
Akkor számodra a belépés díjmentes!*

*Csak hozd magaddal a bizonyítványodat vagy annak
fotóját, majd töltsd ki a Regisztrációs szelvényt!
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2018. október 26., péntek
12.30 Francia smink

Előadó: Prokop Kata sminkmester

13.30 Vibráló mélyítés. Színezd újra! –  cut crease;
alkalmi smink a feltűnés jegyében    
Előadó: Sigulinszki Laura make-up artist

14.00 Színes, füstös szem ceruzatechnikával
Előadó: Simkó Linda sminkmester

14.30 Spiritualitás a sminkben
Előadó: Tóth Éva make-up artist

15.00 Catherine Arley Silky Touch professional PARTY
sminkkollekció
Előadók: Balázs Marianna, Csirik Erzsi,
Hulinay Gabriella, Tajti Mónika
a Stella kozmetikus- és sminkmesterei

15.30 Geometriai alakzatok
Előadó: ARTDECO

16.00 Sminkvarázs a táncosok világában
Előadó: Gila Olga filmes-színházi maszkkészítő

16.30 A camouflage alkalmazása a hétköznapokban
problémás bőr esetén (rosacea, akne stb.)
Előadó: Dévényi Kathy sminkmester

17.00 No make-up make-up
Előadó: Tombor Sarolta sminkmester

18.00 Trendek 2019
Előadó: Kátai-Pál Edina make-up artist

18 30 A művészet érintése
Előadó: Kustos Orsolya sminkmester

2018. október 27., szombat
10.00 Hogyan prezentáld magad sminkesként

az internetes térben?
Előadó: Zilahi Anita make-up artist

10.30 Betekintés a sminkversenyek világába
Előadó: Hovorka-Miskolczi Kinga sminkmester

11.00 Sztár make-up 
Előadó: Sipos Zita sminkmester

11.30 Filmes smink – újragondolt rokokó
Előadó: Murányi Orsi, senior make-up artist

12.00 Az arany csillogás és a lila kombinációja 
Előadó: Dudás Barbara világ- és Európa-bajnok,
smink- és testfestő művész

12.45 Airbush sminkbemutató
Előadó: Petrilla Orsi sminkmester

13.15 Catherine Arley – Párizsi Menyasszonyok –
Világbajnoki Make Up bemutató Párizs 2018
Előadó: Dominique Roberts OMC Európa-bajnok
sminkművész, a Stella képviseletében

14.00 28. Make-up Magyar Kupa 
Téma: Ultra Violet, Shades of the Trend Color

HELYSZÍN: KONFERENCIAKÖZPONT, 4-ES TEREM

SMINKSZÍNPAD –  PROGRAM

További részletek és aktuális információ:
www.beauty-forum.hu/szakmai programok

A sminkszínpad háziasszonya:
Tábori Erika, kozmetikusmester,
szakoktató, aromaterapeuta
A szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. 

Kiemelt
versenyszponzor:

Ultra V iolet 
Shades of the Trend Color
28. Beauty Forum  Make-up Magyar Kupa 
2018. október 27., szombat 14.00
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ŐSZI BEAUTY A
LURDY HÁZBAN

2018. október 26., péntek
12.30 Bőrmegújítás újgenerációs savakkal

Előadó: Juhász Klári biológia–kémia tanár, kozmetikusmester

13.00 3. Beauty Forum Diákolimpia – Kozmetikus Iskolák Versenye

14.00 COSMOS tanúsítású anti-aging arckezelés – elegáns megoldás a szépség megőrzésében
Előadó: Dr. Gyovai Viola okleveles biológus, az MTA kandidátusa, a BIOLA Biokozmetikai Kft. ügyvezetője 

14.30 A Triple Brows technika bemutatása. Azonnali eredmény az eddig eltávolításra ítélt tetoválások esetében is
Előadó: Méhn Tünde sminktetováló specialista, Méhn Tünde PMU Art International School 

15.00 „A továbbfejlesztett Kriolipolízis (fagyasztásos zsírbontás): ProShockIce (by PromoItalia) – Ránctalanítás savas
mélyhámlasztással”, azonnali hatással és bőrpír, hámlás, „fagyási sérülések” nélkül: PQAge (by PromoItalia)
Előadó: Dr. Rappensberger Csaba és Dr. Basso Di Pasquale, Consilior Kft. – Wellness-Trade 

15.30 Ízig-vérig szépnek lenni –  Amikor a szépség az ereidben folyik 
Előadó: Feller Adrienne szépségterapeuta-mester, az Adrienne Feller márka megteremtője

16.00 Lágylézer a kozmetikai gyakorlatban
Előadó: Tábori Erika kozmetikusmester, diplomás szakoktató, aromaterapeuta (Vanilla Day Spa) 

16.30 Tökéletes ajakpigmentálás a Long-Time-Liner BLU Liner-rel
Előadó: Kelemen Brigitta, a Long-Time-Liner és Reviderm Hungary magyarországi kizárólagos oktatója és
forgalmazója

17.00 A márka nyújtotta előnyök, márkakozmetikák jelentősége 
Előadó: Lavotha Ildikó, a High Care Cosmetics Kft. tulajdonos ügyvezetője 

17.30 A valós plazma fizikai alapjai, normái. A plazma a gyártó nézőpontjából. A kozmetikus lehetőségei 
Előadó: Artner Éva kozmetikusmester és Makrai Ferenc villamosmérnök, oktató, gyártó 

18.00 Pályakezdő fiatalok a különböző oktatási rendszerek tükrében. Kerekasztal-beszélgetés 
Háziasszony: Gáspár Ágnes aranykoszorús kozmetikusmester

18.30 Újgenerációs hatóanyagok: Fókuszban a peptidek
Előadó: Tóthné Hajdu Gabriella kozmetikusmester, vegyészmérnök, tanár

19.00 Beauty Forum Szakmai Díjátadó

KOZMETIKAI NAGYSZÍNPAD –  PROGRAM
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3. Beauty Forum
Diákolimpia 
2018. október 26., péntek 13.00

SZERETETTEL VÁRUNK!

Támogató partner:
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2018. október 27., szombat
10.00 A sikeres kozmetikus, illetve szalon ismérvei a mai online és offline világ tükrében. Eszközök és módszerek,

melyekkel egyedi és profi lehetsz. A vendégek elvárásai, online fogyasztói magatartása, szalonlátogatási szokásai
– valamint ezek kiszolgálása
Háziasszony: Bányai Alexandra szépségblogger és vállalkozásfejlesztő

11.00 Ilyen weboldalt készíts, hogy a szalonod csordultig teljen ügyfelekkel!
Előadó: Balogh Péter, a booked4.us ügyvezetője

11.30 Megereszkedésre hajlamos tesztrészek, nyak–dekoltázs–mell REJUVENÁLÓ kozmetikai szalonkezelése,
mitesszeres–aknés–szeborrheás bőrök fotorejuvenációs kezelése 3-funkciós IPL-készülékkel
Előadó: Bagóné Horváth Katalin, a Stella Zrt. diplomás kozmetikai oktatásvezetője

12.00 Amikor a gyanta kavarja a kozmetikust – a 7 legveszélyesebb félreértés az intim szőrtelenítéssel kapcsolatban
Előadó: Nagy Krisztina intimkozmetikus

12.30 A sikeres IPL-kezelés titkai. Tanácsok kezdőknek és haladóknak
Előadó: Gajdos Ferenc, a Center Kft. terméktanácsadója, nemzetközi tréner, kiemelt szakterülete
az IPL-berendezések és technológiák

13.00 Ásványi vs. növényi olajok – mit jelent a természetes olaj?
Előadó: PhD. Dr. habil Csóka Ildikó gyógyszertechnológus szakgyógyszerész, intézetvezető egyetemi docens,
Szegedi Tudományegyetem

13.30 DRHAZI Természetes Bőrmegújítás – A rosacea mint bőrtünet az empirikus terapeuta szemével. Bemutatjuk
több száz bőrnormalizálás során szerzett gyakorlati tapasztalatainkat, ahogyan mi kiegyensúlyozzuk a rosacea,
akne-rosacea és az akne bőrtüneteket természetes hatóanyagokkal és speciális kozmetikai módszerekkel 
Előadó: Dr. Házi Edina kutató-fejlesztő

14.00 BIOLA for men – Az ikonikus férfi szépítő arckezelési programja
Előadó: Kiss Izabella diplomás szakoktató, kozmetikusmester, BIOLA Biokozmetikai Kft.

14.30 Bőrhibák és -elváltozások fedése, korrigálási lehetőségei a test felületén, korszerű tetoválási lehetőségekkel
Előadó: Gáspár Melinda Nemzetközi PMU mestertréner, BIOTEK Milánó
és a BIOTEK Academy magyarországi képviselője

15.00 Hogyan fogadjunk kozmetikustanulót? 
Előadó: Báthory Katalin kozmetikusmester

15.30 Hatóanyagtrendek a nagyvilágban
Előadó: Rácz Judit termékfejlesztő és szépségblogger

16.00 Együttműködés a vendéggel, házirend, a kozmetikus személyisége és szerepe, problémakezelés, protokoll
a szalonban. Naponta felmerülő problémák és praktikus megoldások, hasznos ötletek és kivitelezés
Háziasszony: Juhászné Petren Galatea kozmetikus, biológiatanár, kozmetikus szakoktató

További részletek és aktuális információ:
www.beauty-forum.hu/szakmai programok

EZ AZ ÉN
HÉTVÉGÉM!

A szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. 

A kozmetikai színpad háziasszonya: Juhászné Petren Galatea,
kozmetikus, biológiatanár, kozmetikus szakoktató

A belépésszakemberekszámáraregisztrációvalingyenes!



,,A Beauty kiállítások kezdete óta (1992) a Vytalon termékei jelen vannak

a piacon .Cégünknek sokat jelent ez a lehetőség, mert itt személyesen tudjuk

bemutatni az aktuális újdonságainkat az érdeklődő kozmetikusoknak és

más, a szépségiparban tevékenykedő szakembernek.Az idei őszi Beauty
szakkiállításon láthatják először a legújabb fejlesztésű  Vytalon szájvizet,

ami hyalurontartalmának köszönhetően , gyógyszájvízként méltó tagja
a hyarulonsvas termékcsaládnak, a gélek, ampullák és testápoló mellett.

Sok szeretettel és akciókkal várjuk eddigi és leendő érdeklődőinket,
vásárlóinkat a kiállításon!”

BEAUTY FORUM HUNGARY 2018

„Az idén 25 éves Aromax 100%-os tisztaságú illóolajok gyártásából nőtte ki

magát. A magyar családi vállalkozás termékpalettája folyamatosan bővül :

mára az illóolajok és diffúzorok mellett natúrkozmetikumok, bázis-,

masszázs- és szaunaolajok, valamint levegőillatosítók és antibakteriális

spray-k is megtalálhatók a kínálatban . Legújabb termékünk a Beauty

Szérum, amit extra promócióban vásárolhatnak meg azok, akik
meglátogatnak minket az Őszi Beauty szakkiállítás E/D6 standján , a Lurdy

Házban . Önt is várjuk szeretettel!”

NAGYÖRS NIKOLETTA
Aromax Zrt., marketing munkatárs

Ki���ít�	
� é�

KIÁLLÍTÓK*

DR. SZENDRŐ ESZTER
a Vytalon® termékek gyártója és elsődleges forgalmazója



„A tanulóévek minden kozmetikus életében meghatározóak. A sokféle oktatási

forma más és más lehetőséget kínál a kozmetikushallgatóknak. Legyen
a nappali vagy esti képzés, felnőtt vagy érettségi után közvetlenül kezdődő,

a gyakorlat elsajátítása tanműhelyben történő vagy szalongyakorlatos,
a variációk igen széles skálán mozognak. A kerekasztal-beszélgetés során

szeretnénk körbejárni a gyakorlati oktatás sokszínűségének formáit,
eredményeit, előnyeit és hátrányait egyaránt, olyan kozmetikusokkal , akik

1-3 éven belül végeztek, és szakmai pályájuk indulásának tükrében
megosztják a hallgatósággal a tapasztalataikat."

lőad�	
� m�n�j��
AZ ŐSZI BEAUTY IDÉN IS VÁRJA A PROFESSZIONÁLIS SZÉPSÉGSZAKMA KÉPVISELŐIT – sorozatunkban kiállító és előadó

partnereinket kérdezzük arról, hogy milyen újdonságokkal ismertetnek meg bennünket október 26–27-én, a Lurdy Házban.

„Hogyan válasszunk tanulót? Először magunkkal kell tisztában lennünk:

Szeretnénk-e, tudjuk-e tudásunkat és szakmai tapasztalatunkat tovább
adni? Hiszen valamilyen úton-módon , a saját konkurenciánkat neveljük

ki . Nem mindig sikerül a »kívánságunknak« megfelelő” tanulót kapnunk.

Az pedig igazi kihívás, hogy a szakma szeretetét is beléjük plántáljuk. De

nincs is annál felemelőbb, mint amikor hosszú évek múltával visszajelzést

kapunk a volt tanulónktól : „...és köszönöm mindazt, amit adtál nekem, és

amit még mindig bontogatok, mert van , amit még csak most értek meg….”

BÁTHORY KATALIN, kozmetikusmester, a „Hogyan fogadjunk kozmetikustanulót” című előadás

előadója, a Beauty Szakmai Díj kuratóriumi elnöke

* A folyamatosan bővülő listát kövesse nyomon
a www.beauty-forum.hu honlap „27. Beauty Forum kiállítás”
menüpontja alatt!

GÁSPÁR ÁGNES
aranykoszorús kozmetikusmester, a kerekasztal-beszélgetés háziasszonya,

a Beauty Szakmai Díj kuratóriumi tagja
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1 GYÉMÁNT RAGYOGÁSÚ
RÚZSKOLLEKCIÓ      

Cherry Garden • A House of Sillage Lipstick több mint
300 briliáns gyémántvágású Swarovski-kristállyal van
kirakva. A védőtok praktikusan tükörrel ellátott, amely
könnyű precíziós és zökkenőmentes használatot kínál.
Egy olyan élményt nyújt, amely megtartja a kedvenc
rúzsának színeit, nappal vagy akár éjszaka is. A kifino-
multság szimbóluma. Csodálatosan kényelmes és
dúsított formula, gyémánt porral. Rendkívüli csillogást
és szilárdságot eredményez a hibátlan viselés
érdekében. Krémes állaga a hidratálást és a védelmet
biztosítja órákon át. 
www.cherrygarden.hu

2 INTENZÍV HATÓANYAG-BEVITEL
FÁTYOLMASZKKAL      

Bielenda Professional • Az intenzív hatóanyag-bevitelt
biztosító fátyolmaszkok bátran beépíthetőek vil-
lámkezelésekbe, a bőr állapotának és típusának
megfelelő szérum beultrahangozása után. Új fátyol-
maszkok a Bielenda Professional kínálatában: Anti-
aging hatású fátyolmaszk szilíciummal és kollagénnel;
Bőrszínjavító hatású fátyolmaszk C-vitaminnal és indiai
egressel; Normalizáló hatású fátyolmaszk teafaolajjal
és mandulasavval; Nyugtató hatású fátyolmaszk or-
chideával és cseresznyevirággal; Regeneráló és hid-
ratáló hatású fátyolmaszk csiganyálkával.
www.bielenda.hu

ÚJDONSÁG 

1

3/D1a stand



E/C4 stand



FÓKUSZBAN A PMU
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A rendkívül sokoldalú elméleti és gyakorlati tudást
igénylő sminktetoválás ma már szinte külön
szakmának számít a kozmetikus hivatáson belül.
Ráadásul folyamatos továbbképzést igényel a gépek,
az eszközök, a festékek és a módszerek állandó
megújulásának köszönhetően. Összeállításunkban
ízelítőt nyújtunk a hazai forgalmazók aktuális
kínálatából.
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FÓKUSZBAN A PMU

Swiss Color kifejlesztett
egy olyan pigmentsoroza-
tot, amely elsősorban, de
nem kizárólag a púde-

res satírtetoválásokhoz igazodik.
A Swiss Color Intensive Brow pig-
mentekből kettőt kiválasztva bemu-
tatjuk, mennyire fontos a termék
specifikus használata.

Intensive Brow
(IB) pigmentsorozat 
Az Intensive Brow (IB) pig-
mentsorozat PFO (Pigment Flow Op-
timising) rendszerének köszönhe-
tően a satírtechnikák kezelési ideje
jelentősen lecsökken, a bőrt ért
trauma mértéke minimalizálódik a
pigment viszkózus állaga miatt, és a
nagy felületű mozdulatok mellett is
felszínes pigmentálást biztosít. Min-
dezeknek a következményeképpen
a gyógyulási periódusban micromil-
liméteres varképződésre lehet
számítani, ami véleményünk szerint
kulcsfontosságú a bőr egészségyügyi

állapota és a végeredmény színhő-
mérséklete szempontjából. 
Az Intensive Brow sorozatban a
meleg tónusok kapnak nagyobb
hangsúlyt, mint pl a sárgák, naran-
csok és pirosak. A világosabb
árnyalatokban sincsen fehér pig-
ment, hanem azt a sárga helyet-
tesíti. Ám a Swiss Color nem az
általában használt Tartazine-t hasz-
nálja sárga pigmentként, hanem egy
fényállóság szempontjából sokkal
stabilabb, az egészség szempont-
jából pedig sokkal biztonságosabb
sárga színanyagot. 

Vizsgáljuk meg két, választott
Intensive Brow (IB) pigment
bőrspecifikus felhasználását!
� IB Classic Brown
Pigment dominancia: piros
Pigment színmélység: közepes
Hideg, szürkés-zöldes altónusú
bőrök számára ideális középbarna
szín. Szürkésre elszíneződött régi
tetoválások korrekciós megoldása
lehet. Finom, felszínes mozdula-
tokkal is tökéletesen fed. Leginkább
púder hatású satírozáshoz, hibrid

szemöldöktechnika szálak között
púderes alapjához ajánlott, de
szálas szemöldök is készíthető vele.
� IB Medium Brown
– Pigment dominancia: sárga
– Pigment színmélység: világos
Hideg, szürkés-lilás bőrök számára
ideális. Szürkésre vagy lilásra
elszíneződött, világosabb tetoválá-
sok korrekciós megoldása lehet.
Minél finomabban dolgozunk vele,
annál inkább kiadja az eredeti színét
gyógyulás után. Leginkább erősen
vagy gyengén pigmentált púderes
satírtetoválás, hibrid tetoválások
szálak közötti finom púderezése
készíthető vele.
A Sminktetováló Akadémia egyna-
pos Pigmentológia-képzése, melyet
Bizinger Katalin vegyész, sminkte-
továló szakember tart, eddig soha
nem látott mélységekig enged
betekintést a szakemberek számára
a pigmentek alapanyagainak, szín-
anyagainak, azok viselkedésének tu-
dományába, illetve praktikus és rés-
zletes útmutatót ad a különböző
bőrök részletes diagnosztizálásához.  

A

Hangold össze a RÉSZLETEKET!
VÁLASSZ PIGMENTET TECHNIKA- ÉS BŐRTÍPUS-SPECIFIKUSAN! A szálas szemöldöktechnikák

mellett manapság újra nagy népszerűségnek örvendenek a különféle satírtechnikák.
A tradicionális satírozással szemben azonban ma már finomabban, felszínesebben pigmentálunk,

mivel optimális színhatást  akkor tudunk elérni, ha eltaláljuk a pigmentimplantáció mélységét. 

Swiss Color Magyarország
1036 Budapest, Lajos utca 70-72. I/6.
tel.: +36 30 326 5530
email: swisscolor@swisscolor.hu
web: www.swisscolor.hu
facebook:
www.facebook.com/sminktetovalas
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PMU-KÖRKÉPSMINKTETOVÁLÁS TANULÁS A LEGMAGASABB SZÍNVONALON,
MAGABIZTOS GYAKORLATI TUDÁS ELSAJÁTÍTÁSÁVAL

Azt biztosan állíthatjuk, hogy a sminktetoválás a kozmetika legtartósabb eredményt
nyújtó területe. Aki ezt választja, a vendége arcát évekre fogja meghatározni.

A MAGYAR ZSUZSA PMU/MICROBLADING Képzésen szerzett tudásodat
garantáltan tudod azonnal alkalmazni a hétköznapi munkád során. 
• Gyakorlatorientált képzések.

• A képzésekre maximálisan 2-4 főt fogadunk, így egyéni szint szerinti haladási ütemre is nyílik lehetőség.

• Három szinten van lehetőség elsajátítani a gyakorlati tudást, végül a TANÚSÍTVÁNY megszerzéséig
1–3 élő modellmunkát is van lehetőség elkészíteni.

• A TANÚSÍTVÁNY megszerzése után…

• 3 hónapig online konzultációval folyamatosan rendelkezésre állunk.

• Összeállítottunk neked egy portfóliót, melyet azonnal használhatsz.

• Három hónap alatt 5 modellmunkát szükséges elküldened, és utána magasabb szintű vizsgát tehetsz az ezt
igazoló OKLEVÉLÉRT.

• Ezután használhatod a képzésünk logóját, mely vendégeidet biztosítja magas szintű tudásodról.

A Magyarországon forgalomban lévő legnagyobb márkákat elérheted az oktatás során szalonunkban, az oktatás
márkafüggetlen.

http://madonna.hu/magyar-zsuzsa-sminktetovalas-kepzesek-kezdo-halado/
Érdeklődni e-mailben: magyarzsuzsa.madonna@gmail.com címen
vagy a +36 70 313 0313-as telefonszámon is lehetséges.



A MAGYAR ZSUZSA PMU/MICROBLADING Képzésen szerzett tudásodat
garantáltan tudod azonnal alkalmazni a hétköznapi munkád során. 

E/B1 stand





3/B2 stand







A PUREBEAU sminktetováló gépei a pigmentálókészülékek legújabb ge-

nerációi, a világ felső kategóriájú csúcsminőségű tetoválógépei közé tartoz-

nak, összehasonlíthatatlan a precizitásuk, gyorsaságuk. Az igényes, formaterve-

zett, tartós külső és innovatív technika egyszerű kezelhetőséget és professzionális

munkát tesznek lehetővé.

Egyedülállóan széles tű- és pigmentválaszték áll azok rendelkezésére, akik ezt a

csúcsminőségű megoldást választják. A cég gondolt azokra is, akik testmotívu-

mokat készítenek, mivel többféle, ún. lapos tűt fejlesztettek gépeikhez, melyek az

ábrák gyors és fájdalommentes betöltésére szolgálnak.

A pigmentek az EU-ban végzett bőrgyógyászati tesztek során mindig a leg-

jobb minősítést kapják. Nem utolsó szempont az sem, hogy mind a

tetoválógépek, mind a kiegészítők elérhető áron megvásárol-

hatók. A PUREBEAU magyarországi képviselete az anyacég által kifejlesztett

oktatási módszereket, valamint az oktatók több mint 25 éves tapasztalatát ötvöz-

ve hozta létre a PUREBEAU Akadémiát, ahol a sminktetováló alaptanfo-

lyamtól kezdve a haladó, továbbképző tanfolyamokon át, a színelmélet oktatásig

mindenki megtalálja az érdeklődésének és tudásának megfelelő 4, 3, 2, és 1 napos

képzéseket. A cég nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ne csak hazai, hanem világvi-

szonylatban is nívós, elismert oktatói háttérrel gazdagítsa hazánk felnőttképzését,

elsősorban azokra gondolva, akiknek fontos, hogy kitől és milyen színvonalon sa-

játítják el a kozmetikai tetoválás fortélyait. A legújabb szemöldök-készítési techni-

kák, szájfény- és optikai kiemelések.

Egyedülálló lehetőség új tanfolyamakciónk keretében: aki elvégzi nálunk, a Purebeau Akadémián a 3+1 napos

alapképzést, annak automatikusan megtanítjuk a mikroblading (japán) szálazási technikát is,
természetesen plusz költség nélkül. (Ezzel 90 000 Ft+áfát takaríthattok meg.) Egyedül annyi a feladat, hogy plusz
két szemöldökmodellt kell hozni. Minden további részletért keressetek minket bizalommal 061/220-0056-os központi
számunkon vagy vezető oktatónkat, Köves Katalint, a 0670/316-6211-es számon.
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Ragyogó MEGJELENÉS
ŐSZ-TÉLI TRENDEK 2018/2019 – Csak azért, mert ismét rövidebbek a nappalok, nem kell

szomorkodnunk. Nézzük pozitívan: az éjszakák egyre hosszabbak! 
Örvendeztesd meg a vendégeidet ragyogó sminkkel, amellyel  nemcsak nappal tündökölhet,

hanem éjszaka is. Inspirálódj az alábbi kínálatból!

MIDNIGHT STAR ŐSZI/TÉLI SMINKKOLLEKCIÓ A MALU WILZTŐL
Az idei ősz fő meghatározói a csillogó, fémes hatású kiegészítők. Ez igaz a sminkekre
is, hiszen nemcsak a szemhéjpúderekben, de a rúzsokban, pirosítókban is megjelenik
a csillogás. A Malu Wilz újdonságaiban visszaköszön az őszi hangulat, vezető szerepet
tölt be a burgundi vörös, a lila, a barnás és nude árnyalatok, melyek a természetet,
annak változatosságát idézik. A Malu Wilz őszi vezető terméke a Metallic Matt szájfény,
mely amellett, hogy fémes hatású, mattra szárad, így a mindennapi sminkekhez is
illik. Könnyű, géles textúrájú, hidratáló hatású és extra tartós. 
www.alveolashop.hu

OVER-THE-TOP LONG LASTING COLLECTION A KARAJA-TÓL
Az új trend exkluzív kollekciójának fókuszában a száj áll. Az összes összetevő és szín
aprólékosan lett összeválogatva úgy, hogy a legtartósabb, leghosszantartóbb és
legtökéletesebb hatást érjed el.
www.karaja.hu

ARABESQUE TENDERNESS COLLECTION 2018/2019
Gyengéd báj, mégis tüzes kisugárzás. Vadítóan intenzív rúzsok és lágy, matt

szemhéjpúderek különös játéka teszi igazán
izgalmassá az ARABESQUE őszi/téli kollekcióját.

www.arabesque.hu
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YAMUNA PROFESSIONAL – ŐSZI FUVALLAT
Idén különösen a barna, lila és arany variációk lesznek meghatározóak. De a lágyabb,
krémes-púderes árnyalatok is remekül passzolnak az említett alapokhoz.
Ennél a szemhangsúlyos sminknél az alapot a barna adja, valamint a füstösség is ezzel
a színnel készült. Az összhatást a világos pink és a kék lágyítják, egyúttal ki is emelv
a szemet. A tekintet ettől lesz igazán vibráló. A forma macskás-íves, ez visz egy kis
játékosságot, könnyedséget a hűvös-borús őszi napokba. A hangsúlyos szem mellé pedig
visszafogott, lágyabb szájszín passzol.
www.yamunaprofessional.hu

MAKE-UP STUDIO – GLAM ROCK 
Légy merész és vigyél véghez nagy dolgokat! Változtasd vendégeid Glam Rock istennővé!
A Make-up Studio új trendkiadásával lágy, ezüstben szikrázó füstös szemeket, igazi
vadmacskás sminket kreálhatsz. A végén fűszerezd meg merész, bordó ajkakkal, hogy
kihozd a belső tüzet, és a végeredmény egy igazán vad, nőies smink lesz.
www.makeupstudio.hu

EXKLUZÍV CATHERINE ARLEY MAKE-UP TREND  
Az őszi sminktrend egyik legsikeresebb terméke a highlighter. Lágy struktúrájának

köszönhetően, gyorsan eloszlatható a bőrön a Catherine Arley Silky Touch Highlighter
Day Light Liquid Fluid, melynek bronz és pink árnyalata kiválóan kiegészíti a sminket.

Szemet gyönyörködtető fényt biztosít az arccsontra, a szemöldök alá, a homlok
közepére helyezve, ezáltal természetes csillogó hatást ad a bőrnek. A szájon

megjelenő violet lila rúzs, mely az év színe, hangsúlyos sminket és csábító
megjelenést kölcsönöz. A Catherine Arley minerál alapú, mikropigmentes

dekorkozmetikumok egész napon át tartós sminket biztosítanak.
www.stellabeauty.hu
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A művészet
GYÓGYÍTÓ érintése

,,ÉN CSAK ÚGY HÍVOM: SZERETETPROJEKT" – Szűcs Adriana a kedvenc modellem. Sokszor
dolgozunk együtt így, mi hárman, a fotóssal együtt. Sajnos, tavaly súlyos melldaganatot

diagnosztizáltak nála. Mindezt úgy tudtam meg, hogy egy újabb munkára szerettem volna
felkérni, amit már nem tudott elvállalni, mert addigra levágatta a haját. 

zerveztünk egy újabb fotó-
zást, de azt már csak a ma-
gunk örömére. 
A végső koncepció a fotó-

zás előtti estén, az utolsó pillanat-
ban állt össze. Azt akartuk megmu-
tatni a képekkel, hogy ebben a sérü-
lékeny állapotában is milyen szép.  

Tisztaság és érzékenység
A belső női szépséget, tisztaságot és
érzékenységet szerettem volna élet-
re kelteni Adrianában.
Gipszből és gézből készítettem a
fejdíszt és a ruhát. Airbrush-sal fúj-
tam le az egész testét, hogy fest-
ményszerű hatást keltsen a bőrszí-
ne. 

A szépség szobra
A szépség szobraként szerettem vol-
na megmutatni, ezért világos baba-
bőrt varázsoltam neki, az arcát szin-
tén airbrush-sal árnyékoltam, és
csak minimális festést kapott a sze-
me, pici árnyékolással. A munkám-
ban az árnyékok és a fények domi-
nálnak.
Ami a legnagyobb öröm számunkra,
hogy Adriana leletei negatívak, sike-

resen túl van a kemoterápián, hatal-
mas út van a háta mögött. 
Külön szeretném megköszönni neki
azt az alázatos, profi munkát, amit a
kemoterápia alatt is erőn felül telje-
sített!

S

KOA-KUSTOS ORSOLYA AMANDA 
Sminkmester. „Tíz éve
dolgozom sminkesként
Budapesten, egy éve nyitottam
egy saját fotóstúdiót, ahol
kiélhetem a kreativitásom.Úgy
érzem, hogy az »átalakulás
művészete« a küldetésem.
Élni annyi, mint változni.”
www.koa.hu

Vegyél részt Kustos Orsolya Amanda, „A művészet érintése”

című sminkbemutatóján, október 26-án, pénteken, az Őszi Beauty

szakkiállítás sminkszínpadán, a Lurdy Házban!
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STYLE & FASHIONSTYLE & FASHION 1 HIBRID SZEMPILLA CSIPESZ –
A PRÉMIUM APPLIKÁLÁS KULCSA

Xtrem Lashes® • A svájci kézművesek által kivitelezett
ProComfort® Z-Curve™ Innovatív Csipesz szabadal-
maztatott, rozsdamentes, saválló acélötvözetből
készült, lézeres hegesztéssel, a pontosság és hosszan
tartás biztosítására, egyedi dizájnnal, minőség-
ellenőrzésen átesve, kézi munkával befejezve.
Ergonomikus dizájn, kontúrozott és precízen kialakított
végekkel tervezve, a pontosság és minőség fokozására.
A ProComfort® Z-Curve™ csipesz azért készült, hogy
javítson a fogáson, ezáltal növelje az aprólékos mozdu-
latok pontosságát és a gyorsaságát az egy vagy több pil-
la felcsippentésének.
www.xtremelashes.hu

2 GYORS ÉS TISZTA MUNKA     
Flawless Lashes by Loreta • A legújabb fejlesztésű
Jet-Set Pro szempillaragasztó vékonyabb állaggal,
gyorsabb száradással és alacsony füstgázkibocsátás-
sal, tökéletes minden szempilla-stylistnak, aki gyors és
tiszta munkát szeretne végezni. A Russian Volume
szempilla-hosszabbítás elengedhetetlen kelléke.
Leghatásosabban 18–22 °C-on működik, 0,5–1 mp alatt
szárad. Javasolt nedvességtartalom 50–70%.
Közvetlenül a kezelés előtt legalább 60 mp-ig rázd fel,
majd használj új cseppet minden 20–30. percben.
www.flashesbyloreta.hu

3 SELYEMFÉNYŰ, ÉJFEKETE
PRÉMIUMPILLÁK     

Lash & Lashes • A cég legújabb pillafejlesztése, a Soft
Volume Extra Fekete szempilla alapvető tulajdonsá-
gaiban különbözik a hagyományos szempilláktól: a
színe erőteljes, selyemfényű, éjfekete. A Soft Volume
pilla  anyaga még könnyebb, még rugalmasabb, még
puhább tapintású, ezekkel a kedvező tulajdonságaival
megkönnyíti a szempilla-stylist munkáját, és még
nagyobb örömet és elégedettséget okoz viselőinek.
Ajánljuk minden szempilla-stylistnak, aki igényes a
munkájára, és még több elégedett vendéggel szeretné
bővíteni vendégkörét.
www.lashandlashes.hu

4 PRÉMIUM MŰSZEMPILLA-RAGASZTÓ      
Oclair Smart • Ez a prémium műszempilla-ragasztó
„egy okos asszisztens”, egyben a sikeres szempilla-
stylistok titka. Minőségével, rugalmasságával, gyors
száradásával (0,5–1mp) tökéletesen támogatja a haladó
szempilla-stylistok munkáját. Nem tartalmaz
formaldehidet vagy latexet. Próbáld ki bestseller
ragasztónkat! Rendeld meg még ma! Kényelmesen,
otthonról!
www.muszempillawebaruhaz.hu

1

2

4

3

PILLA-
KÖRKÉP
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5 ANTIALLERGÉN ÉS RUGALMAS
SZEMPILLARAGASZTÓ     

Baalbek Stúdió • A Maxi Power hígabb állagú, ezért
szépen, egyenletesen és takarékosan lehet vele dolgoz-
ni, nem látszik felragasztás után az illesztés, nem
keletkeznek csomók.  Száradási ideje 1-2 mp, gyorsan
lehet vele haladni. Kezdő és gyakorlott szakembereknek
egyaránt ajánljuk. Orvosi minősítésű, illatmentes, nincs
irritáló kipárolgása, ezért az érzékenyebb szeműek
számára is javasolt. Antiallergén, nem tartalmaz
nehézfémeket, rákkeltő anyagokat. Száradás után rugal-
mas, így a szempillák hosszú ideig fennmaradnak,
anélkül, hogy letörnének, elfáradnának. 
www.baalbekwebshop.hu

6 ULTRAVÉKONY, PILLEKÖNNYŰ,
NEM ALLERGIZÁLÓ PILLÁK     

Vivienne • A pillekönnyű Ultra Light & Soft Elite Szériás
műszempillája prémium minőségű termék, amely a ma
hazánkban elérhető termékek között az egyik legrugal-
masabb és legkönnyebb, ultravékony szálakkal
rendelkező szempilla. Szálai a legmagasabb minőségű
monofilből készülnek, a szempillaszálak belső része
üreges, hogy pillekönnyű legyen. Az Ultra Light & Soft
Elite Szériás műszempillákat nem helyezik utólagos
fényesítési eljárás alá, nem allergizál. Természetes
selymes fényét a kiváló minőségű összetevőinek
köszönheti. Magas minősége tökéletesen alkalmaz-
kodik a kezdő és profi szakemberekhez is.
www.perfectlook.hu

7 ÚJ DIMENZIÓ
A VOLUME-PILLAÉPÍTÉSBEN      

Gold Lashes • A Multi D műszempillák egyedisége,
hogy az egymás mellett lévő pillák hosszmérete
különböző. Három hosszméretben kapható: 8–10 mm,
10–12 mm, 12–14 mm – tehát mindössze 3 tálca pillával
a vendég összes méretigénye kialakítható. A Tiara
esetében pl. a 10–12 mm tálcán 6 különböző méretű, a
Wave esetében 20 különböző méretű pilla helyezkedik
el egymás mellett. Hihetetlenül dús és egyben ter-
mészetes műszempillaszettek applikálhatók, mellyel
kevésbé terheljük meg a természetes pillákat.
www.muszempilla.hu

8 „EGY MIND FELETT”     
Szépség-gyár • Ezzel a szlogennel indult útjára a Szép-
ség-gyár collectcion első ragasztója, a The One adhesive,
amely 30–50% páratartalom és 22–25 Celsius-fok között
működik ideálisan, állaga a hígabbhoz áll közel, színe
mélyfekete, kipárolgása alacsony, száradási ideje 0,5–1
másodperc. Megfelelő használat és utóápolás mellett
nagyon tartós és rugalmas állagú anyag. Mint a legtöbb
ragasztót, ezt is használat előtt 1 percig fel kell rázni,
hogy az anyag a megfelelő fizikai állapotba kerüljön, ma-
gas hő- és páratartalom mellett fokozottan kell ügyelni
arra, hogy 30 percenként friss ragasztóval dolgozzunk.
www.pillafutar.hu/szepseg-gyar-collection

9 LÁTVÁNYOSAN DÚS PILLÁK     
Long Lashes • Egyértelműen a látványosan dús pillák
vannak napjaink szálankénti szempilla-hosszabbítási
divatjának fókuszában. Az ok egyszerű: a dús pillák
magukra vonják a tekintetet, karaktert adnak az arcnak
és kiemelik a szemek színét és formáját. Most a Long
Lashes közkedvelt Extreme Volume pilláit új cso-
magolásban érheted el. Mindezt a régi, ugyanúgy
extrém minőség mellett. A csomagolás mellett a szem-
pillák elérhető méretein is változtattunk: 8–9–10–11–
12–13–14 mm-ről 8–9–10–11–12–13 mm-re.
www.alveolashop.hu
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,,A legfontosabb
A VEVŐK VISSZAJELZÉSE”

,,TIZENÖT ÉV MUNKÁJÁNAK A GYÜMÖLCSE – Küzdelmes, kitartó, verejtékes, viszontagságos,
néha boldog és néha szűk esztendőkkel tűzdelt kemény munka, amit 2018. szeptember 11-én
a Parlamentben díjaztak” – hangsúlyozta Kajtár Zsolt, a Yamuna Kft. alapítója és tulajdonosa. 

alahol, igazából nemcsak
a Szőlőmagolajos termék-
családnak, hanem a mö-
götte lévő útnak járt az Ér-

ték és Minőség Nagydíj. Beérett.
Végre. Így 15 év gyümölcsét „szüre-
telte le” Kajtár Zsolt, a Yamuna ala-
pítója és tulajdonosa. Vele beszélge-
tünk ezekről az évekről.

Érték és Minőség. Mit jelentenek ne-
ked ezek a szavak?
Becsületesség és jóakarat. Jó szán-
dék. Amikor nem akarod becsapni a
vásárlóidat. Ez egyezik azzal, amit
mi közvetítünk. Büszke vagyok rá,
hogy a termékeink nem okoznak
allergiát. Amikor fejlesztünk, piacra
dobunk egy terméket, az vezérel
minket, hogy a vevőink elégedettek
legyenek. És ez mutatja az értéket és
minőséget.
Az Érték és Minőség Nagydíj szá-
momra egyfajta visszaigazolása
annak, hogy az elmúlt 15 évben jó
irányban haladtunk, haladunk.
Hogy egy somogyi zsákfaluból,
ötvenezer forintból is fel tudsz építe-
ni valamit. Visszaigazolása 15 év
becsületes munkájának.

Amikor a díj átadásának reggelén, a
családoddal Kaposvárról Budapestre
indultál, majd néhány órával később
a Parlament lépcsőin felfelé lépked-
ve…milyen érzések kavarogtak ben-
ned?
Arra gondoltam, hogy remélem,
nem felejtem el a szövegem. A viccet
félretéve, természetesen büszkeség

volt bennem. Az járt a fejemben,
hogy ahonnan indultam, az nem ezt
az életpályát vetítette elém. Ha most
visszatekintek az akkori önmagam-
ra, akkor fogalmam sincs, hová ten-
ném magam. Mintha egy mese fő-
szereplője lennék. 

Mese a fiúról, aki Barbacson nyulak
etetéséből és kemény munkából szer-
zett magának némi zsebpénzt…
Ha most lennék gyer-
mek, az akkori körül-
mények között valószí-
nű állami gondozásba
kerülnék. Ennek ellené-
re én küzdöttem. Más
akartam lenni. 

Más?
Igen. Onnan indul az
egész, hogy azt mon-
dod, más utat válasz-
tasz. Nem akarsz to-
vább így élni. Keresni
kezdted a helyed. Ami-
kor körülbelül tudod,
hogy milyen irányba
akarsz menni, akkor el-
indulsz. A saját útját
mindenkinek be kell
járnia ahhoz, hogy
szépen, lassan felépít-
se magát. De akkor
még mindig nem álmo-
dozhatsz, mert fogal-
mad sincs arról, hogy ki
vagy és mire vagy ké-
pes.

És az önmagunkba vetett hit?
A hit később jön. Eleinte nem hiszel
magadban, hiszen semmire nem be-
csül a családod, a környezeted. Mí-
nuszból indulsz. Emiatt magadban
sem tudsz hinni. Aztán szépen, las-
san elindulsz az utadon, és egymás
után szeded a lépcsőfokokat.

Azt hiszem, jó példa lehettél sokak
számára…
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„A díj visszaigazolása annak, hogy 15 év óta jó irányban
haladunk” 
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Én ezzel a kijelentéssel kicsit fino-
mabban bánnék. Inkább úgy fogal-
maznék, ha valaki félig telinek látja
a poharat, annak talán erőt adhatok
ahhoz, hogy célt találjon az előrelé-
péshez.

A Szőlőmagolajos termékcsalád kapta
az elismerést. Van ezekben a termé-
kekben valami különleges?
Tizenöt éve szappanok gyártásával
kezdtem. Abban a szortimentben
nem volt szőlőmagolajos termék.
Azután jöttek a masszázsolajok.
Amikor már biztosak voltak az el-
adások, elkezdtünk nyitni a lakosság
felé. Egy kisebb, bérgyártónál tett
vargabetű után saját receptúrákat
és technológiát kezdtünk fejleszte-
ni.
2014-ben készültek el az első saját
készítésű lakossági termékeink,
olyan illatokkal, mint narancs–fahéj,
levendula, sheavaj. Amit a profi ága-
zatban szerettek, azt átvittük a la-
kossági vonalra is. Figyeltük a piaci
igényeket. Ma a szőlőmagolajos és a
levendulás termékekből adjuk el a
legtöbbet.

Mi a különlegességük?
A bázis- és az alapanyagok, amiket a
gyártás során használunk. Nem irri-
tálják a bőrt.
Nem irritál, azaz bőrbarát. Honnan
jött ez a „küldetés”? 

Ez egyfajta hozzáállás az élethez.
Hogy nem akarsz másoknak ártani.
Az állatoknak sem. Én ezért nem
eszem húst 17 éves korom óta.
Fontosnak tartom azt, hogy ha vala-
mit képviselünk, magunkat adjuk,
és azzal tudjunk azonosulni is. Van
egy jó példám, amit mindig megem-
lítek: Egy cukorbeteg kisfiút elvisz az
anyukája egy buddhistához, majd
arra kéri, hogy mondja neki, ne
egyen több cukrot a fia, különben
meg fog halni. A buddhista szerzetes
azt felelte: „Nem tudom ezt monda-
ni neki. Gyere vissza két hét múlva.”
Az édesanya nem értette, de két hét
múlva újra visszament a fiával. Ak-
kor a buddhista azt mondta a gye-
reknek: „Ne egyél cukrot!” A kisfiú
azt mondta, jól van, nem eszem. Ek-
kor az anya kérdőn nézett a szerze-
tesre, aki a következőt mondta: „Két
hete még nem tudtam azt mondani,
hogy ne egyen cukrot, mert akkor
még én is ettem. Azóta azonban
nem.”
Ha összhangban vagy azzal, aho-
gyan viselkedsz, és amit csinálsz,
azt érezni fogják az emberek. És
nem kell győzködni őket. 

Manapság a csapból is a natúr–bio–
vegán szavak folynak. Olyan, mintha
ezekkel mindent el lehetne adni. Ho-

gyan lehet ebben a „viharban” fenn-
maradni és valódi értékeket közvetíte-
ni?
A vevők néha már nem is tudják, mit
jelent az, hogy vegán, bio vagy éppen
natúr. Hallanak valamit a szomszéd-
ban vagy a barátnőtől, vagy éppen ol-
vasnak a témában egy nem éppen
hiteles forrásból származó cikket a
neten. Ránéznek az összetételre és
néha rossz következtetéseket von-
nak le. Sokan keresik a natúr termé-
keket. A fa és a növények pollenje
natúr. És az jó nekünk? Sok ember-
nek nagyon nem.
Nem állítom, hogy minden termé-
künk jó mindenkinek. Inkább azt
mondom, nézzük meg a bőrtípusod,
és annak alapján megmondom, mire
van szükséged. Mindenkinek más a
bőre. Tapasztald meg, mi a jó ne-
ked. Ha az én termékem nem jó,
visszafizetem az árát.
Nekem a legfontosabb a vevők visz-
szajelzése. Látni, hogy aki megve-
szi, elégedetten jön vissza és vásá-
rolja meg újra.

Most min dolgozol?
Az eddigi arckezelő termékek a régi
igényeknek megfelelően készültek.
Most jött el annak az ideje, hogy
megújítsuk őket. A cél az volt, hogy
olyan termékcsaládokat fejlesszünk,
amelyekkel a kozmetikusok bőrtí-
pusra hangolva hatásosan tudják a
kezeléseket végezni. Emellett gon-
dolunk arra is, hogy bizonyos termé-
keket kisebb, eladásra alkalmas ki-
szerelésben is kínáljunk, hiszen
Nyugaton régóta a kozmetikus
egyik fontos bevételi forrása az ér-
tékesítés.
A vendég a kozmetikustól tanácsot
kér, megbízik benne. A szakember
pedig pluszbevételre tehet szert, ha
nem a drogériába küldi őt. Így azt a
hatóanyagot juttathatja a bőrébe ott-
hon is, amit a kozmetikusa bemasz-
szírozott. Ráadásul nem kell „mí-
nuszból indulni”, a következő idő-
pont alkalmával.

(X)

„Az én alapvető hozzáállásom az élethez, hogy
nem akarok másoknak ártani – az állatoknak
sem, ezért vegetáriánus vagyok.”
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ÍRD MEG TE IS
a sikertörténetedet a BABOR-ral!

INNOVÁCIÓ ÉS SZAKÉRTELEM A FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN – Ha szeretnél kiemelkedő
támogatásban részesülni munkád során, és olyan innovatív termékekkel dolgozni,

melyek eredményessége elkápráztatja vendégeidet, csatlakozz
a BABOR professzionális kozmetikai csapatához! 

elünk megvalósíthatod ál-
maidat, és elérheted kar-
riered csúcsát! 

Amit garantálunk
1.  Eredményes kezelések – A ter-

mékeinkkel végzett kezelések
azonnal látható hatást és hosszú
távú eredményeket biztosítanak.
Specialitásunk a személyre sza-
bott bőrápolás és az anti-aging.

2.  Innovatív hatóanyagok – A Ba-
bor-termékekben a legújabb koz-
metikai innovációkat találod
meg, így mindig biztos lehetsz
benne: Te a maximumot nyújtod.

3.  Elégedett vendégkör – Tapaszta-
latból mondjuk, vendégeid imád-
ni fogják Babor-kezeléseidet,
ezért a váltás könnyedén fog
menni.

A siker kulcsa a
jó marketing.
Termékeink és
a szakértő Ba-
bor-kozmeti-
kusok rendsze-
r e s e n  j e l e n
vannak olyan
ismert női ma-
g a z i n o k b a n ,

mint az Elle és a Marie Claire. A hatalmas olvasótáborral ren-
delkező országos lapok segítségével megismertethetjük a már-

kát és az azt képviselő kozmetikusokat a nagyközönséggel, ez-
zel is támogatva Őket karrierjük kiteljesedésében.
A Babor márka népszerűsítésére, követve a trendeket, kihasz-
náljuk az online média nyújtotta lehetőségeket is. Megjelenünk
olyan látogatott weboldalakon, mint az elle.hu, marieclaire.hu,
kremmania.hu, továbbá az nlcafe.hu oldal szerkesztőségi cik-
kei. Több éve működünk együtt hiteles magyar médiaszemélyi-
ségekkel is, akik közösségi oldalaikon népszerűsítik a Babor si-
kertermékeit. Célunk, hogy ezekkel a megjelenésekkel növel-
jük a márkaismertséget, a márka értékét, és ezáltal a Babor
kozmetikusok a lehető legkiemelkedőbb háttértámogatást él-
vezhessék.
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�  Területi védelmet biztosítunk,
hogy a közeledben ne legyen má-
sik Babor-kozmetika, akivel ver-
senyezned kell. Ezáltal kizárólag
a szakmai fejlődésedre tudsz fó-
kuszálni, hogy vendégeidnek a
lehető legmagasabb színvonalat
nyújthasd.

�  Rendszeresen képzünk szak-
mai és üzleti tanfolyamainkon,
így biztos lehetsz abban, hogy
naprakész tudással állsz vendé-
geid rendelkezésére. Felkészült-
ségedet könnyedén eredményre
válthatod, mi megmutatjuk, ho-
gyan csináld.

�  Áruellátásunk stabil, így semmi-
ben sem kell hiányt szenvedned.
Kozmetikusként nagyon fontos,
hogy minden vendéged igényét
maradéktalanul ki tudd elégíte-
ni, mind a kezelések, mind a la-
kossági termékek tekintetében.
Kiszámítható áruellátásunk ezt
lehetővé teszi.

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

�  Rendszeres személyes támoga-
tást kaphatsz képviselőinktől,

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

�  Marketingtámogatást nyújtunk,
hogy ne csak kiváló kozmetikus,
hanem sikeres üzletasszony is
lehess. Részt vehetsz üzleti kép-
zéseinken, termékmintákkal és
eladáshelyi kommunikációs
anyagokkal állunk rendelkezé-
sedre.  Babor referenciaszalonja-
inknak személyes marketing-
konzultációt, illetve magazin-
megjelenést is biztosítunk.

AMIT MÉG KÍNÁLUNK

TEDD MEG AZ ELSŐ LÉPÉST A SIKERHEZ VEZETŐ ÚTON!

Olvasd el kolléganőnk véleményét, aki
őszintén vall a márkáról, hivatástudatról
és minőségről.
Botka Marianna, Babor-kozmetikus, Bu-
dapest
„Számomra nagyon fontos, hogy a vendé-
geimnek prémium minőséget tudjak biz-
tosítani, ezért is volt egyértelmű, hogy a
Babort választom. A lakossági termékek
széles választékának köszönhetően min-
den vendégemnek tudok megoldást nyúj-

tani, bármilyen bőrproblémával fordulnak is hozzám. Az azon-
nal látható és hosszan tartó eredmények önmagukért beszél-
nek. Üzletasszonyként nagyon hálás vagyok a kiemelkedő mar-
ketingtámogatásért, aminek köszönhetően egyre többen kere-
sik a Babor márkát. Hiszek az egész életen át tartó tanulásban,
amiben a Babor méltó partnerem. A jól felépített motivációs
rendszer és a magas színvonalú képzések folyamatosan arra
ösztönöznek, hogy képezzem magam, figyelemmel kövessem a
szakma újdonságait, és új célokat tűzzek ki. A Babor a munkám
minden területén biztosítja, hogy a legtöbbet tudjam nyújtani
vendégeim számára.”

ÍRD MEG TE IS SIKERTÖRTÉNETEDET A BABORRAL!

Gyere el Babor alapképzésünkre, és ezzel megteszed az
első lépést a sikerhez vezető úton. A tanfolyam keretein
belül megismerkedhetsz a filozófiánkkal és a márka
meghatározó terméksorozataival. Trénerünk vezetésével
elsajátíthatsz 3 különleges kezeléstechnikát, melyekkel
felejthetetlen élménnyé varázsolhatod a kezeléseket
vendégeid számára.

Időpont: 2018. november 19.

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

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

A Babor magyarországi forgalmazója:
KALCSU COSMETICS
1139 Budapest, Frangepán u. 8-10.
Tel: 06 1 237 0370
web: www.kalcsu.hu
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„Szerelem volt az első

pillanattól kezdve”
AZ ILLÓOLAJOKKAL VALÓ TALÁLKOZÁSÁRÓL VALLOTT ÍGY FELLER ADRIENNE, kozmetikus- és

szépségterapeuta-mester, az Adrienne Feller márka megalkotója, az Adrienne Feller
Szépségterapeuta Akadémia alapítója és igazgatója, akit szakmai hitvallásáról,

terveiről és a mindennapjairól faggattunk.

Hogyan, mikor, miért kerültél a szép-
ségipar berkeibe?
Már nagyon korán, majd 30 éve. Eb-
ből a szempontból szerencsés va-
gyok, mert bátran állíthatom, hogy
majd minden hegyet megmásztam.
Majd minden szegletét ismerem a
szakmának, ezért elég komfortosan
érzem magam benne.

Véleményed szerint mi jellemzi a mai
magyar szépségipart?
Hasonló, mint általában mindenhol
a világon. Kettészakadt, két irány

alakult ki. Egyre többen keresik a
természetes alapanyagokból készült
szépítőszereket, de megmaradt a ré-
gi irányvonal is, ahol szintetikus
anyagokat használnak, és főként a
gépekre épülő kezeléseket részesítik
előnyben.

Szerinted ma mit kell nyújtania egy
ideális szépségszalonnak?
Egy szépségszalonnak ma éppúgy
kell nyújtania a harmóniát, az ele-
ganciát, a tisztaságot, a kényelmet,
mint a szakmai és emberi felkészült-

séget. A nyugalomnak a térben is
meg kell jelennie, hiszen ide az em-
berek pihenni, feltöltődni jönnek.
Amilyen a szalon, olyan a vendég-
kör. Ez egy örök igazság. Ha igényes
a szalon, az igényes vendégkört vonz
majd. 

Milyen kozmetikai szerek találhatóak
a fürdőszobádban? Mi a kedvenc koz-
metikai kezelésed?
Csak és kizárólag a saját termékei-
met használom a bőröm szépülésé-
re, üdesége hosszan tartó megőrzé-

Pillanatkép az Adrienne Feller Szépségterapeuta Akadémián

Fo
tó

k:
 K

őf
ar

ag
ó 

Zs
uz

si



2018/10   www.beauty-forum.hu 89

LIFE & WORK

sére. A Shine Elixírolaj és a Shine táp-
lálókrém, a Rose de luxe szemránc-
krém, Aromazen arcpermet. A ked-
venc kezelésem? Őszintén szólva
bármelyik ADRIENNE FELLER-keze-
lés, mert mindegyik annyira feltöltő. 

A gyógynövények szeretete családi ha-
gyomány…
Az apai üknagyapám gyógyító volt,
és egy vakcina feltalálásáért királyi
és császári elismerésben is része-
sült. A dédnagyanyám az ő nyomdo-
kaiban haladva szintén a gyógynövé-
nyekkel gyógyított, de már a szép-
ségápolás is foglalkoztatta. Ez derül
ki a receptkönyveiből. Így jutottam
hozzá a Pannonessence receptjéhez,
majd alakítottam át a saját tapaszta-
latom szerint. A nagyapámnak ola-
jütő malmai voltak, amit aztán álla-
mosítottak. Anyukám pedig egész
életében gyógyítással foglalkozott.
Tulajdonképpen ebbe nőttem bele.
Családi hagyományként kaptam a
gyógynövények szeretetét, az ola-
jokhoz való különös viszonyomat.
Anyámtól pedig az emberszeretetet
kaptam ajándékba.
Bár a lányom teljes mértékben ön-
álló utat jár, az ő és a saját utam ta-
valy ősszel szakmailag összekapcso-
lódott. Boldogsággal tölt el minden
pillanat, amit vele tölthetek. Soha
nem gondoltam volna, hogy ennyire
jó lesz vele együtt dolgozni. Azt,
hogy a nyomdokaimba lép-e, majd a
jövő dönti el.
A jelenlegi családom a férjemből, a
két gyermekemből, az édesanyám-
ból, nagynénikből, unokatestvérek-
ből, unokahúgokból és barátokból
áll. Mert a barátaim a családom ré-
szét képezik. 

Miért az illóolajok keltették fel a fi-
gyelmed?
Erre nem tudok válaszolni. Ez szá-
momra olyan, mintha azt kérdez-
néd, hogy miért szerettem bele vala-
kibe. Mert ez szerelem volt az első
pillanattól kezdve. Áramütés. Szűn-
ni nem akaró szenvedély. Örömfor-
rás. Olyan, amitől megváltozott az

életem. Ajándék. Már három évtize-
de foglalkozom vele, de nem tudtam
megunni. Mindig inspriálnak, min-
dig valami új oldalukat mutatják
meg. Ami még ennél is fontosabb,
hogy ahol az olajok vannak, ott min-
dig valami pozitív, valami egészen
rendkívüli történik. Minden addig jó,
amíg az ember van a középpontban. 

Te magad találod ki az egyes terméke-
ket vagy csapatmunkában készül-
nek?
A termékfejlesztés javarészt az én
feladatom, de csapatban dolgozom.
Egy-egy termék fejlesztésénél bevo-
nok olyan szakembereket, akiknek a
véleménye, szaktudása elengedhe-
tetlen. Kikérem olyan kozmetikusok
véleményét is, akiknek nagy tapasz-
talatuk van. Így őket is bevonom a fo-

lyamatba. A munkámnak ezt a ré-
szét is nagyon élvezem. Rendkívül
inspiráló és örömöt adó. 

Miért a luxus kozmetikai vonalat vá-
lasztottátok?
Azért, mert szépet akartam alkotni
a nőknek. Ehhez pedig jó alapanya-
gok kellenek. A jó alapanyagok azon-
ban drágák. A szép termékeket szép
csomagolásba álmodtam meg. Mert
ez is fontos. Miért luxus? Mert a nő a
legjobbat érdemli. Hiszen egy nő is
annyi mindent ad bele a világba. 

Nemcsak a csomagolás rendkívül igé-
nyes, ugyanez elmondható az üzlete-
tekről, illetve a referenciaszalonokról.
Te álmodtad, meg ezt a dizájnt?
Az álom az enyém volt igen, de eh-
hez kapcsolódtak olyan szakembe-
rek, akik segítettek ezt a térben meg-
jeleníteni, amiért végtelenül hálás
vagyok.

A kozmetikumok mellett igényes koz-
metikusruhákat is kínáltok, illetve az
oktatásban is szerepet vállaltok. Ho-
gyan merült fel ez a két új irány?
Az oktatás nem új irány. Az oktatás
sokkal korábban volt már a palettán,
mint bármi más. A szép munkaru-
hák pedig azért születtek, mert ez is
fontos.

Mivel töltöd a szabadidőd, sport, hob-
bi?
A családom a legfontosabb és a ba-
rátaim. Minden pillanat érték. Ezt
igyekszem fejben, szívben tartani.
Amúgy pedig szeretem a napfelkel-
tét, ha tehetem, mindig megnézem.
A jóga a mindennapjaim része. Olva-
sás, színház, zene, főként klasszikus
és hát az opera, amiért a világ másik
végére is elmennék. Ezek a dolgok
mind feltöltően hatnak rám. 

Kire, mire vagy büszke különösebben?
A gyerekeimre. Ők számomra a leg-
nagyobb csodák. Elmondhatatlan
öröm, hogy vannak nekem. A férjem-
re, aki minden mozdulatával segít
nekem. A nagypapámra, aki a min-

FELLER ADRIENNE

Csillagjegye: oroszlán

Kedvenc zenéje: Bellini: Norma 

Wagner: Trisztán és Izolda, Mozart,
Beethoven…

Kedvenc könyve:
Szabó Magda: Für Elise…

Kedvenc filmje: Távol Afrikától.

Kedvenc ruhadarabja:
A legjobb a fekete. Minél egyszerűbb,
annál jobb. A ruhánál az anyag számít.
Az viszont legyen a legjobb. 

Hallgasd meg Feller Adrienne előadását,

az Őszi Beauty kiállításon, a Lurdy Házban: Ízig-vérig

szépnek lenni – Amikor a szépség az ereidben folyik,

október 26., péntek, 15.30
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dent jelentette nekem és a szüleim-
re. 

Ha egy bianco utazást nyernél, hová
mennél?
Világkörüli útra. Legalább három hó-
napra. 

Milyen megvalósítandó célokról ál-
modsz?
Vannak bőven terveim és álmaim,
de nem szeretek beszélni róla, in-
kább csak cselekszem, aztán majd
meglátjuk, mi valósul meg, és mi az,
ami csak álom marad. Minden úgy
van jól, ahogy van. 
A termékpalettánk terén is van vala-
mi, amit még létre szeretnék hozni.
Azt hiszem, ez lesz a legnagyobb
álom, de ez még csak formálódik
bennem.

Egy stresszes nap után hazaérve, mi
az első dolog, amit teszel?
Azonnal veszek egy illóolajos fürdőt.
Ezután bedörzsölöm a testem illó-
olaj-keverékkel és iszom egy jó her-
bateát. Olvasok vagy elviszem a ku-
tyámat sétálni. Csendben vagyok, az
nagyon feltöltő.

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Az, hogy minden gyermeknek le-
gyen puha ágya, mindennapi betevő-
je, és minden gyereknek legyen vala-
kije, akinek ő  a legfontosabb. 

Mit jelent a hivatásod?
Hiszek a tisztességes üzletben, ab-
ban, hogy ha hittel, szeretettel, szen-
vedéllyel teszed a dolgod, akkor az
óhatatlanul virágba borul és bőséget
terem. Addig kell valamit csinálni,
amíg örömöt ad, s tovább kell állni,
ha már nem.  

Mi az a három dolog, ami a legfonto-
sabb az életedben?
A családom és a barátaim. A hitem.
A munkám.

mg

,,Családi hagyományként kaptam
a gyógynövények szeretetét, az olajokhoz való
különös viszonyomat. Anyámtól pedig
az emberszeretetet kaptam ajándékba.”

Feller Adrienne férjével, Feller Csabával
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OKTÓBER 27–28-ÁN, A 33. BEAUTY FORUM MÜNCHEN SZAKKIÁLLÍTÁSON a szépségszakma
nemcsak számos újdonsággal és színes szakmai programokkal várja Önt, amelyben helyet kapnak
a továbbképzések is, hanem eközben lehetősége nyílik a szórákozásra és a kikapcsolódásra is. 

C3-as csarnokban található Beauty Point-on
izgalmas bajnokságokkal, boldog győztesekkel,
inspiráló showk-kal ugyanúgy találkozhat,
mint a kiállítók újdonságokban bővelkedő

szakmai és céges bemutatóival – ingyenesen. A program
a vásár internetes oldalán is megtalálható.
Éljen a lehetőséggel és jelentkezzen már most egy szak-
mai ismeretekre fókuszáló, gyakorlatias workshop-ra,
ahol lehetősége lesz rá, hogy szűk körben továbbképezze
magát. A workshop-ok az „üzlet”, a „kozmetológia”, a
„trend” és a „köröm” témájában kerülnek megrendezés-
re.

Különleges ajánlat: október 14-ig elővételben
5 eurót takaríthat meg minden belépőjegyen.

Sokoldalú lehetőség
Több mint 1 100 nemzetközi és német kiállító cég és már-
ka várja Önt október 27–28-án, a 33. BEAUTY FORUM
MÜNCHEN szakkiállításon. Három csarnokban kerülnek
bemutatásra a kozmetika, a köröm, az orvosi szépészet,
a wellness, a spa, a lábápolás és a natúrkozmetika leg-
újabb trendjei, eszközei, termékei és kezelési módszerei. 

Figyelem!
Már csak október 14-ig lehet elővételben kedvez-
ményesen megvásárolni a belépőjegyeket!
Éljen azzal a különleges lehetőséggel, ami a belé-
pőjegy vásárlásánál 2018. október l4-éig a magyar
látogatók számára biztosított! A workshop-okra is
árkedvezménnyel vásárolhatja meg belépőjegyeit.
Itt rendelheti meg: shop.beauty-fairs.de

Az Ön ajándéka: Bunte Beauty Days
A BEAUTY FORUM MÜNCHEN szakmai látogatói részére
díjtalan a belépés. Nézzen be a C4-es csarnokba a Bunte
Beauty Days-re! Minden információt megtalál a
www.bunte-beauty-days.de honlapon.

JEGYEZZE FEL A DÁTUMOT!
�  A kiállítás helyszíne: Messe München,

München/Németország
�  Nyitvatartási idő: szombaton 9–18 óráig
     és vasárnap 9–17 óráig
�  A kiállítás rendezője: 
     Health and Beauty Germany GmbH

TALÁLKOZZUNK
MÜNCHENBEN!

A kiállítók listája online már elérhető. Ott megtudhatja, ki lesz jelen
a 33. müncheni BEAUTY FORUM-on.  

Minden információ és a naponta frissülő kiállítói lista:
www.beauty-fairs.de/munich

A
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A HÓNAP SZALONJA: ALOE THAI MASSZÁZSSZALON – YAMUNA REFERENCIASZALON   

Nyugalom és harmónia

„MINIMUM MÁSFÉL-KÉT ÓRÁS MASSZÁZS KELL AHHOZ, HOGY A VENDÉG TELJESEN
KIKAPCSOLJON” – állítja Radnai Henriett, aki közel 10 éve nyitotta meg húgával közösen az első thai

masszázsszalonjukat Budapesten, melyet később két másik követett. 

A Yamuna növényi alapú masszázsolajaival végzett Thai olajos
masszázs egy különleges keveréke a thai és a nyugati

masszázstechnikáknak.

Masszázs után egy finom teával és némi harapnivalóval könnyebb
a ráhangolódás a ,,kinti", rohanó világra

a hónap
szalonja

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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ADATOK

KAPCSOLAT

Az igénybe vehető
kezelések fajtái:

– Tradicionális thai
masszázs

(Elsősorban a test
energiáit aktivizálja,

ritmikus
akupresszúrás

nyomásokkal, végig
a test energiavonalai
mentén. A masszőr –
ujjai, tenyerei, térde
és talpa bevonásával

– a kezelés során
minden testrészt

végigmasszíroz, olaj
használata nélkül.)

– Aromaolajos thai
masszázs

(A thai olajos
masszázs egy

különleges keveréke
a thai és a nyugati

masszázs-
technikáknak.)

- Thai talpmasszázs
(Jótékony hatása
az egész testre és

az összes belső
szervre kiterjed,

mivel szinte minden
érzőideg a talpból

gyökerezik.) 

ALOE THAI
MASSZÁZSSZALON

1111 Budapest,
Karinthy F. út 24.

(Vak Bottyán u. felől)

Telefon: 
06-1/209-1379

06-30/220-1111

E-mail: :
info@aloethaimasszazs.hu

Nyitva tartás: 
H–V: 10.00–22.00

éljuk az volt, hogy olyan
szalont nyissanak, amely a
belvárosi nyüzsgéstől tá-
volabb, „nyugodtabb” he-
lyen található, és ahol a

thai masszázsfajták igénybevételé-
vel kapcsolódhat ki a pihenni, rela-
xálni vágyó vendég. Mindhárom
Aloe Thai Masszázsszalonban a Ya-
muna növényi alapú masszázsola-
jait használják, így megkapták a
Yamuna Referenciaszalon címet.
„A húgommal sok év multis mun-
katapasztalat után valami olyasmi-
be akartunk fogni, ahol segíthetünk
az embereknek” – emlékszik vissza
a kezdetekre Radnai Henriett, az
Aloe Thai Masszázsszalonok alapító-
ja. „Olyan vállalkozást szerettünk
volna indítani 10 évvel ezelőtt, ami
pozitívan hat az egészségre. Gondol-
tunk bio-boltra is, de végül Németor-
szágban, egy vásáron jött az isteni
szikra: thai masszázsszalont aka-
runk nyitni.”

Letisztult és
egységes arculat 
Henriett és húga elképzelése az volt,
hogy letisztult, egységes arculatot
alakítanak ki, mert az akkoriban
üzemelő budapesti szalonokét túl
zsúfoltnak találták. Szerették volna,
ha a szalonban uralkodó nyugalom
és harmónia kifelé is sugárzik: „Az
egységes arculathoz az is hozzátar-
tozik, hogy mindenütt van recepció-
sunk, így a masszőröknek csak a
vendégekkel kell foglalkozniuk, az
időpontok beírásával nem. Emellett
most egy új törzsvásárlói programon
dolgozunk, hogy a törzsvendégeink-
nek további kedvezményeket tud-
junk adni.”

A szalonokban Tradicionális thai
masszázst, Aromaolajos thai masz-
százst és Thai talpmasszázst kérhet
a vendég.  Utóbbi kettőhöz – az Aloe
Thai Masszázsszalonok nyitásától –
a Yamuna növényi alapú masszázs-
olajait használják. Nagyon szeretik a
vendégek, ugyanis minden igényre
tudnak ajánlani egy-egy fajtát: „Pél-
dának okáért, aki megnyugodna, re-
laxálna, az a levendulásra, aki »érzi«
egyik-másik izmát, az a borsmenta-
rozmaringosra szavaz. Az aloe ve-
rásat a semlegesebb, a narancs–fa-
héjasat a markánsabb illatok kedve-
lői választják.”
A szalonokat úgy alakították ki,
hogy mindenhol legyen egy kis ka-
napé is, melyen a masszázs után a
vendég egy kicsit megpihenhet, mi-
előtt újra kilépne a „nyüzsgésbe”.
„Masszázs után szeretettel várjuk
vendégeinket egy finom teára és né-
mi harapnivalóra, hogy ne azonnal
kelljen visszazökkenniük a rohanás-
ba, hanem szépen, nyugodtan han-
golódhassanak rá. Az a tapasztala-
tom, hogy erre szükségük is van.”

Ellazító masszázs
Ami pedig a masszázsok hosszát ille-
ti: „Nálunk van egyórás, másfél órás
és kétórás masszázs. Mindig azt
szoktam mondani, hogy az egy óra
masszázs az egy hét, a másfél óra
másfél hét, a két óra két hét nyaralás-
nak felel meg.  Ezért, ha megkérdezik
tőlem, mit javasolok, akkor azt mon-
dom, minimum másfél-két órás
masszázsra jelentkezzenek be. Eny-
nyi idő kell ahhoz, hogy az ember
meditatív állapotba kerüljön, telje-
sen ellazuljon, maga mögött hagyja
a külvilágot és 100%-ban kiszakad-
jon a hétköznapi taposómalomból.”

C
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MAXIMALISTA, PRECÍZ és
szenvedélyesen elhivatott 

KARMACSI MÁRIA VAGY AHOGY A SZAKMÁBAN ISMERIK: MARY, a Perfect Look Kft. tulajdonosa
vall  e szavakkal önnönmagáról,  mikor többek között a szakmai hitvallásáról kérdeztük,

a családja, a céljai és az aktuális pillatrendek mellett.

Egy személyes kérdéssel kezdeném,
hogy lettél Mary?
Ez egy nagyon kedves és egyben vic-
ces történet. Szakmai karrierem kez-
detén friss kozmetikusként dolgoz-
tam egy szépségszalonban, ahol az
egyik fodrász kolléganő munka köz-
ben gyakran hallgatta Mary nevű
énekes előadó zenéjét, és feltűnt,
hogy kedvesen engem is így szólít.
Hamarosan azt vettem észre, hogy a
vendégek is így keresnek a szalon-
ban. Többször előfordult, ha telefo-
non visszahívtam a vendégeket, és a
keresztnevemen mutatkoztam be,
visszakérdeztek, hogy ki vagyok? Mi-
után bemutatkoztam, mint Mary,
már egyértelmű lett, hogy én vagyok.
A becenevemet, ami nem áll messze
a valódi nevemtől, így egy nagyon
kedves kolléganőmtől kaptam.

Miért lettél kozmetikus?
Ezt is egy konkrét személyhez tu-
dom kötni, ő pedig a nővérem, Beni-
ta. Már kiskorom óta látta bennem a
hajlamot, ugyanis képes voltam akár
órákat eljátszani édesanyám smink-
tükre előtt, előszeretettel nyitogatni
a sminkpalettáját. Ennek persze
édesanyám örült a legkevésbé. Ennyi
év után elárulhatom, hogy rengeteg
fejtörést okozott megérteni, hogy a
rúzs, ami a tubusban zöld színű, a
szájra kenve hogyan lesz piros…  –
biztosan sokan emlékeznek még a
’80-as évek slágerére, az ún. mystic

„Hogyan gyorsítsuk fel a volume szempilla-hosszabbítást? A Vivienne

nemzetközi oktatóinak titkai és tapasztalatai” címmel tart Karina Tikhonova,

Mary közreműködésével előadást a PillaGálán, október 26-án, pénteken

– az Őszi Beauty szakkiállításon, a Lurdy Házban. Ne hagyd ki!
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rúzsra. Kiskoromban, ott édesanyám
sminkfelszerelései között, eldőlt a
sorsom.

És mi vonzott be később a pillák vilá-
gába? 
A műszempilla mindig is jelen volt
az életemben, viseltem is és készí-
tettem is a szálankénti szempilla-
trend előtt a tincses változatot. Nem
volt kérdés számomra, hogy az új,
továbbfejlesztett szálas változatát is
alkalmazni fogom.

Kozmetikusként is dolgozol vagy
„csak” pillázol?
Tizenhárom éve vagyok kozmetikus,
és jó néhány éve kozmetikusmester
is. Nagyon szeretem a szakmámat,
sokkal mélyebben és felelősségtelje-
sebben, mint azt sokan gondolhat-
ják. Több kozmetikus dolgozik a sza-
lonomban, és kozmetikustanulókat
is alkalmazunk. Az oktatás az egyik
kedvenc részem, nagyon szeretem
átadni a tudást.

Melyek a legkeresettebb szolgáltatá-
said – és te melyiket szereted a legin-
kább?
A legkeresettebb szolgáltatásaim
közé sorolnám a műszempilla-épí-
tést, aztán a fiatalító bőrmegújító,
azaz a mélyhámlasztó kezeléseket,
illetve a sminktetoválást. 
Mindegyiket ugyanúgy szeretem,
ezért vagyok képtelen megunni a
szakmát, mert mindig új és más jel-
legű szakmai kihívással nézek
szembe a mindennapok során. 

Mennyiben változott meg a szakma a
tapasztalatod alapján alapanyagok
és módszerek, illetve elvárások tekin-
tetében?
Az, hogy megváltozott, az biztos –
negatív előjelet viszont semmiképp
nem tennék elé, főleg ami az anyago-
kat és a módszereket illeti. Óriási le-
hetőségek nyíltak meg a szakem-
berek előtt, pl. a non-invaziv eljárá-
sokkal végzett bőrmegújítás, -fiatalí-
tás és a bőrképjavítás terén, de a
műszempilla-építés területén is. Ter-

mészetesen elsődleges feltétel a ma-
gas szintű szakmai tudás és tapasz-
talat.
Az elvárások tekintetében minden-
képp az időtényezőt emelem ki. Ta-
pasztalatom szerint, tíz évvel ezelőtt
egy kozmetikai kezelésre rákészül-
tek a hölgyek, szerették az időt ma-
gukra fordítani, és egyáltalán nem
siettek el a szalonból. Akkoriban az
volt a különleges, ha valaki elsietett
a kozmetikai kezelésről. A mai fel-
gyorsult világnak és a magas társa-
dalmi elvárásoknak köszönhetően
ez határozottan megváltozott.

Hol tart a mai magyar pillás szakma?
Még mindig az oroszok az élenjárók?
Jómagam büszkén és a lehető legna-
gyobb örömmel tapasztalom a fejlő-
dést, egyre több ügyes szempilla-
építővel büszkélkedhetünk hazánk-
ban. Saját tanítványaim közvetlen
sikerei pedig hatalmas örömöt je-
lentenek számomra. Egyre többen
döntenek  a továbbképzés mellett a
pillaképzés terén, nem elégszenek
meg a klasszikus alapképzéssel, ami
nagyon jó irány. Sokan követik az
orosz trendet, a több D pilla továbbra
is tartja vezető helyét a szépségipar-
ban. Itt ragadnám meg az alkalmat,
hogy megemlítsem a lehetőséget a
hamarosan közelgő eseményünkre.
Cégünk, a Perfect Look Kft. szervezé-
sében hazánkba látogat a Vivienne
egyik vezető orosz szempillaépítő
mestere, ezáltal korlátozott szám-
ban ugyan, de több szakember lehe-

tőséget kap az általam is alkalmazott
eredeti orosz-technika közvetlen el-
sajátítására.

Szerinted meddig lehet elmenni az egy
pillaszálra applikált pillák tekinteté-
ben?
Egyelőre azt látom, hogy a műszem-
pilla, mint szakma biztos lábakon,
stabilan áll a szépségipari tevékeny-
ségek között, kiemelkedő és méltó
helyét elfoglalva. Cégünk küldetése,
hogy nemzetközi színvonalra emel-
je a szempillaépítés színvonalát, úgy
az elméleti és gyakorlati tudás, mint
a legmodernebb alapanyagok elé-
rése tekintetében. Ebből kifolyólag
már alkalmazott akár a 10–15 D-s
szempilla is.  

Milyen egy trendi pilla?
A legtrendibb pilla ma az egészsé-
ges pilla, minden erőfeszítésünket
ebbe az irányba fordítjuk. De ha
konkrét választ akarok adni, akkor
határozottan a dús, közepes hosz-
szúságú és a pillaszetten belül válta-
kozó, ún. lépcsőzetesen kialakított
szempillaszettek a legnépszerűb-
bek.

Oktatsz is – milyen tapasztalataid
vannak e téren? 
Többek között szempilla-hosszabbí-
tást is oktatok. Csupa jó tapasztalat-
tal tudok szolgálni ezen a téren. A ta-
nulók szorgalmasak, érdeklődőek, és
végül, de nem utolsósorban nagyon
tehetségesek.

„Tíz évvel ezelőtt egy kozmetikai kezelésre
rákészültek a hölgyek, szerették az időt
magukra fordítani, és egyáltalán nem siettek
el a szalonból. Akkoriban az volt a különleges,
ha valaki elsietett a kozmetikai kezelésről.
A mai felgyorsult világnak köszönhetően
ez határozottan megváltozott.”
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Milyen újdonsággal rukkoltak elő az
őszi Beauty-n, a PillaGálán?
Meglepetésnek szánjuk, várunk
minden kedves szakembert, és arra
buzdítjuk az érdeklődőket, hogy sze-
mélyesen vegyenek részt ezen a ní-
vós eseményen. 

Milyen kozmetikai szerek találhatóak
a fürdőszobádban? 
Jaj,    ez a lista borzasztóan hosszú
lenne, mindig tartok otthon a bőrtí-
pusomnak megfelelő arctisztítót, te-
jes vagy géles lemosót, tonikot, hid-
ratáló krémet és testápolót – min-
dennapi használatra. Kiemelt figyel-
met fordítok a test hidratálására,
hisz bőrünk ott is ugyanúgy öreg-
szik, mint az arcbőr. Az otthoni ápo-
lásra ugyanazon terméket, a Belico-t
használom, mint a kozmetikai keze-
lések során az üzletben. 

Vendégként melyik a kedvenc kozme-
tikai kezelésed és/vagy pillád?
A kedvenc kozmetikai kezelésem
határozottan a mélyhámlasztás.
A téli időszakban vagy a rosszabb
idő beköszöntével a vendégeim jól
ismerik a sűrűn emlegetett monda-
tot, mely szerint „alig várom, hogy

magamra teríthessem a savat”. Mű-
szempillát is rendszeresen viselek,
6-8 D, D-ívű, 12 mm hosszúságú,
természetes szemformát követő
frame-vonalú pillaszettet készítte-
tek magamnak, mert ez passzol leg-
inkább az arc- és szemformámhoz. 

Bemutatnád a családod? 
Gyönyörű családom van, három
csodálatos gyermekkel áldott meg
az élet. Mellettük édesanyám és a
testvéreimet jelentik a legbiztosabb
pontot az életemben. Elárulhatom,
hogy a sikereimet és a magabiztos-
ságomat a legnagyobb mértékben az
ő támogatásuknak köszönhetem.
Benitával, a nővéremmel, gyerekko-
runk óta kiemelkedően jó a kapcso-
latunk, a gyermekeim és ő a hozzám
legközelebb álló személyek.

Mivel töltöd a szabadidőd?
Elég sokat dolgozom, így a szabad-
időmből a lehető legtöbb időt a
gyermekeimmel szeretem tölteni,
ami sportnak is tökéletesen megfe-
lel…, mert az ikergyermekeim 2 éve-
sek lettek a nyáron. A 8 éves nagylá-
nyommal az aktív tevékenységeket
részesítjük előnyben.  

Kire vagy mire vagy
büszke különöseb-
ben?
Nagyon büszke va-
gyok a családomra
és a szakmai karrie-
rem során elért
eredményeimre.

Milyen célok vezérel-
nek?
Határozott célom,
hogy folyamatosan
fejlődjek a szak-
mám mindhárom,
számomra kiemelt
területén, és to-
vábbra is képes le-
gyek Magyarország-
ra hozni a legfris-
sebb szépségtren-
deket. 

Kedvenc zenéd, könyved, filmed? 
Zenében a magyar rap és hip-hop
előadókat kedvelem, filmek eseté-
ben a vígjáték és az akció minden
mennyiségben kikapcsol, kedvenc
olvasmányom pedig Elizabeth Gil-
bert-től, az Ízek, imák, szerelmek című
könyv, amelyben a főhős egy nő, aki
elengedte a jelenét, és megtalálta a
boldogságát. A regényből készült
filmben Julia Roberts a főszereplő. 

Kedvenc ruhadarabod?
Kedvenc ruhadarabom a body, le-
gyen sportos vagy elegáns. Nagyon
univerzális, kényelmes ruhadarab. 

Hogyan jellemeznéd magad?
Alapvetően romantikus beállított-
ságú vagyok, de ezt igyekszem nem
kimutatni. A legjobban a „maxima-
lista, precíz és szenvedélyesen elhi-
vatott a munkában” jelzők illenek
rám.

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Hogy bármennyit ehessek anélkül,
hogy az azonnal meglátszana az ala-
komon.

Üzleti, szakmai filozófiád? Mit jelent a
hivatásod?
Az üzletről alkotott elképzelésem,
filozófiám három egyszerű mon-
datban foglalható össze:
1. Hagyomány: azzal a tudattal dol-
gozom, hogy a vendégeimnek, tanít-
ványaimnak, ügyfeleimnek az elvá-
rásoknál többet adjak.
2. Innováció: akár új technológiák-
ban, akár előre gondolkodó kezde-
ményezésekben, mindig megvizsgá-
lom az új metódusokat a szolgáltatá-
sunk kiterjesztésére.
3. Megbízhatóság: ügyelünk a ven-
dégekre, tanítványokra, ügyfelekre,
hogy kiemelkedő ügyfélélményben
lehessen részük.

Mi az a három dolog, ami a legfonto-
sabb az életedben?
A családom, a hivatásom és a hitem. 

mg
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