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VEZÉRCIKK

A szakmaiság éve

Balla Ágnes
ügyvezető igazgató

Amikor ezeket a sorokat írom, még a fülemben cseng az Őszi Beauty zsongása. Élnek bennem a beszélgetések, az el-
kapott mosolyok és a tapsok a színpadok előtt. Fantasztikus volt látni, hogy a rendezvény mindkét napján telt házas
volt, hogy közel 50 előadó készült lelkesen, hogy 14 sminkes indult a Make-up Magyar Kupa sminkversenyen (mely-
nek győztese jövőre részt vesz a müncheni Európa-bajnokságon), és hogy több mint 10 diákcsapat versenyzett idén a
Diákolimpián. 

A kollégáimmal együtt úgy érezzük, hogy ez az év szakmailag nagyon sokat hozott. Csak egy példa a sok közül: több
mint kétszáz kozmetikus vett részt a tavaszi konferenciánkon, a Beauty Day-en, ahol az arckezelés újdonságait te-
kintettük át, s ahová sokkal többen is eljöttetek volna, csak a terem befogadóképessége ezt nem engedte meg...
Most ősszel pedig közel ötezer szakember látogatott el a 27. Beauty Forum Hungary szakkiállításra – a lenti néhány
képpel ízelítőt szeretnénk nyújtani a hangulatból, a részletes beszámolót a novemberi számban olvashatjátok.
De hozott ez az év többek között két világbajnoki címet is: Dominique Roberts az OMC világbajnokságon „Make-up”
kategóriában elsőként lett magyarként világbajnok; Kászonyi Ildikó pedig „Hajvágás Mester” kategóriában lett első
helyezett.  Mindkettőjüknek ezúton is gratulálunk! A 70-71. oldalon megtekinthetitek a magyar csapat sminkes alko-
tásait.

A Beauty Forum magazin több idei száma is bővített oldalszámmal mutatta be a kozmetikai újdonságokat, esemé-
nyeket. Az online portálunkon több száz cikket olvastatok el, remélem, haszonnal! A NIB Research kutató céggel kö-
zös kozmetikai piackutatásunk értékelése alapján pedig bebizonyosodott, amit eddig is sejtettünk: a szakmaisággal
és a felkészültséggel egyenes arányban nő a szalonok potenciális bevétele is. 

E tény miatt is örülhetünk veletek annak, hogy a 2018-as év a szakmaiság éve volt!
Mi mindent megteszünk, hogy a 2019-es év is az legyen: továbbra is olvassátok magazinunkat és látogassatok el a
rendezvényeinkre!Fo
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Nagy érdeklődés a Sminktetováló Akadémia képzésén
Kalcsu Cosmetics Sminktetováló Akadémia ● Októberben is nagy
érdeklődés övezte az Akadémia Soft Powder – púderes hatású szemöldök-
tetoválás haladó képzését. „Úgy gondolom, hogy ennek a joker
technikának az elsajátításával a kolléganők olyan tudásra tesznek szert,
amelyet sikerrel kamatoztathatnak a mindennapi munkájuk során, hiszen
gyakorlatilag minden vendég számára alkalmazható” – mondta az oktató,
Kalcsu Hajni. „A képzésen amellett, hogy alaposan átvettük a technika
elméletét, bemutattam a kivitelezésének minden részletét, amit aztán ők
maguk is begyakoroltak gumilap segítségével. Elmélet, gyakorlat és a
tapasztalok megosztása – ennek jegyében fog telni jövőben is az összes
képzésünk.”
www.kalcsu.hu

Vagheggi kongresszus
Vagheggi • A cég október 1-én tartotta az idei
kongresszust, közel 200 partner részvételével.
A kongresszust Valéria Cavalcante, az olasz Vagheggi cég
ügyvezetője nyitotta meg, és köszönte meg a magyar
partnerek kiemelkedő együttműködését. A fókusz
az érzékeny bőr kezelésén és az innovatív megoldások
bemutatásán volt, az Emozioni Plus, új termékcsalád
segítségével. Ezenfelül bemutatásra került a Vagheggi
karrierprogram, amit a cég a partnereinek biztosít
a továbbképzéseivel és partneri szerződéseivel.
A kongresszust díjátadó gála zárta, ahol köszöntötték
a kiváló partnereket.
www.vagheggi.hu

A lila ötven árnyalata 
Stella Zrt. • A Catherine Arley
sminkverseny fotópályázat lezárult.
A kiírásnak megfelelően közel 50 db
pályamunka érkezett be a „Lila ötven
árnyalata” pályázat jegyében. Az első
helyezett Hugyecz Zsófia lett, a 2. Körösi
Kriszta, a 3. helyezést megosztva kapta
Látóné Turbucz Tímea és Thoma
Franciska, akiknek ezúton is gratulálunk!
www.stellazrt.hu

MARIA GALLAND KONFERENCIA 2018
Maria Galland ● A cég nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
kozmetikusait folyamatosan fejlessze, hogy azok a vendégeik
számára a leginnovatívabb termékeket és a legújabb
trendeknek megfelelő kezeléseket kínálhassák. Ezért minden
évben összegyűlnek a magyar Maria Galland kozmetikusok,
hogy megismerjék az újdonságokat és a legújabb kezeléseket,
emellett továbbfejlesszék marketing- és értékesítési
tevékenységeiket. Idén szeptember 29–30-án a herceghalmi
ABACUS Business & Wellness Hotel adott otthont
a konferenciának, ahol amellett, hogy megünnepelhették
szakmai sikereiket, egy közös gálavacsora keretében alkalmuk
nyílt a tapasztalatcserére is. 
www.kalcsu.hu
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3. helyezett:
Thoma Franciska

3. helyezett:
Turbucz Tímea

1. helyezett:
Hugyecz Zsófia

2. helyezett:
Körösi Kriszta





SZEMÖLDÖK MARATON
Méhn Tünde PMU Art School • Kitűnő hangulatban zajlott a rendkívül innovatív,
kétnapos Szemöldök Maraton mesterképzés, ahol a résztvevők mindent
megtanulhattak, amit a szemöldök-tetoválásról tudni kell.
Az oktatás magába foglalta Méhn Tünde egyedülálló Triple Brows technikáját is,
amellyel tökéletesen javítható számos elszíneződött vagy elrontott szemöldök-
tetoválás, amivel egyre több vendég jelentkezik a szakembereknél. 
info@mehntunde.hu

MAGYAR SIKER A SZAKMÁK
EURÓPA-BAJNOKSÁGÁN
EuroSkills • Idén hazánk biztosította az EuroSkills 2018 helyszínét a Hungexpo területén.
Csodálatos szervezés és felkészültség jellemezte a versenyt, melyben szépségápoló
kategóriában Papp Viktória Dóra képviselte hazánkat. A gyakorlott versenyzőknek
a háromnapos verseny során különböző feladatokban kellett teljesíteniük: ránctalanító
arckezelés, testkezelés, cukorpasztás szőrtelenítés, manikűr és pedikűr, ’80-as évek sminkje
és körömdíszítés. A fantasztikus megmérettetésen Dóri egy kiválósági érmet szerzett, amely
tovább erősíti a magyar kozmetikusok nemzetközi hírét. 
www.euroskills2018.com

!QMS ANTI-AGING KONFERENCIA
!QMS • Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre, a New York Palace
Hotelben, a !QMS Anti-aging Konferencia, hazai szakemberekkel és nemzetközi
előadókkal. A !QMS Medicosmetics márka, valamint a termékek hatóanyagainak
bemutatása mellett, a résztvevők előadást hallgathattak meg a nők
öregedésének folyamatáról, az egyes női típusok jellemzőiről, valamint
betekintést nyerhettek !QMS spa hangulat megteremtésébe, az enteriőr
lélektani hatásába is. A konferencia végén került sor az Anti-aging Show
szakmai verseny döntőjére és az Év partnere díjak átadására.
www.spatrendbeauty.hu

Szalonavató
Ragyogó hangulatban telt a megújult Chez Catherine szépségszalon – Thalion
referenciaszalon – megnyitó ünnepsége. Tóth Katalin aranykoszorús
kozmetikusmester köszöntötte vendégeit, akik közül sokan végigkísérték 40 éves
pályafutását. Kati számára fontos szakmai partnerek is megtisztelték jelenlétükkel
a rendezvényt. A drDerm céget maga Varju Gábor képviselte, aki köszöntőjében
beszélt a több mint 25 éves szakmai együttműködésről. Fodor Piroska, a Karaja
Make Up magyarországi képviselője tartott nagy sikerű sminkbemutatót.
A programot tombola zárta.
www.chezcatherine.eu

www.beauty-forum.hu   2018/118

COMMUNITY NEWS

Országos BABOR Konferencia 2018
Babor • Idén is az ország számos pontjáról érkeztek a szakértő BABOR-
kozmetikusok az október második hétévégéjén megrendezésre kerülő
BABOR Konferenciára, melynek a Four Points by Sheraton Kecskemét
szállodakomplexum adott otthont. A rendezvényen az elmúlt év
eseményeiről, a jövő nagyszabású terveiről, különleges termékeiről,
marketing- és értékesítési tippekről hallottak előadást a résztvevők.
Az előadások keretében több sikertörténetet is megosztottak egymással
a kolléganők. A 2018-as év díjazottjainak Kalcsu Balázs ás Kalcsu
Marcell adta át a díjakat, az ünnepélyes gálavacsora keretén belül.
Kalcsu Cosmetics – www.kalcsu.hu

Linhart Rita SkillsHungary szakértő,
Papp Viktória Dóra versenyző,

Varga Máté szakértő és zsűritag
és Németh Nikoletta, az első Skills-es

magyar versenyző 
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STELLA KERESKEDELMI KONFERENCIA
A Stella Zrt. szeptember 14–16-án tartotta éves kereskedői konferenciáját 104 hazai és export
partner részvételével. A rendezvényt Koji László, a BKIK általános alelnöke nyitotta meg.

A résztvevők megismerhették a Stel-
la Zrt. legfőbb kereskedelemi célki-
tűzéseit, legújabb fodrász–kozmeti-
kai termékújdonságait, a legújabb
nemzetközi trendeknek megfelelő,
kőolajszármazék-mentes, természe-
tes, trendhaladó fejlesztéseit és bőr-
probléma-orientált készítményeit,
fodrász–kozmetikai gépi és eszköz-
újdonságait. Mindezek jó alapot biz-
tosítanak ahhoz, hogy a Stella a part-
nereivel együtt növekedve, mintegy
három év alatt megduplázza árbevé-
telét.

Márka- és partnerhűség
A résztvevők képet kaptak a nemzet-
közi és a hazai piaci helyzet tenden-

ciáiról, illetve aktualitásairól. Foglal-
koztak a specializáció, a szakosodás
előnyeivel:
�  a márkahűséggel,
�  a partnerhűség kérdéseivel,
� az árverseny hátrányos szerepé-

vel,
� az etikátlan kereskedelmi maga-

tartás megnyilvánulásaival.  
Összefoglalva: a Lady Stella termé-
kek a legkorszerűbb, minősített ha-
tóanyagokat tartalmazzák.

A cél az, hogy a szalonokban a Stel-
la termékeinek alkalmazása után a
fodrászoktól és a kozmetikusoktól
a vendégek mosolyogva távozza-
nak.
A konferenciát a résztvevők hajnalig
tartó gálaesttel zárták, amely nagy-
szerű hangulatban, zenés tánccal
végződött.

Egyre inkább előtérbe kerülnek
hazai és nemzetközi téren
egyaránt a bio, a természetes
összetevőket tartalmazó arc-,
haj- és testápolók, pl.:
� SLES FREE szulfátmentes,
� ásványiolajszármazék-mentes,
� paraffinmentes,
� parabénmentes,
� propilén glikol-mentes,
� toluene-mentes,
� fenol-mentes,
� tioglikolsav-mentes,
� ammóniamentes termékek.

Napirenden voltak
a kozmetikumok összetevőinek,
a kőolaj származékoknak a káros
hatásai is: parabén, nátrium-
laureth-szulfát, akrilamid
propilénglikol vagy E-1520 fenol
(karbolsav), dioxán, toluén,
paraffin – melyek nem bőrbarát
jellegűek, és nem képesek
a bőrben felszívódni.

TERMÉSZETES ÖSSZETEVŐK KÁROS ÖSSZETEVŐK

A Stella Partner Konferencia résztvevői körében hagyomány a közös csoportkép, amely az idei évben a lila szín jegyében valósult meg, tükrözve
a  Catherine Arley professzionális make-up termékek exkluzív színvilágát, valamint a 2018-as év színét

A konferencián mutatkozott be Balogh Imre,
a Stella Zrt. új kereskedelmi igazgatója
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RÓZSAOLAJOS
LUXUSRITUÁLÉ

KIRÁLYNŐKNEK JÁRÓ ÉLMÉNY A VENDÉGEIDNEK – Luxuskezelésnek hívjuk azokat a kezeléseket,
melyek értékes, királynőnek járó alapanyagokból és rendhagyó kezelési metódusból állnak.

Olyan élményt nyújt, amely minden tekintetben kimozdít a hétköznapokból,
és testestől-lelkestől megújít. Lássunk egy példát!

legelső lépés az ADRIENNE
FELLER kezelések során,
hogy az öt elem Body es-
sence-ből a kozmetikus ki-

választ egy elemet, amely a vendég
számára a legmegfelelőbb, és 8-10
cseppel (Hungarian Spring Masz-
százsolajba keverve) átdörzsöli az
egész testet. Ennek a célja, hogy az
arckezelés alatt a test is figyelmet
kapjon, és a testbe dörzsölt illóola-
jok már az arckezelés alatt kifejthes-
sék jótékony hatásukat. 

Királynői olaj és
császári masszázs
A Rose de Luxe Mandala luxus-
rituáléban a damaszkuszi rózsa

illóolaját és kivonatát használjuk a
bőr regenerálására. A Rose de Luxe
termékekben a rózsakivonaton kívül
sheavaj, argán-, makadámiadió-olaj,
bükkrügy-kivonat, mirha- és szan-
tálillóolaj is helyet kapott. Mind-
egyik egyenként is hatékony a bőr fi-
atalságának megőrzésében, de a Ro-
se de Luxe szinergiájában a hatásuk
megtöbbszöröződik. A kezelés ko-
ronájaként egy speciális, drágakö-
ves masszázst alkalmazunk.
Ezek együttes ereje adja a Rose de
Luxe kezelés luxus jellegét, testre és
lélekre gyakorolt varázslatos hatá-
sát. 
A Rose de Luxe kezelésnek van egy
különleges íve, könnyed lebbenése

előbb a váltakozó, hideg és meleg ér-
zetet adó, mélyen a szövetekig ható
élménybe (amely egy igazi crescen-
do), ami végül puhán visszatér, hogy
a legmélyebb rétegek is megérintőd-
jenek és a helyükre rendeződjenek.

A kezelés célja
Sejtmegújítás
Mélyhidratálás
Ránctalanítás
Regenerálás
Extra hatóanyag-bevitel
Vitalizálás
Face-lifting
Lelki egyensúly megteremtése
Flow-hatás
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ROSE DE LUXE MANDALA
LUXUSRITUÁLÉ

A kezelés hatóanyagai és a drágaköves masszázspálca
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1. Ellazítás – Ez a mozzanat minden
ADRIENNE FELLER kezelés elején
megtörténik, a lényege az arc és a
test összehangolása, kezelésre való
felkészítése, speciális pontok érinté-
sével.
2. Ezután jön a Rose de Luxe Arcle-
mosótejjel való letisztítás – Az ADRI-
ENNE FELLER Arclemosó tej nem-
csak tisztítja a bőrt, de hatékonyan
hidratálja is, már az első lépésnél.
3. Peeling – A mandula- és szőlő-
magőrlemény, valamint a termálvíz
együttes erejével távolítjuk el a bőr-
ről az elhalt hámréteget.
4. Tonizálás – Rose de Luxe rózsás
tonikkal, amely finoman, de extra
hatékonysággal hidratálja is a
bőrt.

5. Extra hatóanyag-bevitel – A Hun-
garian Spring Extra Elixír és Elixír
használatával egy intenzív masz-
százs keretében történik ezeknek a
100%-ban tiszta anyagoknak a bejut-
tatása a megtisztult bőrbe.
6. Speciális szemkörnyék masszázs
– A Rose de Luxe rózsás szemkör-
nyékápoló balzsam nemcsak feltölti
a szem körüli területet, de fel is oldja
az itt lévő feszültséget. 
7. Regenerálás Rose de Luxe krém-
pakolással – a benne lévő extra ha-
tóanyagok intenzíven feszesítik a
bőrt, normalizálják annak természe-
tes funkcióját.
8. A bőr harmonizálása, vitalizálása
– A maszk eltávolítása után a Rose
de Luxe arcolajjal regeneráljuk a

bőrt. Ez az arcolaj a rózsakivonatnak
köszönhetően javítja a sejtek élet-
erejét. 
9. Up and Up masszázs – Ez a masz-
százs egy igazi flow-élményt ad,
amely nagyon mélyen átdolgozza az
arcizmokat, a dekoltázst, a tarkót és
a skalpot. A hatása hetekig érezhető,
mert olyan pontokat stimulálunk és
olyan speciális érintést alkalma-
zunk, melyeknek valóban erőteljes
face-lifting hatása van. 
10. Mandalamasszázs – Az egész
Rose de Luxe kezelés koronájaként
pedig egy testi-lelki élményt nyújtó
drágaköves masszázzsal fejezzük be
a rituálét. Ebben a masszázsban ró-
zsakvarcot és hegyi kristályt haszná-
lunk, és egy körkörös technikát

A KEZELÉS MENETE

„A teremtett világ emberben
megnyilvánuló szépségének
megőrzése inspirál,
folyton–folyvást.”

Feller Adrienne

2

1

A test bedörzsölése illóolajjal Aromazen body essence kiválasztása 
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alkalmazunk. Azonnal észrevehe-
tően megszépül a bőr, és az ideg-
rendszer megpihen. 
11. Visszavezetés – Ez a befejező
mozzanat adja meg a kezelés szép
ívét és keretét. Az ellazultságból a je-
lenbe vezet, így könnyebb a vendég-
nek visszarendeződnie.
A kezelést mindig finom herbateá-
val zárjuk, így az emésztést is feléb-
resztjük, mivel a jó emésztés a szép
bőr alapja. 

Az illóolajok királynője
A Rose de Luxe mandala rituálé a
nők számára lett megalkotva, azzal
a szándékkal, hogy mind fizikailag,
mind pedig lelkileg épüljenek, szé-
püljenek. Rendkívül hatékony, és a
vendégek elégedettsége töretlen a
kezelés hatékonyságát és élményét
illetően. Aki egyszer ezt a kezelést

kipróbálja, mindig vágyik rá, mert
olyan különleges és nem mindenna-
pi élményt nyújt, melynek pozitív
hatása hetekig megmarad.
A kezelés során felhasznált luxus-
anyagok évezredek óta a női szépsé-
get szolgálják. A rózsa illóolaj nem
véletlenül az illóolajok királynője.
A 300 aromás molekulája által olyan
komplex hatást képes nyújtani, amit
egy illóolaj sem. A valódi titok meg-
testesítője. Nemcsak szépíti a bőrt,
hanem harmonizálja a női hormon-
rendszert, kitakarítja a szervezet-
ből a felhalmozott méreganyago-
kat, és energetikailag is messze fe-
lette áll minden más illóolajnak. Az
olaj exkluzivitását pedig az összeté-
telén túl az ára is adja. Egy liter ró-
zsa illóolajhoz 4 hektárnyi rózsa-
bimbóra van szükség. Az illóolaj tö-
kéletes kinyeréséhez pedig nagy

szakértelem szükséges. A rózsának
minden cseppje kincs. Ezt a csodát
használjuk a Rose de Luxe terméke-
inkben. 

FELLER ADRIENNE
Kozmetikus- és
szépségterapeuta mester,
az Adrienne Feller márka
megalkotója,
az Adrienne Feller
Szépségterapeuta Akadémia
alapítója és igazgatója.

3

A láb átmelegítése  illóolajjal 

4

„Pilleérintés”, a kezelés befejezése

Rose de Luxe arcolajjal az arc harmonizálása

5
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BEAUTY & CARE  NEWS 1 BŐRMEGÚJÍTÁS TISZTA,
TERMÉSZETES RETINOLLAL      

Syncare • A retinol az A-vitamin egyik formája, melynek
számos pozitív hatása van a bőrre: javítja a bőr védekező
funkcióját, hidratáltságát, csökkenti a ráncok mély-
ségét, és megakadályozza azok képződését, főleg UV-
sugárzás után. Az A-vitamin a kozmetikumokban
gyakran zsírsavhoz kötött, ebben az esetben viszont
nem tiszta retinol. A SynCare 100% Retinol természetes
eredetű, és semmilyen további anyaghoz nem kötődik
erősen. A 8 ml kiszerelésben 20% tiszta (100%) Retinol
található argánolajban. 
www.facebook.com/SynCareHungary

2 AHA BŐRMEGÚJÍTÓ MASZK      
ADRIENNE FELLER • Az AHA bőrmegújító maszk egy
különleges kompozíciója a természetben megtalálható
természetes hámlasztó savaknak. A termék egyedi-
ségét az alábbi kivonatoknak köszönheti: szőlőlevél,
citrom, alma, fekete áfonya, nemes cukornád,
hibiszkusz virág, csipkebogyó, háromszínű árvácska
virág, olasz szalmagyopár. Alkalmazásával meg-
újíthatjuk a bőrt – a kezelés következményeként a bőr
bazális rétege beindítja öngyógyító, regeneráló
funkcióját. A bazális sejtek intenzív osztódásnak indul-
nak, ezáltal megújul, megszépül a bőr. A kezelést
kúraszerűen, ősszel, télen és kora tavasszal javasolt
elvégezni.
www.adriennefeller.com

3 EGY GÉP, ÖT FUNKCIÓ      
EunSung Iontoson2 • Ahogy azt a koreai gyártótól már
megszokhattuk, ötletesen összeállított kezelőrendszer,
magas minőség és vonzó forma jellemzi az EunSung
Iontoson2 professzionális bőrápoló rendszert. Ráadá-
sul az ára is kedvező. Öt olyan kezelőfejet tartalmaz
(hidroabrázió, elektroporáció, iontoforézis, Y-lifting és
ultrahang), amelyek segítségével a bőrtisztítástól
kezdve, a hatóanyag-bevitelen keresztül, egészen az
anti-aging kezelésig, teljes körű arcápolást nyújthat
vendégeinek. 
www.kozmetikaigep.hu

4 MEGOLDÁS A ZSÍROS,
PATTANÁSOS BŐRRE      

Vermix • Sok fiatal küzd a zsíros, pattanásos bőr
kellemetlen tüneteivel. Erre felfigyelve született meg,
45 év szakmai gyakorlata mellett, a Vermix gyógy-
kozmetikai termékcsalád, amely kimondottan a prob-
lémás bőrzsírosság megszüntetésére lett kifejlesztve.
A szalonkezelést kiegészítve az otthoni bőrápolással, a
termékcsalád segítségével a zsíros, pattanásos bőrök
gyors eredménnyel helyrehozhatók. Összetevői: zink-
oxid, talkum venetum, bórsav, spir. aetilicus, kamphor,
gyógynövénykivonatok.Tartósítószert nem tartalmaz.
www.vermix.hu

1

2

3

4
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MEGRENDELÉS:
Megrendelés telefonon:  06 1/457 0066
E-mailen: elofizetes@health-and-beauty.hu
Interneten: www.beauty-forum.hu/arak-es-akciok

AZ ELŐFIZETÉSÉVES DÍJA:7990 Ft

FIZESS ELŐ MAGYARORSZÁG
EGYETLEN PROFESSZIONÁLIS,
FÜGGETLEN SZÉPSÉGSZAKMAI

MAGAZINJÁRA!
� Légy naprakész a kozmetikai újdonságokban

� Ismerd meg a hatóanyagtrendeket, innovációkat és kutatási eredményeket

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

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

NEMZETKÖZI ELVÁRÁSOK HATÁSA A HAZAI TANULMÁNYI VERSENYEKRE ÉS A SZAKKÉPZÉSRE
– Magyarország 2009 óta vesz részt szépségápoló szakterületen a Worldskills, majd 2014, óta

az Euroskills versenyeken, azaz a Szakmák Világ- és Európa-bajnokságán. Hogyan hatott
e tíz év tapasztalata a hazai viszonyokra?

dén hazánk nyerte el a jogot az
Európa-bajnokság megrendezé-
sére. Az eseményen 37 verseny-
számban (szakmában) mérhet-

ték össze tudásukat Európa legjobb
fiatal szakemberei. Hazánk 27 ver-
senyszámban indított versenyzőt,
köztük szépségápolót is. Akinek le-
hetősége volt megnézni a versenyt,

nagyon érdekes élményekkel, im-
pulzusokkal gazdagodhatott. Ami
legelőször feltűnhetett a nézőknek,
szurkolóknak, hogy a szépségápo-
lók a klasszikus kozmetikai tevé-
kenységek mellett kéz- és lábápoló
feladatokat is végeztek, de a test-
masszázs és a körömdíszítés is
a megoldandó feladatok között

szerepelt.  Itt már biztosan feltűnt
minden kedves olvasónak, hogy a
hazai képzésben a kéz- és lábápoló
elemek nem szerepelnek, ezt tehát a
felkészülés során kellett elsajátíta-
niuk versenyőinknek. A feladatok
sokszínűsége és mélysége évről-évre
erősödik, így a versenyzők felké-
szültsége is. Egy-egy verseny előtt a
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hazai résztvevők 100 napos intenzív
felkészítésen vesznek részt, termé-
szetesen ez országonként változó in-
tervallumot ölel fel. Kell is a hosszú
felkészülés, hisz szinte automatikus
mozdulatsorokat kell kialakítani,
mivel a rendelkezésre álló időkeret
nagyon szűkös. Több esetben futva
közlekednek a versenyzők a felada-
tok megoldása közben. Ezért nagyon
jól szervezetten, tudatosan kell fel-
építeni a műveletek végrehajtását

Budapesti
Európa-bajnokság
Az idei versenyen volt cukorpasz-
tás szőrtelenítés arcon és lábon,
SPA pedikűr, a ‘80-as évek diszkó-

világa fantáziasmink és körömdí-
szítés, alakformáló testkezelés,
ránckezelés tartós szempilla- és
szemöldökfestéssel, bőrdiagnózis-
sal, kezelési terv összeállításával és
hátmasszázs bázis arckezeléssel. 
A modelleket nem a versenyzők
hozták, hanem egy modellügynök-
ségen keresztül biztosították a
szervezők. A modelleken a több na-
pos válogatások után allergiatesztet
is kellett végezni – nemcsak a szem-
pillafestés, hanem az ápoló kozmeti-
kai termékekre vonatkozóan is. Ösz-
szesen 106 modellt válogattunk ki az
összes versenyszámhoz. 
A felsorolásból kitűnt, hogy voltak a
hazai versenyzéssel hasonlatos,

illetve attól eltérő elemei a nemzet-
közi megmérettetésnek.

Kevesebb lexikális tudás
A bőrdiagnosztikai lap kitöltése
merőben eltér a hazai gyakorlattól.
A Cidesco Skin Analisis lapon még
rajzolniuk és jelölniük is kell a ver-
senyzőknek. Hol találhatóak az ar-
con elemi elváltozások, ráncok vagy
gyulladások, kitágult pórusok. Sok-
kal nagyobb hangsúlyt fektetnek a
kontraindikációk kizárására. Mar-
káns különbség, hogy a versenyzők-
nek nem kell annyi lexikális tudás-
sal, hatóanyag-ismerettel rendelkez-
niük, viszont részletesen fel kell
mérniük a kliens bőrállapotát.
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A   bőrtípusoknál csak normál, zsí-
ros és száraz bőrt különít el, olyan fi-
nom árnyalásokat, mint ami a ha-
zai kozmetikusoktatás területén
megfigyelhető, nem kér a nemzet-
közi verseny. Azonban a gyakorlati
munkavégzés során rendkívül gyor-
san és precízen, tervezetten, de egy-
ben empatikusan kell a versenyzők-
nek dolgozni. A versenyző igényes
megjelenése is fontos tényező.
Nálunk egy vizsgán aspektus, de az
értékelésnél mégis kisebb hangsúlyt
kap a tisztaság, az empátia, a higié-
nia. Ellenben elvárjuk, hogy egy
adott kozmetikumról mindent tud-
jon a vizsgázó, versenyző.
A hazai tanulmányi versenyeken
maximum 2 napig, kb. 6-6 órában
versenyeznek a kozmetikustanulók.
A Euroskillsen 3, a Worldskillsen
pedig 4 napig folyik a küzdelem.
Elképesztő koncentrálást és fizikai
állóképességet követel ez a verseny-
zőktől, szakértőktől. 

A szakértő zsűri is vizsgázik
Ami szintén nagy különbség a hazai
és nemzetközi versenyek között,
hogy minden ország egy versenyzőt
és egy szakértőt delegálhat. A ver-
seny előtt a szakértőnek egy angol
nyelvű szakmai és versenyszabály-
zatra vonatkozó tesztet kell kitölte-
nie. Ha ez nem sikerül valakinek,
nem vehet részt a verseny értékelé-
sében. A zsűri a szakértőkből áll.
Úgy értékelnek, hogy a saját hazája
versenyzőjét nem pontozhatja,

azzal nem kommunikálhat a ver-
seny alatt. Az objektív értékelésnél
háromfős a bizottság, a szubjektív
értékelésnél pedig ötfős. A szubjek-
tív pontokat 0–3-ig osztják ki. A 0 a
professzionális szint alatti megoldá-
sokért jár, az 1 a gyenge professzio-
nális szintért, a 2 a normál, a 3 pedig
a kitűnő professzionalitásért jár. Az
objektív értékelési elemekre példa: a
masszázs időtartama a kiírt 20 per-
cet elérte vagy sem. A versenyző el-
végezte a peelingezést vagy sem.
Sajnos, a kreativitást és az egyéni
különleges megoldásokat nem dí-
jazza a hazai mércének megfelelő-
en a szigorúan szabályozott értéke-
lési séma. Az viszont nagyon fontos,
hogy a legnagyobb precizitás szerint,
minimális hibázással hajtsák végre
a versenyezők a feladatokat. Tized-,
illetve századpontok helyezéseket
jelenthetnek ezen a szinten. 
Ebből is látszik, hogy hatalmas nagy
nyomás nehezedik a versenyzőkre,
minimális idő alatt maximális kon-
centrációval hajtják végre a feladato-
kat. A verseny során természetesen
ebből a külső szemlélő nem láthat
semmit, hisz lágyan, nőiesen, moso-
lyogva és empatikusan hajtják végre
a feladatokat.

Arany, ezüst, bronz
és kiválósági helyezés
A verseny az arany-, ezüst- és bronz-
érmeken kívül kiválósági érem el-
nyerését is lehetővé teszi. A szak-
mánkénti indulóknak megfelelően a

CIS-rendszer (központi súlyozási
rendszer) átlagolja a versenyzők el-
ért pontjait. Ha valaki kiválósági ér-
met szerzett, a hazai mestervizsga
szabályzat szerint a mestervizsga
szakmai része alól felmentést kap
(csak pedagógiából és vállalkozásból
kell vizsgát tennie).
Összegzésül megállapítható, hogy a
nemzetközi versenyeknek – főleg a
magyarországi nemzeti nyilvános
döntőkön keresztül – kihatása van a
szakmai képzésre, versenyeztetés-
re. Tervezettebb, igényesebb, a ven-
dég igényeire hangoltabb a felada-
tok megoldása, a munkaműveletek
kivitelezése. Megismerkedünk új, a
mi szokásainktól, ismereteinktől el-
térő (nem feltétlenül mindig jobb)
technikákkal.
Külön nagy büszkeség és öröm, hogy
szponzorok és a szakma jeles képvi-
selői egyre nagyobb számban állnak
a magyar csapat mögé, vesznek
részt a versenyszervezésben, verse-
nyekre történő felkészítésben. Meg
kell jegyeznem a volt versenyzők ál-
dozatos, összetartó és önzetlen
munkáját is, amit az új versenyzők
felkészítésében, segítésében tanúsí-
tanak, példát mutatva a fiatal szak-
mai nemzedéknek.

LINHART RITA
kozmetikusmester, szakoktató,
a ZSZC Keszthelyi Asbóth
Sándor Szakgimnáziumának
gyakorlati oktatásvezetője,
SkillsHungary szakértő. 
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MEGOLDÁS az
ÉRZÉKENY BŐRRE

A MAI MODERN ÉLET HOZADÉKAKÉNT AZ ÉRZÉKENY, INTOLERÁNS, BŐRPÍRRA HAJLAMOS
BŐR EGYRE GYAKORIBB  – Ezért a kozmetikai kezeléseknél alapvető fontosságúvá vált, hogy

az érzékeny bőr problémáira megoldást kínáljunk, és megtanítsuk a vendéget az otthoni
helyes bőrápolásra is, hogy hosszú távon garantálhassuk bőrének komfortérzetét.

em számít külön bőrtípus-
nak, de az érzékeny bőr in-
toleráns, könnyen irritál-
ható. Az érzékenység

érintheti a zsíros, az aknéra hajla-
mos, valamint a száraz és érett bő-
röket is.
Ami az összes bőrtípusnál közös
tünet, hogy nagyon reaktív a bőr pl.
az időjárásra és a külső hatásokra, il-
letve a pszichés stressz következté-
ben is megjelenhetnek rajta a fizikai
tünetek – bőrünk visszatükrözi az ér-
zéseinket, a hangulatunkat és a köz-
érzetünket, így pozitívan és negatí-
van is befolyásolhatja annak állapo-
tát. Kutatásokkal alátámasztott,
hogy a stressz nagymértékben növe-
li a kortizol mennyiségét, ami nagy-
mértékben befolyásolja a sejtek álla-
potát, a hidratációt, a gyulladást és a
jó közérzetet. A stresszen kívül né-
hány bőrtípus genetikailag is hajla-
mos érzékennyé, intoleránssá válni. 
A Vagheggi Emozioni Plus arckeze-
lő termékcsalád forradalmasítja a
bőr jó közérzetének és egészségé-
nek koncepcióját.  Innovatív straté-
giával, hatóanyagokkal és kezelési
módszerrel csökkenti az érzékeny
bőr tüneteit. Igazi relax-érzést biz-
tosít a bőrnek.

Az érintett fotó
és bőrtípusok
� Egészséges bőr, amelyik hiper-
aktívan reagál különféle (szmog,

hőingadozás, agresszív kozmetiku-
mok, stressz-, élelmiszerek stb.) ha-
tásokra.  
� Vékony, világos bőr öröklött haj-
lammal az érzékenységre és az into-
leranciára – a hajszálerek is töréke-
nyek. Érzékenyen reagálnak a hőin-
gadozásra, szélre, napfényre, hideg-
re, levegőszennyezettségre. 
� A helytelen kozmetikumot hasz-
nálók bőre, ami nem tolerálja a kül-
ső ingereket, és folyamatos disz-
komfortérzete van.
� Stresszes, hiperreaktív bőr, csip-
kedő, viszkető érzéssel.
� Dehidratált bőr.

� Mindenre érzékenyen reagáló ató-
piás bőr, ahol a bőr immunitása na-
gyon gyenge.
� Nyugtatásra szoruló bőr, pl. aknés
bőr hosszan tartó gyógyszerszedés
esetén.
Ha a bőrérzékenység tünetei hosz-
szan fennállnak, idővel rosáceává
alakulhatnak, és a bőr korai örege-
dését is okozhatják.

Hatóanyagok az érzékeny
bőr támogatására
A Vagheggi Emozioni Plus termé-
kek különleges hatóanyagokat tar-
talmaznak. 
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� Az egyik fő összetevője a Cur-
cuma longa (kurkuma). A kurku-
mából nyernek ki egy innovatív mo-
lekulát, speciális és ökológiailag
fenntartható eljárás során, ahol egy
ún. metaloboma molekulát állí-
tanak elő. Stresszhatás alá
helyezik a növényt, ami
erre válaszul állítja
elő ezt a moleku-
lát, amit kivon-
nak belőle. Ez a
molekula ké-
pes megelőzni
és helyreállíta-
ni a stressz
okozta irritációt az ér-
zékeny bőrökön. Megelőzi a bőr-
szárazságot, a gyulladást és a hám-
lást, javítja a vízháztartást – így
megelőzi a rugalmasságvesztést, a
barrier réteg gyengülését és bőr
védekezőképességének gyengülé-
sét. 
� A termékcsalád másik különle-
gessége a Zanthoxylum bungea-
num (szecsuáni bors), melyből a ki-
vont, szabadalmaztatott hatóanyag
erősen csökkenti az érzékeny bőrök
kellemetlen tüneteit, edzésben tart-
ja a bőrt, ezáltal csökkenti a külső és
belső stressz hatását.
� A Vagheggi Emozioni Plus ter-
mékcsalád három poliszacharid
kombinációját is tartalmazza, ami
védőpajzsot nyújt a légszennyező
anyagok ellen. A levegőben találha-
tó szennyező anyagok károsítják a
bőr szépségét, szárazságot, korai
öregedést, fakó bőrszínt és irritációt
okoznak, és módosítják a bőr mik-
roflóráját, mivel a levegőben is meg-
találhatóak olyan „rossz baktériu-
mok”, amelyek károsítják a bőrön lé-
vő „jó baktériumokat”, gyulladást
okoznak és reaktívvá teszik a bőrt a
napfényre.
� Az innovatív hatóanyagok mellett
olyan antioxidáns és bőrfiatalító
anyagok is gazdagítják a termékcsa-
ládot, mint az áfonyakivonat, a ka-
milla desztillált vizes kivonata, a
tengerparti fenyő- és a gránátalma-
kivonat, hyaluronsav, béta-glukán és

számos tápláló hatású anyag,
mint a karitévaj és jojobaolaj.

Professzionális és
otthoni bőrápolás
� A professzionális kozmetikai ke-
zelést egy 5 termékből álló kezelő
KIT-tel végezzük, ahol a termékek
egymásra épülve erősítik fel a ható-
anyagok hatását, és egy különleges
jégbe hűtött zseléecsettel hűsítő,
frissítő és érösszehúzó hatást kifejtő
masszázstechnikát alkalmazunk.
A kezeléshez használt anyagok tex-
túrája nagyon gyengéd, minden ke-
zelő fázis után a vendéget átperme-
tezzük az Emozioni Plus Essence
mist nyugtató felhőpermettel, ami
intenzív, nyugtató hatást biztosít a
bőr számára.
� Az otthoni bőrápoláshoz egy
komplett terméksort tudunk kínál-
ni a vendégnek:
→ Emozioni Plus lemosó krémet a
gyengéd bőrtisztításhoz; 
→ Emozioni Plus nyugtató felhő-
permetet, ami azonnali enyhülést
nyújt az érzékeny bőrnek, optimali-
zálja a bőrfelszíni hidratációt; 
→ 24 órás nyugtató krémet, ami bár-
milyen bőrirritáció esetén helyreál-
lítja a bőr zsírtartalmát; 
→ Emozioni Plus frissítő arcszéru-
mot, ami azonnali frissességet és

bőrnyugtató hatást
biztosít. 
→ Az Emozioni
Plus otthoni bőr-
ápolói között egy
különlegességet
is találunk, az
Emozioni Plus
városi anti-
stressz csep-
pecskéket 50
SPF, amely meg-

véd a külső beha-
tásoktól és szeny-

nyeződésektől.
Az összes termék al-

kohol-, színezék-, par-
füm-, parabén-, paraffin-,

propylene- glycol-, EDTA-,
BHA- és BHT-mentes.

Vagheggi Magyarország
1149 Budapest, Egressy út 8.

Tel.: +36 (30) 7256193,
+36 (30) 725 6194 
info@vagheggi.hu
www.vagheggi.hu

PAPP MÓNIKA
Kozmetikus, közgazdász,
a Vagheggi Magyarország
szakmai és kereskedelmi
vezetője.
www.vagheggi.hu 
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A SZAKKÉPZÉS AZ ELMÚLT 10 ÉVBEN SZINTE ÉVRŐL ÉVRE VÁLTOZOTT, VÁLTOZIK – A változás
a kozmetikus szakmát is érinti, hol jól, hol rosszul. Előző számunkban áttekintettük

az alapképzéssel kapcsolatos, jelenleg érvényes jogszabályokat és követelményrendszereket.

KOZMETIKUS-
továbbképzés
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szakképzésről szóló tör-
vény, a szakképzés intéz-
ményei, valamint az OKJ-s
kozmetikus és szépségta-

nácsadó munkakör leírása, valamint
szakmai és vizsgakövetelmény-
rendszerének áttekintése után (lásd
BF 2018/10 – a szerk.!), most a to-
vább- és mesterképzést vesszük
górcső alá, a teljesség igénye nélkül.

Továbbképzés – figyelem,
ez tevékenység végzésére
nem jogosít!
A „B”-körös képzések kivételével ok-
levél állítható ki bármilyen tovább-
képzésről.
Az oklevél nem jogosít tevékenység
végzésére, ahogy a nevében is benne
van, a továbbképzés elvégzését iga-
zolja.

Kozmetikus és Szépségtanácsadó
szakmára jellemző továbbképzé-
sek – a teljesség igénye nélkül:

� tartóssmink-készítés,
� szempillaépítés,
� cukorpaszta,
� smink,
� szempillalifting,
� szempilladauer,
� cégek termékeivel kapcsolatos to-
vábbképzés, 
� masszázstechnikák – figyelem, az
olyan masszázstechnika, ami más
szakma részét képezi, az nem vé-
gezhető legálisan! Pl.: svédmasz-
százs.
� gyógynövényes és savas hámlasz-
tás stb.
Bemenet: Kozmetikus OKJ-s végzett-
ség; smink, illetve szempillaépítés
esetén Szépségtanácsadó OKJ-s vég-
zettség.

MESTERKÉPZÉS
Mesterképzés: a jelenlegi szabályo-
zás alapján csak a Kozmetikus
szakmában van mesterképzés. En-
nek feltétele a 8/2013. (III. 6.) NGM
rendeletben foglaltak szerint 5 év

szakmában eltöltött idő. A szakmai
gyakorlat részidőkből is összeállhat,
de az utolsó időszak nem lehet egy
évnél rövidebb, és a vizsgára jelent-
kezés időpontjában az utolsó igazolt
szakmai gyakorlat nem lehet egy év-
nél régebbi. A gyakorlati időbe nem
számítható be a GYED, illetve a sor-
vagy tartalékos katonai, valamint a
polgári szolgálat ideje. A kozmeti-
kusmester cím nem csupán presz-
tízsértékkel bír, hanem egyúttal a ta-
nulótartás feltétele is – már ameny-
nyiben nincs a tanulóképzéssel fog-
lalkozó gyakorlati szakembernek
műszaki szakoktató főiskolai vég-
zettsége. 

A

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

1 ILLATKOLLEKCIÓ BELSŐ
FÉNYÜNK MEGTALÁLÁSÁRA      

Cherry Garden • Latinul: az „Accendis” azt jelenti, hogy
„ragyogás” és hogy „felmagasztalja az aromákat”. Az
Accendis a belső fényünk keresésének eredménye. Az
Accendis illatkollekció az energia kifejezése, így nem
meglepő módon, a közös jegyeik a különböző gyanták
és a fák, amelyek az életerő szimbólumai. A Pop Art és
a Neo Pop inspirálta eme alkotásokat, azt az ideológiát
követve, hogy minden, ami körülvesz minket, az
érzelmeinkből fakad, minden tárgyat időről időre
máshogy látunk. Az Accendis egy metaforikus utazás az
élet ösvényén. Az Accendis 0,1 gyengéd és erős, az
Aclus a teljesség diadala és Accendis 0,2 az erőt
reprezentálja.
www.facebook.com/cherrygardenparfum

2 OXIGENIZÁLÓ HIDRATÁLÓ MASZK      
Alissa Beauté • A „bubble oxigen” technológiájú maszk
1-2 percen belül gél állagból habossá változik, majd
megkezdődik a bőr oxigénnel való ellátása. Az Aqua
Sense OxyBubble Mask egy fantasztikus hidratáló
maszk a különösen száraz, dehidratált és fáradt bőrre. 
www.alissa.hu
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kozmetikus szakképesítés tanulótartásra vo-
natkozó előírásai szerint két módon tudunk ta-
nulót foglalkoztatni az üzletünkben.  

�Az egyik mód az iskolarendszerű képzési forma, me-
lyet jellemzően inkább fiatalok, huszonévesek vesznek
igénybe, és a foglalkoztatás tanulószerződéssel törté-
nik. Előnye, hogy kétéves képzés, tehát hosszabb ideig
tanulják a szakmát, több benne a gyakorlat. Hátránya,
hogy kötött, merev rendszerű, az iskola sok mindent
meghatároz, sok külön elfoglaltságot ad, ami miatt a ta-
nulók rengeteget hiányoznak a gyakorlati óráról.
� A másik mód az iskolarendszeren kívüli, együttmű-
ködési megállapodással. Ennek előnye, hogy olyanok
jelentkeznek, akik célirányosan választják ezt a szak-
mát, viszont még munkaviszony mellett tanulnak, te-
hát csak az esti órákban tudnak gyakorlatra menni. 

A gyakorlati oktató
szemszögéből nézve
Én nem ezt az oldalát szeretném részletezni, hiszen er-
ről hivatalos helyeken felvilágosítást, segítséget tudnak
nekünk adni, én a másik oldalról, a gyakorlati oktató
oldaláról szeretném mindezt megközelíteni.
Régi motoros vagyok, gyakorlatilag 45 éve vannak ta-
nulóim, így nagyon sok összehasonlítási alapom van a
pár tíz évvel ezelőtti kozmetikus tanulókról, illetve a
most jelentkezőkről.
� Régen jobban utánanéztek a leendő tanulók, hogy
milyen lehetőségek vannak, mivel foglalkozik egy koz-
metikus, milyen tantárgyak vannak az iskolában.  El-
gondolkoztak azon, hogy vajon alkalmas vagyok-e er-
re a szakmára?
� Ma pedig a tapasztalataim alapján a fő szempont,
hogy „valamit tanulnom kell a gimnáziumi érettségi
után … elmegyek kozmetikusnak”!

Mai tanulók 
Ha megkérdezzük, miért választotta ezt a szakmát, cso-
portosítva kétféle választ kapunk:
1. „Anyukámat mindig elkísértem a kozmetikushoz,
nagyon tetszett az, amit csinált, és már akkor elhatá-
roztam, hogy kozmetikus leszek”,

A TANULÓFOGADÁS NEHÉZSÉGEI
HOGYAN VEGYEK FEL TANULÓT? Mire figyeljünk gyakorlati oktatóként? Milyen nehézségekkel

kell szembenéznünk? Mit tehetünk? Ezekre a kérdésekre keresem a választ.
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2. „Nagyon szeretek sminkelni, a ba-
rátnőimet is én szoktam kifesteni és
a szemöldöküket kiszedni” – de az,
hogy mi történik egy kozmetikában,
azt már el sem tudja képzelni.
Emiatt akkor szembesül az egésszel,
amikor átlépi a gyakorlóhely küszö-
bét, illetve az elméleti órán eszmél
fel, hogy ő sem a kémiát, sem a bio-
lógiát nem szereti.
Na, ezekből a tanulókból kell a gya-
korlati oktatónak választani, de ho-
gyan? Nehezen!
A legnagyobb probléma, hogy nem-
csak a szakmára kell a tanulót meg-
tanítani, hanem az élet egyszerű
dolgaira is, például, hogy hogyan sö-
pörjük, illetve mossuk fel a munka-
helyünket, hogyan kell megtisztítani
a tükröt, hogyan tartsuk rendben a
munkaterületünket. Emellett meg
kell tanítani, hogyan kell felvenni a
telefont, miért kell az öltözőben
hagyni a mobilunkat, hogyan kell fo-
gadni a vendéget, miért nem szabad
egyedül hagyni a vendéget, és még
sorolhatnám…

Az sem biztos, hogy emberileg alkal-
mas erre a szakmára. Emberi kap-
csolatokat kialakítani nem egyszerű,
erre egy bizonyos készséggel kell
rendelkezni, illetve ráérezni arra, ho-
gyan lehet ezt kialakítani.

Vágyálom
A legjobb az lenne, ha iskolakezdés
előtt legalább két hétre együtt len-
ne az oktató a leendő tanulóval. En-
nek azért lenne sok értelme, mert
abban a két hétben már kiderülne,
hogy mennyire tudnak összhangban
lenni egymással, illetve a tanuló
még időben felismerheti, hogy ő
nem is erre és nem is így képzelte
ezt a szakmát. 
Ebben az esetben az oktató is figyel-
meztethetné a leendő tanulót, hogy
nem biztos, hogy ez az ő szakmája. 
Szerintem, nem lenne ennyi pályael-
hagyó, illetve nem lenne ennyi „elke-
seredett” gyakorlati oktató – de ez
csak egy fikció, mivel sajnos komoly
jogi akadályai vannak az általam ja-
vasoltaknak.

A gyakorlati oktatónak is el kell
gondolkodni azon, hogy 
� kit enged be az üzletébe, mennyi-
re elfogadóak vele szemben a ven-
dégei, hiszen a kozmetika az szalon
és nem tanműhely.
� Át szeretné-e adni a szakma tit-
kait, 
� tud-e önzetlen lenni,
� alkalmas-e arra, hogy a vendégek
mellett időt szakítson a tanuló okta-
tására. 
� Végül, de nem utolsósorban, hogy
tud kijönni és alkalmazkodni a tár-
saival?
Természetesen még sokféle gondo-
latot lehetne felvázolni, de ha átgon-
dolom a sok-sok évet, amióta tanu-
lókat vezetek be a szakmába, pozi-
tívan áll a mérleg nyelve. Az ember
hajlamos a rosszat elfelejteni, mert
a jóból mindig lehet táplálkozni.
A döntés a mi kezünkben van.

BÁTHORY KATI
45 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező, aranykoszorús
kozmetikusmester, kitüntetett
gyakorlati oktató, a Piknikkör
alapítója. Beauty Forum
Szakmai Díjazott.

A legnagyobb probléma, hogy nemcsak
a szakmára kell a tanulót megtanítani,
hanem az élet egyszerű dolgaira is,
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ÖREGEDÉS és
anti-aging 5 dimenzióban

BIZONYÁRA MINDEN NŐVEL MEGTÖRTÉNT MÁR, HOGY ELSZOMORODVA VIZSGÁLTA BŐRE
VÁLTOZÁSAIT A TÜKÖRBEN – Évekkel korábbi fényképeket nézegetve értetlenül gondolunk

vissza korábbi önmagunkra, hogy miért is voltunk elégedetlenek fiatalabb korunkban.

bőr lassan, de biztosan
öregszik, 33 év felett egyre
több öregedési tünetet fe-
dezhetünk fel rajta. Bár lai-

kusként az összkép elszomoríthat
bennünket, professzionális szem-
szögből „feldaraboljuk” az örege-
dés tüneteit. A Belico új Effect széru-
mai és arckezelései célzottan az

öregedés 5 dimenziójára kínálnak
anti-aging megoldásokat. 

Az anti-aging 5 dimenziója
A bőr védelme

A bőr megerősített védekezőképessé-
ge az egészséges anti-aging alappil-
lére. A bőr természetes védőköpenyé-
nek helyreállítása hosszan tartóan

hidratál, megszünteti a kellemetlen
viszketést és pirosodást, mely a nem
megfelelő mennyiségű és minőségű
barrier lipidekre vezethető vissza.
Egy kiegyensúlyozott bőrön az egyéb
anti-aging kezelések is látványosab-
bak. Megoldást nyújt rá a Belico
Ceramide Booster, amely bár-
mely érzékeny bőr arckezelésébe
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beépíthető, emelt hatóanyag-kon-
centrációjú szérum.

Erős hidratálás
Az extra erős hidratálás az anti-
aging első lépése, amire már a 20-as
éveinkben is figyelni kellene. A meg-
felelően, mély rétegben hidratált bőr
mindig egészségesebb kisugárzású,
kisimult, szebben mutat rajta még a
smink is. A dehidratált bőr az első
tünete a kor előrehaladtának. Mind-
addig, amíg nem állítjuk helyre, el-
vész a bőr komfortérzete. A Belico
Hydra Filler emelt hatóanyag-kon-
centrációjú széruma az extra erős
hidratálást biztosító, bőrazonos
szénhidrát-komplex és a bőr termé-
szetes NMF-ait erősítő high-tech for-
mulák szinergiájának köszönhetően
nagyon gyorsan és akár 72 órán át
visszaállítja a bőr egészséges hid-
ratációját.

Természetes öregedés
Az elmélyült mimikai ráncok (pl.
szemkörnyék, orrnyereg, homlok, az
orrtőtől a szájzugig húzódó ráncok)
a természetes öregedés tünetei közé
tartoznak. Teljesen más beavatko-
zást igényelnek, mint a környezet
káros hatására kialakuló, egész ar-
cot átszelő ráncok. Izomlazító, bo-
toxszerű hatóanyagok lágyítani tud-
ják ezeket a nem kívánt vonalakat.
A Belico Lift 3D Booster kollagén- és
elasztinrostokra ható innovatív for-
mulája a dermisz szerkezetének re-
generálásával javítja a rugalmassá-
gát és feszességét veszített bőr álla-
potát. Botoxszerű hatóanyagai ella-
zítják és simítják a mimikából
adódó elmélyült ráncokat.

Oxidatív stressz
Amikor a külső káros környezeti té-
nyezők nyomot hagynak a bőrön.

A káros szabadgyökök hatására fel-
gyorsul a bőr öregedése: kialakul-
nak az egész arcot átszelő ráncok, re-
dők, pigmentfoltok, száraz, érdes
bőrfelszín. Speciális peptid-amino-
sav komplexszel és látványos szál-
lítórendszerekkel (kozmetikai drón
technológia) célzottan és mélyre jut-
tathatók a bőrszerkezet visszaállítá-
sát segítő hatóanyagok. Nagyon jó
megoldás rá a Belico Peptide Amino
Booster.

Glikáció
A bőr elcukrosodása. E folyamat ne-
gatív tüneteit leginkább akkor érzé-
keljük, ha sikerül végigcsinálnunk
egy legalább kéthetes cukor- és szén-
hidrátmentes kúrát. Felélednek a
kollagénrostok, a bőr rugalmasabb
lesz. Anti-glikációs hatóanyagokkal
a lelassult anyagcseréjű öregedő
bőrt támogatjuk, így visszaszerez-
hetjük fiatalos kinézetét. A Belico
A.G.E Code az egészséges bőr mű-
ködését gátló káros külső (napsu-
gárzás, szmog) és belső (zsír- és
szénhidrátban gazdag táplálkozás)
tényezők miatt a bőrben lerakodó
méreganyagok kitisztulását támo-
gató szérum. Javítja a fakó, élettelen
bőr állapotát, csökkenti a szemkör-
nyéki duzzanatokat és karikákat.
A Belico emelt hatóanyag-koncent-
rációjú szérumai felhasználhatóak
bármely elektrokozmetikai arcke-
zelésbe építve: mikrodermabrázió-
hoz, dermarollerhez, dermapenhez,
mezoterápiához, ultrahanghoz. 

Kizárólagos forgalmazó:
Makadémia Kft.
1055 Budapest, Markó u. 7. 6/6.
Telefon: 30/2222-034, 1/4111-562
info@makademia.hu
www.belico.hu
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Éljen a SPORT
és az izzadás!

MIÉRT IZZADUNK? A sokak által kellemetlennek tartott izzadtsággal a test elsősorban a saját
hőmérsékletét szabályozza úgy, hogy a bőr felszínén elpárolgott vízzel és az erek tágulásával hűti

a szervezetet, így védve meg azt a túlmelegedéstől. 
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környezetünktől függetle-
nül állandó, 37 fok körüli a
testhőmérsékletünk – az
ettől való eltérés súlyos

egészségkárosodáshoz vagy halál-
hoz is vezethet. A hőszabályozáson
túl az izzadás a kiválasztás része-
ként elősegíti a szervezet vízháztar-
tásának egyensúlyát, a méreganya-
gok távozását. Ez a kellemetlennek
érzett folyamat létfontosságú a szer-
vezetünk számára.

Méregtelenítés
Általában a méregtelenítés az elsőd-
leges célja a tudatosan előidézett,
intenzív izzadásnak. Ezt kétfélekép-
pen érhetjük el: a külső vagy a belső
hőmérséklet növelésével. 
� A külső behatáshoz tartoznak a
különféle izzasztókúrák (szaunák,
forró fürdők stb.), amikor mozgás

nélkül, passzív módon, a megemel-
kedett külső hőmérsékletre reagálva
indul el az erőteljes izzadás.
� A belső hőmérséklet növekedését
a hosszú távú fizikai erőkifejtés, il-
letve az idegi vagy hormonális válto-
zások is kiválthatják. Aktív módon a
fizikai munka vagy sport következ-
tében az izommunka hatására erő-
teljesebbé válik az anyagcsere, fel-
gyorsul a légzés, ami által sokkal
több oxigén kerül a szövetekhez.
Az izmok átmozgatják a nyirokere-
ket is, amivel a méreganyagok távo-
zását segítik elő, és megelőzik az
ödémát és a pangásokat. 
A tónusos izom a felette elhelyez-
kedő szövetekre is kedvezően hat, a
test fiatalosabbá, feszesebbé válik.
Az erek kitágulása, az oxigén és a
tápanyagok szállításának felgyorsu-
lása is kedvez a bőr sejtjeinek. A bőr

színe üdébb lesz, csökken a sápadt-
ság, a fakó bőrszín. Az arc izommű-
ködése feszesíti a bőrt, a szem alat-
ti karikák is halványodnak, a tás-
kák csökkennek. 

Miből áll az izzadtságunk?
Az izzadtság 99%-ban vízből áll,
azonban sókat, szerves savakat, ás-
ványi anyagokat, enzimeket és fe-
hérjéket is tartalmaz. A pubertás-
kortól erősebb aktivitást mutató
nagy verejtékmirigyek által termelt
fehérje jelentősen megváltoztatja a
kipárolgás jellegét az illat, szín és
mennyiség vonatkozásában is.
Az izzadtság olyan, mint az ujjle-
nyomatunk. Teljesen egyedi a
mennyisége, az összetétele és az il-
lata. Ezt a különbséget elsősorban a
bőrünkön élő egyéni baktériumpo-
pulációk okozzák, de meghatározza

A
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az is, mit viselünk, mit eszünk vagy
éppen milyen hangulatban vagyunk.
Ezzel az „illatlenyomattal” külön-
böztetik meg szag alapján a kutyák
még a számunkra oly egyforma egy-
petéjű ikreket is. Gondoljunk csak
bele, a parfümöt is a bőrünkön sza-
golva szoktunk próbálni, hiszen
ugyanaz az illat mindenkin más-
képp érződik. 
Az izzadtság összetételéből egész-
ségi állapotunkra is következtetni
tudunk. A rajtunk élő baktérium-, ví-
rus- és gombakolóniák közül a szá-
munkra előnyöseket a bőrflóránk
részének, míg a számunkra károsa-
kat kórokozóknak tekintjük – akár-
csak a bélbaktériumok esetében.
A bőrflórát képező mikrobiom (a
számunkra hasznos „telepeseink” –
baktériumok, vírusok, gombák – ösz-
szessége) az immunrendszerünk
fontos részét képezi.  
Ezt a mikrobiomot a nem megfelelő
kozmetikumokkal, tisztálkodósze-
rekkel, a műanyag alapú, nem szel-
lőző ruházattal és az életmódunk-
kal nap mint nap próbára tesszük.
A sportolás során történő izzadással
egy speciális fehérje, a dermicin is
a bőrfelszínre kerül, melyet a kis ve-
rejtékmirigyek termelnek. Ez az
anyag antibakteriális és antifugális

hatásával növeli a bőr védelmi rend-
szerét, tehát támogatja az így is ha-
talmas munkát végző, hasznos „tele-
peseink” munkáját. 

Ősi izzasztás: jóga
Érdekesség, hogy az olyan ősi tudo-
mánynál is, mint a jóga, megjelenik
az izzadtság fontossága: a jóga gya-
korlása során képződött izzadtságot
nem szabad letörölni, sőt a tenye-
rünkkel a bőrbe kell dörzsölni. Ha
hagyjuk, hogy a szél leszárítsa ró-
lunk, vagy letöröljük, akkor a saját
magunk által termelt energiát ve-
szítjük el, ezáltal energetikailag
gyengülünk. Fizikai síkon ez megfe-
lel annak a folyamatnak, amikor az
izzadtság feloldja a bőr zsírköpe-
nyét, és ha ezt ilyenkor a fürdéssel
eltávolítjuk, például közvetlenül
sportolás után zuhanyozunk, a bőr
hamarabb kiszárad. Ajánlott kímélő
tusfürdőt használni, és testápoló
krémmel, olajjal táplálni a bőrünket,
ami által csökkenthető ez a láthatat-
lan vízveszteség.
Sportolás közben nemcsak hatáso-
sabban tudunk izzadni, hanem
olyan hormonok felszabadulását is
elősegíthetjük, amelyek az elége-
dettségért felelnek. Kutatások sze-
rint az aktív sportolás után sokkal

jobban érezzük magunkat, és inkább
választunk a szervezetünk számára
táplálóbb ételeket is.

Hogyan fokozható
az izzadás méregtelenítő
hatása?
Mivel az izzadtsággal vizet, elektroli-
tokat, ásványi anyagokat és nyom-
elemeket veszítünk, elsősorban ezek
pótlásáról kell gondoskodnunk. Fo-
gyasszunk a napi ajánlott folyadék-
bevitelnél többet, ami minőségi fo-
lyadékokból álljon (víz, gyógytea, le-
ves). Nem mindegy az sem, hogy mi-
lyen ételeket fogyasztunk. Egy-két
órával testedzés előtt már ne
együnk, ha mégis, lehetőleg köny-
nyen emészthető ételeket (pl. gyü-
mölcsöt). Sportolás után vitaminban
és ásványi anyagokban gazdag étele-
ket válasszunk, ilyenek a teljes kiőr-
lésű gabonák és zöldségek, főleg a
zöld levelesek.

CSERNAI JUDIT
A Biodroga Institut, a Biodroga
MD és Sans Soucis márka
oktató kozmetikusa.
Fő érdeklődési terület
a speciális hatóanyagok,

a masszázstechnikák, illetve
a holisztikus kozmetika.

Sport miatti izommunka hatására a bőr
színe üdébb lesz, csökken a sápadtság,
a fakó bőrszín. Az arc izomműködése
feszesíti a bőrt, a szem alatti karikák
halványodnak, a táskák csökkennek. 
A bőrflórát képező mikrobiomot a nem
megfelelő kozmetikumokkal, tisztálkodó-
szerekkel, a műanyag alapú, nem szellőző
ruházattal és az életmódunkkal nap mint
nap próbára tesszük.
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Fókuszban 
az izzadásgátlók

BIOLA BIO JÁZMIN
KRÉMDEZODOR
A teafa-, eukaliptusz bio illóolajok és
a menthol segíti a higiénikus bőrállapot
fenntartását. Az érzékeny bőrfelület
regeneráló ápolásához hozzájárul
a körömvirág és orvosi zsálya kivonata és
a sheavaj. 
www.biola.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó ár: 2 577 Ft

BIODROGA ENERGETIZÁLÓ KRÉMDEZODOR
Könnyed, citrus-zöldtea illat, hosszan tartó frissesség és

mindez alumínium- és alkoholmentes
formulában. A krémes textúrájú, energetizáló
dezodor  édesmandula-, napraforgó-, jojoba- és
sárgabarackmag-olajjal táplálja a bőrt, gyengéd
formulája pedig megelőzi a kellemetlen
testszagot, nem ragad és nem hagy fehér
nyomot a ruhán.  Kiváló akár gyantázás vagy
borotválkozás után is. 
www.biodrogahungary.hu
Kiszerelés: 50 ml 
Ajánlott lakossági bruttó eladási ár: 4 500 Ft

MATIS GOLYÓSDEZODOR
Alkoholmentes, frissítő hatású dezodor, amely
tökéletesen alkalmas a fokozott verejtékezés
kezelésére, semlegesíti a kellemetlen illatokért
felelős baktériumokat. Egész nap tartó hatása
mindenki számára biztosítja a frissességet.
Hidratálja, védi a bőrt, nem hagy nyomot a ruhán. 
www.matis.hu
Kiszerelés: 50 ml
Ajánlott bruttó lakossági ár: 5 775 Ft

ZELKA SZENZITÍV DEZODOR
Illatanyag-, alkohol- és alumíniumsó-mentes dezodor.

A természetes hatóanyagoknak köszönhetően
nem okoz irritációt és nem hagy foltot
a ruhán. Káros vegyszerek nélkül véd
a kellemetlen szagoktól huszonnégy órán
keresztül. 
www.helia-d.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó ár: 1 790 Ft

MARIA GALLAND N°425 HOSSZAN TARTÓ
HATÁSÚ KRÉMDEZODOR
Alkoholmentes, finoman illatosított gyengéd krémdezodor, mely

a benne található zabkivonat révén támogatja
a bőr természetes megújuló mechanizmusát,
az édesgyökér-kivonat segítségével pedig
nyugtatja a bőrt, megszünteti az irritációt.
Hosszan tartó hatást és védelmet nyújt,
maximális biztonságérzést ad még az érzékeny,
kar alatti területeken is.
www.kalcsu.hu 
Kiszerelés: 40 ml
Bruttó lakossági ár: 5 250 Ft 

ILCSI NATÚR DEO
Frissítő mandarin-, citromfű- és aloétartalma révén egész

napos üdeséget biztosít. Védelmet nyújt
pórusaink elzárása nélkül, szem előtt tartva
a test természetes méregtelenítő folyamatait.
Unisex. Főbb hatóanyagok: aloe, szaponária,
cink-szulfát, természetes illóolajok, C-vitamin,
tokoferol.
www.ilcsi.com
Kiszerelés: 50 ml
Ajánlott bruttó fogyasztói ár: 2 250 Ft

ROSES ROYAL NATURA DEZODOR
RÓZSA KIVONATTAL 
Deo spray kellemes, gyengéd rózsaillattal. Könnyedséget,

nőiességet és frissességet biztosít, egész napra.
Természetes bolgár rózsaolaj varázslatos
kivonatával és a damaszkuszi rózsa magával ragadó
aromájával. A rózsa a nőiesség megtestesítője,
a virágok és az illatok királynője, igazi érzéki illat,
csodás, magával ragadó aromával. 
www.stellazrt.hu
Kiszerelés: 150 ml
Bruttó lakossági ár: 1 155 Ft

PIACTÉR BEAUTY & CARE
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Sorozatunkban egy-egy téma kapcsán összegyűjtjük a leggyakrabban felmerülő kérdéseket, majd
felkérjük az adott téma szakértőjét, hogy válaszolja meg azokat röviden és lényegre törően.

Izzadság
és verejtékezés

MEGKÉRDEZTÜK

SOROZAT
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me, olvasóink leggyakoribb kér-
dései az izzadság témaköré-
ben.

Hányféle verejtékezést kü-
lönböztethetünk meg? 
Természetesen verejtékezés

és verejtékezés között vannak elté-
rések. Elsősorban olyankor, amikor
valaki túlzottan izzad (hiperhidró-
zis). Ennek is vannak persze fokoza-
tai az enyhén túlzott verejtékezéstől
(foltok az ingen/blúzon a hónaljban)
a kifejezetten túlzott izzadásig, ami-
kor már valójában átázik a ruháza-
tunk. A túlzott verejtékezés okát
minden esetben fontos orvossal tisz-
tázni, mivel a háttérben betegségek
is meghúzódhatnak, mint például a
pajzsmirigy működésének zavara,
fehérjehiány, anyagcserezavar, tü-

dőprobléma, de akár gyógyszer mel-
lékhatása is lehet. 

Milyen az izzadság vegyi ösz-
szetétele?
A verejték nagyrészt vízből

áll, amelyben klorid, szulfát, ammó-
niák, kálium, kalcium, magnézium,
húgysav, karbamid, glukóz, tejsav,
aceton, kreatinin, aminosavak és
zsírsavak találhatók.

Miért van az, hogy az izzad-
ság időnként kellemetlen sza-
gú, máskor viszont nem?

Normális esetben az egészséges em-
ber verejtékének nincs szaga. Ami-
kor a verejték kilép a mirigyből, szag-
talan és színtelen. Csak azáltal ala-
kulnak ki a kellemetlen szagok, hogy
a verejték a bőrön az ott rezidens

bőrflóra baktériumok hatására el-
bomlik. Éppen ezért a szagképződés
ellensúlyozására, elkerülésére fon-
tos a baktériumgátló ápolás. 

Mely testrészeink verejtékez-
nek? 
Az emberi test több mint

2 millió izzadságmiriggyel büszkél-
kedhet, amelyek a test egész felüle-
tén megtalálhatóak. Különösen kon-
centráltan vannak jelen elsősorban
a hónaljban, a nyak- és fejtájon, a
homlokon, a tenyéren és a talpon. 

Miért verejtékezünk? Mi en-
nek a haszna? 
Egyrészt a verejtékleadás

hűti a bőrt. A nedves film elpárolog,
és eközben hűsítő hatást fejt ki. Így a
verejtékezés segíti a test hőmérsék-
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letének szabályozását. Ezért izza-
dunk különösképpen meleg napo-
kon. A test kvázi magát hűti, hogy
megvédjen bennünket a túlmelege-
déstől. A verejtékkel egyúttal méreg-
anyagok is távoznak a szervezetünk-
ből, ami támogatja a szervezet tisz-
tulási folyamatát. 

Mi történik a bőrön, amikor
izzadunk?
Két dolog: a párolgás hűt, a

savas verejték pedig védi a bőr ter-
mészetes savas pH-értékét.

Milyen bőrápolás fontos az
izzadásra hajlamos emberek
esetében, és mi az, ami kont-

raproduktív?
Aki erősen izzad, az jobb, ha lemond
a túlságosan zsíros testápolókról.
A filmréteg a bőrön további hőhatást
vált ki, és kedvez a verejtékezésnek.
Ezenkívül figyelmet kell fordítani a
test higiéniájára, hogy elkerüljük a
kellemetlen szagot kiváltó baktéri-
um túlzott képződését a bőrön.
A bőrápolásnál azonban meghatáro-
zóbb a megfelelő öltözködés. Az erő-
sen verejtékező emberek számára a
jól szellőző és lehetőleg szintetikus
szálaktól mentes anyagból készült
ruházat ajánlott. 

Milyen megbízható módsze-
rekkel tudjuk a verejtékezést
mérsékelni?

Különböző lehetőségek vannak a ve-
rejtékképződés befolyásolására, az
olyan házi szerektől kezdve, mint a
zsályatea és az almaecet, a váltott
hőmérsékletű tusoláson át, egészen
a táplálkozási szokásaink megvál-
toztatásáig. A rendszeres alkohol- és
nikotinfogyasztás kedvez a verejték-
képződésnek. A kézre és a lábra van-
nak speciális púdereink. Ezenkívül
ott vannak a különféle dezodorok,
amelyek képesek megbízhatóan
csökkenteni a verejtékezést – ugyan-
akkor gyakran alumínium-kloridot
is tartalmaznak. Kézre, lábakra és
hónalj terén az érintettek „off label”
botulinum-toxinnal is kezeltethetik

magukat. Ezt évente 2-3 alkalommal
felületi injekciózással juttatják az
érintett testrészeken a bőrbe, hogy
érezhetően csökkentsék a verejték-
kibocsátást. Az izzadás ugyanakkor
alapvető fiziológiai szükséglet, és
csak minimális mértékben szabad
fékezni vagy erős hiperhidrózis ese-
tén megszüntetni. 

Mikor tekinthető a (túlzott)
verejtékezés kórosnak?
Ha a verejtéknek rossz szagú

vagy kellemetlen az állaga, okvetle-
nül orvoshoz kell fordulni. Ha valaki
kézenfekvő ok (testi erőfeszítés,
szaunázás, forróság) nélkül rendsze-
resen rövid idő alatt nagy mennyisé-
gű verejtéket produkál, tisztázza an-
nak hátterét orvosával. 

Mit tanácsol azoknak a nők-
nek, akik a változókorban
arról panaszkodnak, hogy

kontrollálhatatlan izzadságrohamaik
vannak?
Alapesetben először érdemes felke-
resni egy jó szakorvost (endokrinoló-
gust vagy nőgyógyászt), a szervezet jó
hormonális beállítása végett. Sajnos
gyakori, hogy a változókorban lévő
nők hormonszintje nem kielégítően
van hormonálisan beállítva. Ez nem-
csak hőhullámokat okoz, rosszabb is
van ennél, pl. levertség, depresszió,
izomvesztés, libidóhiány. Csak azt tu-
dom javasolni az érintett hölgyek-
nek, hogy ismerjék meg alaposan a
témát. Sajnos, a dolog gyakran sokkal
összetettebb, mint sokan feltételez-
nék, de jó beállítás esetén még a hő-
hullámok is visszaszorulhatnak. Ter-
mészetesen, aki sokat verejtékezik,
annak okvetlenül sok folyadékot kell
fogyasztania, érdemes rendszeres
sporttal megizzasztania magát: na-
ponta legalább egyszer el kell érnie,
hogy alaposan megizzadjon. 

Miért hirdetik a dezodor-
gyártók azzal a termékeiket,
hogy azok nem tartalmaznak

alumíniumot? Veszélyes alumíniumot
tartalmazó dezodort használnom?

Ez egy ellentmondásos vita. Néhány
tudományos vizsgálat a mellrák és
az Alzheimer-kór megnövekedett
gyakoriságú jelentkezése és az alu-
míniumfelvétel között összefüggést
mutatott ki. Ugyanakkor vannak
olyan kutatások is, amelyek ezt nem
tudták bizonyítani. Én ennek ellené-
re azt javasolnám, hogy (dezodora-
inkban) mondjunk le az alumínium-
ról, különösen most, amikor mind-
annyian alumíniumkapszulákból
készítjük és isszuk a kávénkat. Mel-
lesleg ezen is érdemes lenne elgon-
dolkodnunk. 

Ha én például blokkolom a
verejtékképződést a hónal-
jamban, előfordulhat, hogy a

verejték más utat keres magának, és a
testem más helyén fogok erősebben iz-
zadni? 
Nem. Szerencsére a verejtékezést
nem tudjuk teljesen leblokkolni, és
az nem is lenne kívánatos. Verejté-
kezés nélkül nincs élet. Szükségünk
van erre a hűtőrendszerre. A normá-
lis verejtékképződést pedig nem is
találjuk zavarónak. 
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SZAKÉRTŐNK

DR. MIRIAM
REHBEIN, 

bőrgyógyász és
orvosesztétikai

szakértő,
Münchenben

praktizál. 
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A TÚL SOK NAPSÜTÉS OKOZZA AZ ÚN. MELEGKIÜTÉSEKET? Nem: ezek az apró, pattanásszerű
képződmények télen is kialakulhatnak. Lássuk, hogy valójában mik is azok

a melegkiütések és, hogy hogyan keletkeznek! 

MELEGKIÜTÉSEK
mennyiben a bőr nem tud
kielégítően „szellőzni”, el-
dugulhatnak a test hűté-
sére hivatott izzadságmi-

rigyek. Ilyenkor alakulhatnak ki a
pattanásokhoz hasonló apró bőrel-
változások. A köznyelvben melegki-
ütésekként emlegetett pattanások
szakszerű elnevezése: miliaria. 
A melegkiütéseknek három fajtája
létezik: Miliaria cristallina, Miliaria
rubra és Miliaria profunda. 
� Miliaria cristallina: ezek az apró,
gombostűfej nagyságú, nedvvel töl-
tött  pusztulák ártalmatlanok, és leg-
többször gyorsan el is tűnnek – gyak-
ran már néhány nap vagy óra eltelté-
vel, amikor a hőfelhalmozódás meg-
szűnik. A legjobb megoldás ilyenkor
egy hideg zuhany. Legtöbbször azon-
ban nincs szükség semmilyen kü-
lönleges beavatkozásra. 
�Miliaria rubra: ezek a mélyebb bőr-
rétegekben alakulnak ki, legtöbbször
akkor, ha valaki a trópusokon, párás
hőségben tartózkodik. A mélyebb
bőrrétegekből a verejték nem tud ki-
szabadulni, ennek következtében pi-
ros pattanások alakulnak ki a bőrön,
melyek viszkethetnek és váladékoz-
hatnak is. A melegkiütés e fajtánál
okvetlenül oda kell figyelni arra,
hogy megszűnjön az izzadás. Ez egy
hideg zuhannyal vagy légkondicio-
nált helyiségben való tartózkodással
érhető el a legkönnyebben. 
A fent említett mindkét fajtájú me-
legkiütés kezelésére megfelelnek a
nagy cinktartalmú tejes oldatok (lo-
tion) és a hűsítő zselék. 
� Miliaria profunda: ez a melegkiü-
tések egy viszonylag ritka fajtája,
melyek csak felnőtteknél alakulnak

ki, komoly fizikai munkavégzés kö-
vetkeztében.   
Hússzínű, hullámos elszíneződés
formájában jelentkeznek.
A csecsemőknél és a kisgyerekeknél
az izzadságmirigyek még nem fej-
lődtek ki teljesen, ezért esetükben
könnyen alakulhatnak ki melegkiü-
tések, amikor például túl melegen
vannak „becsomagolva”. Hideg víz-
zel gyorsan helyreállítható a bőr
nyugalmi állapota. Fontos, hogy la-
za, szellős pamutruhát viseljenek,

amivel elkerülhető a hőtorlódás, és
az izzadság ki tud szabadulni a bőr-
ből, az izzadságmirigyek nem tud-
nak eldugulni. 

A

A kis pattanásocskák, váladékozó aknék és hólyagocskák az izzadságmirigyek eltömődése
nyomán alakulnak ki a bőrön

KARIN OTTEN
Kozmetikus, sminkes.
Hosszú éveken át vezette
a saját szalonját.
Ma a Biomaris
vezető kozmetikusa.
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FÁJDALOMMENTES ARCTISZTÍTÁS BIOENERGIÁVAL – A biorezonanciás felpuhításnak és
bőrnyugtatásnak, illetve az akupresszúrás pontok stimulálásának köszönhetően a mitesszerek

eltávolítása is kellemes élménnyé válhat. Hogy hogyan? Az alábbi step by stepből megtudhatjuk.

„HV CleanOut”
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omplex bőrápoló progra-
mok az általam kialakított
arckezelések, amelyek a
bőrproblémákat enyhítik, il-

letve az egészséges bőrállapotot
hosszú távon fenntartják. Az opti-
mális élettani funkciók elérésével –
az egyes bőrtípusok specifikálása
nélkül – a bőr állapota javítható,
egészsége megtartható.

Fájdalommentes élmény
A Harangvölgyi Pure Skin arctisztító
kezelés során nem alkalmazunk gő-
zölést, hanem a HV MAGIQSKIN esz-
közzel, minden eddigi módszernél
hatékonyabban puhítjuk fel a bőrt.
A kezelés fájdalommentes – ez a
bioenergia sejtharmonizáló hatá-
sának, a felpuhítás során alkalma-
zott egyedi, több évtized alatt kifej-
lesztett mozdulatsoroknak, illetve

az akupresszúrás pontok stimulá-
lásának köszönhető. 
Saját Harangvölgyi-fejlesztés az
úgynevezett HV CleanOut eljárás,
amelyet a mitesszerek eltávolítása-
kor alkalmazunk. Ez a technika

kifejezetten azt a célt szolgálja,
hogy az arctisztítás a lehető legfáj-
dalommentesebb élmény legyen a
vendég számára. Ennek a különle-
ges technikának hála, a mitesszerek
szinte maguktól távoznak a bőrből.
A kezelés során a speciális metódus-
nak köszönhetően nem alakul ki
bőrpír, vagyis azonnal „utcaképes”
lesz a vendég. 
A kezelés során csak természetes,
bőrazonos hatóanyagokat haszná-
lunk: hyaluront, kollagént, allanto-
int, A- és E-vitamint, szőlőmag- és ri-
cinusolajat, valamint bio-lanolint.

K

LETISZTÍTÁS: Az arc letisztításához HV HydroCare Cleanser-t
alkalmazunk. Először masszírozó mozdulatokkal letöröljük a dekoltázst,
ezt követően ellazítjuk a nyak és a váll izmait, majd finoman
megtisztítjuk az arcot is. A mozdulatsort oxigenizációval zárjuk.
A HV HydroCare Cleanser magas hyaluronsav- és kollagéntartalmának
köszönhetően a bőr hidratálása már az arclemosás fázisában
elkezdődik. Tonizálásra nincsen szükség, mert nem változik a bőr pH-
értéke.

1
RADÍROZÁS: Az elhalt szarusejtek eltávolításához a legkíméletesebb
megoldást választottuk: 3 pumpányi HV HydroCare Cleanser-t
összekeverünk egy kevés bio nyírfacukorral, majd gyengéd, körkörös
mozdulatokkal elvégezzük a radírozást.

2
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HARANGVÖLGYI ANNA
kozmetikusmester, anti-aging
specialista. A Harangvölgyi
márka alapítója. A biológiai
bőrfiatalítás elkötelezett híve.

A KEZELÉS LÉPÉSEI
• a bőr előkészítése, letisztítása

HV HydroCare Cleanserrel
• Harangvölgyi-radírozás
• HV MAGIQSKIN –

biorezonanciás felpuhítás
• HV CleanOut – kíméletes

arctisztítás
• fertőtlenítés
• pórusösszehúzó, hidratáló

pakolás
• HV MAGIQSKIN –

biorezonanciás bőrnyugtatás
• masszázs
• tápláló, védő krém
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MIÉRT AJÁNLJUK?
• biztonságos
• fájdalommentes
• kellemes, pihentető
• nemcsak arctisztítás, hanem szépítés is egyben

FELPUHÍTÁS: HV Clean out
Felkenjük a vendég bőrére a Puhító gélt, majd HV MAGIQSKIN
segítségével elvégezzük a Harangvölgyi felpuhító mozdulatsort, végül
az akupresszúrás pontokat stimuláljuk. Ennek a két mozdulatsornak
köszönhetően a bőrt a legtermészetesebb módon puhítjuk fel, az
arctisztítás fájdalommentes lesz, a bioenergiának köszönhetően pedig
a bőr önregenerációs folyamatai felgyorsulnak. 
Felhasznált hatóanyagok: kókuszolaj, méhpempő, búzacsíraolaj,
propolisz, mandulaolaj, paprikakivonat.

3
BŐRNYUGTATÁS, PÓRUSÖSSZEHÚZÁS, REGENERÁLÁS: Következő
lépésként a Harangvölgyi Hévízi iszapmaszkot kenjük fel a vendég
bőrére. 
A pakolás fő hatóanyagai: hévízi iszap, olívaolaj, spirulina alga, zsurló.
Ezeknek a természetes összetevőknek köszönhetően a pórusok
összehúzódnak, a bőr azonnal megnyugszik.
A 15 perces hatóidő elteltével a maszkot langyos vízzel, simító
mozdulatokkal lemossuk, majd a bőrt szárazra itatjuk.

4

5
HARANGVÖLGYI-MASSZÁZS: A kezelés a lazító és energetizáló
Harangvölgyi-masszázzsal zárul, melyhez a HV HydroCare 24H krémet
használjuk. A kozmetikum gazdag textúrája, magas hyaluron-tartalma
és természetes lipidjei által a bőr az egészséges működéséhez
szükséges valamennyi hatóanyagot megkapja.
A masszázst az akupresszúrás pontok stimulálásával zárjuk, ezzel
érjük el a teljes relaxáció állapotát.

6

BEFEJEZÉSKÉPPEN: a felesleges krémet leitatjuk a vendég bőréről,
majd vékonyan HV SunCare Day Cream-mel kenjük be. A természetes
fizikai fényvédő használatát egész évben javasoljuk. Nyáron a káros UV-
sugarakkal, télen pedig az időjárás viszontagságaival szemben és a
láthatatlan transzepidermális vízvesztéstől óvja bőrünket.

7

HV MAGIQSKIN – BIOREZONANCIÁS BŐRNYUGTATÁS: Az arc–nyak–
dekoltázs területén simító mozdulatokkal eloszlatunk 30 ml
HV HydroCare Serum-ot, ezt követően a HV MAGIQSKIN segítségével
elvégezzük a nyiroktisztító-bőrnyugtató és energetizáló mozdulat-
sorokat. 
A speciális mozdulatsor érinti az akupresszúrás pontokat, az izmok
eredési és tapadási pontjait, az idegkilépési pontokat, a meridián
pontokat, a nyirok- és gyűjtőereket. 
Az eljárás hatására a hidrátburokban lévő víz szerkezete rendeződik, a
sejtek közötti kommunikáció, fokozódik az extracelluláris és
intracelluláris mátrixban. A sejtfalak átjárhatóbbá válnak, a bőr új erőre
kap.
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A SUGÁRZÓ SZÉPSÉG ELÉRÉSE NEM ÁLOM, HANEM VALÓSÁG – A Phyris vadonatúj sorozata,
a Luxesse érzékszervekre ható pihenést, a bőr és a lélek kényeztetését, luxusgondoskodást nyújt

felhasználójának nap mint nap.

A bőr és a lélek kényeztetése
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laudia Millingerrel, a né-
metországi DR. GRANDEL
központban beszélgettünk
arról az egyedülálló érzés-

ről, amelyet a Phyris nyújt.

Picit ismerkedjünk meg a Phyris lelké-
vel. Mit jelent az Unique Inspiration,
azaz egyedülálló inspiráció?
Az egyedülálló inspiráció a vendé-
gek egyéni bőrigényeihez, vágyaihoz
alkalmazkodik. Ehhez alakítottuk ki
a háromfázisú kezelési koncep-
ciónkat, melynek segítségével a tisz-
títás, aktiválás, táplálás fázisokban
a vendég vágyait, hangulatát, bőrér-
zetét, a bőrének szükségleteit, vala-
mint a bőrének állapotát helyezzük
előtérbe. Ezzel a koncepcióval érez-
hető és látható eredményeket tu-
dunk garantálni, azonnal és hosszan
tartóan.

Térjünk is át a vadonatúj Luxesse
sorozathoz! Ránézésre árad belőlük a
luxus…
Az arany szimbolikus és érzelmi je-
lentéssel bír. Tudás, bölcsesség, önis-
meret, nőiesség, gazdagság, nap-
fény, ragyogás. Mi a „szerelem első
látásra” érzést szerettük volna
megjeleníteni, azt, hogy ez a luxus
nekem kell, ragaszkodom hozzá, ne-
kem jár.
A csomagolás kékes, irizáló színe,
nemcsak a tengert, juttatja az
eszünkbe, hanem egy különlegeség-
re szeretné felhívni a figyelmünket.
Ez nem más, mint a gyöngyök ki-
rálynőjeként ismert dél-tengeri ta-
hiti feketegyöngy-kivonat, amely
mind fő hatóanyagában, mind pedig
színében megjelenik a Phyris-soro-
zatban.

Hatóanyagban?
Igen, a legelegánsabb gyöngyök gon-
doskodnak a legszebb megjelenésről. 
Ez az értékes kivonat ásványi anya-
gokban, fehérje építőelemekben,
aminosavakban gazdag. 
Nedvességgel látja el a bőrt, növeli
az elaszticitását, javítja a tónusát,
megerősíti a regenerációs folyama-
tokat. Selymes tapintást, ragyogó
megjelenést kölcsönöz a bőrnek. Ki-
emeli az egyéni szépséget. 

Mi jellemzi a textúrát és az illatot?
Természetesen egzotikus virágolajat
használtunk, a monoiolaj és a golgo-
tavirág magjából származó értékes
olaj jótékony hatásait, valamint illa-
tát használtuk fel a termékekben.
A többszörösen telítetlen zsírsavak
védik a bőrt a kiszáradástól és a ned-
vességvesztéstől. 
    
Ha egy mondatban kellene a összefog-
lani a Luxesse titkát, mi lenne az?
Az értékes kivonatok, a csúcstech-
nológiájú aktív összetevők a külön-
böző bőrigényeket szem előtt tartva
biztosítják az egyedülállóan haté-
kony hármas anti-aging hatást.

Hármas anti-aging hatás?
Igen 3-as, egyedi anti-aging hatást
érhetünk el a család termékeivel.

Azonnali hatás, már az első
használat után. Intenzív hidra-
tálás, friss bőrérzet. 
Néhány napos használat után
a vonalak, mimikai ráncok
mélysége szemmel láthatóan
csökken, a bőr egyenletesebb,
az arc kipihent, fiatalos és ra-
gyogó.
Rendszeres használat során a
bőr regenerációs folyamatának
képessége megerősödik, az arc
kontúrjai újraformálódnak, a
bőr tónusa javul.

Most már értem, hogy miért lett a
Luxesse-sorozat jelmondata: Maradj
a jövőben is ugyanolyan sugárzóan
szép, mint most! 
Ez a jelmondat nagyon sok mindent
elárul.  Rámutat arra, hogy TE tény-
leg olyan egyedi és tökéletes vagy,
mint a gyöngy formája, olyan
ragyogó és csillogó, mint a gyöngy
fénye! Sugárzóan fiatalos ma és
holnap – ez a Luxesse by Phyris ígé-
rete.

C

1.

2.

3.

DR.GRANDEL Magyarország
06 70 385 9488
info@omegabeauty.hu  � www.drgrandel.hu
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KÜLSŐ-BELSŐ MEGÚJULÁS – A fiatalság megőrzése a mai kor emberének célkitűzései között
az élen jár. A külső megjelenés fiatalossága, harmonikus volta a belső fiatalság, a testi-lelki

egyensúly és az egészség függvénye – és egymást kölcsönösen erősítő folyamatok. 

Sejtszintű
anti-aging terápia

zámos tény vezetett ahhoz
a felismeréshez, hogy a kor-
ral csak úgy tudjuk hatéko-
nyan felvenni a harcot, ha

optimalizáljuk a szervezet sejtszin-
tű folyamatait és fiziológiai állapo-
tát, valamint a bőrön keresztül bejut-
tatott ápoló, tápláló, védő hatóanya-
gok segítségével optimalizáljuk a
bőr egészségét és működését is. Így
jött létre az anti-aging orvoslás,
amely a megelőzésre, valamint a
külső-belső szépség és az egészség
összefonódó egyensúlyára helyezi
a hangsúlyt. Az egészség, amely
nem csupán a betegség hiányát je-
lenti, hanem a teljes testi, lelki és
szociális jólét állapotát is, minden
ember számára egyre inkább érték-
ké válik, amelyet óvni és védeni kell,
mert ez a boldog és kiegyensúlyozott
élet egyik titka. A bőr védelme
szempontjából az UV-sugárzással
szembeni védelmet jelölhetjük
meg kulcskérdésnek. A prevenció
szempontjából kiemelkedő fontos-
ságú a bőrtípusnak megfelelő ápo-
lás, a helyes életmód, a megfelelő
táplálkozás és lehetőség szerint a
stressz mellőzése.

Az öregedés
fiziológiás folyamata
Az öregedés folyamatát leginkább
genetikai adottságok, betegségek,
az életmód és a külső tényezők
együttesen befolyásolják. Az évek
múlásával arcunkon, nyakunkon,

dekoltázsunkon és kezünkön a fő
problémát általában a ráncok megje-
lenése, a pigmentfoltok, a bőr általá-
nos minőségromlása szokta jelente-
ni. A bőrünk vékonyabbá válik, és ve-
szít nedvességtartalmából, a haj vé-
konyabbá válik és megritkul. 
De természetesen nemcsak a bő-
rünkben zajlanak változások a kor
előrehaladtával: a csontozat, az
izomzat is érintett, és az arc zsírszö-
vetének mennyisége is csökken. En-
nek következtében nem elegendő a
bőr felületét kezelnünk, igyekezni
kell az adott lehetőségek keretein
belül ezeket a változásokat komp-
lexen kezelni – gyakran nem elegen-

dő pusztán egyetlen ráncra kon-
centrálnunk, az arc egészét kell
szemlélnünk, és nem szabad figyel-
men kívül hagyni, hogy az idő múlá-
sával szervezetünk regenerációs,
megújulási képessége is egyre csök-
ken, változik a hormonális egyen-
súly, egyre inkább fokozódik a beteg-
ségek gyakorisága és súlyossága.
Leggyakoribb közülük a szívinfark-
tus, az agyvérzés, a magas vérnyo-
más, az érelmeszesedés, a dagana-
tos betegségek, a hormonális egyen-
súly felbo- rulása és az allergia. A be-
tegségek megjelenésén túl romlik az
általános közérzet, alvászavar je-
lentkezik, hangulatingadozások  lép-
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nek fel. Mivel kialakulásukban jelen-
tős szerepe van az életmódnak is, így
ezeket civilizációs betegségeknek is
nevezzük. Nem elegendő ezeknél a
betegségeknél pusztán tüneti keze-
lést alkalmaznunk, hanem töreked-
nünk kell az okok lehetőség szerinti
megszüntetésére vagy mérséklésére. 
Fiatal éveinkben sejtjeink megújulá-
sa nagyon hatékonyan zajlik: ennek
eredményeként sejtjeink egészsége-
sek és aktívak, amely számunkra
vibráló fizikai szépséget, dinamikus
erőnlétet és szellemi frissességet
biztosít. A későbbi életkorokban az
elöregedett vagy károsodott sejtek
regenerációja egyre lassabbá válik,
amely nemcsak sejtszintű funkció-
romláshoz vezet, hanem az egész
szervezet működése zavart szenved.
Ez az öregedés fiziológiás folyamata.
Egyes szerveink és szöveteink, mint
a bőr és a haj elsőként és látványos
módon mutatják az öregedés jeleit.
Hamarosan ezt követően az ideg-
rendszer, az emésztőrendszer, a hor-
monális rendszerek, a vérkeringés
és a légzőrendszer működése is mu-
tat olyan tüneteket, melyek a lelas-
sult sejtregenerációnak tulajdonít-
hatóak. A sejtmegújulást számos
külső tényező is ronthatja. Ilyen le-
het a kiegyensúlyozatlan táplálko-
zás, a stressz vagy a környezeti
szennyezés. Ezek a folyamatok a bőr
idő előtti öregedéséhez vezethetnek,
betegségek alakulhatnak ki, és az
immunrendszer is gyengül. 

Célzott, regeneráló kezelés
Annak érdekében, hogy eredménye-
sen harcoljunk az idővel szemben,

és megvédjük a szervezetet a káros
környezeti hatásoktól, kutatók kifej-
lesztettek egy különleges regene-
ráló injekciós kezeléssorozatot,
amely 10 olyan különböző sejtfak-
tort tartalmaz, amely az öregedés
által leginkább érintett szerveinket
stimulálja. Ezek a faktorok felélénkí-
tik és megújítják az elöregedett sej-
teket, és elősegítik a sejtmegújulás
folyamatát. Ezek a faktorok újra be-
indítják a természetes regenerációs,
sejtmegújulási folyamatainkat, és
visszafordítják a sejtszintű örege-
dést. Ez nemcsak a szervezet egészé-
nek működésére fejt ki pozitív ha-
tást, de visszanyerjük fiatalos kisu-
gárzásunkat is. A korunkat sejtjeink
minősége határozza meg. A kuta-
tók 10 különböző szervről gondol-
ták, hogy jelentős szerepük van a
sejtek fiatalságának megőrzésé-
ben. A legfontosabb, hogy ezeket a
szerveinket folyamatosan stimulál-
juk, és regeneráljunk külső-belső fia-
talosságunk és egészségünk megőr-
zése érdekében.
1. Thymus: az immunrendszer köz-
pontja. Az egészséges thymus-sejtek
harcolnak a rákos sejtekkel  és a fer-
tőzésekkel szemben a fehérvérsej-
tek segítségével, ellenanyagok ter-
melése révén. Küzd az autoimmun
és a degeneratív mozgásszervi be-
tegségekkel szemben, valamint véd
a vírusos fertőzésektől, a depresszió
és a stressz indukálta betegségekkel
ellen.
2. Köldökzsinór: nagy koncentráció-
ban tartalmaz mesenchymalis sejte-
ket, őssejteket. Döntő szerepet ját-
szik a szervezet immunvédekezésé-

ben. Az egészséges köldökzsinórsejt
megvéd az immunrendszer betegsé-
geivel szemben, mérsékli az akut és
krónikus fertőzéseket, óvja az örege-
dés által leginkább érintett szervein-
ket a funkciókárosodástól, valamint
élénkíti a sejtmegújulást, amely
egészséges, fiatal bőrsejteket ered-
ményez.
3. Placenta: a normál sejtfejlődés-
hez szükséges oxigént és tápanyago-
kat biztosítja. Az egészséges placen-
tasejt mérsékli a menopauza tünete-
it, az érelmeszesedést és a szívbeteg-
ségeket, valamint a hormonális
egyensúly zavarait. Megelőzi a vér-
nyomásproblémákat és növeli a vér
oxigéntartalmát, amely számos bőr-
probléma: a ráncok, pigmentációs
zavarok, neurodermatitis elleni küz-
delemben segíthet.
4. Máj: az anyagcsere központja,
amely a bélrendszerből felszívódott
tápanyagokat dolgozza fel, és ener-
giaraktárként szolgál. Az egészséges
májsejtek kiszűrik a káros anyago-
kat és baktériumokat, segítenek a
krónikus gyomor–bélrendszeri be-
tegségek megelőzésében, küzdenek
a hepatitis és cirrhosis ellen, vala-
mint a szervezet méregtelenítése ré-
vén megelőzik a bőr pigmentációs
rendellenességeit. 
5. Szív: oxigénben dús vérrel látja el
a szervezetünket. Az egészséges
szívsejtek küzdenek a szív–érrend-
szeri betegségekkel szemben, támo-
gatják a stresszkezelést, és dinami-
kus, vitális életet biztosítanak.
6. Agy: az idegrendszer központja,
szerepe van az információk fogadá-
sában, feldolgozásában, a mozgás
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szabályozásában, a tanulásban és az
emlékezésben. Az egészséges agy-
sejtek megakadályozzák a memória-
zavarokat, elősegítik a mentális akti-
vitást, küzdenek az Alzheimer- és
Parkinson-kórral szemben, és mér-
séklik a migrént és a depressziót.
7. Lép: felismeri és lebontja az elöre-
gedett vérsejteket. Az egészséges
lépsejtek védenek az osteoporosis-
tól, csökkentik az érelmeszesedés
kockázatát, küzdenek az immun-
rendszer gyengeségeivel szemben,
védenek a daganatok kialakulásával
szemben, és segítenek a krónikus
gyulladások megelőzésében.
8. Mellékvese: adrenalin termelésé-
ért felelős hormontermelő mirigy.
Az egészséges mellékvesesejtek al-
kalmazhatók fájdalomcsökkentő és
stresszmérséklő kezelésekben, sti-
mulálják a szexuális hormonokat, és
szerepet játszanak az Addison- és
Cushing-kór megelőzésében.
9. Ovárium: a nők petesejteket ter-
melő reprodukciós szerve. Az egész-
séges ováriumsejt mérsékli a menst-
ruációs rendellenességeket, segít
megelőzni a hormonhiányos állapo-
tokat, a libidó csökkenését, a hangu-
latingadozásokat, az infertilitást.
10. Számos sejtből álló mix, mely a
szervezet fiatalítását szolgálja.
A szervezet anyagcseréjét fokozva
segít a túlsúly elleni küzdelemben,
mérsékli az ízületi és allergiás pana-
szokat, valamint fiatalítja a bőrt.

Sejtszintű megújulás
A szervezet sejtszintű megújulását
biztosító, fiatalító injekciós kúrával
párhuzamosan elindíthatjuk a bőr
kezelését is. Az új trend szakít a
ránctalanság mítoszával: inkább a
fiatalos, a kor adta kereteken belül
elérhető legjobb kondícióval rendel-
kező megjelenést részesíti előnyben.
Általában az egyénre szabott, kom-
binált terápiák tudják meghozni a
legideálisabb eredményt. Elsősor-
ban azok a kezelések népszerűek
napjainkban, amelyek a szervezet
természetes biológiai folyamatait

aktiválják különböző, irányított sé-
rülésekkel beindított sebgyógyulá-
si folyamat révén. A bőr regenerá-
lásában, minőségjavításában, kolla-
géntermelésének fokozásában a
mikrofókuszált, ultrahangos kezelé-
sen túl a lézerekkel végzett bőrmeg-
újítás, a frakcionális CO2 és a hosz-
szan pulzáló Nd–YAG lézerekkel vég-
zett kezelések biztonságosan és ha-
tékonyan valósítják meg a kitűzött
célt. Akár az említett kezelésekkel
kombinálva, akár monoterápiában
alkalmazva, a biostimuláció terén
különleges szerepet tölt be az orvos-
lás más területein már hosszú törté-
netre visszatekintő sajátvér-kezelés,
vagy PRP-terápia, melynek egy kü-
lönleges felhasználási lehetőségét
adja a biofiller, amikor saját vérből
tudunk térfogatpótlásra alkalmas
töltőanyagot előállítani.

Anti-aging kezelés
Ne feledjük azt, hogy a bőrünk csak
akkor marad szép és fiatalosan üde,
ha egészséges és a működése is opti-
mális, és ha szervezetszinten is sike-
rül ezt az egyensúlyt megvalósíta-
nunk. Az elért jó eredmény megőr-
zéséhez pedig megfelelő bőrápolás-
ra és a szervezet belső egyensúlyá-
nak fenntartására van szükség.
A speciális anti-aging kozmetiku-
mok kétféle módon aktiválják a
bőrsejtek funkcióit:
� az innovatív hatóanyagok védik,
aktiválják és fiatalítják a bőrt, míg 
� a bio-azonos hormonok kiegyen-
lítik a hormonális egyensúlyt. 
Az egészséges és jól működő bőr ér-
dekében számos hatóanyagot tartal-
maznak a kozmetikumok: vitamino-
kat, antioxidánsokat, növényi ható-
anyagokat, növényi eredetű hormo-
nokat, antioxidáns polyphenolt és
zsírsavakat, védik a sejteket a káros
környezeti hatásoktól és erősítik a
bőr immunrendszerét. Ezenkívül a
biomemetikus peptidek játszanak
kulcsszerepet a bőrmegújításban és
a bőrazonos kollagénképzés aktivá-
lásában. Ezek a peptidek szerepet

játszhatnak a homlok, a szemkör-
nyék és a száj körüli mimikai ráncok
mérséklésében is.

Hormonális egyensúly
A természetazonos hormonok azo-
nos biokémiai szerkezettel rendel-
keznek, mint a testazonos hormo-
nok, és hasonlóképpen fejtik ki a
hatásukat a szervezetben. Ezért kü-
lönösen jól tolerálhatók. A termé-
szetazonos hormonokat növényi
hormonokból nyerik, a legfonto-
sabb forrás a yamgyökér, amely dios-
genint tartalmaz.
A hormonális egyensúly zavarai
felgyorsítják a bőr öregedését.
A hormontartalmú kozmetikumok
pont azt adják vissza a bőrnek, ami
hiányzik. A hormonok a bőr biológiai
korát határozzák meg. Számos fizio-
lógiai folyamatot szabályoznak a
bőrsejtekben, így a vérellátást, a kol-
lagénképződést, a hidratáltságot és
a sejtmegújulást is.
Már 25 éves korunktól csökken az
endokrin mirigyek hormontermelé-
se. Az ösztrogén vérátáramlást foko-
zó hatása mérséklődik, a csökkenő
progeszteronszint hatással van a
kollagénképzésre. A 30-as évek köze-
pétől egyre szárazabbá válik a bő-
rünk, csökken a vérellátás és a bő-
rünk veszít rugalmasságából és fe-
szességéből. Egyértelműen elindul a
bőr korai öregedése.
A hölgyeknél a menopauza alatt to-
vább csökkenő hormonszintek fel-
gyorsítják a test és a bőr öregedési
folyamatát.

Anti-aging hatóanyagok
Nézzük meg a legfontosabb ható-
anyagokat, melyek személyre sza-
bott terápiában akár helyileg, akár
belsőleg alkalmazva támogatják az
egészség és szépség hosszú távú
megőrzését!
� Ösztrogén: a szépség hormonja.
A tipikus női alakért felelős hormon,
amely a progeszteronnal együtt sza-
bályozza a női ciklust. Fokozza a



sejtosztódást, a hám és a kötőszövet vastagabbá válik,
látható módon megerősödik, javul a bőr hidratáltsága
és a ráncok mélysége mérséklődik.
� Tesztoszteron: az erő hormonja. Szerepe van a cson-
tok és az izomzat felépítésében, a teljesítményben és a
libidó szabályozásában.
� Progeszteron: számos szövet felépítését támogatja,
mivel visszaszorítja a matrix-metalloproteinase műkö-
dését. Erősíti a kötőszövetet.
� Androstanolon: új elasztikus rostok képzésével meg-
erősíti a kötőszövetet.
� DHEA: energetizál, véd a stresszel szemben, javítja az
alvást, az emlékezőképességet, és erősíti az immun-
rendszert.
� Növekedési hormon: erősíti a csontokat és az izom-
zatot. Energetizál, aktiválja az immunrendszert és fo-
kozza a zsírleépítést.
� Melatonin: szabályozza az alvás–ébrenlét ritmusát,
erősíti az immunrendszert. Csökkenti a környezeti té-
nyezők bőrre gyakorolt toxikus hatását, védi a bőrt az
UV-sugárzással szemben, erősíti az immunrendszert és
hat a bőröregedés ellen.
� Koffein: aktiválja a bőrsejtek anyagcsere-folyamatait,
szabályozza a sejtosztódást és erősíti a regeneráló ha-
tást.
� E-vitamin: erőteljes antioxidáns hatása révén védi a
bőrt a külső, káros környezeti hatásokkal szemben. 
� C-vitamin: fokozza a kollagén termelését és erősíti a
kötőszövetet.
� Zsírsavak: a bőröregedés ellen küzdő antioxidáns,
aktívan védi és regenerálja a sejteket. 
� Coenzym Q10: antioxidáns hatású, és jelentősen
mérsékli a ráncok mélységét.
� Zöldtea: a matrix-metalloproteinase hatását mérsék-
li, és jelentős a gyulladásellenes hatása.

A hormontartalmú kozmetikumok segítségével cél-
zottan pótolhatjuk a bőrben a hiányzó hormonokat,
méghozzá nem szintetikus anyagokkal, hanem termé-
szetazonos hormonokkal. A készítmények rendszeres
használatával erőteljes regeneráló hatást érhetünk el,
javul a bőr hidratáltsága és a ráncok mérséklődnek. 
Személyre szabott, komplex anti-aging program segít-
ségével felvehetjük a harcot az idő múlásával szemben.

DR. KRISTON RENÁTA 
Bőrgyógyász, esztétikai bőrgyógyász. Fő szakterülete
a klasszikus és az esztétikai bőrgyógyászat mellett
az alakformálás.www.hattyuesztetika.hu 
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HATÓANYAG-
bejuttatás

A LEGÚJABB LEHETŐSÉGEK TÜKRÉBEN – A nők ősi vágya a szépülés, fiatalságuk megőrzése.
Az ókorban még megelégedtek az arc és a test illatos olajokkal, kencékkel való

bedörzsölésével, a technika fejlődésével azonban megnőtt az igény a hatóanyagok
mélyebb rétegekbe történő bejuttatására.

hatóanyagok bőrbe törté-
nő bejuttatásakor meg kell
különböztetnünk manuá-
lis és elektrokozmetikai

eljárásokat. 

Manuális kozmetikai
kezelések 
A mai rohanó világban a nők ideje
kevés, a bőrápolásban azonnali és
minél hosszabb távú hatást igényel-
nek. 
Ez olyan kozmetikumokkal érhető
el, amelyek mikro- és nanoemul-
ziókat tartalmaznak. A mikro- és na-
noemulziók lipidekből, vízből és fe-
lületaktív anyagokból álló, szubmik-
roszkópos rendszerek. 
� A hatóanyag-hordozó rendszere-
ket a membránjaikat kialakító anya-
gok minőségétől és hatóanyag-tar-
talmuktól függően csoportosítjuk:
liposzómák, nioszómák, szfingoszó-
mák, termoszómák, oleoszómák, na-
noszómák, neuroszómák, Qusome
(= Quick Liposome). 
Ez utóbbit azért emelném ki, mert
használatával új világ nyílik meg
előttünk, kozmetikusok előtt. A ha-
gyományos rendszerekbe gyárilag

becsomagolták a hatóanyagokat,
míg a Qusome-ba mi saját magunk
keverhetünk bele a vendég bőrének
legjobb anyagokat: szérumokat,
koncentrátumokat, melyek a speciá-
lis rendszernek köszönhetően mé-
lyebbre juttathatók a bőrbe. Amíg a
hagyományos liposzómákhoz ma-
gas hőre és sok energiára van szük-
ség a hatóanyag aktiválásához, ad-
dig a Qusome szobahőmérsékleten
nulla vagy minimális energiabefek-
tetést igényel. A hatóanyagok egy ka-
varással bekapszulázhatóak. Stabi-
labb és hatékonyabb a liposzómák-
nál. Ez a világújdonság tavaly óta
Magyarországon is kapható.
� A következő anyagcsoport a pepti-
dek. A szignálpeptidek hatására fo-
kozódik a kollagéntermelés, az en-
zimgátló peptidek gátolják a kolla-
gén és más fehérjék lebontását. 
� A legújabb a mikroszivacs szállí-
tórendszer (Microsponge Delivery
System). A mikroszivacsok polimer-
ből készült, apró, gömbölyű, nagyon
porózus felületű, mikroméretű ré-
szecskék, amelyek képesek a ható-
anyagok befogadására. A porózus fe-
lület lehetővé teszi a hatóanyagok

tartós kiáramlását a gömböcskéből,
majd programozhatóan a bőrbe jut-
tatását, minimálisra csökkentve a
helyi bőrreakciókat. Ezek a szállító-
rendszerek szorosan kapcsolódnak
a mikrogyöngyökhöz, amelyeket a
fényvédő készítményekben, a kré-
mekben, kenőcsökben és a púderek-
ben alkalmaznak.
Bár ezek az anyagok önmagukban is
hatásosak, a kabinkezelésekhez
használhatunk gépeket is – ilyenkor
figyeljünk arra, hogy a 10 voltnál na-
gyobb kimeneti feszültséggel ren-
delkező gépek tönkreteszik a szer-
kezetüket és oda az elvárt hatás.
Ezek a speciális szerkezetű anyagok
mind a kabinkezelésben, mind az
otthoni ápolásban rendkívül hatéko-
nyak, használatuk látványos, az álta-
luk elért bőrkép és bőrállapot javulá-
sért vendégeink hálásak lesznek ne-
künk. 

Elektrokozmetikai
eljárások
� Mezoterápia – Magában foglalja a
tűs hatóanyag-bevitelt (mezopen/
dermapen, dermaroller) és az összes
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gépi hatóanyag-bevitelt (iontoforé-
zis, ultrahang, elektroporáció, hideg
lézer, oxigénterápia). 
� Iontoforézis – A kozmetikában a
legrégebben használjuk a hatóanya-
gok bejuttatására. Főleg azért kerül
itt említésre, mivel az újgenerációs
gépeknél már nem kell a vendégnek
elektródát szorongatni, nincs kelle-
metlen áramérzet, és az olyan ven-
dégeknél is alkalmazható, akik ra-
gaszkodnak a régi, bevált módsze-
rekhez. A legújabb gépek már arra is
képesek, hogy O/V típusú emulzió-
kat juttathassunk a bőr mélyebb ré-
tegeibe. Az iontoforézis hatékony se-
gítség a szeborreás bőrök felpuhítá-
sában is, azonban dezinkrusztáció
alkalmazása után figyelni kell a hid-
ratálásra, táplálásra, mert szárítja a
bőrt.
� Ultrahang – A kozmetikai gép-
parkból nem hiányozhat, úgy is
mondhatnánk, hogy alapdarab. Min-
den típusú kezelésbe beilleszthető, a
vendégek körében is kedvelt eljárás.

Főleg hatóanyag-bevitelre szolgáló
tulajdonságát szoktuk kiemelni, de
említésre méltó a sejt közötti állo-
mányra gyakorolt méregtelenítő ha-
tása, amely a mikrorezgések miatt
kitisztítja az extracelluláris mátrixot,
ezért megnő a bőr hatóanyag-felvé-
tele. A legújabb gépeknél a kezelőfej-
be fényterápia van beépítve, ami a
kezelés hatékonyságát fokozza. 
� Elektroporáció – Amióta az orvosi
gyakorlatból átkerült a kozmetikába,
számomra azóta nagy kedvenc, mert
sejtszintű hatóanyag-felszívódást
hozhatunk létre nemcsak a hámban,
hanem az irharétegben is. A bőr
megfelelő előkészítése után analíti-
kai tisztaságú hatóanyagokat juttat-
hatunk helyspecifikusan a bőrbe.
Szinte minden kozmetikában kezel-
hető bőrproblémára hasznos segít-
ség.
� Hideg lézer – A hideg lézer nem
azonos a kozmetikában használt kis
teljesítményű diódalézerrel. Ez a ke-
zelési mód főleg a bőr alsóbb réte-

geire hat, stimulálja a kollagén-
és elasztinrostok újraképződését,
emellett hálózatot alkot a hyaluron-
sav molekuláinak szerkezetében, ez-
zel késleltetve azok nyirokrendszer
általi leépítését. Ezért kizárólag mo-
lekuláris hígítatlan hyaluron-nano-
gélt használjunk.
� Oxigénterápia – Mivel a bőrön ke-
resztül nagy nyomású, tiszta oxigén
(95–98%) segítségével hatóanyago-
kat juttathatunk a bőr felszínére, és
egészen a bazális sejtsorig, ezért
mind a problémás, mind az idősödő
bőrök esetében hatékony. A kezelés
hűt, nyugtat, regenerál, fokozza a
sejtek anyagcseréjét, javítja a vérke-
ringést, elősegíti a kollagénképző-
dést, hatására felerősödnek a szer-
vezet öngyógyító folyamatai.
� Mezopen/dermapen, dermaroller
– A tűs kezeléseknél adott, hogy a
szúrt csatornákon keresztül, a bőr
számára hasznos anyagokat juttas-
sunk helyspecifikusan a mélyebb ré-
tegekbe. A kezelést befejezhetjük
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elektroporációval, így komplettebbé
téve a beavatkozást.

Plusz 2
Megemlítenék két eljárást, ami nem
számít direkt hatóanyag-bejuttatás-
nak, hanem a bevitt anyagok hatását
erősíti. 
� Az egyik a Cryo-terápia, amely a
bejuttatott hatóanyag számára csap-
dát képez. A felmelegített bőrt hűti,
ezáltal zárja be a hatóanyagot. 
� A másik a led-fényterápia, amely-
nél a fény hatására felgyorsult
anyagcsere miatt a sejtek hatéko-
nyabban veszik fel a tápanyagokat.

Kabinkezelés kúrában
Amikor a vendég megérkezik a sza-
lonba, és eldöntöttük, hogy mi a ke-
zelésünk célja, alapos bőrdiagnózis
után állítsuk fel a kezelési tervet. Bi-

zonyos bőrproblémáknál ajánljuk
fel, és ha bizonytalan, próbáljuk
meggyőzni egy kúra hatékonyságá-
ról, komplexitásáról az egy alkalom-
mal szembenivel.
A technika ugrásszerű fejlődésével
nagyon sok új módszer színesíti a
kezelések eszköztárát. Ezek a mód-
szerek mind alkalmasak tisztító,
hidratáló, tápláló, anti-aging és bőr-
megújító kezelésekre – természete-
sen szakértelem szükséges hozzá,
hogy mikor, mit alkalmazunk. Ha
több gépünk van, érdemes többfélét
használni egy kezelésen vagy egy
kúrán belül, mert a különböző eljárá-
sok egymás hatását erősítik. 
Az évszaktól függően a bőr előkészí-
téséhez, a hatékonyabb átjárhatósá-
gához hasznos mikro- vagy hidro-
dermabráziót, hidroabráziót, savas,
enzimes peelinget használni.

A hámlasztás után a bőr sokkal in-
tenzívebben veszi fel a hatóanyago-
kat.
A magyar kozmetikusok kreativitása
világszerte ismert, ezért szakértel-
münk, tapasztalataink, a vendég
bőrének igényei szerint és géppar-
kunk függvényében kombinálhatjuk
a gépeket és a felhasznált anyago-
kat.

KÁRÉ ANDREA
kozmetikusmester,
gyakorlati oktató

INTSEN BÚCSÚT
A FEKETE  PÖTTYÖKNEK

Lehúzni, kérem!

syncare@syncare.hu  � facebook: www.facebook.com/syncarehungary  � www.syncare.hu

Fekete lehúzható maszk

DE HOGYAN TOVÁBB?
A bőr intenzív tisztítása némely esetekben nagyon
fontos, ugyanakkor nem szabad túlzásokba esni, és
szükséges tudni, hogy milyen kozmetikai ellátásnak
kell következnie a fekete lehúzható tisztító maszk

használata után.

A fekete lehúzható tisztító maszk magához köti a zsíros
összetevőket és a szennyeződéseket. Eltávolítása után a bőr
ideálisan elő van készítve az intenzív szérumos arckezelésre.

A bőr típusa és a bőrprobléma szerint használhatunk:
Pórusösszehúzó szérumot, Micro Ampoules Anti Sebum
Szérum aknés bőrre vagy Micro Ampoules Anti Acnét.

A szérum felhasználása egyszerű, mivel a bőr tökéletesen
tiszta, így a szérumból származó aktív összetevők

könnyebben behatolnak a bőrbe. 
A maszk alapanyaga növényi szén.
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OKOSHATÓANYAGOK 
SPECIÁLIS, HATÓANYAG-BEJUTTATÓ FORMULÁK – A kozmetikumok hatóanyagainak

felszívódását, a bőr mélyebb rétegébe való juttatását többféle eszközzel, módszerrel és
hatóanyaggal is fokozhatjuk.  A high-tech gépek mellett az újgenerációs, „rafinált” molekulák is

a rendelkezésünkre állnak.
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agyon hatékony módszer a
kémiai vagy enzimes peelin-
gek alkalmazása a ható-
anyag-bevitel előtt. Mecha-

nikai módszerek is alkalmazhatóak:
a peelingek vagy gépek, mint példá-
ul a frimátor, a mikrodermabrázió
vagy a hidroabrázió is intenzív elő-
készítést tesznek lehetővé – hátrá-
nyuk, hogy elvékonyítják a szaruré-
teget, ami bizonyos bőrállapotok
esetén nem ideális választás.
A hatóanyagok intenzívebb felszí-
vódását a gépi használat jelentősen
elősegíti, például az ultrahangos
vagy a mezoterápiás kezelés.

Speciális formulák
A kozmetikai termékeket a bőr fel-
színére kenjük és a bőr mélyebb ré-
tegeibe csak a kisebb és „rafinált”
molekulák jutnak el. Speciális for-
mulákra van szükség.
Az utóbbi évek kozmetikai felfedezé-
sei lehetővé tették az úgynevezett
okoshatóanyagok használatát, me-
lyek képesek a bőr sejtjeinek műkö-
dését stimulálni, a bőr mélyebb ré-
tegeibe jutni, a bőr biokémiai folya-
mataiban szerepet játszó enzimek
működését befolyásolni.
� Ilyen hatóanyag például a glabri-
dina – ami egy flavonoid, az édes-
gyökér lipofil kivonata, a tirozináz
enzim inhibitora –, csökkenti a folto-
kat, antioxidáns hatást gyakorol, és
mérsékli a bőr irritációit. Blokkolja a
tirozináz enzimet, ami a melanin
képződésért felelős. Enyhíti a hiper-
pigmentációt.
� A Butyl avocadate hatóanyagot az
avokádó magjából nyerik ki. Ezt az
innovatív molekulát a gyógyszer- és
kozmetikai iparban egyaránt hasz-
nosítják. Szabályozza az 5-alfa-re-
duktáz enzim működését, amely a
túlzott faggyútermelődésért felelős.
� A len oligo szacharidjaiból előállí-
tanak egy speciális, szabadalmazta-
tott kivonatot, majd egy második lé-
pésben, egy kontrollált hidrolízis so-
rán kiszárítják és koncentrálják
azért, hogy kinyerjék a hatóanyago-
kat: xilózt, galaktózt, ramnózt. A nö-

vény magjai nyákanyagot, ásványi
anyagokat és vitaminokat tartal-
maznak, vízben oldódó anyagokat,
hatékonyan hidratálják, nyugtatják
és táplálják a bőrt, nagyon gazdag
oligoszacharidokban, melyek stimu-
lálják a kollagén és a hyaluronsav
termelődését, újjáépíti a bőrt és fia-
talító hatása van. Csökkenti a hyalu-
ronidázok működését. Ez egy olyan
enzimcsalád, amely katalizálja a
hyaluronsav lebomlását.  Megőrzi a
hyaluronsav molekulák integritá-
sát.
� A Crocus chrysanthus hatóanya-
got a krókusz növény gumójából
(hagymájából) nyerik. A növényi ki-
vonat a sejtek közti kommunikációt
könnyíti meg. A keratinocyták a bőr-
ben kommunikálnak a fibroblasz-
tokkal, a közvetítő molekulák segít-
ségével, aktivizálják őket, hogy kol-
lagént és elasztint szintetizáljanak.
A krókuszkivonat stimulálja a kera-
tinocytákat, hogy termeljenek minél
több ilyen közvetítő molekulát, kés-
leltetve ezáltal a bőröregedést, ami
egy bizonyos kor felett a lassabb kol-
lagén- és elasztintermelés miatt
már jeleket hagyhat a bőrön. A kró-
kuszkivonat két problémára is  meg-
oldást nyújt: hatására több közvetítő
molekula termelődik, ezáltal a fib-
roblasztok is több kollagént és elasz-
tint állítanak elő. 
� Ásványi nyomelemeket kozmeti-
kai készítményekben is alkalmazha-
tunk az optimális bőrműködés tá-
mogatásához. A bőr működésében
fontos szerepet játszó több bioké-
miai folyamatot is katalizálnak, hoz-
zájárulnak a hidratálás kényes
egyensúlyához. Például a magnézi-
um erősen hidratál, és az érzékeny-
ségre való hajlamot is csökkenti.
Úgyne- vezett biokatalizátorok segí-
tik és aktiválják a bőr kémiai és me-
tabolikus folyamatait.
A kozmetikai készítményekben
egyre fontosabb szerephez jutnak
az antioxidánsok is. Felhasználá-
suk szerint egyrészt konzerváló- és
tartósítószerként alkalmazzák, más-
részt kozmetikai hatóanyagként.

Léteznek természetes és mestersé-
ges antioxidánsok. A kozmetikai ha-
tóanyagként alkalmazott antioxi-
dánsoknak fontos szerepük van a
bőrápolásban, mert fiatalon és
egészségesen tartják a bőrt. Az anti-
oxidánsokat nemcsak enni, de kenni
is kell – hatékonyan küzdenek a sza-
badgyökök ellen. A szabadgyökök
rombolják a bőrben található kolla-
gént, ami a bőr rugalmasságáért fe-
lelős, oxidációs folyamatokat indíta-
nak be, gyulladás és foltok is kiala-
kulhatnak a bőrön. Az antioxidán-
sok hatékonysága a bőrön
alkalmazva is mérhető, természete-
sen fontos, hogy minőségi kozmeti-
kumot használjunk, ahol olyan for-
mulákat alkalmaznak, melyek képe-
sek a bőrbe felszívódva tartós hatást
kifejteni. Elsősorban a vitaminokat:
C-vitamin, A-vitamin, E-vitamin, an-
tioxidánsban gazdag növényi olajki-
vonatokat tartalmazó kozmetiku-
mokat lehet felhasználni, mint pél-
dául az avokádó-, a jojoba-, az olíva-,
a lenmag- és a vörösáfonya-olaj.

N

PAPP MÓNIKA
Kozmetikus, közgazdász,
a Vagheggi Magyarország
szakmai és kereskedelmi
vezetője.
www.vagheggi.hu 
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HATÓANYAG-BEVITEL 
AHOGY A MODERN TECHNOLÓGIA MEGKÍVÁNJA – A kozmetikusoknak, akik mindig is a látható
és hosszan tartó eredményekért dolgoztak, ma már könnyebb dolguk van, hiszen a technológia

fejlődésével a munkájuk is hatékonyabbá vált és válik. 

lengedhetetlen része az
arckezeléseknek a megfe-
lelő hatóanyag-bevitel. Pó-
tolnunk kell, amit a bőrünk

elveszít – ami lehet, víz vagy akár
zsír is. Gyakran szükséges, hogy kí-
vülről is beavatkozzunk a faggyúter-
melési és öregedési folyamatokba.
Nem mindegy azonban, hogy az
arcbőrre felvitt hatóanyagok a keze-
lés során milyen mélyre jutnak és
ott     hogyan hasznosulnak. 
A kutatások egyértelműen bizonyí-
tották, hogy a bőrre került anyag
felszívódásában a legnagyobb

ellenállást a szaruréteg jelenti, hi-
szen a bőr alapvető funkciója a véde-
lem, így próbálja megakadályozni a
felszínére kerülő anyagok bejutá-
sát, amely alól a hatóanyagok sem
kivételek.  Válasszon bármilyen pré-
miumkategóriás kozmetikumot, saj-
nos az nem sokat ér, ha a bejuttatá-
sát a bőr mélyebb rétegeibe nem tud-
ja megfelelően elvégezni. Ennek az
akadálynak a legyőzésében segíte-
nek a gépi technológiák.
Összefoglalóan mezoterápiának ne-
vezünk minden olyan eljárást,
amellyel leküzdve a bőr védőrétegét,

hatóanyagokat juttathatunk be a
mélyebb rétegekbe. Két fő ága a tűs
(mezopisztoly, mezopen, dermarol-
ler) és a tű nélküli mezoterápia (oxi-
génterápia, ultrahang, iontoforézis,
elektroporáció).
A tűs hatóanyag-beviteli rendszere-
ken kívül az alábbiakban bemutatott
technológiák egész évben alkalmaz-
hatóak.

Tűs mezoterápia
(mezopen, dermaroller)
A kezelés során egy vagy több tűből
álló fejjel végigszurkáljuk a kezelen-
dő területet (0,5–2,5 mm-es mélység-
ben), ezáltal mikrosérüléseket okoz-
va. A kezelés során – ezeken a szúrt
csatornákon keresztül – probléma-
specifikusan hatóanyagkoktélokat
tudunk mély rétegekig bejuttatni
(anti-aging, gyulladáscsökkentő
vagy akár pigmenthalványításra).
Ezenfelül a mezoterápia segíti a bőr
regenerálódását, rekonstruálja az új
kollagén-, elasztin-, hyaluronsav-
termelést. Az új kollagén magasabb
vízmegkötő képessége révén a

E
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kezelt te-
rület hid-
ratáltsága
fokozódik,

feszesebbé,
fiatalosabbá vá-

lik. A tág pórusok
összeszűkülnek, az

atrófiás hegek mély-
sége csökken.

Elektroporáció
Az elektroporáció a leghaté-

konyabb non-invazív ható-
anyag-beviteli eljárás a kozmeti-

kában. A készülékből kilépő elekt-
romos hullámok megváltoztatják
a sejtek polaritását, ezáltal az

egymást taszító azonos pólusok mi-
att a szomszédos sejtek eltávolod-
nak egymástól, és közöttük apró csa-
tornák (aquaporin-csatornák) nyíl-
nak a bőrben, így mélyrétegi ható-
anyag-felszívódást hozva létre
ezzel nemcsak a hámban, de az ir-
hában is. A változás átmeneti, a ke-
zelést követően a csatornák záród-
nak, a sejtek visszarendeződnek. 

Iontoforézis
Galvánáram segítségével vízben ol-
dott poláros (töltöttséggel rendelke-
ző) hatóanyagokat juttathatunk a
bőrbe.
→ Hagyományos iontoforézisnél a
kezelőfej kap egy töltöttséget, míg a

vendég kezében egy ellenelektróda
található. Ez azért fontos, mert az
azonos töltöttséggel rendelkező
anyagok taszítják egymást, így a
hatóanyag az ellenkező pólusú
elektróda irányába indul meg
a bőrön keresztül – ezért
fontos a hatóanyagok pola-
ritásának ismerete.
→ Ma azonban már
rengeteg ún. újgene-
rációs iontoforézis
készülék áll ren-
delkezésünkre,
ahol a váltott pó-
lusú programot
választva be-
juttathatjuk a
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bőrbe azo-
kat a ható-
anyagokat
is, amelyek

polaritásában
nem vagyunk biz-

tosak. 
Ezeknél az újgenerá-

ciós készülékeknél
már nincs kellemetlen

áramérzet, nincs fémes íz
a szájban, és az intenzitás is

állítható. Sőt, létezik olyan ke-
zelőfej is, amely mellé már ellen-

elektróda sem szükséges, hisz Y
alakú kialakításának köszönhetően
az áram a két kezelőfejvég között
halad. Ez a dual-lifting (vagy Y-lif-
ting) kezelőfej már nemcsak ható-
anyag bejuttatására, hanem az arc
izomzatának tornáztatására is al-
kalmas. Az alacsony frekvenciás
áram melegítő hatása a sejtek meta-
bolizmusát is elősegíti, amely élette-
libbé teszi a bőrszövetet. Segítségé-
vel javítható a bőr rugalmassága, tó-
nusa.

Ultrahang
Az ultrahang egy mechanikai rezgés,
emberi fül számára nem hallható

anagyfrekvenciás
hanghullám.
Behatol a bőr-
be, mechanikai

qqqrezgést kelt,
amely által vérbő-

ségfokozás zajlik, így
jobb a sejtek anyagcseré-

je, oxigénellátottsága. Fel-
gyorsulnak a diffúziós fo-

lyamatok, fokozódik az ATP-
aktivitás, folyadékfelvevő ké-

pességük növekszik, és a sejt-
hártya permeabilitása is nő. Ezek-
nek az együttes folyamatoknak a
hatására a bőr felszínére felvitt ha-
tóanyagok könnyebben hatolnak
be a bőr mélyebb rétegeibe.
Elősegíti a nagyobb méretű vagy ép-
pen a bőrbe nehezen bejutó, polari-
tással rendelkező vízoldható mole-
kulák bejutását a bőrbe. Kombinált
kezelést végezhetünk vele, hiszen

mindeközben hőfejlődéssel is szá-
molhatunk.
Vizes és olajos anyagokat egyaránt
bejuttathatunk vele, csak arra kell
figyelni, hogy levegőbuborékot, port,
illetve szilárd részecskéket ne tartal-
mazzon a készítmény. 

Oxigénterápia
A legújabb és legkevésbé elterjedt
technológia, annak ellenére, hogy az
oxigén létezésünk legalapvetőbb

szükséglete. Megfelelő mennyiségű
és tisztaságú oxigén javítja a szerve-
zet metabolikus teljesítményét, fo-
kozza a mikrocirkulációt. Oxigén
nélkül stresszesebbek vagyunk,
csökken a teljesítőképességünk, és
fogékonyabbá válunk a betegségekre
is. Ez az állapot természetesen a bő-
rünkön is tükröződik.  A kezelés so-
rán nagynyomású oxigén segítsé-
gével hatóanyagokat juttatunk a
bőr mélyebb rétegeibe. Hatására fel-
erősödnek a szervezet öngyógyító
folyamatai, a kezelés emellett nyug-
tat, regenerál, fokozza a sejtszintű
anyagcserét, javítja a vérkeringést,
elősegíti a kollagénképződést, ezért
a problémás és az érett bőrök kezelé-
sénél egyaránt hatékony eredmé-
nyek érhetőek el. 

Kozmetikumok
A legkorszerűbb gyártástechnológiá-
nak köszönhetően ma már maguk a
hatóanyagok is segítségünkre van-
nak – a nano-beágyazás növeli a
hatóanyagok bőrbe való beépülésé-
nek hatékonyságát, és védi azokat a
lebontó enzimek hatásától, ráadásul

a belsejükben lévő hatóanyagok
igen mélyre jutnak. 

Kiegészítő technológiák
A felszívódás hatékonyságát sokféle
módszerrel fokozhatjuk. Legkézen-
fekvőbb és legegyszerűbb eljárás a
szaruréteg fellazítása vagy vékonyí-
tása peelingekkel, frimátorral, mik-
rodermabrázióval. Ezek használatá-
val nő a hatóanyagok bejutásának
mélysége. 

Egy eljárást minden esetben a kezelt
terület előkészítésével kezdjük – ez a
megszokott protokoll. A kezelések
megfelelő lezárása (pl. hatóanyag-
csapda képzése hideg vasalóval vagy
cryo technológiával) azonban még
nem ennyire bevett eljárás, pedig
segítségével a kezeléseket még
eredményesebbé tehetjük.
A 21. században, a gépi technológiák
fejlődésével a kozmetikusoknak
minden lehetőségük megvan arra,
hogy teljesítsék vendégeik arckeze-
léssel kapcsolatos elvárásait. Ismer-
je meg ezeket a technológiákat, néz-
ze meg az eredményeket, és ha el-
kezdi használni őket, belátja majd,
hogy megéri. Mert a vendég elismerő
szavai és mosolya munkánk leg-
szebb jutalma.

BARACSI HAJNALKA
Bemutató kozmetikus,
a Center Kft.
terméktanácsadója
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BAALBEK STÚDIÓ 
www.baalbekstudio.hu

Az Oscar-díjas nanokapszula (NLC)
magába zárja és megőrzi
a hatóanyagokat, mindaddig, amíg
a készítmény a bőrre kerül. Csak a bőr
mélyebb rétegeiben engedi ki
magából, miközben védőfilmet von
a bőrre, hogy megakadályozza
a visszaáramlását. Ezáltal nagyságrendekkel több hatóanyag
juttatható a bőrbe számos anti-aging hatóanyagból, mint pl. a Q10

vagy a retinol. A Dr. Rimpler Xcelent terméksora is ezzel a Q10-zel
töltött nanokapszulával éri el kimagasló sikereit.

BIODROGA 
www.biodrogahungary.hu

Biodroga lapmaszkok – Made in
Germany: 100%-ban biológiailag
lebomló cellulóz, mely a gél
formátumú, nagy hatóanyag-tartalmú
koncentrátumot nyomómaszkként
viszi be a bőrbe. Könnyen
használható és higiénikus, gépi
kezelésbe és savas kúrába is
látványosan illeszthető. Gyógyszerészeti tisztaságú és
parabénmentes; 16 ml koncentrátumot tartalmaz.

HARANGVÖLGYI   
www.harangvolgyi.com

A HV MAGIQSKIN bőrápoló eszköz
a bioenergetikai gyógyítás tapasztalatait
használja fel: harmonizálja a sejtek energiáját
és látványosan fokozza az önregenerációs
folyamatokat. Azonnali és hosszú távú lifting-
hatást nyújt. A Harangvölgyi termékcsalád
HydroCare kozmetikumaival alkalmazva
halványodnak a ráncok, enyhülnek
a pigmentációs rendellenességek, a bőr hosszú
távon  üdébb, egészségesebb és feszesebb
lesz. Minden bőrtípusra alkalmazható, természetes eljárás.

AFRODITA PROFESSIONAL
afrodita-kozmetika.hu

Peel Re-New AHA hámlasztó szérum
LIGHT: az 5,8%-os finom hatású hámlasztó
szérum pH 3,3, a sejtek közötti kötést
bontja meg, így idézve elő a felhám
hámlását, ezzel segítve a hatóanyagok
mélyebbre jutását. Halványítja
a pigmentfoltokat, egyenletesebbé teszi
a bőr tónusát, kisimítja a bőr felületét,
serkenti a kollagénrostok szintézisét,
csökkenti a ráncok mélységét. Parabén-,
paraffin-, szilikon- és BHT-mentes vegán kozmetikum. 

EUNSUNG
www.kozmetikaigep.hu

Az EunSung Spring kezelőfejei egymás hatását
erősítik. Az elektroporációs technológia átmeneti
aquaporin csatornákat nyit a bőrben, így
a hatóanyagok a mély rétegekig penetrálnak.
A cryo-technológia a pórusok összehúzásával
hatóanyagcsapdát képez, bezárja a bőrbe
a felvett komponenseket. A golyós végű
elektroporációs kezelőfej a hatóanyagok könnyed
áramlását biztosítja. A pálca formájú kezelőfej
pedig a bőrfelszín áteresztőképességét segíti
a nehezen hozzáférhető helyeken.

KALCSU COSMETICS 
www.kalcsu.hu

TRDoxigénterápia – Az OXYjet készülék akár
98%-os tisztaságú oxigén segítségével
juttatja a transzdermális hatóanyagokat 
a bőr felső rétegén keresztül a bazális réteg
sejtsoráig, a sejt- és a sejt közötti
állományba egyaránt. Öt különböző
moduljának és saját arcápoló
termékcsaládjának köszönhetően minden
bőrtípus kezelhető.

SKEYNDOR
www.skeyndor.hu

Meso Infusion DCS  a Skeyndor
által  fejlesztett és gyártott
hatóanyag-beviteli rendszer.
Egy készülék, négy technika:
1. Aktív modul, amely galvánáram
segítségével megnyitja a bőr
csatornáit.
2. Hidroelektroforézis.
3. Elektroporáció.
4. Cryoterápia. 
A készülék ezzel a négy funkcióval a szakemberek és a vendégek
minden bőrápolási igényét képes kielégíteni. 

STELLA ZRT 
www.stellazrt.hu

A 13 in 1 Multifunkciós exkluzív, energiakímélő,
többfunkciós kezelőtorony megfelel a modern
kor elvárásainak, növeli vendégei
elégedettségét, és hatékonyabbá,
eredményesebbé teszi a kozmetikai
kezeléseket. Egyszóval mindent tud, ami egy
kozmetikában szükséges.
Funkciók: gyémántfejes mikrodermabrázió, tű
nélküli mezoterápia, ultrahangos hidroabrázió,
hideg/meleg vasaló, ultrahang, galvánáram,
iontoforézis, VIO, vákuum, vákuum spray, ózonos gőzölő, LED
nagyítós/bőrdiagnosztizáló lámpa.

HATÓANYAG-BEJUTTATÁS
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KOLLAGÉNINDUKCIÓS
KEZELÉS

MICRONEEDLING – A ráncok kezelése és a bőröregedés tűszúrásokkal való megelőzése,
első hallásra riasztónak tűnik. Mégis, a kozmetikai eljárások körében, az egyik leghatékonyabb

és legnépszerűbb, széles körben elterjedt esztétikai eljárásnak számít.
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Stella Beauty Derm PEN
kollagénindukcios készü-
lékkel végzett microneed-
ling új utakat nyit meg a

kozmetikai kezelések területén.
A 12 vagy 36 mikrotűvel végezhető
kezelés lehetővé teszi a mélyebb
szem- vagy a szájkörnyéki ráncok,
esetleg a teljes arc–nyak és a dekol-
tázs hatékony kezelését. A készülék

a kollagénindukció és a tűs mezote-
rápia egyidejű és biztonságos elvég-
zését is lehetővé teszi.  Az állítható
tűszúrásmélység a kezelés biztonsá-
gos elvégzését garantálja. 

Microneedling
A Stella Beauty Derm Pen készülék-
kel ejtett mikrosérülés akár több
ezer csatornát is képes megnyitni a

bőrben, a Lady Stella MesoVital
Alma Őssejt Yoth Active Bőrfiatal-
ság Aktiváló hatóanyagok számára.
A mikrosebek szinte azonnal gyó-
gyulásnak indulnak. A gyógyulási
folyamat az irhában a bazális sejtek
osztódását felgyorsítva megy végbe
– a kollagéntermelődést serkentve
a hámban. A kezelést kúraszerűen
végezzük, 3-6 kezelés javasolunk 2-3
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hetes időkihagyással. A két kezelés
között, a Lady Stella Alma Őssejt Yo-
uthe Active Bőrfiatalság aktiváló
kozmetikumok folyamatos otthoni
alkalmazását javasoljuk.

Derm Pen vagy
dermaroller?
A dermarolleres kezeléshez képest a
beavatkozás lényegesen kisebb fáj-
dalommal és a tűmélység megfelelő
szabályozásával, akár vérzés nélkül
is elvégezhető. Az olyan érzékeny és
nehezen hozzáférhető bőrterületek
kezelése, mint pl. a szem környéke,
az orrszárnyak is biztonságosan ke-
zelhetőek a 12 mikrotűvel ellátott
fejjel.  
A tűk szúrásmélysége 0,25 mm–
2 mm-ig változtatható.
A Stella Beauty Derm Pen készülék-
kel a bőr síkjára nézve merőlegesen
dolgozunk, így a dermaroller döntött
tűivel ellentétben nem tépődhet fel
a bőrfelszín. A kezelés után jelent-
kező enyhe bőrpír rövid időn belül
elmúlik, és megindul a regeneráló-
dás. A bőr hűtésével a nem kívánt
mellékhatások csökkenthetőek.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy
elhagyható az érzéstelenítés.  Szük-
ség esetén, a kozmetikai tetoválás-
nál már jól ismert Emla, Lidocain
gél stb. alkalmasak a kezelés elvég-
zésére.

A kezelés lépései
1. Bőrtisztítás Lady Stella MesoVital
Alma Őssejtes Youth Active Bőrfia-
talság Aktiváló Arclemosó tejjel.
Megújítja a bőrt, ezáltal elősegíti az
alma őssejt kivonat hatékony felszí-
vódását, amely aktiválja a bőr őssejt-
jeit, fokozza a bőrfiatalítás haté-
konyságát. Segíti a ráncok mélységé-
nek csökkentését és az egészséges
sejtosztódást.
2. A bőr előkészítése Lady Stella Me-
soVital Alma Őssejtes Youth Active
Bőrfiatalság Aktiváló Arctonikkal.
Hidratáló hatású és létfontosságú a
kötőszövetekben nagy mennyiség-
ben jelenlévő kollagénszintézisben.
Növényi eredetű alma őssejt kivona-
ta fokozza a bőrfiatalítást, aktiválja a
bőr őssejtjeit. Segíti a ráncok mély-
ségének csökkentését és az egészsé-
ges sejtosztódást.
3. A bőr fertőtlenítése rövid hatóide-
jű, széles spektrumú bőrfertőtlenítő
szerrel, pl. Octanisept oldattal.

4. Hatóanyag-bejuttatás – microne-
edling Lady Stella MesoComplex  Al-
ma Őssejt Youth Active Bőrfiatalság
aktiváló ampullával és Stella Beauty
Derm PEN készülékkel. A mikrobio-
lógiai tisztaságú, 10%-os hatóanyag-
tartalmú, biotechnológiával előállí-
tott svájci alma őssejtet tartalmazó
liposzóma szerkezetű koncentrá-
tum fokozza a bőrsejtek osztódási
aktivitását és a bőr saját őssejtjeinek
önmegújító képességét, védelmet

MILYEN KEZELÉSEKHEZ
AJÁNLOTT?
� Anti-aging kezelés – hatóanyag-

bejuttatás és kollagénindukció
egy lépésben: a gyors, állítható
mélységű tűszúrások hatására
a hámlemezek fellazulnak, így
a sejt köztti tér mélyebb rétegeibe
nagy mennyiségű hatóanyag
juttatható be. Javasoljuk a 12-tűs
kezelést a szemkörnyék, a 36-tűs
kezelést az arc–nyak–dekoltázs
területén alkalmazni.

� Ráncok, striák, hegek kezelése –
a 36-mikrotű által okozott sérülés
a hegszövet körüli kötőszöveti
rostokat gyors
osztódásra ingerli, ami fokozott
mikroregenerációt eredményez.

A KOLLAGÉNINDUKCIÓS
KEZELÉS
ELLENJAVALLATAI

� keringési zavarok,
� máj- és vesebetegségek, 
� kóros túlsúly, 
� kezeletlen cukorbetegség, 
� fémimplantátumok, 
� pacemaker, 
� lázas állapotok, 
� bőrbetegségek, 
� terhesség, szoptatás, 
� menstruáció – a hasi területek

kezelése erősítheti a vérzést.

A Stella Beauty Derm PEN kollagénindukciós készülékkel végzett microneedling során
egy lépésben végzünk hatóanyag-bejuttatást és kollagénindukciót
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nyújt az UV-sugarak bőröregítő/bőr-
károsító hatása ellen.
5. Bőrtáplálás–bőrfiatalítás Lady
Stella MesoVital Alma Őssejt Youth
Active Bőrfiatalság Aktiváló Krém-
pakolással. Javítja a sejtek oxigénfel-
vételét, gátolja a bőröregedést, a fa-
kó bőrszínt újra élettelivé teszi.
A cellulózgyöngyökbe zárt E-vita-
minnak öregedésgátló hatása van.
6. A szemkörnyék ápolása Lady
Stella MesoVital Alma Őssejt Youth

Active Bőrfiatalság Akti-
váló Szemránckrémmel.
Lassítja a szemkörnyéki
ráncok, szarkalábak ki-
alakulását, csökkenti a
ráncok mélységét, az öre-
gedésgátló Q10 segítségé-
vel.
7. Befejező bőrápolás
Lady Stella MesoVital Al-
ma Őssejt Youth Active
Bőrfiatalság Aktiváló Szé-
rum. Aktiválja a saját bőr-
sejtek egészséges osztó-
dását, és véd az UVA bőr-
károsító hatása ellen.
Kollagénszintézist stimu-
láló hatása van a bőrszö-
vetre. Támogatja a feszes,
fiatalos bőrkép kialakulá-
sát.

8. Záró nappali és szemránckrém:
ismételten átkrémezzük az arcot
Lady Stella Alma Őssejt MesoVital
Youth Active Bőrfiatalság aktiváló
Arckontúr Krémmel és a szemkör-
nyék bőrét Lady Stella MesoVital Al-
ma Őssejt Youth Active Bőrfiatalság
Aktiváló Szemránckrémmel.

� A bőr megtisztítása – a Lady Stella
Alma Őssejt Youth Active Bőrfiatalság
Aktiváló Arclemosó Tej és a Lady Stella
Alma Őssejt Youth Active Bőrfiatalság
Aktiváló Arctonik használatát
javasoljuk.  

� Nappali bőrápolás – a Lady Stella Alma
Őssejt Youth Active Bőrfiatalság
Aktiváló Szérum rendszeres
alkalmazását javasoljuk. Amennyiben
a bőr húzódik, akkor krémezést is
igényel: a szérum beszívódása után
a Lady Stella Alma Őssejt Youth Active

Bőrfiatalság Aktiváló Arckontúr
krémből 1-2 pumpálásnyi mennyiséget
oszlassunk el a bőrön. Az arckrém
kiváló sminkalapot biztosít
a dekorkozmetikumok használata előtt.

� Szemkörnyékápolás: a Lady Stella
Youth Active Bőrfiatalság Aktiváló
Szemránckrém napi kétszeri (este és
reggel) használatát javasoljuk. 
A szemránckrém kiváló sminkalapot
biztosít a dekorkozmetikumok
használata előtt.

� Tápláló pakolás: hetente 1-2
alkalommal ajánlott a Lady Stella Youth
Active Bőrfiatalság Aktiváló
Krémpakolás használata. A pakolást az
esti bőrtisztítás után, egyenletes
vastagságban vigyük fel az arc, a szem
és a száj környékére. A hatóidő (15–20
perc) elteltével egy nedves kendővel
távolítsuk el a krémmaradványokat.
Az éjszakai órák idejére hagyjuk a bőrt
szabadon, hogy a kiválasztó–
méregtelenítő funkciók zavartalan
működését elősegítsük.

A tűk alkalmazásának
szabályai
a hatóanyag-bejuttatás és
kollagénindukció során 
� A szemkörnyék kezelése:

0,25 mm–0,5 mm a 12-tűs fejjel.
� Anti-aging kezelés:

0,5 mm–0,75 mm a 36-tűs fejjel.
� Striák, cellulit, hegek kezelése:

1,0 mm–2,0 mm a 36-tűs fejjel.

BAGÓNÉ HORVÁTH KATALIN
Diplomás szakoktató,
a STELLA kozmetikai
oktatásvezetője 

Az érzékeny és nehezen hozzáférhető bőrterületek,
pl. a szem környéke is biztonságosan kezelhetőek 

12-mikrotűvel ellátott fejjel

OTTHONI ÁPOLÁS

A 36-tűs kezelést az arc–nyak–dekoltázs
területén alkalmazzuk
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FÓKUSZBAN A PILLA

Csak néhány éve jelent meg a hazai piacon a szálas szempilla-hosszabbítás, s ma
már hihetetlen kínálatból válogathatunk a hosszúság, ívek, pillesúly, színek és D-k
terén. Hónapról hónapra jelennek meg a még újabb technikák, eszközök és
anyagok. Mire átlapozod magazinunkat, valószínűleg már kapható egy plusz D-vel
bővített volume pilla vagy egy minden eddiginél gyorsabban kötő, még kevésbé
allergizáló ragasztó.
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Melyiket
VÁLASSZAM?

A SMINKTETOVÁLÓ GÉPEK ÚTVESZTŐJÉBEN – Aki ma sminktetováló gépet szeretne vásárolni,
számtalan eszköz közül választhat, hiszen a piacon a termékkínálat már egyes márkákon

belül is igencsak széles. Egy gépvásárlás mindig komoly döntés, hiszen cél
a hosszú távú, megtérülő befektetés. 

sminktetováló technikák
rohamtempóban fejlőd-
nek. Korábban több év is
eltelhetett, míg újítások-

kal találkoztunk, napjainkban azon-
ban egyre-másra jönnek elő az új
megoldások – amivel, nekünk
sminktetoválóknak lépést kell tar-
tanunk, a legjobb eszközökkel fel-
szerelkezve.

Mi a te az elvárásod?
A tökéletes sminktetováló gép
megtalálása mindig hosszú folya-
mat. Hiszen annyi márka és egy-egy
márkán belül is rengeteg alternatíva
áll rendelkezésre. 
Sőt, az árkategóriákat tekintve is
igen széles lett a kínálat, így ha jól
választanak, ma már azok a kolléga-
nők is komoly tudású, high-tech gé-
pekkel dolgozhatnak, akik kezdet-
ben kisebb anyagi befektetésben
gondolkodnak. Éppen ezért a
sminktetováló gépek precizitása és
megkérdőjelezhetetlen tudása kell,
hogy befolyásolja a döntésünket, il-
letve az, hogy pontosan mit is vá-
runk el ettől az eszköztől. 
Ha saját magamnak kell sminkteto-
váló gépet választanom, én a követ-
kezőket várom el tőle:
� a legújabb technikákat alkalmaz-
hassam vele, 

� álljon a rendelkezésemre többféle
tűmodul és 
� legyen könnyű a kezelőfeje. 

Ultravékony és
egyenletes szálvezetés
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
sminktetoválások 70%-a szemöl-
dök-tetoválás, így érdemes ezen a
területen a maximumra törekedni.
Ehhez a területhez olyan gépre van

szükség, amelynek segítségével
ultravékony, tökéletes szemöldök-
szálakat húzhatunk. 
Az elérhető legvékonyabb vonal re-
mek kiindulási alap, hiszen nem-
csak a szemöldök-tetoválásoknál
fontos ez az elvárás, hanem ugyan-
annyira számít egy szemhéjtetová-
lás elkészítésénél és egy szép, pre-
cíz ajakkontúr meghúzásánál is.
Szemhéjtetoválásnál a gyorsaság is
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kiemelt, hiszen kulcsfontosságú az,
hogy milyen gyorsasággal telítődik a
festék, és hogy az hibátlanul bent is
maradjon. 
Az ajaktetoválás megkülönbözte-
tett helyet foglal el a sminktetová-
lók repertoárjában. A női ajak szép-
sége, a munka által támasztott szak-
mai kihívás, a különböző technikák
alkalmazásához magas tudású
sminktetováló gépre van szükség.
A legfontosabb ennél a területnél
az egyenletesség, hiszen nagyon
sok múlik például a két szájszín ta-
lálkozásánál, pontosabban a színek
elválásának a kidolgozásán, azért,
hogy ne pigmentáljuk túl egyik színt
sem, és hogy ne hozzunk létre pont-
szerű foltokat.

Állítható tűhossz és előre
beállított programok
Lényegében, bármelyik területen is
sminktetoválunk, legyen az szemöl-
dök, száj vagy szemhéj, más-más tű-
hosszal tudunk szép, precíz, profi
munkákat készíteni, ezért olyan
gépet érdemes választani, ame-
lyen a tűhossz állítható. Az is lé-
nyeges, hogy hányféle tűmodul áll
rendelkezésre, hiszen az ultravé-
kony szálak eléréséhez használt tű-
modulok mellett elérhetőnek kell
lennie a nagyobb, satírozáshoz is
alkalmas tűmoduloknak, amelyek
például egy füstös szemhéj vagy

egy ajaksatír készítése esetén kin-
cset érnek.
A másik fontos szempont, hogy le-
gyenek előre beállított, a különböző
területekre optimalizált progra-
mok. Ez egyrészt megkönnyíti a
munkát, hiszen nem minden mun-
kafolyamatot kell a beállítással kez-
deni, másrészt ez a funkció garan-
tálja, hogy a sebesség és a festék-
adagolás mindig ugyanolyan le-
gyen, így készíthetünk egyenletes,
szép munkákat.
Amire én külön szoktam figyelmet
fordítani, az a gépek zajszintje.
A vendégeink sokszor tartanak a
sminktetoválás okozta fájdalomér-
zettől, és ezt az érzést egy hango-
sabb gép csak erősíti bennük, így egy
csendes gép sokkal nagyobb kom-
fortérzetet biztosít a számukra.

Mi a célotok
a sminktetoválással? 
Amikor gépbemutató nyílt napot tar-
tok, mindig az a legelső kérdésem a
kolléganőkhöz: Mi a célotok a
sminktetoválással?
� Új szolgáltatásként vezetitek be a
szalonba, de nem ez lesz a fő profil?
� Csak és kizárólag sminktetoválás-
sal szeretnétek foglalkozni? 
Meg is mondom miért: 
� aki úgy látja, hogy csupán heti
két-három alkalommal fog smink-
tetoválni, ideálisabb választás

számára egy alacsonyabb árkategó-
riájú gép, míg 
� aki sminktetováló karriert tervez
magának, érdemesebb egy drá-
gább, de erősebb motorral rendel-
kező, finomabb kezelőfejű gépet
hazavinnie, ami kíméli a kezeket is.
De csak akkor lehetünk 100%-osan
biztosak a dolgunkban, ha kipró-
báljuk a sminktetováló gépeket.
Ha a kolléganő rendelkezik már egy
meglévő alaptechnikával, a gumila-
pon történő kipróbálás során töké-
letesen mérhető az, hogy különbö-
ző sminktetováló gépekkel milyen
eredmény érhető el, hiszen elegen-
dő csak összehasonlítani őket, rög-
tön látszik az eredmény. Meglepő
például azt látni, hogy egy-egy gép-
pel mennyivel könnyedebb a mun-
kavégzés, mennyivel precízebb vo-
nalakat lehet húzni, vagy csak érezni
a sminktetováló gép súlyát a ke-
zünkben, és hogy mennyire áll a ke-
zünkre. Ez egy olyan időbefektetés,
amire megéri áldozni, hiszen a ké-
sőbbiekben 100%-ban megtérül. 

KALCSU HAJNI
A Kalcsu Cosmetics
sminktetoválás trénere.
Pályafutása kezdetétől
a sminktetoválás foglalkoztatja.
Mára kizárólag ezen
a területen dolgozik és fejleszt.
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Cut crease
Modellem sminkjét az aktuális sminktrend és a „cut crease” stílus (a mozgó
szemhéj és a mélyítővonal találkozásánál lévő festéket nem satírozzuk el, éles
határvonal marad köztük) szerint készítettem el. 
A lila szín engem a misztikára emlékeztet, a smink, a haj és a style közötti
összhang pedig számomra Síva istenhez vezethető vissza, aki egyszerre jelképezi
a világ teremtő és pusztító erőit, amely a mai, globális világban is megfigyelhető. 

HUGYECZ ZSÓFIA
sminkmester. A Kézműves
Kupa és a Kárpát Kupa
sminkversenyen 1. helyezést
ért el. Hitvallása: „Imádom,
hogy ennyi kihívást rejteget
számomra ez a csodálatos
szakma.”
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MISZTIKA
és jeges csillogás

ÜNNEPI SMINKEK – A közelgő báli szezon lehetőséget nyújt kreativitásunk kiélésére, hiszen
ilyenkor a szokásos, nappali és alkalmi sminkek kereteit meghaladhatjuk, fantáziadúsabbá

tehetjük. Meríts ötleteket te is neves sminkeseink munkáiból!

Sm
in

k,
 fr

iz
ur

a,
 fo

tó
: H

ov
or

ka
-M

is
ko

lc
zi

 K
in

ga
, M

od
el

l: 
N

em
es

 M
ár

ta

Fémes csillogás
Ezzel a sminkkel a smink erejét is szerettem volna
megmutatni, hogy hogyan tudunk kislányból nőt
varázsolni egy pillanat alatt, hiszen a modell még csak
12 éves. 
A legújabb divattrendnek megfelelően fémes hatást
keltő technikát alkalmaztam, ami a dekoltázson és az
arc területén intenzív csillogást ad – ezzel
a színvilággal és stílussal ragyogóvá teheted
vendégedet egy-egy ünnepi alkalomra. 

HOVORKA-MISKOLCZI KINGA
Európa-bajnok, OMC világbajnoki 2. helyezett,
sminkmester, kozmetikus, sminktetováló.
A Babor AgeID trénere,
és a Miskolczi Kinga Sminkakademia oktatója.
Divatlapok, magazinok, celebek kedvelt
sminkese.

2018/11   www.beauty-forum.hu
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AMIN B. ILDIKÓ
sminkes szakoktató, a Kreativ Sminkműhely
egyik alapítója; 18 éve dolgozik a szakmában,
preferált területe a fashion, az extrém és az
artisztikus sminkek. Az oktatás mellett itthon
és külföldön is dolgozik. A smink mellett
a testfestésben is alkot, WBF Open kategória
győztes csapat tagja. Iskolája idén kapta meg
a Nemzetközi Sminkiskola minősítést. 

Mélybarnás és pirosasbordó árnyalatok
A 2018/19-es őszi-téli szezon színeiből válogattam a színeket a
sminkhez. A mostani trendben a rúzsnál újra teret nyernek a
mélybarnás, bordós árnyalatok. A szemszín alapja egy pirosasbordó
árnyalat, erre azért esett a választásom, mert jól harmonizál a száj
színének árnyalatával. Hordható sminkre törekedtem, amit egy kicsit
megbolondítottunk a szélfútta hatású frizurával.
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Jeges, türkizes szilveszter
Sminkemet szilveszteri alkalmi sminknek álmodtam meg, jeges türkizzel
modellem szemhéján. Ünnepeink alkalmával legyünk egy picit feltűnőbbek,
izgalmasabbak, látványosabbak, mindezt igényesen, jó ízléssel tegyük. Egy smink
elkészítésekor vegyük figyelembe a sok-sok szempont mellett az évszakot és az
alkalmat is. Kitűnő kikapcsolódást és felüdülést hoz egy, az évet lezáró, szilveszteri
színházi előadás. Sminkemet a hideg színek, tónusok jellemzik, havas csillogással
a szemöldökön, lilásan irizáló selyemfénnyel a járomcsonton. A türkiz a szemhéjon
intenzív, látványos, mindeközben egyszerűen kivitelezhető. Az ajkak bordó kontúrt
kaptak, középen mélyítve, csillogó szájfénnyel ünnepi hangulatot teremtve.
Jó szórakozást, BÚÉK! 

KOVÁCS BARBARA 
Kozmetikus- és sminkmester,
vörös diplomás szakoktató,
többszörös magyar bajnok,
kétszeres Eb. ezüstérmes,
Vb. 7. helyezett.
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Magyarok a világ
élvonalában

VILÁGBAJNOK LETT DOMINIQUE ROBERTS – Hordható esküvői smink,
azaz Commercial Bridal make-up kategóriában nyert Dominique Roberts

Párizsban, az OMC Hairworld világbajnokságon. 

zzel még nem ért véget a bajnokok sora,
hisz idén két világbajnoki érem is magyar
szakember mellét díszíthette: Dominique
Roberts mellett (aki make-up kategóriában

elsőként érte el magyarként ezt a kitüntető ered-
ményt) Kászonyi Ildikó „Hajvágás Mester” kategóri-
ában lett első helyezett. Mindkettőjüknek ezúton is
gratulálunk!
Lássuk a magyar versenyzők alkotásait!

E

Dominique Roberts világbajnok alkotása 

DOMINIQUE ROBERTS:
„Nagy boldogság, hogy a hazámat képviselhettem és Magyarország
a világbajnoki aranyérem birtokosa 2018-ban! Büszke vagyok rá, hogy
a 2016-os Európa-bajnoki cím után most világbajnok is lettem – make-up
kategóriában én lettem az első és egyetlen hivatalos magyar make-up
világbajnok. Négy éve folyamatosan versenyezek, versenyeztem és
készültem a vb-címre. Hálás köszönetem a világ legjobb trénerének,
Nanara Berezinának, hogy hitt és bízott bennem!
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Kovács Barbara „Stage Make-up"
kategóriában 11. helyezést ért el
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PALKÓ-KERESZTES VIRÁG 
„Stage kategóriában indultam,

10. helyezést értem el.
Szakmai konzulensem Schönbeck Mónika

(Roxy), aki rengeteg tanácsot adott.
A ruhát megterveztem és édesanyám

megvarrta, amit én feldíszítettem –
a csizmától kezdve az utolsó ékszerig és

kesztyűig mindent saját kezűleg
készítettem. A smink 10 óra alatt

készült el.”

KOVÁCS BARBARA:
„Igyekeztem a hozzám legközelebb álló,
finomabb sminket készíteni, gondosan
ügyelni az összhangra, ami az egyik
legfontosabb tényező. Modellem bájos,
kellemes jelenség volt, nagyon örülök, hogy
ismét pástra léphettem! Trénerem,
Sipos Zita támogatását ezúton
is szeretném megköszönni!”

Palkó-Keresztes Virág „Stage Make-up"
kategóriában 10. helyezést ért el
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Szabó Vera a vendégek által kedvelt Eternal-kezelést végzi Az egyik kozmetikai kabin

a hónap
szalonja

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

A HÓNAP SZALONJA: SKEYNDOR SZÉPSÉGSZALON HEGYVIDÉK BEVÁSÁRLÓKÖZPONT   

Tudományos bőrápolás

IGÉNYES SZALON = IGÉNYES VENDÉGKÖR – Röviden így foglalhatjuk össze a szalon
megálmodójának és tulajdonosának, Risztics Mártának a szakmai hitvallását.

Márta több évet töltött spa tanácsadóként és egy európai kozmetikai termékcsalád képviselőjeként
Dubaiban. Ott ismerte meg a Skeyndor-termékeket és döntötte el, hogy hazatérése után

ezt a professzionális márkát szeretné forgalmazni.  
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ADATOK

KAPCSOLAT

Alapterület:
140 m2

Tulajdonos:
Risztics Márta

Szalonvezető:
Liberné Sarb Ildikó

A szalon fekvése:
Budapest XII. kerület

Alkalmazott márkák:
Skeyndor,
Kerastase,

L’Oreal,
Redken, CND 

Helyiségek:
recepcióváró, fodrászat

2 kozmetikai kabin
1 manikűr–pedikűr kabin

Szolgáltatások:
kozmetika,

testkezelések, fodrászat,
manikűr–pedikűr,

smink, shop

Vendégkör jellemző
életkora: 20–60 év

SKEYNDOR SZÉPSÉGSZALON
1124 Budapest,

Apor Vilmos tér 11-12.
Hegyvidék Központ

magasföldszint

Telefon: 
+36 20 28 44 427
+36 1 201 0143

+36 20 32 77 655

E-mail:
spasenses@skeyndor.hu

Nyitva tartás: 
Hétfő–Szombat: 9.00–20.00

Vasárnap: 9.00–14.00

web:
www.spasenses.skeyndor.hu

Risztics Márta  (jobbról a negyedik) a szalon dolgozóinak gyűrűjében

több évtizedes kozmeti-
kai tapasztalat és a pré-
mium anti-aging márka
képviselete egyértelmű-
en hozta magával egy re-

ferenciaszalon megnyitását is. Így
született meg a Skeyndor Szépség-
szalon a Hegyvidék Bevásárlóköz-
pontban.  A Skeyndor-kozmetiku-
mok és arckezelési rituálék mellé a
hajápoláshoz a Kerastase márkát vá-
lasztotta.  

Komplex szolgáltatás
A kozmetikai kezelések és szolgálta-
tások mellett fodrászat, manikűr–
pedikűr, masszázs- és testkezelések
is várják a vendégeket a hét minden
napján. Egy bevásárlóközpontban az
üzletek, így a szalon nyitvatartása is
igazodik a központéhoz.  A vendégek
számára is kényelmes, hogy egy hét-
végi programhoz akár vasárnap dél-
előtt is eljöhetnek egy frissítő arcke-
zelésre, sminkre, és a frizurájukat
sem kell előző nap elkészíttetniük.  

Hangsúlyos szakmai képzés 
Márti filozófiája, hogy amilyen igé-
nyes a szalon és az ott dolgozók,
olyan lesz a vendégkör is.  Nagy
hangsúlyt fektet a szakmai képzés-
re. A referenciaszalon kozmetikusai
a barcelonai Skeyndor Academy to-
vábbképzésein is rendszeresen meg-
fordulnak. 
„Azért választottam a Skeyndort,
mert a cég az ún. tudományos bőr-
ápolás egyik legjelesebb képviselője.

Saját kutató–fejlesztő csoport dolgo-
zik azon, hogy a készítményekbe ki-
zárólag bizonyított élettani hatású,
kiemelkedően eredményes ható-
anyagok kerüljenek. A Skeyndor-ke-
zelések ezenkívül azért népszerűek
a vendégeink körében, mert választ-
hatnak, pihentető, manuális kezelé-
si rituálét vagy modern hatóanyag-
beviteli eljárást, vagy akár a kettő öt-
vözetét egy kezelésen belül,” – hang-
súlyozta Risztics Márta.

Prémium technológiák
és hatóanyagok
A prémium kezelési szertartás, a Ti-
meless Prodigy is megtalálható a kí-
nálatban. A különleges rituálét az
egész test harmonizálása vezeti be
illatokkal, érintéssel és egy, a nyakat
és a vállövet ellazító törölközőmasz-
százzsal. A letisztítást egy valódi
franciapezsgő-kivonattal készülő
detox-gél és az ezzel kivitelezett nyi-
rokmasszázs követi. A növekedési
faktorokat, proteoglykánokat, 50
millió damaszkuszi rózsa őssejtet,
fehér szarvasgomba- és kombucha-
kivonatot tartalmazó hatóanyag-
komplexet mezoterápiával is bejut-
tathatjuk a bőr mélyebb rétegeibe,
de egy pihentető masszázshoz is
megfelelő. A kezelést egy kollagén-
maszk zárja. „A vendégeink a külön-
leges alkalmak előtt ki nem hagynák
ezt a pihentető, de eközben látvá-
nyos és hosszan tartó hatású keze-
lést” – zárja mondandóját Risztics
Márta. 

A
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„Az életet nagyon szerető
embernek tartom magam”

KEVESEN MONDHATJÁK EL MAGUKRÓL, HOGY AZ ANYATEJJEL SZÍVTÁK MAGUKBA A SZAKMA
SZERETETÉT – Molnár Ferenc, az Ilcsi Szépítő Füvek Kft. tulajdonos ügyvezetője nem az

iskolapadban tanulta meg a szakma csínját-bínját, a természet és a natúrkozmetikumok iránti
elkötelezettségét és az élet szeretetét, hanem Ilcsi néni mellett felcseperedve.

Hogyan történt ez a mindennapok-
ban, mikor vett részt az első
gyógynövénygyűjtésben, krémfőzés-
ben? Kellett erre noszogatni vagy az
első perctől lelkesen részt vett benne?
Az 1970-es évek végén kezdtem el
segíteni édesanyának, Ilcsi néni-
nek a növénygyűjtésben, azon
egyszerű oknál fogva, hogy jo-
gosítványa ugyan volt, de vezetni
nem igazán tudott. A Bükkbe, a
Bakonyba és a Dunazug-hegységbe
történő utazásaink során nem
pusztán a „sofőrje” voltam, hanem
természetesen segítettem az adott
gyógynövények gyűjtésében is.
Ilyenkor mindig rengeteget mesélt
és magyarázott a gyógynövények
hatásairól és kozmetikai rendelteté-
sükről. Az 1980-as évek legelején
már a krémek és pakolások alap-
anyagainak beszerzésében is egyre
többet segítettem neki, lévén, hogy
akkor még fotósként sokat jártam
Budapestet. Az idő előrehaladtával
a kozmetikumok készítésekor ap-
róbb feladatokkal is megbízott. Ter-
mészetesen ilyenkor is mindig na-
gyon alaposan elmagyarázta, hogy
mit miért kell csinálni. Számomra
magától értetődő volt a kezdetektől
fogva, hogy segítsek az édes-
anyámnak a munkájában. A la-
borálás sem áll tőlem távol, hiszen a
fotózáshoz is – legalábbis abban az
időben még – komoly kémiai is-
meretek kellettek. Ezek a közös
munkák egyre jobban megkedvel-

tették velem a kozmetikumkészítés
csínját-bínját, ingoványként húzott
magába, és egyre természetesebbé
vált, hogy ezzel is foglalkozzam.

A bátyja is részt vett a közös
krémfőzésben, gyógynövényszedés-
ben vagy csak Önt „fertőzte meg” Ilcsi
néni?
A bátyám egy rendkívül erősen
humán beállítottságú ember volt, és
az újságírás, a riporterkedés minden
energiáját és figyelmét lekötötte.
Igen komoly költői vénával is ren-
delkezett – őt olyan formában
fertőzte meg édesanyánk, Ilcsi néni,
hogy nagyon sok verset írt édes-

anyánkról, a munkájáról és a
gyógynövényekről. 

De nemcsak Ön lett „fertőzött”,
három fia is a nyomdokaiba lépett…
A fiaim közel húsz évig édes-
anyámmal közvetlen szomszéd-
ságban nevelkedtek, napi kapcso-
latban voltak, és számukra teljesen
természetes volt a kozmetikumok
közelsége, készülése. Szegények
éveken keresztül hétvégente nem
nagyon tudtak rajcsúrozni, mert a
saját családi házunk tetőterében
zajlottak a kozmetikus tovább-
képző tanfolyamok. Így hát nem
csoda, hogy ebbe nőttek bele,

„Számomra magától értetődő volt a kezdetektől fogva, hogy segítsek
az édesanyámnak a munkájában”
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számukra természetes volt, hogy
részt vegyenek az Ilcsi munká-
jában.  

A kislánya is mutat érdeklődést a
szakma iránt?
Panka 13 évesen természetesen nem
rendelkezik még kikristályosodott
elképzelésekkel, de a születésétől
fogva ő is az Ilcsi világában növek-
szik és fejlődik. Rendkívül fogékony
a környezetvédelemre már most, s
ebbéli szemléletét nagyon jól ötvözi
az Ilcsi filozófiájával. Zárójelben
jegyzem meg, hogy a vér nem válik
vízzé, habitusában, természetében
nagyon hasonlít a nagymamájára. 

Mikor ragadt Önre az „Ilcsi bácsi” el-
nevezés? 
Az emlékeim szerint mintegy 10-12
évvel ezelőtt az egyik kozmetikus
kolléganő viccből hívott rendszere-
sen Ilcsi bácsinak, ami futótűzként
terjedt el a szakmában, és mára tel-
jesen elfogadottá vált. Engem ez
nemhogy egyáltalán nem zavar, ki-
mondottan büszke vagyok rá, mert
úgy érzem, hogy ez is alátámasztja,
hogy elfogadott a szakma.

Önnek két születésnapja is van…
2007. június 18-ra esik a második
születésnapom. Ekkor egy aorta-
repedésem volt, ami korábban az
édesapámnál és Dani bátyámnál is
bekövetkezett, de ők sajnos belehal-
tak. Ennek a betegségnek 4% a
túlélési esélye, amit én megkaptam
a Jóistentől. Az aortaműtétem során
volt egy testen kívüli élményem is,
amikor találkoztam édesapámmal
és a bátyámmal, akik akkor azt
mondták nekem „Feri nem kell még
jönnöd, maradjál.” Hát itt vagyok.

Véleménye szerint mennyiben válto-
zott meg a natúrkozmetika iránti
érdeklődés, elvárás a vendégek, a
kozmetikusok részéről, illetve az
ellenőrzés?
Évről évre, ha lassan is, de egyenlete-
sen emelkedik a natúrkozmeti-
kumok iránti érdeklődés és elvárás a

vendégek és a kozmetikusok
részéről, miután egyre többen
törekednek az egészséges életmódra. 
Sajnos az ellenőrzésről és a
vevői megtévesztésről lesújtó

véleményem van. Az nagyon jó, hogy
az Európai Unió 2017. 01. 01-től
bevezette az úgynevezett Cosmos
Standard feltételrendszert, de ezt
mindösszesen 5 minősítő szervezet
tartja be. Továbbra is sok önjelölt
minősítő van, de ezek lényegesen
lazábban kezelik a kérdést, így nem is
hiteles a tevékenységük. Nagyon sok
gyártó kihasználja a felhasználók és
vásárlók tájékozatlanságát, és a meg-
tévesztés sem áll tőlük távol. Akinek
nem inge, ne vegye magára!

Milyen szempontok alapján alakítot-
ták ki a Szépségmanufaktúrát? Mit
kell ma nyújtania egy natúrkoz-
metikai szépségszalonnak s az ilyen
termékekkel dolgozó kozmetikusnak?
Régi vágyunk teljesült a Szépség-
manufaktúra létrehozásával, ahol
BDIH-s minősítésű kozmetiku-
mainkkal, holisztikus szemléletű
kolléganőinkkel igyekszünk a
vendégeink kedvére tenni. Nemcsak
a bőrükkel, hanem a lelkükkel is
foglalkozunk, egységes egésznek,
teljességnek tekintve őket, igyek-
szünk nekik segíteni életmódbeli
tanácsadásokkal is.

Milyen kozmetikai szerek találhatóak
a fürdőszobájában? Mit használ rend-
szeresen? 
Mindennapos használatban van a
Csipke tonik, a Rozi, a Flavonoid
Extra krém, a Csicsókás kéz- és
lábápoló, valamint az Ilcsi Natúr
Deo. Tavasztól őszig a Paradicsomos
arc- és testápoló krém, a Karotin
Extra testápoló, a téli időszakban a
Csicsókás testápoló, a Szőlő-magola-
jos Sós masszázspeeling. 

Jár-e kozmetikushoz, melyik a ked-
venc kozmetikai kezelése?
Igen, havonta egyszer szoktam men-
ni, ahol a szokásos arctisztítás és
masszírozás mellett még a Delejezés
és a Bőrfeszesítő + Rádiófrekvenciás
kezelés is a kedvencem.

Mivel tölti a szabadidejét – sport, hob-
bi?

ILCSI BÁCSI, AZAZ MOLNÁR FERENC

Kedvenc zenéje: „A jó rockzenétől
egészen az operáig elég széles
az érdeklődési köröm.”
Kedvenc könyve: „Nagyon szeretem
az életrajzi könyveket, mint például:
Puccini, Napóleon vagy Munkácsy
Mihályról szóló műveket.”
Kedvenc filmje: „Filmek tekintetében
is széles a paletta a Zabriskie point-tól
kezdve, a Keresztapán át, egészen a
Tanúig.” 
Kedvenc étele: „Nemcsak enni,hanem
főzni is nagyon szeretek. Vitorlás
berkekben már komoly híre van a sült
oldalasomnak, de ugyanolyan jó ízzel
eszem meg a grízes tésztát a saját bio
sárgabaracklekvárommal vagy a
mamától tanult reszelt, vegetáriánus
rakott krumplit.”
Kedvenc itala: „Közel negyvenéves
koromig csapongtam ezen a téren, de
azóta abszolút borkedvelő lettem.
Második lakhelyemnek (Csopak)
köszönhetően a rizling a kedvencem. A
téli időszakban elsősorban szekszárdi
vörös borokat szoktam fogyasztani.” 
Csillagjegye:
„A Bika jegyében születtem,
május 4-én.”
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Megvallom őszintén a napi szintű
karbantartó sportra sokkal több időt
kellene fordítanom, de törekszem rá.
Ettől függetlenül azért rendszeresen
és nagyokat sétálok a feleségemmel
és a négy kutyánkkal. A nyári
időszakban a vitorlázás a fő sze-
relmem, nemcsak családi, hanem
túra- és versenyszinten is. 
A hobbim a gyűjtő szenvedélyeim-
ben mutatkozik meg. Régi koz-
metikai gépeket, berendezéseket,
kiegészítőket gyűjtök a meglévő
kozmetikai múzeumunk számára.
Emellett imádom a régi könyveket a
kozmetika, a gyógynövények és a
Balaton témájában. Igen szép gyűj-
teményem van balatoni képeslapok-
ból is, melyeken legalább egy vitor-
lás hajónak is lenni kell. Éveken
keresztül gyűjtöttem a régi rádiókat,
amivel egy ideje felhagytam, de
lehet, hogy valamikor még foly-
tatom.

Kire vagy mire büszke különösebben?
Rendkívül büszke vagyok a csalá-
domra, az őseimre, hiszen déd-
nagyapámnak tudhatom Varga Gyu-
la író, műfordítót, és ifjabb Szász
Károly református, Duna-melléki
püspököt. Nyilvánvalóan idetartozik
édesanyám, Ilcsi néni is, aki úgy
érzem örökre letette a névjegyét a
hazai és a nemzetközi kozmetikusi
életben. A „mire” csak egy szó a
válaszom: Ilcsi.

Ha bianco utazást nyerne, hová
menne?
Mindig is a természeti szépségek ra-
gadtak meg, nagyon izgatja a fantá-
ziámat Új-Zéland. Egyetlen egy
bökkenő van, utálok repülni. 

Milyen célok lebegnek Ön előtt?
Az elmúlt tizenegy évem rendkívül
embert próbáló volt, de mostanra a
Jóisten segítségével megnyugodni
látszanak a körülmények körülöt-
tem. Özvegységem után újranősül-
tem, és a feleségemmel és Panka
lányommal sok-sok évet szeretnék
még egészségben és boldogságban
élni. Ebbe a boldogságba természete-
sen beleértendők a fiaim, a

menyeim és az unokáim is – hiszen
így kerek az egész. 
Szakmai szempontból rendkívül
nagy ívű közeli és távoli terveim
vannak a kozmetikumaink gyártá-
sa és a bio-ültetvényünk fejlesztése
területén. Én 10-15 évre tervezek
előre. 

Hogyan jellemezné önmagát?
Biztonságra törekvő, a járt utat a
járatlanra nehezen cserélő, az
életet nagyon szerető embernek
tartom magamat.

Ha bármit kívánhatna, mi lenne az?
A környezeti ártalmak megszün-
tetése a Földön. És egészséget,
boldogságot a családomnak és ma-
gamnak.

Üzleti, szakmai filozófiája? 
Az emberek életét jobbá és szebbé
tenni, a kozmetika keretein belül.
A hét gyermekem után a nyolcadik
a hivatásom, az Ilcsi.

Mi az a 3 dolog, ami a legfontosabb az
életében?
Isten, haza, család.

mg

„A feleségemmel és Panka lányommal
sok-sok évet szeretnék még egészségben

és boldogságban élni”

A hét gyermekből négy: Molnár Domonkos, Molnár Anna, Molnár Boldizsár és Molnár Bence



2018/11   www.beauty-forum.hu 77

LIFE & WORK

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Rendezvény Időpont Info

Stella Kozmetikai Workshop     2018. 11. 12. www.stellazrt.hu

HV Alapoktatás 2018. 11. 12. www.harangvolgyi.hu

Center Arckezelő Szakmai Nap 2018. 11. 13. www.kozmetikusszakmainap.hu

Catherine Arley Klasszikus „sztár” Make-Up Workshop 2018. 11. 13. www.stellazrt.hu

Center Alakformáló Szakmai Nap 2018. 11. 14. www.kozmetikusszakmainap.hu

7. Balmaz Hajkarnevál    2018. 11. 18         www.hajpraktika.com

Szakmai nap, Dr. Rimpler és Isabelle Lancray 2018. 11. 19. www.baalbekstudio.hu

Szempilla-hosszabbítás Nyílt Nap 2018. 11. 20. www.baalbekstudio.hu

Ilcsi Szakmai Körút            2018. 09. 15–11. 25. www.ilcsi.com

Stella Make up Course 2018. 11. 26. www.stellazrt.hu

Sminktetováló Nyílt Nap 2018. 11. 27. www.baalbekstudio.hu

Masterclass Toni Belfattóval 2018. 11. 29. www.facebook.com/pmuartschool

Matis Születésnapi Parti 2018. 11. 30. www.matis.hu

BEAUTY FORUM Macedonia 2018. 12. 01–03.           www.beautygreece.gr

Stellla Kozmetikai Workshop 2018. 12. 03. www.stellazrt.hu

Sminktetováló Akadémia by Swiss Color 2018. 12. 03. és
– Microbalding Alapképzés  2018. 12. 10. www.sminktetovaloakademia.co.hu

Catherine Arley Ünnepi Make-Up Trendek 2018. 12. 04. www.stellazrt.hu

Center Arckezelő Szakmai Nap 2018. 12. 10. www.kozmetikusszakmainap.hu

Center Alakformáló Szakmai Nap 2018. 12. 11. www.kozmetikusszakmainap.hu

Sminktetováló Workshop 2018. 12. 12. www.baalbekstudio.hu

Sminktetováló Workshop 2018. 12. 13. www.baalbekstudio.hu

Cosmoprof Bologna 2019. 03. 15–18. www.cosmoprof.com

BEAUTY FORUM Swiss    2019. 03. 02–03.  www.beauty-fairs.ch

Tavaszi BEAUTY DAY 2019. 04. 15. www.beauty-forum.hu 

BEAUTY FORUM Leipzig 2019. 05. 18–19. www.beauty-forum.com

BEAUTY FORUM Hungary 2019. 10. 25–26. www.beauty-forum.hu
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Áfafizetési kötelezettség
ALANYI ADÓMENTES KATÁSOKNAK?
ÁLTALÁNOSAN ELTERJEDT TÉVHIT, HOGY A KATA ADÓZÁSI FORMÁT VÁLASZTVA MEGÚSZHATJUK

AZ ÁFAFIZETÉST ÉS -BEVALLÁST – Az alábbiakban áttekintjük azokat az eseteket, amikor
áfafizetési kötelezettség terheli az alanyi adómentes KATA-s adóalanyokat. 

zzal ugyan nagyjából min-
denki tisztában van, hogy
ha az éves bevétele meg-
haladja a 8 millió forintot,

akkor áfát kell fizetnie, azt viszont
már kevesen tudják, hogy akkor is
keletkezhet áfafizetési kötelezett-
ség, ha a vállalkozás bármilyen mó-
don külföldi partnerrel kerül kap-
csolatba. E körben eltérő szabályok
vonatkoznak a termékforgalomra és
a szolgáltatásokra, illetve az sem
mindegy, hogy vásárolunk vagy érté-

kesítünk, és vizsgálandó az is, mi mi-
nősül teljesítési helynek.

Termékforgalom
� Termékbeszerzés más tagállam-
ból – Főszabály szerint a Közösségen
belüli termékbeszerzés után áfát
kell bevallani és fizetni, kivéve, ha a
beszerzett termékek összesített (áfa
nélküli) értéke sem a tárgyévben,
sem pedig az előző évben nem ha-
ladja meg a 10 000 eurós értékhatárt.
(Kivétel a jövedéki adóköteles ter-

mék és az új közlekedési eszköz, de
ez utóbbiakkal nem ebben a cikkben
foglalkozunk.) A gyakorlatban tehát
ez azt jelenti, hogy ameddig az uni-
ós termékbeszerzésünk nem ha-
ladja meg a 10 000 eurót, addig
alapesetben nem kell foglalkoz-
nunk az áfával, és közösségi adószá-
mot sem kell kérnünk. Amennyiben
azonban túllépjük ezt az értékha-
tárt, úgy a 10 000 eurót meghaladó
összeg után áfabevallásra és -fize-
tésre leszünk kötelezettek, továbbá
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ennek az a következménye, hogy
ez a kötelezettségünk a következő
tárgyévben is fennáll.
Az értékhatár túllépésén kívül még
alapvetően két esetben terhelhet
bennünket áfafizetési kötelezett-
ség.
→ Az egyik, ha már van valamilyen
okból közösségi adószámunk, és azt
megadjuk a külföldi eladó részére,
ilyen esetben akkor is fizetnünk kell,
ha egyébként értékhatáron belül
maradtunk (minden egyes beszerzés
után és a fentiek szerint a következő
évben is).
→ A másik eset, ha valamely okból
önként választjuk közösségi termék-
beszerzéseinkre az áfakört.
� Termékértékesítés más tagállam-
ba – Az áfatörvény szerint adómen-
tes (a fentiekkel azonos kivételek-
kel) a belföldön küldeményként fel-
adott vagy belföldről fuvarozott ter-
mék értékesítése igazoltan bel-
földön kívülre, de a Közösség terüle-
tére, függetlenül attól, hogy a külde-
ménykénti feladást vagy a fuvaro-
zást akár az értékesítő, akár a be-
szerző (vagy bármelyikük javára
más) végzi, egy olyan másik adó-
alanynak, aki (amely) ilyen minősé-
gében nem belföldön, hanem a Kö-
zösség más tagállamában jár el, vagy
szintén a Közösség más tagállamá-
ban nyilvántartásba vett adófizetés-
re kötelezett, nem adóalany jogi sze-
mélynek. Magyarra lefordítva ezt azt
jelenti, hogy a teljesítési hely ebben
az esetben az a hely, ahol a fuvaro-
zás megkezdődik, ezért a hazai sza-
bályokat kell alkalmazni így, amed-
dig a 8 milliós értékhatárt nem ér-
jük el (természetesen a belföldi érté-
kesítéssel együtt), addig áfa nélkül
számlázhatunk, és közösségi adó-
számot sem kell kérnünk.

Szolgáltatás
Amennyiben adóalanyként járunk
el, az unión belüli szolgáltatások
esetében mindenképpen közösségi
adószámot kell kérni, függetlenül
attól, hogy szolgáltatást nyújtunk
vagy szolgáltatást veszünk igénybe.
Szolgáltatások esetén a termékfor-
galomtól eltérően nem a szolgálta-
tás iránya, hanem a szolgáltatás

igénybe vevőjének a személye a
meghatározó, konkrétan azt kell
vizsgálni, hogy az igénybe vevő
adóalanynak minősül-e a saját or-
szágában avagy sem. Erre kifejezet-
ten nyilatkoztatni kell a megrende-
léskor, mivel ettől függ, hogy melyik
tagállam minősül teljesítési hely-
nek, azaz melyik ország áfaszabá-
lyai fognak a szolgáltatásnyújtásra
és igénybevételre vonatkozni.
Amennyiben a megrendelő adó-
alany, akkor a megrendelő országa,
amennyiben nem, akkor pedig a
szolgáltatást nyújtó országa  lesz a
teljesítés helye. Kivételek itt is van-
nak, például az ingatlanokkal kap-
csolatos vagy a személyszállítási
szolgáltatások, ezeknek szükség
esetén utána kell nézni.
� Szolgáltatás nyújtása más tagál-
lamba – Az áfatörvény értelmében
az adóalany az alanyi adómentesség
időszakában nem járhat el alanyi
adómentes minőségében a külföl-
dön teljesített szolgáltatásnyújtása
esetében, ilyenkor „Áfa területi ha-
tályán kívüli” ügyletről kell számlát
kiállítani, és áfabevallást is kell ad-
nia (az általános szabályok szerint
adózó áfaalanyokhoz hasonlóan). Az
ezekhez az ügyletekhez kapcsolódó
számlák esetében élhetünk adólevo-
nási jogunkkal alanyi adómentes-
ként is.
Amennyiben a teljesítés helye bel-
föld (azaz nem adóalany megrende-
lőnek nyújtunk szolgáltatást), úgy
alanyi adómentesként járunk el, az
általános szabályok szerint, áfamen-
tes számlát kiállítva.
� Szolgáltatás igénybe vétele más
tagállamból – Ha adóalanyként já-
runk el, azaz a teljesítési hely bel-
föld, akkor áfa felszámítására le-
szünk kötelezettek, tehát az előzőe-
ket megfordítva, a szolgáltatást
nyújtó „Áfa területi hatályán kívüli”
számlájára nekünk kell bevallani és
befizetni az áfát, amit azonban levo-
násba alanyi adómentesként nem
helyezhetünk.
Amennyiben magánszemélyként
veszünk igénybe szolgáltatást kül-
földről, úgy a szolgáltató a saját or-
szágában érvényes szabályok sze-
rint fogja a számlát kiállítani, tehát

nekünk áfabevallási és -fizetési kö-
telezettségünk nincs.

Netes hirdetés
Példaként külön kiemelnék két szol-
gáltatást, melyeket a hazai katás
adóalanyok talán a legtöbbször
vesznek külföldről igénybe – tulaj-
donképpen ez adta a cikk megírásá-
nak az apropóját –, a netes hirdetés
(Facebook, Google), illetve a hírlevél. 
� Mindkét szolgáltatásnál áfabeval-
lási és -fizetési kötelezettségünk
keletkezik, ha a szolgáltatást adó-
alanyként (alanyi adómentes katás
vállalkozóként vagy vállalkozás-
ként) vesszük igénybe, ilyen eset-
ben áfa nélkül kiállított számlát fo-
gunk kapni, amely alapján az áfát
nekünk kell bevallani és megfizetni
a NAV felé. 
� Dönthetünk azonban úgy is, hogy
a szolgáltatást magánszemélyként
vesszük igénybe, ebben az esetben
a számlát a külföldi szolgáltató or-
szágában érvényes áfa összegével
megnövelve fogjuk megkapni,
ilyenkor további teendőnk nincs. Ad-
minisztratív szempontból minden-
képpen ez utóbbi döntés kedvezőbb,
hiszen a bevallással kapcsolatos pa-
pírmunkát elkerüljük.
Végezetül felhívnám a figyelmét
mindenkinek arra, hogy jelen cikk
terjedelméből fakadóan is csupán
egy általános áttekintést ad, a rész-
letes szabályokról érdemes tájéko-
zódni, illetve mindenképpen érde-
mes könyvelőhöz fordulni, tűnjenek
bár egyszerűnek a katával kapcsola-
tos teendők.

DR. ANGYAL ANDOR 
Ügyvéd. Többek között a GDPR
szabályzat cégre szabott,
egyéni igényeknek megfelelő
elkészítésében nyújt
segítséget. Információ: 
+36 20/5691 711,
angyalandor@gmail.com 
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Mikor, milyen ösztönzésre lettél koz-
metikus?
Érettségi után, 1991-ben kezdtem a
kozmetikus tanulmányaimat a Dal-
los Ida Szakmunkásképzőben, az
anyukám ösztönzésére. Úgy gondol-
ta, hogy megfelelő lesz nekem ez a
szép, nőies szakma. Ő ezt lelkileg ér-
tette. Engem pedig minden vonzott,
amihez kézügyesség és kreativitás
kellett. Így nem kellett sokat győz-
ködnie.  

Fontos szerepet tölt be a smink az éle-
tedben. Versenyeztél is?
Mindig is érdekeltek a színek és a
formák. Örömömre szolgált, hogy a
kozmetika világában megtaláltam a
helyem, kiteljesedtem.
Ezen a téren az első lépés az volt,
hogy Gera Anna tanfolyamán el-
sajátítottam a sminkelés tudomá-
nyát. Nagyon fontos, hogy az ember
kitől tanulja meg a szakmát. Panni
az alaposságra helyezte a hangsúlyt.
Az ő biztatására vágtam bele a
versenyzésbe, a legtöbbször fantá-
ziasmink kategóriában. Évekkel ké-
sőbb teljesült a nagy álmom is, ma-
gazinoknak címlapfotókat sminkel-
hettem. A mindennapokban is sok
báli és esküvői sminket készítettem,
készítek.

Aztán belekóstoltál a sminktetoválás-
ba is.
1994 körül, amikor már itthon is
elkezdték oktatni a sminktetoválást,
azonnal belevágtam. Szigeti Ágitól

tanultam az alapokat. Ma egyaránt
sminkelek és sminktetoválok. 

Kedvenc szolgáltatásod?
Amikor a legkreatívabb lehetek, és
ez a sminktetoválás. De itt említ-
hetem meg a bőr megfiatalításának
és egészségesen tartásának ki-
hívását is.

A sminktetoválás terén melyik mód-
szer az, amit a legjobban kedvelsz?
Mit keresnek a vendégeid a legjobban?
Leginkább a szájtetoválási tech-
nikákat szeretem. Nagyfokú kreati-
vitást igényel, ha valakinek hiányos

az ajakpigmentezettsége vagy
aránytalanok az ajkai egymáshoz
képest. Ezek korrigálása a kedvenc
területem. Természetesen az ajak
színvilágában. A szemhéjat is na-
gyon kifejezővé lehet tenni többféle
technikával is. A legtöbb vendég
mégis a szemöldök-tetoválást kéri.
Ők úgy érzik, ez a legfeltűnőbb az ar-
cukon. A formán és a színen szeret-
nek a legtöbbször változtatni.

Mitől lesz jó egy sminktetoválás?
A legfontosabb, hogy nem változtat-
ja meg a vendég egyéniségét, iga-
zodik az arc formájához, színeihez.

„Amit csinálsz, azt hittel, lelkesedéssel és szeretettel tedd!” – hangsúlyozta Vámos Judit,
vagy ahogy a vendégei hívják: Jucus, akinek szavaiból kiderül, hogy hitvallása érvényes

az élete minden területére. 

„Szenvedélyesen
szeretem a munkámat”
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A lehető legtermészetesebb legyen,
szinte láthatatlan. Ha napi erős
sminkviseletre készítjük, akkor a
sminkelés szabályai szerint kell
elkészíteni.

Kitől tanultad a legtöbbet?
Első mesterem Bencés Ibolya volt.
Nagyon alapos gyakorlati oktatást
kaptam tőle – ezúton is szeretném
ezt neki megköszönni. Sziklai
Károlyné, Babszi néni üzletében
kezdtem tanulni, Kispesten. Ő ugyan
nem tanított, de elleshettem tőle a
vendégekkel való barátságos kom-
munikációt. A sminktetoválás alap-
jait Szigeti Ágitól sajátítottam el,
azután továbbképeztem magam a
Kalcsu Sminkakadémián, az Alexan-
dra Academy-n és Chris-Nay tan-
folyamain.

Foglalkozol a test–lélek kapcsolatával
is. Ezt a szalonban hogyan tudod
hasznosítani?
Tanultam energetikai pszichológiát,
és a saját életemben is próbálok
minél tudatosabban élni. A vendé-
geimnek is sok segítséget tudok ad-
ni, hisz a bőr sok mindent elárul. A
bőr fizikailag is behatárol, megvéd
minket, de közvetítő szerepet is
betölt, a lelkünk felé is. Sok mindent
elárul az életmódunkról, prob-
lémáinkról.

Natúrkozmetikumokkal dolgozol
csak? 
Nagyon szeretek tiszta, bioter-
mékekkel dolgozni. A gyógy-
növények, illóolajok és növényi ola-
jok rendkívüli relaxáló, gyógyító
hatással bírnak. Jelenleg orvos-
kozmetikai termékeket használok, a
legmodernebb Center Kft.-s  gépek-
kel kiegészítve, melyekkel gyors és
eredményes változást érek el a
bőrök állapotán.

A bio az élet más területén is fontos
számodra?
Az étkezésnél is szem előtt tartom a
sok gyümölcs, zöldség és antioxi-
dánsok bevitelét. Minden azon mú-

lik, hogy mennyire tudjuk tisztán
tartani az emésztőrendszerünket.

Sikerül a családi életedet a munkád-
dal összeegyeztetned?
Amikor az ember segítő szakmában
dolgozik, akkor ez nagyon nehéz.
Szenvedélyesen szeretem a munká-
mat, a hivatásomat. A családom
szerint túl sokat foglalkozom az
üzletemmel és a vendégeimmel. Ez
valószínűleg igaz. Két lányom van,
egy 20 és egy 9 éves. A kisebbik lo-
vagol, tornázik, a nagyobbik a
zenében tehetséges. A párom min-
denben támogat és segít a gyerek-
nevelésben is, így könnyebb össze-
egyeztetnem a munkát a családdal.

Mivel töltöd a szabadidődet? 
A sport mindig is az életem része
volt. Jelenleg biciklizem és jógá-
zom.

Kire vagy mire vagy büszke különö-
sebben?
Büszke vagyok az anyukámra, mert
igen erős kitartással sarkallt minket,
hogy megvalósítsuk a céljainkat, az
álmainkat, és ne álljunk meg, ha ne-
hézség érkezik az életünkbe. Büszke
vagyok rá, hogy 77 évesen orvosként
még mindig helytáll, és hogy képes
volt több maratont is lefutni, már
nem fiatalon. És büszke vagyok a 25
év alatt elért eredményeimre és a 14
éve jól működő üzletemre.

Milyen céljaid vannak?
A szakmai céljaim között szerepel,
hogy a sminktetoválás terén minél
többet tanuljak még, szeretnék az or-
vosi sminktetoválás területére is be-
merészkedni. Szívesen átadnám a
tanulóimnak a tapasztalataimat.
Már három nagyon ügyes lányt is
kineveltem.

Hogyan jellemeznéd magad?
Kedves, intuitív, lelkes, kíváncsi,
célorientált, segítőkész, nyugodt,
türelmes, tudásvágyó és kreatív
vagyok. 

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Bölcsességet.

Szakmai filozófiád? Mit jelent a hi-
vatásod?
A munkámban fontos, hogy hiteles
vagyok és hogy magas minőségű
anyagokkal dolgozom. A hitvallá-
som: amit csinálsz, azt hittel,
lelkesedéssel és szeretettel tedd!
A hivatásom számomra olyan
életcél, amelyben kiteljesedhetem
azáltal, hogy segítek a vendégeim-
nek a harmóniát megtalálni ön-
magukban, hogy visszaadom az ön-
bizalmukat, örömet szerzek nekik a
testi-lelki szépségük megtartásá-
ban.

mg

VÁMOS JUDIT

Csillagjegye: Rák

Kedvenc könyve:

Szabó Magda-könyvek

Kedvenc filmje:
Az ártatlanság kora

Kedvenc zenei stílusa: 

funky, jazz, klasszikusok, filmzenék, global
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DOSSZIÉ: Téli kényeztető luxuskezelések
A közelgő ünnepek kiváló alkalmat jelentenek a testet-lelket
kényeztető luxuskezelések felvételére szolgáltatási palettánkba.
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