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VEZÉRCIKK

Szakmai rendezvényekben, magyar sikerekben, új hatóanyagok, módszerek és készülékek megjelenése te-
kintetében is igazán gazdag évet zár a szakma.Természetesen nemcsak a szépségipart jellemzi a folya-

matos megújulás, de ránk ez fokozott mértékben igaz. Ami tegnap forradalmian új volt, azt ma még
használjuk, de holnap már esedékes egy újabb technológiára váltani. Ezt az őrült tempót persze a mé-
dia is gerjeszti, újabb és újabb álmokat és reményeket ébresztve a vendégeinkben, akik számon kérik

a legújabb csodakütyüket és szépségelixíreket.

Beauty-rendezvények jövőre is
Épp ezért, nem állhatsz meg, nem maradhatsz le – legalábbis, ha sikeres akarsz maradni a szakmádban.

Az interneten való bóklászás mellett az általad használt termékekkel, készülékekkel kapcsolatos tanfolyamokon, to-
vábbképzéseken feltétlenül részt kell venned. De ugyanígy részt kell venned a cégsemleges szakmai rendezvényeken
is, amilyenek például a Beauty-kiállítások: a tavaszi Beauty Day és a jó öreg Őszi Beauty szakkiállítás. Vedd elő a 2019-
es naptárt, és jegyezd fel az időpontokat!

� Beauty Day: 2019. 04. 15. Lurdy Ház
� Őszi Beauty: 2019. 10. 25–26. Lurdy Ház

Decemberi lapszámunkat fellapozva most is rengeteg aktualitást találhatsz a tápláló, ránctalanító kezelésektől kezd-
ve, a szemhéjliftingen és a vitaminos bőrápolókon át, egészen a luxuskezelésekig, -hatóanyagokig. A cikkek közül kü-
lönösen ajánlom a figyelmedbe a veszélyes vállalásokról szóló, a napjainkban tapasztalható hatáskör-túllépést górcső
alá vevő cikkünket.

Forgasd haszonnal magazinunkat, gyere el a Beauty-kiállításokra – tarts velünk, ha sikeres akarsz maradni!
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket

és Boldog Új Évet  kívánunk!

Marton Gabriella
főszerkesztő

Tarts velünk!
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Ismét Piknikkör
Az októberi piknikkörös napon folytatódott Zoltai Éva
előadása a nyirokdrenázsról. Feszült figyelemmel
kísérte mindenki a gyakorlati bemutatót. Sok
bizonytalan kérdésre kaptunk kimerítő választ Évától,
akinek a tudása irigylésre méltó. 
A karácsonyi ünnepi Piknikes összejövetel
2018. december 9-én, vasárnap délután 4 órakor lesz
a szokásos helyen.
www.piknikkor.hu

Folyamatos érdeklődés
Stella Zrt. • Az Őszi Beauty szakkiállításon a Stella az egyik
legnagyobb kiállítóként egész napos smink- és kozmetikai
bemutatókkal, ismert és elismert oktatócsapattal, 
professzionális termékkínálattal, kozmetikai
termékújdonságokkal várta a szakembereket a standján. 
www.stellazrt.hu

Boldog születésnapot kívánunk!
A hagyományokhoz híven, az általa megálmodott Kozmetikai
múzeumban ünnepelte 71. születésnapját Martonné Lukács Ágota
a barátai körében, ahová szerkesztőségünk is hivatalos volt.
Boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk!

FENNTARTHATÓ JÖVŐÉRT DÍJ 
Ilcsi Szépítő Füvek Kft. •  Változásvezető kategória díjazottja lett Molnár Ferenc tulajdonos,
ügyvezető igazgató. Molnár Ferenc innovatív és környezettudatos vezetőként
a minősített, professzionális natúrkozmetikumok gyártásának hazai
úttörője. Kiemelt érdeme van a fenntartható életmód és a természeti
erőforrásokat kímélő gyártás elterjesztésében, melyet személyes életmódja
is hitelesít.
www.ilcsi.com

Illatbemutató a fenntartható
gazdaság jegyében 
Cherry Garden • A budapesti Cherry Garden-ben ünnepélyes keretek között
mutatták be az Etat Libre d’Orange (ELDO) legújabb illatkreációját,
az „I am trash”-t, azaz „A bomlás virágait”. Ez az új parfümkreáció a túlzott
hulladéktermelés és környezetszennyezés globális problémájára való

figyelemfelhívás: e célból az élelmiszer- és a parfümgyártásból visszamaradt szerves hulladékot felhasználva hozták létre ezt
a provokáló, de egyben fenomenális illatot.
www.facebook.com/cherrygardenparfum
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COMMUNITY NEWS

Képünkön balról jobbra a vendégek:
Takushi, Janicsek Magdi, Káré Andrea, Móró Gabriella, az ünnepelt, Martonné Lukács Ágota és Bayer Ilona,
mögöttük Vasváry Erika, Gáspár  Ágnes és Marton Gabriella
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Közel ötezren látogattak el
az Őszi Beauty szakkiállításra

elt házas előadások és óriási érdeklődés jelle-
mezte az idei, 27. Beauty Forum Kiállítás és Vá-
sárt, a Lurdy Házban. Ezen a helyszínen immár
második alkalommal, pénteki és szombati na-

pokon találkozhattak a szakma képviselői hazánk legna-
gyobb szépségipari szakkiállításán. A kiállítás különböző
szakmai programjairól, versenyeiről a 26-27., a 62-67. és a
74-75. oldalain számolunk be részletesebben. 
A rendezvény sikere számunkra ismét bebizonyította: az
Őszi Beauty szakkiállítás fontos szerepet játszik a ma-
gyarországi professzionális piacon. 

A rendezvényre közel 5000 szakmai részvevő volt kí-
váncsi.
Látogatóinknak köszönjük a bizalmat, előadóinknak és ki-
állítóinknak a színvonalas előadásokat és bemutatókat!

Találkozzunk jövőre is a Lurdy Házban, az Őszi Beauty
szakkiállításon, 2019. október 25–26-án!

Lássunk néhány ízelítő pillanatképet a kiállítás két nap-
jából, a teljesség igénye nélkül! 
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Megnyílt az Őszi Beauty szakkiállítás

A látogatókat vonzották a smiktetoválási bemutatók Sokan kihasználták a kiállítási kedvezményeket
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Rengetegen érdeklődtek a Kozmetikai színpad programjai iránt

Milyen újdonságok kaphatók? A zöld szemlélet sem hiányozhatott a kiállításról

Balla Ágnes (Health and Beauty Kft.) és
Roberto Valente (Bologna Fiere Cosmoprof)

Magyar cégek vezetői találkoztak
a COSMOPROF képviselőjével
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BEAUTY & CAREMOST FIZESS
ELŐ EGY ÉVRE

Kód By2018-12
Az ajánlat 2018. december 16-tól 2019. január 15-ig érvényes**

* Az ajándékcsomagot az Ivy Home Kft. postázza az akció lezárását követően. Reklamáció esetén hívja a 06 20/534 0404 telefonszámot!
** A jelzett időpontig beérkezett előfizetési díj esetén.

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

Magas koncentrációjú szemkörnyékápoló szérum lágy és gazdag textúrával, kifejezetten a szem körüli vékony,
finom és érzékeny bőr számára kialakított összetétellel. A szérumot sárgarépaolaj (Carota oleum) és
homoktövisolaj (Obliphica) gazdagítja. Egyedülálló komplex összetétele segít erősíteni és tonizálni a bőrt a
szemkörnyéki területeken, táplálja a bőrt, elsimítja a kisebb ráncokat, ezáltal a bőr frissebbé és rugalmasabbá
válik. A nyakon és az ajkak körül is használható.

a Beauty Forumra, és megajándékozunk
egy BIO SPA Feszesítő szemkörnyékápoló szérummal!

AZ ELŐFIZETÉSÉVES DÍJA:7990 Ft

BIO SPA ajándékcsomag 12 990 Ft értékben
Az ajándékcsomag tartalma*: 

• Feszesítő szemkörnyékápoló szérum (30 ml)
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BEAUTY & CARE HÓNAPKOZMETIKA
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HÓNAPKOZMETIKA BEAUTY & CARE
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BŐRFIATALÍTÁS
mélyhámlasztással

ÖTFÉLE PEELING EGY KEZELÉS SORÁN? Egy új kozmetikai eljárás öt különféle, egymásra épülő
peeling-technikát alkalmaz, azonnal látható eredménnyel.  

mostani, napsütésben
szűkölködő időszak a
hámlasztások aranykora.
A Skeyndor orvoskozmeti-

kai kezelések alapján kidolgozott
DermaPeel Pro bőrfiatalító mély-
hámlasztó arckezelésének legfonto-
sabb jellemzői:
� 5 lépcsős, a bőr minden rétegét
érintő, egymásra épülő peeling-tech-
nológia;
� magas koncentrációjú összetevők
a nagyobb hatékonyság és teljes kö-
rű bőrfiatalítás érdekében;
� kétféle (egy a ráncok és egy a pig-
mentfoltok ellen) professzionális ke-
zelés;
� a kabinkezelések kiegészítésére
otthoni bőrápolásra kifejlesztett ter-
mékekkel biztosíthatjuk a hosszan
tartó eredményt;
� nincs lemezes hámlás.

Az 5 LÉPCSŐS
MÉLYHÁMLASZTÁS 
A DermaPeel Pro öt különféle, egy-
másra épülő peeling-technikát al-
kalmaz:
� fizikai hámlasztást mechanikai
peelinggel;

� hydroabráziót, amely kiegészíti és
fokozza a mechanikai peeling hatá-
sát;
� gyümölcssavas peelinget (50%
koncentráció), melynek hatása ké-
miai úton történik: a bőr pH-értékét
lecsökkentve meggyengíti a szaruré-
teg sejtjeinek természetes kötését, s
az alkalmazott koncentrációtól füg-
gően egyaránt alkalmas felszíni és
mélyebb rétegű hámlasztásra; 
� enzimes bőrhámlasztást, mely-
nek azonnali kémiai hatása az epi-
dermisz sejtjei közti kohéziót gyen-
gíti meg (közepes hatásfokú, de a bőr
által jól tolerálható eljárás);
� peptides (biológiai) hámlasztást,
amely a legújszerűbb eljárások közé
tartozik. A bevitt kémiai vegyületek
hamis sejtkötési információkat ge-
nerálnak, így gyengítik meg az epi-
dermisz sejtjeinek kohézióját. A bio-
lógiai peeling a bőr számára jól tole-
rálható, nincsenek mellékhatásai.

Ránc- és
pigmentfoltkezelés
Kétféle professzionális kezelést is
végezhetünk ezzel az új eljárással: 
� A közepes és mélyebb ráncok ke-
zelésére szolgáló eljárásban a fő ha-

tóanyag a glikolsav, a tejsav és a
mandulasav kombinációja, amely a
bőr több rétegében is kifejti hatását.
A mandulasav jelenléte hozzájárul a
faggyúmirigyek működésének sza-
bályozásához.
�A pigmentfoltok halványítására ki-
dolgozott kezelésben glikolsavak
kombinációját tartalmazó mély-
hámlasztó emulziót alkalmazunk
citrom- és fitinsavval, a bőr elszíne-
ződéseinek csökkentésére. Mérsékli
a felszíni pigmentfoltok láthatósá-
gát, egyenletes bőrtónust biztosít.
A kezelés már egy alkalom után is
bőrállapot-javulást eredményez, ez-
által bármely anti-aging kezelés első
lépése lehet.  Hosszan tartó, látvá-
nyos eredményhez azonban 4-6 al-
kalomból álló kúra és a DermaPeel
Pro otthoni ápolásra kifejlesztett ter-
mékeinek következetes használata
javasolt. 

A

RISZTICS MÁRTA
kozmetikus, nemzetközi tréner,
a Skeyndor Hungary/Risztics
Trade Kft. szakmai igazgatója.

Arctisztító és peeling gél 

Resurfacing Peel Cleansing Gel 5%-os
töménységű AHA savakkal (4,2 pH-
értékű glikol- és tejsavval és proteáz
enzimekkel tisztítja és megújítja a bőr
külső rétegét.

Bőrmegújító, hámlasztó nappali krém

A 8%-os töménységű  alfa-
hidroxisavakat és biomimetikus
peptideket tartalmazó Resurfacing Peel
Cream/emulsion stimulálja a sejtek
újratermelődését a felhámban, kisimítja
és világosítja az arcbőrt.

Éjszakai bőrmegújító koncentrátum 

A Concentrate 15% savakkal és biológiai
peptidekkel gondoskodik a bőr intenzív
bőrmegújításáról.

ARCTISZTÍTÁS

OTTHONI BŐRÁPOLÁS
BŐRMEGÚJÍTÁS
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3. Savas hámlasztás – A nagy töménységű alfa-hidroxisavakat
tartalmazó emulzió meggyengíti a dermiszben található sejtek kémiai
kötéseit. Serkenti a hámszövet megújulását, kisimítja a ráncokat.
A hatóidő alatt ecsetmasszázzsal tudjuk enyhíteni az esetlegesen
jelentkező csípő érzetet.
→  Ránctalanító kezelésben a főbb hatóanyagok:
      glikolsav 25%, tejsav 15%, mandulasav 10% (3,3 pH-érték).
→ Halványító kezelésben a főbb hatóanyagok:
      glikolsav 35%, citromsav 10%, fitinsav 5% (3,3 pH-érték).

3
4. Enzimes hámlasztás – Az enzimes peeling során feloldódnak az
elhalt hámsejtek a bőr szarurétegében. Csökkenti a bőr legkülső
rétegének, a felhámnak a vastagságát.
Főbb hatóanyagok: proteáz és lizozim enzimek.

4

5. Peptides, azaz a legújabb generációs biológiai peeling –
A biomimetikus peptideket tartalmazó tömény oldat az epidermisz
legbelsőbb rétegében gyengíti meg a sejtkohéziót. Stimulálja a bőr
mélyebb rétegeiben az új sejtek termelődését.
Főbb hatóanyagok: liposzómákba zárt, biomimetikus DSG peptidek.

5
6. Hámlasztás utáni közömbösítő, bőrnyugtató maszk – Leállítja az
enzimek működését, semlegesíti az AHA-savak hatását. Visszaállítja a
normál pH-értéket, felfrissíti és kisimítja a bőrt.
Főbb hatóanyagok: lúgos emulzió (8,0 pH-érték), hidrolizált növényi
keratin.

6

1. Mikrodermabrázió jellegű bőrcsiszolás ultrahang segítségével –
A mikrodermabráziós zselé a külső szaruréteg elhalt hámsejtjeinek
eltávolítására szolgál, mechanikai peeling útján. Megtisztítja és
előkészíti a bőrt a további peeling hatóanyagok mélyebbre juttatásához,
azok jobb felszívódása érdekében. A szemcsés gélhez adagoljunk több
vizet, majd az igazán látványos eredményhez alkalmazzunk hydro-
abráziós készüléket!
Főbb hatóanyagok: gyémánt mikrorészecskék.

1
2. Spray formátumú pre-peeling folyadék – Gyengén savas oldat, amely
előkészíti a bőrt az AHA-savas peeling-kezelésekhez.  Az aktív sav
hatóanyaga komfortérzetet biztosít a bőr számára a további erősebb
savas hámlasztás időtartama alatt. Csökkenti az irritációt és a csípő
érzést, ezért törekedjünk arra, hogy az érzékeny bőrfelületeket alaposan
bepermetezzük. 
Főbb hatóanyagok: 4-t Butylcyclohexanol (TRPV antagonist),
(4,2 pH-érték).

2

A KEZELÉS MENETE



SMINKTETOVÁLÁSI újdonságok: 
� RAINBOWEYES – tökéletes formájú, finoman, tartósan sminkelt hatású szemek, minimális irritációval.

� BRILLIANTLIPS – még soha nem volt ennyire plasztikus, ennyire természetesnek tűnő nagyítás PMU-val,
rafinált színhatással – telt és tartós árnyalatok, fotogén ajkak a sminktetoválás után, akár trükkök nélkül is.

� LIFELIKE MANUALBROWS RICHBROWS – új szemlélettel közelíti meg a szemöldök kialakítását. 

Válaszd exkluzív VIP oktatásainkat, hatékonyan, célirányosan, MODULRENDSZERBEN,
egymásra építkezve. Képzéseinkre 1-3 főt várunk!

Építkezz erős alapokra! Válaszd 2+88 napos STARTKÉPZÉSEINKET Dupla Oklevéllel, és a jelen
sikerélménye a tanulásban, a jövő sikere a munkádban lesz. Start: 2019. 01. 14.

Sajátítsd el a legújabb nemzetközi trendeket VIP MASTERCLASS keretében,
2 saját modellel. 2019. 01. 21.

Képzési időpontok: www.madonna.hu/masterclass

Early Bird kedvezmény: –10% a 2018. 12. 31-ig lefoglalt jövő évi tréningekre.

LIFELIKE MANUALBROWS
Életszerű, egyszerre szabályos és tudatosan szabálytalan.
Microblading technikával, szálakkal, vagy szálak és
árnyékolás kombinációjával készül. A legtermészetesebb
módon a saját szemöldök köré épül, követi
a szemöldökszálak irányait. Egyszerre könnyed és dús,
a növekedési irányok elemzése után annak pontos követése
rekonstruálja a természetes szemöldököt. 
A sminktetováló művészi szabadsága, hogy ismerve
az összes karakteres trendi szemöldöktechnikát, azokat
a vendégeinkre alakítsuk. A művészi látásmódot és a kreatív
szabadság szemléletét érdemes elsajátítani. Manuális

technikával az epidermisz és a dermisz határán dolgozunk,
eközben szükséges az eltérő bőrvastagságra fókuszálnunk. 

MÁGIKUS ÁRNYÉKOK

http://madonna.hu/magyar-zsuzsa-sminktetovalas-kepzesek-kezdo-halado/
Érdeklődni e-mailben: magyarzsuzsa.madonna@gmail.com címen
vagy a +36703130313-as telefonszámon is lehetséges.

A jobb és a bal szemöldök sohasem egyforma.  A szőrszálak és a manuális
technikával épített szálak között a shading valódi kapcsot teremt, kompozíciót

és 3D rajzolatot alkot.

2019: FÓKUSZBAN A LEGTERMÉSZETESEBB
SZEMÖLDÖK, A „MANUALDESIGN”
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TÁPLÁLÓ AJÁNDÉK
A BŐRNEK

LASSÍTSUK A BŐR ÖREGEDÉSI FOLYAMATAIT! Az anti-aging arc- és dekoltázskezelésekre nagy
kereslet van már 35 éves kor felett, hiszen az életkorunkhoz képest fiatalosabb bőrállapotra vágyunk

mindannyian. Az urbanizációs ártalmak, a stresszhatások ellenében idejekorán érdemes
megkezdeni bőrünk védelmét és táplálását.

dermatológiailag tesztel-
ten biztonságosan alkal-
mazható kezelőanyagok-
kal a salaktalanítást köve-

tően az alábbi kezelésben komplex
mélyhidratálást és bőrtáplálást
végzünk, víz- és zsíroldékony ható-
anyagokkal.
Zsír- és vízoldékony antioxidánsok
és a bőr természetes védekezőképes-
ségét támogató összetevők, növényi
hatóanyagok bevitele felgyorsíthatja
a tónusosan feszesebb bőr kialakulá-
sát és megőrzését. A bőr szabad-
gyök-lekötő mechanizmusának tá-
mogatásával a bőr természetes vé-
dekezőképességét is segítjük. Bőr-
tápláló, vitalizáló hatásukról ismert
gyógynövénykivonatokkal segítjük
a bőrregenerációs folyamatokat.
A kezelés során olyan hatóanyago-

kat alkalmazunk, amelyek jól ismer-
tek a kollagén és elasztin bioszinté-
zisét elősegítő, valamint a képződött
polipeptideket az oxidatív (környe-
zeti és endogén) stresszhatásokkal
szembeni támogató tulajdonságaik-
ról.
A kezelés szépítő eredményének
még egy hét múlva is örülhet a ven-

dégünk. Különösen célszerű a keze-
lés otthoni folytatásához bőrápoló
termékeket eladni az érett bőrű ven-
dégek részére, hiszen értékes, tiszta
biokozmetikumokkal táplálva a bőrt
sokkal látványosabban, szebb bőrér-
zetet tapasztalhat meg nap mint
nap.

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

SEBŐK ANDREA 
kozmetikusmester

Az EVERYOUNG PROFESSIONAL
BDIH/IONC által COSMOS STANDARD
szerint tanúsított termékek. A luxus
antiageing biokozmetikai
arckezeléshez használt termékcsalád
a BIOLA Biokozmetikai Kft.-nek
kizárólag a szállodák beauty
részlegei és a kozmetikai szalonok
részére fejlesztett és értékesített,
különlegesen magas igényeket
kielégítő, minden bőrtípusra egyedi
kezelést biztosító dermatológiailag
tesztelt termékekből áll. 
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1. Letisztítás: EVP001 Erica sminklemosó
arctej segítségével tisztítjuk le vattakorong,
majd nedves, langyos-vizes kompresszkendő
alkalmazásával. A csarab-, szúrós csodabo-
gyó-, bíbor kasvirág-, körömvirág-, grapefru-
it-kivonat és a coco-glükozid segíti az érzé-
keny bőr alapos letisztítását.

1
2. Peeling: Az EVP004 Málna peeling a málna
gyümölcsvíz, cellulózőrlemény, glükozidos
tenzid, E-vitamin, tejsav, édesgyökér- és kö-
römvirág-kivonat, illetve szezámolaj és a
borsmenta illóolajok által elősegíti az elöre-
gedett felső bőrhámsejtsor eltávolítását a 3-5
percnyi körkörös mozdulatokkal történő polí-
rozás során.

2

3. A pH-érték helyreállítása: Az EVP068 Va-
nilliavirág hidratáló splash-sel megnedvesí-
tett vattakoronggal áttöröljük a peelingezett
bőrfelületet.Grapefruit-, kamilla-, édesgyö-
kér-, vanilliakivonat, Aloe L. W. segíti a bőr-
semleges pH-érték helyreállítását.

3

A KEZELÉS MENETE
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4. Salaktalanítás: Az EVP007 Borsmenta cle-
ansing maszkot közepesen vastag rétegben
felvisszük a bőrfelületre, majd 15-20 perc ha-
tóidő után megnedvesítjük és bő vízzel lemos-
suk. A csalán-, grapefruit-, lenmag-, csarab-,
szappanfűkivonat és a borsmenta illóolaja
elősegíti a bőr salakanyag-kiválasztását.

4

7. Hidratáló/tápláló maszk: Bőrtápláló ható-
anyagokban rendkívül gazdag az EVP061 Ar-
gan & Chia krémpakolás, a pórsáfrány-, avo-
kádó-, castor-, jojoba- és argán-olaj, a shea-
vaj, a mangó gyümölcsvíz, a centella-, chia-,
rozmaring-, homoktövis- és aranyvesszőfű-
kivonat, valamint a mandulatej hidrolizátum
elősegíti a tartósabban és fiatalosan üde, kisi-
múltabb bőr kialakulását. A téli időszakban
thermo- vagy Vénusz-maszkot is alkalmazha-
tunk fölé, nyáron pedig splash segítségével
célszerű nedvesíteni, majd jáde görgőkkel be-
vasalni.

7

10. Kezelést záró krém: Az EVP018 Baobab &
Acerola arcbalzsam a meggy-, acerola-, bíbor
kasvirág-, édesgyökér-, chia mag-, Peuceda-
num-kivonat, citrom FR. W, borsmenta illó-
olaj, E-vitamin, mandulaolaj, Aloe L. W. által
támogatja a hidratáltan tónusos bőrállapot ki-
alakulását – vékony rétegben vigyük fel az arc
és a dekoltázs bőrfelületére.

10

8. Szemkörnyékápolás: Búcsút inthet az idő
múlását jelző kisebb barázdáknak! Az EVP025
Ginseng & Ruscus Timeless szemkörnyék-
ápoló magas Na-hyaluronát- és hyaluronsav-
tartalma, továbbá a homoktövis-, szúrós cso-
dabogyó-, alpesi csukóka-, chia mag-, rozma-
ring-, ginseng-, édesgyökér-kivonat, valamint
a pórsáfrány-, argán-, mandula-, jojoba-olaj
és a mangó gyümölcsvíz által bőrfeszesítő és
tonizáló hatóanyagokban gazdag.  A közepe-
sen vastag rétegben felvitt szemkörnyékápoló
fölé az EVP068 Vaníliavirág hidratáló splash-
sel történő borogatás varázslatos szépülést
hozhat a szemkörnyéken. 

8
9. A krémpakolás hatóideje alatt kéz-
masszázzsal kényeztethetjük a vendégün-
ket: Az EVP010 Bio Chia & Jojoba bőrtápláló
masszázsolaj argán-, homoktövis-, baobab-,
szezám-, jojoba-, chia-, avokádó- és pórsáf-
rányolaj, valamint calendula-kivonat, E-vita-
min segítségével, az EVP067 Baboab & Cen-
tella rejuvenáló kézápoló pedig a gránátalma-,
Castor-, szezám-, baobab-, jojoba-, homok-
tövis magolajok; továbbá calendula-, chia-,
acerola-, édesgyökér- és centella-kivonat se-
gít a bársonyosan selymes, feszesebb bőr ki-
alakulásában. 

9

6. Hidratálás, relaxáló masszázs: Az érett bőr
masszázsához 6-8 ml masszázskrémet vi-
szünk fel, majd 1-2 ml masszázsolajat adago-
lunk rá. Az EVP009 Ginseng Age Control
masszázskrém értékes bőrtápláló olajokban
gazdag: szezám- és castor-olaj, shea- és ka-
kaóvaj, E-vitamin, vitalizáló ginseng-, köröm-
virág-, rozmaringkivonat.  Az EVP063 Bio Chia
& Argán bőrtápláló arcolajban lévő spanyol
zsálya magolaja, a pórsáfrány- és az argán
olajok anti-aging hatóanyagaikról ismertek,
emellett az antioxidánsokban gazdag rozma-
ring- és körömvirág-kivonat, valamint az E-vi-
tamin segíti a regenerációs folyamatokat, míg
az EVP068 Vaníliavirág splash a hidratációról
gondoskodik az anti-aging masszázs során.

6
5. Tápláló koncentrátum: Az EVP012 Scutellá-
ria szépítő szérum rendkívül gazdag bőrtáp-
láló hatóanyagokban: az alpesi csukóka-, ka-
milla-, szúrós csodabogyó-, meggy-, medve-
szőlő levél-, édesgyökér-, spanyol zsálya-,
rozmaringkivonat, mandula- és pórsáfrány
olaj-, Na-hyaluronát, hyaluronsav és az E-vi-
tamin hatékonyan támogatja a bőrregeneráci-
ót és a kisimultabb bőrállapot kialakulását.
A bőr állapotától függően 1-2 ml-nyi mennyi-
séget felviszünk a szérumból a problémás te-
rületre, ami hordozógéllel ultrahangozható.

5
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Regeneráló és
RÁNCTALANÍTÓ kezelési terv
ÖREGEDÉSGÁTLÓ KEZELÉSI PROGRAM TERVEZÉSE – Szerencsére az élet egyre több területén

elfogadottá válik, hogy nem vagyunk egyformák, ezért a kozmetikai kezelési programok is
akkor lesznek sikeresek, ha egyénre szabhatóak. 

Skeyndor professzionális
kezeléseinek fókuszában
az öregedésgátlás, illetve
a bőr öregedési tüneteinek

korrigálása áll. Az egyes kezelések fő
hatóanyagai más és más hatásme-
chanizmussal veszik célba a tünete-
ket, illetve támogatják a bőr egészsé-
ges funkcióinak megtartását. Szak-
embereink tapasztalata szerint lát-
ványos eredmény érhető el, ha a
kezelésekből egy kúraprogramot ál-
lítunk össze. A különböző, az adott
vendég igénye szerint kombinált

kezelések a bőr minden tünetére és
ápolási szükségleteire összetett
megoldást tudnak nyújtani. 
Nézzük, hogy hogyan érdemes fel-
építeni egy általános, öregedést
késleltető, regeneráló és ránctalaní-
tó programot!
Minden sikeres anti-aging kúra alfá-
ja és ómegája a megfelelő bőrmeg-
újulási ciklus. A Skeyndor DermaPe-
el Pro professzionális, több lépcsős
hámlasztó kezelése általában 4-6
alkalom után optimalizálja az el-
halt hámsejtek leválási ritmusát, az

új sejtek termelődését a bazális ré-
tegben és a ceramid összetételét.
A DermaPeel Pro már önmagában is
eredményes ránctalanító és bőrmeg-
újító kezelés. Az egyes alkalmak kö-
zött 10–14 napnak kell eltelnie.
A Skeyndor szalonkezelései orvosi
tisztaságú és parabénmentes készít-
ményeket alkalmaznak, így akár
manuálisan, akár elektroporációval
is bejuttathatók. 
Két hámlasztás között, az adott bőr-
probléma szerint a következő keze-
lésekben gondolkodhatunk.
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� Power C+
Extra magas, 35% antioxidáns tartal-
mú, halványító, bőrtónus-kiegyenlí-
tő szalonkezelés, jádeköves Gua Sha
masszázssal. 
� Power Hyaluronic (arc-/szemkon-
túr és szempilla-regeneráló kezelés)
Kis és nagy molekulatömegű hyalu-
ronsavat és egy akvaporin aktivátort
alkalmazó szalonkezelés, melyet
szelenit pálcákkal végzett pihentető
masszázs koronáz meg.  A szemkon-
túrkezelésnél orvosi fém masszíro-
zóval végzünk ödémát csökkentő
nyirokmasszázst az arcon és a szem
körül.
� Power Retinol
A retinol és bakuchiol együttes alkal-
mazása ebben a kezelésben mini-
málisra csökkenti az irritációt és a
szárító hatást. Eredményes nem-
csak az öregedés lassításában, de az
akné és a pigmentfoltok kezelésé-
ben is.  A kezelést különösen élveze-
tessé teszi az indiai Champi (arc-,
nyak- és fej) masszázs.
� Power Oxigen
A környezetszennyezés okozta gyul-
ladás csökkentésére, a bőröregedés
kivédésére, a bőr méregtelenítő
funkcióinak és a sejtek oxigénfelve-
vő képességének fokozására kidol-
gozott szalonkezelés. 
� Eternal
A prémium anti-aging kezelések
alapja. A bőr saját működését opti-
malizálja, helyreállítja védekezőké-
pességét. Fő hatóanyaga az alma

őssejt (kallussejt-kivonat) és a
jambu (Spilanthes acmella) kivonat.
� Corrective
Ennek az exkluzív kezelésnek a ha-
tékonysága két pilléren nyugszik.
A kezelés egy ránctalanító és egy
ráncfeltöltő fázisból áll, amelyet va-
lódi igazgyöngyöt tartalmazó
maszk koronáz meg.
Hároméves kutatómunka, több mint
25-féle összetevő tesztelése és 200-
féle hatóanyag-kombináció meg-
vizsgálása után a Skeyndor laborató-
riuma megalkotta a Corrective ter-
mékcsaládot, amely valós és haté-
kony alternatívája a plasztikai
feltöltőkezeléseknek.
A Corrective hatóanyagai ellazítják a
mimikai izmokat, feltöltik akár a
mélyebb ráncokat is, fokozzák a sej-
tek újraépülését, ezáltal megfiatalít-
ják az arcbőrt. Fő hatóanyagai:  jam-
bu (Spilanthes acmella) kivonat és
egy peptidkomplex. 
� Global Lift [ProGEN-in]®

A ProGEN-in® egy tudományos áttö-
rést jelentő, a Skeyndor által kifej-
lesztett innovatív technológia,
amely átfogó bőrfiatalító hatásme-
chanizmuson alapszik. Visszaállítja
a bőr feszességét, különösen az áll
vonal körüli területen csökkenti az
áll alatti zsírszövet vastagságát. Ha-
tékonyságát klinikai tesztek bizo-
nyítják. 
Három értékes hatóanyag sziner-
giájával a sejtek öregedését jelző fe-
hérjét, a progerint célozza meg,

mely fe-
hérjének a
koncentrá-
ciója a sejt-
magban hatá-
rozza meg a
sejt biológiai ko-
rát:
1. Peptid, amely egy en-
zim inhibitor, tehát gá-
tolja a kollagén és az elasz-
tin lebomlását. Ez a hatóanyag
2012-ben elnyerte az In-Cosmetics
Innovation Zone Best Ingredient Dí-
jat.
2. Menyanthes trifoliata (vidrafű)
egy újgenerációs antioxidáns, amely
a bőr megfelelő kollagénszintézisé-
hez elengedhetetlen.
3. α-glükan, feketebors (Piper nig-
rum) komplex poliszacharidjai a bőr
mélyebb rétegeiben a retikuláris ros-
tok szintjén fejtik ki támasztó hatá-
sukat azáltal, hogy erősítik a rostok
térhálós szerkezetét.
A látványos bőrfeszesítő hatást tá-
mogatja a Japán kobido által inspi-
rált masszázstechnika. 

Ha vendégünket elsősorban a ráncok
megjelenése zavarja
01. Dermapeel Timeless Sequental

System
02. Power Retinol
03. Dermapeel
04. Power Hyaluronic
05. Dermapeel
06. Eternal
07. Dermapeel
08. Corrective
09. Dermapeel
10. Corrective

Pigmentfoltok esetén

1. Dermapeel Brightening Peel 
2. Power C+
3. Dermapeel
4. Power Retinol
5. Derampeel
6. Power C+
7. Dermapeel
8. Power Retinol
9. Dermapeel
10. MesoBright mezoterápiás kezelés

Tónusát vesztett bőr esetén

01. Dermapeel Timeless
02. Power Hyaluronic
03. Dermapeel
04. Power Retinol
05. Dermapeel
06. Eternal
07. Dermapeel
08. Global Lift
09. Dermapeel
10. Global Lift

PROBLÉMAORIENTÁLT KEZELÉSI JAVASLAT

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

SZEMHÉJLIFTING? TERMÉSZETESEN! Napjainkban sokan fordulnak kétségbeesésükben
plasztikai sebészhez, hogy szemhéjplasztikát végeztessenek, mert azt hiszik, csak a felesleges,

megereszkedett bőr kivágásával tudnak tartós és látványos eredményt elérni. Sok esetben
ugyanakkor műtét nélkül is jelentősen javítható a szemkörnyék bőrének állapota. 

szemkörnyéken lévő bőr
rendkívül vékony és kevés
kötőszöveti rostot tartal-
maz. Emellett sokaknál a

szemkörnyék keringése sem megfe-
lelő, hosszú távon ez is hozzájárul-
hat a bőr elvékonyodásához, ezáltal
a megereszkedéséhez. 
Ezért olyan fontos, hogy mi, kozme-
tikusok az ilyen szemkörnyék-
problémákra alternatív megoldást
biztosítsunk vendégeinknek.
Mit is jelent ez pontosan?

Kollagénindukciós terápia
A már megnyúlt kollagénrostokat
kollagénindukciós terápiával újra
tudjuk stimulálni, amelynek kö-
szönhetően a bőr feszesebb és ru-
galmasabb lesz. 
A kezelés során a megnyúlt bőr tér-
fogata csökken, így amikor a vendég
kinyitja a szemét, tapasztalni fogja,
hogy a szemhéjbőre 1-1,5 mm-rel
visszahúzódott. 
Fontos megértetnünk a vendégek-
kel, hogy van olyan alternatívája a
szemhéjplasztikának, ami teljesen
természetes és biztonságos. 

Az eljárás során nemcsak a felső
szemhéjat tudjuk feszesíteni, ha-
nem a HV MAGIQSKIN bioenergiájá-
val fokozni tudjuk a szemkörnyék
körüli mikrocirkulációt is. Ezzel
megelőzhető a megnyúláshoz veze-
tő ödéma kialakulása is, de termé-
szetesen ez egy lassúbb folyamat. 
A Harangvölgyi Kollagénindukciós
Terápiát mindig kúrában javasoljuk,
6 alkalommal, 2 hetente ismételve.
A Harangvölgyi szalonokban hasz-
nált speciális mozdulatsor lehetővé
teszi, hogy fájdalom- és kockázat-
mentesen kezeljük az alsó és felső
szemhéjat. 

A 6 alkalom eredményeként az álta-
lános tapasztalat az, hogy 1-1,5 mm-t
emelkedik a vendégek szemhéja, te-
kintetük újra nyitott, fiatalos lesz.
A Harangvölgyi Kollagénindukciós
Kúrát évente kétszer ajánljuk elvé-
gezni, ezzel hosszú távon akár 10-15
évvel is kitolódhat a szemhéjplaszti-
ka ideje. A tökéletes eredmény eléré-
se érdekében vendégeinknek ottho-
ni használatra a HV MAGIQSKIN
Home-ot ajánljuk, amit a vendég ha-
zavisz, és egy speciális Harangvölgyi
lifting mozdulatsorral az otthoná-
ban fenn tudja tartani a szalonban
elért eredményt. 
A kezelés után a vendégek ar-
ca azonnal „utcaképes”, ami a
HV MAGIQSKIN nyugtató hatásának
köszönhető, emellett a bőr regenerá-
ciója háromszor gyorsabb, mint más
tűs kezeléseknél. 
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68 éves hölgy, teljes kúra

ELŐTTE UTÁNA

38 éves úr, teljes kúra

ELŐTTE UTÁNA
HARANGVÖLGYI ANNA
kozmetikusmester, anti-aging
specialista. A Harangvölgyi
márka alapítója. A biológiai
bőrfiatalítás elkötelezett híve.
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3. Fájdalomcsillapítás: 
Az arcon lévő akupresszúrás pontokat stimuláljuk, hogy az arcon lévő
érzőidegek ingerlékenységét tompítsuk – a HV Kollagénindukciós
Kezelés így fájdalommentessé válik. 

3
4. Kollagénindukció: 
A HV Kollagénindukciós Terápia során az alsó szemhéjon 0,5 mm-es
tűhosszal dolgozunk, míg a felső szemhéjon 0,25 mm-es tűhosszt hasz-
nálunk. A kezelés alatt az idegkilépési pontokat ujjaink segítségével sti-
muláljuk. 
A kezelést óvatosan végezzük, oda-vissza mozdulatokkal, szarkalábak-
nál körkörös mozdulatokat is használhatunk. A kezelés hatékonyságát
mezoterápiás hatóanyagokkal fokozzuk. 

4

5. Bőrnyugtatás:
A kollagénindukció után a következő lépés a bőr megnyugtatása. Ehhez
HV HydroCare Serum-ot eloszlatunk a bőrön, majd a HV MAGIQSKIN-
nel egy  speciális nyugtató mozdulatsort végzünk. A bioenergiának kö-
szönhetően a regenerációs folyamatok felgyorsulnak, a bőr látványo-
san megnyugszik. 

5
6. Harangvölgyi Pakolás:
A nyugtató mozdulatsor után kikeverjük a Harangvölgyi Pakolást,
mely 2/3 rész HV SunCare Day Cream-et és 1/3 rész HV HydroCare
Serum-ot tartalmaz.
A Serum hűsítő és a Suncare-ben lévő TiO2 és ZnO2 hámregeneráló ha-
tásának köszönhetően a bőr nagyon hamar megnyugszik. A 15 perces
hatóidő letelte után a pakolást kiskendő segítségével letöröljük, majd a
bőrt fertőtlenítjük, és ápoló krémmel átkenjük. Fokozottan figyelünk a
fényvédelemre.

6

1. Letörlés:
Az arc letisztításához HV HydroCare Cleanser-t alkalmazunk. Először
masszírozó mozdulatokkal letöröljük a dekoltázst, ezt követően ellazít-
juk a nyak és a váll izmait, majd finoman megtisztítjuk az arcot is.
A mozdulatsort oxigenizációval zárjuk. 

1
2. Bőr előkészítése:
A letisztított bőrre felkenjük az előkészítő krémet, majd a HV
MAGIQSKIN-nel elvégezzük a fájdalomcsillapítást.

2

A KEZELÉS MENETE
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BŐRSZÉPÍTŐ
ásványi anyagok

AZ EGÉSZSÉGES BŐR PARÁNYI ŐRZŐI – A gyógynövények, zöldségek, gyümölcsök, tengeri algák
gazdag ásványianyag-források. A bőrön alkalmazva akár belsőleg, akár külsőleg tápláló, nyugtató,

gyógyító és fiatalító hatásúak az egész szervezetünk számára. 

holisztikus bőrápolás tük-
rében az ásványi anyagok
létfontosságúak, hiszen a
sejtjeink nem képesek ás-

ványi anyagok nélkül élni.  

Az ásványi anyagok hatásai
Az ásványi anyagok gyulladáscsök-
kentő és gyógyító tulajdonságairól
szóló tudományos és orvosi vizsgá-
latok azt mutatják, hogy a helyileg
alkalmazott ásványi anyagok meg-
felelő egyensúlya hosszú távon ja-
vítja a bőr megjelenését, mert szá-
mos fontos szerepet játszanak, a sej-

tek egészséges működésében és az
optimális bőrmegújító folyamatok-
ban. Az ásványi anyagok:
� Energetizálják a bőrt. Az olyan ás-
ványi anyagok, mint a kalcium, a réz,
a magnézium, a kálium vagy a cink,
a bőr sejtjeivel kommunikálnak a
bőr természetes funkcióinak szabá-
lyozása terén. Segítenek átadni a
tápanyagokat a sejtmembránokon
keresztül, és a sérült fehérjékből
összegyűjtik az aminosavakat, ame-
lyeket újrahasznosítanak a bőr alap-
vető fehérjéihez. Ezáltal erősítve pél-
dául a kollagén és az elasztin terme-

lődését. Ennek eredményeképpen az
öregedő bőr rugalmasabbá válik.
�Gyulladásgátló, sebgyógyító hatá-
súak. A gyógyulás egyik lényeges
eleme a gyulladás csökkentése.
A  magnézium, a mangán, a szelén, a
kén és a cink enyhíti a bőrirritációt
és csökkenti a bőrpírt, a duzzana-
tot. Ezek az anyagok védelmet nyújt-
hatnak   a pattanások, az ekcéma és
a pikkelysömör ellen. 
� Szabadgyök elleni harc aktív ele-
mei. A létfontosságú szelén kiemel-
kedő antioxidáns hatású, erősíti és
védi a bőrt a szabadgyökök kialaku-
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lásától.   Az antioxidánsok ellensú-
lyozzák a szervezetünket érő foko-
zott külső-belső szabadgyökterhe-
lést. A segítségükkel késleltetni tud-
juk a bőr öregedési folyamatait –
ezért is az „anti-pollution” termékek
fő összetevőinek számítanak.
� A pH-egyensúly fenntartása. Az
ásványi anyagok segítik a tápanya-
gok szállítását a sejtekbe, megaka-
dályozzák, hogy a bőr túl savas vagy
lúgos legyen. A réz, a magnézium, a
mangán, a szelén és a cink olyan ás-
ványi anyagok, amelyek fenntartják
a bőr ideális pH-egyensúlyát. Meg-
szabadítják a toxinoktól a sejteket,
miközben megvédik a bőrt a kiszára-
dástól. Az optimális pH-érték fenn-
tartásával természetes úton védik a
bőrt a külső irritatív hatásoktól. 
� Támogatják a bőr mikrokeringé-
sét és hidratációját. A kalcium, a
magnézium, a kálium és a nátrium
vízmegkötőként működnek, ame-
lyek megakadályozzák a transzepi-
dermális vízveszteséget. Fenntartják
a megfelelő hidratációt, ezzel meg-
akadályozva a nem kívánt szaru-
rendellenességek kialakulását. 

Ásványok a növényekben
A növényi kivonatok ásványi anya-
gai vízben oldódnak, és a bőrünkbe
jól felszívódva hatékonyabbá teszik
a kezeléseinket. Ezeknek a növé-
nyeknek és növényi kivonatoknak
az ásványi összetevőiből számos
előnyt kamatoztathatunk:
� Mezei zsurló (Si, K, Ca) – A szilíci-
um a kötőszövet felépítésében ját-
szik fontos szerepet. Döntő jelentő-
ségű a sejtjeink tápanyagellátása
szempontjából, a sejtfal fő alkotóele-
me. A szervezet szinte összes funk-
cióját javítja, a sejtjeink anyagcseré-
jét optimalizálja azáltal, hogy újjáé-
píti a sejtmembránt és rendbe rakja
a szöveteket, a csontoktól kezdve az
ereken át, egészen a kötőszövetig.
� Sárgarépa (Na, K, Ca, Mg, Fe, P, Zn)
– A nyári bőrápolás szerves része, a
szép és egészséges barna bőrszín el-
éréséhez nélkülözhetetlen.

� Sütőtök (Ca, P, Fe, Cu, Zn, Mn) – Ter-
mészetes kollagénterápiának is  ne-
vezik, hidratálja, javítja és védi a
bőrt. A cink fontos szerepet játszik a
sejtmembrán integritásának fenn-
tartásában. Cink nélkül a membrán
sérülékennyé és a káros hatásokkal
szemben kevésbé ellenállóvá válik,
amely a sejt életképességének nagy-
mértékű csökkenését vonja maga
után. Szabályozza a hormonok szin-
tézisének folyamatát, így közvetett
úton befolyásolja a hormonrendszer
megfelelő működését is.
� Csicsóka (K, Mg, Ca, Fe, P) – A kín-
zóan száraz bőrök jótevője. A foszfor
az emberi szervezetben nagy meny-
nyiségben található. Szükséges a
csontok, fogak felépüléséhez, az
idegrendszer működéséhez, a fehér-
je-, szénhidrát-, zsíranyagcseréhez,
a fehérjeszintézishez és az enzimek
működéséhez.
� Fekete ribizli (K, Mg, Fe) – Kiemel-
kedő antioxidáns hatása védi a bőrt
a szabadgyökök kialakulásától.
A magnézium az idegrendszer mű-
ködéséhez fontos. Létfontosságú
elem, minden sejtben megtalálható.
Több enzim katalizátora, az érfalak
áteresztőképességét javítja.
� Spenót (Fe, Mg, K, Ca) – Kiemelke-
dő vastartalma miatt a sápadt, laza
kötőszövetű bőrök erősítője.  A vas
olyan alapvető funkciókban vesz
részt a szervezetben, mint az oxi-
gén- és széndioxid-szállítás, az
elektrontovábbítás, a hemoglobin-
és a mioglobin-szintézis, a szállító és
tároló fehérjék képzése, valamint az
enzimek működése.
� Borsmenta (Cn, K, Mg, Ca, Mn, Cu)
– Gyulladásgátló, antibakteriális és
antioxidáns hatással rendelkezik az
olajos, pattanásos bőrre.
� Zöld tea (K, Ca, Mn, P) – Antioxi-
dáns tulajdonságokat biztosít a ká-
ros környezeti hatások ellen.
� Aloe (Ca, Mg, Zn, Cr, Se, K, Mn, Cu)
– Enyhíti a bőrirritációt és serkenti a
bőrsejtek növekedését. 
� Édesgyökér (Ca, K, Mg, Na, Fe, P,
Zn) – Csökkenti a gyulladást és a vö-

rösödést, miközben a tirozináz akti-
vitását gátolja.
� A fekete nadálytő (Ca, K, SiO2, Fe) –
Gyulladáscsökkentő, sejtproliferá-
ló és sebgyógyító tulajdonságokkal
rendelkezik.

Az algák ásványkincse
A tengervíznek széles spektrumú az
ásványianyag-tartalma, mint példá-
ul: nátrium, magnézium, kén, kalci-
um, kálium, réz, vas, cink, mangán
és szelén. Számtalan fajta alga, hí-
nár és mikroalga hidratáló és tápláló
ásványi anyagokkal rendelkezik.
A bőrápoláshoz használt tengeri nö-
vényi kivonatok közé tartoznak a vö-
rös algák (Porphyra yezoensis,
Chondrus crispus, Corallina officina-
lis, astaxantin) a barna algák (Mac-
rocystis pyrifera, Laminaria digitata,
Fucus vesculosus), a zöld algák (Ulva
lactuca, Undaria pinnatifida, Entero-
morpha compressa) és a zöld mikro-
algák (spirulina). Használatukkal
többek között a legmakacsabb rosa-
ceás bőröket is megszelidíthetjük.

Vendégeink körültekintő
tájékoztatása
A szalonkezeléseink során és az ott-
honi bőrápolásra javasolt termékek
ajánlásánál fontos ezeknek a pará-
nyi jótevőknek a bőrre gyakorolt ál-
dásos hatását szem előtt tartanunk,
és ezt az információt a vendégeink
számára átadni. Emlékeztessük
őket, hogy ne csak külsőleg, hanem
belsőleg is figyeljenek az étrendjük
kialakításánál az értékes ásványi
anyagok megfelelő pótlására. Hiszen
a szép, ragyogó bőr az egészségünk
tükre.

SZANYI ÁGOTA
Kozmetikusmester, az Ilcsi
Szépítő Füvek Kft. szakmai
vezetője.
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BABOR SPA SHAPING/VITAMIN ACE BODY CREAM
A Babor testápolója egy gazdag anti-aging krém, amely az
egyedülálló barkócaberkenye őssejt kivonatával simává és
rugalmassá varázsolja a bőrt. Az A-, C- és E-vitamin megvédi

a bőrt a korai öregedéssel szemben,
és elősegíti a bőr regenerálódását.
Emellett a növényi alapú Shaping
Complex javítja a bőr rugalmasságát.
www.kalcsu.hu
Kiszerelés: 200 ml
Bruttó lakossági ár: 16 050 Ft

ILCSI ZSURLÓS SPENÓTOS ZÖLD RADÍR
A zsurlónak kiemelkedő a  szilíciumtartalma, amely
a kötőszövet felépítésében játszik fontos szerepet. Döntő
jelentőségű sejtjeink tápanyagellátása szempontjából, minden
sejt létéhez nélkülözhetetlen, a sejtfal fő alkotóeleme.

A szervezet szinte összes funkcióját
javítja, mert a sejtjeink anyagcseréjét
optimalizálja azáltal, hogy újjáépíti
a sejtmembránt. BDIH-minősített
natúrkozmetikum.
www.ilcsi.com
Lakossági kiszerelés: 50 ml
Ajánlott bruttó lakossági ár: 3790 Ft

REVIDERM – TRIPLE C CURE  
Az extra magas C-vitamin-koncentrációjú Triple C Cure

beindítja a kollegénindukciót, ezáltal sugárzó színt
kölcsönöz a bőrnek és az ellensúlyozza a korai
öregedés jeleit. Az erőteljes C-vitamin-hatás
erősíti az arc kontúrjait és feszesíti a bőrt, még
a szem környékén is. Cinktartalma segíti a bőr
gyógyulási folyamatait.
www.reviderm.hu 
Kabinkiszerlés: 3 x 7 ml 
Bruttó kozmetikusi ár: 17 750 Ft

MARIA GALLAND N°96 INTENZÍV HIDRATÁLÓ
NAPPALI ÉS ÉJSZAKAI KRÉM
Ez a klasszikus krém egyszerűen és frissítően könnyű,
megfelelő minőségű hidratálást nyújt a kellemesen ápolt bőr
érzéséért. Könnyű textúrája gyorsan szívódik fel, ápoló és
hidratáló összetevői mellett, A- és E-vitamin-tartalmának

köszönhetően védelmet nyújt az idő
előtti öregedés ellen. Ajánlott
a dehidratált normál bőrtől
a kombinált bőrig.
www.kalcsu.hu 
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó lakossági ár: 22 350 Ft

Fókuszban 
a vitaminos bőrápolók
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ALISSA BEAUTÉ VITALITY MULTIVITAMINOS
RADIANCE ARCKRÉM
A teljesen naturális hidratálókrém üdévé varázsolja a bőrt, és

segít megőrizni a fiatalságát a koncentrált C-,
E- és PP-vitaminkoktéllal. A krém erőteljes
antioxidáns hatású az alfa-liponsav, goji bogyó
és grapefuit-kivonat tartalma miatt. A benne
lévő hyaluronsav, poliszacharidok és ceramidok
biztosítják a bőr megfelelő hidratáltságát. 
www.alissa.hu
Kiszerelés: 50 ml 
Bruttó lakossági ár: 14 000 Ft

ISABELLE LANCRAY VITAMINA
MULTIVITAMINKRÉM
Speciális E-, F- és A-vitaminkoktéllal, hyaluronsavval és
allantoinnal dúsított, gazdag regeneráló és ápoló krém.
Energiával látja el, vitalizálja, regenerálja és hidratálja a bőrt.
Az UV-védelem miatt nappali krémként ideális.  Rózsássá
varázsolja a bőrt, miközben természetes, gyümölcsös illata

elvarázsolja használóját.
www.baalbekwebshop.hu

Lakossági kiszerelés: 50 ml
Lakossági
bruttó ár: 13 580 Ft
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SIKERES KOZMETIKUSOK,
HATÉKONY KEZELÉSEK

Így foglalhatjuk össze röviden a Kozmetikai színpad elő-
adásainak és bemutatóinak témáit. A gazdag programkí-
nálatnak köszönhetően töretlen volt itt is az érdeklődés az
október 26-ai, péntek déli nyitástól kezdve, egészen a 27-ei
szombati zárásig, 17 óráig: bőrmegújítás újgenerációs

savakkal, Triple Brows technika, tökéletes ajakpigmentá-
lás, okoshatóanyagok, intim szőrtelenítés, IPL-kezelés,
ásványi vs. növényi olajok, hatóanyagtrendek, bőrhibák
és -elváltozások korrigálása, hogy csak néhányat említ-
sünk a két nap választékából.
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Kerekasztal-beszélgetés a pályakezdő fiatalokról – háziasszony: Gáspár Ágnes

Kerekasztal-beszélgetés az online lehetőségekről – háziasszony: Bányai Alexandra
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01. Juhász Klára - biológia- kémiatanár,
kozmetikusmester

02. PhD. Dr. habil Csóka Ildikó -
gyógyszertechnológus szakgyógyszerész

03. Méhn Tünde - Méhn Tünde PMU Art
International School

04. Lavotha Ildikó - High Care
Cosmetics Kft.

05. Kerekasztal-beszélgetés
06. Kelemen Brigitta - Long-Time-Liner és

Reviderm Hungary magyarországi
kizárólagos forgalmazója, oktatója

07. Bagóné Horváth Katalin - Stella Zrt.
oktatásvezető

08. Dr. Gyovai Viola - MTA kandidátusa, Biola
Biokozmetikai Kft.

09. Kerekasztal-beszélgetés
10. Gáspár Melinda - Nemzetközi PMU

mestertréner, BIOTEK Milánó
11. Gajdos Ferenc - Center Kft.

terméktanácsadó, nemzetközi tréner

Az alábbiakban néhány pillanatképet
láthattok a teljesség igénye nélkül.

Kerekasztal-beszélgetés a kozmetikus személyiségéről és ennek szerepéről,
a vendéggel való viszonyról, házirendről…– háziasszony: Juhászné Petren Galatea
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BEAUTY & CARE  NEWS 1 ADVENTI AMPULLA NAPTÁR
Babor • Az idén is gyönyörű ünnepi köntösbe öltöztek az
innovatív ampullák az Adventi Ampulla Naptár for-
májában. A sorszámozott ablakocskák mögött 24 db
szépségelixír rejtőzik, amelyek exkluzív bőrápolást
tesznek lehetővé. A szépségelixírek meghatározott sor-
rendben, minden nap egyre szebbé varázsolják az
arcbőrt, így a bőrápolási kúra végére, karácsonyra, a
legszebb formájában tündökölhet vendége. Az ampul-
lakezelés segítségével a szeretet ünnepének örömteli
várakozása egyben intenzív, kényeztető megújulássá
válik.
www.kalcsu.hu

2 LAPMASZK PROBLÉMÁS BŐRRE      
Biodroga MD • Az első orvoskozmetikai tisztaságú lap-
maszk problémás, aknés bőrre. A szalicilsav, BioEcolia,
cink-glükonát, allantoin, hamamelisz és Fucogel-tar-
talmú lapmaszk már első alkalommal higiénikusan,
hatékonyan és látványosan csökkenti a gyulladást.
Megelőzi az akne után kialakuló hegeket és pigment-
foltokat anélkül, hogy a bőrt szárítaná vagy
érzékenyítené. Minden korosztály számára ideális,
beilleszthető gépi vagy tisztító kezelésekbe, savas
kúrákba is. Nem tartalmaz parabént, ásványi olajat és
PEG-eket.
www.biodrogamd.hu

3 GYULLADÁSGÁTLÓ OLAJSZÉRUM       
Adrienne Feller • A Noacne egy nagy hatásfokú olaj-
szérum, amely intenzíven húzza le a gyulladást a
bőrben, és szabályozza a faggyúmirigyek működését,
továbbá javítja a bőr szerkezetét, hámosító és puhító
hatású. Megakadályozza a hegek kialakulását. Egy igazi
különlegesség, mert nemcsak a fizikai szinten gyógyítja
a bőrt, de a lélek szintjén is kiegyensúlyozó, harmo-
nizáló, relaxáló hatású. Kiválóan alkalmazható AHA-
vagy mélytisztító maszk és a tisztítás után, mint intenzív
hatóanyag. Pár cseppet könnyed mozdulatokkal
masszírozzunk be a bőrbe. Kúraszerű alkalmazása
még további javulást hozhat a bőrben. A szérum után
javasoljuk a Balzsamos szuhar maszk alkalmazását.
www.adriennefellerwebshop.hu

4 STÍLUS ÉS DIVAT
A SZÉPSÉGIPARBAN       

Dress Code by Alexandra Patkós • A Patkós Alexandra
által Magyarországon meghonosított Salondress még
új fogalom a szépségipar divatjában – Alexandra stílusa
nemcsak a sminktetoválás technikáiban és oktatási
módszerében legendás. A Dress Code by Alexandra
Patkós kollekció Salondress darabjai a luxus életérzést,
az alkotás szabadságát, a sikert és a szépséget
közvetítik a külvilág számára. Színben és anyagban
összeillő összeállításokat nyújtanak a szakem-
bereknek, a klasszikusan elegáns szabásvonalat képvi-
selve. Válogass kedvedre az örök érvényű alapdarabok
közül, és tiszteld meg vendégeidet tökéletes megje-
lenéseddel!
www.dresscodebyalexandra.hu;
www.facebook.com/dresscodebyalexandra
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Veszélyes anyagok

a KOZMETIKÁBAN
VESZÉLYES HULLADÉKOK ÉS AZOK KEZELÉSE A KOZMETIKÁBAN – A kozmetikus feladatköre
sokrétű, szerteágazó. A folyamatos változásokat, fejlődést szem előtt tartva nemcsak a konkrét

szakmai elemekre, hanem a perifériás, a higiéniai feltételek tökéletes megteremtésére
is ki kell hogy terjedjen a figyelme.

udjuk, nem elég empati-
kusnak lenni, a vendéggel
gondoskodóan törődni,
szakmailag folyamatosan

fejlődni, hanem tudatos üzleti terve-
zői, marketing szakemberi funkció-
kat is el kell látnia a szépségiparban
dolgozó szakembernek. Ahhoz,
hogy ezek a szerepkörök sikeresen
megvalósuljanak, az aktuális jog-
szabályi környezetet is ismerni kell. 
Különösen sok kérdést vet fel napja-
inkban a veszélyes hulladékok fogal-

ma és azok ártalmatlanításának for-
mája. 

Mi is az a veszélyes anyag?
Az az anyag vagy készítmény,
amelynek bármely összetevője, illet-
ve átalakulási terméke a különféle
módon meghatározott veszélyességi
jellemzők valamelyikével rendelke-
zik, és a veszélyes összetevő olyan
koncentrációban van jelen, hogy ez-
által az élővilágra, emberi életre/
egészségre vagy a környezet bár-

mely elemére veszélyt jelent, illetve
nem megfelelő tárolása és kezelése
esetén károsító hatást fejt ki.
Mindennek az alapja a tiszta, rende-
zett, esztétikus munkakörnyezet.
Ennek érdekében különböző tisztító
és fertőtlenítő szereket használ a
kozmetikus (biocid termékek). A la-
kosság részére kiszerelt, nem öm-
lesztett formában forgalomba ho-
zott veszélyes anyaghoz, illetve ve-
szélyes keverékhez a forgalmazó
mellékeli a biztonsági adatlapnak a
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rendeltetés szerinti használattal
összefüggő adatainak felhasználá-
sával elkészített, magyar nyelvű
használati utasítását. Ezeket higított
formában kell használni, így mente-
sül a szépségipari szolgáltató a hul-
ladéknapló vezetése alól.
A veszélyes anyagok, illetve a veszé-
lyes keverékek felett rendelkezési jo-
gosultsággal bíró személy, valamint
az, akinek munka-, illetve feladatkö-
rébe tartozik ezen anyagok, illetve
keverékek megfelelő őrizete, gon-
doskodik arról, hogy azok a megszer-
zésükre jogosulatlan vagy biztonsá-
gos alkalmazásukra nem képes sze-
mélyek birtokába ne kerüljenek. Ma-
gyarul, a veszélyes anyagokat el kell
különíteni, zárható szekrényben
kell tárolni, és csak az arra jogosult
személy (aki munkavédelmi, bal-
esetvédelmi oktatásban részesült)
használhatja rendeltetésének meg-
felelően.
Nagyon fontos, hogy a veszélyes
anyagot, illetve a veszélyes keveré-
ket az eredeti csomagolóeszközből
tárolás, illetve továbbadás, forgal-
mazás céljából más, az azonosítást
szolgáló feliratozás (címkézés) nél-
küli csomagolóeszközbe áttenni
nem szabad! A lejárt szavatosságú
biocid termékeket össze kell gyűj-
teni, és a területileg illetékes veszé-
lyes hulladéklerakó helyre kell el-
szállíttatni.

EU-s tiltólista
Önmagában a kozmetikai termé-
kek nem tartoznak a veszélyes
anyagok, hulladékok közé. Ettől

függetlenül tudatosan, körültekintő-
en kell megválogatnunk azoknak a
kozmetikumoknak a körét, melyek a
legbiztonságosabbnak tűnnek. Euró-
pai polgárként viszonylag szeren-
csés helyzetben vagyunk, mert itt jó-
val szigorúbb szabályok vonatkoz-
nak a kozmetikumokra, mint mond-
juk, az Egyesült Államokban. Az
EU-ban például tiltólistán van min-
den olyan vegyület, amely össze-
függésbe hozható rákbetegségek-
kel, szaporodási és születési rendel-
lenességekkel. A feketelista folya-
matosan változik, az elmúlt tíz
évben 1370 anyag került a tiltottak
közé. Ezenkívül vannak olyan anya-
gok, melyeknek a használata meny-
nyiségi és minőségi paraméterek
alapján korlátozott. Bővebben:
246/2013. (VII.2) Korm. rendelet és
az Európai Parlamenti Tanács
1223/2009/EK rendelete.

Mi számít veszélyes
hulladéknak?
Minden olyan hulladék, ami erede-
te, összetevői vagy koncentrációja
miatt a környezetre kockázatot je-
lent. Megsemmisítésével és ártal-
matlanításával részletesen a
225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes sza-
bályairól foglalkozik.
A kozmetikai gyakorlatban a biocid
termékeken kívül veszélyes hulla-
déknak számítanak a fertőző, mik-
roorganizmusokat (kórokozókat), il-
letve azok toxinjait tartalmazó
anyagok, amelyek emberben vagy

más élő szervezetben betegséget
okoznak/okozhatnak. Ilyenek az
egyszer használatos tűk (mezopen,
dermaroller, tetováló tűk), valamint
a komedók tisztításához használt
egyszer használatos tisztítóken-
dők, gumikesztyűk. Természetesen
ezeket a hulladékokat egy külön, er-
re célra rendszeresített edényben
kell gyűjteni. A veszélyes hulladékok
begyűjtésével és megsemmisítésé-
vel foglalkozó céggel szerződést kell
kötni. Az előírt dokumentumokat ki
kell tölteni, szabályosan vezetni kell,
ellenőrzés esetén be kell tudni mu-
tatni.

Mi vonatkozik
a kozmetikai szalonokra?
Sok kolléganő fordult hozzám azzal
a kérdéssel, hogy a kötelező adat-
szolgáltatás vonatkozik-e a kozme-
tikai szalonokra?
Ismert, hogy a 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet az adatszolgáltatás-
sal kapcsolatban rendelkezik arról,
hogy a hulladéktermelő kötelezett a
képződött hulladékról évente – a
tárgyévet követő év március 1-ig –
adatszolgáltatásra, ha a képződött
hulladék meghaladja:
�veszélyes hulladék esetén 200 kg-ot,
� nem veszélyes hulladék esetén
2000 kg-ot, 
� nem veszélyes építési-bontási hul-
ladék esetén az 5000 kg-ot.
Nos, ez a rendelet csak az egészség-
ügyi objektumokra vonatkozik, a
szépségápolás területén nincs
adatszolgáltatási kötelezettség.
A települési hulladékról az adatszol-
gáltatást a helyi közszolgáltató telje-
síti, így ezt a hulladéktípust nem kell
beletenni a termelői hulladékbeval-
lásba, logikus módon ezzel kapcso-
latban az ingatlanhasználót/vállal-
kozót semmilyen nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettség nem
terheli.
A keletkezett veszélyes hulladék ár-
talmatlanítása érdekében azonban
szerződést kell kötni a regionálisan
illetékes hulladékkezelő céggel.
Kik és mik tartoznak a szolgáltatá-
suk körébe?  Egészségügyi intézmé-
nyekben, valamint az egészségügyi
tevékenységet végző magánvállalko-
zásoknál keletkezett fertőzőveszé-Veszélyes hulladékok: ampullák, tűs fecskendő, egyszer használatos tű és gumikesztyű 
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lyes hulladékok elszállítását és ár-
talmatlanítását, valamint ezen in-
tézményeknek és vállalkozásoknak
gyűjtőeszközök biztosítását végzik,
szerződéses keretek között. Ebbe a
körbe humán vagy állatorvosi járó-
beteg-ellátást végző magánrendelé-
sek, magánklinikák, idősotthonok,
gyógyszertárak, iskolaorvosi vagy
foglalkozás-egészségügyi szolgálta-
tók, kozmetikusok, kutyakozmeti-
kai és tetoválószalonok stb. tartoz-
nak.
A szerződéskötési kérelemben meg
kell becsülni a veszélyes hulladék
mennyiségét, amire majd egy aján-
latot küldenek. Ezek után lehet meg-
kötni a szerződést.

Hogyan kell gyűjteni
a fertőzésveszélyes
hulladékokat?
� Szennyezett éles vagy hegyes esz-
közt tartalmazó egészségügyi veszé-
lyes hulladék, amely szúrt vagy
vágott sérülést okozhat, vagy
amely fertőző mikroorganizmusok-

kal szennyezett (vagy feltételezhető-
en szennyezett), így az injekciós tű
és fecskendő, tűvel ellátott injekciós
fecskendő, infúziós és transzfúziós
szerelék, vágó- vagy szúróeszköz,
ampulla, tárgylemez, egyéb eszkö-
zök kizárólag ADR (Veszélyes Áruk
Nemzetközi Közúti Szállításáról szó-
ló Európai Megállapodás) minősített
kemény falú gyűjtőeszközökben
gyűjthetők.
� A vérrel, váladékkal kismérték-
ben szennyezett anyagok, kötsze-
rek, rögzítések, egyszer használatos
ruhaneműk, lepedők, tamponok, ka-
téterek, előzetesen kiürített vizelet-,
bélsárgyűjtő tasakok és egyéb ha-
sonló betegellátási hulladékok
gyűjthetők a sárga színű, ADR mi-
nősített műanyag (nem PVC) zsá-
kokban.
� A nem fertőző veszélyes hulladé-
kot zárt edényben, feliratozva veszik
át a szállítók. (Fizikai és kémiai tulaj-
donságuknak megfelelő, ADR minő-
sített csomagolókban, a folyékony
halmazállapotúak kizárólag merev
falú, folyadékmegtartó, zárható mű-

anyag vagy fém, vagy üveg göngyöle-
gekbe gyűjthetőek.)
Az elszállítás módját és gyakorisá-
gát a szerződésben rögzítettek alap-
ján lehet szabályozni.
Végezetül fontos, hogy magunk, a
vendégek és környezetünk védelme
érdekében tudatosan és lelkiismere-
tesen kezeljük az anyagfelhaszná-
lás, hulladékgyűjtés és megsemmi-
sítés kérdését! 

Forrás: 1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termé-
kekről; 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmeti-
kai termékekről; www.trans-global.hu/hulladek-ar-
talmatlanitas; Márk Csaba Endre: Szépségszalonok-
ban előforduló veszélyes anyagok és készítmények;
www.okotech-lab.hu/megvaltozott_a_hullade-
kok_bevallasa_2015_januar_1-jetol.html
12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet az egészségügyi
szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről.

LINHART RITA
kozmetikusmester, szakoktató,
a ZSZC Keszthelyi Asbóth
Sándor Szakgimnáziumának
gyakorlati oktatásvezetője,
SkillsHungary szakértő. 
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A TITOKZATOS
bőrpír

Bánné Radnai Anna: Hogy látod? Meny-
nyire gyakori probléma a rozacea? Hoz-
zánk egyre többen és egyre fiatalabban
jönnek ezzel a problémával.
Dr. Sebők Béla: Egyre gyakoribb! Egy
2013-as adat szerint Európában kb.
2-3%-ban van az embereknek roza-
ceás problémája. Ez nem tűnik nagy
számnak. Azonban az egyes populá-
ciókban, mint pl. a világosabb bőrű,
germán típusoknál ez lényegesen
nagyobb, akár 20% is lehet. Ugyan-
akkor a mediterrán típusú emberek-
nél sokkal ritkább. Az érintettek kö-
zött jelentős a női túlsúly. Régről, a
14. század óta ismeri az orvostudo-
mány a rozaceát. A képzőművészet-
ben is megjelenik Domenico Ghir-
landaio: Nagyapa az unokájával című,
1490-ben készült festményén. Itt a
nagyapának rhinophimája van.

B. R. A.: Tapasztalatom szerint a rozace-
ás bőrt nem lehet az egyik alap bőrtípus-
hoz sem kötni, mert megjelenhet száraz,
szeborreás és kombinált bőrűeknél
egyaránt. Ami biztos, hogy fokozottan
érzékeny, irritációra hajlamos az ilyen
bőr. Viszket és a barrierfunkciója is
nagyban romlik, ami a kezeléseknél sok-
szor feladja a leckét.
Dr. S. B.: Igen, a rozacea megjelené-
si formái változatosak. Meglepően
sokféle provokáló tényezőt isme-
rünk: napfény, meleg, stressz, kof-

fein, alkohol, fűszeres ételek, mik-
robák, hogy csak néhányat említsek.
Ezért sokáig nem tudtuk, mi lehet a
közös kórélettani háttere a sokféle,
különböző módon provokálható ro-
zaceás bőrtünetnek. A 2013-ban
megjelent bőrgyógyászati tankönyv-
ből idézek: „feltételezhetően örök-
lött tényezők…, az arci erek hibás be-
idegződése…, a kis erekben pangás,
hypoxia, gyulladás, gennyes cso-
mók, granulomaképződés”. Ebben
sok konkrétum nincs. A tankönyvek
is sokáig jobbára a tünetek leírására
szorítkoztak.
Évtizedes tapasztalaton alapuló te-
rápiákat használtunk (és használ-
juk jórészt ma is), azonban sokáig
nem tudtuk miért működnek. Ide
sorolhatók pl. a tetraciklin antibioti-
kumok, a metronidazol és az azela-
insav. Ma már jórészt ismerjük ezek-
nek a szereknek a rozaceában kifej-
tett hatásmechanizmusát is. 

B. R. A.: Régebben ichtiolos nyugtató
pasztákat, pakolásokat adtunk a roza-
ceára hajlamos vendégeknek. Később so-
kat segített a Holt-tengeri iszap és az ott
található palából nyert ichtamol. Ez elfo-
gadhatóbb volt, mint az ichtiol, és reme-
kül nyugtatta a rozaceás bőröket. 
Dr. S. B.: A rozacea egy olyan kórkép,
ahol rendkívül eltérő tüneteket lá-
tunk, és sok minden provokálhatja,
mégis egyazon betegségről beszé-
lünk. Ez nehezíti meg a kezelését

Domenico Ghirlandaio:
Nagyapa az unokájával  (1480 Louvre, Párizs)

Forrás: wikipédia

A rozacea stádiumai
és formái*
• Erythemás-teleangiectasiás
(bőrpír-hajszálértágulat);
• Papulopustulosus (gyulladt,
gennyes göbök, gyakran
összekeverik az aknéval);
• Phymás (faggyúmirigy-
megnagyobbodással járó);
• Ocularis (a szem érintettsége);
• Granulomatosus (tömött csomós
forma).
→ Elsődleges tünetei az állandó
bőrpír, a hirtelen kipirulások, a
gyulladt göbök, genny, értágulatok.
→ Másodlagosak az égő, szúró
érzés, a száraz, hámló bőr, vizenyő,
gyulladásos szemtünetek,
faggyúmirigyek megnagyobbodása
(phyma).
* A National Rosacea Society 2002-es
meghatározása alapján.

A KOZMETIKUS HIVATALOSAN NEM KEZELHETI: ROZACEA – De a bőrgyógyászoknak,
kozmetológusoknak is kihívást jelentett és jelent ma is ez a bőrprobléma. Az alábbiakban Bánné
Radnai Anna kozmetikusmester vitatja meg dr. Sebők Béla kozmetológus-bőrgyógyásszal, hogy

milyen változások tapasztalhatóak ezen a téren, s hogy vannak-e újabb hatóanyagok és módszerek?
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mind az orvos, mind a kozmetikus
számára.

B. R. A.: Mit tudunk a kialakulásának fo-
lyamatáról?
Dr. S. B.: Bővültek az ismereteink a
veleszületett immunitás működését
és a környezeti ingerek feldolgozásá-
ban játszott szerepét illetően, és van-
nak adatok a külső és belső ténye-
zőkre adott normálistól eltérő ér-
és idegi reakciókról is. A múlt század
vége felé felfedezték a bőrben a vele-
született immunrendszer részét ké-
pező antimikrobás peptideket, köz-
tük a cathelicidint, ami a rozaceás
bőrben nagyobb mennyiségben ta-
lálható. Ezek a fehérjék előzetes ta-
nulás nélkül képesek elpusztítani a
mikrobákat. Aktiválódásukhoz hasí-
tó enzimek szükségesek. Azonban a
rozaceában az egyik hasító enzim
(KLK-5, amiből szintén több van a ro-
zaceás bőrben) a cathelicidnből
gyulladáskeltő, kemotaktikus hatá-
sú, az erek növekedését serkentő
peptideket állít elő.

B. R. A.: Igen, a VEGF-nek nagy szerepe
van a rozacea kialakulásában. Előidézi
például a bőrben található hajszálerek
folyamatos értágulatát. A kollagénrosto-
kat pusztító kollagenáz enzim működé-
sét is beindítja. Ezáltal a támaszukat
vesztett vérerek törékennyé válnak. 
Dr. S. B.: A kollagenáz enzim mel-
lett a többi Matrix metalloproteináz
(MMP) enzim is fokozottan aktív ro-
zaceában. Az MMP enzimek a kötő-
szövet bontásában és az öregedési
jelenségekben, valamint a sebgyó-
gyulás során zajló szöveti remodel-
lálásban (helyreállításban) fontos
szerepet játszanak. Ráadásul akti-
válják a cathelicidinből gyulladás-
keltő peptideket hasító enzim, a ko-
rábban KLK-5 néven említett prote-
áz működését. A nagy enzimaktivi-
tásnak „köszönhetően” még több
gyulladáskeltő antimikróbás peptid-
származék keletkezik, és növekszik
a tágult erek mennyisége is. Ez egy
fontos pont. Korábban szóba került
a provokáló tényezők között a nap-
fény szerepe. Ultraibolya fény hatá-

sára az MMP enzimek aktivitása
megnő és a rozaceás tünetek rom-
lanak. 

B. R. A.: Ez egy „ördögi” kör. A kozmeti-
kában eddig is előszeretettel alkalmaz-
tuk az enzimblokkoló hatóanyagokat,
mint például az elhibint (elasztáz en-
zimblokkoló) vagy az MDI Amyno
glycant, amely teljes mértékben blok-
kolja az MMP tevékenységét.  Az Ala-
ria Esculenta egy barna alga, kollage-
náz inhibitor-tartalma védi a kollagén-
rostokat. 
Dr. S. B.: Mi a kis adagokban adott
antibiotikumokkal (tetraciklinek)
gátoljuk a MMP-aktivitást. Ami még
nagy segítség lehet a rozaceás,
gyulladt bőrök gyógyításánál, az

azelainsav. Csökkenti a cathelicidin
mennyiségét a bőrben és gátolja a
KLK-5 proteáz működését is, 15-
20%-os koncentrációban alkalmaz-
zuk. 

B. R. A.: Ma már mi is rendelkezünk
15%-os azelainsavas krémmel. Nekünk
is jó tapasztalataink voltak a gyulladt,
atkás vagy aknés bőrök kezelésénél. Sőt,
a májfoltokat is remekül halványítja az
azelainsav. A reggeli bőrápoláshoz
adunk fényvédőt is, mert az UV-sugarak
másodlagos pigmentációt okozhatnak a
savval kezelt bőrön. A rozaceánál pedig
különösen fontos a fényvédelem.
Dr. S. B.: Amit még nem tudunk,
hogy mitől csúszik félre a cathelici-
din lebomlása. Ezt még nem sikerült
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kideríteni. Amit már sejtünk, hogy
mitől van egyes emberek bőrében a
normálisnál több cathelicidin. Való-
színű a veleszületett immunitáshoz
tartozó, ún. mintafelismerő recep-
torok állnak mögötte. Ezek a recep-
torok tanulás nélkül érzékelik a kör-
nyezetet (mikrobák, atkák kitinje,
kemikáliák, fizikai hatások) és a De-
modex atkákat (Bacillus oleronius
élősködik a testükben), melyek na-
gyobb mennyiségben vannak a roza-
ceás bőrben.
Ezek a receptorok reagálnak a szöve-
ti sérülésekre és az UV-fény hatásá-
ra kialakult apoptotikus (elhaló)
sejtekre is.
Ezeknek a mintafelismerő recepto-
roknak egyik típusa (TLR2) nagyobb
számban van jelen a rozaceás bőr-
ben. Aktiválódása erőteljesen fo-
kozza a cathelicidin és az azt hasító
enzim termelődését a hámsejtek-
ben. Innen már pár lépés a gyulladás
létrejötte. A Demodex atkák rozace-
ában játszott provokáló szerepe
már korábban is felvetődött, és az
előbbiek alapján érthető és igazolt-
nak tekinthető. Az atkákban élőskö-
dő Bacillus oleronius szintén izgat-
ja a mintafelismerő receptorokat.
Az atkákra jól hat a metronidazol és
az ivermectin.
A veleszületett immunitás tipikus
sejtjei a hízósejtek. A rozaceában
ezek is nagyobb mennyiségben
vannak jelen a bőrben. Olyan aktív
anyagokat termelnek, mint a hisz-
tamin és heparin. Neuropeptidek
(olyan peptidek, amelyeket idegsej-
tek termelnek, és az idegvégződé-
sekből felszabadulva fejtik ki hatá-
sukat), értágulatot okozva szintén
provokálják a rozaceát, velük meg-
magyarázható pl. a stressz súlyosbí-
tó hatása.
A többi ok, illetve folyamat még ho-
mályba vész. Például, hogy a rozacea
fázisai hogyan alakulnak át egymás-
ba? Mitől lesz a phimás vagy a gra-
nulomás tünet? Ezt egyelőre nem
tudjuk. Azt már tudjuk, hogy mi-
lyen tényezők provokálják a rozace-
át. Ezek lehetnek környezeti, élet-
módbeli vagy pszichés hatások. 

B. R. A.: Igen, erre mi is felhívjuk a ven-
dégeink figyelmét és kerüljük a hőterá-
piákat a rozaceára hajlamos vendé-
geknél. Amit nem befolyásolhatunk, az
a stressz. Bizony ilyenkor tud csak iga-
zán lángolni egy rozacea.  A fentiek is-
meretében, orvosként milyen segítséget
tudtok adni a rozaceás pácienseknek?
Dr. S. B.: Az eszközeink nem nagyon
változtak az elmúlt évtizedekben. De
már tudjuk, hogy miért hatnak. Vol-
tak tüneti kezeléseink, melyek 4-6
órán át teljesen levitték a bőrpírt. 

→ Nagyon fontos a rendszeres
bőrápolás, fényvédelem – a be-
tegek 50%-a nem használ fény-
védő készítményt!
→ Állandó bőrpírra érösszehú-
zó hatású készítményeket ad-
tunk. Pl. brimonidin tartalmú
gélt.  Fényterápiát: IPL, lézer.
→ Papula, pustula esetén azela-
insav (Finacea gél, Skinoren
krém), metronidazol (Rozex gél,
krém, emulzió, Metrosa gél),
ivermectin (Soolantra krém) 4-8
hétig.
→ Hatástalanság esetén kis
adagú antibiotikum vagy isotre-
tinoin (Doxycyclin, Roxitromy-
cin, Roaccutan), esetleg metro-
nidazol szájon át.
→ Fenntartó kezelés: lokális
metronidazol.
→ Phyma formáknál sebészi ke-
zelés (szájon át adott antibioti-
kummal kiegészítve).
→ A szem érintettsége esetén
szájon át adott antibiotikum.
→ Kiegészítő kezelés: életmód-
beli tanácsok, fényvédelem, hid-
ratálás.

B. R. A.: Milyen tanácsokat adtok a paci-
enseknek?
Dr. S. B.: Elsősorban elmondjuk,
hogy mi provokálja a bőrtüneteket: 
→ UV-fény, ezért fontos a fényvéde-
lem; 
→ az időjárás, azon belül a hideg, a
meleg és a szél is; 

→ kezelésben, ápolásban használt
készítmények összetevői, pl. etil-al-
koholos tonikok, gélek, zsíros lemo-
sók, krémek, pakolások;
→ a barrierfunkciót károsító eljárá-
sok, pl. dermabrázió, mechanikai
peelingek, erősen savas vagy lúgos
kozmetikumok; 
→ forró étel, ital vagy alkohol rend-
szeres fogyasztása;
→ szauna;
→ gyógyszerek (értágító, szteroid) –
ilyen esetben keveset lehet segíteni,
mert sokszor az alapbetegséget fon-
tosabb kezelni, mint a rozaceát;
stressz; futás, aktívabb sportolás-
kimelegedés.

B. R. A.: Mi legyen a bőrápolás célja ro-
zaceában? Miben tudunk mi, kozmeti-
kusok segíteni?
Dr. S. B.: A tünetek és a társuló szub-
jektív panaszok javításában, akár a
bőrgyógyászati terápia mellett, an-
nak támogatására, illetve a gyó-
gyult/javult, állapot fenntartására. 
Az egyik legfontosabb a bőrbarrier
helyreállítása és fenntartása. A pá-
ciensnek legyen otthon megfelelő
tisztító, ápoló, fényvédő készítmé-
nye. 

B. R. A.:Tehát fontos megerősítenünk az
orvos által is javasolt házi, majd a sza-
lonban történő ápolás fontosságát. 
Az enzimblokkolókban gazdag
nyugtató, pírcsökkentő vagy azela-
insavas krémekkel, szérumokkal
történő otthoni ápolással sokat se-
gíthetünk a hosszú távú tünetmen-
tességben. A fényvédő termékek-
ből is nagy választék áll a rendel-
kezésünkre. A már visszahúzódott
állapotban lévő rozaceát pedig fi-
noman gyümölcssavazni is lehet.
Persze nem mélyhámlasztással,
csak púderes hámlásig mehetünk.
Mely savakkal dolgozhatunk? Pl.
6-7%-os glikolsav (ezzel csak ősztől
tavaszig), max. 10%-os tejsav, max.
15%-os mandulasav, azelainsav
szintén 15%-ban.  Ezek az enyhe sa-
vak a kötőszövet és a hám újraépí-
tésében, megerősítésében segíte-
nek.
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Kötőszövet- és hámregenerá-
lásra a már korábban említett
algákon kívül még sok ható-
anyagunk van a professzionális
palettán:
→ Aldavine (algák poliszacha-
ridja): VEGF-gátlás, MMP-gátlás.
Megerősíti a hajszálerek falát,
megelőzi a rosacea és a pókan-
giómák kialakulását, a kialakult
elváltozásokat orvosolja. Meg-
erősíti a bőr védekező mecha-
nizmusát, mélyen hidratál,
csökkenti a ráncokat, növeli a
bőr rugalmasságát. Intenzíven
regenerálja a napfénykároso-
dott bőröket.
→ Biodynes TRF: Speciális, aktív
élesztőkivonat nyugtató, gyulla-
dás- és irritációgátló hatással.
Hatóanyaguk megnöveli a sejt-
légzés hatékonyságát, mélyen
hidratálja a bőrt, segíti a hyalu-
ronsav megkötését, csökkenti a
ráncok mélységét, intenzív kol-
lagénfelépítő mechanizmusok
beindításával.
→ MDI komplex (glikózamino-
glikán): a bőr önregenerációját
erősíti fel. Teljes mértékben
blokkolja a MMP tevékenységét,
melyek a kollagénrostokat és az
érfalakat roncsolják. A bőr véde-
kezőképességét felerősíti. Csök-
kenti a bőrérzékenységet, a
szem körüli karikákat, a rozacea
és a pókangiómák kialakulását. 

→ Resveratrol, zöldtea: szabad-
gyökök gátlása, gyulladáscsök-
kentés.
→ Phyto Cell Tech Malus do-
mestica: Növényi őssejtek, li-
poszómákba zárva. Új életerő-
vel töltik fel bőrünket, sejtein-
ket, kijavítják a sejtek DNS-hi-
báit, új egészséges sejtek
képződését indítják el. Kötőszö-
veti rostok képződését indítják
el, így támasztékot adva az érf-
alaknak.
→ Butterbur-kivonat: Magas an-
tihisztamin és antileukotrién
tartalmú növényi kivonat, mely
gyulladás- és bőrpírcsökkentő
hatású. Intenzív nyugtató hatá-
sa mellett megelőzi a kellemet-
len allergiás tünetek megjelené-
sét. Az égő-viszkető érzést csök-
kenti.
→ Hyaluronsav: A szövetekben
hálószerűen összekapcsolja és
kitölti a sejtközötti állományt.
A tömege 1000-szeresét képes
vízből megkötni, így biztosítva
az adott szövet volumenét, tér-
kitöltését, rugalmasságát. Része
az extracelluláris mátrixnak,
táplálja és hidratálja a kollagént.
Elősegíti a sejtek migrációját és
a szövetek regenerációját, se-
bek, hegek gyógyulását. Szerepe
van a helyi immunválaszban,
(segíti az immunsejtek mozgá-
sát pl. a gyulladásos folyamatok-

nál) semlegesíti a károsító sza-
badgyököket.
→A Carboxy (szén-dioxid) terá-
pia újdonság a kozmetikai gya-
korlatban. Rozaceára kimondot-
tan ajánlott. Különösen kúrá-
ban. Jelentős gyulladáscsökken-
tő, érfalerősítő, rengeteg hasz-
nos oxigénnel látja el a bőrt.  
A fenti hatóanyagokat bevihet-
jük gépi kezelésekkel is. Itt
ajánlom az ultrahangot, mert a
savas gyulladást már a lúgosító
hatásával is mérsékli. Ha orvosi
tisztaságú, steril kiszerelésben
szerezzük be a fenti hatóanya-
gokat, akkor elektroporációval
is bevihetjük a bőrbe. Így sokkal
hatékonyabban kezelhetjük a
rozaceás bőröket. Mindegyik ke-
zelést elsősorban kúrában ajánl-
juk. Heti 1x4-6 héten át, majd
havi fenntartó.

Dr. S. B.: Igen, és itt van még a hideg
plazmával történő kezelés. 

B. R. A.: Mivel tudja a plazmasugár segí-
teni a rozaceás bőrök kezelését?
Dr. S. B.: Mikrobaellenes hatásával,
mert elpusztítja a gyulladást okozó
atkákat, baktériumokat. A plazma-
sugár hatására a hajszálerekben a
mikrokeringés javul, az irhában a
kollagénszintézis fokozódik, friss
rostok támasztják meg az erek fa-
lát. És ez csak pár dolog, ami a plaz-
makezelés előnye. 

A plazmában rejlő további lehetősé-
gekről egy későbbi írásban számo-
lunk be részletesebben – A szerk. 

A rozacea egy olyan kórkép, ahol
rendkívül eltérő tüneteket látunk, és sok
minden provokálhatja, mégis egyazon
betegségről beszélünk.  
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HATÁSKÖR?
TÚLLÉPÉS?

VESZÉLYES VÁLLALÁSOK A KOZMETIKUSOK RÉSZÉRŐL? Az elmúlt időszak sajnos azt mutatja,
hogy a magyar kozmetikusok körében is elindult egy tendencia,  hogy a saját kompetenciájukat
meghaladó kezeléseket is elvállalnak, aminek beláthatatlan következményei vannak/lesznek. 

zeretnénk hangsúlyozni, mi-
előtt belemerülünk a témá-
ba, hogy a cikkben közölt in-
formációk egy része véle-

mény, ami a jogértelmezés alapján
„evidens” számunkra. Más országok-
hoz hasonlóan a magyar jogrend-
szer sem tiltásokat fogalmaz meg,
hanem azt, hogy ezt és ezt végzi pl.
egy kozmetikus, egy orvos stb. Sokan
ezt úgy értelmezik, hogy ami nincs
tiltva, azt lehet. De ez nagyon nincs
így! A cikkben kiemelünk egy pár –
szerintünk – veszélyes vállalást,
mely véleményünk szerint nem koz-
metikusi kompetencia. A vélemé-
nyünket anatómiai tényekkel
és/vagy törvényben előforduló pasz-
szusokkal alátámasztva minden
esetben megindokoljuk.

Bátor vagy botor?
Bátornak lenni jó, hiszen bátraké a
szerencse, ahogy a közmondás is
tartja. De mi nem a vidámpark szel-
lemvasútján tanultuk a szakmát, és
nem is ott űzzük hivatásunkat. Élő
emberek bőrén dolgozunk, főként az
arcon. A vendégek hozzánk azzal a
bizalommal jönnek, hogy egy szak-
emberre bízzák a bőrproblémáik ke-
zelését, igényeik megvalósítását.
Ám a mi munkaterületünk csupán
a bőr felszíne. A bőr felszínén meg-
jelenő problémák azonban nem
mindig csupán felszínes probléma
következményeként alakulnak ki.

A bőr mélyebb (azaz a kötőszöve-
tes) rétegeibe nem nyúlhatunk –
egyetlen kivétellel, de az is állami-
lag elismert továbbképzést kíván.
Ez a kivétel a sminktetoválás. A
sminktetoválás során a szervezet
számára inert (közömbös) anyago-
kat (pigmenteket) akarunk a bőr mé-
lyebb rétegeibe (a bazális membrán)
alá juttatni. A tetoválás során fellépő
allergiás reakciók a legtöbb esetben
a pigmentek inert jellegének megfe-
lelően nem is a pigmentekre, hanem
az érzéstelenítőkre és a fertőtlenítő-
szerre szoktak leggyakrabban kiala-
kulni. Az érzéstelenítő készítmé-
nyek, az 5% -os Lidocain kivételével
vénykötelesek – nem véletlenül.

A bőrbe és így a szervezetbe történő
felszívódásukkal hatással lehetnek
a testünkben zajló élettani folyama-
tokra, befolyásolhatják, megzavar-
hatják azokat. Anesztézia alkalma-
zása előtt komoly kérdőívet kell ki-
tölteni, az arra adott válaszokat or-
vos értékeli ki, és az alapján
választja ki a megfelelő érzéstelení-
tőszert. Az érzéstelenítő készítmé-
nyek hormont (pl. adrenalint) is tar-
talmaznak. Kozmetikus nem hasz-
nálhat humánhormon-tartalmú ké-
szítményt.
Kozmetikus sebzéssel járó (invazív)
beavatkozást tehát a sminktetová-
lás kivételével nem végezhet. Már
halljuk is a kérdést, hogy: De hát ak-
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kor egy szimpla kis aknét sem tisz-
títhatunk ki? A kozmetikus által ke-
zelhető aknék ürítése előtt csupán a
hámréteg felszínét, az elhalt szaru-
réteget kell tűvel megnyitni, és ek-
kor sem szúrunk, hanem oldalirány-
ból, a tűt közel párhuzamosan tartva
a bőrrel, csak a szarupikkely alá nyú-
lunk be, vagyis nem történik konkrét
behatolás. Az aknéban, mint a bőrtü-
netben egzakt módon körülírható
szerkezeti változás, azaz elemi elvál-
tozás történik (göbcse vagy göb ala-
kul ki), aminek része a vérsavó-
és/vagy gennygyülem. Mi csak ezt a
vérsavó-/gennygyülemet segítjük ki-
jutni a külvilágba.

A szakképesítések
jogi háttere
Az egyes szakmák lehetséges tevé-
kenységeit a szakmai és vizsgaköve-
telmények elején olvasható pályatü-
kör írja le, de csak nagy vonalakban,
vázlatosan. Az szvk-ban rögzített
vizsgafeladatok azt hivatottak vizs-
gálni, mérni, hogy ezekre felkészült-e
a jelölt, a megszerzett szakmai tudás
alapján megfelel-e a szakma elvárá-
sainak. Az szvk-ban előírt feladatok
teljesítéséhez szükséges tudás-
anyag (tananyag) a kerettantervek-
ben van rögzítve. Jogilag az ebben
szereplő tananyag elsajátítását

igazolja a szakmai vizsga végén
megszerzett szakmai bizonyítvány.
Jogi értelemben minden, ami ezen
kívül esik, az nem tartozik a koz-
metikus kompetenciái közé. 
Szakmai fórumokon rendszeresen
hangzik el az az érv, hogy hol van az
tiltva, hogy pl. a kozmetikus nem tá-
volíthat el fibrómát, hogy nem okoz-
hat plazmával égési sérülést.
Sehol. Ugyanis néhány sarkalatos
tény (pl.: lopni nem lehet, mert bün-
tetőjogi következményei vannak) ki-
vételével sehol nincsenek tiltások.
Ugyanis, ha elkezdenénk felsorolni,
hogy az abroncskészítő, az asztalos,
stb. nem vághat hajat, nem tisztíthat
aknét, egy soha véget nem érő felso-
rolás készülne. Ennél sokkal egysze-
rűbb és logikusabb felsorolni azt,
amit csinálhat egy adott szakképesí-
tést megszerzett szakember.
Nem lehet érv a kompetenciahatá-
rok áthágására, hogy mert a vendég
kiköveteli az adott eljárást, vagy
„igény” van rá. Én is követelhetem a
közért pénztárosától, hogy adjon ne-
kem pénzügyi, befektetési tanácsot.
De ugye nem gondoljuk, hogy erre ő
lesz a legmegfelelőbb szakember.
Sőt, ha én, mint fogyasztó, ennyire el
vagyok tévedve a hatásköreit illető-
en, joggal várhatom, hogy ő erről fel-
világosítson: attól, hogy ő pénzt vesz

el tőlem és ad vissza, attól ő még
nem pénzügyi szakember.

Cégek felelőssége
Sajnos a cégek is abba az irányba
tolják a kozmetikusokat, hogy ha-
táskörüket meghaladó kezeléseket
végezzenek. Természetesen csakis
az adott cég által forgalmazott, lehe-
tőleg méregdrága eszközzel. Szeret-
nénk felhívni a kozmetikus társada-
lom figyelmét, hogy a jogszabályok
ismeretének hiánya nem mentesít
a jogi felelősségre vonás alól. Egy
cég, egy vállalkozás nem jótékonysá-
gi intézmény. Nem hivatástudatból
és könyörületből értékesíti a gépeit,
hanem a profit érdekében. Ebben
nincs semmi kivetnivaló, hiszen ez a
piacgazdaság mozgatórugója, de a
tisztességtelen piaci magatartás fo-
galma helytálló, ha úgy értékesít egy
forgalmazó gépet, tanfolyamot,
hogyha olyasmit ad el, olyasmit ok-
tat egy kozmetikus számára, amit az
gazdasági haszonszerzés céljából
nem értékesíthet tovább. De a tisz-
tességtelen piaci magatartás közel
sincs olyan súlyos jogi kategória,
mint a kuruzslás, amit kozmetikus
követ el, amikor olyan tevékenysé-
get végez, amit orvostudományi
egyetemen oktatnak orvosi diplo-
ma megszerzéséhez vezető, hosszú
évek során. 

Kozmetikusként ne tedd!
Néhány konkrét beavatkozásról pár
gondolat, amelynek elvi alapjait
megértve talán belátjuk, hogy miért
jobb, ha nem kozmetikus, hanem or-
vos végzi:
� Daganat (pl. lógó fibróma) eltávo-
lítása kapcsán szeretnénk felhívni a
kozmetikusok figyelmét arra, hogy
orvos egy alapos diagnosztikai vizs-
gálatot követően dönt arról, hogy
fibrómával van-e dolga. Az alapos
diagnosztikai vizsgálathoz legalább
6+3 éves képzésen vett részt orvos-
tudományi egyetemen, ahol ezres
nagyságrendben látott különböző tí-
pusú növedékeket, tehát van mivel
összevetnie azt, amit lát. Továbbá,
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diagnosztikai eszközt alkalmaz,
hogy pontosabb, és lehetőleg a he-
lyes megállapításhoz jusson. És vé-
gül az eltávolított daganatot szövet-
tani vizsgálatra küldi. A kozmetikus
ezek híján dönt, és ezek nélkül távo-
lít el olyasmit, aminek elhamarko-
dott diagnosztizálásában egy sokat
tanult orvos is óvatos. Nem mind-
egy, hogy fibrómának tűnő vagy fib-
róma az a valami. Ennek eldöntésé-
hez mi nem vagyunk elég képzettek.
� A plazmával történő kezelések
között elterjedtek azok, amelyekkel
a bőr felszínén karbonizációval (el-
szenesedéssel) járó égési sérülést
okoznak a bőrön. Ez szándékos nek-
rózisokozás. Kozmetikusok a nekró-
zis fogalmát tanulják egy pár éve az
iskolában és pár mondatot a lénye-
géről. De azokról az élettani változá-
sokról, amelyeket ez sejt- és szövet-
szinten okoz, nem. Hiszen nem or-
vos lesz. Mivel kozmetikus nem
okozhat ilyet, ezért nem szükséges a
nekrózis pontos patomechanizmu-
sának ismerete – jelen írásnak sem
célja, hogy a témában elmélyüljön,
annyit azért leszögezhetünk, hogy a
sejt-, ill. szövetkárosító hatás ilyen
jellegű eljárások esetén sokkal na-
gyobb lehet, és sokkal nagyobb meg-
terhelést jelent, mint az látszik.
De ha nem ismerjük a patomecha-
nizmust, hogy kívánjuk azt kontrol-
lálni?! Olyan beavatkozást végzünk
a plazmaívvel történő égési sérülés

okozásával, amiről semmilyen is-
merettel nem rendelkezünk. Ez ki-
meríti a kuruzslás tényállását. A kar-
bonizációval nem járó plazmakeze-
lések különösebben nem veszélye-
sek, ezért ezek végzése nem
ellenjavallott. Ezek egy kissé erősebb
vio-kezelésnek felelnek meg. (A vio-
zás során is plazmaívvel dolgozunk.)
� Miért szúrhatunk a tűs epilációk
során tűt a „bőrbe”? Igen, idézőjel-
ben a bőrbe, mert a szőrtüsző az egy
hámbetüremkedés. A szőrtüsző alsó
vége nem nyitott a bőr belseje felé.
Ez egy hámzsák, melynek belső fel-
színét elhalt hámsejtek bélelik. Élő
sejtekkel nem érintkezik a tű. Tehát
ennél a beavatkozásnál effektíve
nem nyúlunk bele az emberi szerve-
zetbe. A hő, amit a tűvel adagolunk,
csak annyira melegszik fel, ami nem
okoz karbonizációt.
� Tűs feltöltés nem végezhető koz-
metikus szakképesítéssel. Akkor
sem, ha a kozmetikus egészségügyi
(ápolói) végzettséggel rendelkezik.
Akkor sem, ha az az ápolói végzett-
ség egyetemi szintű. Ápoló adhat be
injekciót, juttathat be injektálással
anyagot a szervezetbe, de ő is csak
kizárólag orvos utasítására. Ez az
MSc-s ápolókra is igaz, akkor hol van
egy kozmetikusnak keresnivalója
ezen a területen?!
� A HIFU-val történő, szike nélküli
plasztikát orvosok számára fejlesz-
tették ki. Az eljárás elvi alapja, hogy

az izmok felszínét borító SMAS kol-
lagénjeit pontszerű hősokk okozta
sérülésekkel koagulálják. A kollagén
szerkezetváltozása a pólya zsugoro-
dását okozza, amitől a felette elhe-
lyezkedő bőr is megemelkedik. Mint-
ha az izomtónus állna helyre, de er-
ről valójában szó sincs. Nem az izom
lesz feszesebb, hanem az izom „ru-
hája” lesz szűkebb. HIFU-kezelés
közben az orvos diagnosztikai esz-
közzel monitorozza, hogy az adott
területen milyen mélységben talál-
ható a SMAS. Amennyiben a SMAS
felett okoz apró hősokkokat, apró
égési sérülés keletkezik az irha ext-
racelluláris mátrixában, a struktúra-
alkotó kollagénekben. „Sebaj, majd a
fibroblasztok termelnek szép újat
helyette.” De ha a SMAS alá sikerül
lőni a HIFU-val, az izmot égetjük
meg. Hogyan merészelnénk ilyet
okozni? Ezt orvos sem teszi.
� Tetováláseltávolítás során a bazá-
lis membránon áthatoló kezelést
kell végeznünk ahhoz, hogy az oda
juttatott pigmenteket eltávolíthas-
suk. Ez történhet a lézerfény ener-
giájának felhasználásával és a bazá-
lis membrán mechanikai vagy vegyi
vegzálásával. A mechanikai vegzatú-
ra a bazális membrán tűvel történő
felszaggatása, amelyet vagy savval,
vagy lúggal történő gyulladáskeltés,
és a gyulladásban, mint immunreak-
cióban kilökődés követ. Ennek pato-
mechanizmusáról megint fogalma
sincs egy kozmetikus végzettséggel
rendelkező szakembernek. És me-
gint csak az a tényállás, hogy MSc-s
ápoló sem okozhat szándékosan
gyulladást. Akkor mi, hogy gondol-
juk ezt?!

Orvos és kozmetikus
munkamegosztása
Tőlünk nyugatabbra és Észak-Euró-
pában kozmetikusok is végeznek
ilyen beavatkozást, de ott a diagnó-
zist minden esetben orvos végzi, a
kezelés módját, a gép paramétereit
az orvos határozza meg. A kozmeti-
kus csak a kétkezi munkát végzi el.
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A kozmetikus a bőr mélyebb (azaz
a kötőszövetes) rétegeibe nem nyúlhat.
Egyetlen kivétel az államilag is elismert,
továbbképzést igénylő sminktetoválás.
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Az említett régiókban hagyományo-
san orvos és kozmetikus együtt dol-
gozik: egy térben és egy időben
együtt. Amennyiben bármi a nem
várt módon alakul, az orvos azonnal
cselekedni tud.

A kompetencia határai
Szeretnénk végül felhívni a figyel-
met arra, hogy attól, hogy nincs tele
a média elrontott kozmetikai kezelé-
sek sértettjeivel vagy áldozataival,
az nem azért van, mert ilyenek nin-
csenek. Ennek az esetek túlnyomó
többségében két oka van:
� A károsult szégyelli, hogy olyan
ostoba volt, hogy spórolás céljából
orvos helyett kozmetikussal végez-
tette el a szépészeti beavatkozását.
� A károsult, mikor egy ügyvéddel
történt konzultáció során szembe-

sül azzal, hogy a per indítása meny-
nyi pénzét és idejét viszi majd el,
meghátrál, és ennek a pénznek a tö-
redékéért, inkább egy orvossal ra-
katja helyre azt, amit egy kuruzsló
kozmetikus elkontárkodott.
� Szeretnénk azonban azt is megje-
gyezni, hogy sajnos olyan is előfor-
dul, hogy nem kozmetikus szakem-
ber végzi a már említett művelete-
ket, hovatovább „oktatja” a nagyér-
demű közönséget. A Kamara kap
ilyen jelzéseket kozmetikusok részé-
ről, és próbálunk ellene tenni a ma-
gunk eszközeivel – ami legtöbbször
azért nehézkes, mert a bejelentő
nem hajlandó a következő lépést
megtenni, miszerint írásban kell je-
lezni az ilyen problémákat, külön-
ben a Kamara nem tud lépni.
Javasoljuk, hogy a kozmetikus vég-
zettséget igazoló okirat fénymáso-

latát tegye ki minden szakember az
üzletben, így a vendégek is egyér-
telműen látják, hogy szakember ke-
zei közé kerültek.
Végezetül szeretnénk megjegyezni,
hogy a kozmetikus  büntetőjogi fele-
lőssége mellett, a szakmával szem-
ben is felelősséggel tartozik. Ha
olyan eljárást végez, amelyre nincs
kompetenciája, akkor a kozmetikus
szakma jó hírét is kockára teszi! 

A fenti véleményt megfogalmazták: 
BKIK Kézműipari tagozatának/Kozmeti-
kus szakosztályának elnökségi tagjai
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GYANTÁZZ másként!
NEM KELL, HOGY FÁJJON! – A gyantázásról az a képünk, hogy fáj, ragad, időnként éget.

Egy forradalmian új termékcsalád mostantól elfelejteti velünk ezeket a kellemetlenségeket. 

nvezető autók, okosottho-
nok, korábban elképzelhe-
tetlennek tűnő orvosi be-
avatkozások – nincs olyan

terület, ahová be ne törnének a tech-
nológiai újítások, amelyek egy-
szerűbbé, gyorsabbá, kényelmeseb-
bé teszik az életünket, munkánkat.
Nem kivétel ez alól a szépségipar
sem. Sőt, ez az a terület, ahol már
csak szakértő szemmel lehet válo-
gatni, különben elnyel a forgatag, de

érdemes és kell is kutatni. Olyan
anyagok váltak minden minőségi
szolgáltató számára elérhetővé,
amelyek alapvetően változtatnak
meg évtizedes beidegződéseket.
A gyantázásról az a képünk, hogy fáj,
ragad, időnként éget, van, akinek na-
pokig vörös foltok maradnak a bő-
rén, de hát vállalják a vendégek, hisz
a kis kellemetlenség után hosszan
tartóan sima a bőr. A tüneteket olaj-
jal, bőrnyugtató krémekkel próbál-

juk enyhíteni – mostantól erre már
semmi szükség egy újgenerációs
waxnak köszönhetően. 

Szintetikus wax
A wax:one egy forradalmian új ter-
mék, nyoma sincs benne a sokak-
nál allergiát kiváltó fenyőgyantá-
nak. Grapefruit és kivi illatban elér-
hető wax, teljesen szintetikus
anyag, amellyel pontosan úgy lehet
dolgozni, mint a gyantával, a kü-
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lönbség mindössze annyi, hogy el-
ső lépésként egy speciális olajjal, a
smooth-szal kell bekenni a bőrt,
amely védi azt, így a wax nem ta-
pad a bőrre, csak a szőrre, még a hó-
nalj vagy az intim terület kezelését
sem érzi meg a vendég. Búcsút
mondhatunk a benőtt szőrszálak-
nak és a gyulladt bőrnek is.
Alacsony hőmérsékleten használ-
juk, nem lehet megégetni a bőrt,
többször is végig lehet menni ugyan-
azon a felületen, ha nagyon erős a
szőrzet, vagy össze-vissza nő,
amellyel igen gyakran lehet találkoz-
ni. Rugalmas az anyag akkor is,
amikor kihűl. Nem maradnak töre-
dező darabok a kezelt felületen, a
vendég kellemes, frissítő érzéssel tá-
vozik. Nagyon vékonyan kell felken-
ni, ezért használata rendkívül gaz-
daságos, és lényegében ugyanazzal

a munkatempóval lehet számolni,
mint a hagyományos gyantánál. 

Komplex termékcsalád
Mint ma már minden professzioná-
lis prémiumterméket, a wax:one-t
is rendszerben, komplex termék-
családban lehet elérni. A munkád-
hoz valamennyi eszköz és anyag
rendelkezésre áll, így megelőzhe-
tőek a váratlan események – például,
amikor egy érzékeny bőrű vendégnél
derül ki, hogy valamelyik anyag nem
ideális a számára. 
� A waxból kétféle kapható:
→ A hot wax kisebb területeken
való szőrtelenítésre javasolt, példá-
ul intim területek, arc, hónalj. 
→ A strip wax nagyobb felületekre
ajánlott, például kar, láb, hát és mell-
kas. 

� A smooth Aloe vera és levendula-
olaj-tartalmú készítmény, a nagyon
száraz területekre is fel lehet vinni
belőle keveset, hiszen bőrpuhító ha-
tású, nyugtatja és ápolja a bőrt.
� Rendelkezésedre áll mindemellett
a clean, amellyel a kezelés előtt
megtisztíthatod a felületet. Nem-
csak ott érdemes használnod, ahol
szőr van, hanem mellette is, könnyí-
ti a munkádat. 
� Otthoni használatra pedig ajánl-
hatod vendégeidnek a care-t, amely
nyugtató hatású, zselé alapú készít-
mény a gyulladások, illetve szőrbe-
növések elkerülésére. 
� A kiegészítő termékek között
megtalálható az egyedülálló kettős
waxmelegítő, amely pontos, digitá-
lis vezérléssel, gyors melegítő funk-
cióval és megemelt belső kamrával
rendelkezik. Rendkívül gyorsan fel-
melegíti a waxot. 

Induló csomag
Mindezekből összeállítottunk egy
induló csomagot is, amelyben min-
den megtalálható, amelyre szüksé-
ged lehet, s amennyiben ezt január
végéig megrendeled, ingyenesen
részt vehetsz a bemutatótermünk-
ben egy oktatáson is, ahol valameny-
nyi kérdésedre választ adunk. A kép-
zés feltétele OKJ-s kozmetikusvizs-
ga. 
Hiszünk abban, hogy egyre több
olyan termék kerül a piacra, amely
feledteti azt a mondást, hogy a szép-
ségért meg kell szenvedni. És keres-
sük a jövőben is az ilyen megoldáso-
kat. 

Wax:one
1066 Budapest, Ó utca 6.
Tel.: +36 70 424 6245
www.waxone.hu

WAX:ONE
� Prémiummárka, elérhető áron: kiválóan tapad, gyorsan és

egyenletesen olvad, megtartja az állagát, anélkül, hogy szemcséssé,
darabossá válna.

� Gazdaságos: vékony rétegben kell felvinni. Gyorsan és egyenletesen
olvad, rugalmas, követi a test vonalait. A munka hatékony, több vendéget
fogsz tudni ugyanannyi idő alatt fogadni.

� Gyors megoldás, így növelni tudod a szolgáltatásaid számát, ezáltal több
bevételre tehetsz szert.

� Tudatos választás: érzékeny bőrre is tökéletes választás. Rendszerben
használható, a lehető legkisebb fájdalommal jár.
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Fotobiomodulációs
„varázspálca”

VAN, AMIT CSAK LÁGYLÉZERREL LEHET KEZELNI – A lágylézerterápia, újabb nevén
fotobiomoduláció, olyan a kozmetikus kezében, mint egy varázspálca, amely helyreállítja

a bőr bioenergetikai egyensúlyát.

lágylézerterápiát
több mint 50 éves
múltja és több-
szörösen igazolt

sejtszintű biostimulációs
hatása miatt ma már szé-
les körben alkalmazzák a
gyógyászatban. A reumato-
lógiában, fizikoterápiában,
rehabilitációban, száj- és
fogápolásban, bőrgyógyá-
szatban, fül-orr-gégészet-
ben, urológiában elért és
megfelelően dokumentált,
kimagasló sejtregeneráló,
sejtmegújító, sebgyógyító
eredmények miatt a szép-
ségiparban is egyre elter-
jedtebb a használata. 

Az öregedő bőr
A fáradt, beteg, elörege-
dett sejtben a sejtmemb-
rán működése és ATP (Ade-
nozin-trifoszfát) termelése
lelassul, a sejtben energia-
hiány lép fel. Az energia-
hiányos bőr sejtjei képtele-
nek megújulni, védelmi
funkciójukat ellátni, és kü-
lönböző degenerációs fo-
lyamatokat indítanak el a
bőrben. Az energiátlan bőr-
ben a szaru- és faggyúkép-
zés folyamata meghibáso-
dik, elszaporodnak a pro-
pioni baktériumok és ki-
alakulnak az aknék. Az

A
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alacsony energiaszintű mitokondri-
um képtelen felvenni a harcot a bőrt
érő környezeti ártalmakkal, oxidatív
stresszel, ami a bőr öregedéséhez ve-
zet.

Biostimuláció
Hogyan jön létre a lágylézer biosti-
mulációs hatása? A megfelelő hul-
lámhosszú és energiájú piros lágy-
lézerfénnyel kezelt bőr sejtjeiben a
sejtmembrán működése aktivizáló-
dik, megkezdődik az életfolyama-
tokhoz szükséges energiahordozójá-
nak, az ATP-nek (Adenozin-trifosz-
fát) a képzése, a sejt energiaszintje
emelkedik, ami sejtregenerációt,
sejtszaporodást és a mikrocirkuláció
fokozódását eredményezi. Az örege-
dés során a sejt közötti állomány
normál 7,5 pH-értéke eltolódik, a sej-
tek, szövetek oxigénellátottsága
csökken. Klinikailag igazolt, hogy a
piros lágylézerfény javítja a sejtek
oxigénellátottságát, enzim- és szö-
veti aktivitását, valamint fokozza a
kollagén és DNS szintézisét. 
A fotobiomoduláció sokoldalú és
egyedülálló lehetőséget biztosít,  ga-
rantáltan allergiamentes, higiéni-
kus, gyors eredmények elérését biz-
tosítja a kozmetikai gyakorlatban,
legyen szó akár aknéról, sejtregene-
rálásról, ránckezelésről, kollagénsti-
mulációról vagy sebgyógyításról.

MIRE HASZNÁLHATÓ A LÁGYLÉZER A KOZMETIKÁBAN? 

Sejtregeneráló hatásának köszönhetően
→ Helyreállítja a sejtek anyagcseréjét, normalizálja a szeborreás, aknés bőrök

faggyútermelését, ezért két tisztítás közötti időszakban a faggyútermelés
kiegyensúlyozására.

→ Regenerálja az öregedő bőr szöveteit, fokozza oxigénellátottságát –
bőrregeneráló, vitalizáló kezelésekben. 

→ Fokozódik a mikrokeringés, normalizálódik az érfalak áteresztőképessége,
javul a rozaceás bőrkép és a hajszálértágulatok állapota – rozaceára hajlamos
bőr ápolására.  

→ Fokozza a sejtek energiatermelését, ezáltal gátolja az öregedés folyamatát –
öregedést késleltető és lifting-kezelésekben.

→ Stimulálja a sejtek újraképződését, aktiválja a fibroblasztok és a kollagén
termelődését, így bőrrugalmasító, anti-aging, ránctalanító, sebgyógyító,
hámosító, tisztító kezelések utáni regeneráció elősegítésére, aknék utáni
hegsimító kezelésekben, égési sebek hámosítására, felfekvés gyógyulási
folyamatának gyorsítására. 

→ Mobilizálja a zsírdepókat – cellulite és striák kezelésére, a szöveti
regeneráció fokozására.

TÁBORI ERIKA
Kozmetikusmester, szakoktató,
aromaterapeuta. Munkája során belekóstolt
a kifutók, szakmai show-műsorok, fotózások

világába. Részt vesz
a tanulóképzésben:  jelenleg
több tucat tanulója dolgozik
a szakmában országszerte.
A Vanilla Day Spa tulajdonosa,
ahol többek között saját
fejlesztésű aromaterápiás arc-
és testkezeléseket  is végez.
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Hidrogénterápia a
KOZMETIKÁBAN

SEJTSZINTŰ HIDRATÁLÁS AKTÍV HIDROGÉNNEL – Mostantól ez az egyik leghatékonyabb
szövethidratáló anyag is alkalmazható a kozmetikai kezelések során,

az AquasureH2 készüléknek köszönhetően.

bőrmegújítással foglalko-
zó kozmetikai készülékek
sorában 2018 egyik világúj-
donsága, az AquasureH2

forradalmasítja a bőrápolást, mert
az első olyan szépségipari eszköz,
amelyben beépített hidrogéngene-
rátor található. Különlegessége,
hogy működése során molekuláris
hidrogénionokat bocsát ki, így a
hidrogén peeling-toning egyedi
technológiáját ötvözi és használja.
Magas koncentrációjú hidrogént
(1000–1400 PPB) állít elő, ami a bőrbe
hatolva úgy távolítja el a szabad-
gyököket, hogy nedvességgé alakít-
ja át azokat, ezáltal hidratáltabbá
teszi a bőrt. Kutatások bizonyítják,
hogy a hidrogén nemcsak a legki-
sebb elem, hanem egyben a legerő-
sebb antioxidáns is. 176-szor haté-
konyabb, mint a C-vitamin, 856-szor
pedig, mint a koezim Q10. 

A hidrogén az élet
üzemanyaga 
Már Szent-Györgyi Albert is azt val-
lotta, hogy „a hidrogén az élet üzem-
anyaga”. Az aktív hidrogén erőtel-
jes öregedésgátló tulajdonságú,
mert megszünteti az oxidatív sza-
badgyököket a bőrben. Kis súlyának
köszönhetően mélyen be tud jutni a
szövetekbe, ahol a reaktív, szabad
oxigéngyökökkel egyesülve víz, iz-
zadtság és vizelet formájában távo-
zik a szervezetből. Az AquasureH2
készülékben az aktív hidrogén víz-

árammal szállítódik a bőrre, ahol
alaposan tisztít és megszabadítja a
bőrt az elhalt hámsejtektől.  Kimuta-
tottan növeli a sejtek nedvességtar-
talmát úgy, hogy növeli a sejten kí-
vüli nedvesség sejtekbe való beju-
tását. Ezáltal az egyik leghatéko-
nyabb szövethidratáló anyag. Ez a
tulajdonsága adja sokrétű felhasz-
nálási lehetőségét, hisz nedvesség
és tiszta kötőszöveti struktúra nél-
kül nem tudnak maradandóan mű-
ködni az anti-aging terápiák. Minél
tisztább és hidratáltabb a bőr bazális
rétege, annál hatékonyabb a sejtek
hatóanyag-felvétele. Tapasztalatok

alapján elmondható, hogy ha hidro-
génes vízterápiát alkalmazunk a
hatóanyag bejuttatása előtt, akkor
annak hatékonysága kezelésen-
ként 20–30%-kal nő. Ez azt jelenti,
hogy a kezelések eredménye is sok-
kal maradandóbb lesz. Fontos, hogy
mindezt non-invazív módon érjük
el.

Több lépcsős bőrtisztítás
Az AquasureH2 több lépcsős bőrtisz-
títást tesz lehetővé, így használata a
kezeléseknél, a bőr elváltozásait fi-
gyelembe véve, személyre szabható.
A több lépcső nemcsak a tisztítási
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folyamat számára utal, hanem arra
is, hogy több munkát végez. Alapos
tisztítást, hidratálást, hámlasztást
és öregedésgátlást biztosít. 

1 gépben 5 funkció 
Az eljárások minden lépése egymás-
tól függetlenül, önállóan is alkal-
mazható, és a gyártó saját szabadal-
maztatott találmányának köszönhe-
tően a galvánáram támogató ereje a
kezelés minden lépésébe beépíthe-
tő. Ennek köszönhetően a hatóanya-
gok, hidrogén-ionok, szérumkompo-
nensek mélyebben jutnak be a bőr-
be.

Lépés. Hidrogén peeling-to-
ning: az aktív hidrogénmo-
lekulákkal dúsított vizet spi-

rális kialakítású, vákuumos kezelő-
fejjel juttatjuk a bőrre. Eredmény: a
szabadgyökök bőrből való eltávolítá-

sa, a bőr pH-értékének lúgosítása,
hidratálás.

Lépés. Vákuum AHA-savas
peeling: feloldja az elhalt
hámsejteket, megnyitja a

pórusokat, eltávolítja a szennyező-
déseket anélkül, hogy károsítaná a
bőrt. A „Bejuttatás” funkciónál a gal-
vánáram szerepe az, hogy az azonos
pólusok taszító hatását kihasználva
javítja az aktív hatóanyagok bőrbe
juttatását. Eredmény: a keratinma-
radványok eltávolítása, a vérkerin-
gés javítása, a bőrön belüli helyreál-
lító folyamatok erősítése.

Lépés. Bőrtisztítás szalicil-
savval és béta-hidroxi sa-
vakkal: ez egy kíméletes,

mégis hatékony eljárás. Az alkalma-
zott szérum gyulladáscsökkentő, an-
tibakteriális, demodex ellenes hatá-
sokkal rendelkezik, kezeli a T-zóna
bőrének rendellenességeit, fiatalít.

A galvánáram szerepe a különböző
pólusok vonzása miatt tisztító funk-
ciónál, a salakanyagok kivezetésé-
nek támogatása a bőrön kívülre. 

Lépés. Bőrtáplálás, fiatalítás
vitaminszérummal, tonizá-
lás, bőrfeszesítés, regenerá-

lás. A galvánáram a bejuttatási funk-
ciót erősíti.

Lépés. Masszázs, speciális
kialakítású, mikroáramú
MCS-fejjel. Rugalmassá tesz,

feszesít, serkenti a kollagén- és
elasztinrostok regenerálódását, lát-
ványos liftinghatást eredményez.
Fontos megemlíteni, hogy az alkal-
mazott szérumokban (S1, S2, S3)
nincs mesterséges tartósítószer, pa-
rabénmentesek.

Az AquasureH2
kezelés hatása
�  Csökkenti a bőröregedés látható

jeleit,
�  eltávolítja a bőrből a szabadgyö-

köket, sejtszinten hidratál,
�  hatékonyan kezeli az aknés bőrt,
�  látványosan tonizálja és emeli az

arckontúrokat,
�  eredményesen alkalmazható bőr-

fehérítésre,
�  fokozza a bőr anyagcsere-aktivi-

tását, hatékony megoldás nyújt
rozacea és gyulladásos bőrtüne-
tek kezelésében is,

�  a hidrogénes vízterápia a test bár-
mely pontján alkalmazható
kontraindikációk nélkül, ezáltal
megnő a felhasználási területek
száma.

ELŐTTE UTÁNA

ELŐTTE UTÁNA

ELŐTTE UTÁNA

1.

2.

3.

4.

5.

Bemutatóterem:
Öt Elem Életmód Központ 
Budapest, Régiposta u. 5. 1. e. 2.
Kizárólagos forgalmazó: B & Co. Agent Bt. 
Kapcsolattartó: Varga Erika
06/30 471 6519
www.h2skintherapy.com 
e-mail: info@otelem.com
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TÉLI LUXUSKEZELÉSEK
MINŐSÉG ÉS EXKLUZIVITÁS, AZAZ LUXUS – Emellett a nehezen elérhetőt is jelenti,

ami az egyediség, a különlegesség érzését kelti. Valami olyat, amit nem kapunk meg mindennap.
Valami finomat, valami kényeztetőt, amire ilyenkor télvíz idején még inkább vágyunk.

ehet azon vitatkozni, hogy
szerencsés vagy szerencsét-
len helyzet-e az, hogy a mér-
sékelt égöv miatt változnak

az évszakok és emiatt a bőrünk ápo-
lása is. Régóta tudjuk, hogy minden
évszakban másképp kell ápolni bő-
rünket: tavasszal a napfényes órák-
ra készítjük fel, nyáron védjük a
nap szárító sugaraitól, ősszel pró-
báljuk rendbe hozni a nyáron el-
szenvedett károsodásokat, télen
megújítjuk. 
Télen a hideg és rövidebb napok, a
korai sötétség miatt vendégeink
több kényeztetésre vágynak az élet-
ben is és a kozmetikában is. Előfor-
dul, hogy többet nassolgatnak, kár-
pótolva magukat a fényhiány miatt.
Ha nem elég fegyelmezettek és tuda-
tosak, netán hajlamuk is van rá,
könnyen felszaladhat 1-2 pluszkiló,
s az arcbőrük is megsínyli az össze-
vissza falatozgatást. 
Ebben az időszakban a kedvünkre,
és nyilván a vendég pénztárcájára
tekintettel, válogathatunk a kezelé-
sekben: kezdhetjük a bőr megújítá-

sával, amelyet végezhetünk hidro-
vagy mikrodermabrázióval, hidroab-
rázióval, savakkal, gyógynövények-
kel, mezopennel. Ezeket kúrasze-
rűen vagy más kezelés előkészítése-
ként, kiegészítéseként ajánlhatjuk.
Azonban ezek bármennyire is költ-
ségesek a vendég számára, nem so-
rolnám a luxuskezelés kategóriába,
mivel inkább funkcionálisak, mint
élményszerűek.

Mitől válik egy kezelés
luxuskezeléssé?
Egész évben arra törekszünk, hogy
vendégeink jól érezzék magukat ná-
lunk. Ezért felmerül a kérdés: mitől
válik luxussá egy kezelés?
Nézzük a kulcsszavakat!
� Körülmények
� Atmoszféra
A kabin hangulata már abban a pilla-
natban meghatározza a vendég lelki-
állapotát, amint belép az ajtón. Meg-
hitt fények, finom illatok, kellemes
meleg, és a vendég is úgy érzi, itt
csak jó történhet vele. Az előmelegí-
tett kezelőágy és vendégruha csak

fokozza ezt a hatást. Játszhatunk a
színekkel is: évszakonként más han-
gulatot varázsolhatunk, ha változ-
tatjuk a vendéget körülvevő textíliák
színét.
� Figyelem
A luxus alappillére a vendégnek
szentelt teljes figyelmünk. Az első
pillanattól az utolsóig úgy kell érez-
nie, hogy a figyelem középpontjában
az ő személye áll. Ehhez a kozmeti-
kus részéről sok-sok apró gesztusra
van szükség, minden szavával, min-
den mozdulatával őszinte vágya le-
gyen kellemes élménnyé varázsolni
vendége számára a kezelést.
� Udvariasság
Főleg az első alkalommal nálunk já-
ró vendég komfortérzetének a kiala-
kulása szempontjából nagyon fon-
tos, hogy érezze, tisztelettel vesszük
körül. Ügyeljünk arra, hogy úgy érez-
hesse, örülünk a jelenlétének, és jó
vendéglátóként mindent megte-
szünk a kényelme érdekében. Mu-
tassuk meg, hová teheti le az éksze-
reit, a ruháit, hol találja a számára
kikészített vendégruhát, papucsot,

L
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eldobható fehérneműt vagy bármi
mást, amire a kezelés során szüksé-
ge lehet. 
� Szívélyesség
A vendéggel szemben mindig le-
gyünk szívélyesek, barátságosak,
nyerjük el a rokonszenvét, hogy kö-
zel érezze magát hozzánk a kezelés
időtartama alatt. A személyesség
azonban soha ne váljon személyes-
kedéssé. A jó kozmetikus kedves, bi-
zalomkeltő, szívélyes, de diszkrét:
mindig megadja a tiszteletet a ven-
dége számára, és a kommunikáció-
ja soha nem lépi át az udvariasság
határait.
� Pihenés
Egy luxuskezelés a vendég számára
mindig relaxációt, kikapcsolódást,
pihenést, a hétköznapok rutinjából
való kiszakadást jelenti. Feladatunk,
hogy a kezelés időtartama alatt mi-
nél teljesebben élhesse át ezt a belső
élményt.
� Idő
A luxus világában az idővel is bőke-
zűen kell bánnunk. Bár tele van a
naptárunk, a vendégek egymást kö-
vetik, és sokszor nincs egy szabad
percünk sem, a vendégnek a feszí-
tett munkatempóból semmit sem
szabad éreznie. Amíg a kezelése tart,
addig csak ő számít, csak rá kon-
centrálunk, és mindent megteszünk
annak érdekében, hogy a kikapcso-
lódása teljes legyen.
� Kivételes élmény
A kezelés során törekedjünk arra,
hogy a vendég különleges, ritka él-
ményként élje meg. Minden pilla-
natban az ő kényelme, jó közérzete
legyen a legfontosabb szempont. Fi-
gyeljünk minden apró részletre, a
vendég visszajelzéseire, élményét
ne zavarjuk felesleges beszéddel, za-
jokkal.
� Személyre szabott kezelés
Bár a kozmetikus által használt
márka termékeivel más szalonok-
ban is dolgoznak, a vendégnek úgy
kell éreznie, hogy az adott kezelés
számára egyedi, személyre szabott,
és ezt sehol máshol nem kaphatná
meg. A kezelésnek olyannak kell
lennie, amely megfelel a vendég el-
várásának, ízlésének, bőre állapotá-
nak. A kozmetikus feladata, hogy a
vendég bőrének és személyiségé-
nek ismeretében úgy állítsa össze a

kezelés lépéseit és a felhasználni kí-
vánt termékek sorrendjét, hogy
azok várhatóan a legjobb eredmé-
nyeket biztosítsák a vendég számá-
ra, és a lehető legjobb élményt
nyújtsák neki.
� Meglepetés 
A vendégek általában szeretik, ha
személyre szabott meglepetésekkel
várjuk őket. Egy luxuskezelésnél ér-
demes erre is figyelmet fordítani. Ér-
kezésnél a kezelőágyra helyezett
bonbon, távozáskor egy csinos,
aranyszínű kis csomag, mintákkal
vagy egy adag pakolással, krémmel,
amit a bőrére használtunk, mind-
mind a luxus érzését fokozza. 
� Teljes körű ápolás
Ha egy olyan szalonban dolgozunk,
ahol több szolgáltatás elérhető,
ajánljuk vendégünk figyelmébe a
szalonban igénybe vehető egyéb
(test-, kéz-, láb-, haj- stb.) ápoláso-
kat, kezeléseket is. Térjünk ki az ott-
honi ápolásra is, mert hosszú távon
úgy érhetünk el eredményeket, ha a
vendégünk együttműködő.  
A luxuskezelés mindig teljes körű
ápolást jelent, amely magas minő-
ségben, egyformán kínál megoldást
az arc, a test és a lélek szükségleteit
kielégítő kezelésekre.
� Elegancia
A természetes elegancia a luxus vilá-
gában elengedhetetlen. A kozmeti-
kus egész megjelenésének, minden
megnyilvánulásának, beszédstílusá-
nak, gesztusainak ezt kell sugároz-
nia. Kifogástalan, jól ápolt külső,
szép és ízléses, de minden túlzástól
mentes munkaruha, finom és visz-
szafogott smink, csinos frizura. A stí-
lusérzék, a helyes mérték megtartá-
sa alapkövetelmény.

Professzionális termékek
Ha a külső körülményeket megte-
remtettük a kezeléshez, akkor szere-
tett anyagainkkal hozzákezdhetünk
a szépítéshez, az élmények fokozá-
sához. 

Kezelések
A téli kezeléseket két csoportba
osztanám: 
� az egyik csoportba az adventi idő-
szakban, 
� a másikba az ezt követő hónapok-
ban végzett kezeléseket sorolnám.

Az advent négy hete önmagában is
egy magasztos időszak. Az ünnepvá-
rás, az ünnepre készülődés nemcsak
melengeti a lelkünket, hanem sok
feladatot is ró ránk. Ez nemcsak
minket, hanem a vendégeinket is
megviseli. Mi túlterheltek vagyunk a
sok munkától, mert a nők számára a
karácsonyi előkészületek része a
kozmetikusnál tett látogatás is, és
ekkor mindenki jönni szeretne. Az
ünnep bűvkörében könnyebb rábe-
szélni őket drágább kezelésekre is,
és a kabin hangulata is meghittebb,
mint a tél többi hónapjában. A szí-
nes égők, gyertyák fénye beragyogja,
a narancs, a fahéj, a szegfűszeg, a
kardamom illata belengi a kezelőhe-
lyiséget. Ebben az időszakban a tes-
tet-lelket melengető, kényeztető ri-
tuálékra, szépítő kezelésekre vágy-
nak vendégeink.
Karácsony után inkább a wellness
jellegű kezeléseket kínáljuk. A sok
evés-ivás, mulatozás bizony megvi-
seli az arc bőrét, és mindenkinek jól-
esik egy kis szépítő lazítás.
Vannak anyagok, amiket meghallva,
automatikusan a luxus érzete jár át
bennünket. Ilyenek, a teljesség igé-
nye nélkül az arany, az ezüst, a se-
lyemprotein, a gyöngypor, a kaviár,
a szőlő, illetve a bor, a csokoládé, a
méz, a gránátalma, a szarvasgom-
ba, a rózsa, a homoktövis. 
Bár kimondásuk alapján nem asszo-
ciálunk feltétlenül a luxusra, de a
hatásukban a luxusanyagok közé
sorolnám a peptideket, a hyaluron-
savat, a kollagént, a növényi őssej-
teket, hogy csak párat említsek a ter-
mészet és a laboratóriumok gazdag
tárházából.

Kényeztessük a vendéget!
Amikor a vendég megérkezik a ka-
binba, sokszor fáradt, nyűgös, nyug-
talan. Ilyenkor átöltözés után ké-
nyeztessük egy virágszirmos vagy
illóolajos lábfürdővel, miközben el-
kortyolgat egy finom teát vagy akár
egy pohár pezsgőt. Mire kiürül a po-
hár, már egy nyugodtabb vendéget
kapunk a kezelőágyba. 
A kezelést kezdhetjük az egész test
átsimogatásával, finom végignyom-
kodásával, hogy elősegítsük a rela-
xációt. 
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Karácsonyi ajánlat DECEMBERRE 2018
Ajándékozz szépséget – Exkluzív karácsonyi szett luxus ajándékdobozban

Lepje meg magát, vendégeit, ill.ismerőseit exkluzív ajándék SynCare kozmetikai szettel
A karácsonyi szettek lakossági kiszerelésű termékeket tartalmaznak.

A termékek 20% kedvezménnyel vásárolhatóak meg, az ajándékdoboz ingyenes.

Szett 100% hyaluronsavval (650):    
• Nappali krém 100% hialuronsavval
• Éjszakai krém 100% hyaluronsavval
• Micellás tisztító víz hyaluronsavval

RENOVIA szett (651): 
• RENOVIA nappali krém
• RENOVIA éjszakai tápláló krém
• Micellás tisztító hab rozmaring olajjal

Bővebb információ: www.syncare.hu
www.facebook.com/syncarehungary

Alkalmazhatunk ayurvédikus, aro-
materápiás, shiatsu, akupresszúrás
masszázsokat, pecsétmasszázst,
részesíthetjük kényeztető, spa-él-
ményt nyújtó masszázsban. Ehhez
használhatunk gyógynövényes lab-
dacsokat, batyukat, melegített láva-
követ, kristályokat, féldrágaköveket.
A lényeg a melegen és az illatokon
van. A gyógynövények illata, a meleg
olajok érzete már önmagában is ké-
nyeztető, relaxáló hatású. 
Amikor a testét már ellazítottuk, át-
térhetünk az arcára.  Az arcmasz-
százst kiegészíthetjük speciális
szemkörnyék, fül-, fejbőrmasszázs-
zsal, lazító, simogató ecsetmasz-
százzsal. 
Ha vendégünk csak arckezelést
szeretne, akkor se hagyjuk ki a kar-
jait! A pakolás, a maszk hatóideje
alatt jól fog esni neki, ha átsimogat-
juk egy kis meleg, illatos olajjal és
gondosan betakarjuk. Hogy teljes le-
gyen a kényeztetés, az ajkakat is
kenjük be ajakápolóval, és a szem-
környékre is fordítsunk különös fi-
gyelmet.

A kezelésekben gépparkunk függvé-
nyében kombinálhatjuk a különbö-
ző gépeket, ezzel is elősegítve a na-
gyobb hatékonyságot.  A különböző
típusú rádiófrekvencia (termális,
frakcionális), az elektroporáció, az
oxigénterápia, a soft lézer, a led
fényterápia, a polarizált fény, az új
típusú iontoforézis, az ultrahang
mind-mind beépíthető, a kezelés
egyénre szabható. Tőlünk és vendé-
geink igényétől függ, hogy számuk-
ra mi lesz luxus.
Bizonyos értelemben a frakcionális
rádiófrekvencia, a HIFU is luxusnak
számít, elsősorban az ára miatt, de
mivel mindkettő fájdalmas beavat-

kozás, számomra nem a luxus érzé-
sét hordozza.
Munkánkhoz hozzátartozik, hogy a
kabinban töltött idő alatt szolgáljuk
a vendéget, kényeztetjük, szépítjük,
biztosítjuk számára a nyugodt, pihe-
nést, ellazulást. A minőségi szolgál-
tatáshoz hozzátartozik, hogy kitün-
tetett figyelemmel kezeljük őt,
őszinte érdeklődéssel fordulunk fe-
lé, egy élményt nyújtunk neki. Ha
mindezt megkapja, keresni fogja a
legközelebbi alkalmat, hogy kisza-
kadva a mindennapi rutinból, újra
részesüljön a figyelemben és a ké-
nyeztetésben, amely az ő életében is
ritka örömök forrása.

A luxus alappillére
a vendégnek
szentelt teljes
figyelmünk.

KÁRÉ ANDREA
kozmetikusmester,
gyakorlati oktató.
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EXKLUZÍV
BŐRMEGÚJÍTÁS 

TÉLEN A BŐRÜNK ÉRZÉKENYEBBÉ ÉS SZÁRAZABBÁ VÁLHAT – Az extrém fagy, a hideg szél,
majd a fűtött, száraz, alacsony páratartalmú szoba levegője közti hőmérséklet-különbség

igencsak igénybe veszi a szervezetünk elsődleges védelmi vonalának számító hidro-lipid réteget.
Mit tehet a szakember?

bőrünk anyagcseréje, vala-
mint a faggyú- és a verej-
tékmirigyek működése is
lelassul. Mindezek együt-

tes hatására felborul a bőr egyensú-
lya, legfelső rétege kiszárad, berepe-
dezik és kipirosodik, továbbá elve-
szíti a természetes regenerálóképes-
ségét, és védtelenné válik a külső
irritatív tényezőkkel szemben. A hi-
perreaktív atópiás és rosaceás tüne-
tek is felerősödnek. Míg nyáron a
bőrápolásban a hidratálás és a fény-
védelem volt a fókuszban, télen na-
gyobb gondot fordítsunk a bőr táplá-
lására, regenerálására és a teljes kö-
rű bőrmegújításra. 

Dermoterápia
Mindezeket figyelembe véve, a téli
napmentes hónapokban ajánljuk a
Chantarelle Platinum Peel & Cure
professzionális arckezelését egysze-
ri „glamour hatású” kezelésként
vagy kúraszerűen, 10-14 naponként
megismételve, a maximális és hosz-
szan tartó eredmény elérése érdeké-
ben.
Ebben az innovatív kezelésben öt-
vözték a fotodinamikus kémiai
hámlasztó savak pozitív tulajdon-
ságait a korszerű bőr újrastruktu-
ráló dermoterápiával.
A Platinum Peel & Cure ereje a bőr-
problémához igazított, célirányosan

megválasztott kémiai hámlasztó sa-
vak, a nano platinum, Sodium DNA
és a tengeri rózsa neurotoxin hatá-
sán alapuló neuropeptid kombiná-
cióján alapul.

Bio- és fotodinamikus
technológia 
A fotodinamikus hámlasztók az
LLLT Lézer (alacsony intenzitású,
pulzáló diódalézer, alacsony frek-
venciájú pulzáló mágneses mező-
vel), LED-fényterápia, a szerves ké-
miai hámlasztó savak és a fotoaktív
összetevők szinergikus hatásán ala-
pulnak, amelyek együttesen 3-6 hó-
napig tartó terápiás hatást garantál-
nak a vendég számára. A fényener-
gia elnyelődik a sejtek hőtároló köz-
pontjában, a mitokondriumokban,
és aktiválja a nukleinsav szintézist.
A dermoterápia jelentős mértékben
serkenti a setjmetabolizmust, akti-
vál- ja a sejtreceptorok működését.
Az intenzív biotechnológiai és foto-
dinamikus technológia kombináció-
ja azonnali látványos és hosszan tar-
tó terápiás hatást eredményez:
�A hámlasztó palettán a különböző
savak összeadódó ereje – hatásuk
kumulatív, egymást erősítő és egy-
más hatását kiegészítő.
� Foto-biokémiai fejlesztés – keze-
lésben használt készítmények inno-
vatív fotoaktív bio-kromofór formu-

lát tartalmaznak, amelyek a fotodi-
namikus PDT Lézer/LED fényterá-
piás eljárással kombinálva szignifi-
kánsan aktiválják a regeneráló folya-
matokat.
� Bőr újrasrtrukturálás, sejtszintű
bőrmegújítás – innovatív aktív ható-
anyagok, nano-platinum, Sodium
DNA, a tengeri rózsa neurotoxin ha-
tásával egyenértékű biomimetikus
neuropeptidek, amelyek csökkentik
az intenzív hámlasztó kezelések
utáni bőrirritációkat.
� Korszerű védelem – intenzív anti-
oxidáns- és magas SPF50
UVA/UVB/IR-védelem, amely védi a
bőrt a photoageing okozta bőrörege-
déstől és a bőrt károsító agresszív
külső tényezőktől (szabadgyökök,
stressz, szmog, elektroszmog).
Hívjuk fel a vendég figyelmét, hogy a
kúra időtartama alatt és a kezelésso-
rozat befejezését követően legalább
30 napig ne napozzon vagy szoláriu-
mozzon!

A

WEBER ERIKA
kozmetikus-szakoktató, vezető
tréner, Beauty Partner Kft.



1. Távolítsa el a sminket és tisztítsa le a bőrt a
Special Aesthetics készítményekkel.

2. Zsírtalanítson a Platinum Pre-Peel Bőrelő-
készítő, antibakteriális hatású hab 18% pH
4,5 készítménnyel. 

3. Vigye fel a bőrre a bőrproblémának megfe-
lelő PDT (fotodinamikus) Platinum Blended
Peel készítményt, és maximum 5 percig alkal-
mazza a PDT LED/lézer készüléket, vagy vigye
be manuálisan.
a) PDT Photodynamic Platinum Blended Peel
Melaner 46% pH 3,0: kifejezetten az elszínező-
désekre és a különböző eredetű foltokra, akne
okozta elszíneződésekre, megereszkedett bőr-
re, tisztátalan, bőrfiatalításra szoruló bőrre
ajánlott. (Aktív összetevők: 2% nano-platinum,
15% tejsav, 12% citromsav, 5% kojisav, 5% bio-
hidrokinon, 4% arbutin, bio-kromofórok) vagy
b) PDT Photodynamic Platinum Blended Peel
Retinologic 45% pH 3,0: célirányosan a kombi-

nált, olajos, aknéra hajlamos, tág pórusú, normalizálásra szoruló, bőrtisztítást igénylő bőrre
ajánlott. (Aktív összetevők: 2% nano-platinum, 15% glükonolakton, 5% sikimisav, 5% azeologli-
cin, 3,5% hyaluronsav, 3% kalawalla kivonat, 2% tengeri kömény, bio-kromofórok) vagy
c) PDT Photodynamic Blended Peel Sensiter 45,5% pH 3,2: célirányosan az elvékonyodott, haj-
szálértágulatos, érzékeny, regenerálásra szoruló bőrre ajánlott. (Aktív összetevők: 2% nano-pla-
tinum, 15% glükonolakton, 10% tejsav, 5% sikimisav, 5% azeologlicin, 3,5% hyaluronsavat, 3% ka-
lawalla kivonat, 2% tengeri kömény, bio-kromofórok) vagy
d) PDT Photodynamic Platinum Blended Peel Age Clinic 52% pH 3,2: célirányosan a dehidratált,
érett, rugalmasságát vesztett, ráncos és arckontúremelésre szoruló bőrre ajánlott. (Aktív össze-
tevők: 2% nano-platinum, 20% glikolsav, 16% tejsav, 10% citromsav, 2% mandulasav, 2% ráncta-
lanító hatású komplex, bio-kromofórok.)

1

2

4. Mossa le vízzel és törölje szárazra a bőrt,
majd neutralizáljon a Platinum neutralizáló
folyadékkal. Vigye fel a PDT Photodinamic
Platinum Ultra Cure Compress Mask Laser
LED R/UV készítményt, és 15 percig alkalmaz-
za együtt a PDT LED/LASER készülékkel, tű
nélküli mezoterápiás készülékkel, ultrahang-
gal vagy manuálisan. 

4
5. Vigye fel a magas fényszűrővel ellátott
SPF50 UVA/UVB/IR Platinum Ultra Cure &
Protect Bőrmegújító hatású nappali arckré-
met.

5

3

A KEZELÉS MENETE
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MONDJ IGENT
a porcelánbőrre!

AZ ELÉRHETŐ LUXUS – Az őszi időszakban a luxuskezeléseket igénylő hölgyek körében
egyre nagyobb igény merül fel az anti-aging hatású, a pigmentfoltokat is hatékonyan kezelni tudó,

porcelánbőrt eredményező kozmetikai szépségkúrák iránt. 
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íg a fiatalkori szeplők ki-
alakulása öröklött ténye-
zőkön alapul, a fototoxi-
kus foltok, az UVA-, UVB-

fényártalmak által okozott pigment-
foltok, nagyobb részben külső
hatások által jönnek létre. Bár a
napfény pozitívan hat közérzetünk-
re, a bőrünk számára veszélyeket is
tartogat. A bőrön a kisebb szeplők
megjelenése is zavaró, de sokkal fel-
tűnőbbek a jóval sötétebb – általá-
ban a klimax időszaka előtt már je-
lentkező – pigmentrendellenessé-
gek, amelyek komolyabb esztétikai
hibákat okoznak. A ráncos, kiszá-
radt, hiperpigmentált bőr pedig
nemcsak zavaró, de idősebbnek is
tűnik, ezért kezelése kiemelt kozme-
tikai feladat. 
A Lady Stella MesoComplex – Meso-
Vital White Active Bőrfehérítő Pig-
mentfolt Halványító innovatív koz-
metikumai egy lépésben fiatalítják,
táplálják a bőrsejteket, illetve a bőr
károsítása nélkül halványítják is.
A kezelés biztonságos, és hosszú tá-
von hatékony megoldást jelent a za-
varó pigmentfoltokkal szemben.  

A kezelés bőrre
gyakorolt hatásai
A bőr színét a bőrfesték anyaga, a
melanin és az erekben keringő vér
színe együtt adja. Ha a melanin el-
oszlása egyenetlen, akkor a bőrszín

nem lesz egyenletes. A sötétebb ré-
szek világosítására hosszú ideig
csak bőrkárosító sókat vagy higany-
származékokat használtak a kozme-
tikai gyakorlatban.  
Az új Lady Stella MesoComplex –
MesoVital White Active Bőrfehérítő
Pigmentfolt Halványító szérum és a
10%-os hatóanyagot tartalmazó

ampulla a trópusi kúszógyökér (Bo-
erhavia diffusa) gyógynövénykivo-
natát tartalmazza, melyet az indiai
és ázsiai gyógyászatban – külsőleg és
belsőleg is használva – évezredek
óta ismernek allergia-, ekcéma-,
ödéma-ellenes hatásairól. A növény
leveléből és virágából kivont kon-
centrátum enzimgátló-bőrhalványí-

M
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tó tulajdonságai közvetlenül a fes-
tékképző sejtekre hatnak, anélkül,
hogy roncsolnák azokat.

Végezzük kúrában!
A kúraszerűen végzett kezelés so-
rán az egyedülállóan új, intenzív
MelavoidTM hatóanyag, tesztekkel
igazoltan intenzív bőrfehérítő, de-
pigmentáló és antioxidáns hatást
fejt ki. A MelavoidTM hatására a bőr-
ben lejátszódó enzimgátló (inhibi-
tor) folyamat megfelel a bőrfehérí-
tés legújabb trendjének, amely ter-
mészetes növényi hatóanyagokra
épül, és hatásmechanizmusában
nem hámlasztó vagy melanin-bon-
tó hatású. Az in vitro teszteredmé-

nyek 0,7%-os MelavoidTM koncent-
rációt használva, 9 napos vizsgálat
alapján a következő eredményeket
mutatják:

� a tirozináz enzim képződését 63%-
kal csökkentette, és
� a tirozináz enzim aktivitását 55%-
kal csökkentette a 9 nap alatt.
A mért eredményeket a kojic-savval,
– mint az egyik modern bőrfehérítő-
vel – összehasonlítva, derült ki, hogy
míg a kojic-sav jelentősen csökkenti
a bőrt alkotó sejtek számát, a Mela-
voidTM a melanociták pigmentter-
melését (szintézisét) 34%-kal csök-
kentik, anélkül, hogy befolyásolnák
életképességüket. A melanocita sej-
teket nem károsítja, csak csökkenti a
melanin termelését – az azt szabá-
lyozó tirozináz enzim gátlásával. 
A kezelőkúra eredménye lenyűgöző
az 56 napig tartó kezelés ideje alatt,

LADY STELLA MESOCOMPLEX – MESOVITAL WHITE ACTIVE BŐRFEHÉRÍTŐ PIGMENTFOLT-
HALVÁNYÍTÓ SZALONKEZELÉS

A bőr tisztítása,
előkészítése

Gépi peelingezés

Fertőtlenítés

Elektroporáció

Befejező ápolás

Stella Golden Green Nature
Öregedésgátló Arctisztító Tej 

+
Beaty Derm B-672 kozmetika Frimátor

Stella Golden Green Nature pH-
szabályozó Arctonik

+
Vákuum spray 13 in1 kezelőtorony.

Nature pH-szabályozó Arctonik 
Beauty Derm B-660 Gyémántfejes
mikrodermabrázió készülék.

MesoComplex Face Contour Bőrfiatalító
Arckezelő Gél.

+
1 Lady Stella MesoComplex White
Active Ampulla.

+
Stella Beauty Derm 9090 Tű nélküli
mezoterápiás készülék.

Lady Stella MesoComplex White Active
Szérum (30 ml)
Lady Stella MesoComplex White Active
nappali Krém (50 ml)

+ 
Hideg bőrvasaló + kék fényterápiás
kiegészítéssel

A frimátor fokozza az arctejben található (Goji, zöld tea, organikus
argánolaj) növényi komplex hatékonyságát. Kíméletesen távolítja el
a sminket és a napi szennyeződést a bőrről, anélkül, hogy szárítana. 

A vákuum spray egyenletesen permetezi fel az arcra
a narancskivonatot, organikus argánolajat az arcra, miközben
hidratálja is a hámréteg sejtjeit. Csillapítja a frimátor által okozott
vérbőséget. Visszaállítja a bőr pH-értéket és tonizálja
az izomrostokat. 

A gyémántfejes mikrodermabrázió készülék maradéktalanul és
mélyen távolítja el az elhalt hámsejteket, megnyitva a bőrt a 10%
MelavoidTM tartalmú ampulla számára.

Széles spektrumú bőrfertőtlenítővel.

A MesoComplex Face Contour gélből – 6 ml-nyit, kenjünk fel –
(kollagén, elasztin, ceramid-tartalmú) és egy Lady Stella
MezoComplex White Active – bőrfehérítő, pigmentfolt-halványító
ampullával együtt, juttassuk be a bőrbe, a Stella Beauty Derm 9090
tű nélküli mezoterápiás készülékkel. A 20–25 percig tartó kezelést
az arckezelő fej körkörös mozgatásával végezzük. 

A hideg bőrvasalóval, a bőrfehérítő, pigmentfolt-halványító
MelavoidTM, Ceramida szérumot besimítjuk a bőrbe. 
Az Intenzív fényvédő és hidratáló nappali krém SPF30
UVA/UVB=0.69 magas fényvédelmet biztosító, intenzíven hidratáló
krémet felkenjük. A krém megakadályozza, hogy a káros UVA és
UVB sugarak a bőrbe jussanak. Véd a napsugarak szabadgyök-
képző hatása ellen, késlelteti a mélyrétegű bőröregedési
folyamatokat.

FELHASZNÁLT ANYAGOK HATÓANYAG-BŐRREGYAKOROLT HATÁS
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(hetente 1x, 8 hé-
ten át) a bőr
napról napra
szebb és egy-
ségesebb
színű lesz.           
A legérzéke-
nyebb bőrtí-
pusnál is al-
kalmazható.
A vendégek-
nek, a kúra teljes
ideje alatt – a koz-
metikus által összeál-
lított, Lady Stella White

Active otthoni
ápoló kozmeti-

kumok hasz-
nálata java-
solt, a maxi-
mális ered-
mény
elérése érde-
kében.

A kezelés
lépései

A Lady Stella Meso-
Complex-MesoVital

White Active Bőrfehérítő

Pigmentfolt Halványító szalonkeze-
lés protokoll, manuális és/vagy
elektrokozmetikai berendezések
alkalmazásával is elvégezhető. Te-
kintettel arra, hogy az ősz a mikro-
dermabráziós kezelések elkezdésé-
nek legmegfelelőbb ideje, és a bőr-
halványító kezelésekkel kompatibi-
lis kezelőeljárás, ezért ezt mutatjuk
be.

BAGÓNÉ HORVÁTH KATALIN
Diplomás szakoktató,
a STELLA kozmetikai
oktatás vezetője. Boerhavia diffusa, szanszkritül Punarnava gyógynövény

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Rendezvény Időpont Info

Sminktetováló Akadémia by Swiss Color 2018. 12. 03. és
– Microblading 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

Tanulj sminktetoválni a legmagasabb színvonalon a MAGYAR ZSUZSA PMU ART-ban magabiztos
gyakorlati tudással! Kreatív, kiscsoportos, intenzív kezdő és  haladó képzések műbőrös és élőmodelles
gyakorlattal, 3 hónapos segítségnyújtással és vizsgával.

HALADÓ KÉPZÉSEK: 
• Komponálj LifeLike szemöldököt manuáltechnikával! 
• Újdonság: Készíts tökéletes, telt hatású ajkat porcelánfénnyel, „rainboweyes”-t vagy  „manualshading”-et! 
• Eltávolítás-elmélet.

Jelentkezz: magyarzsuzsa.madonna@gmail.com 
Info: http://madonna.hu  
NÉVJEGYEM: Cím, Telefonszám, Facebook, Nyitva tartásunk, stb: http://madonna.hu/magyar-zsuzsa/

„Művészet a sminktetoválásban”  „Egyedi szépséged a VÉDJEGYED!" 
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BABOR
www.kalcsu.hu

BABOR HSR karácsonyi szett – A BABOR
lenyűgöző karácsonyi összeállítással
készült az ünnepi szezonra, amelyet
exkluzív csomagolásba bújtatott. A HSR
szett két ismert és szeretett termék,
a HSR Cream és Serum mellett most
egy újdonságot is rejt, a HSR Neck &
Decolleté Cream-et, amely
a legérzékenyebb és az életkorról
legárulkodóbb területeket varázsolja
feszessé és fiatalossá.

REVIDERM
www.reviderm.hu 

PRE-INFUSE SERUM – Exkluzív luxus szérum,
csodálatos karácsonyi kiszerelésben.
A legigényesebb vendégek elvárásait is kielégítő
prémium termék, antiglikációs formulával,
selyemproteinnel, továbbá hyaluronsavval, mely
hosszan tartó maximális hidratáltságot biztosít
a bőrnek. A magas hatóanyag-
koncentrátumának köszönhetően intenzíven
kisimítja a ráncokat, és a bőr ismét ragyogóvá
válik.

ALISSA BEAUTÉ    
www.alissa.hu

A naturális Platina termékcsalád valódi
platinaport tartalmaz, ezáltal az eredmény:
nagyon egészséges, ragyogó, fényes bőr.
Az arcbőr tónusát javítja, a nyitott
pórusokat, az egyenetlen bőrszínt (nem a
mély pigmenteket vagy a melaninfoltokat,
hanem a szabálytalan arcszínt), eltünteti
az arc felületén az egyenetlenségeket.
A termékcsalád erősíti az epidermisz
gátakat, hogy megvédje a bőrt
a vízvesztéstől, ami később a bőr érzékenységéhez vezet. 

YELLOW ROSE
www.yellowrose.hu

A regeneráló 23 karátos arany, a volumennövelő fekete
tea ferment, a sejteket stimuláló tengeri kollagén
mikroszférák, a hidratáló hyaluronsav és a selyem- és
tejproteinek adják a szérum ráncfeltöltő hatását.
A Q10-koenzim liposzómák, a karnitin és az E-vitamin
antioxidáns hatásuknál fogva megkötik a szabad-
gyököket. A medveszőlő-kivonat halványítja a foltokat,
javítja a bőr színét, az antioxidáns hatású csipkebogyó-
kivonat és E-vitamin késlelteti a bőr öregedését, az
allantoin pedig nyugtatja a bőrt.

BAALBEK STÚDIÓ
www.baalbekstudio.hu

Az Isabelle Lancary L’age D’or luxus anti-aging
kezelés egyik fontos hatóanyaga a CERAPARTS®

AA. Ez egy Oscar-díjas nanotechnológiás
hatóanyag-szállító rendszer és hatóanyag
egyben. Alapanyaga csaknem azonos a bőr saját
zsírgátját (lipid barrier) alkotó ceramidokkal,
ezért könnyen áthatol a lipidrétegen, és utána
emésztődnek le róla a hozzákötött anyagok. Serkenti a sejtosztódást
és a mikrocirkulációt, és erősíti a bőr immunrendszerét. Stabilizálja
a hatóanyagokat, szabályozza az okklúziót, tökéletesen tapadó vékony
filmréteget von a bőrre, növeli a bevitt hatóanyagok bioaktivitását.

MARIA GALLAND 
www.kalcsu.hu

A 2018-as művészi csomagolásba öltöztetett
Mille karácsonyi szett tartalmazza a két
exkluzív, ismert és szeretett terméket, a N°1000
Créme Mille-t és az N°1010 Sérum Mille-t.
Ezzel a lenyűgöző ünnepi összeállítással igazi
luxus tündöklést és különösen hatékony anti-
aging megoldást ajándékozhatsz szeretteidnek,
hiszen a Mille krém és szérum kifejezetten
magas koncentrációjú hatóanyagainak
köszönhetően az anti-aging hatás rövid időn belül látható lesz. 

LUXUSKEZELÉS
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LUXUS Day
Spa kezelés

MERJÜNK KOMPLEXEN ÉS NAGYBAN GONDOLKODNI! Minden apró részletért nagyon hálásak
lesznek a luxusra és exkluzivitásra vágyakozók. 

sz beköszöntével itt az ide-
je, hogy elővegyük a ké-
nyeztető, kellemes él-
ményt nyújtó spa-kezelé-

seket. A programjainknak számta-
lan fantázianevet adhatunk, ami
fontos, hogy használjunk olyan
szavakat, amelyek a vendég érzel-
meire, érzékeire, esetleg emlékeire
hatnak: Rózsák meséjével kényezte-
tő extra hidratálás, Utazás Indiába,

Az illatok és felhőtlen gondolatok
útján stb. 

A  kabint vagy kezelőhelyiséget
hangulatosan rendezzük be, a fan-
tázianévnek megfelelően. Legyen
kellemes zene, az illatkompozíciók-
ban segítenek az illóolaj-keverékek,
használjunk sok-sok mécsest, gyer-
tyát. Minden kezeléshez igazítsuk a
megfelelő árnyalatú textíliákat, és a

saját munkaruhánk is igazodjon a
stílushoz. 
Akár arc-, akár testkezelésről van
szó, mindegyik kiegészíthető kéz-
vagy lábkezelésekkel is. 

Kényeztető arckezelés
Helyezzük a vendéget maximális
kényelembe. A szorító kellemetlen
textíliák helyett használjunk kön-
töst, a fejre turbánt törölközőből, de
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ha a protokoll engedi, sőt, ha érinti a
hajas fejbőrt, ne is fedjük le a hajat.
� Javasolt lazítással, ráhangolódás-
sal kezdeni a kényeztetést, majd
utána következhet a letisztítás.
A termékek óriási választéka áll ren-
delkezésünkre: habok, micellás-
vizek, arctejek, tisztító gélek, lemosó
krémek. Luxus szolgáltatás révén,
nyújtsunk többet, már a letisztítás is
inkább egy tisztító masszírozás le-
gyen, kicsit hosszabb, mint az alap
lemosó technikánk. Bátran használ-
junk lemosó kendőt a termékeltávo-
lításhoz, hisz ez sokkal lágyabb lesz
a vendég bőrének és lelkének egy-
aránt. A főbb összetevők és ható-
anyagok lehetnek: sheavaj, hyalu-
ronsav, növényi olajok, borkivonat … 
� A peelingezés során kerüljük a na-
gyon erős „bántó” készítményeket.
Bátran alkalmazzunk enzimes vagy
soft peeling termékeket. Ezen folya-
mathoz is segítségünkre lehetnek a
szivacsok, habok, lágy, nem túl erős
kefék.  Ha a műveletsor engedi, egy
kellemes borogatást is helyezhetünk
a radír fölé, melynek hatóideje lehe-
tőséget ad pár légzőgyakorlatra,
nyújtó, ízületlazító mozdulatsorra. 
� A tonizálás (ha szükséges) történ-
het lágy permetezéssel vagy kelle-
mes érintések sorozatával. Fontos,
hogy a készítmény nagyon harmoni-
kus illattal rendelkezzen (orchidea,
friss édes virágillatok),  és szolgálja a
totális ellazulást, emellett tartal-
mazhat erős hidratáló és feszesítő
összetevőket is: írisz izoflavonok,
zöldtea-kivonat, allantoin …  
Ezen „alap” folyamatok után követ-
kezhet az igazi művészet. Számos
lehetőség sorakozik előttünk, széru-
mokat használhatunk, végezhetünk
különleges masszázsokat, de akár
száraz masszázsokat is alkalmazha-
tunk. Most egy extra kényeztető és
feszesítő masszázstechnikát aján-
lok. Ez a masszázs egy speciális fo-
gásrendszerre épül, melyben az iz-
mok és a mélyebb kötőszövetek kap-
nak fő hangsúlyt. Pontosan felépített
és precíz kivitelezést igénylő techni-
ka, melyhez feszesítő, izomrelaxáló,
tápláló szérumokat, krémeket hasz-
nálhatunk: peptidek, kis és nagy

molekulájú hyaluronsav, gyöngy- és
kaviárkivonatok.  Érdemes ilyenkor
az időre is figyelni, jelen esetben egy
minimum 30 perces masszázs java-
solt.
� A kezelés koronájaként egy rend-
kívül hatásos fátyolmaszkot aján-
lok, melyhez speciális aktivátor ol-
datot használunk, amelyben domi-
nálnak: izoflavonok, íriszkivonat,
peptidek, enyhe csersavak, AHA sa-
vak. Kiegészítésnek pedig használ-
hatunk alga- és argánolaj-alapú pa-
kolást is. A hatóidő alatt a vendéget
hagyjuk pihenni, ellazulni, illetve
már a következő lépéseket készít-
hetjük elő. 
� A maszk eltávolítása után egy nem
túl hideg, de mégis hűs borogatással
hozzuk vissza a vendégünket az el-
mélyülésből, majd egy tartalmas
krémmel zárjuk a kezelést, amely-
ben növényi olajok és a myoxinol-ki-
vonat játszik fő szerepet. 

A test luxusa
Fokozható még a luxus és a kénye-
lem? Határozottan igen! Amikor a
vendég belép a testkabinba, éreznie
kell, hogy még jobban el fog tudni la-
zulni, és elmenekülhet a mindenna-
pos rohanásból. 
Az előző arcrituáléhoz tökéletesen
passzol egy lágy, nyirokstimuláción
alapuló, feszesítő, erősen hidratáló
test spa-kezelés. 
� Első lépésben a teljes testet a pro-
tokollban megtalálható tusfürdővel
mossuk le, vagy kérjük meg a ven-
déget, hogy tusoljon le, de ha ren-
delkezésünkre áll egy csinos kád, ké-
szíthetünk egy kényeztető kádfür-
dőt. A fürdőtermék fő összetevői: bo-
róka, gránátalma, encián. 
� Ezután egy tengeri sós és gránát-
almaolajos testpeeling következik,
melyek alkalmazása során gondo-
san minden területet radírozzunk le.
Végezetül, ügyeljünk a termék töké-
letes eltávolítására. 
� A spa-élmény fokozása érdekében
most egy min. 20-25 perces kecske-
szőr kefés nyirokstimulációt vég-
zünk a testen. Az eljárás maximáli-
san hat a felületi nyirokerekre és a
kapillárisokra, mely által fokozzuk a

méreganyagok távozását, és a vege-
tatív idegrendszer paraszimpatikus
szegmensét tudjuk intenzíven sti-
mulálni. A vendég egy lágy és erős fe-
szültségoldó kezelésben részesül.
� A kezelés másik központi eleme a
teljes test átkrémezése, „vajazása”.
A termékek fő hatóanyagai: encián,
boróka, árnika, bogáncsolaj, mandu-
la- és avokádóolaj. A balzsam, és
olajkeverékkel az egész test bőrfelü-
letét vastagon átkrémezzük, majd
egy könnyű fóliába csomagoljuk a
vendéget, és hagyjuk pihenni 20-25
percet. Ez idő alatt egy kellemes fej-
masszázst is végezhetünk, vagy már
a befejező részhez készíthetjük elő a
frissítőt, gyümölcsöket. 
� A hatóidő letelte után a maradék
ápoló terméket nem mossuk le. Itt a
lehetőség arra, hogy végezzünk egy
kellemes, simító fogásokon alapuló,
teljes testérintést. Varázsoljuk el a
vendéget, és sodorjuk az ellazulás
végtelen útjára. 
� Végezetül, de nem utolsósorban a
testkezelés után hagyjuk a vendéget
pár percig kicsit pihenni, engedjük,
hogy visszatérjen a mindennapok-
ba. Kínáljuk meg egy frissítő teával,
apró gyümölcsökkel, és beszélges-
sünk vele a kezelés során megélt él-
ményeiről. 
A DaySpa programok bevezetése
remek lehetőség a szolgáltatások ki-
bővítésére. Új perspektívát tud mu-
tatni számunkra is, amelyben kiteje-
sedhetünk. Merjünk bátran csele-
kedni, és ne féljünk az újtól, ami
még ha több munkával is jár, a ven-
dégek maximális elégedettségét fog-
ja szolgálni. Ez pedig számunkra is
realizálódni fog az idő múlásával. 

VARGA MÁTÉ
Kozmetikusmester,
a WorldSkills és EuroSkills
nemzetközi versenyek
szakértője. 2011-es WorldSkills
és EuroSkills verseny hazai 
képviselője, SZKTV győztes
2010, hitvallása: „Smink nélkül
nincs kozmetika és kozmetika
nélkül nincs smink.”
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,,A kihívások
embere vagyok”

ÉS A SIKEREKÉ IS – tehetjük hozzá Dominique Roberts önvallomásához, aki idén nemcsak, hogy
OMC világbajnok lett, hanem ráadásul első magyar sminkesként vihette el a győzelmi pálmát,

s akivel az ide vezető útról beszélgettünk. 

Húsz éve dolgozol a szakmában, évről
évre egyre több elismeréssel. Mit jelen-
tenek számodra a szakmai sikerek?
A kezdetek kezdetekor az volt ben-
nem, hogy minden vagy semmi ala-
pon állok a szakmámhoz. Tíz éve
kezdtem el a versenyzést, aminek a
szerelmese lettem. Már akkor eldön-
töttem, hogy a legjobb akarok lenni,
és minden jelentős címet igyekszem
begyűjteni.
Csak a legrangosabb versenyeken
indultam el, és hosszú éveket vár-
tam, hogy a kiszemelt címet meg-
nyerjem. A versenyzői pályámon
többször is „történelmet írtam” itt-
hon és külföldön egyaránt: 2013-ban
az első férfi voltam, aki a Beauty Fo-
rum Make-up Magyar Kupát meg-
nyerte, majd 2014-ben a Müncheni
Beauty International Make-up
Awards-ról férfiként szintén első-
ként ezüstéremmel térhettem haza.
2016-ban OMC Európa-bajnoki cí-
met nyertem Párizsban Bridal Make-
up kategóriaban, és lettem az ország
első és egyetlen hivatalos OMC
Európa-bajnoka, smink kategóriá-
ban. 2017-ben OMC Világbajnoki
ezüstérmet nyertem Bridal Make-up
kategóriában és OMC Világbajnoki 6.
helyezett lettem testfestésből. Idén,
2018-ban pedig elsőként nyertem
magyar versenyzőként az OMC

Világbajnokságon, szintén Bridal
Make-up kategóriában. Itthon 2016-
ban és 2017-ben az Év Sminkesének
járó díjat kaptam meg a nemzetközi
eredményeimnek köszönhetően.
Idén  egy rendkívüli díjjal is kitüntet-
tek (szintén elsőként): a Nemzet
Sminkese címmel. Ezúton is köszö-
nöm mindenkinek a belém vetett bi-
zalmat! 
2018-ban az OMC hivatalos Nemzet-
közi Zsűri diplomáját is megszerez-
tem. Make-up trainerként közel 70
aranyérmes versenyzőt neveltem ki
itthoni és nemzetközi versenyekre
az elmúlt években. Elmondhatom
magamról, hogy minden idők egyik
legeredményesebb magyar make-
up versenyzője vagyok.   

Mi indított el a versenyzés felé?
Talán a maximalizmusom és a siker-
éhségem, ami határtalan. A kihívá-
sok embere vagyok, ami a kreativitá-
som és az alkotói vénám által min-
dig az újabb és még újabb eredmé-
nyek elérése felé sarkall. 

Milyennek látod a hazai sminkes
szakma tudását, felkészültségét?
Azt gondolom, hogy vannak Magyar-
országon rendkívül tehetséges
sminkesek. De ez önmagában még
nem elég, sokszor sajnos nem látom

2018
• A Nemzet Sminkese Kitüntetés
• OMC World Champion

(Bridal Make-up kategória)
2017 
• OMC World Champion 2.nd.

Place Bridal Make up 
• OMC World Champion 6.th.

Place  Body Art 
• Make up Artis of the Year – Hungary 
2016 
• OMC Europe Champion

(Bridal Make-up kategória) 
• Make Up Artist of the Year 
2014  
• Beauty  International Champion

(München, 2. hely)                
• 10-szeres  magyar bajnok
2013 
• Make-Up Artist of the Year –

Hungary OMC International Jury
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az igényt a fejlődésre, a tudásszomj-
ra. Sokan klisékben gondolkodnak
ma is. Pedig a határ a csillagos ég.

Vendégeket is sminkelsz vagy „csak”
oktatsz?
Mára  már a munkáim 98%-át a tré-
ningek és az oktatások teszik ki,
csak olyan külsős munkát vállalok
el, ami felkelti az érdeklődésemet.
A törzsvendégeimnek azért igyek-
szem a rendelkezésére állni. 

Hogyan készültél a világbajnokságra?
Erre a megmérettetésre egy intenzív
félév állt a rendelkezésemre. A tré-
nerem a világhírű orosz top tréner,
Nanara Berezina volt, akinek a sze-
mélyisége és a művészi érzéke pá-
ratlan. Harmadik éve dolgozunk
együtt. Sokak számára ő az a szak-
ember, aki a mester fogalmát meg-
testesíti. Rendkívül hálás vagyok ne-
ki, hogy bizalmat szavazott szá-
momra, és hogy együtt alkothatunk.

Nagyon összetett egy ilyen szintű vi-
lágversenyre  felkészülni, nem hi-
bázhatunk, és mindig topon kell len-
nünk, nagy az elvárás. Ilyenkor sem-
mi másról nem szól az életem, csak
a felkészülésről, kemény lemondá-
sok és embert próbáló időszakok
árán. Három éve nem voltam nyaral-
ni, mert ilyenkor készülök a verse-
nyekre. De a siker és a világhírnév
természetesen kárpótol mindenért. 

Hogyan tovább? Már mindent meg-
nyertél – akarsz még versenyezni?
Teljes gőzzel haladok tovább, egy
percet sem pihenhetek, hiszen a vi-
lágbajnoki címem végre meghozta
azt a fajta hírnevet és elismerést,
amellyel elkezdhetem felépíteni a
nemzetközi karrieremet. Több or-
szágból is kaptam felkérést és lehe-
tőséget, az elkövetkező időszakom
erről fog szólni. De azért van még
1-2 vb-cím, amiért ismét ringbe szál-
lok majd. 

Van megvalósítandó sminkes ál-
mod? 
Az álmokból sosem fogyok ki, renge-
teg célom van még, a folyamatos al-
kotói vágyam eredménye remélem,
hamarosan más szépségipari terüle-
teken is úttörőként sikert aratni.

Mitől lesz szép egy smink?
Vallom, hogy minden smink szépsé-
ge bennünk, művészekben rejlik, s
ha a lelkünk és a személyiségünk
tiszta, akkor ez a munkánkban is
visszatükröződik. Természetesen a
professzionális tudás és kreativitás
elengedhetetlen alkotóeleme a profi
sminknek.  

Mivel töltöd a szabadidőd?
Rendszeresen sportolok, egy olyan
fitnesz életformát alakítottam ki
magamnak, amely mind a táplálko-
zásomat, mind a fizikumomat 180
fokban megváltoztatta. Az egészsé-
ges életforma híve vagyok, emellett
imádok utazni, moziba járni, jókat
enni, és a barátaimmal, szeretteim-
mel tölteni az időmet.
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Kire, mire vagy büszke különösebben?
Rendkívül büszke vagyok a tanítvá-
nyaimra és a versenyzőimre, hiszen
nagyon sok erőfeszítést és munkát
vállalnak, áldozatot hoznak, hogy
megfeleljenek az elvárásaimnak.
A sikerük és a mosoly az arcukon le-
írhatatlan érzés.  

Milyen zenéket, könyveket, filmeket
kedvelsz?
Imádom a zenét, muzikális típus va-
gyok, rengeteg műfajt szeretek. A ze-
ne kikapcsol és feltölt, olykor inspi-
rál is, az életem része. Nagyon szere-
tem a könyvek világát is, szeretek  ol-
vasni, tanulni és fejlődni. 
Kedvenceim az életrajzok, a sikertör-
ténetek, az ezoterika –, de a történe-
lem és a divat világáról szóló köny-
vek is lázba tudnak hozni. A filmek
szintén részei az életemnek, renge-
teget járok moziba. 

Hogyan jellemeznéd magad?
Nem vagyok egyszerű eset, az biztos,
ugyanakkor viszont mégis –, de ezt
csak én tudom. Erős az igazságérze-
tem, az igazamért a végsőkig harco-
lok. Nem szeretem a buta és egy-
ügyű, ostoba embereket. Az okos,
céltudatos és magabiztos embereket

kedvelem. Az elvárásaim magasak,
de nem több, mint amit én nyújtok.
Szeretem az őszinte, tiszta lelkű,
igaz embereket, ilyennek vallom sa-
ját magamat is.

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Jól érzem magam a bőrömben, de ha
bármit kívánhatnék, akkor az az len-
ne, hogy határtalan boldogságban
éljük az életünket.

Mit jelent a hivatásod?
A hivatásom az  életem. Én valamit
vagy teljes erőfeszítéssel csinálok,
vagy bele sem kezdek. Szeretek
mindent a maximumon végezni, a
kihívások embere vagyok. Szá-
momra nem létezik lehetetlen. Sze-
retem, amikor úgy alakulnak a dol-
gok, ahogy elterveztem.

mg



www.beauty-forum.hu   2018/1262

Fo
tó

k:
 F

or
in

to
s 

Ti
m

i/L
eR

os
e 

Ph
ot

og
ra

ph
y

Dominique Roberts három csodálatos alkotását – köztük az OMC világbajnokság
Bridal Make-up kategóriában győztes munkáját is – megcsodálhattuk

A Catherine Arley Silky Touch professional sminkes csapata
(Hulinay Gabriella, Balázs Marianna, Csirik Erzsi) PARTY sminkkollekció bemutatója Csirik Erzsi Marokkói hangulatú sminkje
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We Love Make-up
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Testközelből nézhettük végig az Őszi Beauty
szakkiállítás sminkszínpadán a vezető
magyar sminkesek technikáját, alkotási
módszerét, melyek közül néhányat itt
láthattok.
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Horváth Angéla (sminkes) testvérén, Viktórián
mutatott be egy feltűnően színes fashion sminket

Sipos Zita beavatja a nézőket
a ,,Sztár make-up” elkészítésének titkaiba

Balázs Marianna alkotása

2018/12   www.beauty-forum.hu

Sztár make-up
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Femme fatale – a végzet asszonya

Dudás Barbara és a ,,Végzet asszonya"
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PILLAGÁLA
MÉG A CSILLÁRON IS LÓGTAK – A 2018-as év újdonsága a PillaGála volt, amelyre a helyek már

az Őszi Beauty kiállítás előtt két héttel beteltek. Az óriási érdeklődés az utolsó percekig
nem lanyhult, a Lurdy Ház különtermében, ahol Karina Tikhonova előadása

különösen sokakat vonzott.

kinek sikerült még időben regisztrálnia, megis-
merkedhetett a Szépség-gyár instruktoraival, a
Luxlash által bemutatott innovatív orosz pilla-
technikával, részt vehetett az orosz Karina Tik-

honova (Perfect Look) volume szempilla-hosszabbítás
előadásán, és lépésről lépésre követhette a Baalbek Stú-
dió által bemutatott szempilla-lifting technikát is. Hor-
váth Anett előadásában nemzetközi körképpel vázolta a
hibátlan szempillákat, szerte a világból.
Íme néhány pillanatkép a teljesség igénye nélkül.
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Új dimenziók a műszempilla világában
– Szőke Anett bemutatásában

Szempilla-lifting lépésről lépésre  Angyalné Tóth
Katalin és Vad Júlia bemutató előadásán

Hibátlan szempillák Amerikától Ausztráliáig
Horváth Anett tolmácsolásában

Hogyan gyorsítsuk fel a volume szempilla-hosszabbítást?
Karina Tikhonova előadása sokakat vonzott

Kiemelt partnerek: 
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ULTRAVIOLA
A lila számtalan árnyalatát csodálhattuk meg
a Lurdy Házban megrendezett Őszi Beauty
szakkiállítás Make-up Magyar Kupa
sminkversenyén, a tizennégy versenyző
alkotásának köszönhetően. A győztes, Hofer
Szilvia jövőre Münchenben képviseli hazánkat
a nemzetközi megmérettetésen, akinek
ezúton is gratulálunk!
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Make-up Magyar Kupa sminkverseny 2019

Ultra Violet
1. helyezett: Hofer Szilvia
2. helyezett: Tóth Evelin
3. helyezett: Molnár Katalin

Köszönjük a verseny támogatását:

1. helyezett: Hofer Szilvia alkotása 
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 Munkában a zsűri: Sipos Zita (zsűrielnök), Csirik Erzsi, Dudás Barbara,

Tóth Éva és Makány Márta, aki a kép jobb szélén látható

3. helyezett: Molnár Katalin alkotása 2. helyezett: Tóth Evelin alkotása 
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STYLE & FASHION  NEWS 1 ORGANIKUS SMINKTETOVÁLÓ
PIGMENTEK

Amiea Organic • Élénk, vibráló színű és tartós sminkte-
toválásokat készíthetsz vele, készüléktípustól füg-
getlenül. A szemhéjkontúr tényleg koromfekete lesz.
Korábban elérhetetlenül élénk szájszíneket   készít-
hetsz vele. Garantáltan nem pirosodik ki a vendég
szemöldöke, még évek múltán sem.  A pigmenteket
könnyű bejuttatni a bőrbe, gyorsan haladsz vele. A fes-
ték könnyen beépül a bőrbe, a gyógyulási folyamat után
is sok festék marad a bőrben. Évek múlásával sem vál-
tozik a tetoválás színe, csak elhalványodik. Tökéletesen
biztonságos, nem okoz allergiát vagy egészség-
károsodást a vendégnek.
www.baalbekwebshop.hu

2 PROFESSZIONÁLIS SMINKTETOVÁLÓ
PIGMENTEK       

Purebeau • A sminktetoválók többnyire a szemöl-
dökpigmentek bőrben való elszíneződésével küzdenek
a legtöbbet, szürkül, kékül, lilul vagy kivörösödik.
A szemhéj sminktetoválások pedig gyakran feketéből
szürkék, kékesek, esetleg zöldesek lesznek. Ezek a
problémák a Purebeau pigmentek tudatos használatá-
val teljes mértékben elkerülhetőek, mert a cégnél
végzett sminktetoválók, illetve akik elkezdik használni a
Purebeau pigmenteket, teljes körű színelméleti ok-
tatást kapnak, melynek során a különböző alaptónusok
részletezésekor megismerik a Purebeau pigmentek
bőrben való viselkedését az ún. érési idő után is. 
www.purebeau.hu

3 MICROBLADING PIGMENTEK       
Swiss Color • Az MB sorozat kimondottan a manuális
tetováláshoz, vagyis a microblading eljáráshoz lett
kifejlesztve. Soha nem látott vékonyságú szálak
érhetőek el ezzel a pigmenttel, amelyek gyógyulás után
sem hajlamosak az elmosódásra. Minden bőrtípus
számára megoldást kínál az MB-család, hiszen a színek
keverhetőek, bármilyen mértékig melegíthetőek, és
meleg gyógyulást is hoznak, köszönhetően a Swiss
Color új, sárga pigment alapanyagának, amely
egyedülállóan tartósnak bizonyult a barna színekben.
A festék semmilyen veszélyes vagy káros anyagot,
nehézfémet nem tartalmaz. 
www.swisscolor.hu

4 TERMÉSZETES AJAKÁPOLÁS       
ROSA Herbal Skin Care • A Kiss of Nature Collection
ajakápoló termékcsalád kizárólag természetes
hatóanyagokat tartalmaz. A kollekció tagjai mélyen és
hosszan tartóan ápolják, táplálják a dehidratált és
cserepes ajkakat. A természetes pigmenteknek
köszönhetően a Kiss of Nature© kollekció számos
ajakápolója szolid színezetet biztosít az ajkaknak.
A Berry, Bronze, Cherry, Coral, Magenta, Nude, Pearly
Rose, Rose színek mellett az összeállítás tartalmaz
2 különböző erősségű fényvédő ajakápolót is.
A Sunny15 és a Sunny25 megfelelő védelmet biztosít
a nap káros UV-sugaraitól. Azonban nem feledkeztünk
meg a férfiakról és a gyermekekről sem, számukra
készítettük a színtelen unisex változatot.
www.rosaherbal.com

1

2

3

4
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5 SMINKTETOVÁLÁS ÉS
MIKROBLADING UTÓÁPOLÓ 

BrowsEyesLips • Ennek a 100% tartósítószer-mentes
utóápoló krémnek a használata bármilyen ápolási pro-
tokollba beilleszthető, mert hagyja lélegezni a bőrt
(barriert), ugyanakkor elzárja a por és a szennyeződés
elől. Nem irritálja a bőrt, mert nem tartalmaz vazelint,
parabént és egyéb vegyi anyagot. Nincs benne víz, ezért
nem tudnak benne szaporodni a baktériumok, és így
konzerváló anyagokra sincs szükség. Fő hatóanyagok:
méhviasz, sheavaj, jojoba- és szőlőmagolaj. Gazdasá-
gos, a korrekcióhoz is elég. Esztétikus, kis kiszerelés. 
www.lipigments.hu 

6 KIVÁLÓ TAPADÓKÉPESSÉG,
EXTRA TERMÉSZETES SZÍN 

Kalcsu Cosmetics Sminktetováló Akadémia • A Color-
in-Derm sminktetováló festékek kiváló tapadóképes-
ségű, csúcsminőségű festékek. A termékcsalád leg-
újabb tagja, a 71 Peach/Barnás rózsaszín ajakárnyalat a
legjobb választás, ha a vendég extra természetes színt
szeretne. Akik már kipróbálták, örömmel mesélik, hogy
azon vendégeik számára, akik nem szeretnének nagyon
élénk ajaktetoválást, újabb gyönyörű színt kínálhatnak
palettájukról. A korrekcióra pedig úgy jönnek vissza a
vendégek, hogy a festék teljesen bent maradt a bőrben.
www.kalcsu.hu

7 HIGIÉNIAI FÓLIA 
Nouveau Contour • Tekercsben kapható, perforált,
100 db-os öntapadós fólia, a könnyebb munka
érdekében. A sterilitást egy újabb szintre emeli, hisz a
környezet higiénikus tisztán tartására a legkiválóbb
eszköz. Alkalmazható a sminktetováló gépekre, így
megóvva azt a rákerülő festéktől és egyéb
szennyeződésektől. Akár lámpára, asztalra, kézifejre
stb. ragasztható. Könnyedén lehúzható és eldobható
egyszer használatos higiéniai fólia, amely megkönnyíti
a környezet és az eszközök tisztán tartását. Mérete
11x16 cm.
www.nouveaucontour.hu

8 UTÓKEZELÉS ÉS FÉNYVÉDELEM 
TattooMed® • Az after tattoo utókezelő krém elősegíti a
tetovált bőr gyorsabb regenerálódását. A Dexpanthenol
(7%) tartalomnak köszönhetően a bőr puha és hidratált
marad a vékony krémréteg alatt, emellett elősegíti a
sebgyógyulást. A Sun Protection stick LSF30 egy
speciálisan kifejlesztett napvédő a tetovált bőrre, erős
napsugárzás esetén. Praktikus kiszerelésének kö-
szönhetően minden táskában elfér. A minőségi
hatóanyagok, a TattooMed® színvédő technológia és a
széles spektrumú UVA/UVB szűrőfilter kiváló védelmet
nyújt a sminktetoválásnak. 
www.tattoomed.hu
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Értéket AKARTAM teremteni
EGY MAGYAR MÁRKA A VILÁGSIKER KÜSZÖBÉN –  „A Rosa ötlete nem egy laboratóriumban
született. Ezt a termékcsaládot a gyakorlatban szerzett tapasztalataim alapján, az évek során
megfogalmazódott igényeimet figyelembe véve fejlesztettem ki” – hangsúlyozza Méhn Tünde,

a márka megálmodója, alkotója, aki beavatja olvasóinkat a márka születésébe.

Rosa Herbal Skin Care ter-
mékcsalád választ, segít-
séget és megoldást nyújt
a tetoválás során felmerü-

lő problémákra, olyanokra, amelye-
ket a legtöbb sminktetováló művész
és trainer még csak meg sem említ a
képzéseken, szemináriumokon.
A tetoválás során ugyanis sajnos fel-
lépnek olyan problémák, amit sokan
hajlamosak a szőnyeg alá söpörni,
mert úgy gondolják, hogy ez így nor-
mális, nem lehet megoldani.

Én azonban tudom, hogy ez nem így
van.

Cél: a tetováláshoz
megfelelő bőrállapot
Sokéves munkám során és a több
ezer tetoválás elkészítése közben
megfigyeltem, hogy azoknak a ven-
dégeknek, akiknek a bőre jó állapot-
ban van (akár örökletesen, akár
azért, mert rendszeresen jó minősé-
gű hatóanyagokkal ápolják bőrüket),
azoknak nem olyan kellemetlen a

tetoválási procedúra. Ráadásul gyor-
sabb és zökkenőmentesebb a gyó-
gyulási folyamat is, valamint sok-
kal szebb lesz a tetoválásuk gyó-
gyult állapotban. Ezzel szemben a
rosszabb állapotú bőr irritált, piros
lesz a tetoválás során, nem képes
megfelelően befogadni a pigmente-
ket. Így a tetoválási folyamat hosz-
szabb ideig tart, és sokkal fájdalma-
sabb az ilyen bőrtípussal rendelkező
vendégek számára. Az imént emlí-
tett tényezők természetesen befo-
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lyásolják a színek tartósságát is a
bőr mélyében.
Rengeteget gondolkodtam ennek a
problémakörnek az ok–okozati ösz-
szefüggésein. Kihívásnak, egyben
kötelességemnek éreztem, hogy a
fent említett nehézségekre megol-
dást találjak. Éveken át kísérletez-
tem különböző krémekkel, balzsa-
mokkal, különféle hatóanyagokkal,
hogy minél szebb, tartósabb és jobb
végeredményt kapjak. Azonban a ki-
próbált kozmetikumok közül egyik
sem közelítette meg a kívánt hatást.
Ekkor döntöttem úgy, hogy létre
kell hoznom egy termékcsaládot a
saját elképzeléseim szerint, a leg-
jobb, leghatékonyabb összetevők-
ből, speciálisan a tetoválásokhoz
megkomponálva.

Megszületett a Rosa
Nem telt el sok idő, összeállt a csa-
pat és a pontos elképzelés, hogy mi-
ként hozzuk létre a világ első és egy-
ben legprofesszionálisabb smink- és
testtetoválásokhoz, valamint mic-
robladinghez kifejlesztett bőrápoló
termékcsaládját.
A termékek természetes, növényi
összetevőkből állnak, amelyek né-
hány perc leforgása alatt a kívánt
állapotba hozzák a bőrt, így az
könnyedén, ellenállás nélkül, a le-
hető legszebben befogadja és meg-
tartja a tetováló pigmenteket és op-
timalizálják a gyógyulási folyama-
tokat. A hosszú kísérletezési időszak
alatt megszülettek a leg- eredmé-
nyesebb hatóanyag-kombinációk és
receptúrák. Végül laboratóriumi kö-
rülmények között, 2017 nyarán végre
elindulhatott a gyártási folyamat.
A név, Rosa, adott volt, hiszen így
hívták drága édesanyámat is. 

A csomagolástól
a disztribúciós hálózatig
Miután megálmodtuk a termékcsa-
lád teljes, „beszédes” nevét – Rosa
Herbal Skin Care – azonnal nekiáll-
tunk a levédés folyamatának. Ez-
után következett a logó és az arculati
megjelenés megtervezése. A követ-

kező megoldandó feladat a csoma-
golás megtervezése és kivitelezése
volt. Ismét nehézségekbe ütköztünk,
egyszerűen nem találtuk a szá-
munkra megfelelő csomagolóanya-
got és egy olyan beszállítót, aki kü-
lönböző méretű tubusokat és tége-
lyeket tudna biztosítani számunkra.
Határozott elképzelésünk és ter-
vünk volt a márka arculatáról, ebben
pedig létfontosságú szerepet ját-
szott a csomagolás. Nem akartam
kompromisszumot kötni, ahogy
nem kötöttem a termékek fejleszté-
se során sem. Csak a tökéletes
megoldásra voltam hajlandó igent
mondani. Néhány végtelennek tűnő
hónap után végre megtaláltuk a szá-
munkra megfelelő csomagolóanya-
gokat. Igaz, hogy a kilenc termékhez
kilenc különböző beszállítót sikerült
találnunk...
Elérkezett az ingyenes minták kikül-
désének ideje, számos neves külföl-
di és magyar művész számára küld-
tük el termékeinket tesztelésre.
A visszajelzések minden várakozá-
somat felülmúlták, így már tudtuk,
hogy jó úton haladunk. Léptünk az
értékesítés felé, Magyarországon óri-
ási sikert értünk el az elmúlt időben,
és a vevőkör továbbra is folyamato-
san bővül.
Mi a Rosa Herbal Skin Care sikeré-
nek titka? Az, hogy már a kezdetek-
től értéket akartam teremteni, al-
kotni valamit a világ smink- és test-
tetoválói számára, ami tényleg se-
gítséget nyújt és megkönnyíti a
munkafolyamatot a tetoválók szá-
mára, és lehetőséget teremt, hogy
az alkotási folyamat élvezetes le-
gyen, ne pedig küzdelmes feladat.
Én ebben hiszek. Ez az én célom.
Ezért hoztam létre a Rosa-t. Néhány
hónap leforgása alatt immár négy
országban vagyunk jelen. Partner
Programunkban kiemelkedő segítsé-
get nyújtunk disztribútorainknak,
legyen az sales, marketing vagy akár
termékismeret. És a munka nem áll
meg. Az eddigi lendületünket meg-
tartva haladunk a siker útján. Cé-
lunk, hogy a világ minden smink-

és testtetoválója megismerje a Ro-
sa-t, hiszen ezzel a termékcsalád-
dal elsősorban a vendégeinket tisz-
teljük meg, az általuk viselt – és ál-
talunk készített – tetoválásokat
tesszük még szebbé és tartósabbá,
a tetoválás folyamatát pedig elvisel-
hetőbbé.
A jövőbe tekintve azonban még ren-
geteg munka áll előttünk. Ide sorol-
nám a folyamatos kutatást és fej-
lesztést, új termékvonalak elindítá-
sát, partnerprogramunk globális ki-
terjesztését és a márkaismertség
növelését is. A Rosa termékfejleszté-
sei természetesen a jövőben is kö-
vetni fogják a natúr, vegán és káros-
anyag-mentes vonalat.

MÉHN TÜNDE 
Sminktetováló specialista, nemzetközi tréner,

kozmetikus, a Méhn Tünde
PMU Art School alapítója és
vezető oktatója, az NPM,
LaBina, Onyx márkák
forgalmazója, a ROSA Herbal
Skin Care for PMU &
Microblading & Tattoo
fejlesztője, forgalmazója.
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MIT VÁR EL A VENDÉG? MIT KERES? MENNYIÉRT? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel
indítottunk el egy kutatási sorozatot a NIB Research kutató céggel közösen, hogy megismerhessük
és megismertethessük a szakmával az aktuális piaci tendenciákat, potenciális vásárlókat –, hogy

a szakemberek releváns információk alapján hozhassanak döntéseket üzletük kialakítása,
felépítése során. Íme az első eredmények.

zépülni mennek az embe-
rek a szépségszalonba,
ahonnan nem csak, hogy
szebben, egészségesebben

és pozitív impulzusokkal feltöltődve
távoznak. De milyen korosztály jár
kozmetikushoz? Férfiak is járnak?
Mik a trendi kezelések? Mennyi
ideig tart egy ilyen? Mennyit költ
egy átlagos vendég? Ilyen és ehhez
hasonló gondolatokkal ültünk le,
hogy feltegyük azt a kérdést, hogy
mi jellemzi ma a kozmetikai szak-
mát? Milyen ma Magyarországon
kozmetikusnak lenni? Milyen gyár-
tók, mely termékek és szolgáltatá-
sok formálják a szakmát? 
Hamar egyetértettünk abban,
hogy ezek a kérdések elég össze-
tettek ahhoz, hogy több lépcsőben
kutassuk ezt az izgalmas világot,
annak jellemzőit, szokásait, szép-
ségeit (minderről folyamatosan tá-
jékoztatjuk majd olvasóinkat – a
szerk.). 
A téma egyre izgalmasabb lesz,
ahogy a kutatási sorozatunkban
együtt keressük majd a kozmetiku-
sokkal, a piaci szereplőkkel és nem
utolsósorban a vendégekkel, hogy
milyen irányba fejlődik a szakma, a
termékek, a technológia, a vendégek-
kel való kapcsolattartás stb. terén. 

Az első lépés ezen az úton az volt,
hogy megpróbáljuk feltárni és meg-
érteni, hogy milyen a ma vendége.

A kérdőívet kitöltők
A Beauty Forum online felületein
volt elérhető a kérdőív az augusztus–
szeptember hónapokban. Összesen
284-en töltötték ki a kérdőívet, ne-
kik ezúton is külön köszönet, hogy
már az első állomásunkon segítet-
ték a munkánkat! A kitöltőkre alap-
vetően jellemző volt, hogy város-
ban, nagyvárosban, fővárosban dol-
goznak (88%-uk), a további 12% ki-
töltés községről, faluról vagy
külföldről érkezett. A válaszoló szak-
mabeliek egyéb jellemzői is szolgál-
tak hasznos és fontos információk-
kal, ezt egy későbbi beszámolónk-
ban vizsgáljuk meg alaposabban. 

A „ma vendége” jellemzően
középkorú és hölgy.

A vendégek 75%-a 30–50 év közötti,
ami érthető, hiszen ebben a korban
van meg az a „szentháromsága” a
kedves vendégnek, ami elengedhe-
tetlen feltétele a szalonban való szé-
pülésnek. Röviden: 
� Igényem van rá – mert megérdem-
lem a kényeztetést, és az „otthoni

megoldások” már nem elégítik ki az
igényeimet.
� Megtehetem anyagilag – mert jó
eséllyel aktív kereső vagyok, és a
költségvetésben ennek a tételnek
szerepelnie kell.
� Végre időm is van rá – ha kevés is,
de erre lennie kell.
Itt érdemes megjegyezni, hogy
egyes szolgáltatásokat kifejezetten
nem a jellemző 30–50 év közötti
korosztály keresi, amire minden-
képpen érdemes egy szalonnak fó-
kuszálnia, mint kiegészítő tevé-
kenység, szolgáltatás, például a szá-
lankénti szempilla-hosszabbítás
vagy az extrém műköröm.
Az is kiderült, hogy jelentős lét-
számban megjelentek a férfivendé-
gek a szépségszalonokban, és ez a
tendencia erősödik. Jellemzően az
ilyen szalon eleve férfivendégekre
fókuszál, vagy a szolgáltatások jelle-
ge olyan típusú, amit férfiak vesznek
igénybe. 

A vendég
látogatásának célja
A slágerszolgáltatások típusa
egyértelműen az anti-aging, a prob-
lémamegoldó bőrápolás és a ké-
nyeztető kezelés. Emellett a dekor-
kozmetikai jellegű szolgáltatásokra

S

MILYEN
a ma vendége? 
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van magasabb kereslet. Említésre
méltó még az alakformálás, de en-
nek nyilván nagyobb hely-, gép- és
így beruházási igénye is van. 

Mennyit költ egy vendég
átlagosan alkalmanként?
3000–9000 Ft között költ a vendé-
gek többsége (66%), ez természete-
sen függ a kezelés időigényétől, a fel-
használt anyagoktól, a szükséges
géptől, a szalon elhelyezkedésétől,
nívójától. 
Az átlagos költésnél érdemes meg-
néznünk, hogy a vendégek 24%-a
9000–20 000 Ft közötti kategóriába
esik, ami azt jelenti, hogy majd min-
den negyedik vendég prémiumke-

zelést vesz igénybe, vagy prémium
szalonba jár. 

Milyen gyakori a látogatás?
A vendégek 74%-a havi rendszeres-
séggel keresi fel a szalont/kozmeti-
kust, további 15%-uk kéthavonta je-
lenik meg kezelésen, így együtt a 89%
tökéletesen kiszámítható törzsven-
déget generál a kozmetikus számára.
Ami a szakmában dolgozóknak egy-
részt stabil megélhetést biztosít,
másrészt megteremti az anyagi lehe-
tőséget a szakmai fejlődésre is.

Kapcsolattartás
a vendégekkel
A legjellemzőbb kapcsolattartás a
„kezeléskor egyeztetjük a következő

alkalmat” (44%), további 42%-a a ven-
dégeknek 1-2 héttel korábban jelzi
szándékát, kommunikációs csator-
naként pedig továbbra is a telefon
és a Facebook/Messenger a trendi
39–36%-os megoszlásban.

Termékajánlás,
termékértékesítés
A vendégek 41%-a gyakran elfogad-
ja a kozmetikusa ajánlását, és ott-
honra is tőle vásárol, 48%-uk ritkáb-
ban teszi mindezt. Előbbi magas ér-
ték a kozmetikusba vetett bizalom-
mal és az általa használt termék jó
minőségével magyarázható, míg
utóbbi egy racionális költségstoppal,
azaz a „kozmetikusi kényeztetést”
megengedheti magának havonta/
kéthavonta, de egyéb további költsé-
get már nem tud vállalni. A megvá-
sárolt termékekkel kapcsolatos leg-
fontosabb kritériumok, hogy na-
túr/bio kozmetikumok legyen
és/vagy hipoallergén is egyben.
Emellett megjelenik a márkahűség,
tehát a kozmetikusnál kipróbált és
már bevált terméket veszi meg a
vendég, otthoni használatra is. 

Most akkor milyen is
a ma vendége? 
Mindenekelőtt sokszínű, trendi, nyi-
tott és befogadó, bízik a kezelését
végző szakemberben, és rendszere-
sen költ erre a célra, de racionális.
Nyitott a kezelésekre, a termékaján-
lásokra, ameddig a költségkerete en-
gedi, olykor azon felül is. Sokféle
kommunikációs csatornát képes
használni, de az egyszerűbbre törek-
szik. A szakma számára jó hír, hogy
megjelentek a szalonokban a férfi-
ak, de emellett a fiatalok és az idő-
sebb korosztály is talál magának
kedvére való szolgáltatást, kezelést.

PIACKUTATÁS 

Info: info@nib.hu
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DIÁKOLIMPIA
ISKOLÁK MÉRKŐZÉSE – Hét iskola tizenegy
csapata indult az idei Diákolimpia elődöntőjén,
közülük a legjobb hat csapat vehetett részt
a színpadi megmérettetésen.

Diákolimpia 2019
A 3. Diákolimpia döntőjében a következő csapatok mér-
ték össze tudásukat:
�  Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre SZKI két

csapata (Dobai Katalin, Pálinkás Evelin és Kovács Mercé-
desz; valamint Hepe Laura, Wolf Dorina és Virág Vivien –
Pálinkás Andrea vezetésével,

�  a Pécsi Szakképzési Centrum Simonyi Károly Szak-
gimnáziuma és SZKI csapata (Szabó Zsófia, Diák Dalma
és Németh Kitti) – Juhászné Petren Galatea vezetésével,

�  a Pedi Suli Budapest két csapata (Nagy Eszter, Lénárt
Brigitta és Gáspár Ágnes, valamint Képíró Bettina, Szeghő
Gabriella és Vig Szilvia) – Nagy-Hódi Erika vezetésével,

�  a Békéscsabai SZC Kós Károly Szakgimnáziuma és
SZKI csapata (Kiss Bettina, Ónodi Orsolya és Horváth Cin-
tia) – Matyuska Ferencné vezetésével.

A Diákolimpia győztese:
A Szekszárdi SZC. Ady Endre SZKI 1. csapata:
Dobai Katalin, Kovács Mercédesz, Pálinkás Evelin
felkészítő tanár: Pálinkás Andrea

Gratulálunk!

A verseny támogatója:
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Zsűri: Gáspár Ágnes, Báthory Katalin és Juhász Klári

Hét iskola tizenegy csapata vett részt az elődöntő tesztírásán

A Szekszárdi SZC. Ady Endre SZKI (1. és 2. helyezett) 2 csapata 
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LINHART RITA AZ IDEI
BEAUTY FORUM
SZAKMAI DÍJAZOTT

A 2003-ban alapított Beauty Forum
Szakmai Díjjal ismeri el magazi-
nunk kiadója és a Beauty kiállítások
szervezője, a Health and Beauty Kft.
a szépségiparban kiemelkedő tevé-
kenységet folytatók munkáját. 
A díjat a szakmai kuratórium dönté-
se alapján idén Linhart Rita, kozme-
tikusmester, kozmetikus szakokta-
tó, nemzetközi szakértő vizsgael-
nök, szakértő gyakorlati oktatás-ve-
zető, tankönyv és szakmai könyvek
írója vehette át, akinek ezúton is
gratulálunk a neves elismeréshez!
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 A szakmai kuratórium állandó tagjai (Péntek Detti, Gáspár Ágnes,

Báthory Katalin és Balla Ágnes) köszöntötték az idei díjazottat, Linhart Ritát

A díjátadás utáni pezsgős gratuláció
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„Rendben vagyok a munkámban
és a magánéletemben”

„AZ ÜZLET NEM MUNKA SZÁMOMRA, HANEM SZENVEDÉLY” – hangsúlyozza Gera-Király Anita
szempillaépítő, szakoktató, termékfejlesztő, a Szépség-gyár tulajdonosa, vezetője,

akit a kezdetekről, tervekről és a pillaépítésről kérdeztünk.

A szempillaépítés első látásra „szere-
lem” volt az életedben. Hogyan, mikor
lobbant lángra ez a szerelem?
A szakmám kéz- és lábápoló, műkö-
römépítő. Egyszerűen anyagot vásá-
rolni mentem egy körúti üzletbe, és
megláttam a termékeket. Teljesen
elképedtem, hiszen addig az én el-
képzelésem a műszempilláról az
volt, hogy egy sorban odaragaszta-
nak valamit az ember szeméhez,
ami aztán egy kritikus pillanatban
elengedi magát, és kínos helyzetbe
kerülünk. Nézegettem, és el sem
tudtam képzelni, hogy ez ténylege-
sen miként működik, de a lehetőség
elbűvölt.

A szépségipar egyéb ága nem von-
zott? Vagy a szempillaépítés-oktatás
teljesen kitölti az életedet?
Műkörmösként egy átlagos szak-
munkás voltam, a kéz- és lábápolás-
ban számomra a pedikűr volt a von-
zóbb. A szolgáltatás szintjén ezt a
nők azonban bármikor tudják nélkü-
lözni, ha éppen anyagilag nem en-
gedhetik meg maguknak, vagy egy
kicsit több idejük van. A szempilla-
építés viszont szolgáltatóként és
vendégként is a tökéletes szolgálta-
tás. Amikor megtaláltam azt az
irányt, amit én szeretnék képviselni
ebben, akkor szépen, lassan kikopott
mellőle az eredeti szakmám tevé-
kenysége. 

Kitől tanultad meg az alapokat?
Egy átlagos, céges oktatáson vettem
részt, ahol kaptam némi tájékozta-
tást, és engedtek játszadozni a mo-
dellemen pár órát. Gyakorlatilag
majdnem minden hibát sikerült el-
követnem, amire ma azt mondom, Ragyogó tekintet a legújabb pillaívvel
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hogy soha ne csináljuk, de ezt akkor
nem tudtam, csak sodort a „szere-
lem”.

Véleményed szerint mi jellemzi a ma-
gyar szempillavilágot? Oktatás, tu-
dás, kínálat, módszer, illetve a vendé-
gek elvárása, igényszintje terén?
A magyar szempillavilág kiemelke-
dő színvonalú, és örülök, hogy en-
nek részese lehettem. Körülbelül
öten kezdtünk egy időben foglalkoz-
ni ezzel úgy, hogy nem elégedtünk
meg az akkori „tanításokkal”. Szűz
területen dolgoztunk, kialakulatlan
körülmények között, úttörőkként.
Természetesen riválisok voltunk, de
én ma, így utólag nagyon büszke va-
gyok mindazon dologra, amelyekkel
megalapoztuk a mai magyar szem-
pillaépítő világot. Nagyképűen hang-
zik, de mondhatom, hogy a kérdésed
második fele – a tudásátadás, kíná-
lat, módszerek, fejlesztések, vendé-
gek kiszolgálása és tájékoztatása, a
szempillaépítés terjesztése szintjén
is – bizony rajtunk múlott. Már 3 év-
vel ezelőtt elkezdtünk azon dolgoz-
ni, hogy ez egy szakma lehessen, és
tulajdonképpen ma már lehetne is
az. Mindannyian sikeres üzletasszo-
nyok vagyunk, és a szempillaépítés
itthon semennyivel nem kevesebb,
mint bárhol a világban, készen áll
arra, hogy szakmásítsák végre.

Milyen a tökéletes pilla?
Viselés szempontjából mindig az,
amelyik a vendég vágyait, igényeit
úgy teljesíti, hogy folyamatosan, pi-
hentetések nélkül tudja ezt hordani,
nem károsít, nem árt neki, kényel-
mes, észlelhetetlen kiegészítőjévé
válik. Az alapanyag oldaláról nézve
pedig az, amelyik a munkámban
maximálisan engem, szempillaépí-
tőt, támogat.

Milyen újdonsággal vettetek részt az
őszi Beauty-n? 
Az őszi Beauty kiállításon bemutat-
koztunk. Én nagy Beauty-rajongó
vagyok, kezdő körmösként imád-
tam a pörgő hangulatú, bemutatók-
kal színesített kiállításokat, és na-
gyon fontosnak tartom, hogy a
szépségipari szolgáltatók egy re-

mek közösséggé váljanak, mi sokat
dolgozunk ezen.

A szépség-gyárban oktatott összes
technikát te fejlesztetted ki. Melyek
ezek a technikák? Honnan jött ez az
ötlet, amiket kifejlesztettél? 
Az egészen speciális alap építési
technikám egyszerűen azért alakult
ki, mert amit azon a bizonyos céges
oktatáson tanultam, az túl sok hiba-
lehetőséget hordozott, és nem hozta
meg azt a látványt, amit én szeret-
tem volna. Elmentem egy „profesz-
szionális” oktatásra, ahol szintén
nem kaptam semmi olyasmit, ami a
vágyaimat kielégítette volna, a kér-
déseimre pedig olyan válaszok ér-
keztek, amelyekről már akkor, kez-
dőként is úgy gondoltam, hogy nem
helyesek. Így aztán egy vasárnap
délelőttön, otthon a kanapénkon,
egy barátnőmön megépítettem az
első olyan szettemet, ami minden
lépésében más volt, mint a tanul-
tak. Működött, rajongva nézegettük
mindketten. Elkezdtem a szalon-

ban alkalmazni, és tulajdonképpen
itt kezdődött a diadalmenet, mert a
pilláim jártak-keltek, és jöttek az
újabb és újabb vendégek. Ezután a
többit ez hozta magával, hiszen sze-
rettem volna ennél is látványosab-
bat, még kíméletesebb módon építe-
ni. A duplázási technikámat például
9 hónapig teszteltem, mielőtt árat
kapott az árlistámon, és „Elza-pillá-
nak” hívtuk, mert Elza vendégem
vállalkozott rá először. Hajnali 3.00-
ig építettem. Minden, ma alkalma-
zott technikát képesek vagyunk
használni, és nem azért, mert zseni
vagyok, hanem azért, mert mániá-
kusan kutattam a lehetőségeket,
nemcsak technikai szinten, hanem
az anyagaink, eszközeink megis-
merése szempontjából is. Ha értem
a munkámat, akkor azt is megértem,
mit és hogyan lehet megvalósítani, a
többi már „csak” gyakorlás kérdése.

Miért vágtál bele a „keresésbe”?
Fontos elmondanom, hogy nem „ke-
restem”. A fejlődés hozta magával a
vágyat a továbblépésre, én egysze-
rűen csak imádtam a szempillaépí-
tés tevékenységét, a vendégeim bol-
dogságát, és igen, azt is, hogy nélkü-
lözhetetlen vagyok az életükben. 

Te milyen pillákat hordasz? Ki készíti?
Az esetek nagy részében klasszikus
alapszettet viselek 1D/0.06-os vas-
tagságú pillákból, és a lányom építi
számomra. 

Bemutatnád a családod? 
Csodálatos, támogató családban
élek. A lányom felnőtt és együtt dol-
gozunk, a férjem nem egy vállalkozó
típusú ember, önmagamként szeret-
nek, nélkülük sosem jött volna létre
az, amit felépítettem.

Mivel töltöd a szabadidőd, sport, hob-
bi?
Nálam nincs szabadidő. Élem az
életem, mindig óriási tűzzel csiná-
lom azt, ami éppen foglalkoztat. Az
üzlet nem munka számomra, ha-
nem szenvedély. Egyébként mosta-
nában, ha lazítani szeretnék a ma-
gam által diktált tempón, akkor bú-
tort festek. Ez egy egészen új szere-

GERA-KIRÁLY ANITA

Kedvenc zenéje:
„mindenevő”

Kedvenc könyve:
Aldous Huxley: Szép új világ

Kedvenc filmje:
Naomi Kawase: A remény receptje

Kedvenc ruhadarab:
fekete garbó
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lem számomra. Látni, ahogyan régi
tárgyak új életre kelnek, a folyamat
közben pedig mesélnek nekem a
múltjukról, ez egy varázslatosan ins-
piráló és hasznos tevékenység. Nem
vagyok egy sportos alkat, egészség-
ügyi okokból olykor sétálok egyet a
futópadon, aztán püfölöm kicsit a
bokszzsákomat. 

Kire, mire vagy büszke különösebben?
Hosszasan sorolhatnám, kikre, mely
dolgokra vagyok büszke. Ha egy dol-
got kellene kiemelnem, akkor arra,
hogy a „lányaim” jól boldogulnak az
életükben a munkálkodásom követ-
kezményeként.

Milyen közeli vagy távoli céljaid van-
nak? 
Egyszerű ember vagyok, mindig csak
a következő kikötőmig tekintek.
Rendben vagyok a munkámban és
a magánéletemben. Nincsenek
nagyratörő céljaim, az életünk egy

út, én igyekszem minden lépését
megélni, megérteni. A személyisé-
gem fejlődését, önmagam megtartá-
sát tartom a célomnak, a többi meg
jön magától. 

Stresszes nap után hazaérve, mi az el-
ső dolog, amit teszel?
Stressz, az mi? Viccet félretéve, álta-
lában Yumurdzsák, a macskám az,
aki elsimítja a ráncokat a homlo-
komról.

Hogyan jellemeznéd magad?
Minden korszakomban máshogyan.
Azonban vannak „állandó” tulajdon-
ságaim. Alapvetően megbízható,
nyakas, kitartó, jó munkabírású, sza-
bad szellemű vagyok, de szépen, las-
san szelídülök. 

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Ha az tényleg bármi lehetne, akkor
egy beszélgetés valakivel, akivel már
nem lehet.

Üzleti, szakmai filozófiád? Mit jelent a
hivatásod?
Tovább fejlődni és nyitottnak marad-
ni, soha nem ártani, felismerni a hi-
bákat, megérteni annak okait, min-
dig tanulni belőlük. Hogy a munkám
hivatássá növekedett, igazán sze-
rencsés dolog az életemben, és füg-
getlen attól, hogy milyen anyagi ha-
szonnal járt. Bármely nehézséggel
kellett is szembenéznem ennek a
folyamatnak a szakaszai során, ma
már csak hálát érzek azért, hogy
megtapasztalhattam. 

Mi az a három dolog, ami a legfonto-
sabb az életedben?
Most elakadtam, nem tudok három
dolgot kiemelni. Nekem minden na-
gyon fontos, ami az életemben van.
A család (a valódi és a Szépség-gyá-
ros család egyaránt), minden élő
tisztelete, szeretete, az igazi kapcso-
latok megtartása nagyon lényegesek
számomra.                                              mg

Gera-Király Anita az instruktorai gyűrűjében: Prislinger Andrea, Kovács Adrienn, Mezei Alexandra, Tornyi Alexandra.
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„MÍG ÉLEK, IGYEKSZEM,
HOGY HASZNOS LEHESSEK”

Hangsúlyozta beszélgetésünk során Hülitzerné Veress Katalin, a Vermix termékek megálmodója,
feltalálója, gyártója és forgalmazója, akinek minden mondatából sugárzott a szeretet és a derű.

Miközben felidéztük a múltat, beszéltünk a termékekről, Kati terveiről és a munka iránti
lankadhatatlan szeretetéről.  

Hogyan kerültél a szépségipar berkei-
be?
Orvos szerettem volna lenni (össze-
sen két játékom volt: egy maci és egy
orvosi táska), csak „rossz” családba
születtem: amikor érettségiztem, a
katonatiszt édesapámat megfosz-
tották a rangjától, sokáig sehol sem
kapott munkát, végül segédmunkás
lett – mindez az ’50-es évekbeli tisz-
togatás jegyében. Nagyon szerettem
a   biológiát és a kémiát, de nemhogy
az orvosira nem vettek fel, még koz-
metikustanulónak sem. Végül egy
volt földbirtokos özvegye, Irma néni
fogadott be tanulónak. Így sikerült
bejutnom a kozmetika világába.
Miután végeztem, egy évig zacskót
ragasztottam egy gyárban, mert koz-
metikusként nem tudtam elhelyez-
kedni – akkoriban a maszekokra (ma
vállalkozóknak hívják őket – a
szerk.), tehát Irma nénire is gyana-
kodva néztek. A jövőben bízva, de-
rűsen éltünk – csak így lehet túlélni
a dolgokat. Apukám mondogatta,
hogyha olyan mélyen vagy, mint mi,
akkor már csak fölfelé kerülhetsz.
Sosem szabad elkeseredni, hanem
a kivezető utat kell megtalálni.
Én voltam a legjobb tanuló a kozme-
tikusiskolában – ugyanúgy, mint Il-
csi (néni – a szerk.), csak ő előbb vég-
zett. A kitűnő bizonyítványommal
végül elmentem egy szövetkezethez,
és mondtam, hogy bár rossz család-
ba születtem, de ígérem, az Elnök
elvtárs nem fog bennem csalódni…
Sikerült, végül egy egész életet,

40 évet ledolgoztam a XVI. kerület-
ben – szerencsésnek érezhettem
magam, mert nagyon szerettem a
munkahelyemet, annak ellenére,
hogy gyakran 14 órát dolgoztam. Na-
gyon derűs, boldog életet éltem,
mert az élet derűs oldalán álltam. 

Még ma is rendkívül aktívan dolgozol
a szakmában.
Nem lehetett abbahagyni, a rend-
szerváltásnál lettem a szövetkezet
elnöke, elég érdekesen: pénteken
megjöttem Amerikából, szombaton
engem választott meg a közgyűlés
elnöknek. Ez (is) egy nehéz időszak
volt, ugyanis mindez arról szólt,
hogy bedöntsék a szövetkezetet, és

egyesek jót kaszáljanak az értékesí-
tésből. De én nem adtam fel. Nem
hagytam veszni a közösség értéke-
it, megmentettem a szövetkezetet.
Mikor lehetővé vált az egyes üzletré-
szek megvásárlása az önkormány-
zattól, azt a dolgozók között „osztot-
tam szét”, pontosabban biztosítot-
tam, hogy mindenki megvehesse azt
az üzletrészt, amelyikben dolgozott
– ha kellett, ehhez én segítettem köl-
csönhöz juttatni a dolgozóimat.
Amikor nyugdíjba mentem, úgy
változtattam meg a szabályokat,
hogy csak a szövetkezet tagjai ve-
hettek üzlethelyiséget. (Az üzlethe-
lyiségeink iránt ugyanis nagyon
megnőtt a kereslet, ebben az idő-
szakban mindenki vállalkozni akart,
s ha kihúzzák alólunk ezeket az üz-
leteket, az emberek mehettek volna
isten hírével a nagyvilágnak.) A mi
szövetkezetünk volt az egyetlen,
amelyik a dolgozóké, azaz a volt ta-
goké lett.

A kozmetika mellett már az elejétől
kezdve termékfejlesztő is voltál és
vagy. Hogyan kezdődött?
Már a gimnáziumban: sok gyerek
volt pattanásos, és ugyebár ez az a
korszak, amikor kezdődik a nagy ő
megtalálása, a szerelmes lányok en-
gem kerestek meg, hogy sminkeljem
ki őket, illetve mindenki hozzám for-
dult az iskolában, akinek pattanásos
volt a bőre, mert én már akkor nagy-
ban „kotyvasztgattam”, az egyre tö-
kéletesebbé váló, pattanások elleni

Hülitzerné Veress Katalin:
„Ha valamit elhatározok, azt tűzön-vizen át,

de megcsinálom.”
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szeremet. A kémia mindig is érde-
kelt. Sok borzalmas dolgot kikever-
tem már 13-14 éves koromban, a tár-
saim alávetették magukat a „kísérle-
teimnek” –, és végül egyre jobb lett,
amit csináltam – én is használtam
magamon a T-vonalban. Mikor elvé-
geztem a kozmetikusiskolát, bár
még kicsit tökéletesítettem – az
alaptermék már megvolt.

Természetes anyagokból készült ez az
első rázókeverék, és a későbbiekben a
többi is?
A ’60-as években csak természetes
anyagokat ismertünk, mint például
a bórsav, a bórvíz, a szalicil és az al-
kohol. Ilcsivel egy szövetkezetben
(a Vénuszban) dolgoztunk, csak má-
sik szalonban. Nála az öregedő nők
voltak többségben, tehát ő a ráncok
irányában keverte a dolgokat, az én
szalonom pedig egy gimnázium

mellett volt. A húgom is
odajárt, és mondta az osz-
tálytársainak, hogy jöjje-
nek hozzám a bőrproblé-
máikkal – egyre többen jöt-
tek is, a rengetegféle patta-
násos bőrük miatt. A
különféle bőrproblémák-
hoz alakítgattam folyama-
tosan az alapterméken, és
így alakult ki lassan az
egész termékcsalád.
Visszatérve a korábbi kér-
désedre: amikor nyugdíj-
ba mentem, már megvolt
az egész termékcsalád,
amit a mai napig tovább
bővítek, a legújabb egy iz-
zadsággátló készítmény,
ami nemcsak hónaljra, ha-
nem lábra is tökéletes, és
a lábgomba ellen is haté-
kony.

Tehát, amikor
nyugdíjba men-
tem, a termékei-
met szabadal-
maztattam, a for-
galomba hozatali
engedélynél
azonban millió ellenállás-
ba ütköztem, egészen ad-
dig, amíg az egyik illetékes
gyerekének bőre egy kül-
földről behozott gyógyszer
hatására borzalmasan
gyulladt, pattanásos lett.
Tudott a termékemről, s
mondta, a fián kipróbálha-
tom. Szerencsére Gyuszika
bőre szépen helyre jött, így
elhárulhatott az utolsó
akadály, bevizsgálták őket
és forgalomba kerülhettek.
Elmondhatom, hogy 100%-
osan magyar termék, a ha-
tóanyagoktól kezdve, az el-
készítésén át, egészen a
csomagolásig. Egyre több
országból érdeklődnek
utánuk, például Laoszból,
Indiából, Izraelből, Kíná-
ból, Vietnámból és a Fülöp-
szigetekről. Több ajánlatot

is kaptam, kapok külföldről, óriási
összegért vennék meg tőlem, de én
azt akarom, hogy ez a termék ma-
gyar legyen és maradjon, nem
adom el idegenbe. 

Hogy fogadták a szakemberek az Őszi
Beauty kiállításon a termékeiteket?
Milyen visszajelzések voltak?
Rendkívüli volt az érdeklődés, a kiállí-
tás után alig bírtam beszélni, nem
volt hangom. A rendelések után pos-
tán adogattam fel a csomagokat, mert
akkor még nem működött a websho-
punk – azóta már  jól funkcionál.

Milyen kozmetikai szerek találhatóak
a fürdőszobádban? Mi a kedvenc koz-
metikai kezelésed?
Csak a saját termékeimet haszná-
lom. Ha felmerül egy új probléma,
akkor készítek egy új szert, most
például száraz lábra – így bővül a
termékcsalád (illetve úgy, ha a

A problémás bőrű fiataloknál fontos a rendszeres,
szakszerű arctisztítás

Kati unokái körében – Ádám azóta külkereskedő,
Csenge padig orvos lett
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környezetemben egy újabb kihívást
látok). 
Nem járok kozmetikushoz, mindent
megcsinálok magamnak, egyet kivé-
ve: a szemöldök-tetoválást.

Kire, mire vagy büszke különösebben? 
A lányomra, aki orvos lett, ami az én
álmom volt és az unokáimra. Mind-

annyian örökölték az emberszere-
tetemet és a segíteni akarásomat.
Emellett arra, hogy megmentettem a
szövetkezetet az ott dolgozóknak.

Mindened megvan, sikeres vagy, mi-
lyen terveid vannak még? 
Amíg élek, folytatom a termékfej-
lesztést, a legújabbat a már említett

izzadásgátló és száraz lábszár elleni
krém mellett, a globális felmelege-
dés következtében megjelenő, itt
nem honos szúnyogok miatt fejlesz-
tettem ki egy rovarcsípésre való
szert, ami nemcsak a fájdalmat és a
viszketést csökkenti, hanem egyben
fertőtleníti is a csípés helyét, így az
nem fertőződhet el. Emellett még
említhetném a már engedéllyel ren-
delkező sminklemosómat, szem-
ránckrémemet, öregedő nőknek való
testápolómat és az eritmiás bőrre
való krémemet. Mindig a problémás,
beteg bőrök érdekeltek.
Másik szívügyem, hogy szeretném
elérni, hogy a kozmetikusok ne
csak gyógyszertárból szerezhessék
be a készítményeimet. 
Egyszóval nem tervezem a nyuga-
lomba vonulást: munka közben
szeretnék meghalni.

Kedvenc zenéd, könyved, ételed? 
A klasszikusokat szeretem, a görög
mitológiát, a történelmi regényeket.
Zenében Mozart a kedvencem, na-
gyon szeretem, annyi emberség árad
a zenéjéből.
A zöldséges, gyümölcsös csirkét sze-
retem, és szódát iszom, kólát sosem. 

Hogyan jellemeznéd magad?
Elég akaratos vagyok, ezt fogalmaz-
hatjuk úgy is persze, hogy céltuda-
tos. Ha valamit elhatároztam, azt tű-
zön-vízen át, de megcsinálom.

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Azt, hogy a gyerekek bőre és ezáltal
a lelke, rendben legyen.

Üzleti, szakmai filozófiád? 
Úgy nyerni, hogy abból más is ré-
szesüljön: mindenkinek az érdeme
szerint juttatni a haszonból.

Mi az a három dolog, ami a legfonto-
sabb az életedben?
Szeretet, barátság, munka.

mg

Kísérletezés a konyhában

Üzleti megbeszélés a kínai partnerekkel 
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JANUÁR–FEBRUÁRELŐZETES

DOSSZIÉ: Regenerálás
A kinti hideg, szeles idő és a benti, azaz a fűtött szobák száraz
levegője megviseli a bőrt – itt az ideje a regeneráló kezeléseknek!
Január-februári lapszámunkban az aktuális regeneráló ható-
anyagokat és eszközöket tekintjük át. 

Következő számunk megjelenése: 

2019. FEBRUÁR 12.
A 2019/3-as szám vezető témái: 
–   Szőrtelenítés
–   Bőrhalványítás
–   Probiotikumok a bőrápolásban
–   Bőrdiagnosztika
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