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VEZÉRCIKK

Anti-aging, legújabb hatóanyagok és módszerek, kozmetikai és orvosi bőrprob-
lémák, nemkívánatos szőrszálak – ilyen és ehhez hasonló kérdéseket boncolgat-
nak majd neves szakembereink a Tavaszi Beauty Szakmai Napon. Érdekelnek a
részletek? 
Lapozz a 8-9. oldalra, illetve kövesd nyomon a rendezvény előadás-kínálatát on-
line!

Bátran kísérletezhetsz!
A legújabb tavaszi sminktrendek a mámorító szabadság jegyében fogantak.
A romantikus és rendkívül nőies színvilág mellett hódítanak a metálos árnyalatok
és az extrémebb formák is. A gazdag kínálatból Fodor Piroska két variációt is be-
mutat, Mádai Vivien arcára varázsolva a tavasz hangulatát. Inspiráló cikkünket a
72-75. oldalon találod.

Hatékony alakformálás
Mindenki szeretne szép és karcsú lenni – bizonyára a te vendégeid is. Dosszié rova-
tunkban nemcsak egy-egy testkezelő módszert ismertetünk, hanem górcső alá
vesszük a célzott, kiegészítőként javasolt mozgásformákat is. Sőt, részletesen átte-
kintjük, hogy mikor, milyen problémára melyik eljárás a leghatékonyabb, illetve,
hogy mi mindenre kell odafigyelnünk egy-egy kúra során. Hogy csak egyet említ-
sek: miközben vendégünk teste karcsúsodik, az arcvonásai a zsírvesztés miatt
megereszkedhetnek. Ezért időben kell megkezdenünk a megfelelő ellenlépéseket. 

Fényvédelem és egészséges barnulás
A barna bőr ma is trendi – ez nem is kérdés. A kérdés az, hogy hogyan lehetünk
szép barnák egészségesen? Arra, hogy vendéged erre vonatkozó kérdéseire mit fe-
lelj, Halmos Judit és Bodor Ferencné, Kati néni írásaiban megtalálod a választ.   

Pillakörkép
Rövid utazásra invitálunk a sokat emlegetett „D-k” világába. Lapozz a 76-81. ol-
dalra, tekints bele a hazai kínálatba, és ismerkedj meg a legújabb technikák nyúj-
totta lehetőségekkel, a 4 D-től kezdve egészen a 15 megavolume-ig!

Ne feledd el időben megvenni a belépődet a Tavaszi Beauty Szakmai Napra, mert a
férőhelyek száma korlátozott! Várunk április 23-án, a Lurdy Házban!

Fókuszban az arc

Marton Gabriella
főszerkesztő

TÉGED IS VÁRUNK
A TAVASZI BEAUTY
SZAKMAI NAPON,

ÁPRILIS 23-ÁN,
A LURDY HÁZBAN!

A már
hagyományosnak

számító Tavaszi Beauty
Szakmai Napon idén is

neves szakemberek
előadásaiból, első
kézből ismerheted

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

az előzetes
programkínálathoz!

Részvételi díj:
12 500 Ft

Várjuk
a jelentkezésedet!

E-mailen:
akademia@health-

and-beauty.hu
Telefonon:

+36-1-457-0067

www.beauty-forum.hu

FÓKUSZBAN
AZ ARC
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COMMUNITY NEWS

Évadnyitó Piknikkör
Piknikkör • Lengyel Tamás masszőroktató, a tőle megszokott magas
színvonalú előadásában a testkezelés bevezető elméleti témája a test
izmainak elhelyezkedése, felépítésének és működésének ismertetése volt.
Mivel a kozmetikusok egyik nagy problémája a helytelen testtartás,
Szűcs Anikó gyógytornász interaktív gyakorlati bemutatóval és tanácsokkal
látta el az érdeklődőket, hogyan tehetjük egészségesebbé, könnyebbé
napjainkat. A legközelebbi Piknikkör áprilisban kerül megrendezésre.
www.piknikkor.hu

10 ÉVES A BIELENDA
PROFESSIONAL
MAGYARORSZÁGON
Beauty Partner Kft. • A márka magyarországi képviseletének
tízéves együttműködését elismerő oklevéllel köszönte meg
a Bielenda alelnöke, Jacek Bielenda és Adrian Winiarz
exportigazgató. A jubileumot több helyszínes, nagyszabású Road
Show ünnepi rendezvénysorozat követte, ahol nagy érdeklődés
fogadta a legújabb, oxigenizáló és energizáló hatású Skin Breath-
kezelést. „Ez a köszönet nemcsak nekünk, de partnereinknek is
szól, hiszen közös a sikerünk” – hangsúlyozta Madarász Alla.
„2018-ban is rengeteg izgalmas újdonsággal és megújult szakmai
támogatási rendszerrel készülünk. Izgatottan várjuk a következő
10 évet!” 
www.beautypartner.hu

COSMOPROF WORLDWIDE
BOLOGNA
Cosmoprof • 2018. március 15–19-én rendezik meg Európa
egyik legnagyobb szépségipari szakkiállítását, ahol
a kozmetikától kezdve, a frizurákon és a körmökön át,
egészen a csomagolástechnikáig bemutatják a legújabb
hatóanyagokat, módszereket és trendeket.
www.cosmoprof.com 

ÚJRA GONDOS KEZEKBEN
A PROFESSZIONÁLIS
LONG-TIME-LINER 

Kelemen Brigitta,
a REVIDERM és
a Long-Time-Liner
magyarországi szakmai
vezetője: „Örömmel

tudatjuk, hogy cégünk elnyerte a Long-Time-Liner
sminktetováló termékek fogalmazásának jogát. Igazán nagy
megtiszteltetés számunkra, hogy Magyarországon
kizárólagosan képviselhetjük és oktathatjuk a folyamatosan
fejlődő Long-Time-Liner metódusát. A szakmai vezetést
Kelemen Brigitta látja el, aki eddig is megbízhatóan nagy
segítségére volt a hazai sminktetováló kolléganőknek.
Kelemen Brigitta szakoktató, az anyacég által vezetett
professzionális sminktetoválás képzésén a legmagasabb
színvonalat kínálja a tanulni vágyóknak.”
www.ltlwebshop.hu 

A KALCSU COSMETICS 2018 FEBRUÁRJÁTÓL
BEFEJEZTE A LONG-TIME-LINER SMINKTETOVÁLÓ
TERMÉKEK HAZAI FORGALMAZÁSÁT

Kalcsu Balázs, a Kalcsu
Cosmetics ügyvezető
igazgatója: „Azért határoztunk
így, mert megjelent egy új,
csúcstechnológiás
sminktetoválógép márka –

a BomTech – mely tudásával lenyűgözött minket. Ezért a
jövőben a BomTech gépeit forgalmazzuk, a Long-Time-Liner
forgalmazását pedig befejezzük. Olyan ez, mint egy szakítás,
hiszen húsz évig dolgoztunk a Long-Time-Linerrel. A döntés –
amit hosszú előkészület és tesztelőmunka előzött meg –
nehéz volt, de a szakmai szempontokat cégünk mindig első
helyre sorolja. A jövőben kizárólag BomTech gépeket és Color-
in-Derm festékeket kínálunk a sminktetováló kolléganőknek.”
www.kalcsu.hu 





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

MÁR MOST ÍRJA

BE A NAPTÁRÁBA:

ÁPRILIS 23.!

Helyszín:

Beauty Day 2018

A szervező fenntartja a program változtatásának jogát.



8.30 Regisztráció 

8.50 Megnyitó

9.00 Fókuszban az alap bőrtípusok megváltozása
Báthory Katalin kozmetikusmester és Juhász Klára biológia- és kémiatanár, kozmetikusmester

9.30 2018 gépi arckezelő trendjei (oxigénterápia, frakcionális rf, HIFU és hatóanyag-beviteli technológiák)
Kovács Paula kozmetikus, gépi technológiák alkalmazásspecialistája

10.15 Szünet

10.30 Aknés, heges bőr kozmetikai kezelése – Dr. Gyovai Viola okleveles biológus, az MTA kandidátusa

11.00 A demodex atka okozta bőrkárosodások, a rosacea és az akne kezelése a kozmetikában
Dr. Házi Edina, gyógyszerész, kozmetikum fejlesztő 

11.30 Hormon? Gomba? Allergia? - Tünetek az arcon – Dr. Nyirkos Péter bőrgyógyász szakorvos

12.00 Ebédszünet

12.45 Jó- és rosszindulatú bőrnövedékek áttekintése – a kozmetikus szerepe a felismerésben. A fényvédelem aktuális kérdései.
Dr. Kriston Renáta bőrgyógyász, kozmetológus

13.15 Szem- és szájkörnyék ápolása, a mimikai ráncok kezelése

13.45 A legújabb anti-aging hatóanyagok – Tóthné Hajdú Gabriella kozmetikusmester, vegyészmérnök tanár

14.30 Szünet

14.45 Szőrözz az arcon (is)! Nemkívánatos szőrszálak eltávolítása - Artner Éva, kozmetikusmester

15.30 A táplálkozás szerepe a problémás bőr kezelésében, a bőr hidratáltságában – Ignits Dóra dietetikus

TÉMAELŐZETES:

Egy napos professzionális továbbképzés a kozmetikusok számára, konferencia formájában. 

A képzés részvételi díja: 12 500 Ft

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

Telefonon: +36-1-457-0067

Kiállító partnerek:

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

Minden résztvevő oklevelet kap.

A rendezvény Támogató partnere: 

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

aktuális újdonságait – idén az arccal kapcsolatos
ismeretekre fókuszálva



BEAUTY & CARE
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HÓNAPKOZMETIKA BEAUTY & CARE

OXIGÉNKEZELÉSEK TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEI – Tél végére, tavasz elejére szervezetünk
elfárad, és ez az energiahiány a bőrön is nagyon meglátszik. Ilyenkor egy oxigénionos

kezelés újjáélesztheti vendégünk testét, lelkét.

iért pont az oxigénion? Az
oxigénionok szerepe az
emberi szervezetben az,
hogy energiát vigyenek a

sejteknek. 
Ha nincs meg ez az energia, akkor a
szervezet hiányt szenved. A városi
szmog, az elektroszmog és a zárt te-
rek levegője mind-mind nagymér-
tékben csökkenti a levegő ionizáltsá-
gának szintjét, vagyis energiáját. 

Tehát a megoldás a levegőben van.
Ez a hiányzó energia oxigénnel pó-
tolható, sőt meg is sokszorozható.
Gyorsan hat, nincs káros mellékha-
tása. 
A szervezet sejtjei ismét a leghaté-
konyabban kezdenek működni, és
ennek az egészségünkre és a bőrünk
szépségére gyakorolt hatása azon-
nal érezhető. Az oxigénterápia így
ma már a kozmetikában is elterjedt

módszer, használják mind az arc-,
mind a testkezelésekben, önállóan
vagy kombinálva más eljárásokkal. 

Oxigénionok hiánytünete
A vendégek bőrének ápolása során
a kozmetikus először az oxigénio-
nok hiányának következményeivel
szembesül, hiszen a bőrben lévő
energetikai folyamatok sínylik meg
először ezt a hiányt. Az ebből adódó

M

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

Bőrfiatalító és LÉLEK-
FRISSÍTŐ oxigénterápia

Az ionfürdős testkezelés során a zsákban lévő oxigénionok a sav–bázis egyensúlyt javítják a kötőszövetben.
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kollagénszintézis zavara vezet oda,
hogy a bőr esztétikailag ápolásra
szorul. 
Hogy mindezt megelőzzük, különfé-
le gépek állnak a rendelkezésünkre.
A Detox Body Styler® készülék alkal-
mazása során az egész testfelület
egy úgynevezett ionfürdőben ré-
szesül, ahol a bőrön keresztül el-
nyelődő negatív ionok felszabadít-
ják a bőr alatt felhalmozódott sa-
lakanyagokat. Ennek hatására bein-
dul egy intenzív savbontó, lúgosító
folyamat. Az eljárásnak fontos sze-
repe van a kötőszövet feszesítésé-
ben, így a narancsbőr és a fogyást se-
gítő kúrák nélkülözhetetlen mód-
szere.   
A Dermio Care Facial® készülék bú-
rája alatt előállított plazma révén
hármas hatás éri a vendéget. Az or-
vosi tisztaságú ionizált levegő belé-
legzésével – immunrendszer erősítő
hatása miatt – számos betegség
megelőzhető. Ugyanakkor, az arc- és
a dekoltázs bőrfelületén elnyelődő
negatív ionok anti-aging, bőrfeszesí-
tő és lúgosító hatást is kiváltanak,
miközben a páciens relaxált állapot-
ban pihen. Nincs kellemetlen érzés,

nincs nemkívánatos mellékhatás,
csak elégedett vendég.
Iono Jet® készülék plazmával dúsí-
tott oxigénnel dolgozik. Speciális
szérumokat, peptideket, vitamino-
kat, őssejtet és növényi alapú aktív
hatóanyagokat juttat a bőrbe. A te-
rápiás cél meghatározását köve-
tően ezek a hatóanyagok magas
nyomás és oxigén segítségével a
bőr mélyebb rétegeibe kerülnek. Az
eljárás nem okoz mikrosérüléseket,
intoleranciát, nincsenek kontraindi-
kációk. Önálló kezelésként vagy kú-
rában is kiváló eredményt hoz. 

A plazma és a színes fény
kombinációja
Ez az új anti-aging eljárás a kvan-
tumfizika ismeretein alapul. A ne-
gatív ionokat (plazmát) a környezeti
levegőből állítja elő a Dermio  Care®

Facial Plus készülék. Az energiát a
speciális anyagból készült búrába

juttatjuk, itt kombinálódik a fényte-
rápiával. Az indikációtól függően
kék, zöld, piros fény áll a rendelkezé-
sünkre. Egyidejűleg két dolog valósul
meg: látható bőrfiatalítás és teljes
pihenés (stresszoldás). 
Az oxigénionokkal végzett arc- és
testkezelések pozitív hatása mindig
bekövetkezik. 
Gyorsan hat, látható eredménye
van a bőrfiatalításban, jótékony az
egészségünkre. Egy igazi „kincs”,
amelyet a kozmetikát felkereső, ter-
mészetes módszerekre vágyó vendé-
geinkkel megoszthatunk. 

Felhasznált forrás: Professzor Dr. Vincze János
biofizikus előadása. 

Oxigénion = Energia

LAVOTHA ILDIKÓ
A High-Care Cosmetics Kft. ügyvezető
igazgatója. A High-Care Centerek vendégeiknek

testkozmetikai (cellulit) és
egészségkezeléseket kínálnak,
valamint termékeket az aktív
bőrápolásra és a táplálkozás
kiegészítésére – exkluzív
szolgáltatás keretében.
A Magyar Frachise Szövetség
Etikai Bizottságának elnöke.

Az arc- és a dekoltázs felületén elnyelődő negatív ionoknak anti-aging, bőrfeszesítő és lúgosító hatása van. 
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AZ ELŐFIZETÉS
ÉVES DÍJA:

7 990 FT

MOST FIZESSEN
ELŐ EGY ÉVRE

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

Kód By2018-3
Az ajánlat 2018. március 16-tól április 15-ig érvényes**

* Az ajándékcsomagot a BIOLA Biokozmetikai Kft. postázza az akció lezárását követően. Reklamáció esetén hívja a 06 20/313 4699 telefonszámot!
** A jelzett időpontig beérkezett előfizetési díj esetén.

a Beauty Forumra, és megajándékozzuk  egy
BIOLA-tól NATURISSIMO® PROFESSIONAL ajándékcsomaggal. 

A bőrregenerációt támogató, bioaktív hatóanyagokkal készülő NAP919 Csodabogyó & Reishi Szépítő Szérumot
az érzékeny, rozaceára hajlamos bőr professzionális arckezelési programjához ajánljuk. A NAP628 Szőlő-
Mimóza Flavonoidos Arctej a kevert, kissé víz- és zsírhiányos és érzékeny bőr tisztítására javasoljuk
alkalmazni. A szőlőhajtásvég flavonoidjai és a kardamom illóolaja, valamint a galagonya termésének kivonata
a tág pórusú, kevert bőr tonizálását is támogatja.

BIOLA ajándékcsomag*
9598 Ft értékben

Az ajándékcsomag tartalma:
• NAP919 Csodabogyó & Reishi Szépítő Szérum (15 ml) 

•  NAP628 Szőlő-Mimóza Flavonoidos Arctej (300 ml) 
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BEAUTY & CARE

FÉNYVÉDELEM
és egészséges barnulás

A DIVATOK JÖNNEK, MENNEK, DE A D-VITAMINRA MINDIG SZÜKSÉGÜNK VAN –
Ha visszatekintünk akár csak a nem túl távoli múltba, megállapíthatjuk, hogy a szépségideál

fokról fokra mindig változott. Volt idő, amikor csak a hófehér bőr volt szépnek tekinthető, de volt
olyan korszak is, amikor kizárólag a napégette barna bőrt tekintették szépnek.

De mint mindenben, ebben is az egészséges középút lenne kívánatos – lássuk, miért!
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BEAUTY & CARE

indenekelőtt: fény nélkül
nincs élet. Legfontosabb
természetes fényforrá-
sunk, a Nap sugárzása

alapvetően háromféle összetevőből
áll, hullámhossz szerint csökkenő
sorrendben: az infravörös, a látható
és az ultraibolya (UV) komponens-
ből. Az infravörös sugarak (700–900
nm) kicsit leegyszerűsítve alapve-
tően melegítenek, a látható sugarak
(400–700 nm) világítanak, az ultra-
ibolya sugarak (100–400 nm) pedig
fertőtlenítenek. 

Ultraibolya sugarak
Egészségünk és bőrünk szempont-
jából mindhárom tartománynak van
jelentősége, de az UV-tartomány,
(mely maga is több hullámhossztar-
tományra osztható) meghatározó
jelentőségű, az előnyei és hátrányai
tekintetében is.
� UV-A (315–400 nm): ebből áll a
földfelszínre kerülő UV-sugárzás
legnagyobb része. Miután a legmé-
lyebbre hatoló UV-sugártartomány,
akár a csontképződésre is kedvező a
hatása. Szemkárosító hatása is ezért
a legerősebb, mivel egészen a szem-
lencséig képes hatolni, így hosszú
távon akár szürke hályogot is okoz-
hat. A bőr barnulását csak a már
meglévő melanin sötétítésével idézi
elő (direkt pigmentálódás). A többi
UV-sugárzáshoz hasonlóan ez is ká-
rosítja a kollagénrostokat, hozzájá-
rulva így a bőr (fény)öregedéséhez.
Korábban kevésbé tartották veszé-
lyesnek, de a mai álláspont szerint a
szabadgyökök keletkezésének elő-
idézésével közvetve képes károsíta-
ni a DNS-t is, így a bőrrák kialakulá-
sában is szerepet játszhat. Csökken-
ti a bőrben keletkező D-vitamin-
szintet is, így közvetetten emiatt is
hozzájárulhat a bőrrák kialakulásá-
hoz (a D-vitamin ugyanis képes gá-
tolni a melanoma képződését).

� UV-B (280–315 nm): nagy részét
elnyeli a Föld  ózonrétege (mely
azonban korunkban és helyenként
igencsak hiányos). Bőrgyulladást,
eritémát és hámlást okozhat. Előse-
gíti viszont a bőrben a D-vitamin
képződését, aminek hiányában pél-
dául angolkór lépne fel. Közvetlenül
károsíthatja azonban a DNS-t,
így bőrrákot okozhat. A szervezet e
káros sugarak ellen új melanin ter-
melésével védekezik (indirekt pig-
mentálódás), ennek látható jele a
bőr barnulása. A szemben maradan-
dó károsodást azonban nem okoz,
mivel a szaruhártyán elnyelődik, de
szaruhártya- vagy kötőhártya-gyul-
ladásért felelőssé tehető.
� UV-C (100–280 nm): karcinogén
hatású, bőr- és kötőhártya-gyulla-
dást okoz, ám elnyeli az ionoszféra,
így ellene védekezni felesleges. Mes-
terséges fényforrásokból azonban
keletkezhet (pl. elöregedett szolári-
umcső). Baktériumölő, sterilizálásra
használják.

Fenti rövid összefoglalóból kivilág-
lik, hogy nagy szükségünk van UV-
fényre, de csak kontrollált körülmé-
nyek között, a káros sugarak elleni
megfelelő védelem mellett, mivel
öregítő, pigmentrendellenességek
kialakulását elősegítő, sőt egészség-
károsító hatása mindhárom hullám-
hossztartományának van.

Prevenció és utókezelés
Tekintsük át most azokat a korszerű
lehetőségeket, melyek az egészséges
napozást lehetővé teszik, minimális-
ra csökkentve a rákkeltő és öregítő
hatásokat, valamint a pigment-
rendellenességek kialakulását! Mint
tudjuk, a melanin a bőrünkben egy
enzimatikus oxidációs folyamat
eredményeképpen alakul ki, ezen
alapszanak védekezési lehetősége-
ink.
A modern kozmetika lehetőségei
tehát a korszerű fényvédelemben
(prevenció és utókezelés):

M PREVENCIÓ
► A prevenció egyik lehetősége fényvédő anyagok alkalmazása, melyek vagy
kiszűrik a káros hullámhosszúságú sugarakat, vagy megváltoztatják azok
hullámhosszát. A teljesség igénye nélkül lehetnek ezek fizikai (pl. titán-dioxid) vagy
kémiai eredetűek (pl. a természetes vadgesztenye-kivonatok vagy a különböző
mesterséges vegyületek, pl. az antranilsav-, csersav-, szalicilsav-, para-amino-
benzoesav-, fahéjsav-, benzofenon származékok, benzalazin stb.). Természetesen
a fényvédő anyagok – különösen a mesterséges eredetűek – alkalmazása sem
veszélytelen, hiszen egyikre-másikra, egyéni érzékenységtől függően
kialakulhatnak nemkívánt mellékhatások, mint pl. bőrirritáció, allergia. 
De ez nem jelentheti azt, hogy kerüljük a fényvédő készítményeket, mivel, mint
láttuk, a fényvédelem nélküli napozás komoly veszélyekkel járhat. A kozmetikai
vegyészet feladata olyan fényvédő anyagok kifejlesztése, melyek minimális
mellékhatás mellett maximális védelmet nyújtanak, a felhasználóké pedig az,
hogy megkeressék a számukra legkevesebb mellékhatással járó
készítményeket.
►Más lehetőség a prevencióra, ha inhibitorokat alkalmazunk, melyek vagy
a melanin képződéséhez szükséges oxidációs folyamatokat vagy az enzimek
működését gátolják. Ilyenek például a medveszőlő-, fehéreper-, édesgyökér-
kivonatok, valamint pl. a C-vitamin-származékok.
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� az mRNS (hírvívő RNS) blokkolá-
sa, így a tirozináz-enzim kialakulása
már sejt-szinten gátlódik;
� a melanin-szintézist szabályozó
tirozináz-enzim működésének gát-
lása (enzimgátlás), ezáltal a mela-
nin-termelődés megakadályozása;
� a melanoszómák keratinocitákba
való átjutásának gátlása;
� fényvédő anyagok alkalmazása,
melyek a (káros) UV-fénytartomány
bőrbe jutását megakadályozva a me-
lanin-termelődést gátolják;
� antioxidánsok alkalmazása, me-
lyek inhibitorként a tirozináz enzim
által előidézett oxidációs folyamato-
kat gátolják;
� koptatás, hámlasztás, mely segíti
és gyorsítja az elhalt szarusejtek le-
válását, így az új, már melanintól
mentes bőr hamarabb megjelenik;

� a már kalakult melanin utólagos
elszíntelenítése pl. oxidációval.
Fentiek figyelembe vételével megál-
lapíthatjuk, hogy a veszélyek ellené-
re létezik egészséges és biztonságos
barnulás, ha kellő fényvédelem mel-
lett, mértéktartóan és a megfelelő
napszakban napozunk. D-vitamin-
szintünk fenntartására ugyanis
még mindig a kültéri napozás a leg-
jobb módszer. Zárt helyen, üveg
mögött napozni ugyanis semmi-
képpen nem egészséges, mivel az
üveg az UV-B sugarakat kiszűri, így
D-vitamin nem termelődik, az UV-A
sugarakat viszont, melyek a D-vita-
mint bontják (mellesleg öregítenek
is), átengedi. Azt is figyelembe kell
venni, hogy a D-vitamin felszívódá-
sához több óra szükséges, emiatt
közvetlenül napozás után sem az
uszodai klóros vizes, sem a szappa-
nos fürdés nem ajánlatos.

A helyes napozás szabályai
A helyes napozás szabályait kiváló-
an foglalja össze az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat UV-index ismerte-

tője*, melyet a mellékelt táblázatban
betűhíven idézek.
A fényvédelemre nemcsak nyáron,
hanem télen is gondolnunk kell,
ugyanis a téli napsugárzásban eleve
magasabb az UV-sugarak aránya, és
pl. síeléskor a hó és a tisztább levegő
is veszélyesebbé teszik. A szakértő
kozmetikus feladata, hogy vendégei-
nek, bőrtípusuk figyelembevételével
elmagyarázza és megtanítsa a he-
lyes napozás szabályait, szükség
esetén javasoljon számukra megfe-
lelő faktorszámú professzionális
fényvédő készítményt.

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

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

UTÓKEZELÉS
Az utókezelésre használhatunk
hámlasztó anyagokat és
kezeléseket, ilyenek például az
alfa-, béta- és polihidroxisavak,
valamint a különböző hatóanyag-
komplexek, ideértve pl. akár
a gyógynövényes mélyhámlasztó
kezelést is.

8.0 felett

7.0 - 7.9

5.0 - 6.9

3.0 - 4.9

0.1 - 2.9

UV INDEX

extrém

nagyon erős

erős

mérsékelt

gyenge

10 – 15

15 – 20

20 – 30

30 – 45

45 – 60

15 – 20

20 – 25

25 – 35

35 – 60

60 – 75

25 – 30

30 – 35

35 – 45

45 – 80

80 – 90

30 – 40

40 – 45

45 – 60

60 – 100

100 – 120

UV
SUGÁRZÁSI
SZINT

HUZAMOSABB IDEIG SZABADBAN
TARTÓZKODÓK VÉDEKEZÉSE

JAVASOLT NAPOZÁSI (BŐRLEÉGÉSI) IDŐ [PERC]

nagyon
érzékeny érzékeny közepesen

érzékeny
kevésbé

érzékeny

11 és 15 óra között keressük az árnyékot, könnyű,
kevés testrészt fedetlenül hagyó ruha, széles
karimájú kalap viselése, napernyő használata
indokolt. Alkalmazzunk fényvédő krémet!

Széles karimájú kalap, napszemüveg, napernyő,
a fedetlen testrészekre fényvédő krém alkalmazása
indokolt. Kerüljük a déli napsütésben
az árnyékmentes helyen való tartózkodást!

Széles karimájú kalap, napszemüveg,
érzékenyebbeknek napernyő, fedetlen testrészekre
fényvédő krém alkalmazása indokolt!

Széles karimájú kalap, napszemüveg mindenkinek
indokolt!

Különlegesen érzékeny bőrűek és csecsemők
kivételével óvintézkedés nem szükséges.

2-es UV Index alatt > 120 perc

*Forrás: http://www.met.hu/idojaras/humanmeteorologia/uv-b/ismerteto/

Összefoglalva: a divatirányzatok figyelembevétele mellett és ellenére kellő mértékletességgel és elővigyázatossággal,
megfelelő fényvédelemmel barnuljunk szabad téren, de üveg mögött és mesterséges fényforrás segítségével (szolárium)
lehetőleg ne. 
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NAPJAINK EGYIK KOMOLY KOZMETIKAI PROBLÉMÁJA A BŐR KÓROS PIGMENTÁCIÓJA –
Ez jelenthet melanin-felhalmozódást vagy -csökkenést a bőrben, lokális vagy diffúz formában.

Mit tehetünk? A legjobb a megelőzés megfelelő fényvédelemmel.

A bőrpigmentáció megelőzése

FÉNYVÉDELEMMEL 
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z emberi bőrszín döntő
meghatározója annak me-
lanin pigmenttartalma
(eu- és feomelanin).

A bőrpigmentek a bazális rétegben a
melanocitasejtekben (MC) levő me-
lanoszómákban termelődnek. Kép-
ződésük enzimatikus folyamat,
amelyekhez tirozináz enzimek szük-
ségesek
A melanoszómákat a keratinociták
(KC) veszik fel, és a belőlük kikerülő
melaninok a sejtmag körül halmo-
zódnak fel. A melaninképzést több
mint száz géntermék befolyásolja,
összefügg a bőr fényérzékenységé-
vel, valamint az életkorral is.

Ultraibolya fény hatása
a melaninpigmentációra
A bőr napfény okozta károsodását
photoagingnek nevezzük. A fény ká-
ros hatásai a sejtek DNS-károsodá-
sával függenek össze. Ma már ismer-
jük, hogy az UV-fény több ponton
módosítja a melaninszintézist és a
KC melanintartalmát. A különböző
hullámhossztartományok eltérő
módon befolyásolják a pigmenttar-
talmat.
A legkifejezettebb pigmentáció az
UVB-sugárzás következtében alakul
ki. A folyamatban döntő a DNS káro-
sodása, a sejtek öregedésében jelen-
tős szereppel bíró, teloméren létre-
jött változás, amelynek következmé-
nye a tirozináz gén átíródása. Az UV-
fény megváltoztatja az alfa MSH
eloszlását. Hatására létrejött memb-
rán lipid változások: a tirozináz a
melanoszómából a sejt közötti térbe

kerül, amely szövetszaporulatot
eredményez.
A hatásos halványító, hipopigmen-
táló kezeléssel szemben támasztott
követelmények:
� csak a fokozott pigmentációra
hasson;
� gyors és tartós hatású legyen, ne
okozzon nagyfokú hipopigmentá-
ciót;
� ne irritáljon és ne szenzibilizál-
jon.

Megelőzés fokozott
fényvédelemmel
A kezelési stratégiák alapvető té-
nyezője az UV-sugárzás okozta pig-
mentáció megelőzése fokozott
fényvédelemmel, ilyenkor fényvé-
dőket alkalmazunk.
► Helyi fényvédők
A fényabszorbensek a fénysugara-
kat elnyelik vagy gyengítik, ha azok
az adott közegen áthaladnak, azaz
kiszűrik a káros ibolyántúli sugara-
kat. Ezeket az anyagokat UV-filte-
reknek, kémiai fényvédőknek is
hívjuk.
� Az UV-B szűrők többsége a ben-
zolból származtatható. Ilyenek a kü-
lönböző szalicilsav észterek, a glice-

rin. p-amino-benzoesav, fahéjsav-
származékok, fenil-szalicilát.
� Az UV-A szűrők az antranilsavas
észterek, valamint a különböző fe-
nonok, amelyek fenolszármazé-
kok. pl. benzacetofenon és a diben-
zoil-metán-származékok. Védelmet
nyújtanak az UV-A és UV-B sugarak-
kal szemben, és a leégéstől védik a
bőrt. Az UV-A sugarak az oxidatív
stresszt okozó gyökök képződését is
elősegítik, tehát számtalan nem kí-
vánt változást okoznak a bőrön és a
bőrben. 
► Általános fényvédők 
Ezeket az anyagokat biológiai fény-
védőknek is nevezzük. Több cso-
portjuk is ismert. Ilyen a természe-
tes zsírok-olajok közül a kakaóvaj, a
sheavaj, az avokádó, a babassu, a
földimogyoró, a kendermag, a mál-
namag, a mandula, a pálma, a sze-
zámmag olaja, amely képes a gyulla-
dáskeltő káros sugarak 30%-át is el-
nyelni.
� Az astaxantin a rákok és a lazac
karotinoidja, a likopin a paradicsom
egyik értékes hatóanyaga, amely
fényvédő és antioxidáns, tehát öre-
gedésgátló is.
� Az annatto port élelmiszerek szí-
nezésére és bőrfestésre használják
az Amazonas környékén élő ősla-
kók. Színezőanyaga oxigéntartalmú
vörös színű karotinoid, de tartalmaz
béta-karotint és nyomelemeket (re-
zet, cinket, szelént) is. Olajos kivona-
ta bixa orellana seed extract néven
kerül forgalomba.
A korszerű készítmények vivőszerei
komplex emulziók. Mesterséges cu-
kortenzideket is tartalmaznak, kí-
méletesek a bőrrel, fokozzák annak
hidratációját, vízfelvevő és vízmeg-
kötő képességét. 

A fényvédő készítmények
alkalmazása akkor sikeres, ha
� a bőrfelületre 2 mg/cm2 fényvédő
anyag kerül;
� a napfényen tartózkodás előtt fél
órával a fényvédő a bőrre kerül;
� két-három óránként az eredmé-
nyes fényvédelem érdekében megis-

ANTIOXIDÁNSOK
A fényvédelemben antioxidánsként
nagy szerepet játszik a stabilizált E-
vitamin (tokoferol-acetát,
tokoferol-palmitát), a stabilizált C-
vitamin (aszkorbil-palmitát) vagy az
aszkorbil-glikozid.

CSAK HELYILEG HATNAK
Lehetnek: 

Fényabszorbensek
(UV-B szűrők, UV-A szűrők)

Antioxidánsok
Fizikai fénygátlók

AZ EGÉSZ TESTET VÉDIK
Az összetételük hasonlít a helyi

fényvédőkéhez, csak háromszor
hatásosabbak, mint a helyiek.

HELYI FÉNYVÉDŐK

A FÉNYVÉDŐK LEHETNEK

ÁLTALÁNOS FÉNYVÉDŐK

A
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mételjük a fényvédő készítmény
használatát, ugyanis a napfény, az
izzadás, a kenő mozdulatok rontják
a fényvédők hatékonyságát;
� 30 percnél hosszabb vízben való
tartózkodás után a fényvédő készít-
ményeket újból felvisszük a bőrre;
� minden fedetlen bőrfelületet vé-
denünk kell; ezen túl különös gon-
dot kell fordítani a szem és a fej, va-
lamint a gyerekek védelmére;
� kerüljük a napon tartózkodást dél-
előtt 11–15 óra között, amikor a nap-
sugárzás a legerősebb.
Az egyes bőrtípusokban a feo- és eu-
melanin aránya különbözik. A fény-
védelem annál biztosabb, minél több
eumelanint tartalmaz az adott bőrtí-
pus.
Segíti a tökéletes barnulást a kellően
megválasztott, bőrtípusoknak meg-
felelő összetételű naptej, amely tar-
talmaz:
� fizikai fénygátlót (egyenletesen el-
oszlatott titán-dioxid, cink-oxid stb.);
� fényszűrő anyagokat (fahéjszár-
mazékok, dibenzoil-metán stb.);
� hidratáló anyagot, amely nem UV-
érzékeny, a természetes NMF alkotó-
része (pl. nátrium-laktát);
� láthatatlan vízleadást csökkentő
anyagokat (pl. viaszokat);
� nyugtató, gyulladáscsökkentő
anyagot (pl. alfa-bizabolol, Aloe vera
kivonat stb.);
� antioxidáns anyagot, tokoferolt,
karotinoidot stb.

SPF 
A fényvédő készítmények legis-
mertebb tulajdonsága az ún. faktor-

szám (SPF, Sun Protection Factor),
amely megmutatja az adott készít-
mény védőképességét a napégés-
sel szemben, amelyet többségében
UV-B sugarak okoznak.
Az SPF az alábbi törtszámmal fejez-
hető ki:

� SPF MED fényvédővel/MED fény-
védő nélkül, ahol a MED (minimális)
erythema dózis; az az idő, amely
alatt adott bőrfelületen látható gyul-
ladás jön létre. A faktorszám és a ké-
szítmény fényvédő hatása azonban
nem növekszik azonosan. Az Euró-
pai Uniós szabályozás alapján ezért
a magas faktorszámú készítmények-
re az 50+ SPF kerül. 
A fényvédelem és a faktorszámok
összefüggései az alábbiak:
→ Alacsony védelem SPF = 6–14

→ Közepes védelem SPF = 15–29
→ Erős védelem SPF = 30–49
→ Rendkívül erős védelemSPF > 50+
Az emberek többsége számára a 16
és 20 SPF közötti fényvédő képes-
ség kellő védelmet nyújt az UV-B
sugarak ellen, de nem tájékoztat a
készítmény UV-A sugarak elleni vé-
delméről. Ennek meglétét az IPD és
PPD rövidítések jelzik.
� IPD (Immediate Pigment Darke-
ning) az UV-A hatására kialakuló
azonnali bőrpír elleni védelmet jelzi.
� PPD (Persistent Pigment Darke-
ning) az UVA hatására kialakuló ké-
sői pigmentálódás elleni védelemről
nyújt tájékoztatót. Az tekinthető biz-
tonságos fényvédőnek, ahol a
PPD/SPF arány három vagy annál na-
gyobb.A biztonságos

fényvédelem
jellemzője:
PPD/SPF > = 3

FÉNYVÉDŐ ÉLELMISZEREK
Bizonyos zöldségek fogyasztásával is csökkenthetjük a káros sugárzások
okozta problémákat, tehát ezek belső védelmet biztosítanak. Különösen azok
a tápanyagok kerülhetnek szóba, amelyek karotinoidokat tartalmaznak.
Az ibolyántúli sugarak káros hatásai ellen a béta-karotin, a lutein, a zeaxantin
tartalmú sárgarépa, a sütőtök, a spenót, a brokkoli, a kelkáposzta,
a fehérrépa, a cukkini, a kukorica, a borsó nyújt belső védelmet.
Kiváló tulajdonságokkal bírnak az ultraibolya sugarak elleni védelemben
a vitaminok, a flavonoidok, a nyomelemek, pl. a szelén.

BODOR FERENCNÉ
Biológia-kémia szakos
középiskolai tanár,
negyvennyolc év tanítással
a háta mögött;
kozmetikusmester.

FIZIKAI FÉNYGÁTLÓK 
Fehér poranyagok, amelyek
visszaverik a fénysugarakat.
Leggyakoribb anyagaik a titán-
dioxid, a cink-oxid, a kaolin és a
talkum, de a vörös színű vas-III-oxid
is szerepet játszhat. 

Ha megtörtént a baj:

bőrhalványító kezelés

javasolt

A teljes cikket, benne

a kémiai úton történő

bőrhalványításról,

keresd honlapunkon:
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PAPP-KIRÁLY MÓNIKA, MÁTÉSZALKA
„Két évvel ezelőtt ismertem meg a Maria Galland márkát. Akkoriban kifejezetten olyan kezelést

kerestem, amely az arc izmaival foglalkozik, így találtam rá a Soin Profiliftre. Már a képzésen
beleszerelmesedtem: a saját bőrömön tapasztaltam a kezelés azonnali, látványos hatását, éreztem
a finom, elegáns illatokat és élveztem a relaxáló rituálét. Tudtam, hogy most tökéleteset tudok
hazavinni. A márkabevezetés nem volt nehéz, vendéget nem hogy nem veszítettem, inkább sok újat
nyertem. Nagyon pozitív volt a fogadtatás, örömmel tapasztaltam, hogy itt nálunk, egy kisvárosban,
Budapesttől távol is megvan az igény a szépre, a jóra, a prémium minőségre. Vendégeim imádják

a kezeléseket, az azonnali hatás elkápráztatja őket, az illatoktól teljesen odavannak, és miközben szépülnek még fel is
töltődnek, relaxálnak is egy kicsit. Az otthoni használatra kapott terméket pedig nagyon gazdaságosnak tartják. 
2016-ban, mikor elkezdtem dolgozni a márkával, kisvárosi, vidéki kozmetikusként még kicsinek éreztem magam, de részt
vettem minden tanfolyamon, rengeteg segítséget és tanácsot kaptam – most már tudom, igazi, összetartó csapat tagja
vagyok. A Maria Galland hatalmasat lendített a karrieremen, tavaly én kaptam a hazai forgalmazó által alapított, »Maria
Galland Az év szépségápolási tanácsadója« díjat, és amiről korábban még csak álmomban sem hittem, hogy valaha
megjelenhet rólam egy cikk ebben a lapban.” 

OLVASD EL KOLLÉGANŐINK VALLOMÁSÁT A MÁRKÁRÓL ÉS ARRÓL, HOGYAN LETTEK
SIKERES MARIA GALLAND KOZMETIKUSOK! 
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LÉPJ BE VELÜNK A PÁRIZSI
ELEGANCIA VILÁGÁBA! 

LEGYÉL TE IS MARIA GALLAND KOZMETIKUS! – Ha az anyagi és szakmai fejlődés lehetőségét
keresed, és vonzónak találod a kozmetikai piac prémium szegmensét,

és szeretnéd vendégidet különleges és egyedi szépségélményben részesíteni,
gyere, sajátítsd el a francia szépségápolási metódust!

épj be velünk a kifinomult
párizsi elegancia világába,
legyél Te is Maria Galland
kozmetikus! 

Miért válaszd
a Maria Galland márkát? 
� Az anti-aging kezelések specia-
listájaként azonnali, látványos
eredményeket garantáló bőrápolási
metódust kínálunk vendégeinknek
a bőröregedés első jeleitől kezdődő-
en. Küldetésünknek tekintjük, hogy
feltárjuk a szépség energiáját min-
den nőben, minden életkorban!
L’ÉNERGIE DE LA BEAUTÉ!  
� Személyre szabott, a bőr egyedi
igényei szerint felépített kezelése-
inket 100%-ban manuális techni-
kákkal és exkluzív hatóanyagokat
tartalmazó, innovatív termékekkel
végezzük.

L

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

La Maison Maria Galland Paris
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PAPP ETELKA, BUDAPEST
„Sok éve, sminkesként találkoztam először a Maria Galland márkával, már akkor láttam, hogy
a termékek hatására az arcbőr kisimult, élettel telibbé vált, és így a smink is sokkal szebb és
tartósabb lett. Másfél éve, mikor egyéni vállalkozásba kezdtem, azonnal tudtam, hogy ezzel a márkával
szeretnék dolgozni. A Maria Gallandban megvolt minden, amit én kerestem: garantált minőség,
exkluzív metódus, a hatóanyagok gazdagsága, az innováció, a személyre szabottság, és persze
a fejlődés lehetősége.
A márkabevezetésnél nem voltak nehézségeim, mert én annyira szeretem a Maria Galland

termékeket és kezeléseket, hogy csak erről tudtam beszélni mindenkinek. Magamon is ezeket a termékeket használom és
folyamatosan járok tanfolyamokra, ahol a saját bőrömön is tapasztalom a kezelések eredményességét, így a beszámolóim
hatására a vendégeim is meg akarták tapasztalni azt a luxust, amit a kezelések nyújtanak, és amelynek pozitív hatása
nagyon látványos volt az én arcbőrömön is. Nem veszítettem vendégeket, sőt sok új lett. Szeretik, hogy végre látványos,
pozitív hatást tapasztalnak a bőrük minőségében, csökkennek a bőrhibák, halványodnak a ráncok, megemelkedik
az arckontúr, összességében fiatalosabb lesz a megjelenésük. Nagyon szimpatikusak nekik a személyre szabott kezelések,
szeretik, hogy másfél órán át minden csak róluk szól, hogy ők szépüljenek, feltöltődjenek. 
A kozmetikus karrierem a Maria Gallandnak köszönhetően szinte berobbant, folyamatosak a sikerek, a vendégeim
elégedettek, 2017-ben pedig megkaptam „Az év feltörekvő kozmetikusa” díjat a hazai forgalmazótól, nem számítottam ekkora
sikerre egy év után, de ez is igazolja, hogy jól választottam.” 

A segítségünkkel környezeted legjobb kozmetikusává válhatsz! A márka hazai forgalmazója, a Kalcsu Cosmetics
biztos, kiszámítható hátteret jelent számodra, mert mi, a rendszeres szakmai továbbképzéseken túl, mindig kiemelt
figyelmet szentelünk a vállalkozásodnak is, folyamatos üzleti és marketingtámogatásban részesítünk, annak érdeké-
ben, hogy üzleted vezető szépségszalonná fejlődhessen.

GYERE, ISMERD MEG A MARIA GALLAND MÁRKÁT, ADJ ESÉLYT MAGADNAK AZ ANYAGI ÉS SZAKMAI FEJLŐDÉSRE,
ÉS VÁLJ IGAZÁN SIKERES KOZMETIKUSSÁ!

Tedd meg már most az első lépést, jelentkezz Francia mélyhidratáló rituálé képzésünkre, ahol bepillantást nyersz a
Maria Galland kezelési filozófiájába, termékkínálatába – gazdagabb leszel sok-sok tippel és tanáccsal azt illetően, ho-
gyan indulhatsz el egy prémium márkával. Mindemellett kölcsönös kezelés formájában elsajátítasz egy igazán külön-
leges Maria Galland-kezelést is. 

KÖVETKEZŐ IDŐPONTOK: 2018. ÁPRILIS 19. ÉS 2018. JÚNIUS 5. 

Vagy haladj nagyobb lépésekben, és vegyél részt 2+1 napos Francia anti-aging alapképzésünkön, melynek keretében
megismered a teljes termékkínálatot és kölcsönös kezelés formájában elsajátítasz háromféle Maria Galland-kezelést
is. 

KÖVETKEZŐ IDŐPONT: 2018. MÁJUS 24-25. 

JELENTKEZZ A WWW.KALCSU.HU OLDALON VAGY A 06 1/237 0370 SZÁMON!

A Maria Galland kizárólagos magyarországi forgalmazója:
KALCSU COSMETICS
1139 Budapest, Frangepán u. 8-10.
Tel.: 06 1/237 0370  � E-mail: info@kalcsu.hu  � web: www.kalcsu.hu
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A BŐRTÍPUSOK AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEK SORÁN NAGYON MEGVÁLTOZTAK –
Ezért szükséges újra megvizsgálni azokat. Sorozatunkban hónapról hónapra

egy-egy bőrtípust veszünk górcső alá és jellemezzük.

változást a megváltozott
életkörülmények, táplálé-
kok és azok adalékanyagai,
az életvitel, valamint a tu-

datos, illetve a „félig hozzáértő”, ott-
honi „sufni-tuning” bőrápolási szo-
kások következményeként az alap
bőrtípusokat már nem lehet olyan
mereven értelmezni. A kozmetikai
piac hirdetései („fekete maszk”, ami
kiszedi a „mitesszereket” és „össze-
húzza” a pórusokat stb.), az egyre
szélesebb körben elterjedő „csináld
magad mozgalom” nagy feladat elé
állítja a kozmetikusokat. Egyre ne-
hezebb, hogy a vendégek szemében
hiteles és hozzáértő szakemberként
ismerjenek el bennünket.
Véleményünk szerint már nem lehet
a pár évtizeddel ezelőtti, „klasszi-
kus” bőrtípusokhoz ragaszkodni.
Természetesen szükséges külön-kü-
lön is átbeszélni az „alap bőrtípuso-
kat”, de tapasztalataink alapján
azok igen ritkán fordulnak elő önál-
lóan. Fontos az alap bőrtípusok
mellett a leggyakrabban megjelenő
rendellenességekről is beszélni,
hisz a kezelés céljánál, alapelveinél
a bőrtípushoz társuló rendellenes-
ségek határozzák meg a kezelés lé-

péseinek sorrendjét és az alkalma-
zandó hatóanyagokat, eljárásokat.
Ebben a cikkben az alipikus bőrtípu-
sokat tárgyaljuk, azok legfontosabb
jellemzőit, majd zárásként végig-
veszszük a kezelés menetének egyik
lehetséges változatát. 

Az alipikus bőr
Az alipia a bőr felületén található li-
pidek hiánya. Ahhoz, hogy megért-

sük az alipikus bőrtípus jellemzőit,
tisztában kell lennünk azzal, hogy a
bőrben milyen zsíranyagok vannak. 
A bőr zsíranyagai a bőralja zsírszöve-
tében (amihez kozmetikusként ne-
künk nem sok közünk van), vala-
mint a bőrfelszínen, a bőrfelszíni
hidrofil lipid zsíros fázisában talál-
hatók.
Tekintsük át, milyen anyagokból
épül fel az a terület, amelyen a legin-

A

ALIPIKUS BŐRTÍPUSOK
ÉS KEZELÉSÜK

BŐRTÍPUSOK

1. RÉSZ

→

→
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kább dolgozunk, és amelyet minden
kezelés végén „tökéletesíteni” szük-
séges.
Az alipikus bőrtípus kialakulásá-
nak szempontjából a legfontosabb
tényezők az epidermális lipidek.
Ezek hozzájárulnak a permeabilitási
barrier kialakításához, amelynek na-
gyon fontos szerepe van a bőr védel-
mi mechanizmusaiban. Hiányában a
TEWL (láthatatlan vízleadás) fokozó-
dik. Az alipikus bőrtípusoknál ezek
az epidermális lipidek csökkent
mennyiségben vannak jelen, mely-
nek következménye, hogy az alipi-
kus bőrtípus a leggyorsabban öre-
gedő bőr.

Hogyan veszíthetjük el
az epidermális lipidjeinket? 
Milyen hatásokra? 
� Nem kozmetikai tényezők: ragta-
pasz, erős detergensek, zsíroldó
anyagok („fekete maszk” stb.).
� Kozmetikai tényezők: hámlasztás,
mikrodermabrázió, hidrodermabrá-
zió, gyantázás.

Mi a következménye?
� Eltűnnek az epidermális lipidek.

� Könnyebben jut be a bőrbe a víz, a
hatóanyagok és a mikroorganizmu-
sok.
� Fokozódik a TEWL

Mit tehetünk?
� Epidermális lipidek pótlása.
� Hatóanyagok bejuttatása.
� TEWL fokozódásának gátlása –
aquaporin csatornák „szűkítése”.
A viszketés és a húzódás kellemet-
len érzése figyelmeztetés arra,
hogy fogynak az epidermális lipi-
dek a bőrünkből. A gyulladás pedig
a vészjelzés, hogy elfogytak.

Az alipikus bőrtípusok
típusai
Alapvetően kétféle alipikus bőrtí-
pust különböztetünk meg, melyek
csupán a „probléma” mértékében
(zsírhiány) és ebből következően az
objektív tünetekben különböznek:
� mérsékelten zsírhiányos, felszíni
vízhiányos bőr,
� fokozottan zsírhiányos, felszíni
vízhiányos bőr.
A gyakorlatban ennél sokkal árnyal-
tabban kell közelítenünk az alipikus
bőrtípusokhoz, hiszen az sem mind-
egy, hogy milyen korú és milyen
„előéletű” vendéggel állunk szem-
ben.
→ Fiatal alipikus bőr jellemzése: ál-
talában az arc két oldalán vagy
a szem környékén találkozhatunk
enyhe zsírhiánnyal és az azt kísérő
hiperkeratinizációval. Jellemzően az
egész test bőre kicsit szárazabb, ér-
zékenyebb, de az időjárásnak kitett
területeken a legfeltűnőbb a bőr szá-
razsága. Könnyen irritálódik, sérül,
kevésbé tűri a sminkszereket, krém-

ben is inkább a jó minőségű hidra-
táló krémek nyugtatják meg. Az ali-
pikus bőrtípus ritkán alakul ki fiatal
korban, ahhoz hogy ez megtörtén-
jen, olyan életmód (pl. rendszeres,
napi szintű úszás klóros vízben,
stb.), hormongyógyszer szedése
szükséges. 
→ Idős alipikus bőr jellemzése: álta-
lában az egész arcra jellemző már az
alipia megjelenése. A bőrön állandó-
sulhat a bőrpír, a bőr húzódik, érzé-
keny, sérülékeny, fájó is lehet. Nehe-
zen tűri az állati zsírokat, a koleszte-
rines krémeket és az alkoholtartal-
mú, valamint magas tenzid-
tartalmú készítményeket és a szap-
pant. Szélsőséges esetben a sima
csapvíz is irritálja a bőrt.
Abban az esetben, amikor nem a fia-
talkori alipiából alakul át, hanem a
szeborreás bőrből, az öregedési fo-
lyamatok során, olyankor találha-
tunk rajta „üres” pórusokat. Ezek a
bőrök nem annyira kipirulósak, de
húzódó érzés kíséri őket. Fénykáro-
sodásra fokozottan hajlamosabbak.
Az alipikus bőrtípusok kezelése
során a legjobb választás, ha a lipi-
dek meghatározóak hatóanyag-
ként. 

Lipidek
Kozmetikai szempontból azokat az
anyagokat soroljuk ebbe a csoport-
ba, amelyek – elsősorban fizikai tu-
lajdonságaik alapján – zsír vagy olaj
jellegűek. Közös tulajdonságuk,
hogy vízben nem oldódnak, csak
zsíroldószerekben. A lipidek közül is
a természetes zsírok, olajok a leg-
jobb választás.

AZ ALAP BŐRTÍPUSOK
�   szeborreás bőrtípusok
�   alipikus bőrtípusok
�   dehidratált bőrtípusok

(legtöbbször kombinált bőrnél
társul egy másik alap bőrtípus
kísérő tünete – az olajos szeborrea
kivételével, mert ott nem
„kötelezően”, illetve a mélyrétegi
vízhiánnyal ellentétben önállóan is
jelen lehet egy adott területen)

� Természetes eredet.
� Kevesebb esély az allergiára.
� Összetételük nagyon hasonlít a faggyúéhoz.
� Romlandóak – konzerválni kell őket – az  allergiaveszély

fokozódik.
� Tulajdonságaik kiszámíthatatlanabbak.
� Minőségük az eredettől és az előállítás módjától függ.
� A jó minőségűek viszonylag drágák.

� Mesterséges eredet.
� Esélyesebb az allergia kialakulása.
� Összetételük nem hasonlít feltétlen a faggyúéhoz.
� Kevésbé romlandóak – kevesebb konzerválószer kell.
� Tulajdonságaik kiszámíthatóak.
� Mindig egyforma minőségűek.
� Olcsóbbak.

TERMÉSZETES ZSÍROK, OLAJOK MESTERSÉGES ZSÍROK, OLAJOK
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Támogatja az epidermális lipidek létrejövetelét, érését (aktiválják
a keletkezéshez szükséges enzimeket).

� Bársonyossá teszi a bőrfelszínt.
� Háromféleképpen is hozzájárulnak az egészséges bőr

fenntartásához: 
– hidratációval, 
– a sejttapadás elősegítésével és 
– a bőrön keresztül zajló (transzepidermális) vízveszteség

csökkentésével.
Mindezek a lipid-molekulák önrendeződési tulajdonságainak
köszönhetők.

� Tejsav + aminosavak.
� Szabad zsírsavak hidrogén-ionjai (faggyúból).
� Aminosavak + pirrolidon karboxilsav – PCA (szaruképzésből). 

� Szaruképzés során a széteső sejtek sejtmagjaiból:
NMF, SSzF.

� A verejtékből.

Epidermális lipidek = saját lipidek
� Gliceridek: mono-, di- és trigliceridek.
� Zsírsavak: sztearinsav, palmitinsav, gamma-linolénsav,

palmitoleinsav.
� Viaszok, viaszészterek.
� Szkvalén.
� Koleszterin, koleszterinészter.
� Ceramidok.

� Az epidermisz sejtjeiben szintetizálódnak, ehhez enzimekre
van szükség.

� Alapanyag (az irharétegből kapja a szubpapilláris érházlózaton
keresztül a hámréteg, az oxigén egy részét pedig az élő
hámsejtek kötik meg a levegőből): intermedier anyagcsere-
termékek (zsírok, szénhidrátok, fehérjék, oxigén) +
esszenciális zsírsavakból (táplálékból).

� Energia az előállításhoz: legfontosabb anyagok
az energiagazdálkodásban a szabad zsírsavak és a
koenzimQ10, ami a sejtregenerálódáshoz kell (ha kevesebb
van, a bőr hamarabb öregszik, nem tudja úgy kivédeni a
szabadgyökök, UV-fény okozta károsodást.

� A savas közeg jobban aktivizálja a regenerációs rendszert.

BŐRFELSZÍNI HIDROFIL LIPID

FUNKCIÓ

VÉD A PATOGÉN MIKROORGANIZMUSOKKAL SZEMBEN ÉS A LÚGOS ÁRTALMAK ELLEN

ÖSSZETEVŐI

KELETKEZÉS

VIZES FÁZIS – savköpeny ZSÍROS FÁZIS – zsírköpeny

► Zsírok, olajok bőrre gyakorolt ha-
tása:
– Bőrrokon anyagok, bőrtáplálóak.
A szőrtüszőn keresztül szívódnak
fel, jól oldódnak a faggyúban, jól fe-
szívódnak és vitamin-, ásványi-
anyag- és víztartalmuk is bejut a bőr-
be. 
– Tisztító hatásúak, oldják a bőr miri-
gyeinek váladékát és a bőr szennye-
ződéseit.
– Puhítanak, simává teszik a bőrt,
ránctalanítanak.
– Védik a bőrt a káros környezeti ha-
tásoktól, mert bevonatot képez(het)-
nek a bőrön.
– Gátolják a láthatatlan vízleadást.
– Pótolják a tisztálkodás során elve-
szett zsíranyagokat.

► Zsírok, olajok felszívódása függ: 
– A szénatomok számától (10-18
szén-atomszám között jól, 18 szén-
atomszámtól nehezen szívódnak fel
és zsíros fényt hagynak hátra).
– A zsírkísérő anyagok mennyiségétől.
– Halmazállapottól (a folyékony job-
ban felszívódik).
– Olvadásponttól (az alacsony olva-
dáspontú jobban).
–Linol-, linolén-, arachidonsav (F-vi-
tamin-) tartalmuktól (többszörösen
telítetlen zsírsavak félig száradó tu-
lajdonsága felületi filmréteget okoz).
► Kozmetikai felhasználásuk: 
– Többnyire emulgeált formában,
krémekben.
– Arctejekben a bőr letisztítására.
– Emulziókban táplálásra.

– Zsírban és vízben oldódó hatóanya-
gok vivőszereként.
– A bőr védelmére készülő krémekben.
– Kozmetikai hatóanyag-hordozó
rendszerek előállítására (liposzó-
mák, szfingoszómák, folyékony kris-
tályok).

Válasszuk a hidegen
sajtolt olajokat! 
A természetes zsírok, olajok eseté-
ben sem mindegy, hogy milyen kivo-
nási mód szerint állítjuk elő. A leg-
jobb minőségű és a bőr számára is
legtöbbet adó olajok a hidegen saj-
tolt olajok, mert 
� a növény minden értékes alkotóré-
sze megmarad;
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� megőrzik az eredeti vitamintartal-
mukat és valamennyi hatóanyag sér-
tetlenül kerül át az olajba;
� megőrzi illatát és ízét az eredeti
termésnek;
� hőkezeléstől, oldóanyagtól, vegy-
szerektől mentes;
� biológiailag értékesebbek a mele-
gen sajtolt vagy más kivonási eljá-
rással készült olajokhoz képest;
� válogatott vetőmagfajtákból ter-
mesztik az alapanyagot;
� a betakarítás után – feldolgozás
előtt – tisztítás (héjtól való), szárítás,
válogatás és laborvizsgálatok után,
minősített termésként zárt tárolók-
ban tárolják a feldolgozásig – fény-
től, hőtől, levegőtől elzártan.
Aloe vera olaj 
Összetétel: vitaminok, ásványi anya-
gok, proteinek.
Hatás: hidratáló, nyugtató, gyulla-
dáscsökkentő.
Argánolaj 
Összetétel: A-, E-vitaminok.
Hatás: sejtregeneráló, tápláló, örege-
déskésleltető.
Avokádóolaj 
Összetétel: A-, E-, D-vitaminok.
Hatás: sejtregeneráló, gyulladás-
csökkentő.
Búzacsíraolaj
Összetétel: E-vitamin, esszenciális
zsírsavak, proteinek.

Hatás: tápláló, védő, ránctalanító, ru-
galmasító.
Édes mandulaolaj 
Összetétel: zsírsavak, szterinek.
Hatás: sejtregeneráló, gyulladás-
csökkentő, puhító.
Fekete köménymagolaj 
Összetétel: illóolajok, fehérjék, öszt-
rogén.
Hatás: antibakteriális (baktericid,
fungicid), regeneráló.
Gránátalma magolaj
Összetétel: esszenciális zsírsavak, fi-
toösztrogének, zsírsavak, fitosztero-
lok.
Hatás: antioxidáns, rugalmassá te-
szi a bőrt, ránctalanító, gyulladás-
csökkentő.
Jojobaolaj 
Összetétel: folyékony viasz, faggyú-
hoz hasonló. 
Hatás: hidratáló, puhít, selymessé
teszi a bőrt, faggyúmirigy-működést
szabályozó. 
Karitévaj 
Összetétel: trigliceridek, szabad zsír-
savak, fitoszterolok.
Hatás: bőrmegújító, sebgyógyító, re-
generáló.
Kókuszolaj 
Összetétel: telített zsírsavak, anti-
oxidánsok.
Hatás: antibakteriális, hidratáló, vé-
dő (UV).

Körömvirágolaj 
Összetétel: azulén, karotinoidok, fla-
vonoidok.
Hatás: sebgyógyító, gyulladáscsök-
kentő, fertőtlenítő, hámosító, hidra-
táló, feszesítő.
Lenmagolaj 
Összetétel: esszenciális zsírsavak.
Hatás: táplál, regenerál.
Ligetszépe olaj 
Összetétel: esszenciális zsírsavak.
Hatás: nyugtató, hidratáló, revitali-
záló.
Makadámia olaj 
Összetétel: telítetlen zsírsavak, leci-
tin, B-vitaminok.
Hatás: bőrpuhító, nyugtató, védő,
mikrokeringés-fokozó.
Napraforgóolaj 
Összetétel: E-, B-, C-vitaminok, ásvá-
nyi anyagok, linolsav.
Hatás: hidratáló, antioxidáns, rege-
neráló.
Ricinusolaj 
Összetétel: vitaminok, ásványi anya-
gok, proteinek.
Hatás: védő, gyulladásgátló, fungi-
cid.
Olívaolaj 
Összetétel: esszenciális zsírsavak,
hasonlít a faggyú összetételéhez.
Hatás: táplál, hidratál, gyulladás-
csökkentő.
Orbáncfűolaj 
Összetétel: hipericin, flavonoidok.
Hatás: gyulladáscsökkentő, fájda-
lomcsillapító, öregedéskésleltető.
Szezámolaj 
Összetétel: A-, E-, B-vitaminok.
Hatás: táplál, gyulladáscsökkentő,
antibakteriális, fungicid, fényvédő.
Szójaolaj 
Összetétel: omega-3 zsírsav, többszö-
rösen telítetlen zsírsavak, E-vitamin.
Hatás: hidratáló, sejtregeneráló, öre-
gedésgátló.
Szőlőmag olaj 
Összetétel: E-vitamin, polifenolok.
Hatás: antioxidáns, sejtregeneráló,
öregedésgátló, tápláló, puhító, gyul-
ladáscsökkentő, faggyúmirigy-mű-
ködést szabályozó.

Alipikus – dehidratált bőrtípusokra
� Aloe vera olaj
� búzacsíraolaj
� édes mandulaolaj
� ligetszépe olaj
� olívaolaj
� orbáncfűolaj 
� ricinusolaj
� szójaolaj

Minden bőrtípusra
� argánolaj
� avokádóolaj
� jojobaolaj
� kókuszolaj
� körömvirágolaj
� makadámia olaj
� napraforgóolaj
� szőlőmag olaj

Szeborreás
� fekete köménymagolaj
� szezámolaj
� jojobaolaj
� avokádóolaj
� tökmagolaj

Érzékeny – gyulladásra hajlamos,
érzékeny
� olívaolaj
� orbáncfűolaj 
� ricinusolaj
� lenmagolaj

MELYEK A LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT OLAJOK?
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LETISZTÍTÁS

TILOS: szappan,
lúgos készítmények,
alkohol

Nem felszívódó olajok, egyéb zsírszerű anyagok
� Ásványi olajok: paraffinolaj
� Növényi olajok: ricinusolaj, lenolaj, napraforgóolaj, kókuszolaj
� Tenzidek – nem lúgos kémhatásúak, kíméletesek: Cocamidopropil-betain

coco-betain, cukortenzid
� Kiegészítő hatóanyagok: nyugtató, hidratáló anyagok.
� Gyógynövények: kamilla, hársfa, kék búzavirág.
� Természetes és mesterséges hidratáló anyagok.

tisztítanak, puhítanak

tisztítanak

nyugtatnak

hidratálnak

PEELING
Célszerű csak
biológiai peelinget
alkalmazni vagy
PHA-kat tartalmazó
kémiai peelinget

papain, bromelain, szubtilizin

glükonolakton, laktobioniksav

bontják az elhalt
szarusejteket

„lazítják” a szarusejtek
közti kötéseket,
hidratálnak

MŰVELETI LÉPÉS
MEGNEVEZÉSE

JELLEMZŐ HATÓANYAGOK –
A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL

ALIPIKUS BŐRTÍPUSOK KEZELÉSI MENETE – EGY LEHETSÉGES VÁLTOZAT

TONIZÁLÁS

CSAK alkoholmentes

Enyhe összehúzó anyagok:
� Gyenge, hámképző savak: almasav, citromsav, borkősav, bórsav stb.
� Savasan hidrolizáló sók: gyenge bázis + erős sav sóinak híg oldatai

Gyógynövény kivonatok (vizes, nem alkoholos!!!!)
� Nyugtató anyagok –

Gyógynövények: kamilla, hársfa, kék búzavirág, körömvirág, cickafark stb.
� Hidratáló anyagok: vízmegkötő faktorok, szénhidrátok 

frissítenek, tonizálnak

nyugtatnak,
gyulladáscsökkentőek
hidratálnak

HIDRATÁLÁS lecitin, szénhidrátok, vízmegkötő faktorok, hyaluronsav hidratálnak

TÁPLÁLÓ PAKOLÁS lásd hatóanyag-bevitel anyagai + citokinek, őssejtek, kaviár, alga, iszap táplálnak

MASSZÍROZÁS
Hatóanyagos zsíros
krémek

zsíros krémekkel, jól felszívódó olajokat tartalmazzon puhít, táplál
a bőrfelszíni hidrofil
lipidet normalizálják

NYUGTATÁS
Amennyiben
szükséges

lásd tonizálás anyagai – nyugtató anyagok
Savak: bórsav
Sók: borkősavas-alumínium-acetát
Oxidok: titán-dioxid
Egyéb: ichtiol

nyugtatnak

BEFEJEZŐ KRÉM Fényvédőt tartalmazó félzsíros nappali krém Fényvédelem

HATÓANYAG-
BEVITEL

� Hidratáló: lásd tonizálásnál + vitaminok

� Tápláló: jól felszívódó zsírok, olajok (mandula, jojoba, olíva, avokádó stb.) +
vitaminok 

Ceramidok, lecitin

hidratálnak

táplálnak

a bőrfelszíni hidrofil
lipidet normalizálják

BŐRRE GYAKOROLT
HATÁS

Források: 
http://drhazi.hu/blog/a-bor-elettana-1 
Báthory Kati-Juhász Klári: Kozmetikai diag-
nosztika
Báthory Kati-Juhász Klári: Bőrtípusok
a kozmetikai gyakorlatban
Piknik Kör előadásai (Kállai Kriszti: Alipia,
Juhász Klári: Alipikus bőr kezelése)
BKIK szakmai előadásai 

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

JUHÁSZ KLÁRA
kozmetikusmester, biológia–
kémia szakos tanár, ALVEOLA
Beauty Akadémia szakmai
vezetője



A „Bőrtípusok a kozmetikai gyakorlatban”
című könyv  magában foglalja az alap
bőrtípusok jellemzését, különböző bőrtípusok
kialakulásának megértését. Különlegessége,
hogy a különböző bőrtípusokat korok szerint
csoportosítottuk, és aszerint adunk gyakorlati
és kezelési ajánlatot.  

Kozmetikai diagnosztika
A képekkel illusztrált diagnosztikai könyv az
elméleti tananyag gyakorlati oldalról való
megközelítése. Kozmetikus tanulók és
gyakorlati szakemberek számára egyaránt
hasznos olvasmány.  

A LEGGYAKORIBB BŐRTÍPUSOKHOZ TÁRSULÓ
RENDELLENESSÉGEK
�   Keringési rendellenességek:
     – Aktív vérbőség esetén: kipirulásra hajlamos; üde, kipirulásra hajlamos bőr; 

érzékeny; gyulladásra hajlamos, érzékeny.
     – Passzív vérbőség esetén: szederjességre hajlamos bőr.
�   Szaruképzési rendellenességek:
     – Hiperkeratinizáció.
     – Hipokeratinizáció.
�   Pigmentáció:
     – Hiperpigmentáció.
     – Hipopigmentáció.

� Sztearinsav.
� Palmitinsav.
� Gamma-linolénsav.
� Viasz.
� Szkvalén.

� Karitévaj, makadámia olaj.
� Makadámiaolaj.
� Ligetszépe olaj, gránátalma magolaj.
� Jojobaolaj.
� Olívaolaj.

EPIDERMÁLIS LIPIDBEN LEGGYAKORIBB ELŐFORDULÁSA

Megrendelhető: 
kbathory4@gmail.com 

klara.tanarno@gmail.com

Hallgasd meg Báthory Katalin és Juhász Klára

előadását a Tavaszi Beauty Szakmai Napon!

2018. 04. 23. Lurdy Ház 

www.beauty-forum.hu 
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Transzdermális
OXIGÉNTERÁPIA 

SEJTSZINTŰ BŐRFIATALÍTÁS TŰ NÉLKÜLI HATÓANYAG-BEVITELLEL –
Az energetizáló oxigén és a transzdermális hatóanyagok együttes erejével a bőr

fájdalommentesen feltöltődik és életre kel. 

dermisznek meghatározó
szerepe van a bőröregedés-
ben, itt történik többek kö-
zött a kollagén–elasztin

szintézis, és itt formálódik a hyalu-
ronsav-struktúra. Ahhoz, hogy ezen
folyamatok zavartalanul működje-
nek, energiára van szükség. A transz-
dermális oxigénterápia során meg-
valósul az energiabevitel, a bőr fel-
töltődik, életre kel. 

Bőrfiatalítás az OXYJET-tel 
Az OXYJET géppel végzett transzder-
mális oxigénterápia során tű nélküli
eljárással, akár 98%-os tisztaságú
molekuláris oxigénnel és bőrfiatalí-
tó hatóanyagokkal töltjük fel a bőr

különböző rétegeit. A terápia során
használt készüléknek és a transz-
dermális hatóanyagoknak köszön-
hetően rendkívül eredményes sejt-
szintű bőrfiatalító kezelések végez-
hetők. A gép négy különböző keze-
lőfejének és beviteli módjának
köszönhetően a bőr felszínére és
mélyebb rétegeibe, tehát a dermisz-
be és az epidermiszbe egyaránt jut-
tathatunk hatóanyagokat, teljesen
biztonságosan és fájdalommente-
sen. 

TRDOXYGEN kezelések
Az eljárás során a készülék beszívja
a levegőt, majd megszűri, és az akár
98%-os tisztaságú molekuláris oxi-

gént magas nyomással injektálja a
bőr felső rétegén keresztül a bazális
réteg sejtsoráig, a sejt és a sejt közöt-
ti állományba egyaránt. A kezelések
során azonban nemcsak oxigént,
hanem az oxigén és magas nyomás
segítségével transzdermális ható-
anyagokat is injektálunk a bőr mé-
lyebb rétegeibe. A professzionális
hatóanyagok három típusú TRD oxi-
génkezeléssel  juttathatók be az arc-
bőrbe, annak aktuális igényeitől és
állapotától függően.

� A TRDOXYGEN Volume Booster – Ős-
sejtes feltöltő kezelés kiváló megol-
dást nyújt a bőröregedés jeleire, hi-
szen a bevitt oxigén és hatóanyagok

A

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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GÁSPÁR ÁGNES, Budapest: „Nagyon örülök, hogy közel fél éve a német Nora Bode cég OXYJET
készülékét választottam. Sokáig keresgéltem a piacon, de ez a gép azonnal megragadta a figyelmemet, hiszen
négyféle kezelőfeje van, így sokrétűen tudom alkalmazni a bőrtípusnak megfelelő Nora Bode transzdermális
hatóanyagokkal, kozmetikumokkal együtt. A három kézi hatóanyag-bejuttató modul, illetve az oxigénmaszk
együttes használata valós pozitív eredményeket nyújt. A vendégeim a TRD oxigénkezelést az első perctől az
utolsóig nagyon élvezik, mert fájdalommentes, élményszerű, kényeztető, mégis nagyon hatékony, hiszen az
eredmény a kezelést követően azonnal látható, érezhető. A leggyakoribb visszajelzés a »ragyog a bőröm« tőlük.”

A KOZMETIKUSOK ÉS VENDÉGEIK KEDVENCE
Olvasd el kolléganőink TRD oxigénkezelésekről alkotott véleményét és tapasztalatait! 

belülről kifelé töltik fel a ráncokat,
újradefiniálják az arckontúrokat, to-
vábbá enyhítik az esetleges duzza-
natokat. 
� A TRDOXYGEN Energy reload – Hya-
luronsavas energizáló kezelés ki-
mondottan az energiát vesztett bőr
számára jelent feltöltődést. A bőr kü-

lönböző rétegeibe bejuttatott oxi-
gén, hyaluronsav és magas dózisú
vitaminok kombinációjával jelentő-
sen javítja a keringést, ezáltal az arc-
bőr azonnal visszanyeri frissességét,
életerejét. 
� A TRDOXYGEN Sensitive balance –
Peptides nyugtató kezelés kifeje-

zetten az érzékeny és irritációra haj-
lamos bőr igényeit elégíti ki. Az oxi-
génnel bevitt transzdermális ható-
anyagok enyhítik a bőrpírt és a gyul-
ladást. A kezelés során a bőr inten-
zív hidratálásban részesül, ezáltal a
szárazság okozta ráncok is finomod-
nak.

NAGY-BÁRTFAI SZILVIA, Budapest: „Bővíteni szerettem volna a kezelési portfóliómat, és ekkor
döntöttem a TRD oxigénterápia bevezetése és az OXYJET gép megvétele mellett. Most úgy érzem, ez volt
a lehető legjobb döntés. A gép használata nagyon egyszerű, a transzdermális termékek pedig hatékonyan
és tartósan fejtik ki hatásukat, ami azonnal látható eredményeket jelent. Az eljárás fájdalommentességéről
nem is beszélve. A vendégek imádják, és az sem elhanyagolható, hogy egész évben végezhetőek
a kezelések, így télen-nyáron élvezhetik a TRD oxigénkezelések jótékony hatását. Érzékeny, problémás bőrű
vendégeimnek is bátran ajánlom, valódi csodaszer”.

MIHÁLY KINGA, Celldömölk: „Néhány hónapja elkezdett foglalkoztatni a kérdés, hogyan tudnám
kozmetikámat fejleszteni, a vendégeim igényeit még szélesebb körben kielégíteni. Ekkor bukkantam rá
a transzdermális oxigénterápiára. Ami igazán magával ragadott, hogy már egy kezeléssel is látványos
eredményt lehet elérni. A terápia végén enyhe rózsaszínes bőrpír figyelhető meg, ami azt jelenti, hogy
az eljárás valóban élettel tölti meg a sejteket. Elképesztő az oxigén és a professzionális hatóanyagok
szinergiája. Nagyon fontos tényező volt, hogy a TRD oxigénkezelések fájdalommentesek, hiszen vendégeim
nagyra értékelik, hogy hihetetlenül látványos eredményt kapnak,  fájdalom nélkül.”

Gyere el Nyílt napunkra!
Jelentkezz a TRD oxigénterápia Nyílt napunkra, ahol bevezetünk a transzdermális oxigénterápia világába!
Megismerkedhetsz a kezelések során használt speciális hatóanyagokkal, továbbá trénerünk részletesen bemutatja
neked az eljárást, és a gyakorlatban is megfigyelheted, hogyan működik az OXYJET készülék.

Nyílt Nap időpontok: 2018. március 27. és április 17.

Bejelentkezés: www.kalcsu.hu oldalon vagy a 06 1/237 0370 telefonszámon.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó: KALCSU COSMETICS
1139 Budapest, Frangepán u. 8-10.
Tel.: 06 1/237 0370  � E-mail: info@kalcsu.hu  � web: www.kalcsu.hu
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ÉLMÉNYMASSZÁZS, BIO
HATÓANYAGOK, BŐRFIATALÍTÁS

MINDEZ EGY KOZMETIKAI KEZELÉSEN, A VAGHEGGI BIO+ ARCKEZELÉSEN BELÜL –
Az intenzív hidratáló, regeneráló bőrápolás egyúttal testi-lelki megújulást

is nyújt a vendégnek.  

ilágszerte, így Magyaror-
szágon is megnövekedett a
kereslet a bio-minősítésű
és a környezetvédelem fi-

gyelembevételével készült kozmeti-
kai termékek iránt. E világtrendbe il-
leszkedően, a Vagheggi BIO+ termé-
keket használó kozmetikai szalonok
új vendégkörre is szert tehetnek en-
nek köszönhetően. A Vagheggi olasz
professzionális kozmetikumokat
gyártó cég legújabb termékvonala, a
COSMOS ORGANIC és vegán-minősí-

tésű, BIO+ termékcsalád különleges-
sége, hogy a csomagolóanyagok is a
környezetvédelem maximális figye-
lembevételével készültek. A csoma-
golópapír Shiro Alga papír felhaszná-
lásával készült, ami a velencei lagú-
nákban elterjedt gyomalgából ké-
szült.
Nem használtunk festéket, ragasztót
és plusz tájékoztató cédulát. Az üveg-
tégelyek ultrakönnyű üvegből készül-
tek, ami csökkenti a környezetre
gyakorolt hatást, a tubusok   pedig

barnacukor fermentálásával készült
bio-műanyagból lettek előállítva.

Személyre szabott
bio-aging kezelés
A BIO+ termékekkel személyre sza-
bott kozmetikai kezelést végezhe-
tünk, és speciális bio-ecsettel BIO
AGING masszázst, ami igazán új
masszázsélménnyel ajándékozza
meg a vendéget. A kezelés időtarta-
ma hatvan perc.

V
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PAPP MÓNIKA
Kozmetikus, közgazdász.
A Vagheggi Magyarország
szakmai és kereskedelmi
vezetője

.

    A Vagheggi Bio+ kezelés első lé-
pése, hogy megtisztítjuk a bőrt a
BIO+ termékcsalád málnavizet
tartalmazó lemosó tonikjával. Fi-
nom puha és krémes textúrájú le-
mosó termék, ami egyesíti a le-
mosó krém és a tonik együttes ha-
tását, a sminket is könnyen eltá-
volítja, és az első pillanatban
komfort érzetet nyújt a bőr szá-
mára.

    A következő lépésben finom kőr-
körös mozdulatokkal a BIO+ arc-
radírral átmasszírozzuk az arc, a
nyak és a dekoltázs bőrét. A licsi
és áfonya magvak őrleményét tar-
talmazó arcradír egy tápláló
emulzió.  

    A kezelés harmadik lépése a BIO+
masszázsolajjal végzett BIO-
AGING ecsetmasszázs.

    Ez egy különleges ecsettel és táp-
láló olajjal végzett masszázs, ami
teljesen új kozmetikai élményt kí-
nál a vendégeknek. A bőrre gyako-
rolt hatása is egyedülálló, mert az
ecsettel alkalmazott technika se-
gít a bőrt stimulálni, javítani
a mikro- és a nyirokkeringést.
A masszázsolaj értékes összete-
vőket tartalmaz: hideg sajtolással
előállított len-, sáfrány- és olíva-
olajat, melyek mélyen táplálják a
bőrt, megóvják a korai öregedés-
től. Az ecsetnek különleges hang-
ja is van, olyan, mint amikor egy
pillangó összecsapja finoman a
szárnyait, ami a simogató érzés
mellett megnyugtatóan hat a ven-
dégekre.

    A masszázst követően a BIO+ arc-
maszkot visszünk fel egy ké-
nyeztető manuál technikával.
A BIO+ arcmaszk elősegíti a bőr
kiegyensúlyozott működését.

Intenzív hidratáló és regeneráló
hatású vörösáfonya-olajat, magas
vitamintartalmú bőrpuhító kari-
tévajat, valamint feszesítő és to-
nizáló fehérüröm-kivonatot, illet-
ve egy speciális rózsaszín agyagot
tartalmaz, mely pótolja az ásvá-
nyi anyagokat, és nyugtató hatást
gyakorol a bőrre.

    A maszk után befejezésképpen, a
bőrtípusnak megfelelő, nyolc
csepp BIO+ esszenciát masszíro-
zunk a bőrbe. Az érett bőrökre a

bőrtömörítő esszenciát, a zsíro-
sabb vagy szürke, fakó bőrökre az
antioxidáns esszenciát javasol-
juk. Mindkét esszencia intenzí-
ven stimulálja a bőrműködést. Az
érett bőrökre való esszencia egy
szabadalmaztatott hatóanyagot,
a lenmagkivonatot tartalmazza,
valamint hyaluronsavat, aminek
extra bőrfiatalító hatása van; a
zsírosabb bőrökre a pomelo kivo-
natot használjuk antioxidáns és
bőrmegújító hatással.

    A kezelést a BIO+ 24 órás hidra-
táló arckrémmel zárhatjuk,
amelyből a vendégnek otthoni
ápolásra is kínálhatunk egy ada-
got.

1
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A BIO+ KEZELÉS MENETE

A bio-aging ecsetmasszázs lelke a bio+ecset
újrahasznosított és újrahasznosítható

alumíniumból és polietilénből, az ecset
szálai szintetikusak, nem állati eredetűek.

4

A zsírosabb vagy
szürke, fakó bőrökre

pomelo kivonatos,
antioxidáns

esszencia segíti 
a bőrmegújítást.

Az érett bőrökről
a szabadalmaztatott
lenmagkivonatot és

hyaluronsavat tartalmazó
bőrtömörítő esszencia

gondoskodik.

5

A huszonnégy órás
hidratálókrém a vendég

otthoni ápolását is
biztosítja.

6
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Kombinált bőr TISZTÍTÁSA
Bőrünk határvonalat képez a külvilág és testünk között. Születésünktől egészen a halálunkig

viseljük, nem akaszthatjuk be a szekrénybe, mint egy télikabátot,
hogy szezonon kívül pihenjen, „kilógja magát”. 

bőrünkről van tehát
szó, ezért nem mindegy,
hogyan védjük, ápoljuk.  
A cikkben egy kombinált

bőrű, középkorú vendég kombinált
kezelését ismertetem – aki nem vál-
lalta a fotózást, ezért a képeken egy

modellen mutatom be a kezelés leg-
fontosabb lépéseit. A vendég bőré-
nek állapota (az  orrán és környékén,
az állán fokozott, de korának megfe-
lelő a faggyútermelés, a szemek kö-
rül és az orcákon mélyrétegi vízhiá-
nyos a bőre; a szemkörnyéken és a

homlokon elmélyült ráncok találha-
tóak) indokolja, hogy a tisztító fázis
után egy kényeztető, tápláló, anti-
aging fázissal bővítsük ki az alap,
tisztító kezelést.

A
GYÖNYÖRŰ, GAZDAG ANYANYELVÜNKBEN CSUPÁN NÉGY BETŰ (KÉT-KÉT IGEKÖTŐ)
A KÜLÖNBSÉG, HOGY A BŐRT LETISZTÍTJUK VAGY KITISZTÍTJUK.

� Letisztítás: A bőrápolás alapja. Minden bőrtípusnál fontos,
hogy olyan letisztítót használjunk, ami az adott típus adottsá-
gainak megfelel. Ide tartozik még a bőr mélytisztítása, azaz
a peelingezés, amit otthon hetente legalább egyszer ajánlott
végezni, a szalonban természetesen minden kezelés előtt. 

� Kitisztítás: Szeborreás bőrtípusoknál a pórusokból
a felesleges faggyú eltávolítása.

A letisztításhoz használt kozmetikumok típusa: arcolaj, arctej,
letisztító hab, gél, kétfázisú gél, lemosó kendő, ami lehet micellás
is, és az utóbbi időben nagy népszerűségnek örvendő micellás víz,
a sminkesek nagy kedvence. 

Ehhez alkalmazott hatóanyagcsoportok: detergensek, tenzidek,
növényi és fel nem szívódó olajok.

A peelingezésnél használt hatóanyagcsoportok: abrazív
anyagok, proteázok, savak.

STEP BY STEP

1. Az arc letisztítása 
A letisztításhoz kimondottan bőrbarát, növényi eredetű tenzid
keveréket, glikolátot, hamamelist tartalmazó gélt használok.

1
2. Peeling 
A glükolsavból, almasavból, borsavból, citromsavból és élesztő
enzimekből álló peeling szelíden, de alaposan hámlasztja a bőrt.
Tartalmaz még nedvességpótló és simító hatású szorbitolt és
védő hatású cetyl-palmitátot. Hatóidő tíz perc.

2



�

�

3. Felpuhítás
A felpuhításhoz hyaluronsavat, panthenolt, ureát,
gránátalmamag-, jojoba-, szezám-, napraforgó olajat, shevajat,
szkvalánt, C- és E-vitamint, tömjént és panthenolt tartalmazó
liposzómát, valamint ureát, panthenolt és allantoint tartalmazó
9,5 pH-jú felpuhító folyadékot alkalmazok, majd tíz percig
termomaszk alatt pihen a vendég.

3

4. Fertőtlenítés, nyugtatás
A pórusok kitisztítása után antibakteriális, fertőtlenítő arctonikkal
áttörlöm a bőrt. A felpuhításnál használt liposzómát az egész
arca, egy faggyúszabályozást elősegítő hatóanyag-komplexumot,
propoliszt, manukát, teafát, levendulát tartalmazó szérumot és
egy Aloe verát, varázsdiót, körömvirágolajat, sheavajat, ásványi
földet, panthenolt, E-vitamint, ureát, lecitint, hyaluronsavat
tartalmazó mélytisztító maszkot teszek a tisztított területre. 
Az arc többi részére nedvességpótló, revitalizáló gélmaszk kerül.
A maszkban található Ectoin erősíti a bőr regenerációs funkcióit,
sejtvédő, vízmegkötő hatású. Tartalmaz még hyaluronsavat, ureát,
panthenolt, édesgyökér- és indiai tömjén kivonatot.  A hatóidő
végére általában az összes anyag beszívódik, de ha mégsem,
a mélytisztító maszkot mindenképpen lemosom, a gélmaszk
maradványait pedig finoman bemasszírozom.

4
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5. Tonizálás, regeneráló, lifting liposzóma (anti-aging és hidratáló koncentrátum
koktél), energetizáló, vitaminmaszk  
A hyaluronsav, panthenol, urea tartalmú tonik elősegíti az egyéb hatóanyagok
felszívódását.
A többrétegű liposzómákból, nanoszómákból és ceramidokból álló komplex, a szkvalán,
a sheavaj, a természetes E-vitamin, a C-vitamin-palmitát pótolja a lipidhiányt, növeli
a hámréteg vízmegkötő képességét, gyulladáscsökkentő és gyógyító hatású, segít
megelőzni a pigmentfoltokat, véd a szabadgyökökkel szemben.
Az újfajta emulgeáló rendszer (DML=Derma-Membran-Lipidek), amely ugyanúgy épül fel,
mint a barrier réteg dupla lipidrétege, optimálisan védi a barrier réteget.
Anti-aging koncentrátum – A termékben található citromfűkivonat rozmaringsav-
tartalma erősen antioxidáns hatású, az árpakivonat nyomelemei védik a bőr
immunrendszerét és javítják a védekező mechanizmusokat. Egy vízoldékony rutinderivát
csökkenti a szabadgyökök keletkezését és erősíti a sejtfalat. A mátrixpeptidek
a fibroblasztok kollagéntermelését aktiválják.
Hidratáló koncentrátum – A fekete zabkivonat hatóanyagai tartósan megkötik
a nedvességet, vitalizáló hatásúak. A lecitin telítetlen foszfolipidjei a barrier réteg
szerkezetét erősítik. Tartalmaz még hyaluronsavat és sorbitolt. 

Energetizáló vitaminmaszk – A krémmaszk Aloe verát, makadámia- és homoktövis-olajat, cetyl-palmitátot, sheavajat, pantenolt, C-,
E-, F-vitamint, ureát, lecitint és oligopeptideket tartalmaz.
Szemkörnyékápolás – A jojobaolajat, szkvalánt, többféle peptidet, hyaluronsavat, E-vitamint tartalmazó szemránckrém-tápláló,
hidratáló, feszesítő hatású.
Ajakápolás – A kezelés során nem szabad megfeledkeznünk az ajkak ápolásáról sem. Erre szkvalán, édes mandulaolaj, természetes
E-vitamin, többféle peptid, hyaluronsav tartalmú ajakápolót alkalmazok. 

5

6. Flísz maszk 
A fenti hatóanyagbomba hatásainak erősítésére hyaluronsav,
zöldtea-, szőlő-, gránátalma-kivonatot, rózsafa, vanília és
levendula illóolajokat tartalmazó tonikban áztatott flísz maszkot
teszek fel, tíz-tizenöt percre. A hatóidő alatt sheavajat,
édesmandula-, körömvirágolajakat, cukorizomereket, citrom- és
bizabolol-kivonatot, E-vitamint tartalmazó krémmel
megmasszírozom a kezeket, majd frottírkesztyűbe bújtatom őket.

6

7. Arc-, nyak, dekoltázsmasszázs
A masszázst registril, peptidkomplexum, liposzóma, sheavaj,
szkvalán tartalmú krémmel és hozzáadott természetes olajok
keverékével (jojoba-, édes mandula, napraforgó- és bogáncsolaj)
végzem. A keverék tartalmaz még édesnarancs illóolajat és
E-vitamint.

7
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8. Modelláló algamaszk 
A masszázs után modelláló algamaszk kerül a vendégre, mely
az alginát alap mellett áfonyakivonatot, C-vitamint és marokkói
kamillaolajat tartalmaz. A modelláló maszkok száradásuk során egy
gumiszerű, légmentes és hidratáló réteget képeznek, ezáltal
elősegítik a hatóanyagok felszívódását. Hatóidő húsz perc.

9. Zárókrém 
A kezelést egy sheavajat, cukor-izomereket, ceramid III-at,
C-, E-vitamint és narancsolajat tartalmazó krémmel zárom.8 9

Ezt a kombinált kezelést négy-hat hetente ajánlom, de az
arc mélyrétegi vízhiányos területei miatt, két tisztítás kö-
zött mindenképpen javaslok egy hidratáló, tápláló, anti-
aging hatóanyagokat tartalmazó kényeztetést.
A vendég otthon a megfelelő professzionális kozmetiku-
mokkal (és a megfelelő módon) naponta rendszeresen
ápolja a bőrét, odafigyel az életmódjára, étkezésére.

KÁRÉ ANDREA
kozmetikusmester, gyakorlati
oktató
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HIGH CARE® PURE PEELING PADS
A nanotechnológiával készült tisztító és peelingező korong
a benne lévő „csiszoló gyöngyöknek” köszönhetően hatásos
módon távolítja el az elhalt hámréteget. Az Aloe vera
gondoskodik a frissességről és hidratáltságról,

a kétkomponensű anyag (pamut és
mikroszálak) pedig a hatékony és
mély pórustisztításról. Praktikus
és gazdaságos. Bőrgyógyászatilag
tesztelt és pH-semleges.
https://nagyker.highcare.hu
Kiszerelés: 40 db/doboz
Bruttó nagyker. ára: 3 990 Ft

ALISSA BEAUTÉ TONIC GÉL         
Egyedülálló formulájú tonik, lágy gél állaggal,
amely gyengéden és nagyon hatékonyan távolítja
el a bőrről a maradék szennyeződést. Aktív
összetevői, mint például a B3-, B6-, E-vitamin,
a hyaluronsav, az urea és a szénhidrátok,
hidratálják, táplálják és puhítják a bőrt.
www.alissa.hu
Kiszerelés: 200 ml
Bruttó ár: 7500 Ft

MARIA GALLAND N°67 LETISZTÍTÓ OLAJ 
A legjobb összetevők (napraforgó-, rizskorpa
olaj, sziksófű-kivonat, barna alga, E-vitamin)
kombinációját tartalmazza ez az intenzíven
ápoló, részecskementes letisztító olaj, mely
nemcsak gyengéden tisztítja, hanem
hidratálja, ápolja, nyugtatja a bőrt, így puha,
selymes érzetet hagy maga után. Minden
bőrtípusra alkalmas. 
www.kalcsu.hu
Kiszerelés: 120 ml 
Bruttó lakossági ár: 14 250 Ft 

YAMUNA BŐRRADÍR MANDULAŐRLEMÉNNYEL  
Gyengéden szabadítja meg a bőrt az elszarusodott
hámsejtektől. A- és E-vitamint, aloe-kivonatot,

makadámia- és avokádóolajat tartalmaz.
Az Aloe vera fertőtlenítő és
gyulladáscsökkentő, emellett hidratáló,
bőrvédő és -feszesítő, sejtmegújító hatású.
A makadámiaolaj kiválóan ápolja a száraz
bőrt, illetve lassítja az öregedését.
Az avokádóolaj hidratálja és puhává
varázsolja a bőrt. 
www.yamunaprofessional.hu
Kiszerelés: 500 ml
Bruttó ár: 3 787 Ft

BABOR GENTLE CLEANSING MILK         
Gyengéd letisztító tej minden bőrtípusra;
érzékeny bőrre is alkalmazható.  Az Anti-Ox
komplex megnöveli a bőr védekezőképességét.
Az almavíz értékes nyomelemei és ásványi
anyagai nedvességgel látják el a bőr felületét,
így rövid időre fellazítják azt. Ennek
eredményeképpen a bőr könnyebben fel tudja
venni a később bevitt ápoló hatóanyagokat.
www.babor.hu
Kiszerelés: 200 ml
Bruttó lakossági ár: 8 700 Ft

VAGHEGGI BIO+ ARCLEMOSÓ TONIK
MÁLNA VÍZZEL          
Cosmos organic és vegán minősítésű termék minden
bőrtípusra. Finom, puha és krémes textúrájú, egyesíti a lemosó

krém és a tonik együttes hatását.
A sminket is könnyen eltávolítja,
komfort érzetet nyújt a bőr számára.
A szem környékén is használható.
Lenolajat, karitévajat, málnavizet,
A-, E- és D-vitamint tartalmaz.
Puhító, hidratáló és antioxidáns
hatású.
www.vagheggi.hu
Kiszerelés: 150 ml 
Ajánlott bruttó lakossági ár: 9 830 Ft

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

Fókuszban 
a bőrtisztítás
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BIELENDA DR. MEDICA ACNE         
Különleges dermoesztétikai termékcsalád, amely orvosi
szempontból közelíti meg a bőrproblémákat.
A készítményekben lévő magas koncentrációjú,
bőrgyógyászok által is nagyra becsült innovatív, aktív
összetevők, valamint a speciális receptúrák a hatékonyság

érdekében célzottan,
a zsíros, kombinált, aknés
bőrre lettek kifejlesztve.
www.bielenda.hu
Kiszerelés/bruttó szakmai ár:
Emulzió 250 g/1 770 Ft;
Tonik 250 ml/1 200 Ft;
Krém 50 ml/2 300 Ft;
Szérum 30 ml/2 500 Ft

YELLOW ROSE TERMÉKEK TEAFA KIVONATTAL         
Bőrtisztítás közben a fertőtlenítő készítmények kiemelt

fontosságúak. A kifejezetten zsíros,
kombinált bőrre kifejlesztett Arclemosó
gél és a „Creme Au Camphre” tisztító és
nyugtató hatású, kámforos arckrém
gazdag összetételei teafa-kivonatot is
tartalmaznak, ezzel biztosítják a bőr
hatékony, antibakteriális kezelését.
www.yellowrose.hu
Kiszerelés/bruttó szakmai ár:
Arclemosó gél 200 ml/2 990 Ft,
500 ml/4 250 Ft;
Creme Au Camphre 50 ml/4 650 Ft

SYNCARE MICELLÁS ARCTISZTÍTÓ VÍZ
HYALURONSAVVAL         
Gyengéden tisztítja és tonizálja a bőrt, csökkenti
annak feszességérzetét. Alkalmazása után a bőrt
már nem szükséges leöblíteni.
www.facebook.com/syncarehungary
Kiszerelés: 200 ml/500 ml
Bruttó nagykereskedelmi ár: 3 900 Ft/5 500Ft

MAKE UP ATELIER PARIS         
Sminkelés előtt fontos az arc és a környező területek
előkészítése, ebbe beletartozik a bőr professzionális
ápolása és megtisztítása. A Makeup Atelier Paris
erre specializált, kíméletes termékei közül
a Cleansing Milk minden bőrtípusra, a Cleansing Gel
az olajosabb bőrű vendégek esetében javasolt.
A vízálló smink eltávolítását pedig bízzuk a Cleansing
Waterproof vízálló lemosóra. 
www.norajakabstore.hu
Kiszerelés: 100 ml
Bruttó ár: 3 925 Ft-tól

REVIDERM GENTLE CLEANSING MILK         
Gyengéd arctisztító tej, melynek dermocosmetic
gyulladáscsökkentő összetevői nyugtatják az irritált
érzékeny bőrt. Kiválóan alkalmas a nagyon érzékeny,
bőrgyógyászati problémákkal küzdő vendégek
bőrápolására. Csökkenti a pirosságot és
a kellemetlen bőrérzetet. Nem hagy maga után
zsíros érzetet. 
www.reviderm.hu
Kozmetikai kiszerelés/bruttó ár 500 ml: 5 250 Ft
Lakossági kiszerelés 200ml/bruttó ár: 6 600 Ft

BIOLA PROFESSIONAL          
A BIOLA869 BIO ARONIA-KIVI ARCTISZTÍTÓ TEJ Glükozid
típusú tenzidekkel kíméletesen tisztítja a bőrt. A zsír- és

vízhiányos érett bőr,
a pigmentációs zavarokkal
küzdő és a rozaceás bőr
tisztítására is különlegesen
alkalmas arctej.
www.biola.hu
Kiszerelés: 300 ml 
Bruttó ár: 4 733 Ft
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BEAUTY & CARE NEWS 1 PIGMENTEK BEJUTÁSÁT
GYORSÍTÓ BALZSAM   

Rosa herbal • A Pigment Booster® Complex 1 puhító,
hidratáló, vitalizáló hatású balzsam, amely rugalmassá,
elasztikussá teszi a bőrt, a tetoválás felszíne bársonyos
lesz, emellett segíti az egyenletes, homogén színezet
kialakítását. Tetoválás közbeni alkalmazása során a
speciális hatóanyagok hatására nem szárad ki, nem vá-
lik irritálttá, érzékennyé a bőr, ezáltal gyorsabb a
tetoválás folyamata. Általa a tetoválások gyógyulási
folyamata is kellemesebb, zökkenőmentesebb, szebb
és tartósabb végeredmény várható. 100%-ban
natúrkozmetikum, kizárólag természetes, növényi
összetevőket tartalmaz. 
www.rosaherbal.com

2 AFRIKA ARANYA,
A SOKOLDALÚ SHEAVAJ   

Institut Karité • A sheavaj nemcsak mindennapos
bőrápolásra alkalmas, hanem az ekcéma enyhítésére,
kisebb, nyílt sebek gyorsabb gyógyulásának elő-
segítésére is tökéletes megoldást nyújt. Emellett segít
a terhességi csíkok és nem utolsósorban a ráncok
kialakulásának megelőzésében. Korpásodó fejbőrre
vagy töredezett hajvégekre is kiváló, az eredmény egy
gyönyörű hajkorona. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt
ajánlott, sokoldalúságát érdemes kihasználni. Új, il-
latosított (Rózsa és Mézesmandula) változatban is.
www.karite.hu

3 BŐRVÉDŐ ALAPOZÓ SZÉRUM   
Reviderm • A Secret Fundation Serum alapozó szérum-
ban lévő cito-Immuno-complex megvédi a Langerhans-
sejteket és a bőr immunrendszerét, véd a szabad-
gyököktől, valamint a környezeti és a fénykároktól.
A Soft-Focus-Effectnek köszönhetően lágy fedést biz-
tosít, maszkhatás nélkül. Hatására még természete-
sebb és ragyogóbb lesz az arcszín, a bőr felülete lágyul,
finomodnak a vonalak és a ráncok. SPF 15 véd a káros
sugárzástól.
www.reviderm.hu

4 ÚJ, MODULOS KEZELŐEGYSÉG   
Long-Time-Liner • A legújabb Blue Liner modulos
egységével Önnek is menni fog a legvékonyabb
szemöldökszálak, a legtökéletesebb ajakpigmentálá-
sok, a legfeketébb fekete szemhéjak, valamint a csodás,
púderes hatások kivitelezése. Cserélje ki régi
kezelőegységét az új Blue Linerre! Válassza a Long-
Time-Liner-minőséget!
www.ltlshop.hu
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www.beauty-forum.hu

A válaszokért kattints a Beauty-ra mindennap!

Kozmetikai hírportál naponta frissülő tartalommal

Vágd zsebre a híreket!

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

A MEZOTERÁPIA A BŐR KÖZÉPSŐ, IRHARÉTEGÉNEK KEZELÉSE abból a célból, hogy az itt
található fibroblastokat, vagyis a kollagéntermelő sejteket fokozott működésre késztessük.
Szövettani vizsgálatok kimutatták, hogy a bőr irharétegének kollagéntermelése a mikrotűs

kezelések sorozata után szignifikáns emelkedést mutatott.

őrünk veszít feszességéből
az életkor előrehaladtával,
mely a kollagénrostok
mennyiségének csökkené-

séből és a kollagéntermelő sejtek
inaktív állapotba kerüléséből adó-
dik. Ez egyrészt genetikai okokra,
másrészt környezeti hatások szere-
pére vezethető vissza. A környezeti
hatások közül legerősebben az UV-
fény, vagyis a napozás, szolárium-
használat a leggyakoribb oka a bőr
öregedésének. Emellett még a do-
hányzás, a szennyezett városi leve-
gő, a mérsékelt övi klíma is szerepet
játszik a kollagénrostok mennyisé-
gének csökkenésében. 

Mikrotűs mezoterápia
A mikrotűs mezoterápia szinonímá-
ja a percutan kollagén indukciós ke-
zelés.

Szövettani vizsgálatok kimutatták,
hogy a bőr középső, vagyis irharéte-
gének kollagén termelése a mikro-
tűs kezelések sorozata után szignifi-
káns emelkedést mutatott. Fél év
alatt akár 40%-kal több kollagénrost
keletkezése is kimutatható. A mikro-
tűk a hámrétegen áthatolva keskeny
csatornákat nyitnak meg, egészen
az irharétegig. Ezek a csatornák né-
hány percig vannak nyitva, ezért ke-
zelés közben hatóanyag-bevitelre is
lehetőségünk van. A mikrosérülések
elindítják a sebgyógyulási kaszká-
dot, így ezek gyógyulásával szabad
szemmel nem látható mikrohegek
keletkeznek, ezáltal nő a bőrben lévő
kollagén mennyisége, vagyis a bőr
feszesebbé válik.
A módszer nagy előnye, hogy a mik-
rotűszúrások nyomán nem képződ-
nek nagy, nyitott sebek a bőrön, így

rövid a gyógyulási idő. Minden bőrtí-
pus esetén alkalmazható a mód-
szer, mivel a felhám és a basalis
membrán nem sérül nagy felüle-
ten, nem okoz jelentős fényérzé-
kenységet, mint a kémiai hámlasz-
tás, lézer vagy a villanófény-keze-
lés, a fertőzés veszélye minimális,
és pigmentációs rendellenességek
sem alakulnak ki a kezelést követő-
en. Nyáron a kezelést az erős UV-
sugárzás miatt nem alkalmazzuk.
A kezelést végezhetjük tizennyolc
éves kor fölött, minden bőrszín és
bőrtípus esetén.

B

MILYEN BŐRPROBLÉMÁK ESETÉN
VÉGEZHETÜNK PERCUTAN KOLLAGÉN
INDUKCIÓS TERÁPIÁT?
� a bőr megereszkedése
� UV-sugárzás okozta ráncok, ún. photoaging
� felületes acnés hegek
� kisebb atrophiás hegek
� tág pórusok 

MILYEN ESETEKBEN TILOS
A MEZOPEN KEZELÉS
ALKALMAZÁSA?
� terhesség, szoptatás alatt
� bármilyen eredetű bőrfertőzés, például herpes simplex,

impetigo, felületes gombás fertőzés
� Papulopustulosus rosaceában 
� Acne conglobata esetén
� keloidképződésre hajlamos vendégeken
� fémallergiásoknál (a tű okozhat allergiát)
� kemo- vagy radioterápia alatt álló betegeknél

Már egy kezelés is látványos eredményt hoz, de a kollagénindukció hosszabb folyamat, és akkor lesz az eredmény tartós, ha
tíznaponta végezzük, öt vagy hat alkalommal.

DR. VARGA VIKTÓRIA
Bőrgyógyász szakorvos,
a Helia-D Professional
bőrgyógyász szakértője.
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1. LÉPÉS
Arctisztítás: Helia-D Professional Hyaluronos Energetizáló arctisz-
tító habbal, amit alaposan lemosunk az arcról arctisztítás után.

1

3. LÉPÉS
Erre a gézmaszkra rátesszük a tejföl sűrűségűre kikevert Mágikus
Algás Peeling Maszkot. Ezzel a speciális módszerrel, a maszkot 10
percig a bőrön hagyva dupla peeling hatást érhetünk el.

4. LÉPÉS
Bőrfertőtlenítés: Octenisept oldattal végezzük, nagyon
alaposan, kétszer az egész arcot lefertőtlenítjük.

6. LÉPÉS
Bőrfertőtlenítés Octenisepttel, majd Helia-D Professio-
nal Teafaolajos Géltonikot használunk, a teafaolaj anti-
bakteriális, antifungális hatása miatt.

8. LÉPÉS
Befejező krém: Helia-D Professional Zöld Nyugtató Krém
+ Vadgesztenyés Nappali krém SPF 15.

3

4

6

8
7. LÉPÉS
Koncentrátum és Pakolás: Helia-D Professional Mezo Koncentrá-
tum – hidegterápiával, majd feltesszük a Helia-D Professional Pep-
tides és Őssejtes Krémpakolást, amit 10 percig hagyunk a bőrön,
majd lemossuk.

7

5. LÉPÉS
Kezelés Mezo Pen készülékkel: mindig steril kezelőfejet (tűt) hasz-
nálunk, a kezelést követően a kezelőfejet (tűt) megsemmisítjük.
A Helia-D Professional Peptides és Őssejtes Mezo ampullát 2 ml-
es steril fecskendőbe felszívjuk, és a bőrön kis mennyiségekben el-
oszlatjuk. Először kis területen kezdjük a kezelést. A Mezo Pennel
0,5 mm mélységig mehetünk, az arcon jobbról balra és felülről le-
felé pecsételő módszerrel végighaladunk, az óramutató járásával
ellentétes irányban. A kezelés nyomán pontszerűen vérzés léphet
fel, melyet nem törlünk le az arcról. A Mezo Pen-kezelés időtarta-
ma átlagosan 40 perc.

5

2. LÉPÉS
Helia-D Professional C-vitaminos Enzimes Peeling és Helia-D
Professional Mágikus Algás Peeling maszkkal: a C-vitaminos En-
zimes Peelinget feltesszük, majd rajtahagyunk a bőrön, amire egy
gézmaszk kerül.

2
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Barát VAGY ellenség? 
VELÜNK ÉLŐ MIKROBÁK – Sokak számára meglepő, hogy szervezetünkben, beleértve a bőr

felszínét is, milliárdos nagyságrendben (1012) élnek mikrobák, és mindez teljesen helyénvaló. Sőt,
alapesetben a velünk (rajtunk és bennünk) élő mintegy 1000 faj jótékony hatású.

Ezek a mikrobák zömmel baktériumok, kisebb részben gombák, illetve atkafaj is van köztük. 
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normál flóránkat az evolú-
ció során domesztikáltuk
(háziasítottuk), hasonlóan
a kutyához és a macská-

hoz, azzal a különbséggel, hogy a je-
lenlétükről és a létezésükről alig
több mint 100 éve tudunk. Ennek két
legfontosabb oka az, hogy szabad
szemmel láthatatlan mikroorganiz-
musok, és hogy alapesetben nem
okoznak tüneteket (apatogének). Te-
hát ők alapvetően nem paraziták,
hanem szimbiózisban (kölcsönö-
sen előnyös egymásra hatásban) él-
nek velünk, szaprofiták – a szaprofi-

ta egy másik élőlény olyan szerves
anyagaival táplálkozik, amelyre an-
nak, jelen esetben a gazdaember-
nek már nincs szüksége. A bőr felszí-
nén például keratinnal vagy mirigye-
ink váladékaival, bomlástermékei-
vel táplálkoznak.
Az ember születésekor (a hüvelyen
való áthaladásakor), majd az első gu-
mikesztyűmentes, tehát anyai vagy
apai érintéssel kapja meg normál
flórájának első lakóit.
Mint említettük, ezek a mikrobák
alapesetben nem kártékonyak.
Problémát csak legyengült immun-

rendszerű egyénnél és/vagy a szer-
vezetbe, főleg közvetlenül a vér-
áramba jutva okozhatnak.
A velünk együtt élő vírusokat (pl. a
herpeszvírusokat) már nem nevez-
zük a normál flóra részének, hiszen
ők betegséget generálnak (patogé-
nek) – minden vírus parazita.

Rezidensek és tranziensek
Az emberi flóra két nagy csoportra
osztható abból a szempontból, hogy
mennyire állandó a jelenlétük: 
� az ún. rezidens flóra permanen-
sen velünk él; 

A
→

→



2018/3   www.beauty-forum.hu 45

BEAUTY & CARE

� a tranziens flóra pedig a „vendége-
ket”, betolakodókat, ideiglenesen ve-
lünk élőket jelenti.
Előbbiek a szűkebben értelmezett
normál flóra alkotói, utóbbiak vi-
szont gyakran okoznak kellemetlen
tüneteket, fertőző betegségeket. 
És pontosan ebből az elkülönítésből
vezethető le az egyik jótékony hatá-
sa a normál flórának: elfoglalják a
szervezetünk szabad élettereit, ki-
szorítva ezzel más, potenciálisan
kártékony (patogén) mikroorganiz-
musokat. Sőt, nem egyszerűen nem
hagynak üres életteret a betolako-
dóknak, ahol azok meg tudnának te-
lepedni, hanem anyagcseretermé-
keik révén kedvezőtlen közeget te-
remtenek a hívatlan vendégek szá-
mára. 
Ezt a jelenséget antibiózisnak hív-
juk a biológiában. (Lásd az antibioti-
kumokat! Az antibiotikumokat mik-
robák termelik potenciális mikroba-
ellenfeleik, versenytársaik elpusztí-
tására.)
Másik nagy előnye a normál flórá-
nak, hogy folyamatosan éberen és
edzésben tartják az immunrend-
szerünket. 
Amennyiben valaki antibiotikumot
vagy antimikotikumot szedett bak-
teriális vagy gombás fertőzésére, úgy
annak számolnia kell azzal a jelen-
séggel is, hogy ilyenkor a tranziens
mikrobák könnyedén megtelepsze-
nek és elszaporodnak, hiszen az em-
lített gyógyszerek sajnos a normál
flóra egy részét is elpusztítják, és an-
nak regenerálódása a pusztulás mér-
tékétől függően napokba, egy-két
hétbe is beletelhet. 
A tranziens fajok a saját légutaink-
ból és a tápcsatornánkból is kerül-
hetnek a bőrünkre, területi igényü-
ket azonban egészséges emberen
nem tudják érvényesíteni. Csak ak-
kor, ha az illető immunrendszere le-
gyengült vagy antibiotikummal el-
pusztítottuk a rezidens flóra egy ré-
szét. A betolakodó mikrobák viszont
fertőtlenítőszerrel könnyen elpusz-
títhatók.
Tehát a normál flóra tagjai részben
a test külső felszínén (bőrön) vagy
belső feszínén (pl. szájnyálkahár-
tyán), részben a testüregekben él-
nek (pl. belekben, hüvelyben).  Fon-
tos közös vonásuk, hogy egészséges

embernél betegséget nem okoznak
(apatogének, illetve opportunista
patogének: csak akkor okoznak be-
tegséget, ha a lehetőséget tálcán kí-
náljuk a számukra).

Bőrünk és a mikrobák
A szervezetünkben az egyes ré-
gióknak megvan a maga sajátos
fajösszetétele. Más mikroorganiz-
musok élnek a szájban, mások a vas-
tagbélben, mások a hüvelyben, illet-
ve a szeméremtesten és mások a bőr
különböző régióiban. 
A bőr flóráját képező mikrobákat az
általuk preferált élettér szerint há-
rom nagy csoportba lehet sorolni: 
� a gyakran nedves, összefekvő bőr-
felületeken, pl. nagy hajlatok (az ún.
axillák) bőrredőiben élők;
� a jellemzően száraz (nem nedves)
és lipidekben is szegényebb bőrfel-
színeken, mint a hát,  a has, a comb,
a láb (de nem a lábfej!) és a kar (de
nem a kézfej!) bőrfelszínén koloni-
zálók (megtelepülők, telepeket kép-
zők);
� a jellemzően száraz, de lipidekben
gazdagabb bőrfelszíneken, azaz a
szeborreás régiókban élők.
Tehát az előbb leírtakból kitűnik,
hogy mikroflóránk mindennapi
életünk láthatatlan és hasznos
résztvevői. Eltávolításuk (pl. fertőt-
lenítő hatású szappanok túlzott
mértékű és indokolatlan használa-
tával) egyáltalán nem kívánatos, sőt
ez utóbbi teret ad más, kártékony
mikrobáknak. Hogy az általuk eset-
legesen létrehozott elváltozásokat,
betegségeket megakadályozzuk, egy
járható utunk van: immunrendsze-
rünk jó állapotban való tartása. Te-
hát étkezzünk változatosan, ne
hagyjuk kiszáradni a bőrünket, ne
hízzunk el, és minimalizáljuk a
stresszt. (Persze vannak más im-
munrendszert gyengítő hatások, be-
tegségek is, mint a cukorbetegség,
immunszuprimált szervátültetettek
vagy az AIDS, de itt most csak a leg-
fontosabb tényezőket emeltük ki.) 

Leggyakoribb
mikroorganizmusok 
a bőrön
► Baktériumok
→ A Propionibacterium fajok, kie-
melten a P. acnes, a P. agnitum és a P.

granulosum, főleg a pilosebaceus
egység körül élnek. Lipofilek, azaz li-
pidekben gazdag életteret kedvelők,
és anaerobok, azaz O2-mentes körül-
ményeket igényelnek. Szerepet ját-
szanak az acne kialakulásában, a
nagy hajlatok bőrén (hónalj és lá-
gyék) élőknek pedig az egyébként
szagtalanul ürülő verejték szaghatá-
sának kialakításában van szerepük
(a propionsav felszabadítása által,
nevét is innen kapta a nemzetsé-
gük). 
A Propionibacteriumok fényérzéke-
nyek, ugyanis az anyagcseréjük so-
rán keletkező porfirin nevű vegyület
jó hatásfokkal nyeli el a 405–420 nm
hullámhosszúságú fényt. Ez a látha-
tó fény legnagyobb energiájú tarto-
mánya. Ez már alkalmas arra, hogy
csökkentse a vitalitásukat, egyed-
számukat. Van forgalomban olyan
fényterápiás készülék, amely ezen
az elven hatékonyan kezeli az aknés
bőrt.
→ A Corynebacterium fajok szintén
lipofilek. A diftéria kórokozója is egy
Corynebacterium-faj, de az nem
azonos a bőr felszínén élőkkel. A bő-
rön élő leggyakoribb fajuk a C. minu-
tissimum. A szeborrea kialakulásá-
ban is szerepet játszó fajok anaerob
hatásra aktivizálódnak, és zsírbontó
enzimet (lipázt) termelnek, hogy el-
bontsák vele a faggyú zsíranyagait.
Más bőrfelszíni Corynebacteriumok
az összefekvő (intertriginózus) bőr-
felületeken és a nagy hajlatok (axil-
lák) bőrén élnek.
→ A Staphylococcus fajok (kiemel-
ten a S. epidermidis) acne és más
gennyes bőrgyulladások (pyoder-
mák) kialakulásában is szerepet
játszhatnak. Ezenkívül a nagy hajla-
tok bőrén az oda ürülő szagtalan ve-
rejtékből valeriánsavat szabadíta-
nak fel, kellemetlenné alakítva ezzel
a verejték szagát, a Propionibacteri-
mokhoz hasonlóan. Egyéb nagy
számban előforduló Staphylococcu-
sok: S. haemolyticus, S. saprophyti-
cus, S. hominis.
→ A Micrococcusok az összefekvő
bőrfelületeken és a hajas fejbőrön él-
nek nagy számban.
→ A Pseudomonas aeruginosa Can-
dida-ellenes vegyületet termel, me-
lyet róla pseudomonic savnak ne-
veztek el.
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► Gombák
Obligát aerobok, azaz csakis és kizá-
rólag oxigén jelenlétében életképe-
sek.
Ezek a mikrobák ún. opportunista
patogének, csak ha a helyzet úgy
hozza (legyengül az immunrend-
szer), akkor képesek komolyabb tü-
neteket, betegséget kialakítani.
Amennyiben patológiássá válnak,
nehéz megszabadulni az általuk
okozott fertőzésektől.
Sarjadzó (élesztő) gombák: egysej-
tűek, szaporodásuk jellegzetes, a
bimbózáshoz hasonló, telepeik a
sarjsejtekből állnak.
→ A Malassezia furfur (korábbi ne-
vén Pityrosporum ovale) szeborreás
régiókban fordul elő a legnagyobb
gyakorisággal, ez a gomba ugyanis
kimondottan lipidfüggő. Kulcsszere-
pet játszik a civilizációs ártalmak-
kal terhelt népesség körében a sze-
borreás dermatitis kialakulásában.  
→ Candida fajok, leggyakoribb a C.
albicans.
→ Cryptococcus neoformans.
→ Trichosporon rubrum, T. mentag-
rophytes.
→ Rhodotula fajok.
→Torulopsis fajok.
► Penészgombák: többsejtű, fona-
las gombák.
→ Microsporon canis, M. gypseum:
mikrospóriát idézhetnek elő.
→ Trichophyton fajok (valószínűleg
ezek azonosak a Trichosporonok-
kal).
→ Epidermophyton floccosum.
A többi penészfaj csak a forró égöv-
ben okoz a bőrön és függelékein el-
változást, ott is ritkábban, mint az
eddig említett gombák. Inkább a bel-
ső szervekre veszélyesek (tüdő, agy,
máj stb.).
→ Aspergillus fajok: a szemet és a
külső hallójáratot is megtámadhat-
ják.
→ Penicillium fajok.
→Mucor fajok.
→ Rhizopus stolonifer.
A gombák egy különleges csoportját
jelentik az ún. dimorf gombák (pl.
Sporothrix), melyek testhőmérsékle-

ten (37 ºC) sarjadzó gombaként, szo-
bahőmérsékleten fonalas gomba-
ként viselkednek. A mi mérsékelt
égövi, kontinentális klímánkon (Ma-
gyarországon) csak trópusokon meg-
fordult és legyengült egyéneken
okozhatnak betegséget.
A gombák kevésbé betegségspecia-
lizáltak, mint a baktériumok. Egy-
egy adott terület gombás fertőzés-
ben gyakran egyszerre több nemzet-
ség fajai is részt vesznek, illetve egy-
egy nemzetség fajai különböző
területeket is megbetegíthetnek.
Sajnos léteznek olyan bőrgombáso-
dások is, melyek nemcsak a felszínt,
de a kután, szubkután régiót is meg-
betegítik, de mi ezekkel a normál
bőrflóra tárgyalásán belül nem kívá-
nunk foglalkozni.
A felszíni bőrgombák jellegzetes tá-
madási pontjai:
• hajas fejbőr (mycosis capitis): Mic-
rosporon, Trichophyton és Trichos-
poron fajok is részt vehetnek benne
(mikrospória és trichoficia);
• piheszőrös testfelület (m. corporis
superficialis): Microsporon canis,
Trichosporon rubrum, T. mentag-
rophytes, Trichophytonok; a tünetek
jellegzetesek: kerekded vagy ovális
alakú, enyhén gyulladásos alapon
mérsékelt hámlás, melyet pustulák
(gennyhólyagok) vagy vesiculák (kis
savós hólyagok) gyűrűje övezhet;
viszketést inkább csak a Trichospo-
ronok okoznak;
• összefekvő bőrfelületek (m. corpo-
ris intertriginosa): hónalj, lágyék,
mell alatt, elhízott ember hurkáiban,

farpofák között. Trichophyton, Tri-
chosporon és Candida fajok, az Epi-
dermophyton fluccosum támadhat
(itt erősen hajlamosít a fokozott ve-
rejtékezés, illetve a verejtékelpárol-
gás lehetőségének hiánya; a bőrfelü-
leten a hám felázik, a dörzsölés mi-
att könnyen erodálódik);
• köröm (onychomycosis): Trichos-
poron, Trichophyton, Epidermophy-
ton és Candida fajok okoznak beteg-
séget;
• lábfej (m. pedis): Trichosporon, Tri-
chophyton, Candida és Epider-
mophyton fajok okoznak betegsé-
get.
► Atka
→ A Demodex folliculorum mik-
roszkopikus méretű ízeltlábú, mely
a szőrtüsző szájadékában és felső
szakaszában él. Ritkán, de előfordul,
hogy irritációt okoz. Ezt hívják újon-
nan atkás rosaceának, ami helyte-
len elnevezés, ez nem rosacea, ha-
nem egy irritációs hátterű gyulla-
dás.
Újabb kutatások szerint több, igen
gyakori és itt még meg nem említett
bőrbetegség (mint az atópiás derma-
titis) kialakulásában (patogenezisé-
ben) is szerepet játszhat az elfajult
bőrflóra.

KÁLLAI KRISZTINA
Kozmetikus, biológiaszakos
tanár, kozmetikus szakmai
szakértő, szakmai vizsgaelnök,
a BKIK Kézműipari Tagozat
Kozmetikus Szakosztályának
elnökségi tagja.

A Demodex folliculorum mikroszkopikus
méretű ízeltlábú, amely ritkán ugyan, de
irritációt okozhat. Ezt hívják újonnan
atkás rosaceának, ami helytelen elnevezés,
mert ez nem rosacea, hanem egy irritációs
hátterű gyulladás.
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Alakformáló
MOZGÁS

SZÉPÍTŐ TESTEDZÉSEK – A mozgás hozzátartozik az egészséges életmódhoz
és a szép külsőhöz egyaránt. A szépségápolásnak a testkultúra elsajátítása ugyanúgy része,

mint a megfelelő bőrápolás.

oronként változó és kultúra-
függő is az ideális testalkat.
Míg az ’50-es, ’60-as évek-
ben a kifejezetten nőies for-

ma volt divatos (karcsú derék, na-
gyobb mellek és hangsúlyos csípő
jellemezte a szépségideálokat – néz-
zük meg Sophia Loren vagy Claudia
Cardinale fürdőruhás képeit), addig
a ’80-as évektől fokozatosan az
egészséges életmódot folytató, a tes-
tét rendszeresen edző, arányos test-
alkatú, harmóniát sugárzó nő lett a
követendő minta.

Melyik mozgásformát
válasszam?
A profi edzők szerint fontos, hogy a
saját igényeink, céljaink szerint
döntsünk. A cél kitűzése (pl. meg-
szabadítom magamat a hasamon lé-
vő zsírpárnától vagy tónusosabbá
változtatom a combizmaimat) már
eleve hajtóerő. A választásnál figye-
lemmel kell lenni az életkorra, az
egészségi állapotra. Számít az is,
hogy melyikhez érzünk kedvet és
elég kitartást magunkban. Másfajta
edzésterv, tornamód javasolt a testi-
lelki kondíció megtartásához, más
akkor, ha a lerakódott zsírrétegtől

szeretnénk megszabadulni, és me-
gint más, ha gyorsan szeretnénk vál-
toztatni kritikus testrészeink formá-
ján, vagy amikor pszichés ellazulás-
ra vágyunk. 
A tornaedzők szerint a jó egészség-
nek örvendő ember számára heti há-
romszor kb. 20 perces rendszeres
mozgás elegendő a kondíció és az
egészség megalapozásához. Az alak-
formáláshoz  (pl. lapos has, feszes
popsi) persze lényegesen több kell,
legalább heti két-három alkalommal
1 óra, és naponta otthon is minden
nap legalább 10-30 percig javasolt el-
végezni a célba vett testrészre össze-
állított gyakorlatokat. Ezeken kívül
is érdemes kihasználni minden al-
kalmat egy adott izomcsoport (pl. a
has) izometriás tornájára (teljes erő-
ből összeszorítani az izmot, pár má-
sodpercig megtartani, majd elenged-
ni, ismétlés – liftben, munkahelyen,
járműveken számos ilyen gyakorlat
elvégezhető anélkül, hogy bárki ész-
revenné.
Egy héten belül érdemes többféle
mozgást végezni, például aerob ed-
zést (aerobik, futás, kerékpározás)
társítani nyújtásokban bővelkedő
mozgással, mint pl. a jóga, a pilates.
Az aerobik, zsírégető torna lényege,

hogy végig mozgásban vagyunk,
ilyenkor megizzadunk, megnő a pul-
zusszám.  Ez a mozgásforma nagyon
ajánlható azoknak a fiataloknak,
akik fogyni szeretnének.

Három szakember,
három iskola
Három gyakorló szakembert kérdeztünk
az általuk képviselt mozgásiskolák meg-
határozó jellemzőiről.

Mi a különbség a callanetic és a pila-
tes edzések között?

Dóczy Andrea,
okleveles edző:
A callanetic ed-
zéseken célzott
mozdulatokkal
dolgozzuk meg
elsősorban a hát,
a has, a csípő és
a fenék mélyiz-
mait. Egy-egy

mozdulatsort fokozatosan akár
százszor is megismétlünk, attól füg-
gően, hogy mi a célunk az érintett
testtájjal. Ezzel a módszerrel vi-
szonylag gyorsan javítani lehet a
testformákon, a hibás testtartáson.
A pilates gyakorlatok lágyabbak,

K

Dóczy Andrea
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kíméletesebbek. A gyakorlatok soro-
zatában a nyújtásoknak központi
szerepe van (stretching).

Milyen eredményekre számíthat az,
aki a pilates órákat választja? 
D. A.: A pilates gyakorlatoktól a test
hajlékonyabbá válik és megerősö-
dik, anélkül, hogy nagyobb izomtö-
meget fejlesztene. Az ellenőrzött
mozgások sorozata egyaránt igénybe
veszi a fizikumot és a szellemet. Ez
egy komplex tornafajta, magába fog-
lal légzéstechnikát, koordinációt és
tartásjavítást egyaránt. A rendszeres
gyakorlás eredményeként javul az
általános erőnlét, jobb lesz a közér-
zet. Az izmok rugalmasabbá, az ízüle-
tek mozgékonyabbá válnak. Javul a
mozgáskoordináció, a gerinc hajléko-
nyabb lesz, megerősödnek a törzsiz-
mok. A gyakorlatok ellensúlyozzák az
ülő tevékenység káros következmé-
nyeit. Ez az edzésforma mindenkinek
nagyon javasolható: túlsúlyosoknak,
szülés után, vagy időskori erősítésre;
amikor szükség van izomépítésre, a
testi erő növelésére, műtétek, sérülé-
sek vagy betegségek után is. 

Egyre többen jógáznak. Mitől olyan
vonzó a jóga? 

Halász Zsuzsó
jógaoktató és
g e r i n c t r é n e r
(Szentendre,  Le-
ányfalu): A jóga-
gyakorlatok ha-
tására jobban
érezzük magu-
kat a bőrünkben.
A jóga bármely

életszakaszban, helyzetben, nemtől
függetlenül segít abban, hogy ki-
egyensúlyozottá váljunk. Olyan ösz-
szetett rendszer, amely nemcsak
erősíti és karbantartja a testet, ha-
nem komplexen, érzelmileg és szel-
lemileg is ,,edz”. Fizikai szinten erőt,
ruganyosságot, arányos    testet és
egészséget ad. A jóga különféle tech-
nikáinak elsajátítása, gyakorlása ré-
vén szellemileg felfrissülünk, gon-
dolataink letisztultabbá válnak, lel-
kileg harmonikusabbak leszünk.
A csoportos jógaórákon általában
testgyakorlás (ászanázás), légzőgya-
korlatok (pranajáma), relaxáció, me-
ditáció és mantrák (szent szavak,

szótagok zengetése, éneklése) szere-
pelnek. 
A testre irányuló gyakorlatok telje-
sen átmozgatják a gerincet, „beola-
jozzák” az ízületeinket, valamint
erősítik és egyben nyújtják is reny-
he  vagy túlfeszült izmainkat. Rend-
szeres ászanázással testünk erős,
szilárd, mégis könnyed, fiatalos és
rugalmas lesz. Képesek leszünk kor-
rigálni az ülő életmód következmé-
nyeként kialakuló tartáshibákat.
A légzőgyakorlatok az immunrend-
szer megerősítése mellett a légúti
megbetegedések megelőzését is elő-
segítik. A relaxációs és meditációs
gyakorlatoktól és mantráktól kitisz-
tul a fejünk, tisztázódnak a gondola-
taink, érzelmeink.

Többféle jógával találkozhatunk,
mindegy, hogy melyiket választjuk?
H. Zs.: Vannak jógaórák, ahol a test-
gyakorlás kap nagyobb szerepet, és
vannak pl. kifejezetten mantra- és
hangtálas koncertek, ahol csak fek-
szik az ember, és élvezi a rezgések
gyógyító, kellemes hatásait. Vannak
dinamikus és statikus irányzatok.

Halász Zsuzsó 

Fo
tó

: p
ix

ab
ay

.c
om



2018/3   www.beauty-forum.hu 51

ALAKFORMÁLÓ TESTKEZELÉSEK  DOSSZIÉ

A dinamikus irányzatokban az
áramlásban való feloldódás a cél, a
statikusabb jógaórákon az egyre tö-
kéletesebben kivitelezett ászanák
kialakítása és megtartása hozza
meg a várt hatásokat. Vannak, akik
a hosszan kitartott pózokban, csend-
ben tudnak elmélyülni, míg mások
jobb szeretik az áramlást, lágy zené-
re történő finom, de folyamatos
mozgást. Érdemes saját vérmérsék-
letünknek és éppen aktuális testi-
szellemi állapotunknak megfelelő
jógatípust választanunk. A lényeg,
hogy gyakorlásaink olyan erőfeszíté-
sek legyenek, amelyekben felszaba-
dulunk, ellazulunk, feltöltődünk és
megszépülünk. 

Mitől más a ma divatos ún. felnőtt
balett mozgásforma, mint a többi?
Milyen hatásokra számíthatnak azok,
akik rendszeresen látogatják az órá-
kat?

Lukács Anna-
mária, a Miami
Balett Budapest
balettoktatója:
Fokozatosan el-
érhetővé válik
egy kellemes,
harmonikus test-
érzet. Megnyúlik,
kiegyenesedik a

gerincoszlop, javul a tartás, megerő-
södnek a hátizmok és a lábizmok.

Mivel gyakorlás közben szinte min-
den izom megfeszül, dolgozik, a
balettgyakorlatokkal hatásosan for-
málható, nőiesebbé változtatható az
alak. Megnyújthatók, tónusosabbá
tehetők a comb, a vádli, a csípő, a has
és a kar izmai. Kitartó munka hatá-
sára a mozdulatok hétről hétre szeb-
bé, nőiesebbé válnak. A járás ruga-
nyosabb és méltóságteljesebb lesz.
Mivel számos felnőttkori fájdalom
az izmok, csontok diszfunkcióiból
származik, a balett ezen a téren is
segíthet az egyéb, jótékony hatás
mellett. Az órákon hallható klasszi-
kus zene oldja a stresszt, a kontrol-
lált mozgások a lélekre is előnyösen
hatnak.

Mire kell vigyázni azoknak, akik még
nem balettoztak, de szeretnék megismer-
ni, elsajátítani a lépéskombinációkat? 
L.A.: Ha valaki felnőttkorban kezd ba-
lettozni, nem árt az óvatosság. Ilyen-
kor az izmok, szalagok már jócskán
kötöttek. Legyenek türelmesek, és
tartsák be a fokozatosság elvét. A sé-
rülések elkerülése érdekében ne fe-
ledkezzenek meg a bemelegítésről.
Gondoskodjanak megfelelő ruházat-
ról, és a gyakorlatok előtt és után is
igyanak sok vizet. A balettórák mel-
lett érdemes stretching-órákra is jár-
ni. A nyújtó gyakorlatok fokozzák az
erőnlétet, s egyúttal lazítóan is hat-
nak. Hatásukra a test hajlékonyabbá

válik. Mivel a klasszikus balett moz-
gásanyaga szigorú szabályrendszert
követ, ezért ahhoz, hogy a tartás és a
mozdulatok rutinszerűen beidegződ-
jenek a mozdulatsorokat otthon is ér-
demes gyakorolni. 

Állóképesség, kitartás, teherbírás aerobik felnőtt balett callanetic

Fogyás aerobik

Zsírégetés, szálkásítás aerobik callanetic

Tartásjavító felnőtt balett jóga pilates callanetic

Alakformálás aerobik felnőtt balett jóga pilates callanetic stretching* 

Rugalmasság aerobik jóga pilates callanetic stretching* 

Légzéstechnika jóga pilates

Koordináció felnőtt balett jóga pilates callanetic

Nőiesség, kecsesség felnőtt balett jóga

Kilazulás jóga pilates stretching* 

Stresszoldás, kiegyensúlyozottság

*Stretching: Nyújtó gyakorlatokra épül. Segíti a fizikai és mentális ellazulást, valamint a sérülések és húzódások megelőzésében is szerepet játszik.

felnőtt balett jóga pilates stretching* 

A KÜLÖNFÉLE MOZGÁSFORMÁK HATÁSAI

Lukács Annamária

Tanácsok kezdőknek
� Eredmény csak rendszeres

testedzéstől várható.
� Bemelegítés nélkül nem szabad

elkezdeni semmilyen
tornagyakorlatot.

� Csak fokozatosan tanácsos növelni
a gyakorlatok számát.

� Fájdalom esetén abba kell hagyni
a gyakorlatot.

� Ritmikusan vegyük a levegőt! Ha
kapkodóvá válik a légzés, tartsunk
szünetet! 

� Nem szabad túlzásba esni!
� Ne lendületből, hanem izomból,

tudatosan kell végezni
a gyakorlatokat – legyen izomérzet!

� A jó tréner sokat számít.

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

magát. A szakma
újdonságainak
népszerűsítőjévé vált,
nemzetközi kiállításokról és
szakmai fórumokról tudósít.
Hitvallása, hogy a szép bőr és
az egészséges táplálkozás
elválaszthatatlan fogalmak.
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Hatékony
ALAKFORMÁLÁS

MA MÁR NEM LÉTEZIK HATÉKONY ALAKFORMÁLÁS A KEZELÉSEKET MEGELŐZŐ KONZULTÁCIÓ
NÉLKÜL. Ennek ellenére nagyon sok szépségszalon „valahány alkalmas” bérletet kínál egy-egy

testkezelésből azoknak, akik változtatni szeretnének az alakjukon.

annak szalonok, amelyek
megengedik a vendégek-
nek, hogy katalógusból ren-
deljenek, mint egy ruhát.

Csak itt nincs lehetőség „cserére”, ha
mégsem tetszik a végeredmény,
amit a tükörben látnak a bérlet lejár-
tával.

Miért olyan fontos
a konzultáció?
A vendég látja a tökéletes alakú
(vagy azzá retusált) modelleket az
újságokban. A tükörbe nézve pedig
számba veszi a hibákat a testén.
Amikor felhív telefonon, elmeséli
ezt. A találkozásunkkor mindig kide-
rül, hogy nem olyan nagy a gond,
mint ahogy ő látta. Mindenki sokkal
szigorúbb saját magával. Ezért is na-
gyon fontos, hogy kívülálló szak-
ember lássa a problémát. 
Az alakformálással (is) foglalkozó
kozmetikusnak minél több, külön-
böző alakformáló technológiával
kapcsolatos tapasztalattal kell ren-
delkeznie, az elméleti és gyakorlati
tudáson kívül. A vendég elmondá-
sa, a problémás terület megtekinté-
se és tapintása után azonnali diag-
nózisra van szükség. Az ennek alap-
ján elkészített kezelési tervet fontos
ismertetni és indokolni a vendég-
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nek. Mivel ilyenkor különböző keze-
lésekből összeállított, testre szabott
csomagot kap a változni vágyó nő
vagy férfi, sokkal nagyobb az esély a
sikerre. Nagyon fontos hangsúlyoz-
ni, hogy nem létezik olyan alakfor-
máló eljárás, ahol a vendég együtt-
működése ne lenne meghatározó.
Az eredmény egy szorzat formájá-
ban írható le. A kezelés hatékonysá-
ga a kozmetikus tudásának és a
vendég hozzáállásának szorzata.
Ha bármelyik nulla, az eredmény is
az lesz. 

Hol rontja el a legtöbb
szépségszalon?
Egy szóval megfogalmazva: spórol-
nak. 
� Először is spórolnak a konzultá-
ción, mert annyi idő alatt is már ke-
zeléseket végeznek. Közben elfelej-
tik azt, hogy nem építették fel a ven-
dég bizalmát, pedig enélkül nem fog
hatékonyan együttműködni. Elhi-
szem, hogy kevésbé tapasztalt keze-
lők számára ijesztő lehet a helyzet,
amikor a vendég kérdez. Ráadásul a
mai vendégek jelentős része felké-
szült. Veszik a fáradságot és utánaol-
vasnak akár külföldi szakirodalom-
nak is. Egyetlen esélyünk van, hogy

megtartsuk a bizalmukat, ha mi
kozmetikusok, még náluk is sokkal
több információval rendelkezünk.
Csak folyamatos tanulással érhet-
jük el ezt a szintet. Nincs is értelme
a konzultációnak, ha nem rendel-
keznek több lehetséges megoldás-
sal. 
� Spórolnak a technikán. Minden
technológia – akár kézi, akár gépi,
akár hatóanyagos, akár nem – ko-
moly beruházást igényel. 
A gyakorlat, hogy megvásárolnak
egy (olcsó) zsírbontó gépet, és meg-
spórolják a további beruházásokat.
Csak az a gond, hogy olcsó gépeket
nem lehet minőségi forgalmazóktól
vásárolni. Az ő áraikba minőségi gé-
pek vannak belekalkulálva, a gépek
tesztelésével, használatuk elméleti
és gyakorlati oktatásával, későbbi
kapcsolattartással és komoly szer-
vizhátérrel. Ráadásul egy komoly
forgalmazó elmondja, hogy a haté-
kony zsírbontáshoz szükség van egy
nyirokkeringés-serkentő gépre is.

Stratégiai döntést
kell hoznunk
Mindenkinek tudnia kell(ene), hogy
a beruházásra mennyit tud szánni.
Inkább először tanuljon meg egy

zsírtörő masszázst vagy egy ható-
anyagos tekercselést. Sokkal kisebb
beruházást igényel ezek közül egy
hatékony változat, mint a gépeknél.
Igaz, hogy sokkal fárasztóbb velük
dolgozni, de ráadásul tapasztalatot
adnak. Ezekkel a kezelésekkel szer-
zett bevételt már vissza lehet forgat-
ni egy minőségi gép bérleti díjába
vagy kezdő részletébe. Arról nem is
beszélve, hogy már itt kiderül, hogy
van-e elég olyan vendége, akinek
ezekre a kezelésekre igénye van,
vagy be tud-e hozni hirdetésből úja-
kat.
Eleve jól végig kell gondolni, hogy va-
laki szeretne-e alakformálással fog-
lalkozni. Mivel a hagyományos koz-
metikai kezelésektől eltérően ezek a
vendégek csak rövid ideig fognak fo-
lyamatosan visszajárni. Amikor elér-
ték a kívánt eredményt, elbúcsúz-
nak, ha nem tudunk más problémá-
jukra is megoldás nyújtani. 
Stratégiai döntés, hogy milyen ár-
kategóriás gépekkel, milyen árakon
dolgozunk. Kezeléseink minősége
és az áraink meghatározzák, hogy
milyen vendégkörünk lesz. Később
ezen változtatni már sokkal nehe-
zebb.        

Nem létezik olyan alakformáló eljárás,
ahol a vendég együttműködése
ne lenne meghatározó.

2013-ban előadást tartottam a Beauty kiállításon az ultrahangos kavitációs
zsírbontás és a zsírfagyasztás összehasonlításáról. Legnagyobb örömömre
15 kolléganő várt az előadás után. Sajnos közülük tíznek ugyanaz a kérdése
volt: Tavaly megvettek egy ultrahangos kavitációs zsírbontó gépet (tízen
ugyanazt!!!) és nincsenek eredmények, most dobják ki? 
Mit lehet ilyenkor mondani, tenni?
Utólag már semmit. 

BÁRÁNYOS ZSUZSA 
Kozmetikus,
elektrokozmetikus, a hatékony
alakformálás és bőrfiatalítás
szakértője. 23 éve foglalkozik
alakformálással és
bőrfiatalítással.



www.beauty-forum.hu   2018/354

DOSSZIÉ ALAKFORMÁLÓ TESTKEZELÉSEK

ALAKFORMÁLÁS
komplex módon

VILÁGSZERTE MEGFIGYELHETŐ TENDENCIA, HOGY AZ ELVÉGZETT ALAKFORMÁLÓ
BEAVATKOZÁSOK SZÁMA ÉVRŐL ÉVRE DRÁMAI MÉRTÉKBEN NŐ – A páciensek részéről fellépő
egyre nagyobb igény a gyártók oldalán technikai forradalmat robbantott ki, ezáltal lehetővé vált

az olyan egyénre szabott, komplex alakformáló kezelési programok kialakítása, melyek hatékony,
tartós és az egészséget nem veszélyeztető megoldást biztosítanak.

iegyensúlyozott életmóddal,
mozgással, teljes értékű táp-
lálkozással sokat tehetünk
alakunk természetes szépsé-

ge és egészségünk megőrzése érde-
kében.
Egyszer azonban eljön az a pillanat,
amikor megjelennek a kritikus te-
rületeken a makacs zsírpárnák.
A páciensek részéről fellépő egyre
nagyobb igény a gyártók oldalán egy
technikai forradalmat robbantott ki,
melynek eredményeként egyre mo-
dernebb, hatékonyabb megoldását
lehetővé tevő, hatékony, biztonsá-
gos készülékek és módszerek je-
lennek meg. Így lehetőség nyílik
egyénre szabott, komplex alakfor-
máló kezelési program összeállítá-
sára, mely a leghatékonyabb, tartós
és az egészséget nem veszélyeztető
megoldást biztosítja a páciens szá-
mára.
Súlyfelesleg esetében mindenképp
szakember által végigkövetett, ob-
jektív mérésekkel kísért, biztonsá-
gos, tartós eredményt adó, célzottan
zsírbontást eredményező fogyókú-
rát javaslunk.
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Fontos, hogy a fogyókúránk, alak-
formálásunk során reális célokat
tűzzünk ki, és tudatosítsuk ma-
gunkban, hogy rövid idő alatt tartós
fogyást nem tudunk elérni. Bioló-
giai okok miatt egészséges fogyás
esetén 10 kg testzsír le fo gyá sá hoz
10 hétre van szükség. A gyors test-
súlycsökkenés mindig a szervezet
vízháztartásbeli változásaira és az
i zom szö vet leépülésére vezethető
vissza. A táplálkozási szokások lassú
és ha tá sos megváltoztatása, a rend-
szeres mozgás bevezetése, valamint
a hatékony alakformáló eljárások
együttesen teszik lehetővé, hogy
végre el ér jük a régen áhított célt: a
megálmodott alakot és az e gész sé -
ges testsúlyt tartani tudjuk. Az alak-
formálás és a súlycsökkentés tekin-
tetében a páciensek számára az a
fontos, hogy olyan megoldásokat
találjunk a problémáikra, amelyek
hatékonyak, az egészségüket nem
károsítják, biztonságosak, a min-
dennapi tevékenységüket nem be-
folyásolják, utókezelést nem igé-
nyelnek és a gyógyulási periódus
nem tart tovább néhány napnál.

Izomstimulációs kezelés
Az egészséges diétát kiegészíthet-
jük már a kezdetektől bioelektro-
mos izomstimulációs kezeléssel,
amely hatékonyan támogatja a fo-
gyókúrát a kezdeti szakaszától
anyagcserét fokozó, méregtelenítő
és keringést élénkítő hatása révén. 
A kezelés során az izmok eredésé-
nek és tapadásának megfelelően el-
helyezett elektródákon keresztül in-
gerárammal izom-összehúzódáso-
kat hozunk létre, mely hat az izmo-
kon túl a zsírszövetre és a bőrre is: az

izmok feszesebbé, tónusosabbá vál-
nak és fel tudjuk őket készíteni a ké-
sőbbi, természetes mozgás beveze-
tésére. Az izmok aktiválása révén fo-
kozódik a zsírszövet mobilizálása,
mely akár centikben mérhető körfo-
gatcsökkenést  is eredményezhet.
Izomstimulációs (Ultratone) kezelés
során a bőrünk feszesebbé, tónuso-
sabbá válik, és a cellulit tünetei is
mérséklődnek. 

Fontos a bőrfeszesítés is!
A súlycsökkenés kapcsán az egyik
legnagyobb gondot a bőr feszesség-
vesztése szokta jelenteni. A leg-
problémásabb területeken akár a fo-
gyás kezdetétől is bevezethetünk
olyan kezelést, mely vákuum, ra-
diofrekvenciás energia és pulzáló
mágneses mező kombinált hatását
alkalmazva újítja meg a kötőszövet
feszességet, rugalmasságot és tar-
tást adó rostjait – a kollagén és el-
asztikus rostokat. Hatásukra jelen-
tősen élénkül az adott terület vér- és
nyirokkeringése, helyreállnak az
anyagcsere-folyamatok, felszaba-
dulnak a lerakódott méreganyagok.
� A rádiofrekvenciás energia alkal-
mazásával felgyorsítható a zsírbon-
tás, mely centikben mérhető körfo-
gatcsökkenést eredményez, és rövi-
debb időn belül látványossá teszi a
diéta eredményét. A kezelés során
ugyanis a rádiofrekvenciás energia,
mely a vákuum révén 5-15 mm-es
mélységig tud lehatolni, valamint a
kontrollált hőbevitel hatására a zsír-
sejtek mérete, ezáltal a kezelt terület
körfogata jelentősen csökken.  Az el-
járás a körfogatcsökkentésen és a
bőrfeszesítésen túl a cellulit mér-
séklésére is kifejezetten alkalmas.

Nemcsak a test problémáinak or-
voslására alkalmas eljárás, de az
arcot is kezelhetjük vele, mely fris-
sebb, üdébb, fiatalosabb megjelenést
eredményez, és kifejezetten jó a
kontúrozó hatása.
� Kiegészítésként alkalmazhatunk
infravörös fényt is, melynek hatásá-
ra a bőr feszessé, fiatalossá, üdén ra-
gyogóvá válik és képes alkalmazkod-
ni a zsírszövet térfogatcsökkenésé-
hez. 

Teendők cellulit esetén
A narancsbőr enyhébb formáinál be-
vethetőek az otthoni praktikák is: ré-
gi trükk a hideg-meleg váltózuhany,
amely fokozza a vérkeringést és erő-
síti a kötőszövetet. Ezt a folyamatot
kiegészíthetjük a terület masszíro-
zásával dörzskesztyű vagy lufa-szi-
vacs segítségével. 
Jó hatása van a rendszeres szauná-
zásnak is, hisz élénkíti a keringést,
fokozza az anyagcserét és elősegíti a
méregtelenítést.
Alkalmazhatóak helyileg olyan kré-
mek, amelyek hatóanyagaik révén
elősegítik a salakanyagok kiürülését
keringést fokozó hatásukkal, vala-
mint segítik a zsírsejtek lebomlását.
Ezek a készítmények leggyakrabban
koffeint, l-karnitint, növényi enzi-
meket, illóolajokat, tengeri algát és
zöld teát tartalmaznak. Az illóolajok
közül a fahéj, a borókafenyő, a cit-
rom, a grapefruit, az édeskömény, a
rózsa és a boróka olaja a leggyakrab-
ban használt, de magas koncentrá-
ciójuk miatt mindig bázisolajba (olí-
vaolajba) cseppentve alkalmazzák
leginkább masszázs vagy testteker-
cselés során.

Helyi zsírbontó eljárások
Amennyiben a diéta során elértük
ideális testsúlyunkat, de a problé-
más területeken (általában hason,
csípőn, belső combon, tokán, háton)
maradt még lokalizált zsírtöbblet,
bevezethetjük a lokális zsírbontó
eljárásokat. Vannak olyan klinikai-
lag igazolt, non-invazív (műtétmen-
tes) alakformáló megoldások, ame-

Nőknél a testtömeg 25%-át teszi ki a zsírszövet, amely főleg az alsó testfélre
lokalizálódik. A zsírsejtjeik vertikálisan rendeződnek el, a bőralja és a kötőszövet
közötti határ pedig kevésbé ellenálló. (Ezzel szemben a férfiak testtömegének
15%-át teszi ki a zsírszövet, és ez elsősorban a felső testfélre lokalizálódik.)
Emellett a nők hormonális státuszuk miatt hajlamosabbak zsírraktárak
képzésére, valamint vízvisszatartásra, illetve a kötőszövetük genetikailag
lazább az urakénál.
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lyek biztonsággal és eredményesen
hatnak a zsírsejtekre, férfiak és nők
esetében egyaránt.
� Elérhetőek már olyan mikrozsela-
tinos oldatok, melyek fokozatosan
felszabaduló, biokompatibilis, felszí-
vódó, zsírbontó hatású dezoxichol-
savat tartalmaznak. Ez az epesavfaj-
ta természetesen is előfordul a szer-
vezetünkben. Zsírbontó hatásán túl
a bőr kötőszöveti rétegében létreho-
zott steril gyulladás révén bőrfesze-
sítő hatással is rendelkezik. Így a
zsírbontás során a zsírszövetben be-
következő térfogatváltozást jól tudja
követni a bőr is, nem válik esztétikai-
lag zavaróvá a meglazulása.
Alkalmazása: a felszíni és vezetéses
érzéstelenítést követően célzottan a
zsírszövetbe injektáljuk és egyenle-
tesen eloszlatjuk az epesavat, amely
lebontja a zsírsejtek falát, így a sej-
tekben lévő zsírsavak kiszabadul-
nak. Az ily módon megsérült zsírsej-
tek nem képesek regenerálódni és
felszívódnak: így az adott területen a
zsírsejtek számának csökkentésével
a zsírtároló kapacitást is mérsékel-
jük. A kiáramló zsír és a szövettör-
melék a vér- és nyirokkeringés révén
a májba jut, ahol a máj enzimrend-
szere segítségével alakul át, és két
hét alatt kiürül a szervezetből a ter-
mészetes anyagcsereutakon keresz-
tül. 
� A kavitációs zsírbontás alacsony
frekvenciájú, általában 40 KHz-es
ultrahangot alkalmaz, melynek ha-
tására mikroméretű vákuumbuboré-
kok jönnek létre a sejt közötti tér-
ben, így a zsírsejtek túlnyomás alá
kerülnek és roncsolódnak. Hatása
szelektív: roncsoló hatása a környe-
ző szöveteket nem érinti. A kezelést
heti gyakorisággal több alkalommal
kell megismételni. 
� Fókuszált  ultrahangos zsírbon-
tás segítségével a diétával és moz-
gással nem ledolgozható, lokali-
zált, hason, combon, derékon és
csípőn felhalmozódó zsírpárnák
hatékony kezelésére nyílik lehető-
ség. A módszerrel egyszerre egy
testtájék kezelése valósítható meg,

és csak a zsírszövetre fejtünk ki ha-
tást. A beavatkozás során az 1-1,5
cm mélyen elnyelődő, nagy energiá-
jú, fókuszált ultrahanghullám fel-
nyitja a zsírsejtek falát. A legideáli-
sabb eredmény elérése érdekében
egy adott testtájékon a kezelés há-
rom alkalommal történő ismétlését
javasoljuk kéthetes időközökkel. 
� Végezhetünk zsírbontást lézer
segítségével is, mely abszolút orvosi
kompetencia: a lézerfényt egy na-
gyon vékony sebészi kanülön át cél-
zottan a zsírszövetbe juttatjuk. A lé-
zer vezetőfénye a bőrön át szemmel
látható a beavatkozás során, ami
egyszerűbbé teszi az egyenletes ke-
zelést. A hőenergia hatására nem-
csak a zsírsejtek zsugorodnak, ha-
nem a kollagénrostok megújulása,
termelésük fokozódása is bekövet-
kezik, melynek révén a kezelt felület
egyenletes lesz a beavatkozást köve-
tően. 
� A zsírfagyasztás vagy cryolipoly-
sis módszer alapja, hogy a zsírsej-
tek jóval érzékenyebben reagálnak
a hűtési folyamatra más szövetek-
kel szemben. A vákuum szívó hatá-
sára a kezelendő terület zsírtöbblete
a kezelőfej üreges részébe kerül: az
így szeparált és izolált szövetben a
kezelés idejére lecsökken a vérát-
áramlás. Ez azt eredményezi, hogy a
hűtőhatás a zsírszövetben érvénye-
sül. Egy védőmembrán segítségével
a bőr és egyéb szövetek nem káro-
sodnak a kezelés során. A precíz hű-
tési folyamat a zsírsejtekben egy ter-
mészetes elhalási folyamatot indít
be, a zsírsejtek falában kristályoso-
dási folyamat kezdődik. Az eljárást
követően a kezelt terület vérellátása
fokozódik, amely lokalizált zsírol-
dást eredményez, és a zsír természe-
tes anyagcsereutak révén kiürül a
szervezetből. A zsírfagyasztás egy
nagyon pontosan kontrollált folya-
mat, amit a kezelőfejben található
hőmérséklet-érzékelők biztosítanak
a kezelés ideje alatt. Valamennyi ke-
zelés során, 0 fok alatt, egy speciális
membránt alkalmazunk, amely a fa-
gyási sérülések elkerülését szolgálja.

A CoolTech esetében –8 fokon zajlik
a kezelés, a vákuum mértékét az elő-
zetesen megállapított zsírszövettö-
möttség alapján határozzuk meg
200–240 mBar között, amely a páci-
ens számára nem jár kellemetlen ér-
zéssel. 
A kezelés kezdetén megmérjük a ke-
zelendő területen a zsírszövet vas-
tagságát, megállapítjuk a zsírszövet
tömöttségét, és amennyiben szüksé-
gesnek ítéljük meg, az eredményes-
ség és a páciens biztonsága érdeké-
ben szűkítőt használunk a kezelés
során. A kezelés előtt fényképet ké-
szítünk a kezelendő területről, majd
közvetlenül a kezelés után és a kont-
roll során is. Körfogatot is mérünk
minden alkalommal.
A kezelést követően a területet el-
masszírozzuk. A hidegterápiás zsír-
bontást követően, illetve a kezelések
között szükség esetén a nyirok-és
vérkeringés fokozására, a bőr fesze-
sítése, valamint a cellulit mérséklé-
se érdekében Venus Legacy eljárást
alkalmazunk.
A zsírfagyasztás eredményességét
befolyásolja a zsírszövet minősége
és vastagsága. A 20 mm-nél vasko-
sabb, laza zsírszövet a legideálisabb
a kezelés szempontjából. Egy alka-
lommal maximum három terület
kezelését tudjuk elvégezni. Egy terü-
let kezelése 70 percen keresztül zaj-
lik, amely a  páciens számára fájdal-
matlan, és a kezelést követően azon-
nal visszatérhet a mindennapi tevé-
kenységéhez. Területenként általá-
ban egy-három kezelésre van szük-
ség. A kezelést követően 15 nap múl-
va már látható az eredmény, de a tel-
jes hatás hat-nyolc héten belül vár-
ható. A kezelést orvosi felügyelet
mellett végezheti alakformálásban
jártas szakasszisztens.

Első lépés: konzultáció
A testkezelő eljárásokat a diéta ki-
egészítéseként alkalmazhatjuk ön-
állóan vagy akár kombinációban is,
egy személyre szabott kezelési terv
keretében. Gyakorlatunknak megfe-
lelően kezeléseinket mindig orvosi

Hallgasd meg Dr. Kriston Renáta előadását

a Tavaszi Beauty Szakmai Napon!

2018. 04. 23. Lurdy Ház 

www.beauty-forum.hu 
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konzultáció előzi meg, melynek ke-
retében a páciens megismeri a vá-
lasztott kezeléseket, annak hatás-
mechanizmusát, várható eredmé-
nyét, lehetséges mellékhatását, a
hatékonyságát befolyásoló tényező-
ket, és választ kap minden felmerülő
kérdésére. A konzultáció során de-
rül fény arra is, hogy a páciens ese-
tében nincs-e egészségügyi ellenja-
vallata a kezelésnek, illetve, hogy
teljesíti-e azokat a kritériumokat,
mellyel ideális alanya lesz a keze-
lésnek. A konzultáció során további
életmódbeli és táplálkozási tanács-
adás is történik. Amennyiben a kon-
zultáció során felmerül, hogy a súly-
felesleg valamilyen betegség követ-
kezményeként alakult ki, vagy gya-
nú támad, hogy az elhízás talaján
alakult ki valamilyen egészséget ve-
szélyeztető szövődmény, elindítjuk
a páciens kivizsgálását is.

Sokak számára jelent problémát a
súlycsökkenés során az arcot érin-
tő feszesség- és térfogatvesztés.
Megelőzésként már a diéta kezdeté-
től alkalmazhatjuk az arcon is az
Ultratone-kezelés és a Venus Legacy
kombinációját. Jelentős kötőszöveti
lazaság és kontúrvesztés esetén a
vékonyszálas kontúrterápiát alkal-
mazhatjuk, mely egyedülálló módon
adja vissza a fiatalos  arcra jellemző
kontúrozottságot a saját vonások
megőrzése mellett, és egyidőben a
bőr minőségét is jelentősen javítja,
tömörebbé, tónusosabbá, fiatalosan
ragyogóvá téve az arcot. Szükség sze-
rint a fogyás következtében az arcon
az elvesztett térfogatot hyaluronsa-
vas töltéssel pótolhatjuk, a vékony-
szálas kontúrkezelést követően.

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

EUNSUNG  
www.kozmetikaigep.hu

A LipoZero komplett alakformáló gép, amely a zsírbontás mellett
a bőr feszesítését és a lebontott zsírok, salakanyagok kiürülését
is elősegíti. A készülék öt kiváló, önmagában is népszerű
technológiát kombinál: radiófrekvencia, kavitáció, vákuum,
softlézer, LED. A technológiák erőssége állítható, akár ki is
kapcsolható a vendég szükségletének megfelelően.  Mindez most
részletre is az Öné lehet.

MARIA GALLAND   
www.kalcsu.hu

A gél textúrájú N°401 Anti-cellulit eszencia Coleus Forskohlii Callus
kivonattal csökkenti a zsírsejtek méretét, és megakadályozza
az újabb zsírsejtek kialakulását. Zöldalga kivonattal serkenti
a kollagén- és elasztinképződést, javítja a dermisz–epidermisz közti
átjárhatóságot, a hidratáló hatású cukor-citromsav segítségével
pedig javítja a bőr ellenálló képességét. Az eszencia hatására a bőr
simább és puhább lesz, a cellulit csökken.

HIGH CARE® COSMETICS
www.highcare.hu

POPO-TUNING az új, szabadalmazott alakformáló
eljárással, az „SPM Bottom” módszerrel. A kezelés
alapja a nyomás és a negatív nyomás (azaz
a vákuum). Az SPM Vacupress DIGITAL
készülékhez kifejlesztett POPO-KAPSZULA
ritmikusan előállított vákuumhullámokkal éri el
a hatást. Az új eljárás tökéletes feneket varázsol,
így a hőn áhított gömbölyű, vonzó fenék most sok
nő számára elérhetővé válik, műtét és szilikon
nélkül.

YAMUNA   
www.yamunaprofessional.hu

Intenzív, melegítő hatású, zsírbontó, keringést fokozó gél, mely
paprikakivonatot tartalmaz. Hatóanyaga a természetes
paprikakivonatban rejlő kapszaicin, élénkíti a vérkeringést, mely
fokozott bőranyagcserét idéz elő. Emellett biztosítja
a zsírraktárak mobilizálhatóságát, a salakanyagok véráramon
keresztül történő kiürítését a szervezetből. Használata után
puhává varázsolja a bőrt. PR
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Többfázisú
TESTFÁSLIZÁS

MELYIK ALAKFORMÁLÓ ELJÁRÁST VÁLASSZUK? Nagyon kevés olyan lehetőség van
az alakformáló szakemberek kezében, amelyre a vállalkozásuk minden életszakaszában,
megbízhatóan számíthatnak. Van egy olyan módszer, amely – megfelelő szakértelemmel
párosítva – biztosan hozza az eredményeket. Ez a természetes hatóanyagokkal dolgozó,

személyre szabottan alkalmazható testfáslizó eljárás.
szakember dolgát nehezíti,
hogy rengeteg gép, techno-
lógia és eljárás közül kell
kiválasztania a működő

megoldásokat. A beszerzések után
időt és energiát kell fordítania arra,
hogy az új eszköz vagy eljárás ta-
pasztalt szakértőjévé váljon. A  vá-
lasztás fontos a jövője szempontjá-
ból is, hiszen a divatmódszereknél
fennáll a veszély, hogy ezek letűné-
sével a beletett pénz mellett az ráfor-
dított idő, energia és a megszerzett
tudás is feleslegessé válhat.

Természetes hatóanyagok
Egy hosszú távon alkalmazható
testfáslizó eljárás választásakor
fontos odafigyelni arra, hogy a mód-
szer többcélú, azaz a bőr- és alak-
problémák széles körénél, sokirá-
nyúan felhasználható legyen. Egy
igényes testfáslizó metódustól elvár-
ható, hogy az alakformálás és méret-
csökkentés mellett nyújtson megol-
dást cellulit problémák esetén is, se-
gítse a salaktalanítást, valamint bőr-
és kötőszövet feszesítésére vagy
bőrszépítésre is alkalmas legyen. 
Az elérhető eredmények nagymér-
tékben az alkalmazott hatóanyagok-
tól függnek.
Minél szélesebb a felhasználható
hatóanyagok skálája, a kezelést vég-

A
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ző szakember annál inkább testre-
szabottá teheti a kezeléseket. Az
anyagok alkalmazásához szükséges
szakértelem különbözteti meg iga-
zán a kezdő és középhaladó szintű
testfáslizást a mesteri szinttől.
Az igényes testfáslizó hatóanyagok
olyan természetes összetevőket tar-
talmaznak, mint az alga, eukalip-
tusz, borsmenta, mentol, rozma-
ring vagy a levendula, jojoba, avo-
kádó, vadgesztenye. De hallhatunk
olyan speciális, különleges kompo-
nensekről is, mint a kaviár, jamgyö-

kér vagy a mélytengeri iszap. A test-
fáslizás sava-borsát az adja meg,
hogy a szakember a hatóanyagok tu-
datos alkalmazásával minden egyes
vendégének a legmegfelelőbb meg-
oldást nyújtja – akár több problémát
is egyszerre kezelve.

Személyre szabott kúrák 
A személyre szabáshoz lehetőséget
biztosít, hogy a testfáslizó eljáráso-
kat tíz-tizenkét kezelést tartalmazó
kúraként érdemes alkalmazni és
értékesíteni. A vendég sajátosságai

miatt előfordulhat, hogy az eredmé-
nyek lassabban jelentkeznek. Ilyen-
kor megvan a lehetőség növelni vagy
változtatni az aktív összetevők
mennyiségét és minőségét, maxi-
malizálva ezzel a kúra eredményes-
ségét. A diagnosztizálást követően
megállapított, maximálisan elérhe-
tő eredményeket fokozatosan, a kú-
ra legvégére éri el a képzett szakem-
ber a hatóanyagok megfelelő adago-
lásával. Így folyamatosan nő a ven-
dég elégedettsége és bizalma a
tíz-tizenkét kezelés során.
További finomítási lehetőséget je-
lent, ha a módszer többfázisú, hi-
szen ilyenkor az egyes fázisok kö-
zött lehetséges a bőr és a kötőszö-
vet aktuális állapotának megfelelő
korrekciók elvégzése.
► Testfáslizás kezdők számára –
Egy igényes testfáslizó eljárás opti-
mális indulási lehetőséget biztosít
az alakformálásban kezdő szakem-

Egy hosszú távon, széles indikációs kör
esetén használható testfáslizó eljárásnál
kulcsfontosságú az alkalmazható
hatóanyagok választéka.
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berek számára, hiszen a professzio-
nális alakformáló gépekhez képest
nagyon alacsony a bekerülési értéke,
továbbá önállóan alkalmazva, ön-
magában is kitűnő eredmények ér-
hetők el vele.

A kedvező árszínvonal miatt köny-
nyebben elcsábíthatók rá a vendé-
gek, és a kezdeti beruházás nagyon
rövid időn belül visszatérül.
Olyan kis lélekszámú településeken
is komolyabb kockázat nélkül beve-
zethető, ahol egy jelentősebb beru-
házás – a szűk célcsoport miatt – na-
gyon lassan térülne meg.
►Testfáslizás a tapasztaltabb szak-
embereknél – A testfáslizás minden
alakformáló gép ideális kiegészítője,
amelynek alkalmazásával további
centimétereket nyerhet a hozzáértő
szakember. Az alakformáló kezelé-
sek eredményessége nagymérték-
ben múlik azon, hogy a vendég si-
keresen megkap-e heti két-három
kezelést egy rövid, három-négy he-
tes időszak alatt. Azonban a minő-
ségi berendezéssel történő, kombi-
nált gépi kezelések heti egy vagy ma-
ximum két alkalommal vehetők
igénybe. 
Két gépi kezelés között hatékonyan
bevethető a testfáslizás.  Zsírbontó
kezelések esetén különösen fontos
legalább két, eltérő technológia vagy
eljárás alkalmazása a kitűzött célok
eléréséhez. Ebből az egyik minden-
képpen legyen a testfáslizás, a másik
pedig lehet egy – a vendég diagnosz-
tizálása után kiválasztott – gépi
technológia.
► Testfáslizás mesteri szinten –
Hosszú évek tapasztalatával és a to-
vábbképző tanfolyamok, mesterkur-
zusok elvégzésével elérhető a test-

fáslizás mesteri szintre fejlesztett is-
merete. Ez komoly szaktudást felté-
telez, amelynek segítségével tökéle-
tesen kiaknázható a sokrétű ható-
anyag-választék és a többfázisú ke-
zelések nyújtotta előny.  A szaktudás
növekedésével az eredmények egyre
jobbak lesznek, emiatt növekszik az
ajánlás útján érkező új vendégek
száma is.
Az újgenerációs alakformáló gépek
térhódítása ellenére sem csökken a
testfáslizó eljárások iránti kereslet.
Azok a vendégek, akiknél egyszer si-
kerrel alkalmazták, sokszor a követ-
kező tavasszal is bejelentkeznek egy
tíz-tizenkét alkalmas kúrára. Ennek
köszönhetően a módszer akár egy
évtizedig is a palettán tartható, hi-
szen mindig lesznek új vendégek, és
olyanok is, akik újra és újra kérik.

borsmenta rozmaring eukaliptusz

SZÉKELY LAJOS
A Center Kft.
terméktanácsadója,
alakformálási specialista,
kiemelt szakterülete
a testkezelő berendezések
és technológiák.
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A HÓNAP SZALONJA: MANDALA DAY SPA   

Az érintés művészete
A MANDALA DAY SPA-BAN MÁR A BELÉPÉSKOR ELKAP A ZEN ÁLLAPOT CSENDES, LELASSULT

ÉS RELAXÁLÓ ÉRZETE, ami még az öltözőben is jelen van.
Rögtön tudjuk, hogy itt nemcsak a kezelések, de a lenyűgöző, modern belsőépítészeti

megoldások terén is hamisítatlan luxusélményben lesz részünk.  

Luxus hidratáló arckezelés Egzotikus élmény pároknak kezeléscsomag

a hónap
szalonja

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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„World Luxury Spa
Award” díjnyertes Man-
dala Day Spa a testi erőt
és a lelki jólétet biztosító
kezelések, illetve a belső-

építészeti látványvilág eszményi
kombinációját alkották meg – mind-
ez a tökéletes kikapcsolódását szol-
gálja. A legkülönlegesebb testkeze-
lések és rituálék csodálatos képek-
kel illusztrált, holisztikus környe-
zetben biztosítják a mandala-
élmény legteljesebb megélését,
olyan különleges megoldásokkal öt-
vözve, mint a SPA hátfaláról induló
és a folyosók mentén végigfutó víze-
sés vagy a tibeti imafal. 

Közel harmincféle
testmasszázs
és testkezelés
A Mandala Day Spa minden igényt
kielégítő repertoárjában közel har-
mincféle, nyugati és keleti kultúrák
módszereit egyaránt felsorakoztató
testmasszázst, illetve testkezelést
találunk, a legegyszerűbb svéd-
masszázstól kezdve, egészen a kom-
binált masszázsrituálékig. A test-
masszázsok mellett s vendégek szá-
mos vizes testkezeléssel kényez-
tethetik testüket, a hammam-keze-
lésektől kezdve, a fürdő rituálékon
át, egészen a tápláló testtekercselé-
sekig és bőrfrissítő hámlasztásokig.
A csomagok és rituálék a kezelések
tökéletes kombinációjával a kényez-
tetés legvágyottabb formáit teszik
elérhetővé. 

Mandala-élményszobák
Az eltérő technikákat alkalmazó
masszázsokat hét, különböző han-

gulatban berendezett, az érzékek
minél tökéletesebb kényeztetésére
tervezett szobákban végezik.
A Svéd-, a Távol-Kelet-, illetve az
Ajurvéda szobát egy főre alakították
ki, míg a jakuzzit, illetve páros kádat
tartalmazó szobák két fő kényezte-
téséhez biztosítanak ideális feltéte-
leket. 
A kezelések előtt és után a vendé-
gek a kedvükre élvezhetik a varázs-
latos, gyertyafényben úszó teaház
funkcióit, és a teakülönlegességek
mellett a tökéletes kényelmet bizto-
sító pihenőágyakon fokozhatják a
relaxáció élményét. A pompás, tró-
pusi esőt imitáló jakuzzi szintén ki-
hagyhatatlan része a Mandalában
tett látogatásnak.
A Mandala Day Spa vendégei a pré-
mium SPA termékeket és kezelése-
ket felsorakoztató spanyol Germai-
ne de Capuccini márka által fémjel-
zett kezeléseken és rituálékon káp-
ráztathatják el érzékeiket a külön-
féle masszázsok, rituálék, test-
tekercselések és testradírok formá-
jában.

Az egészséges és gyönyörű
bőr szolgálatában
A Mandala Day Spa szépségszalon-
ja az egészséges és gyönyörű bőr
szolgálatában, mind a női, mind a
férfivendégek számára egyaránt
kínál arc- és testkezeléseket, mani-
kűrt, pedikűrt, valamint gyantá-
zást. 
A szépségszalon kezeléseihez a Ger-
maine de Cappucini luxus kozmeti-
kumokat és a natúr kozmetikai
LAMIA termékeket alkalmazzák. 

A ADATOK

KAPCSOLAT

A szalon
megnyitása:

2003

Terület:
428 m2

Készülékek:
mezoterápiás és

mikrodermabráziós
elektrokozmetikai

gépek

Helyiségek:
Tizennégy:

nyolc
masszázsszoba,
jakuzzi terem,

szaunatér,
kozmetikai szalon,

pedikűr- és
manikűrszalon,

orvosi-konzultációs
terem.

Szolgáltatások:
több mint 100-féle

szolgáltatás:
masszázs,

páros kezelések és 
day spa csomagok,
kozmetikai arc- és

testkezelések,
vizes kezelések,

Hammam,
finn- és infraszauna,

pedikűr, manikűr,
jakuzzi.

Mandala Day Spa
Budapest

1133 Budapest
Ipoly utca 8. 

Tel.: +36 1 491 0078
+36 70/772 2949

E-mail:
info@mandaladayyspa.hu

Honlap: 
www.mandaladayspa.hu

Nyitvatartás:
Hétfőtől vasárnapig:

10.00–22.00
Kezelés előtti vagy utáni pihenés a jacuzziban
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Márkakozmetikák
JELENTŐSÉGE

hagyományos oktatási ke-
retek között semmilyen
(vagy csak elenyésző) ügy-
viteli ismeretet kapunk. Ha

szerencsénk van, mögöttünk áll egy
segítő család. De sokakkal megtör-
tént már, hogy amikor belegondol,
végig veszi a feladatokat, a lehetsé-
ges akadályokat, talán már el is ve-
szíti a vállalkozó kedvét. Ilyen ese-
tekben egy márkaüzlet, franchise-
üzlet lehet a megoldás.
Az emberekben él egy téves kép, mi-
szerint egy hálózathoz való csatla-
kozás nagyobb befektetéssel jár,
mintha valaki egyedül vág bele az
üzlet megvalósításába. A valóság
azonban teljesen más – és ez nem-
csak a szépségszakmára értendő. Ál-
talánosságban elmondható, hogy
egy márkaüzlet megvalósítása, egy
franchise-üzlet kialakítása sokkal
biztonságosabb vállalkozási forma. 
Az üzleti tudás (know-how), a márka
ismertsége, valamint az ehhez kap-
csolódó erős támogatás (képzés, kö-
vetés, tanácsadás, marketing, kon-
cepció fejlesztése) a csatlakozó átve-
vők részére bizonyos védelmet
nyújt. Ez a védelem természetesen
csak viszonylagos, hiszen egy vállal-
kozás megkezdése nem egy kocká-
zat nélküli „kaland”. A csatlakozás,
illetve a franchise-üzlet kialakításá-
ról szóló döntés ahhoz hasonlatos,
mint amikor lakást vagy házat aka-
runk vásárolni. A döntés anyagi ol-

dalát nyilván nem kell részletezni,
hiszen több millió forintos befekte-
tésről van szó. Ha egy kozmetikus
úgy dönt, hogy csatlakozik egy ilyen
csapathoz, azt nyilvánvalóan nem
néhány hónapos időtartamra terve-
zi, mint ahogy lakást sem évente vá-
sárol az ember. 
Mi adja az alapvető motivációt egy
márkához, egy franchise-hálózat-
hoz való csatlakozáshoz?
A kozmetikus, a befektető, nemcsak
egy ismert márkanevet és egy egysé-
ges arculatot vesz át, hanem a már-
katulajdonos kidolgozott, sikeres üz-
leti modelljét, tapasztalatát, tudását,
valamint hírnevét is – ez valódi ga-
ranciát is jelent.
Az átadott, megkapott tudást, ha se-
gítséggel is, de jól kell tudni haszno-
sítani. Hiszen ezen múlik majd az
üzlet sikere. Vannak dolgok, melyre

a márka tulajdonosa, a franchise-
rendszergazda nem tud befolyással
lenni.  A kozmetikus az, aki közvet-
len kapcsolatban van a vendéggel,
aki minden reggel ott áll az üzlet-
ben és mosolyog. Bármi is legyen
az, amiért valaki a csatlakozást vá-
lasztja, semmi nem helyettesíti a
megvalósító kozmetikus lelkesedé-
sét, szaktudását.

Elégedettség – bizalom –
lojalitás – franchise
A szolgáltatási szektorban, ponto-
sabban a személyes szolgáltatások
területén, mint amilyen a kozmeti-
ka, a folyamatosan bővülő piac, az
erősödő verseny miatt egyre na-
gyobb hangsúly van a minőségen és
a vendégek elégedettségén. Az elé-
gedett vendégek lojalitást fognak

HÁNY EMBER ÁLMODIK ARRÓL, HOGY AZ ÉLETE FOLYAMÁN SAJÁT VÁLLALKOZÁSBA KEZD,
ÖNÁLLÓSODIK, A SAJÁT FŐNÖKÉVÉ VÁLIK? A kozmetikus szakma már az elején ezt a lehetőséget

kínálja. De vajon elegendő-e a bátorságunk, a vállalkozó szellemünk, a tudásunk és az információnk
ahhoz, hogy üzleti vállalkozásunk sikeres legyen? 

A

MIT VÁR EGY FRANCHISE-ÁTVEVŐ
A HÁLÓZATTÓL, AMELYNEK TAGJA:

–    profitot
–    sikeresen működő saját üzletet
–    az üzletüket jól működtető minőségi átvevőket a hálózatban
–    A márka tulajdonos-rendszergazda folyamatosan értékelje

erőfeszítéseiket
–    folyamatos képzéseket
–    folyamatos tanácsadást
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mutatni a márkával szemben, elé-
gedettségük kifejezi, hogy a kapott
szolgáltatás mennyire felel meg el-
várásaiknak. Napjaink kozmetikájá-
nak viszont már nemcsak az a célja,
hogy minél több elégedett vendég le-
gyen, hanem az is, hogy a vevő elége-
dettségén túl ügyfeleink el legyenek
ragadtatva mindazzal, amit az üzlet-
ben kapnak. Ez az elégedettség leg-
magasabb szintje. Folyamatos bizal-
mat kell építenünk. Vendégeinknek
hinniük, tudniuk, érezniük kell,
hogy a márkaüzlet, a kozmetikus,
rendelkezik a számára legjobb, leg-
megfelelőbb tárgyi tudással és szak-
értelemmel.
Amikor lojalitásról beszélünk,
nemcsak a vendég és kozmetikus
közti lojalitás fontosságát kell,
hogy hangsúlyozzunk, hanem a
kozmetikus lojalitását a márka, il-
letve a márka tulajdonosa (franchi-
se-rendszergazda) iránt.  
Az igazi lojalitás egy mélyen gyöke-
rező, bizalomra épülő hűség, elköte-

lezettség, mely az esetleges jövőbeni
negatív hatások, a konkurens cégek
marketing „támadása” ellenére is
megismétlődő vásárlást, másoknak
történő ajánlást eredményez.
Ha a kapcsolati oldalt nézzük, és ar-
ról gondolkodunk, hogy márkát vá-
lasszunk vagy egy márkát és ezzel
együtt egy franchise-csapatot, akkor
fontos tudnunk, hogy a franchise-
ban a felek között megkötött szerző-
désnek igen komoly jelentősége van.
A franchise-t sokszor hasonlítjuk a
házassághoz. Ez egy hosszú távra
szóló üzleti kapcsolat, amelyben
szerződésben határozzák meg az
„együttélés” feltételeit. A márka tu-
lajdonosa a franchise-átadó és a
franchise-átvevő kozmetikus a köl-
csönös sikerérdekeltség jegyében
dolgoznak, őszinte, folyamatos és
nyitott kommunikációt folytatnak.
Persze a franchise önmagában még
nem garancia a sikerre. A két szer-
ződő fél együttes akarata kell, hogy
legyen, hogy a lehető legkisebbre

csökkentsék az esetleges kudarc
kockázatát. A márka tulajdonosa, a
franchise-átadó nem csupán elad,
átad egy terméket vagy szolgálta-
tást, hanem jogot ad a márkanév
használatára, átadja a több éves ta-
pasztalatból származó tudását, a
know-how-t, a technikai, kereske-
delmi módszereket, egy átfogó üzleti
tudást, melynek birtokában elindul-
hatunk az üzleti életben. 

LAVOTHA ILDIKÓ
A High-Care Cosmetics Kft. ügyvezető
igazgatója. A High-Care Centerek vendégeiknek

testkozmetikai (cellulit) és
egészségkezeléseket kínálnak,
valamint termékeket az aktív
bőrápolásra és a táplálkozás
kiegészítésére –exkluzív
szolgáltatás keretében.
A Magyar Frachise Szövetség
Etikai Bizottságának elnöke.

FRANCHISE LOJALITÁS

A
kozmetikus

szakmai
tudása

Az üzlet,
a kozmetika

fizikai
megjelenése

A
termékek,

szolgáltatások
minősége

ELÉGEDETTSÉG

A
tájékoztatás

minősége

A
személyzet
viselkedése
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RENDEZVÉNYNAPTÁR
Rendezvény Időpont Info

BEAUTY DÜSSELDORF 2018. 03. 09–11. www.beauty.de

Cosmoprof Bologna        2018. 03. 15–19.  www.cosmoprof.com

Alakformáló Szakmai Nap         2018. 03. 20.      www.kozmetikusszakmainap.hu

Arckezelő Szakmai Nap            2018. 03. 21.      www.kozmetikusszakmainap.hu

BIOLA Konferencia            2018. 04. 14.        www.biola.hu

Ilcsi Kongresszus 2018. 04. 15. www.ilcsi.com

Sminktetováló Nyílt Nap 2018. 04. 16. www.baalbekstudio.hu

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

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

Szakma Sztár Fesztivál    2018. 04. 23–25. www.szakmasztar.hu

IV. Dr. med Christine Schrammek Szakmai Konferencia 2018. 05. 27–29. www.drschrammek.hu

OMC HairWorld 2018. 09. 09–10. www.omchairworld.com

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

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

ÚJDONSÁG 
1 TAVASZI/NYÁRI SMINKTREND   
Karaja Make Up • Idén tavasszal és nyáron folytatódik a
színek dominanciája. A romantikus és nőies trend-
színeket mind megtalálod a Karaja Make Up legújabb
Prodigy Kollekciójában. 
www.karaja.hu

2 HOSSZAN TARTÓ RÚZS
ÉS SZEMHÉJFESTÉK   

Makeup Atelier Paris • A krémes termékek
kategóriáján belül három különböző textúrát is
használnak már a sminkesek. Ezek egyike a Tint vagy
elterjedtebb nevén a Longlasting lipstick (RW),
egyaránt tökéletes szájra és szemre, könnyedén
satírozható, építhető.  Összetételét tekintve illékony
olajokkal és szilikonnal gazdagított – az olajok ápolnak
és megelőzik a „berepedezést”. A színek összhangba
hozhatóak a száj, a szem árnyalatával, és könnyedén
elszínezhetők a különböző szemhéjpúderekkel és se-
lyemporokkal. Tökéletes tapadást biztosít alapként is,
de önmagában, fedés nélkül is használható.
www.norajakabstore.hu

2

1





www.beauty-forum.hu   2018/368

LIFE & WORK  A HÓNAP KOZMETIKUSA

2013-ban lettem kozmetikus – jó
néhány kacskaringó után, sokáig
kerestem az utam. 
Lakberendezőnek tanultam, a
gyakorlaton asszisztensként dolgoz-
tam egy építési vállalkozásnál, előbb
digitális irodában eladóként, aztán a
fő profil a cégarculat, a névjegyek, a
szórólapok tervezése, kivitelezése
volt, közben okleveles svédmasszőr
lettem, majd rendezvényszervező
cégnél dolgoztam a rendezvények
lebonyolításában, vendéglátósként –
egy szóval sok mindent kipróbáltam.
Utólag visszatekintve azt kell mon-
danom, hogy nem teltek el hiába
ezek az évek. Nem találtam a
helyem, de egyre közelebb kerültem
ahhoz, hogy tudjam, hogy mit is
szeretnék pontosan, és egy költözés,
munkaváltás után rájöttem, hogy
most vagy soha, kozmetikus leszek.
Szerencsére ekkor volt módom és
időm is tanulni, úgyhogy belevág-
tam. Mindig is szerettem em-
berekkel foglalkozni, és vonzott a
krémek, a kozmetikumok világa.

A kozmetikán belül melyek a fő szol-
gáltatásaid? 
Alapvetően az elektrokozmetikai
vonalat tartom hozzám közelálló-

nak, ezért ezt próbálom fejleszteni.
Ez nem könnyű. A választék óriási, de
nehéz az üres marketingígéretek

közül kihámozni a valódi értéket. De
azt gondolom, végül jól választottam.

Az elektrokozmetikán belül melyik
a kedvenc kezeléstípusod?
A rádiófrekvenciás kezelés – nekem
is és a vendégeimnek is. Gyorsan ad
látványos eredményt. Másik ked-
vencem a bőrdiagnosztizáló géppel
végzett bőrdiagnózis.

Kit tartasz a példaképednek?
Mesteremnek és példaképemnek
Tóth Katalint mondanám, aki is-
meretlenül is segített nekem a vá-
lasztott márkámmal a felkészülés-
ben a vizsgámra, mivel az iskolában
„levették a kezüket” rólam, mert
nem az általuk preferált kozmetikai
terméket választottam. Ez ma már
inkább viccesnek tűnik, de akkor
nem volt az. 

Hogy érzed, eddig mit adott a szak-
ma?
A honlapunkon az első mondat
megválaszolja a kérdésed: „Válassz
olyan munkát, amit szeretsz csinál-
ni, és soha az életben nem kell dol-
goznod.” A munkámat nem tekin-
tem munkának, mert imádom
csinálni. Szeretek bejárni dolgozni.

A HÓNAP KOZMETIKUSA: SZABÓ KATA – Új sorozatunkban egy-egy
hazai szakember mindennapjaiba, munkájába, terveibe és álmaiba

pillanthatunk bele e hasábokon.

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

Bemutatjuk a hónap
kozmetikusát

SZABÓ KATA
Csillagjegye:
halak

Kedvenc zenéje:
Bruno Mars

Kedvenc könyve:
jelenleg a mesekönyvek

Kedvenc filmje:
Ha eljön Joe Black

,,Csak a legjobbnak
érdemes lenni”
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Sok vendégemmel ápolok baráti
kapcsolatot. Kell ennél több?

Mi alapján választottál/választasz
márkát?
Szerintem csak a legjobbnak érde-
mes lenni, ezért a szalonunkban
csak felső kategóriás termék
használata elképzelhető. Régi kap-
csolat köt a Jean d’Arcel márkához. A
termékeikkel elégedett vagyok, és a
vendégeim visszajelzése is pozitív.
Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a
fejlődés útja a folyamatos kísér-
letezés és bizonyos termékek bi-
zonyos speciális esetekben lehetnek
jobbak, mint a preferált termék-
családon belüliek. Nálunk nincsenek
olyan divatos kezelések, amelyekben
hinni kell, hogy használnak, mert

semmiféle tudományos magya-
rázat nincs rá, hogy miért.
A gépeknél legfontosabb a folyama-
tos terhelés melletti megbízható,
hatásos működés. Ezt csak a legjob-
bak tudják. 

A családi élet összeegyeztetése
a munkáddal mennyire megy?  
Még csak most nyitottam meg a sza-
lonom, ezért igencsak nehézkesen... 

Kire, mire vagy büszke különösebben?
A kislányomra, a férjemre, aki maxi-
málisan támogat, és a szalonomra,
ami az én kis kincsesládikám.

Hogyan jellemeznéd magad röviden?
Segítőkész, érzelmes – amolyan
tipikus halak…

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Erre csak egy válasz lehetséges: az
egészség, az nem pótolható.

Üzleti, szakmai filozófiád? 
Csak a legjobbnak érdemes lenni.
Mindig van és lesz javítanivaló, min-
dennap lehet egy kis lépést tenni.
A magyar kultúrában a vendég
mindig is különösen fontos személy
volt, akinek járt a házigazdától a
maximális figyelem és törődés.
Szeretném, ha a vendégeim amel-
lett, hogy a lehető legjobb szolgál-
tatást kapják, érezzék, hogy nálunk
ők a legfontosabbak!

mg
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Aki kérdez:

DR. ÓDOR ERVINNÉ ZSUZSA,
protokollszakértő

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

Aki válaszol:

BUCSUHÁZY PIROSKA,
divattervező és stílustanácsadó

KÜLSŐ-BELSŐ 
SZÍNHARMÓNIA

A KÉRDÉS: 
A ruhatervező és stílustanácsadó hogyan és miben tud segíteni abban, hogy
reális „énkép” alakuljon ki bennünk, s hogy magabiztosak lehessünk?

Fontos, hogy ismerjük magunkat,
az alkatunkat, hiszen csak így talál-
hatjuk meg a hozzánk leginkább har-
monizáló ruhafazonokat, textileket,
sminkeket és kiegészítőket. Vélemé-
nyem szerint az alkatunk a lelkünk
kivetülése fizikai szinten, ezért fon-
tos ismernünk a testarányainkat,
mert a megfelelő szabásvonal kivá-
lasztásával javíthatunk, harmoni-
kussá tehetjük a megjelenésünket.
De nem csak a szabásvonalak fonto-
sak, a színekkel ugyanúgy javítha-
tunk az arányainkon: például az
előnytelen részeinket visszafogot-
tabb színnel tehetjük szinte látha-
tatlanná, az előnyös vonalainkat pe-
dig élénk világos vagy fényes részle-
tekkel emelhetjük ki. A színeknek,
amelyeket viselünk, harmóniában

kell lenni a saját színeinkkel (bőr-,
haj-, szemszín). 

Tavasz típus
Például, akinek szép, világos, meleg
tónusú a bőre, kék a szeme és szőke
a haja (tavasz típus), annak a világos,
meleg színek harmonizálják a meg-
jelenését. Így bátran választhat a
lágy fehér, krémfehér, a mustársár-
ga, napsárga, aranybarna és a barac-
kos rózsaszín árnyalataiból. A ta-
vasz típusnak a világos melegzöld,
a khaki árnyalatai és a türkizek áll-
nak jól, míg a hideg színek közül ér-
demes a tengerészkéket és a grafit-
szürkét választani – előbbi kiváló
egy üzleti megjelenésre, az utóbbi
pedig remekül társítható meleg szí-
nekkel. Az egészet fel lehet dobni

arany, korall és türkiz ékszerekkel.
Kerülnünk kell a túl erős sminket,
helyette inkább a „kevesebb néha
több” elvet érdemes alkalmaznia:
egy aranybarna vagy vajszínű szem-
héjpúderrel és egy lazac vagy barack
színű rúzzsal nem lehet melléfogni.

Nyár típus
Amennyiben a bőr ugyan világos, de
hideg tónusú, a szem inkább szürkés
(szürkéskék, szürkészöld vagy zöld),
az nyár típus. Bár külsőleg hasonlít a
tavaszhoz, a különbség, hogy a szí-
nei hideg és középárnyalatúak, mi-
vel ezek a visszafogott árnyalatok
nem nyomják el a viselőjük saját szí-
neit, hanem harmonizálnak velük.
Így a nyár típus bátran viselhet
szürkésfehéret, törtfehéret, a szür-
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ke és a kék árnyalatait, tengerész-
kéket, a türkizkéket és a királyké-
ket. A meleg színek közül a halvány-
rózsaszínt, a púderrózsaszínt lehet
választani, de a pirosak közül inkább
fukszia vagy hideg piros a jó válasz-
tás. A barna árnyalatai is legyenek
hidegek, mint a kakaóbarna vagy a
mályvás árnyalatok. A 2018-as év
egyik trendszíne a lila, és annak vi-
lágos árnyalatai szintén fantaszti-
kusan állnak a nyár típusnak. Ék-
szerei az ezüst, a fehérarany, smink-
ben pedig érdemes a gyönygyház-
fénnyel, illetve mályva és lágy
fukszia színekkel játszani.

Ősz típus
Az ősz típus bőre meleg tónusú (le-
het világos és sötétebb árnyalatú is),
a haj lehet szőkétől egészen a sötét-
barnáig. A szem barna, ami egyéb-
ként nagyon meghatározza ezt a tí-
pust. Amennyiben ősz típus, úgy a
meleg, élénk színek lesznek jók, va-
gyis azok, amelyek ősszel a termé-
szetben megtalálhatók. A legideáli-
sabb színek a vajasfehér, vajszín, sár-
ga, napsárga, a zöld árnyalatai a vilá-
gostól a mélyig. A khaki minden

árnyalata, a barnák, a lazac, a korall,
a barack vagy akár a piros és a bordó.
Hivatali színei a tengerészkék, sötét-
kék, sötétszürke, esetleg türkiz. Na-
gyon sötét haj esetén a feketét is bát-
ran viselheti. Ékszerben az arany egy
jó választás, de hétköznapi viselet-
ként natúr (csont, fa) kiegészítők
ajánlottak. A sminkben is a meleg ár-
nyalatok: a zöld, az aranybarna vagy
bézs szemhéjpúder, rúzsban az
élénkpiros a jó választás.

Tél típus
Ha bőrünk tónusa olíva árnyalatú
(akár világos, akár sötét), vagyis hi-
deg tónusú, a haj sötétbarna, fekete,
esetleg ősz, a szemszíne kék, zöld
vagy mogyoróbarna, akkor tél típus-
ról beszélünk. A télnek a hideg szí-
nek és a kontrasztos megjelenés
lesz előnyös, tehát a nagyon világos,
a nagyon sötét és az erősen élénk ár-
nyalatok állnak jól, mint a fekete-fe-
hér, sötétkék-jegesszürke. További
színei az élénk türkiz, pink, fukszia,
kékes-piros és a citromsárga. Ezeket
az élénk színeket bátran lehet teljes
öltözékben vagy csak kiegészítőként
viselni. Ékszere – akárcsak a nyár tí-

pus esetében – az ezüst és a fehér-
arany, amit megbolondíthat élénk
színű kövekkel vagy gyémánttal.
Smink tekintetében szerencsés, hi-
szen a természet adta színeit, kont-
rasztjait csak felerősíteni szükséges,
például a szem kontúrozásával és
egy élénk rúzzsal.
Ha valaki nem biztos abban, hogy
neki milyen színek állnak jól, akkor
javaslom, hogy forduljon szakem-
berhez, stylisthoz, divattervezőhöz
vagy kozmetikushoz, aki segít a he-
lyes választásban.

Kinek adod tovább a stafétabotot?
Kitől, mit kérdeznél?
Takács Bernadett terapeuta,
coach, stylisttól kérdezem: 
Mi határozza meg a belső
nőképünket, ez hogyan
fejleszthető, és milyen
összefüggésben van a külső
megjelenéssel, hogyan
befolyásolja a stílusunkat?
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BÁTRAN
kísérletezhetsz!
A HOSSZÚ TÉLI HÓNAPOK UTÁN VALÓDI FELÜDÜLÉST JELENTENEK A LEGÚJABB TAVASZI

SMINKTRENDEK, amelyek a borús napok és sötét árnyalatok után végre egy kis színt
és életet csempésznek mindennapjainkba. 

STYLE & FASHION

smét sokszínűek az idei irányza-
tok, így bárki könnyedén megta-
lálhatja és elsajátíthatja a legin-
kább kedvéhez és egyéniségéhez

passzoló trendeket. Folytatódik a
színek dominanciája, köztük is nél-
külözhetetlennek bizonyul majd a
rózsaszín és annak különféle szín-
árnyalatai. Ez a romantikus és rend-
kívül nőies szín megjelenhet az or-
cákon, fényesen csillogó pasztell ár-
nyalatként a szemeken, vagy fukszi-
ába, korallba, barackba, pinkbe,
illetve narancsba hajló árnyalatok-
ban az ajkakon. 
Ha igazán trendik akarunk lenni,
ezeket az életteli színeket ajkun-
kon matt árnyalatokban használ-
juk – a szájfények szerelmeseinek
sem kell aggódnia: az eper színű fé-
nyesen csillogó vörös szájfestés
szintén nagy sláger lesz idén. A
kontúrvonalakat szépen dolgozzuk
el, minél természetesebb, annál
jobb. 

Vibráló türkiz és
metálos árnyalatok
A szemhéjtus idén is nagy ked-
vencnek számít. Némi változás
azonban történt, a cicaszem akkor

lesz igazán trendi, ha a tusvonal vas-
tag, és a széleknél akár el is mosód-
hat, vagy akár gömbölyded formát is
felvehet. A tusvonalak festésekor a
különböző extrémebb formáknak
is helye lesz, sőt olyan színekkel,
mint a vibráló türkiz, valamint a kék
és lila színárnyalataival is bátran kí-
sérletezhetsz, sőt még a holografi-
kus szemfestést is bevethetjük.
A metálos árnyalatok mellett a meg-
felelően alkalmazott üdítő zöld, a
sárga és a letaszíthatatlan kék mind
élénkíthetik a tekintetünket. Fest-
hetjük vele a szemhéjunkat is mélyí-
tésre vagy különleges tusvonalként
alkalmazva, de a visszafogottabb
sminkek kedvelői mindössze az alsó
szemhéjvonalban meghúzott kék
ceruzával is nagyszerű hatást érhet-
nek el. 
A glitterekről és strasszokról is mu-
száj néhány szót szólnunk. Egy-egy
különleges esemény alkalmával eze-
ket is nyugodtan vessük be. A belső
szemzugba fehér ceruza helyett
használhatunk csillogósat, egy nude
sminket pedig a szem köré ragasz-
tott kövekkel is feldobhatunk. Az
aranyszín pedig a következő hóna-
pokban a szemeken, a szájon, de
még highlighter-ként is hódítani fog.

A szép és áttetsző bőr hatásának el-
éréséhez játszunk a fényekkel az ar-
con! Fontos, hogy a highlight-ereket
megfelelő mennyiségben és a meg-
felelő helyeken alkalmazzuk.
Végül, de nem utolsósorban lássuk
mi várható a szemöldök és szem-
pilla terén! Míg a rendkívül vastag és
hangsúlyos szemöldök kezd egyre
természetesebb formát ölteni és az
ápolt megjelenésen van a hangsúly,
addig az előrejelzések szerint a
szempillák annál inkább a figyelem
középpontjába kerülnek, sőt idén a
vastagon spirálozott, szinte már ra-
gacsos pillák is divatosak lesznek.

I

FODOR PIROSKA
Kozmetikusmester, a Karaja
Make Up Magyarország
szakmai igazgatója
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Szereted, ha kisminkelnek, vagy in-
kább te készíted el magadnak?
Mádai Vivien: Szeretem profi kézben
tudni magam, de az elmúlt években
hála Istennek sikerült egy-két trük-
köt ellesnem a profi sminkes kollé-
gáimtól.

Milyen szerepet tölt be a smink az éle-
tedben? 
A magánéletemben nagyon ritkán smin-
kelem magam, hisz a munkámból ki-
folyólag szebbnél szebb sminkekben
lehetek a nap folyamán. Ha azonban
mégis nekifogok, szeretem a pro-
fesszionális termékeket, mint példá-
ul azt a márkát, amivel Fodor Piroska
most kisminkelt, de szívesen kísér-
letezem új dolgokkal is.

Mennyiben más ez a kétféle smink? 
Ha dolgozom, akkor általában erős
sminkben vagyok, a képernyőn ez el-
engedhetetlen. A magánéletemben
szeretem a naturális dolgokat és a
visszafogottságot.

Milyen egy jó smink a véleményed sze-
rint?
Karakteres, de mégis illeszkedik az
archoz és a viselője személyiségé-
hez. Én a natúr sminkben hiszek.

Mik a kedvenc színeid?
Minden, ami pasztell.

Mennyiben követed a trendeket?
Folyamatosan nézegetem a magazi-
nokat, közel áll hozzám a divat vilá-
ga. Szerintem ez amolyan női beteg-
ség, de jól van ez így. 

Rábízod magad a sminkesre?
Maximálisan szabad kezet adok a
sminkesnek. Ez egy szakma, én pe-
dig megbízom az ő hozzáértésében.

Mindig műsorvezető szerettél volna
lenni?
Sok más szakmáról is álmodoztam,
de ez a top háromban mindig benne
volt. Örülök, hogy végül így alakult.

A kisfiad nyilván sok időt igényel – ne-
hezen vagy könnyen tudod összeegyez-
tetni a magánéletedet a munkával?
Igen, hisz a kisfiam még csak három
és féléves. Szerencsére szuper segítsé-
gem van a férjem és a nagymamák sze-
mélyében. A reggeli forgatások dél-
előtt befejeződnek, így a délután
már csak a mienk.

Mi a legfontosabb az életedben?
A családom.

Szakmai hitvallásod?
Lelkiismeretesnek és alázatosnak tar-
tom magam, hálás vagyok, hogy lehető-
ségem van azt csinálni, amit szeretek.
Ezek nélkül nem menne.               mg

„Én a natúr
sminkben hiszek”
,,SZERETEM A NATURÁLIS DOLGOKAT  ÉS A VISSZAFOGOTTSÁGOT” – hangsúlyozta Mádai Vivien,
a Mokka műsorvezetője, akit többek között a sminkelési szokásairól és ennek kapcsán kicsit
a mindennapjairól is faggattunk, annak apropóján, hogy Fodor Piroska, a Karaja Make Up vezető
sminkmestere, Vivien segítségével mutatja be az aktuális trend színeit olvasóinknak. 
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STYLE & FASHION PILLAKÖRKÉP 1 SZUPERGYORS, EXTRA TARTÓS
SZEMPILLARAGASZTÓ   

Lash & Lashes • A márka legújabb fejlesztése, a Lash
& Lashes Super Srar szempillaragasztó rövid idő alatt
nagyon sikeres lett a magyar szempilla-stylistok
körében is. A ragasztó egy másodperces kötési ideje
kifejezetten optimális a duplázó- és volume-szettek
elkészítéséhez. A vendégek is imádják, mert a tartóssá-
ga akár 5-6 hét is lehet, jól bírja az időjárás viszontagsá-
gait a téli mínuszoktól kezdve a nyári vizes
strandélményekig. 
www.lashanlashes.hu

2 STIMULÁLD AKTÍVAN
A SZEMPILLÁID NÖVEKEDÉSÉT!   

Long Lashes Forever • Próbáld ki, hogy megtapasztal-
hasd, milyen a természetes, hosszan tartó, elbűvölő,
csábító és elkápráztató pillák hatása! A Long Lashes
Forever használatától a szempilláid hosszabbak,
erősebbek, sűrűbbek, vastagabbak, rugalmasak és
ragyogóak lesznek. Fő hatóanyaga a bimatoprost
kozmetológiai vegyület, amelyet orvosok fejlesztettek ki
a szem védelmére, a látáskárosodás megelőzésére.
Mellékhatásaként jelentkezett a szempillák növe-
kedése, melyre felfigyeltek. Az ezt követő termékfe-
jlesztési kutatások során bebizonyosodott, hogy a bi-
matoprost látványosan növeli a szempillák számát és
hosszúságát.
www.longlashesforever.hu

3 VILÁGELSŐ HIPOALLERGÉN
RAGASZTÓ   

Xtreme Lashes • A márka jelenleg az egyetlen orvosi
minősítésű, ISO tanúsítvánnyal rendelkező hipoal-
lergén szempillaragasztók forgalmazója. A továbbfej-
lesztett formula erős, hosszan tartó és rugalmas kötést
hoz létre, valamint kiemelkedően gyors megszilár-
dulást eredményez. Így az applikáció után a vendég
szinte rögtön (3 órás száradási idő!) sminkelhet, úszhat,
sportolhat. Az „irritáció minimalizáló hatásának”
köszönhetően jóval kevesebb a lehetőség az allergia
kialakulására, hisz az Xtreme Lashes ragasztói nem
tartalmaznak sem latexet, sem pedig formaldehydet.
www.xtremelashes.hu/webshop 

4 LÉGY MAGABIZTOS
A HOZZÁD ILLŐ PILLÁVAL!     

LashGabriel • A márka termékpalettája többfajta ívvel,
hosszúsággal és vastagsággal biztosítja számodra,
hogy vendéged tekintetét a neki legmegfelelőbb pillával
varázsolhasd el. A Premium Mink, azaz a szintetikus
nercpillák választékából egyaránt válogathatnak a min-
dennapi és az elegáns megjelenést kedvelők, a legújabb
divatot követők vagy éppen az extrémitást kedvelők is.
A gazdag kínálatból az egyik legkeresettebb szempillaív
a ma még páratlan O-ív.
www.lashgabriel.hu

5 INTENZÍV HATÉKONYSÁG    
Mystic Lashes • Szuperkoncentrátumok a szempilla
növekedését gyorsító, igazoltan hatékony prostaglan-
dine analóg izopropil-kloprosztén, káros összetevőktől
mentes hatóanyag-formulával. Sensitive és normál vál-
tozatban egyaránt kapható.
www.age-attraction.hu, www.kwik.hu
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Szálankénti SZEMPILLA-HOSSZABBÍTÁS

a „D”-k világában
A „D-K” FORRADALMA – A szálankénti szempilla-hosszabbítás Magyarországon közel tízéves

múltra tekint vissza. Az évek során minden tekintetben sokat alakult és fejlődött. A láthatatlanul
természetestől a látványos „pihésig”. És még nincs vége, a forradalom továbbra is zajlik…

műszempillák és a ragasz-
tó minősége változott az
alapanyagok közül a legin-
kább, lehetővé téve, hogy

további technikákat fejlesszenek ki,
és egyre dúsabb, tartósabb és válto-
zatosabb szempillaszetteket készít-
hessenek a szempilla-stylistok.

A szempilla-hosszabbítás
hőskora
A szálankénti szempilla-hosszab-
bítás először 3D szempilla néven
terjedt el. Korábban a szakemberek a
tincses, illetve a soros műszempillá-
kat használták – mindkét típusnál
látható volt a műszempilla viselése.
A hölgyek szerettek volna a sajátjuk-
nál íveltebb, dúsabb és hosszabb pil-
lákat, viszont sokaknak nem tetszett
ezeknek a „műszempilla” jellege. Ők
kezdték el először viselni a 3D szem-
pillákat. A 3D (D=dimenzió) a pilla
térbeliségét jelezte. A tincses és a
soros szempillákkal ellentétben a
3D műszempilla szálak illesztése
szinte láthatatlan volt. Ugyanúgy
egyenként egy-egy szál saját pillára
illesztették a műszempilla szálakat,
mint mostanság, viszont a szempil-
la-hosszabbítás hatása a maihoz
nem hasonlított. Nem lehetett olyan
dús szetteket applikálni, mint most,
éppen ezért a dúsító technikák meg-
jelenéséig a szempilla-hosszabbítás
során vastag és hosszú műszempil-
lákat használtak. Ezek mérete és

A
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vastagsága sokszorosa volt a saját
pillaszálakénak, tartós viselésük el-
nehezítette a természetes pillákat,
melyek a túlzott súly miatt intenzí-
vebben hullottak. A saját pillák rege-
nerálódása érdekében a vendégek-
nek a műszempillák viselésében
időnként egy-egy hónap szünetet
kellett tartaniuk, míg helyreállt a ter-
mészetes pillák egészsége.

4D műszempilla
A 3D műszempillák továbbfejlesz-
tett, csökkentett súlyú változata 2-3
évvel a 3D pillák után jelent meg.
A műszempilla anyaga a szál belse-
jében lyukacsos szerkezetű volt, így
könnyebben és tartósabban tapadt a
természetes pillaszálak felületére.
Mivel a 4D szempilla súlya kisebb
volt a 3D pilláénál, viselése egészsé-
gesebb volt. 

A volume-pillák
megjelenése 
A szempilla-hosszabbítás átalakulá-
sa a volume-pillák megjelenésével
kezdődött. Ezt a technikát Oroszor-
szágban fejlesztették ki, 2013-ban,

ezért szokták Russian Volume-ként
is emlegetni. A volume kifejezésen
a volumenizálást, dúsítást értjük.
Annak érdekében, hogy könnyebben
beazonosíthatóak legyenek a techni-
kák, megváltozott a szempillatípu-
sok elnevezése. Ezek azok a bizonyos
„D”-k, amelyek a mai napig kavaro-
dást okoznak. A volume-technika
megjelenése óta a D-k száma mu-
tatja meg, hogy egy szál saját pillá-
ra hány szál műszempilla kerül –
ezért a régebbi technikák is új nevet,
azaz kategóriát kaptak.
A volume-technika az aktuális tren-
dekre is nagy hatással volt. Kimen-
tek a divatból a vastag, hosszú, ritká-
sabb műszempillák, divatossá és
esztétikussá váltak a minél véko-
nyabb szálakból készült, pihésebb
hatású szempillaszettek.

Mai pillatechnikák 
� 1D Classic szempilla-hosszabbí-
tás (a korábbi 3D és 4D szempilla-
hosszabbítás) – Ennél a technikánál
egy saját pillára egy szál műszempil-
lát illesztünk. Az aktuális trend sze-
rint a műszempilla max. 2 mm-rel
lehet hosszabb, és éppen hogy csak

vastagabb a saját pillánál. A cél a mi-
nél természetesebb, finomabb, spi-
rálozott hatás elérése, kicsit íveltebb
és hosszabb műszempillákkal.
� 2D szempillahosszabbítás (koráb-
bi duplázott technika) – Külön-külön
illesztünk fel egy szál saját pillára
két szál közepes vastagságú mű-
szempillát úgy, hogy a saját szálon
azokból Y-t formázunk. Ezzel a dup-
lájára növelhető a saját pillasor dús-
sága, így az 1D-nél hangsúlyosabb
hatás érhető el vele.
� 3-6D Russian Volume/Volume
Lashes – A „D-k”  számától függően
3-4-5-6 szál illeszthető egy saját pil-
laszálra. A technikák közül a 3-4D,
amely Soft Volume vagy Light Volu-
me néven is ismert. A volume-tech-
nika sajátossága, hogy nagyon vé-
kony, ezáltal könnyű szálakból ké-
szül, melyek kevésbé terhelik a saját
pillákat. Ezeket a vékony szálakat a
szempilla-stylist speciális mozdu-
lattal formázza meg úgy, hogy azok
pillatincset (fan) alkossanak. Ilyen-
kor a műszempillák vége legyező-
szerűen szétterül, míg a szálak töve
egyben marad. 
� 7-15D Megavolume technika –
A 6D-nél dúsabb szempillaszetteket
megavolume pilláknak nevezzük.
Teljesen fekete hatású, nagyon
hangsúlyos pillasort eredményez-
nek. A többi volume-pillához képest
még vékonyabb műszempilla szá-
lakkal készülnek, védve a saját pillák
egészségét. 

MÁTÉ ÁGNES
kozmetikus, szempilla-stylist
mester, oktató (Lash&Lashes).
Kilenc éve foglalkozik
szempilla-hosszabbítással.
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AZ ELEGANCIA MINDIG
SUTTOG, SOSEM KIABÁL

A SZÁLANKÉNTI SZEMPILLA-ÉPÍTÉS LEGNEHEZEBB ÉS VITATOTTABB FORMÁJA A VOLUME
LASHES –  Észveszejtően feltűnő, extradús, sok esetben a jó ízlés határát mélyen súroló technika.

Egészen extrém: ilyet kitalálni csak az oroszok képesek. Olyan, akár az „orosz rulett”.
Őrült és veszélyes, a legrizikósabb szerencsejáték.

Bold Volume (4-5D)
– Urbanek Noémi (Xtreme
Lashes Stylist) munkája 
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Volume Lashes a legújabb
módi. Azonban azt is tud-
juk, hogy a divat nemcsak
a hétköznapokra készül,

hanem művészet, önkifejezési for-
ma is. Fejet is hajtunk a nagy divat-
márkák előtt, amikor valami lenyű-
gözőt alkotnak a kifutókra, még ak-
kor is, ha azt nyilván nem tudjuk el-
képzelni, hogy az adott szettben/
sminkben szaladjunk le a kisboltba.
Az orosz „trendcárok és -cárnők”,
ugyanakkor most mintha egy kicsit
túllőttek volna a célon: túlzó, meg-
hökkentően sűrű, akár 10-12 szál
egyszeri applikálása egy természe-
tes pillára. Az arcot szinte már elta-
karó, fatálisan feltűnő és iszonyúan
drága technika. Miféle divathóbort
ez?! Lehet egyáltalán ízléses a Volu-
me Lashes?

Az elegáns sosem harsány
Persze, hogy IGEN! Csak tartsuk a di-
vatszakma legnagyobb aranysza-
bályához magunkat, miszerint a
kevesebb, néha több! Plusz ne feled-
jük azt az okosságot sem, hogy a fel-
tűnés nem azonos az eleganciával,
és ami drága, az nem minden eset-
ben jó is. Oroszországban kissé elfe-
ledték, hogy az egyszerűségben, a
vonalak és a formák puritánságában
lakozik a valódi szépség.
Nem elég követni a divatot, érteni is
kell, érezni kell nüánszait, és azt,
hogy mennyire illik a kor pillanat-
nyi „ötlete” az egyéniségünkhöz,
az alkatunkhoz és az életkorunk-
hoz – illetve a vendégéhez. Érte-
nünk kell azt, hogy az elegancia min-
dig „suttog”, sosem harsány és nem
kiabál, el kell fogadnunk azt, hogy a
valódi értéket a finomság, az össz-
hang adja.
A klasszikus (1D), valamint a duplá-
zott (2D) szempilla-hosszabbítás ép-
pen azáltal vált nélkülözhetetlenné,
mert formaviláguk, eredetük és a
hozzájuk kapcsolódó üzenet állandó
– és nem korszakonként változó – ér-
téket közvetítenek. Mindig jelen

vannak, mert jelenlétük természe-
tes. Az egyszerűség egyben a belső
értékek, a magabiztosság és a meglé-
vő önkép üzenete is, hiszen meghök-
kentésre, feltűnésre csak azoknak
van szüksége, akiknek a stílusa nem
emlékezetes és erős.

Feltűnő és tüzes
Soft Volume
Mindez persze nem jelenti azt, hogy
ne viseljünk új ötleteket, változatos,
a megszokottól eltérő formákat és
frame-ket.   Ezekre igenis szükség
van, de nem mindig, nem erőltetet-
ten és nem minden áron. Itt van pél-
dául a „Soft Volume” (3-4D) technika.
Olyan, akár egy piros rúzs. Feltűnő,
tüzes. A megfelelő módú öltözködés-
sel kifinomult és még véletlenül sem
közönséges.

A változatosság gyönyörködtet – ezt
az ókor óta tudjuk és gyakoroljuk, de
a változatosság lényege is a kifino-
multság, az értékállóság, a valódiság.
A jó stílus a klasszikus elemeket ve-
gyíti a divat ötleteivel, ezáltal egy új
és más képet hoz létre évről évre, így
lesz egyúttal változó és örök. Nem az
emlékezetességre, a nélkülözhetet-
lenségre, a valós minőségre kell töre-
kedni!

A

Soft Volume (2-3D) – Gyürü Rebeka (Xtreme Lashey Stylist) munkája 

HORVAT KRISZTINA
Xtreme Lashes Magyarország,
ügyvezető igazgató,
nemzetközi tréner
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DOSSZIÉ: Kozmetikai lifting
Milyen arc-, szem- és testkezelések javasolhatóak vendégeink
megereszkedőben lévő vonásainak és idomainak megemelésére?
Utánajárunk.  

Következő számunk megjelenése: 

2018. ÁPRILIS 10.
A 2018/5-ös szám vezető témái: 
– A hidratálás jegyében 
– Kamaszok a kozmetikában
– Szeborreás bőr 
– Fókuszban a szem 
– PMU – gépi és kézi eszközök

XXVII. évfolyam, 2018/3, ISSN 1219-6290
A BEAUTY FORUM HUNGARY
és a BEAUTY FORUM szakkiállítás és vásár
hivatalos orgánuma
Tulajdonos és Kiadó:
Health and Beauty Business Media Kft.
A Health and Beauty Holding Europe tagcége
Cégvezetés: 
Balla Ágnes
ügyvezető igazgató, lapigazgató-főszerkesztő
agnes.balla@health-and-beauty.hu
Jürgen Volpp ügyvezető igazgató
Értékesítés:
Key Account Manager
Bajzáth Melinda
Tel.: 06 20 5826 992
melinda.bajzath@health-and-beauty.hu
Szerkesztőség: 
PP Center Irodaház,
1033 Budapest, Szentendrei út 95.
Pf.: 1537 Bp. 453/20.
Tel.: +36-1-457-0067 
info@health-and-beauty.hu

Főszerkesztő:
Marton Gabriella (mg)
Tel.: +36-1-355-4681
gabriella.marton@health-and-beauty.hu
A magazin szerkesztésében közreműködtek:
Balla Ágnes, Lisal Krisztina, Kovács Valéria 
Szaklektor:
Kertész Adrienn

Szerkesztőbizottság:
Báthory Katalin, Dr. Gyovai Viola,
Fördős András, Gáspár Ágnes,
Gallai Zsuzsa, Horvat Krisztina,
Kalcsu Kati, Lavotha Ildikó, Máthé Judit,
Móró Gabriella, Tóth Katalin
Rendezvény:
Lisal Krisztina
kiállításvezető, nemzetközi kapcsolatok
Tel.: +36-30 574-4745
krisztina.lisal@health-and-beauty.hu
Terjesztés:
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető az ország
bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél,
www.posta.hu WEBSHOP-ban
(https://eshop.posta.hu/storefront/);
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen;
telefonon a 06 1/767 8262 számon;
levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.
Külföldre és külföldön előfizethető a Magyar
Posta Zrt.-nél: www.posta.hu WEBSHOP-ban
(https://eshop.posta.hu/storefront/);
1900 Budapest; 06 1/767 8262;
hirlapelofizetes@posta.hu
Grafikai tervezés és nyomdai előkészítés:
Tipográfia: Kuhári András, Kuhi Bt.
E-mail: kuhia@t-online.hu
Nyomás:
MILLENNIUM CSOPORT
H-1113 Budapest, Bartók Béla út 152/H.
Tel.: 788-1063 | Fax: 788-1064
www.millenniumcsoport.hu

Külföldi képviseletek: 
Health and Beauty Germany GmbH
Karl-Friedrich-Straße 14-18

76133 Karlsruhe, Deutschland

Tel.: +49-721-165-0

info@health-and-beauty.com

www.health-and-beauty.com

Health and Beauty Marketing Ges.m.b.H
Weissenwolffstraße 1

4020 Linz, Österreich

Tel.:  +43-732-777762

Fax:  +43-732-777764

info@health-and-beauty.com

www.beauty-austria.at

Health and Beauty Marketing Spain, S.L.U.
Provenza, 111–113, entresuelo 2a

08029 Barcelona, Spanien

Tel. +34 93 3238028, Fax +34 91 933238244

info@esthetic.es, www.health-and-beauty.es

Health and Beauty Media Sp.z.o.o.
Królowej Marysieńki 9/10 Street,

02-954 Warschau, Polen

Tel.: +48-22-85879-55

Fax: +48-22-85879-53

malgorzata.szulc@health-and-beauty.com.pl

www.health-and-beauty.com.pl

Health and Beauty Marketing Swiss GmbH
Zinggentorstraße 1a

6004 Luzern, Schweiz

Tel.: +41-41-4170770

Fax: +41-41-4170771

bernd.schuster@health-and-beauty.com

www.health-and-beauty.ch

Interteks International Trade Exhibitions Inc.
Mim Kemal Öke cad. No:10

34367 Nisantasi/Istanbul, Türkei

Tel. +90 212 225 09 20, Fax +90 212 225 09 33

nazim@interteks.com, www.interteks.com

Beauty Greece Tsirimokou O.E.
Ergaton Typou 2 & Vouliagmenis Av. 415

163 46 Ilioupoli, Athen, Griechenland

Tel. +30 210 9010016, Fax +30 210 9016663

info@beautygreece.gr, www.beautygreece.gr

Body & Beauty Productions b.v.
Kerkenbos 12–16c, 6546 Nijmegen

Niederlande, Tel. +31 522458230

Fax +31 522458231, www.tan-biz.nl

A Kiadó írásbeli engedélye nélkül

a lapot utánnyomni, sokszorosítani

még részleteiben is tilos!

A lapban megjelenő cikkek tartalma 

nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség 

véleményét. A magazinban megjelenő 

hirdetések tartalmáért felelősséget

nem  vállalunk. Kéziratokat és fotókat

nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

A szerkesztőség fenntartja a hirdetésen 

kívüli anyagok megszerkesztésének jogát.

Antioxidánsok
a bőrápolásban 

Dehidratált
bőr kezelése
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