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VEZÉRCIKK

Sokat hallani arról, hogy megváltoztak az ún. alap bőrtípusok, és ma már nem
ugyanolyan bőrproblémával jelentkeznek a vendégek, mint például húsz éve.
Ami nem is csoda, hiszen ma már alapvetően másképp élünk (a táplálkozástól
kezdve, a felgyorsult életvitelen át, egészen a környezetszennyezésig), ami termé-
szetesen kihat a bőrünkre is. Emellett a kozmetika válaszai is (némely területen
egészen radikálisan) megváltoztak egy-egy bőrprobléma kapcsán.
Báthory Katalin és Juhász Klára minderről hiánypótló könyvükben, a Bőrtípusok a
kozmetikai gyakorlatban, illetve Bőrtípusok új megközelítésben cikksorozatukban
foglalják össze a tapasztalható változásokat és a kezelési lehetőségeket. E lapszá-
munkban a dehidratált bőrt veszik górcső alá.
Figyelem, erről a témáról nemcsak meghallgathatod Kati és Klári előadását a Tava-
szi Beauty Szakmai Napon április 23-án, a Lurdy Házban, hanem megveheted az
említett könyvet is. Gyere el, tedd fel kérdéseidet előadóinknak!

Expressz szemápolás
Nemcsak a bőre, hanem az életritmusa is megváltozott a vendégeinknek. Hódíta-
nak a gyors és hatékony kezelések, hiszen a szakmának alkalmazkodnia kellett
ehhez az igényhez. Varga Máté egy olyan szemápolást mutat be az 50-52. oldalon,
amelyben a gyorsaság és a hatékonyság mellett a lazítás is szerepet kap.

Ártatlan, romantikus és érzéki
A klasszikus mellett ezek a stílusok határozzák meg az idei menyasszonyi smink-
trendet. Lapozz a 72-75. oldalra, és meríts ihletet Kádár Andrea munkáiból! 

Érdekelnek a megváltozott bőrtípusok? Ne feledd el időben megvenni a belépődet
a Tavaszi Beauty Szakmai Napra, mert a férőhelyek száma korlátozott!

Várunk április 23-án, a Lurdy Házban!

Új bőrtípusok?

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

STELLA TREND 2018 – workshop
STELLA Zrt. • 2018. február 3-án került megrendezésre a STELLA TREND 2018
Nemzetközi fodrász-kozmetikus bemutató és workshop. A Catherine Arley
dekorkozmetikumok varázslatos színvilágát, a tavasz csillogó fényeit a hazai
sminkes szakma nagyjai: Balázs Marianna, Csirik Erzsi, Hulinay Gabriella, Tajti
Mónika jelenítették meg a modelljeiken. Bagóné Horváth Katalin, a STELLA
diplomás kozmetikai oktatás vezetője a gyakorlatban mutatta be a problémás
bőrök kezelését, a nyak, a dekoltázs és a mell bőrének ápolását.
A bőr öregedésének késleltetésére anti-aging eljárásokat, mezoterápiás
kezelőgépet és a legújabb fényterápiás kisgépeket mutatta be.
www.stellazrt.hu

BEAUTY FORUM KOLOZSVÁR
Beauty Forum Cluj •
Hatodik alkalommal
rendezték meg Románia
második legnagyobb
szépségipari rendezvényét,
a Beauty Forum Cluj
szakkiállítást, melyen több
száz márka képviseltette
magát, mutatta be
újdonságait. A kétnapos
vásáron a szakmai
bemutatók és előadások
mellett a Make-up Román
Kupa sminkverseny
gondoskodott
az izgalmakról.
Felső képünkön a verseny
első három helyezettje
a modelljeikkel. 

EuroSkills hazai
nemzeti döntő
2018. február 25-én került megrendezésre
a hazai nemzeti döntő a ZSZC Keszthelyi
Asbóth Sándor Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
intézményben. A versenyzőknek egész
napos, feszített verseny programot kellett
végrehajtaniuk, melyben szerepelt
szőrtelenítés, arc- és testkezelés,
kézápolás, fantáziasmink. Az éles verseny
során a győztes Papp Viktória Dóra lett,
aki képviselheti hazánkat a 2018.
szeptemberében megrendezésre kerülő
EuroSkills európai versenyen.
Sok sikert kívánunk! 

XVI. SZABOLCS KUPA
A XVI. Szabolcs Kupa nemzetközi fodrász, kozmetikus, műkörömépítő- és díszítő versenynek a Váci
Mihály Kulturális Központ adott otthont, melynek fő szervezője idén is a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Kereskedelmi és Iparkamara volt. A résztvevők 17 versenyszámban mérhették össze
tudásukat, tanuló és felnőtt kategóriákban. Az idei év újdonságaként a műkörömdíszítő- és
műkörömépítő verseny gél lakk versenyszámmal egészült ki. 
A kozmetikusversenyek 1-3. helyezettjei: 
• Kozmetikus tanuló nappali kikészítés, hordható smink: Kaba Ráhel Zsófia (1. helyezett), Szikora
Evelin (2. helyezett), Gáti Kitti (3. helyezett).
• Kozmetikus felnőtt alkalmi kikészítés „Párizsi lány”: Tóth Viktória (1. helyezett), Faragó Edina
(2. helyezett), Juhász Katalin (3. helyezett).
• Kozmetikus tanuló alkalmi kikészítés „Párizsi lány”: Rádai-Vargyasi Anikó (1. helyezett), Kovács
Krisztián (2. helyezett), Siller Vivien (3. helyezett).
• Kozmetikus felnőtt fantázia smink – „Rainbow”: Bukva Larisa (1. helyezett), Faragó Edina
(2. helyezett), Molnár Anita (3. helyezett).

Make-up Román Kupa





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.!

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, a 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, kozmetikumfejlesztő 

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 Forradalom az akne kezelésében lágylézer terápiával
Tábori Erika, kozmetikusmester, diplomás szakoktató, aromaterapeuta (Vanilla Day Spa)

13.45 A legújabb anti-aging hatóanyagok – Tóthné Hajdu 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

MEGOLDÁS A CELLULIT ÉS AZ ELHÍZÁS ELLEN? A vendégek legnagyobb része az arckezelések
miatt keresi fel a kozmetikusát, pedig egy kozmetikai beavatkozással a test bőrének esztétikai

problémái is kezelhetőek, ezáltal is javítva a páciens közérzetét. Az alábbiakban bemutatunk egy
gyors, ámde hatékony, újfajta testkezelési lehetőséget az új Vagheggi Sinecell segítségével.  

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

ÚJGENERÁCIÓS
STRESSZ-TESTKEZELÉS

evés hangsúlyt fektetünk
erre a kozmetikában, annak
ellenére, hogy a vendég na-
ponta a tükörbe nézve nem-
csak az arcát, de a testét is

figyeli, és sokan szeretnék a bőrüket
feszesebbnek, karcsúbbnak látni,
narancsbőr nélkül. Segítsünk a ven-
dégnek ebben is, kínáljunk rá megol-
dást a kozmetikai szalonunkban!

Romboló stresszfaktor
Gyakran a diéták és a hosszú kozme-
tikai kúrák is sikertelennek bizo-
nyulnak, mert a napjainkban sokat
emlegetett stresszfaktor ezt is befo-
lyásolja. Tudományos kutatások bi-
zonyították, hogy a felgyorsult élet-
ritmus, a stressz a fogyásra is nega-
tívan hat, és elősegíti a cellulit ki-
alakulását – a szervezet ilyen
életmód mellett sajnos ugyanis haj-

lamos riadót fújni, és ennek hatásá-
ra tartalékolni és negatívan befolyá-
solni a szervezet hormonális műkö-
dését is.  

Praktikus és gyors
megoldások
A vendégek bőrápolási és vásárlási
szokásai is nagyon megváltoztak,
szintén a felgyorsult életvitel miatt.

Ma a legnagyobb kincs az idő. Ezért
olyan kezeléseket és olyan otthoni
bőrápolást kell kínálnunk, amelyek
praktikusak, gyorsan végezhetőek és
illeszkednek a vendég életviteléhez.
A Vagheggi az új termékcsaládját a
Sinecell-t, a legfrissebb tudomá-
nyos felfedezésekre alapozva alkot-
ta meg a fent említett problémák
kezelésére.

K

Ma a legnagyobb kincs az idő. Ezért olyan
kezeléseket és olyan otthoni bőrápolást kell
kínálnunk, amelyek praktikusak, gyorsan
végezhetőek és illeszkednek a vendég
életviteléhez.
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BEAUTY & CARE HÓNAPKOZMETIKA

Olyan hatóanyagokkal segít a fo-
gyásban és a cellulitkezelésben, ami
kikerüli a stresszfaktort, és támogat-
ja a szervezetet a felgyorsult és
stresszes életvitel ellenében is a fo-
gyásban és a cellulit csökkentésé-
ben. 

Segít a Polysiphonia brodiei 
A termékcsalád egyik innovatív ha-
tóanyaga, a Polysiphonia brodiei ne-
vű vörös alga képes erre. A fokozott
és stresszes életvitel során a test túl-
zott mennyiségű hormont termel
(többek között kortizolt) és fehérjé-
ket (mint például az LDAP, ami gátol-
ja a szervezet zsírbontó képességét),
ugyanakkor csökkenti a HLS enzim
működését, ami elengedhetetlen
a zsírégetéshez. A Polysiphonia
brodiei vörös alga a vörösmosza-
tok családjából, segít az LDAP

molekulák blokkolásában, aminek
eredményeképpen fokozza a zsíré-
getést, felfokozott életvitel esetén
is. Ennek köszönhetően nagyon jó
eredményeket érhetünk el az alak-
formálásban.

Harmonizáló
probiotikumok
A Sinecell termékcsalád hatóanya-
gai között találunk még úgynevezett
probiotikumokat. A tisztított probio-
tikumok forradalmi megközelítést
tesznek lehetővé a bőr mikrobiom-
jának a táplálására. A mikrobák ve-
lünk együtt élő, nyüzsgő közösségét
nevezzük mikrobiomnak, ami a bőr
számára nélkülözhetetlen tápanya-
gokat biztosít, aktiválja a bőr meg-
újulását és a méreganyagok távozá-
sát, amelyek elsősorban a problémás

területeken vannak nagy számban
jelen. Hozzájárulnak a bőr egyensú-
lyának helyreállításához, megújulá-
sához, és megvédik azt a stressztől
és a külső környezeti hatásoktól. 

Újgenerációs testkezelések
A Sinecell-termékekkel végzett koz-
metikai kezelés a speciális ható-
anyagok miatt teljesen új testkezelé-
si megközelítést tesz lehetővé, foko-
zott hatékonysággal.
A Sinecell kozmetikai kezelések
könnyen végezhetőek, gépi kezelé-
sekkel is összeköthetőek, lokális
ápolásra is alkalmasak, ráadásul idő
tekintetében is gyorsak, és nem
szükséges hozzájuk a zuhanykabin
használata. Hétféle kezelési proto-
koll állítható össze, a vendég igényei
szerint. Kiváló lehetőséget nyújt az
alkalmazásuk a kozmetikai szolgál-
tatások bővítésére.
A Sinecell otthoni ápolást biztosító
termékek könnyen illeszkednek
még az időhiánnyal küzdő vendégek
mindennapos bőrápolási rutinjához
is.

PAPP MÓNIKA
Kozmetikus, közgazdász.
A Vagheggi Magyarország
szakmai és kereskedelmi
vezetője.
www.vagheggi.hu 

CELLULIT-RADÍR
ÉS ALAKFORMÁLÓ TESTMASZK
Sleeping body maszk cellulitra és alakformáláshoz:
krémes testmaszk, amit nem kell leöblíteni, otthoni
bőrápolásra javasolt, minden este lefekvés előtt
ajánlott bekenni a kritikus bőrterületeket, alvás közben
fejti ki a hatását.

Cellulit-radír: tengeri sót, licsit és
értékes növényi vajat és olajat

tartalmazó, tápláló hatású
testradír.
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MOST FIZESSEN
ELŐ EGY ÉVRE

a Beauty Forumra, és megajándékozzuk  egy megújult High Care® Styler Creme Neo-val.  

FIZESSEN ELŐ MOST!
Megrendelés telefonon:  06 1/457 0066/17-es mellék
E-mailen: elofizetes@health-and-beauty.hu
Interneten: www.beauty-forum.hu/arak-es-akciok

A Styler-krém speciális gyógynövény kivonatokból álló összetevői által kiválóan fokozza az egész testen
a nyirokáramlást. Csökkenti a narancsbőr kellemetlen tüneteit, erősíti a kötőszövetet, jó hatással van
a hajszálerekre és a visszérproblémákra. Gyulladást csökkentő, nyugtató hatását élvezhetjük napozás után is.
A fiatal, aknés bőr hidratálására is kitűnő termék. Kismamák számára is javasolt a használata, a terhesség
előrehaladtával megakadályozza a striák kialakulását. Az új Styler-krém fiatalos, lágy virágillatú, könnyű
állagának köszönhetően gyorsan felszívódik.

Kód By2018-4
Az ajánlat 2018. április 16-tól május 15-ig érvényes**

* Az ajándékcsomagot a High Care® Cosmetics Kft. postázza az akció lezárását követően. Reklamáció esetén hívja a +36 46/555 215 telefonszámot!
** A jelzett időpontig beérkezett előfizetési díj esetén.

High Care®  ajándékcsomag 10 400 Ft értékben*
Az ajándékcsomag tartalma:  Styler Creme Neo (100 ml)  
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A SZÁRAZ BŐR MEGKÖZELÍTÉSE ALAPVETŐEN NEM EGYSZERŰ DOLOG – Ha egyszerűen
szeretnénk megfogalmazni, tulajdonképpen minden alap bőrtípus lehet „száraz”. Miért?

Mit is takar tulajdonképpen a száraz bőr fogalma? 

endégeink sokszor panasz-
kodnak arra, hogy száraz-
nak érzik a bőrüket. A bőr
anatómiai szerkezete lé-

nyegét tekintve minden emberben
egyforma, rassztól és nemtől függet-
lenül. Az olyan külső adottságok
azonban, mint a bőr színe, fénye, ta-
pintása minden ember esetében
más és más lehet. 
Vannak, akiknek a bőrében olyany-
nyira fokozott a faggyútermelődés,
hogy bőrük szinte állandóan fénylik,
zsíros tapintású, mégis száraznak
érzik időnként. 

Mások kénytelenek a napot azonnal
krémezéssel kezdeni, mert elvisel-
hetetlen a bőr „húzódása”, szélsősé-
ges esetben a bőrük elhalt szarusejt-
jei röhögve távoznak a bőrfelszínről,
hámlás formájában. 
A száraz bőr meghatározására több
elméletet is felállíthatunk. Figye-
lem! Az alábbi elméletek csupán ta-
pasztalataink alapján születtek, így
nem kőbe vésettek!

A száraz bőr típusai
1. Klasszikus száraz bőr (nagyon
száraz, érzékeny bőr) – Általában ez

a bőrtípus a zsírhiányos (alipikus)
felszíni vízhiányos bőrtípus. 
2. Száraz bőr (száraz, de nem feltét-
len érzékeny bőr) – Ezen a bőrtípu-
son a mélyrétegi vízhiányos (dehid-
ratált) bőrtípust értjük. 
3. „Néha” száraz bőr (száraz, de
mégis „zsíros” bőr) – Ezen a bőrtípu-
son a korpás szeborreás, felszíni víz-
hiányos bőrtípust értjük. 
Amiben megegyezhetünk, hogy
mindegy milyen oldalról közelítjük
meg a kérdést, a VÍZ, mint éltető elem,
minden bőrtípusnak szükséges. Ez
alól talán csak a már pingvinként

V

DEHIDRATÁLT BŐR
BŐRTÍPUSOK ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN 

2. RÉSZ
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közlekedő, 3. trimeszterben lévő vá-
randós vendégünk a kivétel, ha hiper-
hidratált bőrt eredményezett a kisma-
masága. Ám neki már kisebb gondja is
nagyobb annál, minthogy a bőrre hi-
perhidratáltságával törődjön…

Miért víz? 
Ha a sarki talponálló hűséges vendé-
geinek szeretnénk elmondani a víz-
fogyasztás fontosságát, valószínűleg
elszörnyedve merednének ránk,
hisz szerintük a víz méreg. A viccet
félretéve, a víz az emberi homeosz-
tázis egyik alapvető koncepciójá-
nak, a folyadékháztartásnak az
alapvegyülete. A folyadékháztartá-
sunk egyensúlyi állapotának fenn-
tartásához elengedhetetlenül szük-
séges. Ez azt jelenti, hogy a szervezet
által veszített folyadék mennyiségé-
nek meg kell egyeznie a szervezet ál-
tal felvett folyadék mennyiségével.
Mivel az emberi test tömegének
több mint a fele víz, felnőtt férfiak-
nál 60%, nőknél – a nagyobb testzsír-
százalék miatt – 50%, míg a csecse-
mőknél 70%. Ennek 34%-a sejten kí-
vüli, 66%-a sejten belüli víz. A sejten
kívüli víztér egy része az érpályán
belül, másik része az érpályán kívül
helyezkedik el. A felnőtt ember sejt-
jei mindösszesen kb. 28 liter folya-
dékot tartalmaznak. Az említett té-
nyek beláthatóvá teszik, hogy a sarki
vendéglátóipari egység törzsközön-
ségének minden tiltakozása ellené-
re a víz az egyik alapvető lételem, s
míg az ember élelmiszer nélkül 4-6
hetet bír ki, víz nélkül csak néhány
napot. A folyadékháztartás egyensú-
lyának fenntartásához szükséges víz
mennyisége egyénenként változó, és
a testmozgás, a szervezet működé-
se, a környezeti feltételek (hőmér-
séklet, páratartalom) függvénye. 

Mennyi víz?
A megfelelő folyadékbevitel, a folya-
dékháztartás egyensúlyának fenn-
tartása nagyon fontos számos fizio-
lógiás folyamat normális működésé-
hez, ehhez viszont az embernek
rendszeres folyadékbevitelre van

szüksége a szervezet működése
közben (izzadás, légzés, vizelés) el-
vesztett folyadék pótlására. A nap
közben elfogyasztott élelmiszerek-
kel mintegy 0,5–1 liter víz jut be a
szervezetbe, míg a fehérje, zsír és
szénhidrát-metabolizmus során to-
vábbi 0,25–0,4 liter keletkezik. Ezek
alapján a napi ajánlott folyadékbevi-
tel férfiaknak kb. 2–3 liter, nőknek
napi 1–2 liter.

Mi szabályozza?
Hogyan hasznosul?
A test minden részének, így a bőrnek
is folyamatos vízfelvételre van szük-
sége, mivel folyamatosan vizet ve-
szít el. A szervezet vízháztartását,
tehát a folyadék felvételét és leadá-
sát a neuroendokrin rendszer sza-
bályozza. A napi vízforgalom felnőt-
tek esetében a teljes vízkészletükre
vonatkoztatva 6%, csecsemőknél ez
20%. A vizet aztán mi jól felhasznál-
juk, pl. a nyál, az epe, a hasnyál és
egyéb más emésztőenzimek terme-
lődéséhez, az emésztéshez, a felszí-

vódáshoz, a tápanyagszállításhoz, a
testszövetek felépítéséhez és rege-
nerációjához, a testhőmérséklet fo-
lyamatos fenntartásához, valamint
az anyagcsere során keletkezett
bomlástermékek kiválasztásához és
a szervezetből való kiürítéséhez. 

Mit jelent a hidratáció?
Az oldatokban az oldódó részecskék
– molekulák, ionok – oldószer-mole-
kulákat kötnek meg maguk körül,
azaz szolvatálódnak (a vizes rend-
szerekben ezt a folyamatot hidratá-
ciónak nevezik). Ha híg az oldat, ak-
kor az oldott részecskék körül szaba-
don kialakul a szolvátréteg és marad
szabad oldószer-molekula, amely
nem tartozik a szolvátburokhoz.
A szolvatált részecskék – amelyek-
nek a mérete többszöröse mind az
oldószer, mind pedig a nem szolva-
tált részecskék méretének – a diffú-
ziós mozgás közben együtt mozog-
nak a szolvátburokkal, egy mozgó
egységet képeznek. A hidratáció a
szolvatáció egy speciális esete, az a
folyamat, amelyben a szabad ionok-
ból vagy molekulákból hidrátburok-
kal körülvett ionok, illetve moleku-
lák jönnek létre. A hidratáció során a
hidratálódó részecske köré vízmole-
kulákból álló burok épül. Fontos sze-
repe van az oldódásban, a sejtéletta-
ni folyamatokban, a plazmakolloi-
dok és a sejtmagvak duzzadásában.
A hidratáció stabilizálja az oldatot,
ugyanis megakadályozza, hogy az
oldott anyag részecskéi újból össze-
kapcsolódjanak. 

Mit jelent a hidratáció
a bőrünk esetében?
A kérdésre kérdéssel válaszolunk,
annak érdekében, hogy elindítsuk a
közös gondolkodást. A bőr mely réte-
gének hidratációjára gondolunk? Bi-
zony, a kérdés teljesen jogos. 
Vízhiány esetén két rétegben meg-
jelenő vízhiányra gondolunk:
 A felszíni vízhiány a szaruréteg
csökkent víztartalmát jelenti, ami a
szaruréteget alkotó keratin dehidra-

A felszíni vízhiány
legtöbbször
szeborreás vagy
alipikus bőrtípus
mellé társul,
a mélyrétegi
vízhiány pedig
bizonyos kor után
már minden bőrön
megjelenik az alap
bőrtípussal együtt,
vagy területenként
esetleg önállóan.
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táltságát eredményezi, de kiterjed-
het a hám többi rétegére is, melyek
szintén kevesebb vizet tartalmaznak
a normálisnál.
A mélyrétegi vízhiány, ahogy a ne-
vében is benne van, a mélyebben
fekvő bőrrétegek dehidratációját je-
lenti. Elsősorban az irha és a bőralja
dehidratációjára gondolunk, amikor
mélyrétegi vízhiányról beszélünk.
Az irhát felépítő laza rostos kötőszö-
vet sejtes és sejt közötti állománya
kevesebb vizet tartalmaz a normális-
nál. Elsősorban a vízmegkötést biz-
tosító anyagok, a glükóz-aminogli-
kánok hiányoznak, ami maga után
vonja a rostok dehidratációját, hisz
nincs elegendő mennyiségű víz,
amit megköthetnének.
Álljunk meg egy szóra! Nem, nem
kell megijedni, nem nyelvtani elem-
zés következik. Ám néhány fogalom
tisztázása véleményünk szerint itt
szükséges.
Sokszor sajnos tévesen használjuk
az alábbi kifejezéseket, ezért nem
árt tisztázni, „ki kicsoda”:
Turgor: a sejtek és a rostok egymásra
gyakorolt nyomása, hidratációjuk
következtében. Amikor hidratáció-
ról beszélünk, erre gondolunk. Saj-
nos sokszor összekeverik az izomtó-
nussal és a rugalmassággal, pedig e
két fogalomnak kevés köze van a víz-
hez. Nem jelenthetjük ki, hogy az
izomtónus és a rugalmasság nem
függ a szervezetünk vízháztartásá-

tól, hisz ahogy már korábban leírtuk,
ez minden élettani folyamatot befo-
lyásol és minden sejtre, szövetre ha-
tással van. Kozmetikai értelemben
azonban mélyrétegi vízhiányon a
turgor-csökkenést értjük.

Ennyi elmélet után
térjünk át a gyakorlatra!
A dehidratált bőrtípusok kialakulá-
sának fő oka, hogy a bőr rétegeiben
kevesebb víz van jelen a normális-
nál. A vízhiány nem csupán a víz-
molekulák hiányát jelenti, hiányoz-
nak a vizet megkötő, illetve ott tartó
anyagok is. A dehidratáció tehát a
bőr különböző rétegeiben fellépő
vízhiányt jelenti. 
A mélyrétegű vízhiány felszíni víz-
hiánnyal párosul, kivéve hormonális
vagy egyéb hatásokra kialakuló fo-
kozott verejtékezés esetében.
Milyen dehidratált bőrtípusokkal
találkozhatunk a kozmetikai gya-
korlatban?
► Felszíni vízhiányos bőr
Induljunk ki a normál bőr állapotá-
ból, ahol a hidratáció optimális. Ez
csak abban az esetben fordulhat elő,
ha a külső környezeti hatások, élet-
vitelünk, illetve a bőr működésének
belső egyensúlya a legmegfelelőbb.
Mivel sok minden megváltozott
a környezetünkben, génmódosított
élelmiszereket fogyasztunk, sok hor-
monkészítményt szedünk gyógy-

szerként, iszunk a csapvízzel együtt,
ezek nem tűnnek el nyomtalanul,
visszakerülnek a szervezet keringé-
sébe. A megváltozott időjárási viszo-
nyok, mint például az erős napsütés,
az ózonréteg vékonyodása, illetve a
nem megfelelő bőrápolás, a bőrtípu-
sok állapotán, milyenségén is változ-
tatnak. Ezért, különösen a légszeny-
nyezett nagyvárosokban már rit-
kán találkozhatunk a klasszikus
normál bőrrel, gyakrabban találko-
zunk inkább felszíni vízhiányos bő-
rökkel, melyeket a víztartalom kivé-
telével talán normálnak tekinthet-
nénk, de a vízhiány miatt mégsem
azok.
A dehidratációval az alap bőrtípu-
soknál kísérő tünetként találko-
zunk, de ha szigorúan önálló bőrtí-
pusként beszélünk róla, akkor csak
a hámréteg vízhiányáról beszélünk.
Felismeréséhez, szükségünk van a
szubjektív tünetekre is: milyenek az
életkörülmények, étkezési szokások,
folyadékbevitel. Objektív tünetként
pedig nyugalmi helyzetben egy órá-
val a letisztítás után, szabad szem-
mel is jól láthatók a felszínes, vé-
kony kis ráncocskák, melyek jellem-
zik ezt a bőrtípust. Ha kísérő tünet-
ként jelenik meg (alipikus, szebo-
rreás, dehidratált), akkor az alap bőr-
típus határozza meg az objektív tü-
neteket. 
Az ilyen bőrtípusnál a kezelési cé-
lok a következők: az elhalt szarusej-

A Bőrtípusok a kozmetikai
gyakorlatban című könyv
magában foglalja az alap
bőrtípusok jellemzését, a
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.  

Megrendelhető:  kbathory4@gmail.com   klara.tanarno@gmail.com
Figyelem! Megvásárolható a Tavaszi Beauty Szakmai Napon április 23-án, a Lurdy Házban.

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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tek többségének eltávolítása, a sza-
ruréteg vékonyítása, ezáltal a hám-
sejtek oxigénfelvételének fokozása.
Mivel a bőr hidratáltságát a változé-
konyság jellemzi, így fontos a kera-
tin hidratációjának helyreállítása, a
bőrfelszíni hidrofil lipid visszaállítá-
sa. A felszíni vízhiány kialakulásá-
nak késleltetéséhez fényvédő tartal-
mú bőrtápláló gélek használatát ja-
vasoljuk a vendégnek.
► Mélyrétegű vízhiányos bőrtípus
A bőr felszínének vízhiánya mellett
az irha sejt közötti állományában is
kimutatható a vízhiány. Tehát a bőr
mélyebb rétegeiben a cutisban és a
subcutisban is vízhiány alakul ki, a
laza rostos kötőszövet sejt közötti ál-
lományának glükóz-aminoglikán
tartalma csökken, a rostok mennyi-
sége és szerkezete megváltozik, a
hám–irha határán a papillák ellapo-
sodnak, megnyúlnak (a papillák „el-
laposodnak”). Könnyen megvizsgál-

ható, hiszen ha két ujjunk közé fog-
juk a bőrt és elengedjük, akkor látha-
tóvá válnak a mélyebb ráncok, illetve
alakváltoztatás után nehezebben
nyeri vissza az eredeti alakját a bőr.
Az arcon az orr–ajak barázda elmé-
lyül, az izmokkal együtt a bőr is en-
gedelmeskedik a gravitációnak. Ha
zsírpárnácskákkal kibélelt bőrrel ta-
lálkozunk és a fül előtti részt szem-
revételezzük, ott már szabad szem-
mel is láthatóak a hosszanti, elmé-
lyült ráncok.
Kialakulásához hozzájárulhat a víz-
elvonó, szárító kozmetikumok hasz-
nálata, hurutos betegségek, a hor-
monháztartás csökkent működése,
túlzott napozás, egyes gyógyszerek
szedése, disszimilációs folyamatok
felgyorsulása.
Kezelési célok: az elhalt szarusejtek
többségének eltávolítása, a szaruré-
teg vékonyítása, a bőr víztartalmá-
nak helyreállítása, illetve fokozása, a

bőrfelszíni hidrofil lipid visszaállítá-
sa, a hámsejtek oxigénfelvételének
fokozása, fényvédelem, az anyagcse-
re-folyamatok gyorsítása, öregedés-
gátlás.

Kezelési terv
Az alábbiakban megadott fő ható-
anyagok természetesen csak a „tipi-
kus” eseteknél irányadóak meghatá-
rozott módon. Célja, hogy összefog-
laló áttekintést nyújtson. Figyelem!
A felsorolás nem teljes körű! Egyéb
hatóanyagokról kérdezze meg koz-
metikusát, volt tanárát!
A dehidratált bőrtípus nem a fiatal
korosztály jellemző bőrtípusa. Fia-
tal korban általában csak a felszíni
vízhiányos fajtájával találkozunk. 
Tapasztalataink alapján azt is el-
mondhatjuk, hogy ritkán találko-
zunk önállóan ezzel a bőrtípussal.
A felszíni vízhiány legtöbbször sze-
borreás vagy alipikus bőrtípus mellé
társul, a mélyrétegi vízhiány pedig
bizonyos kor után már minden bő-
rön megjelenik az alap bőrtípussal
együtt, vagy területenként esetleg
önállóan.

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,
az ALVEOLA Beauty Akadémia
szakmai vezetője.

Források: 
Báthory Kati-Juhász Klári:
Kozmetikai diagnosztika
Báthory Kati–Juhász Klári: Bőrtípusok
a kozmetikai gyakorlatban
Piknik Kör előadásai
BKIK szakmai előadásai 

LETISZTÍTÁS Nem felszívódó/vagy lassan felszívódó olajok: paraffinolaj,
kókuszolaj, ricinusolaj, szkvalán.
Amfifil molekulák (tenzidek): TEA-lauril-szulfát,
cocamidopropil-betain, coco-betain, cetil-alkohol, izopropil-
palmitát.

MŰVELETI LÉPÉS
MEGNEVEZÉSE

JELLEMZŐ HATÓANYAGOK –
A FELSOROLÁS NEM TELJES KÖRŰ

PEELING AHA-k, BHA, PHA-k.

TONIZÁLÁS Alkoholmentes hámképző savak híg oldatai.

MASSZÍROZÁS Alapanyag: napraforgóolaj, szkvalán, paraffinolaj.
Hatóanyag: kollagén, elasztin, hyaluronsav, lecitin,
cetil-alkohol, többértékű alkoholok.

HATÓANYAG-
BEVITEL

Felszíni hidratálók: nagy és közepes molekulatömegű
hyaluronsav, többértékű alkoholok és származékaik, édes
gyümölcsök levei, Aloe vera, méz, szénhidrátok.
Mélyrétegi hidratálók: kis molekulatömegű hyaluronsav,
karbamid, gamma-poli-glutaminsav (gamma PGA), peptidek
pl.: crotein, szericin, elasztin, kollagén.
Egyéb: antioxidáns vitaminok (A–C–E), flavonoidok, inca inchi,
omega 3, 6, 9).

TÁPLÁLÓ PAKOLÁS Növényi olajok: jojobaolaj, avokádóolaj, fügekaktusz, sodium
PCA, bükkfarügy-kivonat, fehér üröm, kaviár.

ÖSSZEHÚZÁS,
NYUGTATÁS

Talkum, kaolin
hamamelisz, híg savak oldatai.

BEFEJEZŐ KRÉM Nappali hidratáló krém (BB, CC)
methoxycinnamate.

Kezelési terv – általános hatóanyagok a dehidratált bőrtípusok kezelésénél
– amennyiben „tisztán” dehidratált bőrről van szó, ami nem érzékeny
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BEAUTY & CARE NEWS 1 BŐRMEGÚJÍTÁS ÁZSIAI
HATÓANYAGOKKAL   

Bielenda Professional • Az ázsiai szépségápolási tradí-
ciók ihlette arckezelés visszaállítja a bőr természetes
ragyogását. Az Essence of Asia kezelés különleges
ázsiai hatóanyagokon alapul: a matcha tea és a tsubaki-
olaj kiváló antioxidánsok. Ajánlott minden bőrtípusra,
különösen a fáradt, fakó, ráncos, feszességéből, ragyo-
gásából veszített bőrre, amely ki van téve a káros
környezeti tényezőknek, vagy a dohányzás bőrre gyako-
rolt káros hatásainak.
www.bielenda.hu

2 MINDENT A SZEMNEK!    
Maria Galland • A szemkörnyéken bőrünk sokkal
vékonyabb, sérülékenyebb, mint az arcunk más részein,
ráadásul az öregedési folyamatok legelső jelei is a szem
körül láthatók. Éppen ezért ez a terület speciális
ápolást igényel.  Erre hívja fel a hölgyek figyelmét a
francia márka legújabb szemkörnyékápoló szettjeivel.
A kétfázisú szemlemosón kívül mindhárom szett tartal-
maz egy speciális szemkörnyékápoló krémet – igény
szerint tápláló, hidratáló-feszesítő vagy intenzív anit-
aging hatással – és egy ezzel összhangban lévő arc-
krémet, valamint egy elegáns kis neszesszert is. 
www.kalcsu.hu 

3 28 NAPOS BŐRÁPOLÁSI
„ÉBRESZTŐ“ PROGRAM   

Alissa Beauté • Ha te is szeretnél varázslatosan friss,
üde bőrt, használd az Alissa Beauté BIOACTIVE
bőrébresztő programját, és mire megérkezik a nyár,
a te bőröd is megújul.
A program: 4 lépés – 4 szérum (1 szérum 7 napra).
1.lépés: méregtelenítés; 2. lépés: hidratálás; 3. lépés:
energy; 4. lépés: lift-up. Hatóanyagok: peptidek, csi-
ganyák-kivonat, kollagén, elasztin, C-vitamin, PVP. Fes-
zesíti, ránctalanítja a bőrt.
www.alissa.hu

4 NYIROKÁRAMLÁST FOKOZÓ,
ANTICELLULIT KRÉM   

High Care® • A STYLER CREME NEO, speciális gyógy-
növény kivonatokból álló összetevői által kiválóan
fokozza a nyirokáramlást. Csökkenti a narancsbőr
kellemetlen tüneteit, erősíti a kötőszövetet, jó hatással
van a hajszálerekre és a visszérproblémákra. Gyul-
ladást csökkentő, nyugtató hatását élvezhetjük napozás
után is. A fiatal, aknés bőr hidratálására is kitűnő ter-
mék. Kismamák számára is javasolt a használata, a ter-
hesség előrehaladtával megakadályozza a striák
kialakulását. Az új Styler-krém fiatalos, lágy virágillatú,
könnyű állagának köszönhetően gyorsan felszívódik. 
https://nagyker.highcare.hu
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BABOR A MÉDIÁBAN
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ÍRD MEG TE IS A SIKERTÖRTÉNETEDET

a BABOR-ral!
INNOVÁCIÓ ÉS SZAKÉRTELEM A FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN – Ha szeretnél kiemelkedő

támogatásban részesülni munkád során, és olyan innovatív termékekkel dolgozni,
melyek eredményessége elkápráztatja a vendégeidet, csatlakozz

a BABOR professzionális kozmetikai csapatához! 

Velünk megvalósíthatod az álmaidat és elérheted a kar-
riered csúcsát.

Amit garantálunk
1. Eredményes kezelések
A termékeinkkel végzett kezelések azonnal látható ha-
tást és hosszú távú eredményeket biztosítanak. Speciali-
tásunk a személyre szabott bőrápolás és az anti-aging.
2. Innovatív hatóanyagok
A BABOR termékekben a legújabb kozmetikai innováció-
kat találod meg, így mindig biztos lehetsz benne: te a ma-
ximumot nyújtod.
3. Elégedett vendégkör
Tapasztalatból mondjuk, vendégeid imádni fogják a BA-
BOR kezeléseidet, ezért a váltás könnyedén fog menni.

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

Gyere el BABOR alapképzésünkre, ahol megismerheted a filozófiánkat és a márka meghatározó terméksorozatait!
Időpont: 2018. június 12.

Jelentkezz a www.kalcsu.hu oldalon vagy a 06 1/237 0370 (3-as mellék) számon!

A siker kulcsa a jó marketing. Termékeink és a szakértő
BABOR kozmetikusok rendszeresen jelen vannak az
olyan ismert női magazinokban, mint az ELLE és a Marie
Claire. A hatalmas olvasótáborral rendelkező országos
lapok segítségével megismertethetjük a márkát és az azt
képviselő kozmetikusokat a nagyközönséggel, ezzel is
támogatva őket a karrierjük kiteljesedésében.
A BABOR márka népszerűsítésére, követve a trendeket,
kihasználjuk az online média nyújtotta lehetőségeket is.
Megjelenünk olyan látogatott weboldalakon, mint az el-
le.hu, marieclaire.hu, kremmania.hu, továbbá az nlca-
fe.hu oldal szerkesztőségi cikkei. Több éve működünk
együtt hiteles magyar médiaszemélyiségekkel is, akik
közösségi oldalaikon népszerűsítik a BABOR sikertermé-
keit. Célunk, hogy ezekkel a megjelenésekkel növeljük a

márkaismertséget, a márka értékét, és ezáltal a BABOR
kozmetikusok a lehető legkiemelkedőbb háttértámoga-
tást élvezhessék.
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KISSNÉ MARKÓ JULIANNA, BABOR kozmetikus, Kalocsa
Számomra, kozmetikusként nagyon fontos, hogy minden bőrproblémára a megfelelő speciális
kezelést tudjam ajánlani, és folyamatosan a legmagasabb színvonalat nyújthassam
a vendégeimnek. A BABOR márka széles termékpalettája és az innovatív hatóanyagok mindezt
lehetővé teszik. Határozottan érezhető a minőségen, hogy a szakértelem mögött több mint 60 éves
kutatási múlt tapasztalatai állnak. Ugyanakkor az innovációnak és termékfejlesztéseknek
köszönhetően folyamatos megújuláson megy keresztül a termékkínálat, így a vendégeimnek
mindig tudok ajánlani valamilyen újdonságot. A háttértámogatás pedig már csak hab a tortán.
Képzésekkel, területi védelemmel és marketingtámogatással segítenek, hogy sikeres lehessek
a szakmában.”

A BABOR magyarországi forgalmazója: 
KALCSU COSMETICS
1139 Budapest, Frangepán u. 8-10.
Tel.: 06 1/237 0370   E-mail: info@kalcsu.hu   web: www.kalcsu.hu

Gyere el BABOR alapképzésünkre, és ezzel megteszed az első lépést a sikerhez vezető úton.
A tanfolyam keretein belül megismerkedhetsz a filozófiánkkal és a márka meghatározó terméksorozataival.

Trénerünk vezetésével elsajátíthatsz három különleges kezeléstechnikát, melyekkel felejthetetlen
élménnyé varázsolhatod a kezeléseket vendégeid számára.

Időpont: 2018. június 12.
Jelentkezz a www.kalcsu.hu oldalon vagy a 06 1/237 0370 (3-as mellék) számon.

Rendeld meg díjmentes mintacsomagunkat, ahol válogatott minták segítségével tapasztalhatod meg
a BABOR termékek eredményességét!

Rendeld meg mintacsomagot a www.kalcsu.hu oldalon!

AMIT MÉG KÍNÁLUNK
•   Területi védelmet biztosítunk, hogy a közeledben ne

legyen másik BABOR kozmetika, akivel versenyezned
kellene. Ezáltal kizárólag a szakmai fejlődésedre
tudsz fókuszálni, hogy vendégeidnek a lehető legma-
gasabb színvonalat nyújthasd.

•   Rendszeresen továbbképzünk szakmai és üzleti tan-
folyamainkon, így biztos lehetsz abban, hogy napra-
kész tudással állsz vendégeid rendelkezésére. Felké-
szültségedet könnyedén eredményre válthatod – mi
megmutatjuk, hogyan csináld.

•   Áruellátásunk stabil, így semmiben sem kell hiányt
szenvedned. Kozmetikusként nagyon fontos, hogy
minden vendéged igényét maradéktalanul ki tudd elé-
gíteni, mind a kezelések, mind a lakossági termékek
tekintetében. Kiszámítható áruellátásunk ezt lehető-
vé teszi.

•   Fizetési haladékot és hitelkeretet biztosítunk szá-
modra, hogy az anyagi tényezők ne jelentsenek aka-
dályt a szakmai fejlődésedben és a karriered építésé-
ben.

•   Rendszeres személyes támogatást kaphatsz képvi-
selőinktől, akiket bátran kérdezhetsz a márka aktua-
litásaival kapcsolatban. Ezenfelül értékesítési taná-
csokkal is ellátnak, hogy megkönnyítsék a napi mun-
kádat.

•   Marketingtámogatást is nyújtunk, hogy ne csak ki-
váló kozmetikus, hanem sikeres üzletasszony is le-
hess. Részt vehetsz az üzleti képzéseinken, termék-
mintákkal és kommunikációs anyagokkal állunk a
rendelkezésedre. A BABOR referenciaszalonok számá-
ra személyes marketingkonzultációt, illetve magazin-
megjelenést is biztosítunk.

ÍRD MEG TE IS A SIKERTÖRTÉNETEDET A BABOR-RAL!
Olvasd el kolléganőnk véleményét, aki őszintén vall a márkáról, hivatástudatról és minőségről.

TEDD MEG AZ ELSŐ LÉPÉST A SIKERHEZ VEZETŐ ÚTON!

ISMERJ MEG MINKET – LEGYÉL TAGJA MAGYARORSZÁG
VEZETŐ PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI CSAPATÁNAK!

2018/4   www.beauty-forum.hu
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Bőrvédő
ANTIOXIDÁNSOK

A LEGNAGYOBB KINCS AZ EGÉSZSÉG, nem csak a jó közérzet, a külső megjelenés is
függhet tőle. Bőrünk védelme érdekében érdemes odafigyelnünk a megfelelő mértékű

antioxidáns-pótlásra, mind kívül, mind belül. 
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azánkban, a felmérések sze-
rint, a lakosság alig 15-20
százaléka táplálkozik egész-
ségtudatosan, ugyanakkor a

szakemberek állítják, hogy ha lénye-
gesen több természetes eredetű an-
tioxidánst fogyasztanánk, akkor az
oxidatív károsodásokat csökkenteni
lehetne, és ezzel számos betegséget
és bőrproblémát is meg lehetne előz-
ni. 

Együk egészségessé 
magunkat!
Az antioxidánsoknak fontos  szere-
pük van a szabadgyökök semlege-
sítésében, a szervezet egészségé-
nek megőrzésében. Egy részüket a
szervezet is megtermeli, de vannak
olyan vegyületek, amelyeket a táplá-
lékkal kell a szervezetbe juttatnunk.
Ha a szervezetünk fokozott oxidatív
stressznek van kitéve (pl. dohány-
zás, rendszeres és/vagy túlzott alko-
holfogyasztás, röntgensugárzás, lég-
szennyezettség, időskor), és az anti-
oxidánsokat tartalmazó friss zöldsé-
gek és gyümölcsök helyett rend-
szeresen pizzát, vajas süteményeket
fogyasztunk, minden valószínűség
szerint megnő az oxidatív károsodás
esélye. Csupor Dezső egyetemi  do-
cens szerint, mivel az emberi szerve-
zet antioxidáns-rendszere rendkívül
összetett, sok komponensű, a tablet-
ták és pirulák sem tudják teljes mér-
tékben helyettesíteni a táplálékként
elfogyasztható növényekben lévő
antioxidánsokat.

Természetes
vagy szintetikus?
Az antioxidáns védelmi mechaniz-
mus nagyon fontos szereplőinek
tartják a C-, az E- és az A-vitamino-
kat, valamint a bétakarotint. 
Az Országos Gyógyszerészeti és Élel-
mezés-egészségügyi Intézet által a
lakosság vitaminbevitelének vizsgá-
latát célzó OTÁP2014 felmérés azt
állapította meg, hogy a felnőttek
nem elhanyagolható részének vita-
minhiánya van. A nőknél rosszabb-

nak találták a helyzetet, mint a férfi-
aknál. Pantotén- és folsavból, D-vita-
minból és a biotinból jelentős hiányt
állapítottak meg. Az A-vitamin és a
B-karotin fogyasztása is csökkenő
tendenciát mutat. Ugyanakkor a
C-vitamin fogyasztása mindkét
nemnél megfelelt az ajánlásoknak.
A szakemberek, orvosok, dietetiku-
sok és gyógyszerészek jó része egye-
tért abban, hogy aki kiegyensúlyo-
zottan táplálkozik (lásd mediterrán
koszt, reform étrend, „okostányér”),
annak nem valószínű, hogy hiánya
lenne antioxidánsokból.

Vitaminokkal
a szabadgyökök ellen
A növényekben lévő vitaminoknak
számos előnye van a szintetikus vi-
taminokkal szemben. Bennük eleve
megtalálhatók azok az enzimek, ko-
enzimek és egyéb anyagok, amelyek-
re szükség van a vitaminok optimá-
lis hatásához. Ezek nem csökkentik
más tápanyagok hasznosulását, és
magasabb dózisban szedve sem ter-
helik meg a vesét. Felszívódási zavar
és egyoldalú táplálkozás, betegség
esetén – amikor számolni lehet a
hiányukkal – természetesen gondos-
kodni kell a pótlásukról.
 C-vitamin (aszkorbinsav)
Vízoldékony vitamin, amely megóv-
ja a sejthártyákat (membránokat) és
a lipideket a szabadgyökök károsító
hatásától. Antioxidáns szerepe főleg
a karotin és tokoferol regenerálásá-
ban van. 
 Tokoferolok
A zsíroknál, olajoknál a legismer-
tebb oxidációs folyamat az avaso-
dás, amely illat-, szín- és ízváltozás-
sal jár, s amelynek során olyan ve-

gyületek  keletkeznek (pl. aldehidek,
ketonok), amelyek károsak lehetnek
a szervezetre. A tokoferolok a legfon-
tosabb lipidfázisú antioxidánsok.
Egy tokoferol-molekula ezer lipid-
molekulát képes megvédeni az oxi-
dációtól. Ha az E-vitamint a táplálék-
kal (pl. olajos magvakkal, növényi
olajokkal) fogyasztjuk el, akkor nem
kell káros hatástól tartani. Ellenkező
esetben fennállhat a veszélye annak,
hogy nemcsak az egészséges sejte-
ket védi, hanem a beteg sejteket is.
 Karotinoidok
Nagy számban fordulnak elő a növé-
nyekben (pl. likopin, fukoxantin,
kantaxantin, alfa-karotin). Esetük-
ben elsősorban az elsőrendű antioxi-
dáns hatás érvényesül, vagyis kö-
zömbösítik a peroxid-gyököket.
A karotinoidok a sejthártyákba be-
épülve védik azokat az oxidatív ká-
rosodástól.
Az antioxidáns vitaminok együttes
adása hatásosabb, mint külön-kü-
lön való fogyasztásuk. Az élő szer-
vezetben ugyanis az antioxidánsok,
köztük a vitaminok, egységes, egy-
másra épülő rendszert alkotnak. Ez a
rendszer legjobban a természetes –
gyümölcs, zöldség, gyógynövények –
formában való fogyasztáskor érvé-
nyesül. A nagy adagú antioxidáns
ugyanis könnyen prooxidáns hatá-
súvá válhat. Míg a magas karotintar-
talmú étrend nem veszélyes, a tisztí-
tott béta-karotin és az A-vitamin na-
gyobb adagban a fokozott oxidatív
stressznek kitett (pl. dohányos)
egyéneknél kockázatot jelenthet. 

Flavonoidok 
A vitaminokon kívül a flavonoidok
és az egyéb polifenolos vegyülete-
ket tartalmazó növényi ételek ját-

H

E-vitamin Növényi olajok, olajos magvakból származó, hidegen sajtolt olajok,
búzacsíra, zöldségek, gyümölcsök, marhahús, baromfi, hal. 

ANTIOXIDÁNS VITAMINOK FORRÁSAI

C-vitamin Gyümölcsök (citrusfélék, szamóca, csipkebogyó), zöldségek (leveles
zöldségek), paradicsom, savanyított káposztafélék. 

Karotinoidok Sárga-narancssárga és sötétzöld zöldségek és gyümölcsök,
paradicsom (likopin).  

A-vitamin Tejtermék, húsok, belsőségek.
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szanak fontos szerepet a betegsé-
gek megelőzésében és az egészség
megőrzésében, mert a fenolos szer-
kezetű molekulák nagyon jó hatás-
fokkal tudják semlegesíteni a sza-
badgyököket. Mivel a flavonoidok
adják a növények színanyagát, a szí-
nes zöldségek és gyümölcsök rend-
szeres fogyasztása nagyban hozzá-
járul a szervezet prooxidáns/anti-
oxidáns egyensúlyának fenntartásá-
hoz. 
 A zöldségek közül a hagymafélék,
a fehérrépa, a spenót, a sóska, a zel-
ler, a vörös- és lilahagyma, a sóska, a
különböző lencsefajták gazdag fla-
vonoid források.
 A gyümölcsök közül a bogyós gyü-
mölcsöket (szőlő, ribizli, málna, sze-
der, áfonya, eper, bodza, csipkebogyó
és kökény) emelik ki, az olajos mag-
vaknál pedig a dió és a mandula tar-
talmaz jelentősebb mennyiségben
flavonoidot.  A zöldfűszerekben (pet-
rezselyem, bazsalikom, oregánó,
zsálya, rozmaring) szintén bősége-
sen fordul elő ez az egészségvédő
anyag. Ezek a növények bátran fo-
gyaszthatók.  A vegetáriánus egyé-
neknél elvégzett vizsgálatok nem
mutattak ki a nagyobb flavonoid-be-
vitellel kapcsolatban negatív hatást. 
Akit érdekel, az interneten az „USDA
Database for the Oxygen Radical Ab-
sorbance Capacity (ORAC) of Selec-
ted Foods, Release 2010 –” oldalra
kattintva megnézheti a különféle
élelmiszer-növények antioxidáns ér-
tékeit. 

Antioxidánsok a natúr
kozmetikumokban
A kozmetikumok gyártói, ha antioxi-
dánsokra van szükségük, kedvükre
válogathatnak a természet alkotta
hatóanyagkoktélok közül. Mivel

a növények a földből magukba szív-
hatják a nehézfémeket, fontos,
hogy csak öko-, Demeter-gazdasá-
gokból származó növényeket hasz-
náljanak fel.

Vitaminok külsőleg
 Az A-vitamint transzretinol for-
májában tartalmazzák az egyes nö-
vényi olajok. A karotinoidok az A-vi-
tamin-szintézis előanyagai. Sejtre-
generáló, a sejtek működését aktivi-
záló anyagok.
 Az E-vitamin (tokoferol és a toko-
trienol) antioxidáns komplexet ké-
pezve védi a sejteket, javítja a kerin-
gést. Megvédi az olajokat is az oxidá-
ciótól, valamint javítja a hatóanya-
gok felvételét.
 Flavonoidok, növényi színanya-
gok, amelyek antioxidáns hatás mel-
lett gyulladáscsökkentő, érfalerősí-
tő, vírus- és baktériumellenes hatá-
súak, egyes növényeknél pedig eh-
hez még fitoösztrogén hatás is
társulhat (pl. vöröshere).

Antioxidánsokban gazdag
növényi olajok
 Argánolaj: Jelentős mennyiségű
a-tokoferolt, fitoszterolt, karotinoi-
dot tartalmaz, az érett bőr nélkülöz-
hetetlen olaja.
 Búzacsíraolaj: Narancssárga színű
olaj. Jelentős mennyiségű E-vita-
mint (a-tokoferol 195-265 mg/100 g)
és karotinoidot tartalmaz. Annak el-
lenére, hogy kétszeresen telítetlen li-
nolsavban gazdag olaj, mégis kevés-
bé oxidálódik. A regenerálandó és a
sérült bőr ideális ápolója.
 Szezámolaj (Sesamum indicum):
Jelentős mennyiségű telítetlen zsír-
savat tartalmaz, mégis antioxidáns
lignán (sesamol), valamint tokofe-
rol-tartalma miatt akár egy évig is el-
tartható.

 Homoktövishús-olaj (Hippophae
rhamnoides): Sötét narancssárga
színű olaj. Kimagaslóan magas az E-
vitamin-tartalma (kb. 300 mg/100 g)
és a karotinoid (kb. 230 mg/100 g). Ki-
váló regeneráló, gyulladáscsökkentő
és antioxidáns hatású olaj.
 Homoktövismag-olaj: E-vitamint
(185 mg/100 g) és karotinoidot, fi-
toszterolt  tartalmaz. Sebgyógyító,
nedvességmegkötő olaj. 
 Feketeribizlimag-olaj (Ribes nig-
rum): Nagyon értékes olaj. E-vita-
mint (100 mg/100 g), flavonoidot és
B-karotint tartalmaz. Sejtépítő, rege-
neráló, gyulladáscsökkentő hatású.
10%-ban jojobaolajba keverve az ér-
zékeny bőr is profitál belőle. 
 Gránátalmamag-olaj (Punica gra-
natum): Magas koncentrációban tar-
talmaz háromszorosan telítetlen pu-
nicinsavat, flavonoidot, polifenolte-
nolt és fitoösztrogént. Kiváló antio-
xidáns hatású olaj. Az anti-aging
kozmetikumok nélkülözhetetlen
olaja.
 Avokádóolaj (Persea gratissima):
E-vitamint, lecitint, karotinoidot tar-
talmaz. Regenerálja, erősíti a bőr vé-
dőrétegét.

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

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

A hidegen sajtolt olajokat hőtől, fénytől
védeni kell, és a lejárati időre is figyelemmel
kell lenni! A könnyen avasodó magolajokat
nyáron az esti bőrápolásnál alkalmazzuk!

JELENTŐSEBB
ANTIOXIDÁNS HATÁSÚ
NÖVÉNYEK:
Ginkgó, bodza, körömvirág, orbáncfű,
vadárvácska, zöld tea, avokádó,
csipkebogyó, gránátalma, rozmaring,
zsálya, paprika, répa, meggy, szőlő.

Forrás: OÉTI Az egészséges táplálkozás
tudományos alapjai; Dr. Csupor Dezső:
Mire jók az antioxidánsok?
(SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet)
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DOCTOR BABOR AHA 10+10 PEELING GEL
A Doctor Babor AHA 10+10 Peeling Gel egy újgenerációs

gyümölcssavas hámlasztógél.
A termékben található innovatív aktív
hatóanyag, az Exfolimax formula 10%
gyümölcssavval +10% antioxidánssal
(C-vitamin és thiotaine) segíti a bőr
megújulását, továbbá véd a korai
bőröregedés ellen.
www.kalcsu.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó lakossági ár: 37 350 Ft

MARIA GALLAND N°221
A N°221 Gyengéd sejtvédő krém, fő hatóanyaga a világ
egyik leghatékonyabb antioxidánsa, az Astaxanthin, amely
semlegesíti a szabadgyököket, javítja a bőr regenerálódó

képességét, növeli
a nedvességtartalmát,
megakadályozza az újabb ráncok
kialakulását, feszesít és
helyreállítja a kollagén-hálót. 
www.kalcsu.hu 
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó lakossági ár: 26 250 Ft 

LADY STELLA CSIPKEBOGYÓ ANTIOXIDÁNS
NYUGTATÓ PAKOLÁS
A 11 tagból álló Lady STELLA Csipkebogyó család legújabb
tagja érzékeny, értágulatos, gyulladásra hajlamos,
rozáceás bőr ápolására szolgáló pakolás.

Főbb hatóanyagai: niacinamid,
csipkebogyó, argán- és szőlőmagolaj,
Aloe vera gél. Segíti a tágult erek
összehúzódását, enyhíti a bőr
pirosságát. Gyulladásgátló hatású,
regenerálja a kollagén szöveteket,
gyantázás előtti és utáni bőrápolásra
is kiváló.
www.stellabeauty.hu
Kiszerelés: 200 ml

HIGH CARE® – SELF HÓ ALGA KRÉM         
Az „időtlen szépség” lehetősége ma már nem álom. A High
Care® hó algát tartalmazó terméke felgyorsítja a sejtek
regenerációját, a bőr regenerálódási ciklusát, erősíti védekező-
képességét. Teljes védelmet nyújt a napsugárzás okozta káros

hatásokkal szemben. Aktiválja
a kollagénrostokat. Huszonnégy órás
anti-aging krém (hó algával,
hyaluronnal, panthenollal, Aloe
verával, A- és E-vitaminnal).
https://nagyker.highcare.hu
Kiszerelése: 50 ml
Bruttó nagyker. ár:  24 130 Ft

LA SULTANE DE SABA KAROTTÁS CC-ARCKRÉM         
A természetes hatóanyagokban gazdag készítmény hidratálja,

táplálja, feszesíti a bőrt, és megvédi a káros
külső hatásokkal szemben. Kellemes,
selymesen lágy textúrája könnyen felszívódik.
Pigmenttartalmának köszönhetően elfedi
az apróbb bőrhibákat.
Fő hatóanyagai: karotta-olaj,
sárgabarackmag-olaj, E-vitamin. 
www.lasultanedesaba.hu
Kiszerelés:  300 ml
Bruttó ár: 20 300 Ft

BIOLA PROFESSIONAL BIO ARONIA
SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ KRÉMPAKOLÁS       
Tápláló, rejuvenáló krémpakolásként az arckezelésekben
szemkörnyékápolásra javasoljuk.
A bőrkisimító/antioxidáns feltöltést támogató hatóanyagairól
ismert gyógynövények kivonataival és hyaluronsavval készülő

krémpakolásként érett száraz bőrre
ajánljuk. Az arcra, dekoltázsra időközben
más kezelőmaszk is felvihető.
www.biola.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó ár: 8590 Ft

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

Fókuszban 
az antioxidánsok
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AFRODITA COSMETICS PURE OXYGEN AKTIVÁTOR 
Forradalmian új Fiflow BB61 technológia, amely a kezelések során
az oxigén tiszta erejét használja fel. Megnöveli a bőr oxigénellátását

és javítja a sejtszintű anyagcsere-
folyamatokat. Mezoterápiához is
alkalmazható.
A termékek 100% paraben-, paraffin-,
szilikon- és BHT-mentesek, ezért még
a legérzékenyebb bőrtípusúak is
alkalmazhatják. 
www. afrodita-kozmetika.hu
Kiszerelés: 30 ml
Bruttó ár: 12 940 Ft

CLINICARE EGF REFRESH SZÉRUM 
Antioxidánsokban gazdag, leheletkönnyű szérum, mely sikerrel
veszi fel a harcot az öregedés jeleivel és a ráncokkal szemben, segít

növelni a bőr rugalmasságát és csökkenti
a stressz hatásait. Bőrfiatalító hatású, növeli
a bőr ellenálló képességét. Hidratálja és
táplálja a bőrt, miközben nem okoz
eltömődést vagy olajos érzetet. 
www.kozmetikaigep.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó ár: 8039 Ft

PEPTIDE4 NIGHT RECOVERY ÉJSZAKAI KRÉMOLAJ 
Ez az éjszakai krémolaj kombinálja a hidratáló krémek nedvesség-

helyreállító és az arcolajok védelmi képességeit.
Használatával a bőr követi a természetes cirkadián-
ritmust, amely serkenti a bőr éjszakai önmegújító
folyamatait. A Perilla mag és a nyugtató olajok
kiegyensúlyozzák, helyreállítják és feltöltik a bőrt.
Kivételesen gazdag Omega 3-ban, E-vitaminban és
antioxidánsokban.
www.eliteskin.hu
Kiszerelés: 30 ml
Bruttó ár: 15 590 Ft

ISABELLE LANCRAY EGOSTYLE ANTIPOLLUTION
Különleges világszabadalmú termékfejlesztés eredménye található ebben a nyugtató,

stresszoldó gélkrémben: SmartCrystal® Resveratol. A kristályos
szerkezetűre (200–800 nanométer) porlasztott antioxidáns hatóanyagok 20x
magasabb koncentrációban jutnak a bőrbe az eddigi lehetségesnél. Védelmet
nyújt a bőr számára a stresszt és károsodást okozó környezeti ártalmakkal

szemben. Megvédi a korai öregedéstől.
www.baalbekwebshop.hu
Lakossági/szakmai kiszerelés:
50 ml/200 ml 
Lakossági/szakmai bruttó ár:
16 940 Ft/10 080 Ft

REVIDERM OPC ACTIVE CONCENTRATE
(SPECIÁLIS SZÉRUM AZ OPTIMÁLIS
SEJTVÉDELEMÉRT)
Az OPC (oligomer proantocianidinek) antioxidatív hatású
növényi hatóanyag. Az egyik legerősebb antioxidáns, amit

ismerünk: antioxidatív hatása 20-szor nagyobb,
mint az E-vitaminé és 50-szer hatékonyabb,
mint a híres C-vitamin. Az OPC azonban sokkal
többet is tud ennél: megjavítja az instabillá vált
kollagént. Ezenkívül az OPC a bőr
enzimaktivitását is elősegíti, ami fokozott
védelmet jelent az UV-sugárzással szemben.
www.reviderm.hu
Lakossági/szakmai kiszerelés 30 ml/100 ml 
Lakossági/szakmai bruttó ár:
17 350 Ft/24 250 Ft

ILCSI SZÉPÍTŐ FÜVEK FLAVONOID
EXTRA PAKOLÁS
A feketeribiszke, a szőlő, a sárgadinnye és a
bodzabogyó flavonoidjai erőteljes antioxidáns
hatásúak.  A pakolással a bőr rugalmasságát,
vérkeringését és oxigénellátását fokozhatjuk.
Algatartalmának köszönhető erőteljes antioxidáns
hatása miatt kiválóan alkalmazhatjuk az öregedési
folyamatok ellensúlyozására, a stressztől megviselt bőr

regenerálására. BDIH-
minősített natúrkozmetikum.
www.ilcsi.com
Kiszerelés: 50 ml 
Ajánlott bruttó fogyasztói ár:
4490 Ft
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ALISSA BEAUTÉ VITALITY MULTIVITAMINOS
AKTIVÁTOR
Vitaminkoktél a gyönyörű, friss és életteli bőrért. Véd

a szabadgyökök ellen, így varázsolja ragyogóvá
a bőrt, revitalizálja és energiával tölti fel
a sejteket, serkenti a kollagéntermelést és
csökkenti a ráncok mélységét. Kiválóan alkalmas
a napsugárzás, légszennyezettség, stressz okozta
öregedési folyamatok ellensúlyozására. 
www.alissa.hu
Kiszerelés: 30 ml
Bruttó lakossági ár: 11 000 Ft
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MIK AZOK AZ ANTIOXIDÁNSOK, ÉS MIÉRT KERÜLNEK A KOZMETIKUMOKBA? Szervezetünket
nap mint nap számtalan károsító hatás éri, mely sejtszinten oxidációhoz, szabadgyökök

keletkezéséhez vezet. Testünk, amennyiben jól működik, felkészült ezekre a támadásokra
– ezt hívhatjuk a szervezet beépített anti-aging rendszerének. Van, akinek jobban működik,

van, akinek kevésbé. Megfelelő kozmetikumokkal érdemes megtámogatnuk kívülről is.
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ANTIOXIDÁNSOK
A BŐRÁPOLÁSBAN

szabadgyököket, mint a
szervezetünket érő stressz
eredetét két csoportra
oszthatjuk: 

 endogén, tehát a testünkből jövő,
illetve
 exogén, a környezetünkből szár-
mazó hatásokról beszélhetünk. 
Endogén eredetű maga a légzés

láncolata, az oxidatív enzimek mű-
ködése, a mitokondrium túlterhelt-
sége, illetve a sérülések. Exogén ere-
detű az UV-sugárzás, az ionizáló su-
gárzás, a légszennyezés, a modern
életvitel (táplálkozás, dohányzás, al-
kohol, drogok, kialvatlanság), illetve
akár a túlzásba vitt sport. A lelki ere-
detű hatásokat, mint a szorongás,

depresszió, kimerültség a két tábor
közös halmazán helyezhetjük el.
A szabadgyökök olyan molekulák,
melyek elektronhiánnyal küszköd-
nek, amit rövid úton pótolni is akar-
nak, ezért a környezetükben találha-
tó molekuláktól veszik el azt. Legyen
szó a sejt bármely alkotójáról, a sejt
mindenképpen károsodni fog, nem

A
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megfelelően vagy rendellenesen
kezd el működni, osztódása sem
lesz egészséges. Az antioxidánsok
károsodás nélkül és önként adják
le egy elektronjukat, ezzel „fogják
meg” a szabadgyökök láncolatát.
Gyermekkorban ezeket az anyago-
kat megfelelő számban termeljük
meg, de ez a korral és a nem megfe-
lelő életmóddal rohamosan csök-
ken.

Szabadgyökök
kontra antioxidánsok
Az oxidációs folyamatok természe-
tes módon is működnek a testünk-
ben, mi is létrehozzuk őket, például
amikor a szervezet semlegesíti a ve-
szélyes kórokozókat, megszabadul a
halott sejtektől, vagy gyulladásos fo-
lyamatokat gátol. A kozmetikai

kezelések során is létrejönnek,
amikor vio-készüléket használunk
vagy per-oxiddal fertőtlenítünk. Nor-
mális esetben szervezetünk ezt ké-
pes ellensúlyozni. 
Denham Harman, aki a szabadgyö-
kök okozta öregedés elméletének
atyja, azt mondta, hogy a szabad-
gyökök felhalmozódása oxidatív
stresszt okoz, ami minden sejtöre-
gedési folyamat forrása. Neki elhi-
hetjük, hogy az egészséges életmód
mennyit számít, hiszen nem ivott al-
koholt, nem dohányzott, és 82 éves
koráig napi 3 mérföldet futott, majd
98 éves korában bekövetkező halálá-
ig nagyokat sétált. 1954-ben felfede-
zését Nobel-díjjal jutalmazták.
Az oxidatív stressz előbb vagy
utóbb a bőrünkön is meglátszik; idő
előtti bőröregedéshez vezet – rán-
cok, hiperpigmentáció, érzékenység,

elvékonyodott, száraz vagy vöröses-
ségre hajlamos bőr formájában ad
hírt magáról. 

Újgenerációs
antioxidánsok
 A-vitamin támogatja a friss szö-
vetek és új sejtek kialakulását. Szá-
raz bőr ápolásánál, pigmentproblé-
mák és napégés kezelésénél alkal-
mazzuk. Látványosan összehúzza a
pórusokat és finomítja a ráncokat,
azonban növelheti a fényérzékeny-
séget, így a nappali A-vitaminos ké-
szítmények fényvédőt is tartalmaz-
nak.
 A retinol (A1-vitamin) hámvédő
faktorként is jellemezhető. Zsírban
oldódó esszenciális vitamin, mely a
sejt közötti kommunikációt javítja.
Szabályozza a bőr keratinizációját, a
sejtregenerálódást, a mitózist, és
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CSERNAI JUDIT
a Biodroga Institut, Biodroga
MD és Sans Soucis márkák
oktatókozmetikusa. 

megelőzi a bőröregedés folyamatá-
ban az atrófiát. Az A-vitamin hiánya
száraz, pikkelyes és ráncos bőrhöz
vezet. 
Megfelelő vitaminbevitellel a sejt-
osztódás száma nő, a bőrszövet epi-
dermális rétege megfelelő vastagsá-
gú marad. Emellett csökkenti az UV-
károsodás okozta színelváltozáso-
kat és ráncokat. Antioxidáns hatását
több mint 100-féle bőrproblémánál
megfigyelhetjük. 
A retinolt a NASA egyik legújabb ta-
lálmányával, a KemSpheres tech-
nológiával visszük be a bőrbe, mely
a liposzómánál fejlettebb speciális
csomagolóanyag: sokkal mélyebben
tudja a bőrbe szállítani tartalmát,
hatásosabban tartja frissen, majd fo-
kozatosan engedi ki a hatóanyagot.
 Az E-vitamin felel a szervezet
„fiatalságáért”: védi a sejteket a ká-
ros UV-sugárzástól, elősegíti a sejtek
regenerációját és növeli a szövet víz-
megtartó képességét. Az életkor mi-
atti pigmentáció (lipofuscin) többek
között a bőrsejtekben, az agysejtek-
ben és a szívben lévő telítetlen zsír-
savak oxidációjának eredménye, te-
hát a szabadgyökök elektront vesz-
nek el a lipidektől. A tudományos
kutatások egyértelműen bizonyítot-
ták, hogy az E-vitamin jelentősen ké-
pes csökkenteni ezt a folyamatot.
Sok növényi olaj – például a búzacsí-
ra- vagy avokádóolaj – természetes
módon tartalmaz E-vitamint.
 Az E-vitamin acetát tiszta E-vita-
minnal szembeni előnye, hogy oxi-
gén jelenlétében sokkal stabilabb,
hátránya, hogy nagyobb koncentrá-
cióban kell alkalmazni ahhoz, hogy
a kívánt hatást elérjük. 
 A C-vitamin széles spektrumú sza-
badgyökfogó. Az újgenerációs termé-
kekben a C-vitamint molekulárisan
módosították (3-O-ethyl aszkorbin-
sav), így a keletkező anyag sokkal
stabilabbá vált, nem bomlik olyan
könnyen hő vagy fény hatására.  Bőr-
be jutása is optimálisabb, mivel csak
a felszívódás után válik L-aszkorbin-
savvá, amit a sejt képes hasznosí-
tani. A klasszikus változattal

ellentétben nemcsak víz-, hanem
zsíroldékony is, emellett több olyan
hatóanyaggal lehet vegyíteni, amik a
klasszikus C-vitamint bontanák (pl.
savak).
A C-vitamin antioxidáns hatása
mellett világosítja, egységesíti a bőr-
felszínt, ezzel kiválóan alkalmazha-
tó UV-károsodás okozta pigmentfol-
tokra és az idő előtti bőröregedés
egyéb tüneteinek csökkentésére, il-
letve fontos szerepe van a kollagén
szintézisében is. A laboratóriumi ku-
tatásokban a stabilizált C-vitamin
kétszer olyan erős UV-védelmet mu-
tatott, mint klasszikus társa, a kolla-
géntermelődést is 69%-kal képes ja-
vítani 72 óra leforgása alatt. 
 A növényi alapú fenolvegyület, a
ferulasav növények levelében és
magjában megtalálható, másodla-
gos növényi szubsztancia. A kozme-
tikában szintetikusan állítják elő,
az egyik legjobb hatóanyag az UV-
károsodást szenvedett bőr regene-
rálásában, illetve a napsugarakat
elnyelve védi a bőrt a károsodások-
tól. Csökkenti a ráncokat, a pigment-
foltokat, javítja a bőr ellenálló képes-
ségét. Szinergensként viselkedik az
E- és a C-vitaminnal.
 A glutathion olyan mester anti-
oxidáns tripeptid, amely három
aminosavból (glutaminsav, cisztein
és glicin) áll. A test saját antioxidán-
sa, mely eltünteti az olyan mérgező
sejtanyagokat a szervezetből, ame-
lyek szabadgyökké válhatnak. A glu-
tathion szintetikus formában bio-
mimetikus peptidként jelenik meg
a kozmetikában. A test saját glu-
tathionját imitálva képes az oxidatív
károkat csökkenteni, növeli az anti-
oxidánsok termelődését a bőrben.
„Mellékhatása”, hogy világosítja a
bőrt azzal, hogy gátolja a melanin
szintézisét.
 A laktobionikus sav a PHA-savak
közé tartozó újgenerációs sav és
antioxidáns egyben. Segíti a bőr
nedvességtartalmának növelését,
ezzel támogatja a többi összetevő
hatékonyságát. Molekulaszerke-
zetének köszönhetően olyan

bőrelváltozások esetén is sikeresen
alkalmazható, mint a rosacea vagy
a psoriasis. 

Amikor kiemelten fontos
extra adag antioxidánst
bevinni a bőrbe
Megnövekedett vitaminigényű
vagy stresszes időszakban: ilyen a
terhesség, szoptatás, vizsgaidőszak,
versenyszerű sport, lelki problémák,
extrém hideg vagy meleg. Olyan bőr-
állapotok esetén, melyeket ható-
anyagokkal javíthatunk, de a fenn-
álló okot nem szűntethetjük meg,
vagy kozmetikusként nem kezelhet-
jük. Ide tartoznak bizonyos aknék
vagy a rosacea. Emellett egyes koz-
metikai és orvoskozmetikai eljárá-
soknál fontos a bőr megerősítése,
védelmi rendszerének helyreállítá-
sa. Ilyen a hámlasztásos kúra, a der-
marollerrel vagy mezopennel vég-
zett kezelés, a lézeres beavatkozás
vagy a plasztikai sebészeti eljárások.
Ekkor a kezelésbe építve tudunk
antioxidánsokat alkalmazni, pl.
stabilizált C-vitamint viszünk fel,
közvetlenül a rollerezés után. Mivel
az antioxidánsok rendszeres hasz-
nálat mellett érvényesülnek a leg-
jobban, így elengedhetetlen, hogy –
bőrproblémától függően – pl. retinol
vagy laktobionikus sav tartalmú ké-
szítményt ajánljunk vendégeinknek
otthonápolásra. 
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Cukorbeteg vendég
CUKORBETEGEK PROFESSZIONÁLIS BŐRÁPOLÁSA – Diabéteszes vendégeink arc- és

testkezelése különös gondosságot igényel. Az alábbiakban lépésről lépésre bemutatunk egy,
a számukra is bátran alkalmazható kezelést.

cukorbetegség (latinul dia-
betes mellitus, magyarul
diabétesz), a glükóz feldo-
gozási zavara, aminek oka

a hasnyálmirigy által termelt inzulin
nevű hormon hiánya vagy csökkent
mennyisége, avagy a szervezet inzu-
linnal szembeni érzéketlensége. Bár-
mely életkorban kialakulhat.

Fajtái: I-es, II-es típus,
és az inzulinrezisztencia
A cukoranyagcsere zavarából kiala-
kuló problémáknak a bőr regenerá-
ciójára is kihatása van:  az idegros-
tok károsodása, az érfalak funkcio-
nális problémái, magas vérzsírszínt,
a bőrsejtek csökkent regenerációs
képessége és funkcionális zavarai, a
bőr védekezőképességének csökke-
nése, lelassult sejtosztódás és a sa-
lakanyagok fokozottabb felhalmozó-
dása.

A fentiek látható, érzékelhető kö-
vetkezményei a bőrön, melyeket a
professzionális bőrápolás során fi-
gyelembe kell venni:
•   A bőr dehidratáltsága, diffúz

viszketése (a normálisnál több vi-
zelet képződik, így több folyadé-
kot veszít a szervezet).

•   A verejték- és faggyúmirigyek
megváltozott működése.

•   A sebgyógyulási hajlam csök-
ken, így a bakteriális, gombás fer-
tőzések (Candida fertőzésre érzé-
kenyebbek), gyulladásos gócok,
furunkulusok, aknék kialakulásá-
nak kockázata nő.

•   Korpázó, hámló, elszíneződött
foltok jelenhetnek meg, főleg a
hajlatokban, a nyaktájékon hátul,
a homlokon, kézen, lábon élénk
eritrémás foltok alakulnak ki.

•   Nyomásérzékeny, ödémára haj-
lamos bőrfelszín alakulhat ki. 

•   A diabetes kezelése kapcsán je-
lentkező bőrtünetek stb.

A kozmetikus feladatai
Arc- és testápolásnál olyan kezelő-
anyagokat kell használnunk, ame-
lyek erősebben hidratálnak, fel-
gyorsítják a bőrregenerációs folya-
matokat. Célszerű, hogy a kezelő-
anyagok csökkentsék az irritációt,
védőréteget képezzenek a bőrfelszí-
nen, támogassák az érfalak regene-
rációját. Fel kell hívnunk a vendé-
günk figyelmét arra, hogy kellő
mennyiségű, megfelelő sótartalmú
folyadékot fogyasszon, és időnként
salaktalanító tea ivókúrát is végez-
zen rövid, két hetes időtartamra. 
A kezelés során alkalmazott koz-
metikumok legyenek minél termé-
szetesebb összetételűek, mentesek
legyenek a színtetikus molekula-
szerkezetű, drasztikus konzerváló-
szerektől, allergén illatanyagoktól,
mesterséges színezékektől, SLS-
től, ásványi és ipari olajoktól. A fen-
ti feltételeket a bio termesztésből
származó, gyógynövény hatóanya-
gokban gazdag biokozmetikumok
jól teljesítik.
Több év professzionális alkalmazási
tapasztalata alapján nyugodtan ál-
lítható, hogy erre kiválóan alkalma-
sak a BIOLA PROFESSIONAL biokoz-

metikai termékek, melyek a Biokont-
roll Hungária Nonprofit Kft, HU-
ÖKO-01 által tanúsítottak.
Mivel bármely életkorban kialakul-
hat a betegség, többféle kezelési ter-
vet is ajánlunk.
 Fiatalabb, kevésbé érzékeny, víz-
és tápanyaghiányos bőrre a NATU-
RISSIMO PROFESSIONAL: Mimóza
arckezelési programot javaslunk
egy, a spirulina alga kivonatát tartal-
mazó, hidratáló géllel zárva a keze-
lést.
 Érettebb, gyulladásra és bőrrege-
nerációs problémákra hajlamosabb
bőrre egy főként biokozmetikumok-
ból álló nyugtató kezelést tartunk
előnyösebbnek.
Kéz- és lábápolásnál fokozott óva-
tosságra és gondosságra van szük-
ség. A lassabb bőrregeneráció miatt
a  higiénia, a bőrtápláló hatóanyagok
nagyobb mennyiségének bevitelére
van szükség. Javasoljuk az echinace-
át, csicsóka- és keserűuborka-kivo-
natot tartalmazó krémek rendszeres
használatát.
Otthoni bőrápoláshoz ajánlhatjuk:
A bőrregenerációs problémák enyhí-
tése és a bőr vízvesztése mérséklése
érdekében célszerű gondosan meg-
választani az otthoni bőrápoláshoz
ajánlott termékeket. Az is lényeges,
hogy minél kevésbé terheljük a bőr
anyagcseréjét, ezért előnyös temé-
szetes kozmetikumokat javasolni. 
A személyre szabott rendszeres bőr-
tápláló arckezelési programokkal
nemcsak vendégeink megelégedett-
ségét, hanem látványos szépülését
is elérhetjük.

A
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STEP BY STEP

1. Letisztítás: A bio bíbor kasvirág kivonatát és B-vitaminokat
tartalmazó glükozidos bőrtisztító tenzidekkel formulázott arctejet,
vagy a bio kökény- és orvosi somkóró kivonatát tartalmazó SLS-
és SLES-mentes arctejet alkalmazzuk, ami kíméletes a bőrhöz,
gyengéden távolítja el a sminket.

1
A modell húsz éve I-es tipusú diabéteszes beteg
– Képünkön a kezelés előtti bőrállapota.

2. Peeling: Előnyösek a főként enzimatikus hatóanyagokat
tartalmazó arcradírok. A mimóza és a papaya hatóanyagai az
aranyvesszőfű és édesgyökér bioaktív összetevői a panthenollal
és az E-vitaminnal, valamint a finom szemcsés kaolinnal együtt
szép eredményt ad. Az érzékeny bőrre kifejlesztett enzimes
peeling a papain segítségével lazítja a keratint, a kaolin pedig
enyhe polírozó hatású is.
A kb. 6 ml-nyi peelinggel körkörös mozdulatokkal átpolírozzuk, majd
5-10 perc száradás után ismét ásványvízzel nedvesítjük, ezután ismét
átradírozzuk a bőrt, végül alaposan lemossuk.

2
3. A pH-érték helyreállítása: A mimózafa kérgének kivonatát és
a mahónia hatóanyagait tartalmazó tonik gyengén bázikus.
A rebarbara, varázsmogyoró hatóanyagai a feszesebb, tónusosabb
bórállapot kialakulását is segítik. Az orvosi somkóró, a kamilla
gyulladáscsökkentő hatóanyagai, a muskotályzsálya illóolajával,
az allantoinnal a bőrregenerációt támogatja.

3

Hallgasd meg Dr. Gyovai Viola előadását

a Tavaszi Beauty Szakmai Napon!

2018. 04. 23. Lurdy Ház 
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5. Táplálás: A bio ganoderma gomba-kivonatot (reishi
gyulladáscsökkentő hatóanyagokban gazdag gyógygomba) és a
Peucedanum hatóanyagait tartalmazó szépítő szérum  komplex
bőrtáplálást nyújt az érzékeny bőrre. Azért is, mert ezenfelül
édesgyökér-, aranyvesszőfű-, hibiszkusz-, acerola-, homoktövis-
kivonatot is tartalmaz, emellett B1-, B3-, E-vitamin és Q10 is segíti
a kedvezőbb bőrállapot kialakulását. A professzionális kezelés
során 1–2 ml-t viszünk fel, de már pár csepp is, akár önállóan,
akár masszázskrém, pakolás alá is kiválóan alkalmazható.
Érettebb bőrre a bio hibiszkusz kivonatával készülő aktivátort
javasoljuk. A hyaluronsav,  a Na-hyaluronát, a magnéziumsó,
továbbá az A-, a B3-, a B5-vitamin és a Q10, valamint a  homoktövis-
kivonat  a vitalizált, feszesebb  szemkörnyéki bőrállapotot
támogatja. Otthoni alkalmazáskor pár cseppet kell tetetni a
vendéggel az arckrém alá, kúraszerűen használva még szebb
eredményt mutat.

5

6. Hidratálás, masszázs: A bio búzafű-kivonatot tartalmazó
masszázskrém nagy mennyiségben tartalmaz víz- és zsíroldékony
antioxidánsokat a krémben lévő búzafűlé és homoktövis-kivonat
által. Ezenkívül a bíbor kasvirág, a körömvirág, a petrezselyem és
a ligetszépe hatóanyagai segítik az érett bőr újrastrukturálódását.
A masszázs során 1-2 ml-nyi bőrregenerációt támogató bio kandilla
(fekete kömény) és tamanu masszázsolajat adagolunk a bőrre. Ez az
érzékeny bőrre kifejlesztett olajkeverék rozmaring-,
aranyvesszőfű-, koriandermag-kivonatot, valamint ligetszépe-,
gránátalma-, jojoba-, dinnyemag-, szilvamag-olajokat is
tartalmaz.

6

7. Speciális kezelő maszk: Amennyiben hajszálértágulatot és laza bőrstruktúrát is
tapasztalunk a vendégünk arcán, akkor célszerű ezt a 7. és 8. kezelési lépést beiktatni.
A bio gesztenye és kökény pulpját tartalmazó maszk az érfalak jobb állapotát segíti elő.
Közepesen vastag rétegben, kb. 6 ml-t viszünk fel az arc területére, majd 10-12 perc
hatóidő után lemossuk. Multivitamin-komplex: E-, B3-, B6-vitamin és folsav támogatja
az epidermisz mélyebb rétegeiben az optimálisabb lipidanyagcserét. Az édeskömény,
a homoktövis és a majoranna hatóanyagai is javítják a bőr tónusát. Alkalmazásakor
átmeneti, enyhe bőrpír felléphet, ezért utána nyugtató maszkot kell alkalmazni.

7
8. Nyugtató maszk: A pálmarózsa és citromfű illóolajával készülő maszk
dermatológiailag tesztelt termék. A bőrnyugtató orvosi somkóró, a cickafarkfű,
az édesgyökér és a körömvirág hatóanyagai előnyösen támogatják a kezelés célját. 
Közepesen vastag rétegben visszük fel, 18-20 perc hatóidő után lemossuk.

8

4. Salaktalanítás: A bio máriatövis és csalán hatóanyagai jól
bevált összetevők. A bőrfelszínre jutott salakanyagokat az  ásványi
szemcsék megkötik. Húsz perc után lemosható a maszk. A B3-, E-
vitamin, rozmaring-, orvosi somkóró-, cickafark-kivonat található
még benne.

4
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9. Tápláló maszk: Bio homoktövis, sütőtök és sárgarépa pulpját
tartalmazó regeneráló maszkot alkalmazzunk. Az E-, B3-, B5-
vitamin, a lenmag-, a köles- és a tönkölybúza-kivonat a tartósabb
hidratációt segíti. A tökmag és a jojoba olaja esszenciális
lipidekkel táplálja a bőrt. Közepesen vastag rétegben visszük fel,
15-18 perc kezelési idő után lemossuk.

9

11. Kezelészáró krém: Fontos, hogy a bőr vízmegtartó képességét elrősen támogató és a
bőrregenerációs folyamatokat segítő arckrémmel bocsássuk el a vendégünket. Ennek
érdekében magas antioxidáns hatóanyag-tartalmú, multivitaminos krémet célszerű
alkalmazni. A corallina alga-, a ginkgo-, a reishi (ganoderma) gomba-, aranyvesszőfű-,
csicsóka- és édesgyökér-kivonatot és tamanu olajat tartalmazó arckrémeket javasoljunk
a kezelés befejezéséhez.

11

10. Szemkörnyékápolás: A bio arónia antioxidánsait,
hyaluronsavat, vitaminokat és bőrtápláló olajokat tartalmazó
szemkörnyékápoló krémpakolást viszünk fel közepesen vastag
rétegben, 20-25 percig hatni hagyjuk. Eközben a bio búzavirág
kivonatot tartalmazó splash-sel borogatjuk a szemkörnyéket.10

CSŐSZ FERENCNÉ RITA
kozmetikusmester,
(Kecskemét)

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

SPECIÁLIS BŐRÁPOLÁS – EGYEDI MEGOLDÁSOK
Szőrtelenítésnél nagyon fontos, hogy ne okozzunk mikrosérüléseket. A kezelés
után kellően fertőtlenítsük a bőrt, és nyugtassuk meg. A bio centella- és más
bőrregenerációt elősegítő gyógynövénykivonatot, vitaminokat tartalmazó
bőrregeneráló elixír alkalmazása célszerű a szőrtelenítést követően. Leginkább
az elasztikus gyanták és a cukorpaszták alkalmasak a bőrregenerációs
problémákkal küzdő vendégünk számára.
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EGYÁLTALÁN, EL LEHET-E TÜNTETNI A STRIÁT? Bár a striát szokták terhességi csíknak is
nevezni, nemcsak a kismamák életét keseríti meg. Milyen technológiák léteznek a kezelésére? 

Striakezelés
HATÉKONYAN

stria vörös-lilás csíkjai,
(amelyek később kifehé-
rednek) megjelenhetnek
bárkinek a bőrén, aki je-

lentős testsúlyváltozáson megy ke-
resztül – akár hízás–fogyás, akár in-
tenzív testépítés következtében –
vagy ha genetikailag hajlamosak va-
gyunk rá. Akkor alakul ki, ha a bőr
alatti kötőszövet nem tudja követni
a bőr felső rétegének gyors változá-
sát, ezért megreped, és a feszülés
irányára merőleges csíkok jelennek
meg a testen. Elsősorban a nők érin-
tettek ebben a problémában, hiszen
azért, hogy a magzatot ki tudják hor-
dani, lazább a kötőszövetük, de férfi-
aknál is előfordulhat. A leginkább
érintett területek a comb, a csípő, a
fenék, a has és a mell. 

Van segítség?
Sajnos a striát eltüntetni nem lehet,
de vannak olyan feszesítő eljárá-
sok, amelyekkel vékonyíthatjuk,
halványíthatjuk ezeket a csíkokat.
Írásomban néhány olyan technoló-
giát mutatok be, amelyeket hatéko-
nyan alkalmazhatunk a striára, de a

A
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legjobb megoldást akkor érhetjük el,
ha ezeket az eljárásokat együtt, egy-
mással kombinálva használjuk.

Egy természetes és
hatékony megoldás:
testfáslizás
Általában a testfáslizó eljárások jók
lehetnek erre a problémára, ezek kö-
zül is elsősorban azok a módszerek,
amelyeknek széles hatóanyag-vá-
lasztékában megtalálhatók a külön-
böző kötőszöveti problémákra
specializált hatóanyagok, sőt, van
olyan is, amelyet kifejezetten stria-
kezelésre fejlesztettek ki.
A testfáslizó eljárás hatására az
érintett testrészek körfogata csök-
ken, a salakanyagok távoznak, a
bőr látványosan kisimul, feszessé
válik, és a striák is elhalványodnak.
Ezt az eljárást elsősorban azért is
ajánljuk, mert az ilyen bőrproblémá-
val küzdő vendégek legszélesebb kö-
rének tudunk segíteni vele, hiszen
nagyon kevés a kontraindikáció. Na-
gyon fontos azonban arra figyelni,
hogy szoptatás alatt nem szabad ezt
a módszert alkalmazni, ezért a kis-
mama a szülés után bármilyen ha-
mar is szeretne megszabadulni a ter-

hességi csíkoktól, meg kell várnia,
amíg a babát elválasztja.

A leghatékonyabb
eljárás: jó minőségű
rádiófrekvencia
Rendkívül hatékony a rádiófrekven-
ciás eljárás, amennyiben jó készü-
lékkel, ideális MHz (megahertz) tar-
tományon, kontrollált hőbevitellel
dolgozunk a problémás területeken.
A rádiófrekvenciás kezelés hatására
a zsírsejtek méretének csökkenésé-
vel a mikrokeringés és a nyirok-
áramlás újraindul, és az anyagcsere-
folyamatok jelentősen javulnak. Ez-
által mérséklődik a stria, a cellulit és
a helyi zsírdepók megjelenése.

Kiegészítő eljárások
a hatás fokozása érdekében
A softlézert sokan tévesen alakfor-
máló eljárásnak gondolják, pedig ez
feszesítő módszer, amely önmagá-
ban is alkalmas striakezelésre, de
még eredményesebb, ha valamelyik
fenti kezelés mellett használjuk.
 Keringésfokozó hatása révén a
hullámmasszázs is jó lehet kiegé-
szítő kezelésként.

Általában bármilyen feszesítő eljá-
rás hatékonynak bizonyulhat a stri-
ákkal folyatott harcban, de azért le-
gyünk óvatosak, mert például a vá-
kuum használata az adott területen
mindenképpen kerülendő!
A fentieken túl még léteznek olyan
tűs módszerek (pl. mezopen, mezo-
roller), amelyekkel lehet a striát ke-
zelni, de a kozmetikusok fegyvertá-
rában az itt röviden bemutatott fenti
megoldásokat tartjuk a legjobbnak.
Bármelyik kezelést is választja a
vendég, az annál eredményesebb
lesz, minél hamarabb kezdjük el a
striakialakulás után az eljárást. Azt
azonban mindenképpen el kell mon-
dani, hogy ezek az eljárások bár kis-
mértékű javulást eredményezhet-
nek, elsősorban a további romlást
akadályozhatjuk meg velük.
A kémiai és gépi technológiák segít-
ségével a testkezelő szakemberek
természetesen mindent megtesz-
nek a striák csökkentésére, de mint
nagyon sok minden, ez is akkor mű-
ködik a leghatékonyabban, ha kellő
rendszerességgel, szakértői összeál-
lításban, komplexen kezeljük ezt a
makacs problémát. Természetesen
amennyiben a vendég otthoni ápo-
lással (hidratáló krémek alkalmazá-
sával) és megfelelő táplálkozással,
mozgással segíti ezt a folyamatot, to-
vább fokozhatja az elért eredmény
intenzitását – fenntarthatóságát. Rá-
adásul ezzel az újabb striák kialaku-
lását is megelőzheti.

A striakezelésben a leghatékonyabb
a rádiófrekvenciás eljárás, amennyiben
jó készülékkel, ideális MHz (megahertz)
tartományon, kontrollált hőbevitellel
dolgozunk a problémás területeken.

GAJDOS FERENC
A Center Kft.
terméktanácsadója,
nemzetközi tréner, alakformáló
specialista, kiemelt
szakterülete a testkezelő
berendezések és technológiák.
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KORSZERŰ HATÓANYAG-BEVITEL, REPAIRKOZMETIKUMOK ÉS ANTIPOLLUTION TERMÉKEK –
TEKINTSÜNK BELE A HIGH CARE® MEGÚJULT TAVASZI KÍNÁLATÁBA!

2018 INNOVÁCIÓJA:
fényterápia és plazma

ár az őszi kongresszuson
nyugtázhattuk, hogy a
Weyergans High Care®
Cosmetics cégnél az idei

évben szinte minden hónapban va-
lami új termék, új innováció jelenik
meg. 

Gyors szépülés
ampullákba zárva
Cégünk átalakult termékpalettájá-
ban nagy hangsúlyt kap a Medline
terméksorozat, melyet a speciális

bőrproblémák kezelésére fejlesz-
tettek ki. 
Az új ampullák a gondosan összeál-
lított hatóanyagoknak köszönhetően
komplex ápolást biztosítanak min-
den bőrtípus és bőrállapot számára.
Kabinban való alkalmazásuk a már
jól ismert gépi kezelésekkel reme-
kül kombinálhatóak (ultrahang, ion-
toforézis). De nem elhanyagolható az
a szempont sem, hogy vendégeink
számára személyre szabott otthon-
ápoló kúrát is össze tudunk belőlük
állítani. A kozmetikusok számára
„izgalmas” lehet az új, egyedülálló

tulajdonságokkal rendelkező spe-
ciális regeneráló, gyulladást csök-
kentő krém és pakolás, melyet min-
den olyan kozmetikai kezeléshez
ajánlunk, amely erőteljesebb irritá-
ciót, gyulladást, sérülést okozhat a
bőrön. A Repair & Calm krémet java-
soljuk mikrodermabrázióhoz, mezo-
rolleres kezeléshez, lézeres beavat-
kozást követően és tetováláshoz.
A „hogyan”-ról, az összetevőkről pe-
dig mindent megtudhattok a High
Care® új szakmai nagykereskedelmi
webáruházában:
https://nagyker.highcare.hu.

M
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Fényterápia & plazma 
2018 innovációja a szépségápolás-
ban a fényterápia és a negatív io-
nok (plazma) együttes hatásának
összekapcsolása. 
A háromféle fény (kék, zöld, piros)
változatos lehetőséget kínál a bőr-
problémák kezelésében (akne, pso-
riasis, kollagénszintézis javítása,
bőrfeszesítés). Mindezek mellett
nem elhanyagolható az a jótékony
hatás sem, amelyet a stressz oldásá-
ban, az immunrendszer erősítésé-
ben indikál. 

Hogyan történik
mindez a gyakorlatban? 
Minden választ megkaphatsz a High
Care® májusi konferenciáján.
A rendhagyó programban, a szakmai
előadásokon túl nagy jelentőséget
kap a gyakorlat. A helyszínen beren-
dezett „szalonban” az újdonságok
bemutatója mellett kipróbálási lehe-
tőséggel várjuk az érdeklődőket. Itt
mutatjuk be legújabb termékcsalá-
dunkat, az antipollution termékein-
ket, amelyek az Urban nevet kapták
– napjaink nagy problémájára, a
környezeti ártalmak okozta bőr-
rendellenességek kezeléséra kínál
új alternatívát. 

konferencia.highcare.hu

– plazmakezelés, 
– új fényterápia,
– oxigénkezelés,
– ampullás kezelések,
– termékbemutató,
– kedvezményes vásárlás.

HIGH CARE® KONFERENCIA 
ELŐADÁSOK, KEZELÉSI BEMUTATÓK:

Előadók:
Dr. Rudolf Weyergans,
a Weyergans High Care® Ag. tulajdonosa,

Dr. Balogh György
bőrgyógyász, kozmetológus
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A NORMÁL FUNKCIÓJÚ ÉS SZERKEZETŰ BŐR AZ ALAP BŐRTÍPUS – Természetesen a normál
bőr is mutat egyéni különbözőségeket színében és szerkezetében, mégis mondhatjuk, hogy
az egészséges bőr az szép. Bármely olyan eltérés, melyet korábban alkati, kóros vagy akár

örökletes adottságnak tartottunk, a bőregyensúly eltolódásának a következménye.
Mindez célzott bőrmegújítással kiegyensúlyozható.
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A bőregyensúly felborulása
és a DERMODEX ATKÁK

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS



2018/4   www.beauty-forum.hu 41

BEAUTY & CARE

bőregyensúly fentebb em-
lített eltolódását számos
tényező kiválthatja, többek
között:

• hormonális tényezők,
• helytelen bőrápolás,
• helytelen táplálkozás,
• stressz,
• környezeti mérgek (szmog, UV-ká-
rosodás) stb.

Mikor van szükség
bőrmegújításra?
Ha az arcbőr sérült (ami nem min-
den esetben látható szabad szem-
mel, mivel a bőrkárosodás lehet
mikroszkopikus méretű), annak tü-
neti jelei a bőrérzékenység, az irritá-
cióra való hajlam és a bőrproblémák
– mindezek mögött a bőregyensúly
zavara áll.
A legtöbben bőrérzékenységgel,
T-zóna problémával vagy rosaceá-
val, mások aknéval küzdenek. Ku-
tatásaink szerint ezen problémák
hátterében egyértelműen a bőr-
egyensúly eltolódása áll, aminek
oka a bőr szerkezeti károsodása és
a bőrfertőzés.
Ma átlagosan a nők 80%-a küzd va-
lamilyen fokú bőrérzékenységgel.
A legnagyobb probléma az, hogy
amikor szeretnének áttérni tiszta,
természetes, értékes növényi olajo-
kat tartalmazó kozmetikumokra,
akkor bőrük gyakran gyulladással, ir-
ritációval reagál.
Ennek az az oka, hogy a szintetikus
és ásványi olajok, vegyszerek – bár
károsítják a bőrt és bőregyensúly-

eltolódást okoznak, de nem táplálják
a bőrön élő, mikroszkopikus méretű
Demodex atkákat, amelyek az elto-
lódott egyensúlyú bőrön könnyen
elszaporodhatnak, mert a natúrkoz-
metikumok tiszta olajai kiváló táplá-
lékforrást adnak nekik. Túlzott jelen-
létük komoly károkat okoz a bőr élet-
tanában és szerkezetében. A bőr
gyulladással, irritációval és még fo-
kozottabb bőrérzékenységgel reagál-
hat, amelynek következménye az
egyéni érzékenységtől függően, ak-
né, rosacea vagy más bőrelváltozás.

A Demodex atkák szerepe 
Az egészséges emberek bőrében is
előforduló atka normális mennyisé-
ge négyzetcentiméterenként egy-
két darab. Problémát akkor okoz, ha
– a bőr védelmi funkciójának bár-
mely ok miatti károsodásakor – el-
szaporodik, akár a normál egyed-
szám tízszeresére is. A csak mikrosz-
kóppal látható, körülbelül 0,1–0,4
mm-es szőrtüsző atkának két fajtá-
ját különböztetjük meg: 
 a Demodex folliculorum elsősor-
ban a hajas fejbőr lakója, a hajtü-
szőkben él, azokból táplálkozik, 
 a Demodex brevis pedig az arcbőr
pórusaiban telepszik meg.
Az első típus felelős sok esetben a
haj ritkulásáért, a hámló, korpásodó
fejbőrért, az utóbbi viszont az arcbőr
épségét károsíthatja. Az atkák csáp-
jaikkal mechanikailag is károsítják a
bőrszerkezetet, de a legnagyobb ve-
szélyük, hogy a faggyúval táplálkozó
atkák ürülékében, illetve elpusztulá-

suk után a maradványaikban is gyul-
ladást okozó, gennykeltő baktériu-
mok, vírusok vannak, amelyek kötő-
szöveti gyulladást, immunológiai ká-
rosodást, aknét, rosaceás tünetek ki-
alakulását okozhatják. 2010-ben
kínai tudósok által végzett meta-
analízis alapján a dermatológiai tár-
saság is elfogadta, hogy a rosacea
kórképet a Demodex atka váltja ki.
A Demodex atkák normalizálása
nem egyszerű, több hónapig tartó
komplex ápolást igényel, mert a ke-
zelés egyidejűleg csak a kifejlett pél-
dányokra hat, de a petékre nem.
A szintetikus vegyszerek kevéssé ha-
tékonyak, mert károsítják a bőrszer-
kezetet, viszont atkaellenes, parazi-
taellenes, antibakteriális, antivirá-
lis hatású, és hightech növényi
anyagokkal sikereket érhetünk el. 

A leggyakoribb
bőrtünet: rosacea
Ha az arcbőr érzékeny és piros, ha-
mar rámondják, hogy rosaceás. Pe-
dig a legtöbb eset könnyen kiegyen-
súlyozható bőreltolódás, ami külső-
leges kezeléssel, bőrápolással meg-
oldható, ezáltal a „rosacea” is
elmúlik. Az esetek nagyon kis száza-
lékában van jelen érbetegség is,
mely további utókezelést igényel. 
Kutatási eredményeink szerint a
rosaceát kiváltó okok a következők
lehetnek:
1. Az arcbőr fokozott szarusodása
A mérgekkel terhelt környezet és a
fokozott stressz miatt főként a lelki-
leg érzékenyebb emberek gyakori tü-
nete a fokozott bőrszarusodás. Ér-
zésre a bőr felszíne érdes tapintású
lehet, de sok esetben az elváltozás
csak nagyítóval látható. Ilyenkor a
bőrpórusok elzáródnak, akadályoz-
zák a bőrlégzést, a bőranyagcserét és
a bőr méregtelenítését. A fokozott
szarusodás befolyásolja a Demodex
atkák normál életciklusát. Ilyenkor
szinte barlangba zárjuk őket, és a
bőrben hoznak létre kolóniákat, ott
pusztulnak el, és a salakanyagaik
sem tudnak kiürülni a bőrből.

Az arcbőr enyhén savas pH-ja és a bőr
egészséges szerkezete biztosítja, hogy
a számunkra jótékony mikroorganizmusok
védjenek bennünket. Bármely ok miatt
eltolódik a bőr mikrobiológiai egyensúlya,
annak legelső tünete a bőrérzékenység. 

A
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2. Hisztamin-túlterheltség a szerve-
zetben
Az immunrendszeri gyengeség, a
máj túlterheltsége, a szervezet mér-
gezettsége vagy egyszerűen enzim-
hiány okozhat táplálékintoleranciát,
mely hisztamin-túlterheltséget okoz
a szervezetben, és általában első tü-
nete az arc rendellenes pirosodása.
Leggyakoribb a gluténmérgezettség,
mely egyre több embert érint.
3. A felhám elvékonyodása
Főképp a helytelen bőrápolás és táp-
lálkozás miatt alakul ki.
4. Kötőszöveti megvastagodás
A felhám elvékonyodását a szerve-
zet kötőszöveti megvastagodással
kompenzálja, amely elzárja a bőrpó-
rusokat és gátolja a bőranyagcserét,
illetve a faggyú és a Demodex atkák
kiürülését a bőrből.
5. Vénás visszafolyási akadályo-
zottság az arcon
Az érzékeny lelki alkat és a fokozott
stressz okozza az állkapocs izomza-
tának fokozott feszültségét, mely
akár görcsösen lemerevedhet, sor-
vadhat, és akadályozza az arc teljes
keringését. Ilyenkor oxigén- és táp-
anyaghiány is kialakulhat a bőrben,
és az elhasznált, méreganyagokkal
teli vér elszállítása is akadályozottá
válik, fokozva a bőr problémáját.

6. A bőr mikrobiológiai flórájának
az eltolódása
Az elmúlt 150 évben sok kutató vizs-
gálta a bőrön élő természetes orga-
nizmusokat, és felfedezték, hogy a
bélflórához hasonlóan a bőrnek is
van egy természetes flórája. Az arc-
bőr enyhén savas pH-ja és a bőr
egészséges szerkezete biztosítja,
hogy a számunkra jótékony mikroor-
ganizmusok védjenek bennünket.
Bármely ok miatt eltolódik a bőr
mikrobiológiai egyensúlya, annak
legelső tünete a bőrérzékenység. 
7. Bőrfertőzés 
A rosacea e típusa gyakran egyik
napról a másikra alakul ki, és általá-
ban egy akut bakteriális, virális fer-
tőzés eredménye. Ilyenkor a bőr akut
gyulladása miatt vörös a bőr, de még
nincs érrendszeri érintettség. Ebben
az esetben, ha időben reagálunk és
helyesen ápoljuk a bőrt, nagyon
gyors javulást érhetünk el. Néhány
hét alatt végleg megszűnhetnek a
bőrtünetek.
8. A sérült bőrszerkezet okozta bőr-
pír
Leginkább a szintetikus, ásványi olaj
alapú kozmetikumok okozzák,
emellett a kémiai fényvédők, parfü-
mök, illetve az erős tenzidek a legká-
rosabbak a bőr szerkezetére.

9. Hormonális változások
A kamaszkor, a várandósság és a vál-
tozókor extrém hormonváltozásai
válthatják ki, illetve a meglévő bőr-
tüneteket is súlyosbíthatják, mert a
hormonváltozások kedveznek a De-
modex atkák szaporodásának.
10. Érrendszeri gyengeség
Ez a legritkább rosacea-típus, akár
magas vérnyomás, akár a keringési
rendszer kóros elváltozása miatt
alakul ki. Ebben az esetben folyama-
tosan jelenik meg az erezettség az
arcon, és állandóan jelen is van. Az
artériák gyengesége miatt a bőr-
anyagcsere és a bőr tápanyagellátá-
sa csökken, a vénás gyengeség ese-
tén pedig a méreganyagok kiürítése
gátolt, és emiatt alakulhat ki a bőr-
egyensúly zavara, ami megkönnyíti
a kórokozó ágensek elszaporodását.
A fenti okok gyakran jelentkeznek
keverten, és az intenzív rozaceás
tünetet mutató arcbőrnél általában
halmozottan össze is adódnak.

A bőrmegújítás újra
kialakítja a bőregyensúlyt
Az az optimális, ha az egészséges
bőrszerkezetet és a mikrobiológiai
egyensúlyt párhuzamosan alakít-
juk ki, óvatosan balanszírozva. Ez a
két tulajdonság összefügg, egyik nél-
kül a másik nem állítható helyre,
mert a sérült bőrszerkezet felbontja
a mikrobiológiai egyensúlyt, a mik-
robiológiai egyensúly felbomlása pe-
dig károsítja a bőrszerkezetet. Emel-
lett a bőrmegújítás minden esetben
egyéni, az adott bőrtünetekre és az
egyéni bőrreakciókra is figyelmet
fordít.

DR. HÁZI EDINA
Gyógyszerész, hightech
kozmetikumfejlesztő,
a DRHAZI bőrmegújítás
és bio arcplasztika kidolgozója.

Bőrszerkezet-károsodás miatt kialakuló rosaceás bőrtünet





,,A sikeres lakossági szereplésünk után célunk, hogy

piacvezetők legyünk a professzionális kozmetikai piacon

is. Úgy gondoljuk, a  Beauty szakkiállítás egy olyan

szakmai rendezvény, amely lehetőséget ad arra, hogy

minél több kozmetikus megismerje a Helia-D Professional

márkát.”

BEAUTY FORUM HUNGARY 2018

BUDAHÁZY PÉTER
a Helia-D Professional tulajdonosa

DR. GYOVAI VIOLA
a BIOLA Biokozmetikai Kft. ügyvezető igazgatója

„Már tizenkét éve rendszeresen részt veszünk a Beauty

kiállításokon a BIOLA PROFESSIONAL és NATURISSIMO

PROFESSIONAL márkákkal .. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy

az érdeklődő kozmetikusokkal megismertessük a természetes

kozmetikumok előnyeit. Lényeges, hogy a magyar

kozmetikusok a szakmai újdonságokban , trendekben

naprakészen tájékozottak legyenek, erre kiváló alkalmat

nyújt a  Beauty szakkiállítás.” 

Ki���ít�	
�

KIÁLLÍTÓK*



„Kiállítóként immár 25 éve veszünk részt a Beauty

Kiállításokon . Idén is ott leszünk, hiszen ez a

legtradicionálisabb szakmai kiállítás, amely mély

hagyományokkal rendelkezik. A Center Kft. a tőle megszokott

magas minőségű arckezelő és alakformáló gépparkkal , valamint

arc- és testkezelő anyagokkal lesz jelen a kiállításon . A

legaktuálisabb információkkal , szakmai iránymutatással és

gyakorlati tapasztalatokkal várjuk a standunkhoz látogatókat.”

„A tavalyi év sikere után a Stella Zrt. a piaci igényekhez

igazodó magas minőségű, a hazai és a nemzetközi

szépségszakmát és a szépülni vágyó fogyasztók igényeit

kielégítő profeszszionális, természetes összetételű,

szabadalmaztatott hatóanyagokat tartalmazó

termékpalettájával , az idei évben is részt vesz kiállítóként

az őszi Beauty szakkiállításon .”

SIMÓ GABRIELLA
a Stella Zrt. elnök-vezérigazgatója

m�nj��
A BEAUTY FORUM HUNGARY AZ IDÉN IS VÁRJA A PROFESSZIONÁLIS  SZÉPSÉGSZAKMA KÉPVISELŐIT.

ÚJ SOROZATUNKBAN KIÁLLÍTÓ PARTNEREINKET KÉRDEZZÜK arról, hogy mit jelentett és jelent cégük

életében a Beauty szakkiállítás, és hogy milyen újdonságokkal találkozhatunk velük október 26-27-én, a

Lurdy Rendezvényközpontban, a 27. Beauty Forum szakkiállításon.

HELYES JUDIT és FÖRDŐS ANDRÁS
a Center Kft. ügyvezető igazgatói

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

KÉRDEZD MEG A HOZZÁD FORDULÓ PÁCIENST, HOGY MI ZAVARJA, AMIKOR A TÜKÖRBE NÉZ!
A vendégek először az tapasztalják, hogy fáradtnak látják az arcukat a tükörbe nézve.

Hiába próbálnak többet aludni, az már nem segít, és a reklámokban látott „csodakrémek”
sem oldják meg ezt a problémát. Ekkor fordulnak hozzánk.

özel tizenöt éve annak, hogy
egy hölgy felhívott telefo-
non, és nagyon határozot-
tan mikrodermabrázióra és

ultrahangos hatóanyag-bevitelre
kért időpontot. Nem hagytam ennyi-
ben, nem írtam be automatikusan a
naptárba, hanem megkérdeztem tő-
le, hogy mi zavarja, amikor a tükör-
be néz. Kicsit elgondolkozott, majd
közölte, hogy fáradtnak látja magát.
Tovább faggattam, hogy akkor miért
ezeket a kezeléseket kéri. A szom-
szédasszonya is ilyenen volt, mond-
ta. Elkezdtem neki mesélni egy eljá-
rásról, ami pont az ő gondjára nyújt
megoldást. Bár soha nem hallott
még korábban róla, nem volt nehéz
meggyőzni. 
Nem lepett meg, hogy nem ismeri.
Az elmúlt huszonhat évben, amióta
kézi elektródás facelifting-kezelést
végzek, egyetlenegy vendég keresett
meg úgy, hogy konkrétan ezt kérte.
Amikor megérkezett, meg szerettem
volna győződni arról, hogy nem be-
széltünk-e el egymás mellett, és
tényleg az általam végzett faceliftin-
get keresi. Már csak azért is, mert a
telefonos beszélgetésünkkor drágá-

nak találta. Ekkor hihetetlenül érde-
kes szituációban találtam magam.
Azt vettem észre, hogy majdnem vi-
gyázzállásban olyan kérdésekre vá-
laszolok, amilyeneket korábban
egyetlen vendég sem tett fel. 
Egészen addig, amíg el nem hang-
zott az a „bűvös” mondat a számból,
hogy „először végigcsinálom a keze-
lést az arcod egyik oldalán, utána a
tükörben megnézheted a különbsé-
get.” ,,A »könyvelő Kati« hozzád jár?”
– kérdezte, amire csak bólogattam.
Ekkor tört meg a jég. Felsóhajtott.

„Tíz éve hallgatom a könyvelőmtől
ezt a mondatot. Mindig elmondja,
hogy a kozmetikusa először az arca
egyik felét kezeli meg, és utána ő
megnézheti a különbséget.”
Nem kellett többet magyarázkod-
nom. Sőt, mivel kiderült, hogy koráb-
ban sokáig kozmetikusként dolgo-
zott, csak anyagi okokból foglalkozik
most mással, az összes barátnőjét
hozzám küldte. A konzultáció végére
egyetlen kérdése maradt csak, hogy
miért tart nála egy óráig a kezelés,
mert ahová korábban járt ott csak
félóra volt. Eközben ,,ijedten” nézett
rám, hogy lehet, hogy ennyire ráncos
lett az eltelt időben, amíóta nem ke-
zelték az arcát... Jót nevettünk végül,
mert ráadásul a korához képest hi-
hetetlenül jól nézett ki. Olyannyira,
hogy a többi vendégem „biológiai
csoda” néven emlegette őt később.

Facelifting
A szó arcemelést jelent. Az egész ar-
cot képesek vagyunk megemelni,
vagyis visszahelyezni oda, ahonnan
megereszkedett. Az első lépésben
elvégzett izomstimuláció egy pasz-
szív izomtorna. Amikor az izom kap

K

Facelifting-
kezelésnél fontos,
hogy az
elektromos
impulzusok
erősségét mindig
a vendég állítsa be.
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egy elektromos impulzust, összehú-
zódik, majd a szünet-periódusban
elernyed. 
Figyelem! Hihetetlenül fontos, hogy
az erősséget mindig a vendég állít-
sa be. Az arcon minden ponton mást
érez a vendég. Az egyéni érzékenysé-
gekről nem is beszélve. Kozmetikus-
ként különben sem merném olyan
erősre állítani, mint a vendég saját
magának. Ő érzi, hogy mi az az erős-
ség, ami a legintenzívebb, de még-
sem fáj.
Ha a kozmetikus maga állítja be az
erősséget, ezzel rengeteg időt elve-
szít a tényleges kezelésből. Hisz két
elektróda van és két kezünk. Ilyen
esetben neki folyamatosan le kell
tennie az egyik elektródát, hogy állít-
hasson az erősségen. Utána megfog-
ja a letett elektródát, és teszteli, hogy
megfelelő-e az erősség. Ráadásul, ha
nem a vendég kezében van az irányí-
tás, akkor sokan kellemetlennek élik
meg a kezelést. Az eredmény pedig a

kisebb erősségnek és a rövidebb idő-
nek köszönhetően csak a töredéke
annak, amit a vendég tevékeny
együttműködésével érhetünk el. 
Figyelem, az kevés, ha csak izom-
stimulációt alkalmazunk! Sok olyan
kezelést láttam, ahol a bőr feszesíté-
séről és a kötőszövet regenerálásáról
megfeledkeztek. Pedig így csak fél-
munkát végeznek. Ráadásul a végén
még ki is kell emelni a barázdákat
(ráncokat) a mélységükből.

Facelifting tetoválás előtt
A múlt héten láttam a Facebookon
az egyik zárt, kozmetikus csoport-
ban egy fényképet egy tetovált sze-
möldökről. A tetoválást végző koz-
metikus magasabbra tetoválta a
megereszkedett szemöldök végét,
mint ahol a szőrszálak kinőttek. Így
a szemöldöknek egymás alatt két vé-
ge is volt. Többen leírták a kolléga-
nők közül, hogy szerintük mi lett
volna a helyes megoldás. Eközben

én azon gondolkoztam, hogyha a te-
toválás előtt megemelték volna face-
liftinggel a szemöldököt, ez a problé-
ma nem alakul ki. 

Fenékemelés
A fenékemelés az az alakformáló
kezelés, amire a mai „ülő” életmód-
nak köszönhetően a nők 95%-ának
szüksége lenne. A legmegdöbben-
tőbb, hogy gyakran a tizenéveseknek
is! A mozgásszegény életmód és a
sok ülés miatt ma már az iskolás lá-
nyokat is érinti a probléma. Sajnos
az alakformálásnál a legtöbb szép-
ségszalonban csak zsírbontásban
gondolkodnak. Ezért az ilyen prob-
lémával küzdő vendégek sokszor
már több eredménytelen zsírbontó
kúrán vannak túl.

Mell-lifting
Mellemelésnél, ha a mell állomá-
nyával nincs gond, a facelifting-
kezelésnél alkalmazott első két
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kezeléssel, fix elektróda segítségé-
vel, látványos eredményeket lehet
elérni. Centiben mérhetően is meg-
emelhetőek a mellek. Azzal azonban
tisztában kell lenni, hogy minél na-
gyobb egy mell, annál több kezelésre
van szükség.      

Komplex hatás
A kozmetikus részéről rettentően
összetett feladat a facelifting-keze-
lés. Ráadásul a többszörösen meg-
osztott figyelem fizikailag is fárasztó
testtartással párosul. Miért olyan
fontos mégis ez a kezelés? Bármely
más elektrokozmetikai kezelés
sokkal látványosabb lesz, ha előtte

a vendég facelifting-kezelési kúrán
vett részt. Számomra is döbbenetes
volt, amikor a gyakorlatban megta-
pasztaltam, hogy mekkora a különb-
ség. Tizenkét éve, amikor megérke-
zett a tű nélküli mezoterápia egy
speciális hatóanyaggal, szuper ered-
ményeket értem el. Kivéve három
esetet. A harmadik után végiggon-
doltam, hogy mi volt a közös ben-
nük. Egyetlen dolog: mind a három
vendéggel akkor találkoztam elő-
ször. Semmilyen elektrokozmetikai
kezelésen nem estek át korábban.
A többi vendég már azelőtt is járt
hozzám, és a bőrük más eljárásokkal
„elő volt készítve”.

BÁRÁNYOS ZSUZSA 
Kozmetikus,
elektrokozmetikus, a hatékony
alakformálás és bőrfiatalítás
szakértője. 26 éve foglalkozik
alakformálással és
bőrfiatalítással.

Facelifting
A facelifting szó arcemelést jelent. Az
egész arcot képesek vagyunk
megemelni, vagyis visszahelyezni oda,
ahonnan megereszkedett.
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EXPRESSZ
SZEMKEZELÉS

VARÁZSLAT ÉS RELAXÁLÁS EGY PILLANAT ALATT – A kezeléseink során fontos szempont
a komplexitás. Igyekeznünk kell minden igényt és elvárást kielégíteni, melyben szerepet játszik

a megfelelő és helyes szemkezelés, mint amilyen az alábbi szemápoló rituálé. 
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szemkörnyéki bőr ápolása
nem hiányozhat a rend-
szeres arckezelések sorá-
ból, hiszen: 

 nem tartalmaz olyan sok faggyú-
mirigyet, mint a bőr más területe,
 rendkívül erős izommunka ta-
pasztalható ezen a részen, 
 gazdag az érhálózata és 

 a nyirokkeringés is meghatározó
ezen a területen,
 a bőr itt rendkívül vékony, ezért
kevesebb elasztikus és kollagénros-
tot találunk ezen a helyen. 
Mindezek az okok vezetnek a ven-
dégek számos problémájához
is: duzzadt szemek, sötét karikák,
érzékeny, allergiára hajlamos

szemkörnyék, viszkető bőrérzet, la-
za szemhéj, a korai ráncok megjele-
nése, majd az erősebb ráncok kiala-
kulása stb.

A fontossági
sorrend kialakítása
Egy szemápoló rituálé megtervezése-
kor mindig tartsuk be a fontossági

A
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sorrendet, hogy valójában mi is az
elsődleges cél a kezelés során: 
 a duzzanat csökkentése, 
 ránckorrekció, 
 egy általános bőrápoló, nedvesség-
és zsírpótló kezelés vagy 
 komplex megoldásra van szükség? 
A vendég kikérdezése nagyon fon-
tos, hogy megértsük mi is áll, állhat
az adott probléma hátterében.

Szemápoló rituálé 
A kezelés megkezdése előtt hangol-
juk rá a szalont vagy kabint a meg-
hitt, nyugalmas légkörre, hisz mégis

a „lélek tükrével” fogunk foglalkozni.
Mivel a vendég szeme csukva lesz a
kényeztetés során, koncentráljunk
arra, hogy a belső látására, képzele-
tére ható, lágy, ellazító zenét te-
gyünk fel. Még akár egy vezetett me-
ditáció is segítségünkre lehet, me-
lyet a pakolás fázisában „varázso-
lunk” elő. Ügyeljünk a kellemes
hőmérsékletre, és ne használjunk
éles fényeket sem. Csodálatos szol-
gálatot tehetnek a mécsesek, gyer-
tyák, lámpások. Mi több, bevethetjük
az illatterápiát is: a diffúzorok és az
aromák széles tárházából válogatha-
tunk. 

► Ráhangolódás
A vendég elhelyezkedése után egy
kellemes légző gyakorlattal „érkez-
tessük” meg őt a kezelésre. Ezen ap-
ró figyelmesség segíti az ellazulás-
ban, és ad egy keretet a kezelésnek.
► Letisztítás
Miután a vendégünket tökéletesen
ráhangoltuk, kezdhetjük a letisztí-
tást. Először is távolítsuk el az esetle-
ges sminket, sminkmaradványokat.
Tökéletes megoldás a mostanság di-
vatos micellás víz, de klasszikus két-
fázisú lemosót is alkalmazhatunk.
A lényeg, hogy ne irritáljuk a sze-
meket, hiszen a kellemetlen, csípő



www.beauty-forum.hu   2018/452

DOSSZIÉ KOZMETIKAI LIFTING

érzések megzavarják a vendéget a
relaxálásban. Majd következhet egy
bőrazonos pH-val rendelkező hidra-
táló, lágy arctej, amelyben a napra-
forgó- és a búzacsíraolaj kellemesen
ápol, az E-vitamin pedig remek táp-
lálékul szolgál. Ügyeljünk a nyugodt,
nem kapkodó letisztításra!
► Peeling
Szemkezelésnél a legkellemesebb
egy enzimes peeling alkalmazása.
Segítségül hívhatunk ecseteket, lágy
keféket. Óvatosan még a szemkör-
nyékre is felvihetjük a peelinget,
ügyelve, hogy ne kerüljön a szembe
az ápolószer! Ecsetek használatával
még kellemesebb élményt adunk, és
egyúttal megkönnyítjük a munkán-
kat is, hiszen a legapróbb helyekre is
elérhetünk. Így élvezhetjük a papa-
in-enzim csodálatos hámoldó hatá-
sát, miközben vendégünket kényez-
teti a termék lágy, habzó állaga. Itt is,
mint minden bőrről történő ápoló-
szer eltávolítása során, egy nagyon
kellemes hőmérsékletű törölközőt
használjuk a lemosáshoz. 
► Tonizálás
Ha szükséges, használjunk tonikot
is. Egy semleges szénhidrátfaktort,
zöld teát és lapachokivonatot tartal-
mazó készítményt fújunk fel a bőrre,
ami nagyszerű frissítő, és emellett
csodálatosan hidratálja a bőrt érté-
kes hatóanyagaival. 
► Akupresszúrás stimuláció
A szemkörnyéken egy ritmusos
akupresszúrás kezelést végzünk. Lé-
pésről lépésre, pontról pontra hala-
dunk. Ezzel a technikával oldjuk a fe-
szültséget, mély, meditatív állapotot
segítünk elő, és relaxáljuk a szem
mind a huszonkét izmát. 
► Manuális nyirokdrenázs a „ke-
vésbé ismert varázslat” 
Ezen technikát Dr. Emil és Estrid
Voddernek köszönhetjük. A metó-
dus spirális és körkörös mozdulatok-
kal dolgozik, ezáltal nyomásváltozá-
sokat hoz létre, így segíti elő az an-
giomotorikát. Fontos megjegyezni,
hogy a klasszikus Vodder-féle tech-
nika mindig a nyaknál, a vénaszegle-
teknél kezdődik. A „drenálás” során

egy nagyon lazító hatást is elérünk,
hisz a vegetatív idegrendszer para-
szimpatikus részét stimuláljuk. 
A szemek környékére egy speciális
koncentrátumot viszünk fel, mikor
már a nyirokkezelésben a szem terü-
lete következik, melynek fő ható-
anyagai: peptidek, hyaluronsav, Kon-
jac-mannan-kivonat, E-vitamin,
phytosqualan. Figyelem: ezeket a
hatóanyagokat kizárólag a nyirok-
drenázsra jellemző módon dolgoz-
zuk be az arc ezen területére!
► Pakolás – maszkfázis 
A Vodder-féle nyirokdrenázs után
először a szemek területére helye-
zünk fel egy tartalmas pakolást,
melynek hatóanyagai elősegítik a
sötét karikák megszűnését, és rugal-
masítják a bőrt, továbbá feltöltik ér-
tékes hatóanyagokkal. Így a szem te-
rülete sokkal ellenállóbb lesz az oxi-
datív stressz ellen és a káros környe-
zeti hatásokkal szemben. A fő
alkotók: peptidkomplexek, hyalu-
ronsav, körömvirág-kivonat, alfa-bi-
sabolol, E-vitamin és allantoin. 
Végezetül az előzőleg használt to-
nikkal, átitatott vattakorongokat he-
lyezünk a szemekre. 

A kezelés lezárása
Az arc többi területére helyezhetünk
fel további krémpakolást, de akár
hagyhatjuk a vendéget így is megpi-
henni, és tovább „utazni” a mély,
meditatív állapotban.
Ha a bőr megkívánja, egy lágy krém-
pakolást feltehetünk a többi terület-
re is. Célszerű hidratáló-feltöltő pa-
kolásokat alkalmazni, melyek érté-
kes hatóanyagaikkal segítik a táplá-
lást, hidratálást, az izomingerület-
csökkenést. Itt felhasználhatunk
peptideket, kollagént, elasztint,
myoxinolt, argánolajat, szuper-oxid
dizmutázt és bársonyvirág ható-
anyagokat tartalmazó készítménye-
ket. Gondoskodjuk az ajkak megfe-
lelő ápolásáról is, egy ajakpakolás
vagy vastagabb rétegű ajakbalzsam
használatával! A hatóidő letelte
után távolítsuk el a pakolást a
már ismertetett meleg kompressz

segítségével.  Alkalmazzunk egy
fényvédőt tartalmazó, lágy hidra-
táló, ráncmegelőző, feszesítő készít-
ményt. Végül a szemek érzékeny te-
rületére egy speciális ápoló gélt vi-
szünk fel, mely képes azonnal hid-
ratálni és speciális rhizobium gumi
tartalmánál fogva feltöltött hatást
eredményezni. Ügyeljünk a kényez-
tető befejezésre, amelynek során egy
kellemes tea elfogyasztása remek
segítségünkre lehet. 
Fordítsunk figyelmet a vendég min-
dennapi bőrápolásának kialakítá-
sára is, melyben felhívjuk a figyel-
met a rendszeres és helyes szem-
ápoló kozmetikumok használatára.
Kitérhetünk továbbá a szemek smin-
kelésére és a 2018-as sminktrendek-
re is. Ez egyúttal kiváló alkalom a sa-
ját márkánk sminktermékeinek az
ajánlására is. Legyünk mindig figyel-
mesek, és éljünk a lehetőséggel,
hogy „taníthassuk” vendégünket a
helyes bőrápolásra és sminkelésre.
Említsük meg a megfelelő folyadék-
és tápanyagbevitelt is, ami kihat a
szemkörnyék normális működésére
is. Illetve, ha rendelkezünk gyakorla-
ti szemtorna ismeretekkel, akkor
akár azokat a kezelés befejeztével
meg is tudjuk expressz módon taní-
tani a szalonba betérő vendégnek. 

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

A NYAK ÉS A DEKOLTÁZS FIATALÍTÁSA KOLLAGÉNINDUKCIÓVAL – A kézfej után a nyak
és a dekoltázs a legkényesebb testrész, amely rögtön árulkodik az életkorról, ezért nagyon

gondos ápolást igényel. Az alábbi lifting-hatású kezeléssel gondoskodhatunk ennek
az érzékeny területnek a megfiatalításáról.
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nyak és a dekoltázs vé-
kony bőre már korán elve-
szítheti rugalmasságát,
feszességét, és viszonylag

fiatalabb korban is megereszkedetté
válhat, ezért ápolását, óvását már
akkor el kell kezdeni, amikor még a
kötőszövet rugalmassága megfelelő.
A környezeti ártalmak, az erős nap-
sugárzás roncsolja a sejtek DNS-ét
és a kollagénrostokat.  A szél, a szá-
raz levegő kiszárítja a bőrt, megje-
lennek az apró ráncocskák, és az öre-
gedés első jelei máris láthatóvá vál-
nak. Az erős szmog, a dohányzás

rontja a bőr sejtjeinek anyagcseréjét,
oxigénfelvételét, ami korai örege-
dést eredményez. A hormonális vál-
tozások, menopauza, szülés utáni
időszak jelentős változásokat okoz a
dekoltázs állapotában. Ezeken a te-
rületeken a faggyúmirigyek aktivi-
tása sokkal kisebb, mint az arcon,
így a finom olajsavak bőrvédő hatá-
sa kevésbé érvényesül.

Liftingkezelés
Az első és egyben legfontosabb fel-
adat a bőr kiszáradásának a megaka-

dályozása és megfelelő víztartalmá-
nak biztosítása. 
 A bőrt letisztítás után könnyű gli-
kolsavas (glycolic acid) peelinggel
felfrissítem. A glikolsav egy keratoli-
tikus (hámoldó) hatású alfa-hidro-
xi(AHA)sav, amely gyümölcsökben,
cukornádban, vadszőlőben fordul
elő leggyakrabban. Az elhalt hámle-
mezek közötti kohéziós erőt gyengít-
ve azok leválását segíti elő, valamint
a hám–irha határon található papil-
láris réteg regenerációját indítja be.  
 Az adott bőr kondícióitól függően
pár perc hatóidő után a peelinget

A
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vizes kendővel alaposan lemosom
a bőr felületéről, majd szárazra tör-
löm.
 Felsimítom az érzéstelenítő kré-
met a kezelni kívánt felületre, majd
a hatóidő leteltével eltávolítom azt.
 Octenisepttel fertőtlenítem a ke-
zelendő bőrfelületet.
 A bőrtípusnak megfelelő, előre el-
készített hatóanyagkoktélt terüle-
tenként viszem fel a bőrre, és köz-
ben elvégzem a kollagén indukciós
kezelést 0,5–0,75 mm-es tűhosszú-
sággal. 
Az eljárás során a dermopen mikro-
sebeket ejt a bőr felszínén, amelyre
immunválaszként a szervezet ön-
gyógyító mechanizmusai azonnal
beindulnak, és a fibroblasztok kolla-
gén- és elasztin-termelésbe kezde-
nek. 
A kezelt felület kollagénállománya
újjáépül. Az új rostok rugalmassága,
vízmegkötő képessége fokozott, ez-
által kötőszövet regenerálódik, a
ráncok kisimulnak, a bőr megújul,
feszessé válik, kitellik.
A kezeléshez kizárólag megbízható
forrásból származó gyógyszerészeti
tisztaságú hatóanyag-koncentrátu-
mokat használok.
A mikrotűk függőleges csatornákat
nyitnak a bőrben, melyeken keresz-
tül a felvitt hatóanyag összetevői
könnyedén bediffundálnak. Ezek a
csatornák pár órán belül maguktól
bezáródnak.

 A kezelés végeztével újra Octeni-
septtel fertőtlenítem a bőrt. A sterili-
tást, az esetleges felülfertőzés elke-
rülése végett az egész folyamat alatt
nagyon komolyan betartom.
 A kezelést ulrahangos bőrfeltöl-
téssel zárom.
Az ultrahang olyan elektromágneses
hullám, amely egyenes irányban,
longitudinálisan terjed, a felszaba-
duló energia mozgásba hozza az út-
jába kerülő anyagi részecskéket. Ez a
mozgás mikromasszázsként fogha-
tó fel. Hatására a sejtmembrán át-
eresztőképessége fokozódik, és a
dermopennel megnyitott csatorná-
kon keresztül bejuttatott koktél még
mélyebbre tud jutni általa, valamint
az ultrahanghoz felhasznált zselé
rugalmasító, feszesítő, nyugtató,
sebgyógyító hatóanyagai kalabafa-

Callophylum Inophyllum, vadrózsa-
Rosa Canina, rózsafa-Aniba roseodo-
ra, Szantálfa illóolaj – Santalum al-
bum, zsálya-Salvia Officinalis tovább
fokozzák a kezelés hatását. Az UH
Oxigenizáló hatása elősegíti a továb-
bi kollagén képződését, és ezáltal
még plusszban rugalmasítja a bőrt.
 Befejezésként könnyű hidratáló
krémmel és fényvédővel átsimítom
a kezelt felületet.

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

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

Az első és egyben
legfontosabb feladat
a bőr kiszáradásának
a megakadályozása
és megfelelő
víztartalmának
biztosítása. 

Kollagénindukció 
A kollagénindukciós terápia  a bőr
kollagéntermelését fokozza.
A kezelés során a dermopen tűi
mikrosérüléseket ejtenek a bőrön,
amely természetes gyógyulási
folyamatokat indít el a sérülés
kijavítására. A gyógyító mechanizmus
részeként a fibroblasztok
kollagéntermelésbe kezdenek, így
egy új kollagénhálózat alakul ki
a kezelt felületen, amely sokkal
rugalmasabb, hidratáltabb
mint az elődje.
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MARIA GALLAND
www.kalcsu.hu  

A N°250 Profilift feszesítő krém
professzionális liftinghatással bír, feltölt,
kisimít, feszesít, visszaadja a bőr
rugalmasságát. Hatóanyagai, a kukoricából
kinyert 3D feszesítő stimulálja a kollagén és
az elasztin szintézist, az élesztőből kinyert
toniskin feszesíti és megemeli a bőr támasztó
szöveteit, a Glycengene Thalaspheres®

hosszan tartó hidratáltságot biztosít,
a fényvisszaverő mikropigmentek pedig finoman lágyítják
a szarkalábakat és a ráncokat. 

EUNSUNG
www.kozmetikaigep.hu

Az Octoline2 nyolc kezelőfejjel és öt különböző
technológiával az arckezelési lehetőségek
széles tárházát nyújtja. A legoptimálisabb
eredmény érdekében egy kezelőfejjel egy időben
történik a hatóanyag-bevitel és a lifting-kezelés,
a vendég bőrtípusához és egyedi
érzékenységéhez beállítható intenzitással és
kezelési érzéssel. 

CHANTARELLE  
www.beautypartner.hu

A THERMO-SPHERIX® a professzionális
dermoesztétikai eljárásokban egyedülálló,
2 kezelőfejes, 17 programmal ellátott
készülék, amelyet a non-invazív thermo-
lifting kezelésekben az arc és a test
modellálására, feszesítésére és az aktív
hatóanyagok hő által történő bejuttatására
fejlesztettek ki. Az újonnan szabadalmaztatott technológia, a rotáló
mágneses mező a thermo-infusion és a thermo-lifting kezelésekben,
a lézertechnológia pulzáló mágneses mezővel a thermo-modelláló
kezelésekhez alkalmazható. 

LADY STELLA   
www.stellabeauty.hu

A Mesocomplex Décolleté Control ampulla és
szérum innovációs díjat nyert, mikrobiológiai
tisztaságú növényi aktív hatóanyagokat tartalmaz,
mint például a fisetin és a frambinone. Gátolják
a sejtekben a felesleges zsírfelhalmozódást, és
nagyfokú bőrfeszesítő hatást  fejtenek ki
a dekoltázs, a nyak és a mell bőrén, különösen
a laza tónusú megereszkedett területeken,
manuális, iontoforézis-, ultrahang- és mezoterápiás kezelésekhez
egyaránt. A magas koncentrációban jelenlévő antioxidáns Q10 és
a növényi hyaluron biztosítja a bőrszövet teljes rejuvenációját.

BABOR
www.kalcsu.hu

A DOCTOR BABOR Collagen Booster Cream
egy 24 órás feszesítő arckrém, mely igazi
lifting-specialista. A termékben található
multiaktív hyaluronsav-komplex és tengeri
kollagén vízmegkötő képessége révén
intenzíven hidratál, így segít a rugalmasság
megőrzésében. A tripeptid-oldat pedig
aktiválja a természetes kollagéntermelést,
ezáltal belülről kifelé tölti fel a bőrt.
Az eredmény: napról napra simább, feszesebb
és rugalmasabb arcbőr. 

HIGH CARE®

www.highcare.hu

Az új IONO JET plazmakezelés során magas
nyomás és energetikailag dúsított, ionizált
oxigén  segítségével aktív hatóanyagokat:
szérumokat, peptideket, vitaminokat,
őssejtet, porlasztva juttatunk a bőr mélyebb
rétegeibe. A kétlépcsős kezelésben az első
fázis egy speciális peeling, a második pedig
a speciális lifting-szérumok bőrbe juttatása
az arcbőr, a szemkörnyék és a felső
szemhéj területére. Az eredmény azonnal
látható és érezhető. 

LA SULTANE DE SABA
www.lasultanedesaba.hu

Intenzív bőrmegújító és egyben tápláló mechanikai
testradír, amelyben cukornádszemcsék biztosíják
a kiváló radírozó hatást, miközben mélyen táplálja
a bőrt. Optimálisan eltávolítja a megvastagodott bőr
felszínén található elszarusodott hámsejteket,
és felpezsdíti a vérkeringést, használata után
a selymes, kellemes érzetű bőr kifogástalanul
képes befogadni a további hatóanyagokat.

ISABELLE LANCRAY 
www.baalbekwebshop.hu

„2 az 1-ben” feszesítő és ápoló termék.
Feszesíti a bőrt, javítja a bőrtónust és
stimulálja a bőr saját regenerációs
folyamatait.  A mikroalgákból nyert
polimerek egy háromdimenziós hálózatot
hoznak létre a bőrön, amely különlegesen jó
adhéziós és kohéziós tulajdonsággal
rendelkezik. Ennek eredménye az azonnali,
ugyanakkor hosszan tartó feszesítő, simító
és ránctalanító hatás. A női ginzeng aktiválja
a lipidszintézist, a szuhar erősíti az érett bőr
antioxidáns immunrendszerét.

KOZMETIKAI LIFTING
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„NINCSENEK VÉLETLEN
TALÁLKOZÁSOK”

iszek abban, hogy nem
véletlenül találnak ránk a
partnerek” – meséli Nagy
Róbert, aki a névjegykár-

tyáján „alkotó”-nak nevezi magát.
„Azt tapasztalom, hogy olyan szak-
emberek kötődnek hozzánk, akik-
ben erős kíváncsiság él mind önma-
guk, mind az alkotás iránt. Mi ezt az
intelligenciát, kíváncsiságot támo-
gatjuk a közös munka során. ”

Lash Gabriel-életérzés
Róbert bátorságára és nyitottságára
vall, hogy férfiként bevállalta, hogy
rajta is építsenek pár tincs szempil-
lát. Át akarta érezni, hogy milyen az,
amikor szempillát építenek valakin.
Arra is kíváncsi volt, hogyan adják át
a vendégeknek a referenciaszalo-
nokban a „Lash Gabriel-életérzést”. 
„Fantasztikus érzés, ahogy a vendég
– jelen esetben én – és a pillás egy-
másra hangolódik. Ösztönös folya-
mat, ahogy szakember az alkotási
fázisban tudattalanul, finoman en-
gedi az érzelmeit áramolni, egyfajta
transzcendens állapotba kerül. Ez
rám is nagyon jó hatással volt.” 
Az üzleti életben a legtöbben a szá-
mokra, eredményekre, feladatokra
koncentrálnak. Pedig az üzletben is
sokszor az érzések közvetítése az,
ami alapján döntések születnek.
A marketing tudománya épít is ezek-
re az impulzusokra.  A női energiák –
bár nagyon tehetséges és érzékeny

férfi pillásokat is ismerünk – csodá-
latos lelkesedést, újjászületést hoz-
nak. A nők talán könnyebben meg-
élik az érzéseiket, és ösztönösen jön
belőlük a segítő energia. „Természe-
tesen nagy hangsúlyt helyezünk a
termékeink minőségére, könnyű
elérhetőségére, a jó ár–érték arány-
ra. De ezek mellett ott van az a plusz,
amit az érzésekre fektetünk. Hogy
inspiráljuk egymást, hogy élmény
legyen együtt dolgozni.”

Kézügyesség, ízlés
és pozitív energia 
Amikor egy vendég arról dönt, hogy
szempillát csináltat magának, ott

nemcsak az esztétikumról van szó.
Ilyen esetben önbizalomról, önkép-
ről, párkapcsolati vagy egyéb ma-
gánéleti problémákról is beszélünk.
A legtöbb nő akkor dönt a külseje
radikálisabb megváltoztatása mel-
lett, amikor egy belső úton elindul.
A szempillás a megfelelő pilla meg-
alkotásakor tehát nemcsak a megfe-
lelő szín és ív megválasztására, ha-
nem a sokszor nehezen megfogal-
mazott belső vívódásra és a vendég
egyéniségére is rá kell hogy érezzen.
A Lash Gabriel oktatásain a mester
jelenlétében a tanítványok önma-
gukká válhatnak. Ezt úgy kell elkép-
zelni, mint amikor a fióka az első re-
pülésére készül: elrugaszkodik, de

„MI ELSŐSORBAN ÉRZÉSEKET KÖZVETÍTÜNK A MUNKÁNK SORÁN”– kezdi mondanivalóját
Nagy Róbert, aki feleségével, Gábriel Évával álmodta meg néhány évvel ezelőtt a Lash Gabrielt.

A szempillás cég egészen egyedi módon közelíti meg a piacot.
A szokásos üzleti szolgáltatások mellett pértfogóként is támogatják a partnereket.

H„

A csapat bal fentről: Gábriel János, Nagy-Gábriel Éva, Nagy Róbert, Mórocz Edina,
Rubos Vivien, Németh Antal, Laurinyecz Zoltán

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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utána már ő dönti el, merre és med-
dig repül. „Mi ott maradunk a tanít-
ványaink közelében és segítünk. So-

kan a közelünkben érzik jól magu-
kat, mások eltávolodnak egy idő
után. Semmi sem kötelező, mi nem

erőltetünk semmit” – mesél a cég fi-
lozófiájáról Nagy Róbert. „A felesé-
gem, Éva, erre a szakmára született.
A kézügyesség és az ízlés fontos ré-
sze a munkájának. De a partnerek
azért választják őt oktatóként, mert
érzik az alkotói energia pozitív rez-
gését. Megérzik azt a pluszt, ami vál-
tozást hozhat az életükbe. ”

Badacsonyi pillatábor
Mindeközben a Lash Gabriel tudato-
san építi az üzletét, így az oktatások-
ra nagy hangsúlyt fektetnek. A rend-
szeres élő videós online programok
mellett idén május végén Bada-
csonyban Pillatábort szerveznek.  Az
izgalmas szakmai program a techni-
kai témák közül a szem formálása,
ragasztók használata, szalonmun-
ka-gyorsítás, anyagismeret, tartós-
ság, díszítő elemek használata bizto-
san sok szakembert vonz majd. A tá-
borban üzleti ismereteteket is elsa-
játíthatnak a résztvevők. Ügyfél-
szerzés, gazdálkodás, a közösségi
média használata, fotózási tippek és
a helyes képhasználat – számtalan
eleme mindannak, ami egy jó vállal-
kozást üzletileg is eredményessé
tesz. De a szakmai tartalom mellett,
ahogy Róbertet hallgatjuk, ez a há-
rom nap is legalább annyira fog a
résztvevőkről szólni, mint a szakmá-
ról. Mert a Lash Gabrielnél az egyik
nem működik a másik nélkül.

bá 

A legtöbb nő akkor dönt a külseje
radikálisabb megváltoztatása mellett, amikor
egy belső úton elindul. A szempillaépítőnek
tehát nemcsak a megfelelő szín és ív
megválasztására, hanem a vendég
egyéniségére is rá kell, hogy érezzen.
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„SZÁMOMRA A TANULÁS
alapvető szükséglet”

Molekuláris biológia szakot végeztél,
tanultál gerontológiát, majd elvégez-
ted a kozmetikai szakképzőt; emellett
mesterdiplomát szereztél közgazda-
ságtanból és marketingdiplomával is
rendelkezel – a kozmetika és a szép-
ségipar már a kezdetekben a céljaid
között szerepelt vagy útközben szüle-
tett ez a szerelem? 
Számomra a tanulás alapvető szük-
séglet. Egy kreatív időtöltés, mellyel
új ismereteket szerzek, amit beépí-
tek a munkámba. A természettudo-
mány számos diszciplínája, többek
között a gerontológia, a kozmetikai
szektor felé terelte az utamat. Hi-
szem, hogy hasznos és fontos a tu-
dás, a tudomány naprakész ismere-
te. Az egyetemet Budapesten végez-
tem. Ennek elsődleges oka, hogy a vi-
lágot megérteni és benne magunkat
másokkal megértetni a legjobban az
anyanyelvünkön lehet. A mesterdip-
lomát és disszertációmat Gödöllőn
szereztem, a trénerképzést Párizs-
ban tanultam.

Egy francia luxuskozmetikai cég
2003-as felkérése ösztönzött arra,
hogy megalkosd a saját márkádat.
Fontos volt számomra, hogy megta-
pasztaljam, milyen az, amikor külső
szemlélőként rálátásom van egy tra-

dicionális cég belső működésére. Ki-
váló lehetőség volt, hogy nemzetkö-
zi csapattal lehettem együtt multi-
kulturális környezetben. Ami pedig a
motivációt adta, az a kibontakozó-
ban lévő szemléletmódváltás volt a
természetes és organikus életforma
és vele együtt a természetes kozme-
tikumok egyre szélesebb körben tör-
ténő alkalmazásának növekvő igé-
nye iránt. Amit Franciaországban
láttam és tapasztaltam az inspiráló
erejű volt, de én a saját elképzelése-
met kívántam megvalósítani. 

Hazai alapanyagokból született meg a
neveddel fémjelzett prémium natúr-
kozmetikai termékcsalád. Miért vá-
lasztottad többek között a Hévízi tó vi-
zét, iszapját?
Számos érték és természeti kincs lel-
hető fel Magyarországon, amit köte-
lességünk megmutatni a világnak.
Azért választottam a Hévízi tavat,
mert a világon egyedülálló tulajdon-
ságokkal rendelkező vize, iszapja és
ökoszisztémája a szépségápolásban
kiválóan alkalmazható. Természete-
sen közrejátszott az a romantikus

„CÉLOM A TRENDEK ALAKÍTÁSA ÉS NEM A KÖVETÉSE” – hangsúlyozta beszélgetésünk során
Kaviczky Ágnes, a Kaviczky márka megalapítója, termékstruktúra-fejlesztője és cégvezetője,
akit többek között a szépségiparhoz vezető útjáról, a márka kifejlesztésének indíttatásáról

és a további terveiről faggattunk.   

Kaviczky Ágnes, a Flora’Balm Rose díjátadóján, Dr. Kriston Renátával,
a szakmai zsűri elnökével, a 2017-es Cosmo Gálán
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kötődés is, ami miatt szükségét érez-
tem annak, hogy ezt a magyar cso-
dát tégelyekbe zárva a nyilvánosság
elé tárjam.
A termékfejlesztés azóta sem állt le,
mi készül most? 
A termékfejlesztés soha nem egy
rajt–cél állapot. Meghatározó a glo-
bális trendek alakulása, melyeket
megfigyelni, elemezni és beépíteni
szükséges a mindennapi munkába.
Alapvető célom a trendek alakítása és
sohasem a követése. A saját márkám
esetében meghatározó szempont
volt az is, hogy a beltartalom és a
csomagoláson megjelenő üzenet tel-
jes összhangban legyen. Hiszem,
hogy a külső és belső szépség egysége-
sen kell hogy megnyilvánuljon, és eh-
hez az általam létrehozott kozmeti-
kumok nagymértékben hozzájárul-
nak. Vallom, hogy bármi, ami az
ember egészségét vagy jóllétét szol-
gálja, az Földünk természetes kin-
cseiből adódjon, és ne legyen benne
hamisság vagy utánzat.

Nehéz volt hozzád hasonló holiszti-
kus szemléletű kozmetikusokat talál-
nod, akik a készítményeidet, a kezelési
módszereidet, a szemléletmódodat kö-
vetik, elfogadják?
Ami újszerű vagy eltér az átlagostól,
az evidens, hogy ellenállást vált ki.
Egy új márka bevezetése tervezett és cél-
irányos munka, amelynél a piacra he-
lyezés koncepciója rendkívül meg-
határozó. Számomra elsődleges pre-
ferencia, hogy csak azt szólítom meg,
aki intelligens, és érti, hogy miről be-
szélek. Ez az üzenet determinálta,
hogy 4-5 csillagos szállodákban és a
legkiválóbb kozmetikusok szalonjai-
ban vannak jelen termékeink.  
Bár rendszeresen tartok tréninget,
nem hiszek a tudás intézményesített át-
adásában. A tudástranszfer szüksé-
ges, azonban ennél sokkal fontosabb

a tudás iránti igény felkeltése. Emi-
att mindenkivel egyénileg foglalkozom.
Ez sokkal több idő, viszont hosszú tá-
von megtérülő siker, mert a legjobb
befektetés a tudásba fektetni.
A személyes fejlődésre való igény
olyan belső szükséglet, amely alkal-
massá tesz, hogy sikeressé válhass a
munkában és a magánéletben egya-
ránt.

Korábban említetted, hogy paradig-
maváltásra van szükség a szépség-
iparban – mire gondoltál? 
A megatrendek minden esetben át-
fogó gazdasági és társadalmi folya-
matok, melyek az adott időszakban
a globális fejlődés irányát meghatá-
rozzák. Befolyással vannak a szem-
léletmódváltásra és a társadalmi at-
titűdre. Mivel a világban egyre nö-
vekvő az igény és az elvárás a fia-
talos kinézet hosszú távú megőrzé-
sére, a fiatalos külső megőrzésének
ígérete minden esetben pozitív kon-
textusba helyeződik. A szépség imá-

zsa felértékelődött, és vele együtt
minden hozzá kapcsolódó tevékeny-
ség, viselkedés vagy magatartásfor-
ma, amely ezen értékeket képviseli.
Nem elég csupán ígéretekre hagyat-
kozni. Elemezni, gondolkodni és cse-
lekedni szükséges. Átalakulóban
van a szemléletmód: az embe-rek
egyre fogékonyabbak az egészséges
életforma iránt. Egyre magasabb
igényszinttel állnak elő. Ostobaság
azt feltételezni, hogy a vendég tájé-
kozatlan. Egyre kíváncsibb és egyre
inkább elutasítja azt a szolgáltatást,
amely nem azt nyújtja, amit ígér. Ez
rövid távon az egyén, hosszú távon a
társadalom érdekeit szolgáló para-
digmaváltás. A változást erősíteni,
támogatni és „kiszolgálni” szüksé-
ges olyan képzett szakemberek köz-
reműködésével, akik választott szak-
területük specialistái. Ha megada-
tott az ember számára a gondolko-
dás képessége, akkor éljen vele!
Gondolkodjon és mérlegeljen, fele-
lősséggel válasszon! 

Olyannyira fontos neked a fenntart-
hatóság, hogy a termékfejlesztésnél is
alapul szolgál.  Érvényesül ez a koz-
metikai gyakorlatban?
A disszertációm témája „Az öko-
szisztéma szolgáltatások és a biodi-
verzitás kapcsolata – szervezeti kul-
túrába történő adaptálásának lehe-
tősége” volt. A kutatásomat jellemzően
a kozmetikai szektorra építettem. Tisz-
tában vagyok azzal, hogy a módszer-
tanom és a kutatásom – sajnos –
nem tartozik a mainstream irányza-
tok közé. Számomra aggasztó tény,
hogy a világ első globális ökosziszté-
ma auditja megállapította: 50 év alatt
az ökoszisztéma szolgáltatások állapo-
ta gyorsabban indult pusztulásnak,
mint eddig az emberiség történetében
valaha(!). Ezen sokkoló információk,
a világ felelősen gondolkodó szeg-

KAVICZKY ÁGNES
Csillagjegye: skorpió

Kedvenc étele: lecsó 

Kedvenc könyve:
Oswald Spengler: A nyugat alkonya

Kedvenc zenéje: Beatles

Kedvenc filmje:
Franco Zeffirelli: Nap fivér, Hold nővér
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mensét cselekvésre készteti. Min-
denki számára nyilvánvaló, hogy a
rendszerek összeomlása nem kizá-
rólag a biodiverzitást fenyegetik, ha-
nem az üzleti tevékenységeket is, hi-
szen a kozmetikai szektor erős füg-
gőségi viszonyban áll az ökoszisz-
téma szolgáltatásokkal. Erről az ol-
dalról szükséges feltárni, elemezni
és cselekedni. Azoknak a figyelmét
markánsan fel kell hívni, akik eddig
nem mutattak érdeklődést ez irány-
ban. Munkám során törekszem a
Biológiai Sokféleség Egyezmény
(Convention on Biological Diversity,
1992. 2. cikkely) és a hozzá kapcsoló-
dó Nagoyai Jegyzőkönyv irányelveit
követni. Kapcsolatot tartok fenn a
washinghtoni székhelyű World Re-
sources Institute-tal, akik az Ecosys-
tem Services Review (ESR) módszer-
tanát kidolgozták. Az ESR vezeti az
„Emberek és Ökoszisztémák Progra-
mot”.  
Korábbi lapszámunkban a dekluszta-
rizált víz kozmetikai jelentőségéről

írtál. Hogy jött ez a gondolat, hol tart
most a termékekben való alkalmazá-
sa, milyen visszajelzések vannak?
Számomra az egyetlen lehetséges út a
trendteremtés, nem pedig a trendköve-
tés. A deklusztarizált víz olyan „cso-
da”, melyet egyelőre világviszonylat-
ban is kevesen alkalmaznak, Ma-
gyarországon pedig egyedül én hasz-
nálom. A szakmai visszajelzések
rendkívűl pozitívak, az egyéni vásár-
lóink szintén maximális elégedett-
ségükről számolnak be. Az amerikai
székhelyű Transparency Market Re-
search piackutató intézet 2012-2018-
ig szóló, specifikusan az organikus
szépségápolási termékekre szakoso-
dott beszámolója szerint a piac 2012-
ben túlszárnyalta az 5,8 milliárd eu-
rós globális keresletet, és 2018-ra el-
érheti a 10,1 milliárdot. Az összetett
éves növekedési ütem 9,6%-os.
Őszintén bízom benne, hogy a Ka-
viczky klasszikus termékvonallal és
az új, deklusztarizált vizet tartalma-
zó Panflora’Soul és Diamond’s

fejlesztéssel a partnereimmel együtt
részesei lehetünk ennek a piaci nö-
vekedésnek.

Hogyan foglalnád össze a szakmai
hitvallásodat?
Hitvallásom a legmagasabb szintű
szakmaiság.  Elutasítom a korláto-
zott racionalitás elvét. Mindig a leg-
jobb megoldás elvét követve törek-
szem, hogy termékeim azt a kiváló-
ságot képviseljék, amellyel készítem
és átadom a tudásom és a tapaszta-
lataim legjavát. Hiszem és támoga-
tom a társadalmi és környezeti fele-
lősségvállalást. 

Mire vagy a legbüszkébb?
Büszke vagyok azokra a kiváló termé-
szeti, kulturális és intellektuális adott-
ságokra, melyek Magyarországon talál-
hatóak. Feladatomnak tekintem,
hogy termékeink ugyanazt a kiváló-
ságot képviseljék, mint amennyire
kiválóak a felhasznált alapanyagok,
a hozzáadott szellemi talentum és a
kulturális identitás. A minőség part-
nereink üzleti érdekeit szolgálja és
cégünk jó hírnevét közvetíti.

Milyen célok vezérelnek?
Szeretnék a siker útján haladva mi-
nél több kiváló kozmetikushoz eljut-
ni, akik a kozmetikumaink haszná-
latával részeseivé válnak egy sike-
rekkel teli munkakörnyezetnek,
mely fejleszti és motiválja a teljesít-
ményét. Ezáltal sikerül a legmaga-
sabb üzleti sikereknek és elvárások-
nak is megfelelni.

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Szeretném elérni, hogy a Kaviczky
klasszikus sorozat, a Panflora’Soul
és a Diamond’s a gondolkodó nők
kozmetikuma legyen. Azt kívánom,
akik minket választanak, felismer-
jék és megtapasztalják a potenciális
növekedés lehetőségét.

mg

Szakmai tréning, továbbképzés a Danubius szállodalánc kozmetikusai részére
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RENDEZVÉNYNAPTÁR
Rendezvény Időpont Info

Lash&Brow Style Show   2018. 04. 14 www.xtremelashes.hu/styleshow2018

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

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

Piknikkör     2018. 04. 15.      www.piknikkor.hu

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

BEAUTY FORUM LEIPZIG 2018. 04. 21–22. 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

High Care Konferencia 2018. 05. 14. www.highcare.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. www.beauty-fairs.de/muenchen
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A HÓNAP SZALONJA: BEAUTYLAB    

A nyugalom szigete
„HISZEM, HOGY AZ EMBER TÖBB DOLOGBAN IS LEHET KIVÁLÓ, HA AZT SZENVEDÉLLYEL

CSINÁLJA” – hangsúlyozza Jenőfi Réka, a BeautyLab szalon tulajdonosa.
„Mindig is szerettem kipróbálni magam új – látszólag teljesen egymástól különböző – területeken,

és fontos volt, hogy tanuljak, fejlődjek. Így jött a kozmetikus hivatás is az életembe.” 

Trendi dizájn és top minőségű termékek a kabinban A váróban a vendég kényelmesen ellazulhat 

a hónap
szalonja

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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enőfi Réka: „Szeretek
emberekkel foglalkozni,
szeretem látni az arcu-
kon, hogy elégedettek,
örömmel jönnek hoz-

zám. Jó érzés, hogy a tükörbe nézve
mosolyognak és hálásak. A szép,
egészséges bőr olyan magabiztossá
teszi őket, ami nemcsak külső, ha-
nem belső változásokat is elindít
bennük. Természetesen, amellett,
hogy jól érzik magukat nálam a
vendégek, elsősorban azért jönnek,
hogy valódi változást és eredményt
lássanak a kezelések után. Ezért kö-
rültekintően kell megválasztanom,
hogy  mivel dolgozom a munkám so-
rán. Fontos, hogy csakis olyan ter-
mékek és kezelések kerüljenek a re-
pertoárba, amelyek a legmagasabb
szintű elvárásoknak is megfelelnek.
Folyamatosan képezem magam,
hogy megtaláljam a vendégeim
számára a legújabb és legjobb meg-
oldásokat. Az általam kínált kezelé-
sek látványosak, hosszan tartó ha-
tásúak, és valóban szép, egészsé-
ges és fiatal bőr a végeredmény.
Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a
vendégek figyelmét felhívjam az ott-

honi bőrápolás jelentőségére. Csak
magas hatóanyag-tartalmú, innova-
tív termékeket ajánlok, amelyek
minden káros hatóanyagtól mente-
sek, viszont tartalmazzák mindazt a
rengeteg újítást, ami a rohamosan
fejlődő szépségipar palettáján meg-
található. Azt vallom, hogy a kozme-
tikában elvégzett kezelések mellett
legalább olyan fontos az otthoni
ápolás, ha nem fontosabb. Hiszen az
idő jelentős részében, a kezelések
közötti időszakban csak az otthon
alkalmazott krémek, szérumok stb.
jelentik a bőrápolást. Szerencsére a
vendégeim megfogadják a tanácsai-
mat, és nem is marad el az ered-
mény. Minden kezelést, terméket
magamon próbálok ki először, így
tudom a leghitelesebben elmonda-
ni a tapasztalataimat, és így láthat-
ják a vendégek is a valódi ered-
ményt.”

Profizmus és
családias légkör
„A szalonom megnyitásakor igazá-
ból a vendégek fogalmazták meg
legjobban, miért más ez, mint egy
nagy üzlet. Akkor és azóta is szinte
minden egyes alkalommal elmond-
ják, hogy ez a nyugalom szigete,
csend és béke van, itt valami külön-
leges energia működik. Amellett,
hogy megszépülnek, megfiatalod-
nak, kipihenten és felfrissülve távoz-
nak. Mivel a vendégeimmel mindig
négyszemközt vagyok, figyelek rá-
juk, beszélgetünk, kivétel nélkül
mindegyikükkel bizalmi viszony ala-
kult ki. Megtiszteltetés, hogy meg-
osztják velem olyan titkaikat is, amit
talán senki mással.
A kozmetika kialakításánál is azt
tartottam szem előtt, hogy a polco-
kon lévő anyagok, gépek jelentsék
a profizmust, a környezet ehhez in-
kább egy otthonos, meleg hangula-
tú hátteret adjon. Ha bejön hozzám
valaki, azt érezze, hogy hazajött, itt
bármit kérhet, kérdezhet, megbe-
szélhet. Az «csak» hab a tortán, hogy
mindeközben a bőre is megújul.”

J ADATOK

KAPCSOLAT

A szalon
megnyitása:
2012.07.01.

Tulajdonos:
Jenőfi Réka

Helyiségek:
Kabinrendszer,

42 m2

Az üzletben
alkalmazott
eljárások,

készülékek:
• Image Skincare

kezelések,
hámlasztások
• Hyamatrix
kezelések

• Lézeres tű nélküli
mezoterápia

• Dermaroller,
dermapen kezelések

• Oxigeneo RF
kezelés

• Xtreme Lashes
szempilla-

hosszabbítás

A törzsvendégek
aránya:

80%–85%

A vendégek
életkora:

35+

BeautyLab
1026 Budapest,

Hidász u. 15.
06 30/294 1296

E-mail:
info@beautylab.hu

Honlap: 
www.facebook.com/

beautylabpasaret

Nyitvatartás:
Bejelentkezés

alapján

Jenőfi Réka, anti-aging specialista,
egészségügyi asszisztens,

Xtreme Lashes mester-stylist és oktató.
Szakmai hitvallása: a szép és egészséges

bőr mindenkinek jár.
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Már követekre is talált a nemrég
elindított mozgalmad, amiben havi
két rákbetegnek ingyen kezelést
ajánlottál fel. Mi indított erre? 
Az életem része a segítés, rendszere-
sen szervezek és részt veszek da-
ganatos gyermekek részére élmény-
megmozdulásokon, hogy mosolyt
csalhassunk az arcokra, illetve spon-
tán emberi sorsokba belecsöppenve
segítek, ha tudok. 

Miért lettél kozmetikus?
2004-ig a médiában dolgoztam, 35
évesen a csúcson voltam, a Mar-
quard Média Kiadónak voltam a
lapigazgatója. Több mint tíz évvel a
hátam mögött mégsem éreztem
magamat a helyemen, hívott egy új
terület, a szépség és wellness világa.

Nem bántad meg ezt a nagy
váltást?
Megtaláltam magam, folyamatosan
tanulok, mert itt nincs megállás.

Ki volt a mestered? 
A Fekete Katalin által vezetett Elite
Kozmetikus Képző Alapítványi
Iskolában végeztem. Két ok miatt
esett rájuk a választásom, egyrészt a
környékemen (Dunaharaszti) nem

volt olyan mester, aki azt a
minőséget képviselte volna, amit
kerestem, másrészt, mivel felnőtt
fejjel váltottam, úgy éreztem „nincs
időm” rossz gyakorlati helyre, ahol
csak felmosni, csekkeket feladni
kellek – sajnos, tisztelet a kivételnek,
nagyon sok ilyet hallani és tapasztal-
ni. Nem bántam meg a választáso-
mat. Örökre hálás vagyok az alapokért
Fekete Katának, Rácz Annamarinak és
Nógrádi Györgyinek.

Melyik a kedvenc kezelésed?
Huuá, ez nehéz kérdés. Imádom a
Diamond Dream Luxury Genocare

kezelést, mert egy csoda, de az o2-
balance kezelések is hatalmas ked-
vencek, és nem csak anti-aging
vonalon, problémás kezelések – a
rosacea a kedvencem – csodálatos
eredményekkel. 

Férfiak is járnak hozzád.
Ők milyen vendégek? 
Különleges és egyedi világot képvise-
lek ezen a téren (is), azt gondolom,
de nagyon szeretik. Ők sem akarnak
lemaradni a párjuk mellett, ál-
talában így jönnek hozzám.

Mi alapján választasz
a márkák közül? 
Az első perctől kezdve a minőséget
kerestem és keresem. A Janssen
márkával tanultam meg az alapokat,
ez meghatározta a szemléletmódo-
mat. A wellness korszakomban
biokozmetikumokkal is dolgoztam.
Az utóbbi néhány évben a német
hatóanyag-kozmetikumok mellé tettem
le a voksomat, mert a hitelesség szá-
momra nagyon fontos. A hatóanyag-
kozmetikumok (cosmeceuticals) tu-
dományos alapon vizsgált készít-
mények, amelyek bőrgyógyászati
összetevőket tartalmaznak. Olyan
hatóanyagok alkotják őket, amelyek

A HÓNAP KOZMETIKUSA: KORMANIK ANDREA – 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-mail címre! 

Bemutatjuk a hónap
kozmetikusát ,,Az életem
része a segítés”

A lányok: a kicsi, a 8 éves Noa
és a nagy, a 26 éves Saci
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a bőrben lejátszódó biológiai
funkciók befolyásolásával érik el a
hatásukat, és hosszan tartó, valóban
tartós eredményt garantálnak.

Access Bars-sal is foglalkozol
– a kozmetikában is?
Az access consciousness az életem
része, 2014 óta. Nagyon sokat
köszönhetek ennek a „rendszernek”,
ami a tudatosságra épül, és minden
arról szól, hogy az erődbe emeljen.
Access bars kezeléseket és tan-
folyamokat is tartok. 
Nyolcéves a kislányod. Hogyan
oldod meg, hogy eleget lehess vele
is a munka mellett?  
Két gyönyörű lányom van, 18 év különb-
séggel kaptam őket, mint az életem
ajándékát. A nagy lányom 26 éves, ő
már kirepült a fészekből. Az életünk
úgy hozta, hogy a kicsit 3 éves kora óta
egyedül nevelem. Nem volt könnyű
másodjára is talpra állni, és újraindí-
tani az életünket – a lányaim hatalmas

kincsek, ajándékok az életemben. Min-
den szabadidőmet velük töltöm. 

Mire vagy büszke különösebben? 
Legelőször is a lányaimra, emellett a
most elkészült prekozmetológiámra
és arra a csapatra, ahova tartozom,
akikkel dolgozom, amit képviselek –
és ez nem a reklám helye, mert elhi-
vatott szakemberek, akik kiállnak a
minőség mellett, még ha néha az
úttörő szerep is jut nekünk, ami
tudjuk, nem mindig a kitaposott út,
de megéri!

Hogyan jellemeznéd magad? 
Soha nem adom fel.

Ha bármit kívánhatna, mi lenne az?
Egészségben felnevelni a kisebbik
lányomat is.

Mit jelent a hivatásod?
Hiszek a hiteles eljárásokban, a szelíd
megoldásokban. Hiszem, hogy szike
és szúrás nélkül, kiváló kozmetikai
készítményekkel és valódi hatással
rendelkező készülékkel igazi problé-
mamegoldó kezeléseket lehet
végezni, és „szépen, a vonásaink
megtartásával” lehet szembenézni
az évek múlásával.

A FB profilodon ez áll: „Én úgy ló-
gok ki a sorból, hogy nem állok be.” 
Azt fejezi ki, ahogy élek. Már nem
félek az lenni, aki vagyok. Álarcok nélkül
felvállalom, amiben hiszek, mind a
magán-, mind a szakmai életemben.

mg

KORMANIK ANDREA
Csillagjegye:
mérleg

Kedvenc zenéje:
Ludovico Einaudi

Kedvenc könyve:
Dain Heer: Being you (Légy önmagad)

Kedvenc filmje:
Életrevalók

Szalon:
Beauty-med, Dunaharaszti
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Mit jelent számotokra ez a díj? Hová
tettétek az elismerő oklevelet?
Nagyon örültünk a 2. helyezésünk-
nek. Én öt éve vagyok az iskolában, és
ez volt az első lehetőségem, hogy ver-
senyre vigyem a tanulóimat. Sokat
készültünk, és meg is lett az ered-
ménye. Nekem rendkívül sokat szá-
mít ez a díj, mert ilyenkor érzem,
hogy van értelme a munkámnak.
Az iskola vezetése is elismerte mind
a tanulók, mind az én munkámat,
ami szintén fontos és jóleső érzés. 

Az iskolában van egy olyan tábla,
ahol a versenyek és az elért eredmé-
nyek láthatóak. Idekerült a mi okle-
velünk is. Ez természetesen közpon-
ti helyen van, tehát mindenki érte-
sülhet az elért eredményekről. Ez az
úgynevezett Dicsőségfal. 
A tanulóinkkal igyekszünk minél
több versenyen részt venni, ahol
rendre szép eredményeket szoktunk
elérni. Ez nekik is fontos, hogy mo-
tiválja őket, és tudják, hogy a tudá-
suk hol tart.

Mutasd be, kérlek az iskolátokat, mi
mindent lehet nálatok tanulni? 
Szakképző intézmény lévén az isko-
lában nappali tagozaton szakközép-
iskolai és szakgimnáziumi rendsze-
rű képzés folyik, építőipari, faipari,
könnyűipari, informatikai, szépésze-
ti és művészeti területeken. Az el-
múlt tanévtől a Soproni Szakképzési
Centrummal együttműködve foglal-
kozunk felnőttoktatással is. Isko-
lánk elnyerte a Közoktatás Minősé-
géért Díjat, az Oktatási Hivatal bázis-
intézménye lett. 

Mennyiben más nálatok a kozmeti-
kusképzés, mint máshol?
Iskolánkban nagy hangsúlyt fekte-
tünk a kozmetikusképzésre. A tan-
műhelyünkben két kozmetikus ok-
tatótermünk van, melyek a képzés-
hez szükséges feltételeket maximá-
lisan kielégítik. Az oktatótermekben
elméleti és gyakorlati oktatás is fo-
lyik. Az elméleti képzéshez lapto-
pok, projektorok is segítségünkre
vannak. Ennek segítségével köny-
nyebben lehet szemléltetni az előírt
tananyagot. A gyakorlati képzéshez
a Szakképzési Centrumtól rendkívül

DIÁKOLIMPIA – A novemberben megrendezett 2. Diákolimpia kozmetikustanulóknak szóló verseny
második helyezettje a Soproni SzC Handler Nándor Szakképző Iskola csapata lett.

A győzelem kapcsán a felkészítő tanárukkal, Vértiné Sasgáti Judit kozmetikusmester,
szakoktatóval beszélgettünk.

„SOKAT KÉSZÜLTÜNK ÉS
MEGLETT AZ EREDMÉNYE”

Készülődés a Divatgálára
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sok segítséget kapunk. A tanműhe-
lyünkben a legmodernebb kozmeti-
kai gépekkel rendelkezünk (pl. mik-
rodermabrázió, hidroabrázió) tizen-
kilenc kozmetikus kezelőágy áll ren-
delkezésünkre. 
A 13. évfolyamban laboratóriumi is-
mereteket is tanítunk. Ezen az órán
a tanulók saját maguk készítik a
kozmetikumokat, és csakis termé-
szetes alapanyagokból. Ez szintén
fontos, mert a mai kozmetikumok-
ban sok a káros allergizáló összete-
vő. Régen a kozmetikusok maguk ké-
szítették a krémeket, ez a tendencia
is kezd visszatérni. A tanulók szere-
tik elkészíteni a kozmetikumokat, és
sokkal szívesebben használják, mert
a saját maguk munkáját tudják ki-
próbálni. Próbáljuk a természetes-
ségre ösztönözni a tanulókat.

Évente két alkalommal szervezünk
a tanműhelybe olyan bemutató na-
pot, amikor a tanulók elhozhatják
szüleiket, nagyszüleiket, és rajtuk
mutatják be mit is tanultak az év
során. Ezzel az a célunk, hogy a szü-
lő megismerje azt a környezetet,
ahol a gyermeke tanul, és ne csak
lássa, hanem érezze is a fejlődést.  Ez
a nap a szépítkezésről, megújulásról
szól, hiszen nemcsak a kozmetikai
tudásukat mutatják meg, hanem a
fodrászatban és a manikűrben is te-
vékenykedhetnek.
Igyekszünk az újdonságokat nap-
rakészen követni és lehetőséget te-
remteni, hogy ezeket a tanulók is
megismerhessék. Ez a szakma ro-
hamosan fejlődik, és nekünk erről
folyamatosan tájékozódnunk kell.
A tanulóknak bemutatókat, előadá-
sokat szervezünk, melyeket külön-
böző cégek oktatókozmetikusai tar-
tanak. Ezeket is fontosnak tartjuk,
mert ha a tanuló megismeri a piacon
található kozmetikumokat és köny-
nyebben tud majd választani, ha el-
kezdi a kozmetikusi munkát. Nem
mindegy, hogy milyen készítmé-
nyekkel ápolja majd a vendégeinek a
bőrét. Fontos a minőség és az
ár–érték arány. 
Iskolánk egyik legszínvonalasabb
rendezvénye a Divatgála. Büszkék
vagyunk rá, hogy idén már huszon-
ötödik alkalommal rendezhetjük
meg a hagyományos divatgálánkat.
A rendezvény jó alkalom arra, hogy
az iskola bemutassa fodrászai, koz-
metikusai és női szabói sokoldalú

munkáját és magas szintű szakmai
képzettségét, valamint felhívja a fi-
gyelmet ezekre a szakmákra. A gála
során lesz divat-, fodrász- és kozme-
tikai bemutató a hagyományok
jegyében. A rendezvény megmozgat-
ja az iskola szépészeti ágazatának
minden tanulóját. A ruhák egy része
a tanulók tervei alapján készül, ame-
lyeket szintén diákok mutatnak be.
A ruhákhoz illő frizurákat, sminke-
ket a fodrász és kozmetikus fiatalok
készítik. Ez versenyt is jelent a tanu-
lók számára, amelynek során meg-
mérettetik tudásukat, kreativitásu-
kat és szakmai felkészültségüket.
Roadshow rendezvényekre is já-
runk. Novemberben voltunk pl.
Győrben. Igyekszünk változatos
programokat szervezni a tanulók-
nak, hogy a szakmáról minél többet
megtudjanak. Most a Body-kiállítás-
ra készülünk, hogy az elméletben
megtanultakat jobban megértsük. 

Hogyan választottátok ki a győztes
csapat tagjait? Kik készítették őket
fel?
A Diákolimpiára a tanulóink ön-
ként jelentkeztek. A győztes csapat
tagjai: Németh Kincső Petra, Nagy
Nikolett és Weimann Krisztina. Na-
gyon büszkék vagyunk Rájuk. A ver-
senyre való felkészülés sok időt vett
igénybe, de megérte.  

Jövőre is indul az iskolátok?
Jövőre is szeretnénk indulni a verse-
nyen, és remélem, hogy hasonló, re-
mek képességű tanulóink lesznek a
következő tanévben is, és hasonló
kiváló eredményeket tudunk elérni. 

Soproni SzC
Handler Nándor
Szakképző Iskola 
A történelmi hagyományokkal
rendelkező iskola 2014-ben
ünnepelte fennállásának 130.
évfordulóját. Az intézmény névadója
is a történelmi hagyományokra utal:
Handler Nándor a 19. század jelentős
soproni építésze volt, aki több jeles
munka (templomok, kastélyok)
mellett az iskola régi épületszárnyát
is tervezte. 

A második helyezést elért csapat tagjai: 
Németh Kincső Petra, Weimann Krisztina

és Nagy Nikolett, Gáspár Ágnessel,
a verseny levezető háziasszonyával 

Szépül egy anyuka a bemutató napon
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Aki kérdez:

BUCSUHÁZY PIROSKA,
divattervező és stílustanácsadó

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:

TAKÁCS BERNADETT,
terapeuta, coach, stylist

TITKOKAT REJTŐ
NŐKÉPÜNK

A KÉRDÉS: 
Mi határozza meg a belső nőképünket, ez hogyan fejleszthető, és milyen
összefüggésben van a külső megjelenéssel, hogyan befolyásolja a stílusunkat?

A mai modern nő képe egyre in-
kább egy erős, vonzó, aktív nőé, aki
bízik önmagában, szereti a saját
testét, önmagát és szereti a férfit is,
remek barátai vannak, megtanulta
érvényesíteni az érdekeit, képviselni
az álláspontját, büszke a sikereire,
nem vár megmentőre, nem a férjén
vagy a gyerekein keresztül valósítja
meg önmagát, hanem hajlandó ten-
ni a kitűzött céljaiért, és érdeklődve
néz a jövőbe, élvezi, amit hoz az élet.
Hogyan változott a régi, hagyomá-
nyos nő a mai, új, önálló nővé? Nem
az emancipáció folyamatára gondo-
lok itt most, hanem az egyéni indivi-
duációra.
A kislány életében az első női min-
ta az anyáé, az első férfi pedig az
apáé. Ha az anya és az apa között

szeretetteljes, jó kapcsolat van, ak-
kor a kislány azt mondja: „Ha nagy
leszek, olyan klassz nő leszek, mint
anya, hogy olyan klassz férjet talál-
jak, mint apa.” Ám csak akkor sze-
retne azonosulni az anyával, ha ő a
nőiesség kívánatos modelljeként
szolgál, vagyis boldog nő.

Az erős nő gyenge árnyéka
Vessünk egy pillantást a klasszikus,
tradicionális nőképre! Anyáink gyak-
ran passzívak voltak, alárendelődők,
hites urukhoz szolidárisak, türelme-
sen várakoztak, sok mindent eltűr-
tek, meleg fészket, otthont, hátor-
szágot biztosítottak, és igyekeztek
megfelelni a velük szemben támasz-
tott elvárásoknak. Ezzel a nőképpel
fordultak szembe a mai modern nők,

mert nem találták különösebben
vonzónak.
A tudatos nézeteinkkel ellentétes,
negatívnak ítélt részeinket levá-
lasztjuk magunkról a felnövés fo-
lyamán, ezek bekerülnek a tudatta-
lanba, az árnyékba.  Milyen tehát az
erős nő árnyéka? Egy belső, gyenge
lány, aki védtelen, gyámoltalan, ki-
szolgáltatott és könnyen válik áldo-
zattá. Borzasztó kínos ez számára,
hiszen ezek egyáltalán nem illenek
bele az önmagáról kialakított tuda-
tos képbe.

Nőiségünk újraértelmezése
Ezt a nőiességről kialakított elkép-
zelést át kell értékelni és újraalkotni
ahhoz, hogy pozitív viszonyt alakít-
hassunk ki vele. Hasznos kapcsolat-
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ba lépni az archetípusos nőiesség-
gel, a női létről szóló ősi tudással, fej-
leszteni a belső gyenge lányt, és ha
ez megtörténik, megváltozik a nő
gondolkozása, kezd lassan másképp
öltözködni, másként mozogni, más-
hogyan érezni, és ezt természetesen
a környezete is észreveszi.
Ehhez szembe kell nézni a fájda-
lommal és a magánnyal, ahelyett,
hogy lázas tevékenységekkel elterel-
nénk a figyelmünket az érzéseinkről,
vagy más módon elmenekülnénk,
férfiaknál gyakori megoldás erre az
alkohol. A mi kultúránkban a nőket
hagyományosan a kapcsolatok ápo-
lására, a férfiakat magányos harcra
nevelik. Éppen ezért a nőknek meg
kell tanulni egyedül megküzdeni a
nehézségekkel, a férfiak számára ez
többnyire alapértelmezett, nekik az a
nagy feladat, hogy bizalmukba fo-
gadjanak másokat is, és velük együtt
keressék a megoldást.

Belső férfiképünk és
a klasszikus apafigura
A nők belső férfiképe, animusa, ma
gyakran a klasszikus apafigura kö-

vetkeztében egy mintaszerű, erős
férfi, vagyis távoli, érzelmeit elfojtó,
a nőiességet leértékelő, a férfias ér-
tékeket nagyra tartó patriarcha. Ezt
a képet vetítjük ki tudattalanul egy
alkalmas hordozóra, amikor szerel-

mesek leszünk egy roppant mód
vonzó, autonóm, tevékeny, sikeres
férfibe, akinek egyelőre leginkább a
pozitív oldalát látjuk.
Ugye Önnek is feltűnt, hogy az erős
patriarcha és a gyenge lány egymás
ideális partnerei?
Tudatos beállítódása szerint az erős
nő persze erre azt mondja, hogy ő

egyáltalán nem ezt akarja, és igaza
is van, csakhogy nem számol a tuda-
tos és a tudattalan között feszülő
ambivalenciával. Éppen ezért annyi-
ra ijesztő számára, amikor a szere-
lem aktivizálja tudattalan nőképét,
a belső gyenge lányt. 

Van kiút
A jó hír az, hogy a belső férfiképünk
terápiás keretek között, vezetett
imaginációval megváltoztatható, a
lelkünkben randalírozó belső patri-
archa fejlődőképes, így nem kell
örökké olyan férfiakba beleszeretni,
akik később rosszul bánnak velünk.
Ha megküzdünk a tudattalan férfi-
képünkkel, megváltozik annak a
férfinek a képe is, akibe beleszere-
tünk.
Olyan nővé válhatunk így, aki képes
az odaadásra és az autonómiára
egyaránt, képes megélni a védettsé-
get és a szabadságot is, tud gyengéd
lenni, de ezt nem keveri össze a
gyengeséggel, vagyis kiteljesedett
női identitással rendelkezik. Alapve-
tően jóban van önmagával és a világ-
gal, elégedett, örömteli, felszabadult,
és nem azért jó megjelenésű, mert a
hamis „nagyszerű vagyok” képet fé-
nyezi, hogy mások ezt gondolják ró-
la, hanem valóban jól érzi magát a
bőrében, tehát a stílusos megjelenés
természetes következménye a belső
harmóniának, nem pedig kompen-
záció. A kettő közötti különbség ki-
sugárzásban óriási…

Kinek adod tovább a stafétabotot?
Kitől, mit kérdeznél?
Szabó Ágnes, integrált
kifejezés- és táncterapeutától
kérdezem: 
A testünk a barátunk vagy
az ellenségünk?
Milyen a kapcsolatunk vele,
ismerjük-e a jeleit, hogyan hat
ránk a változása? 
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„Ha nagy leszek,
olyan klassz nő
leszek, mint anya,
hogy olyan klassz
férjet találjak,
mint apa.”
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2018 a RAFINÁLT
SMINKEK éve 

2018 MENYASSZONYAI TÖKÉLETES SZÉPSÉGEK – bársonyos, hamvas bőr, érzéki ajkak, igéző
tekintet jellemzik őket. Az arcon nem jelennek meg erős színek, ez alól kivétel lehet a klasszikus,

vörös rúzs. Az anyaghasználatra jellemző a matt és a fényes kombinációja, odafigyelve
az összhangra és a harmóniára. 

STYLE & FASHION

2018-as év a rafinált smin-
kek éve lesz. A menyasszo-
nyi sminkben általános el-
várás a tökéletes arcbőr,
ami kiemeli a menyasz-

szony természetes szépségét. A fri-
zura lazán omlik le, és a sminkek is
ezt a natúr irányt követik.  Az arc
egy-egy különleges vagy előnyös ré-
szének hangsúlyozása, a finoman
visszafogott színválasztás, valamint
a fényes és a matt játéka hozza létre
azt a natúr hatást, ami mögött precí-
zen megtervezett és kivitelezett
sminkes munka van. 

A

Rózsás ártatlanság
Az örökké vonzó, klasszikus női ár-
tatlanság modern színvilággal és stí-
lussal.
A tavaszias hangulatú, jeges rózsa-
szín színárnyalatok üdévé teszik a
modell megjelenését, kihangsúlyoz-
va a fiatalságát és a hamvasságát.
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Romantikus csipkék
A Halászbástya romantikus csipkéi
méltó helyszínt biztosítanak egy
menyasszonyi fotózáshoz, a letisz-
tult, világos falfelület előtt remekül
érvényesül a menyasszony csodála-
tos sminkje és ruhája. A modell hó-
fehér bőre és szőke haja még inkább
kiemeli rikítóan kék szemét, amely-
re erős szemsmink került. A füstös
szemet natúr ajkak – melyet rózsa-
szín rúzs + szájfény emel ki – és ba-
rackos pirosító egészíti ki. Az arcon
vegyesen jelenik meg a fényes és a
matt: az arc és a szem matt, míg az
ajkak fényesek. 
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Az örök klasszikus
A klasszikus fátyol klasszikus smin-
ket kívánt, így a választás a barnás
szemre és a vörös rúzsra esett.
A modell füstös, sötétbarna szem-
sminkje jól illik a sötétvörös ajkak-
hoz. A rúzs kétféle pirosból kevert,
az ajkak szélein matt, míg középen
aranyos csillogást kapott. A szemöl-
dök szintén hangsúlyos és szépen
formázott, a barackos pirosító pedig
finoman formázza az arcot.   

KÁDÁR ANDREA
kozmetikus, sminkes 
20 éve dolgozik a szépségszakmában.
Mestere és példaképe: Sipos Zita. Fő profilja
a személyre szabott, elegáns menyasszonyi és
esküvői sminkek készítése. Számos saját
tervezésű esküvő témájú fotózást szervezett és

publikált magazinokban az
elmúlt években, melyek célja,
hogy a menyasszonyok
számára minél magasabb
szintű szolgáltatást nyújtson.
Hitvallása: megmutatni
a nőkben rejlő szépséget
a sminkelés segítségével. 

Érzéki díva bevállalós
menyasszonyoknak
Dívás, érzéki hangulatot kölcsönöz a
mély tónusú lila színárnyalatok játé-
kossága a modell arcának, melyet to-
vább fokoz a fejdísz finom hálószerű
fátyla, mely ellenpontozva a „har-
sány” színeket, kiemeli az ajkak ér-
zékiségét és a rejtőzködve is sokat
sejtető pillantást.  
Ezt a sminket tudni kell viselni, ezért
bevállalósabb menyasszonyoknak
ajánljuk – elsősorban (az esküvő
előtti vagy utáni) kreatív fotózáshoz.
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2 IGÉZŐ TEKINTET    
Marie Christine • A vastag szemkontúrok a
meghatározóak, melyek körülölelik a szemet, így
hangsúlyozva ki az igéző tekintetet. Célszerű a pasztell
szemhéjporok mellé matt rúzst választani, valamint a
pirosító bronz, föld árnyalatainak egyikével kihangsú-
lyozni arcunk üdeségét, amelyet a tavaszi szellő simít
meg. 
www.laneche.hu

3 INTENZÍV SZÍNEK VILÁGA   
Catherine Arley • Már Magyarországra is megérkezett
a professzionális dekorkozmetikumok minerál alapú,
mikropigmentes, csodálatos színvilága. A nemzetközi
trendek szerint kialakított exkluzív sminkkollekciót
rendkívül intenzív színek, hosszan tartó színhatás,
hidratáló anti-aging összetétel jellemzi. Catherine
Arley Silky Touch a professzionális, míg a Dinamik
széria az otthoni sminkek teljes vertikumát magába
foglalja. Satin primer sminkalap, highlighterek, kontúr
paletták, alapozók, pirosítók, szájfények biztosítják a
hosszantartó, tökéletes megjelenést.
www.stellabeauty.hu

4 BŐRTÁPLÁLÓ TRENDI SMINKEK
NOTE• A kreatív sminkhatás mellett a sminkkollekció
védi és táplálja a bőrt. A termékekben megtalálható vi-
taminok, olajok és értékes összetevők gátolják, hogy a
bőr kiszáradjon, sőt egészen addig táplálják azt, amíg a
sminket le nem törlik. A sminkkollekcióban minden
megtalálható, ami a professzionális vagy akár egy köny-
nyed otthoni smink előkészítéséhez szükséges. Korrek-
torok, BB-krémek, alapozók, szájfények, szemhéj-
púderek és megannyi más termék segítik, hogy a meg-
jelenésünk mindig tökéletes és trendi legyen.
www.alveolashop.hu
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1 1 ROMANTIKUS CSILLOGÁS
Malu Wilz • A fő meghatározó vonal a romantikus, ter-
mészet ihlette színek és az elmaradhatatlan csillogás,
melyek nemcsak a szemhéjpúderekben, de a pirosítók-
ban, highlighterekben, valamint a rúzsokban és
szájfényekben is megjelennek. Ismét hódít a pasztell, a
cseresznyevirágok ihlette rózsaszín, a tengerkék, a
bronzos árnyalatok, valamint a zöld különböző színei.
A holografikus csillogás az új Soft Kiss Gloss
szájfényekben is megmutatkozik. A romantikus vonalat
képviseli az új Color Cube selyemfényű arcpirosító és a
nyári gyümölcsöket idéző új Soft Color Gloss ajakrú-
zsok.
www.alveolashop.hu
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5 FÓKUSZBAN A BŐRÁPOLÁS
TESTRESZABOTT KOZMETIKUMOKKAL

Reviderm • A bőrápolás ihlette márka make-up ter-
mékei lágy, légáteresztő, finomásványi anyagai ragyogó
megjelenést kölcsönöznek. Ideális még a leg-
érzékenyebb bőrök számára is. A kiváló minőségű
összetevők erősítik a bőr sejtjeinek rugalmasságát,
enyhítik az irritációt és csökkentik a finom vonalak, rán-
cok megjelenését. A Bőrápoló Make-Up kozme-
tikumokat Giovanni Fasielo Nemzetközi Make-Up Artist
Director együttműködésével fejlesztették ki. Minden
termék dermatológiai és orvosi kutatások eredményei
alapján lett összeállítva.
www.reviderm.hu

6 ÉRZÉKI ROMANTIKA
Artdeco • Megérkezett a márka legújabb kollekciója, a
Wild Romance, amely finom, természetes tónusaival
szólítja meg a romantika és vintage híveit. Merüljön el a
ringatózó mezők és vadvirágos rétek ábrándos kép-
zetében az olyan forradalmi újdonságokkal, mint az
Artdeco Full Precision Precíziós ajakrúzs ceruza vagy
az Artdeco Curling szempillaspirál!
Ráadásként az Artdeco új, 269-es színkódú, Wild Laven-
der Ultra Violet árnyalatú szemhéjpúderével Ön is
becsempészheti a szezon aktuális trendszínét a saját
Beauty Boxába. 
www.facebook.com/ARTDECOMagyarorszag

5

6
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Divat, trend
és ESZTÉTIKUM

MELYIK KÖVETENDŐ A SMINKTETOVÁLÁSBAN? A divat és a trend nem ugyanazt jelenti, ráadásul
nem is feltétlen járnak együtt az esztétikummal. Nézzük először is meg, melyik mit jelent!

ivat: egy adott kultúrában,
korban, társadalomban leg-
inkább elterjedő, uralkodó
szokás, külső megjelenésfor-

ma. 
Trend: irányzat, irányultság, vonu-
lat, tendencia, amerre egy változás
vagy fejlődés hosszú távon tart. 
Esztétikum: szép, művészi, ízléses,
kifinomult, szofisztikált, stílusos, le-
nyűgöző, díszes, szemet gyönyör-
ködtető… tehát értéket képvisel. 
Párhuzamot kell vonnunk a smink
és a sminktetoválás között, hiszen
ez utóbbi azért jött létre, hogy he-
lyettesítse, megkönnyítse a minden-
napos sminkelési procedúrát. A tar-
tós smink, vagyis a sminktetoválás a
sminkelés és a testtetoválás ötvözé-
séből kialakult – a ‘80–’90-es évekre
datálhatjuk megszületését. 

Változó szépségideálok
A női smink mint divat és mint
trend, elképesztő nagy változásokon
ment át az utóbbi évszázadban.
 A legszembetűnőbb a szemöldök
szépségideál változása volt. Az
1900-as évek első felében a nagyon
vékony, rajzolt szemöldök számított
divatosnak (gondoljunk csak Greta
Garbóra, Marlene Dietrichre), majd
az ’50-es ’60-as években már vasta-
gabb formákat hordtak a hölgyek
(Gina Lollobrigida, Sophia Loren,
Audrey Hepburn). A ’80-as évek el-

hozták a természetességet, a szedet-
len, dús szemöldök lett a divat.
(A kék lagúna filmsztárja, Brooke
Shields szemöldökére biztos min-
denki emlékszik, vagy a fiatal Ma-
donnára). Majd újra egyre véko-
nyabb szemöldököt hordtak a höl-
gyek. Napjainkban pedig a szép ívű-
re alakított, de mindenképpen a
természetes formák számítanak
szépnek. Időnként tapasztalható a ré-
gi idők divatjának reneszánsza, visz-
szatérése, leporolása, újragondolása.
 Az ajkak hangsúlyozása is min-
den korban trend volt, régen a piros
rúzsos ajkak számítottak divatos-
nak, majd megjelent a barna ceruzás
kontúr és a szájfény, aztán a gyöngy-
házas rúzsok hódítottak, majd a

matt rúzsok, vizes hatású ajkak, szí-
nes ajakápolók.
 A női szem kiemelése, nagyítása
szintén trendi, bármelyik kort is
vesszük górcső alá, a kleopátra-sze-
rű attraktív tusvonal, a soros és tin-
cses műszempilláktól a több dimen-
ziós profi pillákig, majd a szemhéj
árnyékolása mind bevetésre került a
divatos megjelenés érdekében.

Mi számít esztétikusnak?
Az esztétikum nem adekvát, nem
standard, az ízlés képes alakulni,
igazodik az adott kor szépségideáljá-
hoz. Azaz, azt látjuk szépnek, kívá-
natosnak, elérendőnek, amit az ép-
pen aktuális trend szerinti divat
diktál számunkra. Mai szemmel

D

Klasszikus latin szemhéjkontúr
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nézve a cérnavékony, félkörívű sze-
möldökformák aligha esztétikusak a
számunkra, de a ’20-as években az
volt a csúcs. 

PMU-Trendek
I. Fázis: ’80-as – ’90-es évek
Kezdetben csak a testtetováló gépek
és pigmentek álltak rendelkezésre
tartós smink készítéséhez. Ilyen esz-
közökkel, anyagokkal és a még gye-
rekcipőben járó kivitelezési techni-
kákkal kezdődött ez a történet.
 Főként szemöldök-tetoválások
készültek, satíros technikával. Nem
volt jellemző az érzéstelenítés, se az
előrajzolás – odasatíroztak, ahol kb.
nőtt vagy nőnie kellett volna a szem-
öldöknek. Így sajnos sok formátlan
szemöldök-tetoválás készült testte-
továló festékkel, leginkább fekete
színnel. 
 Az ajkakat barnás színnel körbe-
kontúrozták, a felületét nem satí-
rozták.  
 Volt, aki már akkor bevállalta a
szemhéjtetoválást is – ha szerencsé-
je volt, akkor nem migrált a fekete
testtetováló pigment a szemhéj vé-
kony bőrében. 
Az így készült sminktetoválások
soha nem koptak ki maguktól,
örökre ott maradtak a bőr mélyé-
ben. A színük nagyon előnytelenül
megváltozott, a szemöldök-tetová-
lások kékes-szürkére, az ajakkontú-
rok szürkés-feketére, a szemhéjkon-

túrok kékes-szürkére változtak az
évek múlásával. Azonban soha nem
koptak ki! 
Se a testtetováló gépek, se a testte-
továló pigmentek nem voltak a leg-
megfelelőbbek az arcon a tartós
smink készítéséhez, ez bebizonyoso-
dott. 
Ezt felismerve kezdett kibontakozni
egy új iparág, elkezdődött a speciáli-
san arcra szánt sminktetováló pig-
mentek és készülékek gyártása Nyu-
gat-Európában, főként Németország
volt ebben élenjáró. 

II. Fázis: a ’90-es évektől 2000-ig
Nagyon kezdeti időszak volt ez, hi-
szen épphogy csak megszületett ez
az új szakma. Be kellett vezetni, el
kellett fogadtatni az emberekkel.
Mint ahogy a testtetoválók is előraj-
zolják a tetoválandó formákat, úgy
elkezdték a sminktetoválásokat is
előrajzolni. Ez nagy lépés volt, mert
így kezdtek a formák szebbé, esztéti-
kusabbá válni. Szemöldök-tetoválá-
sok esetében egy keretet ütöttek be,
majd ezt töltötték be teljes satírozás-
sal. Az ajaktetoválásoknál a satíro-
zás nélküli kontúr még mindig tar-
totta magát, hiszen a sminkes vona-
lon is ez volt éppen divatban. A
szemhéjtetoválást illetően a klasz-
szikus fekete szemhéjkontúr mindig
is szépnek, nőiesnek számított, így
aki nem félt a fájdalomtól, bevállal-
ta. A pigmentek igen magas vas-oxid

és nehézfém-tartalommal rendel-
keztek, és még mindig túl hosszú
ideig voltak tartósak, azonban már
színskálák álltak rendelkezésre, a
megfelelő árnyalat kiválasztásához.

III. Fázis: 2000–2010-ig
A vendégek körében elindult egy
trend, egyre többen készíttettek
sminktetoválást, hogy vonzóbb,
szebb legyen az arcuk és megköny-
nyítse a mindennapi sminkelést.
A vendégtábor oldaláról nőtt az
igény, ami nagy fejlődést eredmé-
nyezett a sminktetováló szakmában.
Sokat fejlődött az előrajzolás ebben
az időszakban, egyre pontosabbá
vált és minden kis részletre kiterjedt
az aprólékos rajz. 
A szemöldök-tetoválásban elkez-
dődött egy új trend, a természetes-
ség iránti igény – ebből született
meg a szemöldökszálazás, mint új
technika. Bár ebben az időszakban
még egymás mellé húzott csíkok je-
lentették ezt, de mégis egy óriási ug-
rás volt. 
Az ajkakat nemcsak kontúrozták,
hanem fél- és teljes satírozással is
készítették, így érve el sokkal eszté-
tikusabb eredményt.
A szemhéjtetoválás területén a
klasszikus fekete kontúr úgy tűnik,
soha nem ment/megy ki a divatból,
Kleopátra óta esztétikusnak tartják,
és szívesen alkalmazzák a nők.
A szemhéjkontúr formavilága még
kifinomultabbá vált a kecses flikk
megformázásával.

IV. Fázis: a 2010-es évektől
napjainkig
Ez az időszak a bőség zavara. Nem
túlzás azt állítani, hogy bekövetke-
zett a sminktetoválás forradalma.
Rengeteg cég állt rá a világ minden
táján, hogy sminktetováláshoz
gyártson professzionális készüléke-
ket, tűket, egészségre ártalmatlan
pigmenteket, munkát segítő kiegé-
szítő eszközöket, érzéstelenítőket,
speciális tetoválásápoló anyagokat.
A vendégek körében még nagyobb az
igény az esztétikus, természetes

Púderes szemhéjtetoválás fekete és háromféle zöld árnyalásával
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hatású, exkluzív sminktetoválások-
ra. Természetesen mindez azt hozta
magával, hogy egyre többen szeret-
nék megtanulni ezt a szakmát. Eb-
ből következően sminktetováló
alap-, haladó és mesterképzések,
konferenciák is színesítik a palettát,
támogatják a tanulni vágyókat nap-
jainkban.
Az egyre magasabb színvonalú esz-
közök, anyagok egyre jobb minősé-
gű, művészi értékű munkát tesznek
lehetővé.
A szemöldök-tetoválások maximá-
lisan természetes hatásúak a  válto-
zatos szálrendezési technikáknak
köszönhetően. A satírozott szemöl-
dök, könnyed, púderes, színátme-
netes technikával készül ma már.
Az ajkak tetoválásában is megjelent
többféle technika a fél- és teljes satí-
rozás mellett, a 3D hatású színátme-
net és a dús hatást elősegítő effek-
tek alkalmazásával.
Szemhéjtetoválás alatt már nem-
csak a klasszikus Kleopátra-kontúr-
ra gondolunk, hanem létezik már
púderes, füstös, lágy satíros, akár
több színű szemhéjtetoválás is.

V. Fázis: Hova tovább?!
Kíváncsian várom, vajon milyen fej-
lődés lesz még ezen a pályán, mert
az biztos, hogy lesz még változás! El-
képesztő, mennyire változatos,
sokszínű, izgalmas ez a hivatás!
A trendeket mi magunk alakítjuk, a
mi szakmai fejlődésünk az alapja. 
Aki nem fejlődik, az stagnál, aki
stagnál, az lemarad, ha lemaradsz,
elfelejtenek! 
Ha van hozzá tehetséged, tegyél meg
mindent, hogy részese légy a válto-
zásoknak, mert az hozza a fejlődést!

MÉHN TÜNDE 
Sminktetováló specialista, nemzetközi tréner,

kozmetikus, a Méhn Tünde
PMU Art School alapítója és
vezető oktatója, az NPM,
LaBina, Onyx márkák
forgalmazója, a ROSA Herbal
Skin Care for PMU &
Microblading & Tattoo
fejlesztője, forgalmazója.

Szálazott szemöldök-tetoválás

Szálazás és Ombre-technika ötvözése

Ajaktetoválás színátmenettel – gyógyult állapot
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A válaszokért kattints a Beauty-ra mindennap!

Kozmetikai hírportál naponta frissülő tartalommal

Vágd zsebre a híreket!

Melyik márkát válaszd?
Hol, mikor, milyen szakmai rendezvények vannak?
Mikor, milyen hatóanyagokat alkalmazz?
Gépet vennél és bizonytalan vagy?
Mi jellemzi az aktuális trendeket?
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DOSSZIÉ: Mindent a hidratálásról
Következő számunkban körbejárjuk a hidratálás témáját a mély-
hidratáló arckezeléstől kezdve, a test hidratálásáig.

Következő számunk megjelenése: 

2018. MÁJUS 10.
A 2018/6-os szám vezető témái: 
– Natúr és/vagy szintetikus?
– Keringésfokozók a bőrápolásban
– Kombinált bőr
– Allergia vagy irritáció?
– Nyári sminkek
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A Kiadó írásbeli engedélye nélkül

a lapot utánnyomni, sokszorosítani

még részleteiben is tilos!

A lapban megjelenő cikkek tartalma 

nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség 

véleményét. A magazinban megjelenő 

hirdetések tartalmáért felelősséget

nem  vállalunk. Kéziratokat és fotókat

nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

A szerkesztőség fenntartja a hirdetésen 

kívüli anyagok megszerkesztésének jogát.

Fókuszban a szem:
duzzanatok és sötét karikák 

Kamaszok a
kozmetikában
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