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VEZÉRCIKK

Előfordult már veled, hogy a megbeszélt időpont előtt egy órával jelezte a vendég, hogy nagyon sajnálja, de nem tud
jönni, mert megbetegedett, összetörte az autóját, vagy mert éppen egy váratlan és kihagyhatatlan értekezletre kell
mennie?
Vagy az az eset, hogy a vendég úgy nem jött el, hogy le sem mondta az időpontot, ráadásként, amikor próbáltad elérni,
hogy megtudd, mi történt, fel sem vette a telefont?
Ne is válaszolj! Biztos vagyok benne, hogy igen a válasz…
Mit lehet tenni ellene? Hogyan védheted ki profi módon a váratlan lemondást? Mit tegyél, ha mégis megtörténik?
Olvasd el cikkünket a 64-65. oldalon, amelyben részletes, a gyakorlatban alkalmazható javaslatokat találsz a fenti
problémák elkerülésére! 

Ultra Violet
2018-ban az ultraviola az év színe – ez ihlette meg az idei Make-up Kupa sminkverseny témájának kiíróit. Lapozz a
78. és a 80. oldalra, és tudj meg többet a Beauty szakkiállítás keretében megrendezendő Make-up Magyar Kupa smink-
verseny témájáról!

Lemondások kezelése

Marton Gabriella
főszerkesztő

Lapzárta után érkezett!

Telt házas konferencia
Rendkívül nagy érdeklődés kísérte a Tavaszi Beauty Szakmai Napot április 23-án, a Lurdy Házban, melyet véges vé-

gig telt ház jellemzett. Sőt, a Fókuszban az arc előadásaira olyan nagy volt az érdeklődés, hogy még a rendezvény

előtti hetekben elfogytak a megvásárolható belépők, ezért sok érdeklődőnek már nem jutott hely… Őket azzal tud-

juk vigasztalni, hogy jövőre is lesz Beauty Day, ahová szeretettel várjuk!

Következő lapszámunkban részletesen is bemutatjuk a rendezvényt. 
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COMMUNITY NEWS

Make-up Román Kupa

Nemzetközi Make-up Bajnokság
a BEAUTY DÜSSELDORF vásáron 
Beauty Düsseldorf • 2018. március 10-én tizenöt ország
sminkversenyzője mérte össze tudását a szakvásár keretében
megrendezett Nemzetközi Make-up Bajnokságon. Az idei
megmérettetésen a versenyzők feladata „Urban Summer“ témában
a Vilagallo divatmárkához illő modern, monochrom smink készítése
volt. Magyarországot a MOSZI 2017 decemberében megrendezett
Make-up Bajnokságának győztes versenyzője, Székely Zsuzsanna
képviselte. A BEAUTY DÜSSELDORF szakvásáron idén 30 országból
1500 kiállító és márka mutatkozott be kozmetika, láb, köröm,
wellness és spa témában több mint 55 000 szakmai látogató előtt. 
www.medianet.messe-duesseldorf.de/press/beauty/main

Elena Nikora Master Class
képzése
Baalbek Stúdió • Elena Nikora, az Amiea vezető trénere, több PMU
verseny győztese, Master Class képzést tartott Budapesten,
a Baalbek Stúdió szervezésében. Az eseménynek a belvárosi
President Hotel szolgált helyszínéül. A résztvevők az első napon
a mestertől a „nano brows” szálas szemöldök elkészítését, a
második napon pedig a Diva Lip csodálatosan szép technikáját
sajátíthatták el. A kiváló oktató a résztvevőkkel megosztotta a
tapasztalatait, a tudását és legújabb technikáinak a titkait is.
Különleges szakmai esemény és élmény volt a résztvevők számára.
www.baalbekstudio.hu

HARANGVÖLGYI NAP HARANGVÖLGYI NAP 
Harangvölgyi • Tavasszal mindenki vágyik
a megújulásra. Ehhez nyújtott tökéletes alkalmat
a megújulás jegyében a Harangvölgyi Nap. A vendégeket
a kedvezmények, meglepetések és ajándékok mellett
hasznos bőrápolási tanácsokkal és tippekkel segítették,
hogy a téli időben megviselt arcbőrüket hogyan tudják
a Harangvölgyi termékekkel regenerálni, felfrissíteni
és felkészíteni a tavaszi és a nyári hónapokra. 
www.harangvolgyi.com

Arckezelő és Alakformáló Szakmai Napok
Center Kft. • Évek óta tart szakmai napokat a szakembereknek a Center Kft., hogy olyan
tudást adjanak át, amely megkönnyíti a munkájukat. A látogatók érdeklődését mutatja,
hogy hónapról hónapra telt ház előtt zajlanak ezek a tréningek. Így volt ez az elmúlt
alkalommal is, amikor az Arckezelő Szakmai Napon a legmodernebb arckezelő
technológiákkal rendhagyó, interaktív módon ismerkedhettek meg a résztvevők.
Az Alakformáló Szakmai Napon pedig többek között a kombinált alakformálásról,
az Ultratone-ról, az alakformálás szintjeiről volt szó – és természetesen nem
maradhatott el Huber Zoltán kereskedelmi igazgató marketingelőadása sem.
www.kozmetikusszakmainap.hu 

HIGH CARE®

FRANCHISE TRÉNING
High Care® • 2018. március 24-én, az Aquincum
Hotelben tartott franchise tréningen rengeteg
új információ hangzott el a tavasszal megjelenő
újdonságokról. Meghívott vendégként Künhe Kata,
az Otthon Centrum franchise igazgatója tartott előadást
„A sikeresek titkáról”. Jávor Beáta mestertréner
a német termékújdonságokat mutatta be, Lavotha Péter,
a High Care® ügyvezetője 2018 kozmetikai
innovációjának, az oxigén és a fényterápia
összekapcsolásának elméleti hátterét taglalta, melyet
egy gyakorlati bemutató keretében ki is próbálhattak
a franchise partnerek. Felkészülten és sok újdonsággal
várják vendégeiket a High Care® Centerek és Stúdiók.
www.highcare.hu





COMMUNITY NEWS

Yamuna arcápolási csomaggal! 

Elköltözött a Biodroga
és a Sans Soucis 
Dr. Szépség Kft. • A Biodroga és a Sans Soucis
márkák forgalmazója, a Dr. Szépség Kft. április
17-én nyitotta meg hivatalosan új központját,
a XIV. kerület, Korong utca 44. szám alatt.
A kollégák egy nagyobb, felszereltebb gyakorlati
oktatótérrel, illetve kényelmesebb kiszolgálással
várják a szakmai partnereket. Májustól így új,
gyakorlati és elméleti workshopok keretében,
testközelből ismerkedhetnek meg
az újdonságokkal a kozmetikusok.
www.biodrogahungary.hu, www.sansoucis.hu

SMINKTETOVÁLÓ KONFERENCIASMINKTETOVÁLÓ KONFERENCIA
Swiss Color • Idén hetedik alkalommal került megrendezésre
a Sminktetováló Konferencia. Ebben az évben azonban eltérő és rendhagyó
program várta az érdeklődőket. A cél az volt, hogy még több tudást
lehessen átadni, új technikát bemutatni, nagyobb figyelmet szentelni
az egyedi igényekre és kérdésekre. Az első napon számtalan izgalmas
téma került terítékre, a második napon pedig 9 szakmai bemutatót
tekinthettek meg a résztvevők, illetve gyakorlásra is akadt lehetőség a
tanulószobában, a Swiss Color Magyarország és a Sminktetováló Akadémia
by Swiss Color oktatóinak köszönhetően.
www.swisscolor.hu

ORSZÁGOS SZEMINÁRIUMI KÖRÚTORSZÁGOS SZEMINÁRIUMI KÖRÚT
Afrodita Cosmetics • Hetedszer rendezték meg az Afrodita Cosmetics
hagyományos, tavaszi országjáró szemináriumi körútját Győr,
Zalaegerszeg, Debrecen, Szeged, Budapest és Pécs érintésével.
Rendhagyó módon a cég most nem az új termékek bevezetésére fókuszált,
hanem a szeborreás bőrtípusokra. Vendégelőadóként Báthory Kati
aranykoszorús kozmetikusmester a pubertás-, a felnőttkori és a klimax
utáni szeborreás bőrtípusok jellemzőit ismertette, Kovács Adrienn, az
Afrodita Cosmetics oktatókozmetikusa pedig a gyakorlatban mutatta be
egy-egy konkrét szeborreás bőrtípuson a kezelés menetét az Afrodita
termékeivel. 
www.afrodita-kozmetika.hu

Catherine Arley workshop ésCatherine Arley workshop és
dekorkozmetikai nyílt nap dekorkozmetikai nyílt nap 
Stella • Kéthavi rendszerességgel szervezi a workshoppal
egybekötött Catherine Arley dekorkozmetikai nyílt napokat
a Stella. A kozmetikus szakemberek most áprilisban is
elsajátíthatták a legújabb  sminktrendeket, emellett profi
előadók (Balázs Marianna, Csirik Erzsi, Hulinay Gabriella,
Tajti Mónika) tolmácsolásában megismerhették a Catherine
Arley mikropigmentes, minerál alapú csodálatos színvilágát,
mesterkurzusok keretében gyarapíthatták tudásukat.
www.stellazrt.hu
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AZ ELŐFIZETÉSÉVES DÍJA:7990 Ft

MOST FIZESSEN
ELŐ EGY ÉVRE

a Beauty Forumra, és megajándékozzuk egy komplex YYamuna arcápolási csomaggal! 

Kód By2018-5
Az ajánlat 2018. május 16-tól június 15-ig érvényes**

* Az ajándékcsomagot a Yamuna Kft. postázza az akció lezárását követően. Reklamáció esetén hívja a 06 30/411 2811 (0 mellék) telefonszámot!
** A jelzett időpontig beérkezett előfizetési díj esetén.

Yamuna ajándékcsomag 9 696 Ft értékben*
Az ajándékcsomag tartalma: 

• Bőrradír mandula őrleménnyel (500 ml)
• A-vitaminos masszírozókrém olívaolajjal (200 ml)

• Hyaluronsavas szérum (200 ml)
• Arclemosó tej olívaolajjal (250 ml)  

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

A bőrradír A- és E-vitamint, Aloe-kivonatot, makadámia- és avokádóolajat tartalmaz. A mandulamag-őrlemény
kíméletesen távolítja el a bőrfelszínről az elhalt hámsejteket. Az A-vitaminos masszírozókrém segíti a sérült
bőrök helyreállítását, felfrissíti, feszesíti azt, csökkenti a kollagén lebomlását. A parabén- és paraffinmentes
összetételű arclemosó tej olívaolajjal tisztít, könnyedén eltávolítja a sminket. A hyaluronsavas szérum speciális
összetételénél fogva arcra, nyakra, szemkörnyékre egyaránt használható. 
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BEAUTY & CARE HÓNAPKOZMETIKA

BEAUTY & CARE



HÓNAPKOZMETIKA BEAUTY & CARE

vszakváltáskor egyaránt át-
állítódnak a váltók mind az
otthoni, mind a kozmetiku-
sok által végzett bőrápolás-

ban.  A hűvösebb évszakban a bőrt
legtöbbször igen intenzíven, ható-
anyagokban gazdag készítmények-
kel tápláljuk, mert a fűtött helyisé-

gek meleg, száraz levegője és a szél-
sőséges hőmérséklet-ingadozások
meglehetősen komoly stressznek te-
szik ki valamennyi bőrtípust. 

Arcápolás
 Peelinggel kezdünk: a gyümölcs-
sav-peelingek kimondottan jók a

száraz, durva és vegyes bőrre. A kera-
tolitikus hatás mellett ezek serken-
tik a sejtosztódást, és nedvet adnak
a bőrnek, emellett javítják a rugal-
masságát, előkészítik a további ható-
anyagok felvételére. Mivel igen szé-
les a gyümölcssav-peelingek válasz-
téka és azok összetétele, ezért csak-

É

TAVASZI BŐRÉBRESZTŐ KÚRA – Az elhúzódó tél végre véget ért és beköszöntött a tavasz.
Ilyenkor a vendégek bőre is különlegesebb ápolást igényel, mint egyébként. Az alábbiakban

Nadine Andres-Waschulewski kozmetikus kezelési ötleteiből adunk ízelítőt. 

BŐRfrissítő
KEZELÉS
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BEAUTY & CARE HÓNAPKOZMETIKA

nem minden bőrállapotra alkal-
mazni tudjuk. A tejsavtartalmú pee-
linget még az érzékeny bőr is elvi-
seli. Nagyon érzékeny bőr esetén
enzimpeeling lehet az alternatíva,
amelyet egyébként couperózis ese-
tén is eredménnyel használhatunk.
Újabban divatba jöttek az otthoni
bőrápolásban is alkalmazható pee-
ling-tapaszok. Előszeretettel hasz-

nálják a glukonolaktonnal vagy gli-
kolsavval átitatott tapaszokat, ame-
lyeket a vendég négyhetes kúra for-
májában alkalmaz otthon, elsősor-
ban az esti arctisztítás után. Ez a vál-
tozat minden olyan vendég számára
ideális, aki egyébként ügyetlenül bá-
nik a peelingekkel. 
Az ilyen egyszerű termékekkel a fér-
fiakat is érdemes megcélozni, hi-

szen ez többletbevételt hozhat a
konyhára. 
 A hyaluronsav tavasszal sem hiá-
nyozhat az arzenálból. Az emberi
szervezet ebből az anyagból már 25
éves kortól csökkenő mennyiséget
termel, ami azt jelenti, hogy ez a ha-
tóanyag fiataloknak is ajánlható. 
A bőrbarrier védelmére és a bőr opti-
mális hidratálása érdekében külön-

„A tavasz apropóján
beszéld át
a vendéggel
az időszerű
bőrápolási rutint!”

Enyhe nyújtás a nyak- és háttájon: ha ezzel indítod a kezelést, a vendég azonnal ellazul 

Az elhúzódó tél után a bőrnek intenzív és hatóanyagokban gazdag ápolásra van szüksége 



Lepd meg vendégedet egy kezelés
közbeni karpeelinggel! 

böző molekulanagyságú hyaluronsavak állnak rendelke-
zésre: mikro- és makro-hyaluronsavak, amelyek moleku-
láris szerkezetüktől függően képesek az epidermiszig, il-
letve a dermiszig eljutni. 
A hyaluronsav minden bőrtípusra és bőrállapotra jó.
Megfelelőek a magas retinol- (más néven A-vitamin-) tar-
talmú szérumok is, mert ez az anyag antioxidánsként a
szabadgyökök ellen hat, és serkenti a kollagéntermelést.
Emellett gondoskodik az arc „ragyogásáról”. A retinol pó-
rusfinomító hatása révén a tisztátlan és a vegyes bőrre is
jó hatással van. 
 Tavasszal az egyik legfontosabb dolog a megfelelő
fényvédelem. Márciusban kezdődik és szeptemberig tart
a napfényben gazdag időszak, amikor is a bőr különleges
és fokozott sugárvédelmet kíván. A sötétebb, legtöbbször
kevés napsütés kísérte évszak után hirtelen megnő a le-
égés kockázata. Nemcsak az arcot, hanem a nyakat, a de-
koltázst és a kezeket is fokozottan védeni kell. Ilyenkor
bizony a kozmetikusnak újra elő kell vennie ezt az érzé-
keny témát. Nekünk, kozmetikusoknak felvilágosító
munkát is kell végeznünk, és vendégeinket a fényvéde-
lem kérdéseiről is ki kell okosítanunk.
A fényvédelemnek különböző formái vannak: lehet in-
tegrálni a napi bőrápolási programba, de lehet külön, a
sminkkel vagy a bőrápoló krémmel kombinálva is alkal-
mazni. 

Testápolás
Nyilvánvalóan nemcsak az arc szenvedte meg a telet, ha-
nem azok a testrészeink is, amelyeket az elmúlt hosszú
hónapokban takargattunk, bebugyoláltunk. Használd ki,
hogy jön a tavasz, és lepd meg a vendéget az arckezelés
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közben egy karpeelinggel vagy egy
hátpeelinggel kombinált hátmasz-
százzsal. Így kis ráfordítással plusz
élményhez juttathatja őt.  

Tavaszi kezelés
Érdemes „tavaszi bőrébresztéssel”
operálni: lehet ez egy gyorskezelés
vagy valami nagyobb, komolyabb ké-
nyeztetés is. Dolgozz könnyű, friss
virágillatokkal! Indítsd a kezelést
néhány, a váll- és a nyaktájon, aro-
maesszenciával végzett nyújtómoz-
dulattal – ez egyrészt ellazítja, más-
részt elősegíti, hogy a vendég lelkileg
is megérkezzen. Ezután a szem kör-
nyéki izmokat egy rövid pontmasz-
százssal élénkítsd fel, és már kez-
dődhet is a kezelés.  
A masszírozást végezheted sminkle-
mosóval átitatott vattapamacsokkal.
A dekoltázst is frissítsük fel! A pee-
ling után vigyél fel egy bőrápoló pa-
kolást –, hogy a hatóanyagok nyu-
godtan felszívódhassanak – , a feles-

leget pedig masszírozd be. A lehúz-
ható maszkok (peel-off mask) azon-
nal hatnak. A spirulina tiszít és ki-
egyenlítő hatású, emellett oxigénnel

táplálja a bőrt. Érdemes peptideket
is alkalmazni, amelyek serkentik a
kollagéntermelést és feszes bőrké-
pet produkálnak. Ha azzal kezded,
hogy egy ampullát vagy egy széru-
mot viszel fel, a hatóanyagok mé-
lyebbre tudnak jutni. Beszéld át a
vendéggel az időszerű otthoni bőr-
ápolási rutint is!

TIPP

A tavasz beköszöntével érdemes
a testápoló szerek értékesítésére
nagyobb hangsúlyt fektetni. Ajánlj
a vendégnek egy kúrát: kis, kb. 30

perces expresszkezeléseket heti egy
alkalommal egy 4, 6 vagy 8 hetes

programban. 

A színek is időszerűek! Kínálj
a vendégnek dekoratív kozmetikai

készítményeket. Egy kis szín
a szemre és az ajkakra – ezek

minden nőt lázba hoznak. 

NADINE ANDRES-
WASCHULEWSKI
Kozmetikus, wellnesz és spa
menedzser, a berlini
Prenzlauer szalon tulajdonosa.
Fő szakterülete a masszázs és
a bőrdiagnosztika.

1 MEGOLDÁS PROBLÉMÁS BŐRRE   
Dr. Rimpler • Megújult a problémás bőrre kialakított
termékcsalád, melynek segítségével búcsút inthetünk a
bőrproblémáknak. A Bacis Clear+ készítmények a mély
tisztítástól egészen az utóápolásig forradalmasítják a
bőrápolást. A „plusz” generáció értékes hatóanyagai és
hidratálószabályozói ideális ápolást nyújtanak a prob-
lémás bőrnek. A faggyúmirigyek szabályzásáért felelős
összetevők és gyulladáscsökkentő anyagok mellett a
legmodernebb hatóanyagokkal kiegészítve segítik elő a
gyógyulás folyamatát.  A bőrstruktúra tartós javulását
eredményezik, és a hosszan tartó, biztos ápolás
sikeréről gondoskodnak.
www.baalbekwebshop.hu

2 LAPMASZK PROBLÉMÁS BŐRRE   
Biodroga • Az MD Clear+ a világ első orvoskozmetikai
lapmaszkja szalicilsavval, speciális algakivonatokkal,
Fucogellel, cink-glükonáttal és BioEcolia-val.
Higiénikusan, könnyen és látványosan javítja a tisztát-
lan aknés bőr állapotát, csökkenti az állandó gyulladá-
sokat és irritációt, mégsem szárítja az érzékeny bőrt.
Parabén-, PEG-, ásványiolaj-mentes, kabinkezeléshez
és otthonápolásra egyaránt alkalmazható.
www.biodrogamd.hu

ÚJDONSÁG 

1

2
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AZONNALI LIFTINGHATÁS A SVÁJCI JÉGBOR SEGÍTSÉGÉVEL – A bor mértékletes
fogyasztásának jótékony és fiatalító tulajdonságairól már évezredek óta tudunk. A kozmetikai ipar
területén a jégbor alkalmazása a modern kozmetikumok legújabb innovációját jelenti, amelynek

köszönhetően az Afrodita Cosmetics kifejlesztett egy új, professzionális
termékcsaládot, Win Up-Lift néven.

HIDRATÁLÁS
és FESZESÍTÉS

xtrém hidratáló és hihetet-
lenül erős fiatalító hatása
miatt, mindössze pár hónap
után, több ezer szakember

és végfelhasználó alkalmazza siker-
rel ország-világ szerte ezeket az exk-
luzív, domináns dizájnnal megáldott
termékeket!

Hidratálás és lifting
A Win Up-Lift innovációja abban rej-
lik, hogy a professzionális kozmeti-
kai kezeléseket a mai, modern szem-
léletmóddal közelítették meg,
amelynek eredménye az lett, hogy
sikerült
összekötni a szinte
„összeköthetetlent”,
azaz egyidejűleg
biztosítani az in-

tenzív hidratálást és az azonnal lát-
ható liftinghatást.
A kifinomult jégbor összetevője né-
hány perc alatt szemmel láthatóan
csökkenti a ráncokat, a bőrt simává,
puhává varázsolja, üde megjelenést
és hosszan tartó, egész napos hidra-
tálást biztosít. Erős antioxidáns ha-
tással bír, ami védi a bőrt az oxidatív
stressztől.

Svájci minőség
A Win Up-Lift termékek fő összete-
vője a Svájc bortermelő vidékéről
származó jégbor és annak aktív ha-
tóanyaga, amelyet fehér (Vidal
Blanc) és vörös (Pinot Noir) szőlősze-
mekből nyernek.
Az említett fajtákból kapott jégbort

porlasztásos eljárással poli-
szacharidokba építik be – a
tövises pillangófa gumisze-

rű anyagába, az ún. „ta-
ra” gumiba, amely a
perui Andokban te-
rem. Nagy molekula-
tömege és dinamikus
struktúrája miatt a ta-
ragumi nagyon jól
megköti a jégbor mo-
lekuláit, majd a bőr-
rel történő mechani-
kus érintkezés során
ezeket a polifenolok-

ban gazdag molekulákat elengedi,
és hagyja őket a bőrbe jutni.

Polifenolok kincsesbányája
A Svájc bortermelő vidékéről szár-
mazó fagyott szőlőszemek különle-
ges bőrfiatalító hatás elérését tették
lehetővé a kozmetikumok számára.
Ezen szőlőszemeknek rendkívül
magas a polifenoltartalmuk, ame-
lyek így természetes antioxidáns-
ként működnek, megakadályozva a
szabadgyökök káros, bőrre nézve
romboló hatását.

Különleges, ritka, értékes
A jégbor előállításának szigorú sza-
bályai vannak. A jégborhoz a szőlő-
fürtök szüretelése a téli hónapokban
történik, akkor, amikor a napi hő-
mérséklet legalább három egymást
követő napon –8°C és –13°C közé
esik. Ritkán történik meg az, hogy a
szőlőfürtök a szőlőtőkén ilyen hi-
degben teljes egészében épen ma-
radnak, mert elfagynak, vagy leveri
őket az eső és hó. A borászok szerint
igazán jó minőségű jégbort tízévente
egyszer sikerül szüretelni.

Erős antioxidáns hatás
A jégbor aktív hatóanyaga nem tar-
talmaz tartósítószert és alkoholt –
az aktív hatóanyag előállítása

E

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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során a jégbor elveszíti az összes   al-
koholtartalmát, miközben megtartja
a legértékesebb összetevőjét, a poli-
fenolokat.

Tudományosan
igazolt hatás
1. Intenzív hidratálás
A bőr hidratáltságának relatív növe-
kedése a kiinduló állapothoz és place-
bóhoz viszonyítva, %-ban kifejezve: 

A klinikai méréseket 20 fős, 35–63 év
közötti csoporton végezték. Az ön-
kéntesek a Win Up-Lift termékek
1%-os hatóanyag-tartalmú emulzió-
ját alkalmazták naponta kétszer, 28
napon keresztül.
2. A ráncok mélységének
csökkenése
A ráncok mélységének csökkenése a
kezdeti placebo állapothoz viszo-
nyítva, %-ban kifejezve: 

A klinikai teszteket 22 fős, 43–64 év
közötti önkéntes alanyon végezték,
akik az arcuk egyik felére a Win Up-
Lift termékek 0,5%-os hatóanyag-tar-
talmú emulzióját alkalmazták, míg a
másik felére placebo emulziót vittek
fel.

Minden bőrtípus számára
A termékcsalád minden korosztály
és minden bőrtípus számára megfe-
lelő alternatívát nyújt, de kiemel-
nénk a következő eseteket, akik szá-
mára kimondottan javasolt: min-
denkinek, aki normál–vegyes bőrtí-
pussal vagy száraz bőrrel és laza
kötőszövettel rendelkezik, avagy
akinél megjelentek az első apró rán-
cok, illetve már jelen vannak a mé-
lyebb ráncok és szarkalábak.

Férfi vendégek számára
A termékek rendkívül könnyű, gyor-
san beszívódó textúrával rendelkez-

nek, amelyek nem terhelik a bőrt.
Ezért ideális a férfiak bőrének ápolá-
sára is.

Látványos eredmények

A Win Up-Lift termékekről kérj mintát,
árlistát, bővebb információt:
Apollos Bt.
1126 Budapest, Böszörményi út 19/C.
Tel.: 06 1/212 9339; 06/70 378 8873
apollos@afrodita-kozmetika.hu
www.afrodita-kozmetika.hu
facebook.com/afrodita.cosmetics.hungary

Kezdeti állapot

30 perccel a Win Up-Lift
emulzió felvitele után
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SEGÍTHET-E A KOZMETIKUS, HA A VENDÉGE A SZEM ALATTI KARIKÁK ELTÜNTETÉSÉT KÉRI
TŐLE? Ha fáradtak vagyunk, nyomasztanak a mindennapi gondok, vagy valamilyen egészségügyi

problémánk van, a szemünk alatti sötét karikák azonnal jelzik, hogy baj van. 

DUZZANATOK és
sötét karikák
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szem alatti sötét karikák
és az ún. táskák kialakulá-
sának nagyon sok oka le-
het.

•   A leggyakoribb a kialvatlanság,
fáradtság, stressz, a nem megfe-
lelő életmód (cigarettázás, túlzott
mértékű kávé vagy tea fogyasztá-
sa) és a kevés folyadékbevitel.

•   Okozhatja a számítógép monito-
ra előtt eltöltött túl sok idő is.

•   Megjelenhetnek hormonális vál-
tozások (pl. terhesség, menopau-
za) idején.

•   Jelezhetik a szervezetben zajló
anyagcsere-problémákat.

•   Vannak, akik genetikailag hajla-
mosak rá.

•   És végül okozhatja az egyik legna-
gyobb ellenségünk, az idő.

    A kor előrehaladtával a szem alat-
ti rendkívül vékony bőr fokozato-
san elveszíti a feszességét, amely-
nek következtében jobban látszik
a mögötte lévő sűrű érhálózat,
vagy a test többi részére felszala-
dó zsírpárnák itt duzzanatok for-
májában jelennek meg. 

A fáradtság, kialvatlanság miatt ki-
alakult karikák vagy duzzanatok
akár már egy alkalommal eltüntet-
hetők, de ha más ok bújik meg mö-
götte, több kezelésre van szükség.
A mikrocirkuláció nem megfelelő
működése, a hormonális változások
miatt megjelenő vagy a korral járó
szem környéki problémákat tartós
eredménnyel kezelni rendkívül ne-
héz, de rendszeres kezeléssel szép

eredményeket érhetünk el. Termé-
szetesen a kiváltó okok (pl. a nem
megfelelő életmód) megszüntetésé-
vel a vendég is segítheti a kezelés
eredményességét.

Megoldás a problémára:
oxigénterápia
A sötét karikák és duzzanatok a
szem alatti terület rugalmasságának
fokozásával és hidratálásával kezel-
hetők. A sejtregeneráció és a sejtnö-
vekedés alapja pedig a víz és az oxi-
gén. Ezek az elemek segítik elő a
szervezet konstans megújulását és
revitalizációját.
Az oxigén egy különleges tulajdon-
ságú elem. Kutatási eredmények azt
mutatják, hogy egy átlagos testápo-

A
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lási terméknek nyolc órára van
szüksége ahhoz, hogy a felső hám-
rétegen áthatoljon, ráadásul sok
esetben az epidermisz felső rétegei-
ben ez a folyamat meg is reked. Az
oxigénterápia során – a sejtek kö-
zötti réseken keresztül – a hatóanya-
gok akár fél-egy óra alatt bejutnak
mélyen az epidermiszbe. 
Az oxigén, a hidratáció és a jól kivá-
lasztott hatóanyagok segítségével ja-
vítható a bőr mikrocirkulációja, fe-
szesíthető a bőr, sőt az oxigén visz-
szapótlása számos további jótékony
hatást is gyakorol a bőrszövetre.

Technológiák az oxigén,
a víz és a hatóanyagok
bőrbe juttatásához
Az OxyJet eljárással az oxigén és
a vízpermet szuperszóni-
kus sebességgel
(200 m/s!) érkezik,
és a bőr mély réte-
geibe penetrál.
Az oxigénből,
vízből és vita-
minokból álló,
magas nyomá-
sú sugár mé-
lyen megtisztít-
ja a hámréteget,
intenzíven hidra-
tálja és nyugtatja a
bőrt, javítja az adott
felszín mikro-
keringését.

Az öt párhuzamos szinten ható
eljárás egyidejűleg fejti ki

hatását: 
 mélytisztítás, 
 hámlasztás, 
 hidratálás, 
 mélyinfúzó,
 mikrocirku-
láció serkenté-
se.
Az oxigénterá-
pia ezáltal ter-

mészetes, fiata-
los, rugalmas bőrt

eredményez, nem-
csak a szem alatt

(a sötét karikák
eltüntetésével),

de az egész arcon, a nyakon és a de-
koltázson is.

A szem környéke egy rendkívül érzé-
keny terület, amelyhez nem biztos,
hogy megfelelő közelségbe tudunk
OxyJettel jutni ahhoz, hogy ered-
ményt érjünk el. Ebben az esetben
jelent megoldást az Oxy Spray, ame-
lyet úgy használhatunk hatékonyan
a problémára, hogy közben nincs
kontakt, nincs irritáció. Ebben az
esetben a smink területén elterjedt
technika, az airbrush segítségével
történik a hatóanyagok egyenletes
eloszlatása és bejuttatása a bőrbe.

A szem körüli szövetek kezelésénél
különösen fontos odafigyelni a meg-
felelően finom, gyengéd technológia
kiválasztására. Nem árt az óvatos-
ság! Érdemes első körben azokat a
megoldásokat fontolóra venni, ame-
lyek hosszú évek óta léteznek a ma-
gyar piacon, és bizonyítottan ered-
ményesek, hatásosak. 

Az oxigénterápia
során – a sejtek
közötti réseken
keresztül –
a hatóanyagok
akár fél-egy óra
alatt bejutnak
mélyen
az epidermiszbe.

KOVÁCS PAULA
Kozmetikus, a Center Kft.
terméktanácsadója, kiemelt
szakterülete az arckezelő
berendezések és technológiák. Oxigénterápia spray kezelőfejekkel

a sötét karikák ellen
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MEGKÉRDEZTÜK A SZAKEMBERT – A duzzadt szemekre jó hatással vannak a fekete teával
készült borogatások. Ezt tudjuk és valamennyien már többször is csináltuk.

De vajon valóban hatnak a teakompresszek?

duzzadt szemeknek sokfé-
le oka lehet. Ilyen például a
kialvatlanság, a hosszú,
megerőltető műszakok a

munkahelyen a képernyő előtt, a kü-
lönféle allergiák vagy a szemhéja-
kon végzett műtéti beavatkozások.
Ezen hatások következtében az érin-
tettek fáradtnak, feszültnek tűnnek.

Ezt egyebek között lehet fekete teá-
val is ellensúlyozni. Én azt javaslom,
hogy két teafilterre öntsünk forró
vizet, és hagyjuk legalább tíz percig
hűlni, majd a filtereket 5-15 percre
helyezzük a duzzadt szemekre.
A teában lévő csersav serkenti
az anyagcserét a nyirokmirigyek-
ben, ezáltal enyhíti a duzzadást.

Ugyanilyen tulajdonsága van a zöld
teának vagy a koffeinnek is. Ha pár
percre a hűtőszekrénybe tesszük a
teafiltereket, akkor hűsítő hatást is
elérhetünk velük. Figyelem: a kamil-
latea nem alkalmas az érzékeny sze-
mek ápolására. A tapasztalatok sze-
rint csak még jobban izgatják a sze-
met és a szemkörnyéki bőrt.

Mire jó a fekete tea
borogatás? 

MEGKÉRDEZTÜK

SOROZAT

DR. DR. MANFRED NILIUS
Száj-, állkapocs- és plasztikai
arcsebész, a dortmundi
Nilius klinika vezetője. 

A fekete tea csersavat tartalmaz, amely serkenteni tudja a nyirokcsomók anyagcseréjét

A

A kamillatea
nem alkalmas
az érzékeny szemek
ápolására. 
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KÚRASZERŰ, KOMPLEX HATÁSÚ MEGOLDÁSOK A PROBLÉMÁS, ZSÍROS, VEGYES TÍPUSÚ
SZEBORREÁS, MITESSZERES BŐRÖK KEZELÉSÉRE – A szépségipari szakemberek a nehezen
kezelhető bőr legkülönbözőbb formáival találkoznak. A fokozott zsírtartalom és a mitesszerek

nem szakszerű eltávolítása, valamint a helytelen otthoni ápolás miatt a panaszok akár
13-40 éves korig is eltarthatnak. 

Bőrtisztítás
problémás bőrök esetében

korszerű kozmetikai gya-
korlatban – az anti-aging
mellett – egyre nagyobb
igény van a mitesszeres,

szeborreás, zsíros, érzékeny, prob-
lémás bőr helyreállító kezelésére
alkalmas, komplex hatású kozme-
tikumokra. Ma már az az állítás,
mely szerint a férfiaknál gyakoribb
a mitesszeres, zsíros bőr, nem állja
meg a helyét. A tünetek a nőknél épp
olyan gyakoriak, mint a férfiaknál. A
bőrzsírosság leggyakoribb érintett
területei a hát, a hajas fejbőr, a hom-
lok, a szemöldök, az arc középső ré-
sze, az orrredő és fül mögötti terület,
a mellkas és a lapocka közti régiók. 

Komplex hatású bőrtisztítás
A bőrtisztító kezelés célja több szin-
tű, amely magában foglalja a mitesz-
szerek eltávolítását, a gyulladások
csökkentését és a faggyútermelés
szabályozását. A zsírosan fénylő,
szürkés-sárga, korpásan hámló bőr-
felszínt általában gyulladásos tüne-
tek is tarkítják, ezért nagy a felülfer-
tőzés veszélye is, ami az arcról más
testtájékra is átterjedhet. Gondosan
kell ügyelni a bőr megfelelő tisztán-
tartására, fertőtlenítésére, a bőrfel-
színi emulzió normalizálására és a
bőr pH-értékének a helyreállítására.
A többszörösen összetett feladat
megoldása komplex hatású kezelő-

A



2018/5   www.beauty-forum.hu 23

BEAUTY & CARE

szereket igényel. Ennek az igénynek
a kielégítését szolgálja a STELLA leg-
újabb fejlesztése, a Lady Stella Derm
Touch Professional szalonkozmeti-
kum család, valamint a két kezelés
közötti időszakra, otthoni ápolásra
kifejlesztett Golden Green Derm To-
uch mitesszerkezelő kozmetiku-
mok.
A Lady Stella Derm Touch Profes-
sional kozmetikumok bőrpuhító,
gyulladáscsökkentő, mitesszerkép-
ződést gátló gyógynövénykivonato-
kat, fertőtlenítő, összehúzó és bőr-
öregedést gátló hatóanyagokat tar-
talmaznak. A kozmetikumcsalád a
bőr normál működését biztosító,
nagy hatékonyságú professzionális
és otthoni bőrápolási kezelőrend-
szert alkot.  A kozmetikumokat, el-
sősorban a vegyes, zsíros, nehezen
kezelhető, kivörösödésre (cuperosá-
ra) hajlamos bőr kezeléséhez, kúra-
szerű alkalmazáshoz ajánljuk. A
szakszerűen végzett kozmetikai sza-
lonkezelések és az otthoni ápolás
nem választható el egymástól,
mindkettőt a tünetek teljes megszű-
néséig kell folytatni. A Lady Stella
Derm Touch Professional kozmeti-
kumokkal végzett bőrápolás továb-
bi előnye, hogy használata kiváló
eredményeket mutat a korai puber-
táskor, a 9-10 évesek körében is. A
nagy hatékonyságú gyógynövény-
öszszetevők lehetővé teszik, hogy a
megelőző (prevenció) bőrápolásban
is használható legyen, akár fiúk,
akár lányok számára is, úgy az arc,
mint a hát és a mellkas kezelésére is. 

Bőrtisztító szalonkezelés 
Mitesszeres, tág pórusú, vegyes típu-
sú bőr tisztító, ápoló kezelése Lady
Stella Derm Touch Professional koz-
metikumokkal.
A kezelés célja a bőrfunkciók nor-
malizálása. 
A kozmetikai bőrtisztító és ápoló
szalonkezeléseket háromhetenként
egy alkalommal ajánlott elvégezni, a
tünetek teljes megszűnéséig. A keze-
lés után egy héttel ajánlott a Lady

Stella Derm Touch Professional Pure
Controll Ampullával – vegyes zsíros
bőrre – utókezelést végezni.
Az otthoni ápolást szintén a tünetek
teljes megszűnéséig kell folytatni.
A kozmetikai szalonkezelés java-
solt lépései:
1. A bőr előkészítését és a szennye-
ződésektől való megtisztítását a
Lady Stella Pure Controll Fekete
szappannal végezzük el.  
Hatóanyagok: kén, palaichtiol – a
zsírosan fénylő, aknés, érzékeny bőr,
hatékony tisztító és ápoló szere. 
Bőrre gyakorolt hatás: gyulladás-
csökkentő és faggyútermelést sza-
bályozó, a mitesszerképződést gátló,
a bőrt nem szárító, habzó kozmeti-
kum.  
Felhasználási javaslat: a gélből egy-
két pumpálásnyi mennyiséget osz-
lassunk el, és nedves kézzel 2-3 per-
cig masszírozzuk, majd öblítsük le
bő vízzel.   
2. A bőr enzimes peelingezése a
Lady Stella Derm Touch (pH: –7,5)
Biológiai Peeling Géllel.
Hatóanyagok: ananászkivonat, xan-
tán gumi. A peeling gél az ananász
szárából és a gyümölcséből előállí-
tott liofilizátum oldatából kinyert fe-
hérjebontó (proteáz) és hámoldó ha-
tású, enzimet (bromelint) és gyü-
mölcssavakat (AHA) tartalmaz. A
peeling gél, közel a semleges kémha-
táshoz, enyhén lúgos pH: 7,5 érték
mellett működik, ennélfogva rendkí-
vül kíméletesen peelingez, és nincs
bőrizgató hatása. 
Bőrre gyakorolt hatás: a fehérjebon-
tó, tisztító, enzimatikus hámlasztó;
csak az elhalt hámsejteket oldja,
erélyes gyulladásgátló.  A gél bioló-
giai bőrkímélő–peelingező hatása
egyedülálló, bármely bőrtípusra, ér-
zékeny bőrre is alkalmazható, de kü-
lönösen a vegyes típusú mitesszeres,
fakó, érett, nehezen tisztítható bőr
peelingezésére ajánlott. 
Felhasználási javaslat: 4-6 milliliter-
nyi gélt kenjünk fel a kezelendő felü-
letre, és hagyjuk 10-15 percig hatni,
majd egy nedves kendővel töröljük
le.

3. A bőr felpuhítása Lady Stella
Derm Touch Professional mélytisz-
tító, felpuhító krémmel – érzékeny,
gyulladásra hajlamos mitesszeres
bőrre végezzük el, hideg „gőzzel”
vagy meleg felpuhító borogatással
kiegészítve a felpuhító krém együt-
tes alkalmazását. Amennyiben a bőr
állapota megengedi, meleg gőzölést
is alkalmazhatunk.
Hatóanyagok: azeloglicin, seavaj,
Aloe vera, allantoin, panthenol, or-
ganikus argánolaj. 
Bőrre gyakorolt hatás: puhítja és
táplálja a bőrt, miközben a mitessze-
reket lágyítja, nagymértékben meg-
könnyítve ezzel a bőr kitisztítását, a
mitesszerek eltávolítását. 
Felhasználási javaslat: 5-8 milliliter-
nyi krémet kenjünk fel a bőrre, és
hagyjuk 10-15 percig hatni, majd tö-
röljük le a felesleget, és óvatos
nyomkodással, egy steril kendővel
távolítsuk el a mitesszereket.
4. Tisztítás utáni bőrfertőtlenités
(pH helyreállítás) Lady Stella Derm
Touch Professional Pórusösszehú-
zó Arcszesszel – mitesszeres, sze-
borreás, zsíros bőrre végezzük le.
Hatóanyagok: C-, P-, B-vitaminok-
ban és ásványi anyagokban gazdag
citromsavat és szalicilsavat (BHA),
„varázsmogyoró” (Hamamelisz vir-
giniana) kivonatot és mentholt tar-
talmaz. 
Bőrre gyakorolt hatás: erőteljes
gyulladás-, mikrobaellenes, pórus-
tisztító, összehúzó, vízelvezető, zsí-
roldó és a hajszálereket erősítő hatá-
sa van, az érzékeny bőrnek is tökéle-
tes ápolást biztosít. A mentholtarta-
lom hűsítő, frissítő és fájdalom-
csillapító hatást biztosít az arcszesz-
nek, amelyet elsősorban korpázó,
olajosan fénylő, vegyes típusú, mi-
tesszeres, arcbőr ápolására, fertőtle-
nítésre, gyulladáscsökkentésre és
pórusösszehúzásra ajánljuk. Előnyö-
sen alkalmazható egyéb testtájak,
mellkas, hát, hajlatok kezelésére is.
Az arcszeszben lévő enyhe csersav-
tartalom hámképző hatása révén,
rendszeres alkalmazása védelmet
nyújthat az UV-ártalmak ellen. 
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Felhasználási javaslat: a Lady Stella
Derm Touch Pórusösszehúzó Arc-
szesszel átitatott vattakoronggal kí-
méletesen töröljük át a bőrt. Az arc-
szesz, a bőr pH-egyensúlyát is visz-
szaállítja az eredeti 5,5 körüli érték-
re.
5. A bőr ősszehúzása és a bőr táplá-
lása Lady Stella Derm Touch Profes-
sional Pórusösszehúzó – gyulladás-
csökkentő, faggyútermelést szabá-
lyozó, nyugtató hatású.
Hatóanyagok: Niacinamid (B3 vita-
min: faggyútúltermelést, pirosodást
és a hiperpigmentációt csökkentő, a
bőr természetes védőgátját erősítő
hatású); zöldtea (gyulladásgátló, a
bőrben képződő hormonaktivitást
csökkentő hatású, a citromhúskivo-
nat gazdag káliumban, rézsókban, fi-
toncidokban, pektinben, C-, P-, B-vi-
taminokban). A pakolás érzékeny
bőrre komplex nyugtató hatást gya-
korol. A tápláló csipkebogyóolajban,
bőrmegújító A- és E vitaminban gaz-
dag hatóanyagai újjáépítik a bőrsej-

teket. A borsmenta szabályozza a
túlzott faggyúkiválasztást, a citrom-
olaj természetes bőrösszehúzó, mi-
tesszerképződést gátló, normalizálja
a faggyútermelést. A Hamamelisz,
azaz a varázsmogyoró megnyugtatja
az érzékeny bőrt, enyhe hámképző
hatású, védelmet nyújt az UV-ártal-
mak ellen; érzékeny bőrűeknek is ja-
vasolt.
Felhasználási javaslat: a mitessze-
rek kíméletes eltávolítása után dió-
nyi mennyiségű pakolást vigyünk fel
a kezelt bőrfelületre. Majd 10-15 perc
után a felesleges pakolást mossuk le
langyos vízzel!
6. Befejező kezelés Lady Stella
Derm Touch Professional Bőrfunk-
ciót Normalizáló Szérummal – prob-
lémás bőrökre.
Hatóanyagok: biológiailag aktív cik-
lodextrin burokba ágyazott teafa-
olaj-komplex. 
Bőrre gyakorolt hatás: normalizálja
a bőrfunkciókat, egyensúlyba hozza
a bőr pH-szintjét, szűkíti a póruso-

kat, csökkenti a faggyútermelést,
matt, csillogásmentes bőrfelszínt
eredményez.
Felhasználási javaslat: a gélből 2-4
milliliternyit kenjünk fel, és ütögető
mozdulatokkal jutassuk be a bőrbe.
A tisztító kezelés után egy héttel
ajánlott utókezelésre visszahívni a
vendéget.
7. Utókezelés a Lady Stella Derm To-
uch Professional Pure Controll Am-
pullával – vegyes, zsíros bőrre.
A bőr alapos megtisztítása után a
bőrfunkció normalizáló hatóanya-
gos ampullát manuális, ütögető
masszázzsal juttatjuk a bőrbe. Az
ampulla manuálisan és elektrokoz-
metikai készülékkel is alkalmazha-
tó, pl. a Beauty Derm 9090 tű nélküli
mezoterápiás vagy ultrahangkészü-
lékkel, de csak abban az esetben al-
kalmazhatjuk így, ha a hám teljesen
sérülésmentes.
Hatóanyagok: biológiailag aktív cik-
lodextrin burokba ágyazott teafa-
olaj-komplex,  nanolipid, omega 3-6.
Bőrre gyakorolt hatás: csökkenti a
faggyútermelést, antibakteriális ha-
tású, szűkíti a pórusokat, az ampulla
biológiailag aktív összetevői a ve-
gyes, zsíros bőrre bőrfunkció norma-
lizáló, komplex hatást fejtenek ki.                            
Felhasználási javaslat: a gyulladt,
hámhiányos bőrre az ampulla 3 mil-
liliternyi tartalmát csepegtetve vi-
gyük fel a kezelendő területre, és ap-
ró „zongorázó” mozdulatokkal ütö-
gessük be a bőr rétegeibe. 
Befejező ápolásként, kenjük át a bőrt
a Lady Stella Derm Touch Professio-
nal Bőrfunkciót Normalizáló Szé-
rummal.

BAGÓNÉ HORVÁTH KATALIN
Diplomás szakoktató,
a STELLA kozmetikai
oktatás vezetője .

HATÉKONY, KOMPLEX HATÁSÚ BŐRTISZTÍTÁS 
Szalonkezelésre Otthoni használatra

Problémás, zsíros, vegyes típusú
szeborreás, mitesszeres bőrök kezelése
a Lady Stella Derm Touch professzio-
nális szalonkozmetikumokkal

és az azt kiegészítő, otthoni ápolást
célzó, Golden Green Derm Touch
készítmények együttes, kúraszerű
alkalmazásával.
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SZEBORREÁS BŐRTÍPUSOK
BŐRTÍPUSOK ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN 

A BŐRTÍPUSOK AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEK SORÁN MEGVÁLTOZTAK – Sorozatunkban, melyben új
megközelítésben vesszük számba az alap bőrtípusokat, az alipikus és a dehidratált bőr után most

a szeborreás bőrtípusokat és kezelési lehetőségeiket tekintjük át.

3. RÉSZ
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szeborreás bőr mint bőrtí-
pus, a bőrben lévő faggyú-
mirigyek működésével áll
összefüggésben. A zsíros

bőr kialakulásáért a fokozott meny-
nyiségű és megváltozott minőségű
faggyútermelés a felelős. A faggyú-
mirigyek az irha felső harmadában
helyezkednek el, a szőrtüsző és a
szőremelő izmocska (Musculus ar-
rector pili) által bezárt területen.
A kivezető nyílásuk a szőrtüszőkbe
nyílik (kivéve a szabad faggyúmiri-
gyeké), így a termelt faggyú a szőrtü-
szők nyílásán keresztül jut ki a bőr-
felszínre. A faggyú zsírszerű anyag,
amely normális mennyiségben
rendkívül fontos alkotója a bőrfelszí-
ni hidrofil lipidnek. A különböző
testtájakon más mennyiségben for-
dulnak elő a faggyúmirigyek. Egyál-
talán nem található faggyúmirigy a
tenyéren, a talpon, a mozgó szemhé-
jon, a körömágy és az ajkak bőrében.
Kevés van belőlük a szem külső sar-
kában, a végtagokon, az ujjakon és a
hát alsó régiójában. Sok faggyúmi-
rigy található a már említett ún.
szeborreás testtájakon: hajas fejbőr,
homlok, orr, áll, a mellkas szegy-
csonti régiója, a hát felső része. 

A faggyúmirigyek 
A faggyúmirigyek váladéktermelé-
sének, illetve a váladékuknak fon-
tos feladatai:
• Védik a bőrt, ezáltal pedig az egész
szervezetet a kiszáradástól (bezsí-
rozzák a bőrfelszínt). 
• A bőrfelszíni hidrofil lipid zsíros fá-
zisának nagy részét adják, bárso-
nyossá téve a bőrt. 
• Váladékuk hidrofób (víztaszító),
ezért a kórokozók szaporodását
nem támogatják.
• A váladékban lévő szabad zsírsa-
vak bakteriosztatikusak, egyes hid-
rolizátumai pedig fungiosztatiku-
sak (a gombák szaporodását gátol-
ja). 
• Puhán tartja a bőrt.
• Véd a vegyi hatásoktól (víz felázta-
tó hatása, savak, lúgok).

Váladékukat holokrin módon terme-
lik, aminek a lényege az, hogy a sejt
egésze váladékká alakul, vagyis nincs
önálló váladékuk, azaz a váladékukat
a felrepedő sejtek egésze adja. A miri-
gyet vékony kötőszöveti tok övezi,
ezen helyezkednek el a hám bazális
sejtjeihez hasonló sejtek, melyek
osztódása révén keletkeznek a fagy-
gyútermelő sejtek. Az osztódás után
kb. 7,5 napig tart, míg a sejt középre
kerül, majd normál esetben kiürül.
Az egész folyamat 12–14 napig tart-
hat és a mirigysejtek destrukciójával
(károsodásával, pusztulásával) jár.
A faggyú (sebum) összetétele: 
• glicerin-észterekből, 
• szabad (telített és telítetlen) zsírsa-
vakból, 
• el nem szappanosítható lipoidok-
ból (koleszterin, hosszú szénláncú
alkoholok – zsír- és viaszalkoholok,
szénhidrogének – szkvalén), 
• fehérjékből, ásványi sókból,
• kis mennyiségű vízből áll.
Emellett egyedül az emberi faggyúra
jellemző, hogy Propionibacterium
aknés baktériumokat tartalmaz. 
A mirigy kivezetőcsöve felső részé-
nek falát elszarusodó hám borítja,
melyek a faggyúval keveredve kerül-
nek a bőr felszínére.

Ennek következménye lehet, hogy a
klimax utáni szeborreás bőrőn, ha
nem jellemző a fokozott elszaruso-
dás, akkor is kialakulhat komedó, ha
a minimális faggyú hámsejtekkel ke-
veredik. 
A faggyútermelést a bazális sejtek-
hez hasonló faggyútermelő sejtek
osztódásának gyakorisága határoz-
za meg, melyet az androgén hormo-
nok is serkenthetnek, de sokszor az
is elég a fokozott faggyútermelés-
hez, hogy a faggyúmirigy hormont
érzékelő receptorai fokozottabban
reagáljanak a normál mennyiség-
ben jelenlévő androgén hormonok-
ra. 
A faggyútermelődést gátolja:
• Az anti-androgének (ösztrogének)
gátolják a faggyútermelést.
Fokozzák, illetve befolyásolják:
• A testépítők által fogyasztott hor-
montartalmú szerek fokozzák, míg a
nők által szedett fogamzásgátlók
többnyire csökkentik a működését. 
• Stressz.
• Munkahelyi ártalmak.
• Táplálkozás (zsíros, fűszeres, füs-
tölt ételek, olajos magvak stb.).
• Emésztőszervrendszeri zavarok.
• Nem megfelelő kozmetikumok
használata. 

A

- Stressz.
- Munkahelyi ártalom.
- Élvezeti cikkek.
- Életvitel, táplálkozás.
- Higiénia hiánya.
- Helytelen kozmetikumok használata

(túlzott szárítása a bőrnek vagy túl
zsíros kozmetikumok).

- Környezeti tényezők (szennyezett levegő,
vagy pl. a napozás, ami átmenetileg
javítja a bőr állapotát, de túlzásba vitele
hiperkeratinizációval jár, ami
faggyúdugaszok (komedók)
kialakulásához vezet, melyek a Propioni
bacterium acnes tevékenységével
aknévá alakulhatnak).

- Anyagcsere-
zavar.

- Hormon-
rendszeri zavar.

- Petefészek-
rendellenesség.

- A faggyúmirigyek
hormonrecep-
torainak túl-
érzékenysége.

- Vitaminhiány.

- Dominánsan
öröklődik.

- A faggyú-
mirigyek
hormonérzé-
kenysége
örökletes alapú,
alkati tényező.

KÜLSŐ OKOK BELSŐ OKOK ÖRÖKLÖTT

A SZEBORREÁS BŐRTÍPUSOK KIALAKULÁSÁNAK OKAI
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• Menstruációs ciklus (menstruáció
előtt, az első két napban, illetve ovu-
lációkor – „menses akne”).
• Meleg évszakok.

Szeborreás bőrtípusok 
A szeborreás bőrtípusok állandó kí-
sérője a fokozott elszarusodás (hi-
perkeratózis), melyről akkor beszél-
hetünk, ha a bőr szaruképzésének
vegyi folyamata normális, azonban a
szarusejtek leválási sebessége las-
sabb, ezáltal a szaruréteg megvasta-
godik. A fokozott elszarusodás a
szőrtüszők kivezetőcsöveit elzárja, a
megrekedő faggyú a szőrtüszőben
hámsejtekkel keveredik, faggyúdu-
gasz, azaz komedó alakul ki. 
A szeborreás jellegű bőrproblémák
nemcsak a kamaszoknak okoznak
gondot. A hormonális változások – a
menstruációs ciklus, a terhesség, a

fogamzásgátló tabletták, illetve kü-
lönböző hormontartalmú készítmé-
nyek szedése – természetesen befo-
lyásolhatják a faggyútermelés inten-
zitását, további életkorokban is.

Kezelési célok a szeborreás
bőrtípusok ápolásánál
Az elhalt szarusejtek többségének
eltávolítása, a szaruréteg vékonyítá-

sa (az elhalt hámsejtek szorosan il-
leszkednek egymáshoz, fizikai gát-
ként működnek), a bőrlégzés norma-
lizálása (az elhalt hámsejtek eltávo-
lításával, a bőrlégzés is normalizá-
lódik), a komedók eltávolítása (ér-
demes kisebb területekre felosztani
a tisztítandó területet, nem szabad
egyszerre nagy mennyiségű kome-
dót kitisztítani, nehogy maradandó
sérülést okozzunk), a faggyúműkö-
dés szabályozása (külsőleg–belső-
leg), a bőrfelszíni hidrofil lipid visz-
szaállítása (olyan hatóanyagokat
kell használnunk, ami a hidrofil és a
lipid köpenyt egyaránt pótolja), a
hidratáció fokozása, elsősorban a
hámban (mivel ennél a bőrtípusnál a
fokozott szaruképzés miatt a hám
dehidratált), a szaruképzés normali-
zálása (a szarusejtek képződését és
leválási sebességét kell  egyensúlyba
hozni), fényvédelem (a tisztítás után
előforduló hámsérüléseket védeni
kell), az öregedési folyamatok késlel-
tetése (függ a vendég életkorától).

Különböző szeborreás
bőrtípusok a kozmetikai
gyakorlatban:
 Pubertáskori szeborreás bőr
A fokozott erőteljes faggyútermelő-
dés leginkább a serdülőkor tünete.
Pubertáskorban, amikor a nemi hor-
monok mennyisége a szervezetben
hirtelen megnő, a faggyúmirigyek
aktivitása is megemelkedik, de elő-
fordulhat korai csecsemőkorban is,
amikor az anyai hormonok hatása a
kiváltó ok. Normál esetben, a puber-
táskor elmúltával a faggyúmirigyek
átmeneti nyugalmi állapotba kerül-
nek. Leginkább a homlok–orr–áll vo-
nalban, de szélsőséges esetekben az
egész arc területén, illetve anyagcse-
re-problémák esetén a dekoltázson
és a háton is kialakulhat.
 Felnőttkori szeborreás bőr
A hormonműködés stabillá válik, a
faggyúmirigyekben a faggyú össze-
tétele megváltozik, működése az arc
középső területén még fokozottabb,
de az arc két oldalán csökkenni kezd
a kialakulásuk és a megmaradásuk.

A szeborreás
bőrtípus jellemző
szaruképzési
rendellenessége
a hiperkeratózis.

Évtizedek óta dolgozom a szakmában, olyan vendégeim vannak, akik 20-30 éve
járnak hozzám. Megosztok veletek egy valódi történetet az erőteljes szeborreás
bőrtől a „klasszikus” szeborreás bőrig.
Valamikor régen, 18 évesen került hozzám egy fiatal lány, aki a pubertáskori
aknékkal teli bőrét hozta hozzám, hogy tudok-e valamit csinálni? Izgalmas bőre volt,
orron és állon inkább olajos szeborreához közelített, gyulladt aknékkal, kétoldalt
erőteljes korpás szeborreás, felszíni vízhiányos bőre tele volt fekete fejű
komedókkal, elszórtan kisebb-nagyobb fiatalkori aknékkal. Sok-sok szubjektív
kérdést tettem fel neki, amiből kiderült, hogy a családjában is mindenkinek
szeborreás bőre volt/van, de az övé valamiért nagyon felfokozódott. Azt is
megtudtam, hogy érettségizni fog, illetve egyetemre készül felvételizni.
Kéthetente járt hozzám tisztító kezelésre, keveset tisztítottam alkalmanként, mert
nem szerettem volna a szöveteket áttörni, így pici területeken, csak 3-4 komedót
nyomkodtam ki, és házi használatra arctejet, tonikot, arcradírt ajánlottam neki, plusz
a gyulladt aknékra teafa olajos fertőtlenítőt, valamint hidratáló krémet.
Elmagyaráztam ezek használatának fontosságát.
Rendszeresen járt kezelésekre és használta a készítményeket is, aminek
következtében csökkentek a gyulladásos folyamatok, havonta összesen 1-2 gyulladt
aknéja alakult ki, amit a hormonműködésének tudtunk be, de az alap bőrtípus
megmaradt. Hosszú évek után orvos lett, és megint megjelentek a gyulladt aknék,
de most az állán, a száj körül és a nyakán, amit több mint valószínű a szájmaszk
okozott, amit mindennap hordania kellett, de az állandó stresszes állapot,
az éjszakázás, a hosszú ideje fertőtlenítő anyaggal keveredett zárt levegőjű
helyiségek sem segítették a bőrállapot javulását. Annyi „segítséget kaptunk
a természettől”, hogy közben a hormonok már felnőttként dogoztak, nem úgy, mint
a pubertásban vagy fiatalkorban. Az arc két oldalán a faggyútermelődés kicsit
normalizálódott, csökkent a komedók nagysága, „kövérsége”. 
Most egy pályázati munkán dolgozik, ezért egy év szabadságra ment, nyugodtabb
életet él, sokat tartózkodik friss levegőn, másképp étkezik, a stresszes élet elkerüli,
és a legnagyobb meglepetésemre, az arc két oldalán kiürültek a pórusai, egy-két
komedó található összesen, a középső területeken is átlagossá vált a szeborrea.
A bőr színe is élénkebb lett, a gyulladások elkerülik és elmondása szerint sokkal
„jobban érzi magát a bőrében”. Így most már a tisztító kezelések mellett, elkezdtük
a regeneráló, tápláló, öregedést megelőző kezeléseket.

EGY PÉLDA BÁTHORY KATI PRAXISÁBÓL
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A pórusok zártabbá válhatnak, eb-
ben az időszakban kezdődhet az ir-
hában is a vízhiány. 
 A preklimaxban, menopausában
és klimaxkorban jelentkező szebor-
reás bőrök
A drasztikus hormonváltozások mi-
att a bőr jelentős mértékben válto-
zik. Az egész szervezetben a disszi-
milációs folyamatok kerülnek túl-
súlyba.

Klimax utáni
szeborreás bőr 
Ebben az időszakban a nemi hormo-
nok (ösztrogén) működése már le-
csökken, a férfi hormon (tesztoszte-
ron) relatív túlsúlyba kerül, és az öre-
gedési folyamatok kerülnek előtér-
be. A faggyútermelődés minimálisra
csökken, kivétel akkor, ha valakinek
fiatal korától kezdve erőteljesen ola-
jos szeborreás bőre volt. Ebben az
esetben csökkenő, illetve „normál”
faggyútermelődés még lehetséges,
különösen, ha egész életében szak-
szerűen volt kezelve, ápolva a bőre.
Komedókat csak az arc középső ré-
szén találhatunk, melyek fekete szí-
nűek és cérnavékonyak. A többi terü-
leten már összeszűkült, szűk póru-
sokkal találkozhatunk, melyekből
már csak a szőrtüszőből kiinduló, el-
halt hámsejtdarabkákkal találkoz-
hatunk. A faggyú összetétele telje-
sen megváltozik, hiányzik belőle a
víz is. A festékképzési rendellenes-

ségek megjelenése itt „teljesedik” ki,
az öregségi foltok mennyisége nő, és
már nemcsak a kézfejen, az arcon is
megjelennek. 
Kezelésének célja: Ebben az állapot-
ban már nem a komedók kitisztítása
a lényeges. Fontos az elhalt hámsej-
tek többségének eltávolítása, ezzel a
szaruréteg vékonyítása, a bőrlégzés
normalizálása, a szaruképzés nor-
malizálása, felszíni és mélyhidratá-
lás, öregedési folyamatok lassítása,
regenerálás, fényvédelem.
A szeborreás bőr az egyik leggyako-
ribb és legnehezebben kezelhető
bőrtípus. Érzékeny egyensúlyát
megfelelő kozmetikai kezelésekkel,
készítményekkel lehet csak fenntar-
tani. Ehhez olyan életmód tanácsok-
ra, kozmetikumokra, illetve hozzáér-
tő kozmetikus tanácsaira van szük-
ség, aki szakszerűen ismeri, hogy a
vendégének milyen ápolásra-keze-
lésre van szüksége.

Szeborreás bőrtípusok
kezelése műveleti
lépésenként
Természetesen ez függ attól is, hogy
milyen típusú szeborreás bőrt keze-
lünk. Az alábbiakban egy „klasszi-
kus” szeborreás bőrtípus kezelési
lépéseit és a lépésekhez alkalma-
zott hatóanyagokat nevezzük meg.
A felsorolás nem teljes körű.
 Letisztítás
Fontos az alapos, ám kíméletes, nem
túl szárító anyagokat alkalmazó tisz-

títás. Történhet tenzidekkel (TEA-la-
uril-szulfát, cocamidopropil-betain,
stb.), fel nem szívódó olajokkal (kó-
kuszolaj, ricinusolaj stb.), erőtelje-
sen szeborreás bőröknél esetleg eny-
hén lúgos kémhatású anyagokkal
(TEA, bórax).
 Mélytisztítás
Amennyiben nem érzékeny a bőr,
választhatunk abrazív anyagokat
tartalmazó mechanikai peelinget
(bambuszpor, jojoba-golyócskák
stb.). Érzékeny bőr esetén érdemes a
drágább, ám kíméletesebb biológiai
peelingeket választanunk, melyek
enzimjei (papain, szubtilizin stb.)
oldják az elhalt szarusejteket.
Amennyiben biológiai peelinget vá-
lasztunk, érdemes hidroabráziós ké-
szülék segítségével nedvesen tartani
a felületet, annak érdekében, hogy
az enzimek megfelelő környezetben
tudjanak dolgozni. Ezzel elő tudjuk
készíteni a felpuhítás műveletét is,
valamint a hidratáltabb bőrfelszín
könnyebben szívja be a hatóanyago-
kat a táplálás során.
 Tonizálás
Választhatunk alacsony koncentrá-
cióban etil-alkoholt tartalmazó toni-
kokat vagy növényi kivonatokat tar-
talmazó vizeket (borsmentavíz, le-
vendulavíz, rozmaringvíz stb.) vagy
gyógynövényeket (cickafark, édes-
gyökér, kamilla, illatos ibolya, mály-
va stb.)
 Masszázs – felpuhítás
Ennél a bőrtípusnál nagyon fontos
az alapos felpuhítás, mert a sok tisz-
títani való miatt a felpuhítás nélküli
bőr könnyen sérülhet, és maradandó
károsodást tudunk okozni. Legjobb,
ha magas víztartalmú és vízmegkötő
anyagokat is tartalmazó masszázsk-
rémet alkalmazunk, és a masszázs
közepe táján vaposonnal segítjük a
felpuhítást. Nem feltétlen kell ható-
anyagos masszázskrémet választa-
nunk, amennyiben a tisztítás a keze-
lésünk fő célja. 
 Tisztítás – fertőtlenítés
A klasszikus Vio-val történő fertőtle-
nítés mellett áttörölhetjük a bőrt hí-
gított teafaolajjal, nemesbabér-olaj-

40 és 58 éves kor között jelentkezik.

Menopausa, csökken
az ösztrogéntermelés.

A hámréteg veszít zsír- és
nedvességtartalmából.

Fekete „tüskeszerű” komedók.

Gyulladásra  (rosaceára) való hajlam.

A bőralja zsírszövetének
„átrendeződése” megkezdődik. 

Középkorban, 45–60 év körül jellemző.

Kevesebb
a tesztoszterontermelés.

A faggyú mennyisége
nem csökken.

A komedók még sok esetben fehér fejűek.

Gyulladásra  (rosaceára) való hajlam.

A bőralja zsírszövetének
„átrendeződése” megkezdődik. 

NŐK FÉRFIAK

A KLÍMAXKOR JELLEMZŐI
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jal, fűzfakéreg- vagy macskakarom-
kivonattal. 
 Összehúzás – nyugtatás
Ha sokat tisztítjuk a bőrt, célszerű le-
nyugtatni a hatóanyag-bevitel előtt.
Ne tartsunk attól, hogy a nyugtató
pakolás „összehúzza” a pórusokat és
utána nem tudunk majd hatóanya-
got a bőrbe juttatni. Egyrészt a kor-
szerű nyugtató pakolások hatóanya-
gai nem úgy működnek, mint a
klasszikusnak mondható paszták,
melyek elsősorban szárító hatásuk
miatt voltak „hatékonyak” a szebor-
reás bőr ápolásában. Másrészt az
elektrokozmetikai készülékkel vég-
zett hatóanyag-bevitel újra megnyit-
ja a bőr szerkezetét, ami képessé
válik a hatóanyagok befogadására.
Nem kell túlságosan szárító por-
anyagtartalmú készítményeket vá-
lasztanunk. A kaolin, talkum is meg-
felelő a szeborreás bőr összehúzásá-
ra, nyugtatására. Mellette tartalmaz-
hat még a pakolás sebgyógyító
hatású pacsuliolajat, körömvirág-ki-
vonatot, allantoint; összehúzó hatá-
sú tölgyfakéreg-kivonatot, zsályát,
citromfűolajat, zöld mirtuszolajat;
gyulladáscsökkentő hatású vetiver-
olajat, télizöld olajat, rózsafaolajat;
mikrokeringést javító spirulina al-
gát, bőrhalványító tejsavat stb.
 Hatóanyag-bevitel
Bár azt gondolnánk, hogy a szebor-
reás bőrtípusoknak nincs szüksége
olajokra, ez tévhit. A bőrfelszíni hid-
rofil lipid helyreállításához olajokra
is szükségünk van, ezért célszerű

ultrahangkészüléket választani a ha-
tóanyag-bevitelhez. Faggyúmirigy-
működést szabályozó anyagként vá-
laszthatjuk a szebacinsavat, ichtiolt,
niacinamidot, cédrusolajat, oleano-
lic acidot stb. Hatékony gyulladás-
csökkentő a szívlevelű gubóvirág, az
édesfa gyökér, a magnólia, a fekete
csalánmagolaj, a nárdusolaj stb. Az
alfa-glükán oligoszacharidok, a
cinkszármazékok segítik a bőrfelszí-
ni hidrofil lipid helyreállítását.
 Táplálás
A sáfrányos szekliceolaj magas linol-
sav tartalma miatt tökéletes a sze-
borreás bőr ápolására, ahogy a ribiz-
liolaj remek élénkítő, regeneráló ha-
tású. A tengeri algák szabályozzák a
faggyúmirigyek működését, a leven-
dulaolaj pedig serkenti a bőr anyag-
csere-folyamatait és elősegíti táplá-
lását, emellett bőrnyugtató, bőrrege-
neráló tulajdonságú. Csillapítja az ir-
ritált bőrt a D-panthenol, elősegíti a
sejtnövekedést és erőteljes hidratáló
és gyulladáscsökkentő hatású.

 Befejezés
Fontos ennél a bőrtípusnál, hogy a
tisztító kezelés után fényvédőt is tar-
talmazó nappali krémmel krémez-
zük át a bőrt, nehogy a sérült bőrön a
napfény hatására pigmentfoltok ala-
kuljanak ki. Fényvédőként tartal-
mazhat parsunt, ami egy növényi
eredetű fahéjsav észter, vagy ken-
dermagolajat, ami szintén fényvédő
tulajdonságú.
A szeborreás bőr ápolása nagy odafi-
gyelést és komoly szaktudást igé-
nyel, hisz ha nem megfelelően kezel-
jük, bizony rosszabbodhat az állapo-
ta. Ezért legyünk nagyon körültekin-
tőek, és válasszunk korszerű
hatóanyagokat a bőr ápolására.

Tévhit, hogy
a szeborreás
bőrtípusoknak
nincs szüksége
olajokra.

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 

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
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HORMONOK
Kereszttüzében

TINIKOZMETIKA – A pubertás az emberi életnek egy olyan életszakasza, amelynek során az
egyén egyidőben esik át a pszichoszociális, a fizikai, valamint a másodlagos szexuális jellemzők

fejlődésén. Mindez gyakran bőrre menően…
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kamaszkor időszaka a ti-
zenéves korra tehető, de
nehéz meghatározni a
pontos időintervallumot.

Szakaszai a köznapi életben és a
pszichológiai felosztás szerint a
prepubertással kezdődik, melyben
a biológiai változások megkezdőd-
nek. Pubertásnak nevezik azt az idő-
szakot, amikor ezek a változások tel-
jesen kifejlődnek, és a záróképet a
posztpubertás jelenti, amikorra az
egyén pszichológiai problémái is
megoldódnak, és kialakul személyi-
ségének egyensúlya. 

Hormonok viharában
A biológiai felosztás a különböző
hormonhatások által kiváltott vál-
tozások szerint osztályozza ezt az
életszakaszt. Ezek a szakaszok nem
választhatók szét, szinte egyidőben
zajlanak. Az ardenarce (a mellékve-
se hormonális változásai) alatt a hi-
pofízis ACTH hormonjainak hatásá-
ra a mellékvese kéregállományában
androgén előalakok (többek között
tesztoszteron is) szekréciója indul
meg. Ennek eredménye a szőrzetnö-
vekedés a szeméremtesteken és a
hónaljárokban (ez utóbbit axillar-
che-nak is nevezik) a fokozott apok-
rin és merokrin verejtéktermelés,
valamint faggyútermelés, mely kó-
ros esetben akné kialakulását is
okozhatja. A menarche során a hi-
pothalamusz GnRH-termelésének
ciklusos jellege rendszeressé válik.
Ennek hatására a hipofízis FSH és LH
hormonjai, melyek a lányoknál a pe-
tefészek ösztrogén és progeszteron
termelését szabályozzák, szintén el-
kezdik működésüket. Így szépen las-
san – kezdetben rendszertelenül –
kialakul a lányoknál a menstruáció.
A fiúknál ezt spermarche-nak hív-
ják és a tesztoszeron, illetve a sper-
ma termelése indul el a herékben.
Ezzel szinte párhuzamosan történik
a lányok esetében a telarche, ennek

során az ösztrogén hormonok ter-
melődése következtében elkezdődik
a mellszövet fejlődése, amely nem
ritkán aszimmetrikusan zajlik. Ez
akár 2 évvel is megelőzheti a menst-
ruáció megjelenését. A fiúknál ezt
helyettesíti a genarche, a nemi szer-
vek fejlődésével. Végül, de nem utol-
sósorban megtörténik a pubarche,
melyben a szeméremtest változásai
következnek be, az ösztrogén és
androgén hormonok hatására.
Általában a fiatalok ebben a viharos
életszakaszban ismerkednek meg
a kozmetikussal. A zavaró kome-
dók, aknék, nem kívánatos szőrök el-
len kezdjük meg közös küzdelmün-
ket. De különböző bőrelváltozásaik
súlyosbodása is előfordulhat, példá-
ul a psoriasis vagy az atópiás ekcé-
ma, anyajegyek változásai. A faggyú-
mirigyek perifériáját alkotó sebocy-
ták sejtfelszínükön és a sejt belsejé-
ben számos receptort expresszálnak
(jelenítenek meg) a hormonok és
egyéb anyagok számára. Ez magya-
rázza a hormonérzékenységüket.
Ezen sejtek biológiai funkciói azon-
ban sokrétűek. A zsíranyagok kivá-
lasztásán kívül a neuroendokrin
rendszer „részeként” hormonokat
szintetizálnak, valamint immun-
funkciók ellátására is alkalmasak,
így gyulladásos válaszra közvetlenül
is képesek. A fokozott faggyúterme-
lés és az aknék legfőbb okozója a
tesztoszteron, amely a nők szerveze-
tében is van – elsősorban a mellék-
vesekéreg és a petefészek jóvoltából
– bár jóval csekélyebb mennyiség-
ben, mint a férfiakéban. Ez felelős
többek között az izomzat fejlődésé-
ért, a másodlagos nemi jellegek ki-
alakulásáért, a libidó fokozásáért a
szőrnövési és faggyútermelési rend-
ellenességekért, mely átalakulás
nélkül a vázizomban a leghatáso-
sabb. Azonban a bőrbe jutva a külön-
böző szöveti enzimek (5-alfa-reduk-
táz) hatására egy átalakulási termék

keletkezik, amelyet dihidro-tesz-
toszteronnak (DHT) neveznek. Ez a
DHT a tesztoszteronnak a bőrben és
faggyúmirigyekben legaktívabb for-
mája. 

Aknék megjelenése
Az akné kialakulásának folyamata
során az első ok a fokozott faggyú-
termelődés, melynek oka lehet a
magasabb tesztoszteronszint miatt
kialakult magasabb DHT-mennyi-
ség, vagy előfordulhat, hogy az 5-al-
fa-reduktáz enzim aktivitása na-
gyobb, illetve az is meglehet, hogy
normál hormonszint mellett csupán
a receptorszám, illetve a receptorér-
zékenység magasabb. Ezen tényezők
a faggyúmirigyeket megnagyobbo-
dásra, fokozott faggyútermelésre
serkentik. Ezt követően az infundi-
bulumnál (a szőrtüsző faggyúmirigy
feletti részében) a tüsző belső falá-
nak szarusejtjei túl gyorsan válnak
le, és összetapadnak, így eltömítik a
tüsző nyílását, elzárva ezzel a faggyú
kiürülését. A hámbélésről leváló sza-
rusejtek elkeverednek a bőrfelszín
felé áramló faggyúval, valamint a
folliculusban élő mikrobákkal. A ke-
letkezett faggyúdugasz (komedó)
miatt a bőrfelszíntől elzártan anae-
rob körülmények alakulnak ki,
ahol a Propionibacterium acnes
(+ Staphylococcus epidermidis) el-
szaporodik. Ezek a baktériumok
olyan kémiai anyagokat (porfirin,
szabad zsírsav), enzimeket (lipáz)
választanak ki, amelyek gyulladást
okoznak azzal, hogy fokozzák az el-
szarusodást, gyengítik a szőrtüsző
oldalfalát és fehérvérsejteket vonza-
nak a helyszínre. Az eltömődött,
meggyengült szőrtüsző fala szétre-
ped, tartalma pedig a környező kötő-
szövetbe jut, mely a bőr gyulladásos
folyamatait tovább erősíti., és meg-
jelenik az akné tünetegyüttese. Az
irritáló anyagok megjelenése a kötő-
szövetben felszabadítja a gyulladás

A
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mediátor-vegyületeit (hisztamin,
szerotonin, acetil-kolin). Ezek hatá-
sára kitágulnak az arteriolák, bőrpírt
(rubor) okozva, illetve vérplazma
áramlik a szövetbe, ennek eredmé-
nye a duzzanat (tumor). A megnöve-
kedett nyomás ingerli a szabad ideg-
végződéseket, mely fájdalmat (do-
lor) okoz. Az enzimatikus folyama-
tok fokozott oxidációja pedig
hőfejlődést (calor) eredményez.
Több fehérvérsejt érkezik, amelyek
felszabaduló anyagai megbontják a
kötőszövet stabil szerkezetét (func-
tio laesa). (Ez eredményezi a későbbi
atrophyás hegeket.) A vérplazmában
oldott fibrinogén kicsapódik, fib-
rinszálakból védőháló keletkezik a
pilosebaceus egység körül, és kiala-
kul a lobgát, amely elhatárolja a
gyulladt részt az egészségestől, így
csökkentve a gyulladás továbbterje-
désének esélyét. Az aknék tehát a
pilosebaceus egység körül kialaku-
ló, általában gennyes gyulladások.
Jellemző rájuk a kiújulás (recidivá-
lás) és a krónikusság. Elsősorban a
szeborreás testtájakon jelennek
meg: homlok, orr, áll, orcák, szegy-
csont felett, vállon, a hát felső ré-
szén, de máshol is kialakulhatnak
(hónaljárok, lágyékhajlat). Megjele-
nésük általában a pubertáshoz kö-
tött (androgéntúltengés kialakulá-
sa). Lányoknál kb. 12-13 éves kortól,
csúcs: a 17. életév körül, fiúknál
nagyjából 14 éves kortól, csúcs a 19.
életév körül. Aknék azonban előtte
is kialakulhatnak (pl. Acne infantilis)
és felnőttek bőrén sem ritka. Súlyos-
sági fokozatai – elemi elváltozások-
ban körülírva – pustula, gyulladt pa-
pula (genny képződése nélkül), pa-
pulopustula (ha benne genny is meg-
jelenik), tuber, nodus, ciszták (nem
valódi, mert nincs tokja), vagy még
súlyosabb esetben tályogok a bőr
mélyebb rétegeiben, melyek esetleg
sipolyokon keresztül egymással köz-
lekedő járatokat alakítanak ki. 

Külső–belső okok
Kialakulásának külső okai sokfé-
lék, a nem megfelelő bőrápolás: tisz-

tálkodás hiánya, túlzottan szárító
hatású készítmény használata, túl
zsíros és/vagy bőrlégzést gátló, ásvá-
nyi zsírokban gazdag kozmetikum
túlzott használata. Vagy fluortartal-
mú fogkrém, piszkos kézzel való
nyomkodás, szennyezett levegő. De
lehetnek munkahelyi ártalmak:
vegyszerekkel való érintkezés, olaj-
gőz, poros levegő. Bizonyos gyógy-
szerek pl. szteroidok, fogamzásgát-
lók szedésének kezdete vagy elha-
gyása, zsíros, fűszeres, füstölt élel-
miszerek, ételek, tejtermékek, olajos
magvak, UV hiánya, stressz, mecha-
nikai irritáció: biciklizők védősisak-
ja, szoros ingnyak, sál.
Belső okai között első helyen az
androgének túltermelése áll, mely
részben „alkati” kérdés, tehát örök-
lött okai lehetnek. De a menstruá-
ciós ciklus hormonszintváltozásait
is jól tükrözi az aknés göbök előbuk-
kanása (progeszteron-csúcsban
több akné jelenik meg, de daganat is
okozhatja az androgéntöbbletet),
vagy okozhatja az androgénekre a
normálisnál érzékenyebben reagáló
pilosebaceus egység is. Gyakori ok
még az emésztés szervrendszerének
bármely szakaszának megbetegedé-
se vagy működési zavara (a gyulladt
fogtól a nyombélfekélyen át, egé-
szen a vastagbélgyulladásig, székre-
kedésig) bármilyen gyulladás a szer-
vezetben (pl. petefészek-gyulladás,
fül-orr-gégészeti gyulladás, foggyul-
ladás), keringési zavarok (csökkent
artériás keringés vagy éppen a rosa-
cea), allergia (pl. napfényre, ételre)
vagy gyógyszerek (antibiotikum, fo-
gamzásgátló abbahagyása után). 
A kezeléseink eredményeit nagy-
ban befolyásolja, hogy az újabb ak-
nék kialakulásának esélyét mini-

málisra csökkentsük. Ezért is fon-
tos, hogy az okok ismeretében a ven-
déget kellőképpen kikérdezzük a ke-
zelés megkezdése előtt. Kezelni ter-
mészetesen csak az olyan aknékat
szabad, amelyeknél még csak kismé-
retű papulák, pustulák, papulopus-
tulák láthatók (Acne  juvenilis). Ha
ennél nagyobb gyulladást tapaszta-
lunk, ott már fennáll a hegesedés ve-
szélye, ezért először a gyulladásos
folyamatokat kell mérsékelni (pl.
fényterápiával, diétával, otthoni he-
lyes bőrápolással), s amennyiben
nem javul, ne kezdjük el tisztítani,
hanem küldjük bőrgyógyászhoz. Saj-
nos, a hegek kialakulása sokszor  így
is elkerülhetetlen. 

Szőrnövési
rendellenességek
A másik problémájuk a tiniknek,
hogy a gyermekkori vellus, amely
kevésbé pigmentált, lassan lecseré-
lődik terminális szőrzetre, amely ál-
talában hosszabb, pigmentáltabb és
gyakran kissé vastagabb is elődjénél.
Természetesen ez is az androgének-
nek köszönhetően alakul ki.  A nor-
mál pubertáskori szőrnövési rendel-
lenességeket (hipertrichosis) célsze-
rű először a szőkítéssel kezdeni,
majd ha a fájdalomtűrő képességet
leteszteltük, a szülő beleegyezését is
megkaptuk, és a szőrszálak még min-
dig zavaróak, elkezdhetjük a gyantá-
zást. (Nehogy a borotválást válassza!) 

PCOS
Először úgy gondolták, hogy elsősor-
ban petefészek-rendellenességnek
tulajdonítható, mivel gyakran össze-
függésben áll a megnagyobbodott
policisztás petefészkekkel, ezért lett
a neve policisztás petefészek szind-
róma. Ismeretes azonban, hogy nor-
mál méretű petefészkek esetében is
előfordulhat a PCOS, valamint a nor-
mális menstruációs ciklust tartó
nőknél is fordulhatnak elő policisz-
tás petefészek-elváltozások.
A PCOS csak nőknél fordul elő, és
általában pubertáskorban kez-

PCOS 
Amennyiben a szőrnövési
rendellenesség a test azon tájain is
előfordul, ahol már hirsutismusnak
(férfias szőrnövekedésnek) tekinthető
(áll, arc két oldala, dekoltázs…),
esetleg aknéval is párosul, gondolnunk
kell egy olyan betegségre, melynek
neve Policisztás ovarium (petefészek)
szindróma (PCOS).
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dődik. A becslések szerint a
nők 3–10%-át érinti. Bár a jelek és
tünetek a legtöbb beteg esetében ha-
sonlóak, a különböző rasszokat más-
képpen érinti. Például az Amerikai
Egyesült Államokban a betegek 70%-
ánál hirsutizmus van, szemben a ja-
pán 10–20%-kal.
A PCOS pontos oka még nem ismert
(genetikai és környezeti tényezők is
szerepet játszhatnak), de azt feltéte-
lezik, hogy akkor alakul ki, amikor a
petefészkek túltermelik a tesztosz-
teront. (Amely normál hormonális
működés esetén is termelődik a pe-
tefészekben.) Ezt a luteinizáló hor-
mon (LH) túltermelése is okozhatja,
amelyet a hipofízis termel. A PCOS-
sel rendelkezők ezenkívül képtele-
nek hatékonyan inzulint termelni.
Ez a perifériás inzulinrezisztencia.
Ezért a többségük elhízott. Valamint
az emelkedett inzulinszint szintén
hatással van a petefészek működé-
sére.
A betegségnek számos tünete van,
melyek nem mindig egyszerre for-

dulnak elő. Jellemzőek rá a hiányos,
ritka vagy szabálytalan menstruációs
időszakok, a ritka vagy hiányzó ovu-
láció, ami meddőséget okoz, illetve a
cisztás megnagyobbodott petefész-
kek. Az elhízás, amely esetleg hirte-
len következik be, a betegek 50%-
ánál jelentkezik. (A súlygyarapodás a
törzsre összpontosul, így viszonylag
vékonyak a karok és a lábak.) Túlzott
szőrzetnövekedés is jellemzi, ami
az arc, áll, dekoltázs, has, hát, illetve
a hüvelykujj vagy a lábujjak területé-
re lokalizálódik (hirsutizmus). Az is
gyanús lehet, ha túl korán fejlődik ki
a szeméremszőrzet (8 éves kor előtt).
Ezenkívül előfordulhatnak az alopé-
cia (kopaszodás) különböző formái;
és súlyos esetekben a mélyebb hang
és a megnövekedett izomtömeg. A
bőr zsírosabbá válik, gyakran alakul-
nak ki rajta  aknék, melyek legrosz-
szabb esetben a hónaljban, a lágyék-
hajlatban  és a mell alatt is jelentkez-
hetnek (Acne inversa). Jellegzetes tü-
nete még az Acanthosis nigricans,
melyben hiperpigmentált bőrterüle-

tek láthatók a nyak hátsó részénél,
hónaljárokban, mell alatt, csuklónál,
könyöknél, illetve a térdnél, melyek
felülete lehet bársonyos vagy durva
tapintású. Azonban nem csak külső
tünetei vannak, jellegzetessége még
a diabetes mellitus, különösen az el-
hízott betegekben a magas vérnyo-
más, emelkedett vérzsírok (hiperlipi-
démia) és szív–érrendszeri megbete-
gedések. 
Mivel ez a betegség az életnek már
ilyen korai szakaszában elkezd ki-
alakulni, több figyelmet igényel.
Többféle terápiás lehetőség létezik,
de ha nem kezdik el időben kezelni,
akkor már nehezebben tartható kor-
dában. Figyeljünk vendégeinkre, és
ha szükséges, irányítsuk őket orvos-
hoz!

BERKESINÉ GYENES
NIKOLETTA
Bronzkoszorús
kozmetikusmester,
biológiatanár, szakoktató,
gyakorlati oktatásvezető
a Corvin Köz Oktatási
Központban. 
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TINI CLEAR GÉL
A NATURISSIMO PROFESSIONAL termékcsaládban az aknés,
zsíros bőrre szóló, Kakukkfű arckezelési program zárókréme és
viszonteladható termék.  A kakukkfű és eukaliptusz illóolajok,

az orvosi somkóró, a kamilla és az Epilobium
gyógynövények kivonatai a zsíros, problémás
arcbőrt normalizálják, hatóanyagaik mérsékelik
a faggyúmirigy-kiválasztást. A biotin, allantoin és
az E-vitamin is támogatja, segíti a pattanásos,
mitesszeres bőr regenerációját. 
www.biola.hu
Kiszerelés: 30 ml
Ajánlott bruttó fogyasztói ár: 3 986 Ft

HARANGVÖLGYI HYDROCARE SERUM 
Hidratáló, bőrfiatalító kozmetikum, amely kiválóan
alkalmazható fiatalkori és késői akné és gyulladt bőr
esetén is. Nemcsak az akut tüneteket kezeli, hanem
fokozza a bőr önregenerációs készségét is. Nagy
mennyiségű hyaluron-tartalma miatt antibakteriális
hatással rendelkezik. Gyulladt, aknés bőr esetén
kétnaponta javasolt a használata.
www.harangvölgyi.com 
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó fogyasztói ár: 11 000 Ft 

DR. RIMPLER CLEAR UP FOAM 
A tökéletes bőrápoló termék zsíros, gyulladásra hajlamos bőrre.
Megszünteti a túlzott szarusodás, a faggyúelzáródás, valamint
a szeborrheás bőr mikroflórájából adódó problémák gyökerét.

Feloldja a megkeményedett faggyút,
az antibakteriális hatásnak köszönhetően
a Gram-pozitív baktériumok,
a propionbaktériumok és a sebfertőző
baktériumok elpusztulnak.
www.baalbekwebshop.hu
Kiszerelés: 50 ml-es habosítófejes flakon
Bruttó szakmai/lakossági ár:
5 265 Ft/7 875 Ft

CLINICCARE EGF PURE ESSZENCIA 
A ClinicCare otthoni ápolásra kifejlesztett, gyulladáscsökkentő

hatású Pure kozmetikumcsalád tagja.
Természetes regeneráló növényi összetevői
és hyaluronsav-tartalma segíti és felgyorsítja
a sérült szövetek gyógyulását, minimalizálja
a hegesedést.
www.kozmetikaigep.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó szakmai ár: 8 039 Ft

HELIA-D PROFESSIONAL FEKETE
SZAPPAN
Sokoldalúan használható mélytisztító, bőrápoló
szappan, amely szabályozza a faggyúmirigyek
működését, gyulladáscsökkentő, hámképző,
fertőtlenítő, érösszehúzó, nyugtató,
pórusösszehúzó és sebgyógyító hatású.
www.heliadprofessional.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó fogyasztói ár: 4 390 Ft

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

Fókuszban 
a tinikozmetikumok
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AFRODITA ACNE ZnO KRÉM 
Csökkenti a faggyúmirigyek hiperaktivitását. Nyugtatja a bőrt,
serkenti a megújulását. Főbb hatóanyagok: teafa illóolaj,
hamameliskivonat, allantoin, zink-oxid. Ez utóbbi helyileg
szárítja az aknékat, enyhe antibakteriális és adsztringens

hatással rendelkezik.  Parfüm- és
BHT-mentes. Zsíros, aknés,
problémás testfelületekre javasolt. 
www.afrodita-kozmetika.hu
Pumpás kiszerelés: 30 ml/150 ml  
Kozmetikus és felhasználói
ár/30 ml: 2 460 Ft/3 320 Ft 
Kozmetikus és felhasználói
ár/150 ml: 5 830 Ft/7 870 Ft
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HIGHCARE SEBO CARE  
Az aknés bőrre való arckrém faggyúmirigyműködést
szabályozó, antiszeptikus és nyugtató hatású,
gyulladáscsökkentő készítmény.
www.highcareexkluziv.com
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó fogyasztói ár: 7 490 Ft

COURTIN ANTISEPTIC MASK 
Kifejezetten gyulladt, aknés bőrökre készült
nyugtató, pórusösszehúzó teafaolajos
krémpakolás, amely a legérzékenyebb bőröket is
megnyugtatja tisztítás után. 
www.laneche.hu
Kiszerelés: 200 ml
Bruttó ár: 7 850 Ft

PHYT’S NATURODERM 
Tizenhárom gyógynövényt tartalmazó
nélkülözhetetlen fertőtlenítő, gyulladácsökkentő
oldat aknés, zsíros bőrök kezelésére. Minősített
francia biokozmetikum.
www.phyts.hu 
Kiszerelés: 15 ml 
Bruttó ár: 5 100 Ft 

SYNCARE GLYCORETINAL+C  
Főleg a serdülőkori zsíros bőr ápolására javasolt.
A nagyon könnyű krém segít a bőrnek az akné
leküzdésében, lágyítja és csökkenti
a faggyútermelést. Nem zsírosítja a bőrt, hosszan
tartó használatra is alkalmas. 
www.syncare.hu
Kiszerelés: 75 ml 
Lakossági bruttó ár: 6 490 Ft

DEYNIQUE COSMETICS DEEP PORE
CLEANSER 
Enyhe, de intenzív pórustisztító gél, amely finoman
oldja fel a szennyeződéseket és a faggyút, ezzel
csökkentve a pattanásokat és a gyulladást. Tökéletes
választás a mindennapos arctisztításhoz, érzékeny
bőr esetén is.  
www.deyniquecosmetics.hu
Kiszerelés: 140 ml 
Bruttó fogyasztói ár: 7 760 Ft 

HELIX ACTIVE ÖKO CSIGA
ARCKRÉM FIATAL BŐRRE
Bőrmegújítás, akné elleni védelem, első
ráncok megelőzése öko csiganyállal,
B3 vitaminnal, körömvirággal,
allantoinnal és kollagénnel.
www.armonia.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó fogyasztói ár: 9 400 Ft
Bruttó ár: 7 850 Ft

LA SULTANE DE SABA
Ezt a krémet kifejezetten az olajos, problémás bőrök ápolására

fejlesztették. Elősegíti a bőr tisztulását,
normalizálja a faggyútermelődést,
gyulladáscsökkentő és megszünteti az olajosan
fénylő bőrt. Fő hatóanyagai: rizskorpa-olaj, Aloe
vera, jojobaolaj, E-vitamin.
www.lasultanedesaba.hu
Kiszerelés 100 ml
Bruttó ár: 13 000 Ft

STELLA GOLDEN GREEN DERM TOUCH
MITESSZERKÉPZŐDÉST NORMALIZÁLÓ SZÉRUM 
A szalicilsavat, teafaolajat, niacinamidot, élesztőt,

vadgesztenye-kivonatot, koffeint, biotint tartalmazó
gél-szérum gátolja a faggyú termelődését és
a mitesszerek kialakulását, mérsékli a gyulladást,
segíti a hámképződést. Pattanásos, szeborreás,
zsíros bőrre ajánlott. Kőolajszármazék-, szilikon-
és parabénmentes.
www.stellabeauty.hu
Kiszerelés: 150 ml 
Bruttó bevezető ár: 2 700 Ft

OFFICINA NATURALE BAVA DI LUMACA 
Már az ókorban is gyógyították a gyulladásokat csiganyállal.
A benne található peptidek, glicolsav, elasztin kollagén, ásványi

anyagok és vitaminok jótékonyan hatnak a bőrre. 
A peptidek a glikolsavval együtt tökéletes megoldást
nyújtanak a tisztátlan, pattanásos, gyulladt bőrnek.
Hatékonyságát ultrahanggal vagy mezoterápiával
fokozhatjuk.
www.facebook.com/Swiss-Beauty-Fashion-Kft.
Kiszerelés: 20 ml
Bruttó nagyker ár: 8 500 Ft
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Gyógyító
KÉK FÉNY

öbbnyire a serdülőkorban a
hormonális változások ha-
tására alakulnak ki az ak-
nék. A faggyúmirigy által

kiválasztott faggyú mennyisége, mi-
nősége megváltozik. A bőrre kerülő
nagy mennyiségű faggyú elzárja a
felszínt a levegőtől, ahol különböző
baktériumok aktivizálódnak, és
gyulladás alakul ki. A szőrtüszőben a
fokozott elszarusodás következté-
ben a faggyú megreked, és faggyúdu-
gaszok, komedók alakulnak ki.  A fáj-
dalmas, gyulladt, propione bakté-
riummal fertőzött aknék az esetek
nagy részében maradandó propioni
baktériun-hegekkel gyógyulnak.
Az aknékat okozó baktériumok az
esetek 40%-ában nem vagy rosszul
reagálnak az orálisan beszedett anti-
biotikumokra. 
Számos, különböző mellékhatással
járó, drága kezelés létezik az akne
kezelésére.
Közismert a napfény jótékony hatása,
amelynek során a bőrfelszín átmene-
tileg tisztább képet mutat. Azonban itt
nem feledkezhetünk meg az UV-suga-
rak kártékony photoaging hatásáról.
Tudományos tanulmányok igazol-
ják, hogy az aknéban található pro-
pione baktériumban kék lézerfény

T

AKNE KEZELÉSE KÉK LÉZERFÉNNYEL – A piros fényű lágylézer jótékony hatását már régóta
ismerjük az aknés bőrképeknél, de a kék színű lézerfény minden képzeletet felülmúlóan szünteti

meg ezt a sokak számára szörnyűséges, fájdalmas bőrproblémát.

KEZELÉS ELŐTT



hatására porfirin vegyület termelő-
dik, amely a baktérium pusztulását
eredményezi.

Egy felmérés eredményei
A Suny Downstate Medical Center
reprezentatív felmérést végzett kék
(415 nm) lézerfénnyel. Három köz-
pontban, harmincöt páciensen vé-
gezték a kezeléseket, nyolc héten át.

Azt tapasztalták, hogy a kék lágylé-
zer fénye gyorsabban öli meg a bak-
tériumokat az aknéban, mint aho-
gyan azok szaporodni képesek. A be-
sugárzás hatására a gyulladás meg-
szűnik, az akné összébb húzódik,
majd teljesen eltűnik.
Az első kezeléskor közel 60%-os tisz-
tulást értek el az aknés területeken.
Nyolc hét után (kéthetente volt ke-

zelve ugyanazon terület) a páciensek
80%-a jelentős javulást mutatott, a
gyulladt területeken 60%-os gyógyu-
lást mértek. A kezelések befejezése
után még tovább csökkent az aknék
száma, és semmilyen mellékhatást
sem tapasztaltak a terápia során.

A kezelés menete
Szalonban végzett lágylézeres terá-
piáim során a páciens bőréről letör-
löm a sminket, majd hidroabrázióval
eltávolítom az elhalt szaruréteget.
Ezt követően egyenként besugárzom
kék fénnyel az aknékat, majd piros
lézerrel végigpásztázom az egész ke-
zelt területet. A kék lézerfény hatá-
sára azonnal látható változás megy
végbe az aknékban. Összehúzódnak,
csökken a gyulladás, pirosság. A pi-
ros lézerfénnyel besugárzott bőrfe-
lületen a sejtmembránok aktivitása
növekszik, az ATP-szint megemelke-
dik, a sejtekben a mikrocirkuláció
felgyorsul, a sejtek élettani folyama-
tai fokozódnak, így beindul az új sej-
tek képződése, csökkennek a gyulla-
dások, ödémák, valamint fokozódik
a sejtregeneráció, sebgyógyulás. 

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.

EGY KEZELÉS UTÁN
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BEAUTY & CARE NEWS 1 A TAVASZI VIRÁGOK EREJE   
Maria Galland • A limitált Soin Perfection Fleurs De
Printemps hidratáló, revitalizáló, tavaszi virágkezelés
során a tavaszi virágok erejével töltjük fel a bőrt, így tár-
juk fel annak természetes szépségét. A 45 perces
kezelés középpontjában az innovatív N°009 Mennyei
bazsarózsa eszencia, valamint a négy virág (kankalin,
ibolya, szemvidítófű, selyemakác virág) komplexet is
tartalmazó édes, virágos illatú maszk áll. A kezelés
eredménye: láthatóan egyenletesebb és ragyogóbb arc-
szín, tökéletesen hidratált és nyugodt bőr. 
www.kalcsu.hu 

2 PROBIOTIKUMOS BŐRMEGÚJÍTÁS   
Ilcsi Szépítő Füvek Kft. • A Probiotikumos termék-
család COSMOS NATURAL minősítésű natúrkozmetiku-
mai fő hatóanyagként probiotikumokat tartalmaznak,
amelyek révén hatékonyan stimulálják a bőr ön-
megújulási folyamatait és támogatják a bőr védelmi
funkcióit. Értékes növényi összetevői támogatják, hogy
bőrünk nemcsak szépségünk, de egészségünk tükrévé
is válhasson!
www.ilcsi.com

3 LAZÍTÓ MASSZÁZSOLAJOK
FÉRFI VENDÉGEINKNEK   

Yamuna • Kényeztesse férfi vendégét ezzel a külön-
leges, maszkulin illatú ForHim masszázsolajjal, mely
masszázs közben ellazít, férfias illatával pedig energe-
tizál. A Yamuna gondol a hosszú és fárasztó nap után
elfáradt, lazítani kívánó férfiakra is, hiszen pontosan
nekik készültek el az új kellemesen férfias illatú
növényi alapú és paraffin masszázsolajok, melyek
parabént és mesterséges színezőanyagokat nem tar-
talmaznak. Az olajak biológiailag aktív hatóanyagai a
bőr mély rétegeibe jutva fokozzák a masszázs hatását,
hidratálják, puhítják a bőrt. 
www.yamunaprofessional.hu

4 SZÉPÍTŐ ALVÁS   
Afrodita Kozmetika • A modern dermokozmetológia
fejlődésének eredményeként vendéged megtapasztal-
hatja a szépítő alvás élményét az éjszakai Brilliant
Sleep Maszk kollekciónak köszönhetően: reggelre
gyönyörű, feszes, sima bőre lesz. Kivételesen tápláló
képlete, alvás közben serkenti a bőr természetes re-
generálódó képességét, ami éjszaka a legintenzívebb.
A maszk segíti a dermis strukturális molekuláinak sz-
intézisét (in vitro kutatások alapján: I. kollagén: +35%;
hyaluronsav: +14%; fibronektin: +18%*) és erőteljesen
fiatalítja a bőrt, belülről kifelé haladva. Kulcsfontosságú
aktív hatóanyagai: biológiailag aktív peptidek, csipke-
bogyó olaj, A-vitamin, sárgarépa-kivonat.
www.afrodita-kozmetika.hu
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MÉLYHIDRATÁLÁS
NE KEZELJÜK EZT A KÉRDÉST FELÜLETESEN! Ha nemcsak felületesen kezeljük a hidratálást,

azaz nem csupán „bőr mentén“, hanem a szó szoros értelmében elmélyülünk benne,
azaz a bőr mélyebb rétegéig ható komplex kezelést alkalmazunk, megoldhatjuk

vendégünk ez irányú bőrproblémáit.

bemutatott eljárás alkal-
mazható önálló kezelés-
ként vagy más kozmeti-
kai kezelés előkészí-

téseként, avagy egy kúra zárása-
ként is.
Manapság különböző tűs vagy tű
nélküli eljárással okozott mikro-
sérülések által végzünk bőrfeszesí-
tést, villanófénnyel biostimulációt,
rádiofrekvenciás kezelést.
Érdemes ezek előtt a modern megol-
dások előtt felkészíteni a bőrt hidra-
táló kezelésekkel.
Még a savas kezelési kúrák esetében
is eredményesebbek leszünk, ha egy
pár hidratáló kezeléssel zárjuk le a
kúrát.

Mikor hidratáljunk?
A bőr hidratációja során ned-
vességet juttattunk a bőr valamelyik
rétegébe, vagy pedig nem engedjük
azt kiszáradni.
Milyen bőrtípusokat kell hidratálni?
 A felszíni és mélyrétegű vízhiá-
nyos bőrt.
 A szeborrhoeás bőröket, mert
helyre kell a bőr emulzióját állítani.
Miután a faggyútermelés csökken-

tése hosszabban tartó kezelések
folyamata, ezeknél a bőröknél is
azonnal kezdhetjük a nedvesség be-
jutattását. Így a relatív vízhiányos
bőr kezdi visszanyerni a színét, és
meggyorsulnak a transzportáló
folyamatok.

Gépi megoldások
Több gépi megoldás is van már, a
gyorsan fejlődő technika ezen a
területen is érezteti a hatását.

 A felszíni hidratálás már a
gőzöléssel is elkezdődhet. Az ultra-
hang által előállított gőz hideg is és
meleg is lehet, fantasztikusan sely-
mes párává porlasztott, ezáltal fi-
nom fátyolként fedi be a bőrt.
 A kedvelt hidroabráziónak is a
második fázisa a hidratálás.
Több készülék van, amivel egy sós,
enyhe peeling után, kisebb nyomás-
sal vízben oldódó hatóanyagokat jut-
tatunk a bőrbe. 

A

Ultrahangos gőzölő hideg fénnyel és hideg gőzzel
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A kezelés tartós hatásában azonban
meglehetősen megoszlanak a véle-
mények.

A forradalmi aquaporin
Dr. Hans-Ulrich Jabs (belgyógyász,
biokémikus, gerontológus) egy
cikkében (Fachbeitrag Aquapora-
tion) leírta, hogy a kémiai Nobel-
dij, amit 2003 ban Peter Agre

kapott, forradalmasította a
kozmetikát. 
Aquaporineknek nevezte azokat a
fehérjéket (AQP), amelyek a sejt-
membránok csatornáiban és a
Stratum corneumban kepződnek,
és amelyek a hidrophob membrán
átjárhatóságát a víz és más
molekulák számára megkönnyítik.
A lipid kettős rétegét a monopolár

rádiófrekvenciás készülék melegíti
fel a legjobban. A barrier fluidi-
zálódik, ezáltal átjarhatóbb lesz a
lipofil és a vízben oldódó anyagok
számára.
(Forrás: Agre P. et al.: Aquaporin water
channels)

A kozmetika egyik
legnagyobb kihívása
De nem elég bejuttatni a
folyadékot. Ha a bőr ezt nem képes
megkötni, minden erölködésünk
hiábavaló. NMF  (Nedvességmeg-
kötő Faktor) és SSZF-faktornak
(Semleges Szénhidrát  Faktor) a ke-
ratin hidratációját biztosító vízmeg-
kötő faktorként nagy jelentősége
van.
A szépségipar örökös kihívása a
sejtbe bejuttatni a vizet és/vagy a
vízben oldódó hatóanyagokat. 
Az ozmotikus hatás itt nagy segít-
ségünkre van. Egy jól hidratált sejt és
sejt közötti állomány fölött
gyönyörűen kisimul a bőr. 
Én személy szerint nagyon örülök,
hogy a cukrok visszakerültek a
kozmetikai termékekbe, hiszen a
cukros termékek sok vizet tudnak
megkötni, ezáltal nagyon jól
hidratálják a bőrt. 
Sok gyártó újra felfedezte őket, és
sokrétűen fel is használja.  Ennek
köszönhetően a kezelésekhez
használhatunk különböző ,,cukros”
termékeket, ampullákat, szérumo-
kat, géltípusú maszkokat.

Mélyrétegi hidratálás
iontophorézissel
Egy szakmai kerekasztal-beszélge-
tés alkalmával elmondtam, hogy én
sokat dolgozom  iontophorézissel.
Erre egy kolléganő megkérdezte,
hogy ebben a században élek-e… Be-
vallom, én magam, annak ellenére,
hogy sok, különbözö géppel dol-
goztam és dolgozom, nekem mégis
ez az egyik a kedvencem. Nemcsak a
kozmetikai, hanem az orvos felhasz-
nálása (például a fokozott verejté-

A hidroabrázió második fázisa, a hidratáció

Ha a gélre nedves gézlapot fektetünk, fokozzuk a nedvességbevitelt
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kezés a botoxon kívül iontophoré-
zissel is kezelhető) is bizonyítja a
sokrétűségét és a létjogosultságát.
Nagyon sokoldalúan tudjuk felhasz-
nálni. A modern készülékek több kü-
lönbözö elektródával vannak ellátva,
már automatikusan  beállíthatjuk a
pólusváltást is rajtuk.
A iontophorézis kicsi csipkedésétől
sokan félnek. Én a legszívesebben
masszírozok vele. Az egyik elektró-
da a vendégen, a másik rajtam van
eközben. A vendég így a kezemen
keresztül  lesz „megcsipkedve” – és

természetesen én is „csipkelődöm”
ekkor. 
Ilyenkor eszembe szokott jutni, hogy
mi emberek  is valódi elektrolitok va-
gyunk…
Az iontophorézis segít nekünk a
mélyrétegi vízhiány pótlásában és
abban, hogy a szövet  ne csak felve-
gye, hanem meg is tartsa a nedves-
séget és/vagy a vízben oldódó ha-
tóanyagokat.
Érdemes megtanulni és használni,
nagyon sok lehetőséget rejt magá-
ban.

Ma, amikor beláthatatlan mennyi-
ségű gépek és hatóanyagok állnak a
rendelkezésünkre, legyünk nyitot-
tak, de egyúttal kritikusak, legyünk
lelkesek, ámde közben megfontol-
tak! 
Pier Auge francia  vegyész (a róla el-
nevezett kozmetikai cég alapítója)
szavaival: „az a precizitás és perfek-
cionizmus, amit egy mai nő a
kozmetikától elvár, és amit egyúttal
a szépsége szolgálatába állít, az ma-
radjon meg annak, ami mindig is
volt, élvezet!”

ARTNER ÉVA
Kozmetikusmester (1985 óta). A németországi
Hautregenerations Zentrum és az Ästhetik
Akademie tulajdonosa. Fő szakterülete

az elektrokozmetika, ezen belül
is az elektoepilációs és
a villanófényes (IPL) epiláció.
Oktat, továbbképzéseket  és
előadásokat  tart. Az osztrák
Mepix Kereskedelmi Vállalat
vezető oktatója, a Helia-D
Professional németországi és
ausztriai képviselője.

Az iontophorézis egyszerre használható elektródái  

Ozmózis: a hígabb folyadék diffundál a sűrűbb folyadék felé
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HIDRATÁLÓ, FELTÖLTŐ,
ENERGETIZÁLÓ KEZELÉS
A HATÓANYAGOK EFFEKTÍV BŐRBE JUTTATÁSÁNAK ÚJSZERŰ FORMÁJA AZ OXIGÉNKEZELÉS –

A korszerű oxigénes gépek több funkcióval bírnak, több kezelőfejjel dolgozhat a kozmetikus,
ami személyre szabott kezelést biztosíthat. 

német Nora Bode profesz-
szionális kozmetikai ké-
szítmények, melyek nem
tartalmaznak parabéne-

ket, állati eredetű hatóanyagokat,
sem ásványi olajokat, az Oxyjet-ke-
zeléssel a bőr legmélyebb rétegeibe
kerülnek az epidermális sejtek (szer-
ves mátrix) között lévő területeken
keresztül. A szerves mátrix felépíté-
se döntő fontosságú a bőrszövet sta-
bilitásának, rugalmasságának és
erősségének szempontjából. A Cera-
mide Control bőrteszt tudományo-
san igazolta, hogy az oxigénnyomás,
befecskendezés után, a biomátrix
tisztán látható, ami nagymértékben
befolyásolja a bőr általános megjele-

nését, működésének optimalizálá-
sát. 
Gyakorló kozmetikusként előszere-
tettel publikálok olyan cikkeket,
melyekben lépésről–lépésre bemu-
tathatom a különféle kozmetikai
kezeléseket. Az Oxyjet egy összetett
és komplex eljárás, melyben a spe-
ciális hatóanyag-bevitelt a 98%-os
tisztaságú oxigén biztosítja. A keze-
lés minden egyes lépésében a gép
által folyamatos minőségben és
mennyiségben kibocsátott oxigén
biztosítja a hatóanyagok bőrbe jutá-
sát. A különleges regeneráló és sti-
muláló kozmetikai készítmények
célzott alkalmazása azonnal javít-
ja a sejtek közötti állományt, az

oxigén a bőrsejtek energiaállapo-
tát növeli, a kollagén- és hyalu-
ronszintézisnek köszönhetően pe-
dig a kötő- és támasztószövetek
minősége is javul. Az alábbi fotóso-
rozat segítségével egy hidratáló, fel-
töltő, energetizáló kezelést, vagyis a
TRDoxygen energy reload-kezelést
mutatom be, melynek minden fázi-
sához a professzionális Nora Bode
kozmetikumokat használom fel.
A kezelés fő hatóanyaga a hyaluron-
sav, melytől a bőr friss, sugárzó és
életerős lesz. A készítmények spe-
ciálisan ehhez az eljáráshoz lettek
kifejlesztve, konzekvens alkalma-
zásuk csodálatos bőrképletet ered-
ményez.

A

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

A négyfázisú hatóanyag-bevitel első
lépéseként egy lágy, tisztító habbal
(kókuszolaj, allantoin, tejsav) gyengéden
letisztítjuk a bőrt.

1
Ezt követően egy serkentő hatású, frissítő
tonikkal tonizálunk (magnólia-, fűzfa-,
propolis-, zöldteakivonat, alfahidroxi-
gyümölcssav komplex). 

2
A hámoldást egy enzimalapú kétfázisú
peelinggel végezzük (urea, laktát, papain,
bacillus ferment, citrushéjkivonat).
A hatóidő alatt végezhetünk
kézmasszázst, paraffinos kézápolást,
mellyel teljesebbé tehetjük a kényeztető
kezelést.

3

OXIGÉNKEZELÉS A GYAKORLATBAN



A hidratáló, energetizáló kezelést egy
Absolute Effect Energy ampulla és
Absolute Effect Energy szérum együttes
alkalmazásával végezzük. A hatóanyag-
komplexet egy ecset segítségével visszük
fel közvetlenül a bőrre (liposzómába zárt
oxigén, A-, E-, C-vitamin, hyaluronsav;
fehértea és szkvalán, Euglena gracilis
kivonat, Thermus thermopolus ferment).

4
A kozmetikum hatóanyagainak bejuttatását az OXYjet készülék segítségével a pulzáló
oxigén végzi (OXYjet – pulzáló O2 belövő modul), 2 bar nyomáson. Ehhez kétféle
kezelőfejet választhatunk, egy nagyobb átmérőjűt nyakdekoltázsra, míg az arckezelés
esetében egy kisebb fejet használunk. A nagyobb kezelőfej 2 bar nyomáson
gyengédebben ütögeti, nyomja be a hatóanyagot, míg a kisebb koncentráltabban,
intenzívebben dolgozik.

5

A száj és a szem kezeléséhez speciálisan kifejlesztett hatóanyag-koncentrátumokat
ugyancsak 2 bar nyomással „fecskendezünk” helyspecifikusan a bőrbe. Hatóanyagok
a száj esetében: palmitoil oligopeptid, hyaluronsav, szkvalán, édesmandula-olaj; illetve
a szemnél: sorghum bicolor stalk juice, hesperidin methyl chalcon, syn ace, syn coll,
syn hycan.

6 7
Az OXYspray (hatóanyag és O2
szórópisztoly) folyamatos, 98%-os
oxigénnel juttatja a hatóanyagot a bőrbe.
A kezelőfejbe egy Chondroitin ATP,
E-vitamin, F-vitamin, glicerin-észter,
Panthenol, Bisabolol és laktát hatóanyag-
koncentrátum kerül. Hathatósan
átnedvesíti a biomátrixot, feltölti és az
oxigén hűsítő, nyugtató hatásával ápolja a
bőrt.
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Ezt követően egy intenzíven hidratáló zselémaszkot (Chondroitin ATP, A- és E-vitamin, napraforgóolaj- és mentillaktát) viszünk föl
a bőrre, mely serkenti a sejtregenerációt, erősíti a bőr immunitását. Míg a krémpakolás 10-15 percig fent van, addig az OXYmask
oxigéninhalációs maszk segítségével közvetlenül a tüdőbe belégzés útján magas koncentrációjú, gyógyászati célú oxigént juttatunk.
Hatására felgyorsul a sejtanyagcsere, a bőr öngyógyító folyamatai javulnak. A tiszta oxigén megköti a szabadgyököt, fertőtlenítő hatású,
kollagénképző, fokozza a vérkeringést, segíti a sejtlégzést és a mirigyek működését. Az oxigénmaszk hatóideje 10-30 perc, ezért önálló
kezelésként is alkalmazható, kúrakezelésben akár heti 2-3 alkalommal is (nem egymást követő napokon). Betegségből gyógyuló,
fáradékony, erősen igénybe vett fizikai és idegrendszeri állapotot javító, „agyfényesítő” hatással bír.
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A fent bemutatott Nora Bode
TRDoxygen energy reload energeti-
záló, hidratáló kezelés különlegessé-
ge, hogy a legérzékenyebb bőr is biz-
tonságosan, teljes mértékben fájda-
lom és irritáció nélkül kezelhető. Eb-
ben a főszerepet a 98%-os tisztaságú

oxigén játssza, melyet 3 kézi egység
segítségével a bőr különböző rétegei-
ben alkalmazunk. A negyedik appli-
kációs fej, az oxigénmaszk pedig ön-
állóan végzi a szöveti és sejtregene-
rációt.  

Miután az Oxy-fluid hatóanyagkomplexet kifújtuk, 98%-os tisztaságú oxigénnel fixáljuk
azt 1-2 cm-re a bőrbe. A képen jól látszik a 2 bar nyomás intenzitása a szemkörnyéken.
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A harmadik applikációs egységgel, az OXYcool
modullal Cold-lifting, egy úgynevezett Cryo2
kezelést végzünk. A bőr felszínére az Absolute
Effects Energy Reload hidratáló és feszesítő
ampulla-koncentrátumot juttatjuk. Öt perces
kezelés után a bőr hőmérséklete 10-12 Celsius-
fokra hűl le. Ennek hatására a bőrfelszínhez
közeli véredények összehúzódnak, akárcsak
az izmok, így a bőr még feszesebbé válik
a szemkörnyéki duzzanatok csökkennek,

a gyulladás és a bőrpír ugyancsak csökken.
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GÁSPÁR ÁGNES
Aranykoszorús kozmetikusmester. Kitüntetett
gyakorlati oktató. Hosszú évek óta részt vesz
a szakmunkás gyakorlati oktatásban és

vizsgáztatásban.
A hagyományos kozmetikai
eljárások mellet nyitott
az újdonságok iránt, ezért
folyamatosan képezi magát
különböző tanfolyamokon,
szakkiállításokon.
A Mesofill-R és
az Oxyjet oktatótrénere.
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ATELIER PARIS
www.norajakabstore.hu  

Hidratálás a tökéletes bőrelőkészítés.
A kifogástalan bőrkép elérése érdekében
a sminkesek alapozás előtt elemzik és
korrigálják a bőr adottságait, hibáit.
Első lépés a tisztítás után a bázis/primer
használata, amely hidratálja a bőrt és
gátolja a vízvesztést, a smink alatt élettel
telivé varázsolja a fakó bőrképet.

ISABELLE LANCRAY 
www.baalbekwebshop.hu

Extra magas hyaluronsav-tartalmú gél, mely
az összes bőrréteget intenzíven hidratálja
és ápolja. Hatékonyan előzi meg
a ráncképződést, és a már kialakult ráncokat
jól láthatóan simítja. Újraképzésre serkenti
a kollagénrostokat, melyek biztosítják a bőr
rugalmasságát és feszességét.
Használatával a bőr frissebb, fiatalabb és
egészségesebb lesz. Illatmentes, minden
bőrtípusra alkalmazható. Ultrahangozható.

HELIA-D PROFESSIONAL   
www.heliadprofessional.hu

A Helia-D Professional Szuperhidratáló
Narancs  zselétől szinte újjáéled a fáradt bőr.
A szuperhidratálást a teafából kivont
Hydromanil nevű növényi hatóanyagkomplex
biztosítja. Hatása gyors, intenzív, ugyanakkor
tartós, mivel a hámréteg mélyebb rétegeit is
hidratálja. Regeneráló hatású és egyben
hihetetlen energiával tölti fel a bőr felszínét.
Kellemes narancsolajtartalma nyugtató,
stresszoldó hatású. Ultrahanggal a bőr
mélyebb rétegeibe is bejuttatható.

MARIA GALLAND    
www.kalcsu.hu 

A Maria Galland nagy figyelmet fordít
a szezonalitásra, a hidratáló-feszesítő
sorozaton belül a 96-os termékek között
minden évszakra található megfelelő ápoló.
A nagyon száraz, „szomjas” bőr számára
nyáron a könnyű, selymes textúrájú nappali
és éjszakai krémet, a N°96A Intenzív
hidratáló krém pluszt ajánljuk, ami
tamarinduszmag-kivonattal és F-vitaminnal
hosszan tartó és intenzív hidratálást biztosít
a bőrnek. 

BABOR
www.kalcsu.hu

A Doctor Babor Hyaluron Infusion száraz, vízhiányos
bőrre javasolt szérumban található innovatív
hatóanyagok védenek a transzepidermális vízveszteség
ellen és stimulálják a hyaluronsav-szintézist. A HY-3
peptidek optimalizálják az arcbőr nedvességmegkötő
kapacitását, míg a háromszoros hatékonyságú
hyaluronsav és egy speciális NMF hidratáló komplex
stabilizálja a bőr nedvességszintjét. Hatására az arcbőr
sima, üde és életerős lesz.

CLINICCARE 
www.kozmetikaigep.hu

A ClinicCare 2in1 Moisturizing Lotion magas
vitamintartalmú, növekedési faktorokat is tartalmazó,
hyaluronos készítmény. Összetevői, lágy textúrája és
gyors felszívódása miatt sokan használják
hidratálásra (is). Hatékonyan csökkenti a finom
ráncok megjelenését, nyugtatja és hidratálja a bőrt.
Béta-glükán és E-vitamin-tartalma antioxidáns
hatású. 

LADY STELLA 
www.stellabeauty.hu

A Lady STELLA Csipkebogyó Antioxidáns Hidratáló
masszázskrém csipkebogyó-kivonatot, ceramidot, kamillát
és hydroviton-komplexet tartalmaz. A ceramid helyreállítja
a bőr természetes lipidrétegét, javítja nedvességmegtartó
képességét és rugalmasságát. Természetes növényi
összetevőinek antioxidáns hatása révén megköti
a szabadgyököket, védi a bőrt a káros környezeti hatások
ellen. A hydroviton-komplex puhítja és selymessé teszi
a bőrt, segít megőrizni optimális víztartalmát.
Parabénmentes.

YAMUNA PROFESSIONAL 
www.yamunaprofessional.hu

Vitaminos hidratáló masszírozó krém
megújult, parabén- és paraffinmentes
összetétellel. Kifejezetten gyenge
kötőszövetű, sápadt, fakó bőr
masszírozására ajánlott krém. A benne lévő
hyaluronsav és értékes vitaminjainak révén
látványosan feltölti, kisimítja a bőrt. A bőr
anyagcseréjét jótékonyan befolyásolja.
Az A- és E-vitamin mellett kollagént is
tartalmaz.

HIDRATÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK
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REVITALIZÁLÓ KEZELÉS
MÉLYRÉTEGI VÍZHIÁNYOS BŐR ÁPOLÁSA – Az alábbiakban lépésről lépésre bemutatunk egy
kezelést, amely mélyrétegi vízhiányos, érett vagy feszülő érzetű bőrre, valamint sápadt, a téli

időszakban zsírpótlást is igénylő bőrre, illetve korai ráncosodás esetén ajánlott.

1. LETISZTÍTÁS
A smink és a szennyeződések eltávolítása Rózsaszirom arctejjel és Rózsaszirom
tonikkal.
A rózsa gazdag pektinben és kiváló vízmegkötő tulajdonságokkal rendelkezik. Az Ilcsi
biokertjében termesztett, illatos, szőregi vörös rózsából készült termékek megőrzik
a virág csodálatos frissítő, rugalmasságot adó anyagait és hatásait.
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4. HATÓANYAG-BEVITEL
Hatóanyag-bevitel Sütőtök narancs krémzselé és az Ultra bőrfeszesítő készülék
segítségével.
A sütőtököt, narancsot és mézet tartalmazó krémzselé vitaminokkal táplálja, regenerálja
a nem érzékeny, sápadt, zsír- és vízhiányos bőrt. Bőrfeltöltő, hidratáló hatása kiválóan
érvényesül az UH segítségével, ezért hatását az Ultra bőrfeszesítő készülékkel
fokozhatjuk.
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2. PEELING
Peelingezés a Szőlőőssejtes bőrmegújító
peelinggel. A szőlőőssejt-kezelés
antioxidáns és regeneráló hatású, magas
polifenol-, rezveratroltartalma révén
az egyik legeredményesebb. A peelingben
található szőlőmagőrlemény kíméletesen
távolítja el az elhalt hámsejteket,
szőlőőssejt-tartalmának köszönhetően
pedig táplálja a bőrt, mely kellemes,
feszes és bársonyos tapintású lesz.

2

3. ELEKTROMOS KEZELÉS. 
Elektromos kezelés a Rádiófrekvenciás
készülékkel. A rádiófrekvencia visszaadja
a kollagén- és elasztikus rostok
rugalmasságát, feszesíti a bőrt; hatékony
a ránckezelések alkalmával, mert az
endogén hőtermelés során a fibroblasztok
működését serkenti. Önálló kezelésekhez
vagy kúra jellegű alkalmazáshoz javasolt.
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5. MASSZÁZS
Masszázs a Probiotikumos hidratáló krémmel. A krém rendszeres használata növeli
a bőr rugalmasságát, és hozzájárul az öregedés jeleinek, a ráncok kialakulásának
csökkentéséhez.

5
6. PAKOLÁS
Pakolás Probiotikumos krémpakolással.
A krémpakolás probiotikum-tartalma javít
a bőr megújulási folyamatának
minőségén, valamint kulcsfontosságú
szerepet tölt be az egészséges bőr erős
védelmi funkciójának támogatásában.
Értékes ricinus- és szőlőmagolaj,
valamint E- és F-vitamin-tartalmának
köszönhetően a pakolás intenzíven
táplálja, regenerálja a mélyrétegi,
vízhiányos bőrt.
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7. BEFEJEZÉS
Befejezés a Probiotikumos hidratáló krém és a Csengőlinkás szemránckrém
alkalmazásával.
Ne felejtsük el figyelmeztetni a vendéget, hogy a csengőlinka fényérzékenyítő hatása
miatt ne menjen a napra, és kerülje a szoláriumot!

7
SZANYI ÁGOTA
Kozmetikusmester, az Ilcsi
Szépítő Füvek Kft. szakmai
vezetője.

PROBIOTIKUMOK A BŐRÁPOLÁSBAN
Az egészséges kinézetű bőr szoros kapcsolatban van bőrünk fő funkciójával, amely mintegy válaszfalként működik testünk és a káros
külső világ között. Bőrünk legfelső rétege, az epidermisz  felelős ezen funkcióért. Az epidermisz megújulása egy érzékeny egyensúly
eredménye, azonban az öregedésnek komoly negatív hatásai vannak  a  megújulási folyamatokra. A Lactococcus lactis sejtbomlás-
termékéből készült hatóanyag, a hatástani tanulmányok szerint  képes javítani  a bőr önmegújító folyamatát, immunkompetenciáját,
valamint  a bőr alkalmazkodási képességét a negatív hatásokkal szemben.
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ANTI-AGING BŐRÁPOLÁS
TERMÉSZETES HATÓANYAGOKKAL

MANAPSÁG NAGY KIHÍVÁS ÖRÖKÖSEN FIATALNAK LÁTSZANI – A kozmetikusoknak rendkívül
összetett szerepük van abban, hogy megfelelően harmonikus, fiatalos állapotba hozzák a vendég

bőrét. A tanácsadásnak ki kell terjednie arra is, hogy az otthoni bőrápolásban milyen
hatóanyagok, kozmetikumok alkalmazásával lehet a leggyorsabban és a legtartósabban

megfelelő eredményt elérni.

bemutatott kezelés célcso-
portja: a 40 éves kor feletti,
víz-, zsír- és tápanyag-
hiányos bőrű vendég.

Komplex bőrtáplálást végzünk: zsír-
és vízoldékony vitaminokat, esszen-
ciális zsírsavakat, lipideket tartalma-
zó növényi olajokkal, hogy a bőröre-
gedési tüneteket mérsékeljük. A zsír-
és vízoldékony antioxidánsok és a

bőr természetese védekezőképessé-
gét támogató hatóanyagok bevitele
az anti-aging hatóanyagokkal való
bőrfeltöltés és a bőröregedési tüne-
tek mérséklését szolgálja.
A bőr szabadgyök-lekötő mecha-
nizmusának támogatása a külső
stresszhatások és az anyagcsere so-
rán létrejövő, a bőr természetes vé-
dekezőképességét terhelő anyagok

közömbösítésével segíti a szép, fiata-
los bőr kialakulását. A kollagén- és
elasztin bioszintézisének elősegíté-
se és a képződött polipeptidek meg-
óvása az oxidatív (környezeti és en-
dogén) stresszhatások következmé-
nyeitől óv. Bőrnyugtató, gyulladás-
csökkentő hatásukról ismert gyógy-
növénykivonatokkal segítjük a bőr-
regenerációs folyamatokat.

A kezelés otthoni folytatására és a
rejuvenálási folyamatok elősegíté-
se érdekében célszerű a természe-
tes szépségápolás jegyében fej-
lesztett szérumot, szemkörnyék-

ápolót, valamint a Damaszkuszi ró-
zsa hidratáló arckrémet adni a ven-
dégünk számára. A természetes
szépségápolás konzekvens alkal-
mazásával fiatalosabban tónusos

bőrállapotot tarthatunk fenn, és
szembetűnően feszesebb bőr ala-
kulhat ki a 6-8 hetes rendszeres
otthoni bőrápolás mellett.

A

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

1. LETISZTÍTÁS: A NATURISSIMO
PROFESSIONAL termékcsaládból
a  Sminklemosó arctejet nedves
vattakorongra visszük. A megszokott
módon alaposan eltávolítjuk a vendégünk
arcán lévő sminket, és a dekoltázs
bőrfelületét is letisztítjuk. A glükozidos
tenzidekkel készített, kukoricacsíra- és
olívaolajat, valamint allantoint, kövirózsa-
és uborkakivonatot tartalmazó arctejes
nedves vattával vagy szivaccsal ismét
áttöröljük a bőrfelületet.

1

2. A PEELINGEZÉS: Az elöregedett
bőrhámsejteket alaposan eltávolító
Mélytisztító arcradír alkalmazásával
végezzük. A közepesen vastag rétegben
felvitt glükozidos tenzidekkel, tengeri
homokkal mechanikusan polírozó peeling
utánnedvesítésével 8-10 percig végezzük
a műveletet az eltávolítandó, elöregedett
bőr vastagságától függően. A kamilla-,
körömvirág-, szőlő-, orvosi zsálya-,
citromfű kivonatok; kövirózsa- és az aloe
juice, az allantoin, valamint a rózsafa- és
geranium-illóolaj segíti a bőrregenerációt.

3. A pH HELYREÁLLÍTÁSA: A gyengén
savas arcradírozást követően a Kökény-
kamilla tonikkal megnedvesített vattával
segítjük a pH helyreállítását.
A kökényvirág-, orvosi somkóró- és ruta-
kivonat mellett a muskotályzsálya
illóolaja, az E- és B5-vitamin támogatja
a bőrregenerációs folyamatokat.
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4. A MÉREGTELENÍTÉSI ÉS
SALAKTALANÍTÁSI folyamatokat
a Herbal detox maszkkal segítjük. A csalán-,
vadárvácska-, fahéj-, majoránna-,
citromfű-kivonat, Zn2+ só és multivitamin-
komplex segíti a műveletet. A közepesen
vastag rétegben felvitt maszkot 20-25 perc
után megnedvesítjük és lemossuk.

4
5. TÁPLÁLÓ KONCENTRÁTUM: A Nutrimax
3D szérum A-, B3-, B5-, E-, Q10

multivitamin-komplexe a nagy
mennyiségű hyaluronsav keverék,
valamint az orvosi ziliz-, aszparágusz-,
ginseng-, ginkgo-, görögszéna és
vöröshere-kivonat a kisimultabb
bőrállapot kialakulását segíti elő.
Ultrahangozhatjuk a szérumot.

5

6. HIDRATÁLÁS, MASSZÍROZÁS: A Lifting
masszázskrém bio szója-, kókusz- és
Castor-olajokkal, valamint ligetszépe-,
koriander-, zöldtea-kivonattal és
rozmaring illóolajjal készül. A bőr
olajigényétől függően a Nutrimax A.A.
olajkeverékből 2-4 ml-nyit alkalmazunk
a masszázs során, mivel a szilikonolaj-
mentes masszázskrém mellett így
biztosíthatjuk a kellően hosszú idejű
masszázst. Az olajkeverék argán-,
sárgabarackmag-, makadámiadió-,
csipkebogyó-, búzacsíra-, ligetszépe-,
boragó-, fügekaktusz esszenciális
lipideket tartalmazó olajokat és
szalmagyopár-kivonatot tartalmaz.
Amennyiben a masszázs során nedvesség
utánpótlást igényel a bőr, akkor a
Hársvirág nektár splash kiválóan
támogatja a hidratálást.

9
7. A TÁPLÁLÓ CSOKI EXTRA MASZK:
Különösen télen közkedvelt a vitalizáló és
bőrfeszesítő hatóanyagai miatt. A közepes
vastagságban felvitt maszkot 20 perc
eltelte után alaposan lemossuk. Nyáron
és ősszel a Rejuvenáló krémpakolást
használják, amely galagonya-, gyömbér-,
ginseng-kivonatot, valamint A-, B3-, B5-,
E-, Q10 vitaminokat tartalmaz. A hatóidő
után a krémpakolás maradékát könnyed
mozdulatokkal a bőrbe masszírozzuk.

7 8
8. A SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÁSA: Kiemelten
fontos a 40 év feletti korosztálynál. A ha-
lakból származó kollagén hidrolizátum
aminosavait tartalmazó Szemránckrém
emellett méhpempőt, hyaluronsavat, gin-
seng-, szőlő- és homoktövis-kivonatot is
tartalmaz. Aminosav-összetételénél fogva
az idősebb korosztálynak ez hatékonyabb
és tartósabb eredményt ad. Aki teljesen
vegán kezelést szeretne végezni, az a
Szemkontúr NUTRIMAX szemkörnyékápolót
is használhatja krémpakolásként. A Hárs-
virág nektár splash szemvidítófű- és édes-
gyökér-kivonattal készített, hidratáló
virágvíz, amelyet megnedvesített vattára
viszünk fel, és borogatásként a szemránc-
krém fölé helyezünk el. A 15-20 perces
időtartam alatt, míg a tápláló maszkunk
hat, addig a szemkörnyék kiemelt
táplálását is egy időben végezhetjük.

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

SEBŐK ANDREA 
kozmetikusmester

9. A KEZELÉS ZÁRÓKRÉME: A Szenzitív
nappali arckrém, amely bio szezám-,
avokádó-, jojoba-olajjal, hyaluronsavval,
zöldtea- és bíbor kasvirág-kivonattal,
valamint mirrha illóolajjal készített
hidratációt támogató arckrém.
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DIÁKOLIMPIA – A novemberben megrendezett 2. Diákolimpia kozmetikustanulóknak szóló verseny
harmadik helyezettje a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnázium és
Szakközépiskola  csapata lett. Felkészítő tanárukkal, Molnár Mária szakoktatóval beszélgettünk.

„AZ IDEI VERSENYEN
IS INDULUNK”

Kiss Viktória: ,,A verseny egy szuper
lehetőség, hogy a kozmetikustanulók

összemérhessék a tudásukat. Tanárnőnk,
Molnár Mária nagyon sokat segített a

versenyre való felkészülésben. Nagyon
várom már, hogy végezhessek.

Vállalkozóként saját szalont szeretnék
Répcelakon, a lakhelyemen."

Kovács Petra: ,,A verseny nagyon jó volt,
izgalmas. Az eredménynek én személy

szerint örültem, mert nem gondoltam, hogy
a pesti versenyzők mellett elérhetünk

bármilyen helyezést. Ha végzem, várni fog
egy kis üzlet Kőszegen, melyet

édesanyámmal fogunk vezetni."

Gábriel Eszti: ,,Sokat készültünk a tanárnővel
a megmérettetésre, ami szerintem remekül

sikerült. Saját szalont fogok nyitni, ahogy
végzünk. Attól vagyok a legboldogabb, hogy

azzal foglalkozhatok, amit imádok,
ezt kevesen mondhatják el magukról."
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Először is gratulálok a 3. helyezéshez!
Mit jelent a számotokra ez a díj?
A díj büszkeséggel tölt el minket és
biztatást jelent, hogy érdemes meg-
mérettetnünk magunkat, mert a be-
fektetett idő és energia meghozza a
gyümölcsét.

Hova tettétek a győzelmi oklevelet? 
Az oklevelet az iskolai faliújságra
függesztettük ki, így minden tanu-

lónk-oktatónk értesült az örömteli
eredményről.

Mutasd be, kérlek az iskolátokat, mi
mindent lehet nálatok tanulni? 
Iskolánk, a Szombathelyi Szolgálta-
tási Szakképzési Centrum Oladi
Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolája 1986 óta működik Szombat-
helyen. Szakmai profilja a könnyű-
ipar, az egészségügy, az egészség-

ügyi technika, a szépészet és a szoci-
ális ágazat.

Mennyiben más nálatok a kozmeti-
kusképzés, mint máshol?
Iskolánk egyik legnépszerűbb kép-
zési formája az általános iskolából
jelentkezők körében a szépészet
ágazatban indított szakgimnáziumi
képzés, ahol a  négy évfolyam alatt a
tanulók már konkrét gyakorlati és el-
méleti felkészítésben részesülnek és
szakmai érettségit tesznek.  A sike-
res érettségi vizsga után a fod-
rász, illetve kozmetikus szakmát vá-
laszthatják. Két éve kezdődött isko-
lánkban a kozmetikus felnőttokta-
tás, valamint másik iskolában
szerzett érettségi után is lehet tanul-
ni nálunk kozmetikus szakmát.

Milyen terveitek vannak az oktatás te-
rén?
Iskolánk folyamatosan keresi a lehe-
tőséget a szakmai továbbfejlődés
biztosítására, terveink között szere-
pel a felnőttoktatás keretein belül
újabb kozmetikus osztály, a gyakor-
lati termünk fejlesztése, speciális
tanfolyamok, pl. microblading, mű-
körömépítő képzések indítása.

Kik készítették fel a csapat tagjait?
A Diákolimpiára én készítettem fel a
három versenyzőt, akik  lelkes kis
csapattá verbuválódtak. A  szép
eredményben benne van Devecseri-
né Bita Veronika, Fliegler Nóra, Bár-
sony Ágnes oktatók munkája és biz-
tatása is.

Idén ősszel is indul az iskolátok a ver-
senyen a Beauty kiállításon?
Igen, most ősszel is szeretnénk in-
dulni a Diákolimpián, mert mindig
öröm szakmai megmérettetésen
részt venni.                                       mg

A győztes csapat: Kovács Petra, Molnár Mária (szakoktató, felkészítő tanár),
Gábriel Eszti és Kiss Viktória



„Az idén 25 éves Alveola Kft. szinte minden Beauty Forum kiállításon

részt vett az elmúlt években .  A rendezvények hozzásegítettek minket

ahhoz, hogy a piacvezetők egyikévé váljunk, hogy saját professzionális

kozmetikumaink, szempillaépítő termékeink, gyantáink, kozmetikai

gépeink és bútoraink még több szakemberhez juthassanak el . Ősszel a

Solanie professzionális kozmetikumokat és a Long Lashes szempillaépítő

termékeinket találhatják majd meg az érdeklődők a standunkon .”

BEAUTY FORUM HUNGARY 2018

SZÓRÁTH TAMÁS
az Alveola Kft. ügyvezető igazgatója

,,A Beauty szakkiállítás a fejlődést, előrehaladást szolgálja, ezzel támogatva

a kozmetikai szakma valamennyi szereplőjét. A szakmai információ- és

tapasztalatszerzés kiváló helyszíne. A Méhn Tünde PMU Art International

School célja szintén a szakma fejlesztése, támogatása. Megismertetjük

a kozmetikusokkal a legkorszerűbb sminktetováló technikákat,

sminktetováló készülékeket, kiegészítő eszközöket, natúr és bio

ápolóanyagokat, amelyek lehetővé teszik a professzionális, művészi értékű

munkát. Idén is nagy örömmel veszünk részt kiállítóként a Beauty

kiállításon , melyre szeretettel várunk!”

MÉHN TÜNDE
az NPM, Onyx márkák forgalmazója, a ROSA Herbal Skin Care for
PMU & Microblading & Tattoo fejlesztője, forgalmazója

Ki���ít�	
�

KIÁLLÍTÓK*



HÁRNÁSI ILDIKÓ a Baalbek Stúdió szakmai vezetője,
SZÁZI DANIELLA és ANGYALNÉ TÓTH KATALIN oktatók

„Köszönhetően a márkáink dinamikus hazai növekedésének,

a Long-Time-Liner/Reviderm idén is megjelenik a Beauty Forum

kiállításon , hogy bemutassa az aktuális újdonságait a szakmának. Mindkét

innovatív cég folyamatosan jelentkezik újdonságokkal , mind az orvos-

kozmetológia, mind a sminktetoválás terén . Fontosnak tartjuk, hogy ne csak

a központunkban , hanem a Beauty Forum  kiállításon is találkozzunk

eddigi és jövőbeli partnereinkkel . Szeretettel várunk minden érdeklődőt

a standunkon!”

„A Beauty Forum kiállítás megszületése óta minden évben részt

veszünk a kiállításokon . Fontosnak érezzük, hogy itt is

találkozhatunk azokkal a partnereinkkel és érdeklődőkkel , akik

előnyben részesítik a személyes találkozásokat a virtuális

kapcsolattartással szemben . Az idelátogatók standunkon most is

számos gyakorlati bemutatót láthatnak az Oscar-díjas Isabelle

Lancray és Dr. Rimpler kozmetikumainkkal , illetve sminktetoválás és szempilla formázás

témában .”

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.

KELEMEN BRIGITTA
a Long-Time-Liner és a Reviderm Magyarország kizárólagos forgalmazója

* A folyamatosan bővülő listát kövesse
nyomon a www.beauty-forum.hu honlap
„27. Beauty Forum kiállítás”
menüpontja alatt!
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A HÓNAP SZALONJA: HIGH CARE® CENTER – MISKOLC    

Üzlet, kozmetika, család
HUSZONHAT ÉV NAGY IDŐ, HÁT MÉG EGY KOZMETIKA ÉLETÉBEN – Miskolcon, a Futó utcában

1000 m2-en működik a High Care Center – Fitness’M Wellness Club, Magyarország első kozmetikai
franchise üzlete, amely ma is mintaként szolgál.

A csapat: Viki, Ibolya, Kata, Nóri Az új Iono Jet plazmakezelés nagy siker
a vendégek körében

a hónap
szalonja

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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inden a testkezelésről
szólt az első években. Ez
volt a nagy „bumm” kor-
szaka, amikor mindenki
cellulitkezelést akart. Az

akkori vendégek ma is törzsvendé-
geink, csak a koruk és az igényük
változott, hiszen ma már fontos szá-
mukra, és rendszeresen igénybe is
veszik az antiaging-kezeléseket, a
testkezeléseknél pedig a döntő
szempont számukra a prevenció és
az egészségük megőrzése. 

26 év titka 
Az üzlet erőssége a szakmaiság és
azok a kozmetikusok, akik 13–23
éve dolgoznak a szalonban. Ez egy
olyan törzsgárda, amelyre minden
üzlettulajdonos vágyik. Másik erős-
ségünk maga a franchise, valamint
a német cég, mely egy pillanatnyi pi-
henőt sem ad számunkra. A folya-
matos innovációk, képzések, tanfo-
lyamok, nemzetközi és hazai betaní-
tások mind a mai napig rendszere-
sek. Itt bizony topon kell lenni!

Ügyfélközpontúság,
minőség, megbízhatóság
A másik nagyon fontos érték a
törzsvendégek magas száma, akik

26 éve megtisztelnek minket a bizal-
mukkal. A velük való törődés és fo-
lyamatos odafigyelés mindig is a leg-
fontosabb volt számunkra. Rendsze-
res vendégtalálkozókat, nyílt napo-
kat tartunk, amely az éves marke-
tingtervünk gerincét adja. Az idén
sincs ez másként. A tavaszi nyílt nap
2018-ban nagy jelentőségű, hiszen
két világújdonságot mutatunk be:
egy új kezelést, a fény- és oxigéni-
on-terápia kombinációját, valamint
a legújabb termékcsaládunkat, az
Urban Care-t.
Nagy öröm azt látni, hogy a kollégák
hatalmas gyermeki lelkesedéssel fo-
gadják most is az újdonságokat, és
ezt a lelkesedést átadják a vendége-
iknek is. 

Holisztikus szemlélet
és szakértelem
Munkánk védjegye a holisztikus
szemlélet, amit innovatív kezelési
módszereink és szakértő kollégáink
garantálnak az arc- és testkezelé-
sek területén, az egészségért és
szépségért. Különleges gondosko-
dás High Care® módra – ezt kínáljuk
minden hozzánk látogató vendé-
günknek. 



M ADATOK

KAPCSOLAT

A szalon megnyitása:
Lavotha Péterné
és Lavotha Péter

1992-ben nyitotta meg
miskolci üzletét.

Helyiségek:
Az arc- és

testkozmetikai szalon
kb. 130 m2-en működik.

A miskolci üzlet a High
Care® a teljes termék- és 

készülékpalettájával
rendelkezik:

• KISS program
állapotfelméréshez

• Body Wrapping
aromaterápiás
testtekercselés

• SPM Vákuummasszázs 
• SPM Popo-tuning
• SPM Mellkezelés

• Slide Styler
hullámmasszázs

• Vacustyler
nyirokmasszázs, negatív

nyomásterápia
• Sono Styler Ultrahang
• Mezo Care tű nélküli

mezoterápia
• Dermabrázió

• Bodystar
elektromos lipolízis
• Beauty Full Lips

hidegfényű ajakfeltöltés
• Dermio Led Top Head

fény- és oxigénion-terápia
• Detox Body Styler

a „savgyilkos” dermionológia 
• Iono Jet plazmakezelés

A törzsvendégek aránya:
kb. 80–85%

A vendégek életkora:
35–65 év közöttiek

Havi vendégszám:
kb. 150–200 fő

High Care
Cosmetics Kft.
3508 Miskolc,

Futó u. 70.
Telefon:

+36 46 555 215

E-mail: :
franchise@high-care.hu,

info@high-care.hu

Honlap: 
http://highcaremiskoc.hu

A széles termékpaletta több mint
100-féle termék

A legújabb kezelés: Dermio Led Top
Head-fény- és oxigénion-terápia
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AZT CSINÁLOM, 
amit szeretek

Hogyan kerültél a szépségipar berkei-
be?
Még 1992 februárjában kerültem
a szépségipari „áramlásba”. A né-
metországi Cosmomed cég akkor
nyitott Magyarországon képvisele-
tet, amelynek az ügyvezetője egy
horvát hölgy volt. Ő keresett maga
mellé egy helyettest, tolmácsot, ügy-
intézőt, mindenest, vagy ahogyan
szoktam mondani „titkárt, illetve tit-
kárnőt”. Mivel jól beszéltem a nyel-
vet és talán meglátta bennem a te-
hetséget, alkalmazott. De az is igaz,
hogy a volt feleségem kozmetikus-
ként dolgozott, és így volt némi rálá-
tásom, tudásom a kozmetikával,
kozmetikai iparral kapcsolatban. A
munka tetszett, főleg a kereskedel-
mi és marketing része. Tetszett,
hogy a nulláról indulva tudtam
részt venni egy cég elindításában.
Ott tanultam meg, hogyan kell egy
céget működtetni. Még abban az év-
ben, 1992 októberében megalapítot-
tuk a ma is működő Apollos Bt.-t.
Ebben az évben kezdtük el a volt fe-
leségemmel a Szlovén Kozmetika
Afrodita termékek magyarországi
forgalmazását. Volt már tapasztala-
tunk, piaci ismeretünk, így nagy lel-
kesedéssel vetettük bele magunkat a
munkába. Alaposan meg is szenved-

tünk a sikerekért, egy ismeretlen
márkát próbáltunk bevezetni. Igazá-
ból 2000 után kezdtünk ismertekké
válni szakmai berkekben. Azóta pe-
dig eljutottunk oda, ahol ma is tar-
tunk, hogy a szakma ismeri a nevün-
ket. Nem mi lettünk és vagyunk a
legnagyobb magyarországi profesz-
szionális kozmetikai cég, de pont ez
az, ami arra sarkall, hogy folyamato-
san tanuljak, dolgozzak, figyeljek,
igyekezzek és a tisztesség határain

belül maradva, küzdjek meg a ver-
senytársaimmal az ügyfelek kegyei-
ért. Én abban hiszek, hogy a tisztes-
séges munka, az ügyfelekhez,
munkatársakhoz és alapvetően az
emberekhez való hozzáállás előbb-
utóbb megtérül.

Férfiként hogyan sikerült beilleszkedned
ebbe az alapvetően nőies szakmába?
Eredetileg egy fiús szakmát tanul-
tam: elektrotechnikát. Aztán rájöt-

„BÁR NÉHA FÁRASZTÓ, NÉHA NEHÉZ, NÉHA SOK, DE SZERETEM” – hangsúlyozza Varga Attila,
az Apollos Bt., azaz az Afrodita márka ügyvezetője, aki most megosztja olvasóinkkal eddigi

szakmai életútját az örömeivel és a nehézségeivel egyetemben. 

Születésnap családi körben:  Varga Attila mellett a párja, Adrienn,
a szülei és a fiai, Edvárd és Norbert
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tem, hogy a kereskedelem jobban
érdekel. A kozmetikai piac pedig
még inkább. Úgy kezeltem ezt a
helyzetet, hogy nem én vagyok az el-
ső, de nem is az utolsó férfi ebben a
szakmában. Valamiért a sors nekem
ezt adta, amit a mai napig örömmel
végzek. Soha nem éreztem magam
kellemetlenül benne. Bár egyszer
volt egy nagyon furcsa esetem. Még
a Cosmomed gépeket forgalmaztuk,
amikor az egyik potenciális ügyfe-
lünk szerette volna saját magán le-
tesztelni az izomstimulációs fo-
gyasztógép hatékonyságát. Mond-
tam, hogy nincs akadálya, de a be-
mutató/oktató kozmetikusunk ép-
pen külföldön van egy hétig. Semmi
gond – mondta. Eddig is maga mu-
tatta be nekem a gép elvi működé-
sét, így gondolom a gyakorlatban is
be tudja mutatni. Elkezdtem össze-
rakni a gépet. Majd amikor a kezelő-
ágy felé fordultam, a hölgy már
anyaszült meztelenül feküdt az
ágyon, és csak annyit mondott: csi-
nálhatja! Ahogy mondani szokták:
se köpni, se nyelni nem tudtam.

Mennyiben változott meg a hazai
szépségipar, amióta benne dolgozol?
Szerintem 20-25 évvel ezelőtt sem
volt könnyű meg- és fennmaradni,
de én mégis a 90-es éveket tekintem
a hőskornak. Akkoriban talán egy-
szerűbb volt minden, és elégedet-
tebb volt mindenki, pl. egy liposzó-
más terméket évekig lehetett meg-
elégedettséggel forgalmazni, míg
ma szinte havonta várnak tőlünk új
termékeket, kezeléseket – 2-3 éves
termék ma már elavultnak számít.
Emiatt sokszor nem irigylem a fej-
lesztő laborosokat. Ez a mai fo-
gyasztói társadalom vívmánya,
amit nem tartok jónak, de elfoga-
dom, hogy most így van. Aztán itt
vannak a különböző trendek, amiket

egy-egy cég elindít, majd megjelen-
nek az „önjelölt” szakértők (én neve-
zem így őket), akik aztán blogokban,
videókban megmondják a „tutit”
egy-egy termékről, kezelésről, ható-
anyagról, összetevőről. Lehet, hogy
sokan meg fognak kövezni, de úgy
hiszem, hogy a „natúr” kontra „nem
natúr” kérdés is egy ilyen felfújt lufi,
és sokszor szélsőséges gondolkodást
és megnyilvánulást szül, megalapo-
zott tények nélkül. Mert szerintem
minden gyártó arra törekszik, hogy a
lehető legjobb, leghatékonyabb ter-
méket állítsa elő a szigorú szabályo-
zásoknak megfelelően, tiltott alap-
anyagokat nem alkalmazva. Ha pl.
egy kézkrém tartalmaz valamennyi
szilikont, attól az még bőven lehet jó
és hatásos, káros mellékhatások nél-
kül. Attól, hogy kimondják valami-
ről, hogy pl. napi 1 litert fogyasztva
káros lehet, 100 ml-t még lehet belő-
le fogyasztani. Ha majd a tudomány
pillanatnyi állapota kimutatja, hogy
már a 100 ml is veszélyes, akkor be

fogják tiltani, de addig szerintem fe-
lesleges rémisztgetni.

Véleményed szerint ma mit kell nyúj-
tania egy ideális szépségszalonnak,
kozmetikusnak?
A trendek jönnek, mennek. Ahogyan
a kozmetikusok elvárják tőlünk a fo-
lyamatos megújulást, úgy nekik is
követniük kell azt. A kozmetika in-
tim dolog. Ezt az intim szférát kell,
hogy megteremtsék a vendégek ré-
szére. Úgy érzem, hogy itt még sok a
hiányosság és lemaradás. Adott pl.
egy 50 m² üzlet: 35–40 m² a fodrászat
és max. 10 m² a kozmetika, függöny-
nyel, paravánnal leválasztva. Szű-
kös, zajos, sokszor fény nélküli.
Hogy tud ott a vendég pihenni, ki-
kapcsolódni, feltöltődni? Ma a ke-
zelések hatékonysága mellett ez az
egyik legfontosabb dolog, amit biz-
tosítani kell számukra. És persze a
tisztaság. Amire sokan nem gondol-
nak, hogy a mosdó állapota mindent
elmond egy szalonról és a kozmeti-
kusról is.

Milyen kozmetikai szerek találhatóak
a fürdőszobádban? Van-e kedvenc
kozmetikai kezelésed?
Tusfürdő, folyékony szappan, szé-
rum borotválkozás utánra és mosta-
nában már egy-egy anti-aging jelle-
gű krém is... És persze a párom dol-
gai, amelyek minimum háromszor
annyit tesznek ki, mint az enyémek.
Természetesen ezek 80%-a Afrodita.
A maradék 20% az, amit „teszte-
lünk”.

A fiaid követni fognak a pályán?
Ez még a jövő titka. Jelenleg mind a
kettő a saját útját járja. Norbert (29
éves) a saját vállalkozását viszi, és
az informatika világában tevékeny-
kedik. Edvárd (22 éves) pedig a
pénzügyi és befektetési szektorban

VARGA ATTILA
Csillagjegye: Mérleg

Kedvenc étele: Szegedi halászlé

Kedvenc könyve: Jose Rodrigues
dos Santos: Isteni Formula

Kedvenc zenéje:  ZZ Top, AC-DC,
GUNS N' ROSES

Kedvenc filmje: Sci-Fi filmek, amelyek
valósághűnek tűnnek, pl. Ridley Scott -
Mars mentőexpedíció
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bontogatja a szárnyait. Remélem,
ha eljön az idő, akkor valamelyikük
(vagy mindketten) át fogja venni a
stafétabotot – mert hát jó érzés len-
ne rájuk hagyni valami értéket.

Mivel töltöd a szabadidődet, sport,
hobbi?
Igyekszem egészségesen és fitten
tartani magam. Hetente 3-4 test-
mozgásom/edzésem van. Torna, fo-
ci, kondi … ütemezésben. Azonkívül
szeretek utazni, túrázni. Imádom a
történelmi látványosságokat.

Mire vagy büszke különösebben?
Többek között arra, hogy amikor a
Vajdaságból, a háború elől ’91. de-
cember 8-án, 24 évesen Budapestre
költöztünk a családommal, majd-
nem egy hónapig az utcán éltem és
munkát kerestem (a feleségem és a
fiam még haza tudott menni, de én
már nem). Nem volt pénzünk és tar-
talékunk sem. De akkor is biztos vol-
tam benne, hogy meg fogom/fogjuk
csinálni! Egy évig nagyon keserves
volt az élet, de soha nem adtuk fel.
Volt, hogy csak 50 Ft volt a pénztár-
cánkban, de az optimizmusunk az
mindig megmaradt. Bár néhány éve
elváltunk, mégis büszke vagyok

arra, hogy amit elértünk azt a volt
feleségemmel ketten, kétkezi mun-
kával értük el. Arra is büszke va-
gyok, hogy kereken 50 évesen, a
mostani párommal, Adriennel, kö-
zösen építjük a jövőnket és még ko-
moly terveink vannak! És természe-
tesen a kollégáimra is, akik évek óta,
jóban és rosszban, kitartanak mel-
lettem és a cég mellett.

Kedvenc zenéd, könyved, filmed? 
A könyvet emelném ki. José Rodrigu-
es dos Santos, portugál írótól az „Is-
teni Formula”. A regény egy kitalált
cselekmény köré épül, de kizárólag
tudományosan alátámasztott ténye-
ken alapul. Azt kutatja, hogy vajon
Isten létezik vagy sem, és ha igen,
akkor milyen formában.

Hogyan jellemeznéd önmagad?
Tipikus mérleg vagyok. Egy-egy dol-
gon sokat tudok „mérlegelni”, de ha
valamit eldöntöttem, akkor azt, ha
törik, ha szakad, igyekszem végigcsi-
nálni. Nehezen viselem az igazság-
talanságot és inkorrekt viselkedést.
Édesapámtól tanultam, aki mindig
azt mondta, hogy: „fiam, ha valami-
be belekezdesz, akkor azt csináld is
végig, mert félúton nincs kiszállás!

Ha elvállalsz valamit, akkor is csi-
náld végig, ha végül te jössz ki belőle
rosszabbul. Pénzed talán kevesebb
lesz, de a becsületed megmarad!”

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Egy aranyhalat – további 3 kívánsá-
gért. Komolyra fordítva, az igazság
az, hogy nagy dolgokat mindig lehet-
ne kérni, de ahol most tartok, azt is
bőven tudom értékelni. Amire meg
szükségem lesz, azt majd megte-
remtem magamnak. De ha mégis
kérni kell valamit, akkor az legyen az
egészség ahhoz, hogy meg tudjam
valósítani azokat a dolgokat, amiket
elterveztem.

Üzleti, szakmai filozófiád? Mit jelent a
hivatásod?
Azt csinálom, amit szeretek. Néha
fárasztó, néha nehéz, néha sok, de
szeretem. 
Nem vagyok egy „multi” beállítottsá-
gú ember, ezért a céget sem úgy ve-
zetem. Ennélfogva olyan embereket
igyekszem magam köré találni, akik
hasonló módon gondolkodnak, mint
én. Sokszor családias, baráti a han-
gulat a cégen belül (ez nem mindig
vezet jóra). Bár minél többen let-
tünk, annál nehezebb volt ezt meg-
tartani. Azt várom el, hogy mindenki
tegye a dolgát úgy, ahogyan az meg
van beszélve. 

Mi az a három dolog, ami a legfonto-
sabb az életedben?
Család, munka, egészség. Úgy hi-
szem, hogy akinél ez a három dolog
rendben van, annak tökéletes élete
van. Arra törekszem, hogy ez a há-
rom pont egyensúlyban legyen. Va-
lamelyik mindig elmozdul az egyen-
súlyi helyzetből – akár jó, akár rossz
irányba –, de a célom az, hogy vissza-
tegyem a helyére.

Milyen újdonsággal készültök az őszi
Beauty szakkiállításra?
Tervben van, hogy új termékekkel is
megjelenünk, de az, hogy mivel, azt
most még nem árulom el... 

mg 

Az Afrodita Cosmetics szemináriumi csapata és vendégünk,  Báthory Kati
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LEMONDÁSOK
KEZELÉSE

AZ ÖRÖK ELÉRHETŐSÉG KORÁT ÉLJÜK – A magas színvonalú munkavégzéshez elengedhetetlen
a precíz időbeosztás. Egyetértesz, ugye? Vannak szakemberek, akiknek hónapokra előre tele van írva

a naptára és vannak, akiknél máshogy alakul. Egy azonban közös bennük: a lemondásnak senki
sem örül, főleg nem a váratlan lemondásnak. 
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ióta az okostelefonok
megjelentek, az állandóan
alakuló programok, csúsz-
tatott vagy halasztott talál-

kozók, az örök elérhetőség korát él-
jük. Amennyi előnye van, annyi hát-
ránya is. Vendégeink főnökei bár-
mikor elérhetik őket, a mun-
kanapok hosszabbra nyúlnak, az
emberi kapcsolatok random szer-
veződnek, így a jó előre beírt keze-
lések is ennek megfelelően mozog-
nak.
Ennek mozgása és mozgatása egy-
formán udvarias kezeléssel a szak-
ember feladata. Mindenkinek más a
tűrőképessége, illetve az időbeosztá-
sa, de érdemes előre meghatározni,
hogy mi az, ami belefér, és mi az,
ami már nem. 
Saját tapasztalatom, hogy a gyak-
ran variáló, lemondó, csúsztatgató
vendégek rögtön precízzé és rend-
szeressé váltak, ahogy felszámol-
tam nekik a többszöri lemondás
után járó 50%-os többletdíjat. Per-
sze volt olyan is, akit ez elriasztott,
de mindösszesen egy, egy hosszabb
idő alatt. Emellett egyetlen olyan
vendéggel találkoztam, akinek azt
kellett mondanom, hogy soha többé
nem vállalom el. 

Hogyan kerüld el
a lemondást?
Remek segítség a szalonetikett és a
házirend, melyről korábban már ír-
tunk e lap hasábjain. Ez olyan közös
hivatkozási alap, amelynek betartá-
sa kötelező minden szalonban dol-
gozó és minden szalonba látogató
vendég részére. Ha a házirendben
rögzítetted, hogy
 kitől (csak a vendégtől vagy a lá-
nyától is) fogadsz el lemondást? (és
hogyan kezeled, ha éppen ők értet-
ték félre egymást?),
 mikor/legkésőbb meddig (pl. ke-
zelés előtt 24 órával),
 milyen kommunikációs csator-
nán (pl. messengerben vagy email-
ben nem, csak telefonon vagy csak
az online bejelentkezési rendszer-

ben?) mondhatja le az előre foglalt
szolgáltatást, akkor már jó alapok-
ról indulsz. Ez kell ugyanis ahhoz,
hogy komolyan vehessétek egymást.
Igyekezz egy adott vendéggel rend-
szeres napot és idősávot kialakíta-
ni. Bizonyított tény, hogy a rutinsze-
rűen végzett dolgokat (pl. minden
hónap első péntek délutánján járok
kozmetikushoz) az agyunk könnyeb-
ben rögzíti, és „figyelmeztet rá”, ha
elfelejtettük. 
Udvariasan hívd fel a vendég figyel-
mét arra, hogy naptárába vagy tele-
fonjába írja be a megbeszélt alkal-
mat.

Mi a teendő, ha
már megtörtént?
1. kategória: Ha a vendég már le-
mondta az adott alkalmat, minden-
képpen kérdezd meg tőle, hogy mi-
korra írhatod át. Ilyenkor már a ma-
gad beosztásához is szigorúbban al-
kalmazkodj, ne csak az övéhez. Ha
nem kér új időpontot, kérdezd meg,
megtudhatod-e, miért nem. Lehet,
hogy nem volt elégedett vagy elköl-
tözik stb. vond le a tanulságot, ha
van és szükséges. 
2. kategória: Ha többszöri alkalom-
mal mondja le a vendég, akkor az ál-
talad meghatározott belső szabály-
zatra, házirendre hívd fel a figyel-
mét, és jelezd, hogy a következő al-
kalommal ez milyen szankciókkal
jár.

3. kategória: Amennyiben ezt is
megszegi, úgy érdemes fontolóra
venned azt, hogy nem vállalod el
többet. Azalatt, míg feleslegesen ve-
le foglalkozol, akár új vendéget is ta-
lálhatsz a helyére. 
4. kategória: Ha a vendég elfelejti le-
mondani a kezelést, de később eszé-
be jut és jelzi, az 1. kategóriába soro-
lom. Amennyiben eszébe sem jut je-
lezni és ezért elnézést sem kér, úgy a
3-as verzió lép életbe. Nagyjából így
osztályozom a helyzetet, és ennek
megfelelően kommunikálok velük. 

Hogyan kommunikálj?
Fontos, hogy a vendég értse, az idő-
pont-módosításnak súlya van, de
fenyegetned semmiképpen sem sza-
bad. A tényekre fókuszáló, tárgyila-
gos, udvarias hangnem az, amellyel
leghamarabb célba érhetsz. 

Én a következőképpen szoktam el-
járni:
„Kedves XY, köszönöm, hogy időben
jelezted/kérlek, jelezd máskor egy
kicsit előbb!
Tudnod kell, hogy a szalonunk sza-
bályzata értelmében a lemondás ilyen
meg olyan következménnyel jár. 
Azért, hogy a jövőben is mindket-
tőnk számára a legoptimálisabb idő-
pontot/kezelést választhassuk, kér-
lek legközelebb ezt meg ezt tedd!
Előre is nagyon köszönöm, várlak
szeretettel!”

Ez a te üzleted, a megélhetésed, így
vedd komolyan. Minden egyes le-
mondás anyagi kiesés. A többszöri
kiesés pedig a havi bevételed lénye-
ges romlását eredményezheti. Állj ki
magadért, mert senki sem teheti ezt
meg helyetted. A jó szakember nem-
csak jó kezeléseket végez, de az
idejét is megfelelően menedzseli.

M
TIPP

Érdemes utánanézned az online
foglalórendszereknek, amelyek előre

automatikus üzenetet küldenek
a vendégnek a kezelés előtt 24 órával, és

így időben emlékeztetik őt arra, hogy most
mondhatja le utoljára többletköltség

nélkül az időpontját. Ezt manuálisan is
megteheted azon vendégek esetében,

akikről tudod, hogy hektikusabbak.

KOVÁCSNÉ GRABARICS DITTA
Kozmetikus-sminkes,
marketing szakember.
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Fodrászként kezdted a szépségszak-
mabeli pályafutásod, hogyan, mikor,
miért lettél kozmetikus? Mi „térített
el”?
Máriabesnyőre jártam gimnázium-
ba, a Premontreiekhez. Természetes,
szőke hajam volt, erre figyelt fel a
környékbeli fodrászat tulajdonosa,
és elhívott modellnek bemutatókra.
Így kerültem be a szépségszakma vi-
lágába, ami azonnal megtetszett.
Érettségi után két évet jártam női-
férfi fodrász szakmát tanulni a gö-
döllői szakmunkásképző intézetbe.
Azok a gyakorlati évek a mai napig
meghatározzák a szakmához és a
vendégekhez fűződő viszonyomat.
A tanuló nemcsak a mesterének, ha-
nem az egész üzletnek dolgozott: a
vendégek előkészítése, takarítás,
rendrakás, végtelen feladatsor az
egész műszak alatt. A szakmai alá-
zatot itt lehetett igazán megtanulni.
Bár szerettem a fodrászatot, de úgy
láttam, hogy a kozmetikus munká-
ja érdekesebb és személyesebb. Ti-
tokzatos hely, tele különös illattal és
kencékkel. Mire átvettem a szak-
munkás-bizonyítványom, már tud-
tam, hogy az lesz az én világom.
Amint a gyerekek nagyobbak lettek,
kitanultam a kozmetikát.
A fodrászat és a kozmetika mellett
kézápoló és körömépítő is lettél. Ennyi
mindent kell tudnia ma egy kozmeti-
kusnak?

Tudással lehet igazán kiemelkedni
a szakmából. Fodrászként ekkor
már nem dolgoztam, de a vendégek
sokszor örültek, ha egy kezelés után
– fodrász hiányában – beszárítottam
a hajukat. Közben már saját üzletem
is lett, ahova a megfelelő szakem-

bert megtalálni nagyon nehéz volt.
Hol volt fodrász vagy körmös, hol
nem. Így hát gondoltam egyet, és ki-
tanultam a kézápolást is. Illett a koz-
metikához, a vendégek örültek. Ezt
most is csinálom.
Igyekeztem, igyekszem minden
újat megtanulni, a mai napig célom
a tudásom fejlesztése. Persze van,
ami tévútnak bizonyult. Elsők kö-
zött tanultam ki a szempillaépítést,
de hamar rájöttem, nincs türelmem
hozzá. Amit hibának tartok, hogy a
sminktetoválást nem kezdtem el
hamarabb. Valamiért mindig féltem
belevágni, tartós esztétikai elválto-
zást okozni egy emberen nagy fele-
lősség.
Elvégeztem a Nyugat-Magyarorszá-
gi Egyetem Gyakorlati oktató két-
éves képzését és Mestervizsgát is
tettem. Rendszeres látogatója va-
gyok a külföldi szakkiállításoknak. 

Régi „vita” a kozmetikusok körében,
hogy melyik a fontosabb, a gép vagy a
kéz – te hol állsz ezen a téren? 
Úgy gondolom, a kozmetikus szak-
ma egy kézműves mesterség, nincs
túlgépesítve az üzletem, a legnép-
szerűbb a vendégek körében min-
dig az, amit a kezemmel végzek.
Rengeteg a beteg arcú tinédzserem,
valahogy ez lett a szakterületem,
szép eredményeket érek el a kezelé-
sekkel. Nem tartom jónak, hogy

A HÓNAP KOZMETIKUSA: LAKOS 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 „Én a munkában

pihenem ki magam”

LAKOS ANDREA
Kozmetikusmester, sminktetováló,
gyakorlati oktató, női-férfi fodrász,
kézápoló. www.lakosandi.hu

Csillagjegye:
Bak (skorpió aszcendens)
Kedvenc filme: Az óceánjáró
zongorista legendája
Kedvenc könyve: A Viskó
Kedvenc zenéje: 
John Barry, Rod Stewart
Kedvenc sport: Boksz (Klicskó)
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egyes szakemberek azt hiszik, több
milliós gépekkel könnyebb vendég-
kört kiépíteni. A vendégek a szaktu-
dást, az odafigyelést keresik. Ezt
semmilyen elektromos géppel nem
lehet pótolni. Aki komolyabb be-
avatkozásra vágyik, úgyis orvoshoz
fordul. Óriási vendégköröm van, töb-
ben 15 éve járnak hozzám.

Gyakorlati oktatóként hogy látod a
szakma jövőjét?
A mai fiatalok tele vannak önbiza-
lommal, feszegetik a lehetőségek és
sajnos sok esetben a törvényi előírá-
sok korlátait is. Szomorúan tapasz-
talom a közösségi oldalakon az egy-
más iránti tisztelet hiányát is. Né-
mely szakembert eltávolodni látok
az eredeti feladattól, a bőr ápolása és
szépítése háttérbe szorul az élet-
mód-tanácsadás mellett. Nem va-
gyunk orvosok, nem feladatunk a
kórképek analizálása, kivizsgálása.
Komoly gondnak látom a szakmai

ellenőrzés teljes hiányát. Általáno-
san elmondható, nagy a zűrzavar a
szakmában, nem jó irányba megy a
változás.
Véleményem szerint szükség lenne
egy szakmai minősítő rendszerre,
ami irányt ad a vendégeknek, és
motiválja a szakembereket a kép-
zéseken való részvételre.

Mit jelent a hivatásod?
Az én lelkesedésem töretlen és a tu-
dásvágyam csillapíthatatlan. Jövőre
leszek 50 éves, de még mindig járok
oktatásokra. A bőrrel kapcsolatban
szinte minden továbbképzésen ott
vagyok, és a sminktetoválásban is
van még tanulnivalóm. Sok értékes
embert ismertem meg ebben az ága-
zatban is, számomra példaértékű,
ha valaki nagy tudása ellenére sze-
rény tud maradni és biztatólag hatni
a kezdőkre. Otthon mindig azt mon-
dom viccesen, hogy én a munkában
pihenem ki magam, de komolyan

gondolom. Gyönyörű szakma ez,
sokféle iránnyal, emberekkel foglal-
kozunk, munkánk által javul a bőr-
minőségük, az esztétikai megjelené-
sük, a kedvük, a magabiztosságuk, a
munkahelyi és családi teljesítmé-
nyük, a párkapcsolatuk.

Kire vagy mire vagy büszke különö-
sebben?
A családom mindenben támogat.
A férjem elkísér a külföldi szakmai
utakra, segíti az előmenetelemet.
Mindkét fiam kiváló eredménnyel
végezte az összes iskoláját. Nyelve-
ket beszélnek, szorgalmasok, küzde-
nek a céljaikért. Rájuk vagyok a leg-
büszkébb életemben, remélem, bol-
dog emberek lesznek, és szeretik
majd a munkájukat!

Mivel töltöd a szabadidőd?
Szabadidőmben szinte mindig olva-
sok. Szeretek egyedül lenni, kerülöm
a zajos, nyüzsgő helyeket. Nincs
nagy baráti társaságom. Elég meg-
osztó személyiségnek látom ma-
gam, határozott fellépésem és egye-
nes, szókimondó stílusom riasztó le-
het sokak számára. Nagyon reálisan
gondolkodom és mindig előre. Nem
szeretek sokat beszélni, inkább a lé-
nyegre törekszem. Nagyon jó ember-
ismerő vagyok. Az első percben ér-
zem, milyen a másik, és még sosem
tévedtem.

Mi a legfontosabb az életedben?
Legfontosabb dolognak az életben
az időt tartom. Ebből adódóan na-
gyon figyelek arra, hogy hasznosan
és tartalmasan töltsem el. Hisz nem
az időnk csekély, hanem sokat el-
vesztegetünk belőle. Rajtunk múlik
kire vagy mire szánjuk.

Hogyan jellemeznéd magad?
Szerencsésnek érzem magam, hogy
gyönyörű családom van, a munkám
a kikapcsolódásom, minden vendé-
gemet szeretem és örömmel foga-
dom, hisz tényleg igaz a mondás:
mindenkinek olyan vendégköre
lesz, mint ő maga.                           mg
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Aki kérdez:

TAKÁCS BERNADETT,
terapeuta, coach, stylist

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:

SZABÓ ÁGNES,
integrált kifejezés- és táncterapeuta

VISSZATÉRÉS
ÖNMAGUNKHOZ

A KÉRDÉS: 
A testünk a barátunk vagy az ellenségünk?
Milyen a kapcsolatunk vele, ismerjük-e a jeleit, hogyan hat ránk a változása?

Az alábbi példa jól szemlélteti, hogy
milyen kevés is elég ahhoz, hogy egy
ember önérzete megsérüljön.

Kata* (46 éves) belép a táncterembe
és leül mellém a földre az odakészí-
tett színes párnákra.  Halkan, alig
érthetően elkezd beszélni, miköz-
ben görcsösen gyűrögeti az elnyűtt
kistáskáját. A szavai darabosan koc-
cannak, nyers harag, kétségbeesés
és valami kemény dac színeibe cso-
magolva.
– „Az én testem nem tud örülni! Olyan
vagyok, mint egy kiszáradt múmia.”
Csendben figyelem és fogadom ki-
bomló félénk vallomását. 
- „Izgő-mozgó kislány voltam, hangos és
vidám. Szerettem vadulni a fiúkkal, éne-
kelni és rohangálni. Bátor voltam, sza-

bad és bizakodó.  Emlékszem, virágmin-
tás pörgős szoknyát és pántos trikót vi-
seltem az iskolában azon a napon, ami-
kor elromlott bennem valami….”
Akadozva meséli a történetét, az
egész teste feszes, a szája alig mo-
zog, szemei résnyire szűkültek.
Küzd, de mesél.
Sokan voltak az iskola folyosóján,
amikor a legmenőbb felsős lányok
körbeállták a kilencéves Katát, és el-
kezdődött a cikizés. Kórusban üvöl-
töttek és röhögtek, hogy nézd a pipa-
szár lábát, milyen szőrös, és ezt mu-
togatja a kis majom! Undorító!
A fél iskola összefutott, ott tolongtak
összezsúfolódva körülöttük. Kata
nem tudott megszólalni a rémület-
től és a szégyentől. Szőrös és undorí-
tó! Lépnie kellett volna, elfutni vagy

ütni, de nem ment. Megdermedve
állt, majd táskájából lassan előhúzta
és felvette a kabátját. A sárga lenvá-
szon nyári kabát végre eltakarta. So-
ha többé nem volt képes szoknyát és
rövid ujjú felsőt felvenni. Ő lett a
megközelíthetetlen furcsa lány, aki
hallgatag és szinte láthatatlan.

A saját test idegenné válása
Egy trauma, szeretethiány, a megfe-
lelés vágya oda vezethet, hogy hirte-
len vagy fokozatosan eltávolodunk
belső, valós önképünktől. A saját test
elutasítása elhanyagoláshoz, rejtőz-
ködéshez vagy akár túlzott sanyar-
gatáshoz, hajszolásához – kímélet-
len diéta, mértéktelen edzés – vezet-
het, amikor a nő célja az, hogy szebb
legyen mindenáron.
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A saját test idegenné válhat, egy esz-
köz lesz csupán, amit más emberek
látnak, szagolnak, érintenek és meg-
ítélnek. 

-„Úgy érzem magam, mintha egy enge-
detlen burokban élnék bezárva, kiszol-
gáltatva az emberek tekintetének. A tes-
tem csak szenvedést, bánatot és meg-
aláztatást adott nekem, amióta a gyere-
keim megszülettek” – meséli Zsanett
(32 év) a „Női önbizalom” csoport el-
ső találkozóján. 

Szépségcsata önmagunkkal
Egy nő kapcsolatát a testével sok té-
nyező befolyásolhatja. A kisgyerek-
korban kapott útravaló tanult hie-
delmekből, szokásokból és szabá-
lyokból áll. A batyuba egyre több
„történet” kerül, melyek összhatá-
sukban módosítják vagy rögzítik az
önmagáról kialakított képet és a tes-
téhez való viszonyulásának a minő-
ségét.
Ha a negatív (ön)kritika kerül túl-
súlyba, elindulhat egy olyan folya-
mat, amit Zsanett „szépségcsatá-
nak” nevezett. 

- „Elkezdtem harcolni, hogy olyanná vál-
jak, amilyen szívem szerint nem is aka-
rok lenni. Az lenne nekem megnyugtató,
ha elég bátor lennék, hogy elfogadjam
magamat olyannak, amilyen most va-
gyok. Arra vágyom, hogy félelem nélkül,
szeretettel nézhessek a testemre.”

A sérült belső testkép rombolja az
önbecsülést és megtöri a magabiz-
tosságot. 
Aki nem tud bízni önnönmagában,
hogyan fogja hitelesen képviselni
magát emberi kapcsolataiban?! Aki
nem képes elfogadni, tisztelni és
szeretni a testét, az megfosztja ma-
gát az önfeledt öröm szabadságának
élményétől. 

Valós önérzékelés, 
helyes önértékelés
A saját testtel való kapcsolat önis-
mereti munkával sokszor elég haté-
konyan alakítható. Lépésről lépésre
feltérképezhetők és dekódolhatók a
test jelei, vágyai, igényei. A szaba-
dabb önkifejezés bátorításával foko-
zatosan finomodhat az (ön)érzéke-
lés – és erősödik az önértékelés. Ha

mozgósítjuk a kreativitást, az alko-
tásokban (pl. tánc, festés, szobrá-
szat, vers, mese, színdarab) titkos
történetek tárulhatnak fel, sérülé-
sekkel, elakadásokkal. Lassan felfe-
dezhető, hogy test és az ÉN állapotai
között állandó és aktív a kölcsönha-
tás.
Aki képes együtt érezni és szeretet-
teljesen kommunikálni a testével, az
nagyobb eséllyel átélheti, hogy má-
sok is elfogadják őt.
Tehetünk azért, hogy egységben,
egészségesen éljük meg magunkat!

Kata összekucorodva ül, már nem
beszél, emlékeiben barangol. Látja
újra a sok évvel korábbi önmagát az
iskolafolyosón, a megalázott kis-
lányt, akit senki sem védett meg. El-
temetett érzései hirtelen zokogás-
ban törnek ki belőle. Magamhoz ölel-
ve ringatni kezdem, hogy rég el nem
sírt könnyei végre utat találjanak, és
elkezdődhessen lelke sebeinek gyó-
gyulása.

Kinek adod tovább a stafétabotot?
Kitől, mit kérdeznél?
Miskovics-Kobza Zsuzsannától
(Meső szülésfelkészítő, dúla,
gyermekágyas segítő
PREPARE/ENRICH
párkapcsolati tanácsadó,
a Születés Hete országos
rendezvénysorozat
főszervezője) kérdezem:  
Milyen tapasztalataid vannak,
zökkenőmentesen képesek
nőből anyává és anyából nővé
lenni a mai kor lányai és
asszonyai?

*Az idézetekben szereplő neveket és
körülményeket az eredetihez képest
megváltoztattuk, így nem felismerhetőek
belőle konkrét személyek.
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ALKALMIBÓL
MENYASSZONYI

2 AZ 1-BEN SMINK – Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan lehet a címlapon szereplő
alkalmi sminkből egy tökéletes menyasszonyi sminket varázsolni.

STYLE & FASHION

óri modellem sminkjét a
vízállóság jegyében készí-
tettem el, MAP termékek-
kel. Cream shadow-t és

Tint-technikát is használtam, figye-
lembe véve, hogy egy menyasszonyi
és egy alkalmi sminknek is megfelel-
jen – beleértve a fotózás kritériumait
is.

Menyasszonyi trendek
A sminket modellem ragyogó adott-
ságaihoz alakítottam. Az idei meny-
asszonyi trend alapján a buja, erő-
teljes szemöldök és a fényes, rugal-
mas bőrkép, frissességet, hamvas-
ságot idéző színek alkotják, mivel a
színek és a formák akár szélsőséges
variációban használva is tökélete-
sen illenek hozzá, így minden lehe-
tőséget kihasználva kimerítettem a
színes menyasszonyi smink palettá-
ját a hordhatóság szabályain belül. 
Ezzel, szinte kicsit szándékosan is,
de elhalványítottam ebben a smink-
ben a határokat az alkalmi és a
menyasszonyi vonal között.

N

GELETEI-JAKAB NÓRA 
kétszeres magyar bajnok
sminkes, a MAP magyarországi
szakmai vezetője, sminkoktató.

Nóri bőrére abból a szempontból kellett különösen figyelnem, hogy
szinte tökéletes, mégis kicsit fakó és fénytelen volt, így fényes hatású
bázist használtam, sőt egy fényes kagylóhéj színű effekt-alapozóval
adtam ragyogást és üdeséget a bőrének. 



Kalcsu Hajni, Budapest
BomTech i-touch S és R tulajdonosa 
„Az i-touch R és S modellek a BomTech 2016-os fejlesztésű gépei, amelyek egyesítik
a vállalat több évtizedes technológiai tudását a legmodernebb technikai megoldásokkal.
Bármelyiket is választjuk, páratlan felhasználói élményben lesz részünk. Ezek a gépek
nemcsak megjelenésükben impozánsak, hanem a tudásuk is lenyűgöző. Ami számomra
a legfontosabb, hogy segítségükkel tökéletes, ultravékony szemöldökszálakat tudok
húzni, hiszen jól tudjuk, hogy a BomTech gépek a szálazott szemöldök-tetoválások
mesterei. De minden száj- és szemhéjtechnika is tökéletesen kivitelezhető velük, legyen

szó például füstös szemhéjtetoválásról vagy 3D szájtetoválásról. A rendelkezésre álló 17-féle tűmodul rendkívül széles körű
alkotói szabadságot biztosít, minden technikához, minden területhez megtalálom a számomra legtökéletesebb modult.
Ajánlom ezeket a gépeket mindazoknak, akik a csúcstechnológiát keresik, elérhető áron.” 

OLVASD EL A KOLLÉGANŐK VÉLEMÉNYÉT AZ ÁLTALUK HASZNÁLT GÉPTÍPUSOKRÓL,
MAJD VEGYÉL RÉSZT A DÍJMENTES GÉPBEMUTATÓ NYÍLT NAPON, AHOL
MINDEGYIKET KI IS PRÓBÁLHATOD! 
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„Olyan a gép, mintha
a kezem folytatása lenne…”

IGAZI SIKERSZTORI: BOMTECH SMINKTETOVÁLÓ GÉPEK – Hétről hétre egyre több, nagy
tapasztalattal rendelkező, elismert, sikeres sminktetováló dönt a Kalcsu Cosmetics által

forgalmazott BomTech gépek mellett. Ma már Bácsi Zsuzsanna, Fehér Melinda, Illés Krisztina,
Kaiser Nikoletta, László Krisztina, Noéné Vágvölgyi Ria és Noé József Zsó,

valamint Wolf Regina is dolgozik BomTech sminktetováló géppel.

Visszajelzéseik és Kalcsu Hajni saját tapasztalatai is azt igazolják, hogy a BomTech gépek csúcsminőséget képviselnek. A kínálat-
ban kezdő és profi sminktetoválók egyaránt megtalálhatják a számukra ideális választást. 

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

Bácsi Zsuzsanna, Szigetszentmiklós
BomTech i-touch S gép tulajdonosa 
„Egy éve használom a BomTech gépet nap mint nap. Több géppel is dolgoztam régebben,
van erős gépem satírozáshoz, éles kontúrokhoz, gyengébb gépem finom lágy satírhoz,
szálazáshoz. Nem hittem abban, hogy egy géppel minden technika megvalósítható, és
ami a lényeg, szép, gyógyult eredménnyel. A BomTech ezt megcáfolta! Olyan a gép,
mintha a kezem folytatása lenne, és papíron egy rotring ceruzával rajzolgatnék.
A sebességet és a dőlésszöget változtatva minden technikához ideális, profi munka
készíthető vele.  Szívből ajánlom kezdőknek, mert precíz moduljai stabilan, kilengés

nélkül futnak a bőrben, amely egy kezdő számára is hamar meghozza a sikerélményt.”
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Kaiser Nikoletta, Székesfehérvár
BomTech i-touch S gép tulajdonosa
„Nagyon büszke vagyok rá, hogy Székesfehérváron elsőként dolgozhatok
a BomTech i-touch S, két kezelőfejes sminktetováló gépével. 
Azt gondolom, hogy egy tökéletes sminktetoválás elkészítéséhez három fontos dolog
szükséges: profi sminktetováló gép, jó minőségű festék és persze tapasztalt, magasan
képzett szakember. Ha ez a három dolog megvan, akkor a siker garantált. 
Én azért döntöttem az i-touch S gép mellett, mert egyenletes a festékadagolása,
a tűnek nincs oldalirányú kilengése, így gyönyörű vékony szálakat tudok vele készíteni

a szálas szemöldöktechnikánál, és a bőr irritáltsága is minimális munka közben.
Mire jó a két kezelőfej? Gyakran vannak olyan technikák, amikor szükség lehet rájuk, mivel több színnel is dolgozunk (3D
szájtetoválás, satíros szemhéjtetoválás több színnel, soft powder szemöldöktetoválás több színnel), ilyenkor megkönnyíti és
meg is gyorsítja a munkánkat az, hogy nem kell kimosni a kezelőfejet és nem kell ki-be rakosgatni a tűmodult. Sokszor
dolgozom 1-es tűvel, de a satíros technikánál a több tűs tűmodulokat is előszeretettel használom. 
Ha gyönyörű munkákat szeretnél kiadni a kezeid közül, amire te is igazán büszke vagy, válaszd a BomTech csúcsminőségű
gépeit!”

Illés Krisztina, Budapest
BomTech i-touch R gép tulajdonosa 
„Olyan sminktetováló gépet kerestem, melynek segítségével minden új technika
tökéletesen kivitelezhető, legyen az egy nagyon szép ajaksatírozás vagy éppen egy ultra-
vékony szemöldökszál meghúzása. A BomTech i-touch R gépben megtaláltam
a tökéletes eszközt. A gép alapbeállításai nagyon jók, melyek megkönnyítik a
munkámat. És amit még különösen szeretek, az integrált kamera és memória! A
kamerával elkészíthetem a fotókat, illetve a memóriába elmenthetem, hogy a vendég
mikor volt itt, milyen sminktetoválást készítettem neki, milyen színt használtam. Minden

vendégemről készítek jegyzetet, és ezt bármikor újra elő tudom hívni. Sokféle sminktetováló gépem volt korábban, több mint
egy éve használom a BomTech i-touch R gépet. Imádom és bátran ajánlom minden kolléganőnek, aki olyan gépet keres, amely
támogatja karrierje fejlesztésében!”

Dolgozz Te is BomTech sminktetováló géppel, ha 
 olyan gépet keresel, amelynek segítségével tökéletes, ultravékony szemöldökszálakat

húzhatsz, hiszen a BomTech gépek a szálazott szemöldök-tetoválások mesterei,
 fontos számodra a magas alkotói szabadság, ugyanis a BomTech csak

a szemöldök-tetováláshoz 3 különböző 1-es tűt biztosít számodra, ezenfelül pedig
további 14 egyéb modul segíti a munkádat,

 olyan gépet szeretnél, amellyel az összes sminktetováló feladatot – a legújabb szem-,
száj- és szemöldöktechnikákat – tökéletesen kivitelezheted,

 komoly tudású, könnyen kezelhető, igazi high-tech gépet keresel, elérhető áron.

Vegyél részt a díjmentes gépbemutató nyílt napon, ahol Kalcsu Hajni bemutatja neked
a BomTech sminktetováló gépeket, amelyeket gumin azonnal ki is próbálhatsz!

KÖVETKEZŐ GÉPBEMUTATÓ NYÍLT NAPOK: 
• 2018. május 28. 
• 2018. június 14. 
• 2018. július 17. 
Helyszín: 1139 Budapest, Frangepán u. 8-10. 
Bejelentkezés a +36 1 237 0372 számon vagy a www.kalcsu.hu oldalon. 
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SMINKTETOVÁLÁS
géppel vagy microblade-del?

A SMINKTETOVÁLÁS EGY ROHAMOSAN FEJLŐDŐ IPARÁG, AHOL RENGETEG ÚJ TECHNIKA ÉS
TECHNOLÓGIA TESZI LEHETŐVÉ A FOLYAMATOS HALADÁST – Természetesen, ahogy mindenben,

az újdonságok a régi, bevált módszereken és hagyományokon alapulnak. 

gépi tetoválás mellett na-
gyot robbant a kézi mód-
szer az utóbbi években,
vagyis a microblade tech-

nika, amely a tetoválás kialakulásá-
nak alapjaihoz nyúl vissza, mind-
ezt egy modern köntösbe öltöztetve.
Hasonlítsuk össze a két módszert
különböző szempontok alapján!

Eszközök és kellékek
A mai modern sminktetováló ké-
szülékek többsége microchip által
lehetővé teszi az egyenletes és bőr-
típus függvényében állítható le-
ütésszámot, továbbá a bőrbehato-
lás mélységét, kiküszöbölve az eset-
legesen előforduló egyenetlen kéz-
mozdulatokat. Tehát a pigment
egyenletesen a bőr ugyanazon réte-
geibe jut. A tű pontszerű sérülést
okoz a bőrön, amely pontok által
okozott finom apró hámsérülések
egymáshoz nagyon közel esnek, így
a végeredmény, csekély trauma mel-
lett egy egybefüggő vonal hatását
kelti.
A microblade technika során alkal-
mazott mikropenge tulajdonkép-
pen felületesen karcolja a bőrt, a gé-
pi technikánál megszokott függőle-
ges ütőhatás a manuális tetoválás
során nem érvényesül. A penge szó
nem teljesen fedi a valóságot, hiszen
ez esetben is vékony tűátmérőjű,
hosszú profilú sorba állított flexiblis
tűkről beszélünk. A prémium kate-
góriás microbladek további előnye,

hogy a tűk „puhák”, azaz a bőrrel
érintkezve, kiváló rugalmasságuk-
nak köszönhetően, maximális pig-
mentáló hatás mellett csekély mér-
tékben sértik fel a bőrt.

Módszer és technika
Gépi tetoválás során a bőrön apró,
pontszerű sérülések keletkeznek, a
leütésszámtól függő mennyiség-
ben (pl. 100 leütés egy másodperc
alatt). A modulban fel-le irányú moz-
gást végző tű a mozgás által adagolja
a modulból a bőrbe a festéket. Szá-
las szemöldök-tetováló technika
esetén a kézi egység a bőrrel jel-
lemzően 90 fokos szöget zár be.
A microblading során a bőrre helye-
zés után a tűk sörteként viselked-

nek, és ez a mozgás biztosítja azt,
hogy a pigment a bőrbe jusson a
megnyitott területen. Mivel a penge
egy karcolt sérülést okoz, könnyebb
ugyanazon a szálon ismételten vé-
gighaladni, hiszen a megnyílt bőr ve-
zetheti a kézben tartott pengét.
A pengét ugyanazon 90 fokos szög-
ben vezetjük végig a bőrön.

Eredmény és tartósság
A gépi tetoválás általában valamivel
erőteljesebb és tartósabb eredményt
hoz, ez persze nagyban függ a vá-
lasztott pigmenttől, a sminktetováló
kezének ügyességétől, erejétől, a tű-
mélységtől egyaránt. A microblad-
ing alapvetően valamivel felszíne-
sebb munka, a végeredmény ezáltal

A

Szemöldök-pigmentálás microblading technikával
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légiesebb, viszont kevésbé tartós le-
het. A microblading extra vékony
szálakat képes eredményezni, amit
gépi technikával csak kimagaslóan
ügyes szakember tud készíteni.
Microblading technikát „szűz” felü-
leten érdemes alkalmazni, tehát
olyan vendég esetében, akinek még
nincs korábbi tetoválása a szemöl-
dök területén. A kezelés ugyanezzel
a technikával néhány alkalommal
frissíthető, ám idővel ajánlott  gépi
technikát alkalmazni.

A gépi tetoválások, főleg a satírozá-
sok (soft powder, ombre) jellem-
zően melegebb színeredményt ad-
nak, míg a microbladinggel készí-
tett vékony szálak hidegebb hatást
kelteneks gyógyulás után. 

Előnyök és veszélyek
A gépi technika előnye, hogy beál-
lítható a pontos leütésszám és tű-
mélység (és ez területenként akár
változtatható is munkavégzés köz-
ben), ezáltal egyenletes pigmentbe-

juttatást tesz lehetővé. A gépi tetová-
lás általában valamivel tartósabb
eredményt hoz, mint a microbla-
ding. Veszélye lehet a túl mélyre jut-
tatott pigment, hiszen az bevérzés-
sel, a végeredmény sötétedésével és
a szín hidegülésével járhat.
A microblading technika elsődleges
előnye az extravékony szálak, ve-
szélye ugyanakkor, nem megfelelő
protokoll esetén, a hegesedés lehet.
A jól alkalmazott technika nem jár
heges gyógyulással, ám ha valaki
nem megfelelően végzi az eljárást,
netán túl erős a keze, a vendég bőre
túlzottan sérülhet, és ez már hegese-
déshez vezethet, ami az eredményt
is befolyásolja, és a későbbi tetová-
lást is megnehezítheti. A microblad-
ing során a pigment bőrbe juttatá-
sának mélysége nem állítható,
mint a sminktetováló gépeken, így
hangsúlyosan kell figyelnünk a
kézmozdulatok erősségére. Ez ala-
pos oktatást és gyakorlatot igényel.

Hibrid technika
A hibrid tetováló technikák össze-
foglalják mindazon előnyöket,
amelyek a gépi és kézi tetoválásra
olyannyira jellemzőek, azaz a haj-
szálvékony szálhatás és a finom pú-
deres gépi tetoválásnak köszönhető-
en a meleg színösszhatás. Azon
szakemberek számára, akik széles
körű igényekre vannak berendez-
kedve, azaz minden technikát és
színgyógyulást ismernek és alkal-
maznak, a hibrid technika igen sok
kezelési lehetőséget rejt.

VÁMOS MONIKA
sminktetováló szakember,
kozmetikusmester, a Swiss
Color Magyarország vezetője,
a Sminktetováló Akadémia by
Swiss Color vezető oktatója.

Szemöldökszerkesztés

Szemöldök-tetoválás sminktetováló készülékkel 
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STYLE & FASHION 1 FEJEZD KI MAGAD
KORLÁTOK NÉLKÜL!   

NPM • Az ORON 60 a tökéletes választás számodra, ha
szeretnéd, hogy a sminktetoválás minél nagyobb
szeletet tegyen ki a szolgáltatásaid között. A kézi egység
tökéletes súlyponttal rendelkezik, kivételes stabilitása
egyenes vonalak húzását teszi lehetővé, elképesztő
pontossággal. A kézi egység egyenletesen adagolja a
pigmentet, így a tetoválás is tökéletesen pigmentált
lesz. Precíz kialakításának köszönhetően nem roncsol-
ja a bőrt, a tetoválás utáni duzzanat és pirosság mini-
mális. Nincs oldalirányú rezgés, így tökéletesen vékony,
természetes hatású szálak és kontúrok készíthetők.
webshop.pmuartschool.com

2 A SZÁLAZOTT SZEMÖLDÖK-
TETOVÁLÁSOK MESTEREI 

BomTech • A BomTech gépek a szálazott szemöldök-
tetoválások mesterei. Segítségükkel ultravékony,
tökéletes szemöldökszálak húzhatók. A szemöldök-
tetováláshoz 3 különböző 1-es tű áll rendelkezésre,
ezen felül pedig további 14 egyéb modul segíti a
munkát, mely magas alkotói szabadságot biztosít.
A gépekkel – dönts bármelyik típus mellett is – az
összes sminktetováló feladatot – a legújabb szem-,
száj- és szemöldök-technikákat is – tökéletesen
kivitelezheted. Ha komoly tudású, könnyen kezelhető,
igazi high-tech gépet keresel elérhető áron, válaszd a
BomTech gépeket! 
www.kalcsu.hu 

3 FLEXIBILIS, STERIL, PRECÍZIÓS
MICROBLADING TOLL   

Swiss Color • Az alumíniumból készült, fertőtleníthető
Light pen (microblading toll), kényelmes és könnyű
munkavégzést tesz lehetővé, hiszen a súlya és a
kialakítása optimális a microblading technika során al-
kalmazott csuklómozdulatokhoz. Könnyedén cserél-
hető, változatos, steril pengék illeszthetők bele. A Swiss
Color pengék különlegessége a flexibilitásuk és a japán
precízión nyugvó alapanyaguk. A pontos, 0,18 mm
átmérőjű tűk a lehető legkisebb sérüléssel, a lehető
legtöbb pigmentet képesek bejuttatni a bőrbe. 12-es,
14-es és 18U-s pengék kaphatók. 
www.swisscolor.hu

4 KÉTFUNKCIÓS SMINKTETOVÁLÓ
ÉS MEZOTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK  

Baalbek Stúdió • Az Amiea Sense egy szabadalmazott
SensiDrive® rendszerrel ellátott, intelligens készülék,
ami a ma létező összes technikai fejlesztést tartalmaz-
za. Méri a bőr ellenállását, beállítja a legideálisabb
frekvenciát, ezáltal mindenhol a megfelelő bőrrétegbe
juttatja a festéket, így egyenletes lesz a festék eloszlása
a bőrben. Rendkívül széles modulválasztékkal ren-
delkezik.  Könnyű, ergonomikus kézi egység és precíz
tűkiképzés jellemzi, ami pontos vonalvezetést és mini-
mális fájdalomérzetet biztosít. Felülete tökéletesen
sterilizálható. Mikrotűs mezoterápiához is használható.  
www.baalbekstudio.hu
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5 MŰVÉSZI SMINKTETOVÁLÁS
PRECÍZIÓS GÉPPEL   

Long-Time-Liner • Az egyedülálló, szabadalmaztatott
mágneses motor biztosítja a szuperpontos tűvezetést a
mikropigmentáció számára, amely különösen gyengéd
a bőrhöz. Ahol más készülékeket általában nyomni kell
ahhoz, hogy a szín áthatoljon a bőrön és fogjon, a
Conture®-Liner DUO eszköz lehetővé teszi, hogy csak
gyengéden csúsztassa végig a bőrön, mivel a színt
nyomás nélkül is befecskendezi a bőrbe.
A Long-Time-Liner® Németországban fejleszt és gyárt,
ezért  a Conture®-Liner DUO az egyik legpontosabb
pigmentálókészülék a piacon.
www.long-time-liner.hu

6 DIGITÁLIS VEZÉRLÉS   
Nouveau Contour • Az iQ digitális sminktetováló gépnél
a tetováláshoz szükséges adatok elektronikus jelek for-
májában kerülnek rögzítésre, így az alapjeleket a
sminktetováló gép mindig ugyanolyan sebességgel és
időben képes kibocsátani, a helyzettől és a
körülményektől függetlenül. A gép fordulatszáma ál-
lítható, a szükséges tempóval viheti be a pigmenteket.
Munka közben az iQ kézi fején keresztül a szenzor
érzékeli a bőr ellenállását, a mikroprocesszor
automatikusan állítja és korrigálja a frekvenciát és a
nyomást. Négyféle programelőválasztási lehetőség:
szem, szemöldök, száj és medical (derma).
www.nouveaucontour.hu
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Ultra V iolet 
Shades of the Trend Color
28. Beauty Forum make-up magyar Kupa 
2018. október 26. péntek

Részletek: www.beauty-forum.hu/versenyek
verseny@beauty-forum.hu
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Ultra V iolet 

27. BEAUTY
FORUM HUNGARY

WWW.BEAUTY-FORUM.HU 

A legnagyobb hazai professzionális szépségipari szakkiállítás és vásár

EZ AZ ÉN 
NAPOM! 

Időpont:
2018. 

október 
26-27.

HELYSZÍN:

SZAKEMBER VAGY?
Akkor számodra a belépés díjmentes!*
*Csak hozd magaddal a bizonyítványod vagy annak
fotóját, majd töltsd ki a Regisztrációs szelvényt!



www.beauty-forum.hu   2018/580

STYLE & FASHION

MERÍTS IHLETET
AZ ÉV SZÍNÉVEL!

IDEJE MEGSZABADULNI AZ UNALMAS, SZÜRKE HÉTKÖZNAPOKTÓL!  Itt az év színe,
az ultraviola, ami pezsgést, életet visz a legegyszerűbb sminkbe is.

Make-up Magyar Kupa
sminkverseny témáját is
az év színe, az ultraviola
ihlette.
Lapozz a 78. oldalra, a

sminkverseny kiírásához!

A misztikus ultraviola
Az ultraviola egy misztikus keverék,
amely magában foglalja a galaxis és
a spiritualizmus színeit, ezzel együtt
pedig megvilágítja a jövőbe vezető
utat. Ezek mellett a hangzatos gon-
dolatok mellett könnyű ihletet merí-
teni, viszont nem árt nagyon alapos-
nak lenni, mert a szem és a bőr tónu-
sa nagyban befolyásolhatja, milyen
árnyalatot válasszunk.
Az ultraviola a hideg színek közé
tartozik, ezért nem mindenkinek
áll jól, viszont rengetegféleképpen
használhatjuk. Lehet csak egy sima
rúzs, egy füstös szem, lehet csillá-
mos, matt, vagy csak egy erőteljes
tusvonal.
Merjük használni a színeket! Érez-
zük a misztikumot és legyünk kiszá-
míthatatlanok egy elbűvölő smink-
kel!

Burmeister Adrienn
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PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

MÁR MOST JEGYEZZE
FEL A DÁTUMOT!

33. BEAUTY FORUM MÜNCHEN – Már most írja be a naptárába, hogy 2018. október 17–18-án
a müncheni Vásárközpont területén rendezik meg a 33. Beauty Forum Münchent!

három csarnokban megrendezendő szakkiállí-
táson és vásáron a következő programokra
számíthat:

 szakmai kiállítás, amelyen több mint 1100 hazai és
nemzetközi kiállító vesz részt a professzionális kozmeti-
ka valamennyi területéről,
 tudományos kongresszus,
 gyakorlatorientált workshopok,
 nemzetközi bajnokságok,
 szórakoztató show-műsorok.

Éljen a belépőjegy elővásárlási
lehetőségével!
Azok a magyar látogatók számíthatnak akciós belépő-
jegyre, akik elővételben vásárolják meg azokat. Elővétel-
ben a workshopok belépőihez is olcsóbban juthatnak
hozzá. A jegyelővétel 2018. június 27-én kezdődik.

Színes szépségnapok 
A Beauty Forum München szakkiállítással párhuzamo-
san idén másodszor kerül megrendezésre a Müncheni

vásárközpont 4C csarnokában a „Bunte Beauty Days”,
azaz a „Színes szépségnapok” rendezvény: kezelési be-
mutatókkal, stylingokkal, szépségtrendekkel, szakértők-
kel, hírességekkel való talkshow-val és még sok minden
mással…
Kíváncsi rá? Ha mindez érdekli Önt, akkor feltétlenül
nézzen be a „BUNTE szépségnapok” rendezvényre is!
Bővebb információt a www.bunte-beauty-days.de honla-
pon talál e „színes napokról”.

A

A kiállítás helyszíne: Messe München,
München/Németország
Nyitvatartási idő:
szombaton 9–18 óráig és vasárnap 9–17 óráig
A kiállítás rendezője: Health and Beauty Germany GmbH
Információ: www.beauty-fairs.de/munich

A 33. Beauty Forum München 2018. október 17–18- án kerül megrendezésre
a müncheni Vásárközpontban

AZ ÉV SZÍNÉVEL!
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ELŐZETES/IMPRESSZUM

2018/6.
JÚNIUSELŐZETES

DOSSZIÉ: Natúr és/vagy szintetikus?
Júniusi lapszámunkban neves szakemberek tolmácsolásában
keressük a választ erre a kérdésre. Ti melyiket választanátok? 

Következő számunk megjelenése: 

2018. JÚNIUS 12.
A 2018/7-8-as szám vezető témái: 
– Speciális eljárások a kozmetikában 
– Nutrikozmetikumok
– Férfikozmetika
– Magyar kozmetikusok a nagyvilágban
– A szempillaépítés szolgálóleányai: alátétek, pillák, ragasztók
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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.

Nyári sminkek 
Allergia és
bőrirritáció 
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