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VEZÉRCIKK

Az elmúlt hetekben szinte a csapból is a GDPR témája folyt és folyik. Mi, kiadónként
és kiállításszervezőként mindent megteszünk, hogy a ránk bízott személyes
adataitokat a legnagyobb gondossággal kezeljük, és kizárólag arra használjuk, hogy
részetekre minél több szakmai információt juttassunk el. De vajon egy átlagos
kozmetikára milyen pluszterhet ró a rendelet? Május 25-e után egy asztalon felejtett
határidőnapló –  benne a vendégek elérhetőségeivel és személyes jegyzetekkel –
például gond lehet. De problémát okozhat egy céges mobil is, amelyik nincs kóddal
védve. És nem elég alaposan átgondolni, hogy minden intézkedést megtettetek-e
partnereitek és vendégeitek adatainak védelmével kapcsolatban, kötelező mindezt
részletesen leírni egy adatvédelmi szabályzatban, és azt minden érintett részére
elérhetővé tenni. Olvassátok el minderről szakértőnk cikkét, amelyet a magazin 52.
oldalán találtok.

Natúr és/vagy szintetikus?
Évek óta folyik a vita a természetes és a szintetikus anyagok kozmetikai
felhasználása körül. Mire figyeljünk, hogy minőségi termékeket vásároljunk és ne
kelljen se nekünk, se a vendégünknek csalódnia? 
A 46-48. oldalon található írásunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Forgassátok haszonnal magazinunkat! Kellemes nyarat és jó pihenést kívánok!

Értékes kapcsolatok

Balla Ágnes
ügyvezető igazgató

NYITVATARTÁS:
Október 26. péntek:

12.00–20.00 és
Október 27. szombat:

10.00–17.00

Helyszín: Lurdy Ház

MÁR MOST ÍRD BE
A NAPTÁRBA!

www.beauty-forum.hu
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COMMUNITY NEWS

BIOLA Szakmai Nap
BIOLA • A visszajelzések alapján szakmailag nagyon igényes, rendkívül
jól szervezett, sok új információt tartalmazó volt az idei BIOLA szakmai
nap. Kiss Izabella kozmetikusmester, diplomás szakoktató, férfiaknak
szóló, látványos arckezelést és speciális masszázst mutatott be. Külön
csodálatos élmény volt, hogy Dr. Kolat Zsuzsanna bőrgyógyász,
kozmetológus-lézespecialista a BIOLA termékekkel kapcsolatos
tapasztalatait megosztotta velünk és Tonk Emil a 25 éves Magyar
Marketing Szövetség egyik alapítója és ügyvezető alelnöke, az Üzleti
Akadémia vezetője, címzetes egyetemi docens megtisztelt bennünket
inspiráló előadásával és hasznos üzleti tanácsokat adott
kozmetikusainknak a BIOLA szakmai napon. Valóban igazi ünnepe volt
a természetes szépségápolásnak.
www.biola.hu

A résztvevők értékes nyereményekkel gazdagodhattak
a tombolasorsoláson, többek közt wellness hétvégékkel és

ajándéktermékekkel. Képünkön Kiss Melinda,
Dr. Gyovai Viola, Póczik Tünde és Dr. Kalmár Zoltán

JUBILEUMI ILCSI Kongresszus
Ilcsi Szépítő Füvek Kft. • A XXI. Nemzetközi Ilcsi Kongresszus azért is volt
különleges jelentőségű, mert az Ilcsi Szépítő Füvek 60 éves fennállását
ünnepelte ez alkalommal: Ilcsi néni 1958-ban kezdte meg kozmetikusi
pályafutását és élő növényi hatóanyagokkal készülő professzionális
natúrkozmetikai termékeinek megalkotását. A tavalyi megkezdett márka-
arculati megújulás újabb elemeit is láthattuk. A meghívott előadók, Tóth Gábor
táplálkozáskutató és prof. Dr. Papp Lajos szakmai előadásai mellett színpadi
workshop keretében, kezelési sorokba illesztve ismerhettük meg az idei új,
Probiotikumos termékcsaládot, amely három terméket, szérumot, hidratáló
krémet és krémpakolást foglal magába. Kihirdették a 11. országos Ilcsi Tanulmányi verseny győzteseit, akik ismét értékes
ajándékokat vihettek haza. A idei évben új programelem színesítette az amúgy is sűrű programot: a sminkverseny
eredményhirdetésén fantáziadús kreációkat láthattunk. Az eseménydús napot közös születésnapi pezsgős koccintás zárta. 
www.ilcsi.com

ORSZÁGOS SMINKTETOVÁLÁS ROADSHOW
Kalcsu Cosmetics Sminktetováló Akadémia • Az elmúlt években több kolléganő jelezte, hogy bár nagyon kíváncsi a Kalcsu
Cosmetics Sminktetováló Akadémia termékkínálatára, nem vagy csak nagyon nehezen tudna elutazni Budapestre. Éppen ezért

idén Kalcsu Hajni Sminktetoválás Roadshow-ra indult, hogy
az ország több pontján is bemutassa a Color-in-Derm
sminktetováló festékeket és a BomTech sminktetováló
gépeket. Márciusban Szombathely és Zalaegerszeg,
áprilisban Szeged, májusban pedig Nyíregyháza és Miskolc
adott otthont a rendezvénynek. Minden helyszínen
várakozáson felüli volt az érdeklődés. A következő állomás
júniusban Debrecenben lesz, majd kis szünet után ősszel
folytatódik a roadshow.
www.kalcsu.hu 

HIGH CARE® KONFERENCIA & EXPÓ
HIGH CARE® • 2018. május 14-én Budapesten, a Hélia Hotelben Dr. Rudolf
Weyergans, a Weyergans High Care Ag. cégvezető tulajdonosa bemutatta a legújabb
kezelési eljárásokat, köztük a legújabb innovatív eljárást, a fény- és oxigénterápia
összekapcsolását. Dr. Balogh György kozmetológus-bőrgyógyász 
a termékújdonságok főbb hatóanyagainak jelentőségéről beszélt. Rubint Réka fitness
influencer, személyi edző arra hívta fel a figyelmet, hogy egy szolgáltatás
értékesítésénél a siker elérésében mennyire fontos szerepe van a személyiségnek.
A nap második felében az érdeklődők maguk is kipróbálhatták a kezeléseket,
megismerhették a termékújdonságokat.
www.highcare.hu
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LEBILINCSELŐ ELŐADÁSOK 
Beauty Day 2018

2018 GÉPI ARCKEZELÉS TRENDJEI – Kovács
Paula kozmetikus, a gépi technológiák

alkalmazásspecialistája a ma legkeresettebb
arckezelő technológiákat vette górcső alá.

JÓ- ÉS ROSSZINDULATÚ BŐRNÖVEDÉKEK
ÁTTEKINTÉSE – a fényvédelem aktuális

kérdései – Dr. Kriston Renáta bőrgyógyász,
kozmetológus a bőrnövedékek,

az anyajegyek, a melanoma, a keratosis,
a basalioma jellegzetes, képekkel
szemléltetett tüneteit ismertette.

AKNÉS, HEGES BŐR KOZMETIKAI
KEZELÉSE – Dr. Gyovai Viola okleveles

biológus, az MTA kandidátusa előadásában
kiemelte a természetes hatóanyagokkal
történő bőrnyugtatást és regenerálást. 

A DEMODEX ATKA OKOZTA
BŐRKÁROSODÁSOK, A ROSACEA ÉS AZ AKNÉ

KEZELÉSE A KOZMETIKÁBAN – Dr. Házi
Edina, gyógyszerész, kozmetikumfejlesztő

a dermodex atka lehetséges szerepére hívta
fel a kozmetikusok figyelmét rosaceás bőr

esetében. 

HORMON? GOMBA? ALLERGIA? – Tünetek az
arcon – Dr. Nyirkos Péter bőrgyógyász

szakorvos a jó- és rosszindulatú elváltozások
számos formáját mutatta be szemléletesen

diavetítéssel. 

SZŐRÖZZ AZ ARCON (IS)! NEMKÍVÁNATOS
SZŐRSZÁLAK ELTÁVOLÍTÁSA – Artner Éva
kozmetikusmester témája a szőreltávolítás

művészete volt. 

FORRADALOM AZ AKNÉ KEZELÉSÉBEN
LÁGYLÉZER TERÁPIÁVAL – Tábori Erika
kozmetikusmester, diplomás szakoktató,

aromaterapeuta a saját praxisában végzett
lágylézeres aknékezelésekről való

tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel.

A TÁPLÁLKOZÁS SZEREPE A PROBLÉMÁS
BŐR KEZELÉSÉBEN, A BŐR

HIDRATÁLTSÁGÁBAN – Ignits Dóra
dietetikus a bőrszépítés belső aspektusairól

beszélt előadásában.    

A LEGÚJABB ANTI-AGING HATÓANYAGOK –
Tóthné Hajdu Gabriella kozmetikusmester,

vegyészmérnök tanár hatásmechanizmusok
alapján csoportosította az anti-aging

hatóanyagokat, illetve a hatóanyag-hordozó
rendszereket. 
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ALAP BŐRTÍPUSOK ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN –
Báthory Katalin kozmetikusmester és
Juhász Klára biológia- és kémiatanár,
kozmetikusmester az alap bőrtípusok

megváltozását tekintette át, az elmélet mellett
a kezelési lehetőségekre is fókuszálva.

A rendezvény Támogató partnere: 

Rendkívül nagy érdeklődés kísérte a TAVASZI BEAUTY SZAKMAI NAPOT
április 23-án, a Lurdy Házban, melyet véges végig telt ház jellemzett.

A konferencia végén, a tombola után is sokan rohamozták meg a kiállítókat.

Kiállító partnerek:



A FÓKUSZBAN AZ ARC TÉMAKÖRRE felfűzött előadások iránt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy már
a rendezvény előtti hetekben elfogytak a megvásárolható belépők, ezért sok érdeklődőnek már nem jutott
hely. Őket azzal tudjuk vigasztalni, illetve a résztvevőket biztosítani, hogy jövőre is lesz BEAUTY DAY, ahová
szeretettel várjuk a szakembereket!

Argital

Elemis

Center Kft.

Diochi DR. HAZI

Magalfém Kft.
Juliet Make-up Kalcsu Cosmetics

VytalonOptikop Beauty Laser
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Méhn Tünde PMU Art International School

Wellness Trade
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BEAUTY & CARE

„IDE MINDEN ÉVBEN EL FOGOK JÖNNI” – Ezzel a mondattal indult több mint negyven
kozmetikus az  Afrodita Magyarország idei évi négynapos tanulmányútra Szlovéniába,

Rogaska Slatinára, a festői szlovén kisvárosba, ahol a márka több mint
40 évvel ezelőtt született, és azóta Európa-szerte ismertté vált.

rofesszionalizmus családi-
as hangulatban – ezzel a há-
rom szóval jellemezhetném
összefoglalóan az együtt

töltött napokat, ahova szerkesztősé-
günket is meghívták. 

Innovatív receptek
Az anyacég nemzetközi tréner csa-
pata a magyarországi képviselettel
karöltve gondoskodott arról, hogy a
résztvevők üzleti és szakmai képzé-
se a lehető leghatékonyabb legyen,
és mindenki elsajátíthassa és meg-

tanulhassa az innovatív „recepte-
ket” a sikeres szalonműködéshez.
A szakemberek megismerkedhettek
a legújabb szalonkialakítási trendek-
kel, a szalon interiör kialakításával.
Ugyanakkor azt is megtanulhatták,
hogy hogyan legyen a szalon vonzó
mágnes a vendégek számára. 

A szolgáltatási
paletta kialakítása 
A szolgáltatási paletta kialakítása és
fejlesztése központi téma volt a tré-
ningen, esettanulmányok bemutatá-

sával tehettek szert új ismeretekre a
résztvevők. Részletes tájékoztatást
kaptak arról, hogy hogyan vezesse-
nek be egy új kezelést a kínálati pa-
lettára, s hogyan adjanak el új szol-
gáltatásokat. Emellett kiemelt fon-
tosságú téma volt a home care ter-
mékek értékesítésének és ezek
marketingstratégiájának az ismerte-
tése, elemzése és az ehhez kapcsoló-
dó tapasztalatok megosztása.

Win Up-Lift kezelések
Elméleti blokkban ismerhették meg
a kozmetikusok a nemrég bevezetett

P

AFRODITA - AKADÉMIA
SZLOVÉNIÁBAN



Win Up-Lift termékcsalád termékeit, hatóanyagait és
ezek használatát, majd nemzetközi oktatók segítségével
minden résztvevő elsajátíthatta a kezelés lépéseit.

Anticelullit stratégia 
Az „Anticelullit stratégia” napon a cellulit elleni harc
legújabb vívmányairól hallhattak  előadást a kozmetiku-
sok, bevált kezelési recepteket és metódusokat ismerhet-
tek meg, majd az oktatók útmutatása segítségével begya-
korolhatták a különböző kezelési eljárásokat.
Az együtt töltött négy nap profizmusát és nemzetközisé-
gét jókedv és felhőtlenség jellemezte, amelyet szabad
programok is színesítettek. A csapatnak lehetősége nyílt
arra, hogy meglátogassa az Afrodita Beauty Centert és az
Afrodita Referenciaszalont. Emellett megismerhettük a
város és a régió történelmét, nevezetességeit, festői tájait
és nem utolsósorban a szlovén borkultúrát, amelyre egy
borkóstoló kapcsán került sor a cég borbirtokán, lélegzet-
elállító környezetben.
A négy nap egyrészt új szakmai ismereteket adott a
résztvevőknek, másrészt megerősítette bennünk, hogy
olyan csapathoz tartoznak, ahol mindenki számít, ahova
tartozni jó. Köszönjük a meghívást!                                bm
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BEAUTY & CARE NEWS

ÚJ HAZAI MÁRKA
Séance • Egy egyedülálló, magyar fejlesztésű, biológiai termékcsalád indult hódító
útjára hazánkban. A május 23-ai sajtótájékoztatón  bemutatkozó márka
Magyarországon eddig még nem alkalmazott, biológiailag aktív komponensekre épülő,
mesterséges összetevőktől mentes szépségkezeléssel ígér komoly változást
a bőrápolás terén. Az újgenerációs, professzionális, magyar fejlesztésű natúrkozme-
tikai termékcsalád forradalmi hatóanyagokkal kényezteti a szépülni és fiatalodni
vágyókat, emellett a különböző bőrproblémákra is hatékony megoldást kínál.
A Dr. Mester Ildikó farmakológus szakgyógyszerész és szakértő csapata által
megalkotott szépségrelax egyedülálló kozmetikai kezelési koncepcióban nyer valódi
értelmet.
www.magisterproducts.hu/seanceprofessional

SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL 2018 –
A SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA 
2018. április 23–24-én rendezte meg XI. alkalommal a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara a Szakma Sztár Versenyt. Kozmetikus szakmában a 166 induló közül
18 versenyző jutott be a középdöntőbe, majd onnét a legjobb 8 versenyzőnek (Bencses Kitti,
Cságoly Laura, Bús Kitti, Baracsi Hajnalka, Szűcs Kulcsár Vivien, Bechtel Dalma, Szabó
Viktória Dominika, Sipos Kata) sikerült eljutnia a döntőig. Első helyen Cságoly Laura, ZSZC
Keszthelyi Asbóth SZSZK, második helyen Bús Kitti, Szegedi SZC Móravárosi SZSZ,
harmadik helyen pedig Szabó Viktória Dominika, Budapesti Komplex SZC Erzsébet Királyné
Szépészeti Szakgimnáziumának tanulója végzett. 
www.szakmasztar.hu

Szépségápoló Euro- és Worldskills hazai döntő 
A SkillsHungary és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett
szépségápoló országos versenyen öt döntőbe jutott versenyző – Papp Viktória
Dóra, Cságoly Laura, Tárnoki Fanni, Kántor Diána, Nagy Viktória – kozmetikai,
test- és kézápoló, smink- és körömdíszítés kategóriában mérte össze tudását,
Keszthelyen. A nagyon szoros megmérettetés győztese Papp Viktória Dóra,
második helyezett Cságoly Laura lett. Dóra 2018. szeptember 26–28-án,
Budapesten, hazai nézők és szurkolók előtt képviseli hazánkat az Európa-
bajnokságon, Laura pedig 2019-ben az oroszországi Kazanyban fog hazai
színekben versenyezni.
www.skillshungary.hu

Szabó Viktória Dominika,
Cságoly Laura és Bús Kitti

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Rendezvény Időpont Info

Italian Beauty & Care Day 2018. 06. 14.   www.italianfestival.eu

Nemzetközi Szépségkonferencia 2018. 06. 23–24. www.venusconcept.com

Alakformáló szakmai nap 2018. 07. 02. www.kozmetikusszakmainap.hu

Arckezelő szakmai nap 2018. 07. 03. www.kozmetikusszakmainap.hu

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

EuroSkills Budapest 2018 2018. 09. 26–28. www.euroskills2018.com

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

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



2018/6   www.beauty-forum.hu 13

BEAUTY & CARE
*H

el
ys

zí
ni

 re
gi

sz
tr

ác
ió

s 
sz

el
vé

ny
 k

itö
lté

se
 s

zü
ks

ég
es AZ ELŐFIZETÉSÉVES DÍJA:7990 Ft

MOST FIZESSEN
ELŐ EGY ÉVRE

Kód By2018-6
Az ajánlat 2018. június 16-tól augusztus 15-ig érvényes**

* Az ajándékcsomagot a Makadémia Kft. postázza az akció lezárását követően. Reklamáció esetén hívja a +36 30/2222034-es telefonszámot!
** A jelzett időpontig beérkezett előfizetési díj esetén.

Belico Facial Peeling 9 400 Ft értékben *
Az ajándékcsomag tartalma: 
Belico Facial Peeling (50 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

UV-barát biztonságos bőrmegújítás. Enyhe hámoldó enzimekkel, szemcsék nélkül távolítja el az elhalt
hámsejteket. Finomítja a bőrfelszínt, felfrissíti és lágyítja a bőrt. Az enzimek és gyümölcssavak behatolnak a
pórusok felszínébe és kioldják onnan a komedókat. Már az első kezelést követően láthatóan megtisztítja és
megfiatalítja, azonnal bársonyossá és sugárzóvá teszi a bőrt. A Belico kozmetikusok imádják.

a Beauty Forumra, és megajándékozzuk a Belico nagyon kedvelt
enzimes bőrradírjával, a Facial Peelinggel. 
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létfontosságú molekula se-
gíti a sejtszintű anyagcse-
re-folyamatokat, melynek
során olyan energiák kelet-

keznek, amelyek biztosítják a bőr op-
timális és természetes működését.
A bőr oxigénellátása teszi lehetővé
az új sejtek keletkezését, serkenti a
kollagén- és elasztinrostok szintézi-
sét, befolyásolja a bőr hidratáltságát,
serkenti a salakanyagok eltávolítá-
sát, fokozza a mikrocirkulációt.

Csökkent oxigéntartalom
Sajnos különböző okok miatt a bőr
nem kap elég oxigént. Elsősorban a

természetes öregedési folyamatok
miatt, amikor is lecsökken a hajszál-
erek vérellátása, és ilyenkor a bőr
oxigénellátása is drasztikusan le-
csökken (a harmincas éveinktől kb.
25%-kal, az ötvenes éveinktől kb.
50 %-kal). Ugyanakkor a külső kör-
nyezeti hatások (légszennyezettség,
a levegő csökkent oxigéntartalma
stb.) és az egészségtelen életmód is
befolyásolják ezt a folyamatot. Az
oxigénhiányos állapot pedig számos
tünet formájában jelentkezhet
bőrünkön, pl. dehidratáltság, fáradt-
ság, puffadtság, egyenetlen bőr-
szín, pigmentzavarok, csökkent

érzékenységi szint, rossz tónus, egy-
re több és mélyebb ránc.

Új technológia
A bőr oxigénellátásának fokozását
többek között a modern kozmetoló-
gia intenzív fejlődése teszi lehetővé,
amely egy új technológiát adott a
kezünkbe, Fiflow BB61 néven.
Az egészségügyet alapul véve fej-
lesztették ki – a különböző oxigénhi-
ányos állapotok kezelésére, emellett
a működési mechanizmusa is teljes
egészében megegyezik a vérkeringés
vörösvérsejtjeiben található hemo-
globin működésével, amely az oxi-
gént a tüdőből a sejtekhez szállítja,
ott megköti a szén-dioxidot, majd
ellenkező irányban a légzőrendszer-
be juttatja azt – és egy non-invazív
eljáráson alapul. Egy rendkívül haté-
kony technológiáról beszélünk,
amely jelentősen növeli a bőr sejt-
jeinek oxigénellátását, következés-
képpen javítja az anyagcseréjüket és
erősíti a bőr élettani funkcióit. 

Újgenerációs aktív
kozmetikumok
A Fiflow BB61 tartalmú kozmetikai
termékek nemcsak a meglévő prob-

A

AMIKOR A BŐR ÚJRA FELLÉLEGZIK – A bőrünkben és a szervezetünkben lezajló összes
folyamathoz oxigénre van szükség. Oxigén nélkül nincs élet, nincs sejtmegújulás. A szervezet

sejtjeinek egészséges működéséhez alapvetően szükséges az oxigén. Ezért az oxigénre a sejtek
üzemanyagként tekintenek, és minél több van belőle, annál aktívabbak. 

BŐRFIATALÍTÁS
oxigénaktivátorral 

FIFLOW BB61 HATÁSMECHANIZMUSA
Fiflow BB61 hatásmechanizmusa a bőr felszínén 10, 30, illetve 90 másodperccel
a bőrre való felvitele után:

10 s
A bőr felületén apró
buborékok jelennek
meg közvetlenül
a felvitel után.

30 s
Megnövekszik
a buborékok
mennyisége és
volumene.

90 s
A Fiflow BB61 megköti
a légköri oxigént

2018/6   www.beauty-forum.hu
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lémát kezelik, hanem a kiváltó okot
igyekszik megszüntetni, azaz az
oxigén hiányát. Sejtszinten hat, így
nemcsak a bőr kinézetére, megjele-
nésére, hanem a bőr működésére is
hatással van. Az aktív kozmetiku-
mok új generációjáról beszélünk,
amelyek meghaladják a hagyomá-
nyos kozmetikai beavatkozások

szintjét, és a bőrt belülről kifelé ha-
ladva újítják meg.

Azonnali fiatalító hatás
A Fiflow BB61 a dermiszbe való beha-
toláskor azonnal megnöveli a bőr vo-
lumenét, azonnali fiatalító hatást
vált ki. A bőrre való felvitele után
megköti a légkörből az oxigént,

majd passzív diffúziós eljárással a
dermiszbe juttatja, és ott szabadon
engedi. Az oxigén a dermiszbe jutva
ismételten diffundál, a magas nyo-
mású területről (sejt közötti térből)
az alacsony nyomású területre (sej-
tekbe). 
Az oxigén bejuttatásával és felszaba-
dításával egyidejűleg a Fiflow BB61
serkenti a bőr mikrokeringését is.
A kapott eredmény: a bőr sejtjeinek
megkettőzött oxigénellátása (a sejt-
falon keresztüli, valamint a vérke-
ringés általi oxigénellátás), amellyel
azonban a Fiflow BB61 tevékenysége
nem ér véget. Az oxigén felszabadí-
tása után megköti a szén-dioxidot,
amely az anyagcsere egyik mellék-
terméke, és eltávolítja azt a bőrből –
méregtelenítési folyamat.
Minden bőrtípusnak szüksége van
az oxigénes kezelésekre, hiszen ak-
nés, rozáceás, öregedő és dehidratált
bőrök regenerálásánál, hidratálásá-
nál is kitűnő választás az oxigén pót-
lásának elősegítése, mivel megújítja,
revitalizálja, regenerálja, méregtele-
níti a kezelt területet.

A kezelés lépései 
Pure Oxygen termékekkel
1.  Tisztítás – A bőr tisztítását vé-

gezhetjük hyaluronsavas arctej-
jel, és amennyiben szükséges,
akkor elvégezzük a mechanikus
bőrradírozást egy peelinggel,
majd a bőrt tisztító habbal zsírta-
lanítjuk.

2.  Enzimes peeling – Az enzimes
peeling elengedhetetlen része a
kezelésnek, hiszen az elhalt sza-
rulemezkék eltávolítása mellett
a bőr pórusait mélyen tisztítja, a
bőr színét egyenletesebbé teszi
és fokozza a bőr légzését.

3.  Pure Oxygen aktivátor felvitele –
A tonizálás után szója-izoflavin
és béta-glukán tartalmú oxigén-
aktivátort viszünk fel a kezelt
bőrfelszínre, amely megnöveli a
bőr oxigénellátását és javítja a

A kezelés 4. lépése: Könnyű, habos állagú oxigénmaszk (mousse) felvitele.
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sejtszintű anyagcsere-folyama-
tokat, ezáltal elősegíti a ható-
anyagok felszívódását. Az aktivá-
tor oxigénterápiás géppel törté-
nő bőrbe juttatása növeli a keze-
lés eredményességét.

4.  Pure Oxygen habmaszk felvitele
A kezelést egy könnyű, habos ál-
lagú oxigénmaszk (mousse) fel-
vitelével folytatjuk,  amely  kelle-
mesen hűti a bőrt, valamint kar-
nozin-peptid tartalma optimali-

zálja a sejtek működését és a bőr
anti-aging folyamatait erősíti.
A maszk lágy, habos állaga lehe-
tővé teszi számunkra egy finom
masszázs elvégzését is.

    A finom hűtő hatás és a lazító,
lágy masszázs vérkeringést foko-
zó hatásának szinergiája kelle-
mes érzést biztosít vendégünk
számára.

5.  Pure Oxygen ampulla felvitele –
B5 provitamin-tartalmú ampulla
alkalmazásával serkentjük a bőr
anyagcsere-folyamatait, növel-
jük hidratáltságát, melynek hatá-
sát fokozhatjuk gépi kezeléssel.

6.  Záró kezelés – Az ampulla bejut-
tatása után hidratáló vagy táplá-
ló krémet viszünk fel a kezelt
bőrfelszínre, a bőr állapotának
függvényében. A jojoba- és man-
dulaolaj, az A- és E- vitamin, vala-
mint a karnozin-peptid táplálja,
regenerálja a bőrt.

    Befejezésként nem szabad meg-
feledkeznünk a fényvédelemről
sem, hiszen nyár lévén az UV-su-
gárzás károsító hatása fokozó-
dik.

OXIGÉNKEZELÉS PURE OXYGEN TERMÉKEKKEL
A 100% parabén-, paraffin-, szilikon- és BHT-mentes készítményeket még a
legérzékenyebb bőrtípusoknál is alkalmazni tudjuk, korra és nemre való te-
kintet nélkül.

KOVÁCS ADRIENN
Kozmetikus, közgazdász,
az Afrodita Cosmetics oktató
és bemutató kozmetikusa,
szakmai vezetője.

Termék megnevezése

Clean up Hyaluron arctej

Clean up Soft peeling
(szükség szerint)

Clean up Chamomile
sensitive tisztítóhab

Clean up enzimes peeling

Clean up 
Hyaluron Hydro tonik

Pure Oxygen
oxigénaktivátor

Pure Oxygen habmaszk

Pure Oxygen ampulla

Pure Oxygen
vitalizáló nappali krém

Pure Oxygen vitalizáló
éjszakai krém

Aktív hatóanyagok

• hyaluronsav
• glicerin

• Aloe vera
extraktum

• allantoin
• mandulaolaj

• poliglükozidok
• bisabolol

• papain enzim
• C-vitamin
• tigrisfű-kivonat 
• fehér agyag

• hyaluronsav
• glicerin
• panthenol

• Fiflow BB61
• karnozin-peptid 
• szója-izoflavin
• béta-glukán

• Fiflow BB61
• C-vitamin
• karnozin-peptid 
• alginát
• hűsítő aktív

hatóanyag

• Fiflow BB61
• hidratáló

komplexum
• B5-provitamin

• Fiflow BB61
• borsó extractum
• Aloe vera
• B5-provitamin
• karnozin-peptid
• jojobaolaj

• Fiflow BB61
• A-vitamin
• E-vitamin
• mandulaolaj
• jojobaolaj
• karnozin peptid

Adagolás

Adagolás: 5 ml
Kiszerelés: 500 ml / 200 ml

Adagolás: 3 ml
Kiszerelés: 100 ml

Adagolás: 3 ml 
Kiszerelés: 200 ml

Adagolás: 7 g
Kiszerelés: 100 g por

Adagolás: 3 ml
Kiszerelés: 200 ml

Adagolás: 20 csepp (1 teljes csepegtető
+ 4 csepp) arc, nyak és dekoltázs
kezelésére elegendő mennyiség
Kiszerelés: 30 ml

Adagolás: 10 g por állagú maszk (2 sima
evőkanál por) és kb. 20–30 ml Hyaluron
Hydro tonik arc, nyak és dekoltázs
kezelésére elegendő mennyiség
Kiszerelés: 100 g por állagú pakolás

Adagolás: 1 ampulla (1,5 ml) 
arc, nyak és dekoltázs kezelésére
elegendő mennyiség
Kiszerelés: 1 doboz = 5 x 1,5ml ampulla

Adagolás: 3-5 ml arc, nyak és dekoltázs
kezelésére elegendő mennyiség
Kiszerelés: 50 ml 

Adagolás: 3-5 ml arc, nyak és dekoltázs
kezelésére elegendő mennyiség
Kiszerelés: 50 ml
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BEAUTY & CARE NEWS 1 HIDRATÁLÓ MASSZÁZSKRÉM
PROBLÉMÁS BŐRÖKRE      

Afrodita Professional •  Könnyű, hidratáló textúrával
rendelkező masszázskrém, amely nem terheli a bőrt,
de erőteljesen táplálja és serkenti annak megújulását.
Minden bőrtípusnál alkalmazható, és non-comedonic
tulajdonságának köszönhetően a zsíros bőrtípusok
masszírozására különösen javasolt. A sok vitamin és
ásványi anyag mellett gazdagon megtalálható benne a
jojobaolaj is, ami 96% ceramidot tartalmaz, ezért rend-
kívüli módon hasonlít az emberi szébumhoz. Ennek
köszönhetően a bőr mélyebb rétegeibe képes bejutni.
Parabén-, paraffin- és szilikon-mentes, VEGAN minősí-
tésű termék.
www.afrodita-kozmetika.hu

2 „GALAKTIKUS” RAGYOGÁS      
Catrice • Lágy rosé cseppek fényvisszaverő részecs-
kékkel a galaktikus ragyogásért. A folyékony high-
lighter nemcsak az arccsontnak kölcsönöz lenyűgöző
ragyogást, hanem felvihető akár a szemöldökcsontra és
a dekoltázsra is.
www.primorcosmetics.hu

3 EPRES NÖVÉNYI ALAPÚ
MASSZÁZSOLAJ      

Yamuna Professional • Epres illatával lágyan
kényeztető, növényi alapú masszázsolaj, mely kelleme-
sen gyümölcsös aromájával körbeölel és ellazít.
A masszázsolaj könnyedén beszívódik, parabént és
mesterséges színezőanyagokat nem tartalmaz. Ható-
anyagainak köszönhetően egyúttal fokozza a masszázs
hatását: hidratálja és puhítja a bőrt. Kalandozás „eper-
mennyországban”, nemcsak eperszezon alatt.
www.yamunaprofessional.hu

4 LED FÉNYTERÁPIÁS RENDSZER      
EunSung • Gondoskodjon vendégeiről és nyújtson nekik
többet! A Dr. Light 3-in-1 speciális fényterápiás rend-
szer magas teljesítményű LED fényforrásai segítségé-
vel Ön speciális utókezeléseket adhat vendégének.
A bőrproblémák és gyulladások csökkentésétől kezdve,
az aknékezelésen és keringésfokozáson át, egészen
a sebgyógyításig számtalan területen növelheti a
kezelések eredményességet.
A berendezés háromféle fényhullámhossz (415 nm kék
fény, 656 nm vörös fény, 830 nm infravörös) kibo-
csátására alkalmas. Egy új, innovatív technológia,
amellyel  tovább tökéletesítheti kezeléseit.
www.kozmetikaigep.hu

5 MODULOS, VEZETÉK NÉLKÜLI
SMINKTETOVÁLÓ KÉSZÜLÉK       

Goldeneye Rainbow • Svájci motor, vintage design,
18 sebességfokozat, könnyű, ergonomikus, bluetooth
kapcsolatú, vezeték nélküli kézi egység, széles és biz-
tonságos modulválaszték.  A kézi egység svájci gyárt-
mányú, nagy sebességű motorja segít abban, hogy a
kezelések időtartama jelentősen rövidüljön. Alacsony
rezgés, precíz munka, azonos leütési mélység, kisebb
sérülést és gyulladást okoz a bőrön, ezáltal minimális a
hegesedés és gyorsabb a gyógyulás. 
www.baalbekstudio.hu
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ÚJ BŐRTÍPUSOK? Sorozatunkban az alipikus és a dehidratált, valamint a szeborreás bőrtípusok
után a kombinált bőr jellemzőit és kezelési lehetőségeit tekintjük át, új megközelítésben.

ozmetikai diagnosztizálás
során az alap bőrtípusok
mellett, amit a bőrfelszíni
hidrofil lipid minősége és

mennyisége határoz meg, egy arcon
belül többféle alap bőrtípus és/vagy
rendellenesség kombinációjával is
találkozhatunk. Ezeket az eseteket
kombinált bőrtípusoknak nevezzük.
A kombinált szó arra utal, hogy a

kozmetikai kezelés során kombi-
náltan kezeljük a bőrt. A bőrtípusok
eltérése egymástól nem a bőr felépí-
téséből adódik, hanem a bőr műkö-
dése miatt történik. Kombinált bőr-
ként vesszük figyelembe azt az elté-
rést is, amikor egy alap bőrtípushoz
az arc különböző részein valamilyen
rendellenesség, pl. festékrendelle-
nesség, gyulladásra való hajlam

vagy érzékenység, szederjesség, il-
letve allergiás, rozáceás, heges vagy
aknés bőr párosul. 
A gyakorlatban a különböző életko-
rokban, különböző formában talál-
kozhatunk valamilyen kombináció-
val.
Ebben az esetben fontossági sor-
rendet kell felállítanunk, hogy ezt a
kombinált bőrt miként kezeljük.

K

KOMBINÁLT BŐR
BŐRTÍPUSOK ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN 

4. RÉSZ



Általában kozmetikai kezeléseknél a
bőr kombinációja is meghatározza,
hogy milyen peelinget, milyen ható-
anyagot és azt milyen elektrokoz-
metikai készülékkel juttassuk be a
bőrbe, milyen pakolásokkal próbál-
junk meg a bőr állapotán javítani, il-
letve a bőr állapotának romlását
megakadályozni.
A fenti példa tökéletesen mutatja,
hogy nem lehet alapos diagnoszti-
zálás nélkül kozmetikai kezelést
végeznünk, mert minden esetben
bőrállapotot kezelünk. 

A leggyakoribb
kombinált bőrtípusok
Tekintsük át a leggyakrabban előfor-
duló kombinált bőrtípusok jellemző-
it és kezelésük eltéréseit az alap bőr-
típusokhoz képest!

1. Korpás szeborrea felszíni és
mélyrétegi vízhiánnyal
Objektív tünetei: Az egész arc terü-
letén jellemzően szűk pórusokkal
találkozhatunk, bennük hajszálsze-
rű komedókkal. Ennek az oka, hogy a
faggyú összetételéből hiányzik a víz
is. A komedókban a faggyú kevere-
dik a szőrtüsző felső harmadában
található elhalt hámsejtekkel. Ennél
a kombinált bőrnél már előfordul,

hogy szűk, de néhol üres pórusokkal
is találkozhatunk, valamint felszíni
és mélyrétegi vízhiánnyal, különö-
sen az arc két oldalán. Az arc közép-
ső részén erőteljesebb lehet a sze-
borrea, de ott is felszíni és mélyréte-
gű vízhiánnyal társul.
A leggyakoribb rendellenességek,
amelyekkel társulhat: A mélyrétegi
vízhiány miatt valószínűleg egy éret-
tebb bőrtípusról van szó – ha csak
nincs valamilyen komoly betegség a
háttérben –, ez a mélyrétegű vízhi-
ány társulhat festékrendellenesség-
gel, amelyek a régen helytelenül
tisztított aknék vagy gyulladt genny-
hólyagok helyén alakulhattak ki).
A szeborreás bőrtípusokra jellemző
hajszálértágulatok kialakulása is
megfigyelhető.
Kezelésének eltérései: A kezelésé-
nél figyelembe kell vennünk, hogy
érett bőrtípussal állhatunk szem-
ben, ahol a hidratáció fokozása és az
öregedési folyamatok lassítása a fő
cél, de a még meglévő faggyútúlter-
melődést is kezelni kell. Ezért igye-
kezni kell olyan korszerű hatóanya-
gos pakolással dolgoznunk, amiben
megtalálható az úgynevezett ISN
(intelligens sebum normaliser), ami
normalizálja a faggyútermelést,
ahol kell, csökkenti s ahol kell, ott fo-
kozza. A vitaminok közül alkalmaz-

hatjuk a B3-vitamint, ami erőteljes
hidratáló is, de emellett szeborreael-
lenes hatóanyag is. Ha már a vitami-
noknál tartunk, akkor természete-
sen az F-vitamin az egyik legfonto-
sabb hatóanyag bármelyik bőr- tí-
pusnál, hiszen a linol, linolénsav,
arachidonsav a hám lipoid köpenyé-
nek hiányosságát pótolja.

2. Korpás szeborrea felszíni víz-
hiánnyal + mérsékelten alipikus
felszíni vízhiánnyal
Objektív tünetei: Az arc középső te-
rületén találkozunk enyhe szebor-
reával, ami annyit jelent, hogy in-
kább szűkek a pórusok, bennük szür-
ke fejű komedókat láthatunk. A bőr-
felszín „száraz érzését” már egy
hidratáló krémmel is selymessé tud-
juk varázsolni. Az arc két oldala ki-
csit élénkebb színű, sokszor zárt
vagy szűk pórusokkal. Száraz érzetű,
mikor megsimogatjuk, nem feltétlen
azonnal reagál bőrpírral, viszont ha
sokat „inzultáljuk”, kipirosodással
válaszol. Az itt megjelenő alipiáról, a
zárt vagy szűk pórusokból, a kissé ér-
des tapintásból és az élénkebb szí-
néből következtethetünk.
Leggyakoribb rendellenességek,
melyekkel társulhat: Ilyen típusú
bőrrel fiatal, illetve fiatal felnőttkor-
ban találkozhatunk. Mivel korban
hamarabb történik meg a nemi hor-
monok működése, ezért hamarabb
kezdődik a hormontabletták szedé-
se is, ami erőteljesen csökkenti a
faggyútermelődést. Ezáltal a szebor-
reás területeken is kevesebb a fagy-
gyú, a többi területen viszont mér-
séklődik, lecsökken. Természetesen
ahhoz, hogy egy ilyen kombináció
kialakuljon, külső, belső és öröklött
tényezők is hozzájárulnak. Mivel a
felszínen kevés a bőrvédő lipid, ezért
sérülékenyebb lehet a bőr. A „sérülé-
kenységhez” hozzátartozik, hogy il-
lat- vagy színezőanyagokra is más-
képp reagál, mint egy átlagos bőr,
ezért festékrendellenességre is haj-
lamosabb lehet, illetve gyakran kipi-
rosodásra hajlamos, esetleg érzé-
keny. A szeborreás bőrtípusokra

2018/6   www.beauty-forum.hu 21

BEAUTY & CARE



www.beauty-forum.hu   2018/622

BEAUTY & CARE

jellemző hajszálértágulatok kialaku-
lása is megfigyelhető.
Kezelésének eltérései: A fő feladat
az arc két oldalán meglévő mérsé-
kelt zsírhiány kezelése lenne. Vi-
gyázni kell arra, hogy ne váljon foko-
zottan alipikussá, ezért kíméletes
kezelést igényel. Mivel a szeborreás
területen sem túlzottan fokozott a
faggyútermelődés, ezért enzim pee-
linget, vagy nagyon enyhe AHA-sa-
vas anyagot használjunk, nehogy az

amúgy is vékony hámréteg felületét
megsértsük. A pakolásoknál is hang-
súlyozottan figyelni kell a helyspeci-
fikusan történő táplálásra. A szebor-
reás területeken lehet enyhe össze-
húzó anyagokat alkalmazni, de az
alipikus területeken csak hidratáló,
nyugtató anyagokat tartalmazó pa-
kolásokat. A kezelés első részében
csak felpuhító masszázst alkalmaz-
zunk és a tápláló pakolás előtt vé-
gezzünk egy hatóanyagos masz-

százst. A tápláló pakolásoknál az arc
középső területein a hidratálás, míg
kétoldalt a táplálás legyen az elsőd-
leges célunk.
Preventív kezelésként figyeljünk ar-
ra, hogy próbáljuk megelőzni, illetve
késleltetni a mélyrétegű vízhiány ki-
alakulását.

3. Fokozottan alipikus felszíni és
mélyrétegi vízhiánnyal
Objektív tünetei: Kellemetlen álla-
potnak élik meg a vendégeink, min-
dig élénk színű, érzékeny, de nem
kötelező, hogy gyulladásra hajlamos
is legyen. Természetesen ez a kombi-
náció sem fiatal korban jelentkezik
általában, de időben kell észreven-
nünk, hogy mi várható és ennek
megelőzése a fő feladatunk. Zárt pó-
rusok láthatóak, ritkán az arc közép-
ső részén esetleg szűk pórusokkal is
találkozhatunk. Matt fényű, érdes,
durva tapintású. A bőr állapota min-
den külső hatásra érzékenyen rea-
gál. 
Leggyakoribb rendellenességek,
melyekkel társulhat: Szélsőséges
esetben, ha nem figyelünk a zsírhi-
ány pótlására, mert esetleg megté-
vesztő lehet és csak egy dehidratált
bőrre gondolunk, akkor bizony köny-
nyen érzékeny, gyulladásra hajla-
mos bőrré is változhat.
Ezért nagyon fontos a szubjektív tü-
netek kikérdezése a vendégtől, hogy
előre lássuk a kezelés menetét, ami-
vel megakadályozhatjuk a kialakulá-
sát. Természetesen ez a kombinált
bőrtípus érzékenyen reagál az illat-
anyagokra, de a szélsőséges időjá-
rásra is. Könnyen válik gyulladásra
hajlamos, érzékeny bőrré, illetve ha
nem figyelünk oda kellően, akkor ro-
saceássá.
Kezelésének eltérései: Nagyon fon-
tos, hogy kerüljük a szélsőséges eljá-
rásokat és az egész kezelés során „si-
mogassuk” a bőrt. Biztosan enyhe
tisztító hatású anyagokat, legin-
kább olajokat alkalmazunk a bőr le-
tisztítására, peelingként pedig bio-
lógiai peelinget választunk. Itt nem
fontos művelet a felpuhítás, hisz
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nincs tisztítanivaló, inkább csak hid-
ratáló anyagok alkalmazásával pu-
hítsuk a bőrt, annak érdekében,
hogy könnyebben befogadja a ható-
anyagokat. A táplálásnál a termé-
szetes zsírok, olajok közül a jól fel-
szívódó fajtákat részesítsük előny-
ben, és melléjük még használjunk
ránctalanító, regeneráló hatóanya-
gokat is. Ennél a típusú kombinált
bőrnél különösen fontos a fényvé-
delem, mert nagyon érzékenyen rea-
gál a napfényre.

4. Mérsékelten alipikus felszíni és
mélyrétegi vízhiánnyal
Objektív tünetei: Inkább idősebb
vendégeken találkozhatunk ezzel a
kombinációval. Nem minden eset-
ben, de általában kissé élénk színű
bőr, legtöbbször tisztítás vagy mosa-
kodás után félórával is száraz, húzó-
dó érzete van a vendégnek. A bőrfel-
színi hidrofil lipid nem alakul ki tö-
kéletesen, emiatt, és a faggyú hiá-
nyának eredményeként válik érzé-
kennyé a bőr. A csökkent fagy-

gyútermelés mellett a szaruképzés
sem megfelelő, kevesebb vízmegkö-
tő faktor és epidermális lipid képző-
dik, ezért alakul ki az állandó felszí-
ni vízhiány, illetve hamarabb alakul-
hat ki a mélyrétegi vízhiány is.
Leggyakoribb rendellenességek,
melyekkel társulhat: Mivel a bőrfel-
színi hidrofil lipid nem tökéletesen
alakul ki, a legtöbb esetben érzé-
kenységgel is találkozunk, sőt szél-
sőséges esetben gyulladásra is hajla-
mos tud lenni a bőr. Ha nem kezel-
jük körültekintően a bőrt, szélsősé-
ges esetben rosaceássá válhat.
Mivel érzékenyen reagál mindenre,
hajlamosabb lehet a festékképzési
rendellenességek kialakulására. 
Kezelésének eltérései: Ezeknél a
kombinált bőröknél fontos, hogy a
bőr ápolásával, hidratálásával, illet-
ve a hámban a kialakulást előidéző
állapotok javításával segítsünk meg-
szüntetni vagy mérsékelni a problé-
mákat.
A nyári időszak segítséget adhat en-
nek a bőrnek, de hiába kombinált

bőr, egységesen kell kezelnünk a
zsír- és vízhiányt. A kezelési művele-
tünkben a peelingnél biztosan bioló-
giai peelinget választunk, hisz kí-
méletesen nyitja meg a bőr szerke-
zetét. A táplálásnál a hidratáló anya-
gok bejuttatása után ne sajnáljuk a
bőrtől a jó minőségű természetes
növényi olajokat. Mivel a kezelésnél
nem a tisztítás az elsődleges cél,
a végére tehetjük a hatóanyagos
masszázst, majd mindenképpen
fényvédőt is tartalmazó befejező
krémet válasszunk.
A kombinált bőr kezelése – ahogy a
nevében is benne van – kombinált
gondolkodást és megoldásokat vár
el a kozmetikus szakembertől. Cik-
künkben ízelítőt kívántunk adni a
kombinált bőrtípusokkal kapcsolat-
ban. 

BÁTHORY KATI
45 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező, aranykoszorús
kozmetikusmester, kitüntetett
gyakorlati oktató, a Piknik Kör
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

• A vendégünknek pubertás korában volt egy átlagos korpás szeborreás, felszíni
vízhiányos bőre, fiatalkori aknékkal. Kombinált bőre volt, mert
a szeborreája kombinálódott apró, gennyes aknékkal. 

• A kor előrehaladtával hormontablettát kezdett el szedni. Az alapos és
hozzáértő célzott kozmetikai kezelések következtében az aknék eltűntek
az arcáról, maradt a ,,klasszikus” korpás szeborrea, felszíni vízhiánnyal.
Így csak egy alap bőrtípussal foglalkoztunk. 

• Gyermekvállaláskor viszont megjelentek az arcán, jellegzetes helyeken,
a homlokon és az ajkak fölött a terhességi májfoltok. Ebben az esetben ismét
kombinált bőrként kezeltük. 

• Pár év múlva vendégünk bőrén csökkent ugyan a faggyútermelődés, de
a felszíni vízhiány mellett megjelent a mélyrétegű vízhiány is, így maradt
a kombinált bőr, csak változott a kezelési protokoll, mert a rendellenes
festékezettség mellett az öregedési folyamatok lassítása lett a kezelés célja. 

• Klimax után, amikor is a disszimilációs folyamatok kerülnek túlsúlyba, csak
az arc középső részén maradt még egy enyhe szeborrea, felszíni és
mélyrétegű vízhiánnyal, az arc két oldalán kiürültek a pórusok, sőt
mérsékelten alipikus bőr alakult ki.

VEGYÜNK EGY PÉLDÁT BÁTHORY KATI PRAXISÁBÓL
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ILCSI ESEMÉNY ELŐTTI PAKOLÁS
A gyógynövények hatóanyagai serkentőleg hatnak a bőrre, így
az láthatóan feszesebbé válik. Arckezelésekhez ajánlott.
Bőrmegújító hatása lehetővé teszi a legmakacsabb
bőrproblémák gyors és eredményes megoldását.
Vérbőségfokozó hatásának köszönhetően a bőr erőteljesen
bemelegszik, a fokozott vér- és nyirokkeringéssel
a lerakódások kitisztulnak a bőr pórusaiból. Rendszeresen

alkalmazva újraépíti
az elfáradt, elöregedett bőrt. 
www.ilcsi.com
Professzionális/lakossági kiszerelés:
250 ml/50 ml
Bruttó szakmai/lakossági ár:
5 640 Ft/4 290 Ft

DOCTOR LIFE LX9 HULLÁMMASSZÁZS GÉP 
Rendkívül eredményes nyirok- és vérkeringés-élénkítő
rendszer. A végtagokra, illetve a testre speciálisan
kialakított applikátorokat helyezünk fel, melyeknek

szabályozottan vezérelt,
egymás után felfúvódó
légkamrái egy komputer által
irányított, folyamatosan
váltakozó hullámmasszázs
effektust idéznek elő.
www.kozmetikaigep.hu
Nettó ár: 210 000 Ft

MARIA GALLAND N°415 KOMFORT TUSFÜRDŐ 
Krémes, habzó tusológél, mely E-vitamin mikrogyöngyöket
tartalmaz. Aktív összetevői révén – 5 növény kivonata

(vadgesztenye, somkóró, szúrós csodabogyó,
borostyán, istenfa) és 5 vitaminkomplexe (E-, C-,
B3-, B5-, B6), koffein – fokozza a karcsúsító
hatást, hidratálja, revitalizálja a bőrt, valamint
javítja a mikrokeringést, egyben élénkítő hatású. 
www.kalcsu.hu 
Kiszerelés: 200 ml
Bruttó lakossági ár: 9 750 Ft 

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

Fókuszban 
a keringésfokozók
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BIOLA PROFESSIONAL BIOLA857 BIO KANDILLA
A. A. KRÉMPAKOLÁS
Kincsestára az anti-aging terápiában jól bevált hatóanyagoknak;
ezt a krémpakolást az arc- és dekoltázskezelésekhez nagy
sikerrel alkalmazzák. A tónusos, fiatalos arcbőr elérésére jól
bevált ez a kerti katicavirág olajával (kandilla) készült,
revitalizáló, bioaktív hatóanyag-tartalmú krémpakolás. Q10-, B3-,

B5-, B6-, C-, E- és folsav vitaminokkal
komplex módon támogatja az érett bőr
vitális anyagcseréjét. Az érzékeny bőr
tápanyagfeltöltését és fiatalos
bőranyagcseréjének helyreállítását
segíti. 
www.biola.hu
Kiszerelés: 100 ml
Bruttó fogyasztói ár: 8 895 Ft

LADY STELLA MESOVITAL
DÉCOLLETÉ ACTIVE SZÉRUM
A Dekoltázs-, nyak- és mellkezelő szérum feszesíti
a megereszkedett bőrt a nyakon, a dekoltázson és a mellen.
A növényi eredetű, magas hatóanyag-tartalmú hidratáló,
regeneráló koncentrátum paraffin-, parabén-, mesterséges

színezék- és illatmentes. Az antioxidáns
fisetin természetes flavonoid katalizálja
az anyagcserét serkentő enzimek
működését, a frambinone hatóanyag
megakadályozza az újabb zsírlerakódások
ki alakulását, növeli a bőr elaszticitását.
www.stellabeauty.hu
Kiszerelés: 30 ml
Bruttó szakmai ár: 3200 Ft

YAMUNA PAPRIKÁS GÉL  
Intenzív melegítő hatású, zsírbontó, keringést fokozó gél, mely

paprikakivonatot tartalmaz. Hatóanyaga,
a természetes paprikakivonatban rejlő
kapszaicin, élénkíti a vérkeringést, mely fokozott
bőranyagcserét idéz elő. Emellett biztosítja
a zsírraktárak mobilizálhatóságát,
a salakanyagok véráramon keresztül történő
kiürítését a szervezetből. 
www.yamunaprofessional.hu
Kiszerelés: 1000 ml
Bruttó ár: 3 466 Ft

VAGHEGGI SINECELL   
Egy innovatív karcsúsító krém, intenzív hatással, kifejezetten
a kritikus zónákra lett kifejlesztve. Azoknak is hatásos, akik

a stresszes életvitelük miatt nehezebben
reagálnak a hagyományos alakformáló
kezelésekre. A Polysiphonia brodiei és
a Phyllacanta fibrosa tengeri algák speciális
karcsúsító hatást tesznek lehetővé a derék, has,
csípő, fenék és karok tájékán.
www.vagheggi.hu
Kiszerelés: 200 ml
Ajánlott bruttó lakossági ára: 16 205 Ftwww.beauty-forum.hu   2018/6
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AFDRODITA PROFESSIONAL PURE OXYGEN ABMASZK 
Javítja a bőr mikrokeringését, oxigénellátását, méregtelenítését
és optimalizálja a sejtek működését,  könnyű, habos állagú maszk
(mousse), amely a felvitele után kellemesen hűsíti a bőrt. 
A Fiflow BB61 a dermiszbe való behatoláskor azonnal megnöveli
a bőr volumenét, azonnali fiatalító hatást vált ki. Aktív
hatóanyagok: Fiflow BB61, C-vitamin, karnozin peptid, alginát,

hűsítő aktív hatóanyag.
www.afrodita-professional.hu
Kiszerelés: 100 g
Bruttó szakmai/lakossági ár:
8 950 Ft/11 640 Ft

HELIA-D PROFESSIONAL STIMULÁLÓ SZÉRUM 
Gyors feszesítő és ránctalanító hatású szérum. Használatától
az arc kontúrjai látványosan megemelkednek. Egyedülálló

összetétele serkenti a véredények működését és
fokozza a nyirokkeringést. A hozzáadott
szőlőmagolaj a bőr védelmét segíti, míg
a paprika- és a fahéjolaj a stimulálást. A tengeri
moszat és a tarafa feszesítő hatású, így a bőr
fiatalabb, rugalmasabb és üdébb lesz. 
www.heliadprofessional.hu
Kiszerelés: 15 ml
Bruttó szakmai ár: 3 715 Ft

ALISSA SENSITIVE CREAM 
Bőrnyugtató arckrém rendkívül érzékeny és rozáceára hajlamos
bőrre. Természetes összetevői, mint például a rizskorpaolaj és
a sheavaj, kisimítják és táplálják a bőrt. Allantoin-tartalmának
köszönhetően nyugtatja a bőrt, valamint csökkenti
a kipirosodást és az égető érzését. Az arckrém a kaktuszból

nyert trehalóz-kivonatának
köszönhetően hidratál és
megakadályozza a hámlást.
www.alissa.hu
Kiszerelés: 50 ml 
Ajánlott bruttó lakossági ár: 
11 700 Ft

KAVICZKY VIRÁGENERGIA FLORA’NERGY
CHRYSANTHENUM BALSAMITA 

A Balzsamos Aranyvessző Virágenergia a bőr
vitalitását felébresztő folyékony virágenergia.
Stimulálja a keringést, élénkíti az arcszínt,
a deklusztarizált (nano) víznek köszönhetően
a nedvességet a bőrbe mélyíti, javítva ezáltal a bőr-
textúrát és tónust. Használatával a bőr tökéletesen
feltöltődik, átalakul és felkészül a következő bőrápoló
befogadására. 
www.kaviczky.hu
Kozmetikus/lakossági kiszerelés: 100 ml/50 ml
Bruttó kozmetikus/lakossági ár: 24 500 Ft/33 500 Ft

HV CELLUCARE ANTI-CELLULITE THERMO CREAM 
A Harangvölgyi CelluCare krém természetes hatóanyagai többek
között a bőr hőmérsékletének fokozásával serkentik

a vérkeringést és javítják az anyagcsere-
folyamatokat. Főbb összetevői: koffein, kapszaicin,
nikotinsav, dehidromiricetin, L-karnitin.
A CelluCare biztonságosan használható otthon és
a kozmetikai szalonban is. Alkalmazható
tekercselésekhez és önmagában is.
www.harangvolgyi.com
Kiszerelés: 150 ml
Bruttó lakossági ár: 6 500 Ft

HIGH CARE® – STYLER CREME NEO
Speciális gyógynövénykivonatokból álló összetevői által kiválóan
fokozza az egész testen a nyirokáramlást. Csökkenti a narancsbőr
kellemetlen tüneteit, erősíti a kötőszövetet, jó hatással van

a hajszálerekre és
a visszérproblémákra. Kismamák
számára is javasolt, megakadályozza
a striák kialakulását.
www.nagyker.highcare.hu
Kiszerelés: 100 ml/250 ml/1000 ml
Bruttó nagyker ár:
6 935 Ft/12 140 Ft/25 655 Ft  

REVIDERM DETOX CONTROL CURE
SET/DETOXIKÁLÓ SZETT
A peeling után alkalmazott Repair Mask intenzíven stimulálja
a bőr anyagcseréjét, a fahéjkéreg-olaj segíti a szennyezőanyagok

eltávolítását, és stimulálja a regenerációs
folyamatot. A detox maszk védelmet nyújt
a káros környezeti hatásokkal szemben.
A gomba- és moringafa kivonatból nyert
Anti-Pollution-Formula blokkolja
a szennyező anyagokat, és megelőzi a bőr
korai öregedését.
www.reviderm.hu
Kiszerelés: 1 szett
Bruttó kozmetikus/lakossági ár:
13 350 Ft/21 000 Ft

LA SULTANE DE SABA RADÍR AJURVÉDIKUS ILLATTAL
A radírozó hatást a barackmag, az édes mandulahéj és az argán
dióhéj őrlemény nyújtja, amely erőteljesen megújítja a bőrt és
fokozza a vérbőséget. Eltávolítja az elszarusodott hámsejteket,

a bőr ragyogóan felfrissül, és készen áll a kezelés
további lépéseire. Anyagcsere-fokozó hatású,
javul a bőr felvevőképessége és
oxigénellátottsága.
www.lasultanedesaba.hu
Kiszerelés: 300 ml
Bruttó ár: 10 800 Ft

BIODROGSA LUXUS SZŐLŐ ENERGIA LAPMASZK
A Biodroga Champagne-i szőlő-, alga- és sárkánygyümölcs-
kivonatot, illetve növényi taurint és hyaluronsavat tartalmazó új

lapmaszkja egyetlen kezelés alatt 24%-kal
növeli a mitokondrium aktivitást, 32%-kal
a bőr hidratáltságát és 34%-kal az oxidatív
stressz elleni védelmet. Parabén-, ásványi
olaj- és állati eredetű anyagtól mentes.
www.biodrogahungary.hu
Kiszerelés: 1 db/16 ml 
Ajánlott bruttó lakossági ár: 2 500 Ft
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AZ ANYAGCSERE-, A NYIROK- ÉS A VÉRKERINGÉS FOKOZÁSA – Tekintsük át a köztük lévő
hasonlóságokat és különbségeket, illetve a bőrápolásban játszott szerepüket!  

A KERINGÉSFOKOZÁS
a bőrápolás alapja?



technika és az orvostudo-
mány fejlődésével renge-
teg új anyag, technológia,
eljárási módszer lát napvi-

lágot a szépségiparban is. Az új, mo-
dern hatóanyagok bőrre gyakorolt
hatása azonban már nem annyira
egyértelmű. 
Régen mindig kiemeltek egy-egy
„szuper” képességekkel ellátott
anyagot, és az jó volt az összes koz-
metikai problémára. Ma a gyártók
inkább annak a hívei, hogy ható-
anyag-komplexekben gondolkod-
nak, melyek szinergensként erősí-
tik egymást, és így képesek a bőr
mélyebb rétegeibe jutni vagy akár a
teljes bőrképet újrastruktúrálni.
A nanotechnológia fejlődése, az új
hatóanyag-hordozó rendszerek pe-
dig segítik a teljesebb és minőségi
felszívódását ezeknek a különleges
komplexeknek. 

Öregedés és lassuló
keringési rendszer
A bőr természetes öregedése egé-
szen addig nem foglalkoztatja a nő-
ket, amíg észre nem veszik az első
apró jeleket az arcukon és testükön.
A bőrben végbemenő változások,
már 25 éves korunk körül elkez-
dődnek, de a premenopauza ideje
alatt, a lassuló anyagcsere-folyama-
toknak köszönhetően, egyre látvá-
nyosabbá és érzékelhetőbbé válik
az arc bőrének a változása.
� Az átalakulás első, apró jelei a mi-
mikai ráncok kialakulásával, megje-
lenésével kezdődnek.
Lassan az arcbőr üde színe sápadttá
és fakóvá válik, majd ezzel egy idő-
ben a bőr víztartalma is csökkenni
kezd a hámban és az irhában egya-
ránt.
� A sejtek regenerálódási képessége
és a bazális sejtek osztódása csök-
ken, a hámréteg elvékonyodik, a bőr
tömörsége, rugalmassága megválto-
zik, és az egyre vékonyodó arcbőr fo-
kozatosan megereszkedik, kontúrját
veszti.

�A finom mimikai ráncok egyre mé-
lyebbé válnak, megjelennek az első
öregségi foltok is. 
� A szubpapilláris érhálózat kerin-
gése, oxigénfelvétele is elégtelenül
kezd működni, és a már korábban ki-
alakult színtelen, fakó arcon megje-
lennek a gyulladás/eritéma első je-
lei.
� Az ösztrogén szint folyamatos
alulműködése miatt a szervezet
zsírraktárai fokozatosan átalakul-
nak, a lassuló anyagcsere-folyama-
toknak köszönhetően a szervezet-
be bevitt kalóriák is lassabban „ég-
nek” el. A nők legtöbb esetben a
combra, csípőre és fenékre kezde-
nek hízni. 
Fiatalkorban még könnyebben rea-
gál a szervezet a pozitív életmódvál-
tásra, diétára. 
Azonban, a korral az anyagcsere-fo-
lyamatok lelassulnak, és a test kar-
bantartása egyre több erőfeszítést
igényel. 
� A bőr alatti zsírszövet sejtjeiben a
tartalék tápanyagként felszaporodó
zsír a sejteket gömbökké formálja,
és kialakulnak a zsírpárnák. 
� Növekedésükkel a környezetük-
ben levő nyirokereket nyomják, és ez
hatással lesz a nyirokkeringésre, a
nyirokáramlás zavara cellulithoz ve-
zethet, de kialakulhat nyirokpangás
és ödéma is, az arcon és a testen
egyaránt.

A test és az arc bőrén végbemenő
változásokért, az endogén és az
exogén tényezők egyaránt felelő-
sek.
� A szervezet hormonális aktivitá-
sának csökkenéséért, a lelassult
anyagcsere-folyamatokért, a gliká-
ció okozta keresztkötések kialakulá-
sáért, az elégtelen keringésért és az
„örökölt” genetikai problémákért az
endogén tényezők a felelősek. 
�Az exogén tényezők közül UV-fény
okozta foto-aging, szabadgyökök, a
stressz az, ami a legtöbb látható el-
változást okozza a bőrünkön. 
A külső tényezők közül a dohányzás
kiemelt szerepet játszik, mert káro-

sítja a kollagén és elasztin rostokat,
felgyorsítva az öregedési folyamato-
kat.

A keringés- és az
anyagcsere-fokozás lenne
a bőrápolás alapja?
Igen, mert a bőr állapotán, színén,
megjelenésén, rugalmasságán se-
gíteni tudunk, ha az anyagcsere-fo-
lyamatokat optimalizáljuk, szinten
tartjuk vagy javítani tudunk rajta. 
Fontos azonban, hogy milyen anya-
gokat használunk fel egy-egy prob-
léma megoldására.
A kozmetikai kezelések során alkal-
mazott hatóanyagok segítségével az
általános anyagcsere-folyamatok ja-
vulnak, a környező sejtek, szövetek
tápanyag- és oxigénellátása biztosí-
tottá válik, a bőr strukturálisan javul-
ni fog. A keringésfokozó és anyag-
csere-javító hatóanyagok kozmeti-
kai alkalmazása befolyásolják az
intracelluláris és a szteroid meta-
bolizáló enzimeket, a fehérjeszinté-
zist, a kalcium-transzportot. Ezzel
nemcsak a javuló anyagcsere-folya-
matoknak biztosítjuk az energiát, de
a laza rostos kötőszövetben levő kol-
lagénrostok képződését is segítjük,
így a bőr rugalmassága is javul, emel-
lett közvetett módon elősegíti a nyi-
rokkeringést is, aminek a fő feladata
a bomlástermékek elszállítása.

Hasonlóságok és
különbségek – Mit mivel?
Mi is a különbség hatásmechaniz-
musban a mikrocirkulációt és nyi-
rokkeringést segítő anyagok, az anti-
oxidánsok, a regeneráló, a biológiai-
lag aktív anyagok és az anyagcsere-
fokozó anyagok között? Mikor me-
lyik anyagot kell használni a koz-
metikai kezeléseink során? Elég egy
hatóanyaggal dolgozni?
� A mikrocirkulációt segítő anyagok
a szubpapilláris érhálózat működé-
sét fogják támogatni, melyek a hám–
irha határán helyezkednek el.
A hajszálerek falának nagy az át-
eresztőképessége, ezért ezeken ke-
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resztül megy végbe a hám és az irha
közötti gázcsere, valamint a táp-
anyagok és a bomlástermékek felvé-
tele, illetve leadása.
Amikor az anyagcsere-folyamatok
elkezdenek lassabban működni,
ezekben a kis kacsokba nem jut vér,
így képtelenek lesznek megfelelően
ellátni a bőrt tápanyagokkal és a
szükséges mennyiségű oxigénnel.
Ez lesz az egyik oka annak, hogy az
arc bőre sápadttá és fakóvá válik. 

A mikrocirkulációt segítő anyagok
tehát a hajszálérhálózat munkáját
fogják támogatni, ezért szükséges,
hogy a kozmetikai kezelések során
ginseng-kivonat, E-vitamin, Gingko
biloba vagy béta-glukán is legyen a
hatóanyagok között.

� A nyirokkeringést segítő anyagok
használatának a célja, hogy javítsák,
elősegítsék a sejt közötti állomány-
ban a folyadékkeringést, és ezzel egy
időben élénkebbé tegyék az  anyag-
csere-folyamatokat. 
A nyirokrendszer legfontosabb sze-
repe a folyadékháztartás egyensú-
lyának biztosítása, azaz, hogy a szö-
vetektől a vérbe juttassa el a kivá-
lasztott anyagokat, majd a folyamat
közben keletkezett bomlásterméke-
ket eljuttassa a vesékhez és a máj-
hoz, ezáltal segítve a szervezet mé-
regtelenítő folyamatait. Ha nem mű-
ködik jól vagy lassul a keringése a
nyirokrendszernek, akkor a szövet
közti folyadék felszaporodása miatt
testszerte és az arcon is ödémás álla-
pot jönne létre. 

A kezelések során a zsurló, a kö-
römvirág, a cickafark, a csalán és a
bodza fogja segíteni a munkákat,
beindítani a nyirokkeringést és se-
gíteni a pangó nyirok áramlását.

A sejtek regenerálódási képessé-
gét, a glikációsfolyamatok csök-
kentését antioxidánsokkal fogjuk
segíteni, míg a bőr strukturális javu-
lását, a sejtek megújulását a bioló-
giailag aktív hatóanyagok fogják

támogatni. Ezek az anyagok együtte-
sen fogják segítni a sejtek és szöve-
tek regenerálódási képességét, ezál-
tal fogják javítani a bőrt strukturáli-
san.
� A legismertebb antioxidánsok, az
OPC (oligomer-procvanidines), az
Aloe vera, a kaviár, a C-, az A- és az
E-vitamin.  
Az antioxidánsok használata szin-
te kötelező a kezelések során, mert
a szervezetünkben keletkezett sza-
badgyökök agresszíven próbálnak
maguknak párt keresni a célból,
hogy telítetté váljanak. Nagy reak-
cióképességük miatt mindennel rea-
gálnak, ami a környezetükben van,
még a sejtek DNS-ével is. Az antioxi-
dánsok segítségével gátoljuk a bőr-
ben lejátszódó káros oxidációs folya-
matokat, így lassítva a bőr öregedé-
sét.
� A biológiailag aktív hatóanyagok
közül kiemelkedő szerepe van a
peptideknek, őssejteknek, fitoöszt-
rogénnek, flavonoidoknak. Azon-
ban már őket sem önállóan, hanem
inkább egy speciális, több anyagból
felépített, biológiailag aktív ható-
anyagkomplexként alkalmazzuk a
kezelések során. 

Ilyen speciális kombinációk a Mat-
rixyl®, ESP – Elasztin stimuláló pep-
tid, Dioxigénezett lipopeptid (MP),
Instensyl. 

Ezek az anyagok a sejtek aktivitását
növelik, ezáltal az osztódásuk fel-
gyorsul, és megújul az extracellulá-
ris mátrix. Stimulálják a bőr őssejt-
szintézisét, elősegítve a pro-kolla-
gén I. kiválasztást, valamint az I. tí-
pusú kollagénlerakódást, továbbá a
kollagén VII. és a Laminin-5 kialaku-
lását. Használatuk elősegíti a sejtek
megújulását és az az új sejtek kiala-
kulását. 

Az anyagcsere-fokozó anyagok a
bőr hőmérsékletét emelik, kitágít-
ják az ereket, ezáltal fokozzák az
anyagcserét, a bőrlégzést, segítik az
élettani folyamatokat.

Bátran elmondható, hogy ezek az
anyagok fogják impulzusszerűen
beindítani a kezelés elején a lelas-
sult élettani folyamatokat, és segít-
ségükkel lehet elérni a professzio-
nális és hosszú távú kezelési ered-
ményeket. Az anyagcsere-fokozó
anyagok használatával a többi ható-
anyag gyorsabban és eredményeseb-
ben szívódik fel, és könnyebben érik
el azokat a területeket a kozmetikai
kezelések során, melyek segítségé-
vel az élettani folyamatokat norma-
lizálni vagy javítani fogjuk.

Ilyen anyagok például, a B3-vita-
min, a méhpempő, a koffein (meg-
határozott koncentrációban), az al-
gakivonatok, a peloidok és humin-
savak (gyógyiszapokban), a pollen,
a gyömbér és a zöld tea.

Összegezve a leírtakat, elmondhat-
juk, hogy akár testkezelést, akár fe-
szesítő, regeneráló arckezelést sze-
retnénk eredményesen elvégezni,
először mindig diagnosztizáljuk a
kezelendő területet, és határozzuk
meg a kezelés célját, mert csak így
fogjuk tudni kiválasztani a megfele-
lő hatóanyagokat. Azonban, az iga-
zán eredményes és látványos keze-
lésekhez mindig szükséges olyan
anyagkombinációkat választani,
amelyek több oldalról segítik a bőr-
ben és a testben lejátszódó anyag-
csere-folyamatokat.

TÓTHNÉ HAJDU GABRIELLA
Kozmetikusmester,
vegyészmérnök tanár,
az Innoderm Kozmetikusképző-
és Továbbképző Központ
oktatási igazgatója..
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EXKLUZÍV ÉS STÍLUSOS PARFÜMÖK A KIFINOMULT ÍZLÉS KEDVELŐINEK –
A budapesti Nagymező utca 47. szám alatt megnyílt a Fragrance & Lifestyle.

incsenek nyelvi, értelme-
zési korlátok az illatok szá-
mára. Kortól, nemtől, bőr-
színtől és vallástól függet-

lenül mindenkinek érthetően adják
át az üzeneteiket. Egyszerűen, az ér-
zékeinken át szólítanak meg min-
ket – a segítségükkel a személyisé-
günk, a legbelső önvalónk totálisan
kiteljesedhet.

Szabadság, minőség
és exkluzivitás
Miben különbözik egy különleges
parfüm a populáristól? A tömegter-
melésre szakosodott parfümgyárak-
tól eltérően általában kis manufak-
túrákban készülnek, független par-
fümőrök szabad „illatasszociáció-
ja” által, akiket nem befolyásolnak
az elvárások vagy az alapanyag-
árak. Az ilyen különleges parfümö-
ket a „niche” francia szóval jelölik.
Jellemzi őket a természetesség és a
válogatott, prémium alapanyagok,
illetve a teljes alkotói szabadság.
A minőségi alapanyagoknak köszön-
hetően tartósabbak, intenzívebbek,
érezhetően elementárisabb erővel
bontakoznak ki a bőrön, mint a
könnyen beszerezhető társaik. Az
csak természetes, hogy nem lehet
őket hagyományos parfümériák-
ban megvásárolni. Kutatnunk kell
utánuk, hogy felleljük őket.
A tökéletes parfüm a lényünk ré-
sze, legbelső önvalónk illatokban
való kifejeződése, a lelkünk nyelve,
nem csupán kiegészítő, díszítő ele-
me a megjelenésünknek. Egy har-
monikusan felépített illatpaletta ré-
tegzettsége és folyamatos változása
közvetlenül az érzékeken át a lélek-
re és a tudatra hat, így határozva

meg egy illat egyediségét, az adott
személyiség által – nincs két egyfor-
ma illat, hisz nincs két egyforma em-
ber. 

Ahol megtalálhatod őket
Az országban egyedülálló módon a
Chery Gardenben megtalálhatod az
Omnia Profumi parfümház összes
illatkreációját és a House of Sillage,
valamint a Pineider különlegessé-
geit is. Olyan csodálatos, az érzékei-
det gyönyörködtető illatjegyekkel
ajándékoz meg, mint a bergamott, a

szantál, a zöld mandarin, a sáfrány
vagy a narancsvirág – amennyiben
engeded, hogy az orrod a vezessen…
Találd meg a számodra tökéletes
parfümöt a Cherry Gardenben!

N

FRAGRANCE & LIFESTYLE
PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

Cherry Garden
1065 Budapest,
Nagymező utca 47.
info@cherrygarden.hu
www.cherrygarden.hu

MÁRKÁK
M. Micallef, Etat Libre d'Orange,
House of Sillage, Accendis, Pineider,
Hugh Parsons, Profumi di
Pantelleria, Omnia Profumi,
Acqua di Portofino, Franck Boclet,
Angela Ciampagna, Hayari.
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KOZMETIKUSKÉNT HOGYAN KERÜLJÜK EL? Az allergia ma már népbetegségnek számít.
Mit tehetünk kozmetikusként, hogy vendégünknél minimalizálhassuk az allergiaveszélyt? 

népesség mintegy 15-
20%-a szenved valamilyen
allergiás megbetegedés-
ben – ez korunk civilizá-

ciós népbetegsége. A szervezetünk
folyamatosan találkozik különböző
allergénekkel a légutainkon (virág-
porszemek, vagyis pollenek, házipor
atkák, állati szőrök, penészgomba
spórák), a tápcsatornánkon és a bő-
rünkön keresztül (fémek, vegysze-
rek, mosószerek, kozmetikai cikkek).
Ha allergiások vagyunk valamire és
kapcsolatba kerülünk vele, akkor az
immunrendszerünk túlreagálja ezt
– gyulladásos reakció a válasz, eköz-
ben olyan antitesteket szabadít fel,
melyeket immunglobulin E-nek ne-
veznek. Ezek az antitestek a sejtek-
hez érve hisztaminfelszabadulást
eredményeznek. Ezzel az ellen-
anyag-termeléssel próbálja hatásta-
lanítani az immunrendszer az aller-
gén anyagokat.

Allergiás tünetek
területenként
Légzőszervi tünetek: tüsszögés, orr-
vérzés, vízszerű orrfolyás, orrviszke-
tés, orrdugulás, torok- és szájpadlás-
kaparás, nehézlégzés, köhögés …
Szemtünetek: szemkönnyezés,  szem-
viszketés, vörös szem …

Bélrendszeri panaszok: görcsös
gyomor- és hasi fájdalom, hasme-
nés, migrén jellegű fejfájás …
Bőrtünetek: bőrvörösödés, duzza-
nat, hólyagocskák, viszketés …

Az allergia okai,
kialakulása
Valamennyi allergiánál jellemző a
szervezet méreganyagokkal való
túlterheltsége. Többnyire a táplálko-
zás útján visszük be a legtöbb mé-
reganyagot, amellyel a szervezetnek

folyamatosan küzdenie kell, továbbá
a levegő, a víz, a talaj szennyezettsé-
ge, valamint a rengeteg kemikáliával
való érintkezés is oda vezethet, hogy
az immunrendszer legyengül, és
nem tud elegendő energiát fordítani
az egyéb, külvilágból érkező „táma-
dás” kivédésére.  Bizonyos nézetek
szerint tévhit, hogy az allergia az im-
munrendszer gyengesége lenne. Az
allergiás hajlamot génjeinkben
hordozzuk, azonban az, hogy kiből
és milyen mértékben lesz allergiás,
az a környezeti hatásoktól függ. Ah-

A

Allergia
VAGY IRRITÁCIÓ? 

Intracutan teszt, karcolással, szúrással. Sminktetoválás előtt is ezt alkalmazzuk.



hoz, hogy az allergia valakiben kifej-
lődjön, a szervezetének többször
kell a kiváltó allergénnel találkoz-
nia. Az első alkalommal még nem
lesznek tünetek, de az arra hajlamos
egyénben legközelebb a legkisebb
mennyiség is heves reakciókat vált-
hat ki. Már gyermekkorban meg-
mutatkozhat az allergiás hajlam, és
igen gyakori, hogy az eltérő típusú
allergiás betegségek követik egy-
mást – például szénanátha, asztma,
atópiás dermatitis (bőrgyulladás).
Nem ritka az sem, hogy ezek egy-
szerre jelentkeznek.
� Pszichés háttér: Érdemes megem-
líteni az allergia lelki vetületét is,
mert mint minden betegségnek, az
allergiának is van lelki háttere. Ön-
vizsgálattal vagy szakember segítsé-
gével érdemes feltérképezni a lelki
problémát, hogy a betegség kiváltó
okát meg lehessen szüntetni. Az al-
lergia nem más, mint elfojtott ag-
resszió és erős érzékenység a konf-
liktusra. Az allergén anyag szimbo-
lizálja azt a tulajdonságot, amelyet
az allergiás ember elutasít. Aho-
gyan lelkileg elutasítja az adott dol-
got, testi szinten is ellenállást tanú-
sít a szimbólummal, vagyis az aller-
gén anyaggal szemben.
� Keresztreakció:  Fontos megemlí-
teni a keresztreakciót, amiről akkor
beszélünk, ha az allergiás reakciót

nem az eredeti ismert allergén váltja
ki, hanem egy hozzá hasonló szerke-
zetű anyag. Ez létrejöhet például ha-
sonló növények között vagy akár
pollen és gyümölcs között. Gyakran
előfordul például, hogy aki a parlag-
fűre érzékeny, annál a banán vagy

dinnye elfogyasztása hasonló tüne-
teket produkál, mint a parlagfű pol-
lenje.

Az allergia fokozatai,
intenzitása
� Enyhe allergia: maximum egy-két
óráig tart, kevés tünettel jár, így
gyakran kezelés nélkül is átvészel-
hető. 
� Közepes fokú allergia: a tünetek
több mint két órán át tartanak, a
mindennapi tevékenységet már za-
varják. 
� Súlyosabb fokozat: a mindennapi
tevékenységek elvégzését gátolják a
panaszok, és az alvás is szinte lehe-
tetlenné válik. Az életminőség jelen-
tősen romlik.
� Életveszélyes állapot: nagyon sú-
lyos esetekben a reakció nem marad
lokalizált, az egész szervezetre kiter-
jed, ún. anafilaxiát okozva. Ebben az
esetben az immunsejtekből rövid
időn belül nagy mennyiségű kémiai
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Allergia felmerülése esetén végeztessünk allergiatesztet.

Allegiás kontakt dermatitis, azaz kontakt ekcéma. A legtipikusabb kozmetikai ,,baleset".
A test bármely területén előfordulhat, ahol allergénnel találkozik a bőr.
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mediátor szabadul fel, ami sok-
kos  reakcióhoz vezet. Ez az állapot
kezelés nélkül (esetenként kezelés-
sel is) akár halálhoz is vezethet. Tü-
netei:  hányinger, hányás, hasfájás,
hasmenés, légzési nehézség, vérnyo-
másesés, szívritmuszavar, viszkető
csalánfoltok, a nyelv, az ajkak és a to-
rok zsibbadása, duzzanata, szédü-
lés.

Megelőzés 
Egészséges életmód és fokozott im-
munerősítés: sport, egészséges táp-
lálkozás, tiszta, vegyszermentes kör-
nyezet, stresszmentes élet, mentáli-
san és pszichésen kiegyensúlyozott
életvitel… Ezek az alapnak tűnő dol-
gokat nem egyszerű biztosítani ur-
banizált világunkban.
A nyugati orvoslás szerint az allergi-
át meggyógyítani nem lehet, csak a
tüneteket tudjuk kezelni. A legké-
zenfekvőbb megoldás az, ha a prob-
lémát okozó allergéneket el tudjuk
kerülni, illetve a lelki okokat kiderít-
jük. Amennyiben erre nincs lehető-
ség, úgy gyógyszeres kezelés válhat
szükségessé. A cél a tünetek meg-
szüntetése a legkisebb gyógyszer-
mennyiséggel, mellékhatások nél-
kül (antihisztamin-tartalmú gyógy-
szerek, szteroidos gyulladáscsök-
kentők kerülendők).

Allergia vagy irritáció?
Mi a különbség?
Ha valamilyen szokatlan kiütéssze-
rűt találunk a bőrünkön, akkor fel-
merül a kérdés, hogy valamire aller-
giások vagyunk, avagy csak irritáció
váltja-e ki a tüneteket. Az allergia és
az irritáció tünetei ugyanis részben
fedik egymást. Mindkét esetre jel-
lemző a száraz, piros, viszkető, duz-
zadt bőr. Azonban, míg az allergia a
test különböző területein megjelen-
het, az irritáció általában csak egy
adott területre, az irritáló anyaggal
való érintkezés helyére korlátozó-
dik. Különbség az is, hogy az allergia

tünetei az allergénnel való kapcsolat
után is megjelenhetnek, az irritáció
azonban rendszeres érintkezést kí-
ván meg. Irritáció esetén a bőr azon-
nal reagál az idegen anyagra. Aller-
gia esetén az érintkezés és a tüne-
tek megjelenése között akár 12–72
óra is eltelhet. A tünetek nemcsak
az allergénnel való érintkezés he-
lyén, hanem bárhol jelentkezhet-
nek. Évekig is eltarthat, mire az első
allergiás reakció megjelenik, annak
ellenére, hogy akár folyamatosan
érintkezünk az allergénnel. 
� Az irritáció okai: samponokban,
hajfestékekben, szempillafesték-
ben, háztartási tisztítószerekben,
egyéb festékanyagokban (pl. ruha-
festék) lévő színezékek és erős vegy-
szerek bőrirritációt okozhatnak. Az
allergénekkel ellentétben azon-
ban az irritáció nem készteti az im-
munrendszert túlzott válaszra és az
antitestek termelésére.

Allergiatesztek, bőrpróba
Elkerülhető az allergia kialakulása,
ha tesztet végzünk. Így megtudhat-
juk, mely anyagokat kell elkerül-
nünk vendégünk egészsége érdeké-
ben.
� Epicután teszt: amikor a páciens
bőrére ragtapasszal rakunk fel min-
tákat, melyet 24 óra múlva kell eltá-
volítani, majd két-három nap múlva
leolvasni. Amelyik minta alatt a bőr
bepirosodik, viszket, arra az illető ér-
zékeny. Így lehet vizsgálni többek
között a fém, vegyszerek, olaj, koz-
metikumok, fogászati anyagok ki-
váltotta allergiát.
� Intrakután teszt: karcolással, szú-
rással a bőr irharétegébe juttatjuk a
vizsgálandó anyagot. Elvileg 20 perc
múltán leolvasható az eredmény. Ha
allergiás a bekarcolt anyagra az
egyén, akkor bőrpír és duzzanat jele-
nik meg körülötte. Ezzel a teszttel
tudjuk előre ellenőrizni sminkteto-
válás előtt, hogy várható-e allergia
kialakulása a vendégünknél bizo-
nyos tetoválópigmentek esetében
vagy sem.

Az allergia az immunrendszer
túlzott, rendellenes reakciója olyan
anyagokra, amelyek más
embereknél, normális
körülmények között semmilyen
választ nem váltanak ki a szervezet
részéről. Az ilyen anyagokat
allergéneknek nevezzük. Ilyenek
pl. a pollen, az állati szőrök, atkák,
penészspórák, állati eredetű
mérgek, élelmiszerek,
gyógyszerek, vegyszerek,
kozmetikumok, növények,
gyümölcsök, nehézfémek.

ALLERGIA ÉS
ALLERGÉNEK

Epicutan teszt segítség kideríteni, hogy mely anyagok allergizáló hatásúak. 
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TIPP: Javasolt a fül mögötti hajas fej-
bőrbe betetoválni a kiválasztott szí-
nű pigmentet. Hogy biztosra men-
jünk, az eredményt akkor érdemes
leolvasni, amikor begyógyult a kar-
colás, tehát 2-4 hét múlva. Ne felejt-
sük el dokumentálni a tesztet!

Allergia előfordulása
a kozmetikában 
� Allergiás kontakt dermatitisz
vagy kontaktekcéma: a kozmetiká-
ban a legtöbbször előforduló, de
egyébként is gyakori bőrbetegség,
egy késői típusú allergiás reakció.
Ahogy a neve is jelzi, ebben a fajta
ekcémában a bőr közvetlenül érint-
kezésbe kerül az allergénnel, és ott
viszkető bőrgyulladás alakul ki.
A reakció minden esetben jelentke-
zik, ha az allergén a bőrhöz ér. Tipi-
kus, allergiás reakciót kiváltó anya-
gok például bizonyos növények, koz-
metikumok, sminkszerek, konzervá-
lószerek, fémek (nikkel, króm),
festékek, színezékek, illatosító anya-
gok, vegyi anyagok.
Tünetek: Ez a típusú allergiás reak-
ció csak későn jelentkezik, általában

1-2 nappal, néha akár 7-10 nappal az
allergénnel való érintkezés után.
A bőr kivörösödik, megduzzad, majd
hólyagok jelennek meg, melyek kifa-
kadnak, váladékoznak. A folyamatot
heves viszketés kíséri. A tünetek az
allergénnel való érintkezés megszű-
nése után néhány napig még rosz-
szabbodnak. Több hétbe is telhet,
mire a tünetek teljesen megszűn-
nek. Bár a kontaktekcéma először
csak azon a helyen jelentkezik, ahol
a bőr érintkezett az allergénnel, ké-
sőbb a test más részeire is átterjed-
het.
Kezelése: helyileg kezeljük, cél a
gyulladás csökkentése, másrészt a
felülfertőzés elkerülése. A nedvedző,
gyulladt területre tehetünk fertőtle-
nítő, hűtő (száraz hideg pl. jégzselé-
párna) borogatást. Ezt követően
gyulladáscsökkentő, szükség esetén
fertőtlenítő ecsetelőkkel, kenőcsök-
kel kenjük be. Egyes esetekben erő-
sebb helyi gyulladáscsökkentő keze-
lés lehet szükséges. Indokolt lehet
bőrgyógyásszal konzultálni.
� Atópiás dermatitisz: veleszületett
hajlamon alapuló bőrgyulladás, ge-
netikailag meghatározott, a bőr bar-
rierzavarával, immunológiai rendel-
lenességekkel jellemezhető beteg-
ség, melynek tüneteit bizonyos pro-
vokáló faktorok (egyes esetekben
élelmiszerek vagy külső környezeti
allergének) fellobbanthatják. 
� Gyakori allergén a parafenilén-di-
amin (PPD) nevű festékanyag. A
PPD-nek csaknem száz éve ismert
allergizáló hatása, ekcémát és bőr-
gyulladást okoz. Ezt a súlyos ekcé-
mát okozó anyagot a kozmetikai
fes- tékekhez használják, többek
között  hajfestékekben, tartós
szempilla-, szemöldökfestékekben,
szempillaspirálban, fekete szemce-
ruzában, illetve fekete szemhéjtus-
ban  is előfordul. A  hennát is, ami
egy növényi eredetű hajfesték, PPD-
vel dúsítják a sötétebb szín elérésé-
hez. (Továbbá textíliák, fehérneműk,
bőrök, gumianyagok, sportruhák sö-
tét színre való festésénél is alkal-
mazzák a PPD-t. Ekcémát okozhat a

lábon például a  fekete harisnya vi-
selése).
Tünetek: A PPD okozta  ekcémás el-
változás megjelenési helye hajfestés
esetén a hajas fejbőr, szempillafes-
téskor vagy szemfestéskor a szem-
héjak gyulladása a jellemző. 
TIPP: Fül mögötti területen végez-
zünk bőrpróbát (Lásd: Epicután
teszt) szempilla-, szemöldökfestést
megelőzően, legalább 4-5 nappal ko-
rábban.

Milyen kozmetikai
alapanyagokat kerüljünk?
Nehéz megmondani, hiszen oly sok
mindenre alakulhat ki allergiás re-
akció.
Ha új vendégünk érkezik, vagy régi
vendégünkön újfajta kezelést, eljá-
rást szeretnénk kipróbálni, minden
esetben kérdezzük ki, hogy milyen
anyagokra allergiás vagy érzékeny. 
Figyelem, most van aktualitása a
napallergiának – készüljünk fel e té-
mában is, hogy tudjunk tanácsot, se-
gítséget nyújtani vendégeinknek –
súlyos esetben orvoshoz kell küldeni!
Erőteljesen allergizáló anyagokat,
kétes származású termékeket ne
alkalmazzunk a kozmetikánkban!
Természetesen előfordulhat a legna-
gyobb elővigyázatosság ellenére is,
hogy valaki egy teljesen ártalmatlan,
sőt, igen hatékony, magas minőségű
hatóanyagra allergiás tüneteket pro-
dukál. A fentiekben leírt módon jár-
junk el ilyen esetekben, hogy vendé-
geink maximálisan megelégedve
hagyják el kozmetikánkat és vissza
is jöjjenek.

A festett fehérneműk, ruházat, cipők stb.
allergizálhatnak. Minél sötétebb a szín,

annál több PPD-t tartalmazhat!

MÉHN TÜNDE 
Sminktetováló specialista, nemzetközi tréner,

kozmetikus, a Méhn Tünde
PMU Art School alapítója és
vezető oktatója, az NPM,
LaBina, Onyx márkák
forgalmazója, a ROSA Herbal
Skin Care for PMU &
Microblading & Tattoo
fejlesztője, forgalmazója.
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Természetes segítség
NÖVÉNYI HATÓANYAGOK – A természetben minden bőrtípus számára találhatóak  hatékony,

nagy erejű hatóanyagok. Az alábbiakban Dr. Joseph Franz megismertet bennünket a különféle
bőrök igényeinek leginkább megfelelő növényi hatóanyagokkal és azok hatásmechanizmusával.

őrünk egy kimondottan ösz-
szetett rendszer, ami nem-
csak határa és védője a
belső szerveinknek, hanem

ugyanakkor közvetít is a külső és
belső világunk között. A bőrünk vé-
delem, barrier és összeköttetés is
egyben. Bőrünk hidrolipid köpenye
például védő savköpenyként otthont
ad egy bőrbarát mikroflórának, ami
a mikroorganizmusok milliárdjait
tartalmazza. Ezek védenek a kóroko-
zóktól és a kiszáradástól, valamint
védelmet jelentenek a káros és izga-

tó anyagokkal szemben. A bőrön
ezenkívül az érzelmek is, mint az
öröm, az elégedettség, valamint az
egészség, a betegség és a stressz jelei
is láthatóvá válnak. Kommunikációs
szervként állandó összeköttetésben
áll a külvilággal és az immunrend-
szer mozgósításával képes kivédeni
különféle kórokozók szervezetünk-
be kerülését. Éppen ezért egy-egy
nagy értékű natúrkozmetikai ter-
mék tervezésénél, illetve az alkal-
mazásának stratégiai kialakítása so-
rán az egész emberre is figyelemmel

kell lenni az optimális eredmény el-
éréséhez. A természet számos nagy
hatékonyságú hatóanyagot produ-
kál a legkülönbözőbb bőrszükségle-
tek és problémák számára. 

Tisztátalan bőr
A ritka és értékes rhodiola (illatos
varjúháj) nevű gyógynövény, mely a
világ hat ismert adaptogén (alkal-
mazkodást segítő) növényeinek
egyike, intenzívvé teszi a bőrsejtek
ellenálló képességét abban az érte-
lemben, hogy erősíti a rugalmassá-

B
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got, és így hozzájárul a sejtek általá-
nos védelméhez a különféle bioló-
giai, vegyi és fizikai behatásokkal
szemben. Ahhoz, hogy a tisztátalan
bőr teljes körű egészségét biztosíta-
ni lehessen és természetes aktív
anyagokkal célzott választ lehessen
adni, szelektív, szinergikus ható-
anyagokra van szükség. Itt a haté-
kony összetevők mellett a sikerben
meghatározó szerepet játszik a kor-
rekt bőrápolás is. A természet csodá-
latos válaszokat ad a bőr mélytisztí-
tására: 
� a teafaolaj csökkenteni képes a
baktériumok elszaporodását, 
� a menta tisztító és frissítő hatásá-
ról ismert. 
� A rozmaring diterpén fenoljainak
– a szuperantioxidánsok egy cso-
portjának – hála szabadgyököket köt
meg, amelyek egyébként fokozott

oxidatív stresszt idéznének elő a
bőrben, és ezáltal a fokozott sejtel-
halást eredményeznének. 
� A propolisz nyugtatja és védi a
bőrt és az idegen csírákat kordában
tartja. 
� Azért, hogy a bőr újra szabadon
lélegezhessen, egy olyan intenzív
peelingre van szükség, amely a pa-
paya és az ananász természetes en-
zimjeinek, valamint az alma és a
bor enyhe savjainak kombinációja.

Érzékeny bőr
Az érzékeny bőr számára a termé-
szet kiegyenlítő, nyugtató és érzé-
kenységet csökkentő válaszokkal
szolgál:
� a római kamilla izomlazító és
nyugtató hatásáról ismert, 
� a fekete nadálytő védőfilmet ké-
pez a bőrön, és finoman adagolva

fontos szerepet játszik a bőr egészsé-
gének megtartásában. 
� A havasi gyopár, amely bővelke-
dik antioxidánsokban, alapvető vé-
dő funkciót lát el. 
�A ligetszépeolajban sok a többszö-
rösen telítetlen gammalinolsav,
mely bizonyítottan nyugtató és gyul-
ladáscsökkentő hatású. 
� Az olívaolaj egyik párlata, a szkva-
lén igen bőrbarát lipid, mely nagy-
szerűen hidratál. 

Anti-aging
Az anti-aging és a sejtöregedés prob-
lémáira is számos hatékony és azon-
nal ható válasszal bír a természet.
A szép és egészséges kisugárzás-
hoz elengedhetetlen a bőr hibát-
lan mikrokeringése. A rozmaringok
(a cineol és a verbenon  kemotípusú-
ak) fokozzák a szubkután szövetben
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A megfelelő gyártásstratégiával készített minőségi natúrkozmetikumokkal biztosítható a bőr optimális ápolása.



RÖVIDEN
Tisztátlan bőr

� Rhodiola: erősíti a bőr sejtvédelmét.
� Teafaolaj: gyulladáscsökkentő hatású.
� Menta: tisztítja és felfrissíti a bőrt.
� Rozmaring: antioxidáns hatású,

szabadgyököket köt meg.
� Propolisz: bőrnyugtató és védő hatású.

Érzékeny bőr

� Római kamilla: nyugtat.
� Fekete nadálytő: védőfilmet képez

a bőrön.
� Havasi gyopár: antioxidáns.
� Ligetszépeolaj: nyugtat és

gyulladásgátló.
� Szkvalén: hidratál

Anti-aging

� Rozmaring (cineol és verbenon
kemotípusú): hámosító,
keringésfokozó és antioxidáns hatású.

� Sárgarépamag-olaj: ráncképződés
ellen hat.

� Baobab: revitalizáló,
lifting-hatást fejt ki.

� Hibiszkuszmag-kivonat: csökkenti
a izomfeszültséget és a szabadgyökök
ellen hat.

a véráramlást, s egyúttal hámosító és
antioxidáns hatást fejtenek ki. A sár-
garépamag-olaj valóságos csodaszer
a ráncképződéssel szemben, stimu-
lálja a sejtmegújulást. Ezek a ható-
anyagok a biotechnológiai úton elő-
állított hyaluronsavval kombinálva,
amely csökkenti a bőr transzepider-
mális vízvesztését és nedvességet
köt meg, nagyszerű természetes
ránccsökkentők. A baobab kiváló re-
vitalizáló, lifting-hatású afrikai ter-
mészetes, aktív hatóanyag. A hi-
biszkuszmagból nyert kivonat a bo-
tox növényi alternatívája: csökkenti
az izom-összehúzódást, a szabad-
gyököket sem kíméli, amivel segít
lassítani a bőr öregedését. 

Természetes szinergiák
A komplex formulák értékes ható-
anyag-kivonatokból állnak, ezekben
a különféle növények számtalan ha-

tóanyaga összességében dinamikus
rendszert alkot, amelynek összete-
vői egymást kiegészítve, erősítve a
bőr legkülönbözőbb szükségleteire,
optimális választ adnak. A szinergiá-
ban különböző szinteken a hatás fo-
kozottabban jelenik meg, amely hoz-
zájárul ahhoz, hogy bőrünk tartósan
megőrizze egészségét. 

DR. JOSEPH FRANZ 
a Vitalis vállalat alapítója.
Cége 1986 óta fejleszti
a „Team Dr. Joseph nevű
hightech” natúrkozmeti-
kumokat.
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NÖVÉNYI BŐRREGENERÁLÓ
HATÓANYAGOK

FLAVONOIDOK, PROBIOTIKUMOK ÉS REGENERÁLÓ HATÁSÚ NÖVÉNYEK –
Lépésről lépésre bemutatunk egy mélyrétegi vízhiányos, fokozott faggyúmirigy-működésű,

szeborreás bőrre ajánlott, regeneráló kezelést.

1. LETISZTÍTÁS az Érzékeny extra arctejjel és az Érzékeny extra tonikkal, melyek
hatékonyan távolítják el a sminket és a szennyeződéseket, cickafark- és útifűtartalmuk
pedig nyugtatja a bőrt.

1
2. PEELINGEZÉS a Zsurlós spenótos zöld
radírral, melynek növényi hatóanyagai
a zsurló, a spenót, a kukoricacsíra- és
a borsmentaolaj. A flavonoidok mellett
a zsurló legfontosabb hatóanyaga
a szilíciumot tartalmazó kovasav, amely
biztosítja a bőr rugalmasságát, fiatalos
megjelenését, egyúttal a korai öregedést
is gátolja. A zsurló és a spenót magas
flavonoid-tartalma antioxidáns hatású,
javítja a kapillárisok áteresztőképességét
és a vérkeringést, segíti a bőr
tápanyagokkal, vitaminokkal és oxigénnel
történő ellátását.

2

ST
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Y 
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EP

változókor életszakaszá-
ban a hormonális változás
következtében a faggyúmi-
rigyek működése fokozód-

hat. A bőr zsírosodni kezd, akné ki-
alakulása is megfigyelhető a mélyré-
tegi vízhiány mellett.

Az ilyen érett, érzékenységre, gyulla-
dásra hajlamos bőrök körültekintő
bőrápolást igényelnek. 
Figyelnünk kell a bőséges hidratáció
mellett az olyan hatóanyagok hasz-
nálatára is, amelyek támogatják a
bőr önmegújító folyamatát, vala-

mint segítik a gyulladásos tünetek
csökkentését. A

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

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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4. MASSZÁZS az Érzékeny extra gélkrémmel, amelyben két fantasztikus növény,
a cickafark és az útifű minden bőrszépítő tulajdonsága ötvöződik. A növényi
hatóanyagoknak köszönhetően az Érzékeny extra gélkrém elősegítheti az allergia okozta
bőrirritáció megelőzését, enyhítését, a gyulladásos folyamatok csillapítását, illetve
a hidratáció helyreállítását. A különleges gélkrém, állagának köszönhetően, gyorsan
felszívódik.

4

5. ELEKTROMOS KEZELÉS ParadiC-Vit pakolással és Delejező készülékkel.
A pakolás fő növényi hatóanyaga a paradicsom, amely B1-, B2- és C-vitamin-tartalma
révén jótékony, tápláló, gyulladáscsökkentő hatású. Az ásványi anyagok közül
a káliumtartalmát érdemes a leginkább kiemelni, amely a sejtek energiaellátásában és
a sav–bázis egyensúlyban játszik fontos szerepet. Hatását az anyagcsere-fokozó hatású
Delejező készülékkel fokozhatjuk.

5

7. BEFEJEZÉS a Probiotikumos
szérummal.

7

3. HATÓANYAG-BEVITEL a Revi Face és
a Probiotikumos szérum révén. A szérum
rendszeres használata szabályozza
a faggyúmirigy-termelődést, csökkenti
a bőr zsírosodását. Emellett simítja,
nyugtatja és mattá teszi a bőrt.
A hatóanyagok mélyebbre jutását
iontoforézissel segíthetjük.

3

6. PAKOLÁS a Harmonizáló spirulina zöld maszkkal, melyet egyenletes vastagságban
simítsunk a kezelt felületre. Használatával egyenletes, üde bőrképet kapunk.

6
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DIOCHI 
www.diochi.hu

Hidratáló lifting hidrogél liliomból és Aloe
verából, „oxyásványokkal”. A Diolift a nagyon
érzékeny, fáradt, ráncosodásra hajlamos bőrre
ajánlott. A növények, az ásványok
és a hyaluronsav kombinációja fiatalítja a bőrt.
A vetiver és citrom alapú parfüm nyugtató
hatású, stimulálja a bőr alatti kötőszövetet, és
regenerálja a nap égette bőrt. A feszesítő hatás
már perceken belül jelentkezik. Csökkenti
a mély ráncokat, nem tömíti el a pórusokat. 

ARGITAL 
www.argital.hu

A tengeri zöld agyagot elsősorban a bőr alapos
tisztítására használják, hiszen az agyag száradása
közben fellépő szívó hatás olyan nagy, hogy pillanatok
alatt megszabadítja a bőrt a szennyeződésektől és
a méreganyagoktól, valamint az elhalt hámsejteket is
hatékonyan eltávolítja. Felgyorsítja az aknés hegek
gyógyulását. Pótolhatatlan ásványi elemeket tartalmaz,
regenerálja és gyógyítja a szöveteket.

KAVICZKY   
www.kaviczky.hu

A FLORA'XCELLENCE szérummaszk
kívülről befelé táplál, belülről kifelé
méregtelenít. A különleges rózsák
tökéletes elegye a bőr kötőszövetének
védelme érdekében. A Herbalea
Rhodopensis, az örökkévalóság virága
a bőr szerkezetének javítására fókuszál,
a hozzáadott carchoal bambusz aktív
szénkivonat 1 grammja egy kisebb
teniszpálya méretű méreganyagot képes a felületén megkötni. Valódi
urban-detox kezelés a bőrnek.

L’AMIA NATURA
www.lamianaturashop.com

Egyedülálló hatóanyag-összetétele
a hyaluronsav, a kollagén, valamint
a különleges és ritka tengeri exopolysaccharid,
mely egy planktonok által kiválasztott
természetes kivonat. Rövid idő alatt
érzékelhető ránctalanító hatását és a bőr
mélyebb rétegeibe való bejutását klinikai
tesztek igazolják. A szérum puha, selymes
állaga kellemes bőrérzetet és tökéletes
hidratáltságot nyújt, kiváló az ultrahangos és
a mezoterápiás kezelések alkalmazásához.

VAGHEGGI BIO+
www.vagheggi.hu

A Vagheggi Cosmos Organic minősítésű Bio+
Bőrtömörítő hatású esszenciája szabadalmaztatott
hatóanyagot tartalmaz, bio lenmag-kivonatot,
hyaluronsavat és organikus narancsvirág vizet,
amelyek intenzív bőrtömörítő, bőrfiatalító, lifting és
simító hatást eredményeznek, már 28 napos kúra után
mérhetően csökkennek a ráncok.

ALISSA BEAUTÉ 
www.alissa.hu

Öregedést gátló, szemkörnyékápoló krém
platinaporral, mely a bőrnek ragyogó megjelenést
kölcsönöz. CYTOBIOL™ LUMIN-EYE (kőrisfa kéreg-
kivonat), szerves szilikon és B3-vitamin-tartalma
csökkenti a szem alatt megjelenő sötét karikákat,
táskákat. A mandulaolaj az E-vitaminnal együtt
megelőzi  a mimikai ráncok elmélyülését.  A betain
csökkenti a ráncok mélységét, simábbá,
selymesebbé varázsolja a bőrt. A ceramid-komplex
visszaállítja a bőr barrier funkcióját.

MARTINA GEBHARDT  
www.demeter-kozmetikumok.hu

Az illóolajokkal egészen enyhén illatosított
olajkeverék fő összetevője a kiemelkedően magas
gamma-linolensav tartalmú ligetszépeolaj, mely
megnyugtatja az irritált és száraz bőrt.
Az olajkapszulák argánolaj- és
kankalin/primulakivonat-tartalma kiválóan ápolja
a száraz és érett bőrt, a bodzamagolaj a bőrt
puhává és bársonyosan simává varázsolja. A
Ligetszépe Intenzív Bőrápoló Olajkapszulák
légmentesen lezárt (vegán) kapszulák.

ADRIENNE FELLER 
www.adriennefellerwebshop.hu

A Hungarian Spring pezsdítő krémmaszk
a bőrre pezsdítően, élénkítően hat. A bőr
üdévé és ragyogóvá válik, optimalizálja
a bőr természetes működését,
stimulálóan hat a bőrsejtekre, nyugtatóan
hat a gyulladásra. Hámosító,
ráncmegelőző, bőrkisimító, pezsdítő,
keringésfokozó hatású. 

NATÚRKOZMETIKUMOK
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DR. RIMPLER 
www.baalbekstudio.hu  

Krémes állagú, feszesítő hatású anti-
aging bio gyógynövényes regeneráló
szérum, bioenzimekkel, melyeket
a maca növény gyökereiből vonnak ki.
Elősegíti a bőr regenerálódását,
lassítja az öregedési folyamatokat és
eltünteti az idő múlásának nyomait.
Hatóanyagok: moringa-, ximenia-olaj,
szívmag-kivonat, fehér tajtékvirágolaj, feketeribizli-kivonat,
macagyökér-kivonat. A „Natural inside” védjegy szabályai szerint
készült. 

BIOLA PROFESSIONAL 
www.biola.hu

A Bio Gránátalma & Aronia
krémpeeling tanúsított
biokozmetikum, amely a száraz és
gyümölcssavakra érzékeny bőr
kíméletesen polírozó arcradírja.
A gránátalma és az arónia
gyümölcsök pazar illatélményével
lep meg. Anti-aging és rejuvenáló–
bőrfeszesítő arckezelésekhez ajánljuk, mint antioxidánsokban
gazdag, páratlanul kíméletes mechanikai peelinget. 

LADY STELLA 
www.stellazrt.hu

Az Alma őssejt Youth
Active/Bőrfiatalság Aktiváló ampulla
mikrobiológiai tisztaságú, 10%-os
hatóanyag-tartalmú,
biotechnológiával előállított, svájci
alma őssejtet (PhytoCellTec™ Malus
Domestica) tartalmazó, liposzóma
szerkezetű koncentrátum, acerola
C-vitaminnal minden bőrtípusra 35+ ajánlott. Használható
mezoterápiás, iontoforézis és ultrahangos kezelésekhez is.
Hipoallergén, paraffin-, parabén-, illat- és színezékmentes.

VINTAGE BEAUTY
www.vintagebeauty.hu

A Vintage Beauty anti-aging szérum egyedülálló
készítmény a bőr, de különösen a szemkörnyék és
a homlok redőinek feszesítésére, regenerálására és
hidratálására. Páratlan összetevői stimulálják
a kollagéntermelést, értékes komponenseinek
köszönhetően növekszik a sejtek energiaellátása és
a bőrkép egységesebbé válik. Illata Zólyomi Zsolt
parfümőr mestermunkája.

ILCSI
www.ilcsi.com

Az Ilcsi új, Cosmos Natural minősített probiotikumos
krémpakolása mélyrétegi vízhiányos, érett bőrre
ajánlott.  Értékes ricinus- és szőlőmagolaj-, valamint
E- és F-vitamin-tartalmának köszönhetően a pakolás
intenzíven táplálja, regenerálja a bőrt. Rendszeres
használata hozzájárul az öregedés jeleinek, a ráncok
kialakulásának csökkentéséhez. Cosmos Natural
minősített. 

ROSA HERBAL SKIN CARE  
webshop.pmuartschool.com

A legmagasabb színvonalat és
hatékonyságot
a szépségápolásban
a natúrkozmetikumok képviselik,
hiszen a legértékesebb
gyógynövényekből, növényi
olajokból, kivonatokból
készülnek. Káros kémiai összetevőktől mentesen gondoskodnak
szépségünkről, óvják egészségünket. A ROSA Herbal Skin Care for
PMU & Microblading & Tattoo termékeit is ez a törekvés hozta létre. 
Zöldek vagyunk a sminktetoválásban is.

NORANN
www.norannprofessional.hu

Ez a ,,fiatalság elixír” hatóanyagokban gazdag, könnyű
textúrájú arcápoló, amelyben megtalálható az EPS
SEAFILL, a tengeri plankton termelte tiszta és természetes
ExoPolySaccharide. A benne lévő öregedésgátló hatóanyag,
a méhpempő, tápláló és erősítő anyagok gazdag forrása.
Emellett kitűnő bőrtisztító hatása is van. Serkenti
a kollagénképződést és a bőr regenerálódását.

YAMUNA PROFESSIONAL 
www.yamuna.hu

A tisztító hatású teafaolaj segít csökkenteni
a pattanások kialakulását, frissíti az elnehezedett bőrt.
Másik fontos hatóanyaga a betain, amelynek két
legfontosabb tulajdonsága a hidratálás és az irritáció
elleni védelem. A Potassium Azeloyl Diglycinate
hidratál, javítja a bőr tónusát és textúráját, normalizálja
a faggyúmirigyek működését, egyenletesebb
megjelenést biztosít a bőrnek. Parabén-, paraffin-,
színezékmentes és mesterséges illatanyagmentes.

NATÚRKOZMETIKUMOK
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BŐRFIATALÍTÁS
növényi őssejtekkel

A BŐR REGENERÁLÁSÁBAN, AZ ÖREGEDÉS HATÉKONY LASSÍTÁSÁBAN
AZ EGYIK LEGÍGÉRETESEBB MEGOLDÁS A NÖVÉNYI ŐSSEJTKEZELÉS – A Lady STELLA Youth
Active Alma őssejt kozmetikumok hatására lassulnak a sejtek és a bőr öregedési folyamatai.

Lady Stella Youth Active
Alma őssejt különleges,
svájci környezetben élő, ki-
zárólag őssejt előállítására

termesztett almafajtából (PhytoCell-
Tech™ Malus Domestica) vonják ki

az európai koz-
metikai inno-

váció díjas
szabadal-
mazott
ható-
anyagot,
amely 

a legmaga-
sabb hatás-

fokon képes 
bejuttatni a bőr

mélyebb rétegeibe az almából nano-
technológiával előállított, omnipo-
tens, klinikai tisztaságú, liposzómá-
ba csomagolt növényi őssejteket.

Milyen bőrtípusra ajánlott?
• Bőrfiatalításra, a már kialakult rán-
cok kezelésére.
• A bőr öregedési folyamatainak
megelőzésére, lassítására.
• A bőr regenerálására – 35 év felett
különösen ajánlott az Alma őssejtes
kezelés.

• A sejtpusztulás késleltetésére, a
pusztuló sejtek számának csökken-
tésére.

A kezelés hatása
A Lady STELLA Youth Active termék-
család tagjai a PhytoCellTec™ Malus
Domestica – alma őssejt – ható-
anyagnak köszönhetően bizonyítot-

tan fokozza a bőr sejtjeinek aktivitá-
sát és vitalitását, beindítja a bőr ős-
sejtjeinek önmegújító képességét.
Elősegíti a bőr feszességének, rugal-
masságának visszanyerését, hatéko-
nyan lassítja a sejtek és a bőr örege-
dési folyamatait, látványosan csök-
kenti a ráncok mélységét. Termé-
szetes acerola C-vitamin-tartalma

A

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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stimulálja a kollagéntermelést, anti-
oxidáns és öregedésgátló hatású, ha-
tására a bőr eddig soha nem látott
mértékben megfiatalodik.
Oxigéndús klorofill hatóanyag-tar-
talmának köszönhetően használata
gátolja a bőr öregedését, a fakó bőr-
szín újra élettelivé válik.
A szérum gazdag hyaluronsavban és
kollagénszintézist stimuláló, örege-
désgátló C-vitaminban. Feszes, fiatal
bőrképet, bársonyos, egyenletes bőr-

felszínt eredményez, rendszeres
használata fenntartja az őssejtek
aktív működését.

A kezelés lépései
1. Bőrtisztítás Lady Stella Youth Acti-
ve Alma őssejt arctejjel.
2. Peelingezés Stella BeautyDerm-
hidroabráziós készülékkel.
3. Tonizálás Lady Stella Youth Active
Alma őssejt tonikkal.
4. Fertőtlenítés.

5. Hatóanyag-bejuttatás (Lady Stella
Youth Active Alma őssejt ampulla)
elektroporációval vagy Derm Pen
kollagén indukciós kezeléssel.
6. Táplálás, bőrfiatalítás Lady Stella
Youth Active Alma őssejt bőrfiatal-
ság-aktiváló krémpakolással.
7. Szemkörnyékápolás Lady Stella
Youth Active Alma őssejt bőrfiatal-
ság-aktiváló szemránckrémmel.
8. Befejező ápolás Lady Stella Youth
Active Alma őssejt bőrfiatalság-akti-
váló szérummal.
A kezelések és kúrák közötti otthoni
ápolásra is célszerű a Lady Stella
Alma őssejt kozmetikummal a ven-
déget ellátni, mert ez nagymérték-
ben növeli a szalonkezelések ered-
ményességét.

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

KOMPLEX BŐRFIATALÍTÓ
KEZELÉS 35 ÉV FELETT

A Lady Stella Youth Active Alma őssejt
kozmetikumok védelmet biztosítanak
a bőr sejtjeinek, meghosszabbítják
azok élettartamát; parabén-,
kőolajszármazék- és
színezékmentesek; tű nélküli
mezoterápiához, ultrahanghoz,
iontoforézishez és manuális
technikákhoz egyaránt
alkalmazhatóak.
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Natúr vagy
SZINTETIKUS?

ÉVEK ÓTA FOLYIK A VITA A TERMÉSZETES ÉS A SZINTETIKUS ANYAGOK KOZMETIKAI
FELHASZNÁLÁSA KÖRÜL – A kozmetikusok is egyre nehezebben igazodnak el a forgalomban

lévő termékek között. Mire figyeljenek, hogy minőségi terméket vásároljanak, és ne kelljen
csalódniuk, s ne érezzék kellemetlenül magukat a vendégeik előtt?

lakosság számára forga-
lomba hozott kozmetiku-
mok az Országos Gyógy-
szerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet (OGYÉI) hatás-
körébe tartoznak. Ez a szervezet a
kozmetikumok nyilvántartása, szak-
mai felügyelete mellett szakmai-
módszertani, tudományos kutatási,
képzési és szakértői feladatokat is

ellát. A kozmetikusokat is foglalkoz-
tató kérdésekről Móréné Horkai Edit-
tel az OGYÉI Élelmiszer és kozmeti-
kai tudományos főosztályának szak-
értő szakreferensével beszélgettünk. 

Beauty Forum: Önnek nagyon régóta
rálátása van a piacra kerülő kozmetiku-
mokra. Milyen fontosabb változások tör-
téntek az elmúlt években, például mi-

lyen mértékben nőtt meg a forgalomba
kerülő kozmetikumok száma, és hogyan
változott meg azok minősége?
Móréné Horkai Edit: Az utóbbi évek-
ben áttörő változás sem a hatóanya-
gok vonatkozásában, sem az össze-
tevőket illetően nem történt. A mi-
nőség tekintetében, miután szigo-
rúbb lett a szabályozás, ma már
jobban előtérbe kerülnek az egész-
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ségügyi szempontok, több anyag til-
tólistára került, s olyanok is vannak,
amelyeknél mennyiségileg szigo-
rúbb határértéket állapítottak meg.
A termékdossziéval kapcsolatos szi-
gorítások, és az, hogy minden állí-
tást, még a termék elnevezését is bi-
zonyítani kell, remélhetőleg oda ve-
zet, hogy egyre biztonságosabb ter-
mékek kerülnek forgalomba. Húsz
év alatt biztosan megduplázódott a
piacon lévő kozmetikumok mennyi-
sége, és egyre több a harmadik or-
szágbeli termék.

A 655/2013/EU RENDELET (2013. júli-
us 10.) kimondja, hogy mivel a kozmeti-
kumok lényeges szerepet töltenek be az
emberek életében, ezért fontos annak
biztosítása, hogy a flakonokon, tégelye-
ken feltüntetett állítások információtar-
talma hasznos, érthető és megbízható
legyen, mert csak így biztosítható az,
hogy a vásárlók az igényeiknek és elvá-
rásaiknak a leginkább megfelelő kozme-
tikumokat használhassák. Mennyire fe-
lelnek meg a ma forgalomba kerülő koz-
metikumok ezeknek az elvárásoknak?
Például ha valaki azt állítja a terméké-
ről, hogy 100 százalékban natúrkoz-
metikum, akkor mi, vásárlók egészen
biztosak lehetünk abban, hogy az 100
százalékig natúr?
Mindent, amit egy termékről állíta-
nak, azt be kell tudni bizonyítani.
A jelenlegi szabályozás részben libe-
rálisabb, mint a korábbi, ugyanakkor
szabályozási oldalról pedig szigo-
rúbb. Azért liberálisabb, mert min-
den termékhez egy felelős személy
tartozik, akinek az a kötelezettsége,
hogy a termék minden szempontból
megfeleljen a rendeletben előírt kö-
vetelményeknek, s ezt követően a
saját felelősségére minden további
nélkül forgalomba hozhatja azt.
Mindenféle jogsértés csak a termék
forgalomba kerülése után, a piacfel-
ügyeleti ellenőrzések során derül ki.
Vagy a hatóság találkozik a termék-
kel a piacfelügyelet során, vagy mi
kérjük be a terméket ellenőrzésre.

Mikor ellenőriz a piacfelügyelet egy ter-
méket, és ön mikor kéri be ellenőrzésre?

Szúrópróbaszerűen vagy csak kívülről
történő bejelentés hatására ellenőriznek?
Célzott és szúrópróbaszerű ellenőr-
zések is történnek. Létezik egy euró-
pai uniós portál, ahová kötelező be-
jelenteni a kozmetikumokat, és erre
nekünk is van rálátásunk. Ezek mel-
lett az ÁNTSZ folyamatosan ellen-
őriz, hol mikrobiológiai vizsgálato-
kat végzünk, hol az állítások igazság-
tartalmát ellenőrizzük.
A termékdokumentációs dosszié-
nak az ellenőrzése a belső piacfel-
ügyelet egy speciális területe. Mi va-
gyunk a szakmai ellenőrzők, az eljá-
ró hatóság pedig a kormányhivata-
lok népegészségügyi osztálya. 
Ha a felelős személy nem tudja bi-
zonyítani az állítását a termékről,
például, hogy 100 százalékban na-
túr, akkor intézkedünk, de ez nem
jelenti azt, hogy a kozmetikumot le
kell venni a polcról, mert arra csak
súlyos jogsértés esetén kerülhet sor.
Sajnos előfordulhat, hogy mire az el-
lenőrzés utoléri a megtévesztő infor-

mációt közlőt, már sokan bevásárol-
tak a kozmetikumból. Ugyanakkor
azt is tapasztaljuk, hogy az utóbbi
években jelentősen megszapo- rod-
tak a bejelentések, mindez azt jelen-
ti, hogy a vásárlók és a konkurencia
is jobban odafigyelnek. Sokan rea-
gálnak arra, ha nincs olyan hatása
egy terméknek, amit állítanak róla, s
azt is jelzik, ha a kozmetikum ártó
hatásúnak bizonyult.

Milyen intézkedések történnek, ha vala-
ki nem igazat állít?
Először is a címkét módosítani kell.
Ilyenkor már az összes körülményt
figyelembe vesszük. Előfordulhat,
hogy a termék forgalomba hozatalát
ideiglenesen megszüntetjük, s akár
pénzbírságra is sor kerülhet.

Évek óta folyik a vita a természetes és
a szintetikus anyagok kozmetikai fel-
használása körül. A kozmetikusok is
egyre nehezebben igazodnak el a forga-
lomban lévő termékek között, ugyanak-
kor tény, hogy a szépségápolás területén
is egyre fokozottabb az érdeklődés a bio-
és natúrkozmetikumok iránt? Milyen
kapaszkodókat tud adni a számukra ah-
hoz, hogy minőségi terméket vásárolja-
nak, s ne kelljen csalódniuk, ne érezzék
kellemetlenül magukat a vendégeik
előtt?

Az OÉTI esetében nem jogszabályi
kötelezettség a véleménynyilvánítás,
intézményünk sokkal inkább a ren-
deleti feladatokra koncentrál. Úgy
gondolom, hogy a természetes anya-
gok dömpingjének hulláma előbb-
utóbb lecseng, s a dolgok a helyükre
kerülnek. Nem lehet egyértelműen
kinyilvánítani, hogy egy natúrnak
nevezett termék jobb minőségű,
mint azok, amelyek vegyészek által
kreált anyagokat tartalmaznak.
A kémikusok egyesületének legutób-
bi összejövetelén például bemutat-
tak egy natúrnak minősített tusfür-
dőt, amely rosszabb minőségűnek bi-
zonyult, mint egy átlagos termék. A
natúrnak nevezett termékek eseté-
ben sokkal nagyobb a mikrobiológiai
kockázat, ami azt is jelenti, hogy

,,Kerülöm a nagyon
sok összetevőt
tartalmazó és a túl
sok pozitív állítást
tartalmazó
termékeket.”
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intenzívebben kell konzerválni. Töb-
ben állítják, hogy 100 százalékig ter-
mészetes az általuk forgalmazott
kozmetikum, ugyanakkor tény,
hogy kereskedelmi forgalomban
nem találhatunk ilyet, kivéve az aro-
mavizeket, a növényi olajokat és a
természetes illóolajokat. Ahhoz,
hogy a zsírokból, olajokból és a kü-
lönféle vizekből emulzió legyen,
emulgáló- és nagy hatósugarú kon-
zerválószerekre is szükség van, s
ezek nem természetes anyagok. A di-
vat miatt ma a magukat natúrkoz-
metikumoknak hirdetők óriási piaci
előnnyel bírnak, de egyáltalán nem
biztos, hogy a hatásuk az átlagos ter-
mékeknél jobban érvényesül.

Ön szerint a minősítő szervezetek, mint
például az ECOCERT, a NATRUE,  a
BDIH vagy a Biokontroll megtévesztik a
vásárlókat?A tanúsító szervezetek álta-
lában ugyanazon anyagokat kritizálják,
s az a tény is őket látszik igazolni, hogy
az utóbbi években az EU-s rendeletek az
ezen minősítők által már jó ideje tiltólis-
tára tett anyagokból többet is betiltot-
tak: ilyen például a butilparabén,   halo-
génorganikus konzerválók és a hormon-
hatású fényvédők. 

Ezek a szervezetek saját magukat
korlátozzák, és meg vagyok győződ-
ve, hogy ezt egyrészt azért teszik,
mert ez a többitől való megkülön-
böztetés reklámként piaci előnyt je-
lent számukra. Mivel natúr- és na-
túrkozmetikum között is óriási le-
het a különbség, s mivel rendeleti-
leg még mindig nem szabályozott
ez a terület, aki natúr-, biokozmeti-
kumokat szeretne használni, az
nyilvánvalóan nagyobb biztonság-
gal hagyatkozhat a tanúsított koz-
metikumokra. 

Ön milyen szempontokat figyelembe vé-
ve vásárol kozmetikumokat? Milyen jel-
legű anyagokat keres, s melyek azok,
amelyeket nem szeretne a bőrére kenni?
Tudna pár példát mondani?
Én a vásárlást az ingrediens (össze-
tevők) listánál kezdem, ezt a laiku-
soktól persze nem lehet elvárni. Ke-
rülöm a nagyon sok összetevőt tar-
talmazó és a túl sok pozitív állítást
tartalmazó termékeket. A krémben
legyen természetes zsír, a tisztálko-
dó szereknél a cukortenziddel ké-
szültet választom. Számomra fon-
tos, hogy ne legyenek benne allergén
anyagok. 

Amikor a bio-hívők az átlagos és több-
nyire természetes anyagokat tartalmazó
kozmetikumok között húzzák meg a ha-
tárvonalat, egyértelműen pozitív ta-
pasztalataikra hivatkoznak. Úgy vélik,
hogy a nap által érlelt gyümölcsökben,
növényekben van valami plusz, utánoz-
hatatlan, amit a vegyészek nem tudnak
lemásolni, s ez a többlet a belőlük ké-
szült anyagok által a bőrön is látványo-
san megnyilvánul. Van arra valamilyen
előírás, hogy milyen mennyiségben
használhatnak növényi kivonatokat a
kozmetikumokban? A gyógyteákra pél-
dául léteznek fogyasztási ajánlások.
A növényi olajok, kivonatok kozme-
tikai felhasználása mennyiségileg
nincs meghatározva. A kozmeti-
kumban az olajok és a zsírok a leg-
inkább ható összetevők. Nincs
olyan analitika, ember, ami/aki meg
tudná mondani, hogy milyen hatás
várható akkor, ha egy krém összete-
vőjében (ingrediens) 8-10 növényi
olaj és egy tucat növényi kivonat
szerepel – ezek akár teljesen ki is
olthatják egymást. Tehát hamis az
az út, hogy a természetes vagy csak
természetes anyagot tartalmazó
kozmetikum jobb, mint a másik. Ez
totális tévhit. 
A tanúsító szervezetek a kritikájuk-
ban nincsenek figyelemmel az olyan
szempontokra, amiket már régen
szabályoztak. Egyik szervezetnél
sem kap hangsúlyt, hogy összessé-
gében a terméknek az észszerű
használat mellett biztonságosnak
kell lenni. Teljesen felesleges, sőt
inkább veszélyes sokféle kozmeti-
kumot használni, s az sem jó, ha
valamiből nagy mennyiség kerül a
bőrre. 

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

magát. A szakma
újdonságainak
népszerűsítőjévé vált,
nemzetközi kiállításokról és
szakmai fórumokról tudósít.
Hitvallása, hogy a szép bőr és
az egészséges táplálkozás
elválaszthatatlan fogalmak.Fo
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„Hiszek abban , hogy a személyes kontaktus elengedhetetlen . Egy ilyen

szakmai rendezvénynek, mint amilyen a Beauty léteznie kell , mert többek

között itt tudjuk az emberi kapcsolatokon alapuló, üzleti kapcsolatainkat

fejleszteni régi ügyfeleinkkel . Az új ügyfeleknek itt tudjuk legkönnyebben

bemutatni az Afrodita széles termékskáláját. Itt tudjuk újdonságainkat is

bemutatni , amit az Afrodita évről évre rendszeresen megtesz, így idén

ősszel is megjelenünk egy új kezeléssel . Reményeim szerint a kozmetikus

szakma képviselői , hasonlóképpen tekintenek a Beauty Szakkiállításra,

azaz a fejlődésük egyik alappilléreként, mindenképpen kilátogatnak

a rendezvényre!”

BEAUTY FORUM HUNGARY 2018

„A High Care® Cosmetics cégnél a 2018-as év az újdonságok éve .

Világújdonságot mutatunk be a fénx- és oxigénterápia összekapcsolásával ,

valamint legújabb anti-pollution termékcsaládunkat az Urban Care-t,

amely igazi kozmetikai csemegének számít úgy a kozmetikusok, mint

a vendégek számára. Erre véleményem szerint a legjobb lehetőség, esemény

a Beauty szakkiállítás, amely cégünk életében már 26 éve kiemelt szerepet

kap.”

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

Ki���ít���	

KIÁLLÍTÓK*

VARGA ATTILA
Az Apollos Bt. ügyvezető igazgatója, az Afrodita Cosmetics, illetve az Afrodita Professional

termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója.



„Az idén ötödik alkalommal veszünk részt a Beauty szakkiállításon és

vásáron . Célunk megismertetni a magyar kozmetikusokat a  SynCare

dermokozmetikai termékek széles skálájával . Nálunk minden bőrtípusra

megtalálják az érdeklődők a megfelelő terméket, a bőr határeseteire is

kínálunk megoldást. Ez a rendezvény remek lehetőséget ad arra, hogy

találkozzunk partnereinkkel . Örömmel vesszük az évről évre növekvő

érdekelődést a termékeink iránt. Mindenkit szeretettel várunk idén is

a standunknál , októberben a Beauty szakkiállításon , ahol számos

újdonsággal jelentkezünk.” 

m
n�j�	
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.

ZUZANA KIRKOVÁ
A SynCare Hungary tulajdonosa és tanácsadója.

„A Beauty szakkiállítás remek lehetőséget biztosít az újdonságok, a trendek

megismeréséhez, a régi és leendő partnereinkkel való személyes

találkozáshoz. A Beauty Partner csapata nagyon készül erre az eseményre.

A Bielenda Professional , a Yellow Rose Professional , a Chantarelle és

a Make up Studio rengeteg újdonsággal , akcióval és bemutatóval készül .

Találkozzunk újra a Beauty Forum őszi szakmai kiállításán!”

MADARÁSZ ALLA 
A Beauty Partner Kft. ügyvezető igazgatója.

* A folyamatosan bővülő listát kövesse
nyomon a www.beauty-forum.hu honlap
„27. Beauty Forum kiállítás”
menüpontja alatt!
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A FÉLELMETES GDPR
ÉRVÉNYES EGY „KIS” KOZMETIKUSRA IS A GDPR? Hetek óta foglalkoztat szinte mindenkit

az a kérdés, hogy vajon őrá (a vállalkozására vagy a cégére) vonatkozik-e ez az újfajta szabályozás.
Cikkünkben erre a kérdésre igyekszünk válaszolni.
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Rendelet 2018. május 25-
től teljes egészében köte-
lező és közvetlenül alkal-
mazandó valamennyi tag-

államban, így Magyarországon is. 
A Rendelet alapvető célja, hogy a
természetes személyek személyes
adatai az Unió egész területén haté-
kony védelemben részesüljenek, az
érintettek jogait, valamint a szemé-
lyes adatokat kezelő személyek kö-
telezettségeit megerősítse és részle-
tesen meghatározza, továbbá bizto-
sítsa a személyes adatok Unión be-
lüli szabad áramlását.
A Rendelet vonatkozik a közhatalmi
szervek mellett minden vállalko-
zásra, értve ezalatt minden gazdasá-
gi tevékenységet folytató természe-
tes vagy jogi személyt, függetlenül a

jogi formájától, ideértve a rendsze-
res gazdasági tevékenységet folytató
személyegyesítő társaságokat és
egyesületeket is. Ennek megfelelően
gyakorlatilag mindenkit érint, aki
bármilyen formában gazdasági te-
vékenységet folytat.

Az érintett személyek köre
A Rendelettel érintett személyes
adatok köre rendkívül tág, a termé-
szetes személyre vonatkozó bár-
mely információ ide tartozik, példá-
ul név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi jellemzője, de a képmása
vagy az egészségi állapota is. Tág az
adatkezeléssel érintettek köre is, az
ügyfeleken túl ide tartoznak a mun-

kavállalók és általában mindazon
természetes személyek, akikről a
vállalkozás bármilyen alapon és
módon személyes adatot tud meg
és tart nyilván.
A Rendelet hatálya nem terjed ki a
jogi személyekre vonatkozó adatke-
zelésre, azonban az egyéni vállalko-
zó, egyéni cég, őstermelő, jogi sze-
mély képviselőjeként eljáró ügyfe-
leket, vevőket, szállítókat a rendelet
alkalmazásában természetes sze-
mélynek kell tekinteni, tehát az ő
személyes adataikat is a rendelet-
ben foglaltak szerint kell kezelni és
védeni. 
A Rendelet részletesen szabályozza
mind az adatkezelők kötelességeit,
a nyilvántartás módját, az adatkeze-
lés jogszerűségét, az esetleges jogo-

A



LIFE & WORK

512018/6  www.beauty-forum.hu

DR. ANGYAL ANDOR 
Ügyvéd. Többek között a GDPR
szabályzat cégre szabott,
egyéni igényeknek megfelelő
elkészítésében nyújt
segítséget. Információ: 
+36 20/5691 711,
angyalandor@gmail.com 

sulatlan hozzáférés, adatvédelmi in-
cidens esetén teendő intézkedése-
ket, mind pedig az érintett termé-
szetes személyek jogait, egyebek
mellett a tájékoztatás és a szemé-
lyes adatokhoz való hozzáférés jo-
gát, a helyesbítéshez, az adatkezelés
korlátozásához vagy a törléshez való
jogot.

Csúszásban a magyar
szabályozás
A Rendelet a nemzeti szabályozás
felett áll, a hazai jogalkotó számára
csak annyi teret hagy, hogy a benne
foglalt szabályok alkalmazását
pontosíthatja. Magyarországon az
adatvédelemről az információs ön-
rendelkezési jogról és az információ-
szabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) rendelkezik, ezt a
GDPR-re tekintettel módosítani kel-
lene, vagy inkább kellett volna, azon-
ban ez még nem történt meg, a cikk
megírásakor a Parlament még napi-
rendre sem tűzte.
Jelen pillanatban még azt sem tud-
hatjuk biztosan, hogy milyen ható-
ság felel majd a GDPR betartatásá-
ért, bár nagyjából valószínűsíthető,
hogy a NAIH, azaz a Nemzeti Adat-
védelmi és Információszabadság
Hatóság, amely most is felelős a sze-
mélyes adatok védelmének biztosí-
tásáért.
A szabályozás csúszása közvetle-
nül kihat a vállalkozásokra: kétszer
kell elvégezni a saját szabályzatuk
és adatkezelési tevékenységük jog-
szerűvé tételét, május 25-ig a rende-
letnek, majd pedig valamikor a honi
szabályozásnak megfelelően.

Adminisztrációs teher
Összességében kijelenthető, hogy
az adatvédelem és az adatkezelés
elveiben és alapjaiban nagy válto-
zást nem hoz az új szabályozás. Lé-
nyeges változás lesz azonban az
adminisztrációs terhekben, ame-
lyek jelentősen növekednek majd,
elsősorban az adatkezelés jogszerű-
ségének dokumentálására, a tényle-

ges adatkezelésre vonatkozó szabá-
lyok, valamint a tájékoztatási kötele-
zettség miatt. Fontos változás az is,
hogy a rendelet fokozottan elvárja a
megfelelésen túl a megfelelés iga-
zolhatóságát is, azaz a vállalkozás-
nak bármikor tudnia kell bizonyíta-
nia azt, hogy a szabályoknak megfe-
lelően működik. Végül, de nem utol-
sósorban jelentősen nőtt a jog-
sértések lehetséges szankciója is,
súlyos esetben a pénzbüntetés
maximuma 20 millió euró vagy az
előző pénzügyi év teljes világpiaci
forgalmának 4 százalékát kitevő ösz-
szeg, a jelenlegi magyar 20 millió fo-
rintos, azaz nagyjából 65 ezer eurós
maximummal szemben.

A GDPR és a kozmetikus 
Nyilván felmerül a kérdés: hogy is
érinti mindez a mindennapjainkat,
például egy kozmetika esetében,
egyáltalán lesz-e ezzel nekem dol-
gom? Igen, gyakorlatilag minden-
kinek lesz vele dolga, nem is kevés. 

Vegyünk két példát: 
1. A saját szalonjában egyedül, a
sarki boltban vásárolt krémekkel
dolgozó kozmetikus, aki nem ad el

terméket és kizárólag nyugtaadási
kötelezettsége van. Ilyen esetben,
ha a kozmetikusnak van akár egyet-
len olyan vendége, akinek a neve és
a telefonszáma fel van írva vagy el
van mentve a telefonba, onnantól
kezdve vonatkozik rá a rendelet.
A NAIH joggal kérheti tőle az adatvé-
delmi szabályzatot, az adatok nyil-
vántartását és minden egyéb előírt
dokumentumot, de azt az egyetlen
ominózus vendéget is tájékoztatni
kell – írásban – arról, hogy a szemé-
lyes adatait kezeli, illetve az ezzel
kapcsolatos jogairól is.
2. Ha a fenti, szándékosan életsze-
rűtlen példától eltérően a kozmeti-
kus nyilvántartja a vendégei elér-
hetőségét, néhány egészségügyi
adatát – például allergia –, valamely
konkrét cég termékeit használja,
amelyeket egy területi képviselőtől
vásárol, néha állít ki számlát, van Fa-
cebook-oldala, akkor máris össze-
jött egy rakás személyes adat, amit
bizony csak a Rendelet szabályainak
megfelelően szabad kezelni. Ilyen
adat a területi képviselő neve, tele-
fonszáma, a számlára írt név és cím
is, ami ráadásul továbbításra kerül a
könyvelőnek, aki ezáltal adatfeldol-
gozóvá válik, tovább bonyolítva a
dolgot. Ezeket az adatokat nyilván
kell tartani, a kezelésükről tájékoz-
tatni kell az érintettet, adott esetben
a hozzájárulását is be kell szerezni. 

Nem csak meg kell felelni a Rendeletnek,
de ezt a megfelelést ellenőrzés esetén
igazolni is tudni kell.

GDPR 
General Data Protection Regulation =
általános adatvédelmi rendelet
(innentől Rendelet). 
Hivatalos honlapja: www.eugdpr.org.
AZ EU 2016/679 rendelete
a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről, és
az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK általános
adatvédelmi rendelet hatályon kívül
helyezéséről.
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10+1 NYÁRI MARKETING
TIPP SZALONOKNAK

KÖZELEG A NYÁR, AMI NAGYBAN MEGVÁLTOZTATJA A SZALON ÉLETÉT IS – A vendégek egy része
szabadságra megy, gyakoribbak a lemondások, egy részük pedig gyakrabban jön, például

szőrtelenítés miatt, hiszen a szoknyás-bikinis időszakban jobban szem elé kerülnek az eddig fedett
testrészek. Ahhoz, hogy a melegben is hatékony maradj – ami az üzletet illeti – adok néhány

egyszerű és nagyszerű tippet.
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KOVÁCSNÉ GRABARICS DITTA
Kozmetikus-sminkes,
marketing szakember.

ézzük hogyan kerülheted el
a nyári uborkaszezon ré-
mét!

1. A nyár egyértelműen a hűsítő,
frissítő kezelések ideje. Vezess
be jégkockás masszázst, hűsítő,
géles állagú anyagokat, ezeket
helyezd előtérbe és kommuni-
káld is. Sokan a nehéz krémekre
gondolva hagyják ki a kezelést,
de ha kihangsúlyozod, hogy a bőr
érzete friss marad, nagyobb
eséllyel veszik igénybe.

2.  A gyümölcsszezonban ajánlj
gyümölcsös fantázianevű és ha-
tóanyagú szereket, kezeléseket.
Ha például barackos hatóanyagú
kezeléssel dolgozol, ne felejts el
baracklevet, barackos ice teát tar-
tani a szalonban, ezzel kínálva a
vendéget. Egyrészt nagyon pasz-
szol, másrészt rendkívül profi
hatást kelt.

3.  A gyantát nem is kell említeni,
ilyenkor még olyan vendégek is
bevállalják, akik máskor inkább
otthon szőrtelenítenek. Találj ki
gyantacsomagokat, pl., aki kar-
és lábgyantát választ, az aján-
dékba kap egy szemöldök- vagy
bajuszgyantát. Így olyan aprósá-
gokra is rászoktathatod a vendé-
get, amit majd máskor is igénybe
vesz (akár télen is).

4.  Csinálj „early bird” akciót, azaz
aki legalább 3-4 hétre előre beje-
lentkezik, az ajándék szempilla-
festést kap. Ezzel ő is bebiztosítja
a helyét, te pedig előre tervez-
hetsz a zsúfolt időszakokban.

5.  Kommunikáld jó előre a szabad-
ságodat, hiszen a vendégeknek
is számolniuk kell veled. Több-
ször jelezd szóban, illetve a web
és facebook oldaladon is, hogy
mikor nem leszel elérhető. Sok-
kal korrektebb így, mint egy-két
nappal előtte.

6.  Ha van lehetőséged optimalizál-
ni a nyitvatartásodat, akkor in-
kább a hétköznap estéken hosz-
szabbíts, hogy munka után még
többen odaérjenek, ugyanis hét-
végén sokan elutaznak, így a
szombatjaid (vagy esetleg a va-
sárnapjaid) üresen maradhat-
nak. 

7.  A fényvédelmet nem lehet elég-
szer kiemelni. Egyrészt hívd fel
vendégeid figyelmét ennek fon-
tosságára, másrészt adj nekik
UV-szűrős készítménymintákat,
nyaralás előtt pedig bátran kínálj
nekik lakossági napozószereket
az általad forgalmazott márka kí-
nálatából. Gondolj a sminkteto-
vált vagy pigmentfoltos vendé-
gekre, nekik feltétlenül adj sze-
mélyre szóló tanácsot!

8.  Érdemes mini termékeket, min-
tákat beszerezned nagyobb
mennyiségben, mert ezzel a re-
pülős utasokat is kiszolgálha-
tod. Mióta a repülőgépek kabin-
jába maximum 100 ml-es folya-
dékokat lehet felvinni, azóta so-
kan mintákkal utaznak. Ilyenkor
ügyesen eladhatsz vagy ajándé-
kozhatsz olyan terméket is, amit
eddig a vendéged nem próbált ki,
de biztos vagy benne, hogy egy
próba után beleszeret majd. 

9.  Alakíts ki csomagajánlatot a
szalonodban dolgozó más szak-
emberekkel. Aki manikűrre
megy, annak csinálhatsz arcke-
zelés közben egy kézradírt, aki
pedikűrre érkezett, annak egy
lábra való önbarnítót és így to-
vább. Minél több szálon kötődik
valaki egy szalonhoz, annál biz-
tosabb, hogy ott marad hűséges
vendégként.

1   Végül, de nem utolsósorban,
pedig te is töltődj fel és pihenj
nagyot. A nyár az önfeledt szóra-
kozás időszaka is. Ahhoz, hogy

állni tudd az őszi és később a ka-
rácsonyi strapát, most kell hátra-
dőlnöd egy kicsit. Tervezz az én-
időddel, tervezz a családdal, légy
kedves és pihent szakember!

+1 tipp
Ne felejts el készülni az ősz-
re: nyár végén kezdd el kom-
munikálni a borús időben vé-
gezhető kezeléssorokat: pl.
tartós szőrtelenítés, sminkte-
toválás, mikrodermabrázió,
savak.
Érdemes felkészíteni a vendé-
geket, felkelteni érdeklődésü-
ket és lehetőséget adni nekik
arra, hogy legyen idejük ösz-
szegyűjteni megfelelő össze-
get egy bérletre.
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A HÓNAP SZALONJA: PP BIOKOZMETIKA   

„A jövő a biokozmetikáé” 
TALÁLKOZÁS A BIOLÁVAL – „Huszonöt éves kozmetikusi gyakorlatom után, nyolc évvel ezelőtt úgy

döntöttem, hogy kizárólagosan áttérek a természetes anyagok használatára. Szakmai körökben
ekkor kezdtek ismertté válni a BIOLA által gyártott NATURISSIMO PROFESSIONAL natural típusú

kozmetikumok.  Szerelem volt első kipróbálásra!” – hangsúlyozza Dr. Borosné Pataki Anna,
a PP (Pataki Panni) Biokozmetika szalon tulajdonosa.

Pataki Panni: „A személyes kedvencem a Demeter minősítésű
EVERYOUNG PROFESSIONAL Biodynamic Skin Care termékcsalád,

mert ez a világ egyik legnagyobb tisztaságú kozmetikai terméke.

Szakmai konzultációval segítjük 
a megfelelő termékkör kiválasztását.

a hónap
szalonja

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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ADATOK

KAPCSOLAT

A szalon
megnyitása:
2015. február

Alapterület:
86 nm2

Tulajdonos:
Dr. Borosné
Pataki Anna

A szalon fekvése:
Buda kapujában,
a Déli pályaudvar

közelében 

Alkalmazott márkák:
kizárólag

BIOLA termékek

Helyiségek:
üzlettér, váró,
oktatóterem,
kozmetikai

kezelőszoba,
testkezelő és

masszázsszoba 

Szolgáltatások:
BIOLA Szaküzlet és

kiskereskedés,
szaktanácsadás,

kozmetika,
testkezelés és

oktatás

Vendégek életkora:
13-75 év

BIOLA Szaküzlet,
PP Biokozmetika és

Oktatási Központ
1123 Budapest,
Greguss utca 6. 

Telefon:
06 30/986 5068

E-mail: :
patakipanni.bio@gmail.com

Honlap: 
www.biolanaturkozmetika.hu

Az érdeklődő kozmetikusok tanfolyamainkon ismerhetik meg a biokozmetikumok
használatának előnyeit és a rendelkezésükre álló sokféle arc- és testkezelési programjainkat.

ataki Panni: „A döntést tett
követte: minden más már-
kától búcsút vettem, és
azóta is csak a BIOLA Bio-
kozmetikai Kft. termékei-

vel dolgozom. Én most már tudom,
hogy nem kell szike a szép és fiata-
los, vitális bőrhöz.”

Szaküzlet és
oktatási központ
„A PP Biokozmetika BIOLA szaküz-
let és oktatási központ azért jött lét-
re, hogy segítsen azoknak, akik
nemcsak szépülni szeretnének, ha-
nem egészséget támogató módon,
erős vegyi anyagok nélkül szeretnék
megőrizni bőrük fiatalságát. Márka-
boltunkban sok szeretettel és szak-
értelemmel fogadjuk a biokozmeti-
kumok iránt érdeklődő kozmetiku-
sokat és a lakossági termékeket vá-
sárlókat, ahol a BIOLA teljes
termékpalettája megtalálható és ki-
próbálható a kozmetikusok által. A
kozmetikumok Bio-, Demeter- és
COSMOS STANDARD szerinti tanú-
sítvánnyal rendelkeznek.
A kozmetikusok részére heti rend-
szerességgel professzionális kezelé-
siprogram-bemutatókat tartunk és
szeretettel várunk a Tea klubfoglal-
kozásainkra minden szakmai érdek-
lődőt. Képzéseinket azzal a céllal
hívtuk életre, hogy gyakorlatorien-
tált tudást adjunk át a szépészeti és
a masszőr szakemberek számára,
valamint, hogy bevezessük őket egy
holisztikus szemléletű bőrápolás
világba. Hiszem, hogy a jövő a bio-
kozmetikáé. Ennek megismerteté-
sét és terjesztését tartom hivatá-
somnak.”

Az Éjszaka Királynője
jázminkezelés
„A vendégeink kedvenc bio arckeze-
lése során használt organikus ható-
anyagok ragyogóvá és élettel telivé
teszik a bőrt. Támogatják a sejtmeg-
újulást és fokozzák a bőr rugalmas-
ságát. A kezelést végző kozmetikus
csuklójára csöpögtetett jázmin virág
esszencia, valamint a szalonban
használt relaxáló illóolaj szintén
hozzájárul egy, a lelket is vidámító
kezeléshez.”

Biokozmetika
az egészséges bőrért
Napjainkban egyre több az ekcé-
más, dermatitiszes problémával
küzdő kolléganő, akik emiatt kény-
telenek feladni szakmájukat. Nekik
nyújt nagy segítséget a COSMOS
minősítésű, bőrgyógyászatilag
tesztelt professzionális termékcsa-
lád, az Everyoung Professional Orga-
nic Skin Care, melynek biokozmeti-
kai kezelőanyagainak használata le-
hetővé teszi, hogy munkájukat
egészséget támogató módon folytat-
hassák. A kozmetikus szakmában
számos bőrproblémára kínál meg-
oldást (aknés, érzékeny, rosaceás
bőr) a tiszta biokozmetikai kezelő-
anyagok használata.
Minden bőrtípusra rendelkezik a
márka látványosan hatékony arcke-
zelési és testkezelési programokkal
is. Lehetőség van arra is, hogy külön-
böző árkategóriájú kezelésekhez is
választhassanak arckezelési progra-
mot. Csak ajánlani tudom minden-
kinek a természet kivételes szépítő
erejét!

�

P
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„MEGBÍZHATÓSÁG és
PRECIZITÁS JELLEMEZ”

„A HIVATÁSOM AZ ÉLETEM” – mondja magáról Juhászné Petren Galatea, az őszi Beauty Forum
kiállításon megrendezendő Diákolimpia háziasszonya, akivel a Diákolimpiáról, a szakmáról

és a szakmai–magánéleti terveiről beszélgettünk.

Biológiatanárként miért a kozme-
tikus szakképzésen belül helyezkedtél
el?
Eredetileg kozmetikus vagyok –
azért lettem kozmetikus, mert min-

denképpen emberekkel szerettem
volna foglalkozni, és vonzott a
szépítés, mint foglalkozás  – dolgoz-
tam is a szakmában, folyamatosan
képeztem magam, de mindig hiány-

zott valami plusz, szerettem volna a
felsőoktatásban is továbbtanulni.
Először az egészségtan tanári szakot
választottam, mert a szépség és az
egészség nagyon közel áll egy-
máshoz, ma már elválaszthatat-
lanok. Ezzel egy időben vissza-
tértem a „régi” iskolámba (Pécsi
Szakképzési Centrum Simonyi
Károly Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája) tanítani, így lettem
kezdetben kozmetikus szakoktató,
majd egészségtan tanár, végül a
kozmetikus szakma tanítása lett a
hivatásom. Hogy ezt magasabb szin-
ten művelhessem, a biológia tanári
szakot is elvégeztem, amely szintén
kapcsolódik a kozmetikus szak-
mához.

Rendszeresen készíted fel a verse-
nyekre a tanulóidat. A Beauty Forum
Diákolimpiákon is találkozhattunk
veled, fáradhatatlanul kíséred a csapa-
tokat az újabb megmérettetésekre.
Fontosnak tartom, hogy a tanulók
kipróbálhassák magukat, számot
adjanak a tudásukról. A versenyeken
való részvétel nagyon jó lehetőség
erre.
Ezért nagyon örültünk, hogy indul-
hattunk a Diákolimpián.

A versenyzők oldaláról milyennek lát-
tad a versenyt?
Jó volt látni, hogy a tanulóim meg-
tanultak csapatban dolgozni, sok
tapasztalatot szereztek a tudásuk
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összekapcsolásában, ami a vizs-
gákra való felkészülést is segítette.

Idén ősszel te leszel a Diákolimpia
háziasszonya. Hogyan készülsz erre?
Kell-e készülni?
Mint minden neves eseményre, erre
is kell készülni. Szerencsére minden
korábbi versenyen jelen voltam a
csapatommal, tavaly a zsűri mun-
kájában is részt vehettem, ez segít a
felkészülésben.

Mit tanácsolsz a Diákolimpiára jelent-
kezőknek, mire figyeljenek különö-
sebben? 
A kozmetikus szakmában lényeges a
pontos elméleti tudás, valamint en-
nek gyakorlati alkalmazása. Szük-
séges a versenyig tartó egész tan-
anyag átolvasása együtt, csapatban,
valamint bátorság ahhoz, hogy min-
den csapattag merjen aktívan részt
venni a munkában.

Milyen kozmetikai szerek találhatóak
a fürdőszobádban? Mi a kedvenc
kozmetikai kezelésed?
Szeretem a házi készítésű szap-
panokat, arcápoláshoz a magyar
Ilcsi kozmetikumokat használom, a
kedvencem a hyaluronsavas és a
flavonoidos termékcsalád. Pár hete a
Lookx pécsi szalonjának invitá-
lására ledlámpás kezelésekre járok,
nagyon élvezem.

Mit szól a családod ahhoz, hogy a
„normál” oktatás mellett pluszban
diákokat készítesz fel?
A férjem már megszokta, hogy sokat
vagyok távol az otthonunktól. Ő is
nagyon elfoglalt. Nehéz, de legtöbb-
ször sikerül összeegyeztetni a
szabadidőnket. Minden alkalommal
szurkol a lányokért és örül a sike-
reinknek.

Mivel töltöd a szabadidődet, sport,
hobbi?
Kevés szabadidőm van, de azt igyek-
szem aktívan tölteni. Évek óta rend-
szeresen sportolok, pilates és Xco
órákra járok. Szeretek nagyokat

sétálni a lakásomhoz közeli Ma-
lomvölgyi tavaknál, kirándulni a
Mecseken és környékén a férjem-

mel, gasztronómiai rendezvényeken
részt venni a barátokkal.
Kire, mire vagy büszke különösebben?
Büszke vagyok a tanítványaim si-
kereire, valamint arra, hogy hoz-
zásegíthetem őket a legszebb női
szakma elsajátításához. A leg-
büszkébb mégis a szüleimre vagyok:
az anyukámra, aki a művelődés és
oktatás világában országos szinten
sikeres asszony, az apukám pedig az
informatika és a biológia tu-
dományában jeleskedik. Sokat ta-
nultam tőlük az élet minden terü-
letén.

Milyen elérendő céljaid vannak?
A tanulóim kicsit az én gyerekeim is,
mégis egyre inkább úgy érzem,
szeretnék saját gyermeket. Az újabb
diploma megszerzése sem kizárt,
hiszen manapság az élethosszig
tartó tanulás kíséri az életünket.

Milyen zenét hallgatsz, könyvet olva-
sol, filmet nézel? Mi a csillagjegyed? 
Kedvenc előadóm sohasem volt,
zenei téren „mindenevő” vagyok.
A filmek és az irodalom terén elég
szélsőséges az ízlésem, a roman-
tikus és a rémtörténeteket ked-

JUHÁSZNÉ PETREN GALATEA

Kedvenc étele: roston tintahal

Kedvenc könyve:
Bridget Jones naplója

Kedvenc zenéje: 
Ellie Goulding: Love me like you do

Kedvenc filmje: Igazából szerelem

Galatea a tanítványai – Ambrózi Nikoletta, Győrfi Rebeka, Domokos Szabina
és Weichardt Rebeka – gyűrűjében  



www.beauty-forum.hu   2018/658

LIFE & WORK

velem. Nyár végén születtem, a csil-
lagjegyem szűz, megbízhatóság és
precízség jellemez.

Hogyan jellemeznéd önmagad?
Alapvetően jó szándékú vagyok,
néha azonban túlságosan maxima-

lista, hajlamos vagyok túlzásba esni
minden téren.

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Teljes életet élni, ez a boldogsághoz
vezető út.

Szakmai filozófiád? Mit jelent a hi-
vatásod?
Az emberekkel csak úgy lehet
foglalkozni, ha elfogadjuk és sze-
retjük őket. A szakma és a diákok
szeretete a kulcsa a pedagóguspálya
sikerének. A hivatásom az életem.

Mi az a három dolog, ami a leg-
fontosabb az életedben?
Legfontosabb a családom, mindig
számíthatok rájuk, a tanítványaim,
akiket imádok és a hivatásom, mert
az életem nagy részét tölti ki.

mg

,,A szakma és a
diákok szeretete
a kulcsa
a pedagóguspálya
sikerének.
A hivatásom
az életem.”

Édesanyja, Petren Ferencné születésnapi köszöntése

A Diákolimpia elődöntőjén a csapattagokkal – Galatea mellett:  Sebők Kata Dóra, Bősz Ráhel,
Józsa Renáta, Bereczki Klaudia, Bizderi Fanni és Apaceller Kíra

Ultra V iolet 
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2018. október 27. szombat

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

Fo
tó

: s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om



www.beauty-forum.hu   2018/660

LIFE & WORK

ÍRD MEG TE IS
A SIKERTÖRTÉNETEDET A BABORRAL!

1. Eredményes kezelések
A termékeinkkel végzett kezelések
azonnal látható hatást és hosszú tá-
vú eredményeket biztosítanak. Spe-
cialitásunk a személyre szabott bőr-
ápolás és az anti-aging.

2. Innovatív hatóanyagok
A BABOR termékekben a legújabb
kozmetikai innovációkat találod
meg, így mindig biztos lehetsz ben-
ne, te a maximumot nyújtod.

3. Elégedett vendégkör
Tapasztalatból mondjuk, vendégeid
imádni fogják a BABOR kezeléseidet,
ezért a váltás könnyedén fog menni.

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

márkaismertséget, a márka értékét, és ezáltal a BABOR
kozmetikusok a lehető legkiemelkedőbb háttértámoga-
tást élvezhessék.

INNOVÁCIÓ ÉS SZAKÉRTELEM A FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN – Ha szeretnél kiemelkedő
támogatásban részesülni a munkád során, és olyan innovatív termékekkel dolgozni, melyek

eredményessége elkápráztatja a vendégeidet, csatlakozz a BABOR professzionális kozmetikai
csapatához! Velünk megvalósíthatod álmaidat, és elérheted a karriered csúcsát! 

AMIT GARANTÁLUNK

BABOR A MÉDIÁBAN

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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•  Területi védelmet biztosítunk, hogy a közeledben ne
legyen másik BABOR kozmetika, akivel versenyezned
kellene. Ezáltal kizárólag a szakmai fejlődésedre tudsz
fókuszálni, hogy vendégeidnek a lehető legmagasabb
színvonalat nyújthasd.

•  Rendszeresen továbbképzünk a szakmai és az üzleti
tanfolyamainkon, így biztos lehetsz abban, hogy nap-
rakész tudással állsz vendégeid rendelkezésére. Felké-
szültségedet könnyedén eredményre válthatod, mi
megmutatjuk, hogyan csináld.

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

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

•  Rendszeres személyes támogatást kaphatsz képvi-
selőinktől, akiket bátran kérdezhetsz a márka aktua-
litásaival kapcsolatban. Ezenfelül értékesítési taná-
csokkal is ellátnak, hogy megkönnyítsük a mindenna-
pos munkádat.

•  Marketingtámogatást nyújtunk, hogy ne csak kiváló
kozmetikus, hanem sikeres üzletasszony is lehess.
Részt vehetsz az üzleti képzéseinken, termékminták-
kal és eladáshelyi kommunikációs anyagokkal állunk
a rendelkezésedre.  BABOR referencia szalonjainknak
személyes marketingkonzultációt, illetve magazin-
megjelenést is biztosítunk.

Jánosi Annamária Lili BABOR kozmetikus (Budapest):
„A termékválasztáskor teljesen egyértelmű volt, hogy a BABOR márkát fogom választani. A termékek
megjelenése, a német precizitás és profizmus lenyűgöz a mai napig. Emlékszem, amikor először
találkoztam a BABOR márkával és termékekkel, tudtam, hogy ennek az exkluzív és modern csapatnak
a részese akarok lenni, és ez életem egyik legjobb döntése volt.
Imádom, hogy folyamatosan megújulnak, hogy náluk a fejlődés természetes, pont úgy, ahogy
számomra is. Folyamatos továbbképzések, új hatóanyagok és termékek segítik a munkámat, hogy
vendégeim számára mindig a legújabb bőrápolási eszközöket és termékeket tudjam megmutatni.
Üzleti sikereimet pedig a területi védelem és a marketingtámogatás segíti.”

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

AMIT MÉG KÍNÁLUNK

TEDD MEG AZ ELSŐ LÉPÉST A SIKERHEZ VEZETŐ ÚTON!

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

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

Gyere el BABOR alapképzésünkre, és ezzel megteszed az
első lépést a sikerhez vezető úton. A tanfolyam keretein
belül megismerkedhetsz a filozófiánkkal és a márka
meghatározó terméksorozataival. Trénerünk vezetésével
elsajátíthatsz három különleges kezeléstechnikát, me-

lyekkel felejthetetlen élménnyé varázsolhatod a kezelé-
seket vendégeid számára.

Időpont: 2018. augusztus 7.
Jelentkezz a www.kalcsu.hu oldalon vagy
a 06 1 237 0370 (3-as mellék) számon!
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Gyerekkorod óta kozmetikus szerettél
volna lenni, de kissé rögös út vezetett
ide…
Általános iskolás korom óta kozme-
tikusnak készültem. A meghatározó
élmény az volt, amikor édesanyám
elvitt a Múzeum körúton egy kozme-
tikába. Ezután már biztos voltam
abban, hogy szépíteni szeretném a
nőket. Már gimnazistaként dolgoz-
tam, hogy a keresetem egy részét
félretéve majd később, a kozmeti-
kus iskola elvégzése után gépeket és
krémeket tudjak vásárolni, és be
tudjam indítani a vállalkozásomat.
Az iskola befejezése után ki is váltot-
tam a vállalkozóit, és elkezdtem dol-
gozni önállóan egy szépségszalon-
ban. Sajnos azonban sem a hely
megválasztása nem volt megfelelő,
sem nem volt még elegendő életta-
pasztalatom. Ezért alkalmazott is
lettem úgy, hogy hat órában dolgoz-
tam így, majd a másik hat órában a
saját vállalkozásomban. Hamarosan
be kellett látnom, hogy ez így nem
működik, feladtam. Kudarcot szen-
vedtem, egy picit megtörtem.
Ezután alkalmazottként dolgoztam,
előbb kozmetikusként, később üzlet-
vezetőként, majd két szalonban let-
tem üzletvezető.
A kisfiam születése után, amikor
vissza szerettem volna menni dol-
gozni, kiderült, már nincs hova men-
nem…

Hogyan lett mégis szalonod?
Egy reggel kinyitottam a szemem,
és azt mondtam a férjemnek, most
meg tudom csinálni.

Egy 10 nm-es helyiséget béreltünk
először, ahol két kezelőágyunk volt.
Később ezt kinőttük és beköltöztünk
egy önálló üzlethelyiségbe, ami 30
nm volt, és már három kezelőágyon
dolgoztunk.
Egy év után úgy éreztem már nem
tudunk újdonságot adni a vendégek-
nek, mert minden ágyon telt házzal
üzemeltünk. Ezután hosszas keresés

A HÓNAP KOZMETIKUSA: VARGA-RÁKOSI BEÁTA – Sorozatunkban egy-egy hazai szakember
mindennapjaiba, munkájába, terveibe és álmaiba pillanthatunk bele e hasábokon.

„Kitartó, céltudatos
és vidám vagyok”

VARGA-RÁKOSI BEÁTA

Csillagjegye: Bika

Kedvenc könyve:

Tari Annamária Y Generáció

Kedvenc filmje:
Vörös veréb
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után rátaláltunk a mostani
80 nm-es üzlethelyiségre,
amiben mindent mi alakí-
tottunk ki, úgy, ahogyan én
megálmodtam. 
Leírhatatlan érzés megva-
lósítani azt, amit gyerek-
ként megálmodtál, ráadá-
sul olyan gépparkkal, ami-
ről régen álmodni sem
mertem. 

Hihetetlenül sok tanfolya-
mot végeztél – mindet alkal-
mazod a mindennapokban?
Imádok tanulni és új dol-
gokat megtudni. Olyan
gyorsan fejlődik a kozmetika, hogy
úgy érzem, ha egy picit is lemarad-
nék, már nem tudnék a vendégek-
nek és a tanulóimnak maximumot
nyújtani. Vannak olyan kezelések,
amelyeket ma már nem végzek,
mert saját tapasztalataim szerint
nem annyira hatásosak, és vannak
olyanok is, melyeket már csak a kol-
léganőim végeznek, de mivel ez az
én üzletem, fontosnak tartom, hogy
a szolgáltatásainkról minden téren
legyen tudásom és tapasztalatom.
A vendégek nagyon tájékozottak a
kezelésekkel és a gépekkel kapcso-
latban, ha az ember nem halad a
korral, akkor a megélhetése kerül-
het veszélybe. 

Közülük melyik a kedvenc szolgálta-
tásod, kezelésed?
Nagyon szeretem a gépi arckezelé-
seket, ezek közül is a hidrodermab-
ráziós kezelés most a legnagyobb
szerelem. A másik ilyen számomra a
sminktetoválás, amivel mások önbi-
zalmat tudom növelni, és könnyeb-
bé tenni a hétköznapjaikat. A mo-
soly, az elégedettség és a sokéves
hűség, amit a vendégeinktől ka-
punk, az mindent megér!

Ki volt a mestered?
Dr. Görög Marika, aki az egész pá-
lyámat megalapozta, akitől sok
mindent megtanultam, és aki meg-
szerettette a Gigi termékeket. Egész

életemben hálás leszek neki, hogy
olyan erős alapokat kaptam tőle,
aminek köszönhetően most itt va-
gyok.
Megemlíteném még Berkesiné Gye-
nes Nikolettát, akitől oktatótárs-
ként rengeteg tudást szereztem/
szerzek.

Gyakorlati oktatóként hogy látod a
szakma jövőjét?
Néha picit elszomorodok, mert én
tanuló koromban teljesen más hoz-
záállással álltam az oktatáshoz.
Rengeteget tanultam, folyamatosan
jártam a mesteremhez, ha kellett
szívesen mentem plusz alkalmakra
is. A mai tanulók többségében (tisz-
telet a kivételnek) nincs meg a szak-
ma iránti alázat és kitartás. 

Hogy érzed, eddig mit adott a kozme-
tikus szakma?
Megtanított alázatosnak lenni, és
hogy tudjak hinni és bízni saját ma-
gamban. Minden reggel arra ébre-
dek, hogy még évtizedekig szeretnék
dolgozni, és tanítani a jövő generá-
cióját.

Mennyire sikeresen tudod a családi
életed a munkával összeegyeztetni?
Mivel három pici gyermekem van (5,
4 és 3 évesek), így semmi sem egy-
szerű. A gyermekeim bölcsődébe és
óvodába járnak. A kulcsa az egész-
nek a fantasztikus férjem és a min-

dig ugrasztható anyukám
– rájuk mindig számítha-
tók.
Néha azért a férjem el-
mondja, hogy rengeteget
dolgozok, és picit csökkent-
sem ezt, de mindig megérti,
hogy számomra ez nagyon
fontos, hogy így tudok kitel-
jesedni és kikapcsolni.
A szombat és a vasárnap
viszont a családé. Nagyon
ritka, amikor előadást, to-
vábbképzést tartok vagy
konferencián veszek részt
ilyenkor.

Mi az, amire büszke vagy?
Az első helyen a családom van. A
második a kozmetikám, ahol min-
dent meg tudtam eddig valósítani,
amit szerettem volna. A harmadik,
hogy Budapest egyik legjobb kozme-
tikus iskolájában taníthatok és ad-
hatom át a tudásomat.

Milyen álmaid, céljaid vannak?
Nagyon szeretnék még egy kozmeti-
kát, emellett szeretnék Budapesten
is vizsgáztatni.
Remélem, hogy lesz SzKTV-nyertes
tanulóm, és megkapom a Szakma
Kiváló Oktatója címet. A magánéle-
temben nem vágyok semmire, az
számomra így tökéletes.

Hogyan jellemeznéd magad?
Makacs, kitartó, akaratos, céltuda-
tos, barátságos és vidám vagyok.

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Hogy olyan legyen a világunk, ahol az
embernek nem kell félnie, és bizton-
ságban tudhatja a szeretteit.

Üzleti filozófiád? Mit jelent a hivatásod?
A maximumra kell törekedni min-
denben. Azt gondolom, a vendégek
számára fontos a minőség és a pro-
fizmus, nálunk ezt megkapják. Min-
den kolléganőm hihetetlenül jó
szakember, 100%-ban megbízok
bennük, és örülök, hogy egy csapat
vagyunk.                                            mg

A gyerekek: Boti (5 éves), Norbi (4 éves) és Lili (3 éves)



www.beauty-forum.hu   2018/664

LIFE & WORK  STAFÉTA 

Aki kérdez:

SZABÓ ÁGNES,
integrált kifejezés- és táncterapeuta

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:

MISKOVICS-KOBZA ZSUZSA,
Meső szülésfelkészítő, dúla,gyermekágyas segítő

prepare/enrich párkapcsolati tanácsadó,
a Születés Hete országos rendezvénysorozat főszervezője

NŐI LÉTKÉRDÉSEK

A KÉRDÉS: 
A tapasztalataid alapján mennyire zökkenőmentesen képesek nőből
anyává és anyából nővé lenni a mai kor lányai és asszonyai?

Semennyire. „Bezzeg az én időm-
ben” az ovis társaimmal a menyasz-
szonyi ruháinkat álmodtuk a király-
lányok rajzai mögé. Konkrétan meg-
terveztük a gyermekeink számát,
nemét és nevét. A kislányosan vá-
gyott élettervezésbe általában bele-
tartozott a minél korábbi férjhez-
menetel és persze az anyává válás
is. 
Utóbbi beteljesítése egyszerűbb és
egyértelműbb volt. A munkahely
biztonságosan hosszú távú intéz-
ménynek számított, ahonnan majd
egyszer nagy sokára illik nyugdíjba
menni. Valameddig otthon maradsz
az aprónéppel, aztán visszatérsz.
Vagy mégsem, mert szülöd a kistest-
vért. Akkor majd utána. A babázás
sem volt bonyolult dolog, hiszen

doktor Spock a súlyos kötetből
ugyanazt harsogta, mint a gyerekor-
vos, a védőnő, az édesanyád vagy a
szomszéd néni. 

Ma már nem ilyen egyszerű
Úgy látom, az anyává válás napja-
inkra sokkal meredekebb és sokré-
tűbb történet. A projekt szemlélet itt
is elkérte a magáét. Gondos tervezés
és átgondolás után illik belevágni.
Amikor már minden a helyén van.
Iskolázottság, munkahely, párkap-
csolat, otthon, biztos kereset és
anyagi tartalékok. 
Akkor mikor is? Létezik az a bizo-
nyos biológiai vekker, melynek ke-
tyegése egyre hangosabban perceg
az évek múlásával. Marad hát az el-
vek és az elméletek feladása, némi-

nemű zsonglőrmutatvánnyal fűsze-
rezve:
� a harmadik diplomát szerzed a ne-
gyedik gyerek születése előtt,
� minden más olyan kihívás érde-
kel, amihez nem is jó a végzettséged,
� átképződsz az otthon töltött évek
alatt,
� vállalkozást alapítasz, mert most
igazán ráérsz,
� albérlet, hitelek tömege, csok vagy
nem csok,
� reklámok hada azt üzeni, ha min-
dent megvettél, talán jó anya vagy,
� ijedten asszisztálsz kisgyerekes
barátaid válásánál,
� ezért biztos, ami biztos veszel né-
hány szexi fehérneműt, és a sztársé-
fek műsorait kezded nézni, miköz-
ben megtanulsz a kendőbe kötött
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gyerkőccel latint táncolni, és igyek-
szed kiismerni magad a babázós iz-
musok térképén,
Bocs, ha inkább olvasol és csendben
morgolódsz, hiszen egyedül vágtál
neki, és talán mégsem veszel szexi
fehérneműt, de ettől talán még min-
den másban magadra ismertél,
ugye?

Kinek higgy? Hogy csináld? 
A „bezzeganyaság” és a „szaranya-
ság” zászlaja közül szabadon vá-
laszthatsz, s ha nem teszed magad-
tól, mások majd betolnak valame-
lyik alá. Nincs felmentés, mindenki
szemében más miatt lehetsz töké-
letlen. Oké, hogy van sapka a feje-
den, de miért pont kockás?!
Rengeteg az új információ, ráadásul
általában egymásnak ellentmondó.
Kinek higgy? Hogy csináld? Mit
mondj a párodnak és az anyósod-
nak, akik magabiztosan nem úgy csi-
nálják, ahogyan te szeretnéd? Aztán
ott vannak a huhogó mozgalmak,
akik közösségi oldalakon nicknév
alatt a legerősebbek. Ők bezzeg tud-
ják, mit rontasz el a szoptatásnál,
hogyan kellett volna felkészülnöd a

szülésedre és mitől fogod elveszíteni
a férjedet. 
Leestél a magazin címlapjáról. Nem
éred utol magadat. Még akkor kezdő-
dött, mikor várandós lettél. Fokoza-
tosan mentél ki a formádból. Meg-
szülted és imádod a gyereket, de
közben folyamatosan és csendben
kérdezed magadtól, hogy mikor ka-
pod vissza önmagadat, a régi pár-
kapcsolatodat, az éjszakákat, a za-

vartalanságot, a tervezhetőséget, a
romantikát és persze az otthonod
rendjét és tisztaságát.
Azt mondják, örülj. Ennek van most
ideje. Szerintük. Téged azonban fe-
szélyez a jövő. Mikor teszel jobbat,
ha most mész vissza dolgozni és
később lesz tesó, vagy most lesz te-
só és egészen elengeded a régi hi-
vatásodat? Egyáltalán, legyen még
gyerek? Ezt kezdjétek újból elölről?
Azt is mondják, soha nem lesz vége.
No meg örülj, hogy még nem ka-
masz.

Így is dönthetsz
Csapj rá az asztalra!  Itt álljon meg a
fáklyásmenet!
Egy kibicnek semmi sem drága, foga-
datlan prókátorok balra el! A gyerek
megy bölcsibe, oviba. Visszamész
dolgozni. Újra csinosan öltözöl és
gyerek nélkül is kilépsz az ajtón. Este
a férjeddel házon kívüli randira in-
dulsz. Továbbképzésre, bútorfestő
tanfolyamra, fodrászhoz és szaunáz-
ni jársz.
Azért is felveszel egy takarítónőt
meg egy bébiszittert, és megköszö-
nöd a párodnak, aki elmagyarázza
anyósodnak, hogy neked már nem
kell mindent bírnod és jogotokban
áll eldönteni, hogyan szeretnétek
élni a magatok életet, melyet nem
véletlenül neveznek magánéletnek.

Kinek adod tovább a stafétabotot?
Kitől, mit kérdeznél?
Sütő Annamária Babitól
(családállító, kineziológus,
szertartásvezető, az
Asszonyképző Alapítója)
kérdezem: 
Miben rejlik a nő ereje?

A „bezzeganyaság”
és a „szaranyaság”
zászlaja közül
szabadon
választhatsz,
s ha nem teszed
magadtól, mások
majd betolnak
valamelyik alá.
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Naturális
smink

A TERMÉSZETES SZÉPSÉG KIEMELÉSE – Aliz sminkjének megalkotásakor természetes
szépségének kiemelésére törekedtem, az aktuális sminktrendeket figyelembe véve. 

háromdimenziós naturális
sminket kontúrtechniká-
val és strobing árnyéko-
lással értem el. A szeme-

ket intenzív szempillaspirállal hang-
súlyoztam, az ajkakra pedig egy
igazi nyári neonos trendszín került,
amely tökéletesen harmonizál a
napbarnított bőrrel.

Üdítő, élénk színek
A meleg hónapok beköszöntével
sem kell lemondani a sminkelésről,
a könnyű ruhák mellett az élénk szí-
nek is igazán üdítően hatnak. Hasz-
náljunk könnyebb állagú, páraálló
alapozót vagy BB krémet, amely ter-
mészetesen hat, a professzionális
termékek pedig tartósak is. Az or-
cákra rózsás, barackos árnyalat ke-
rüljön, de az aranyos fényben iri-
záló highlighterek is igazán tren-
dik. 

Ahogy a divatmagazinokban és kifu-
tókon is látható, a szemeket bátran
kontúrozhatjuk színes kontúrceru-
zával. A kék abszolút divatos, akár
csak az alsó szemhéjnál alkalmazva
is, de a különféle tusvonalak is nép-
szerűek. Javasolt a vízálló szemceru-
zák választása. A pillákat minden-
képp hangsúlyozzuk erős tartóssá-

gú vagy vízálló szempillaspirállal.
A szemöldök legyen természetes –
felfelé fésülve a szálakat lesz igazán
trendi. Az ajkakra stílustól és alka-
lomtól függően választhatunk élénk
matt vagy épp rózsás, eper árnyala-
tú, vizes hatású folyékony rúzsokat,
szájfényeket. Sötétebb árnyalatok
esetében mindenképp részesítsük
előnyben a tartós rúzsokat, hogy el-
kerüljük a maszatolódást. Végül, de
nem utolsósorban, használjunk UV-
szűrő termékeket. 

A

FODOR PIROSKA
Kozmetikusmester, a Karaja
Make Up Magyarország
szakmai igazgatója.

NYÁRI ALIZZAL készült

interjúnkat augusztusi

lapszámunkban olvashatjátok!

A háromdimenziós
naturális sminket
kontúrtechnikával
és strobing
árnyékolással
értem el.
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Virágporos
NYÁRIDÉZŐ

KÖNNYŰ ÉS KÖNNYED NYÁRI SMINK – A nyár, a napsütés örömöt, boldogságot, felfrissülést
hoz számunkra. Ilyenkor a természet színei is kiteljesednek, felerősödnek, intenzívebbé válnak.

természet buja, harsány,
élénk színvilága tükröző-
dik az általam elkészített
sminkben. 

A virágokból áradó, erőt adó sárga
és pink színek vitalitást, magabiz-
tosságot nyújtanak, egyensúlyt te-
remtenek, vidámabbá, mosolygó-
sabbá teszik lelkünket.

Rózsás pír és
napsárga aqua
Egy könnyen kivitelezhető, könnyed
nyári sminket készítettem. 

� Modellem tiszta bőrére a színével
megegyező, világos, folyékony, vé-
konyan fedő alapozót tettem,
� melyre a fixálás után rózsás pír és
highlighter került. 
� A szemhéját halvány rózsaszín,
bézs, pink és bordó színekkel fes-
tettem.
� A szemöldök környékét véletlen-
szerű, napsárga aqua pöttyözéssel
díszítettem, tarkítottam. 
� Az ajkakra visszafogott, natúr
bézs árnyalatú fényesebb rúzs ke-
rült, ezáltal a szem hangsúlyosabb
maradhatott.

Szép, napsütéses, nevetős nyarat kí-
vánok mindenkinek!A

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



Smink és haj: Kovács Barbara
Fotó: Dévai Zoltán
Modell: Obsuszt Anna
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,,A tanítás
az KÖTELESSÉG”

„MINDENT UGYANÍGY CSINÁLNÉK, SEMMIT SEM VÁLTOZTATNÉK RAJTA” – hangsúlyozta
Sipos Zita kozmetikus- és sminkmester, miközben a múltról,

a jelenről és a jövő terveiről beszélgettünk. 

Hogyan kerültél a szépségipar berkei-
be?
Tizennyolc évesen, érettségi után
nem voltam olyan jó tanuló, hogy bá-
torkodtam volna egyetemre menni –
pedig nem lett volna rossz orvos be-
lőlem – annyira megérintett ez a
szakma, hogy letettem az egyetemi
továbbtanulásról. A kozmetika meg
én, ez egy nagy találkozás volt.
A sminkes szakma párhuzamosan
alakult ki a kozmetikussággal. A ver-
senyek hívták fel a figyelmemet a
különleges sminkekre, amelyek le-
hetőséget adtak és adnak arra, hogy
egy kicsit kilépjünk a hétköznapok-
ból, és egy kicsit mást csináljunk.
A versenyzést a pályakezdőknek

mindenképp javaslom, mert soha
senki nem gyakorol annyit, mint
mikor egy versenyre készül.  Ilyen-
kor még éjfélkor is bent vagyunk a
tanulómmal és gyakorlunk. És bár
szeretünk sminkelni, ezt bizony meg
nem csináljuk, csak ha muszáj.
Ilyenkor olyan rutinra és gyakorlatra
lehet szert tenni, amit nem lehet
másképp behozni. Ezért nem is ér-
tem, hogy évről évre egyre keveseb-
ben indulnak versenyeken. Csak a
pénzre tudok gondolni, mert ezek
sajnos nem kétfilléres dolgok. An-
nak idején mi úgy csináltuk, hogy
nappal dolgoztunk, éjjel gyakorol-
tunk – megkerestük a versenyre a
pénzt. 

Mikor versenyeztél legelőször?
A pályám legeslegelején, a szakmun-
kásvizsga után, szinte azonnal. Én
győri vagyok, ott akkor nagyon pezs-
gő kozmetikai élet volt Palotai Cili,
Ilcsi néni barátnője vezetésével, aki
folyamatosan járt Budapestre a
kongresszusokra, majd nekünk tar-
totta róla a bemutatókat. Mikor pe-
dig Budapestre költöztem, itt folytat-
tam a versenyzést. Együtt készül-
tünk az akkori versenytársaimmal,
akik a mai napig a barátaim, Hulinay
Gabival, Doór Zsuzsival és Elenivel.
Együtt indultunk versenyeken, egy-
mást segítettük, együtt gyakorol-
tunk. Akkor persze a lehetőségeink
az ún. „baráti országok kupájára”
szorítkozott, Kubától egészen Ulan-
bátorig. A mai világbajnokságokban
a nemzetközi zsűri tagja vagyok,
ahol a zsűritársaimmal való kapcso-
lataim még ebből az időből származ-
nak – akkoriban velük versenyez-
tem. 

Mi jellemzi a mai magyar kozmeti-
kai/sminkvilágot? Mennyiben válto-
zott a pályakezdésed óta?
Nagyon megváltozott a hatóanyag
terén, korábban nem állt a rendel-
kezésünkre olyan színes termékkí-
nálat, ami most. Bár fantasztikus
hatóanyagokat köszönhetünk en-
nek, de én még most is fájlalom egy
kicsit ezt, mert az óriási termékpa-
lettával egyúttal elszállt a kreativi-
tásunk is.  Akkor mi a semmiből
építkeztünk, mi magunk kevertük,A volt tanítványokból álló  Álomutazók sminkes csapatának gyűrűjében:

Sipos Zita mellett Gubán Bíborka; mögöttük Verner Helga, Lakatos Laura és Kovács Barbara;
leghátul Zentai Zita, László Barbara, Mártai Blanka, Kőrösy Kata és Szűcs Adrienn
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gyártottuk a krémeket és a festéket,
vagy egy-egy külföldön vásárolt pa-
lettát elosztottunk ötfelé, és azt to-
vábbkevertük. 

Mennyiben mások a mai tanulók? 
Nagyon szomorú vagyok ezen a té-
ren. Alapvető ismeretek hiányoz-
nak belőlük. Nem tudnak egy kis
ruhát kivasalni, mert még életük-
ben nem láttak vasalót. Tehát azzal
kell kezdenem, hogy megtanítom
őket köszönni és ruhát vasalni. Rá-
adásul fordítva ülnek a lovon. Azt hi-
szik, hogy nekem kötelességem
őket mindenre megtanítani. Holott
én beengedtem őket a szalonomba,
és annyit tanulhatnak tőlem,
amennyit akarnak. Többségük azon-
ban ahelyett, hogy ellesné a forté-
lyaimat, sms-ezik vagy facebook-
ozik. Eleve ide az jön, aki nem akar
továbbtanulni, azt hiszik, ez egy
könnyű pálya, nem tudják, hogy a
tananyag elég kemény, és azt sem,
hogy a sminkelés kőkemény gya-
korlat. Én mindent megmutatok, de
nem fogja tudni, ha nem gyakorol.
És azt tapasztalom, hogy senki sem
gyakorol. 
A kilenc éves unokámon látom, aki
elképesztően jó tanuló, hogy az ér-
deklődés és az ambíció egy istenál-
dotta adomány, ezért neki szórako-
zás egy matekfeladatot megcsinál-
ni. A mostani tanulókból hiányzik

ez az ambíció, csak a végcélt látják,
az odavezető utat nem akarják vé-
gigküzdeni. De így legfeljebb több
száz like-os instagram „sztárokká”
válhatnak, ami mögött csak felszí-
nes tudás van.

Folyamatosan dolgozol a kozmetiká-
ban, oktatsz, sminkiskolád van, smin-
kelsz a tévében; hogy tolerálja ezt a
családod? 
A családom örül, ha néha lát. Sajnos
olyan dolgozó nagymama vagyok,
aki nem tud olyan sokat az unokával
lenni, de mikor együtt vagyunk, az
nagyon intenzív. Hétvégén viszont
mindig együtt vagyunk, nyáron pe-
dig a Balatonon. 

Mivel töltöd a szabadidőd?
Nagyon szeretek moziba járni, köny-
vet olvasni, a barátnőimmel estén-
ként beszélgetni, kerthelyiségben
fröccsözni... De igazából a hobbim a
munkám, amikor más „szabadidő-
zik”, én sminkelek.

Kire vagy mire vagy büszke különö-
sebben?
A lányomra, aki továbbviszi a szak-
mát, rendkívül magas színvonalon,
az unokámra, a családra. A tanítvá-
nyaim közül Kovács Barbarát emel-
ném ki e téren, az ő kitartása és pre-
cízsége, a mindenen túli türelme mi-
att.

Lényegében mindent elértél, amit ez a
szakma nyújtani tud – gondolok itt a
versenyeredményeidre, a szakmai dí-
jaidra, a szakmában való elismertsé-
gedre. Milyen célok vonzanak még?
A legfőbb célom, hogy a sminkisko-
lámat szeretném nagyon korszerű-
vé és egyedivé alakítani. Ma az a jel-
lemző, hogy aki elvégez egy sminkis-
kolát, az rögtön nyit egy másikat –
iszonyú túlkínálat van és alacsony
színvonal. Egy olyan egyedülálló
képzést szeretnék kialakítani, ami
az utolsó részletekre is kiterjed, a
maszktól és a parókakészítéstől
kezdve, egészen a bajuszig és az
egyéb hozzákapcsolódó dolgokig,
hogy aki elvégzi, annak ne az legyen
az egyetlen lehetősége az életben,
hogy sminkiskolát nyisson… Csak
azért tanítok, mert kötelességem-
nek érzem, hogy tanítsak, köteles-
ségem a tudást átadni. A tanítás az
kötelesség.

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Egészséget mindenkinek. Nem kívá-
nok már sikereket, volt elég, nem kí-
vánok több munkát, van elég, min-
dig annyi, amennyi kell. Az egészség
semmivel sem pótolható.

Szakmai filozófiád? Mit jelent a hiva-
tásod?
Az a hitvallásom, hogy végzem a dol-
gomat: kinyitom a kozmetikát, fog-
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lalkozom a vendégekkel, elmegyek a
forgatásokra – mindent a lehető leg-
magasabb színvonalon végezni.  

Mi az a három dolog, ami a legfonto-
sabb az életedben?
Egészség, család, munka.

Milyen ma egy jó smink? 
Az a jó smink, amelyik a modell sze-
mélyiségére készül. Nem egy divatos
másolt smink, amitől mindenki

a felkapott celebekre hasonlít.
A sminkkel az adott modell egyéni-
ségét kell kihozni a legmagasabb fo-
kon, a divatirányzatok betartásával
és egy kis trendiséggel megfűszerez-
ve. Ez lehet látványos és erős, de
mindenképpen egyedi.

Hogyan találsz ki egy sminket adott
témára?
Miután megkapom a feladatot, ké-
szülök rá, régebben könyvekből,

most internetről. Nem nagyon van
időm, hogy le is rajzoljam. Fejben
többször is végigsminkelem az ötle-
teimet.

Mit tanácsolsz: a Make-Up Magyar
Kupára hogyan készüljenek a ver-
senyzők? 
Keressenek egy nagyon szép, fiatal
modellt. Mindegy, hogy barna vagy
szőke, a lila jól áll mindenkinek, de a
bőre legyen, mert a világos bőrön
szebb a smink. Vegyenek két-három
nagyon szép lila festéket, hozzá
harmonizáló pinket, esetleg ara-
nyat és feketét. A lényeg a lila, amit
bordó vagy piros, vagy akár kék
szemceruzával keverhetnek – és
kezdjenek el gyakorolni. A bordó
vagy a piros aládolgozással még tü-
zesebb lesz a szem. Használjanak fé-
nyes, csillámló festéket és mattot is –
a fényeknek és a mattoknak a játé-
kára figyeljenek, hogy szép, harmo-
nizáló színek legyenek. A rózsaszínt
és a barackot javasolom, a ruha le-
gyen elegáns, mint egy red carpet.

Mi jellemzi a mai magyar sminkes
szakmát? 
Túl sokan vagyunk – de nem ez a baj,
hanem az, hogy a többségük megre-
kedt, sminkesként nem tudnak el-
helyezkedni, nem tudnak kitelje-
sedni. Érdemes lenne, ha párhu-
zamosan kozmetikusok vagy fodrá-
szok lennének, nem csak sminke-
sek. Aki hozzám fordul, annak egy-
két órát arról beszélek, hogy ez a
szakma mivel jár és mennyire ne-
héz.

Ha újrakezdhetnéd, újra erre a pályá-
ra mennél?
Mindent ugyanígy csinálnék, sem-
mit sem változtatnék rajta. Talán
csak az oktatás terén lennék sokkal
szigorúbb. Sokáig én csak kozmeti-
kusokat voltam hajlandó tanítani,
de amikor már a tanulóm tanulója is
tanított, akkor belevágtam, hogy leg-
alább rendesen tanulják meg valaki-
től a szakmát.        

mg

„A versenyek hívták fel a figyelmemet
a különleges sminkekre, amelyek lehetőséget
adtak és adnak arra, hogy egy kicsit
kilépjünk a hétköznapokból és egy kicsit
mást csináljunk.”

Daalarna bemutatón a backstage-ben



3. Beauty Forum Diákolimpia 
Iskolák, Diákok figyelem!
Idén is keressük a legfelkészültebb kozmetikustanulókat az őszi Beauty kiállításon:
– Fejlesszétek tudásotokat, és szerezzetek hírnevet az iskolátoknak!
– Profitáljatok a részvételből; a felkészülés során átgondolt tudásanyag mindig a Tiétek marad!
– Találkozzatok, ismerkedjetek, szakmázzatok!
– Szálljatok versenybe a győzelemért és az értékes nyereményekért!

Az iskolák által nevezett 3 fős diákcsapatok jelentkezését várjuk.

Kérdéseitekkel keressetek minket a diak@beauty-forum.hu email címen
vagy a +(36 1) 457-0067 telefonszámon!
Részletes információ: www.beauty-forum.hu/versenyek
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LÉGY kreatív!
NAPSÜTÖTTE INSPIRÁCIÓK – Az idén hosszú forró nyárnak örvendezhetünk az előrejelzések

szerint, tehát bőven lesz alkalmunk vendégünk számára nyári sminket készíteni. 

A szavanna lelke
Az Artdeco Savanna Spirit kollekciója ötvözi a
modern szellemet a hagyományokkal. A sza-
vanna különféle szépsége által inspirált palet-
ta elsősorban föld színű árnyalatokból áll. 
www.facebook.com/ARTDECOMagyarorszag

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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Bronzos tónusok
Örök nyári trend a laza, mégis tartós sminkek készítése, a vizes, üde
hatás elérése. Ez a könnyed smink vízálló technikákkal készült.
Strandra nem javaslok teljes értékű alapozót. Fényes, folyékony il-
luminator vagy strobing termék keverése egy kis BB krémmel vagy
fényvédős primerrel tökéletesen megteszi, és gyönyörű finisht
eredményez. Ezek a termékek javítják a bőrképet is az extra fényük-
kel. Kerülhet belőle szemhéjra is, de keverhetőek lágy, krémes vagy
„liquid eyeshadow”-kal. Színben pedig bronzos tónusokkal is a
napcsókolta hatásért.
Itt pigmentekkel fixáltam és színeztem ki a fotózás kedvéért.
Jakab Nóra/ATELIER PARIS
www.norajakabstore.hu

Titokzatos tusvonal
A Reviderm nyári sminkkollekciója az esti partik hangu-
latát idézi. A tökéletes bőr elérése érdekében alkalmazott
gyémántpor kisimítja a bőr egyenetlenségeit, semlegesíti
az arc pirosságát, hiperpigmentációját, és egyenletes bőr-
tónust kölcsönöz. 
www.reviderm.hu
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Ásványvilág 
A Yamuna ásványi sminkek teljes egészében természetes alapanya-
gokból készültek és az érzékeny bőrűek számára is tökéletes bizton-
sággal alkalmazhatóak. A Yamuna termékpalettáján megtalálhatóak
az alapozók, a szemöldökporok, a pirosítók, sőt a CC krémek is, emel-
lett persze széles színskálából választhatunk az ásványi szemhéjfesté-
kek közül. 
www.yamunaprofessional.hu
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Aranyló csillogás
A nap aranyló csillogása,  meleg tó-
nusai ihlették a sminket, amely a
Catherine Arley dekorkozmetiku-
mok intenzíven pigmentált színei-
vel, széles termékpalettájával töké-
letesen kivitelezhető. A Catherine
Arley dekorkozmetikumok légát-
eresztő struktúrájuknak köszönhe-
tően segítik a bőrt lélegezni, vissza-
adják a bőr csillogását, friss, üde és
selymes érzetet kölcsönözve, továb-
bá védik a bőrt a napsugaraktól és a
káros környezeti hatásoktól. A bron-
zosan ragyogó színhatást a minerál
alapú, mikropigmentes Terracotta
púder és arcpirosító teszi hangsú-
lyossá, megadva az arc dinamikáját.
A Catherine Arley glitteres szemhéj-
tussal és a barna különböző árnyala-
tai a szemhéjon még inkább kieme-
lik az aranyló csillogást és a modell
kék szemét.
A Catherine Arley 2018-as nyári
sminktrendekről a We Love Makeup
következő számában bővebben is ol-
vashatnak. 
www.stellazrt.hu

Merész színvilág
Életvidám, élénk színű tavaszi és nyári
sminkek a Pierre René Professional profi
sminktermékeivel.
Ezen a képen modellünk szemhéján a
Pierre René Palette Match System 28,105 és
93 árnyalatai és a Pierre René Loose eyesha-
dow 21 árnyalatának kombinációja látható.
Légy kreatív, bátran próbáld ki a neked tet-
sző színeket, akár kombináld, keverd is
őket, hiszen az egyedi, mégis ízléses
sminkváltozatoknak csak a fantázia szab-
hat határt!”
www.pierrerene.hu
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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!





Kedvezményes jegyek
elővételben már
2018. június 27-től kaphatók
a magyar látogatók számára! 

KIROBBANÓ ÚJDONSÁGOK
EURÓPA ELSŐ SZÁMÚ ŐSZI KOZMETIKAI SZAKVÁSÁRA

� CSAK SZAKMAI LÁTOGATÓK RÉSZÉRE
Kozmetika, orvosi szépészet, kéz- és lábápolás, wellness és spa

� 1100 NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÓ ÉS MÁRKA
Bemutatkoznak a legújabb termékek, kezelések és trendek a C1 – C3 csarnokokban

� TRÉNGEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK & NEMZETKÖZI VERSENYEK
ÚJ: I. Bőrgyógyászati kongresszus; XI. Podológiai Kongresszus
Workshopok, előadások, szakmai bemutatók

� ÚJDONSÁG: MAKE-UP-DAY (SMINKES SZAKMAI NAP)
Gyakorlati workshopok a tökéletes sminkekért

� BUNTE BEAUTY DAYS – SZAKMAI LÁTOGATÓK SZÁMÁRA
INGYENES BELÉPÉSSEL
Esztétikai-plasztikai sebészet, sztárbeszélgetések és szórakoztató
programok a C4-es csarnokban

OKTÓBER
27–28.

MÜNCHEN

www.beauty-fairs.de/munich
Kapcsolat: � +49 (0)7243 7278-162  @ kundenservice@health-and-beauty.com
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PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

TALÁLKOZZUNK
MÜNCHENBEN!

33. BEAUTY FORUM MÜNCHEN – Idén 33. alkalommal nyílik meg a müncheni Beauty Forum
szakkiállítás 2018. október 27–28-án. Európa első számú kozmetikai szakvására ősszel, a korábbi

évekhez hasonlóan, a müncheni Vásárközpont három csarnokában a szakma elismert szakértőinek
vezetésével továbbképzéseket, szakmai bajnokságokat és szórakoztató programokat is kínál

a kiállító cégek gazdag márkakínálata mellett.

Gyakorlatorientált workshopok
A vásár két napja alatt a legkülönbözőbb témakörben, ti-
zennégy workshop szolgálja az egyéni továbbképzése-
ket. A workshopokat a szakma elismert képviselői tart-
ják, akik a gyakorlatban felhasználható új ismeretek
mellett, a napi üzletmenettel kapcsolatban is szolgálnak
hasznos ötletekkel.

Nemzeti és nemzetközi bajnokságok
A kiállítás mindkét napján izgalmas bajnokságokat te-
kinthetünk meg:
�  10. WorldCup NailArt (Körömépítő Világkupa) – téma:

„Candyland – Cupcakes and Sweets” 
�  32. German Make-up Championship – téma: „Ultra

Violet – The trend color of the year”

�  31. International Masters‘ Award Make-up – téma:
„Miami Beach – party-time”

�  16. Bodypainting Trophy – téma: „Let the impossible
become possible”

�  6. International Lashes Trophy – téma: „Volume
Lashes“

Éljen az elővétel lehetőségével!
A magyarországi látogatók kedvezményes belépőjegy-
gyel látogathatnak a kiállításra – figyelem, csak elővé-
telben! 
A workshopok belépőire is vonatkozik az elővételes ked-
vezmény. 

A jegyelővétel 2018. június 27-én kezdődik.

Minden információt megtalál a www.beauty-fairs.de/munich honlapon.

Tekintsünk bele a gazdag programkínálatba!
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JEGYEZZE FEL A DÁTUMOT!
�  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

BUNTE Beauty Days
– a Beauty Forum
München kiállítással párhuzamosan
2018-ban másodszor kerül megrendezésre a BUN-
TE Beauty Days, azaz a Színes szépségnapok ren-
dezvény, párhuzamosan a 33. Beauty Forum Mün-
chen szakvásárral.  A kiállítás látogatói ezt a ren-

dezvényt külön belépőjegy vásárlása nélkül láto-
gathatják.

Felkeltettük az érdeklődését? Nézzen utána a
BUNTE Beauty Days programjainak! 
Bővebb információt kaphatnak a www.bunte-bea-
uty-days.de honlapon.
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ELŐZETES/IMPRESSZUM

2018/7-8.
AUGUSZTUSELŐZETES

DOSSZIÉ: Speciális eljárások a kozmetikában
Milyen gépeket vethetünk be egy anti-aging kezelés során? Milyen
speciális kiegészítő eszközöket alkalmazhatunk egy-egy masszázs
során? Utánajárunk.

Következő számunk megjelenése: 

2018. AUGUSZTUS 14.
A 2018/9-es szám vezető témái: 
– Elektrokozmetika
– Növényi botox
– Arcmasszázsfajták és masszázskrémek 
– Ráncfeltöltő kezelések
– PMU – Mikor, milyen festékkel?
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A lapban megjelenő cikkek tartalma 

nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség 

véleményét. A magazinban megjelenő 
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kívüli anyagok megszerkesztésének jogát.
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