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VEZÉRCIKK

Bár még javában zajlik a nyár, de tudjuk, hogy a szép napos időszak hamarosan véget
ér – sajnos, tehetjük hozzá – és beköszönt az ősz.
És ezzel együtt beindulnak a szakmai továbbképzések és rendezvények is.
Köztük az év legnagyobb, legszéleskörűbb szakkiállítása és vására, az őszi Beauty,
melyet a szakemberek, köztük a szakképzésben részt vevő tanulók is, ingyenesen
látogathatnak.
• Mikor? 2018. október 26–27-én, azaz péntek-szombaton.
• Hol? A Lurdy Házban.

Ultraviola – Versenyezz velünk!
Az év színe lett a Make-up Magyar Kupa sminkverseny idei témája.
A 72–75. oldalon három vezető sminkmester munkáját mutatjuk be inspirációul.
Nézd meg, olvasd el és fogadd meg Dudás Barbara, Hovorka-Miskolczi Kinga,
Sigulinszki Laura és Tóth Éva ötleteit és javaslatait!

Speciális eljárások a kozmetikában
A szépségipar folyamatos és ugrásszerű megújulása ma már a mindennapjaink ré-
sze. Trend az új és még újabb anyagok és technológiák megjelenése a szalonok-
ban. Pár évvel ezelőtt például még nem tudtuk elképzelni, hogy lesznek olyan gépek,
amelyekkel sokkal mélyebbre juttathatóak a hatóanyagok, nemhogy még a bőr szer-
kezetébe is képesek leszünk beavatkozni. Dosszié rovatunkban a most aktuális spe-
ciális eljárásokat vettük górcső alá az elektrokozmetikai gépektől kezdve, egészen
a speciális technikákig és hatóanyagokig. Lapozz a 42–57.oldalakra!

Kellemes nyári pihenést és feltöltődést kívánok, hogy testileg-lelkileg felkészülten
várhasd a minden téren munkás őszt! És ne feledd: őszi Beauty a Lurdy Házban!

Őszi Beauty
a Lurdy Házban

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

27. BEAUTY
FORUM

HUNGARY

SZAKMAI
LÁTOGATÓINKNAK

A BELÉPÉS INGYENES!

Marton Gabriella
főszerkesztő
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MEGJELENT! 
Rendeld meg Magyarország egyetlen sminkes

magazinját, és felejtkezz bele a csodálatos
alkotásokba! Kreatív smink, menyasszonyi, beauty,

artistic, fashion, termékújdonságok, interjúk.
A 2018-as trend, színesen, inspiratívan: Neked! 

Webshop: www.beauty-forum.hu/webshop 
E-mail: info@health-and-beauty.hu

Telefon: (06 1) 457 0067
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COMMUNITY NEWS

EUNSUNG SZAKMAI NAP
Center Kft • Május 12-én több mint 60 szakember részvételével zajlott
az év egyik legnagyobb arckezelő és alakformáló technológiákat
bemutató rendezvénye, amelyet Mr. Brian Kang, az EunSung Global Corp.
kereskedelmi igazgatója nyitott meg. A szakmai előadásokon többek
között az oxigénterápia, hatóanyag-beviteli módok, HIFU, frakcionális RF,
valamint a legsikeresebb alakformáló technológiák kerültek
bemutatásra. Az előadásokat a Center Kft. munkatársainak élő
bemutatói tették még informatívabbá.
www.kozmetikaigep.hu

Új helyszínen a SKEYNDOR
Skeyndor • A márka hazai forgalmazója Budapest IV.
kerületében nyitotta meg új irodáját, ahol oktató- és
bemutatóterem is kialakításra került.
Cím: Risztics Trade Kft., Budapest, 1044 Óradna utca 4.
Tel.: +36/20349 3993; Instagram/Facebook:
Skeyndor Hungary.
www.skeyndor.hu 

Italian Beauty&Care Day
A rendezvény a negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Olasz Fesztivál
egyik kiemelt eseménye, célja a Made in Italy termékek promóciója és az olasz
kozmetikumok Magyarországra történő exportjának növelése. A csaknem 100
résztvevő között kozmetikumok importőrei, disztribútorai, szépségszalonok és
gyógyszeripari láncok képviselői, valamint a fontosabb kiskereskedelmi láncok
beszerzői, a szaksajtó és egyéb médiumok képviselői voltak megtalálhatóak.
A rendezvényt Őexellenciája, Massimo Rustico, az Olasz Köztársaság
nagykövete és Marco Bulf, a budapesti ICE-Agenzia igazgatója nyitotta meg.
www.ice.it/it

Új oktatóközpont
STELLA • A cég Balatonalmádiban alakított ki több lakásos oktatóközpontot
a Diós lakóparkban, ahol a kozmetikai és fodrász továbbképzéseken túl
a munkatársaknak üdülési lehetőséget is biztosít a Stella.
Képünkön épp az egyik oktatásra és pihenésre kialakított lakrészt ,,tesztelik”
a szakemberek, Simó Gabriella, tulajdonos-vezérigazgató kíséretében:
Kászonyi Ildikó, Bagóné Horváth Katalin, Kászonyi Gergely,
Balázs Marianna,Tajti Mónika, Hulinay Gabriella és Csirik Erzsébet.
www.stellazrt.hu

PÁLYAKEZDŐ SMINKTETOVÁLÓ KÉPZÉS
Kalcsu Kati Kozmetikus és Sminktetováló Pályakezdő Program ● A Kalcsu
Cosmetics társadalmi felelősségvállalási programja idén első alkalommal
sminktetoválás szakterülettel egészült ki. A program célja, hogy a pályakezdő
kozmetikusok olyan tudás birtokába kerüljenek, amelyet sikeresen
kamatoztatni tudnak a saját életpályájuk megtervezésében. A résztvevők két
szakterület szerint jelentkezhettek, a klasszikus arckezelésre fókuszáló
mellett sminktetoválás-képzésre is. A sminktetoválás iránt érdeklődőknek
Kalcsu Hajni tartott egész napos előadást, ahol az elméleti oktatás mellett
a hallgatóknak lehetőségük nyílt a sminktetoválógépek kipróbálására
és egy élő szemöldök-tetoválás bemutató megtekintésére is.
www.kalcsu.hu



Képzéseink:

 1 Kezdő sminktetováló-képzés

 2 Intenzív átképzés

 3 Linergist megújító képzés

 4 Elite basic képzés

 5 Elite basic megújító képzés

 6 Elite top képzés

 7 Színelméleti képzés

 8 Step by step szemöldöktetováló-képzés

 9 Step by step ajaktetováló-képzés

10 Step by step szemhéjtetováló-képzés
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ŐSZI BEAUTY A
LURDY HÁZBAN

2018. október 26., péntek
12.00 AHA-élmény a vendégnek. Mi kell ahhoz, hogy a vendég jól érezze magát, amikor belép a szalonba?

12.30 Bőrmegújítás újgenerációs savakkal
Előadó: Juhász Klára, biológia-kémia tanár, kozmetikusmester

13.00 3. Beauty Forum Diákolimpia – Kozmetikus Iskolák Versenye

14.00 COSMOS tanúsítású anti-aging arckezelés – elegáns megoldás a szépség megőrzésében
Előadó: Dr. Gyovai Viola, okleveles biológus, az MTA kandidátusa, a BIOLA Biokozmetikai Kft. ügyvezetője 

14.30 A Triple Brows technika bemutatása. Azonnali eredmény az eddig eltávolításra ítélt tetoválások esetében is
Előadó: Méhn Tünde, sminktetováló specialista, Méhn Tünde PMU Art International School 

15.00 „A továbbfejlesztett Kriolipolízis (fagyasztásos zsírbontás): ProShockIce (by PromoItalia) – Ránctalanítás savas
mélyhámlasztással”, azonnali hatással és bőrpír, hámlás, „fagyási sérülések” nélkül: PQAge (by PromoItalia)
Előadó: Dr. Rappensberger Csaba és Dr. Basso Di Pasquale, Consilior Kft. – Wellness-Trade 

15.30 Ízig-vérig szépnek lenni –  Amikor a szépség az ereidben folyik 
Előadó: Feller Adrienn, szépségterapeuta-mester, az Adrienne Feller márka megteremtője

16.00 Lágylézer a kozmetikai gyakorlatban
Előadó: Tábori Erika, kozmetikusmester, diplomás szakoktató, aromaterapeuta (Vanilla Day Spa) 

16.30 Tökéletes ajakpigmentálás a Long-Time-Liner BLU Liner-rel
Előadó: Kelemen Brigitta, a Long-Time-Liner és Reviderm Hungary magyarországi kizárólagos oktatója és
forgalmazója

17.00 A márka nyújtotta előnyök, márkakozmetikák jelentősége 
Előadó: Lavotha Ildikó, a High Care Cosmetics Kft. tulajdonos ügyvezetője 

17.30 A valós plazma fizikai alapjai, normái. A plazma a gyártó nézőpontjából. A kozmetikus lehetőségei 
Előadó: Artner Éva kozmetikusmester és Makrai Ferenc villamosmérnök, oktató, gyártó 

18.00 Pályakezdő fiatalok a különböző oktatási rendszerek tükrében. Kerekasztal-beszélgetés 
Háziasszony: Gáspár Ágnes, aranykoszorús kozmetikusmester

18.30 Újgenerációs hatóanyagok: Fókuszban a peptidek
Előadó: Tóthné Hajdu Gabriella kozmetikusmester, vegyészmérnök tanár

19.00 Beauty Forum Szakmai Díjátadó

HELYSZÍN:

KONFERENCIAKÖZPONT, 3-AS TEREM

KOZMETIKAI NAGYSZÍNPAD –  ELŐZETES PROGRAM
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2018. október 27., szombat
10.00 A sikeres kozmetikus, illetve szalon ismérvei a mai online világ tükrében. Eszközök és módszerek, melyekkel

egyedi és profi lehetsz. A vendégek elvárásai, online fogyasztói magatartása, szalonlátogatási szokásai – valamint
ezek kiszolgálása
Háziasszony: Bányai Alexandra szépségblogger és vállalkozásfejlesztő

11.00 Ilyen weboldalt készíts, hogy a szalonod csordultig teljen ügyfelekkel!
Előadó: Balogh Péter, a booked4.us ügyvezetője

11.30 Megereszkedésre hajlamos tesztrészek, nyak–dekoltázs–mell REJUVENÁLÓ kozmetikai szalonkezelése,
mitesszeres–aknés–szeborreás bőrök a fotorejuvenációs kezelése 3 funkciós IPL-készülékkel
Előadó: Bagóné Horváth Katalin, a Stella Zrt. diplomás kozmetikai oktatásvezetője

12.00 Amikor a gyanta kavarja a kozmetikust – a 7 legveszélyesebb félreértés az intim szőrtelenítéssel kapcsolatban
Előadó: Nagy Krisztina intimkozmetikus

12.30 A sikeres IPL-kezelés titkai. Tanácsok kezdőknek és haladóknak
Előadó: Gajdos Ferenc, a Center Kft. terméktanácsadója, nemzetközi tréner, kiemelt szakterülete
az IPL-berendezések és technológiák

13.00 Ásványi vs növényi olajok – mit jelent a természetes olaj?
Előadó: Ph.D. Dr. habil Csóka Ildikó, gyógyszertechnológus szakgyógyszerész, intézetvezető egyetemi docens,
Szegedi Tudományegyetem

13.30 DRHAZI Természetes Bőrmegújítás – A rosacea, mint bőrtünet az empirikus terapeuta szemével. Bemutatjuk több
száz bőrnormalizálás során szerzett gyakorlati tapasztalatainkat, ahogyan mi kiegyensúlyozzuk a rosacea, akne-
rosacea és az akne bőrtüneteket természetes hatóanyagokkal és speciális kozmetikai módszerekkel 
Előadó: Dr. Házi Edina, Kutató - fejlesztő

14.00 BIOLA for men – Az ikonikus férfi szépítő arckezelési programja
Előadó: Kiss Izabella, diplomás szakoktató, kozmetikusmester, BIOLA Biokozmetikai Kft.

14.30 Bőrhibák és elváltozások fedése, korrigálási lehetőségei a test felületén korszerű tetoválási lehetőségekkel
Előadó: Gáspár Melinda, Nemzetközi PMU mester tréner, BIOTEK Milánó
és BIOTEK Academy magyarországi képviselője

15.00 Hogyan fogadjunk kozmetikustanulót? 
Előadó: Báthory Katalin, kozmetikusmester

15.30 Hatóanyagtrendek a nagyvilágban
Előadó: Rácz Judit termékfejlesztő és szépségblogger

16.00 Együttműködés a vendéggel, házirend, a kozmetikus személyisége és szerepe, problémakezelés, protokoll
a szalonban. Naponta felmerülő problémák és praktikus megoldások, hasznos ötletek és kivitelezés
Háziasszony: Juhászné Petren Galatea, kozmetikus, biológia tanár, kozmetikus szakoktató

További részletek és aktuális információ:
www.beauty-forum.hu/szakmai programok

EZ AZ ÉN
HÉTVÉGÉM!

A szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. 

A Kozmetikai színpad háziasszonya: Juhászné Petren Galatea,
kozmetikus, biológia tanár, kozmetikus szakoktató

A belépésszakemberekszámáraregisztrációvalingyenes!
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ülönleges élményt nyújt, az
összes érzékre együttesen
ható, élénkítő, revitalizáló
hatású masszázzsal kom-

binált kezelés, a felhasznált Vitami-
na-termékek gyümölcsös illatával
együtt garantáltan elvarázsolja ven-
dégünket, akinek a bőre újra életre
kelve, fiatalos ragyogással hálálja
meg a gondoskodásunkat.
A kezelés ajánlott a nedvességsze-
gény, regenerációt igénylő vagy a
nap által igénybe vett bőr intenzív
ápolására. A kezeléshez használt
termékcsaládban található vitamin-
koktél – A, C, E, F – és különleges
ápoló anyagok hatása élénkíti a sejt-
megújulást, gyulladáscsökkentő,
véd a káros környezeti hatások ellen,
és hatékony védelmet jelent a bőrö-
regedés megelőzésében. Rendszeres
alkalmazása után még a mélyebb
ráncok is jól láthatóan kisimulnak.

Az A-vitamin felélénkíti a sejtmeg-
újulást és hatékony a bőröregedés
megelőzésében. Az E-vitamin kiváló
antioxidáns, hatásos védelmet nyújt
a káros környezeti hatások ellen,
melyek a bőrt nagymértékben káro-
sítják.

A nélkülözhetetlen
C-vitamin 
A természetben szinte minden élő
sejtben megtalálható C-vitamin a
legtöbb élőlény szervezetében szin-
tézist alkot, csak néhány állat és az
emberi szervezet képez kivételt ez
alól, melyek szegények flavoprotei-
nekben, amely a C-vitamin felépíté-
séhez szükséges. Az emberi szerve-
zet számára kívülről kell bejutatni a
C-vitamint. A C-vitaminnak számos
ismert és kevésbé ismert szerepe
van szervezetünkben, hiánya a kol-

lagénszintézis elégtelenségéhez
vezet. Ráadásul a szervezetünknek
ahhoz, hogy enzimjei tökéletesen
működjenek, szüksége van C-vita-
minra, csakúgy, mint a hyaluronsav
bioszintéziséhez – ez utóbbi felelős
az egészséges bőr megfelelő hidratá-
lásáért és stabilizálásáért. A C-vita-
min erősíti a hajszálereket és a car-
nitinszintézisben jelentős szerepe
van, mely a természetes zsíranyag-
csere egyik tápanyagfaktora. Az im-
munrendszer nem tud működni C-
vitamin nélkül. A C-vitamin kiváló
antioxidáns, így megvédi a bőrt a
szabadgyökök által okozott bőrelvál-
tozásoktól, melyek gyakran vezet-
nek idő előtti öregedéshez. Külsőleg
való használatánál lényegesen ki-
sebb a károsodás, melyet az UVA-su-
gárzás okozhat. A legutóbbi tudomá-
nyos eredmények azt mutatják,

K

ENERGIZÁLÓ KEZELÉS ÁZSIAI LEGYEZŐECSET MASSZÁZZSAL – A vitaminok a test vitalitásának
és a szervezet egészségének megőrzése szempontjából nélkülözhetetlenek. Mint értékes

ápolóanyagok szolgáltatják a bőr számára szükséges energiát, az idő látható nyomait hatásosan
csökkentik. Felélesztik az életerőt, és frissességet adnak a bőrnek. 

Vitaminos
ENERGIZÁLÓ KEZELÉS 

2018/7-8   www.beauty-forum.hu

Tisztítóhab felvitele

1
Letisztítás tisztítóhabbal

2
A hatóanyagok összekeverése

3
Hatóanyag-felvitel

4
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hogy a C-vitamin, biológiai UV-véde-
lemként, gyulladásgátló hatású is.

Hosszan tartó
hidratálás fucogellel
A kezelésnél használt Vitamina ter-
mékcsalád másik fontos hatóanyaga
a fucogel, mely egy nagy viszkozitá-
sú, fukózban gazdag poliszacharid.
Biotechnológia útján, növényi alap-
anyagokból készül. Nagyon jól ken-
hető, jól felszívódik a bőrben, és ki-
válóan felfrissíti a bőrt. Kétszeres
nedvesítő hatású. A bőr felületén
nagy hidratáltságú, filmszerű bevo-
natot képez. Ez a nedves mikroklíma
fokozza a bőr dehidratálódás elleni
védelmi rendszerét. Másik fontos tu-
lajdonsága a késleltetett nedvesítő

hatás, mely a bőrenzimek révén ma-
gyarázható meg. Ezek fokozatosan
hidrolizálják a poliszacharidot és ap-
ró cukor formátumot képeznek, me-
lyek kiváló hidratáló erejűek. A fu-
kóz továbbá úgy viselkedik, mint va-
lami kontaktallergia-elfojtó, mégpe-
dig azáltal, hogy a falósejtek lokális
mozgását korlátozza.

Ázsiai legyezőecset-
masszázs
A masszázst állva végezzük. A masz-
százs ritmusos, sebessége nyolc tak-
tusnak felel meg. A dekoltázstól fel-
felé dolgozunk a homlok irányába.
Minden fogást szimmetrikusan vég-
zünk, a mozdulatokat háromszor is-
mételjük meg. Az ecset végét lazán,

nyomás nélkül a hüvelyk-, mutató-,
és középső ujj közé vesszük. A rela-
xáló hatású tradicionális ázsiai le-
gyezőecset-masszázs hatására a
görcsös arcvonások oldódnak, az
arcbőr rugalmassága fokozódik és
visszanyeri fiatalos külsejét. Pozití-
van hat a testre és lélekre egyaránt.
A kezelés feszessé teszi az arcbőrt,
visszaadja frissességét, az arcszín
egyenletesen rózsássá válik. 

Kezelés fázisai

Letisztítás

Peeling

Tonizálás

Hatóanyag-felvitel

Hatóanyagos masszázs ***

Maszk

Befejező krém

Főbb hatóanyagok

Mandarinkivonat, olívaolaj

Cukorrépa, cukornád, áfonya,
citrom, narancs, glikolsav

Mandarinból nyert A-vitamin

C-vitamin, fukóz

Borostyánkivonat, hyaluronsav,
B5 provitamin, A-, E-, F-vitaminok,
kivikivonat

Liposzóma NPF, hyaluronsav,
áfonyakivonat

A-, E-vitaminok, hyaluronsav,
búzacsíra olaj, természetes
fényvédő

Hatás

Tisztít

Hámlaszt, simít

Tonizál, neutralizál

Hidratál, regenerál, anntioxidáns,
simítja a ráncokat

Hidratál, regenerál, antioxidáns,
simítja a ráncokat

Revitalizáll, hidratál, gyorsul
a sejtosztódás, aktiválja
a sejtfunkciókat

Természetes fényvédelem,
antioxidáns, hidratál, revitalizál

Termékek

VITAMINA micellás vitaminos
tisztítóhab

VITAMINA krémmaszk
gyümölcssavval

VITAMINA micellás habzó tonik

VITAMINA C-vitamin por + Fucogel

VITAMINA Matrice de Massage I+II

VITAMINA maszk

VITAMINA multivitaminos krém

A hatóanyag bedolgozása

1
Legyezőecset-masszázs

2
Legyezőecset-masszázs

3
A krémmaszk felhordása

4

HÁRNÁSI ILDIKÓ
A Baalbek Stúdió szakmai
vezetője, az Isabelle Lancray és
Dr. Rimpler kozmetikumok
szaktanácsadója. Kozmetikus,
közgazdász és
marketingszakember.





a a fe ́rfiak szá-
mára kínálunk
kezeléseket, az
első és legfonto-

sabb, hogy érezzék: ,, fér-
fiak maradhatnak” a
szalonban, és nem vál-
nak nevetségessé a bőr-
ápolás során. Eköz-
ben megtapasztalhat-
ják, hogy a szép és igé-
nyes férfias külső csak
gondosan ápolt bőr
mellett érvényesül.
Ma már léteznek speciá-
lis férfiszalonok is, de
egy kabinrendszerben
működő szalonban is in-
tim közeget biztosítha-
tunk a számukra.

Kínáljunk otthon
használható
készítményeket!
Szinte minden cég rendelkezik férfi
bőrre fejlesztett sorozattal, férfi ér-
zékszervekre ható illatminőségek-
kel. Az óriási kínálatból mi, szakem-
berek válasszuk ki számukra az ott-
honi bőrápolásra javasolható termé-
keket.Tapasztalatom szerint ezért
nagyon hálásak, és büszkén helyezik
ki e készítményeket a fürdőszobába.
Ha nem is olyan gyakran, mint a höl-
gyek, de rendszeresen vásárolnak.

Fontos, hogy a szalonban használt
professzionális termékek haszná-
latára ösztönözzük őket. 

Mennyiben más
a férfiak bőre? 
A bőrük zsírtartalma 15%-kal maga-
sabb a hölgyekénél, a nagyobb
mennyiségű verejték és zsír kiválasz-
tása miatt. A bőrszerkezet, a szaruré-
teg is 20%-kal vastagabb náluk a leg-
fontosabb férfi nemi hormonnak,
a tesztoszteronnak köszönhetően.

Az urak arcpórusai tágabbak, ezért
a szennyeződések is jobban bejut-
hatnak a bőrbe. Az irharétegben az
elasztikus és kollagénrostok erő-
sebb szerkezetűek, ezáltal nagyobb
a vízmegkötő képességük.

A kötőszövetük rácsos szerkezetű,
így feszesebb a tartása, szemben a
nők egyenes lefutású rostjaival.
A kor előrehaladtával őket sem kerü-
li el az öregedés, de általánosságban
elmondhatjuk, hogy 10 évvel ké-
sőbb jelennek meg az idő múlásá-
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AZ ERŐSEBBIK NEM BŐRÁPOLÁSA KÖZBEN SE FELEDKEZZÜNK EL AZ AKTUÁLIS KOZMETIKAI
TRENDEK ALKALMAZÁSÁRÓL!  Hisz az urak is szeretnek ápoltak lenni, és egyre többet tenni
a jó megjelenés biztosításáért, és nagyon hálásak a látható és lehetőleg gyors eredményért…

KORSZERŰ
FÉRFIKOZMETIKA
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nak nemkívánatos jelei az arcu-
kon.

A férfibőr kihívásai 
A férfiak napi arcápolási rutinjának
része a borotválkozás. Itt a penge ki-
sebb-nagyobb mértékben irritálhat-
ja az arcbőrt. Ezek a mikrosérülések
megsértik az epidermiszt, ezáltal a
baktériumok könnyebben bejuthat-
nak a bőrbe.
Napjainkban újra divatosak a Barber
Shop szolgáltatások, ahol haj- és
szakállvágás, borotválás, különleges
technikák alkalmazása,  fejmasz-
százs és forró törölközős borotválás
a specialitás, a retro stílus, illetve a
kikapcsolódás és kényeztetés mel-
lett.
A hagyományos szappanok és bo-
rotvahabok viszont megbontják a
bőr lipid rétegét, a lúgos kémhatá-
suk miatt.
Az eddig felsoroltak is jelzik, hogy a
férfiak bőre speciális hatóanyagokat
kíván, mind illatban, mind összeté-
telben.

Otthoni arcápolás
1. Arctisztítás – A szennyezett leve-
gő, az UV-sugarak és az egyéb éghaj-
lati sajátosságok miatt elsődleges
fontossággal bír.
2. Borotválkozás – Semleges pH-tar-
talmú termékek használata javasolt.
3. Borotválkozás utáni tonizálás,
hidratálás – A nedvességtartalom
vesztesége után az ápolás nagyon
fontos lépés. Az Organikus after sha-
ve gélek nyugtatólag hatnak, az eset-
leges bőrpírt csökkentik és egyúttal
hidratálnak.
4. Ápoló és hidratáló, regeneráló
krémek, szérumok használata UV-
védelemmel.
5. A szemkörnyék ápolása – Speciá-
lis formulák a ráncok, karikák és tás-
kák ellen.
6. Fényvédelem – Napozáshoz a
könnyedebb zselés és tejes termé-
kek az ajánlottak számukra.

Ne feledkezzünk meg
a testápolásról sem!
A mindennapos testápoláshoz is ja-
vasoljunk megfelelő tusológélt, illet-
ve természetes összetételű szap-

pant, testradírt, dezodorot, hidratáló
testápoló krémet, kéz- és lábápoló
termékeket.

Bio arcplasztika sejtszintű
bőrmegújítással
Figyelembe véve a napjainkra jel-
lemző időhiányt és az urak tűrőké-
pességét, a férfi kabinkezelések ide-
je sem azonos a hölgyekével.
Az alábbiakban egy speciális arcke-
zelést (a kezelési idő 120 perc) muta-
tok be, melynek hatása az arcplaszti-
kával elérhető eredményeket közelí-
ti meg. Ez az eljárás főként az éret-
tebb bőrök esetén alkalmazandó.
� A bio arcplasztika egyedülálló
természetes manuális módszer. Se-
gítségével az öregedési folyamat
visszafordítható, és újra volument
kap a megereszkedett arc.
A terapeuta elsőként a csontokra ta-
padt, sorvadt mimikai izmokat mo-
bilizálja, ami által belülről újra oxi-
génhez és tápanyaghoz jutnak a szö-
vetek. Ezt követően erősíti a mimikai
izmokat és a kötőszövetet. Ha az arc-
izmok megerősödnek, tónusossá
válnak, akkor egy intenzív tartóerő
jelenik meg, mely ellenáll a gravitá-
ciónak.  
� A bio arcplasztika manuális mód-
szerét a hightech sejtszintű és a na-
nopeptid hatóanyagok egészítik ki,
így teljes arc- és bőrmegújítás tud
megvalósulni. 
A mini fehérjeláncokból álló hírvi-
vő peptidek képesek beépülni a
sejtbe, és ott az általunk kívánt in-
tenzív hatást kiváltani. A bőrre jóté-
kony hatásúak, a bőrt alkotó humán
peptidekkel azonosak. 
� A hightech bioaktív peptidek a
bőrre jótékony hatásúak, nem okoz-
nak irritációt, a bőrt alkotó humán-
peptidekkel azonosak, maximális
hatásmechanizmusuk van, a bőr
sejtjeiben aktiválódnak.
Kúraszerűen fokozható az ered-
mény tartóssága, ezáltal jelentős
arckorrekció érhető el. A kúra aján-
lott időtartama hat alkalom.

A kezelés lépései
1. Arctisztítás hipoallergén és gyen-
géd krémes arclemosóval.

2. Bio AHA-t tartalmazó lágy, enzi-
mes peelig alkalmazása a bőr meg-
újítására.
3. Tonizálás regeneráló esszenciák-
kal és aloe-kivonattal. Az aloe vita-
minokat, nyomelemeket, polisza-
charidokat tartalmaz, táplál és fe-
szesít.
4. 30-45 percig tartó speciális bio
arcplasztika, mellyel a csontokra ta-
padt, feszes izomrostokat vitalizál-
juk. 
5. Speciális, manuális facelift arc-
izomemelés és tónusnövelés aroma-
terápiás olajszérummal, 30–45 per-
ces időtartamban. 
6. Tű nélküli elektroporációs mezo-
terápia 3-féle nanopeptid komplex-
szel gazdagított, hyaluronsavat és
kollagén-proteint tartalmazó lipo-
szómás szérummal, amely teljes kö-
rű bőrmegújítást eredményez. 
7. Krioterápiával zárjuk a sejteket
és a pórusokat, az értékes hatóanya-
gokat a bőrben tartva.
8. Bio gyümölcsökből, aktív nano-
peptidekből és növényi kollagénből
álló, intenzív hatású kollagénmasz-
kot alkalmazunk.
9. Befejező ápolás erős anti-aging
hatású, speciális férfi arckrémmel,
mely gondoskodik a megfelelő fény-
védelemről (SPF15+, PPD10). 

Kiegészítő extra kezelés
1. Kézfiatalítás enzimpeelinggel és
nano-peptidekkel.
2. Kézfiatalítás enzimpeelinggel,
mechanikai bőrsejtstimulációval és
nano-peptidekkel.
3. Korionkristályos mikrodermabrá-
zió.
A kezelés végén ne feledjünk pro-
fesszionális készítményeket ajánla-
ni az otthoni arcápoláshoz! 

KOCSOV ANDREA
Kozmetikusmester,
(Dr. Hazi szalon) gyakorlati
oktató, vizsgabizottsági tagként
folyamatosan részt vesz
a tanulók vizsgáztatásában.
Munkájában elhivatott, nyitott
az újdonságokra, szakmai
fórumok rendszeres látogatója
kül- és belföldön egyaránt.
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Fókuszban 
a férfikozmetikumok

BELICO MEN’S CARE
Bár a férfiak bőre vastagabb, mint a nőké, és
a faggyúműködése is fokozottabb, a szakáll
növekedése és a gyakori borotválkozás miatt
mégis extrém igénybevételnek és kiszáradásnak
van kitéve, ezért a férfiak bőre olyan alacsony
zsírtartalmú ápoló készítményt igényel, amely
nem hagy hátra fénylő réteget, ugyanakkor
hidratál és nyugtat.
www.belico.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó fogyasztói ár: 11 000 Ft

AFRODITA MEN TRIPLE-ACTION FLUID
Hármas hatású formulájának köszönhetően fejti
ki erőteljes hatását, amely: 1. intenzív
hidratálásban, 2. aktív anti-aging hatásában
és 3. a bőr optimális védelmében nyilvánul meg.
www.afrodita-kozmetika.hu
Kiszerelés: 100 ml
Bruttó fogyasztói ár: 19 900 Ft

LA SULTANE DE SABA FEKETESZAPPAN
EUKALIPTUSSZAL
Tradicionális marokkói fekete szappan, melyet évszázadok óta
használnak a szépségápolásban. Ez a természetes paszta
egyaránt alaposan tisztítja a bőrfelszínt és a bőr mélyebb
rétegeit. Támogatja a bőr egészséges működését és

optimalizálja a faggyútermelést.
Nyugtatja és fertőtleníti a gyulladt
bőrt, így problémás, zsíros bőrökre
kiválóan alkalmazható.  
www.lasultanedesaba.hu
Kiszerelés: 300 ml
Bruttó fogyasztói ár: 10 000 Ft

MEN SOIN ANTI-RIDES – BIO
RÁNCTALANÍTÓ KRÉM FÉRFIAKNAK
Aktív növényi hatóanyagokban gazdag
ránctalanító, hidratáló krém férfiaknak.
100%-ban természetes, COSMEBIO® minősítésű.
Aktív hatóanyagok: Aloe vera, feketekömény,
E-vitamin, ginzeng, levendula, szezám, keserű
narancs.
www.phyts.hu
Kiszerelés: 40 g 
Bruttó lakossági ár: 9900 Ft 

ARMONÍA BIO ALOE VERA GÉL
Bőrnyugtató, hidratáló testápolást biztosít minden
bőrtípusra. Mélységében hidratálja a bőrt, enyhíti
a borotválkozás/epilálás utáni szőrtüszőgyulladást,
duzzanatot, hűsítő hatású.
www.armonia.hu
Kiszerelés: 200 ml
Javasolt bruttó fogyasztói ár: 4 900 Ft

SYNCARE BIO TÁPLÁLÓ KRÉM
FÉRFIAKNAK 
Védi a bőrt a kiszáradástól, emellett lágyan
érzésteleníti. 
www.facebook.com/syncarehungary
Kiszerelés: 75 ml
Bruttó  lakossági ár: 4 400 Ft  

ISABELLE LANCRAY IL HOMME
REGENERÁLÓ SZÉRU
Óceánból származó anti-aging hatóanyag-komplex ápolja
a bőrt, védelmet biztosít a külső stresszfaktorok ellen, és javítja

a bőr rugalmasságát. Nyugtatja és relaxálja
a mimikai izmokat, csökkenti a hétköznapok
nyomait (szem alatti karikák, fáradt arcszín).
Gyorsan, zsírfény nélkül szívódik be,
ultramodern fényvédő kapszulák védik a bőrt
a káros sugaraktól.
www.baalbekstudio.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó lakossági ár: 17 070 Ft

ANUBIS FOR MEN – ENERGETIZÁLÓ Q10
BŐRÁPOLÓ SZETT FÉRFIAKNAK 
A szett tartalma: Q10 Retinol arckrém (75 ml) sejtenergetizáló,
bőrfiatalító gélkrém, férfias illattal; Frissítő, arctisztító peeling
gél (20 ml); frissít, megtisztítja a bőrt a szennyeződésektől

és az elhalt szarulemezkéktől;
Szemkontúr krém (20 ml); kezeli
a ráncokat, a szem alatti táskákat,
frissíti, regenerálja
a szemkörnyéket.
www.anubis-cosmetics.hu
Kiszerelés: lakossági szett. 
Bruttó nagykereskedelmi ár: 
16 390 Ft





endkívül fontos, hogy a bőrüket antioxidánsok-
kal töltsük fel, és bőrnyugtató, gyulladáscsök-
kentő anyagokkal ápoljuk az intenzív hidratá-
lás mellett.

Az erős nyári napfényben ásványi pigmenttartalmú fizi-
kai fényvédők alkalmazását célszerű javasolni a vendé-
geinknek. A dermatológiailag tesztelt, zöldtea-kivonattal
készülő hidratáló arckrém nemcsak a fény okozta má-
sodlagos bőröregedési folyamatoktól óvja a bőrt, hanem
egyúttal antioxidánsokkal táplálja is azt, és optikailag
egyenletesebb színűvé „varázsolja” a bőrt. 
A költséghatékony nyári, tápláló, regeneráló és hidratáló
bio anti-aging arckezelés látványosan szépítő hatásával
elégedett vendégek a kozmetikus jó hírét továbbviszik
barátnőiknek, és így a nyári szezonban is több vendéget
vonzhatunk be a szalonunkba.
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TÚLNAPOZTATOTT BŐR ÁPOLÁSA? Az erősen tűző nyári napfényből a kozmetikába érkező
vendégek gyakran kipirulva vagy erős bőrfelszíni vízhiánnyal, esetleg kezdődő pigmentációs

problémákkal kerülnek a kozmetikushoz. Mit tehetünk?

REGENERÁLÓ ÉS HIDRATÁLÓ

bio arckezelés

R

A Bio Gránátalma-aronia krémpeeling az ilyenkor érzékeny bőr
kíméletes, polírozó arcradírja. A homoktövis olajos kivonata és az
aronialé táplálja a bőrt, miközben a gránátalma őrleménye és
a fehér agyag kíméletesen polírozza. A gyümölcssavakra érzékeny
bőrűek részére is javasoljuk. A polírozást 3-5 percig végezzük, majd
langyos vizes szivaccsal alaposan eltávolítjuk az arcradír maradékát.

2

A Bio Búzavirág splash-sel nedvesített vattakorong segítségével
elősegítjük a bőr pH-értékének visszaállítását.

3
A bőrfelület letisztítását természetes hatóanyagokkal készülő Bio
Bíbor kasvirág arctejjel célszerű végezni. A glükozidos tenzidekkel
tisztító, a bíbor kasvirág és tönkölybúza kivonatával, valamint
a bőrregenerációs folyamatokat támogató vitaminokkal készülő arctej
a smink eltávolítására is alkalmas. Az arctej maradékát és
a szennyeződéseket nedves kompresszkendővel távolítjuk el 2-3 perc
hatóidő után.

1

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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A natúr Szoli balzsam és Calendula masszázsolaj keverékével
végzünk masszázst, miközben a Bio Búzavirág splash-sel nedvesítjük
is a vízhiányos bőrt.

4
A masszázs 20 perces időtartama alatt így antioxidáns hatóanyagokkal
segítjük a bőr táplálását, pl. a zöldtea és a körömvirág kivonatai által
és a gyulladáscsökkentő hatásáról ismert cickafarkfű és körömvirág-
kivonat, valamint a bőr hidratáltságát támogató aloe és
a multivitamin-komplex segíti a bőrregenerációs folyamatokat. 

5

A Bio Kövirózsa-körömvirág balzsam bőrnyugtató és
bőrregenerációt elősegítő hatóanyagai könnyen
felszívódnak, és így a kezelést záró krém nemcsak
a hidratációt, hanem (E-, A-, B3- és B5-vitamintartalmánál
fogva) a további bőrregenerációs folyamatokat is
támogatja. A balzsam orvosi somkóró kivonatával,
kövirózsa juice-zal és ligetszépe olajával segíti a felfrissült,
és tápanyagokkal feltöltött bőr üde, bársonyos
bőrérzetének kialakulását.

7

A Bio Homoktövis-sárgarépa regeneráló maszk az érzékeny víz- és
zsírhiányos, túlnapoztatott bőr nyugtató maszkja. Közepesen vastag
rétegben visszük fel a multivitamin-komplexet, köles-, tönkölybúza-
és lenmagkivonatot, sütőtök és sárgarépa pulpot tartalmazó maszkot.
Tökmag és jojoba olaja esszenciális lipidekkel táplálja a 15-20 perces
kezelés ideje alatt a bőrt. Időközben a szemhéjak fölé splash-sel
megnedvesített vattakorongot viszünk fel, a kipihentebb szemkörnyéki
állapot kialakulását támogatjuk ezáltal. Nedves kompresszkendővel
vagy szivaccsal távolítjuk el a hatóidő után a maszkot.

6

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

KISS IZABELLA 
Kozmetikusmester, diplomás szakoktató, wellness és spa
menedzser. Hosszú évek óta részt vesz a kozmetikus
elméleti és gyakorlati oktatásban, mestervizsgáztatásban.
10 éve került szakmai érdeklődésének
középpontjába a biokozmetika. A BIOLA Biokozmetikai Kft.
oktató kozmetikusa.

UTÁNA

ELŐTTE
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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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felületi probiotikumok be-
folyásolják a bőr mikrobio-
lógiáját, a természetes
baktériumok összességét,

amelyek a bőrön élnek, és elősegítik
az egészséges bőrsejtek működését.
Dióhéjban: a felületi probiotikumok
segíthetnek a bőr egyensúlyának
helyreállításában, ami a bőrpír és az
irritáció látható csökkenéséhez ve-
zethet, és segíthet, hogy a bőr jobban
ellenálljon a szabadgyökök támadá-
sának. Elsőként beszélnünk kell a fe-
lületi probiotikumok előnyeiről és a
horizonton látható probiotikus tech-
nológiákról. Legelőször is azonban el
kell oszlassunk néhány mítoszt, ami
a felületi probiotikumokat övezi.

Mítoszok
1. Minden probiotikum egyforma
Az igazság: a probiotikumok kifeje-
zés egészséges baktériumokra utal.
A Földön 10 millió és 1 milliárd kö-
zötti, különböző típusú egészséges
baktérium található. Sok különböző,
egészséges baktériumtörzset hasz-
nálunk jelenleg kiegészítőként és
kezelésként olyan betegségekkel
szemben, mint a colitis és a pattaná-
sok vagy az irritábilis bélszindróma.
2. A felületi probiotikumok csak az
öregedésgátlásra jók
Az igazság: a felületi probiotikumok
számos bőrbetegség kezelését segí-
tik, mint a rosacea, a pikkelysömör,

az ekcéma, a pattanások, valamint a
korai ráncosodás. Emellett haszno-
sak a test külső és belső mikrobioló-
giai egyensúlyának helyreállításá-
ban. A bőr mikrobiológiáját sok té-
nyező veszélyezteti. Különösen a bőr
megtisztításához alkalmazott túl-
zott felületaktív anyagok használa-
ta, amely megzavarja és tönkreteszi
a bőr egészséges védelmi vonalát.
3. A felületi probiotikumokat elkü-
lönítve kell használni
Az igazság: a tudományos kutatá-
sok megerősítették, hogy a felületi
probiotikumok nagyon hatékonyak,

ha más kezelési protokollokkal
együtt használják. Jelenleg olyan ter-
mékek állnak rendelkezésünkre,
amelyeket kifejezetten a meglévő
protokollokba való integrálásra fej-
lesztettek ki, ezért helyénvaló a felü-
leti probiotikumok alkalmazását be-
illeszteni a már meglévő kezelések-
be.
4. Minden probiotikum tartalmaz
élő baktériumokat
Az igazság: amikor a kutatók 30 év-
vel ezelőtt elkezdték tanulmányozni
a probiotikumokat, élő baktériu-
mokkal dolgoztak. Azonban hamar
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ÚJ TREND A KOZMETIKA HORIZONTJÁN? A probiotikumok olyan életképes, nem patogén
mikroorganizmusok, amelyek számos jótékony egészségügyi hatással bírnak.

Ma, a probiotikumok szervezeten belüli és kívüli alkalmazása egyaránt az egészségügy
és a kozmetika fő vonalához tartozik. 
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nyilvánvalóvá vált, hogy túl sok a
változó és a nehézség az élő bakté-
riumok esetében, mind a helyi alkal-
mazások, mind a kiegészítők terén.
Az évek során a tudósok megtanul-
ták, hogyan tökéletesítsék a probio-
tikus lizátumot, és biztosítsák, hogy
ugyanolyan hatékony legyen, mint
az élő baktériumok.
Ma fermentációs folyamatot alkal-
maznak, amely optimális ered-
ményt ad.
Fermentáció: A fermentációs folyamat
során a probiotikus baktériumok olyan
savas vegyületeket termelnek, mint a
tejsav, csökkentve a bőr pH-értékét.
A bőr savasítása meggátolja a legtöbb
kórokozó növekedését, és elősegíti a rezi-
dens flóra fejlődését. A bőr mikrobioló-
giája szabályozza a potenciálisan kóro-
kozó organizmusok kolonizációját, mo-
dulálja az immunválaszt, mely lényeges
a bőr egészsége szempontjából.
A fermentált probiotikumok példája a
lactococcus ferment-lizátum. Ez az er-
jesztett probiotikum pozitívan befolyá-
solja az epidermisz növekedési gyorsa-
ságát és minőségét, ami jobb védelmi
funkciót és bőrminőséget eredményez
5. A törzs specifikussága nem fon-
tos
Az igazság: éppen ellenkezőleg, a
törzsspecifikus baktériumok kulcs-
szerepet játszanak az egészség és a
wellness jövője terén. Néhány jóté-
kony baktérium teljesen megfelelő
lehet egy specifikus bőrállapot keze-
lésére. A folyamatos kutatások ered-
ményei bizonyítják, hogy a probioti-
kumok specifikus törzseit a jövőben
számos betegség kezelésére hasz-
nálhatják majd.

Felületi probiotikumok
a jobb bőrért
A probiotikumok felületi alkalmazá-
sa viszonylag új, de egyre népszerűb-
bé válik sokoldalúsága és az összes
bőrtípus egyensúlyának helyreállítá-
sa végett. A közelmúltban dokumen-
tálták, hogy a probiotikumok segíte-
nek az atópiás ekcéma és az ató-
piás bőrgyulladás javulásában,

gyógyítják az égéseket és a hege-
ket, megfiatalítják a bőrt, és javítják
természetes immunitását. Egy
2016-os, a probiotikumok öregedés-
megelőző hatásairól szóló tanul-
mány szerint helyreállítják a savas
bőr pH-értékét, enyhítik az oxidatív
stresszt, csökkentik a fény általi
öregedést és javítják a bőr védelmi
funkcióját. 
� Ránctalanító hatás – A probiotiku-
mok csökkentik az öregedés fizikai
jeleit. Ezenkívül mérséklik a napsu-
gárzás negatív hatásait, a finom vo-
nalak és ráncok megjelenését csök-
kenthetik. Ahogy öregszünk, a bő-
rünk pH-ja emelkedik, és bizonyos
enzimeket vált ki a bőrben, amely
roncsolja a kollagént, ezáltal felgyor-
sítja az öregedés jeleit. Tehát szüksé-
günk van olyan probiotikumokra,
amelyek metabolitokat, például tej-
savat termelnek, hogy visszaállítsák
a pH-t, és lassítsák az öregedési fo-
lyamatokat.
� Antimikrobiális hatás – Pattaná-
sos és rosaceás bőrök esetében a bő-
rön élő mikroorganizmusokat a szer-
vezet immunrendszere idegeneknek
érzékeli. Az immunrendszer műkö-
désbe lép, hogy megakadályozza ezt
a potenciális fenyegetést, ami gyul-
ladást és vörösséget okoz. A probioti-
kumok antimikrobiális anyagokat
tartalmaznak, amelyek gátolják a

rossz baktériumokat. Emellett nyug-
tató hatást fejtenek ki a gyulladt pat-
tanásokra is, megakadályozva, hogy
az immunrendszer „támadási” üze-
neteket küldjön, amelyek aknét vagy
rosaceás bőrpírt eredményeznek.
� Világosító hatás – Az egyenetlen
bőrszín és a fiatalos ragyogás elvesz-
tése a legfontosabb bőrápolási prob-
lémák között találhatóak. A probioti-
kumos készítmények fokozzák és
megerősítik a bőr azon képességét,
amit természetesen szokott végezni:
önmaga megújítását és megfiatalítá-
sát. A bőrmegújítási folyamatok ja-
vulnak és gyorsabbá válnak, előse-
gítve a bőr egészséges állapotát.

Jövőbeli trendek
Mivel a probiotikumokkal végzett
bőrkezelés viszonylag új elgondolás,
ezért újabb összetevői, technológiák,
termékformák és ezt használó tren-
dek fognak továbbra is felbukkanni.
Tovább folytatódik a probiotikum
potenciális alkalmazásainak kuta-
tása, és mindez azt bizonyítja, hogy
a probiotikumok az elkövetkező
években sokkal nagyobb szerepet
fognak játszani az egészségügyben
és a wellnessben. A probiotikumok
professzionális natúrkozmetikai ho-
rizontján elsők között már kapható
hazánkban is a BDIH COSMOS által
minősített probiotikumos natúrkoz-
metikai termékcsalád.

• védőpajzsot hoznak létre
• antimikrobiális tulajdonságokat

biztosítanak
• fokozzák a Stratum corneum

növekedését
• javítják a bőr rugalmasságát és

fényességét
• csökkentik a vékony vonalak és

ráncok megjelenését
• nyugtató hatásúak
• minimalizálják a napsugárzás

hatását
• megakadályozzák a gyulladásos

reakció kialakulását
• kollagénstimuláló hatásúak

PROBIOTIKUMOK
ELŐNYEI A BŐR
SZÁMÁRA

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



kozmetikai diagnosztika
során nagyon fontos meg-
állapításokat teszünk az
esetleges rendellenessé-

gekre vonatkozóan is, melyek közül
az alábbiakat szoktuk figyelembe
venni:
� faggyútermelés,
� hidratáció (turgor),
� izomtónus,

� keringés,
� szaruképzés,
� pigmentáció,
� szőrnövés.
(A fenti sorrend természetesen vál-
toztatható, az alapját a központilag
kiadott diagnosztikai lap szolgáltat-
ta.)
A rendellenességek megállapításá-
val pontosítani tudjuk a kezelés

alapelveit és céljait, ezzel biztosítva,
hogy az alap bőrtípus kezelésén túl
még professzionálisabb és összetet-
tebb szolgáltatást nyújthassunk
vendégeinknek.
A rendellenességek tárgyalása so-
rán segítséget kívánunk nyújtani a
tanulóképzésben részt vevő koz-
metikusmestereknek is azzal, hogy
minden rendellenesség után külön
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BŐRTÍPUSOKAT KÍSÉRŐ RENDELLENESSÉGEK – Előző cikkeinkben az alap bőrtípusokat
tekintettük át részletesen, a rájuk jellemző objektív tünetek számbavételével, az adott

bőrtípushoz kapcsolódó legfontosabb bőranatómiai vonatkozásokra is kitérve.
Most tekintsük át az egyes bőrtípusokra jellemző rendellenességeket! 

BŐRTÍPUSOK ÉS RENDELLENESSÉGEK 
BŐRTÍPUSOK ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN 

5. RÉSZ
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→
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leírjuk, hogy milyen módon kell ezt
megjeleníteni a tanulóknak a keze-
lési tervükben. 

A faggyúmirigy
rendellenességei
Mit jelent ez a bőrünk esetében?
A bőr „zsíranyagait” elsősorban a
faggyúmirigyek által termelt faggyú
adja. A faggyúmirigyek leginkább
szőrtüszőhöz kötötten fordulnak elő
a bőrünkben, de vannak ún. szabad
faggyúmirigyek is, leginkább az orr
területén. A faggyú mellett a szaru-
képzés során keletkező epidermális
lipidek (pl. ceramidok) is hozzájárul-
nak a bőr zsíranyagaihoz. 
� Mikor beszélünk rendellenesség-
ről?
Definíció: ha a faggyúmirigyek mű-
ködése eltér a normálistól. 
� Kozmetikus által nem kezelhető
rendellenességek: a faggyúmirigy
túlburjánzásából eredő daganatok
(atheroma).
� Mit írjunk a kezelési tervbe?
A kezelési tervben három dolgot kell
megjelenítenünk ezzel a rendelle-
nességgel kapcsolatban:
→ Megfelelő/nem megfelelő
Amennyiben nem megfelelő:
→ Fokozott/csökkent
→ Hol (az arc mely területén)?
Előfordulhat az is, hogy az arc külön-
böző területein eltérő a faggyúter-
melés. Ebben az esetben írjuk oda,

melyik területen milyen a faggyúter-
melés. Például: fokozott itt és itt,
csökkent itt és itt, megfelelő itt és itt. 

Hidratáció
Mit jelent a hidratáció a bőrünk ese-
tében?
Vízhiány esetén a bőr két rétegében
megjelenő vízhiányra gondolha-
tunk:
→ A felszíni vízhiány a szaruréteg
csökkent víztartalmát jelenti, ami a
szaruréteget alkotó vázfehérje, a ke-
ratin dehidratáltságát eredményezi,
de kiterjedhet a hám többi rétegére
is, melyek szintén kevesebb vizet
tartalmaznak a normálisnál. Ebben
az esetben nemcsak a víz hiányzik a
hám egyes rétegeiből, hanem a ter-
mészetes vízmegkötő faktorok, az
NMF (nedvességmegkötő faktor) és
az SSzF (semleges szénhidrát faktor)
is.
� Hogyan érzékeljük a felszíni víz-
hiányt?
A dehidratált keratin miatt a bőr ta-
pintása érdes, kissé érdes. Ha „feltol-
juk” a bőrt, hajszálvékony ráncocs-
kákat láthatunk. Minden bőrtípus –
kivéve normál bőr – kísérő tünete a
felszíni vízhiány, amit többek között
a bőrt érő külső okoknak köszönhe-
tünk – pl. levegő, munkahelyi árta-
lom, vízminőség, fertőtlenítőszerek.
→ A mélyrétegi vízhiány, ahogy a
nevében is benne van, a mélyebben
fekvő bőrrétegek dehidratációját je-

lenti. Elsősorban az irha és bőralja
dehidratációjára gondolunk, amikor
mélyrétegi vízhiányról beszélünk.
Az irhát felépítő laza rostos kötőszö-
vet sejtes és sejtközötti állománya
kevesebb vizet tartalmaz a normális-
nál. Elsősorban a vízmegkötést biz-
tosító anyagok, a glükóz-aminogli-
kánok hiányoznak, ami maga után
vonja a rostok dehidratációját, hisz
nincs elegendő mennyiségű víz,
amit megköthetnének. Kozmetikai
szempontból az irha dehidratációja
fontos számunkra, hiszen legin-
kább ebben a rétegben tudjuk pó-
tolni a hiányzó anyagokat.
� Hogyan érzékeljük a mélyrétegi
vízhiányt?
Több dolgot tapasztalhatunk mély-
rétegi vízhiány esetén. A legszembe-
tűnőbb jele ennek a ráncok megje-
lenése az arcon. Ezenkívül, ha „fel-
csippentjük” a bőrt, nehezen nyeri
vissza az alakját. Érzékelhetjük úgy
is, hogy a bőr „feltolása” után ráncok
jelennek meg. A bőr petyhüdt, „löty-
tyedt”. A fül előtti vízszintes rán-
cocskák is a mélyrétegi vízhiányra
utalnak, amihez hozzájárul az is,
hogy az izomtónus csökkenése mi-
att a gravitáció „leengedi” az izmo-
kat. 
A gyakorlati tapasztalat sajnos azt
mutatja, hogy a gyakorló kozmeti-
kusok is sokszor tévesen használ-
ják a turgor és az izomtónus kifeje-
zéseket, és összekeverik e két fogal-
mat, ezért nem árt tisztázni, ki kicso-
da.
Turgor: a sejtek és a rostok egymásra
gyakorolt nyomása, hidratációjuk
következtében. Amikor hidratáció-
ról beszélünk, erre gondolunk. Mint
már említettük, sajnos sokszor ösz-
szekeverik az izomtónussal és a ru-
galmassággal, pedig e két fogalom-
nak kevés köze van a vízhez. Nem je-
lenthetjük ki persze, hogy az izomtó-
nus és a rugalmasság nem függ a
szervezetünk vízháztartásától, hisz
ahogy már korábban leírtuk, ez min-
den élettani folyamatot befolyásol
és minden sejtre, szövetre hatással
van. 
� Mikor beszélünk rendellenesség-
ről?
Kozmetikai értelemben felszíni víz-
hiányról akkor beszélünk, ha a
hám szarurétegéből hiányzik a víz
és a vízmegkötő faktorok, esetleg a

A KOZMETIKUS ÁLTAL KEZELHETŐ
RENDELLENESSÉGEK JELLEMZÉS

Fokozott faggyúkiválasztás: szeborreás
bőrtípusok
A bőr pórusaiban komedók láthatóak.
Típustól függően pórusai tágak vagy
szűkek; a színe szürke vagy üde; a fénye
fénytelen vagy fénylő, felfénylő;
a tapintása kissé érdes, érdes vagy
zsíros, síkos.   

Csökkent faggyúkiválasztás: alipikus
bőrtípusok
A bőr pórusaiban komedók nem vagy
legfeljebb 1-2 látható. Bőrtípustól
függően a pórusai szűkek vagy zártak;
a színe üde; fénye matt; tapintása kissé
érdes, érdes vagy durva.
Sokszor becsap minket az, hogy nem
látjuk mattnak a bőrt. Ez lehet attól is,
hogy a vendég fokozottabban
verejtékezik, és a többlet verejték miatt
„fénylik” a bőr.   

A KEZELÉS CÉLJAI, ANYAGAI

Cél: a faggyútermelés csökkentése.

Anyagai: faggyúkiválasztást csökkentő
anyagok, pl.: Acnacidol®, Ichtiol,
IchtammolR, B- vitaminok, H-vitamin,
A-vitamin-származékok, rozmaring,
propolisz, Evermat®.

Cél: a zsírhiány pótlása.

Anyagai: tápláló anyagokkal,
pl.: argán-, édesmandula-olaj,
szívlevelű gubóvirágkivonat, Resistem®,
körömvirág, édesfagyökér-kivonat.
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hám többi rétegéből is hiányzik a víz.
Mélyrétegi vízhiányon a turgor csök-
kenését értjük, vagyis azt, hogy az ir-
hából (és a bőraljából) hiányzik a víz,
és a vizet megkötő glükóz-aminogli-
kánok.
� Mit írjunk a kezelési tervbe?
Hám: 
→ Nem megfelelő. A normál bőr ki-
vételével minden alap bőrtípus fel-
színi vízhiánnyal jár.
→ Csökkent. Felszíni vízhiány ese-
tén nem találkozunk fokozott hidra-
tációval.
→ Hol (az arc mely területén)? Jel-
lemző, hogy minden területen meg-
jelenik a felszíni vízhiány.
Irha: 
→ Megfelelő/nem megfelelő.
Amennyiben nem megfelelő:
→ Fokozott/csökkent. Fokozott hid-
ratációval ritkán találkozunk (ter-
hesség, veseproblémák stb.), és nem
igazán kozmetikus kompetencia a
hiperhidratáció kezelése. Terhességi
ödéma esetén vagy szemkörnyéki
ödémánál kezelhetjük a hiperhidra-
tációt, több-kevesebb sikerrel.
→Hol (az arc mely területén)? A gya-
korlati tapasztalat azt mutatja, hogy
a mélyrétegi vízhiány kialakulásá-
nak a sorrendje a következő: szem-
környék, homlok, arc két oldala,
nyak, dekoltázs, áll, orr. (A homlok
középső részén, orron, állon azért is
később alakul ki mélyrétegi vízhi-
ány, mert ezeken a területeken több
a faggyúmirigy, főként a szabad
faggyúmirigy, a felszínre kerülő
faggyú pedig gátolja a láthatatlan
vízleadást.) Természetesen ez alól
vannak kivételek.

Izomtónus
Mit jelent ez a bőrünk esetében?
Az izomtónus az izmok állandó, kis-
mértékű, mozgástól független feszü-
lési állapota. Ahogy a definícióban is
benne van, az izomszövet tulajdon-
ságáról van szó, tehát ne keverjük
össze a rugalmassággal, ami legin-
kább az elasztikus rostok mennyisé-
gével és hidratációjával van össze-
függésben és a turgorral, amely a
sejtek és rostok hidratációjával kap-
csolatos fogalom.

� Mikor beszélünk rendellenesség-
ről?
Akkor beszélünk rendellenességről,
ha az izmok állandó feszülési állapo-
ta csökkent. Ilyenkor a bőrt „nem
tartják” megfelelően az izmok, és
emiatt megereszkedik a bőr. 
Az izomtónust szinten lehet tartani
arcizomtornával is, ezért a szubjek-
tív kérdéseknél  ezt figyelembe kell
vennünk.
� Mit írjunk a kezelési tervbe?
→ Megfelelő/nem megfelelő.
Amennyiben nem megfelelő:
→ Csökkent.
→ Hol (az arc mely területén)?
Előfordulhat az is, hogy az arc külön-
böző területein más az izomtónus.
Ebben az esetben írjuk oda, melyik
területen milyen. Például: csökkent
itt és itt, megfelelő itt és itt.

Keringési
rendellenességek
Mit jelent ez a bőrünk esetében?
A bőr vérerei (verőerek, visszerek,
hajszálerek) az irhában és a zsírszö-
vet kötőszöveti sövényében helyez-
kednek el, és három, egymással ösz-
szeköttetésben levő hálózatot ké-
peznek. A felületi érfonatból (szub-
papilláris érhálózat) ágaznak el
a szemölcsös réteg hajszálerei. Az ir-
ha alsó határán van a kötőszöveti fo-
nat (kután érhálózat), amely a miri-
gyeket és szőrtüszőket látja el.
A zsírszövetben van a harmadik, a bőr-
alja hálózata (szubkután érhálózat).
A bőr erei erősen kanyargósak, így a
bőr a keringés megzavarása nélkül
nyújtható. A nyirokerek két fonatot
alkotnak, egy felületit a szemölcsös
rétegben és egy mélyebbet, a bőralja
vérereit követve.
A bőr vérellátása nem olyan jó, mint
pl. az izomé, és legkisebb zavara is
valamilyen elváltozást okoz. Ezekből
a bőrtünetekből következtetni lehet
arra, hogy milyen mélységben levő
érszakaszt érint a kóros folyamat.
A bőr ereinek kitágulása vagy össze-
húzódása nemcsak a bőr táplálkozá-
sa szempontjából fontos, hiszen
a szervezet hőszabályozásának is
egyik alapvető mechanizmusa. Az

agyhoz (hipotalamuszhoz) jutó vér
hőmérsékletének csökkenésekor a
bőr erei összehúzódnak, a vér hő-
mérsékletének emelkedésére kitá-
gulnak. A tágult erekből a hő közvet-
len sugárzás révén távozik, így a vér
veszít hőmérsékletéből. A bőr vérke-
ringésének változására nagyon érzé-
kenyek a hámon kívül a bőr úgyne-
vezett függelékes szervei: a szőr és
szőrtüsző, a köröm, faggyú- és verej-
tékmirigyek. A rossz vérkeringés ha-
tására törékeny körmök nőnek,
csökken vagy leáll a szőrszál terme-
lése, és megváltozik a mirigyek fagy-
gyú- és verejtéktermelése is.
�Mikor beszélünk rendellenességről?
Tágabb értelemben vérkeringési és
nyirokkeringési rendellenességek
esetében; szűkebb értelemben vér-
keringési rendellenességeknél.
Definíció: ha valami miatt megválto-
zik a keringés sebessége vagy a ke-
ringő vér mennyisége, összetétele. 
� Kozmetikus által nem kezelhető
rendellenességek:
→ Hiperaemia activa: rosacea papu-
lopustulosa, rosacea hipertrophica,
rhinophyma aktív és passzív vérbő-
ség esetén;
→ Hiperaemia passiva: márványo-
zott bőr, testvégek szederjessége, fa-
gyás, fagydaganat, visszér;
→ Helyi vérszegénység.

KOZMETIKUS ÁLTAL NEM KEZELHETŐ
RENDELLENESSÉGEK  

Kozmetikus az utóbbi kettőt NEM
kezelheti, mert bőrbetegség, viszont ezt
a stádiumot tudatos és körültekintő
kozmetikai kezeléssel, mely az alap
bőrtípus kezelését jelenti, megelőzhető
a rosaceás állapot további romlása.
• Rosacea erithematosa aktív vérbőség
esetén.
Az arc középső részén és szakaszosan
jelentkezik, érzékeny bőr alakul ki.
Állandósult bőrpír és gyulladás jellemzi.
eleinte szakaszosan jelentkező bőrpír
előzi meg, amely egyre fokozódik, a bőr
egyre érzékenyebbé válik, gyakran új
erek is képződhetnek. 
• Rosacea teleangiectasia aktív
vérbőség esetén.
Maradandó értágulatok, az erithémás
foltok összefolynak; maradandó
értágulatok keletkeznek, a bőrpír mellé
szeborrea társul.
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� Mit írjunk a kezelési tervbe?
Ebben az esetben célszerű elkerülni
azt a szókapcsolatot, hogy „nem
megfelelő”, hiszen ha a bőr keringé-
se egyáltalán nem megfelelő, akkor
a keringési szervrendszerünk ko-
moly problémákkal küzd, mely
problémák kezelése orvosi feladat.
Ezért ebben az esetben azt javasol-
juk, hogy rögtön vágjunk bele a köze-
pébe – ilyeneket írhatunk:
→ kipirosodásra hajlamos,

→ érzékeny,
→ gyulladásra hajlamos, érzékeny,
→ szederjességre hajlamos,
→ hajszálértágulatok láthatóak. Itt
célszerű megnevezni azokat a terü-
leteket, ahol láthatóak a tágult haj-
szálerek. Amennyiben nagyon meg-
határozó a kezelés szempontjából
(mert sok hajszálértágulat látható az
arcon), utaljunk arra is, hogy az arté-
riás vagy a vénás hajszálerek tágula-
táról van-e szó. Ha az előbbi, akkor

A KEZELÉS CÉLJAI, ANYAGAI

Cél: nyugtatás.

Anyagai: Nyugtató, gyulladáscsökkentő
anyagok – pl. körömvirág, cickafark,
grapefruit, magnolia, Gingko biloba).

Cél: vérbőségfokozás.

Anyagai: vérbőségfokozó anyagok –
pl. rozmaring, árnika, koffein.

körömvirág cickafark

magnolia

kerüljük a szélsőséges kozmetikai
eljárásokat (pl. frimátor, vaposon,
mechanikai peeling, abráziós készü-
lékek), és alkalmazzunk nyugtató, il-
letve amennyiben szükséges, gyulla-
dáscsökkentő anyagokat. Az utóbbi
esetben viszont a vérbőségfokozás-
sal javíthatjuk a bőr állapotát. (Ter-
mészetesen figyelemmel kell kísér-
nünk, hogy az öregedési folyamatok
az érfalakra is hatással vannak, te-
hát érettebb bőröknél nem biztos,
hogy a vérbőségfokozással kell edze-
ni az érfalakat, ilyenkor célszerű
más módszereket alkalmazni.)
Reméljük sikerült a bőrtípusokkal
kapcsolatos tudásotokat kibővíteni,
és hogy a kapott tudással még job-
ban érthetővé válik a bőrtípusok ke-
zelése a kozmetikai gyakorlatban!
A többi rendellenességről a követke-
ző cikkünkben olvashatnak, a szep-
temberi lapszámban.

Források: 
Báthory Kati–Juhász Klári: Kozmetikai diag-
nosztika
Báthory Kati–Juhász Klári: Bőrtípusok
a kozmetikai gyakorlatban
Piknik Kör előadásai
BKIK szakmai előadásai 
www.vitiligo-majfolt-szaraz-rozsahamlas.
borgyogyulas.com/amit-tudnia-erdemes-a-bor-
ereirol-es-idegeirol/ 
www.vitiligo-majfolt-szaraz-rozsahamlas.
borgyogyulas.com/bor-verellatasa/ 

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.

KOZMETIKUS ÁLTAL KEZELHETŐ
RENDELLENESSÉGEK JELLEMZÉSE 

Hiperaemia activa
Az artériás hajszálerek kóros
tágulatának következménye. A bőr
ezeken a területeken piros,
hőmérséklete melegebb a környező
területekhez képest, a hajszálerekben
pang az oxigéndús vér.
• Bőrpír – kipirosodásra hajlamos bőr.
Korlátozott időtartamú, kisebb-nagyobb
terjedelmű aktív vérbőség. Vegyi,
mechanikai vagy idegi hatásra
jelentkezik.
• Szakaszosan jelentkező bőrpír.
Hosszabb ideig tart, elmúlik, majd újra
előjön. 
• Érzékeny bőr.
Bizonyos hatásokra (mechanikai, vegyi,
hőmérséklet-változás stb.) bőrpírral
válaszol, mely bőrpír bizonyos ideig
látható a bőrön, majd elmúlik. Az
érzékeny bőr bizonyos hatásokra mindig
érzékenyen reagál.
• Gyulladásra hajlamos érzékeny bőr.
Az érzékenység bizonyos időszakokban
gyulladással társul, ilyenkor a bőr piros,
meleg, duzzadt és fáj.

• Hiperaemia passiva.
A vénás hajszálerek kóros tágulatának
következménye. A bőr ezeken
a területeken kékes-lilás, hőmérséklete
hidegebb a környező területekhez
képest, a hajszálerekben pang a szén-
dioxid-dús vér.
• Szederjességre hajlamos bőr.
A bőr kékes-lilás színű a vénás
hajszálerekben pangó szén-dioxid-dús
vér miatt.
• Márványozott bőr.
A szederjesség fehér foltokkal társul.
Kozmetikus NEM kezelheti, csupán
figyelembe veszi az alap-bőrtípus
kezelése során.
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1 RÁDIÓFREKVENCIÁS
BŐRFIATALÍTÓ KÉSZÜLÉK     

DEESS • A rádiófrekvenciás bőrfiatalító, szemkörnyék-
ápoló és pórusösszehúzó készülék egy forradalmian új,
kollagénszintézist növelő, face lifting ránckezelést
nyújt, egy lépésben. A készülék nagy ener giájú
fókuszált rádiofrekvenciás rezgéshullámmal és
fényterápiás kiegészítő stimulációval dolgo zik, amely
mélyen a bőrszövetbe hatol. Az aktivált sejtekben a kol-
lagén elkezd újratermelődni, beindítva ezzel a bőr ter-
mészetes megfiatalítását. Az újraképződő kollagén
kitölti a sejtek közötti teret, látványos változásokat
előidéz ve, az arc, a nyak, a toka, a dekoltázs, mell felső
részének feszesítésére és fiatalítására. 
www.stellazrt.hu

2 HAJPAKOLÁS ARGÁNOLAJJAL
ÉS SHEAVAJJAL     

Syncare • Az értékes olajok kombinációja táplálja és re-
generálja a hajat a gyökerekig. A pakolás megkönnyíti a
haj fésülését és formálását, lágyan puha lesz.
www.facebook.com/syncarehungary

3 MICRO-EDGE PIGMENTEK
MICROBLADINGHEZ     

Baalbek Stúdió • Vegyesen tartalmaz szerves és
szervetlen pigmenteket, nagyon magas koncentrá-
cióban. Sűrű állagának köszönhetően gyorsan lehet
vele dolgozni, rövidebb idő alatt nagy mennyiségű fes-
téket lehet a bőrbe juttatni. Segítségével biztonságos
módon, minőségi, természetes hatású szemöldököt
készíthetünk, melynek színe a gyógyulás után csak
minimálisan tér el a frissen készült tetováláshoz
képest. 15 ml-es nyomópumpás kiszerelésben
kapható.
www.baalbekstudio.hu

ÚJDONSÁG 
1

2

3

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

NEWS





nutrikozmetikumok atyja
Ake Dahlgren, svéd bioké-
mikus volt az 1980-as
években, aki számos sike-

res készítményt fejlesztett ki. Megfi-
gyelte ugyanis, hogy bizonyos tenge-
ri élőlények fogyasztása segít meg-
őrizni a bőr ideális szerkezetét és

működését.  Készítményei közül a
legismertebb egy halfehérjét és poli-
szacharidokat tartalmazó tabletta
még ma is szerepel a táplálékkiegé-
szítők kínálatában.
A szájon át elfogyasztott hatóanya-
gok szervezetünk által feldolgozva
eljutnak (többek között) a bőrbe, kö-

römbe, hajba, ahol visszapótlódnak
azok az építőelemek, melyek
mennyisége a helytelen életmód, a
rossz táplálkozási szokások vagy
egyszerűen csak az öregedés okán
lecsökkent.
A kozmetikus természetesen min-
dent megtesz azért, hogy a bőrbe kí-
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BELSŐ BŐRSZÉPÍTÉS – A kozmetikus természetesen mindent megtesz azért, hogy a bőrbe
kívülről a lehető legtöbb hatóanyagot juttassa be. A bőr elváltozásainak azonban belső okai is

vannak, ezért a kezelés eredményessége fokozható szájon át alkalmazott anyagokkal.

NUTRIKOZMETIKUMOK
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vülről a lehető legtöbb hatóanyagot
juttassa be, és bár e célra egyre több
hatóanyag és eszköz áll rendelkezé-
sére, kezeléseit mégis sikerrel egé-
szíthetik ki a belülről bejuttatott
tápanyagok. Jól tudjuk ugyanis,
hogy a bőr elváltozásainak (például
dehidratáltságának, faggyú-, szaru-
képzési, festékképzési és szőrnövési

rendellenességeinek, öregedésének
stb.) belső okai is vannak, így köny-
nyen belátható, hogy a kezelés ered-
ményessége fokozható szájon át al-
kalmazott anyagokkal a jól bevált,
külsődlegesen alkalmazott kozmeti-
kumok mellett. Ennek ellenére még
kevesen vannak, akik szokásos
szolgáltatásaik mellett nutri-
kozmetikumokat is ajánlanak és/
vagy forgalmaznak.

Együnk szépítő
hatóanyagokat!
Tekintsük át, milyen hatóanyagcso-
portok is vannak az ajánlható élel-
miszerekben, illetve a nutrikozmeti-
kumokban!
Ilyenek például a teljesség igénye
nélkül a különböző peptidek és pep-
tid-komplexek, az omega-3- és ome-
ga-6 zsírsavak, az alga-származékok
és az antioxidánsok.

► Peptidek és peptid-komplexek
A peptidek aminosav-egységek pe-
pidkötésekkel való összekapcsoló-
dásával keletkező vegyületek, me-
lyek élettani hatásai kiemelkedőek.
Ismeretesek az oligopeptidek (tíznél
kevesebb aminosav összekapcsoló-
dásából), a polipeptidek (10–100 mo-
lekula aminosav összekapcsolódá-
sából) és a fehérjék (100 feletti szá-
mú aminosav összekapcsolódásá-
ból). Bőrünket is felépítő fontos
vázfehérjénk például a kollagén, bő-
rünk optimális nedvességtartalmá-
ért felelős fehérje- és szénhidrát-
származék pedig a hyaluronsav.
Megtalálhatók például a kakasta-
réjban, a kocsonyában, az algák-
ban, a tenger gyümölcseiben, a ha-
lakban. Ezek a mai táplálkozási
szokások szerint nem gyakran
fogyasztott élelmiszerek, így ezen
kivonatok táplálékkiegészítők for-
májában való bevitele ajánlott le-
het. A különböző peptideket, peptid-

Az összetett szó első tagja, a latin
eredeti szerint a táplálkozással,
második tagja pedig a szépítéssel függ
össze, tehát szó szerinti fordításban
étkezési kozmetikumot, étkezési
szépítőszert takar.
A nutrikozmetikumok olyan
táplálékok, illetve táplálék-
kiegészítők, melyek képesek belülről
szépíteni a bőrt, körmöt és hajat,
mellesleg többnyire a porcok, ízületek
állapotát, sőt a szervezet egészének
egészségét is javíthatják.

NUTRIKOZMETIKUMOK
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komplexeket (például a kollagént is)
gyakran keverik kávéba (antioxidáns
klorogénsav-tartalma hatásfokozó
is), üdítőitalokba, ezek fogyasztásá-
val hozzájárulhatunk bőrünk meg-
szépítéséhez.
► Omega-3 és omega-6 zsírsavak
Más néven n–3 (n mínusz 3), n–6
(n mínusz 6) zsírsavak. Ezek olyan
(többszörösen) telítetlen zsírsavak,
melyek molekulájában az utolsó
szén-szén kettős kötés az n–3, ill.
n–6 pozícióban található, azaz a zsír-
sav láncvégi metilcsoportjától 3, ill. 6
kötésnyi távolságra.
A táplálkozásban kiemelt fontossá-
gúak mind az esszenciális omega-3,
mind az omega-6 zsírsavak. A kie-
gyensúlyozott táplálkozásban az
n–6: n–3 zsírsavarány optimálisan
1:1 és 4:1 között van. A nyugati típu-
sú táplálkozásban ez az arány je-
lentősen eltolódott az n–6 zsírsavak
irányába, ami nem szerencsés.
A leggyakrabban használt olajaink
n–6: n–3 zsírsav-aránya például: rep-
ceolaj – 2:1, szójaolaj – 7:1, olívaolaj –
13:1, napraforgóolaj – nem tartalmaz
n–3-at, földimogyoró-olaj – nem tar-
talmaz n–3-at, kukoricaolaj – 46:1.
A legfontosabb omega-3 zsírsavak:
az alfa-linolénsav (ALA), eikozapen-
taénsav (EPA) és dokozahexaénsav
(DHA). Az omega-6 zsírsavak közé
tartozik például a linolsav és az ara-
chidonsav. 
Az omega-3 és omega-6 zsírsavak
sokféle táplálékunkban megtalál-
hatók, például kiemelten a külön-
böző tengeri halakban, növényeink
közül például a chiamagban, a len-
magban vagy a kiviben.
Az omega-3 és omega-6 zsírsavak
(különösen a fent említett optimális
arányban) segítenek a bőr egészsé-
gének és szépségének fenntartásá-
ban, de szív- és érrendszeri pana-
szok, valamint egyéb egészségügyi
problémák megelőzésében és keze-
lésében is hatékonyak lehetnek.
Számos bőr-, haj-, körömerősítő
kapszulában, tablettában is talál-
kozhatunk ezekkel a zsírsavkombi-
nációkkal, melyek szedése jól ki-

egészítheti a kozmetikai kezelése-
ket.
► Algák
Az algák, mint telepes vízi növények
a szervezet és ezen belül a bőrünk
számára igen sok hasznos tápanya-
got tartalmaznak. Hatóanyag-össze-
tételük fajtájuk és élőhelyük szerint
változik. Táplálkozási és kozmetikai
szempontból jelentős algafajok pél-
dául a Spirulina-, ill. a Chlorella-al-
ga, melyek fehérjéket, szénhidráto-
kat, vitaminokat, enzimeket, karoti-
noidokat és klorofillt tartalmaznak. 
Belsőleg alkalmazva kapszulázott
vagy tablettázott formában javít-
hatják a bőr, a haj, a köröm állapo-
tát, belsőleg erősíthetik a fényvédő
készítmények hatását, így kiegészí-
tői lehetnek kozmetikai kezelése-
inknek.
► Antioxidánsok
Denham Harman, amerikai geronto-
lógus-kutató mondta ki először
1954-ben, hogy az öregedés és a sza-
badgyökök között direkt összefüg-
gés van. A szervezetünkben lejátszó-
dó oxidációs folyamatok teszik lehe-
tővé, hogy energiát nyerjünk, de ká-
ros folyamatokat is indíthatnak
például szabadgyökök (pár nélküli
elektront tartalmazó oxigén- vagy
nitrogéntartalmú atomcsoportok)
kialakítása révén. Ezek agresszív ter-
mészetűek, megtámadhatnak kulcs-
fontosságú fehérjéket, zsírokat,
szénhidrátokat, de akár a DNS-t is
károsíthatják, és egészségkárosító
hatásaik mellett öregítenek is. Az
antioxidánsok oxidációt gátló anya-
gok, tehát egészségmegőrző hatásuk
mellett hozzájárulhatnak szerveze-
tünk és bőrünk fiatalságának megőr-

zéséhez is. Szervezetünk maga is
előállít szabadgyök-ellenes (antioxi-
dáns) anyagokat, ilyen például szá-
mos enzimünk: a kataláz, a glutati-
on-peroxidáz vagy a szuperoxid-
dizmutáz is, de ilyen hatású anyago-
kat táplálkozásunk során is bejut-
tathatunk.
Antioxidáns hatásúak például a vi-
taminok, különösen az A-, a C- és az
E-vitamin, számos különböző növé-
nyi (szín)anyag, mint a flavonoidok,
antociánok, karotinoidok (viszony-
lag újonnan megismert ezek közül,
és kiemelkedő hatású az asztaxan-
tin) és a polifenolok. Bizonyos      nyo-
melemek, mint a cink és a szelén
maguk is antioxidánsok, de jó hatás-
fokozói is például a C-vitaminnak.
Magas antioxidáns-tartalmú élel-
miszerek például jellemzően az
erős vöröses-ibolya-kék színű nö-
vények, mint az áfonya, a gránátal-
ma, a vörös szőlő (resveratrol-tar-
talma okán erős antioxidáns), a
zöld tea stb. Ezek kivonatait, ható-
anyagait számos nutrikozmeti-
kumban megtalálhatjuk.
Összefoglalva: üdítőital, kávé, gumi-
cukor, étel, tabletta, kapszula formá-
jában találkozhatunk belsőleg alkal-
mazott táplálékkiegészítőkkel,
nutrikozmetikumokkal, melyek
ugyan nem pótolják, de hatékonyan
kiegészíthetik a kozmetikusok mun-
káját, mellesleg számos egészség-
ügyi probléma esetén is alternatívát
jelenthetnek, ezért méltán jelent-
hetjük ki: „Bátran együk magunkat
szépre!”

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

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

A nutrikozmetikumok
belülről szépítík
a bőrt, a körmöt
és a hajat.
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Magyarok a
nagyvilágban
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MAGYAR KOZMETIKUSOK AZ ÉLVONALBAN – Az iskolapadban ülve még nem tudhatjuk, hogy
hol fogjuk mindazt a tudást, tapasztalatot kamatoztatni, amit felejthetetlen tanárainktól szívtunk

magunkba. Az alábbiakban olyan magyar kozmetikusokat mutatok be, akik már régebb óta
a határainkon kívül élnek, és űzik ezt a szép mesterséget. 
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AZ Ő PÁLYAFUTÁSUKON KERESZTÜL KAPHATUNK BETEKINTÉST, MILYEN MAGYARKÉNT,
KOZMETIKUSKÉNT KÜLFÖLDÖN ÉLNI ÉS DOLGOZNI.

,,1999-ben Erdélyben végeztem. A
kozmetikusképzés kétéves kemény el-
mélet és gyakorlat volt, napközi poszt-
líceum (Romániában/Erdélyben így
nevezik az érettségit követő szakkép-
zést), ahol a bőrgyógyászat és anató-
mia is fontos szerepet töltött be,
ugyanakkor a smink is. Erdélyben kö-

zel másfél évet gyakoroltam a szakmát önálló kozmetikus-
ként, majd Magyarországra mentem, ahol Sopronban dolgoz-
tam kozmetikusként. Ausztriába mentem férjhez, Budapestre
jártam sminkiskolába, majd Salzburgban tanultam meg a
sminktetoválás alapjait. Nagyon megkedveltem ezt az ágát a
kozmetikának, erre akartam specializálódni, ezért sokféle
képzésre járok sminktetováló mesterekhez tanulni, képezni
magam. Magyarországon Méhn Tünde sminktetováló mester-
nél, aztán különböző külföldi sminktetováló mestereknél ta-
nultam. Jelenleg főként sminktetoválással foglalkozom, de
változatlanul érdekel a kozmetikusi szakma minden ága,
ezért igyekszem képben lenni minden témában. Erdélyben fő-

szerepet töltött be az igényesebb nők körében kozmetikába
járni, viszont Ausztriában csak az utóbbi néhány évben nőtt
meg az igény a kozmetikai szolgáltatásokra. 
Ausztriában egyre szigorúbb a kozmetikai képzés, kétéves
az iskola. Ugyanakkor itt a kéz-,  valamint a lábápolás fortélya-
it is ki lehet tanulni plusz egy év alatt, heti 40 óra gyakorlattal
együtt, ami valóban egyre színvonalasabb oktatást jelent.
Ausztriában magyar vagy román bizonyítvánnyal hivatalo-
san csak honosítással lehet célt érni. Nagyon fontos a bőr-
gyógyászati rész, ugyanakkor vannak olyan kezelések, amit
csak bőrgyógyász végezhet, míg Magyarországon kozmetiku-
sok is. Ilyen például a »needling lifting«, ami tűvel való ránc-
emelést jelent, és pillanatnyilag nagyon népszerű, akárcsak a
végleges szőreltávolítás vagy a mezoterápia. 
Érdekesség, hogy amíg Erdélyben és Magyarországon is igény
van a bőr nyomkodással való tisztítására, addig Ausztriában
»szép-ép« bőrrel szeretne távozni a vendég. Jelenleg főként
sminktetoválás-javítással foglalkozom, szinte minden máso-
dik vendégem elrontott tartós sminkkel érkezik hozzám.”

FASCHING ELEONORA
Ausztria
Székelyudvarhely (Erdély) → Salzburg

„1980-ban végeztem kozmetikusként,
Debrecenben. Majd 1986-ban Kanadá-
ba költöztem, ahol kozmetikusként si-
került elhelyezkednem, de közben an-
golul tanultam, hogy ne adódjanak
nyelvi nehézségeim. Megszereztem a
kozmetikusi bizonyítványomat Kana-
dában is, 1994-ben. Majd létrehoztam

a saját vállalkozásomat, ahol a mai napig is dolgozom, ez a
MedSpa by Terezia. A saját üzletem megnyitása volt a fő előre-
lépés a karrieremben. Időt, erőfeszítést és elkötelezettséget
igényelt az álmom megvalósítása. Vendégeim a világ minden
tájáról, különböző népcsoportokból származnak, különböző
bőrszínekkel, textúrákkal. Speciális szakmai tudás és tapasz-
talat szükséges ahhoz, hogy képes legyek segítséget nyújtani
nekik a bőrápolás terén. Elektrokozmetikára specializálód-
tam, a fő profil a szalonomban a lézeres szőrtelenítés, IPL

technológia, bőrápolás, alakformálás, kozmetikai tetoválás,
öregedésgátlás, bőrfiatalítás. Az öregedésgátlás és a testfor-
málás nagyon népszerű kezelések lettek ma Kanadában. 
Magyarországon a szakmai képzés nagyon erős, és rengeteg
gyakorlati technikát és összetevőket tanultunk, amelyek jó
alapot adtak számomra, hogy Kanadában magas minőséget
tudjak nyújtani a vendégeimnek. Büszke vagyok a magyar
hátteremre és az otthon szerzett tudásomra, amely előnyt je-
lent számomra itt külföldön.
Munkámat szenvedéllyel végzem, mindig nyomon követem
az újdonságokat, eljárok továbbképzésekre, hogy fejlesz-
szem magam. A fejlődést és a lépéstartást nagyon fontosnak
tartom. Többek között Magyarországra is visszajöttem Méhn
Tünde sminktetováló mesterkurzusára 2016-ban. Megtisztel-
tetés volt, és nagyon büszke vagyok, hogy együttműködhettem
Kevin Sorbóval (filmszínész, Herculest alakította). Közös
munkánk volt promotálni a hollywoodi bőrápolási vonalat.”

CSOKAI TERÉZIA
Kanada
Debrecen → Toronto
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„Pécsett nőttem fel, tanulmányaimat
a Janus Pannonius Egyetem testneve-
lési tagozatán végeztem. 1998 óta élek
Floridában, a férjemmel. A kozmeti-
kus szakmát az USA-ban tanultam ki,
amikor rájöttem, hogy ez érdekel iga-
zán. Floridában a »cosmetologist«
szakma a bőr-, a köröm- és a hajápo-

lást is magába foglalja, 1200 órás képzéshez és államvizsgá-
hoz van kötve. Eleinte egy ismerősünk szalonjában dolgoz-
tam, majd saját vállalkozást, egy orvoskozmetikát nyitot-
tunk 2005-ben (www.winterparkmedspa.com). A saját üzlet
felépítése nagyon fontos volt a karrierem szempontjából. Ki-
bővítettük a tevékenységi kört, az arckezelés és a bőrápolás
mellett orvosi kezelésnek minősülő szolgáltatásokat is vég-
zünk a saját plasztikai sebészünk felügyelete alatt, mint pl.
lézeres és bőrgyógyászati kezelések, fagyasztások, mezoterá-
pia vérplazmával és egyéb hatóanyagokkal, intravénás kokté-
lok, anti-aging kezelések, fogyasztás. Az otthon jól ismert

Infratrainer kizárólagos forgalmazói vagyunk az USA-ban. A
szakmai továbbképzést mindig is fontosnak tartottam, így
minden lehetséges végzettséget megszereztem gyakorlattal
együtt, ami a szakmához és az üzlethez kapcsolódik. Készítek
kozmetikai sminktetoválásokat és annak eltávolítását is. Kül-
földre is szoktam utazni, hogy szakmailag képezzem magam,
így jutottam el Méhn Tünde sminktetováló mesterkurzusaira
is. Igazi fanatikusa vagyok a szakmának, és büszke vagyok
nemcsak a saját sikeremre, és mindazokra, akik mesterei a
szakmának, és ezáltal a magyarságot pozitív színben tüntetik
fel otthon és a nagyvilágban.
Magyarnak lenni külföldön mindenképpen pluszt jelent. Ér-
dekes, misztikus, különleges népnek vagyunk elkönyvelve.
Természetesen a nyelvtudás rendkívül fontos. A magyar okta-
tás fantasztikus, és ezt könnyű külföldön kamatoztatni.
Alapelvárás a szakma magas szintű tudása és szeretete – kö-
zépszerűségnek nincs helye – kedvesség és természetesség,
és mindaz, ami a pozitív személyiségből fakad, jó megjelenés-
sel párosulva.” 

BÁRÁNYNÉ KAPUSI RÉKA 
USA 
PÉCS → FLORIDA

„1993-ban végeztem kozmetikusként
Debrecenben. Ebben az évben ismer-
kedtem meg a német férjemmel, és
kerültem ki Kölnbe, Németországba.
Ott kezdtem el dolgozni alkalmazott-
ként. Azt vettem észre, hogy mivel
szakmailag nem elég erősek, kényte-
lenek valamivel kompenzálni. Nagyon

nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi kozmetikumokra és a
kényelemre. A kozmetikusok egy évig járnak iskolába, és a
kozmetika mellett tanulnak manikürt és pedikűrt is. Sajnos a
szakmai tudásuk elég felületes. A magyar kozmetikus bizo-
nyítványomat mindenhol elfogadták, bár nem is nagyon kér-
ték. Mikor saját szalont nyitottam, akkor sem kérték a bizo-
nyítványomat! A szabályok Magyarországon sokkal szigorúb-
bak, mint külföldön, itt »bármit« csinálhatok, senki sem ellen-
őrzi. Mivel a kozmetika külföldön elég drága szolgáltatás, így
nem engedheti meg mindenki magának, ezért inkább jómódú
vendégeim voltak. Az évek során nagyon sok továbbképző tan-
folyamon vettem részt, amit általában a kozmetikai cégek
szerveznek, és ingyenesek. Ők ezzel reklámozzák a termékei-
ket és ösztönzik a vásárlást. A termékértékesítés is nagyon
fontos része a kozmetikának. Általában egy szalon bevétele
40%-ban a szolgáltatásból, míg 60%-ban a termékeladásból
adódik össze. 
Köln után Ausztriában is dolgoztam egy wellness hotelben, de
a müncheni Hotel Mandarin Oriental***** Spa részlegén töl-
tött idő volt számomra a legnagyobb kihívás és egyben a leg-
nagyobb szakmai elismerés. Itt egészen más vendégkörrel

találkoztam. A hotel vendégei mind nagyon jómódú üzletem-
berek, a szaúdi királytól kezdve, hercegeken/hercegnőkön át,
egészen a világhírű sportolókig, zenészekig, színészekig,
sztárokig.
Egy idő után már természetessé vált, hogy amikor a szaúdi ki-
rály pedikűrt kért a lakosztályában, akkor három biztonsági
vizsgálaton kellett keresztülmennem, hogy bejuthassak hoz-
zá, és amíg dolgoztam, az egész királyi család körülöttünk ült.
Vagy amikor ott állt a recepción Boris Becker, és kérte, hogy
csináljak vele valamit, mert elaludta a nyakát. A legnagyobb
kihívás mégis Naomi Campbell volt. Senki nem merte vállalni
rajtam kívül. Este 11-kor érkezett a lakosztályába, ott kellett
előkészülnöm a kozmetikai kezeléshez. Nyílt a szoba ajtaja és
megjelent Naomi fürdőköntösben, a haja betekerve egy töröl-
közőbe. Bemutatkoztunk egymásnak, de rám sem nézett,
majd lefeküdt az ágyra és mondta, hogy tisztítsam ki az arcát,
mert az neki a legfontosabb. Elkezdtem a kezelést. Letisztí-
tás, peeling, gőz… egy kistükör segítségével, mutatta, hogy
mit nyomjak ki és mit ne… – így tisztítottam végig az arcát,
hogy közben tükörben fürkészte az egész folyamatot. Miután
ezzel kész voltunk, megfordult, rám nézett és megkérdezte
még egyszer, hogy hogy is hívnak és hol tanultam a szakmát?
Búcsúzásnál átölelt és azt mondta: »Krisztina Magyarország-
ról, köszönöm, mi még biztosan találkozni fogunk!« Ettől a
naptól kezdve minden szolgáltatást igénybe vett, és hangsú-
lyozta, hogy milyen jó, hogy én mindent tudok! Sokszor
eszembe jutott a mesterem, Hiripiné Komlóssy Mária, akinek
a mai napig nagyon hálás vagyok, hogy lelkiismeretesen meg-
tanította nekem ezt a nagyon szép szakmát.”

MAGOSÁNYI KRISZTINA
Németország 
Debrecen  →  Köln, München
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Hetente több olyan vendég fordul meg a szalonjainkban
Pécsett és Budapesten, aki külföldön él, dolgozik. Szám-
talan esetben arról számolnak be ezek a vendégeink,
hogy nem találnak olyan jó kozmetikus, fodrász vagy
körmös szakembert, aki olyan jó minőséggel végezné a
munkáját, mint itt Magyarországon a többség. Ők célirá-
nyosan a magyar szakembereket keresik külföldön is,
a megszokott színvonal érdekében. 
A másik oldallal is gyakran találkozom, hiszen már sok
külföldön dolgozó kozmetikust oktattam a sminktetová-
lás alapjaira, vagy mesterképzésekre jöttek el hozzám.
Az ő élménybeszámolóik, tapasztalataik is egybehang-

zóan arra hagynak következtetni, hogy a magyar koz-
metikusok szakmai tudása, megítélése, munkájuk mi-
nősége kiemelkedik az átlagból. 

ZÁRSZÓ

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.

„1999-ben végeztem kozmetikusként,
Budapesten. Bizonyítványom kézhez-
vétele óta a szakmában dolgozom. Pá-
lyafutásomat akkori lakhelyemen,
Gyöngyösön kezdtem, vállalkozóként.
2011-ben nagy levegőt véve, hátra-
hagyva mindent, új életet kezdtünk itt
Angliában, Nottinghamben. Két hónap

elteltével már szépítettem az itteni embereket a lakóházunk
egyik szobájában kialakított kis kozmetikámban. Hamar híre
ment a szakmai tudásomnak, egyre több vendégem lett, így
válhatott valóra az egyik álmom: negyedik éve már, hogy meg-
nyitottam a saját szépségszalonomat. Az otthoni kozmetikák-
ban »szokásos« szolgáltatásaimmal várom a szépülni vágyó-
kat. Az európai országokból jött emberek igénye szinte meg-
egyezik a magyarokéval. A vendégeim között vannak lengyel,
szlovák, cseh, litván, orosz, lengyel és persze magyar hölgyek
és urak is. Ők hasonló ellátáshoz vannak szokva, nem úgy, mint
az angol, kínai, indiai, pakisztáni, afrikai vendégeim. Persze
utóbbiak szokásaikban, vallásukban is teljesen eltérnek tő-
lünk, ők szokták különösen szóvá tenni, mennyire túlképzett va-
gyok és milyen sokoldalú. Abszolút vevők az új dolgokra, sok-
szor rácsodálkoznak az otthon alapnak számító ultrahanggé-
pemre és viomra és a görgőfejes, papírcsíkos gyantázásomra.
Egyszóval látom a vendégeim szemében a boldogságot, az
elégedett mosolyuk árulkodik, hogy a megszokottnál jóval
másabb, alaposabb szolgáltatást kapnak tőlem.
Az angol kozmetikusképzés alacsonyabb színvonalú a ma-
gyar képzéshez képest, hiányos tudással jönnek ki az iskolá-
ból. A képzés mindössze 8 hónapos. Ez alatt két napot járnak
iskolába egy héten, és ebbe beletartozik a gyakorlat is. Az

alapszint: manikűr, pedikűr (szike nélkül, csak max. csiszo-
lás), alap arckezelés (meglepő, hogy ismerik a nyomkodást,
mert abszolút fellelhetetlen Angliában olyan szalon, ahol
nyomkodnának), szemöldökszedés, -festés (max. 1 hétig tar-
tós!), szempillafestés (ugyancsak 1 hét a tartóssága), gyantá-
zás (intim már nem tartozik bele, az magasabb szint). A ma-
gasabb szintű képzéseket kevesen végezik el. Mondhatni,
mindenből tanulnak egy kicsit, de igazából, mélyrehatóan
semmit sem abból, ami igazán lényeges lenne. A tudásuk fe-
lületes.
Tapasztalatom szerint szeretik a munkánkat, a hazánkból
jött kozmetikusoknak igen könnyű kitűnni, érvényesülni az
angol szalonok között.
A magyar bizonyítványomat nem kellett honosítanom, vizs-
gát sem kellett tennem.
A  sminktetoválás engedélyköteles, »health and safety« el-
lenőrzéshez van kötve, amikor kijönnek a helyi önkormányzat-
tól és a tetoválási folyamatot az elejétől a végéig imitálva be
kell mutatni, a helyiségnek meg kell felelnie az előírásoknak
(mosható fal és járólap, kézmosó stb.) Majd a licence befizeté-
se után lehet megkapni az engedélyt. Ezt a procedúrát nagyon
hasznosnak tartom. Viszont nem kérnek hozzá semmilyen
kozmetikai végzettséget, a tanfolyamot bárki elvégezheti,
akár a Youtube-ról lelesve is! Ugyanez van a pillaépítőkkel is,
igen elterjedt és közkedvelt ez a szakma itt is.
Továbbképzésekre, konferenciákra ugyanúgy lehetőség van itt
kint is – az otthonihoz képest meglehetősen dupla áron. Én
rendszeresen hazajárok továbbképezni magam. A magyar
mesterek tudásában bízom 100%-ban, tudom, hogy a képzé-
seik magas szintűek, alaposak, s hogy a meglévő tudásukat
ők maguk is állandóan fejlesztik, nincs párjuk a világban.” 

VIRBAN BRIGITTA
Anglia
Gyöngyös → Nottingham
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„Az egészségügyből átnyergelve 22
éve kezdtem el kozmetikusként dol-
gozni Szíriában, Damaszkuszban. Ek-
kor az egész városban rajtam kívül

3-4 kozmetikus dolgozott, tehát nemigen akadt konkurencia –
a bőrproblémákkal az orvosokat keresték meg. A kezdetek-
kor ezért elég nehéz dolgom volt, hisz a semmiből kellett beve-
zetnem ezt a szolgáltatást, hozzá kellett szoktatnom a hölgye-
ket az efféle kényeztetéshez. Szerencsére nyitottaknak bizo-
nyultak az új dolgokra, hamar elfogadtak és gyorsan megsze-
rettek. Egyre többen és többen kerestek meg a problémáikkal.
Az eredményes kezeléseknek köszönhetően  egyre jobban el-
terjedt a hírem, kezdtem divatba jönni. A változásra felfigyeltek
a család férfitagjai is – ezután már ők is jönni akartak, de azt itt
nem lehet, egy arab országban a kozmetika csak a nőké. Emi-
att családi napokat is tartottam. Így aztán mindenki meg volt
elégedve. Ma már három generáció jár hozzám.
A jó munkámnak köszönhetően hamarosan nemzetközi hír-
névre tettem szert. Jöttek a szomszédos Libanonból, Jordá-
niából. Nyaranként szaúdi, emirátusi, kuwaiti lányok és asszo-
nyok is megfordultak nálam. A külföldön élő szírek mielőtt
hazautaztak volna, már előre telefonáltak időpontért. Rend-
szeresen hazajártam továbbképzésekre és több tanfolyamot
is elvégeztem. Mindig bővítve, újítva a szolgáltatásomat. Egy
ilyen utam során ismerkedtem meg az Ilcsi kozmetikumokkal.
Azonnal jelentkeztem a tanfolyamokra. Megtetszett Ilcsi néni
ideológiája, az élethez, természethez való hozzáállása.
Elmondhatom, hogy Szíria első számú kozmetikusa va-

gyok. Ezt a szépen ívelő karriert a háború csúnyán megté-
pázta. Az első két évben szinte teljesen leállt a forgalom. Min-
denki félt, mi lesz, sokan elhagyták az országot. Én is haza
akartam menni. Félig hazaköltöztünk, aztán visszajöttem,
hogy eladjam az üzletemet. Ekkor itt ragadtam. Azok az em-
berek, akik nem tudták vagy nem akarták elhagyni az orszá-
gukat, boldogan fogadták a döntésemet, és reményt merítet-
tek belőlem. A nehézségek ellenére a hölgyek eljöttek hoz-
zám szépítkezni, sajnos nem olyan sűrűn, mint korábban.
Szörnyű dolgokat éltünk át. A terroristák támadásai miatt hol
én nem tudtam bemenni dolgozni, hol a vendég nem tudott el-
jönni. A nyitvatartás is rövidebb volt, mert sötétedés után nem
volt biztonságos a közlekedés. Sokakat elraboltak váltságdí-
jért. Persze nappal sem mindig, hiszen nem tudhattuk, mikor
és hol csapódik be egy rakéta. Mindezt még a rendszeres
áramszünet is megkeserítette.  Volt olyan, hogy egy óra áram,
öt óra szünet. Felszerelkeztünk akkumulátorokkal, de sok-
szor nem lehetett megfelelően feltölteni. A teleket végigfa-
gyoskodtuk, nem volt mivel fűteni, de ennek ellenére is eljöt-
tek hozzám.Jól betakargattam a vendéget, és én is alaposan
beöltöztem. Ilyen körülmények között dolgoztam évekig. Hál’
Isten pár hónapja felszabadult a város, megmenekültünk a
terroristák támadásaitól. Kezd beindulni az élet, és talán ha-
marosan minden visszazökken a régi kerékvágásba. Sokan,
mint egy álomból felébredve próbálják elfelejteni a sok bor-
zalmat, amit átéltünk, és ami nyomot hagyott a lelkükön, il-
letve az arcukon is. Most azon dolgozom, hogy segíteni tud-
jak nekik kívülről-belülről.

FÁBIÁN ZSUZSA
Magyarország → Szíria

„Több mint 40 évvel ezelőtt kezdődött a
kozmetikai pályafutásom Ameriká-
ban. Ez a kezdet nem volt könnyű. Min-
dig az az álom lebegett előttem, hogy
egyszer a saját szalonomban fogok
dolgozni. Amíg eljutottam ehhez a
ponthoz, addig sokat kellett tanulnom
– folyamatosasan részt vettem és

részt veszek a továbbképzéseken, Amerikában és Magyaror-
szágon egyaránt. 
1988-ban végre megvalósult az álmom, megnyitottam a Gita
Gabriel Spa-t New York City-ben, a Park és a Madison Avenue
között, a Central Park szomszédságában. Sikerült felépíte-
nem egy igazán elit vendégkört. Több magazinban is írtak ró-

lam és a kezeléseimről. Ebben a szakmában mindig van vala-
mi új, és a vendégek értékelik az információt. Így szoktak egy-
másnak ajánlani: »Gita’s magic touch«, azaz Gita mágikus
érintése.  Huszonhét év után ismét adódott egy lehetőség: vá-
lasztanom kellett, hogy aláírok még egy ötéves szerződést
New York-ban vagy leköltözöm Floridába, Miami-ba. Itt ugyan-
is megnyílt egy új Four Seasons Hotel a Surf Club-ban, és a
Biologique Recherche termékeit választották  a spa-kezelé-
sekhez. Mivel én már hosszú évek óta dolgozom ezzel a koz-
metikumcsaláddal, elfogadtam a lehetőséget, és jelenleg is
itt, a spa-ban dolgozom.
A New York-i vendégeim gyakran ellátogatnak hozzám. Azt
szokták mondogatni, hogy tőlem kapják a legjobb kezelést.
Nekem ez annyi év után is sokat jelent.”

MARGIT GABRIEL
Amerika
Magyarország → New York/Miami





„A Maria Galland márkával tanulóko-
romban találkoztam először, egy koz-
metikus barátnőmmel vettünk részt
egy bemutatón, ahol közelebbről is
megismerkedhettem a márka termé-
keivel. Itt találtam rá az MMM keze-
lésre – Soin Méthode Mosaique Mo-

delante, ami azonnal rabul ejtett. E kezelés különlegessége az
egyedi technikával felhelyezett, ásványi sókban dús melege-
dő maszk, melynek anti-aging hatása azonnal látható. A ke-
zelés alatt végig azt éreztem, hogy én fontos vagyok, mint ven-
dég, és igazi testi-lelki felfrissülésben volt részem. A saját bő-
römön tapasztalhattam meg a francia szépségápolási metó-
dus hatékonyságát, élveztem a kellemes, visszafogott illatok
finomságát – magával ragadt a párizsi elegancia. Már akkor

tudtam, ezt az érzést minden hozzám betérő vendéggel meg
szeretném ismertetni. Kezdeti kétségeim, hogy vajon a vendé-
geim hogyan fogadják majd az új prémium márkát a szalonom-
ban, hamar elillantak, hiszen a vendégeim bíznak bennem, és
ők is érezték, ez a termék más, mint az eddig használtak. Már
az első kezelések alkalmával megtapasztalták az azonnali
hatást, így a termékek fogadtatása nagyon pozitív volt. A Ma-
ria Galland innovatív termékei és a 100%-ban manuális techni-
kák garantálják az azonnal látható eredményeket, a termékek
használatához nincs szükség külön gépparkra. A kezelések
alatt a vendégeim feltöltődnek, tökéletes relaxációban része-
sülnek. Mióta a Maria Galland termékekkel dolgozom, vendé-
geimen – és saját magamon is – hosszú távú javulást, ragyogó,
egészséges feltöltött bőrt tapasztalunk. Nekem, nekünk sze-
relem volt első látásra.”
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LÉPJ BE VELÜNK A PÁRIZSI
ELEGANCIA VILÁGÁBA! 

LEGYÉL TE IS MARIA GALLAND KOZMETIKUS, ha több évnyi kozmetikai tapasztalat birtokában
most úgy érzed, eljött az idő a változtatásra!

öbbre vágysz, és az anyagi
vagy szakmai fejlődés lehe-
tőségét keresed, ha vonzó-
nak találod a kozmetikai pi-

ac prémium szegmensét, és szeret-
néd vendégidet különleges és egyedi
szépségélményben részesíteni, gye-
re, sajátítsd el a francia szépségápo-
lási metódust, lépj be velünk a kifi-
nomult párizsi elegancia világába,
legyél Te is Maria Galland kozmeti-
kus!

Miért válaszd
a Maria Galland márkát? 
� Az anti-aging kezelések specia-
listájaként azonnali, látványos
eredményeket garantáló bőrápolási
metódust kínálunk vendégeinknek

a bőröregedés első jeleitől kezdődő-
en. 
� Személyre szabott, a bőr egyedi
igényei szerint felépített kezelése-
inket 100%-ban manuális techni-

kákkal és exkluzív hatóanyagokat
tartalmazó, innovatív termékekkel
végezzük.

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

La Maison Maria Galland Paris

T

LÁNG ENIKŐ, DUNAKESZI

OLVASD EL KOLLÉGANŐINK VALLOMÁSÁT A MÁRKÁRÓL ÉS ARRÓL, HOGYAN LETTEK
SIKERES MARIA GALLAND KOZMETIKUSOK! 
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„A Maria Galland termékekkel először
23 évvel ezelőtt, tanulókoromban ta-
lálkoztam. Máig emlékszem, milyen
mély benyomást tett rám a termékek
finom illata. Akkoriban, kezdő kozme-
tikusként nem mertem a Maria Gal-
land prémium termékeit bevezetni,

ezért az évek során több márkával is dolgoztam. Mindig is ke-
restem a különlegesebb, egyedibb termékeket, de valami min-
dig hiányzott, folyamatosan azt éreztem, hogy ez kevés a már
kialakult vendégkörömnek. A termékválasztásnál számomra
nagyon fontos volt, hogy manuálisan, gépi kezelés nélkül,
speciális mozdulatokkal és masszázstechnikával tudjak
azonnal látható eredményt elérni. A Maria Gallandban meg-
volt minden, amit kerestem, ezért megtanultam a masszázs-
technikát és elkezdtem fokozatosan bevezetni a kezeléseket.
Persze kezdetben én is tartottam attól, mit fognak szólni a ven-
dégeim a magasabb árakhoz, de mivel látták az azonnali és
hosszan tartó eredményt, nem volt probléma, kitartottak mel-

lettem, sőt a márkának köszönhetően még bővült is a ven-
dégköröm. Jelenleg több olyan vendégem is van, aki akár
50-60 km távolságból jár hozzám rendszeresen, kimondottan
a Maria Galland kezelések miatt. Olyan vendégem is van, akitől
megkérdezték egy kúra után, hogy plasztikai sebésznél járt-e.
Ezek a pozitív visszajelzések is megerősítettek abban, hogy jó
döntést hoztam, a vendégeim szeretik, hogy látványos, pozitív
hatást tapasztalnak a bőrük minőségében. És ami még nagyon
fontos, a Maria Gallanddal folyamatosan fejlődhetek és szak-
mai sikereket érhetek el. 2017-ben lehetőségem nyílt eljutni
Párizsba, a Maria Galland központjába, ahol az elsők között ta-
nulhattam meg a bőröregedés első jeleire ajánlott Lumin’Éclat
metódust. Természetesen itthon is rendszeresen részt veszek
tanfolyamokon és továbbképzéseken, ahol nemcsak a vendé-
geim által nagyon várt szezonális újdonságokat sajátíthatom
el, hanem felfrissíthetem a már meglévő tudásomat is. A folya-
matos termékfejlesztéseknek köszönhetően mindig újat tu-
dok nyújtani vendégeim részére, természetesen figyelembe
véve az arcbőrük egyedi szükségleteit.”

Gyere, ismerd meg
a Maria Galland márkát!
Adj esélyt magadnak az anyagi és
szakmai fejlődésre, és válj igazán
sikeres kozmetikussá! 
A segítségünkkel környezeted leg-
jobb kozmetikusává válhatsz.
A márka hazai forgalmazója, a Kal-
csu Cosmetics biztos, kiszámítható
hátteret jelent számodra, mert mi a
rendszeres szakmai továbbképzése-
ken túl, mindig kiemelt figyelmet
szentelünk a vállalkozásodnak is, fo-
lyamatos üzleti és marketingtámo-
gatásban részesítünk, annak érdeké-
ben, hogy üzleted vezető szépség-
szalonná fejlődhessen. 

Jelentkezz! 
Tedd meg már most az első lépést, és
jelentkezz a Francia mélyhidratáló
rituálé képzésre, ahol bepillantást
nyerhetsz a Maria Galland kezelési
filozófiájába, termékkínálatába, gaz-
dagabb leszel sok-sok tippel és ta-
náccsal azt illetően, hogyan indul-
hatsz el egy prémium márkával.
Mindemellett kölcsönös kezelés for-
májában elsajátíthatsz egy igazán
különleges Maria Galland-kezelést
is. 

KÖVETKEZŐ IDŐPONTOK:
2018. AUGUSZTUS 28.
ÉS 2018. OKTÓBER 4.  

Vagy haladj nagyobb lépésekben, és
vegyél részt a 2+1 napos Francia an-
ti-aging alapképzésen, melynek ke-
retében megismered a teljes termék-
kínálatot és kölcsönös kezelés for-
májában elsajátíthatsz 3-féle Maria
Galland-kezelést is. 

KÖVETKEZŐ IDŐPONT:
2018. SZEPTEMBER 13-14.
ÉS 2018. NOVEMBER 8-9.  

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

SZŰCSNÉ EKE ENIKŐ, DABAS

JELENTKEZZ A WWW.KALCSU.HU OLDALON VAGY A 06 1/237 0370 SZÁMON!
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MEZOTERÁPIÁS nyak-,
dekoltázs- és mellápolás

A NYAKON ÉS A DEKOLTÁZSON A RÁNCOK MÁR EGÉSZEN FIATALON FELTŰNNEK –
Megjelenésük általában összefügg a mellek méretével, ugyanis a nyak és a dekoltázs bőre

(platizma) szinte teljesen támasz nélkül „lóg” a levegőben.
Ehhez a könnyen „megnyúló” anatómiai elhelyezkedéshez, a mellek súlya még hozzátesz –

a dús keblű hölgyek bizony korán tokásodnak. 

letkorunk előrehaladásával
a tünetek fokozódnak, nem
kis esztétikai zavart okozva
viselőjüknek. A nyakon

megjelenő ráncok egyéb okozója le-
het még, a bőr természetes nedves-
ségtartalmának csökkenése és a túl-
zásba vitt napozás.
Az anti-aging kezelések területén, a
ráncok kialakulásának megelőzésé-
ben hatékonyan alkalmazhatjuk a
Lady Stella MesoComplex nyak-, de-
kotázs- és mellkezelését, amit egé-
szítessünk ki vendégünk otthoni bőr-
ápolásával – lásd keretes írásunkat!

Gyönyörű nyak és dekoltázs 
A Lady Stella MesoComplex/MesoVi-
tal nyak-, dekotázs- és mellkezelő
ápoló kozmetikumai mikrobiológiai
tisztaságú, magas hatóanyag-tartal-
mú termékek, amelynek innovációs

díjat nyert növényi hatóanyagai (fi-
setin és frambinone) egymás hatá-
sát erősítve, 24 órán keresztül képe-
sek fokozni a bőr anyagcseréjét az
említett területeken. 
A kozmetikumok magas koncentrá-
cióban tartalmaznak antioxidáns
Q10-et és növényi hyaluronsavat,
melyek késleltetik az öregedés tüne-
teinek megjelenését. A termékcsa-
lád mind elektrokozmetikai (pl. me-
zoporáció, ultrahang), mind manuá-
lis kezelésekhez alkalmazható.
A magas koncentrációjú, aktív ható-
anyag-tartalom garantálja a bőr fe-
szesebbé, rugalmasabbá tételét. 

A szalonkezelés lépései
1.  A bőr előkészítése Lady Stella

Argiline botox hatású, ráncmély-
ség-csökkentő arctejjel és tonik-
kal:

    megújítja a bőrt, kíméletesen tá-
volítja el az elszarusodott hám-
sejteket.

    Az arctej természetes eredetű
ananászkivonata fehérjebontó
enzimet tartalmaz (biológiai pee-
ling).

    A hatóanyagokat (argireline, ace-
rola, C-vitamin) magas koncent-
rációban tartalmazó tonik, segíti
a bőr kollagénszintézisét, késlel-
teti a ráncok kialakulását, a meg-
lévő barázdák mélységét hatéko-
nyan csökkenti.

2.  Hatóanyag-bejuttatás Beauty-
Derm IB-9090 mezoterápiás ké-
szülékkel: egy ampulla Lady Stel-
la MesoComplex nyak-, dekol-
tázs- és mellkezelő ampulla ha-
tóanyagkoktélt juttatunk a
bőrbe. A nyakon a kicsi, a dekol-

É
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tázson a nagy kezelőfejjel dol-
gozzunk. 
A fisetint és frambinone-t magas
koncentrációban tartalmazó am-
pulla sejtszinten fejti ki a hatá-
sát, teljesen megújítja a bőrszö-
vetet. Kúraszerű alkalmazás ja-
vasolt: heti két kezelést végez-
zünk, három-négy nap kihagyás-
sal. Az alapkúra négy-hat keze-
lésből áll, a bőr állapotától függő-
en.

3.  25-30 perces manuális masz-
százst végzünk a Lady Stella Me-
soComplex nyak-, dekotázs- és
mellkezelő masszázskrémmel.
A masszázs közben a Lady Stella
Argiline botox hatású, ráncmély-
ség-csökkentő tonikkal locsol-
gatjuk a bőrt, a krém teljes felszí-
vódásáig.  A masszázskrém ma-
gas koncentrációjú aktív ható-
anyagai (Q10 és növényi
hyaluron) mélyen behatolva a

bőrbe táplálják és hidratálják az
áll alatti kötőszövetet, a dekol-
tázst és a mell bőrét. A krém sti-
mulálja a természetes regenerá-
ló folyamatokat, simítja a ránco-
kat, lassítva a bőr öregedését.

4.  Bőrtápláló pakolás felhelyezése:
Lady Stella MesoComplex nyak-,
dekotázs- és mellkezelő krémpa-
kolásból 8-10 milliliternyit helye-
zünk fel, 20-25 perc hatóidő eltel-
tével egy kendővel letöröljük a
maradékot. A bőrbe mélyen fel-
szívódó természetes összetételű,
bőrtápláló krémmaszk ható-
anyagai (bőrtápláló vitaminok,
Q10, sheavaj) újjávarázsolják a

nyak-, dekoltázs- és a mell bőrét.
A krémpakolás helyreállítja a
bőrtónust, feszes, fiatalos külsőt
kölcsönöz a kezelt bőrfelületen.

5.  Befejező bőrápolás: az otthoni
bőrápolásnál leírtak szerint ken-
jük fel a Lady Stella MesoVital
nyak-, dekotázs- és mellkezelő
szérumot, és gyengéden masszí-
rozzuk be a bőrbe.

VENDÉGEID OTTHONI BŐRÁPOLÁSÁNAK LÉPÉSEI
1. Reggel és este a bőr tisztításához válasszuk a bőr állapotának legmegfelelőbb Lady Stella kozmetikumot (pl. MesoVital

Complex Bőrfiatalító arclemosó tejet és tonikot vagy Lady Stella Argiline Lift Active botox hatású ráncmélységcsökkentő
arclemosó tejet és tonikot, vagy a Lady Stella Youth Active alma őssejt, bőrfiatalság aktiváló arclemosó tejet és tonikot). 
A tisztító vattakorongokat többször cseréljük ki – nagyon alaposan tisztítsuk meg a kezelendő területet.
Lady Stella MesoVital nyak-, dekotázs- és
mellkezelő szérummal masszírozzuk át
a területet. Könnyed, körkörös mozdulatokat
alkalmazzunk.
A szérum fisetin, frambinone, Q10, hyaluronsav
hatóanyagainak köszönhetően feszesítő,
bőrtápláló és rugalmasító hatású. A nyak-
toka területén gátolja a zsírlerakódások
kialakulását, fokozza a bőranyagcserét.

2. Hetente egyszer a Lady Stella MesoComplex
nyak-, dekotázs- és mellkezelő ampulla
tartalmát csepegtesse a bőrére, és ritmikus
ütögető mozdulatokkal dolgozza be. 
A masszázshoz javasold vendégednek az
otthoni elektrokozmetikai készüléket (Touch
Beauty Microcurrent Facial Device TB 1587) is. 
Az ampulla, amely magas koncentrációban
tartalmazza a fisetin és frambinone, Q10,
hyaluronsav hatóanyagokat, a legmélyebb
rétegekig hidratálja a bőrszövetet. A toka
területén segíti a felesleges zsírlerakodások
megszüntetését.

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

A hatóanyag-bejuttatáshoz ultrahangos, tű nélküli mezo-,
krio- és fényterápiás kezelőgépet használjunk



2018/7-8   www.beauty-forum.hu 45

SPECIÁLIS ELJÁRÁSOK A KOZMETIKÁBAN  DOSSZIÉ

BIODROGA INSTITUT 
www.biodrogahungary.hu

Biodroga féldrágaköves balance
masszázs: Egy pár hegyikristály pálca
és a Biodroga Institut hatóanyag-,
textúra- és illatvilága változatos és
relaxáló kezelést nyújt. Az idegkilépési
pontokat stimulálva az arc izmai és
a vendég idegrendszere kisimul,
a nyirokkeringés normalizálódik, így az
ödémák és táskák is eltűnnek. Nagyszerűen kombinálhatók
a Biodroga lapmaszkokkal, koncentrátumokkal és
masszázskrémekkel.

EUNSUNG 
www.kozmetikaigep.hu

Az Eunsung MagicPolar kezelőgép a piacon
kapható RF arc- és alakformáló gépek között
az egyik legmagasabb szintű technológiát
tartalmazza: LED-technológiával kiegészített
valódi, váltott pólusú hexapoláris
rádiófrekvenciát. Ez a csúcstechnológiás
berendezés hatékonyan bevethető
zsírbontásra, méretcsökkentésre, narancsbőr
kezelésére, bőrfeszesítésre, arcfiatalításra,
kollagén-rekonstrukcióra, fejbőr-fiatalításra
és a hajnövekedés serkentésére.

BAALBEK STÚDIÓ   
www.baalbekwebshop.hu

Az Amiea Meso Vytal mikrotűs
mezoterápiás készülékek hatóanyag-
bejuttató és kollagénindukciós kezelést
biztosítanak egyben. A speciális
modulon 18 darab extravékony tű
található, mellyel a bőr legfelső
hámrétegén 0,5 mm mélységig
mikrocsatornákat nyitunk, hogy az
értékes hatóanyagok a felhámon áttörve közvetlenül az irhába
jussanak. A bőr hámrétegének tűvel való stimulálása
a kollagénszintézist is élénkíti. Újraépíti és megfiatalítja a bőrt.

STELLA
www.stellazrt.hu

A háromfunkciós fényterápiás
készülék szőrtelenít, ránctalanít,
aknét kezel. A DEESS IPL Beauty
Device-szal végzett kezelés nagy
energiasűrűségű, ritmikus
villanásokban működő, nem koherens
fényű besugárzás (350 000 villanás).
A 4 db cserélhető kezelőfejkészlet
széles körű alkalmazási lehetőséget biztosít. A lámpafejek
szelektíven dolgoznak, a képződő hőenergia a környező sejteket nem
roncsolja, beépített bőrtónus-szenzorral rendelkezik.

SKEYNDOR
www.skeyndor.hu

A Meso Infusion DCS a Skeyndor által
fejlesztett és gyártott hatóanyag-
beviteli rendszer.
Egy készülék, négy technika:
1. Aktív modul, amely galvánáram
segítségével megnyitja a bőr
csatornáit; 2. Hidroelektroforézis;
3. Elektroporáció; 4. Cryoterápia.
A készülék ezzel a négy funkcióval a szakemberek és a vendégek
minden bőrápolási igényét képes kielégíteni. Kreatív kezelést és
látványos eredményt biztosít. 

YAMUNA PROFESSIONAL 
www.yamunaprofessional.hu

A Koffeines masszázskrém olyan
hatóanyagokat tartalmaz, mint a zöldkávé-
kivonat, a kollagén és az E-vitamin. A zöld-
kávé-kivonat javítja a bőr anyagcseréjét,
valamint B-vitamint és antioxidánst
tartalmaz. A kollagén hozzájárul a bőr
strukturális szerkezetének javításához.
Az E-vitamin pedig növeli
a nedvességtartalmát, lágyságát és
simaságát. 

ILCSI SZÉPÍTŐ FÜVEK
www.ilcsi.com

A diatermiás, tűs epilálással hosszan tartó
bársonyos bőr érhető el. A Termikus
Epiláló Mesterrel történő kezeléssel
termikus koagulációt alkalmazunk, ahol
az elektromos áram a szövetet lassan
melegíti fel. Az impulzus áramformának
köszönhetően az áramintenzitás és
a koagulációs idő is állítható, valamint
optimális impulzusszélesség beállítással egyenletesebb, lassúbb
felmelegedés érhető el, így a hagyományos gépekkel szemben jobb
a sebgyógyulás. 

OPTIKOP BEAUTYLASER 
www.beautylaser.hu

A korszerű kozmetikák ma már nem
nélkülözhetik a lágylézerkezelést.
Az orvosi gyakorlatban régóta
alkalmazott lágylézer sokoldalú és
mellékhatásmentes eszköz
a szakképzett kozmetikus kezében.
A megfelelően kiválasztott hullámhossz
és dózis mellett lágylézerrel hatástalaníthatók
a propioni-baktériumok, a lézerfény biostimuláló hatásának
köszönhetően csökken a gyulladás, a fájdalom, szebben gyógyulnak a
sebek, a megereszkedett bőr feszesebbé válik.

SPECIÁLIS ELJÁRÁSOK A KOZMETIKÁBAN
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A Kelet ÉRINTÉSE
ŐSI RITUÁLÉ ÉS ULTRAMODERN HATÓANYAGOK – Ez az egyedülálló arckezelési rituálé

(Essence of Asia) felpezsdíti a bőrben zajló biokémiai folyamatokat, visszaállítja
a bőr természetes ragyogását. 

DOSSZIÉ

Bielenda Professional in-
novatív, ázsiai szépségápo-
lás ihlette arckezelése tö-
kéletes választás lehet bőr-
típustól függetlenül a fá-

radt, fakó, fénytelen, feszességét
vesztett, petyhüdt bőrre, amely fo-
lyamatosan ki van téve a szennye-
zett nagyvárosi levegőjű környezeti
ártalmaknak és az oxidatív stressz-
nek. 
A készítményekben lévő különleges,
aktív hatóanyagoknak – tsubaki-,
makadámia-, argánolaj, C- és E-vi-

tamin, bambusz- és cseresznyeki-
vonat, Matcha (porított zöldteakivo-
nat), Anti-Pollution System (speciá-
lis környezetszennyezés elleni
komplex) – köszönhetően a kezelés
helyreállítja a bőrbarrier védőfunk-
cióját, ezáltal megóvja a bőrt a külső
károsító tényezőktől. Antioxidáns
hatása révén hatékonyan semlegesí-
ti a szabadgyököket, amelyek ellen-
kező esetben jelentős mértékben fel-
gyorsítják a bőröregedést. A polisza-
charidokban, flavonoidokban gaz-
dag élesztőkivonat gyulladáscsök-

kentő hatású, és regenerálja a bőrt,
míg az ázsiai tigrisfűkivonat olyan
feszesítő hatású összetevő, amely
stimulálja a fibroblasztokhoz kötődő
kollagénszintézist. 

A

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

Tisztítsa meg és távolítsa el a sminket a kezelendő felületről
a Sminklemosó balzsamolajjal. Vigye fel és gyengéd körkörös
mozdulatokkal masszírozza át az arcot. Vizezze be a kezét és
ismételje meg a mozdulatokat, majd mossa le egy nedves
törlőkendővel vagy vattakoronggal. Ezután tonizáljon
az Antioxidáns és tonizáló hatású esszenciával.

1
Radírozza le az arc bőrét Kíméletes por-peelinggel. Szórjon egy
kis mennyiséget a tenyerébe, adjon hozzá vizet, és keverjen ki egy
krémes emulziót. Vigye fel a bőrre, és gyengéden masszírozza át
a szükséges ideig, majd mossa le egy nedves törlőkendővel vagy
vattakoronggal, és törölje át az arcot az Antioxidáns és tonizáló
hatású esszenciával.

2

ST
EP

 B
Y 
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EP

CSONTOS ANNA
kozmetikus, makeup artist
a Bielenda Professional brand
managere, kozmetikusa.
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Vigye fel a Ragyogást visszaállító hatású masszázs
koncentrátumot 2in1 a megtisztított arcra és végezze el
az Essence of Asia arcmasszázst.

3
Ezt követően vigye fel a Feszesítő és ragyogást visszaállító
hatású fátyolmaszkot a teljes arcra. Hagyja fent 15-20 percig,
ezután távolítsa el, és masszírozza be a megmaradt esszenciát
a bőrbe.

4

5
A kezelés végén vigye fel a Ragyogást visszaállító és revitalizáló
hatású arckrémet a teljes arcra és nyakra, majd finoman
masszírozza be. 

6
Vagy vigye fel az Antioxidáns hatású Superfood lehúzható alga
peel-off gélmaszkot matcha-teával. Ehhez shakerbe mérjen ki
100 ml hideg, szénsavmentes ásványvizet, adjon hozzá 2 kanálnyi
algaport, majd intenzíven rázza össze. A maszkot folyassa
a shaker kupakjába, majd spatula segítségével oszlassa el
az arcbőrön. A szem- és szájkörnyékét, valamint az orrlyukakat
hagyja szabadon. 15-20 perc elteltével távolítsa el.

A kezelés ajánlott minden bőrtípusra, különösen fáradt, fakó,
ráncos, feszességéből, ragyogásából veszített bőrre, amely ki van
téve a káros környezeti tényezőknek:
• a szabadgyököknek,
• az öregedés korai jeleinek,
• oxidatív stressznek,
• illetve a dohányzóknak.

A kezelés hatása 
• Stimulálja a kollagén- és elasztinszintézist.
• Visszaállítja a bőr természetes védőfunkcióját.
• Védi a bőrt a külső károsító tényezőkkel szemben.
• Véd a szabadgyökök ellen.
• Fokozza a bőr hidratáltsági szintjét.
• Bőrfiatalító és feszesítő hatású.

ESSENCE OF ASIA 
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Biostimuláló
SOFTLÉZER

ANTI-AGING KEZELÉSEK INFRA- ÉS PIROS LÁGYLÉZERREL A SZALONBAN – A lézerfény
biosimuláló hatása igazolja a softlézer alkalmazását a kozmetikus által is végezhető

anti-aging kezelések során.  

int a többi elektrokozmeti-
kai eljárást, így a lágylézer
kozmetikai alkalmazását
is a gyógyászatban kipró-

bált, jól bevált, mellékhatásoktól
mentes hatása tette lehetővé. 
A lágylézer nem roncsolja a szövete-
ket, nem okoz felmelegedést, nem
allergizál, csak a szervezet sejtjei-
nek önregenerációs folyamatait in-
dítja be.
Mester Endre, a lágylézer felfedező-
je, a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem volt professzora és tanszék-
vezetője már a 1960-as években a lé-
zerfény tudományos élettani vizsgá-
latával foglalkozott, és bizonyította
az alacsony intenzitású lézer biosti-
muláló hatását. Először használt
lágylézert égési sérülések gyógyítá-
sára, sebgyógyulás gyorsítására, heg-
képződés csökkentésére, fájdalom-
csillapításra – az ő nevéhez fűződik a

lézer kollagénszintézist serkentő
hatásának felismerése és publikálá-
sa (1967) is. 

Biostimulációs hatás  
A lágylézer fénnyel besugárzott bőr-
ben a fotokémiai folyamatok kerül-
nek előtérbe, szemben a nagy telje-
sítményű lézerekkel (W), ahol a
fényrészecskék hővé alakulása so-
rán a vágás, vaporizáció vagy koagu-
láció valósul meg. A kis teljesítmé-
nyű (mW) lézer hatására a bőr sejt-
jeiben, egy bonyolult kémiai folya-
mat során, a sejtmembrán akti-
vitása megnő, ATP-szintje meg-
emelkedik, és a sejtek regeneráció-
ja, a sejtek szaporodása, mikrocir-
kulációja fokozódik, ezért is nevez-
zük a lézert fényvitaminnak.
A fáradt, megöregedett sejt bizonyí-
tottan energiahiányban szenved,
energiatranszportja blokkolt, sejtkö-

zötti állományának pH-ja a fiatal,
egészséges sejt 7,5-ös pH-értékéről
5-ös pH-értékre is csökkenhet. Léze-
res fényterápia hatására az anyag-
cseretermékek gyorsabban távoz-
nak vagy lebomlanak; az ödémák

M

ELŐTTE

UTÁNA

HULLÁMHOSSZ

Kék lézerfény 405 nm

Piros lézerfény 660 nm

Közeli infralézer 810 nm

BEHATOLÁSI MÉLYSÉG

1-1,5 mm max. 2 mm

2,5-3 mm max. 15 mm

5-7 mm max. 20 mm

ALKALMAZÁS

Akne kezelésben
propionibaktérium
hatástalanítására.

Hegek, sebek, rozaceás
bőr, ráncok száloptikával
kezelésére.

Ízületek, húzódások,
cellulit, megereszkedett
bőr kezelésére.
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csökkennek, a szövetek oxigénellá-
tottsága fokozódik, a sérült szövetek
regenerálódnak, megerősödnek; az
izmokban a stressz, sérülés stb.
okozta feszülés csökken, a vérerek
megtisztulnak, friss oxigénnel telt
vérrel dúsulnak; a kollagén- és pro-
teinszintézis felgyorsul, és hosszú
távú, mélyebbre ható folyamatok in-
dulnak el. A bőr immunitása, rege-
nerációja fokozódik.
A lágylézer-fény hullámhosszának
(színének) megválasztása a kozme-
tikai probléma függvényében törté-
nik. A különböző hullámhosszú lé-
zerfény különböző behatolási mély-
séget takar. 
A lézeres anti-aging kezelések során
a smink letisztítása után mindig
hidroabráziót használok, melynek
hatására a bőr hidratációja fokozó-
dik, és a lézerfény elnyelődése sok-
kal jobb lesz. 
A hidroabrázió után a bőrön maradt
nedvességet kozmetikai papírtörlő-
vel felitatom, mert a vízcseppek
megváltoztatják a lézerfény törését.  
� Az első előtte-utána fotón, 808 nm
hulámhosszú, 1500 mW-os, 6 beépí-
tett lézerdiódás infralézer zuhany-
nyal 6 J dózis/ pont besugárzással ke-
zeltem a modellem arcát, nyakát és
dekoltázsát. Látványos az állkontúr
és az orcák megemelkedése, a nyak-
dekoltázs kisimulása. A kezelés után

egy héttel a vendégem még mindig
elégedetten mesélt a megemelke-
dett kontúrjairól és a feszesebb
bőréről. 
� A másik előtte-utána fotón ugyan-
csak hidroabrázióval készítettem elő
a bőrt, majd pásztázó piros lézerrel
kezeltem az egész arcot. Itt betör-
tebb, makacsabb mimikai ráncok
láthatók, de a kép magáért beszél. Az
infralézer mélyebben nyelődik el a
bőrben, ezért kötőszöveti (feszese-
dés, kerekedés, megemelkedés) vál-
tozások várhatók eredményül. A pi-
ros lézer 2,5-3 mm mélyen jut a bőr-
be, ezért inkább a ránckezelésben
érhetünk el kedvező hatást a hasz-
nálatával. Az anti-aging terápiáim
során az elvárt eredményhez mér-
ten személyre szabottan állítom
össze a lézerterápiákat. A lézeres
kezeléseimet 1-1 alkalommal és
5-10 alkalmas kúrában is alkalma-
zom, a vendégeim nagy megelégedé-
sére. 
Tapasztalataim szerint a lézerterá-
pia az őt követő kollagénes vagy gé-
pi lifting-kezelés eredményét hat-
ványozottan fokozza. Kúrában az el-
ső két hétben heti kétszer, majd a kö-
vetkező hetekben heti egyszer
ajánlom a lézerterápiát, mert a bőr-
ben elnyelődött lézerfény összeadó-
dik, hatása fokozatosan vezetődik ki
a szervezetből. A lemerült bőrt/sejte-

ket először sűrűbben kell stimulálni
a fényvitaminnal, majd mikor a bios-
timuláció hatására a sejtek regene-
rációja megindul, elegendő az egész-
séges működéshez szükséges besu-
gárzás.
Tapasztalataim és vendégeim visz-
szajelzései szerint csak ajánlani tu-
dom a piros és az infra lágylézer fel-
vételét a kozmetikai kezelések pa-
lettájára. Rövid kezelési idővel, ön-
állóan, hatóanyag nélkül tartós,
látványos eredmények érhetők el
használatával a bőr feszesítésében,
ránckezelésében. Kontraindikációi
minimálisak, még pacemaker-beül-
tetésen átesett vendégeknél is hasz-
nálhatjuk. A piros lézer az eddig el-
mondottakon kívül gyorsítja a se-
bek, hegek és a rozaceás bőrkép ja-
vulását, az infralézer pedig jóté-
konyan gyógyítja a húzódásokat,
izomfeszüléseket, reumatikus prob-
lémákat.

TÁBORI ERIKA
Kozmetikusmester, szakoktató,
aromaterapeuta. Több tucat
tanulója dolgozik a szakmában
országszerte. A Vanilla Day Spa
tulajdonosa, ahol többek között
saját fejlesztésű aromaterápiás
arc- és testkezeléseket  is
végez.
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KOZMETIKAI
PUSH-UP KEZELÉS

LUXUS ENERGIAKEZELÉS CHAMPAGNE-I SZŐLŐ- ÉS ZÖLDKÁVÉKIVONATTAL – Rohanó világunk
egyik nagy problémája, hogy nem jut energiánk mindenre, amit tenni szeretnénk.

Kizsákmányoljuk a szervezetünket, ami előbb vagy utóbb bőrünkön is nyomot hagy.

Az arcot lemossuk a Biodroga Tisztító tejjel, ami BioEcolia,
sárgabarackmag-olaj-, búzavirág- és édesgyökér-kivonat-, illetve
panthenol-tartalmának köszönhetően kiszárítás nélkül tisztítja
még az érzékenyebb bőrt is. 

2

A kávélapocskákat finoman kinyomkodjuk, majd az arc-, a nyak-
és a dekoltázs idegkilépési pontjaira helyezzük. Ezek
a ,,harmadik szem”, az áll, a külső szemzug, a fül alatti terület, 
vállcsúcs és a szegycsont. Ezután átütögetjük az arc, a nyak és
a dekoltázs teljes területét, hogy a meleg kávé mindenhol befedje
a bőrt, majd a lapocskákat visszahelyezzük a meleg vízbe.

5
Finoman beütögetjük a bőrbe az új Biodroga Luxus szőlő-
ampullakoncentrátumot, mely peptideivel, champagne-i
borszőlő-, alga- és sárkánygyümölcs-kivonatával beindítja a bőr
anyagcseréjét, táplálja és normalizálja a gázanyagcserét
a szövetekben. Az ampulla tartalma ultrahanggal vagy
iontoforézissel is bevihető.

4
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stressz, a helytelen táplálkozás, az élvezeti cik-
kek fogyasztása, a dohányzás, a túlzásba vitt
napozás és kialvatlanság kiürítik energiaraktá-
runkat – bőrünk fakó, élettelen, oxigénhiányos

és idő előtt ráncos lesz. Mit tehet ilyenkor a kozmetikus?
A Biodroga Institut új energiakezelése nemcsak a „lela-
kottság” nyomait képes eltüntetni, hanem még a lel-
ket is felfrissíti az illatával és a textúrájával. Az olyan
hatóanyagok, mint a chamapagne-i szőlőkivonat, a

zöldkávé, a növényi taurin, az algakivonatok, a pepti-
dek és a hyaluronsav szinergensként egymásra épül-
nek. 
A kezelés előnye, hogy a letisztítást követően a bőrt
már nem éri víz, és az, hogy igény esetén a gépi kezelés
az egyes lépések közé illeszthető. A kezelés időtarta-
mát a masszázs hosszával tudjuk szabályozni, így
30–60 perces, komplett, látványos és variálható keze-
lések állíthatóak össze, alacsony anyagköltséggel.

A

Biodroga Alkoholmentes tonikkal töröljük át az arcot, ami
búzavirág- és édesgyökér-kivonatával visszaállítja a bőr
pH-értékét, és eltávolítja a tisztítótej maradékát is.
Érzékeny bőrre is ideális.

3

Előkészítésként két kávélapocskát meleg vízbe áztatunk.1

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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Erre visszük föl a Biodroga legújabb Luxus szőlő energia
lapmaszkját. A maszk a borszőlő- és algakivonaton kívül növényi
taurint és hyaluronsavat is tartalmaz. Az arcra teljesen rásimítjuk
a maszkot, amit ha kell, formára vágva igazíthatjuk is. A maszk
hatóideje (15 perc) alatt nyak-, dekoltázs- vagy fejmasszázst,
illetve a lapmaszkon ultrahangos kezelést is végezhetünk.

6
A kinyomkodott kávélapocskákat ráhelyezzük a szemre.
(Ha a vendég ódzkodik ettől, a lapokat a szegycsont területén is
elhelyezhetjük.)

7

A lapmaszk zacskójában maradt gélkoncentrátumot finoman
eloszlatjuk a nyak és dekoltázs területén, majd masszázs-
mozdulatokkal besimítjuk a bőrbe. 

8
A hatóidő lejárta után leemeljük a szemről a kávélapocskákat, és
lehúzzuk a lapmaszkot. A bőrön maradt gélkoncentrátumot
a Biodroga Energize & Perfect 24 órás krémével bemasszírozzuk,
mely olyan értékes hatóanyagokat tartalmaz, mint a zöldkávé,
mátrix peptidek, algák, kétféle hyaluronsav és barackmagolaj. 

9

Mivel a készítményeket teljesen bemasszíroztuk
a bőrbe, befejező lépésként a Biodroga MD BB, CC vagy
DD színezett és faktoros krémeiből választhatunk. 
Amennyiben a vendég még nem telt be az illatokkal,
kínáljuk meg egy csésze kávéval.

11

A szem környékére a Biodroga Energize & Perfect szemápoló
golyós fluidját visszük fel. A termék nem tartalmaz olajos fázist,
így műszempillát viselőknek és férfiaknak is ideális. Zöldkávé-,
hyaluronsav-, E-vitamin- és peptidtartalmának köszönhetően
eltünteti a fáradtság nyomait, a fekete karikákat és „táskákat”. 

10

CSERNAI JUDIT
A Biodroga Institut, a Biodroga MD és Sans Soucis márka
oktatókozmetikusa. Fő érdeklődési területe a speciális
hatóanyagok, a masszázstechnikák, illetve a holisztikus
kozmetika.

ELŐTTE

UTÁNA
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Innovatív
ELEKTROKOZMETIKAI KEZELÉSEK
A GÉPI KEZELÉSEKKEL SZEMBEN ÓRIÁSI AZ ELVÁRÁSUNK – tartós és látványos eredményt

szeretnénk elérni általuk, méghozzá azonnal és fájdalommentesen.  Széles körben
a legegyszerűbb vio, ultrahang és iontoforézis gépek után a tű néküli mezoterápiás gépek
hódítottak teret és váltak a kozmetikai kezelések részévé. A lézerkészülékek is betörtek

a szalonokba, ma már léteznek softlézerek, melyeket kimondottan kozmetikus
szakembereknek ajánlanak.

lézerkészülékek két nagy
csoportja
� Az ablatív lézerkészü-
lék kontrollált roncsolás-

sal, rövid regenerálódási idővel na-
gyon hatékonyak a korszerű bőrfia-
talításban. Hatásukra javul az általá-
nos bőrkép. A szervezet természetes
önregeneráló képességének ösztön-
zésével serkentik a bőrmegújító fo-
lyamatokat. De ezek azonban kizá-
rólag orvosi készülékek, csak or-
vos-esztétikai szalonokban érhe-
tőek el!
� Non-ablatív: A lézerfény a bőrfel-
szín rétegének megsértése nélkül
hatol a mélybe, és ott fejti ki a hatá-
sát. Stimulálja a kollagén és az elasz-
tikus rostok képződését, felgyorsítja
a bőrben zajló biokémiai folyamato-
kat. Ezen típusú készüléket mi, koz-
metikusok is alkalmazhatunk.
Manapság nagyon népszerűek a
softlézeres terápiák, amelyet a haté-
konyság növelése érdekében adott
esetben ötvöznek LED-terápiával és
alacsony intenzitású, pulzáló mág-
neses mezővel. Közkedveltségét an-
nak is köszönheti, hogy ezek a típu-
sú kezelések teljesen fájdalommen-

tesek, ennek ellenére azonnali és
hosszan tartó terápiás hatást bizto-
sítanak a vendég számára.

Softlézerek
A lézer szabályos szerkezetű fény,
amely mind a gyógyászatban, mint
pedig a kozmetikában jelentős
szerepet tölt be.

� Diódalézer – Egy példa: az ala-
csony frekvenciájú, LLLT dióda LED-
Lézer készülék fókuszált, intenzív
biostimuláló hatása serkenti a
szövetekben zajló élettani folyama-
tokat, a vér- és nyirokkeringést, re-
generálja és megújítja a bőrt. A kis
energiájú R diódalézer és LED-fény
együttesen serkentik az anyagcsere-
folyamatokat, melynek hatására a
bőr sejtjei regenerálódnak. A pulzáló
mágneses mező szabályozza az ex-
tracelluláris mátrixban zajló kémiai
és fizikai folyamatokat, ezáltal
helyreállítja a bőr szerkezetét, amely
így visszanyeri fiatalosságát.
� Softlézer – A lágylézer/softlézer
(hideg lézer) egy nem invazív eljárás,
amelyet főként biostimulációra
használunk a kozmetikában.
→ A 650 nm – 900 nm hullám-
hosszúságú tartományú softlézer
biostimuláló,
→ a 395 nm – 470 nm hul-
lámhosszúságú tartományú pedig
antibakteriális és nyugtató hatású.
A softlézerek alacsony intenzitású,
0,5–500 mW alatti készülékek, ame-
lyek még nem, vagy csak hosszú idő
alatt képesek égetésre.

A

SOFTLÉZER
A KOZMETIKÁBAN
Az alábbi bőrproblémákra nyújt
megoldást:
• ránctalanítás (másodlagos

„mellékhatás”),
• bőrregeneráció,
• lifting-kezelések,
• kollagén rostok számának

növelése,
• akne,
• rosacea,
• sebkezelés,
• hegszövetkezelés.



A softlézer a sebészeti lézerhez
képest rendkívül kis energiával dol-
gozik, nem keletkezik látható elvál-
tozás.

Softlézeres kezelések
A softlézeres kezelés fájdalom-
mentesen végezhető. Nem aller-
gizál, nem okoz sugár- vagy elekt-
romos terhelést, nincs mel-
lékhatása. A kezelés többször
ismételhető, a kezelések hatása
összeadódik. 
Szemben a sebészi lézerrel, a lágy-
lézer sejtkárosodást nem okoz, a
sejtekben egy sor egyébként nem
vagy csak nehezen, lassan megin-
duló biokémiai folyamatot indukál,
ezekben mintegy katalizátorként
hat, segíti a károsodott sejtek eredeti
funkciójának visszaállítását.
A kezelt bőrfelületen a lézer
elősegíti a toxikus anyagok
kiürülését, biztosítja a bőr rege-
nerációját. Fokozza a sejtek élettani
folyamatait, így beindul az új sejtek
képződése, csökkennek a gyulladá-
sok, ödémák, valamint fokozódik a
sebgyógyulás.
A softlézer hatására javul a sejt-
anyagcsere és javul a sejtek (ATP)

energiaellátottsága, amely a kezelt
szövet energiatartalékát növeli, így
az energiaigényes sejtmegújulási és
védekezési folyamatok akadályta-
lanul mehetnek végbe. Emellett
fokozza a fibroblasztok aktivitását,
elősegítve ezzel a bőrfelszín
megújulását. Hatására a bőr rege-
nerációs képessége fokozódik. Fel-
pezsdíti a vérkeringést, javul a  se-
jtek oxigénellátottsága.
� Mágneses mező – A lézersu-
garakhoz hasonlóan a különböző
alacsony frekvenciájú mágneses
mezők is hatékony biostimuláló
hatásúak. Mélyen behatolnak a
szövetekbe, és az egész testben ak-
tiválják a biológiai folyamatokat,
fokozzák az anyagcserét, erősítik a
kémiai reakciók hatását, fel-
gyorsítják az energetikai folyama-
tokat, javítják a vér- és az oxigénellá-
tottságot, növelik az aktív kompo-
nensek felszívódását és hatékony-
ságát a kezelt bőrfelületen. 
� LED-fényterápia – A LED-fény be-
jut a sejtmembránba és mitokondri-
umokba (a sejtek energiaközpontjai-
ba) és energetikailag stimulálja a sej-
teket regenerálódásra és meg-
újulásra. Nő a kollagén- és az
elasztin-szintézis (ránctalanító,
feszesítő hatás), javul a vér- és
nyirokkeringés. Nyugtató hatású,
csökkenti a bőrpírt és az irritációkat,
kiváló hatású a rosaceás bőrre. Javít-
ja a zsíros bőr kondícióját, norma-
lizálja és szűkíti a pórusokat.
Csökkenti a hiperpigmentációt.
Kezelés előtt: revitalizáló, kezelés
után antibakteriális hatású. 

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

ELLENJAVALLATOK
• Terhesség,
• aktív gyomorfekély,
• gasztrointesztinális vérzés,
• aktív vírusos, bakteriális és

gombás fertőzés,
• aktív tüdőtuberkulózis,
• aktív rákbetegség,
• elektromos implantátum

(szívritmus-szabályozó, szív-
stimulátor),

• szervtranszplantáció,
• egyes autoimmun betegségek,
• 38 oC fok feletti testhőmérséklet

(láz).
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Speciális eljárások
A KOZMETIKÁBAN

TREND AZ ÚJ ÉS MÉG ÚJABB ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK MEGJELENÉSE A SZALONOKBAN –
A szépségipar folyamatos és ugrásszerű megújulása ma már a mindennapjaink része.

Pár évvel ezelőtt például még nem tudtuk elképzelni, hogy lesznek olyan gépek, amelyekkel
sokkal mélyebbre juttathatóak a hatóanyagok, nemhogy még a bőr szerkezetébe

is képesek leszünk beavatkozni...

kozmetika története hosz-
szú múltra tekint vissza,
azonban mindig az adott
kor elvárásainak megfele-

lően változnak az igények, a tren-
dek. Amíg 30–40–50 évvel ezelőtt egy
arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs ki-
egészítve iontoforézissel szinte lu-
xusnak számított, manapság a koz-
metika határterületei kitolódtak a
plasztikai sebészek és a kozmetoló-
gusok által (is) végzett kezelések
felé.
A nők elvárásai is megváltoztak a
kozmetikai kezelésekkel szemben.
Ma már nem elégednek meg egy si-
ma arcmasszázzsal, valami extrá-
nak, különlegesnek kell lennie a
masszázsban, ami ránctalanít, fiata-
lít és természetesen viszonylag gyor-
san és hosszú távon hat.
Egy bizonyos életkor után a bőrünk
rugalmasságáért felelős kollagén és
elasztikus rostok nem termelődnek
olyan ütemben, mint ahogy a lebontó
enzimek elpusztítják őket. Ezért bő-
rünk veszít feszességéből, rugalmas-
ságából, dehidratálttá, fakóvá, élette-
lenné válik, megjelennek a kisebb-
nagyobb ráncok. Feladatunk, hogy a
saját kompetenciánknak megfelelő-
en vendégeinket segítsük eligazod-
ni a sok-sok lehetőség között, min-
dig rájuk szabva a kezelést. Ehhez
használhatunk különböző gépeket,

A
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anyagokat és természetesen legna-
gyobb kincsünket, erősségünket, a
saját kezeinket és saját magunkat,
hiszen tudjuk, hogy az érintésben
mekkora erő rejlik. 

Gépi eljárások
A gépi kezeléseknél választhatunk,
hogy hatóanyagot szeretnénk bejut-
tatni a bőr mélyebb rétegeibe vagy a
bőr szerkezetén kívánunk-e javítani.
Általánosságban elmondható, hogy
szinte az összes gépet először orvosi
célra használták, és később kerültek
át a kozmetikai gyakorlatba.
► Hatóanyag bejuttatására alkal-
mas gépek
A régi idők kozmetikájában erre a
célra az 
� iontoforézist alkalmaztuk, majd
később megjelent az 
� ultrahang, ami ma már alapgép-
nek számít, és napjainkban már
fényterápiával kiegészítve is kap-
ható. 
� Mezoterápia – Magában foglalja a
tűs hatóanyag-bevitelt (Mezopen,
Dermapen) és az elektroporációt.
A tűs mezoterápiás eljárás vagy más
néven kollagénindukciós terápia so-
rán egy apró, egy vagy több tűből álló
fejjel végigszurkáljuk az arcot, 0,5–1
mm-es mélységben mikrosérülése-
ket okozva. Ennek hatására beindul
a bőr természetes regenerációs fo-
lyamata, a fibroblaszt sejtek több
kollagént termelnek, 3-4 hónap után
újraépül a rugalmas kollagénháló,
feszessé válik az arcbőr, összeszű-
külnek a tágult pórusok, a besüp-
pedt hegek kiemelkednek, és az új
kollagén magasabb vízmegkötő ké-
pessége révén az egész arc fiatalos-
sá, üdévé válik. A dermisz átalakul, a
III. típusú kollagénből (alacsony víz-
megkötő képességű) I. típusú (hidra-
tált) keletkezik. A kezelés során a
szúrt csatornákon keresztül ható-
anyag bejuttatása is lehetséges (pl.
hyaluronsav, vitaminok, feszesítő és
halványító, gyulladáscsökkentő
anyagok – az adott bőrállapotnak,
bőrproblémának megfelelően).

Az elektroporáció során a sejtmemb-
ránokban a protein és az aquagén
csatornákat (aquaporin-2), speciáli-
san váltakozó, magas frekvenciájú
elektromágneses impulzusokkal
meg lehet nyitni. Így sejtszintű ha-
tóanyag-felszívódást hozhatunk
létre nemcsak a hámban, hanem az
irharétegben is. A technológiát sok-
szor tű nélküli mezoterápiaként is
emlegetik. A mezoterápiára való uta-
lás oka az, hogy a készülék által ki-
bocsátott speciális elektromos hul-
lámok – az igen vékony és finom me-
zoterápiás tű által a bőr szaruréte-
gén (barrier) nyitott szúrt csator-
nákhoz hasonló – szabad szemmel
nem látható, de valós nyílásokat
hoznak létre a bőrfelszíntől a mé-
lyebb rétegek felé. Ezeken keresztül
a bőrre felvitt bármely hatóanyag
(molekulasúlytól függetlenül) egye-
dülállóan hatékony módon és sok-
kal intenzívebben szívódik fel a bőr-
be, mint más egyéb, felszívódást nö-
velő módszererrel. 
� Transzdermális oxigénterápia –
Többféle gép létezik, de az alapelv
nagyjából megegyezik: a bőrön ke-
resztül nagy nyomású oxigén segít-
ségével hatóanyagokat juttatunk a
bőr felszínére és mélyebb rétegeibe,
egészen a bazális sejtsorig. A kezelés
hűt, nyugtat, regenerál, fokozza a
sejtek anyagcseréjét, javítja a vérke-
ringést, elősegíti a kollagénképző-
dést, hatására felerősödnek a szer-
vezet öngyógyító folyamatai, ezért a
problémás és az idősödő bőrök ese-
tében is hatékony.

A bőr szerkezetén
javító gépek
� Rádiófrekvencia – A nagyfrekven-
ciájú (rádiófrekvenciás) hullámok
elektromágneses hullámok, melyek
energiája a kezelőgép működése
közben mozgási energiává alakul.
A pólusok által kibocsátott elektro-
mágneses impulzusok hatására a
szöveteket alkotó molekulák egy-
máshoz ütköznek, ami hőenergia
keletkezésével jár.  A bőr-, illetve a

zsírszövetek kezelésére éppen ezt a
keletkező hőt használja fel az eljárás
az arckontúrok emelésére, a laza
vagy megereszkedett bőr feszesíté-
sére, az enyhébb és a mélyebb rán-
cok csökkentésére, újabbak kialaku-
lásának megelőzésére, a bőr tónusá-
nak és szerkezetének javítására.
A gép pásztázó üzemmódban dolgo-
zik, nem okoz mikrosérüléseket, a
hő hatására a rostok összehúzód-
nak. A bőr túlmelegedését a kezelő-
gépnél egy beépített hőmérsékleti
kontroll technológia gátolja. A rádió-
frekvenciás hullámok a bőr mélyeb-
ben fekvő rétegeit, az irhát és a bőr-
alját is képesek felmelegíteni, és ott
kedvező élettani hatásukat kifejte-
ni, anélkül, hogy a bőr felszínén a
hám túlmelegedne, és égési sérülé-
seket szenvedne. 
Az irha és a bőralja hőmérséklete a
kezelés során 50–60 ºC-ra melegszik
fel, a bőr felszíni hőmérséklete azon-
ban csak 40–43 ºC-os marad.
� HIFU (High Intensity Micro-focu-
sed Ultrasound = mikrofókuszált ult-
rahangos technológia) – A kezelőfej
kiképzésének köszönhetően az ab-
ból kilépő hullámok egy meghatáro-
zott mélységben létrehozott fókusz-
pontban felerősítik egymás hatását.
Minél kisebb és pontszerűbb a fó-
kuszpont, annál hatékonyabb és biz-
tonságosabb a kezelés, hiszen elvá-
rás, hogy az energia a kívánt hatást
érje el a fókuszpontban, miközben a
bőr felszíne ne égjen meg és a kör-
nyező szövetek épek maradjanak.
A kezelőfejet az adott pontra illeszt-
jük és „lövünk” vele, majd pontról
pontra haladva végigvezetjük az ar-
con, az adott területhez igazítva a
kezelőfejek behatolási mélységét. A
gép kezeléséhez anatómiai és tech-
nológiai ismeret szükséges. Amikor
a hőmérséklet a célterületben 47 °C
fölé emelkedik (ez a fehérjék kicsa-
pódásának határértéke), koagulá-
ciós zóna keletkezik a szövetekben.
A gyógyulási folyamat a környező ép
szöveteknek köszönhetően rövid
időt vesz igénybe. A gyógyult terület
feszesebb és rugalmasabb, több
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kollagént és elasztint tartalmaz,
tartósan fiatalos képet mutat.
A bőrfiatalítás háromféle mélység-
ben végezhető vele (1,5, 3, 4,5 mm),
elérve a SMAS (Superficial Muscular
Aponeurotic System – az izomréteg
és a kötőszövet réteg közötti rész) ré-
teget, mindamellett, hogy a felszín-
hez közelebbi, finom ráncokat is
eredményesen kezeli.
Ezt a hatást csak azok a gépek ké-
pesek elérni, amelyek magas frek-
vencián működnek, nagyobb ener-
giát és finomabb fókuszpontot
eredményezve. A rövid impulzus
gondoskodik arról, hogy kizárólag a
célszöveteket érje hőkárosodás.
A kezelés után látható eredmények
mellett a hosszú távú hatás kb. 2-3
hónap alatt alakul ki, és akár 1,5-2
évig is tarthat.
Létezik Kozmetikai HIFU, amely
3 mm mélyen hatol a bőrbe, és egy-
más után több kezelés szükséges,
hogy a lifting-hatást elérjük.

� Plasmapen – A plazma a negyedik
halmazállapot, egy ionizált gáz,
amely egy elektromos vezető közeg
tulajdonságaival rendelkezik, tehát
elektromos kisülései hőt termelnek,
melynek következtében a magas víz-
tartalmú bőrrétegeket elpárologtat-
ják. Összehúzza a kötőszövetet, sti-
mulálja a fibroblasztok képződését,
ennek következtében fokozódik a
kollagén- és elasztintermelés, gyor-
sul a sejtmegújulás nemcsak a bőr
felszínén, hanem a mélyebb réte-
gekben is. A bőr öngyógyító folya-
matainak segítségével feszesebbé
teszi a bőrt. A készüléknek létezik
orvosi és kozmetikus által használ-
ható változata is, bár itt nincs egysé-
ges álláspont arról, hogy kozmetiku-
si kompetencia-e a plasmapen hasz-
nálata.
� Softlézer – A  LASER (Light Ampli-
fication by Stimulated Emission of
Radiation)  egy gerjesztéssel előállí-
tott fény, amely monokromatikus

(egyszínű), koherens (egy fázisban
rezeg), meghatározott hullámhosz-
szúságú. Többféle lézer létezik, a
kozmetikában a He-Ne és a dióda-
lézert alkalmazzuk mind az anti-
aging kezeléseknél, mind a problé-
más bőröknél. Mivel növeli a sejtek
ATP-szintjét, javul a bőr általános ál-
lapota, anyagcseréje, a proteinszin-
tézis, a mikrocirkuláció, az enzimak-
tivitás, fájdalomcsillapító hatású.
Gyulladásos állapotoknál, a bőr öre-
gedésekor oxigénhiány lép fel, a sejt
közötti térben savas pH alakul ki, a
szükséges pH 7,5 helyett, a lézerrel a
pH-t a lúgos felé tolhatjuk.
� LED fényterápia – A fény csak ál-
landó hullámhosszon, célzottan a
sejtekhez eljutva tudja kifejteni ha-
tását. A mitokondriumban (a sejt
energiaközpontja) található enzi-
mek ATP (adenozin-5-trifoszfát –
a  sejten  belül az  anyagcsere  folya-
mataiban kémiai energiát szállít)
termelését fokozza, ezáltal gyorsul a
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Kényeztető, spa élményt nyújtó masszázs
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sejtosztódás, a sejtanyagcsere, javul
a bőr mikrocirkulációja, több ható-
anyag jut el a bőrsejtekhez a kezelési
idő alatt. Aktiválódnak a fibroblasz-
tok, a kollagén- és az elasztinterme-
lődés erőteljesebbé válik, amely elő-
segíti a bőr természetes rugalmassá-
gának megőrzését. 
A fotorejuvenáló arcfiatalítás, az
anti-aging kezelések, az aknés és a
problémás bőr kezelésének egyik
legtermészetesebb módja. Célzott
bőrmélységben fejti ki aktív hatását.
A bőr üdévé, fiatalossá és rugalmas-
sá válik, a szerzett és a mimikai rán-
cok enyhülnek, az aknék, bőrproblé-
mák csökkennek, megszűnnek. 
� Passzív izomstimuláció – Galván
mikroamperrel, mikrohullámmal,
milliamperrel működő készülékek
az arc domborzati izmainak tornáz-
tatására. A speciális, pontszerű
elektródákkal a leadott impulzusok
hatására az izmok összehúzódnak,
majd elernyednek. A ritmikusan ki-
váltott izom-összehúzódások szü-
netében (restitúciós idő) van az
izomnak lehetősége arra, hogy az
anyagcseretermékek elszállítása ré-
vén a korábbi helyzetét felvegye, va-
gyis újra ingerelhető legyen. A rend-
szeres tornáztatás hatására az ar-
cizmok megemelkednek és az
izomtömeg növekszik. Az impulzu-
sokat szabályozva a mélyebb rétegek
is elérhetők.

Masszázskörkép
Ahogy a gépek esetében, úgy a masz-
százst is először gyógyító céllal, a be-
tegségek kezelésére alkalmazták. Jó-
tékony hatásait tapasztalva került át
a kozmetikai gyakorlatba, hiszen
nemcsak testünket, hanem arcun-
kat is izomzat fedi.  Minden masz--
százzsal frissítjük a bőrt, és a felső
hámréteget eltávolítjuk, hatóanyag-
gal teli krémekkel, olajokkal kényez-
tetjük.
Kozmetikai kezeléseink alappillére a
masszázs. Sok vendég szinte csak emi-
att jár hozzánk, (,,egy masszázs legyen
benne” – ismerősen hangzik, ugye?),
ezért fontos, hogy folyamatosan

bővítsük tudásunkat, újabb masz-
százsfajtákat és -fogásokat elsajátít-
va. Ha körülnézünk a kínálatban, na-
gyon sokféle masszázst lehet tanul-
ni.

Az alapmasszázsunk kiegészíthető 
� speciális szemkörnyék masszázs-
zsal,
� fülmasszázzsal, amely az egész
testet stimulálja,
� fejbőrmasszázzsal, ami nyugtató,
lazító hatású,
� ecsetmasszázzsal, ami szintén
nyugtat, lazít, és a finom szőröcskék
simogatása kellemes érzés,
� különböző féldrágaköves masszá-
zsokkal, amelyek elősegítik a relaxá-
ciót, a kövecskék energetizálnak is;
váltogathatjuk a hideg-meleg köve-
ket egy masszázson belül,
� meleg lávakővel, de ezt elsősor-
ban testmasszázshoz szokták alkal-
mazni.

Kozmetikai masszázstípusok:
� A lifting-masszázs egy speciális
fogásokkal tarkított masszázs, itt a
cél az izomtónus javítása. Rendsze-
res alkalmazásával nagyon szép
eredmények érhetők el.
� A rohanó életmód, a megfelelés
kényszere a munkában és a család-
ban, hajszolttá teszi a nőket, akik
vágynak egy nemcsak a testet, ha-
nem a lelket is megnyugtató kényez-
tetésre. Ehhez nyújtanak segítséget
számunkra az ayurvédikus, az aro-
materápiás, a shiatsu, az akupresz-
szúrás masszázsok. 
A gyógynövények illata, a meleg ola-
jok érzete már önmagában is ké-
nyeztető, relaxáló érzés, ehhez hoz-
zájön a kozmetikus értő keze. Az
akupresszúrás masszázsok első-
sorban a meridiánokra hatnak,
közvetve van kozmetikai jelentősé-
gük.
� A wellness szállodák elterjedésével
előtérbe kerültek a kényeztető, spa
élményt nyújtó, főleg testmasszá-
zsok, kiegészítve az arc masszírozá-
sával. Ezekhez a gyomrunkat is ké-
nyeztető finomságokat (csokoládé,

méz, kávé stb.), gyógynövényes lab-
dacsokat, hideg-meleg köveket
használnak. Vendégeink sokszor
egy hétvégi kirándulás emlékét ná-
lunk keresve, szeretnének hasonló
élményben részesülni.
� Az Animi meditációs energia-
masszás valójában nem masszázs,
hanem érintésterápia. A módszer
magyar szabadalom, egy pszicholó-
giát tanult kozmetikusmester fej-
lesztette ki. (2014-ben Innovációs
különdíjat nyert a Magyar Tudo-
mány ünnepén, tudományos alap-
jairól 2015-ben könyv is jelent meg
Lélek(sz)építés címmel.) 
A vendég kiválaszt egy lelkiállapotot
(boldogság, kiegyensúlyozottság, lel-
ki béke, nyitottság, elengedés, meg-
értés, türelem stb.), és az 50 perces
masszázs után garantáltan a kívánt
lelkiállapotba kerül: minden masz-
százsmozdulatnak lelki célja és he-
lye van, az egész folyamat olyan,
mint egy utazás, amin a szakember,
mint bölcs vezető viszi végig vendé-
gét a megtisztuló, elengedő, erőfor-
rással feltöltő folyamaton.
Anti-aging szempontból is jelentős,
hiszen a sejtszintű elengedések,
tisztítások látványosan ráncsimító
hatásúak. 
A legspeciálisabb szolgáltatás
azonban a kínálatunkban mi ma-
gunk vagyunk: kedvességünk, türel-
münk, vendégeink iránt érzett szere-
tetünk és nem utolsósorban szakér-
telmünk. 

KÁRÉ ANDREA
kozmetikusmester, gyakorlati
oktató.
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2018. október 26., péntek
12.30 Francia smink

Előadó: Prokop Kata sminkmester

13.30 Vibráló mélyítés. Színezd újra –  cut crease;
alkalmi smink a feltünés jegyében    
Előadó: Sigulinszki Laura make-up artist

14.00 Színes, füstös szem ceruzatechnikával
Előadó: Simkó Linda sminkmester

14.30 Spiritualitás a sminkben
Előadó: Tóth Éva make-up artist

15.00 Catherine Arley Silky Touch professional PARTY
smink kollekció
Előadók: Balázs Marianna, Csirik Erzsi,
Hulinay Gabriella, Tajti Mónika
a Stella kozmetikus és sminkmesterei

15.30 Geometriai alakzatok
Előadó: ARTDECO

16.00 Sminkvarázs a táncosok világában
Előadó: Gila Olga, filmes-színházi maszkkészítő

16.30 A camouflage alkalmazása a hétköznapokban
problémás bőr esetén (rosacea, akne, stb.)
Előadó: Dévényi Kathy sminkmester

17.00 No make-up make-up
Előadó: Tombor Sarolta sminkmester

18.00 Trendek 2019
Előadó: Birkás Timea sminkmester

2018. október 27., szombat
10.00 Hogyan prezentáld és pozicionáld magad

az internetes térben sminkesként?
Előadó: Zilahi Anita make-up artist

10.30 Betekintés a sminkversenyek világába
Előadó: Hovorka-Miskolczi Kinga sminkmester

11.00 Sztár make-up 
Előadó: Sipos Zita sminkmester

11.30 Filmes smink – újragondolt rokokó
Előadó: Murányi Orsi, Senior Make-up Artist

12.00 Az arany csillogás és a lila kombinációja 
Előadó: Dudás Barbara, világ- és Európa-bajnok,
smink- és testfestő művész

12.45 Airbush sminkbemutató
Előadó: Petrilla Orsi sminkmester

13.15 Catherine Arley – Párizsi Menyasszonyok –
Világbajnoki Make Up bemutató Párizs 2018
Előadó: Dominique Roberts OMC Európa-bajnok
Sminkművész a Stella képviseletében

14.00 28. Make-up Magyar Kupa 
Téma: Ultra Violet, Shades of the Trend Color

HELYSZÍN:

KONFERENCIAKÖZPONT, 4-ES TEREM

SMINKSZÍNPAD –  ELŐZETES PROGRAM

További részletek
és aktuális információ:
www.beauty-forum.hu/
szakmai programok

A sminkszínpad háziasszonya:
Tábori Erika, kozmetikusmester,
szakoktató, aromaterapeuta
A szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. 
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ÚJ FORGALMAZÓ
a Mesoticánál

ISMERD MEG TE IS! A Mesotica megalkotójával és tulajdonosával, Boda Mártonnal beszélgettünk
a márka múltjáról, jelenéről és jövőjéről, valamint a cég életében bekövetkezett változásokról.

Honnan indult a Mesotica?
A Mesoticat elsősorban egy modern
kori innovatív kozmetikai világként
írnám le, és csak másodlagosan már-
kaként. 
Kezdetben a mezoterápiás termé-
kekre fókuszáltam, kiutaztam Barce-
lonába, hogy profi szinten elsajátít-
sam a dermokozmetika mélységeit.
A tanulmányaim végeztével kezd-
tem el kialakítani a peptid alapú ter-
mékek, azaz az intelligens peptidek
elvének vázát.

Miért lett „Mesotica” a márka neve?
Egy újfajta mezoterápiás technikai
eljárást akartam létrehozni, így lett a
név: Meso-technica, azaz MESOTI-
CA. Ez szerintem jól hangzik, és
könnyen megjegyezhető.

Mi inspirált a termékek megalkotásá-
ra?
Elsősorban a modern kori tudomány
fejlődése és az abban rejlő új, kreati-
vitásra ösztönző szemlélet. Megpró-
bálni a legtöbbet kihozni magamból,
de másképpen, jobban vagy egyedib-
ben, mint a konkurencia. Bármit csi-
nál az ember, azt tegye lelkesen,
vággyal teli, tanuljon még többet, és
törekedjen a maximalizmusra! Min-
dig a holnapban gondolkozva, nem
megelégedve az egyszerű és könnyű
megoldásokkal.

Mit jelent a már említett „intelligens
peptid”-technológia? Tulajdonképp
ez egy speciális kezelési terv, ahol

nagy biztonsággal, látványosan, sze-
mélyre szabottan és hatékonyan
tudják a kozmetikusok alkalmazni a
magas koncentrációjú, peptid ható-
anyagokat. Az ehhez való tudás elsa-

játítására szakmai továbbképzést
biztosítunk a szakemberek számára,
ahol nagy hangsúlyt fektetünk a
gyakorlati tapasztalatokra. Emiatt
alapvetően kis létszámú csoportok-

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

Boda Márton, a Mesotica Kft. tulajdonosa: „Lelkes, nagyot álmodó, merész, innovatív
formulátor, termékfejlesztő és gyártó vagyok.”
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ban oktatunk, hogy mindenki töké-
letesen el tudja sajátítani az egyes
lépéseket. Az oktatás különböző
szinten zajlik, ahol többféle mély-
ségben ismertetjük a termékeket, il-
letve a bennük rejlő tudást.

Mitől „high-techek” a termékek?
Egy márka vagy egy termék attól lesz
„high-tech”, hogy a legmodernebb
anyagokat használják, amelyek le-
tisztultabbak, jobban és hatékonyab-
ban szívódnak fel, kellemesebb él-
ményt nyújtanak az alkalmazójának
a hagyományossal ellentétben. Ha
high-tech termékről beszélünk, ak-
kor az adott formulában törekednek
az adott anyag mélyebbre juttatásá-
ra, lassabb felszívódására, és nem
utolsó sorban maga a hatóanyag és
annak a koncentrátuma (hatóanyag-
tartalma) is utalhat egy high-tech
kompozícióra.

Hogy jellemeznéd a Mesoticát?
Mi teljes koncepcióban gondolko-
dunk valamennyi bőrtípus esetén,
amit nemcsak kutatások sokasága
előz meg, hanem az adott bőrtípus-
nak legmegfelelőbb, leghatékonyabb
hatóanyagokat vesszük górcső alá.
Majd a hosszas tesztelési folyama-
tok során, sok mindenen finomítunk
különböző ismérvek – például haté-
konyság, felhasználhatóság, él-
mény, textúra, tapintás – alapján. 

Kínáltok az otthoni bőrápoláshoz is
termékeket?
Igen, már piacra dobtunk pár alapve-
tő készítményt. Több mint fél éve pe-
dig egy komplex, otthoni termékcsa-
lád kifejlesztésén dolgozunk, mely-
nek a neve Skin Care Pharma lesz. Er-
ről sokat nem árulhatok el, csak
elöljáróban annyit, hogy sokszor lá-
tom, hallom, hogy annak, akinek
speciálisabb bőrtípusa van, az végle-
tekig menően mindent megvesz és
kipróbál, de nem jut egyről a kettőre.
Erre kínálunk majd megoldást. Te-
hát, hogy mindenki megtalálja ná-

lunk a maga bőrtípusának legmegfe-
lelőbb terméket.

Azt hallottuk szakmai berkeken belül,
hogy a márka megszűnt.
El kell oszlatnom minden kételyt.
A márka jelen van, és a jövőben is je-
len lesz, nemcsak Magyarországon,
hanem egyre több külföldi ország-
ban is. Ez a pletyka valószínűleg egy
sajnálatos félreértés miatt indulha-
tott el, amit a forgalmazási jog hoz-
zám, a gyártóhoz való hirtelen visz-
szakerülése okozhatott.
Az már önmagában is elég speciális
esetnek számított, hogy egy adott or-
szágban a gyártó és a forgalmazó két
különböző cég, illetve személy, akik
két különböző műveletet irányíta-
nak. 
Kezdetben a célok kitűzése közös
volt, de azok elérése a forgalmazó
feladatkörébe tartozott nagyrészt,
természetesen a formulák fejleszté-
sén kívül. 
Sokáig nagyon jól tudtunk együtt-
működni, hatékonyan segítve egy-
más munkáját. 
De végül ebbe beleszóltak olyan tő-
lem független érzelmi tényezők,
amikről úgy éreztem, hogy veszé-
lyeztették a Mesotica további fejlő-
dését. Valamint kihatással volt a csa-
ládi életemre is, amit én mindig vé-
delmezek. Végig minden erőmmel a
márka építésén, fejlesztésén dolgoz-
tam és ez a jövőben is így lesz.

Végül megszüntettétek az együttmű-
ködést?
Ahogy már említettem, nagyon so-
káig a kölcsönös elvárásainknak
szinte tökéletesen megfelelt az
együttműködésünk, egészen addig a
pontig, ami minden gyártó életében
elérkezik: a termékpaletta bővítése.
Ezzel viszont a kiadások is megnöve-
kednek. Így egy hosszan tartó meg-
beszélés-sorozat vette kezdetét a
forgalmazóval, hogyan tudnánk ezt
megfelelően és azonos energiabe-
fektetéssel tovább folytatni. Sajnos

végül az előbb említett probléma mi-
att a kezdeti céloktól igen messzire
kerültünk. Úgy gondolom, minden
kapcsolat ott kell, hogy véget érjen,
ahol a felek már nem azonos irányba
tartanak, ahol a játékszabályokat
nem tudják újraértelmezni a meg-
változott kontextushoz és problé-
mákhoz igazítva, és az egyik fél telje-
sen más elvárásokat állít a másik fél
irányába. Ez lehet akár pénz vagy egy
egyszerű kommunikációs elcsúszás
is.
Számomra továbbra is a Mesotica az
első. Örömmel végzem a munkám,
rengeteget tanultam, fejlődtem az
elmúlt évek alatt. Ezt a tudást szeret-
ném átadni azoknak, akiknek fonto-
sak a termékeink. Hiszen a kozmeti-
kusok, a vendégek és az egész szak-
mai közösség az alapja ennek a vi-
lágnak, amire feltettem az életemet.

(x)

Mesotica Hungary
1055 Budapest, Stollár B. u. 3/B. V/1. 

Tel.: 06 70/314 4004
Email: marketing@mesotica.com

www.mesotica.com



„A kezdetektől jelen vagyunk minden kiállításon , amely a változó

helyszínek ellenére, a szépségszakma fórumaként, mindig színvonalas

megjelenési lehetőség. A hazai piacon elért elismerésünkhöz – a vásárlóink

bizalma mellett – hozzájárult a Beauty Forum szakkiállítások sikere,

amit standunk népszerűsége évről évre bizonyít. A sminkes trendek és

technikák változásait követve jelenünk meg minden évben az aktuális

újdonságokkal , továbbra is szem előtt tartva a kiváló minőséget.”

BEAUTY FORUM HUNGARY 2018

„A Beauty Forum minden évben jeles esemény az ARTDECO életében ,

hiszen lehetőségünk adódik, hogy a professzionális piacon is erősítsük

jelenlétünket, és személyesen is találkozzunk a szakmabeliekkel . Az

ARTDECO filozófiájának alapját a szépség iránti szenvedély, innovatív

technológia és előremutató gondolkodás jellemzi . Sikerünk kulcsa a magas

minőségű, exkluzív termékekben rejlik, melyek szezonról -szezonra hozzák

el a divatvilág trendjei által inspirált legújabb kollekciókat. A kiállításra

ennek bemutatásával is készülünk a szakma számára.”

ÉLŐ PÉTER
ARTDECO, Business Unit Manager

Ki���ít�"#$

KIÁLLÍTÓK*

BŐSZE ZSUZSANNA 
A Bőszecset Mintabolt Kft. tulajdonosa



„Idén is örömmel veszünk részt a Beauty Forum kiállításon , mert ez kitűnő

alkalom számunkra, hogy még több kozmetikusnak tudjunk segíteni

a szolgáltatásaik bővítésében . A lágylézer terápia előnyeit sokáig csak

az orvosok élvezhették, ezért indítottuk el az OPTIKOP Beautylaser

termékvonalunkat, amely a szépségipar számára is elérhetővé teszi

a naprakész, modern lágylézer-kezeléseket. A kozmetikai ipar is egyre

inkább tudásalapú lesz, ezért fontos, hogy a Beauty Forum kiállításon is

minél több ismeretterjesztő, tudásnövelő beszélgetést folytassunk az

érdeklődőkkel .”

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.

BOJTOS JÚLIA
Gyógylézer Család Kft. ügyvezető igazgató

„Három éve vagyunk jelen a magyar piacon a 40 országban piacvezető

BIOTEK Milánó képviseletében . Itt az ideje, hogy a legnagyobb

szakkiállításon is bemutatkozzunk. Szeretnénk, ha minél többen

megismerhetnék a 160 pigmentből álló színskálánkat, tetoválógépeinket és

sok más érdekességet, például az orvosi tetoválást. Bízunk abban , hogy

a márka Magyarországon is bizonyít, ezzel is segítve a sminktetováló szakma

fejlődését hazánkban is. Szeretettel várunk mindenkit demo munkákkal

és sok érdekességgel a Beauty Forum szakkiállításon!”

GÁSPÁR MELINDA
Nemzetközi PMU mester tréner, a BIOTEK Milánó és BIOTEK Academy magyarországi képviselője 

* A folyamatosan bővülő listát kövesse
nyomon a www.beauty-forum.hu honlap
„27. Beauty Forum kiállítás”
menüpontja alatt!
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„Mindent nekem
kellett megoldanom”

„A STABILITÁS VOLT SZÁMOMRA MINDIG IS AZ ELSŐDLEGES” – hangsúlyozta Simó Gabriella,
a Stella Zrt. elnök asszonya, akivel a cég múltjáról, jelenéről, a ma jellemző

konkurenciaharcokról és az unokázásról beszélgettünk.

Hogyan, mikor, milyen ösztönzésre ke-
rültél a szépségipar berkeibe? 
„Népgazdasági érdekből” tettek a
cég élére, hogy megmentsem a válla-
latot, még a rendszerváltás előtt, 33
évvel ezelőtt. A Stella akkor 13, lerob-
bant állapotú, vizes pincében gaz-
dálkodott – lényegében semmilyen
tulajdona nem volt. Ráadásul abban
az időben tervgazdálkodás volt, nem
lehetett az alapanyagokat csak úgy
beszerezni külföldről, 3-6 hónapba is
beletelt egy-egy tétel (pontosabban a
hozzá megszerzendő valuta) beszer-
zése. Emellett képzetlen, alacsony
bérű munkatársakkal rendelkezett
akkor a cég.
Úgy tudtam megszabadulni a sza-
bályzó rendszer korlátaitól, hogy
Kisszövetkezet lettünk (ez lett ké-
sőbb Kft., majd Rt.) .
Visszatekintve erre a 33 évre, úgy
váltottuk folyamatosan a szervezeti
formát, mint a nyuszi a ketrecet…
Mindent nekem kellett megolda-
nom szorgalommal, nagyon sok ki-
tartással és munkával. Annyi pénz
nem volt a kasszában, hogy kifussa-
nak a szállító kocsik, én hoztam be a
pénzt erre is. Fél évig nem volt fizeté-
sem se.
A saját pénzem volt a garanciaalap
arra a banknál, hogy hitelt kaphas-
sunk az induláshoz. Emellett pél-
dául az osztrákoknak eladott sep-
rűkkel szereztem valutát…

Sokan hitték, hogy belebukok, és
majdnem úgy is lett – ilyen volt a
kezdet.
Nagyon sok hajfestéket, hajlakkot,
szőkítőport töltöttünk, értékesítet-

tünk, majd jött a liberalizáció, ami
elvette tőlünk a piacot – az általunk
forgalmazott termékek multi tulaj-
donosai idejöttek, és ők forgalmaz-
ták a termékeiket onnantól kezdve. 

Simó Gabriella
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Ekkor viszont már mindent tudtunk
gyártani, és a termelésben megszer-
zett tapasztalataink óriási előnyt je-
lentettek.
Erre a tudásra alapozva saját termék
brandinget alakítottunk ki.
Mindezzel párhuzamosan ingatlan-
befektetéseink is voltak – a fedezet
ehhez ismét az én családi házam
volt. Ma viszont valamennyi telephe-
lyünk a saját tulajdonunk, ami óriási
érték már önmagában is. 
A liberalizációval tehát mi is váltot-
tunk, megteremtettük a saját portfó-
liónkat, ami minőségben, dizájnban
megfeleltek/megfelelnek az európai
elvárásoknak is. Saját tulajdonban
gazdálkodunk az egyre növekvő
konkurencia mellett. Megtartottuk a
vevőkörünket.

Nem bántad meg időnként ezt a lépé-
sedet?
Akkoriban sokszor bántam, de nem
volt lehetőségem nemet mondani.
Innen nézve nagyon sok munka volt.
A stabilitás volt számomra mindig is
az elsődleges, nem a gyors növeke-
dés. Ha 50 százaléknál nagyobb a ri-
zikó, azt ma sem lépem meg. Ennek
köszönhetően gazdaságos és hitel-
mentes a cég. Saját magunk finan-
szírozzuk saját magunkat.
Én a mögöttes szolgáltatásokat is
fontosnak tartom, ilyen például
szervizhálózatunk. A felszereltsé-
günk a multikkal összehasonlítva is
korszerű. 
A termékeink ár–érték aránya ked-
vező. A hátrányunk, hogy nem fejtet-
tünk ki akkora reklámot, mint kellett
volna, a minőségre törekedtünk, a

több hatóanyagra és nem a reklám-
ra.

Mennyiben változott meg a szakma a
véleményed szerint?  
A konkurenciaharcban ma nem a va-
lós előnyök dominálnak. A konku-
renciális helyzet egyre drasztiku-
sabb, sok a tisztességtelen lépés, az
egymás kiszorítása nem tisztessé-
ges eszközökkel. Például vannak
olyan cégek, amelyek kikötik a ke-
reskedőknek, hogy x vagy y márká-
kat nem forgalmazhatják, vagy hogy
csak az ő termékeiket értékesíthetik.
A másik ilyen tisztességtelen konku-
renciaharc eredménye – a „közérde-
kű bejelentések” sora következtében
– a TÜV Reinlandba beküldött koz-
metikai gépeinknél és a dokumentu-
mokban tartott váratlan ellenőrzés,
ahol  mindent rendben találtak. A 33
év alatt semmiért sem tudtak meg-
büntetni – azóta is jellemzőek „köz-
érdekű bejelentések” e miatti vizsgá-
latok után sem.
Régen ez nem volt jellemző. Úgy lá-
tom, sok konkurens cég azt hiszi, ha
valakit tönkretesznek, abból ők pro-
fitálnak majd. Pedig a rosszindulat
nem jó tanácsadó.

Milyennek kell lennie egy felkészült
szalonnak és kozmetikusnak?
Ma a kis és a közepes szalonok vege-
tálnak, ha nem hallják meg az idők
szavát. Komplex felszerelés kell,
szaktudással, széles termékszolgál-
tatással. Emellett a kozmetikusok 80
százaléka ma is csak a dekoltázsig
kezel, sokan ódzkodnak a testkeze-
lésektől – a komplex szolgáltatásos

szalonokba pedig nincs szabad idő-
pont…
Ez a szakma személyi szolgáltatás,
és ez bizony személyfüggő.
Nem győzöm hangsúlyozni, rendkí-
vül fontos a szaktudás.

Ha belépsz egy szépségszalonba, mire
figyelsz a legjobban? 
Azt nézem, hogyan dolgoznak. Alap-
vető, hogy milyen felszerelést látok.
Gőzölésből és nyomkodásból ma
már nem lehet megélni. Bár sokan
vesznek drága gépeket, de ez csak
akkor érvényesül, ha a tudásuk is
megvan hozzá. Ehhez szükséges a
folyamatos továbbképzés.

Milyen újdonságokkal készültök az
őszi Beautyra?
Bár konkrétan nem árulnám el, de
sok újdonsággal, színpadi előadá-
sokkal és óriási standdal várjuk
majd a szakembereket. Itt kiemel-
ném a Chaterine Arley® dekorkoz-
metikai újdonságainkat is.

Az óriási kínálati palettátokból melyik
a kedvenc terméked?
Évszakonként mást és mást haszná-
lok, de a kor előrehaladtával jelent-
kező kisebb bőrelváltozásokra a Lady
Stella AHA termékcsaládját alkalma-
zom. Nagy kedvencem a micellás
arctisztító hab és a bőrkiegyenlítő
AHA-savas tonik. Nyáron természe-
tesen napvédőket is használok.
A másik kedvencem a mikrokapszu-
lás argiline család és az alma őssej-
tes ampulla.

Néhány éve említetted, hogy reméled,
a lányod egyszer majd a nyomdokaid-
ba lép, s azt is, hogy nagymama sze-
retnél lenni... 
A lányom, Anikó most más irányban
tevékenykedik, a reményem persze
megvan, hogy a nyomdokaimba lép.
Kitűnő meglátásai vannak az üzleti
életben, kiválóan el tudná vezetni a
céget. 
Már 12 éves az unokám, Gergő, aki
kitűnő tanuló, ő egyelőre futballista
akar lenni….

„A rosszindulat nem jó tanácsadó.” 
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Mivel töltöd a szabadidőd?
Főként unokázom, és vele hódolok a
másik nagy szenvedélyemnek:
együtt járunk úszni. Korábban imád-
tam síelni, de egy súlyos baleset mi-
att erről le kellett mondanom.
Emellett szeretek színházba járni, a
musicalek a kedvenceim, a Macs-
kák, a Hegedűs a háztetőn, az Ist-
ván, a király. Sajnos nem tudok any-
nyi mindent megnézni, mint szeret-
nék, sokszor hat ember helyett is
dolgozom – főleg most, a szakem-
berhiány miatt.

Kire, mire vagy büszke különösebben?
Arra, hogy a Stellának minden ne-
hézség ellenére sikerült talpon ma-
radnia, hogy saját tulajdonban dol-
gozhatunk, hogy évről–évre fejlődő,
innovatív és fizetőképes, stabil a cég,
hogy a dolgozóinknak a saját üdülő-
inkben megteremtettük az üdülési
lehetőséget, és hogy a fizetések ná-
lunk az átlagnál jobbak. Korszerű,
egyre bővülő professzionális kozme-
tikumokkal, fodrásztermékek szá-
mos kínálatával rendelkezünk. Arra,

hogy aki itt dolgozik, annak biztos a
jövője nálunk. 

Egy nagy cég sikeres vezetőjeként mi-
lyen terveid, céljaid vannak?
Szeretnék többet pihenni, szeret-
ném megtalálni az utódomat, aki
megtartja és továbbfejleszti a Stellát.
Már nyugdíjban vagyok – csak ezt
nem vette észre senki sem… 
Nem hagyok rossz alapokat az utó-
domnak.

Nőként mennyiben volt rögösebb (ha
rögösebb volt) az eddigi utad a férfi-
kollégákhoz képest? 
Ennek sosem éreztem a hátrányát, a
mai napig elismernek.

Kedvenc zenéd/könyved/filmed? Mi a
csillagjegyed? 
Nem sok időm marad olvasni. Van,
hogy egy könyvet hónapokig olvasok
– pontosabban hevertetek. Az egyik
kedvencem Remarque, A diadalív ár-
nyékában.
Zenében főleg a klasszikusokat és az
az operettek szeretem. Filmen pedig

azt nézem, amit az unokám szeret-
ne…

Hogyan jellemeznéd önmagad?
Szorgalmas vagyok, ha kitűzök egy
célt, azt tűzön-vízen keresztül meg-
valósítom, nem nyugszom, míg meg
nem találom a megoldást.

Üzleti, szakmai filozófiád? Mit jelent a
hivatásod?
A legfontosabbnak az etikus keres-
kedelmi magatartást, a megbízható-
ságot, a vevő tiszteletét és a szavahi-
hetőséget tartom – az élet minden
területén, a magánéletben is.
Vallom, hogy a tisztesség nem csak
erény, az etikus kereskedelmi maga-
tartás hosszú távon sikeres. Ehhez
persze nagyon sok munkát kell be-
fektetni, ezt sokan nem szeretik.

Mi az a három dolog, ami a legfonto-
sabb az életedben?
A család, az üzlet (amíg itt vagyok a
Stellánál)  és a legfontosabb termé-
szetesen az egészség.

mg

Simó Gabriella lányával, Anikóval, és unokájával, Gergővel
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Ázsiai KOZMETIKUMOK 
VALÓDI ARC, VALÓDI BŐR – Így hangzik a hivatalos fordítása a nagyrészt koreai és ázsiai

kozmetikai termékeket forgalmazó új webshopnak, a www.realface.hu honlapnak.

engeteg és sokféle véle-
mény kering az ázsiai koz-
metikumokról. Mi, európai
nők, ázsiai sorstársainkat

gyönyörűnek látjuk a szép, fehér és
tökéletes bőrük miatt.
De természetesen ők ugyanolyan a
ráncokkal, pattanásokkal és bőr-
problémákkal küzdenek, mint mi.
Koreában a bőrápolásnak évszáza-
dos kultúrája van. Óvják magukat a
naptól, fényvédő készítményeket
használnak, nem szoláriumoznak.
Folyamatosan kutatják a legmegfe-
lelőbb hatóanyagokat. Rengeteg
pénzt áldoznak a kutatásokra, és e
téren nem rettennek meg semmi-
féle meghökkentő összetevőtől. Itt
mindenre létezik megoldás.

Új webshop
Webshopunk is próbál arra töre-
kedni, hogy mindenre találjunk
megoldást. Ezt lehetőleg natúr ké-
szítményekkel szeretnénk megvaló-
sítani. Termékeink nagy része nem
tartalmaz alkoholt, színezéket, par-
fümöt, irritáló anyagokat.
Persze itt is vannak olyan készítmé-
nyek, melyeket érzékeny bőrűeknek
vagy nem ajánlunk, vagy minden-
képpen előzetes bőrpróbát javaso-
lunk. 
A szérumokat viszont bátran hasz-
nálhatja mindenki. Ez utóbbiak al-
kalmasak gépi kezelésekhez is, der-
marollerhez, ultrahangos bőrápolás-
ra stb. Ne feledkezzünk meg a kore-

ai gépekről sem! A kozmetiku-
maikhoz hasonlóan ezek is egyre
népszerűbbek.
Ár–érték arányban nem csak ható-
anyagtartalomban jók a szérumok.
Kiszerelésük és kinézetük is tökéle-
tesen megfelel a mai piaci igények-
nek.

Bőrszépítő fátyolmaszk
A 100% natúr Neutiherbs-termékek
Retinol és Hyaluron-C-vitamin szé-
rumai rendkívül közkedveltek.
Nagy divat a fátyolmaszk, szövet-
maszk. Ezek mindegyike hatóanyag-
gal van átitatva, könnyen feltehető-
ek. Nagyon könnyen használhatóak,
kellemes érzést nyújtanak, és hatás-
sal van bőrünk állapotának jobbá
tételére.
Többféle maszk és szérum kapható
itthon is. Sok márka, sokféle összete-
vővel és hatóanyaggal. Óriási a vá-

laszték belőlük a piacon. Mégis úgy
érezzük, ezeket a termékeket is ki
kell próbálni, használni kell őket.
A bőrünk meghálálja. 

Termékkínálatunkat folyamatosan
bővíteni fogjuk a vásárlóink igé-
nyeihez alakítva, és egyúttal arra
törekedve, hogy minden problémá-
ra találjunk megoldást.

R

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

Keresd a koreai termékkínálatot: www.realface.hu

Face&Body Kft.
2051 Biatorbágy, Ipar utca 2/B.
info: rendeles@realface.hu
Insta,facebook: realfacecosmetics
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„Mindig új célokat
tűzünk ki MAGUNK ELÉ”

A TERMÉSZETES SZÉPSÉG KIEMELÉSE – Ezzel az alcímmel jelent meg előző lapszámunkban
Fodor Piroska naturális sminkje, melynek modellje Nyári Aliz volt. Mostani számunkban Edit

sminkjét is megcsodálhatjuk, illetve egy kicsit megismerkedhetünk a „Nyári Lányokkal”.

A smink a mindennapjaitok része
vagy „csak” a hivatásotokhoz tarto-
zik?
A sminkelés egészen fiatal korunk
óta a mindennapjaink része. Gyer-
mekként évekig egy musical elő-
adássorozat szólistái voltunk, így
már ekkor a színpadon elengedhe-
tetlen volt a smink. Különböző smin-
kelési fortélyokat leshettünk el az
akkor már nagy művészektől. Kis-
lányként is nagyon érdeklődtünk a
szépségápolás, a divat iránt, amely a
mai napig is így van. Szerencsésnek
tartjuk magunkat, hogy a sminkelés-
ben a fellépéseinken, koncertjein-
ken igazán szabadjára engedhetjük
a fantáziánkat, míg a hétköznapok-
ban inkább a visszafogottabb smin-
ket részesítjük előnyben.

Szoktátok magatokat sminkelni, illet-
ve egymást?

Az elmúlt években nagyon sok min-
dent megtanultunk a sminkeléssel
kapcsolatban a fellépések, koncer-
tek alkalmával, így ma már szinte
mindig magunkat sminkeljük.
A sminkelés a fellépések előtt általá-
ban közös program nálunk, elmond-
juk szerintünk mi az, ami jól áll a
másiknak, esetleg egy-két praktikát
is mutatunk egymásnak. A kiemel-
tebb koncerteken, fotózásokon és
forgatásokon azonban Fodor Piros-
ka, a Karaja Make Up Magyarország
szakmai vezetője sminkel bennün-
ket, aki hihetetlenül profi, és gyö-
nyörű sminkeket készít nekünk.

Ilyenkor elmondjátok Piroskának az
elképzeléseteket vagy inkább rá ha-
gyatkoztok?
Egy sminkesnek összetett a feladata,
hiszen ahhoz, hogy az általa készí-
tett smink vissza tudja adni az em-

ber szépségét, azt gondoljuk, ismer-
nie kell a személyiségét, habitusát.
Ezért szeretünk olyan sminkessel
dolgozni, aki közel áll hozzánk, és Pi-
roska ilyen, aki rögtön tudja, milyen
az a smink, amely illeszkedik hoz-
zánk és az adott eseményhez.

Nehéz „kisminkelendő” alanyok
vagytok? 
Sokan mondták, hogy nagyon sze-
retnek velünk dolgozni, mivel mind-
kettőnk szeme zöld, szépen ki lehet
emelni olyan színekkel, amelyeket
mi is nagyon szeretünk, mint példá-
ul az arany és a bronzos árnyalatok.

Milyen szerintetek egy jó smink?
A tökéletes smink mindenképpen
kihangsúlyozza a természetes szép-
séget, nem pedig megváltoztatja
vagy elfedi azt. Nagyon fontos, hogy
összhangban legyen a személyiség-



www.beauty-forum.hu   2018/7-870

STYLE & FASHION

gel. A precíz, minden részletre kiter-
jedő smink a legszebb. Nem utolsó-
sorban pedig mindig az adott ese-
ményhez, programhoz igazodik stí-
lusában, amelyre készül.

Gyakran léptek fel Hollandiában és
máshol is külföldön. Ott más stílusú
sminkben léptek fel?
A fellépéseink során általában
előnyben részesítjük az élénkebb
színű rúzsokat, kedvencünk a Karaja
Lip Stay, amely órákig tart, intenzív,
csodálatos színt és matt hatást biz-
tosít. A szemünket gyakran hangsú-
lyozzuk csillogóbb szemhéjpúderrel
a fellépések során. Színpadon min-
dig erőteljesebb sminkre van szük-
ség, bárhol is lépünk fel.

Milyen smink áll szerintetek nektek
jól?
Mindketten más személyiségek va-
gyunk, sokszor mondják, hogy olya-
nok vagyunk, akár a tűz és a víz, ez
pedig abban is megmutatkozik, hogy
milyen sminket szeretünk magun-
kon.
Edit egy igazi szenvedélyes művész-
lélek, imádja a színeket, kedvence a
kék és a zöld árnyalatai. Én pedig
sokkal visszafogottabb vagyok, a lá-
gyabb sminket, a barnás-rózsaszí-
nes árnyalatokat kedvelem.

Álmaitok sminkje?
Az általunk álmaink sminkjének tar-
tott smink mindig az adott ese-
ménynek megfelelően változik, hi-
szen minden alkalommal meg kell
találnunk azt, hogy éppen mi az,
amely a leginkább illeszkedik az
adott fotózáshoz, koncerthez, video-
klip-forgatáshoz. Szerencsések va-
gyunk, hogy mikor Fodor Piroskával
dolgozhatunk, ő mindig a segítsé-
günkre van az álmaink sminkjének
elkészítésében.

Mindig énekesnők akartatok lenni
vagy édesapátok ösztönzött?
Mindketten észrevétlenül nőttünk
bele a zene és a színpad világába.
A zene szeretete már nagyon korán

megmutatkozott. Zenei karrierünk
gyermekkorunkban kezdődött el,
gyermekszínészként egy musical
előadássorozatnak több éven ke-
resztül sikeres fellépő énekes-szólis-
tái voltunk.
Mindig különös hangsúlyt fektet-
tünk a zenei tanulmányokra, így Edit
hét, én pedig már négy és fél évesen
zongorán kezdtem tanulni, majd a
Weiner Leó Zeneművészeti Konzer-
vatóriumban folytattuk mindketten
a zongoratanulmányainkat. A Zsig-
mond Király Egyetem kommuniká-
ció-médiatudomány szakán végez-
tünk, Edit emellett a Szent István
Konzervatórium klasszikus ének
szakát is elvégezte. Jelenleg pedig a
Pécsi Tudományegyetem Művészeti
karának klasszikus magánének sza-
kán tanul.

Mit kell tudnia szerintetek egy jó éne-
kesnek, mire kell figyelnie?
Ahhoz, hogy sikereket érjünk el, ki-
tartó, áldozatos munkára van szük-
ség nap mint nap. Folyamatos tanu-
lási, fejlődési vágy is kell, hogy le-
gyen bennünk. A legfontosabb pedig,

hogy szívből szeressük azt, amit csi-
nálunk, így fog igazán elérni az em-
berekhez, hiszen érzelmeket, szere-
tetet szeretnénk közvetíteni a zenén
keresztül. 

Kizárólag együtt léptek fel?
Nagyon sok felkérésnek teszünk ele-
get itthon és külföldön egyaránt.
A koncertjeink, fellépéseink során
mindig énekelünk szólódalokat is,
együtt ketten pedig harmóniát alko-
tunk e különleges formáció által. Na-
gyon szeretünk édesapánkkal együtt
is fellépni, a nagykoncertjeinek
rendszeresen a meghívott vendégei
vagyunk. Fantasztikus érzéssel tölt
el, hogy olyan színpadokon léphet-
tünk fel együtt, mint a Magyar Álla-
mi Operaház, az Erkel Színház vagy
a Müpa.

Nagyon fiatalon hatalmas karriert fu-
tottatok be. Milyen elérendő álmaitok
vannak még?
Nagyon fontos számunkra, hogy
mindig új célokat tűzzünk ki ma-
gunk elé. Szívből szeretjük a hivatá-
sunkat, ezért örömmel tölt el ben-
nünket, ha újabb kihívás előtt ál-
lunk.
Az eddig megjelent két albumunk
nagy sikert ért el, elismert a közön-
ség és a szakma körében egyaránt.
Ez a siker teremtette meg számunk-
ra, hogy ez év őszén újabb lemezt je-
lentessünk meg, melynek stúdió-
munkálatai már javában folynak. Az
albumon megtalálhatóak lesznek
saját szerzeményű dalaink, melynek
dalszerzői és szövegírói is mi va-
gyunk, a korábbi két lemezhez ha-
sonlóan. Ezek a dalok igazán tükrö-
zik a saját érzelmeinket és zenei vi-
lágunkat. 
Fontosnak tartjuk, hogy a mai fel-
gyorsult világban kiálljunk az érté-
kek mellett, éppen ezért az albumon
magas színvonalú, minőségi zene
lesz hallható.
Továbbra is szeretnénk számos ex-
kluzív produkciót létrehozni itthon
és külföldön egyaránt.

mg

,,A legfontosabb,
hogy szívből
szeressük azt,
amit csinálunk,
hiszen
érzelmeket,
szeretetet
szeretnénk
közvetíteni
a zenén keresztül,
így fog igazán
elérni
az emberekhez.” 
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Kedvenc zenétek, könyvetek és filmetek?
Kedvenc énekesnőnk Whitney Houston, akinek a dalait naphosszat
hallgattuk kislányként.
Kedvenc könyveink: Márai Sándor kötetei 
A filmek közül a zenei témájú filmeket szeretjük, közös nagy
kedvencünk a Dreamgirls című film.
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Versenyezz velünk!

Az alábbiakban Hovorka-Miskolczi
Kinga (Európa-bajnok, OMC világbaj-
nok 2. helyezett, sminkmester) meg-
osztja velünk a versenyzéssel kapcso-
latos tapasztalatait: 
„Mindig azt mondom a tanulóimnak,
hogy versenyezzenek! Soha, sehol nem
lehet annyit gyakorolni, mint egy
versenyre való felkészülés során. A
versenyzés megtanít gyorsan és
precízen dolgozni, és nagyon sok olyan
témával lehet találkozni a felkészülés
során, amivel amúgy nem. Egy-egy
verseny jó alkalom a portfólió
bővítésére is, hiszen ezek az alkotások
profi modellel, stylinggal, fodrásszal,
profin befotózva készülnek el.
Ismeretségeket, kapcsolatokat is lehet
így építeni, ha pedig ügyes és
eredményes valaki, akkor egy szép
eredmény országos vagy nemzetközi
hírnevet hozhat.” 

Miért érdemes versenyezni?
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ULTRA VIOLET – Az év színe, az ultraviola a Make-up Magyar Kupa sminkverseny idei témája,
amely rendkívül sokoldalúan megközelíthető. A benne rejlő megannyi árnyalat hihetetlen

lehetőséget kínál. Lássunk három inspiráló sminket, az első kettőt a verseny két zsűritagjától,
Dudás Barbara Európa-bajnok sminkmestertől és Tóth Éva nemzetközi bajnok sminkmestertől,

a harmadikat pedig a tavalyi sminkverseny ezüstérmesétől, Sigulinszki Laurától!

N	&'(é)*
hat��id+:

(	p/	23	� 21.
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DUDÁS BARBARA 
Sminkmester, sminkoktató. 2003. smink

Európa-bajnok 2004. testfestő
világbajnok, 2010. OMC.
testfestő világbajnok, OMC.
smink világbajnok 3. helyezett.
2010-ben megalapította DB art
of make up sminkiskolát, ahol
sminktanfolyamokat tart, és
verseny előtti tréningezést
vállal. www.dudasbarbara.hu 

TANÁCSOK
A VERSENYRE
KÉSZÜLŐKNEK
Az árnyalásban rejlik ennek
a sminknek a titka. Nagyon fontos,
hogy meglegyenek az átmenetek, ne
vonalakat húzzunk, ne foltokat fessünk,
hanem meglegyen az átmenet
a világosabb és sötétebb pontok között.
Persze arra is nagyon oda kell figyelni,
hogy milyen színekkel párosíthatjuk.
A lilához, mint hideg színhez a kék vagy
a rózsaszín például nagyon megy, de
mondjuk egy zölddel vagy sárgával már
„papagájos” hatást érhetünk el.
Ugyanakkor a modell zöld szeméhez
nagyon passzol a lila smink. Sőt, egy
kék szemű lánynak is nagyon jól áll,
hiszen, ha van rejtve egy kis zöld
árnyalata a szemének, akkor azt is
kiemeli. Fontos, hogy meglegyen az
összhang a smink színeiben, a modell
karakteréhez.



www.beauty-forum.hu   2018/7-874

STYLE & FASHION

TÓTH ÉVA 
Nemzetközi bajnok sminkmester, szépség-

terapeuta. A kreatív smink és a
fashion editorial világát
képviseli. Művészi alkatából
adódóan a sminkelés számára
önkifejezési mód, életforma.
Munkái jellegzetes stílusa és
hangvétele, egyedülállóvá
teszik a szakmában.Sm
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MISZTIKUS
ULTRAVIOLA
Az ultraibolya a legszűkebb területet
képviseli a szivárványban. Vele
elhagyjuk az emberi szem által
érzékelhető tartományt, és valami
megfoghatatlannal, túlvilágival
találkozhatunk. A lila elsősorban
a spiritualitást, a misztikumot,
a szellemi teret képviseli. Ehhez
a munkámhoz egy éteri lényhez
hasonlatos modellt választottam,
a halványlila kiemelte tündeszerű
vonásait, és passzolt a lelki alkatához
is. A világosabb árnyalatok utalnak
a romantikára is, gyengédséget,
nőiességet sugároznak,
harmonikusnak éreztem hát a virágok
jelenlétét.  A smink a fashion stílus
jegyeit láttatja. A szemhéjakon
a gyöngyház és a lila árnyalatait
satíroztam egységbe, a szempillákat
fehérre festettem, ami misztikumot
idéz. A szájat szintén satíroztam,
a gyöngyház rózsaszínből a pinken át,
hogy végül a lilában találkozzanak
az ajkak. A munkám, ha egyetlen
mondatba sűríteném a lényegét,
a látható és a láthatatlan világot
elválasztó fátyolra festett látomás.
Az ultraibolya nem egy szín csupán.
Rezgés, fény, energia. A láthatatlanból
a láthatóba tartó üzenet. Az öröklét
ígérete.
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SIGULINSZKI LAURA 
Nemzetközi és Magyar bajnok sminkmester, a Make-up
Magyar Kupa ezüstérmese (2017). A sminkelés számára
nem munka, hanem szenvedély. A beauty sminkek
szerelmese – a színek és formák kavalkádjában teljesül ki
igazán.

LILA ÉS VIBRÁLÓ NARANCS
A smink aqua-technikával készült, hogy minél élénkebben tudjam visszaadni a színeket. A lila árnyalataira épült a koncepció,
melyet alkalmi viseletként álmodtam meg. Nem szerettem volna egyszerű, egyszínű sminket készíteni, így
a lila mellett a mozgó szemhéjon a neon narancspigment és a vízvonalat követve a sötétkék pigment, mint kiegészítők
jelennek meg. A száj szintén lila színt kapott, hogy a neon sárga dominanciája csak a szemen jelenjen meg. Az egész smink egy
nagyon visszafogott, gyöngyházas csillogást kapott, az arcon highliter-rel, míg a szemhéjon szaténporokkal.
A merész színválasztással elsősorban a figyelemfelkeltés volt a cél, hiszen a vibráló narancsnak köszönhetően magára vonzza
a tekintetet az egész megjelenés. De nem titkolt szándékom volt, hogy bátorítsam a sminkelni vágyókat a színek használatára,
hogy merjenek kilépni a komfortzónából és kalandozzanak a színek világában, nemcsak alkalmakkor, hanem akár
a hétköznapokon is – például egy neon-tussal. 
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A SZAKSZERŰ JAVÍTÁS professzionális
eltávolítással kezdődik

FÓKUSZBAN A TETOVÁLÁSELTÁVOLÍTÁS – Jelenleg a professzionális sminktetoválások terén
az egyre finomabb és precízebb tetoválótechnikák korát éljük. De mi a helyzet a régi, kikopott,

módosult vagy megunt formákkal? A jövőben egyre inkább reflektorfénybe kerül
a tetováláseltávolítás. 

bben a témakörben Herczeg-
Siska Edina, az Innovative
Beauty Salon tulajdonosa és
a CRC I-II Tatoo Remover

Hungary hivatalos magyarországi
képviselője osztja meg olvasóinkkal
a gondolatait.

Több éve tanulmányozod a tetoválás-
eltávolítás módszereit, eközben sok
terméket kipróbáltál. Miért vált szá-
modra ennyire fontossá a tetoválások
eltávolítása?
Már a pályám elején elutasítottam a
camouflage (test- vagy javító színnel
fedő) technikákat. A kimenetele sok-
szor bizonytalan volt, és gyakran elő-
fordult, hogy eleve nem jöhetett szó-
ba, mert formailag is javíthatatlan
volt az „előd” munkája. Emiatt már
régóta kerestem erre a helyzetre a
megoldást. Több eltávolító szert is
megismertem, a lézeres eltávolítást
is megtanultam –, de mindegyik
módszer után hiányérzetem ma-
radt. Tovább kutakodtam hát, és ek-
kor találtam a CRC-re, ami teljesen
más rendszerű, mint az eddigi itt-
hon is elérhető eltávolítók.

Miben különbözik az általad használt
CRC rendszer a többitől? Miért szere-
ted ennyire?
A legfontosabb, hogy két kompo-
nenssel történik a kezelés, így min-
denfajta pigmentre hatással van. Az
eredmény látványos. Teljesen eltér a
kezelési protokollja az eddig ismer-
tektől. Ez a rendszer valóban nem

okoz heget, sőt még a bőr állapotát is
javítja. Ráadásul a vendég 24 óra
múlva vissza tud illeszkedni a napi
rutinjába, azaz bátran sminkelhet is,
mert nem okoz sebesedést. A hatása
mellett ezt imádják a vendégeink a
legjobban.
Mindez emocionálisan is érint en-
gem, hiszen alaptermészetem, hogy
szeretek az embereknek segíteni.
Emellett meg akarom oldani az
utamba kerülő problémákat. Elérke-

zett az idő, hogy ne dobjuk le a vál-
lunkról a felelősséget és küldjük el a
vendéget, hanem teljes odaadással
és szakértelemmel javítsuk ki az el-
rontott tetoválását, mert minden
vendégünk a legjobbat érdemli. 

Hogy tervezed megismertetni ezt a
módszert a szakmával?
A szalonom oktatótermében kez-
dődnek el az oktatások. Biztos va-
gyok abban, hogy megtalálnak azok

E

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

Az őszi Beauty szakkiállításon, október 26–27-én, a Lurdyházban találkozhatunk Edinával,
és a CRC I-II Tatoo Remover Hungary tetováláseltávolító termékeivel 



a kollégák, akiknek hozzám hason-
lóan fontos a vendégeik szépsége és
szakmailag legmagasabb szintű ellá-
tása. A jövőben azt is el tudom kép-
zelni, hogy szinte minden szalonban
ismerik és alkalmazzák az eltávolí-
tókat, hiszen elengedhetetlen lesz
az új technikák kivitelezéséhez. Szu-
per oktatási anyag állt össze, ami
után nemcsak a CRC I-II rendszert
fogják mesteri szinten alkalmazni a
kollégák, hanem egy óriási rálátást
kapnak a tanulóim  az eltávolítás
minden típusára. Bepillantást nyer-
hetnek a lézeres eltávolításra és a
két módszer igazán ütős kombiná-
ciójába is.

Az őszi Beauty szakkiállításon talál-
kozhatunk veled és a termékekkel.
Így igaz. Sőt, az érdeklődők nemcsak
velem, hanem a cég egyik tulajdono-
sával, Tatiana Kleymann-nal is talál-
kozhatnak, aki bőrgyógyász-kozme-
tológus. Egy kincs a vele eltöltött idő,
meg fogjátok látni. A jövőben a teto-

váláseltávolítás valóban kulcsfon-
tosságúvá válik a tetováló szakem-
berek számára, hiszen így lesz teljes
a kör. Profin kell tudniuk tetoválni,
és ha kell, akkor profin el is távolíta-
ni a bőrből a pigmenteket.
Eddig megszállottan képeztük ma-
gunkat a sminktetováló szakmában
is, hogy a legjobbak között említse-
nek. Most viszont egy új trend kapu-
jában állunk, ami szintén sok-sok ta-
nulást és tapasztalást tartogat a jö-
vőben. 

„Hihetetlen jó érzés, amikor bejön egy vendég kétségbe esve, hogy valahogy szedjem le, ami
most rajta van, és én erre azt mondhatom, hogy van megoldásom, megmutatom.

Innovative Beauty Salon & Tattoo
Remover Academy
4027 Debrecen, Böszörményi út 1.
Herczeg-Siska Edina 
06 30/5268 389 
siska.edina2@gmail.com 
www.siskaedina.hu/CRC 
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STYLE & FASHION PILLAKÖRKÉP

PILLAGÁLA2018
2018. október 26. péntek

PILLÁZZUNK EGYÜTT!
Frissítsd fel a tudásod, és ismerd meg a jövő trendjeit!

Most testközelben találkozhatsz a piacvezető cégek
kínálatával, a legújabb eszközökkel, megoldásokkal. 

A Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. 

Regisztráció:
ildiko.veg@health-and-beauty.hu

A részletes programot keresd
az alábbi oldalon: 

www.beauty-forum.hu/szakmai programok

A belépés

szakemberek

számára

regisztrációval

ingyenes!

Támogató partner:

Kiemelt partnerek: 

HELYSZÍN:
KONFERENCIAKÖZPONT, 2-ES TEREM
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ELŐZETES PROGRAM: 
13.00 Pillabemutató volume-technikával
14.00 Innovatív orosz pillatechnikai lehetőségek 2019
15.00 2019: új dimenziók a műszempilla világában
16.00 Műszempilla és önmegvalósítás
17.00   Hogyan válasszak ragasztót?

Fókuszban a tartósság, az allergia
és a gyorsaság

18.00   Divatsílusok és trendek  
18.30 Mi illik a vendégnek, avagy a hosszúság,

az ív és a színvilág kérdései

1 GYORSASÁG,
TARTÓSSÁG, MINŐSÉG     

Medical Beauty • A Speed Magyar-
ország egyik kedvenc műszempilla-
ragasztója, közel 10 éve keresett
sikertermék. A klasszikus 10 g-os
mellett gazdaságos, 5 g-os és 7 g-os
kiszerelésben is kapható. Sikerének
titka, hogy gyorsasága, viszkozitása,
ragasztási ereje és eltarthatósága
10 éve állandó, melynek köszön-
hetően precíz és dinamikus munkát
tesz lehetővé. A népszerű Volume és
a legújabb Multi D – Tiara Plus, Wave
műszempilla-építéshez is a legjobb
választás. A Globális Műszempilla
Szövetség (GEBA) ajánlásával.
www.muszempilla.hu

2 MEGÚJULT
TERMÉKPALETTA     

LuXLash • Szeptembertől megújult
termékpalettával mutatkozik be a
LuXLash, amelynél a kimagasló
minőséget megfizethető árral társí-
tották. Folyamatos tesztelések és
újítások biztosítják (orosz stylis-
tokkal az élvonalban), hogy a
vendégnek mindig a legmodernebb
anyagokkal, eszközökkel és tech-
nikákkal lehessen elkészíteni a pilla-
sort. Magyarországon először a
LuXLash-nél válik elérhetővé a „Kar-
dashian style”, valamint az „Eyeliner
technika” oktatása.
www.luxlash.hu 

3 GYORS, ANTIALLERGÉN
SZEMPILLARAGASZTÓ

Baalbek Stúdió • Hígabb állagának
köszönhetően szépen, egyenletesen
és takarékosan lehet vele dolgozni,
nem látszik a felragasztás után az
illesztés, nem keletkeznek csomók.
Száradási ideje 1-2 mp, gyorsan
lehet vele haladni. A kezdő és
gyakorlott szakembereknek egy-
aránt ajánlott. Orvosi minősítésű,
illatmentes, antiallergén, az érzé-
kenyebb szeműek számára is
kiválóan alkalmazható. Száradás
után rugalmas marad, így az épített
pillák hosszú ideig fennmaradnak,
anélkül, hogy letörnének, elfáradná-
nak. Szavatossági ideje a felbon-
tástól 6 hónap.
www.baalbekstudio.hu

1

2

3

PILLA-
KÖRKÉP



BŐRÁPOLÁS és
színvédelem

A TETOVÁLT BŐR INTENZÍV ÁPOLÁSA – A dinamikusan
fejlődő, nemzetközi TattooMed® cég a professzionális

sminktetoválás ápolására kifejlesztett bőrápoló
termékekkel szeretné az egyre magasabb szintű

igényeket kielégíteni. 

sminktetoválások különle-
ges ápolást igényelnek.
A TattoMed® cég a kiváló
minőségű, 100% vegán, va-

lamint állatkísérlet-mentes termé-
kekre specializálódott, gyógyászati
bőrápoló krémet kínál tetovált bőrre,
ami óvja és ápolja a sminktetová-
lást.
A TattooMed® after tattoo utókezelő
krém rögtön alkalmazható a friss
tetoválásra, intenzív ápolást biztosít
a tűszúrások után.
Az After Tattoo mélyen felszívódik a
bőrbe, és elősegíti a tetovált bőr
gyors regenerálódását. A Dexpan-
thenol (7%) tartalomnak köszönhe-
tően a bőr puha és hidratált marad a
vékony krémréteg alatt.  Viszke-
téscsillapító és bőrnyugtató hatása
révén ideális a frissen tetovált bőr
kezelésére. A TattooMed after tattoo
nem zsíros, gyorsan felszívódik. Tö-
kéletes összetételének köszönhe-
tően napi többszöri használatra al-
kalmas. 

A TattooMed® Sun Protection stick
LSF30 kiváló minőségű UVA/UVB
napvédő a sminktetoválás színeit
is megóvja. A minőségi hatóanya-
gok, a TattooMed® színvédő techno-
lógia és a széles spektrumú UVA/
UVB szűrőfilter megfelelő védelmet
nyújt még erős napsugárzás esetén
is a sminktetoválásnak. A termék-
ben 30 faktoros fényvédelem is meg-
található, ami védi a tetovált bőrt a
káros napsugárzástól. Színtelen, így
száj- és szemöldök-tetoválásra a
megfelelő hidratáló.

Mostantól elérhetőek lesznek
a termékek a kozmetikai szalonokban,
tetoválóstúdiókban, kozmetikai
webáruházakban, valamint
a www.tattoomed.hu oldalon.
Viszonteladói ajánlatunkat kérje
az alábbi elérhetőségeken:
info@tattoomed.hu; +36/30598 5795
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ÖN KÉSZÜL MÜNCHENRE?
33. BEAUTY FORUM MÜNCHEN – 2018. október 27-én és 28-án ismét, immár 33. alkalommal megnyitja
kapuit a BEAUTY FORUM MÜNCHEN szakkiállítás és szakvásár a müncheni Vásárközpontban.
A mintegy 33 ezer négyzetméteren több mint 1100 kiállító és cég várja a szakmai látogatókat.  

A külföldi és a német kiállítók a müncheni vásárközpont
három csarnokában mutatják be a legújabb trendeket a
kozmetika, az esztétikai sebészet, a natúrkozmetika, a
wellness és spa, a láb- és körömápolás, valamint a sza-
lonberendezések és kiegészítők terén.

Vonzó továbbképző programok
A hagyományokhoz híven, a Beauty Forum München
sokféle továbbképzési lehetőséget kínál: 
�  két tudományos kongresszus, 
�  gyakorlatorientált workshopok, 
�  nemzeti és nemzetközi bajnokságok, továbbá 
�  előadások és bemutatók a BEAUTY POINT-on és

A FUSS POINT-on.

Nemzetközi sminkbajnokság
A vásáron vasárnap találkoznak a nemzeti sminkbajnok-
ságok győztesei, akik bejutottak a 2017/2018-as nemzet-
közi make-up bajnokságra. Legyen ott, amikor a nemzeti
bajnokságok nyertesei összemérik a tudásukat („Miami
Beach – Time to Party” témában) és amikor kihirdetik a
nemzetközi mezőny győztesét! 

Már nagyban zajlik az elővétel!
Spóroljon! Vegye meg már most a belépőjegyét! A Ma-
gyarországról érkező látogatók elővételben kedvezmé-
nyes áron vásárolhatják meg a belépőjüket. A worksho-
pok részvételére jogosító jegyek is kedvezményesek elő-
vételben. Rendelje meg most, a „shop.beauty-fairs.de”
honlapon!

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

Információ: www.beauty-fairs.de/munich 

BUNTE Beauty Days – ingyenesen
látogatható a Beauty Forum München
szakmai közönsége számára
A 33. BEAUTY FORUM MÜNCHEN vásárral párhu-
zamosan, 2018-ban második alkalommal kerül
megrendezésre a BUNTE Beauty Days (= Színes
szépségnapok). Ami Önre vár: helyszíni kezelések,
styling, szépségtrendek, szakértők és sztárok be-
szélgetése, emellett még sok egyéb szakmai érde-
kesség.
Érdekli Önt? Tájékozódjon előre a BUNTE Beauty
Days programjairól! Minden információt megtalál
a www.bunte-beauty-days.de honlapon.

Tervezze meg látogatását Európa első számú őszi
kozmetikai szakvásárára, és ismerje meg
a professzionális kozmetikai szolgáltatóipar teljes
spektrumát! A BEAUTY FORUM MÜNCHEN 2018-ről
szóló valamennyi információt
a www.beauty-fairs.de/munich honlapon találja.
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DOSSZIÉ: Elektrokozmetika
Napjaink trendje, a folyamatos megújulás, természetesen érvényes
a gépi kozmetikára is. Következő számunkban górcső alá vesszük az
elektrokozmetikai aktualitásokat.

Következő számunk megjelenése: 

2018. SZEPTEMBER 12.
A 2018/10-es szám vezető témái: 
– Kozmetikusképzés, továbbképzés
– Hatóanyag-kozmetika – Mennyi az annyi? Hol kezdődik a minőség?
– Natúr–bio–organikus
– Téli-nyári kozmetikumok – Hogyan változtassunk? 
– Őszi-téli trendek

XXVII. évfolyam, 2018/7-8, ISSN 1219-6290
A BEAUTY FORUM HUNGARY
és a BEAUTY FORUM szakkiállítás és vásár
hivatalos orgánuma
Tulajdonos és Kiadó:
Health and Beauty Business Media Kft.
A Health and Beauty Holding Europe tagcége
Cégvezetés: 
Balla Ágnes
ügyvezető igazgató, lapigazgató-főszerkesztő
agnes.balla@health-and-beauty.hu
Jürgen Volpp ügyvezető igazgató
Értékesítés:
Key Account Manager
Bajzáth Melinda
Tel.: 06 20 5826 992
melinda.bajzath@health-and-beauty.hu
Szerkesztőség: 
PP Center Irodaház,
1033 Budapest, Szentendrei út 95.
Budapest 1535, Pf.: 719 
Tel.: +36-1-457-0067 
info@health-and-beauty.hu

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

Szerkesztőbizottság:
Báthory Katalin, Dr. Gyovai Viola,
Fördős András, Gáspár Ágnes,
Gallai Zsuzsa, Horvat Krisztina,
Kalcsu Kati, Lavotha Ildikó, Máthé Judit,
Móró Gabriella, Tóth Katalin
Rendezvény:
Lisal Krisztina
kiállításvezető, nemzetközi kapcsolatok
Tel.: +36-30 574-4745
krisztina.lisal@health-and-beauty.hu
Terjesztés:
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető a Kiadóban:
elofizetes@health-and-beauty.hu email-
címen vagy a +36 1 457 0067-es
telefonszámon. 
Marketingpéldányok terjesztése: a lap
tematikájának megfelelően a Kiadó azon
szépségipari szakemberek részére, akik
ehhez korábban hozzájárultak,
tiszteletpéldányt küldhet.
Amennyiben a jövőben nem kíván
marketingpéldányt kapni, kérjük, jelezze
a elofizetes@health-and-beauty.hu email-
címen vagy a +36 1 457 0067-es
telefonszámon!
Grafikai tervezés és nyomdai előkészítés:
Tipográfia: Kuhári András, Kuhi Bt.
E-mail: kuhia@t-online.hu
Nyomás:
MILLENNIUM CSOPORT
H-1113 Budapest, Bartók Béla út 152/H.
Tel.: 788-1063 | Fax: 788-1064
www.millenniumcsoport.hu

Külföldi képviseletek: 

Health and Beauty Germany GmbH

Ludwig-Erhard-Str. 2

76275 Ettlingen, Deutschland

Tel.: +49 -72-43/72-78-0

info@health-and-beauty.com

www.health-and-beauty.com

Health and Beauty Marketing Ges.m.b.H

Weissenwolffstraße 1

4020 Linz, Österreich

Tel.:  +43-732-777762

Fax:  +43-732-777764

info@health-and-beauty.com

www.beauty-austria.at

Health and Beauty Marketing

France SARL, 50, rue de

Miromesnil, 75008 Paris, Frankreich,

Tel. +33 1 84 79 27 80, info@healthand-

beauty.fr, www.beauty-forum.fr

Health and Beauty Media Sp.z.o.o.

Królowej Marysieńki 9/10 Street,

02-954 Warschau, Polen

Tel.: +48-22-85879-55

Fax: +48-22-85879-53

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

www.health-and-beauty.com.pl

Health and Beauty Marketing Swiss GmbH

Zinggentorstraße 1a

6004 Luzern, Schweiz

Tel.: +41-41-4170770

Fax: +41-41-4170771

bernd.schuster@health-and-beauty.com

www.health-and-beauty.ch

Health and Beauty Italien

ZeroVenti, Via Valprato, 68,

10155 Turin, Italien, Tel. +39

348224717, loris.sparti@zeroventi.com

Beauty Greece Tsirimokou O.E.

Ergaton Typou 2 & Vouliagmenis Av. 415

163 46 Ilioupoli, Athen, Griechenland

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

info@beautygreece.gr, www.beautygreece.gr

Slowenien: Apertus d.o.o. ,

Kamniska ulica 12, 2000 Maribor,

Slowenien, Tel. +38 65 1335319,

d.kukovec@apertus.si

A Kiadó írásbeli engedélye nélkül

a lapot utánnyomni, sokszorosítani

még részleteiben is tilos!

A lapban megjelenő cikkek tartalma 

nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség 

véleményét. A magazinban megjelenő 

hirdetések tartalmáért felelősséget

nem  vállalunk. Kéziratokat és fotókat

nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

A szerkesztőség fenntartja a hirdetésen 

kívüli anyagok megszerkesztésének jogát.

Öregedésgátló növényi botoxRáncfeltöltő kezelések 
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