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VEZÉRCIKK

Nehéz eligazodni a számtalan szépségipari rendezvény között. Nem könnyű kivá-
lasztani azt, amelyik valóban hasznos, amelyikre érdemes rászánni az időt. Ráadá-
sul a Beauty ebben a szakmában gyakori kifejezés, könnyű tehát összekeverni a ha-
sonló elnevezésű rendezvényeket. 

A Beauty Forum idén 27. alkalommal szólítja meg a kozmetikusokat, szépségtaná-
csadókat, sminkeseket, pillás és PMU-szakembereket, kéz- és lábápolókat, massző-
röket. A tavalyi sikeres kiállítás rekordszámú látogatója bebizonyította: az őszi Be-
auty-nak van jövője! Hiszen a szakmának szüksége van egy olyan fórumra, ahol
évente találkozhat, és megismerheti az újdonságokat a magazin mellett szemé-
lyesen is, a Lurdy Házban!
Figyelem: 
–   Szépségipari szakemberként az idei őszi Beauty-t idén is ingyenesen

látogathatod.
–   Pénteken (október 26-án) déltől este 8-ig, szombaton (október 27-én)
    10.00–17.00 óra között gazdag programkínálatból válogathatsz.
–   A résztvevő cégek egyedi kiállítási ajánlatokkal várnak.

Kollégáim nevében biztosíthatlak: mi az idén is mindent megteszünk azért, hogy
minden téren megérje neked ellátogatni az őszi Beauty szakkiállításra. Gyere, szólj a
kolléganőidnek is, és töltsétek nálunk ezt a hétvégét!  

A szeptemberi lapszám bővelkedik izgalmas témákban, a bőrtípusokat kísérő
rendellenességektől kezdve, a növényi botoxon át, egészen a sminktetováló festékek
górcső alá vételéig. A Make-up Magyar Kupa sminkversenyhez kedvcsinálóul pedig
tekintsd meg Csirik Erzsi és Sipos Zita alkotását a 72–74. oldalon!

Forgasd haszonnal magazinunkat, és figyelj oda, hova mész! Az Őszi Beauty idén is
a Lurdy Házban lesz! 

Vigyázz, hova mész!
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!

Balla Ágnes
ügyvezető igazgató
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PÁLYAKEZDŐ SMINKTETOVÁLÓ CSOMAG
Kalcsu Cosmetics Sminktetováló Akadémia ● Nagy érdeklődés övezi a Kalcsu
Cosmetics egyedülálló csomagját, ami júliusban került bevezetésre. „A csomag célja,
hogy kis anyagi befektetéssel, de már pályakezdőként is mesterien tudjatok dolgozni
olyan professzionális géppel és festékekkel, amelyek reálisan elérhetőek,
megfizethetők számotokra” – mondta el Kalcsu Hajni a csomag bevezetése kapcsán.
A Pályakezdő Sminktetováló Csomag azoknak a kezdő kozmetikusoknak nyújt
segítséget karrierjük elindításában, akik érdeklődnek a sminktetoválás szakterület
iránt, ezért a csomagot 30%-os pályakezdő kedvezménnyel vehetik igénybe az arra
jogosult érdeklődők.                                                                                       www.kalcsu.hu

Megújul a BABOR fő termékcsaládja
Babor • A Skinovage termékcsalád megújulását bemutató nyári képzésekre az
ország számos pontjáról érkeztek a Babor-kozmetikusok. Első kézből, a BABOR
aacheni központjában vizsgázott vezető Babor-kozmetikustól, Rodan Évától tanultak
az oktatáson résztvevők. Éva többek közt bemutatta a termékcsalád új struktúráját
és a termékek új, letisztult és továbbra is nagyon elegáns csomagolását. A résztvevők a fő termékcsalád megújulása mellett
az Essential Care tinédzsereknek ajánlott termékcsalád újdonságairól is hallottak értékes információkat. www.kalcsu.hu

Új, luxus parfüméria a Nagymező utcában
Cherry Garden • Jó hír a parfümök elkötelezett híveinek és az illatvadászoknak, hogy Budapesten,
a Nagymező utca 47. sz. alatt egy új, luxus parfüméria nyitotta meg a kapuit, a Cherry Garden, ahol
a folyamatosan bővülő kínálat mellett az alábbi brandek várják a kíváncsi „orrokat”: Omnia Profumi,
Franck Boclet, M. Micallef, House of Sillage, Etat Libre d'Orange, Accendis, Sandalia, Hayari Paris,
Pineider, Acqua di Portofino, Hugh Parsons, Profumi di Pantelleria.
www.cherrygarden.hu; www.facebook.com/cherrygardenparfum

Együttműködésben a Cosmoprof
és Health and Beauty 

Közös úton halad tovább a Health and Beauty csoport és a Cosmoprof, miután a Cosmoprof-rendezvényeket jegyző BolognaFiere
Cosmoprof többségi tulajdont szerzett lapunk német anyacégében. Az októberi akvizíció után a vállalat a két óriáscég közötti
szinergiákat kihasználva minden korábbinál jobban képes lesz majd kiszolgálni a szépségszakma szereplőit, éves bevétele pedig
eléri majd a 90 millió eurót. A Health & Beauty portfóliójába 25 szépségipari szaklap és számos, a régióban rendszeresen
megrendezett professzionális rendezvény tartozik. A 14 országban jelenlévő vállalat ügyfélköre mintegy 1600 vállalkozásra és
130 000 szépségipari szakemberre tehető. A Cosmoprof-hálózathoz csatlakozva a Health and Beauty a jövőben még jobb és
hatékonyabb fórummá válik, hogy globális üzleti lehetőségeket teremtsen a régió  mintegy 7000 szakmai vállalkozásának és
370 000 szakemberének. A Cosmoprof-kiállításoknak köszönhetően a BolognaFiere csoport a a világ számos pontján a szakma
kulcsszereplőjének számít. Rendezvényeik Nyugat-Európától (Bologna) az amerikai kontinensen (Las Vegas, Bogotá) és a Távol-
Keleten (Hong Kong) keresztül  Közép-Ázsiáig (Thaiföld, Vietnam, Malajzia, India, Irán) mindenhol garanciát jelentenek
a minőségre és a kompromisszumoktól mentes profizmusra.
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COMMUNITY NEWS

Tanulj sminktetoválni a legmagasabb színvonalon a MAGYAR ZSUZSA PMU ART-ban, magabiztos
gyakorlati tudással! Kreatív, kiscsoportos, intenzív kezdő és  haladó képzések műbőrös és élő modelles
gyakorlattal, 3 hónapos segítségnyújtással és vizsgával.

HALADÓ KÉPZÉSEK: 
• Komponálj LifeLike szemöldököt manuáltechnikával! 
• Újdonság: Készíts tökéletes, telt hatású ajkat porcelánfénnyel, „rainboweyes”-t vagy  „manualshading”-et! 
• Eltávolítás-elmélet.

Jelentkezz: magyarzsuzsa.madonna@gmail.com 
Info: http://madonna.hu  
NÉVJEGYEM: Cím, Telefonszám, Facebook, Nyitva tartásunk stb: http://madonna.hu/magyar-zsuzsa/

A SMINKTETOVÁLÁS MŰVÉSZET  – Vendéged egyedi szépsége a Te Védjegyed!



E/A2 stand

E/A2 stand
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Információs bőrápolás
A TARTÓS BŐRFIATALÍTÁSÉRT
BIOENERGIA A BŐRFIATALÍTÁS SZOLGÁLATÁBAN – A HV bioenergián alapuló bőrregeneráló

rendszere nemcsak a repair mechanizmusainkat finoman stimuláló természetes módszer, hanem
rendkívül eredményorientált és kellemes eljárás is egyben. A kozmetikusok által kezelhető

valamennyi bőrproblémára tartós megoldást nyújthat, bőrtípustól függetlenül. 

nemzetközi szabadalom-
mal védett technológia
megálmodója Harangvöl-
gyi Anna: a HV MAGIQSKIN

gép hazai ötlet, hazai gyártású inno-
váció. 

A technológia
Ennek az igazán 21. századi techno-
lógiának a lényege az, hogy a bőr-
ben lévő víz rendezett állapotát el-
érjük, így a sejtek energetikai viszo-
nyait harmonizálva erősítsük a bőr
önregenerációs folyamatait. A HV
MAGIQSKIN bioenergetikai arc- és
testkezelő eszköz az ősi gyógyá-
szatban is használt bioenergiás
gyógyítás tapasztalatait használja
fel, és ötvözi a korszerű technoló-
giával. Külső áramforrás nélkül mű-
ködik, ráadásul gyakorlatilag lehe-
tetlen elrontani, kárt tenni benne.
Így a kozmetikusnak nem kell szer-
vizeléssel vagy amortizációval fog-
lalkoznia. 

21. századi
INFORMÁCIÓS bőrápolás 
A tökéletes információáramláshoz
megfelelő rendezettségre van szük-
ség. A bőrben is akkor tud működni
az egészséges egyensúly, ha a szö-
vetekben lévő zselés állapotú víz
rendezettséget mutat. Voltaképpen
az egész szervezetünk felfogható
egy félfolyékony kristályként, a kris-

tályokra pedig a rendezettség a jel-
lemző. A bőr folyamataihoz is ha-
sonlóan tudjuk biztosítani a megfe-
lelő energiaellátást: minél jobban
megmarad a rendezettség, annál
biztosabb, hogy megmarad az ener-
gia is. 
Sokéves tapasztalatunk, hogy a ke-
zelés során a bőrben lévő különféle
biológiai folyamatok harmonizálód-
nak, ezáltal a bőrproblémák enyhül-
nek, az öregedési folyamatok lelas-
sulnak. 

Hosszan tartó,
azonnali hatás 
A koncepció alapja a HV MAGIQSKIN
és a Harangvölgyi termékpaletta szi-
nergikus kapcsolata. Valamennyi
Harangvölgyi-termék a bőr számára

könnyen felismerhető és beépíthető
hatóanyagokat tartalmaz, a készít-
mények 25 évnyi kozmetikai kezelés
tapasztalatai alapján vannak össze-
állítva. 
► Főbb szempontok: 
•   bőrazonosság; 
•   azonnali és hosszú távú, mindig

látható eredmény; 
•   minden bőrtípusra alkalmazható; 
•   biztonságos használat; 
•   antiallergén; 
•   kombinálhatóság. 
► Alaptermékek:
•   HV MAGIQSKIN gép; 
•   HV HydroCare Cleanser; 
•   HV HydroCare Serum;
•   HV HydroCare 24h; 
•   HV SunCare Day Cream. 
20-féle arc- és testkezelést tudunk
elvégezni. PR
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Kezeléseink népszerűsége többek
között annak köszönhető, hogy bőr-
típustól függetlenek, és az azonnali,
látványos hatás már 10 perces keze-
lés után is szembetűnő.

► Elérhető eredmények:
•   feszesítés–lifting hatás; 
•   mélyhidratáció; 
•   gyulladáscsökkentés; 
•   ránctalanítás; 

•   keringésjavítás; 
•   regenerálás; 
•   relaxálás. 

Új irány a kozmetikákban
Nyolc év alatt több ezren próbálták
ki a a HV MAGIQSKIN-kezeléseket,
melyek teljesen biztonságosak, kis-
mamáknak és majdnem mindenre
érzékeny, kipirosodásra hajlamos
bőrű vendégeknek is ajánlottak.
A kezeléseknél nincs bőrtípus sze-
rinti megkülönböztetés – ugyanis a
bőrproblémákat kiváltó okokat
szüntetjük meg, ami jellemzően a
hidratációhiány és az energiazavar.
A Harangvölgyi MAGIQSKIN és a Ha-
rangvölgyi-termékek ez utóbbiakat
szüntetik meg, és segítik a bőr önre-
generációját. 
Három magyarországi bázisszalo-
nunk franchise rendszerben műkö-
dik. A Harangvölgyi-készítményeket
számos országban használják, koz-
metikus partnereink száma évről év-
re folyamatosan nő. Külön oktatást
kínálunk a termékcsalád megfe-
lelő alkalmazásához, a MAGIQSKIN
használatához, valamint a kezelé-
sek és mozdulatok elsajátításához. 

Harangvölgyi – új koncepció
haladó kozmetikusoknak!
Keresd oktatásainkat honlapunkon:
www.harangvolgyi.com!

Harangvölgyi Institute Budapest
1066 Budapest, Ó utca 36.

+36-1-269-1279
e-mail: sales @harangvolgyi.hu

www.harangvolgyi.com

ELŐTTE UTÁNA
Eleonóra, 53 éves –  HV Pigmenthalványító kúra (6 alkalom)

ELŐTTE UTÁNA
Zsuzsa, 48 éves – HV MAGIQSKIN Pro + HV HydroCare Serum, heti 2x20 perc (6 alkalom)

ELŐTTE UTÁNA
Ágnes, 39 éves – HV MAGIQSKIN Home, hatóanyag nélkül, heti 2x20 perc (6 alkalom)

ELŐTTE UTÁNA
Jutka, 64 éves – HV MAGIQSKIN Pro + HV HydroCare Serum, heti 2x20 perc (6 alkalom)



AZ ELŐFIZETÉSÉVES DÍJA:7990 Ft

MOST FIZESS
ELŐ EGY ÉVRE

Kód By2018-9
Az ajánlat 2018. szeptember 16-tól október 15-ig érvényes**

* Az ajándékcsomagot az ADRIENNE FELLER COMETICS Zrt. postázza az akció lezárását követően.
Reklamáció esetén hívja a (+36 1) 244-83-45-ös telefonszámot!

** A jelzett időpontig beérkezett előfizetési díj esetén.

ADRIENNE FELLER ajándékcsomag 8 382 Ft értékben*
Az ajándékcsomag tartalma*: 

• Rose de Luxe Arclemosó tej – 100 ml
• Hungarian Spring Extra Hidratáló krém – 50 ml
• Hungarian Spring Pezsdítő Krémmaszk – 50 ml 
• Hungarian Spring Arcradír (termékminta) – 5 ml

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

A Rose de Luxe arclemosótej (argán-, kalendulaolaj, vadalma- és szappangyökér-kivonatnak köszönhetően)
kíméletesen tisztítja, a rózsa illóolaj pedig hatékonyan regenerálja a bőrt a legmélyebb rétegekig. A Hungarian
Spring Arcradír hatékonyan újítja meg a bőrfelszínt a balzsamos szuhar és a minerálok segítségével.  A Hungarian
Spring Extra Hidratáló krém (termálvíz ásványainak erejével és a magyar gyógynövények különleges
összetételének segítségével) intenzív hidratálást jelent a száraz, dehidratált bőr számára. A 30 gyógynövény
szinergikus keverékéből álló Hungarian Spring Pezsdítő Krémmaszk mélyen regenerálja, feszesíti a bőrt és
megújítja annak textúráját. 

a Beauty Forumra, és megajándékozunk
egy ADRIENNE FELLER ajándékcsomaggal! 



Mit jelent ez a bőrünk esetében?
A szaruképzés a bőr legfelső rétegé-
ben, a hámrétegben játszódik. A fo-
lyamat az egész hámréteget érinti, a
bazális réteg keratinocytáinak (mitó-
zissal történő) osztódásával indul a

folyamat és a halálra ítélt sejtek
programozott sejthalálát (apoptózi-
sát) mutatja be, mely a szaruréteg-
ben ér véget. A folyamat során a sej-
tek fizikai, kémiai és biológiai válto-
zásokon mennek keresztül. Az el-

halt szarusejtek adják a szaruréteg
sejtjeit több rétegben egymásra ra-
kódva, a sejtek anyagai pedig a bőr-
felszíni hidrofil lipid zsíros és vizes
fázisához is hozzájárulnak az átala-
kult anyagaikkal. 
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SZEPLŐK, FOKOZOTT SZŐRÖSÖDÉS ÉS FOKOZOTT VEREJTÉKEZÉS – Az előző cikkünkben
áttekintettük a rendellenességek közül a faggyútermelés, a hidratáció, az izomtónus

és a keringés rendellenességeit. Mostani cikkünkben a „maradék” következik. 

BŐRTÍPUSOK ÉS RENDELLENESSÉGEK 2. 
BŐRTÍPUSOK ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN 

SZARUKÉPZÉSI RENDELLENESSÉGEK
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A bazális réteg osztódó sejtjei
ugyanolyan eredetűek és a magzati
élet során is nagyjából akkor kelet-
keznek, amikor a festékképző sejtek,
a faggyúmirigy és a szőrtüsző sejtjei.
Ebből következik, hogy működésük
szoros összefüggésben van egymás-
sal és életútjuk is hasonló. Nagyjá-
ból egyszerre kezdenek el fáradni
és lassabban működni. 
Természetesen ezt ne kőbe vésett in-
formációként kezeljék, hisz az em-
beri szervezet csodálatos dolgokra
képes, és néha az orvostudományt is
meglepi működésével, megmagya-
rázhatatlan dolgokkal. 
Ha a bőrtípusok oldaláról tekintjük
át a folyamatot, akkor elmondhat-
juk, hogy a normál bőrtípus kivéte-
lével, egyik alap-bőrtípus szaru-
képzése sem megfelelő.
A gyakorlatban ebből a „nem megfe-
lelőségből” két dolgot észlelhetünk:
� hámlás (púderszerű, korpázó,
szélsőséges esetben lemezes),
� érdesség.
Mindkét jelenség nem megfelelő
szaruképzésre utal. 
Az oka az lehet, hogy túl sok szaru-
sejt képződik, és a szarusejtek levá-
lását lassúnak véljük (bár igazából
csak annyian vannak, hogy a levá-

lást segítő enzimek nem győzik levá-
lasztani őket). Ilyenkor fokozott sza-
ruképzésről beszélünk. A hámlás
ebben az esetben általában korpázó
és a bőr tapintása érdes/kissé érdes.
Szeborreás bőrökre jellemző vagy
olyan területeken, ahol nem feltétle-
nül van szeborrea (például nyak és
dekoltázs bőre), viszont mégis ér-
des/kissé érdes tapintású. Sokszor
sajnos a gyakorló kozmetikusok is
„ráfogják” ilyenkor a bőrre, hogy sze-
borreás, pedig komedók nem látha-
tóak. A nyak területén szinte alig ta-
lálható faggyúmirigy, ritkán észle-
lünk szeborreás bőrt. A dekoltázs te-
rületének csak a szegycsont feletti
részén találhatóak nagyobb mennyi-
ségben faggyúmirigyek, de ezen a te-
rületen is inkább csak fiatalkorban
lehet szeborreás bőr, és általában
társul az arcon is erőteljes szebor-
reával.
A másik ok lehet az, hogy normál
mennyiségű vagy akár kevesebb
szarusejt képződik (ilyenkor nagyon
vékony az egész hámréteg, „áttet-
sző” a bőr), és a leválást segítő enzi-
mek is „ellustulnak”, illetve a szaru-
sejteket „odatapasztó” ceramidok is
kevesebben vannak. Ezért annak el-
lenére, hogy ebben az esetben csök-

kent a szaruképzés, hámló szarusej-
tekkel találkozunk. A hámlás ilyen-
kor lehet púderszerű vagy – ritkán –
korpázó, a bőr tapintása kissé érdes,
esetleg érdes, durva. Mivel hiányoz-
nak a bőrfelszíni hidrofil lipidből a
„védő” anyagok is, sokszor kipiroso-
dásra hajlamos, vagy érzékeny vagy
irritált a bőr.

Mikor beszélünk
rendellenességről?
Definíció: ha a szaruképzés bioké-
miai folyamatában zavar áll be, vagy
a szarusejtek leválási sebessége le-
lassul.

Mit írjunk a kezelési tervbe?
A kezelési tervben három dolgot kell
megjelenítenünk ezzel a rendelle-
nességgel kapcsolatban: Nem meg-
felelő (csak a normál bőrnél megfe-
lelő, ilyennel pedig igen ritkán talál-
kozunk), és amennyiben nem meg-
felelő:
Fokozott – elsősorban szeborreás
bőrtípusoknál és klimax előtt.
Csökkent – elsősorban idősebb ven-
dégeknél, leginkább alipikus bőrtí-
pusoknál.
Hol? (Az arc/nyak/dekoltázs mely te-
rületén).

Kozmetikus által kezelhető
rendellenességek jellemzése 
Hiperkeratózis
Hiperkeratózisról akkor beszélünk, ha
a szaruképzés vegyi folyamata normális,
csupán a szarusejtek leválási sebessége
lassúbb, ezért a szaruréteg meg-
vastagszik.
Kialakulása legtöbbször külső okokra
vezethető vissza.

Megjelenési formái:
• Szeborrea állandó kísérőjeként

megjelenő hiperkeratózis.
• Érdes bőr (keratosis pilaris).

Kozmetikus által nem
kezelhető rendellenességek
� Hiperkeratózis:
• Bőrkeményedés (callus)
• Tyúkszem (clavus)

� Parakeratózis:
• Ichtyosis
• Psoriasis

� Diszkeratózis

A kezelés céljai,
anyagai
Cél: a szaruképzés normalizálása, a meg-
vastagodott szaruréteg vékonyítása.

Anyagai:
• hámoldó anyagok,
• normál hámműködéshez szükséges

anyagok: A-vitamin,
• puhító anyagok.
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Kozmetikus által kezelhető
rendellenességek jellemzése 
Természetes hiperpigmentációk: 
• Fiatalkori szeplő (Ephelides juvenilis)

Világos hajú és bőrű egyéneken
kialakuló, gombostűfejnyitől a len-
csényi átmérőig terjedő, főleg
a fénynek kitett helyeken (arc, hát,
mell, váll, kar) jelentkező, szim-
metrikusan elhelyezkedő, nyáron a
napozás hatására szaporodó, illetve
sötétedő, körülírt pigmentszaporulat,
melynek oka a bazális sejtek meg-
növekedett melaningranulumtartalma. 

• Terhességi májfolt
(Chloasma gravidarium)
A száj körül, az orcákon és a homlokon
alakul ki, ritkán jelenik meg a test
egyéb részein. Kialakulásában a ter-
hesség folyamán a progeszteron túl-
súlyba jutása, valamint egyes
fogamzásgátlók játszanak szerepet. 

Kozmetikus által nem
kezelhető rendellenességek
� Hiperpigmentációk:
• természetes: öregkori szeplő

(ephelides senile), méh és petefészek
zavaraiból származó májfoltok
(chloasma uterinum), máj- és
epezavarokból származó májfoltok
(chloasma hepaticum), külső
hatásokra létrejövő májfoltok,
melanózisok, belbetegségek során
kialakuló pigmentzavarok,

• mesterséges hiperpigmentáció:
tetoválás.

� Hipopigmentációk: 
• természetes: albinizmus, leukoderma,

vitiligo.

A kezelés céljai,
anyagai
Cél: a szeplők kialakulásának
megelőzése, illetve a meglévők
halványítása.

Anyagai:
• megelőzés: fényvédő anyagokkal,
• halványítás: hámoldó, oxidáló

anyagokkal.

Cél: a pigmentfoltok halványítása.

Anyagai:
• halványítás: hámoldó, oxidáló

anyagokkal.

Mit jelent ez a bőrünk esetében?
A festékképzés a hámréteg legalsó
rétegében, a bazális rétegben lezajló-
dó biokémiai folyamat. A bőrünk
színét több tényező adja, ám a fes-
tékképzés során képződő óriásmo-
lekula, a melanin a legmeghatáro-
zóbb a bőr színe szempontjából.
A folyamat során a melanocyta sej-
tek melanoszómába csomagolják a
kész festékanyagot, majd nem túl
elegáns módon a sejt közötti térbe
„köpik” (exocitózissal ürítik). A mo-
hó bazális sejtek ezeket a csoma-
gocskákat jól „bekapják” (fagocitál-
ják) és komótosan elkezdik kicsoma-
golni lizoszómáik segítségével. A „ki-
szabadult” melanin nem sokáig
nézelődhet, hisz az a feladata, hogy

a bazális sejtek DNS-ét védje a nap-
sugárzás káros UV-sugaraitól, ezért
„kiszabadulása” után azonnal mun-
kába áll, és a pszichésen terhelt me-
lanin „sapkának képzelve magát”,
ügyesen a sejtmag fölé rendeződik. 

Mikor beszélünk
rendellenességről?
Definíció: festékképzési rendelle-
nességről akkor beszélünk, ha a me-
laninképzés biokémiai folyamatá-
ban zavar áll be. 

Mit írjunk a kezelési tervbe?
A kezelési tervben három dolgot kell
megjelenítenünk ezzel a rendelle-
nességgel kapcsolatban:
Egyenletes/nem egyenletes.
Amennyiben nem egyenletes:
Fokozott (hiperpigmentált).
Csökkent (hipopigmentált).
Hol? (Az arc/nyak/dekoltázs mely te-
rületén).
Tévesen sokszor pigmentrendelle-
nességnek írják a kezelési tervbe.
A pigment fogalom azonban ennél
sokkal tágabb (pl. a hemoglobin pig-
ment okozhat piros foltot) és ne-
künk kozmetikai szempontból a me-
lanin festék zavara a fontos.

FESTÉKKÉPZÉSI RENDELLENESSÉGEK (MELANINKÉPZÉS ZAVARAI)
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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

Kozmetikus által kezelhető
rendellenességek jellemzése 
Lanugoszálak elváltozásaiból eredő
elváltozások 
• A lanugoszálak színe, hossza,

mennyisége vagy vastagsága eltér
a normálistól.

Kozmetikus által nem
kezelhető rendellenességek
• Hajrendellenességek.

A kezelés céljai,
anyagai
Cél: a szőrszálak halványítása vagy
eltávolítása.

Anyagai:
• halványítás: oxidálószerekkel,
• eltávolítás: gyantákkal,

cukorpasztával, lúgosan hidrolizáló
sókkal.

Mit jelent ez a bőrünk esetében?
A bőrt a tenyér és a talp kivételével
mindenhol vékony, finom szőrszá-
lak, lanugoszálak borítják. Problé-
mának csak akkor tekinthetjük meg-
létüket, ha valamilyen tulajdonsá-
gukban feltűnően eltérőek a lanu-
goszálak. Bőrtípus szempontjából
azért jelentős, mert a szőrtüszők-
höz legtöbbször faggyúmirigy kap-
csolódik, emiatt ha a lanugoszálak
sokan vannak, sokszor találkozha-
tunk erőteljesebb szeborreás bőrrel.
Ez társulhat azzal is, hogy a lanu-
goszálak sötétebbé válnak. Sokszor
öröklött tényezőként a lanugoszálak
feltűnően hosszúak lehetnek.

Mikor beszélünk
rendellenességről?
Tágabb értelemben: lanugoszálak el-
változásaiból eredő rendellenessé-
gek, hajrendellenességek.
Szűkebb értelemben: lanugoszálak
elváltozásaiból származó rendelle-
nességek.
Definíció: Akkor beszélünk szőrnö-
vési rendellenességről, hogyha azo-
kon a helyeken is található hosz-
szabb, erősebb, vastagabb, sötétebb
szőrszál, ahol normál esetben alig
van.

Mit írjunk a kezelési tervbe?
A kezelési tervben három dolgot kell
megjelenítenünk ezzel a rendelle-
nességgel kapcsolatban:
Megfelelő/nem megfelelő
Amennyiben nem megfelelő:
Fokozott – több lanugoszál látható.
Színében eltérő – sötétebbek a lanu-
goszálak.
Mennyiségében eltérő – több lanu-
goszál látható adott területen.
Vastagságában eltérő – a lanugoszá-
lak megvastagodottak, „sörteszerű-
ek” is lehetnek (ez jellemzően kli-
max után alakul ki, vagy akkor, ha
valamilyen betegség áll a háttérben,
pl.: PCOS stb.)
Hol? (az arc mely területén) Ameny-
nyiben eltérést tapasztalunk, célsze-
rű a karokat is megnézni.

SZŐRNÖVÉSI RENDELLENESSÉGEK
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Mit jelent ez a bőrünk esetében?
A bőrünkben kétféle verejtékmirigy
található.
�A kis verejtékmirigy születésünk-
től fogva működik, víztiszta váladé-
kot ürít a bőrfelszínre. 
� A nagy verejtékmirigy pubertás-
korban kezdi meg működését – fe-
hérjetartalma miatt bomlása után
kellemetlen anyagok keletkeznek,
ezzel megkeserítve szerencsétlen
pubertáskorúak életét – és tejsze-
rűen zavaros váladékot ürít –
legtöbbször – a szőrtüszőbe.

Mikor beszélünk
rendellenességről?
Definíció: Verejtékrendellenességről
akkor beszélünk, ha a verejtékmi-
rigyek által kiválasztott verejték
mennyisége, színe vagy szaga a nor-
málistól eltér.

Mit írjunk a kezelési tervbe?
A verejtékrendellenességeket nem
szoktuk külön megjeleníteni a ke-
zelési tervben. Abban az esetben, ha
az arc fokozott verejtékezése meg-
határozó a bőrállapot és az objektív
tünetek megállapítása szempontjá-
ból, úgy érdemes ezt megemlíteni a
szubjektív tüneteknél. Sokszor

találkozunk fokozott verejtékezés
miatt rosszul diagnosztizált bőrtí-
pussal, mert sokszor fényesnek,
csúszósnak érzik a bőrfelszínt és
ezt olajos szeborreának diagnoszti-
zálják. Ha enyhe korpás szeborrea is
van (felszíni vízhiánnyal) a fokozott
verejtékezés mellett sokszor megté-
vesztő lehet az, hogy a komedók vi-
szonylag könnyen ürülnek, és a bőr
csúszós és fénylik. A komedók köny-
nyebb ürülését okozhatja a bőrfelszí-
nen fokozott mennyiségben jelen-
lévő verejték, ahogy a fénylő és csú-
szós érzet is emiatt látható, érez-
hető.

VEREJTÉKRENDELLENESSÉGEK

Kozmetikus által kezelhető
rendellenességek jellemzése 
Local hiperhidrosis (tenyér, talp, hónalj,
arc) 
• Fokozott verejtékezésről akkor

beszélünk, ha normális környezeti
hőmérsékleten és testnyugalomban
a verejtékmirigyek több verejtéket
választanak ki, mint amit élettani
körülmények között észlelünk. 
Gyakori, rendszerint szeborreával jár.

Kozmetikus által nem
kezelhető rendellenességek
• local hiperhidrosis (mell alatti),
• általánosan jelentkező hiperhidrosis,
• anhidrosis,
• cromhidrosis,
• bromhidrosis.

A kezelés céljai,
anyagai
Cél: a verejték mennyiségének
csökkentése adsztringens szerekkel.

Anyagai:
• savak,
• savasan hidrolizáló sók,
• adsztringens gyógynövények.

BÁTHORY KATI
45 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező, aranykoszorús
kozmetikusmester, kitüntetett
gyakorlati oktató, a Piknik Kör
alapítója. Beauty Forum
Szakmai díjazott.

JUHÁSZ KLÁRI
kozmetikusmester,
biológia–kémia szakos tanár,
az ALVEOLA Beauty Akadémia
szakmai vezetője.

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

A múltkori és a mostani cikkünkkel
reméljük, hogy sikerült teljes képet
adni a bőrtípusokat kísérő rendelle-
nességekkel kapcsolatosan, és hasz-
nos időtöltés volt a cikkek elolvasá-
sa, valamint segítséget nyújt a min-
dennapi kozmetikai gyakorlat és a
tanulóképzés során!

Hogyan fogadjunk kozmetikustanulót?

Báthory Kati elárulja majd az Őszi Beauty kiállításon,

a Lurdy Házban, október 27., szombat, 15.00





ráncok kialakulásának
egyik legfőbb oka, hogy
az évek múlásával a sejt-
aktivitás és a sejtregene-

ráció csökken. Az anyagcsere lelas-
sul, a bőr veszít a nedvességtartal-
mából, a feszessége és a rugalmassá-
ga fokozatosan csökken – a bőr
ellenálló képessége gyengül. 
A ráncokat – kialakulásuk okát fi-
gyelembe véve – három csoportra
osztjuk:
•   Az arc szerkezetéből adódó rán-

cok – orr-ajak barázda.
•   A mimikai izmok által begyűrt

mimikai ráncok – szemkörnyéki,
homlokráncok.

•   Az elasztikus rostok szálszaka-
dása mentén kialakult ráncok –
száj körüli ráncok.

Esztétikai kezelésükre számos, cél-
zott kozmetikai és kozmetológiai
megoldás létezik. 

A botox alternatívája:
argirelin 
A botox-injekciót kizárólag orvos
adhatja be, közvetlenül a mimikai
izmokba juttatva a hatóanyagot.
Emellett az orvos-esztétikai eljárás
mellett szólnak érvek és ellenérvek,
de az tény, hogy a Botulinum toxin
semmiképp sem veszélytelen a páci-
ensre nézve. 
Kozmetikus szakemberként min-
denképpen egy lényegesen kíméle-
tesebb megoldásban gondolkodnék,
amelynek nincsenek káros mellék-
hatásai. A kozmetikai kezelések so-
rán elsősorban az argirelin ható-
anyagot tartalmazó készítmények
alkalmazását javaslom.
Az argirelin 6 aminosavból álló fe-
hérjelánc (acetil-hexapepetid, gluta-
minsavat, metionint, arginint tartal-
maz). 
� Hatásmechanizmusát tekintve
meggátolja az idegvégződéseken az
acetilkolin felszabadulását, ami az
izomsejt-összehúzódás kémiai szig-
nálja.
� Az argirelin megakadályozza az
ingerületátvitelt, az izmok elernyed-
nek, melynek azonnali hatására az

arc kisimul, a ráncok mélysége fi-
nomodik.  
�Az argirelin további pozitív hatása,
hogy a bőrben hajszálérszűkületet
előidéző noradrenalin-felszabadu-
lást mérsékli, így egyúttal javítja a
bőr hajszáleres keringését is. 
A rendszeres kezelés hosszú távú
hatása, hogy a mimikai izmok ösz-
szehúzódásának az intenzitása és
gyakorisága jelentős mértékben
csökken, ezáltal megelőzi az újabb
mimikai ráncok kialakulását. 
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„BOTOXSZERŰ” HATÁS – Az idő múlásával bőrünk veszít a tónusából, petyhüdtté
és lazává válik, a bőrfelszíni ráncok elmélyülnek, de szerencsére, ebbe már

nem kell belenyugodnunk. 
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CSONTOS ANNA
kozmetikus, makeup artist,
a Yellow Rose brand
managere, kozmetikusa.

KEZELÉSI JAVASLAT
Egyszeri kezelésként már akár
25 éves kortól, kúraszerűen 30 év
felett ajánlott:
• mimikai vagy a korral járó

ráncok kezelésére,
• egyenetlen pigmentáltságú

bőrre,
• ráncosodásra hajlamos bőr

ápolására,
• rugalmasságából vesztett

bőrre.

A KEZELÉS HATÁSA
• Visszaállítja a bőr egészséges

színét, javítja a bőr tónusát és
ragyogását,

• növeli a bőr rugalmasságát és
feszességét,

• csökkenti a mélyebb és a
mimikai ráncokat, lassítja a
kialakulásukat,

• hidratáló és erőteljes
antioxidáns hatású.
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Tisztítsa meg a szennyeződésektől az arc, a nyak és a dekoltázs bőrét
Lait Demaquillant – Arctisztító tejjel átitatott vattakorongokkal, majd
a maradékot távolítsa el nedves, meleg kozmetikai kendőkkel, és
tonizálja a kezelt bőrfelületet a bőrtípusnak megfelelően, Lotion
Tonique vagy Lotion Azulene arctisztító tonikkal. 

1
A peelingnél a szemkörnyéket elkerülve vigye fel a bőrre a Pro-P
Gelt, majd 3-4 perc hatóidő után körkörös mozdulatokkal
masszírozza, amíg a radír lepereg. Távolítsa el a peeling maradékát
nedves, meleg kozmetikai kendőkkel, és tonizálja a kezelt bőrfelületet
arctisztító tonikkal. 

2

A megtisztított bőrfelületre, különösen a ráncokba, finoman
masszírozza be a Skin Relaxant – Anti-ageing hatású szérumot.
A hatás növeléséhez javasolt az ultrahang használata is. Érett, extra
feszesítést igénylő bőr esetén a hatás fokozása érdekében
használhatja a Revitalizáló hatású liposzómás phyto-szérum
ampullát is.

3
Vigye fel a szérumra a Skin Relaxant anti-aging hatású
krémpakolást, és végezzen rövid, stimuláló, relaxáló masszázst.
Amennyiben a készítmény felszívódik, vigyen fel kis mennyiségű Skin
Relaxant anti-aging arckrémet, és folytassa a masszázst.

4

Vigye fel az Algin alga peel-off maszkot az arc, a nyak és a dekoltázs
területére. Húsz perc után a pakolás könnyen, egyben levehető
az arcról. Az esetleges maradékot arctisztító tonikkal átitatott
vattakorongokkal távolíthatja el. 

5
Vékonyan vigye fel az arc, a nyak és a dekoltázs bőrére a Skin Relaxant
anti-aging hatású arckrémet. Erősen dehidratált bőr esetén
az arckrém alá tegyen kis mennyiségű Anti-aging hatású szérumot. 

6

STEP BY STEP



botox egy mozaikszó, ki-
fejtve Botulinum toxin,
meglepő módon a kol-
bászra utal (botulus = kol-

bász). Ezt a méreganyagot ugyanis a
romló húsban elszaporodó egyes
anaerob baktériumok termelik,
ezért is jelent nagy veszélyt a rom-
lott húsok, konzervek elfogyasztása.
A Botulinum toxin ugyanis idegmé-
reg, kémiai szerkezete szerint óriás-
molekulájú polipeptid, mely botuliz-
must, és ez sok esetben légzésbénu-
lás következtében beálló halált okoz.
Ez a bénító hatás azonban óriási hí-
gításban alkalmazva „kordában
tartható”, és a kozmetológusok se-
gítségére lehet. Idegbénító hatása
folytán ugyanis a toxin az idegvégző-
désben blokkolja az ingerületátvi-
telt, ezáltal a mimikai izmok össze-
húzódását, tehát csökkenti mimi-
kai ráncaink mélységét. Mintegy
„mellékhatásként” a botoxkeze-
léssel a verejtékmirigyeket is blok-
kolni lehet, tehát verejtékrendelle-
nességek kezelésében is alkalmaz-
ható. Mivel a botox óriásmolekula, a
bőr pórusain át bejutni, felszívódni
nem képes, ezért eredeti formájában
csak óriási hígításban és helyi injek-
ciózással vihető be. Ez a lehetőség a
szakavatott bőrgyógyász kezében
és természetesen nem eltúlozva ha-
tékony és eredményes eszköz, bár
nem örökre szól, az injekciókat kb.
félévente ismételni kell. A botox-

injekciózás esetén kiemelt fontossá-
gú a szakértelem, a mimikai izmok
pontos ismerete és a kezelendő terü-
let precíz meghatározása, mivel el-
túlzott vagy hibás alkalmazás ese-
tén „lárvaarc” alakulhat ki.

A „mesterséges” botox
A tűszúrásos botoxkezelés nem
kellemes, és bár a hozzáértő felelős
szakember kezében nem veszélyes,
kellemetlen mellékhatásokkal is
számolnunk kell. Ráadásul többször
is el kell szenvedni, ha folyama-
tos eredményt akarunk. Így aztán
természetes az igény, hogy választ-

hassunk helyette hatékony, de bő-
rön át, kozmetikumban bejuttatha-
tó készítményt. A kozmetikai vegy-
ipar ezt az igényt szolgálta ki olyan
oligopeptidek kifejlesztésével, me-
lyek már nem idegmérgek, és mole-
kulaméretüknél fogva képesek be-
jutni a bőr pórusain át is.
� Ilyen molekulák többek között az
acetil-hexapeptidek, mint pl. az ace-
til-hexapeptid-8, melyet Argireli-
ne® néven számos korszerű készít-
ményben megtalálhatunk. Ezek a
molekulák az izmok és az idegvégző-
dések közötti szinapszisban felsza-
baduló acetilkolin mennyiségét
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IDEGBÉNÍTÓ FIATALSÁGELIXÍR: BOTOX – Az ember természetes vágya, hogy fiatalságát vagy
legalább annak látszatát a lehető legtovább megőrizze. Erre ma számos hatóanyag is

rendelkezésünkre áll. Az egyik ezek közül a botox, mely kifejezést azonban sokkal többször
használunk, mint értünk.

ÖREGEDÉSGÁTLÓ
NÖVÉNYI BOTOX
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csökkentik, ezáltal rontják az inge-
rületvezetést, így csökkentve a mi-
mikai ráncok mélységét. 
� Az Argireline® mellett hasonló he-
xapeptid az Inyline® molekula is, va-
lamint a Leuphasyl® pentapeptid,
melyek az Argireline® szinergistái le-
hetnek. Fontos kihangsúlyozni, hogy
ezek az oligopeptidek, így az Argire-
line®, az Inyline®, a Leuphasyl®

egyike sem botox, vagyis nem ideg-
méreg, de hatásmechanizmusuk és
a kezelés eredménye valamelyest
emlékeztet a botoxéra.
Tudnunk kell azt is, hogy jó eredmé-
nyek ezekkel az oligopeptidekkel
csak kúraszerűen, hosszabb távon
alkalmazva várhatóak, és természe-
tesen „csak” a mimikai ráncok el-
len. Javasolt ezért őket kombinálni
más, statikus ráncok ellen is haté-
kony korszerű hatóanyagokkal, pl.
hyaluronsavval.

A szelíd alternatíva
Egyre nagyobb jelentőségre tesznek
szert korunkban a natúrkozmetiku-
mok, ezen belül a növényi eredetű
hatóanyagok, így aki sem az invazív
módszereket, sem a szintetikus ha-
tóanyagokat nem kedveli, bátran vá-
laszthat ilyet akár a természet pati-
kájából. Az alábbiakban felsorolok
néhány öregedéskésleltető növényi
hatóanyagot, melyek némileg képe-
sek kiváltani a botoxhatású szinte-
tikus készítményeket.

� Acmella oleracea (iskolavirág,
ABC-fű, fogfájásnövény) – Kivonata
helyileg alkalmazva lazítja a feszült
arcizmokat.  Fő hatóanyaga, a spi-
lanthol természetes izomrelaxáns-
nak számít, fájdalomcsillapító, zsib-
basztó hatású. Ez a hatóanyag köny-
nyen behatol a bőrbe, és ugyanúgy
bénító hatású az arcizmokra, mint
az ínyre, mérsékli a bőr alatti izom-
összehúzódásokat.
� Hibiscus Esculentus (bámia, okra)
– Termése (magja) fehérjetartalmá-
nak részlegesen hidrolizált kivonata
(MyoxinolTM) ránctalanító, izomlazí-
tó és egyben antioxidáns. Számos
növényi botoxhatású kozmetikum
tartalmazza.
� Matricaria maritima (ebszékfű) –
Izomlazító hatású kivonata termé-
szetes botoxszerű hatása folytán ki-
simítja a ráncokat, stimulálja a kol-
lagén- és elasztinszintézist, egyben
antioxidáns is.
� Hexapeptide-11 – A Hexapeptide-
11 egy élesztőből izolálható fehérje-
komplex. A botox természetes alter-
natívájaként használható, mivel ké-
pes a már kialakult ráncokat mérsé-
kelni, a bőr rugalmasságát visz-
szaadni.  Fokozza a bőr vízmegkötő
képességét is.

Összefoglalás
A mimikai ráncok elleni küzdelem
fontos eszköze a botox, mely azon-
ban csak helyileg injekciózva

juttatható a bőrbe. Ennek a kezelés-
nek veszélyei és kellemetlenségei is
vannak, emiatt keres a kozmetikai
vegyészet egyre újabb és újabb, már
bőrbe felszívódó, nem invazív mód-
szerrel is bejuttatható, nem mérge-
ző vegyületeket. Ezek az oligopepti-
dek, legyenek akár szintetikus vagy
természetes eredetűek, valójában
nem azonosak a botoxszal, de mi-
vel a hatásmechanizmusukban,
eredményükben hasonlítanak hoz-
zá, ezért ezt a „jól csengő”, ismert
nevet felhasználják az ismertetőik-
ben. Az, hogy ezek igazából nem bo-
tox-, csak botoxhatású készítmé-
nyek, nemhogy levonna az értékük-
ből, sőt, hozzá is tesz. Így ugyanis
nem mérgezőek, jól felszívódnak,
hatásuk bár lassabb, de egyenletes,
és alkalmazásuk a napi bőrápolás ré-
sze lehet.

HALMOS JUDIT
vegyészmérnök, a 12. sz. Ipari és Kereskedelmi

Szakközépiskola és
Szakmunkásképző
anyagismeret- és
laboratóriumi ismeretek
tanára, majd a Szépmíves
Szakképző Iskola igazgatója
és tanára volt. Több szakmai
kiadvány szerzője

3/B2 stand



BEAUTY & CAREBEAUTY & CARE PIACTÉR

PR
OM

ÓC
IÓ

S 
M

EG
JE

LE
N

ÉS

Fókuszban 
a növényi botoxYELLOW ROSE SKIN RELAXANT

ANTI-AGEING SZÉRUM
Csökkenti a mimikai ráncokat és az öregedés
további jeleit. A botoxszerű hatású argirelin
és a pentapeptid komplex, a volumennövelő
fekete tea ferment, az antibakteriális amerikai
kreozot cserjekivonat, a nyugtató allantoin,
panthenol és uborkakivonat, a rugalmasságot
növelő Chondrus Crispus ír moszat, a kollagén
szintézisét stimuláló búza- és tejproteinek adják
a szérum anti-aging hatását. 
www.yellowrose.hu
Kiszerelés: 30 ml/100 ml 
Bruttó ár: 8990 Ft/19 990 Ft

HIGH CARE® SOON FUTURE FACIAL CARE
Lenyűgöző hatású, 24 órás, öregedést lassító, ránctalanító, anti-
aging termék. Értékes hatóanyagai között megtalálható az AHP-8
komplex (kozmetikai botox), a fagyöngykivonat, 5-féle vitamin
(A, B, C, D, E), növényi hormonok, bioaktív peptidek, sheavaj,

mandula- és jojobaolaj,
az UV-védelmet biztosító Paba. 
www.highcare.hu
Kiszerelés: 100 ml (kabin) /50 ml
(lakossági)
Bruttó nagyker. ár: 28 995 Ft/37 980 Ft
(lakossági)

SKEYNDOR CORRECTIVE 
A Corrective szalonkezelés az orvosesztétikai technikák gyengéd,
de hatásos alternatívája. A mimikai ráncokat kezeli
az ingerületátvitelt és izomösszehúzódást blokkoló, valamint
ránfeltöltő hatása révén. Fő hatóanyagai a botox természetes

alternatívái: Arginin és Jambu
kivonat (Acmella oleracea).
www.skeyndor.hu 
Egy kezelés javasolt fogyasztói ára:
20 000–30 000 Ft, az alkalmazott
hatóanyag-beviteli technikától
függően.

SYNCARE TRIABOTULOTOXIN KIT PROFI CARE 33%   
Egy szérum a mimikai ráncok hosszan tartó kisimítására.

A termék növényi botoxot – Argirelint
tartalmaz, amely hasonló  hatást gyakorol
a bőrre,  mint a botox,  azonban nagy
előnye, hogy  nem mérgező.  Csak
professzionális szalonkezelésre
alkalmazható! 
www.facebook.com/SynCareHungary/
Kiszerelés: 8 ml 
Bruttó ár: 20 400 Ft.

ALISSA BEAUTÉ BOOST LIFTING
EYE MASK 10X3 ML
Az Alissa Beauté Botox hatású Lifting Szem Maszk egyedülálló
biotechnológiai eljárással készült, teljesen naturális kozmetikai
termék. Már az első alkalommal nagyon látványos eredményt
érhetünk el vele. Lifting és nyirokürítő hatása van, amely

csökkenti a szem alatti karikákat,
duzzanatokat és a ráncok mélységét.
Feszesíti és hidratálja a bőrt, ami
új életre kel. 
www.alissa.hu
Kiszerelés:  10x7 ml
(professzionális)/10x3 ml (lakossági) 
Kozmetikus bruttó ár: 14 000 Ft

YAMUNA BŐRFESZESÍTŐ CSALÁD
A Hexapeptide-11 hatóanyag hatékonyan segít tompítani a már
megjelent ráncokon, a sheavaj és babassuolaj pedig a bőr
puhaságáról, hidratáltságáról gondoskodik. A könnyen felszívódó

szemkörnyékápoló
szérum még
koncentráltabb
formában juttatja el
értékes hatóanyagait
a bőr felszíne alá, és
segít a bőrnek
egyenletessé, puhává,
feszesebbé válni. 

www.yamuna.hu 
Kiszerelés: Nappali krém (50 ml), Éjszakai krém (50 ml),
Szemkörnyékápoló (15 ml)
Bruttó ár: 3610 Ft/3710 Ft/2880 Ft

ISABELLE LANCRAY BEAULIFT BOTOX HATÁSÚ
NAPPALI KRÉM

A Beaulift Soft Peptide
(Argireline®) a növényi
izomrelaxálója
a terméknek, mely
egy veszélytelen,
természetes növényi
kivonat.

Alkalmazásával a mimikai izom-összehúzódások ideiglenesen
megszüntethetők, ezáltal gátolja a ráncképződést. Közben
mikronizált, tengeri kollagénnel töltött gyöngyök hidratálják
a bőrt. Azonnali, ugyanakkor hosszan tartó ránctalanító,
feszesítő és hidratáló hatása van.
www.baalbekwebshop.hu
Lakossági kiszerelés: 50 ml
Bruttó lakossági ár: 32 790 Ft
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MIT TEHET A KOZMETIKUS? A bőr öregedése és ezzel a ráncok megjelenése egy genetikailag
kódolt folyamat, melyet több belső és külső tényező is jelentősen befolyásol. Szerencsére ma

már rengeteg eljárással lehet a ráncokat kialakulását megelőzni és a már meglévőket enyhíteni
a kozmetikai gyakorlatban. 

Ráncfeltöltő
KEZELÉSEK
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ráncok kialakulási folya-
matának az első, apró jelei
a mimikai vagy más né-
ven dinamikus ráncok ki-

alakulásával, megjelenésével kezdő-
dik.

A ráncok fajtái
és kialakulásuk
A mimikai ráncok az érzelmeink
megnyilvánulása nyomán jelennek
meg az arcon, amikor nevetünk,
rosszallóan nézünk, hunyorítunk
vagy csodálkozunk. Ilyenek például
a szem környéki szarkalábak, a hom-
lokon megjelenő vízszintes és függő-
leges ráncok. Fiatalkorban még alig,
idővel azonban elmélyülnek a dina-
mikus ráncok, és így már nyugalmi
állapotban is láthatóak.
� A kor előrehaladásával a bőr víz-
tartalma is fokozatosan csökken a
hámban és az irhában egyaránt.
A sejtek regenerálódási képessége
és a bazális sejtek osztódása lassul,
a hámréteg elvékonyodik, a bőr
tömörsége megváltozik, az extra-
celluláris mátrix gyengül.
A kötőszövetben az irha papillái elsi-
mulnak, a fibroblasztok aktivitása
mérséklődik, és ezzel egy időben, a
kollagén, az elasztin és a kocsonyás
alapállomány mennyiségében és mi-
nőségében is csökken. Megjelennek
a statikus ráncok.
� A végbemenő élettani változások
miatt 35 éves kor felett a bőr egyre
többet veszít a hidratációjából és a
rugalmasságából. A tónus és a tur-
gor csökken, az egyre vékonyodó bőr
fokozatosan megereszkedik, kontúr-
ját veszti. Ezt a folyamatot elősegíti
az is, hogy az arc területén megtalál-
ható zsírréteg átrendeződik, és a to-
ka, valamint az arc alsóbb részeire
kerül. Ezek a folyamatok fogják az
arc bőrének gravitáció okozta meg-
ereszkedését elősegíteni.
� Negyvenéves kor után, az irrever-
zibilis biológiai folyamatok túlsúly-
ba kerülnek. A kollagén rostok gliká-
ciója miatt – a sejten kívüli térben ta-
lálható cukormolekulák a kollagén

rostokhoz tapadnak – kialakulnak az
AGE (Advanced Glycation Endpro-
duct = Megnövekedett Glikációs Vég-
termék) molekulák.
A glikációs folyamat miatt kialakuló
rugalmatlan keresztkötések a felelő-
sek a merev, mély ráncok kialakulá-
sáért.

Exogén tényezők
A külső, környezeti tényezők is sú-
lyosbítják a ráncosodás mértékét.
Az exogén tényezők közül
� UV-fény okozta foto-aging, sza-
badgyökök, a stressz ami a legtöbb
látható elváltozást okozza a bőrün-
kön. 
� Az egészségtelen életmód, do-
hányzás, alkohol, stressz kiemelt
szerepet játszik, mert károsítja a kol-
lagén és elasztin rostokat, felgyorsít-
va az öregedési folyamatokat.

Biorevitalizáció
A legújabb non-invazív ránctalaní-
tó eljárások egyike a biorevitalizá-
ció. 
A biorevitalizáció szó jelentése „bio-
lógiai helyreállítás”. Ezt a kozmeti-
kai gyakorlatban hatóanyaggal a leg-
eredményesebben hyaluronsavval
vagy peptidekkel tudjuk elvégezni.
Az eljárás lényege, hogy a bőrbe
olyan természetes anyagokat jutta-
tunk be, melyek megtalálhatóak a
hámban és/vagy az irhában, hiá-
nyuk okozza a mimikai ráncok és a
statikus ráncok kialakulását.
� A hyaluronsavas (HA) kezelésso-
rozat célja, ami 4-8 alkalomból áll,
hogy a hámba és az irhába különbö-
ző láncfelépítésű és szerkezetű hya-
luronsavat és Na-hyaluronátot jutta-
tunk be. A hyaluronsav (hyaluronic
acid vagy hyaluronan) nagy, ismétlő-
dő egységekből álló cukormolekula
(glükozaminoglikán, GAG), ami a
bőrnek is az egyik természetes ele-
me. Nagy a vízmegkötő képessége,
ezért biztosítja a bőr hidratáltságát,
rugalmasságát és tónusát.
Segíti a sejtek és szövetek megújítá-
sát, mivel megfelelő helyre szállítják
a peptidek növekedését serkentő
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anyagokat és a szerkezetalkotó pro-
teineket, így az aktív proteinek fel-
szabadulnak.
A hyaluronsavas biorevitalizáció fo-
lyamata hozzájárul a bőr megújulá-
sához, ránctalanításához, és az aláb-
bi eredményeket lehet elérni:
•   hidratálja a bőrt, 
•   a ráncok mennyisége és mélysé-

ge csökken,
•   újrastrukturálja a bőr szerkeze-

tét,
•   a hámréteg vastagsága és a bőr

tömörsége javul,
•   a fibroblasztok aktivitása nő, sti-

mulálja a kollagén és elasztin
rostokat,

•   a kocsonyás alapállomány
    mennyisége és minősége javul.

� A peptidekkel végzett ránctalaní-
tó kezelések változatosan és sokfé-
leképpen hatnak. A kezeléssorozat
itt is legalább 4-8 alkalomból áll.
A kozmetikai peptidek összetétele
hasonlít a bőr felépítésében szere-
pet játszó peptidek felépítéséhez. 
A sejtkommunikáló peptidek, főleg
a kollagéntermelést fokozzák, így a
már meglevő statikus ráncokat vagy
gravitáció okozta bőrmegereszke-
dést javítják. Az ingerületet átvivő
folyamatot gátló peptidek pedig az
új ráncok kialakulását gátolják.
A hyaluronsavval és peptidekkel
végzett biorevitalizációs kozmeti-
kai kezelések, bár több kezelésből
épülnek fel, melyeket 7 naponta is-
mételni kell, de hatásuk hosszan

tartó, hiszen a hámban és az irhában
is optimalizáltuk az élettani folya-
matokat, és pótoltuk a hiányzó anya-
gokat.
A legfontosabb azonban a bőr he-
lyes diagnosztizálása és a vendég
alapos kikérdezése. Csak így tudjuk
kiválasztani a vendégünk számára a
legmegfelelőbb ránctalanító keze-
lést, és tudunk ajánlani otthonra
megfelelő kozmetikumot.
Adjunk tanácsot az egészséges
életvitellel kapcsolatban is, hiszen a
glikációs ráncok kialakulásáért a
rendszertelen testmozgás, a do-
hányzás, a stressz és a helytelen ét-
kezési szokások tehetők felelőssé.

A táblázat demonstrálja, hogy ma már
rengeteg eljárással lehet a ránckezelé-
seket elvégezni a kozmetikai gyakorlat-
ban. 
Az eljárások nagy része már régóta
használatos és ismert a kozmetikusok
számára. A gépi kezeléseket és a ma-
nuális kezeléseket a vendég bőrének
állapotától függően lehet kombinálni.
A kombinációk összeállítása, attól is
függ, milyen gyors vagy tartós ered-
ményt akarunk elérni.

KOZMETIKAI MANUÁLIS ELJÁRÁSOK
Mélyhámlasztás gyógynövényekkel.
Kémiai hámlasztás.
Biorevitalizálás hyaluronsavval,
peptidekkel.
Hidratáló arckezelések.
Regeneráló arckezelések.
Biológiailag aktív anyagok használata.
Botox-analóg kezelések.
Algák, mátrigélek, kollagén lapok… stb.

GÉPI ELJÁRÁSOK
Abráziós eljárások.
Ultrahang.
Iontoforézis.
Rádiófrekvenciás kezelés.
Demaroller, dermapen.
Biorevitalizálás lézeres eljárással.
IPL-fotorejuvenáció.
HIFU.
Tű nélküli mezoterápia.
Meso-sens.
Elos kezelések.
Take-tan… stb.

A RÁNCFELTÖLTŐ KEZELÉSEK TÍPUSAI

TÓTHNÉ HAJDU GABRIELLA
Kozmetikusmester,
vegyészmérnök tanár,
az Innoderm Kozmetikusképző-
és Továbbképző Központ
oktatási igazgatója..

A legújabb non-invazív ránctalanító eljárások
egyike a biorevitalizáció, azaz a „biológiai
helyreállítás”, amikor a bőrbe olyan
természetes anyagokat juttatunk be, amelyek
megtalálhatóak a hámban és/vagy az irhában.

Hallgasd meg Tóthné Hajdu Gabriella előadását  az Őszi

Beauty szakkiállításon, a Lurdy Házban: ,,Újgenerációs

hatóanyagok – Fókuszban a peptidek” címmel,

október 26., péntek, 18.30
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1 PILLEKÖNNYŰ PILLÁK      
Vivienne • A pillekönnyű Ultra Light & Soft Elite Szériás
műszempilla prémium minőségű, a forgalmazott
szempillák között az egyik legrugalmasabb és
legkönnyebb az ultravékony szálaknak köszönhetően.
Természetes, selymes fényét kiváló minőségű ösz-
szetevőinek köszönheti, nem allergizál. Tökéletes
választás a kezdő és a profi szakembereknek is.
A műszempillaszálak nagyon könnyen távolíthatóak el a
ragasztócsíkról, ez meggyorsítja az applikálás idő-
tartamát. Viselőjének súlytalanságot és könnyedséget
kölcsönöz. 
www.perfectlook.hu

2 SZŐRTELENÍT, RÁNCTALANÍT
ÉS AKNÉT IS KEZEL      

STELLA • A háromfunkciós fényterápiás IPL készülék
szőrtelenít, ránctalanít, aknét kezel. Az arcon, a nyakon,
a dekoltázson és a test egész felületén alkalmazható.
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 dolgoz-
nak, a képződő hőenergia a környező sejteket nem
roncsolja, beépített bőrtónus-szenzorral rendelkezik.
www.stellazrt.hu

3 HATÓANYAG-BEJUTTATÁS ÉS
KOLLAGÉNINDUKCIÓS TERÁPIA     

Amiea • A Meso Vytal mikrotűs mezoterápiás
készülékekkel hatóanyag-bejuttató és kollagéninduk-
ciós kezelést is végezhetünk. A speciális modulon 18
darab extra vékony tű található, mellyel a bőr legfelső
hámrétegén 0,5 mm mélységig mikrocsatornákat nyi-
tunk. Ez lehetővé teszi, hogy az értékes hatóanyagok a
felhámon áttörve közvetlenül az irhába jussanak.
Ugyanakkor a bőr hámrétegének tűvel való stimulálása
a kollagén szintézist is élénkíti. Újraépíti és megfiatalít-
ja a bőrt. 
www.baalbekstudio.hu
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emmi sem képes verse-
nyezni egy hosszú, fárasztó
napon a feltöltődés terén
azzal az érzéssel, amit az

arc alapos átmasszírozása kelt. Az
érintésterápia, azaz a masszázs,
azonban nem csupán pihentető él-
mény, amely képes feloldani és elsi-
mítani a feszültséget, hanem szám-
talan kedvező hatása is van az
egészségre. 
A masszázst az ókorban kezdték el
használni gyógymódként – ebben az
időszakban leginkább a testet
kényeztették, az Indiából származó
fejmasszázs viszonylag későn jelent
meg a nyugati terápiák között,
ezután azonban gyorsan népszerűvé
vált. 
A masszázsnak mindig is meg-
voltak a speciális mozdulatai.
Kezdetben csak a szív felé irányítot-
ták a simításokat. Ez napjainkban
az arcmasszázs mozdulatai között
már egyre kevésbé szerepel, hiszen
mindenki fiatalos, éles arckontúrt
szeretne, amit a felfelé futó moz-
dulatokkal tudunk elősegíteni.
A masszázs két fő ágát
� az energia átadásán alapuló és 
� az izmok felépítésével foglalkozó
rendszerek képviselik. 
A jelenkor kozmetikájában a kettő
ötvözését alkalmazzák széles kör-
ben.

A masszázs jelentése
és hatása 
A masszázs a test szöveteinek kézi
vagy gépi erővel történő megdolgo-
zását jelenti. Jótékonyan hat a

bőrünkre és az egész szerveze-
tünkre. 
A masszázsmozdulatok mechani-
kai ingerek, hatásukra hő kelet-
kezik, miközben a kéz az arcbőr
felületével érintkezik. A keletkezett
hő hat az idegrendszeren keresztül,
ezáltal a vérerek állapota is megvál-
tozik. 
A kielégítő vérkeringés alapvető
fontosságú a szövetek megfelelő
működéséhez. A vérerek jelentősen
kitágulnak, több oxigén jut el a
szövetekhez, felgyorsul a tápanyag
és a bomlástermékek áramlása, en-
nek hatására a szövetek fel is frissül-
nek. A felgyorsult anyagcsere az
arcbőrünkön nagyon hamar látha-
tóvá válik, bőrpír keletkezik és a bőr
hőmérséklete is emelkedik.
Emellett a masszázs hatással van a
nyirokkeringésre is, ami abban az
esetben akár veszélyes is lehet, ha

gyulladás van a szervezetünkben.
Ezért a masszázs nem ajánlott
gyulladásos betegségben szenvedő
embereknél. 
A masszázsnak sokféle egyéb,
bőrre való hatása is ismert: a
dermiszben és a szubkutiszban
keletkező vérbőség a bőrben jelen-
tős mértékű változást okoz. Fokoz-
za a hámképzést; segíti az elhalt
hámsej-tek leválását; felgyorsítja az
élettani folyamatokat a kötőszövet-
ben, sejtjeinek és rostjainak képző-
dését fokozza, csökkenti a komedó
képződését. Biztosítja a bőr hidra-
tációját, javítja a hatóanyagok fel-
szívódását, lassítja az öregedést.
Átmenetileg csökkenti a vérnyomást
és a pulzusszámot, így is hozzájárul-
va a test, a lélek megnyugvásához.
A masszázs remek módszer
az öregedési folyamatok csök-
kentésére, az immunrendszer
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AZ (ARC)MASSZÁZS JÓTÉKONY HATÁSAI – Az érintésterápia, azaz a masszázs, nem csupán
pihentető élmény, amely képes feloldani és elsimítani a feszültséget, hanem számtalan

kedvező hatása van az egészségre.

ENERGETIZÁLÓ
arcmasszázs
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erősítésére is. A kezelések akkor vál-
hatnak eredményessé, ha tisztában
vagyunk a szervezet felépítésével és
az energiaáramlás szabályaival.
A masszázs által létrejött vérbőség
az arcbőr mirigyeinek a működését
jelentősen befolyásolja. A simí-
tó mozdulatok hatására endorfin
szabadul fel, amely a szervezet
természetes fájdalomcsillapítója,
elősegítve az ellazulást. A mélyben
fekvő izmok merevségét is képes
feloldani az erőteljesebb masszázs,
így csökkentve a már kialakult rán-
cok mélységét.

Az arcmasszázs fajtái 
Az arcmasszázsnak rengeteg fajtá-
ja létezik. A legtöbb professzionális
kozmetikai márkának saját pro-
tokollja van, de céljuk egységes: a
hatóanyagok bejuttatása, az arcbőr
rugalmasságának megőrzése, a
ráncok kisimítása, a vérkeringés
felfrissítése, az izmok lazítása, az
elme és a lélek megújítása. Minden
egyes tanfolyam elvégzése után újat
tudunk nyújtani vendégeinknek,
amiért ők nagyon hálásak, hiszen
nemcsak mi, kozmetikusok szeret-
jük megismerni az új dolgokat.
A legtöbbet használt masszázs-
kombinációk a következő tech-
nikákból állnak össze: 

·    Simító, lazító, nyugtató, iskola-
masszázsos alapfogások.

·    Shiatsu, azaz ujjnyomás, amely
elsősorban a több mint 5000 éves
múlttal rendelkező akupresszúra
elemeit ötvözi a nyugati
manuális, terápiás kezelésekkel.

·    Nyirokmasszázs, más néven
nyirokdrenázs: a masszázs egy
gyengéd formája, amelynek során
lágy, húzó vagy körkörös mozdu-
latokkal stimuláljuk a nyirok-
rendszert.

·    Svédmasszázs: az izmok, inak
alapos, mély átdolgozásán alap-
szik.

·    Ajurvédikus masszázs: ősi, in-
diai hagyományos gyógyító szel-
lemben végzett technikákból áll.

·    Japán masszázs: az akupunktúra
és akupresszúra tanításaira épül.

Az arcmasszázshoz feltétlenül
használjunk krémet, esszenciát
vagy olajat, olyan kozmetikumokat
válasszunk, amelyek értékes
összetevőket tartalmaznak, és a bőrt
a szükségleteinek megfelelően
ápolják, hidratálják vagy éppen revi-
talizálják.  
A krémek és az összetett
masszázstechnikák együttesen ad-
ják meg az esélyt, hogy minden-
kinek csodálatosan szép bőre

legyen. A hosszú távú javulást és a
látható eredményeket egy hármas
kombináció adja:
·    A magas minőségű hatóanyagok

a felhasznált termékekben, ame-
lyek biztosítják az optimális ered-
ményt. 

·    A rendszeres kozmetikai keze-
lések 2, 3 vagy 4 hetente. Egy jó
kozmetikus keze és tudása szinte
varázslatra képes.

·    Az egyénre szabott tökéletes ter-
mékkombináció az otthoni ápo-
láshoz. Meg kell tanítanunk a
bőrápolás rendszerét a vendé-
geinknek!

KÓCZIÁN RITA
A Maria Galland magyarországi
trénere. A szegedi oktató
23 éve a Maria Galland világában
él. Számos továbbképzésen vett
részt Párizsban, a márka
központjában. 
Szakmai kvalitásait a Maria
Gallad Európai Trénere
oklevéllel ismerték el.

Egy jó arckezelésnek valamilyen
formában mindig magában kell
foglalnia az arcmasszázst.
A masszázs nemcsak fizikailag,
hanem érzelmileg is hat. Nagy
odafigyelést és sok gyakorlást
igényel a pontos tudás
elsajátítása. 



add kezdjem a cikket egy
1908-as kiadású könyvből
vett idézettel!
„Az arcmasszázs szépítő ha-

tása fizikai és élettani alapon nyug-
szik. A fizikai hatása abban áll, hogy a
masszázs alatt erőművileg kisimítjuk,
szinte kivasaljuk a bőrt; az elernyedt
izmokat pedig tornásztatjuk, követke-
zésképpen tehát edzeni, erősíteni tud-
juk; az erős izmok kifeszítik a bőrt és
visszaadják neki a fiatalos ruganyossá-
got. Az élettani (physiológiai) hatás
pedig az arc kipirulásában s az arckife-
jezés élénkülésében nyilvánul. A piros-
ság vérbőséget, élénkebb anyagcserét,
vígabb táplálkozást, erélyes életműkö-
dést jelent; ennek folytán szaporodik a
bőr zsírpárnája, tehát hízik az arc; telt,
sima, üde lesz, a ráncok eltűnnek. Az
arckifejezésnek és a szemeknek az
élénksége az idegekre gyakorolt ked-
vező hatásnak köszönhető.”

A kozmetikai masszázs
A kozmetikai masszázs fenti céljai
nem változtak az idők során. 
A masszázs kozmetikai szempont-
ból fontos hatásai:
• Elősegíti az elhalt hámsejtek levá-
lását, „átjárhatóbbá” válik a bőr a ha-
tóanyagok számára.
• A mechanikai ingerek (súrlódás)
hatására emelkedik a bőr hőmérsék-
lete, ez pedig javítja a hatóanyagok
felszívódását. Ez hozzájárul ahhoz
is, hogy a keratin hidratáltabb le-
gyen.
• Javul a hám ellenálló képessége,
hisz fokozódnak élettani folyamatai.
• A fokozott anyagcsere-folyamatok
javítják a bőr vérkeringését, emiatt
a bőr üdébb lesz.
• Felgyorsulnak a kötőszövet élettani
folyamatai, fokozódik a sejtek, a ros-
tok képződése, lassítja az öregedést.

• Egyenletessé teszi a mirigyek mű-
ködését, így az általuk termelt vála-
dék gyorsabban távozik.
• Csökken a komedóképződés, hisz
egyenletesebbé válik a faggyúmiri-
gyek váladékürítése.
• A rendszeres masszázs megváltoz-
tathatja a zsírszövet eloszlását,
illetve csökkentheti annak mennyi-
ségét.
• Javul az izmok oxigén és táp-
anyagellátása.

• Csökkenti az idegrendszer fe-
szültségét, a stresszt.

Elvarázsló kézi masszázs
Kozmetikusként a masszázs műve-
lete az, amivel „megfogjuk” a ven-
déget. Egy jól felépített és jóleső
masszázzsal biztosak lehetünk ab-
ban, hogy a vendég ragaszkodni fog
hozzánk, és visszatér annak érdeké-
ben, hogy igénybe vegye a szolgálta-
tásainkat. Egy jó kézi masszázs
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BŐRSZÉPÍTŐ, LÉLEKFRISSÍTŐ ARCMASSZÁZS – A manuális masszázs a legkeresettebb
szolgáltatások egyike. Mikor, milyen kozmetikummal masszírozzunk? Erre keressük a választ.

MASSZÁZSKOZMETIKUMOK

H

Fo
tó

: P
oz

ny
ak

ov
/S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om



2018/9   www.beauty-forum.hu 31

nem helyettesíthető semmilyen gé-
pi művelettel. Miért?
A kézi masszázs során alkalmazott
masszázsfogások mechanikai inger-
ként hatnak a bőrre. Kezünk a bőr fe-
lületével érintkezik, hő keletkezik.
A hő az idegrendszeren keresztül
hat, megváltoztatja a bőr vérereinek
állapotát. A vérerek kitágulnak, az
üres hajszálerek is megtelnek vérrel,
gyorsabbá válik a tápanyag és a bom-
lástermékek áramlása a szövetek-
ben, gyorsul az anyagcsere, ami a
szövetek felfrissüléséhez vezet.
A masszázs fokozza a nyirok áram-
lását, ami egyes gyulladásos folya-
matoknál a szervezetre veszélyes is
lehet.

Dr. Jutassy szerint: „A masz-
százsban a legjobb a kézimunka.
A puha, mozgékony, finoman érző
ujjakat nehéz pótolni. Kezünkkel
hozzáférünk az arc minden zugá-
hoz, minden kis izmához; gyengé-
den simogathatunk és erősen
gyúrhatunk, ahogy az arc éppen
megkívánja; az izmok, az erek és
az idegek irányát pontosan követ-
hetjük.”

Masszázstermékek
A masszázs önmagában nem elég.
Ahhoz, hogy a masszázs élménye tö-
kéletes legyen a vendégünknek, jól
kell megválasztani a masszírozás-
hoz alkalmazott kozmetikumot. 
Tekintsük át, milyen kozmetikumo-
kat alkalmazhatunk masszázshoz! 
A masszázstermékek a gyógy-,
sport-, általános masszőrök és
kozmetikus szakemberek munká-
jának hatékony segítésére kifej-
lesztett termékek, melyek önma-
gukban és speciális kezelésekhez
egyaránt eredményesen használha-
tók.
A masszázstermékeket csoporto-
síthatjuk típus szerint és hatóanya-
gaik alapján. 
Típus szerint a következő terméke-
ket különböztethetjük meg:

1. masszázsolajok,
2. masszázskrémek,
3. masszázstejek,
4. masszázsgélek.

A masszázsolajok alapja általá-
ban lassan felszívódó növényi olaj,
hisz ezek teszik lehetővé, hogy hosz-
szú ideig lehessen vele masszírozni.
Tartalmazhatnak emellett bőrtípus-
nak megfelelő olajokat is. Alipikus
bőrtípusra jól felszívódó, tápláló nö-
vényi olajokat (mandula-, argánolaj,
csíraolajok stb.), dehidratált és sze-
borreás bőrre inkább olyan olajokat
alkalmazunk, melyek nem „zsírosít-
ják” el a bőrfelszínt, nem támogatják
a faggyúmirigyek működését (jojo-
ba-, avokádó-, tökmagolaj stb.). 
Nagyon sokfajta olajat alkalmaz-
nak a masszázsolajokban.
�A jojobaolaj növeli a bőr természe-
tes rugalmasságát és puhává teszi.
A jojobaolaj kémiai értelemben nem
zsíros olaj, hanem folyékony viasz,
és az az előnye, hogy nehezen avaso-
dik meg. Kíméletes hidegen sajtolás-
sal nyerik, ez garantálja a természe-
tes hatóanyagok sértetlenségét. Ál-
talában rendkívül jól tolerálja min-
den bőrállapot, enyhén sebgyógyító
hatású, könnyen beszívódik és visz-
szazsírozó hatása is van. Számos jó-
tékony hatása miatt közkedvelt koz-
metikai alapanyag, de aromamasz-
százs bázisolajaként is kiváló.
� A kenderolaj rendkívül magas telí-
tetlen zsírsavtartalmának köszönhe-
tően kiválóan alkalmas irritációra
hajlamos és érzékeny bőr ápolására.
Enyhén dióillatra emlékeztető, szí-
vesen keverik más ápolóolajokkal,
például édesmandula-, kukoricacsí-
ra-, homoktövisolajjal stb. 
� Az argánolajat a Marokkóban ős-
honos argánfa terméséből állítják
elő. Rendkívül gazdag telítetlen zsír-
savakban és antioxidánsokban, en-
nek köszönhetően ideálisan ápolja a
bőrt, emellett óvja a káros környeze-
ti hatásoktól.
� Az avokádóolaj egy tápláló olaj,
száraz, érzékeny bőr ápolásához. Ki-

váló kéz- és lábápolásra is, emellett
alkalmas bázisolajnak is.
�A mandulaolajat édesmandulából,
hidegen sajtolással állítják elő, ami
garantálja a magas hatóanyag-tartal-
mat. A mandulaolaj értékes bázisolaj
a szépségápolásban, és kiválóan al-
kalmas aromamasszázshoz is.
� Az orbáncfű értékes kivonatának
fő hatóanyaga a hypericin, amely ki-
válóan késlelteti az öregedést, és
nyugtató hatású.
� A feketeköményolaj különleges
tulajdonságait már az ókori Egyip-
tomban is nagyra értékelték. Nagyon
bőrbarát arc- és testápoló olaj.
� A gránátalma magolaja antioxi-
dáns tulajdonságaival segíti a bőr re-
generációját. A bőr rugalmasságát
növelő jojobaolajjal tartósan ápolja
a bőrt, és védi a korai bőröregedéstől.
� A ligetszépe magokból természe-
tes módon nyert olaj gazdag értékes
gamma-linolénsavakban, és kiváló-
an alkalmas bőrápolásra. A ligetszé-
peolajat fiatalok és idősebbek egya-
ránt szívesen használják a problé-
más bőr gyengéd és nyugtató ápolá-
sára.
� Az örökzöld makadámia-diófa az
ausztrál esőerdőből származik, táp-
lálja és ápolja az igénybe vett bőrt.
Bőrbarát és kisimító tulajdonsága
miatt szívesen használják érett bőr-
re is. Kellemes illatú, gyorsan beszí-
vódik a bőrbe.

A masszázskrémek alapvetően
két csoportba sorolhatók.
2/A: Amikor az elsődleges cél a bőr
felpuhítása, annak érdekében, hogy
minél könnyebb legyen kitisztítani,
általában hatóanyag nélküli (tehát
bőrtípus kezelésére, a bőr állapotá-
nak javítására szolgáló) masszázs-
krémet alkalmazunk.
2/B: Ha viszont nincs túl sok komedó
a bőrön, akkor már a masszázs mű-
veletében is olyan hatóanyagokat al-
kalmazunk, amelyek táplálják a bőrt
vagy javítják állapotát. Az ilyen
masszázskrémeket hatóanyagos
masszázskrémeknek nevezzük.

1
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Bármelyik típust is választjuk a ke-
zelés során, a masszázskrémekkel
szemben támasztott követelmé-
nyek ugyanazok:
� csússzon a bőrfelületen,
� bőrpuhító hatást fejtsen ki,
� összetétele alkalmazkodjon a
vendég bőrtípusához,
� víztartalma segítse a bőr egyes ré-
tegeinek hidratációját,
� ne tartalmazzon bőrizgató hatású
anyagokat.
Masszázs közben a bőr hidratáció-
jának javításához csapvizet hasz-
nálni nem lehet. Ásványvizeket,
gyógyteákat, Ringer-oldatot stb. al-
kalmazhatunk, vagy – amennyiben a
bőrtípus megkívánja, – olajokat is te-
hetünk a masszázskrémhez. 
2/A: A hatóanyag nélküli masz-
százskrémek „hatóanyagai” a pu-
hítást és csúszást biztosító olajok.
Nem érzékeny bőr esetén ezeket a
funkciókat tökéletesen ellátják az
ásványi zsírok, olajok (paraffinolaj,
vazelin). Sajnos, ezek a zsiradékok
gátolhatják a bőrlégzést és elősegít-
hetik a komedóképződést, gyakran
találkozhatunk allergiával velük
szemben, ezért alkalmazásuk egyre
inkább háttérbe szorul. Helyettük
rosszul vagy lassan felszívódó növé-
nyi zsírokat, olajokat tesznek a
masszázskrémekbe, melyek ugyan-
olyan jól puhítják a bőrt, és viszony-
lag jól csúsznak (ricinusolaj, kókusz-
olaj, kókuszzsír, lenolaj, stb.). A via-
szok közül a fehér méhviasz is meg-
található masszázskrémek alkotója-
ként.
2/B: hatóanyagos masszázskré-
mekben a bőrtípusnak megfelelő
vagy a bőr állapotának javítására
szolgáló hatóanyagok találhatóak,
a lassan felszívódó zsírok, olajok, vi-
aszok mellett. 
Szeborreás bőrtípusoknál ezek le-
hetnek B-vitaminok, H-vitamin, al-

gakivonatok, méhpempő-kivonat,
stb. o/v típusú emulzióba ágyazva.
Szintén ezt az emulziótípust része-
sítjük előnyben dehidratált bőrtípu-
soknál, hidratáló hatóanyagokkal
(hyaluronsav, szénhidrátok, pepti-
dek, urea, lecitin stb.), fokozva a
masszázskrém hatását. Alipikus
bőrtípusoknál v/o típusú emulzió-
kat választunk, figyelve arra, hogy
jól felszívódó zsírokat, olajokat
(mandula-, argán-, karotta-, kukori-
cacsíraolaj, karité-, kakaóvaj stb.) is
tartalmazzon a masszázskrém.

A masszázstejek tulajdonkép-
pen higított masszázskrémek. Az
állaguk folyékonyabb, könnyen ada-
golhatók, egyesítik az olaj és a krém
állagának előnyeit és optimális fel-
szívódást biztosítanak. Használatá-
val a masszázsfogások könnyedén
kivitelezhetők, hisz jobban „siklik” a
kezünk a bőrön. A masszázst köve-
tően a bőr nem marad olajos, zsíros
tapintású, igény esetén lemosható-
ak. 

A masszázsgélek állagukat te-
kintve a mézhez hasonlatosak, álta-
lában olajokból és cukorszármazé-
kokból állnak. Glicerintartalmú vál-
tozataik a mechanikai masszázs
alatt biztosítják a felmelegedő,
„szauna” hatást, melynek köszönhe-
tően a pórusok megnyílnak, így
könnyebbé válik a szennyeződések
és a felesleges faggyú eltávolítása.
Tökéletes választás szeborreás bőr-
típusok felpuhítására. Kellemes me-
legítő hatása mellett elősegíti a fel-
puhítást, így megkönnyíti és fájda-
lommentessé változtatja a kezelést.
Általában körkörös mozdulatokkal
felmelegítjük a terméket, majd a
masszázs végén lemossuk vízzel.
Néhány cég ampullákat is alkalmaz
a masszázshoz. Használatuk során

azonban nem a hagyományos
masszázsmozdulatokat alkalmaz-
zuk, hiszen az ampullák nem tartal-
maznak annyi zsiradékot, hogy so-
káig lehessen velük masszírozni.
Ilyenkor „ütögető” technikát alkal-
mazunk. A masszázs során kizáró-
lag az ujjbegyeinkkel dolgozunk. 

Cikkemet a már eddig is idézett
könyvből vett idézettel szeretném
zárni: 

„Tudnunk kell, hogy az arcmasz-
százs olyan szépségápolási eljá-
rás, melyet kitartóan, állandóan
kell követni, hogy a hatása megle-
gyen és megmaradjon. Nem azért,
mintha a masszázs abbahagyása
visszaesést vagy pláne – ahogy té-
vesen híresztelik – rosszabbodást
okozna, hanem azért, hogy az el-
ért eredmény napról napra való
öregedés dacára is megmaradjon.”
(Forrás: Dr. Jutassy József:
Szépségápolás, Budapest, Koz-
metikai Gyógyintézet, 1908. VI.
kiadás)

Terjesszük ezt a vendégeink köré-
ben! Sokkal többet ér a rendszeres –
kozmetikus szakember által végzett
– masszázs, mint a mindenféle –
sajnos egyre gyakrabban megjelenő
– „csodaeljárások”.
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JUHÁSZ KLÁRI
kozmetikusmester,
biológia–kémia szakos tanár,
az ALVEOLA Beauty Akadémia
szakmai vezetője. Fo
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Találkozz Juhász Klárival személyesen is

az Őszi Beauty kiállításon a Lurdy Házban!

Előadásának témája: Bőrmegújítás újgenerációs savakkal

– október 26., péntek, 12.30





bőr idegsejtjeire a külső in-
gerek hatással vannak – a
környezetszennyező anya-
gok és az elektroszmog is.

Az emberek 80%-a városban él, ahol
folyamatosan nő a levegő szennye-
zettsége, ez befolyásolja a bőrünk ál-
lapotát, a bőr dehidratálódik, a kol-
lagén károsodik, ez pedig a bőr ko-
rai öregedéséhez vezet. Az elektro-
nikai eszközök (okostelefon, tablet,
számítógép) túlzott használata is
intenzív hatást gyakorol a bőrre, az
úgynevezett nagy dózisban kapott

„kék fény” káros szabadgyökök kép-
ződését, bőrszárazságot okoz, ami
öregíti a bőrt.
A bőridegsejtek öregedésével tehát
felgyorsult ütemben a bőr is öreg-
szik – ezt a folyamatot hívjuk neuro-
agingnek.

Intense bőrfiatalító
termékcsalád
A Vagheggi Intense bőrfiatalító
családja pontosan a mai életmód-
dal járó bőröregedést felgyorsító

problémákra jelent megoldást. Vé-
delmet nyújt a bőr számára a kör-
nyezet szennyező anyagok és a
,,kék fény” bőröregítő hatása ellen.
A neuro-aging elleni harcban egy kü-
lönleges barna alga segít a bőrnek, a
Laminaria Hyperborea csökkenti az
idegsejtek öregedését, speciális bőr-
simító hatása van. A környezet-
szennyező anyagokat a mikroalgák
által energetizált tengervíz semle-
gesíti a bőrben. A Theobroma Cacao
erősen fokozza a bőr rugalmassá-
gát, és védelmet nyújt a ,,kék fény”
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NEURO-AGING – A kozmetológia folyamatosan kutatja a bőr öregedésének kiváltó okait.
A legújabb felfedezések bebizonyították, hogy a bőrben lévő idegsejtek károsodása, öregedése

nagymértékben hatást gyakorol a kollagén és elasztin rostok képződésére, ami felgyorsítja
a bőr öregedésének folyamatát. 

NEUROKOZMETIKA
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bőröregítő hatása ellen. A bazsaró-
zsakivonat ragyogó és homogén arc-
bőrt eredményez.

5 ampulla – 5 innovatív
technológia
Az Intense professzionális kozme-
tikai kezelést 5 db ampullával vé-
gezzük. A kezelés kiegészíthető a
Vagheggi Face Plus arckezelő gép
alkalmazásával.
A kezelés 5 innovatív technológiá-
val segíti az arckezelések haté-
konyságát:
� Tartalmaz egy bőrhidratációt mé-
rő fejet, ami segít a kezelés előtt és
után felmérni a bőr állapotát
�A gép tartozéka a körkefés peeling
is többféle méretű kezelőfejjel. 
�A harmadik egy ultrahangos keze-
lőfej, ami 14 kezelő programot kí-
nál. Alkalmas ultrahangos peeling-
hez és hatóanyag-bevitelre is. 
� A gép negyedik funkciója a rádió-
frekvencia, amivel intenzív bőrfiata-
lító hatást érhetünk el. 
� Az ötödik funkció az elektroporá-
ció, ami a hatóanyag-bevitelt segíti
elő.

A kezelés lépései
1.  Az első Intense ampulla egy en-

zimes peelinget tartalmaz. Az
enzimes peelinget a Vagheggi

Face Plus gép hidroabráziójával
együtt alkalmazva intenzív bőr-
megújító hatást érünk el.

2.  Második lépésben az Intense
masszázs ampullát alkalmazzuk.
A masszázs ampulla különleges
lipogél textúrája kézi és gépi ke-
zelést is lehetővé tesz. A gépi ke-
zeléshez a Vagheggi Face Plus
arckezelő gép rádiófrekvenciás
kezelése javasolt. A rádiófrek-
venciás kezelés hatására a mikro-
keringésben nő a véráram, meg-
szüntetve a folyadékpangást a
hajszálerekben, csökkenti a bőr
ernyedtségét és a ráncok mennyi-
ségét is. A rádiófrekvencia által
keltett hő aktiválja a fibroblaszto-
kat, elősegíti a kollagén és az
elasztin termelődését. A rádió-
frekvencia aktiválja a bőrszöve-
tet, nő a szövetek oxigénellátása
és feszesebb bőrt eredményez.
A gépi kezelés ideje 20-30 perc.

3.  Harmadik lépésben az Intense
koncentrátum ampullát visszük
fel a bőrre. A bőrfiatalító ampullát
a Vagheggi Face Plus gép elektro-
porációs kezelőfejével is be tud-
juk a bőrbe juttatni. Az elektropo-
ráció egy transzdermális ható-
anyag-bejuttatási technika, a kü-
lönböző formájú és frekvenciá-
jú hullámok speciális dinami-
kus árama révén közvetlenül a

sejtmechanizmusokra hat, ezek
olyan csatornákat nyitnak a bőr-
ben, amelyeken keresztül lehet-
séges a hatóanyag bejuttatása a
bőr mély rétegeibe.

4.  Következő lépésként az Intense
negyedik maszk ampulláját tesz-
szük fel a bőrre, ami különösen ja-
vasolt az arc érzékeny területei-
re is. Bőrregeneráló, tápláló és
nyugtató hatása van. A maszk ha-
tóideje 15 perc.

5.  Utolsó lépésként az Intense ötö-
dik ampulláját alkalmazzuk, ami
egy különleges felszívódó arc-
maszk, így záró krémként is
funkcionál. Simítja, puhítja és ho-
mogenizálja az arc, nyak és dekol-
tázs bőrét.

A kezelés azonnali és látványos bőr-
szerkezetet és bőrkép javító hatást
ér el. A rádiófrekvencia-kúrában tör-
ténő alkalmazása hosszú ideig tartó
bőrfiatalító hatást eredményez.
A kezelést követően a vendégeknek
az Intense otthoni bőrápoló termé-
keivel hosszabbítjuk meg a kúrake-
zelést. 

Vagheggi Magyarország
1149 Budapest, Egressy út 8.

Tel.: +36 (30) 7256193,
+36 (30) 725 6194 
info@vagheggi.hu

www.vagheggi.com

A kezelés harmadik lépésében az Intense bőrfiatalító koncentrátum ampullát visszük fel a bőrre

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

AZ ANTI-AGING SPECIALISTA SZÜLETÉSE – Mára a hölgyek és férfiak körében is a legtöbbet
keresett kozmetikai kezelések közé tartoznak az újabb és újabb, öregedésgátló megoldások.

Lássunk közülük egy minden igényt kielégítő, tudományos alapokon nyugvó módszert!

Mesotica módszere mö-
gött tudományos kutató-
munka áll, az alapanyagai
high-tech hatóanyagok, a

termékpaletta rendkívül széles, az
oktatás színvonalas. 
Az alábbiakban betekintést nyúj-
tunk ebbe az az intelligens peptide-
ken (iPeptide) alapuló, a megszo-
kott mezoterápiás módszerektől el-
térő, innovatív hatóanyag-kombi-
nációkkal dolgozó, gépek nélkül is
működő módszerbe.

Termékeinket és hatóanyagainkat
szervezett tanfolyam keretein belül
mutatjuk be, melyre téged is szere-
tettel várunk! 

Mi vár rád a Mesotica-
tanfolyamon?
� A termékekről és annak összete-
vőiről gondos és hiteles tájékozta-
tást, részletes ismertetést adunk.
� Megtanítunk a helyes és szakmai-
lag eredményes használatukra, hogy
vendégeid minden esetben elége-

detten távozzanak. Mindezt maga-
don is tesztelheted, vagy te magad
végezheted a Mesotica-termékekkel
való kezelést. Érezheted, megismer-
heted, tapinthatod, láthatod a vég-
eredményt, és annak ismeretében
döntheted el, szeretnél-e csapatunk
tagja lenni.
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1. Lépés: Az arc letisztítása az Active Clean
gyengéd, minden bőrtípusra használható
arctisztító géljével. A benne lévő
Panthenolnak, Sodium PCA-nak és
bőrazonos, bőrfeltöltő zsírsavaknak
köszönhetően a bőr tapintása selymesen
puha, hidratált lesz. 

1
2. Lépés: Előkezelés Skin Activator peelinggel – komplex savformula és élesztőenzim (100%)
kombinációnak köszönhetően – gyengéden fellazítja és eltávolítja az elhalt hámsejteket.
Bőrfeltöltő aminosavjai azonnal puhává varázsolják a bőrfelszínt. Vagy Sensonic Peel UV-barát
savakkal (innovatív, kíméletes savkomplexum, amely nagy biztonsággal alkalmazható
a legérzékenyebb bőrtípusokra, couperosánál, ekcémás bőrnél is. Intenzív sejtmegújító,
érösszehúzó, bőrszerkezet-javító, antioxidáns, fertőtlenítő és hidratáló hatású. Használata
során nincs lamelláris hámlás, viszont kifeszíti és ránctalanná teszi a bőrt).

2

EGY MESOTICA-KEZELÉS LÉPÉSEI, 3 D BŐRFELÉPÍTÉSE



Ha szeretnél részese lenni egy olyan
csapatnak, ahol mindig kimagasló
eredmények születnek, ahol folya-
matosan fejlődsz, ahol megismerhe-
ted a legújabb és leginnovatívabb ha-
tóanyag-kombinációkat, akkor gye-
re és csatlakozz hozzánk!

Honlapunkon, a
www.mesotica.com weboldalon
minden, oktatással kapcsolatos in-
formációt megtalálsz. Tapasztalat-

cseréért, naprakész információkért
keresd a Facebookon zárt csopor-
tunkat: Mesotica Hungary!

3. Lépés: pH-visszaállítás és nyugtatás,
hidratálás egy lépésben a pH Balance-szal.
Ezen kombinációs hatását olyan
összetevőknek köszönheti, mint az urea,
szorbitol, Aloe vera és panthenol.

3
4. Lépés: A Mesotica peptideket és a hatóanyagokat szállítórendszerbe ágyazva juttatjuk el
a bőr mélyebb rétegeibe, a tartósabb és látványosabb hatás elérése érdekében. A különböző
bőrproblémáknak megfelelően a peptideket több fázisban visszük fel a bőrre.

4

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

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

www.mesotica.com

5. Lépés: További kezelés gélkrémekkel,
krémekkel, élménymaszkokkal
a bőrtípusnak megfelelően. Lezárásképpen
alkalmazhatunk ceramidokat, bőrfeltöltő
lipidtextúrákat és aminosav-komplex
géltextúrákat.

5



metódus alapja, hogy a lé-
lekből indul ki minden,
így a gyógyulás is és a
szépülés is a lélek harmó-

niájával kezdődik. Ezért a termékek
éppúgy szólnak a bőrhöz, mint a lé-
lekhez.
Az ADRIENNE FELLER termékek ki-
zárólag gyógynövények prémium ki-
vonataiból, finom textúrájú növényi
olajokból, ásványi anyagokban gaz-
dag magyar termálvízből, virágesz-
szenciákból és prémium minőségű
illóolajokból állnak. 
A márka hitvallása, hogy csak a ter-
mészet tudja megszépíteni az em-
bert, hiszen csak az rendelkezik
mindazon erővel, amivel mindez lét-
rejöhet. A termékekben kiemelt sze-
repet kapnak az illóolajok, melyek a
termékek illatán túl a legfontosabb
hatóanyagok egy részét is adják. 

Az illóolajok a természet
koronaékszerei
Egyetlen csepp illóolaj az összete-
vők százait foglalja magában. Épp-
úgy hordozza a növény minden tu-
lajdonságát, mint az univerzum fel-
töltő erejét. Az illóolaj nemesebb
bármely növényi kivonatnál, mert fi-
nom energiája révén nemcsak fizi-
kai, de lelki síkon is pozitív válto-
zást képes létrehozni. Az illóolajok
hatásának magyarázatát egyrészről
megtalálhatjuk a biokémiai szerke-
zetükben, másrészről pedig az illa-
tukban, amivel az idegrendszerre,
majd a hormonháztartásra hatást

gyakorolnak. Az illóolajok támogat-
ják a sejtek közötti anyagcsere-fo-
lyamatokat, ezáltal megújítva azo-
kat. Serkentik a sejtek oxigénfelvé-
telét, így késleltetik az öregedést.
Egyes tanulmányok pedig rámutat-
nak arra, hogy támogatják a sejtek
közötti információátadást (jel-
adást), ami alapja az egészséges ener-
giaáramlásnak, ezáltal a szépségnek.
Összegezve: az illóolajok a leghatéko-
nyabb természetes anyagok, melyek
segítségével megőrizhetjük a bőrünk
feszességét, fiatalságát és a lelkünk
hajlékonyságát, lendületét. Ezért ke-
rül bele illóolaj minden ADRIENNE
FELLER kozmetikumba.

Hungarian Spring szépítő
kezelés és luxusrituálé
A HUNGARIAN SPRING termékek az
érett bőr ápolására jöttek létre, a
hozzá tartozó luxuskezelés a ké-
nyeztetés legszebb harmóniáját
nyújtó „szimfónia”.
Az alábbi szépségrituálé egy spe-
ciális, mélydekoltázs-masszázzsal
kombinált luxusélménykezelés
érett bőr számára. A Hungarian
Spring termékekben lévő termálvíz
és az egyedi kombinációjú gyógynö-
vények kivonatai sejtszinten rege-
nerálják és vitalizálják a bőrt. A  ri-
tuáléban alkalmazott illóolajok és
különleges technikák feszesítik a
megfáradt bőrt és visszaadják annak
vitalitását. 
A kezelés ajándéka: gyönyörű, kisi-
mult, életteli arcbőr és dekoltázs.
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A LÉLEK HARMÓNIÁJA A SZÉPSÉGÁPOLÁS ALFÁJA ÉS ÓMEGÁJA – Az ADRIENNE FELLER
kozmetikumok és metódus új szelet fújt a szépségápolás vitorlájának vásznaiba:

a bőr mögött az embert keresi, és az embertől fordul a bőr felé. 

A SZÉPSÉGÁPOLÁS
középpontjában AZ EMBER ÁLL
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NÉHÁNY ÁLTALUNK
HASZNÁLT ILLÓOLAJ
AKTÍV, BŐRSZÉPÍTŐ
AROMÁS MOLEKULÁI:

Linalool

Geraniol

Nerol
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1.  Fürdővel egybekötött láb-
masszázs – frissítő, energeti-
záló illóolajokkal – Aromazen
Föld Body Essence.

    Ez a lábfürdő megteremti a
vendégben a biztonságérzetet
és a bizalmat. Az esszenciában
lévő mirha, pacsuli és tömjén
védelmet és nyugalmat ad a lé-
leknek, a vetiver és a bársony-
virág olaj pedig puhítóan hat a
lábra, így ez a lábfürdő méltó
kezdése egy luxus rituálénak.

2.  Gerincstimulálás vitalizáló
illóolaj esszenciákkal: Menga-
lir essence – A gerincbe speciá-
lis technikával bemasszíroz-
zuk a Mengalír esszenciát. A
szantál, a nárd, a zsálya illóola-
ja vitalizálja a testet és a lelket,
ugyanakkor nyugalmat is ad
számára.

3.  A test ellazítása speciális érin-
téssel: Hungarian Spring Szé-
pítő Cseppek – Ez minden
ADRIENNE FELLER kezelés első
lépése. Az ellazítás valójában
kapcsolatot teremt a vendég és
a terapeuta között. A stresszt a
test különböző pontjain raktá-
rozzuk, amit finom érintéssel
és illatokkal fel lehet oldani.
Ennek célja pedig az, hogy a ke-
zelés során a legoptimálisabb
eredményt érjük el. 

4.  Arctisztítás a termálvíz és a
zsálya erejével: Hungarian
Spring Arclemosó Tej – Termé-
keinkre jellemző, hogy már az
arctisztításnál is ügyelünk a
bőr hidratálására. Ez az arcle-
mosó tej gyöngéden, ugyanak-
kor alaposan tisztítja meg a
bőrt, miközben mélyen hidra-
tálja is.

5.  Peeling szőlőkivonattal és
zsálya illóolajjal: Hungarian
Spring Arcradír – Finom mozdu-
latokkal radírozzuk le a   bőrt,
miközben a zsálya- és a vörös-
here-kivonat a termálvízzel

együtt megtisztítja a bőrt és
hidratálja is egyben.

6.  Tisztító, regeneráló iszap-
maszk a természet ásványai-
val: Hungarian Spring Mély-
tisztító Maszk – Ez a termék a
bőrt nemcsak tisztítja, de remi-
neralizálja is a termálvízben lé-
vő értékes ásványokkal és az
iszap gyógyító erejével.
A maszk csökkenti a bőrben
lévő gyulladásos folyamatokat
ugyanakkor vitalizálja is egy-
ben. 

7.  Hatóanyag bemasszírozása
C-vitaminban gazdag homok-
tövisolaj és balzsamos szuhar
illóolajjal: Hungarian Spring
Elixír Extra és Hungarian
Spring  Elixír – Ebben a fázis-
ban a hatóanyagokat juttatjuk
be a bőr mélyebb rétegeibe. Az
Extra elixírben lévő A, C-, E-vi-
tamin, a rozmaring CO2 kivo-

Az illóolajok
a leghatékonyabb
természetes
anyagok, melyek
segítségével
megőrizhetjük
bőrünk feszességét,
fiatalságát
és lelkünk
hajlékonyságát,
lendületét.

A KEZELÉS LÉPÉSEI
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nat és a homoktövis olaj inten-
zív antioxidáns hatással állítja
meg a bőr öregedési folyama-
tait, a Hungarian Spring Elixír-
ben lévő termálvíz, a kékszőlő-
héj-kivonat és olaj, továbbá a
tömjén és a mirtusz illóolaj fe-
szesíti és gazdagon vitalizálja a
bőrt. 

8.  Ajakmasszázs és extra szem-
masszázs pezsdítő növé-
nyi kivonatokkal:

    Hungarian Spring Ajakbal-
zsam,  Hungarian Spring
Szemránckrém – A szemmasz-
százs és az ajkak masszázsa

azért fontos, mert az arcon
ezen a két területen raktároz-
zuk el az összes feszültségün-
ket és félelmünket. Így ennek a
területnek a masszázsa külö-
nösen lazítóan hat a lélekre,
ugyanakkor a hatóanyagoknak
és a speciális érintésnek kö-
szönhetően feszesíti és fiatalít-
ja ezt a két érzékeny területet. 

9.  Regeneráló, lifting maszk al-
gával, kovafölddel és bőrfe-
szesítő illóolajokkal:

    Hungarian Spring Lifting
Maszk – Rendkívül hatékony
lifting hatású ez a tengeri algá-
ból és kovaföldből álló lifting
maszk. Hatására a bőr fesze-
sebbé és rugalmasabbá válik.
A maszk különlegessége, hogy
nyugodtan lehet a szem körüli,

sőt a szem bőrére is tenni, mert
könnyen eltávolítható, és nem
tartalmaz irritáló anyagokat. 

10. Mélydekoltázs-masszázs ter-
málvízzel, sheavajjal és mir-
tusz illóolajjal: Hungarian
Spring Extra Regeneráló Krém
– Ennél a fázisnál két különle-
ges dolog történik. Egyrészről a
bőr kap egy intenzív táplálást
olyan gazdag krém segítségé-
vel, amiben tápláló sheavaj,
nyugató makadámdió-olaj, an-
tioxidáns homoktövis olaj, mi-
nerálokban gazdag termálvíz
és fiatalító rügykivonatok

adják a bőrfiatalító hatást,
másrészről pedig a mélydekol-
tázsmasszázs egy olyan rend-
kívüli élményt, amitől nem-
csak a ráncok, de a lélek is kisi-
mul, és visszanyeri eredeti ru-
galmasságát, életigenlését. 

11. Pilleérintés – két grammos
érintés: Aromazen Föld Body
Essence – Így nevezzük, amikor
a lélek legmélyére kívánunk
feloldóan hatni. Hihetetlen, de
igaz, hogy minél finomabb egy
érintés, annál mélyebbre ha-
tunk vele és annál hosszan tar-
tóbb a hatása. A pilleérintésnél
a Föld essence illóolaj-keveré-
ket használjuk, hogy a legin-
tenzívebb hatást elérhessük.

12. Visszavezetés – Minden
ADRIENNE FELLER kezelés ré-
sze. Itt a mély relaxált állapot-
ból finoman visszavezetjük a
vendéget. Ez legalább olyan
fontos mozzanat, mint a keze-
lés elején az ellazítás. A finom
lezárás elengedhetetlen része
a hosszantartó hatásnak. Hi-
szen az ADRIENNE FELLER me-
tódus és termékek nem csak a
bőrhöz, de lélekhez is szólnak.

Az ADRIENNE FELLER termékek épp-
úgy beilleszthetők bármilyen kezelé-
si rutinba, de a termékek hatása to-
vább emelhető a saját metódusával.

FELLER ADRIENNE
Kozmetikus- és
szépségterapeuta-mester, az
Adrienne Feller márka
megalkotója, az
Adrienne Feller
Szépségterapeuta Akadémia
alapítója és igazgatója

ADRIENNE FELLER COMETICS
1036 Bp., Perc utca 2–4. 
www.adriennefeller.com

Hallgasd meg Feller Adrienne előadását,

az Őszi Beauty kiállításon, a Lurdy Házban: Ízig-vérig

szépnek lenni – Amikor a szépség az ereidben folyik,

október 26., péntek, 15.30



A legnagyobb hazai
professzionális
szépségipari
szakkiállítás 
és vásár
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27. ŐSZI BEAUTY
A LURDY HÁZBAN

WWW.BEAUTY-FORUM.HU 

SZAKEMBER VAGY?
Akkor számodra a belépés díjmentes!*

*Csak hozd magaddal a bizonyítványodat vagy annak
fotóját, majd töltsd ki a Regisztrációs szelvényt!
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ŐSZI BEAUTY A
LURDY HÁZBAN

2018. október 26., péntek
12.30 Bőrmegújítás újgenerációs savakkal

Előadó: Juhász Klári, 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 Adrienne, 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 –  PROGRAM
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2018. október 27., szombat
10.00 A sikeres kozmetikus, illetve szalon ismérvei a mai online és offline 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 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: PhD. 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 mestertréner, 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, biológiatanár, 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, biológiatanár, kozmetikus szakoktató

A belépésszakemberekszámáraregisztrációvalingyenes!



„Az Anaconda kozmetikumok 1983 óta a magyar kozmetikusok
szolgálatában állnak. Legjelentősebb feladatunknak a szakemberek
igényeihez igazodó, magas minőségű kozmetikumok megalkotását és a hazai

szakemberekkel való szoros együttműködést érezzük. Elengedhetetlennek
tartjuk a személyes kapcsolatokat, a termékek testközelből való bemutatását,

megismertetését, erre kiváló alkalmat nyújt az őszi Beauty szakkiállítás.

Nálunk az innováció és a hagyomány kéz a kézben jár, ennek köszönhetően

a mai napig saját fejlesztésű és gyártású professzionális kozmetikumok
születésével büszkélkedhetünk, melyek közül a legújabbak bemutatására

tökéletes alkalom az őszi Beauty.”

BEAUTY FORUM HUNGARY 2018

„A Studex Hungary Kft. a kezdetektől részt vett a Beauty kiállításokon .

Cégünk idén ünnepli 20 éves jubileumát, az őszi Beauty kiváló lehetőség,

hogy együtt ünnepeljünk azokkal a vásárlóinkkal is, akikkel személyesen

legtöbbször csak a kiállításon találkozhatunk. Fontosnak tartom ezeket

a szakmai rendezvényeket, hiszen a kereskedelmi szokások átalakulásával

a személyes kapcsolatok teljesen háttérbe szorultak. Az őszi Beauty-n
bemutatjuk az új termékeinket, emellett meghallgatjuk a füllyukasztó

szakemberek tapasztalatait, ami nagyon fontos a termékeinek folyamatos

fejlesztése szempontjából .”

NAGY ÉVA
Studex Hungary Kft., ügyvezető igazgató

Ki���ít��	
 é�

KIÁLLÍTÓK*

HUBJÁK ADRIENN,
Anaconda Professional, brand manager 



„Előadásomban a DRHAZI bőrmegújítást ismertetem a bőregyensúly
hiányából adódó problémák, mint a rosacea és az akne megszüntetése és az

arcbőr normalizálásának oldaláról . A DRHAZI specialitása ezen arcbőrök

kezelése és megfelelő terapeuták képzése: kezelőben 7 terapeutával hetente 70

kezelést végzünk, így nagy tapasztalatot gyűjtöttünk, melyet szeretnénk
megosztani Önökkel . Bemutatjuk több száz, a bőrnormalizálás során szerzett

gyakorlati tapasztalatainkat, ahogyan mi kiegyensúlyozzuk a rosacea, akne-

rosacea és az akne bőrtüneteket természetes hatóanyagokkal és speciális
kozmetikai módszerekkel .”

�lőad��	
 mn�j�

AZ ŐSZI BEAUTY IDÉN IS VÁRJA A PROFESSZIONÁLIS SZÉPSÉGSZAKMA KÉPVISELŐIT – sorozatunkban kiállító és előadó

partnereinket kérdezzük arról, hogy milyen újdonságokkal ismertetnek meg bennünket október 26–27-én, a Lurdy Házban.

DR. HÁZI EDINA
DRHAZI, kutató-fejlesztő 

„A szépséget a maga komplexitásában kell néznünk, amibe beletartozik
az életmódunk, a gondolkodásunk, a táplálkozásunk és ennek koronájaként

a jólápoltságunk. Csak az tudja a szépségét megőrizni , aki egészséges, így

a szépséget olyan anyagokkal szabad és kell ápolni , amelyek az egészséget is

szolgálják. Bőrünkön , mint egy vetítővásznon, az egész életünk rajta
tündököl . Ha a bőr szépítésére gondolok, akkor kizárólag a gyümölcsök,

növények, olajok és esszenciák jutnak az eszembe. A szépségápolást
növényekből készült szépítőszerekkel tudom elképzelni , melynek
a koronaékszerei az illóolajok. Hogy miért pont azok, erről fogok mesélni .”  

FELLER ADRIENNE
Adrienne Feller Cosmetics, alapító igazgató

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



ŐSZI BEAUTY A
LURDY HÁZBAN

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

18 30 A művészet érintése
Előadó: Kustos Orsolya sminkmester

2018. október 27., szombat
10.00 Hogyan prezentáld magad sminkesként

az internetes térben?
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 –  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. 



PILLAGÁLA2018
2018. október 26. péntek

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

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

A Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. 

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

A részletes program: 
www.beauty-forum.hu/szakmai programok

A belépés

szakemberek

számára

regisztrációval

ingyenes!

Támogató partner:

Kiemelt partnerek: 

HELYSZÍN:
KONFERENCIAKÖZPONT, 2-ES TEREM

ELŐZETES PROGRAM: 
13.00 A szemformák korrekciója műszempillával
14.00 Innovatív orosz pillatechnikai lehetőségek 2019

Előadók: Garzó Beatrix – vezető oktatókozmetikus,
Lamanda Kitti – vezető pillaoktató – LuXLash®

15.00 2019: új dimenziók a műszempilla világában
Előadó: Szőke Anett szempilla tréner
– Gold Lashes by Medical Beauty

16.00 Műszempilla és önmegvalósítás
Előadó: Karmacsi Mária – Perfect Look

17.00   Baalbek szempilla lifting lépésről lépésre
Előadók: Angyalné Tóth Katalin és Vad Júlia
– a Baalbek Stúdió oktatói

18.00   Ünnepi pilla, díszítések alkalmazása  
18.30 Mi illik a vendégnek, avagy a hosszúság,

az ív és a színvilág kérdései
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Ultra V iolet 
Shades of the Trend Color

28. Beauty Forum
Make-up Magyar Kupa 

2018. október 27. szombat 14.00

Részletek:
www.beauty-forum.hu/versenyek

verseny@beauty-forum.hu
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Kiemelt versenyszponzor:



A SOKOLDALÚ
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DOSSZIÉ
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A SOKOLDALÚ
hydroabrázió

Elektrokozmetika: robbanásszerű változások – Tanulókoromban a krémeinket magunk főztük,
de már volt viónk, iontophorézisünk és gőzölőnk. Izgatottan vártuk a Kozmetikus Kongresszust,

majd a Beauty-kiállítást, ahol megilletődve néztük a kiállítók kínálatát, hallgattuk meg
az előadókat, akik új recepteket és kezelési technikákat árultak el nekünk. 

oha nem felejtem el, ami-
kor Ilcsi néni elmesélte,
hogy hogyan lehet a baba-
kefét a turmixgépre szerel-

ni és radírozni vele – ez volt a szak-
ma hőskora.
Azóta óriásit változott a világ, termé-
szetesen a kozmetikában is. Ma már
nincs olyan kezelési lépés, amire
ne lenne egy (vagy több) gép. Fény-
nyel távolítjuk el szőrt (IPL) és vízzel
radírozunk (hydroabrázió). Ma már
nemcsak ultrahang van, hanem fó-
kuszált is (HIFU). Elektromos impul-
zusokat használunk tű helyett (tű
nélküli mezoterápia). A rádiohullá-
mok felmelegítik és feszesítik a bőrt
(RF), hideggel eltávolítjuk a zsírt
(cryo), a gömbkisülést „plazmának”
hívjuk… 
A gépek fizikai vagy biokémiai folya-
matokat indítanak el a szövetekben.
Például az ultrahang és a fény ener-

giaátalakulást, az iontophorézis po-
larizációt, más gépek mechanikus
vagy elektromos mikroserülések ut-
ján a bőr regenerációs folyamatait
hozzák lendületbe.

Mit keres a vendég?
Mindig azt, amit éppen a média rek-
lámoz, amelyiknek ígéretes a neve,
és a beharangozott hatása. Emellett
a lehető legkevesebb nyommal járó,
azonnali hatású, olcsó kezelést pre-
ferálja. De azt is keresi, amiről a ba-
rátnője lelkesen áradozik neki, és
azt is, amit mi bemutatunk neki!

Személyes kedvencem:
hydroabrázió
Figyelemmel kísérem a közösségi ol-
dalak szakmai csoportjaiban való
megszólalásokat, és úgy látom, hogy
ezt a remek kis gépet alig használják

ki a kolléganők.  Mikor 2000-ben elő-
ször találkoztam a hydroabráziós ké-
szülékkel, csalódást okozott, ugyan-
is pigmenteltávolításra (!) ajánlották
nekem. Hamarosan kiderült, hogy
nagyon is sokoldalú, csak éppen
másra való. 2007-ben regisztráltat-
tam a nevét.

Hydroabrázió
Az elv – A piecokristályok  tulajdon-
ságainak következtében,  amikor a
kezelőfej hegye megérinti a bőrt,  az
elasztikus hullámok a vibrációk  so-
rozatát idéz elő. Ez kb. 30-35 000 rez-
gést jelent másodpercenként. Ez egy
alacsony frekvenciájú ultrahang.
A  bőrre felvitt víz kavitációja lehord-
ja az elhalt hámlemezkéket, és
egyúttal azonnal hidratálják is a
bőrt. A kavitáció során a magas rez-
gés felmelegíti a vízcseppecskéket,
amelyek erre egy belső robbanással,

S

A valós plazma fizikai alapjai, normái. A plazma

a gyártó nézőpontjából. A kozmetikus lehetőségei

– Artner Éva, Makrai Ferenccel közösen tartott előadását

az Őszi Beauty szakkiállításon hallgathatod meg,

a Lurdy Házban: október 26., péntek, 17.30
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aprócska tűhegyekként visszaesnek
a bőrre. Ez okozza a finom, csipkedő
érzést a vendég bőrén.
� Peeling fázis – Az enyhe peelingtől
kezdve, egészen a mélyebb, erősebb
radírozásig lehet vele dolgozni. A ka-
vitáció nemcsak a hámlemezkéket
tisztítja le, hanem sokszor a kome-
dók fejecskéit is, ami megkönnyíti a
kitisztítást. Az ultrahanghullámok
rezgésszámát a baktériumok nem
bírják ki, így remekül használhatjuk
a nyomkodás után is vagy akne ese-

tében. Ha mélyebben peelingezünk,
a bör fénylő és zsírtalan lesz. Enyhe
vérbőséget is okozhat, ami sok eset-
ben kívánatos is, s ami rövid időn be-
lül elmúlik – pár napig a vendégnek
kerülnie kell a napsütést és a szolá-
riumot.
� Hidratációs fázis – A kezelőfej lap-
ját megfordítjuk, és folyamatos
üzemmódban dolgozunk. Használ-
hatunk szérumokat, ampullát, gélt
vagy krémmaszkot is. Kezelés köz-
ben lassú mozdulatokkal vezetjük a

kézifejet az arcon, annak saját súlyá-
val dolgozva, hogy ne akadályozzuk
a vibrációt. Így a pakolást szinte ma-
radéktalanul be tudjuk dolgozni a
bőrbe. Ilyenkor az alacsony frekven-
ciás ultrahang, a mechanikus moz-
gást és a nyomó- és szívóhatás érvé-
nyesül.
Ezt a kezelési fázist nagyon elegáns-
sá és hatékonnyá tehetjük, ha egy
gézlapot ásványvízbe (én kicsit cuk-
rozott vizet használok a még jobb
hidratálás miatt), vagy tonikba ázta-

Peelingezés 
Az alaposan átnedvesített vattát vezetjük a kezelőfej előtt.

1
Nyirokkeringés-fokozó fázis 
Gél és krém nélkül. Alkalmazhatjuk a befejező krémhez is.

2

Hidratációs fázis
Főként a vízben oldódó hatóanyagokat tudjuk hatékonyan felhasználni.

3
Hidratálás géz alkalmazásával
Vízbe vagy az alkalmazott folyadékba mártott gézzel fokozhatjuk
a hidratáló hatást.

4

ST
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tunk, és a maszk fölé helyezzük,
majd a kezelőfejet ezen csúsztatjuk.
A maszk így tökéletesen felszívódik,
miközben a géz szinte teljesen szá-
raz lesz. A géz levétele után látható-
vá válik az üde bőr, melyen még a
ráncocskák is enyhültek.
� Nyirokkeringés-fokozó fázis –
A kezelőfej itt is felfelé mutat. Átvál-
tunk szaggatott módra. Ezt a fázist
mikromasszázsként használhatjuk
nyomkodás után a nyirokrendszer
vonalában – csodásan beépíthetjük
a táskás szemkezeléseinkbe.
A záró krém bedolgozására is haté-
konyan használhatjuk ezt a fázist. 
Hydroabrázióval valamennyi bőrtí-
pus kezelhető az aknés tinédzsertől
kezdve, a dohányos bőrön át, egé-

szen a robusztus, petyhüdt vagy épp
papírvékony bőrig. A gazdaságossá-
ga verhetetlen, akár krém nélkül is
végezhetünk vele láthatóan haté-
kony kezelést. 
A nagy felületű kezelőfej gyors és
egyenletes munkát biztosít. A fent
említett fázisokat alkalmazhatjuk
egymás után és egymástól függetle-
nül is.
A kezelés hatására a bőrirritációk ja-
vulnak, a bőr színe egyenletesebb
lesz.
Ez a kicsi gép rengeteg lehetőséget
rejt magában. 

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

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

3/B2 stand
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IPL-t venni nem bonyolult,
ha elfogadja a segítségünket

TÖBB MINT 10 ÉVES IPL-ÉRTÉKESÍTÉSI TAPASZTALATTAL és a Magyarországon eladott legtöbb
tartós szőrtelenítő géppel a hátunk mögött kijelenthetjük, hogy a Center Kft. a hazai IPL-piac

egyik legmeghatározóbb szereplője. Aki tőlünk vesz gépet, biztonságban van!

gyik kollégám azt szokta
mondani, ha a lányának
kozmetikai szalont nyitna,
az IPL lenne az első gépek

egyike, amit megvenne neki. És mi-
lyen igaza van, hiszen az elmúlt
évek kozmetikai trendje alapján a
tartós szőrtelenítési eljárások szá-
mítanak a legnépszerűbb szépség-
ipari szolgáltatásnak (a 18–55 év kö-
zötti nők 87%-a érdeklődik iránta),
és nagy a kereslet a foto-rejuvenáci-
ós bőrfiatalítás iránt is. 

Az ősz a professzionális IPL
szőrtelenítő berendezések
vásárlásának időszaka
Az IPL (azaz az Intense Pulsed Light
– Intenzív fényimpulzus) technoló-
gia lényege, hogy a berendezés egy
speciális fényforrás segítségével
nagy energiájú fényt bocsát ki, na-
gyon rövid időtartam alatt. Az opti-
kai energia elnyelődik a kromofórok-
ban (melanin, hemoglobin, oxy-he-
moglobin), ekkor az energiamegma-
radás törvénye alapján a fényener-
gia hőenergiává alakul át, amely a
szelektív fototermolízis jelensége
miatt semlegesíti a cél-struktúrát.
Ha megfelelő az impulzushossz és
az -erősség, a bőr nem károsodik. Mi-
vel az ilyen jellegű kezelések korlá-
tozottan végezhetők nyáron, most,
ősszel indul a tartós szőrtelenítés
szezonja.

Ha IPL-készülék beszerzését tervezi,
a megtérülés szempontjából talán
ez a legjobb időszak a vásárláshoz.
A döntés, a megfelelő készülék kivá-
lasztása és a magabiztos használat

elsajátítása, mind-mind időt vesz-
nek igénybe. Egy jó minőségű készü-
lék akkor térül meg a leghamarabb,
ha a gépet a teljes szezonban végig
használni tudja. 
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A kozmetikai berendezések közül az
IPL technikailag az egyik legbonyo-
lultabb gép, ezért tartós szőrtelenítő-
gép vásárlásakor elsősorban ne ké-
szüléket, hanem hozzáértő forgal-
mazót válasszon, akinél rendelke-
zésre áll a megfelelő szakmai
felkészültség és a technikai háttér! 

Mert mi értünk hozzá...
� Kiemelkedően nagy gondot fordí-
tunk a készülékek kiválasztására –
Az elsők között kezdtünk el IPL-gé-
peket árulni Magyarországon. Egy-
egy berendezés kiválasztása előtt
akár 10 terméket is bekérünk több
gyártótól, hónapokig vizsgáljuk, mű-
szeres ellenőrzésnek és felhasználói
teszteknek, majd 2-3 órás állóképes-
ségi kezeléssorozatnak vetjük alá
őket. Arra törekszünk, hogy mindig a
legkorszerűbb, legjobb berendezése-
ket kínáljuk partnereinknek. Nagy
szériás készülékeinket magyar nyel-
vű felhasználói felülettel hozzuk for-
galomba, a kényelmes és biztonsá-
gos működés érdekében. 
� A teljesítmény az IPL-készülékek
hatékonyságának fontos feltétele –

A készüléken beállított számadatok
és a valóban leadott energia között
jelentős különbségek lehetnek.
A Center Kft. (a tudomásunk szerint)
jelenleg az egyetlen cég Magyaror-
szágon, amelyik rendelkezik az IPL-
gépek teljesítményének kimérésére
alkalmas berendezéssel. Így már a
vásárláskor a saját szemével is meg-
győződhet arról, hogy a kiválasztott
gép képes a szükséges energia leadá-
sára.
Sőt, minden lámpacsere után kimér-
jük a gépet – ez a biztonságos hasz-
nálat egyik feltétele –, hiszen az új
lámpával nő a készülék teljesítmé-
nye, így a beállításokat is vissza kell
venni.

A sikeres kezelések kulcsa
egy korrekten összeállított
IPL-tanfolyam
Az IPL-készülék kezelőfeje rendkívül
nagy hőenergiával dolgozik (egyet-
len villanás alatt olyan energia-
mennyiség kerül a vendég bőrére,
mint amennyit egy fél villanymoz-
dony használ), ezért a rosszul beállí-
tott gép vagy a hibás protokoll köny-
nyen égési sérülést okozhat. Egy gép
optimális beállításainak kitapaszta-
lása hosszú időt vehet igénybe. Mi
minden vásárlónknak olyan alapos
oktatást biztosítunk, melynek segít-
ségével már az első használattól bir-
tokában van ennek a tudásnak.
Az alapos tréning ellenére a gép
működése során folyamatosan me-
rülhetnek fel kérdések, amelyekre
bármikor szívesen válaszolunk.

Megbízható cég, kiváló
szervizháttérrel
IPL-készülékeink hozzáértő hasz-
nálat, megfelelő tisztítás és karban-
tartás mellett hosszú évekig meghi-
básodás nélkül működhetnek. Eset-
leges hiba esetén azonban Magyar-
ország egyik legfelkészültebb, ma-
gasan képzett IPL-szakemberei biz-
tosítják a leggyorsabb szervizszol-
gáltatást – 27 éves működésünk ga-
rancia arra, hogy minket még évek
múlva is megtalál, ha segítségre van
szüksége.

Szeretettel várjuk bemutatóter-
münkben, ahol megnézheti és ki is
próbálhatja professzionális IPL-ké-
szülékeinket!

GAJDOS FERENC
A Center Kft.
terméktanácsadója,
nemzetközi tréner,
IPL specialista.

„Amikor IPL-gép vásárlása mellett
döntöttem, egy ismerősöm ajánlá-
sára mentem el a Center Kft.-hez.
Életem egyik legjobb döntése volt,
hogy mellettük tettem le a vokso-
mat. Még egy éve sem használom a
PhotonJet SHR gépemet, de olyan
fantasztikus eredményeket értem
már el vele a tartós szőrtelenítés,
ér- és striakezelés területén, ame-
lyek engem is megleptek.”

GÁJER KATA kozmetikus,
Szombathely, Karát Szépségklinika

„Az arckezelő készülékek mellett je-
lenleg két saját és egy tesztelésre
kapott IPL-géppel dolgozunk. Min-
den gépünket a Center Kft.-től vásá-
roltuk, és ezt a továbbiakban sem
tervezzük másként, mert maximáli-
san meg vagyunk elégedve nemcsak
a gépekkel, de a háttérszolgáltatá-
sokkal is.”

SZABÓNÉ SIPOS ZSUZSANNA 
kozmetikusmester, a nagyrédei

Elvarázsol-lak szalon tulajdonosa

Center Kft.
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10.
Tel.: +36 (1) 343 2975
office@centerkft.eu
www.kozmetikaigep.hu 

Tudj meg többet az IPL-kezelésekről Gajdos Ferenctől,

az Őszi Beauty kiállításon, a Lurdy Házban!

Október 27., szombat, 12.30
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A MEGOSZTÓ
ELEKTROKOZMETIKA

A KOZMETIKA LEGVITATOTTABB TERÜLETE AZ ELEKTROKOZMETIKA – Az elmúlt 15 évben
sohasem látott fejlődést tapasztalhattunk meg ezen a téren. Bár sokan sajnos csak az üzletet

látják benne, szerencsére azonban egyre többen a vendégeik igényeinek kielégítését.

kozmetikusok három
nagy táborra oszthatóak
az elektrokozmetikával
kapcsolatban. 

� A legtöbben már felismerték,
hogy nélküle nem lehet hatéko-
nyan dolgozni, de inkább csak az
alapgépekben gondolkoznak. Félnek
a nagyobb beruházásoktól, ezért vá-
sárláskor az ár a legfontosabb szem-
pont a számukra.
� A középső csoport már benne lát-
ja a jövő kozmetikáját. Üzleti straté-
giájuk alapja a gépek vásárlása vagy
bérlése. 
� És egyre kevesebben vannak azok,
akik kézműves mesterségként te-
kintenek még mindig a munkájukra.  

A kezdetek
Amikor huszonnyolc évvel ezelőtt
elektrokozmetikai tanfolyamra jár-
tam, akkor az még nem volt a tan-
terv része. Budapest egyetlen olyan
kozmetikusiskolájában lehetett rá
beiratkozni, amely érettségi után
kétéves nappali képzést nyújtott – és
külön kellett fizetni érte. Egyik osz-
tálytársnőm találóan fogalmazta
meg, hogy kozmetikus végzettséget
adni elektrokozmetikus képzés nél-
kül olyan, mintha a szobafestőknek
csak a földszínt kifestését engednék
meg és az emeletét már nem.
Ennek a kijelentésnek és az ezt kísé-
rő felháborodásnak köszönhették a
következő évfolyamok, hogy nekik
már a tanterv része lett az elektro-
kozmetika. 
Ez azonban a napi rutinban túl nagy
változást sokáig nem eredménye-
zett. Magyarország erősen le volt

maradva ezen a téren. Akkoriban a
legtöbben az arcgőzölőt, a vaposont
és az iontoforézist alkalmazták.
Fél évvel az iskola befejezése után
egy olyan szépségszalonban kezd-
tem el dolgozni, ahol 1992-ben már
alakformáló és bőrfiatalító kezelé-
seket végeztünk. Néhány hónappal
korábban még abból vizsgáztam az
iskolában, hogy a meglévő ráncok el-
tűntetése nem lehetséges, csak a
megelőzésük. Közben a gépet, ami
lehetővé tette ezt a lehetetlen dol-
got, évek óta alkalmazták már
Németországban. Kezdő kozme-
tikusként boldogan rohantam a
mesteremhez elmesélni, hogy mit
tanultam. Hidegzuhanyként ért a

reakciója. Nagy név volt a szakmá-
ban, ő lektorálta szakmailag a tan-
könyveket, amelyekből tanultunk.
Látatlanban elutasította a kezelése-
ket. Hiába könyörögtem neki, hogy
legalább jöjjön el és nézze meg őket
a gyakorlatban. Hallani sem akart er-
ről. Szerinte az egész csak a vendé-
gek anyagi lehúzásáról szól. Tény,
hogy ő akkor már 63 éves volt, há-
romgenerációs vendégkörrel és több
tanulóval. Még 20 évig volt közöt-
tünk. Megélte, hogy elismerték és el-
terjedtek itthon is ezek a kezelések.
Meggyőződésem, hogyha kipróbálja,
megváltozik a véleménye, de nem
így alakult. A mesterek szemlélet-
módja hihetetlenül meghatározó a
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tanulóikra nézve. Ezért értem meg
sokaknál az idegenkedést az elektro-
kozmetikától, hiszen hozzám ha-
sonló tapasztalatokban lehetett ré-
sze e téren. 

A biztos, ám fejlődésgátló
pont
Kolléganőkkel beszélgetve folyama-
tosan azt tapasztalom, hogy többsé-
gük kényszervállalkozó. Hagyomá-
nyos kozmetikával foglalkozni sok-
kal biztonságosabb. Az egyetlen
probléma, hogy innen nagyon ne-
héz fejlődni.
Arról nem is beszélve, hogy mivel
üzletté vált a szakképzés, ma már
túl sok a kozmetikus. Látom a kollé-
ganőkön, hogy nem tisztelik őket a
vendégek. Nem mondják le vagy
nem időben a megbeszélt időponto-
kat. Egy nem tudatosan kialakított
vendégkörnél ezek a problémák
mindennaposak. 

Az ár szelektál
A kozmetikusok általában félnek a
magasabb áraktól. Úgy gondolják,
előbb kialakítanak egy vendégkört
olcsó árakkal, és majd utána emel-
nek. Ezzel az a gond, hogy az ala-
csony árak árérzékeny vendégeket
vonzanak, akik nem tudnak vagy
nem akarnak magasabb minőségű,
gépekkel kombinált kezeléseket
megfizetni. Léteznek olyan a vendé-
gek, akik eleve nem mennek el egy
olyan kozmetikába, ahol alacsonyak
az árak. Ők hajlandóak többet fizet-

ni, de ezért látványos és egyben tar-
tós eredményeket várnak el. Leg-
többször ez az a kombináció, amit
elektrokozmetika nélkül nem lehet
megvalósítani. Sőt, továbbmegyek.
Olcsó gépekkel sem jönnek a kiug-
ró eredmények. Még drága gépek-
kel sem, ha spórolnak a kezelési
időn, anyagon és a kozmetikus
képzésén. 
Nem szoktam turkálni a vendégek
pénztárcájában. Elmondom, hogy a
problémájára milyen megoldásokat
tudok nyújtani. Melyik mennyibe
kerül és milyen gyakran, mennyi
időt vesz igénybe. Utána a döntés a
vendégé. 

Nincs rá igény? Informálj!
Gyakran panaszkodnak kolléga-
nők, hogy nem kérik a gépi kezelé-
seket a vendégek, nincs rá igény.
Kezdő vállalkozóként az iontoforé-
zist betettem az arctisztításba. Nem
kérdeztem meg, hogy kéri-e a ven-
dég. Meglepve tapasztaltam, hogy
senki sem ismerte. Elmondtam min-
den alkalommal, hogy hogyan mű-
ködik, miért lesz jobb a bőre tőle, mi-
lyen hatóanyagot fogok használni és
miért. Csak úgy tudunk kezeléseket
bevezetni, ha tanítjuk a vendége-
ket. Felkeltjük az érdeklődésüket és
igényt teremtünk.

Mire figyeljünk
gépvásárláskor?
A legfontosabb, hogy ne az ár alap-
ján döntsön. Inkább legyen egy mi-

nőségi gépe, mint öt silány. A bérlés
is egy szuper lehetőség. 
Érdemes elmenni képzésekre, be-
mutatókra, és csak ezek után dönte-
ni a vásárlás mellett. 
A forgalmazókkal kapcsolatban fon-
tos szempont:
� Ha már 10-15 éve jelen van a pia-
con, az jó jel. 
�Van-e oktatás a géphez? Ki oktat?
� Milyen a szervizháttér? Ideális, ha
van szervizes kolléga. Nemcsak kel-
lemetlen, de komoly anyagi kiesés
lehet, ha nekünk kell a meghibáso-
dott gépet elszállítani a céghez, és
akár hetekre otthagyni.
� A cseregép biztosítása az szuper,
de ezt kevés forgalmazó tudja bizto-
sítani.

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

3/B2 stand
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FényTERÁPIA
ÚJ NON-INVAZÍV KEZELÉSI ALTERNATÍVA a fényterápia vagy más néven biofotonterápia, amely
forradalmasította a különböző bőrállapotok és tünetek orvosi és kozmetikai kezelését. Lényege,
a fényenergia látható fényspektrummá való átalakítása, mely olyan kémiai és fizikai reakciókat

indít be, melyek terápiás változásokat idéznek elő az élő szervezetben. 

bőrt, mint a test legna-
gyobb érzékszervét a szín-
besugárzás 80%-a éri.
A látható színes fény, a

hullámhossztól függően, képes át-
hatolni a bőrön, 10 nanométeres
mélységig. 
Minden élő sejtben, minden egyes
másodpercben kb. százezer bioké-
miai reakció zajlik folyamatosan.
A sejtek közötti bonyolult folyama-
tok összehangolását, azaz a sejtek
kommunikációját vizsgálva bukkant
rá a német biofizikus, kutató pro-
fesszor, dr. Fritz-Albert Popp az úgy-
nevezett biofotonokra (gyenge fény-
hullámokra), melyek a szervezet
sejtjein belül kommunikálnak egy-
mással, koherens rendet teremtve.
Ha ez a rendező erő nem működik,
akkor megbetegszünk. A biofoto-
nok fénysebességgel továbbítják az
információkat, és olyan rendező
erejű mezőt hoznak létre, amely-
ben minden egyes sejt a másikkal
kapcsolatban áll és felveszi a fel-
adatát. A látható fénytartományon
belül dolgozik a biofoton-terápia,
mind celluláris, mind molekuláris
szintű változásokat generálva, sti-
muláló, szupressziós (működésgátló
folyamat), vagy akár egyes speciális
baktériumok elpusztítására is ké-

pes. A kezelés során alkalmazott
fényterápia teljesen szelektív mó-
don hat a molekulákra és egyéb sejt-
alkotókra, ami azt jelenti, hogy a
várt kezelési eredmény az alkalma-
zott fényterápia hullámhosszától
fog függeni. A molekulákat, melyek
képesek interakcióba lépni a fény-
nyel azáltal, hogy elnyelik energiáju-
kat, kromofor-csoportoknak hívják,
és minden hullámhosszhoz tartozik
egy bizonyos kromofor-csoport. A
LED (Light Emitting Diode) magyarul
a fénykibocsátó dióda kifejezése rö-
viden. Ezek különböző hullámhosz-
szúságú, ennek megfelelően külön-
böző színű fényt bocsátanak ki, mely
non-invazív, hőhatásmentes aktív
fényenergia. A LED-fényterápiás bú-
ra működése azon az élettani elven
alapul, hogy a LED-lámpák által ki-
bocsátott, meghatározott hullám-
hosszúságú fény energiáját a bőr
sejtjei elnyelik, és azt a sejtek által
hasznosítható intracelluláris ener-
giává, ATP-vé alakítják. Ennek hatá-
sára egyrészt egyes enzimek aktivi-
tása (kataláz, szuperoxid-dizmutáz)
fokozódik. Ezek az enzimek nagy
szerepet játszanak a szervezet mé-
regtelenítésében, a káros anyagok
semlegesítésében és a szervezet
sejtszintű védekezésében. Másfelől

pedig a LED-fény hatására fokozó-
dik a sejtmegújulásban szerepet
játszó bázikus fibroblaszt növeke-
dési faktor (BFGF), és az epidermá-
lis növekedési faktor (EGF) elválasz-
tása, amelyek stimulálják a kolla-
gén termelődését, a kollagénrostok
átrendeződését, és gátolják a mela-
nin képződését. A sejtmegújulás és
az új kollagéntermelődés révén pe-
dig javul a bőr feszessége és rugal-
massága, csökken a ráncok mélysé-
ge, a barna pigmentfoltok elhalvá-
nyulnak. A fototerápia lehetőséget
nyújt számunkra, hogy a kezelési
célnak megfelelően válasszunk
hullámhosszt, és kombináljuk oxi-
génterápiával, mely szinergikus ha-
tást idéz elő. 

A

Gáspár Ágnes lesz a háziasszonya a „Pályakezdő fiatalok a

különböző oktatási rendszerek tükrében” kerekasztal-beszélgetés-

nek október 26-án, pénteken az Őszi Beauty-n,

a Lurdy Házban, 18.00 órakor

GÁSPÁR ÁGNES
Aranykoszorús kozmetikusmester. Kitüntetett
gyakorlati oktató. Hosszú évek óta részt vesz a

szakmunkás gyakorlati oktatás-
ban és vizsgáztatásban. A ha-
gyományos kozmetikai eljárá-
sok mellett nyitott az újdonsá-
gok iránt, ezért folyamatosan
képezi magát különböző tanfo-
lyamokon, szakkiállításokon. A
Mesofill-R és az Oxyjet oktató-
trénere.
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OXIGÉNTERÁPIA
A létezés legalapvetőbb szükséglete az oxigén. A környe-
zetszennyezés, a napi megnövekedett fizikai, pszichés,
illetve mentális stressz növeli az oxigénigényünket. Ha
nem tudunk megfelelő mennyiségű és tisztaságú oxigén-
hez jutni, az koncentrációhiányt, fáradtságot, kimerültsé-
get, depresszív hangulatot eredményezhet. Ennek okán
csökken a teljesítőképesség, a vitalitás, és fogékonyabbá

válunk a betegségekre is. Természetesen ez az állapot a
bőrünkön is látható nyomokat idéz elő. Az oxigén javítja a
szervezet metabolikus teljesítményét, az immunrend-
szert stimulálva növeli a test ellenálló képességét, és fo-
kozza a mikrocirkulációt, elősegítve szerveink tökélete-
sebb működését. 

SZÍNEK, HULLÁMHOSSZOK ÉS  HATÁSAIK

• A 470 nm (kék) fénytartománnyal történő biofoton-terápiához a porfirin nevű kromofor tartozik, melyet a propioni
bacterium acnes hoz létre, és amely elnyeli ezt a fényenergiát, miközben oxigéngyököket termel, mely a baktérium
lebomlását eredményezi. Erős gyuladáscsökkentő, sebgyógyító és nyugtató hatással rendelkezik.

• A LED-terápiának az 530 nm (zöld) fénye, halványítja a pigmentfoltokat és jelentősen lassítja a bőr festékanyagainak
(melanin) termelését. Segít a rosacea (értágulatok) tüneteinek az enyhítésében. Serkenti a bőr és a kötőszövetek
nyirokfolyadékainak áramlását. Csökkenti a bőr kipirosodását és a fénykárosodott bőr halványításában is jelentős
segítséget nyújt. Nyugtató, harmonizáló hatású, ezért irritált, érzékeny bőrre javasolt.

• A LED-terápia (narancssárga) fénye 600 nm-es tartományban bocsátja ki a hullámait, arra ösztönözve a bőrszövetet,
hogy a bőr rugalmasságát és feszességét biztosító kollagént és elasztint termeljen. A folyamatnak aktív regeneráló és
bőrfeszesítő hatása van. Stimulálja a bőrsejtek anyagcseréjét, javítja a méregtelenítési folyamatokat, hatására
a nedvességmegkötő képesség megsokszorozódik, és szemmel láthatóan a bőr immunrendszere megerősödik,
a sápadt-fakó, élettelen bőrök visszanyerik életerejüket.

• A 620 nm (vörös) fénytartományhoz kapcsolódó kromofor-csoport a citokróm c-oxidáz, egy protein, melynek
stimulációja képes felgyorsítani a sejtanyagcserét. Ennek a LED-fénynek az alkalmazásával aktiváljuk a bőr mátrixának
helyreállító folyamatait, a fibroblasztok anyagcseréjének gyorsítása során. Ez a hullámhossz regenerálja 
a génállományt, stimulálja az erek mikrocirkulációját és gyulladáscsökkentő hatása is van.

A sikeres kezelés titka a kifogástalan
minőségű LED terápiáskészülék és a
jól felkészült kozmetikus szakember
által megválasztott fotobiomodulá-

ciós dózis. A kezelések 20-40 percig
tartanak, kúrában alkalmazva. Hatá-
sukat növelhetjük más elektrokoz-
metikai eljárással kombinálva (pl.

oxigénterápia), és különböző, bőrre
felvitt professzionális hatóanyagok-
kal is.
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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 alkal-
masak gépi kezelésekhez is, derma-
rollerhez, ultrahangos bőrápolásra
stb. Ne feledkezzünk meg a koreai

gépekről sem! A kozmetikumaikhoz
hasonlóan ezek is egyre népszerűb-
bek.
Ár–érték arányban nem csak ható-
anyag-tartalomban 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 feltehe-
tőek. Nagyon könnyen használható-
ak, kellemes érzést nyújtanak, és ha-
tással 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.
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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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Alacsony koncentrációjú glikolsavat nemcsak kémiai hámlasztásra történő előkészítésére használhatjuk,
hanem a bőr jelentős lágyítására és egységesítésére is.  A glikolsav AHA hámlasztásra történő használata
közismert. Más AHA savakkal összehasonlítva ugyanolyan hatékonyan regenerálja, de kevésbé irritálja a bőrt.
Alacsonyabb, körülbelül 8-10% koncentrációjú glikolsavval rendszeresen oldhatjuk a bőr felszínéről az elhalt
sejtek és faggyú keverékét. Rendszeres, de időben korlátozott alkalmazásával jelentős bőrlágyítás érhető el. 

AHA GlycoHYAL G10 LÁGYÍTÓ EMULZIÓ
• UV-szűrőt tartalmaz
• lágyítja a bőrt 
• növeli a hidratáltságot 
• egységesíti a bőrszínt 
• korlátozza a faggyútermelést 
• hatásos az akné ellen 
• korlátozza a faggyútermelést 
• csökkenti a finom ráncokat 
• megelőzi az öregedést 
• lágyítja a hegeket

A készítmény 10% glikolsavat tartalmaz. A szokványos AHA pH-értéke 1,5 körül mozog. Annak érdekében, hogy a glikolsav minél
kevésbé irritálja a bőrt, a készítmény pH-értékét (savasságát) 3,5-re igazítottuk. Ezért a készítmény megőrzi finom, light AHA hámlasztó
tulajdonságát, túlzott irritáció nélkül. Ezenkívül a GlycoHYAL 10 AHA lágyító emulzióba hyaluronsavat adtunk, amely jelentősen
javítja a bőr hidratáltságát. 

SynCare
gyümölcssavas hámlasztás

Bővebb információ: /www.facebook.com/SynCareHungary/

E/B3 stand



www.beauty-forum.hu   2018/962

DOSSZIÉ ELEKTROKOZMETIKA

FÉNYKEZELÉSEK
a kozmetikában

MIÉRT VÁLASZD A LÉZERT? MIÉRT NEM ELÉG, HA NAPOZUNK? Egyrészt a napsugárzásban
vannak káros színek/hullámhosszak is, másrészt, ha egy kis területet kell kezelni

egy „jó” színnel, akkor bizony lehet, hogy hosszú ideig kell a napon feküdni,
mire az adott területen az adott színből elegendő sugárzási hatás összegyűlik ahhoz,

hogy az elvárt biokémiai folyamat beinduljon.

lézerfény gyógyító hatását
1967-ben dr. Mester Endre
orvosprofesszor fedezte
fel. Azóta számtalan orvosi

és biológiai kísérlettel bizonyították,
hogy az emberi szervezetnek van-
nak ún. biológiai ablakai. Ez azt je-
lenti, hogy a fény egyes színei, pon-
tosabban hullámhosszai elnyelőd-
nek a sejteken belül bizonyos mole-
kulákban, úgy, hogy nem hővé
alakulnak, hanem biokémiai folya-
matokat indítanak meg. 

Milyen egy jó fénykezelés? 
� Legyen jó a színe/hullámhossza, 
� legyen elég erős, 
� lehessen kis és nagyobb felületet
is kezelni vele, és 
� legyen megbízható, ellenőrizhe-
tőek legyenek a működés körülmé-
nyei, a kimenő fényerősség (intenzi-
tás), a kezelési idő.
Ezeknek a követelményeknek többé-
kevésbé a LED-fényforrások, teljes
mértékben pedig a lézerek felelnek
meg.

Mi a különbség a LED
és a lézer között? 
A jó fénykezelés az adott hatás el-
éréséhez szükséges biológiai ablak-
ban előállított fénysugárral műkö-

dik. Például az aknék kezelésének
hatásos eszköze a 410 nm (sötétlila)
körüli hullámhossz, kiegészítve a
bőrkezelésben legelterjedtebb 630 –
660 nm (piros) sugárzással. Az 1. áb-
rán a piros vonalak mutatják azt a
biológiai ablakot, ahol a kezelést vé-
gezni kell (Erről Tábori Erika osztotta
meg a személyes kezelési tapaszta-
latait olvasóinkkal: Akne kezelése
kék lézerfénnyel c. cikkét a májusi
Beauty Forumban találjátok – a
szerk.) Ugyanezen az ábrán a lila gör-

be egy itt sugárzó LED intenzitásel-
oszlását mutatja, míg a fekete görbe
egy lézerdióda sugárzása. Az ábra vi-
lágosan mutatja, hogy a miután a lé-
zer jóval szűkebb sávban sugározza
a fényt, ezáltal jelentősen nagyobb
hányada hasznosul.
Az sem mindegy, hogy hol, mekko-
ra területen végezzük a kezelést: ha
a fényforrásunk az egész arcot meg-
világítja, miközben egy-két aknét
kell csak kezelni, akkor a kisugárzott
fényteljesítmény nagy része elvész.

A

1. ábra. A biológiai ablak és a fényforrások viszonya



2018/9   www.beauty-forum.hu 63

Erre mutat egy vázlatos példát a 2.
ábra. Természetesen nagyobb terü-
let kezelésére mindkét fényforrás
megfelel, a LED-ek automatikusan
nagyobb területet világítanak meg,
a lézerek fényét könnyű optikai
eszközökkel megfelelő méretűre
nagyítani vagy kisebbé tenni.
A harmadik követelmény az, hogy
a fénysugár kellően erős legyen, de
azért arra vigyázni kell, hogy ne lép-

jünk át a már káros, égetést okozó
tartományba. Itt is előnyük van a lé-
zereknek: teljesítményük könnyen
szabályozható és beépített fényerő-
ellenőrzés is van hozzájuk, azaz me-
net közben is kontrollálni lehet,
hogy a fényerő a beállítottnak felel-
jen meg.
Ha energiát viszünk be egy anyag-
ba, akkor az (megfelelő körülmé-
nyek között) sugározni kezd. Ez a

sugárzás persze alapvetően spontán
emissziót jelent. 

Hogyan lesz
a fény lézerfény?
A lézer létrehozásához (3. ábra) egy
fénycsőszerű eszköz két végére, egy-
mással párhuzamosan állítva, egy-
egy tükröt tettek, melyek közül az
egyik egy kis fényt átengedett. Előbb-
utóbb lett egy foton, ami merőlege-
sen ment az egyik tükörre, visszave-
rődött, nekiment a másik tükörnek,
és így szaladgált a csőben. Hamaro-
san persze találkozott egy atommal,
amit stimulált emisszióra készte-
tett, így már két foton szaladgált.
Kettőből négy lett, négyből nyolc, a
stimulált emisszió láncreakció-sze-
rűen felerősödött. A folyamat végé-
re egy erős, rendezett fénysugár lép
ki a lézer végén.

Lássunk néhány konkrét
kozmetikai alkalmazást!
Elsőként említem az akné kezelését
amihez a 410 nm (sötétlila) körüli
biológiai sávot kell használni. Ez a
hullámhossz a propioni baktériu-
mokban olyan anyagot hoz létre, ami
azok elhalását okozza, azaz szinte
„sterilizálja” az akné gyökerét.

2. ábra. A fényforrások sugárzási széttartása

Tudj meg többet a lágylézerről Tábori Erika segítségével!

Lágylézer a kozmetikai gyakorlatban c. előadását az Őszi Beauty

szakkiállításon hallgathatod meg a Lurdy Házban:

október 26., péntek, 16.00

3/A5 stand
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Ez a kezelés egyenesen vezet át a se-
bek, hegek kezeléséhez, hiszen az
akné helyén maradó nyomokat is
érdemes fénnyel, mégpedig piros
fénnyel kezelni. A bőr sérüléseinek
javítására a 640, 660, 670 és 690 nm
körüli biológiai ablakok adnak lehe-
tőséget, legjobbak a 660 és 690 nm-
esek. Ez a besugárzás javítja a sejtek
ATP-termelését, serkenti az anyag-
cserét és a sejtszaporodást, javítja a
sejtközi mikrocirkulációt. Vigyázni
is kell az alkalmazásával: a sejt-
szaporodás stimulálása miatt ke-

rülni kell a bőrön megjelenő pre-
cancerózus helyeket (pl. leukoplá-
kia, festékes anyajegy). Jótékony ha-
tása miatt a bőrfiatalításban, a rán-
cok kezelésében, a face-lifting te-
rén is pozitív szerepet játszik.
Ebből is jól látszik, hogy a LED-es
fényforrások is megfelelőek lehet-
nek, ha a hullámhossz, a fényerő, az
ellenőrzés és a védelem is megfele-
lő hozzá.
Nem mellékesen a két biológiai ab-
lakban alkalmazott fénysugár lokáli-
san erősíti az immunrendszert,

ezért lehet jól használni az ajakher-
pesz gyógyítására is.
Külön meg kell említeni a mezote-
rápiás lehetőségeket. Itt a fény sejt-
közi cirkulációt és sejtanyagcserét
serkentő hatását használjuk ki. Mi-
után ebben az esetben a hatást egy
beviendő anyagtól várjuk, célszerű
az anyagcserét nemcsak a bőrfelszín
közelében, hanem mélyebben is fel-
erősíteni. Erre a célra pedig a közeli
infravörös fény a legjobb, ezért a 780
– 810 – 830-840 nm hullámhosszú lé-
zersugár ajánlható. Itt szóba kerül-
nek a folyamatos és az impulzus
üzemű lézerek egyaránt, de a sok-
szor ajánlott 980 nm hullámhossz
biztosan nem javasolható.

A biztonság kérdése
Legfontosabb szabály, hogy ezek a
nagy teljesítményű fénysugarak a
szemfenéken kicsi ponttá fókuszá-
lódnak, vagyis a szemet óvni kell,
hogy ne jusson a fény a szem-
be! A védelmet legegyszerűbben a
szem eltakarásával, védőszemüveg-
gel vagy megfelelő szemtakaróval le-
het elérni. Kozmetikai alkalmazások
során a vizes vatta is teljesen megfe-
lel. 
A nagy teljesítményű – és 100 mW-
tól már minden egy sugárban kijövő
lézer is ide számít – lézernyaláb tud
pici égési sebet okozni. Ezért, ha a
páciens panaszkodik, hogy égeti a
fény, akkor a fénynyaláb kis mozga-
tásával ezt a jelenséget el lehet ke-
rülni.

3. ábra. A lézersugárzás létrejötte

TANOS ERVIN
fizikus, aki egy kutatóintézet
optikai laboratóriumának
vezetését cserélte orvosi
diódalézerek fejlesztésére és
gyártására, közel 30 éve.
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2018. október 26., péntek

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

Támogató:
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A plazma ereje
és a színes fény

MIÉRT PONT OXIGÉNION? Az oxigénion-terápia, a Dermionológia® kibővítése fényterápiával
új lehetőségeket teremt a bőrproblémák kezelésében és a bőrfiatalításban.

agyon fontos az oxigén-ionok szerepe az emberi
szervezetben, energiát visznek a sejtjeinknek.
A mindennapokban azonban nem rendelke-
zünk ezzel a jó minőségű energiával, vagy lé-

nyegesen kevesebbel, mint amire szükségünk van.
Ennek oka a levegő minőségé-
nek romlása: a városi szmog, az
elektroszmog, a nagyon sok
nagy energiájú eszköz, melye-
ket életünk során egyre többet
használunk. Mindezek jelentő-
sen rontják a levegő ionizáltsá-
gát.
Létezik azonban egy eljárás, a
Dermionológia®, melynek se-
gítségével képesek vagyunk a
környezeti levegőből negatív
ionokat (plazmát) előállítani,
sőt megsokszorozni a hatásfo-
kát.

A pozitív eredmény mindig bekövetkezik, gyorsan hat,
nincs mellékhatás, a sejtek ismét hatékonyan működ-
nek, aminek azonnal látható és érezhető jelei lesznek az
egészségünkre, a szépségünkre és a fizikai teljesítmé-
nyünkre !
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Környezetünk iontartalma
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Fény- és oxigénion-terápia
A speciális oxigénion-terápia összekapcsolása a fényterápiával kibővíti a kezelési lehetőségeket és minden kozmeti-
kai eljárás hatását fokozza.

High Care®Cosmetics
Miskolc, Futó u. 70.
Telefon: +36 46 560 372
email:  info@high-care.hu
highcare.hu

Vörös fény: 
�  A kollagénképződés fokozása
�  Bőrfiatalítás
�  A vérkeringés fokozása

Zöld fény:
�  Méregtelenítés
�  Antibakteriális hatás
�  Stresszoldás
�  Immunerősítés
�  Izom- és csontépítés-erősítés

ELŐNYÖK
�  Könnyű használat.

�  Nincs ellenjavallat.

�  Beépíthető minden arckezelésbe.

�  A versenysportokban segíti a regenerálódást.

�  Ajánljuk a holisztikus szemléletre orientált üzletek számára!

Kék fény:
�  Gyulladáscsökkentés
�  Antiszeptikus, antibakteriális

hatás
�  Pórusösszehúzás,

vérzéscsillapítás
�  Faggyútermelődés csökkentése
�  Immunerősítés

A High Care® Dermionológiai (oxigénterápiás) készülé-
kéhez egy speciális, fényterápiás modullal egybeépített
búra van csatlakoztatva.
A vendég 30 perc alatt értékes oxigéntartalmú levegőt lé-
legez be, valamint a kozmetikus által kiválasztott, a ke-

zelési célnak megfelelő fényterápiás kezelést is megkap-
ja. Kontraindikáció nélküli, kellemes, ellazító, nyugtató
érzés az eredmény.

Működés a gyakorlatban:

LAVOTHA PÉTER
ügyvezető 

A pozitív és  negatív ionok hatása szervezetünkre

Hallgasd meg Lavotha Ildikó előadását: A márka nyújtotta

előnyök, márkakozmetikák jelentősége – az Őszi Beauty kiállításon

a Lurdy Házban: október 26., péntek, 17.00
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Ránctalanítás, FACE-LIFTING,
pigmentfolt-halványítás 

BŐRFIATALÓ KEZELÉS HÖLGYEKNEK ÉS URAKNAK – Egyetlen, fényterápiával is rendelkező
rádiófrekvenciás készülék kúraszerű alkalmazásával gondoskodhatunk vendégeink

fiatal(os)ságának megőrzéséről.

Fo
tó

: S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

DEESS Rádiófrekvenciás
bőrfiatalító készülék forra-
dalmian ötvözi a ránctala-
nítást (WR-funkció) a face-

liftinget (SR-funkció) és a szemkör-
nyékápolást (SRT funkció) a vörös

fényterápia kollagénszintézist nö-
velő, illetve a sárga fény pigment-
folt-halványító hatásaival. A beren-
dezés a professzionális kozmetikai
szalonkezelések és magas színvona-
lú otthoni bőrápolás kívánalmait is

tökéletesen kielégíti. További előnye
a széles körű alkalmazás és az egy-
szerű használat. Bármely bőrtípus
kezelésére alkalmazható, hölgyek
és urak számára egyaránt. A leg-
jobb eredmény négy héten át, he-

A

→

→

→

→

→
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tente két alkalommal történő, kúra-
szerű kezeléssel érhető el. A kúra a
bőr állapotától függően ismételhető
nyolc, illetve tizenkét hétig. 

A kúraszerű kezelések
várható eredményei
A DEESS Rádiófrekvenciás bőrfiatalí-
tó készülék és a megfelelő Lady Stel-
la bőrfiatalító kozmetikumok rend-
szeres használata mellett a bőrrege-
neráció mértéke megközelíti a 10
évvel fiatalabb bőrállapotot. Az
eredmény maradandó. A kúrák kö-
zötti időben a fenntartó kezeléseket
havonta egy alkalommal végezhet-
jük. A teljes kezelőkúra kétévente is-
mételhető. (Figyelem: tizenkét hét-
nél hosszabb kezelőkúra tartása
nem javasolt!) 
A rádiófrekvenciás készülék a mé-
lyen fekvő bőrszövetek stimulálá-
sával, a természetes regenerációs
folyamatokat beindítva képes új
kollagénszálakat termeltetni a bőr-
ben. A készülék nagy energiájú fóku-
szált rádiófrekvenciás rezgéshul-
lámmal és fényterápiás kiegészítő
stimulációval dolgozik (vörös, sár-
ga), amely mélyen a bőrszövetbe ha-
tolva felmelegíti a kollagénszintézis-
ben részt vevő sejteket. Az aktivált
sejtekben a kollagén elkezd újrater-
melődni, beindítva ezzel a bőr ter-
mészetes megfiatalítását. Az újra-
képződő kollagén kitölti a sejtek kö-
zötti teret, látványos változásokat
előidézve az arc, a nyak, a toka, a de-
koltázs, a mell és a szemkörnyék te-
rületén.
� A kollagén a bőr fontos fehérjéje,
amely a bőrt hidratáltan, tónusosan
és fiatalon tartja. Átlagosan 30 éves
kortól a kollagén megfogyatkozik,
így a regeneráció lelassul, ami a bőr
megereszkedését és az arckontúr vo-
nalainak megváltozását, a bőr meg-
nyúlását okozza.
� A hyaluronsav a kötőszövet vízbá-
zisát adó fehérjevegyület, aminek
mennyisége eleve meghatározza a
kollagén hidratációját. A rádiófrek-
venciás készülék erősen fokozza a

bőr anyagcseréjét és felszívó képes-
ségét. A frissen képződő kollagén
rostok valóságos „hyaluronsav für-
dőt” kapnak, melynek következté-
ben a bőr teltté válik, fiatalosan üde,
rugalmas és bársonyos tapintású
marad.

Fő kezelési területek
A fő kezelési területek a megeresz-
kedésre leginkább hajlamos terüle-
tek: arc, nyak, toka, dekoltázs és a
hölgyeknél a mell felső része.
A professzionális kozmetikában a
DEESS Rádiófrekvenciás készülékkel
végezhetünk:
1. arcfeltöltő, -formáló (WR = RF+vö-
rös fény) a bőrfiatalító kezelést;
2. szemkörnyékápoló, táskákat és
ödémákat, sötét foltokat enyhítő
(RF) kezelést;
3. bőrfiatalító, -fehérítő, rugalmasító
és aktiváló kezelést (SR = RF+sárga
fény). 

1.  Arcfeltöltő, arcformáló kezelés
hölgyek és urak számára érdes,
öregedő, fakó, tág pórusú, ráncos,
rugalmasságát és fényét vesztett
bőrre – DEESS Rádiófrekvenciás
WR-funkció (RF+vörös fény).

�  Hölgyeknél a tápanyaghiányos,
barázdált bőrre a Lady Stella
Youth Active/Alma Őssejt Bőrfia-
talság Aktiváló Arctejet és Arcto-
nikot, az

�  uraknál a zsíros, mitesszeres bőr-
re a Golden Green Derm Touch Fe-
kete Szappant alkalmazzuk.

A kezelés lépései:
→ Tisztítsa meg a DEESS Rádiófrek-

venciás bőrfiatalító készülék ke-
zelőfejét, és válassza a WR-funk-
ciót (RF+vörös fény)

→ A bőr megtisztítása, előkészítése
vegyes, zsíros, pigmentfoltos bőr
esetén a Lady Stella AHA Comp-
lex Arctisztító Micellás Habbal.

→ A hatóanyag (Golden Green Natu-
re Hyaluron Elixír) felhelyezése.
Ügyeljünk rá, hogy mindig meg-
felelő mennyiségű gél legyen a
bőr felszínén.

→ Kapcsoljuk be a készüléket, és
óvatos, körkörös mozdulatokkal
masszírozva a bőrt, végezzük el a
hatóanyag bejuttatását. 

→ A kezelés befejezése a bőrálla-
potnak, bőrtípusnak megfelelő
nappali Lady Stella kozmetikum-
mal. 

�  Hölgyeknél
-   vegyes-zsíros bőrre Lady Stella

AHA Complex Bőrfiatalító, Reju-
venáló hidratáló krém,

-   pigmentfoltos bőrre Lady Stella
MesoVital White Active/öregségi
pigmentfolt-halványító szérum
és arckrém, 30-faktoros fényvéde-
lemmel,

-   tápanyaghiányos, fokozottan
ráncos bőrre Lady Stella Youth
Active/alma őssejtes bőrfiatalság-
aktiváló szérum, arckrém és
szemránckrém ajánlott.

�  Uraknál pedig a Golden Green,
férfi mélytápláló hidratáló arc-
krém alkalmazását javasoljuk.

Fényterápiával kiegészített rádiófrekvenciás
készülékkel végezhetünk bőrfiatalítást,
szemkörnyékápolást és face-liftinget
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Kezelőkúra javaslat: 4–8–12 keze-
lést végezzünk hetente két alka-
lommal, 3-4 nap kihagyással. 
Fenntartó kezelések: az elért álla-
pot megtartására havonta egy ke-
zelés javasolt. A teljes kúra 2
évente ismételhető.  A kúra teljes
ideje alatt és utána egy héttel ke-
rülni kell a meleg, áztatós fürdést,
a szaunát és a szoláriumot.

2.  Szemkörnyékápoló kezelés a
szem alatti táskák, sötét foltok, fi-
nom ráncok, a megereszkedett
szemhéjredő kezelésére – DEESS
Rádiófrekvenciás SRT-funkció.

A kezelés lépései:
→ Tisztítsa meg a DEESS Rádiófrek-

venciás bőrfiatalító készülék keze-
lőfejét, és válassza a RF-funkciót.

→ A bőr megtisztítása, előkészítése
Lady Stella Csipkebogyó Arctejjel.
Kíméletesen tisztítja és ápolja az
érzékeny bőrt, C-vitamin-tartal-
ma támogatja a bőr kollagénszin-
tézisét.

→ A hatóanyagos gél (Golden Green
Nature Kollagén Elixír) felhelye-
zése. 

    Ügyeljünk rá, hogy mindig meg-
felelő mennyiségű gél legyen
a bőr felszínén, a felszívódott
anyagmennyiséget folyamatosan
pótolni kell.

→ Kapcsoljuk be a készüléket, és
óvatos, körkörös mozdulatokkal
vezetve a kezelőfejet, masszíroz-
va végezzük el a hatóanyag beju-
tatását. 

→ A kezelés befejezése: vékony ré-
tegben kenjük át a bőrt Golden
Green Csipkebogyó Szemránc-
krémmel, melynek A-vitamin (re-
tinol) tartalma biztosítja a ráncok
feletti győzelmet.

3.  Bőrfiatalító, -fehérítő és -rugal-
masító, aktiváló kezelés rugal-
matlan, megnyúlt, tónusát vesz-
tett, pigmentfoltos bőrre.

A kezelés lépései:
→ Tisztítsa meg a DEESS Rádiófrek-

venciás bőrfiatalító készülék ke-
zelőfejét, és válassza a SR-funk-
ciót.

→ A bőr megtisztítása, előkészítése
Lady Stella MesoComplex Youth
Active Bőrfiatalság-aktiváló arcle-
mosó tejjel és tonikkal.

→ A hatóanyag (Golden Green Natu-
re Hyaluron Elixír) felhelyezése. 

    Ügyeljünk rá, hogy mindig meg-
felelő mennyiségű gél legyen a
bőr felszínén!

→ Kapcsoljuk be a készüléket, és
óvatos, körkörös mozdulatokkal,
masszírozva a bőrt végezzük el a
hatóanyag bejuttatását. 

→ A kezelés befejezése:
�  Hölgyeknél vékony rétegben ken-

jük át a bőrt Lady Stella Mesovital
Youth Active Bőrfiatalság-aktivá-
ló nappali krémmel.

�  Uraknál férfiak számára készített
ráncmélységcsökkentő nappali
krémmel.

Ellenjavallatok
• Szív- és koronaér-betegség,

Thyroid gland, magas vérnyomás,
cukorbetegség, glaukóma, bőrrák
vagy az elektromos készülékekre
való érzékenység;

• Pacemaker vagy más
szívkészülék;

• ha a vendég bőrébe Clostridium
botulinumot, hyaluronsavat vagy
aranyselyem-kivonatot fecsken-
deztek – a kezelést követő 3 vagy 6
hónap elteltével használja csak a
készüléket;

• hormonkezelés, idegrendszeri
megbetegedés;

• égési sérülés, Scar hyperplasia.

BAGÓNÉ HORVÁTH KATALIN
Diplomás szakoktató,
a STELLA kozmetikai
oktatásvezetője.

A megereszkedésre hajlamos tesztrészek rejuvenáló

szalonkezeléséről tudj meg többet Bagóné Horváth Katalin

előadásából, az Őszi Beauty szakkiállításon, a Lurdy Házban:

október 27. szombat, 11.30
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BAALBEK STÚDIÓ 
www.baalbekstudio.hu

Amiea Meso Vytal mikrotűs mezoterápiás
készülékek. Hatóanyag-bejuttató és
kollagén-indukciós kezelés egyben.
A speciális modulon 18 darab extra vékony tű
található, mellyel a bőr legfelső hámrétegén
0,5 mm mélységig mikrocsatornákat nyitunk.
Ez lehetővé teszi, hogy az értékes
hatóanyagok a felhámon áttörve közvetlenül az irhába jussanak.
Ugyanakkor a bőr hámrétegének tűvel való stimulálása
a kollagénszintézist is élénkíti. Újraépíti és megfiatalítja a bőrt. 

Az Iono-Jet egy innovatív kozmetikai eljárás,
amely plazmával dúsított oxigénnel dolgozik.
Magas nyomás és energetikailag dúsított,
ionizált oxigén segítségével, a bőr állapotától
és a kezelés céljától függően aktív
hatóanyagokat (szérumokat, peptideket,
vitaminokat, őssejtet) porlasztva juttatunk
a bőr mély rétegeibe, nemcsak az arcbőr és
a szemkörnyék, de még a felső szemhéj területére is. Az eredmény
azonnal látható és érezhető.

CHANTARELLE   
www.beautypartner.hu

A kis energiájú R dióda Lézer
és LED-fény serkenti az anyagcsere-
folyamatokat, melynek hatására a bőr
sejtjei regenerálódnak. Mivel
a pulzáló mágneses mező
szabályozza az extracelluláris
mátrixban zajló kémiai és fizikai folyamatokat, helyreállítja a bőrt.
Egy kezelőfej, hat kezelési program: melanoderma,
hiperpigmentáció, hegek és striák, ránctalanítás, lifting,
szemkörnyék, rosacea, akné, zsíros vagy kombinált bőr kezelése. 

STELLA
www.stellazrt.hu

Face-lifting és ránckezelés egy lépésben:
a készülék nagy energiájú, fókuszált
rádiofrekvenciás rezgéshullámmal és
fényterápiás kiegészítő stimulációval,
mélyen a bőrszövetbe hatolva felmelegíti
a kollagénszintézisben részt vevő sejteket.
Az aktivált sejtekben a kollagén elkezd
újratermelődni, beindítva ezzel a bőr
természetes megfiatalítását. Az újraképződő kollagén kitölti a sejtek
közötti teret, látványos változásokat előidézve, az arc, a nyak, a toka,
a dekoltázs és a mell felső részének feszesítésére és fiatalítására.

EUNSUNG
www.kozmetikaigep.hu

Az Eunsung SmartLine komplett bőrápoló
rendszer. Hét kezelőfeje révén egyetlen géppel
teljes arckezelést nyújthat vendégeinek. Többek
között elektroporációs és Cryo-technológiával is
rendelkezik. Az elektroporációs technológia
mikroáram segítségével ideiglenes csatornákat
hoz létre, amelyeken keresztül a hatóanyag eljut
a bőr mélyebb rétegeibe, a Cryo-kezelőfej pedig
a pórusok összehúzásával hatóanyagcsapdát
képez, és a bőrbe zárja a felvett komponenseket.

VAGHEGGI 
www.vagheggi.hu

A Vagheggi Face Plus 5 funkciós arckezelő gép
innovatív technológiákat kínál
a professzionális bőrápoláshoz.
A hidratációs bőrteszttel mérhető a bőr
hidratációs szintje a kezelés előtt és után,
emellett ultrahang funkciókkal, 14 arckezelő
programmal, intenzív peeling és hatóanyag-
bevitellel, rádiófrekvenciás bőrfiatalító hatással,
elektroporációval és körkefés peelinggel
(többféle kefemérettel) is rendelkezik.

ELEKTROKOZMETIKA
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HIGH CARE® COSMETICS 
www.highcare.hu

E/A4 stand
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Izguld velünk végig a Make-up Magyar Kupa

sminkversenyt október 27-én, szombaton,

az Őszi Beauty-n, a Lurdy Házban!

ULTRAVIOLA
„LEGYEN A SMINKNEK ÜZENETE!” – hangsúlyozta Csirik Erzsébet, a Make-up Magyar Kupa

sminkverseny zsűritagja, aki az alábbiakban hasznos tippeket küld a versenyre készülődőknek,
a gyakorlatban is bemutatva az elképzelését. A következő oldalon pedig Sipos Zita, a verseny
zsűrielnökének a munkáját tekinthetitek meg inspirációul, aki szerint látványos sminkeket

fogunk majd látni. A színek gondolatokat, érzelmeket és érzéseket is kifejeznek.

lila szimbolikus jelentése: egyensúly az érte-
lem és a vágy, az érzelem és a bölcsesség kö-
zött.
Misztikus szín, egyesíti a kék elmélyültségét és

a vörös aktivitását. Az intuíció, az empátia, a kitartás és
az alázat színe. 
Ha megpróbáljuk a nevén nevezni, hamar zavarba jö-
vünk a lilával kapcsolatban, ugyanis rengeteg névvel
illetjük: lila, viola, bíbor, orgonalila, ciklámen, orchidea
stb.

Melyik az igazi?
Egyik sem és mindegyik. A lila nem annyira egy konkrét
színt, inkább egy színtartományt jelöl.
Remekül megfér a narancs, a vörös, a vöröses ibolya szí-
nekkel vagy akár a bordóval is, „csak” a harmóniát kell
megteremteni köztük.

Legyen a sminknek üzenete, szóljon valamiről, legyen
összhangban a modell egyéniségével, a ruhájával, a ki-
egészítőkkel, és végül, de nem utolsósorban: legyen stílu-
sa!
Tiszta, hibátlan kivitelezést várunk minden versenyző-
től!
Sok sikert és jó versenyzést kívánok!

A

Látványos és könnyed
Nagyon örültem az idei versenytémának, az ultraviolá-
nak, mert egyrészt a lila szín most divatosnak számít,
másrészt mert ez a szín egyszerűen mindenkinek jól áll,
akár kék, akár barna szemű. Az előbbiek esetében inkább
a világosabb, az utóbbiaknál pedig a sötétebb árnyalato-
kat javaslom.
Ne feledjük a téma kidolgozásánál az aktuális trendeket
sem, például a most divatos, természetes hatású legyen
modellünk szemöldöke.
Az Ultra Violett téma látványos és könnyen elkészíthető
sminkek elkészítését teszi lehetővé, mert nincsenek
szigorú megkötések (a versenykiírást itt találod:

www.beauty-forum.hu/versenyek/make-up-magyar-ku-
pa-2018 – a szerk.) Arra azonban ügyeljünk, hogy ne te-
gyünk mellé olyan színt, ami elviheti a lila hangsúlyát!

DR. STEIERNÉ CSIRIK ERZSÉBET
Ezüstkoszorús kozmetikusmester, kétszeres testfestő
világbajnok, OMC zsűritag.

SIPOS ZITA
Kozmetikus, sminkmester. Több mint 31 éve 
dolgozik a kozmetikus és a sminkes szakmában. „Minden
sminkesek mestere”: kozmetikus és sminkes tanulókat
képez, illetve továbbképez, versenyfelkészítő tréningeket
tart.  Országos és nemzetközi versenyeken zsűritagként
tevékenykedik. Tevékenyen részt vesz a trendalkotók 
munkájában, többek között a Megasztár, 
a Szépségkirálynő, a Sztárban Sztár, a Nagy Duett,
valamint számos kortárs magyar film fűződik a nevéhez. �
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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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„A legjobb döntés volt részemről
ez a sminktetováló termékcsalád!”

A TÖKÉLETES SMINKTETOVÁLÁS FŐ ÖSSZETEVŐI: a technika és annak mesteri szintű
alkalmazása, a precíz pontos sminktetováló gép, valamint a kiváló

minőségű sminktetováló festék.

sminktetoválás alapvető
célja, hogy kihangsúlyoz-
zuk az arcon azt, ami már
alapjában véve is szép és

kiegészítsük azt, ami hiányos. 

A Color-in-Derm sminktetováló fes-
tékeket egyre több, nagy tapasztalat-
tal rendelkező sminktetováló vá-
lasztja, hiszen egyedi formulájuk-
nak és speciális összetevőjüknek kö-

szönhetően kiváló a tapadóképessé-
gük, így könnyen, gyorsan beépül-
nek a bőrbe, ráadásul ezek a színek a
hagyományos festékeknél tovább
szépek maradnak.

A
OLVASD EL A KOLLÉGANŐK VÉLEMÉNYÉT A COLOR-IN-DERM FESTÉKEKRŐL, MAJD

VEGYÉL RÉSZT A DÍJMENTES SZÍNELMÉLETI KÉPZÉSEN, AHOL TE IS
MEGISMERHETED A TELJES SZÍNSKÁLÁT! 

„Tapasztalatból mon-
dom, hogy a Color-in-
Derm festékek minden
igényt kielégítenek,
amit mi, sminkteto-
válók egy festék iránt
támasztunk. Miért? 

Nos, mindenekelőtt a kiváló tapadóképességet hangsúlyozom,
ugyanis ennek köszönhetően a Color-in-Derm festékek köny-
nyen beépülnek a bőrbe, és ez óriási előnyt jelent, mert lecsök-
ken az utómunkálatok és a korrekciók ideje is. A festékek má-

sik nagyon fontos tulajdonsága a valós színhatás, amely azt je-
lenti, hogy az üvegben látott színhez közeli árnyalatot adnak a
bőrben is. Ez sokkal hatékonyabbá teszi a munkánkat, hiszen
sokkal rövidebb idő alatt tudunk az arccal és a vendég színei-
vel, stílusával harmonizáló színt választani. Ráadásul egyedi
formulájuknak és speciális összetevőjüknek köszönhetően a
színek a hagyományos festékeknél tovább szépek maradnak.
Tehát kiváló tapadóképesség, valós színhatás és hosszabb
színtartósság, ezek miatt dolgozom én már hosszú ideje kizá-
rólag Color-in-Derm festékekkel és ezért ajánlom bátran min-
den kolléganőmnek.”  

KALCSU HAJNI, BUDAPEST

„A kozmetikai kezelése-
ken kívül, 20 éve foglal-
kozom sminktetová-
lással. Először 2016-
ban találkoztam a Co-
lor-in-Derm festékkel.
A festék pigmenttar-

talma rendkívül jó, ezáltal már az első kijelölő húzásnál jól lát-
hatóan bent marad a bőrben, így gazdaságos, gyors, és precíz
munkát tesz lehetővé. A festéket a kezelőfejbe csepegtetve és
mártogatva is lehet használni.

A színek választéka bőséges, a szemöldök színeket szoktam
egymásra rétegezve is használni, például egy sötét hajú ven-
dégnél először dolgozom a Tobaccóval, és utána még egy-két
rétegben a Brown-festékkel fejezem be a munkát. 
Mindenkinek javaslom a festékek kipróbálását. Minden szín-
árnyalat elérhető 3 ml-es kiszerelésben is, ami lehetőséget
biztosít a saját tapasztalatok megszerzéséhez, hiszen ennek
a kis flakonnak a mennyisége több munkára is elegendő.” 

CSIKÁR KRISZTINA, GYŐR
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KÖVETKEZŐ SZÍNELMÉLETI KÉPZÉSEK:
• 2018. október 12. 
• 2018. november 23.

Helyszín: 1139 Budapest, Frangepán u. 8-10.
Bejelentkezés a +36 1 237 0370  számon
vagy a www.kalcsu.hu oldalon. 

„Számomra nem volt
kérdés, hogy azt a ter-
méket használjam,
amit az oktató cégem,
azaz a Kalcsu Cosme-
tics is használ és java-
sol. Lassan két éve dol-

gozom a Color-in-Derm festékekkel, ez alatt az idő alatt, több
mint kétszáz sminktetoválást készítettem ezekkel a pigmen-

tekkel. Bátran kijelenthetem, hogy minden vendégem elége-
dett volt! Mindenki megtalálta azt az árnyalatot a palettáról,
ami igazán tetszik neki. 
Gyorsan telítődik a szín, ezáltal a munka is lerövidül, a kor-
rekciónál pedig örömmel tapasztalom, hogy a pigment gyönyö-
rűen bent marad már első alkalommal is. A legjobb döntés volt
részemről ez a termékcsalád! Alig várom a következő sminkte-
toválást és a boldog vendéget!”

OSZVALD ILDIKÓ, LONDON

„Sok időt és energiát
szántunk rá, hogy meg-
találjuk azt a sminkte-
továló festéket, amely-
lyel garantált a siker.
Miután megismertük a
Color-in-Derm festéke-

ket, kétség sem fért hozzá, hogy ezzel a termékcsaláddal fo-

gunk dolgozni a jövőben. Ezeknek a festékeknek kiváló a ta-
padóképessége, ami óriási előny, hiszen jelentősen lecsök-
kenti a sminktetoválások idejét, és ez nemcsak nekünk, ha-
nem a vendégeinknek is fontos. A színek gyönyörűek, és meg-
könnyíti a munkát az is, hogy az üvegben látott színhez közeli
eredményt kapunk a bőrben. Könnyebben választanak így
vendégeink. Mi bátran ajánljuk mindenkinek a Color-in-Derm
festékeket.”

NOÉNÉ VÁGVÖLGYI RIA ÉS NOÉ JÓZSEF ZSÓ, VESZPRÉM

„Húsz éve dolgozom kozmetikusként,
ezen belül 13 éve foglalkozom smink-
tetoválással. Az évek során többfajta
festéket volt szerencsém kipróbálni,
majd megismerkedtem a Color-in-
Derm festékekkel, amelyekkel csodá-
latos eredmények érhetőek el. Kiváló

tapadóképességüknek köszönhetően tökéletes fedést bizto-
sítanak, így kisebb mennyiségű festék felhasználásával is

fantasztikus szemöldök-, szemhéj- és szájtetoválások ké-
szülnek.  Külön kiemelem a Super Black szuper fekete szem-
kontúr sminktetováló festéket, amelynek köszönhetően szem-
héjtetoválásaimnál gyönyörűek lettek a vonalak, igazán inten-
zív, extra fekete színt kaptak. Ezen tapasztalatok birtokában
szívesen ajánlom a Color-in-Derm festékeket azoknak a kollé-
ganőimnek, akik gyönyörű sminktetoválásokat szeretnének
készíteni.”

SZERENCSI ZSUZSA, BUDAPEST

� a széles színskála mellett a csúcsminőséget keresed,
olyan sminktetováló festéket, amellyel a munka könnyű,
az eredmény pedig magáért beszél;
� olyan sminktetováló festékeket keresel, amely egyedi
formulájának köszönhetően könnyen beépül a bőrbe, így
az utómunkálatok és korrekciók ideje jelentősen lecsök-
ken;
� fontos számodra, hogy a színt könnyen és egyszerűen
ki tudd választani vendégeddel, ugyanis a Color-in-Derm
festékek az üvegben látott színhez közeli árnyalatot ad-
nak a bőrben is;
� olyan sminktetováló festéket szeretnél, amelynek szí-
nei, a hagyományos festékekkel ellentétben, tovább szé-
pek maradnak a bőrben.

DOLGOZZ TE IS COLOR-IN-DERM
SMINKTETOVÁLÓ FESTÉKKEL, HA

Vegyél részt a díjmentes színelméleti képzésünkön,
ahol Kalcsu Hajni bemutatja neked a Color-in-Derm
sminktetováló festékek teljes színskáláját, ahhoz hogy
profi módon, magabiztosan és élvezettel használhasd
festékeinket!
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SZÉPÍTS felelősségteljesen!
FÓKUSZBAN A SMINKTETOVÁLÓ PIGMENTEK – Időszerű a téma, hiszen egyre nagyobb divatnak
örvend mind a sminktetoválás, mind a testtetoválás. Ennek természetes velejárója, hogy egyre

több tetoválófesték jelenik meg a szépségipar piacán. 

em árt ezekről a festékekről
több ismeretet szereznünk,
ha sminktetoválóként, test-
tetoválóként dolgozunk, és

nap mint nap különböző pigmente-
ket juttatunk embertársaink bőrébe. 

PIGMENTEK FAJTÁI
Alapvetően két csoportba sorolha-
tóak: organikus és anorganikus.

� Organikus – Főként szenet és oxi-
gént tartalmazó vegyület, amely ke-
letkezésében élőlények vagy élettel
kapcsolatos folyamatok játszottak
szerepet. 
� Anorganikus – Nem élő  anyag,
test. Életműködés kifejtéséhez szük-
séges szervek, illetve élő szervezet
nélküli, élettelen dolog. Szenet nem
tartalmazó, az élő szervezetben
nem előforduló vegyület. Az ásvá-

nyok anorganikus vegyületeket tar-
talmaznak. 

A tetováló pigmentek más felosz-
tásban is csoportosíthatóak:
� Fémpigmentek – Vas-oxid pig-
menteket gyakran alkalmaznak te-
továló festékekben, ezek nem mér-
gezőek, egyáltalán nem károsak
szervezetünkre. Összesen tizenhat
ismert vas-oxid létezik. Színük lehet
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sárgás, vöröses, barnás és fekete
egyaránt. Néhány vas-oxidot a koz-
metikumokban használnak, külön-
böző színárnyalatokat előállítva se-
gítségükkel. Kozmetikai használat-
ra a vas-oxidokat szintetikus úton
állítják elő, ezzel biztosítva a szeny-
nyezőanyagok kiszűrését, amelyek
amúgy a természetes eredetű vas-
oxidokban megtalálhatók.
� Növényi pigmentek – A közhiede-
lemmel ellentétben a tetoválásra
használt festékanyagok (pigmentek)
nagy része nem növényi eredetű.
� Műanyag alapú pigmentek –
A legveszélyesebb csoport a mű-
anyag alapú pigmentek csoportja,
mivel intenzíven festenek, hosszú
ideig megtartják a színüket, és fel-
használásuk következtében történ-
hetnek elsősorban a nemkívánatos
bőrelváltozások.
� Szerves pigmentek.

Festékek és színek 
A festékek színét különböző pig-
mentek adják, melyek közül megkü-
lönböztetünk fém, növényi eredetű
és szerves pigmenteket.

� A vörös festék okozza a legtöbb
problémát a tetoválófestékek kö-
zül. Alapféme egy higanyszármazék
(higany-szulfid, Pigment Red 106),
amely cinnabar néven is ismert,
ezenkívül a vörös színű kadmium-
szelenid (Cadmium Red) szintén
okozhat allergiás reakciót és fény-
érzékenységet is. 
A higanyvegyületek helyett vö-
rös festékekben használatos-
ak növényi pigmentek (kármin,
szantálfa, brazilfa) vagy szerves
pigmentek (naftanilvegyület,
Naphtol-AS) is.
� Fekete festék: általában fekete-
szén (Pigment Black), emellett fekete
tiszafa, börzsönyfa, vas-oxid, log-
wood-kivonatot (Nyugat-Indiában
honos Haematoxylon campechis-
num kivonata) is tartalmazhat. 
� Sárga festék: kadmiumsárga, sár-
ga vas-oxid (Okker), kurkumasárga
(Natural Yellow3).
� Zöld festékek: króm-oxid (Pig-
ment Green 17), rézszármazékok
(malachit).
� Kék festék: a kobaltszármazékok,
rézszármazékok (ultramarin).

� Lila festék: mangánszármazékok,
kinakridon (Pigment Violet 19).
� Barna festék: vas-oxidok, kadmi-
umszármazékok.
� Fehér festék:  titán, titán-dioxid,
cink-oxid származékok.

A tetoválás veszélyei
� Első helyen a fertőzések említen-
dők. Egyszer használatos és steril
eszközök, anyagok alkalmazásával
tudjuk megelőzni. Fontos az egész
szalon tisztasága, higiéniája. A ven-
dégeinket alapos utóápolási taná-
csokkal kell ellátnunk, amit remél-
jük, be is tartanak.
� A második leggyakoribb problé-
ma az allergiás reakcióból adódik.
Némely embernél túlérzékenység
következik be a festékkel való érint-
kezéstől. Ha bármikor a tetovált te-
rület viszketni, vörösödni kezd, a bőr
begyullad, esetleg felhólyagosodik,
akkor az allergiás reakció lehet. Ese-
tenként kontakt dermatitis vagy fo-
totoxikus reakció is kialakulhat. Mi-
nél színesebb a festék, annál veszé-
lyesebb lehet. Ezért célszerű a teto-
válást megelőzően allergiatesztet
végezni. Bár az allergiáról azt is tud-
juk, hogy akár évek múlva is előjö-
het, amikor már rég elkészült a te-
toválás. 
� A pigmentek károsító hatásai mel-
lett fontos a pigmentes üvegcsék
további tartalmának ismerete is.
Ezek azok a kísérő anyagok, ame-
lyekkel együtt a por alapú pigmen-
tekből előállítják ezeket a szusz-
penziókat, azaz a festékeket. Ilyen
például a glicerin, izopropil-alkohol,
etanol-alkohol. Ezek az anyagok is

TESTTETOVÁLÓ PIGMENTEK

TEST- ÉS SMINKTETOVÁLÓ PIGMENTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

6 mikron alatti szemcseméret

Folyékonyabb állag

A bőr szöveteiben lejjebb tudnak kerülni,
az apró szemcseméret miatt. Ez is
szerepet játszik abban, hogy élethosszig
tartós marad.
Örökös nyomot hagynak a bőrben,
teljesen soha nem kopnak ki.

Színük előnytelenül megváltozik,
kopottabbá válnak az évek folyamán.
Legjellemzőbb: feketéből>kékes-szürke,
barnából>szürke, fehérből>vajsárga
lesz.

Ruhával fedett területeken nem tud
hatni az UV-sugárzás fakító hatása –
szoláriumozás esetében természetesen
érvényesül a fakító hatás.

6 mikron feletti szemcseméret.

Sűrűn folyó, sűrűbb, akár krémes állag.

A bőr szöveteiben elakadnak a nagyobb
szemcsék, ezért nem tud az irharéteg
(dermis) aljáig vagy a bőralja rétegéig
(subcutis) eljutni.
1-3, maximum 5 év alatt elhaványodnak,
kikopnak.

Színük változhat a bőr saját pigment-
tartalmától függően, valamint a festék
összetételétől függően. Legjellemzőbb:
feketéből>grafitszürke, barnából>vörös,
vagy szürke lesz. Leginkább
észrevétlenül elhalványodnak.

Az arc állandóan fedetlen terület, ezért
jobban ki van téve az UV-sugárzás fakító
hatásának és minden további környezeti
hatásnak, amelyek gyorsítják a bőr
kopását, a sminktetoválások
halványodását.

SMINKTOVÁLÓ PIGMENTEK
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hordozhatnak veszélyt egyes esetek-
ben.

Szigorú szabályozás –
legalább Európában
Európában szerencsére elég szigorú
szabályoknak kell megfelelni, ha te-
toválófestékekről van szó.  A  Council
of Europe által 2008-ban elfogadott
ResAP 2008/1-es törvénykezés rész-
letes beszámolót ad a tetováláshoz
felhasználható pigmentek minőségi
követelményeiről, felsorolja mind-
azokat a vegyületeket, amelyek bizo-
nyos érték felett egészségkárosító
hatásúak. Ezen szabályok mentén
lehetséges csak hivatalosan forga-
lomba hozni tetoválófestékeket. 

Sminktetoválást
NE készítsünk
testtetováló festékkel! 
A különböző testtájakon nagyon el-
térő a bőr vastagsága, pl. nagyon vé-
kony a szemhéjunkon és sokkal vas-
tagabb a hátunkon, más ütemű a
bőr kopása, valamint eltérő mérték-
ben érik a környezeti hatások, mint
pl. az UV-sugárzás. Az arc bőre idő-
vel megváltozik, megereszkedik,
így az egész arcberendezés átala-
kul. Persze a testünkön is meg-
ereszkedik a bőr, de az arcon még-
sem mindegy, hogy egy szemöldök-
tetoválás évtizedek alatt lejjebb
kerül több milliméterrel is. A
sminktetoválások esetében az
előnyt jelent, hogy fokozatosan el-
halványulnak, mert így az évek mú-
lásával könnyedén aktualizálhat-
juk a formáját és stílusát is. Ha test-
tetováló pigmenttel készül egy

sminktetoválás, akkor erre nincs
semmi esélyünk.

Légy megbízható, profi!
Egy magára adó tetováló/sminkteto-
váló csak egyszer használatos esz-
közöket (tűket, tűmodulokat, festék-
kupakokat, kiöntött festéket) hasz-
nál. Csak megbízható forrásból vá-
sárol, tanúsítvánnyal rendelkező
festékeket, érzéstelenítőket és min-
den tetováláshoz szükséges anya-
got, eszközt.
Tetoválás közben folyamatosan kré-
mezi, ápolja az igénybe vett bőrfelü-
letet, valamint teljes spektrumú
bőrfertőtlenítő folyadékkal átitatott
vattakoronggal fertőtleníti a friss
tetoválás felületét. A frissen tetovált
vendégnek természetesen elmond-
ja, hogy mire figyeljen a kezelés
után, és írásban is ad egy átfogó em-
lékeztetőt. Felhívja a figyelmét a na-
pi rendszeres kezelésre és arra, hogy
ne tartózkodjon tűző napon, ne
menjen szoláriumba vagy nyilvános
fürdőbe, strandra, szaunába, ne
érintkezzen kedvenc háziállatával,
amíg az érintett bőrfelület meggyó-
gyul.
Az imént említettek nagyban hozzá-
járulnak a biztonsághoz, a higiéniá-
hoz és ahhoz, hogy tetoválás közben
minimálisra csökkentsük a fertőzés
lehetőségét.

Ősi, kreatív, ciki
vagy veszélyes?
A tetoválásra és az ebből kifejlődött
sminktetoválásra több jelző is illik:
ősi, művészi, kreatív, esztétikus, ki-
fejező, egyedi, menő vagy éppen ciki
– emellett azonban lehet veszélyes

is! Az egyértelmű, hogy a nem meg-
felelő higiéniás körülmények, a
többször felhasznált tűk, a nem teto-
válás céljára készült festékek vagy
az illegális körülmények között ké-
szült festékek, érzéstelenítők és
egyéb kiegészítő készítmények be-
tegségeket, irritációt, allergiát okoz-
hatnak! Hosszadalmas, nehézkes
ezek gyógyítása, az elszenvedőjének
a kálváriájáról nem is beszélve. Ezért
mindig csak megbízható forrásból,
olyan festékeket, érzéstelenítőket,
ápoló termékeket és egyéb kiegészí-
tő készítményeket vásároljunk, ahol
feltüntették a címkén az INCI-listát,
a gyártó/forgalomba hozó, azaz fele-
lős cég nevét, a gyártás időpontját, a
szavatossági időt, gyártási számot.
A vendégünk által aláírt nyilatkoza-
ton tartsuk nyilván, hogy mely gyár-
tó(k) festékanyagait, érzéstelenítőit,
ápoló termékeit, eszközeit használ-
tuk, így bármilyen probléma esetén
nyomon követhetők az információk.
Ezek megtartásával és felelősségtel-
jes munkával, sok kellemetlenség-
től tudjuk távoltartani magunkat és
vendégeinket egyaránt. Hiszen a
sminktetoválás célja, hogy örömöt,
szépséget adjunk vendégeinknek,
megkönnyítsük a mindennapos
sminkelési procedúrát, számunkra
pedig művészi értékű, alkotó tevé-
kenységet jelentsen, a biztonság és
egészség megtartása mellett.

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.

Hallgasd meg Méhn Tünde előadását a Lurdy Házban, az Őszi

Beauty kiállításon: A Triple Brows technika bemutatása. Azonnali

eredmény az eddig eltávolításra ítélt tetoválások esetében is

– október 26., péntek, 14.30
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ÍGY SMINKELD a lelked!
SZÉPSÉG ÉS SPIRITUALITÁS – Számomra a sminkelés nem csupán a szépségről szól:

a legbenső önvalónkat is képes megmutatni ez a „szépséges” hivatás.

osszú évek óta foglalkozom
különböző spirituális terá-
piákkal, melyet végül az
Aura-soma tett teljessé, a

mágikus hatású üvegcséivel. 
Ezek a technikák vezettek el önma-
gamhoz. 
Ezután vállalkoztam arra, hogy ki-
tanuljam a sminkelés mesterségét,
így ma már az önismeret kreatív te-

repein is magabiztosan vezetgetem
a hozzám fordulókat, hogy bepillan-
tást nyerhessenek a lelkük legmé-
lyébe.

Szeretet és szépség
E benső út kulcsa a szeretet és a
szépség. A szépség kiemelése és ez-
zel párhuzamosan a saját belső
szépségünk megismerése szorosan

összetartozik. A belső stabilitást
nagyban támogatja a pozitív külső
énkép. Erősíti az önbizalmunkat,
magabiztosabbá teszi a fellépésün-
ket, ha megtanuljuk kiemelni ar-
cunk legelőnyösebb vonásait. 
Önmagunk elfogadása és szeretete
megtanít minket szeretni a rajtunk
kívül állókat, előbb az embertársain-
kat, majd minden élőt, végül magát
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az életet. Ezáltal szebbé és teljesebbé
válik számunkra a világ.
Milyen szerepet játszik e téren egy
smink?

Önismeret és make-up
A saját színvilágunk a kiindulópont
e téren, hiszen a bőrünk, a hajunk és
a szemünk színe kapcsán hideg, il-
letve meleg tónusokat jelenítünk
meg – ennek alapján könnyen kivá-
laszthatjuk, hogy mely színek ille-
nek hozzánk, azaz növelik a kisugár-
zásunkat és melyek nem. A külső
jegyeink alapján határoz meg min-
ket ez a rendszer. Én emellett leg-
alább ilyen jelentőséget tulajdoní-
tok a színek lelkünkre, illetve ener-
getikai rendszerükre gyakorolt ha-
tásának is.
„Te vagy a szín, amelyet választasz,
ez tükrözi a lelked szükségletét” –
így hangzik az Aura-soma spirituális
terápia mottója, melyre a működési
elve és mechanizmusa is épül. Ez a
rendszer bebizonyítja számunkra,
hogy az ember a színválasztásain
keresztül is képes megmutatni, kife-
jezni önmagát. Az intuíciónk, azaz a

belső hangunk támogat minket
mindebben. Lássunk egy példát!

Éteri lila
A fotón látható modellemet, Nórát,
a lila árnyalataiba öltöztettem, hi-
szen egész lénye, tekintete, arca és
lelki alkata a liláról mesél. Tünde-
arcú, spirituálisan nyitott és érett,
kreatív teremtés. A lila útja a spiri-
tualitás. Témája a gyógyítás, a szol-
gálat, az önmagunkra ébredés.
A transzformáció, a béke, a tudatos-
ság és a változás. A lila minőséget
képviseli a gyógyító, aki folyamato-
san fejleszti adottságait, aki tisztán
lát, hiteles és tiszta csatornaként lé-
tezik. A lila segít feldolgozni a félel-
meinket, képessé tesz a változásra,
önismeretre buzdít, segít egyensúly-
ba hozni lényünk férfias és nőies ol-
dalát. Energetikailag a koronacsakra,
az istenivel való kapcsolódás, az ins-
piráció színe. 
Nóra gyönyörűen képviseli számom-
ra ezt a színt, hiszen folyamatos vál-
tozásban van, kitartóan halad az ön-
maga számára kijelölt spirituális
úton, melyen felfedezi önnönmagát

és a világot. Törékeny, éteri lénye tu-
datos, magabiztos, kiforrott szemé-
lyiséget takar, lelkileg érzékeny és
nyitott. Szabad és független, nem ri-
ad vissza a kalandoktól, vonzza az
ismeretlen. Egyértelműen lila a bel-
ső lénye. És persze fehér. Hiszen ez a
minőség már erősen képviseli a
fényt. A lilában megjelenik egy
cseppnyi túlvilág, egy távoli, miszti-
kus dimenzió, a láthatatlan. Ez a lát-
hatatlan dimenzió végül mindannyi-
unkban megnyilvánul – ekkor már
képesek leszünk felismerni minden
egyes színben önmagunkat.   

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.

„Te vagy a szín,
amelyet választasz –
ez tükrözi a lelked
szükségletét.”

Mélyülj el a spirituális smink témájában, hallgasd meg 

Tóth Éva előadását a Lurdy Házban, az Őszi Beauty-n!

Október 26., péntek, 14.30, Sminkszínpad



EGY új trend KAPUJÁBAN
REFLEKTORFÉNYBEN AZ ELTÁVOLÍTÁS –

A magyarországon fénykorát élő, pezsgő sminktetováló
szakmánkban eljutottunk végre oda, hogy megismertük
a tökéletes szálhúzás minden apró titkát. Itt az idő, hogy

kicsit távolabbra tekintsünk. 

jabb irányt hívnak életre a
most divatos élvonalbeli
porhatású technikák: a teto-
váláseltávolítást. Mindany-

nyiunkkal előfordult már olyan hely-
zet, hogy vendégünk már meglévő
tetoválását a legszívesebben egy va-
rázspálcával eltüntettük volna. A jó
hír az, hogy ez most már (ha nem is
egy pálca suhintással) kivitelezhető. 
A CRC I-II Tatoo Remover végre meg-
adja a számunka ezt a „csodát”, ami-
re mindig is vágytunk. Kímélő ösz-
szetétele nem roncsolja a bőrt, nem
hagy a kezelés után mély sebeket
vagy gyulladást – gyengéden távo-
lítja el a nemkívánatos pigmente-
ket. A segítségével kezelésről, keze-

lésre csökken pigmentek mennyisé-
ge a bőrben, ezáltal egyre halvá-
nyabb a tetoválás. Még gyorsabbá te-
hetjük ezt a folyamatot, ha lézeres
eltávolítást is beiktatunk a kezelési
tervbe – ez a két alternatíva ugyanis
erősíti egymás hatását. 
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HERCZEG-SISKA EDINA 
„A CRC Tatoo Remover I-II hivatalos
képviselőjeként új értelmezésben mutatom
meg a tetotválóknak a javítás módszereit.”
A képzés három fő részből áll:  
1. CRC Tatoo Remover I-II Basic  
2. Pigmentológia  
3. Lézeres eltávolítás szeminárium
Légy Te is trendteremtő!
Vedd a kezedbe az irányítást! 

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 

A szakszerű javítás
a professzionális
eltávolítással
kezdődik.

E/A3 stand
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STYLE & FASHIONSTYLE & FASHION 1 BŐRBARÁT ÉS VAS-OXID-MENTES      
Alexandra Cinnamon pigment • A szemöldök-sminkte-
toválások legújabb „afrodiziákuma” ez a pigment,
amellyel élmény a szálazás, s amely satírozásra is
kiváló – nem válik szürkévé a bőrben. Bőrbarát és vas-
oxid-mentes összetétele okán kivörösödés elleni
garanciát is vállalnak rá. Fahéj színű, meleg tónusú,
középbarna árnyalat, gyógyultan élettel teli, barna színt
ad. Szeress bele az Alexandra-pigment varázslatba!
Kiszerelés – bruttó ár: 6 ml/10 ml – 14 000 Ft/24 800 Ft
www.alexandra-academy.com/termek

2 ORGANIKUS SMINKTETOVÁLÓ
FESTÉKEK     

Amiea  Organic  • 100%-ban vas-oxid-mentes és rend-
kívül magas pigmenttartalommal rendelkezik. Ideális
választás valamennyi sminktetováló készülékhez és
microblading tollhoz. Gyorsan lehet velük dolgozni, a
használatukkal csodálatosan élénk, ragyogó színeket
varázsolhatunk – kimagasló mértékű a pigmentek
bennmaradása. A szemöldök nem vörösödik ki a gyó-
gyulási folyamatot követően, az évek múlásával sem
változik meg a színe, csak elhalványodik.
Megfelel a ResAp(2008)1 előírásainak.
Kiszerelés/bruttó ár: 5 ml/8 900 Ft  
www.baalbekwebshop.hu

3 KIVÁLÓ TAPADÓKÉPESSÉG,
EXTRA FEKETE SZÍN    

Color-in-Derm • Kiváló tapadóképességű, csúcsminő-
ségű festékek. A termékcsalád bestsellere, a 100 Super
Black/Szuper fekete szemkontúr sminktetováló festék
a legjobb választás, ha vendéged extra fekete szemkon-
túrra vágyik. A sminktetoválók, akik már kipróbálták,
ámulattal mesélik, milyen intenzív, extra fekete színt
kaptak, és hogy milyen gyorsan veszi be a bőr. A korrek-
cióra pedig úgy jönnek vissza a vendégek, hogy a festék
teljesen bentmaradt a bőrben. Keresd a Kalcsu
Cosmetics Sminktetováló Akadémia kínálatában! 
Kiszerelés/bruttó ár: 3 ml/10 ml – 7 490 Ft/21 900 Ft
www.kalcsu.hu

4 ELEGÁNS, KÖZÉPBARNA ÁRNYALAT     
Li pigments Cashmere • Az amerikai sminktetováló
pigment egyik új tagja. Kissé hideg, elegáns, középbar-
na árnyalat. Csupán 2-3 cseppből, mártogatással
elkészíthető egy szálazott szemöldök-tetoválás – gépi
és microblading technikával egyaránt. A szálakon csak
kétszer kell átmenni, ezzel időt, pigmentet spórolhatsz,
és szép, vékonyak maradnak a szálak. A Li Aqua
szemöldökszínei „élő barnák”, kiszámíthatóak, és
hosszú távon sem okoznak váratlan meglepetéseket. 
Kiszerelés/bruttó ár: 7 ml/15 ml – 14 985 Ft/25 145 Ft
www.lipigments.hu

5 MAGAS FEDŐKÉPESSÉG     
Long-Time-Liner • A márka egyik legismertebb és
legtöbbet használt pigmentje, a Strawberry, méltán
nyerte el a magyarországi kozmetikusok tetszését is.
Színe telített, magas fedőképességgel rendelkezik,
tökéletesen megfelel az ajkak megemeléséhez, a for-
ma javításához is. Ajánljuk mindenkinek, aki biztosra
akar menni, és szeretne a látható, de természetes
színeknél maradni. Az összes ajakszínnek kiváló alapot
képez, a színek keverésének köszönhetően végtelen
variáció áll rendelkezésünkre.
Kiszerelés/bruttó ár: 3 ml/10 ml – 17 500 Ft/38 500 Ft
www.long-time-liner.hu
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6 KORREKCIÓS SZÍNEK     
NPM Hungary • Isaac Newton színelmélete kimondja,
hogy a komplementer színek semlegesítik egymást.
Ennek ismeretében fejlesztette ki a márka a korrekciós
színeit, melyek a nem kívánatos vagy elfedendő szín-
tónusokat semlegesítik. A szemöldök esetében a piros
és a kék árnyalatok elfedése érdekében hoztak létre
olyan korrekciós színeket, mint például a Yellow Beige,
az Olive Green, a Bright Beige és a Natural Pink, ame-
lyek akár önmagukban is használhatóak, így sminkte-
toválóként nem szükséges a színek kikeverése. Ez
megkönnyíti a mindennapos munkát is.
Kiszerelés/bruttó ár: 12 ml/18 415 Ft
webshop.pmuartschool.com

7 KRÉMES ÁLLAG, ULTRA MAGAS 
SZÍNTELÍTETTSÉG     

Nouveau Contour • A márka egyik legkeresettebb pig-
mentje a Medium Warm Brown, a hiper realisztikus
szemöldökszálazás alappillére. Krémes állaga és
ultra magas színtelítettsége miatt egyaránt tökéletes
választás gépi szálazáshoz vagy microblade tech-
nikához. Nouveau Contour gyári pigmenthígítóval soft-
púder technikához is ideális választás. Színét tekintve
gyönyörű, közepesen meleg csokoládébarna, melyet
elsősorban barna hajhoz ajánlunk. 
Kiszerelés/bruttó ár: 10 ml/16 900 Ft 
www.nouveaucontour.hu

8 PROFESSZIONÁLIS
SMINKTETOVÁLÓ PIGMENTEK     

Purebeau  • A kozmetikus, illetve sminktetováló
kolléganők többnyire a szemöldökpigmentek bőrben
való elszíneződésével küzdenek a legtöbbet, amely
szürkül, kékül, lilul vagy kivörösödik. A szemhéj-smink-
tetoválások pedig gyakran feketéből szürkék, kékesek,
esetleg zöldesek lesznek. Ezek a problémák a Pure-
beau-pigmentek tudatos használatával teljes mérték-
ben elkerülhetőek, köszönhetően a teljes körű
színelméleti oktatásának.
Kiszerelés/bruttó ár: 3 ml/10 ml/30 ml
5600 Ft/13 500 Ft/32 000 Ft
www.purebeau.hu/tetovalo-pigment

9 MINIMÁLIS BŐRSÉRÜLÉS      
Swiss Color • Az egyedi, új gyártási technikának
köszönhetően az újgenerációs Swiss Color Intensive
Brow szemöldökpigmentek a korábbiaknál egysze-
rűbbé teszik a pigmentálást. A PFO (Pigment Flow
Optimising) különleges rendszerének köszönhetően
ezek a pigmentek tökéletes állaggal, óriási pigment-
koncentrációval rendelkeznek, továbbá ez a rendszer
lehetővé teszi, hogy minimális bőrsérüléssel maximális
eredményt érjünk el. A pigmentek minden káros,
egészségre ártalmas anyagtól mentesek.
Kiszerelés/bevezető bruttó ár: 12 ml/22 000 Ft
www.swisscolor.hu

10 UTÓKEZELŐ KRÉM      
TattooMed® • Az After Tattoo egy utókezelő krém
sminktetoválás és microblading-kezelés után. A
TattooMed® által kifejlesztett After Tattoo speciális ter-
mék mélyen felszívódik a bőrbe, és elősegíti a tetovált
bőr gyorsabb regenerálódását. Viszketéscsillapító és a
bőrnyugtató hatású, 7% panthenollal. Sun Protection
stick SPF30  kiváló minőségű UVA/UVB fény- és szín-
védelemmel. Praktikus kiszerelésének köszönhetően
minden táskában elfér. Vegán, állatkísérletmentes ter-
mék. 
Viszonteladói bruttó ár/db: 1 060 Ft (After Tattoo);
1 345 Ft (Sun Protection stick)
www.tattoomed.hu
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„Végtelenül kitartó, állhatatos és
szorgalmas vagyok”

„MINDIG HOZZUK KI MAGUNKBÓL A LEGTÖBBET, A MAXIMUMOT!” – hangsúlyozta Gárdai Éva,
az ACE-Import Kft. szakmai ügyvezetője a beszélgetésünk során, aki azt sem titkolta, hogy mostanra

a legmerészebb álmait is sikerült valóra váltania.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne továbbra is tele tervekkel….

Miért lettél kozmetikus?
Lassan 30 éve, hogy a sors vezetett a
kozmetika irányába: a nyári, gimná-
ziumi gyakorlati helyem mellett egy
kozmetikai szalon működött, mely-
nek hatására azonnal tudtam, hogy
kozmetikus akarok lenni.

Még a pályád elején a PMU irányába
szakosodtál. Mi ösztönzött erre?
Kozmetikusként szerettem volna
tartósabb, maradandóbb megol-
dást kínálni a vendégeimnek az ál-
landó szemöldökfestés és a min-
dennapos sminkelés helyett – a
sminktetoválás erre tökéletes meg-
oldásnak bizonyult. Akkoriban ez
teljesen új kihívásnak számított.
Már a pályám kezdetén is lelkesed-
tem az újdonságok iránt, hogy álta-
luk többet nyújthassak a vendége-
imnek.

A szempillaépítés terén is sikerrel te-
vékenykedsz, hiszen saját módszert,
technikát is kidolgoztál. Megfér két,
teljes embert igénylő specializálódás
egymás mellett? Hagyományos koz-
metikai kezeléseket is végzel?
Néhány éve már szinte teljesen a
sminktetoválás felé specializálód-
tam, a munkám jelentős részét a
permanent make-up gyakorlása és
annak oktatása teszi ki. Emellett
azért szorosan nyomon követem a
szempilla-hosszabbítás fejlődését
is, a legújabb trendeket, s egyben

Gárdai Éva, kozmetikus- és nemzetközi sminktetováló mester,
egészségügyi szakkozmetikus, diplomás gyakorlati oktató

Tekintsd meg Éváék bemutatóját a PillaGálán!

Szőke Anett szempillatréner/Gold Lashes by Medical Beauty előadása –

2019: új dimenziók a műszempilla világában – október 26-án, pénteken,

15.00-kor lesz az Őszi Beauty-n, a Lurdy Házban
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részt veszek a technikák, anyagok és
eszközök hazai bevezetésében is – a
szempillaépítő szakembereinkkel
együtt. A hagyományos kozmetikai
kezeléseket illetően főképpen a tesz-
telésekben és az oktatás kidolgozá-
sában veszek részt.

Mely kezelések a legkedvesebbek ne-
ked, illetve a vendégek részéről a leg-
keresettebbek?
Számomra minden kezelés egyfor-
mán fontos, de a legjobban mindig
az újdonságokat szeretem, hiszen
ezek a kezelések magukban hordoz-
zák, hogy még hatékonyabb és ered-
ményesebb kezelést nyújthassunk a
vendégeink számára. A kozmeti-
kánkban a legkeresettebb szolgálta-
tások közé tartozik a szempilla-
hosszabbítás, a vendégeink nagyra
értékelik a szempillaépítő szakem-
bereink magas tudását, az alapanya-
gok minőségét, széles választékát,
melynek köszönhetően minden
igényt kielégítő, gyönyörű pillasorok
készülnek. Ezenkívül nagy igény
mutatkozik a vendégek részéről a
legújabb anti-aging technológiák
iránt is, ilyen például a plazmapen-
kezelés, vagy a továbbra is népszerű
tű nélküli mezoterápia, melynek so-
rán saját, orvosi tisztaságú és tö-
ménységű hatóanyagokkal dolgo-
zunk. 

A férjeddel együtt, akivel közösen irá-
nyítjátok a vállalkozásotokat, járjá-
tok a világot, a szakmai rendezvénye-
ket. Hogy látod, mi jellemzi az európai
és mi jellemzi a magyar szépségipart?
Endrédi Péterrel a hitvallásunknak
tekintjük, hogy a legújabb techniká-
kat, trendeket a világ bármely részé-
ről megismertessük és meghonosít-
suk a hazai kozmetikus szakembe-
rek körében, ennek érdekében folya-
matosan kiállításokra, továbbképzé-
sekre járunk, és nem sajnáljuk sem
az időt, sem a fáradságot ezen cél ér-
dekében.
Kitekintve a világba, még az „egysé-
ges” Unión belül is jelentős eltéré-
sek mutatkoznak a kozmetikai

szabályozások területén, vannak or-
szágok, ahol engedélyezett egy adott
technológia, van ahol betiltott. 
Saját tapasztalatom alapján el-
mondhatom, hogy a hazai kozmeti-
kusok nagyon lelkesek, és kijelent-
hetem, hogy szakmailag magasab-
ban képzettek az átlag európai
szakemberekhez képest.
A külföldi tapasztalatainkból a leg-
nagyobb kínai sminktetováló cég
tavalyi konferenciáját emelném ki,
ahol Farkas Ildikó kolléganőmmel
vettem részt, aki szintén több mint
25 év sminktetováló gyakorlattal
rendelkezik. Mindketten megdöb-
bentünk, hogy a távol-keleti szak-
emberek milyen magas tudásszin-
ten sminktetoválnak. Részt vettünk
a konferencia keretében rendezett
sminktetováló versenyen is, me-
lyen hihetetlennek tűnhet, de 1500
versenyző vett részt. Mindkettőnket
azóta is inspirálnak a látottak, és
szeretnénk, hogy a hazai szakembe-
rek is megismerjék ezt a kiemelkedő
tudásszintet.

Véleményed szerint ma mit kell nyúj-
tania egy ideális szépségszalonnak?
Elsősorban minőséget a szolgálta-
tás minden szintjén, az üzlet megje-
lenésétől kezdve, a szakember(ek)

felkészültségén át, egészen a szol-
gáltatás végeredményéig.

Oktatsz is. Milyenek a mai fiatalok,
kozmetikustanulók? 
Bár a mai fiatalokat sokat bírálják, a
saját tapasztalatom ennek az ellen-
kezője: lelkesek, érdeklődőek, és tö-
rekednek a magas szakmai színvo-
nal elérésére. Az én generációmmal
összehasonlítva a mai fiatal szak-
emberek magas szinten élnek az in-
ternet adta információ gazdagságá-
val, emellett könnyedén utaznak a
világban, amit a nyelvtudásuk is se-
gít. 

A férjeddel hogyan osztjátok meg a
munkát? Hogyan tudjátok a családi és
a munkakapcsolatokat egyeztetni/
szétválasztani?
Tíz éve dolgozunk együtt, és azt hi-
szem nem túlzás, ha azt állítom,
hogy a legnagyobb harmóniában,
egymást támogatva tesszük mind-
ezt, hiszen enélkül nem tudnánk
eredményesen működni. Mindig
megtaláljuk azt a megoldást, ami
mindkettőnknek megfelel, és előbb-
re viszi a vállalkozást. A férjem fel-
adata elsősorban a piackutatás és a
cég globális működésének fenntar-
tása, míg én elsősorban az újdonsá-

Éva férjével, Endrédi Péterrel és fiaival, Ádámmal és Péterrel
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gok tesztelésében, bevezetésében
és azok oktatásában veszek részt.
Két fiúnk van, 14, illetve 12 évesek,
nagyon jó érzésű, intelligens gyere-
kek. Gyakran beszélgetünk arról,
hogy egyszer majd ők viszik tovább a
vállalkozást –, de semmit nem fo-
gunk erőltetni, ahogy majd az élet
hozza, úgy lesz. 

Milyen újdonsággal rukkoltok elő az
őszi Beauty-kiállítás PillaGáláján?
A 2018-as év a volume-technikáról
szól. Eddig vékony, hagyományos
műpillákat használtunk, mivel az in-
nováció cégünk motorja, ezért be-
mutatjuk a szabadalommal védett,
speciálisan sorba rendezett TIARA
PLUS és WAVE pillákat a gyorsabb,

természetesebb MULTI-D volume-
technika képviselőit. Ezenkívül több
új, praktikus kiegészítőt mutatunk
be, amelyek a vendég és a szakember
kényelmét egyaránt szolgálják.

Milyen kozmetikai szerek találhatóak
a fürdőszobádban? Mi a kedvenc koz-
metikai kezelésed, ha te vagy a páci-
ens?
Mivel több beszállítónk is rendelke-
zik cosmeceutical otthoni termékvá-
lasztékkal, így keresve sem találnék
hatékonyabb termékeket. 
A kedvenc kozmetikai kezelésem a
szempilla-hosszabbítás, immár 10
éve függő vagyok, imádom az igé-
nyesen kialakított szempillasoro-
mat. Mindig lázba hoz a legújabb

kozmetikai technológiák, ké-
szülékek és anyagok tesztelé-
se is – a minél hatékonyabb,
tartósabb kezelések mindig új
kihívást jelentenek, és ezeket
lehetőség szerint magamon is
kipróbálom.

Mivel töltöd a szabadidőd?
Nagyon szeretek utazni a csa-
ládommal. A világ számos he-
lyén jártuk már együtt, és ezt
az irányt szeretnénk továbbra
is folytatni. Aki ismer, tudja,
számomra a munkám, a
sminktetoválás egyben a
hobbim is, egy új munka
mindig inspirál és elégedett-
séggel tölt el.

Kire/mire vagy büszke különö-
sebben?
Büszke vagyok magamra,
hogy mind szakmailag, mind
a magánéletemben sikerült
megvalósítani azt, amire

vágytam, azt hiszem többet elértem,
mint amit valaha is reméltem.

Milyen magánéleti és szakmai céljaid
vannak?
Szeretnénk továbbra is az a cég ma-
radni, aki a hiteles, profitra váltható
technológiákat és termékeket ma-
gas szakmai tudással kínálja. Ezen-
kívül a külföldi képviseletek bővíté-
se is szerepel a jövőbeli üzleti terve-
inkben. A magánéletemben szeret-
nék továbbra is ilyen szeretetben,
harmóniában élni a családommal és
a környezetemmel.

Hogyan jellemeznéd önmagad?
Végtelenül kitartó, állhatatos és
szorgalmas vagyok, főként ezen tu-
lajdonságaimnak köszönhetem a si-
kereimet. A türelmem és precizitá-
som a tanulók oktatásában jelentett
és jelent előnyt.

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Fiatalként sok tervet, álmot tűz ki
maga elé mindenki. Úgy gondolom,
még a legnagyobb álmaim is évek-
kel ezelőtt beteljesültek. Így már
csak azt tudom kívánni, hogy min-
den embernek ilyen élete lehessen. 

Üzleti, szakmai filozófiád? Mit jelent a
hivatásod?
Mindig hozzuk ki magunkból és a
helyzetből a legtöbbet, a maximu-
mot! Mindenhez, amit csinálunk,
úgy álljunk hozzá, hogy annak a leg-
jobbnak kell lennie, és legyen elég
türelmünk, kitartásunk, hogy vég-
hez vigyük. Amennyiben elaka-
dunk, tanuljunk, fejlődjünk, de ne
adjuk fel!
Számomra a hivatásom egyben a
hobbim is, ahogy már említettem,
már néhány nap kihagyás után is
nagyon hiányzik.

Mi az a 3 dolog, ami a legfontosabb az
életedben?
A családom és boldogságunk, no
meg a munkám.                              

mg

„A kedvenc kozmetikai kezelésem
a szempilla-hosszabbítás, immár 10 éve
függő vagyok, imádom az igényesen
kialakított szempillasoromat.”

„A sminktetoválás egyben a hobbim is”
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33. BEAUTY FORUM MÜNCHEN – Az elővételi jegyárusítás megkezdődött! Több mint 1100 kiállító és
márka képviselteti magát az október 27–28-ai rendezvényen a legújabb szépségipari trendekkel,
termékekkel és kezelésekkel, felvonultatva a professzionális kozmetikai szolgáltatások teljes
spektrumát. 

A C2-es és a C3-as kiállítási csarnokban felfedezheti az
ápoló, a dekoratív és a elektrokozmetika aktuális kínála-
tait. A C2-es csarnokban ezenkívül a podológia és a koz-
metikai lábápolás trendjeivel is megismerkedhet, illetve
meglátogathatja a Medical Beauty szakkiállítást. A C1-
es csarnokban izgalmas kéz- és körömújdonságokkal
várja a körmös szakma a látogatókat. 
A rendezvényen átfogó szakmai keretprogramot is kí-
nálunk, ahol a szórakoztató színpadi bemutatók és baj-
nokságok mellett számos továbbképzési lehetőség (a tu-
dományos kongresszusoktól kezdve, a gyakorlatias
workshopokig) teszi a látogatók számára garantáltan ki-
fizetődővé a vásárlátogatást.  
A C3-as csarnokban található BEUTY POINT mindkét ki-
állítási napon prezentációkkal, kezelési bemutatókkal és
nagyszerű show-műsorokkal várja a látogatókat. 
A lábakra fókuszáló FUSS POINT a C2-es csarnokban
egész napos programmal várja Önt. 

Izgalmas nemzetközi bajnokságok
Drukkoljunk együtt a résztvevőkkel a nemzetközi baj-
nokságokon! Tekintse meg a nagyszerű, kreatív alkotáso-
kat:
•   10th WorldCup NailArt. Téma: „Candyland – Cupcakes

and Sweets“
•   32. Német Make-up-bajnokság.
    Téma: „Ultra Violet – die Trendfarbe des Jahres“
•   31st International Masters‘ Award Make-up.
    Téma: „Miami Beach – Time to Party”
•   16th Bodypainting Trophy.
    Téma: „Lass das Unmögliche möglich werden“ 
•   6th International Lashes Trophy.
    Téma: „Volume Lashes“

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

Bónusz Önnek: BUNTE Beauty Days 
A müncheni BEAUTY FORUM szakmai látogatói
számára ingyenes. Nézzen be a C4-es csarnokba,
ahol a vásár ideje alatt zajlanak a BUNTE Beauty
Days eseményei. Valamennyi erre vonatkozó infor-
mációt megtalálja
a www.bunte-beauty-days.de honlapon.

Extra megtakarítás elővétellel!
Éljen az elővásárlás lehetőségével, mert
október 14-ig a magyarországi látogatók rendkívüli
kedvezménnyel vásárolhatják meg – kizárólag
elővételben – vásári belépőjüket.
A workshopokra is kedvezményes áron érhetők el 
a belépőjegyek, elővásárlás esetén. 
Rendelje meg most: shop.beauty-fairs.de!

MÜNCHEN VÁRJA ÖNT!

A kiállítók listája online már elérhető.
Ott megtudhatja, ki lesz jelen

a 33. müncheni BEAUTY FORUM-on.  

Minden információ és a naponta
frissülő kiállítói lista:

www.beauty-fairs.de/munich
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DOSSZIÉ: Kozmetikusképzés
Következő számunkban áttekintjük a kozmetikusképzés követel-
ményrendszerét az alapképzéstől kezdve, továbbképzésen és a
mesterképzésen át, egészen a tanulótartásig.  

Következő számunk megjelenése: 

2018. OKTÓBER 10.
A 2018/11-es szám vezető témái: 
– Hatóanyag-bejuttatás a legújabb lehetőségek tükrében
– A sokáig tartó izzadás (sport) bőrre gyakorolt hatása
– Veszélyes hulladékok 
– Ünnepi smink

XXVII. évfolyam, 2018/9, 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
Alapító: Health and Beauty Germany GmbH
Cégvezetés: 
Balla Ágnes
ügyvezető igazgató, főszerkesztő
agnes.balla@health-and-beauty.hu
Jürgen Volpp ügyvezető igazgató
Szerkesztőség: 
Budapest 1535, Pf.: 719 
PP Center Irodaház,
1033 Budapest, Szentendrei út 95.
Tel.: +36-1-457-0067 
www.beauty-forum.hu
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,
Tóth Katalin
Hirdetés:
Bajzáth Melinda
Értékesítési tanácsadó
Tel.: +36-20 582-6992
E-mail: melinda.bajzath@health-and-
beauty.hu
Rendezvények:
Lisal Krisztina
kiállításvezető, nemzetközi kapcsolatok
Tel.: +36-30 574-4745
krisztina.lisal@health-and-beauty.hu
Terjesztés:
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt.
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 az elofizetes@health-and-
beauty.hu email-címen vagy a +36 1 457
0067-es telefonszámon!
Nyomdai előkészítés, tipográfia:
Kuhári András, Kuhi Bt.
E-mail: kuhia@t-online.hu
Nyomás:
MILLENNIUM CSOPORT
H-1113 Budapest, Bartók Béla út 152./H.
www.millenniumcsoport.hu

Külföldi képviseletek: 
Németország:
Health and Beauty Germany GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 2
76275 Ettlingen, Németország
Tel.: +49 -72-43/72-78-0
info@health-and-beauty.com
www.health-and-beauty.com
Franciaország:
Health and Beauty Marketing France SARL 
50 rue de Miromesnil, 75008 Paris,
Franciaország
Tel. +33 1 84 79 27 80, 
info@health-and-beauty.fr,
www.beauty-forum.fr
Lengyelország:
Health and Beauty Media Sp.z.o.o.
Królowej Marysieńki 9/10 Street,
02-954 Warschau, Lengyelország
Tel.: +48-22-85879-55
malgorzata.szulc@health-and-beauty.com.pl
www.health-and-beauty.pl
Svájc: 
Health and Beauty Marketing Swiss GmbH
Zinggentorstraße 1a
6006 Luzern, Schweiz
Tel.: +41-41-4170770
bernd.schuster@health-and-beauty.com
www.health-and-beauty.ch
Olaszország:
ZeroVenti, 
Via Valprato 68,
10155 Turin, Olaszország 
Tel. +39348224717, 
loris.sparti@zeroventi.com
www.beauty-forum.it
Görögország:
Beauty Greece Tsirimokou O.E.
Ergaton Typou 2 & Vouliagmenis Av. 415
163 46 Ilioupoli, Athen, Görögország
Tel. +30 210 9010016
info@beautygreece.gr,
www.beautygreece.gr
Szlovénia:
Slowenien: Apertus d.o.o. ,
Kamniska ulica 12, 2000 Maribor,
Szlovénia, Tel. +38 65 1335319,
d.kukovec@apertus.si

A Kiadó írásbeli engedélye nélkül a lapot után-
nyomni, sokszorosítani még részleteiben is ti-
los!
A lapban megjelenő cikkek tartalma nem fel-
tétlenül tükrözi a szerkesztőség véleményét.
A magazinban megjelenő hirdetések tartal-
máért felelősséget nem vállalunk. Kézirato-
kat és fotókat nem őrzünk meg, és nem kül-
dünk vissza.  A szerkesztőség fenntartja a hir-
detésen kívüli anyagok megszerkesztésének
jogát. A magazinban megjelenő képek fel-
használási módja az adatkezelési szabályzat-
ban található:
www.beauty-forum.hu/adatkezeles

Hatóanyag-kozmetikaNatúr, bio, organikus

Fo
tó

: M
in

er
va

 S
tu

di
o/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

Fo
tó

: M
ar

am
 /S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

Fo
tó

: C
 P

in
kS

ho
t/F

ot
ol

ia
.c

om






