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VEZÉRCIKK

új év, új élet? Talán. Új év, új kihívások? Mindenképpen!

2019 olyan lendületesen indult, hogy csak a fejünket kapkodjuk. A szerkesztőség-
ben hatalmas elánnal láttunk hozzá az idei projektekhez: összeállítottuk a maga-
zinok első lapszámait, megterveztük a Tavasz Beauty Szakmai Nap, azaz a Beauty
Day programját (az előzetes programkínálatot a 8-9. oldalon találjátok), és bizony,
már az Őszi Beauty-ra is gőzerővel készülünk. 

A Beauty Forum életében az év eleje mindig meghatározó, hiszen a tavasz a bőr és
a test megújításáról is szól. A laboratóriumokból rendre kijönnek a legújabb ható-
anyagok, a cégek bemutató kezeléseket és oktatásokat szerveznek. 

Piactér rovatunk gazdag ampullakörképpel indul.  Bemutatjuk az egyik legizgal-
masabb természetes hatóanyagot, az őssejtet. A városi környezet okozta károk
enyhítésével kapcsolatban pedig a neurokozmetikával foglalkozó cikkeinket aján-
lom figyelmetekbe. A téma azért forró, mert a városi életmód és a környezeti ártal-
mak ugyan a bőrön látszanak meg talán a leghamarabb, de hatásuk ennél sokkal
összetettebb. Halmos Judit remek cikke a bőr regenerálásával foglalkozik, górcső
alá véve az antioxidáns hatóanyagokat – és a jó hír az, hogy Judit április 15-én előad
a Tavaszi Beauty Szakmai Napon is ebben a témában, a Lurdy Házban. 

Mindenkinek jó olvasást és sikeres szakmai munkát kívánok! 

Kedves
SZAKEMBEREK,

TÉGED IS VÁRUNK
A TAVASZI BEAUTY
SZAKMAI NAPON,

ÁPRILIS 15-ÉN,
A LURDY HÁZBAN!

A már
hagyományosnak

számító Tavaszi Beauty
Szakmai Napon idén is

neves szakemberek
előadásaiból,

első kézből ismerheted
meg a szépségszakma
aktuális újdonságait.
Lapozz a 8-9. oldalra

az előzetes
programkínálathoz!

Kedvezményes
előjelentkezés: 11 900 Ft

(március 15-ig*)
Részvételi díj március
15-e után: 13 900 Ft

*A jelzett időpontig beérkezett
összeg esetén.

Várjuk
a jelentkezésedet!

E-mailen:
akademia@health-

and-beauty.hu
Telefonon:

+36-1-457-0067

www.beauty-forum.hu

FÓKUSZBAN
A BŐRFIATALÍTÁS,

A BŐR EGÉSZSÉGÉNEK
VÉDELME,

HATÓANYAGOK,
BEVITELI MÓDSZEREK

Balla Ágnes
ügyvezető igazgató
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Karácsonyi piknik
Piknikkör • ,,Tervezzünk újra 2019-től!” Barna Alexandra e címmel
tartott előadásában gyakorlati szalonmarketing tippeket adott ahhoz,
hogy hogyan legyünk sikeresebb vállalkozók 2019-ben. A résztvevők
tanácsokat kaptak a marketingterv összeállításához is.
Természetesen most sem maradhatott el a karácsonyi ajándék
készítése sem. Kellemes süteményezés és pezsgőzés mellett még
egy kis „pletykálkodásra” is jutott idő.
A következő Piknikkörön, február 24-én a tervek szerint kozmetikai
masszázs és az ahhoz tartozó ismeretek lesznek terítéken.
www.piknikkor.hu

Fito make-up bemutató
Vagheggi • Az új Vagheggi phytomakeup termékcsaládot decemberben ismerhették
meg a cég kiemelt partnerei. A Vagheggi négy női ikont (Lucrezia, Grace, Eva, Frida)
választott a személyiség, öröm, szenvedély, méltóság, különlegesség, művészet,
intelligencia, vagyis mindaz, ami egy nőt meghatároz, bemutatására. A Vagheggi
új make up-ja a szépség minden formáját szeretné megjeleníteni, hogy minden hölgy
megtalálja a legideálisabb színvilágot, amivel bemutathatja személyiségének ezer
árnyalatát. A Vaghegggi fito megközelítése természetesen központi szerepet kapott
az új make-up termékcsaládnál is.
www.vagheggi.hu

NPM Referencia Találkozó
New Permanent Makeup • A januári NPM Referencia Találkozót a Tünde Méhn
PMU Art International School-ban rendezték meg. A találkozón a szakemberek
hasznos tanácsokban is részesültek, többek között marketing, értékesítés
és vizuális megjelenítés témában az előadások során – hiszen mindezek
az ismeretek elengedhetetlenek egy sikeres vállalkozás beindításához.
www.pmuartschool.com 

DRHAZI szépségnap 
DRHAZI  • A január 12-én megrendezett DRHAZI Beauty Napon
a szépség volt a főszereplő. A holisztikus otthoni arcfiatalítás és
a medikozmetikumok leghatékonyabb alkalmazásának az igénye
vonzotta a legtöbb nőt, aki részt vett az egy napos gazdag szakmai
rendezvényen. Természetesen a cég szemléletének megfelelő
vendéglátás, elméleti és gyakorlati oktatás tette teljessé a programot.
www.drhazi.hu 

RÚZSA MAGDOLNA A KARAJA MAKE UP
ÉS AZ ALISSA BEAUTÉ NAGYKÖVETE

Karaja Make Up/Alissa Beauté • Rúzsa Magdolna, akinek fontos a tartós, megbízható minőség
a sminkben és a természetes, natúr, hatékony kozmetikumok használata az arcápolásban, mostantól

a Karaja Make Up és az Alissa Beauté nagykövete. 
www.karaja.hu; www.alissa.hu

www.beauty-forum.hu   2019/1-26
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MATIS JUBILEUMI
ÉVFORDULÓ 
Matis • Nagyszabású gálaest keretében ünnepelte
meg a Matis a 20. jubileumi születésnapját a Corinthia
Hotel Budapest***** szálló dísztermében. A cég
francia vezetői és a magyar tulajdonos, Szabó Tamás
köszöntője után Garai Gábor ügyvezető igazgató
értékelte az elmúlt két évtizedet: „Húsz éve egy
Harmincad utcai lakásból indítottuk útjára a Matis-t…
Mára már 290 kozmetikus használja naponta a

termékeinket országszerte a szalonjában. Rengeteget dolgoztunk, hogy most itt lehessünk, hogy itt tartsunk... A kozmetikusaink
lojalitása és szeretete a kezeléseinket és a készítményeinket, a kollégák inspirálása és feltétlen együttműködése a hazai céget
teszi igazán sikeressé...” Ezután megköszönte a kollégák támogatását – a baloldali képen a cég szakmai igazgatójának, Kuczora
Gabriellának a munkáját  ismerte el a virágcsokorral Garai Gábor. A 20 év felelevenítése és értékelése mellett természetesen
a kulináris élvezetek és a szórakozás sem maradhatott el a hajnalig tartó fergeteges gálaesten – lásd jobboldali kép.
www.matis.hu

Jubileumi referenciatalálkozó
Ilcsi Szépítő Füvek • Budapesten a Courtyard by Marriott szállodában
került megrendezésre az Ilcsi Szépítő Füvek referenciatalálkozója.
Dr. Csókay András idegsebész és Dr. Jakab Tibor belgyógyász antropozófus
szakorvos tartalmas, interaktív előadása után díjátadóval folytatódott
a közös ünneplés, advent második vasárnapján. A 60. jubileumi évforduló
alkalmával az Ilcsi referenciakozmetikusok gyönyörű meglepetéssel és
köszönőlevéllel ajándékozták meg Molnár Ferenc cégtulajdonost, több
évtizedes, példaértékű és hagyományőrző munkájáért.
www.ilcsi.com

Figyelem: a standhelyek kiosztása
megkezdődött!
Őszi Beauty szakkiállítás • A hazai legrangosabb szépségipari szakkiállításra,
az október 25-26-án, a Lurdy Házban megrendezésre kerülő 28. BEAUTY FORUM
Hungary szakvásárra, azaz az Őszi Beauty-ra a standhelyek kiosztása már
megkezdődött. Ne várd meg, míg a legjobb helyek elfogynak, jelentkezz most!
www.beauty-forum.hu/informaciok

A Sissy és a Corvin köz kozmetikus
iskolák diákjai a Center Kft.-nél
Center Kft. • A cég átfogó elektrokozmetikai parkja és nagy tapasztalattal
rendelkező kollégái miatt, a legnagyobb budapesti kozmetikus iskolák
rendszeresen viszik el végzős diákjaikat a Center Kft.-hez. Már az év első
hónapjaiban is 5 osztály látogatott el hozzájuk, hogy a kozmetikus tanulók
a nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező termékképviselők segítségével,
elméleti oktatáson és kezelési bemutatókon keresztül ismerkedjenek meg
a 21. század legmodernebb arckezelő és alakformáló technológiáival. 
www.kozmetikaigep.hu

2019/1-2   www.beauty-forum.hu



TAVASZI BEAUTY SZAKMAI NAP
BŐRFIATALÍTÁS, A BŐR EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELME, 
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Kiállító partnerek:



A program professzionális továbbképzés kozmetikusok számára.
A részvételről oklevelet állítunk ki. Az előadások mellett mintegy 15 kiállító cég várja
a látogatókat. A férőhelyek száma korlátozott, és a tavalyi nagy érdeklődésre
tekintettel javasoljuk, mielőbb regisztrálj! 

08.50 Megnyitó

09.00 Veszélyes hatóanyagok és eljárások, a kozmetikus szakma felelőssége

09.30 Probiotikumos kozmetikai készítmények

10.00 Szünet

10.30 Mentes hatóanyagok, gyógynövények – natúr, bio, vegán, gluténmentes…

11.00 Enzimek és peptidek – az innovatív hatóanyagok

11.30 Bőrfiatalítás holisztikus szemlélettel

12.00 Ebédszünet

13.00 Az antioxidánsok szerepe a bőrfiatalításban

13.30 A hatóanyag-bejuttatás akadályai és lehetőségei

14.00 Szünet

14.30 Hatóanyag-kozmetika

15.00 Egzotikus, exkluzív, különleges hatóanyagok

15.30 Oxigén-, hidrogén-, szén-dioxid-kezelések, terápiák

16.00 Szünet

16.30 Botox-hatású hatóanyagok – méhméreg, ,,kígyóméreg” – tények és tévhitek

17.00 Növényi őssejtek az innnovatív kozmetikai kezelésekben

17.30 Kiállítói ajánlatok a látogatók számára 

Regisztráció: akademia@health-and-beauty.hu
Telefon: +36 1 457 0067

Belépőjegy:
Early bird belépőjegy március 15-ig: bruttó 11 990 Ft 
(Az ár tartalmaz 3 lapszám ajándék Beauty Forum magazint is!)
Teljes árú belépőjegy: bruttó 13 900 Ft 

Regisztráció: akademia@health-and-beauty.hu
Telefon: 00 36 1 457 0067

Várunk a Lurdy Házban! 

A változtatás jogát fenntartjuk.

TÉMAELŐZETES

Helyszín:
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NEUROKOZMETOLÓGIA
EZ VALÓBAN MŰKÖDHET? Az, hogy csúcstechnológiás gépeket, napról napra megújuló

hatóanyagokat használunk, az számunkra, szakmabelieknek ebben a felgyorsult világban már
természetes. A vendégeink viszont hitetlenül állnak a legújabb kezelésekkel szemben: „Tényleg
ennyire hatékony?”, „Valóban olyan mélyre felszívódik?”,”Még az én bőrömet is megnyugtatja?”

Lássuk, mit is tud a neurokozmetológia!

inden kozmetikai cég ke-
resi az újabbnál újabb
hatóanyagokat, lehető-
ségeket a hatékonyabb

kezelések kivitelezéséhez.  A lipo-
szómák őrülete után a nanoszó-
mák megjelenése a kozmetiku-
mokban nagy ugrást jelentett, ma-
napság pedig már dermokozmeto-
lógiáról, biomimetikáról, neuro-
kozmetológiáról beszélünk. Pár év-
vel ezelőtt, amikor először megjelen-
tek a peptidek, még arról beszéltünk,
hogy a neuropeptidekkel való kísér-
letezés már folyik, de biztonságos al-
kalmazásukról még akkor nem be-
szélhettünk. Eltelt pár év, és máris
olyan újgenerációs bőrápolás van a
kezünkben, amely egy tudományos
vívmány, hiszen hatással van a bőr
idegrendszerére, és belülről dolgoz-
va kifelé fejti ki a hatását, például így
nyugtatja a bőrt.
Első hallásra még egy szakmabeli is
rácsodálkozhat, hogy ez tényleg mű-
ködhet?!
A válasz erre azon kozmetikai
cégek növekvő száma, amelyek
neurokozmetikai összetevőkkel
céloznak meg számos nehezen ke-
zelhető problémát.
Hogyan és milyen hatóanyagok fej-
tik ki hatásukat a bőr idegvégződé-
seire?
Vegyük példának az érzékeny bőrt,
mely napjaink egyik leggyakoribb és
legfőbb (nem csak) kozmetikai prob-
lémáját jelenti. A kellemetlen feszü-
lő, viszkető, szúró, égő érzés az ipari-
lag fejlett országokban a nők több

mint 50%-át, a férfiak közel 38%-át
érinti (Mežnaršič Svoljšak, 2017).

„Új élet” az érzékeny
bőr számára
Ezért is volt nagy mérföldkő a svájci
Mibelle Laboratórium legújabb kuta-
tása, amely megalkotott egy pepti-
det 5 aminosavból (pentapeptid-59).
Ez a peptid apró, puha sheavaj, gömb
kapszulákba zárva könnyen és jól
felszívódik a bőrben.
Ez az ún. biomimetikus pentapep-
tid-59 lecsökkenti az ún. TRPV1 fáj-
dalomreceptorok aktivitását, me-
lyek az érzékeny bőr esetében
gyakran túlműködnek. A TRPV1 re-
ceptorok rendszerint az idegsejtek-
ben találhatók meg, de az epider-
misz keratinocitáiban is jelen van-
nak. Ezek a sejtek érzékelik leg-
először a külső ingereket, és a

fájdalomról szóló információt gyor-
san szállítják a belső rétegekben ta-
lálható idegsejtekhez.
Ezek a receptorok túl erősen reagál-
nak az olyan mindennapi környezeti
hatásokra, mint a szél, a napfény, a
szennyezett levegő, a kozmetikai ter-
mékek, amelyek a normál bőr szá-
mára nem jelentenek problémát. Kö-
vetkezésképpen ezek okozzák az ér-
zékeny bőr tipikus kellemetlen tüne-
teit.
A peptid azonnal csillapítja az irritá-
ciót – a kellemetlen, feszülő, bizser-
gő, viszkető, csipkedő, égő stb. tüne-
teket. Ezen túlmenően hosszú időre
növeli a bőr toleranciaképességét és
csökkenti érzékenységét. A biomi-
metikus peptid nyugtató hatása
mellett kiemelendő az anti-aging
hatása is. A megcélzott TRPV1 recep-
torok nemcsak a bőrön jelentkező
kellemetlen tünetekért felelősek,

M

A TRPV1 RECEPTOROK MŰKÖDÉSE

Forrás: Mibelle AG BiochemistryPR
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hanem fontos szerepük van az öre-
gedési folyamatokban is
A TRPV1 receptorok gyakori túlmű-
ködése hatással van a photo-ageing
folyamatokra is. Befolyásolja azok-
nak az enzimeknek az aktivitását,
amelyek leginkább rombolják a kol-
lagént.
A pentapeptid-59 csökkenti ezen
enzimek aktivitását, és segít megvé-
deni a bőrt a korai öregedéstől.

A természet ihlette,
a tudomány megalkotta
A biomimetikus pentapeptid leutá-
nozza egy bőrszerű tengeri ane-
mon (APHC1), azaz a tengeri rózsa
mérgében található különleges fe-
hérje hatását. Ugyanakkor ez a pro-
tein túl nagy és instabil molekula ah-
hoz, hogy bejusson az emberi bőrbe.
Ezért is volt nagy siker a svájci labo-
ratórium fejlesztése, a biomimeti-
kus pentapeptid-59 molekula, hi-
szen ez a peptid már elég kicsi és sta-
bil ahhoz, hogy bejusson a bőrbe és
kifejtse hatását. 
A biomimetikus pentapeptid-59
csökkentette a TRPV1 receptorok
aktivitását akár 80%-kal is.
Így sokkal hatékonyabbnak bizo-
nyult a tengeri anemon proteinjével
szemben, ami „csak” (akár) 26%-kal
csökkentette a receptorok aktivitá-
sát.

Az In Vivo kutatások alapján rend-
szeres használat esetén a biomime-
tikus pentapeptid-59 a bőr érzé-
kenységét akár 26%-kal csökkenti.
Összegezve: A neurokozmetológia
új vívmánya, a biomimetikus pen-
tapeptid-59 hatására azonnal ja-
vuló komfortérzet, magasabb érzé-
kenységi küszöb az eredmény a túl-
zottan reaktív bőr esetében.

Tudomány és
a fenntartható fejlődés
A mesterségesen megalkotott 5 ami-
nosavból álló peptid ilyen formában
való alkalmazása nem akadályozza
a fenntartható fejlődést – nem kell a
tenger értékes élővilágát megboly-
gatni a hatóanyag kinyeréséhez (ten-
geri anemon), és mint láthattuk, az
eredeti fehérje hatékonyságát is túl-
szárnyalta.

Neurokozmetikai terápia
az érzékeny bőr minden
típusára
A kezelés lépései:
1.  Tisztítás – A bőr tisztítását végez-

hetjük sensitive light arctejjel,
amely már az előkészítési fázis-
ban nyugtató hatással bír, és
amennyiben szükséges, akkor a
bőrt zsírtalanítjuk tisztító habbal.

2.  Enzimes peeling – Az enzimes
peeling elengedhetetlen része
a kezelésnek, hiszen az elhalt

szarulemezkék gyengéd eltávolí-
tása mellett a bőr pórusait mé-
lyen tisztítja, a bőr színét egyenle-
tesebbé teszi, és fokozza a bőr lég-
zését.

3.  Masszázs – A nyugtató tonik al-
kalmazása után nagyon gyengéd
relaxáló masszázst végzünk drai-
nage technikával, a bőrtípusnak
megfelelő száraz vagy normál/ve-
gyes bőrre való nyugtató krém-
mel. A krémhez adhatunk néhány
csepp érzékeny bőrre való olajos
esszenciát. A masszázs végén
nyugtató tonikkal átitatott vatta-
pamaccsal távolítjuk el a bőrön
maradt krémet.

4.  Maszk felvitele – A kezelés nyug-
tató, tápláló fázisában vastagabb
rétegben visszük fel a nyugtató
maszkot (száraz bőr esetén akár
2 rétegben) a bőrre, majd a ható-
idő végén fecskendezzük a bőrt
nyugtató tonikkal, és vattapa-
macs segítségével távolítsuk el a
bőrön maradt pakolást.

5.  Záró kezelés – A kezelést a bőrtí-
pusnak megfelelő nyugtató krém-
mel, illetve a nyugtató szemránc-
krémnek a szem körül való alkal-
mazásával zárjuk. 

IN VITRO ÉS                                                 IN VIVO KUTATÁSOK

Forrás: Mibelle AG Biochemistry

KOVÁCS ADRIENN
Kozmetikus, közgazdász,
az Afrodita Cosmetics oktató
és bemutató kozmetikusa,
szakmai vezetője.
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NEUROKOZMETIKA
BŐRKÁROSÍTÓ VÁROSI VESZÉLYEK – Néhány éve még nem gondoltuk volna,

hogy a környezetünkben bekövetkező változásoknak milyen komoly hatásai lesznek
az egészségünkre és a bőrünk állapotára.  A városokban, ahol az emberek 80%-a él, folyamatosan
nő a légszennyezettség, ami a bőrünket is megterheli. Hogy védheti meg a kozmetikus a vendégei

bőrét a nagyvárosi veszélyektől?

légszennyeződésnek na-
ponta kitett bőr 20%-kal
gyorsabban öregszik a
kollagénrostok károsodá-

sa miatt. Az ózonkoncentráció és a
nitrogén-oxid irritálják a bőrt, míg a
szálló por (PM 2,5) bőrszárazságot és
a foltok kialakulását okozva tönkre-
teszi a keratint. A nap végére a bő-
rünket is szennyeződés fedi be, ha

ezt nem mossuk le megfelelően, ak-
kor a bőrön maradva folyamatosan
szennyező és káros anyagokat bo-
csát ki.

Neuro-aging
Tudósok és kozmetológusok kutat-
ják a bőröregedést kiváltó okokat. A
neurokozmetika egy új tudományos

felfedezés arra vonatkozóan, hogy a
mai kor és az ezzel járó életmód mi-
lyen káros következményeket és fo-
lyamatokat indíthat el a bőrben.
A legújabb felfedezések bebizonyí-
tották, hogy a bőrben jelenlévő ideg-
sejtek öregedése is nagymértékben
hatással van a kollagén- és elasztin-
rostok képződésére. Az idegrendszer
legkisebb egysége az idegsejt. Az

A
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idegsejtek azok a sejtek, amelyek ké-
pesek a külső ingerek felvételére.
Az idegsejtek segítik a kommuniká-
ciót az idegek és a fibroblasztok kö-
zött. Az idegsejtek öregedése bizo-
nyítottan a kollagén és elasztin
csökkenéséhez vezet, mindez fel-
gyorsítja a bőr öregedésének folya-
matát. Tehát minden külső inger ha-
tással van a bőr idegsejtjeire. A bőr
idegsejtjei is károsodhatnak, öreged-
hetnek, amely a bőr öregedési folya-
matára nagymértékben hatással
van.
Ez a folyamat a neuro-ageing, ami a
kollagén- és elasztinrostok öregedé-
séhez, ezáltal pedig a bőr öregedésé-
hez és a ráncok kialakulásához ve-
zet.
A légszennyező anyagok (szálló por)
a szőrtüszőkön keresztül jutnak be a
bőr mélyebb rétegeibe. A keratonici-
tákban (hámsejt) olyan receptorok
vannak, amelyek képesek ezeket az
anyagokat megkötni, melyek ezáltal
képesek felszívódni a sejtmagba, sti-
mulálva így azokat a géneket, ame-
lyek különböző molekulákat termel-
nek, CYP1A1, MMP-1, POMC és IL6,
melyek a következő elváltozásokért
felelősek: oxidatív stressz, kollagén-
károsodás, sötét foltok, gyulladás.
Ennek eredménye egy fakó bőrszín,
száraz és irritált bőr, viszkető, csípő
érzés.

Digital-ageing 
Az elektronikai eszközök túlzott
használata is, mint az okostelefo-
nok, a tablet, a számítógép a bőrt
szennyező fényhatásnak és egy hő-
hatásnak teszi ki.
Ez az úgynevezett „kék fény” a ter-
mészetes és látható fény része, de
nagy dózisban, úgy ahogyan a mai
életmód megkívánja tőlünk, káros
szabadgyökök képződéséhez ve-
zethet, amely a bőrt is károsítja és
öregíti: ezt hívjuk digital-ageing-
nek.
Ezenfelül a képernyők által okozott
hőhatás növeli a bőrszárazságot és a
szabadgyökök képződését, elősegít-
ve így a bőr korai öregedését.

Az UV-fények elleni védelem fontos-
sága közismert. A túl sok kék fény
oxidatív stresszt okoz, és károsítja a
bőr sejtjeit a mitokondriumban.
Ahogy az UV-fénytől óvjuk a bőrün-
ket, fontos a kék fénytől is megóvni
azért, hogy megelőzzük a bőr és a
szemek korai öregedését.

Age-care 
A kozmetikában tehát új kihívások-
kal kell szembenéznünk, olyan ter-
mékkínálatot kialakítva, amiben
tudunk professzionális megoldást
és védelmet nyújtani a bőrnek a
környezeti ártalmak okozta bőr-
problémákra.
� 2015-ben innovációs nagydíjat
nyert el egy barna alga, a Laminaria
hyperborea, mert bizonyítottan se-
gít csökkenteni az idegsejtek örege-
dését, felveszi a harcot a neuro-
aging ellen.
A Laminaria hyperboreából állítják
elő a guluronsavat és mannuronsa-
vat, melyek speciális simító és védő
hatást gyakorolnak. Innen szárma-
zik egy új fogalom a bőröregedés-
gátlásban: age-care. Elősegíti egy
úgynevezett védő idegsejt működé-
sét, az APP alfát, ami megelőzi az
idegsejtek károsodását, fenntartja a
normál kommunikációt az idegsej-
tek és a fibroblasztok között, így újra
aktívvá teszi a kollagén- és elasz-
tinszintézist. 
� Az energetizált tengervíz is na-
gyon hatékonyan segít a bőrnek.
Ezt különleges módon állítják elő, a
mikroalgát extrém körülményeknek
teszik ki, a tengervizet 0 °C alá hűtik

– mikroalga ilyen állapotban biopte-
rinát állít elő, amely az ATP-szinté-
zishez szükséges. Ezt a tengervizet
megszűrik, majd ezt alkalmazzák
kozmetikai hatóanyagként. Speciá-
lis hatást gyakorol a légszennyezés
ellen láthatatlan védőpajzsot létre-
hozva a bőr felszínén, emellett a bőr
mélyebb rétegeibe felszívódva meg-
köti és semlegesíti a szennyező
anyagokat. 
� A Theobroma cacao („Criollo por-
cellana”) a kakaók királya egy fehér
kakaó, amely több mint 3000 év óta
terem Peruban, a kivonata nagyon
gazdag peptidekben, szacharidok-
ban és polifenolokban, ami stimulál-
ja a kollagén és az elasztin termelő-
dését. Ez a hatóanyag növeli a bőr
rugalmasságát és csökkenti a kék
fény által okozott károsodást. 
� A Peonia bianca (bazsarózsa) – ér-
zéki és finom illatú ázsiai eredetű vi-
rág, a királynő virágának is hívják –
gazdag terpenoidokban és polifeno-
lokban, antioxidáns hatású, az arc-
bőrnek ragyogó és homogén színt
kölcsönöz.
Nagyon fontos szerepe van minden
kozmetikusnak abban, hogy vendé-
geit tájékoztassa ezekről a bőrt érő
veszélyekről. Az utóbbi években már
közismertté vált a napfény okozta
veszély és bőrkárosodás, viszont a
légszennyező anyagok és az elekt-
roszmog hatásai a bőrre még kevés-
bé ismertek. Azon vendégeknek ki-
mondottan javasolt a fokozott véde-
lem, akik nagyvárosokban élnek, iro-
dai munkát végeznek, több órát
töltve naponta a számítógép előtt.

A neurokozmetika
egy új fogalom
a kozmetika területén
– a vendégek sem
tájékozottak még
ebben a témában.

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

VÉDELEM A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS BŐRKÁROSÍTÓ HATÁSAI ELLEN – A sav, a füst és a korom
mikroszkopikus méretű szemcséi a bőr kiszáradását, hiperpigmentációt, gyulladást okozhatnak, és
gyorsíthatják a korai ráncok kialakulását. Antioxidáns hatású vitaminbombákkal ellensúlyozhatjuk

ezeket a degeneratív folyamatokat. 
civilizációs ártalmak szá-
mítanak ma az egyik leg-
gyakoribb egészségkárosí-
tó tényezőnek, melyek

hatással vannak a bőrt védő, erősítő
antioxidánsokra, valamint a bőr
egészségére és kollagén-szintjére is.

Mit is jelent ez? 
A szervezetünket érő mindennapos
fokozott külső szabadgyökterhelés
oka lehet a dohányzás, a drog, a
gyógyszer- és alkoholfogyasztás, az
elektroszmog, az UV-sugárzás, a lég-
szennyezés, a mérgező vegyszerek-
kel való érintkezés, de akár még a
fürdőszobai kellékeink is. Az oxidá-
ciós folyamatok eredményeként a
szervezetben mindenhol termelőd-
hetnek szabadgyökök. Egyensúlyi
állapotban nincs velük gond, mert a
testünk ugyanannyi antioxidánst
termel. A szervezetünk antioxidáns
képessége azonban 36 éves kor
után már csak 50%-os, és a kor elő-
rehaladtával tovább csökken. A sza-
badgyökök olyan oxigénmódosula-
tok, amelyek szabad elektront tartal-
maznak. Ezért nagy a reakcióképes-
ségük, máshonnan igyekeznek
elektront felvenni. Sejtkárosító hatá-
sukkal gyorsítják az öregedési folya-
matokat.

A flavonoidok bőrre
és szervezetre
gyakorolt hatásai
Szent-Györgyi Albert 1936-ban
mutatta ki, hogy a citrusfélékből

származó flavonoidok (az antioxi-
dánsok egy csoportja) csökkentik a
hajszálerek törékenységét és át-
eresztőképességét. Kedvező hatá-
sát a legtöbb flavonoid-vegyület
egyéb antioxidánsokkal (A-, C-, E-
vitamin) együtt fejti ki, így érthető,
hogy a legkedvezőbb hatás elérése
érdekében fontos, hogy az antioxi-
dánsokat természetes forrásból kap-
ja meg a bőrünk, szervezetünk.
Az elmúlt 75 év kutatásai alapján
manapság már több ezer különböző
szerkezetű flavonoid ismeretes.

Flavonoid tartalmú növények:
� Árnika, 
� bíborkasvirág,
� bodza, 

� borsmenta, 
� cickafarkfű, 
� citromfű, 
� csalánlevél,
� csipkebogyó,
� feketeribizli,
� meggy,
� vörös szőlő,
� hársfavirág,
� izsópfű,
� kecskeruta,
� kerti ruta,
� körömvirág,
� legyezőfű, mezei zsurló,
� nyírfalevél,
� orbáncfű,
� orvosi zsálya,
� palástfű,
� pásztortáska,
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� porcsinfű,
� rozmaring,
� somkóró,
� szemvidítófű,
� vadgesztenye.
További kutatások azt mutatták,
hogy különösen a C-, A- és E-vita-
min, a resveratrol, likopin antioxi-
dáns hatásfokozóként is alkalmaz-
ható, mely a trigliceridekkel és zsír-
savakkal jól kötődik, ezáltal lipid
mikroemulziót biztosít. Ennek kö-
szönhetően a kezelt bőr állapota je-
lentősen javul. Nő a bőr simasága,
szilárdsága, textúrája, kisimulnak a
finom vonalak.

A mikrokozmosz
Avagy a mitokondriumok működé-
sének erősítése antioxidánsokkal
Ahhoz, hogy jobban megértsük az
antioxidánsok létfontosságú szere-
pét a bőrünk és az egész szerveze-
tünk működésében, egészen mélyre,
a sejtek működésébe kell betekinte-
nünk. Szilárdan, jól működő alapok
nélkül nem biztosított az egészsége-
sen működő bőr és szervezet sem.
A sejtek bonyolult működésében a
mitokondrium egy igen speciális
sejtszervecske. A mitokondrium a
test minden cellájában található
többfunkciós energiaközpont. Egy
sejten belül több ezer mitokondrium
is lehet, és magukban foglalhatják a

sejt 15–50%-át. A mitokondriumok
kulcsfontosságú reakciókat és sza-
bályozási folyamatokat hajtanak
végre, beleértve az ATP, az intracel-
luláris kalciumszabályozás és a
ROS keletkezését is.
Az intracelluláris antioxidánsok,
mint például a glutation és a szuper-
oxid-diszmutáz figyelik  a kritikus
ROS-koncentrációkat, amelyek a
sejtek működésének fenntartásá-
hoz és az oxidatív stressz megelő-
zéséhez vezetnek. A szuper-oxidion
a legtöbb ROS előfutára, amely a sejt-
membránokban, a fehérjerecepto-
rokban, az enzimekben és a DNS-
ben lévő lipideket támadhatja meg.

A ROS kontrollálása mellett a mito-
kondriumok funkciói közé tartoz-
nak a sejtek strukturális és funkcio-
nális károsodásainak megfigyelé-
sei is, emellett a sejt apoptózisának
csökkentése. A mitokondriumok
megfelelő egészséges működésének
hiánya úgynevezett mitokondriális
(pl. daganatos) betegségekhez ve-
zethet.
A mitokondriális működési zavar
és a funkcióhiány hatással lehet az
egészségi állapotra, az öregedésre
és a szöveti betegségekre, beleértve
a bőrt. Becslések szerint a primer
mitokondriális rendellenességben
szenvedő betegek 10%-a olyan bőr-
tüneteket  mutat, mint pl. a pig-
mentrendellenességek, a gyulladá-
sok – aknék –, kiütések.

Fiatalodjunk
antioxidánsokkal!
A biológiai biomarkereket a mito-
kondriumok vezérlik, ezáltal a mito-
kondriumok egészségének támoga-
tásával befolyásolhatjuk az életko-
runkat.  A friss gyümölcsök, zöldsé-
gek, valamint az antioxidánsok és
az együtthatók, mint például az
omega-3 zsírsavak, a magnézium, a
CoQ10, az acetil-L-karnitin, a D-ri-
bóz, az alfa-lipoinsav és a komplex
B-vitaminok táplálják a mitokondri-
um egészségét. 

A KÖRNYEZETSZENNYE-
ZÉS BŐRRE GYAKOROLT
HATÁSAI
•    A bőr lipidszintje csökken,
•    E-vitamin-tartalma csökken,
•    pH-értéke növekszik,
•    tejsavtartalma növekszik,
•    faggyúkiválasztási aránya növek-

szik,
•    túlzott glikolizációs végtermék-
     tartalma növekszik, 
•    oxidált fehérjetartalma növekszik,
•    az oxidatív stressz-szint növekszik,
•    az antioxidáns és méregtelenítő

enzimek száma csökken.
     Mivel tudunk védekezni?
      Természetes antioxidánsokkal.
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� A testmozgás segíti a mitokondri-
umok támogatását azzal, hogy meg-
követeli, hogy keményebben dolgoz-
zanak az energia terhelésének tá-
mogatása érdekében; az agresszív
edzés azonban oxidatív stresszt
okozhat (ROS) a sejtekben és az iz-
mokban.
� Az időszakos böjtölés gyakorlása
segít csökkenteni a szabadgyökök
mennyiségét. Például a késő esti ét-
kezés a testben feszültséget okoz,
mivel az alvás előtt néhány órával a

legalacsonyabb a szervezet anyag-
cseréje. 

Egységben az erő
Az antioxidánsok jól működnek és
támogatják egymást, akár együttha-
tóként, reaktorként vagy újrafeldol-
gozóként. Ezt az antioxidánsok kö-
zötti dinamikus kapcsolatot antioxi-
dáns szinergizmusnak nevezik –
mindez támogatja azt a tudományos
feltevést, hogy együttesen jobb akti-
vitással rendelkeznek, mint egyedül.

Együttesen a következőket biztosít-
hatják: 
�  Javítják a sérült molekulákat.
�  Az oxidáció megakadályozása.
�  Radikális  kelátfémtermelés

(sejtkárosodás fémionokkal).
�  Támogatja a génexpressziót

(génszintézis és -termelés).
�  DNS-pajzs.
�  Alacsonyabb LDL-

koleszterinszint.
�  Erősíti az immunrendszert.
�  A rák megelőzése a táplálkozás

szervrendszereiben.
�  A DNS-sejtek genetikai

szabályozása (epigenetika.
�  Gátolja a sejtkárosító

enzimeket.
�  Az apoptózis előmozdítása
    a rákos sejtekben.

Az előnyök felhasználása
Érdemes tudatosan megválasztani a
bőrápoló készítményeket. Figyelni
arra, hogy valódi tisztaságú növényi
összetevőkből készüljenek, hogy
megfelelőképpen biztosítsák a kriti-
kus antioxidánsok szállítását a mi-
tokondriális károk megelőzésére.
Emellett ne feledkezzünk el a hasz-
nos, értékes tápanyagok beviteléről
sem!

►  Ásványi anyagok
•    Réz: Napraforgómag, lencse,

sárgabarack, spárga, fekete
csokoládé.

•    Mangán: teljes kiőrlésű gabona,
magvak, zöld leveles zöldségek,
teák, quinoamag, mandula, búza,
barna rizs, szója, csicseriborsó,
ananász.

•    Jód: joghurt, bab, eper, sajt,
krumpli, tengeri zöldségek, algák.

•    Cink: tökmag, csicseriborsó,
vörösbab, kakaó.

•    Szelén: brazil dió, avokádó, banán.
•    Magnézium: mandula, spenót,

kesudió, fekete csokoládé, banán,
tökmag.

► Fitokémiai antioxidánsok
•    Flavonoidok: zöldtea, szójabab, cit-

rusfélék, gabonafélék, édesgyökér,
lenmag, káposztafélék, sötét bogyós
gyümölcsök.

•    Karotinoidok: spenót, sárgarépa,
petrezselyem, citrusfélék, édesbur-
gonya, sárgadinnye, sárgabarack,
sütőtök, erős paprika.

•    Resveratrol: szőlő, dió, áfonya, sző-
lőmag.

•    Izoflavonoid: szója, szójabab, szárí-
tott bab, zöldborsó.

•    Fenolsav származékok: paradi-
csom, citrusfélék, sárgarépa, dió-

     félék, teljes kiőrlésű gabonafélék.
•    Polifenolok: zöld tea, szőlő, szőlő-

mag.

ÁSVÁNYI ÉS FITOKÉMIAI ANTIOXIDÁNS FORRÁSOK

ROS – REACTIVE OXYGEN SPECIES
A reaktív oxigénfajok, azaz a ROS, oxigént tartalmazó, kémiailag reaktív vegyi
anyagok, például: a peroxidok, a szuperoxid, a hidroxil-csoport.
Biológiai kapcsolatokban a ROS az oxigén normális metabolizmusának
(az anyagcsere-folyamatoknak) természetes mellékterméke, és fontos szerepet
játszik a sejtek működésében, homeosztázisában. Környezeti stressz (pl. UV- vagy
hőexpozíció) hatására a ROS szintje drámaian megnőhet. Ez jelentős károsodást
okozhat a sejtstruktúrákban. Összességében ezt hívjuk oxidatív stressznek.
A ROS hatása a sejtanyagcserére jól dokumentált számos fajban. Ezek közé
tartozik például az apoptózis, azaz a programozott sejthalál.
Az aerob szervezetek, melyek működéséhez oxigén szükséges, a biológiai
funkcióik ellátásához szükséges energiát a mitokondriumokban az elektronátviteli
lánc segítségével állítják elő. Az energia mellett a reaktív oxigénfajok (ROS) azok,
amelyek potenciálisan sejtkárosodást okozhatnak. A ROS károsíthatja a lipidet,
a DNS-t és a fehérjéket, amelyek elméletileg hozzájárulnak az öregedés
fiziológiájához.

ÚJ TREND: 
Antipollution – védelem a környezet-
szennyezés bőrkárosító hatásai ellen.

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

Kód By2019-1-2
Az ajánlat 2019. február 16-tól 2019. március 15-ig érvényes**

* Az ajándékcsomagot a Hightech Natural Zrt. postázza az akció lezárását követően. Reklamáció esetén hívja a 06/20 3232 333 telefonszámot!
** A jelzett időpontig beérkezett előfizetési díj esetén.

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 DRHAZI Anti Age Kabinet próbacsomaggal lehetőséged van tesztelni a 100% természetes hatóanyag-
kozmetikumokat. Az intenzív feltöltő Anti Age olajszérum a zárt pórusú bőrre, a gyengéd, gyulladáscsökkentő
hatóanyagokban gazdag Sensitiv olajszérum a T-zónára hajlamos bőr fiatalító masszázsára alkalmazható. Az
intenzív, komplex Rejuvenating szérum mezoterápiás kezeléshez és a tápláló Hidratáló maszk alá is kiválóan
alkalmazható. A Kristályterápiás Testápoló Tej és a Nyak, dekoltázsápoló alkalmazásával megtapasztalható a
liposzómás oleogélek intenzív hatása.

a Beauty Forumra, és megajándékozunk
egy DRHAZI Anti Age Kabinet próbacsomaggal!

AZ ELŐFIZETÉSÉVES DÍJA:8990 Ft

DRHAZI Kabinet ajándékcsomag
17 500 Ft értékben

Az ajándékcsomag tartalma*: 
• Szenzitív olajszérum (5 ml)
• Anti Age olajszérum (5 ml)

• Intenzív bőrfiatalító szérum (5 ml)
• Intenzív hidratáló maszk (5 ml)

• Anti Age kristály testápoló (5 ml)
• Kristály nyak- és dekoltázsfiatalító tej (5 ml)
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BEAUTY & CARE  NEWS 1 REVITALIZÁLÓ SZÉPÍTŐ SZÉRUM
EVERYOUNG PROFESSIONAL • A luxus anti-aging
bőrápolás ránctalanítást elősegítő közkedvelt széruma.
Az érett bőr revitalizáló arckezeléséhez kiváló
megoldást nyújt ez a bőrregenerációt támogató,
gyógynövények kivonatával készülő bioaktív hatóanyag-
koncentrátum. Az édesgyökér, a mangó, az aloe, a
meggy és az uborka kivonata a hidratációt is elősegítik.
A csukóka-, a ginseng-, a rozmaring- és a chia-kivonat,
valamint a baobabmag-olajok aktívan támogatják a
fiatalosan üde és bársonyos bőrérzet kialakulását.
www.biola.hu

2 BŐRREGENERÁLÓ OLAJSZÉRUM
Adrienne Feller • Ez a nagy hatásfokú olajszérum
intenzíven húzza le a gyulladást a bőrben, és
szabályozza a faggyúmirigyek működését, továbbá
javítja a bőr szerkezetét, hámosító, ugyanakkor puhító
hatású. Megakadályozza a hegek kialakulását. Egy igazi
különlegesség, mert nemcsak fizikai szinten gyógyítja a
bőrt, a lélek szintjén is kiegyensúlyozó, harmonizáló,
relaxáló hatású. Intenzív hatóanyagként kiválóan
alkalmazható az AHA bőrmegújító maszk vagy a
mélytisztító maszk és a tisztítás után. Kúraszerű
alkalmazása még további javulást hozhat a bőrben.
A szérum után javasoljuk a Hungarian Spring
Balzsamos szuhar maszk alkalmazását.
www.adriennefeller.hu 

3 MŰVÉSZET IHLETTE PIGMENTÁCIÓ
New Permanent Makeup • Az NPM márka legújabb
fejlesztése a 2019-es év egyik legmeghatározóbb
újdonságának ígérkezik. A gyönyörű színskála a mély
sötétbarnától egészen a púderes rózsaszínig kínál
számtalan színárnyalatot. Telt színek, variálható
megoldások, krémes, bársonyos testesség és a színek
izgalmas játéka jellemzi a termékcsaládot, a tökéletes
beépülés és a homogén végeredmény mellett. 2019
legszebb barna árnyalatai már elérhetők a webshopban
– Gaugin, Gaudi, Picasso, Shagal, Van Gogh, Salvador
Dali alkotásai voltak e színvilág ihletői. 
webshop.pmuartschool.com 

4 VÁROSI ANTISTRESSZ
CSEPPECSKÉK – SPF50+

Vagheggi • Ez a Vagheggi Emozioni Plus termék-
családjában található termék ideális lotion az egész
napi frissességhez: a tengeri fenyőkből nyert UV-szűrő
és antioxidáns rendszer  egy igazi „növényi védőrács”,
ami megvéd a külső behatásoktól és szeny-
nyeződésektől, emellett homogén arcszínt kölcsönöz a
bőrnek. Használata: rázzuk fel, nyomjunk ki néhány
cseppet és ütögessük be az arc, a nyak és a dekoltázs
területére, a krém felvitele után. Nem tartalmaz
színezékeket. Bőrgyógyászatilag és nikkelre tesztelt.
www.vagheggi.hu

1

2

3

4

ÚJDONSÁG 





www.beauty-forum.hu   2019/1-222

BEAUTY & CARE

Fo
tó

:  
L'

am
ia

 N
at

ur
a

BEAUTY & CARE

TERMÉSZETES
HATÓANYAGOK 

NÖVÉNYI ŐSSEJTEK AZ INNOVATÍV KOZMETIKAI KEZELÉSEKBEN – A kozmetológia az utóbbi
években egyre nagyobb hangsúlyt fektet az őssejtek bőrrel kapcsolatos hatásmechanizmus-
vizsgálatára, hiszen több, jelentős kutatás is alátámasztja, hogy a növényi őssejtek képesek

befolyásolni az emberi őssejtek működését. 



BEAUTY & CARE

emcsak az orvostudomány
terén játszik fontos szere-
pet az őssejtkutatás, de a
bőr működésével kapcso-

latban is képes jelentős változásokat
elérni.  A növényi őssejtek kiemel-
kedő hatással bírnak az emberi ős-
sejtek működésére, serkentik a bőr
megújulását, késleltetik a bőrörege-
dést, és támogatják a bőr védekező-
és regenerálóképességét. Feladatuk,
hogy a szervezetben a meglévő
sejtek megfelelő működését  előse-
gítsék, és visszaállítsák a helyes sejt-
működést. 

Regeneráló
növényi őssejtek 
A növények őssejtjei (merisztéma-
sejtek) a szervezet növekedésének
forrásai. 
Kétféle merisztéma-sejt van: 
� hajtás-merisztéma és 
� gyökér-merisztéma. 
A merisztéma a totipotens sejtek
által létrehozott embriószövet,
amely képes regenerálni új szerve-
ket (leveleket, virágokat stb.) vagy

akár egy teljes növényt is.  Differen-
ciálatlan, szaporodást célzó sejtek,
ők irányítják a károsodott növény
helyreállítását és a függőleges, illet-
ve vízszintes növekedést.
A növényi sejt karbantartása a mik-
rokörnyezettől kapott jelzésektől és
az epigenetikus faktorok szabályo-
zásától függ.
A növényi őssejteket génmódosítás
nélkül szerzik úgy, hogy indukált
sejt-visszadifferenciálást hoznak
létre és a legjobb „explant-ot” (leve-
let, szárat vagy gyökeret) választják
ki. Ahhoz, hogy elősegítsék az elsőd-
leges őssejtek fejlődését, gondosan
választják meg az explant környeze-
tének tulajdonságait.  A kiváló minő-
ségű növényi őssejtek oldószeres el-
járást nélkülözve, fenntartható és
ökológiai termesztésből származ-
nak.

Bőrmegújító virágok
és gyümölcsök
A legnépszerűbb növényi őssejte-
ket általában virágokból (pl. alpesi
rózsa), illetve gyümölcsökből – (pl.

édesnarancs, vörösáfonya, alma) –
nyerik, melyek kiválóan beleilleszt-
hetők az anti-aging kozmetikai ke-
zelésekbe. Megjelenésük általában
szérumként vagy boosterként hasz-
nálatos, ezáltal lehetőség nyílik
kombinálni a kezelésekben a külön-
böző natúrkozmetikai készítmé-
nyekkel.  
Ezek a készítmények kiválóan al-
kalmasak a különböző elektrokoz-
metikai kezelésekkel való kombi-
nálásra. Az ultrahangos, a tűs és a
tűnélküli mezoterápiás vagy rádió-
frekvenciás kezelésekkel alkal-
mazva már első alkalommal is lát-
ványos változást lehet elérni az anti-
aging kezelések terén.

N

GÁSPÁR VIKI
Aromaterapeuta.
A L'AMIA NATURA  márka
alapítója és termékfejlesztője.
Ügyvezető igazgató.
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A KOZMETIKUS SZAKMAI VIZSGAFELADATOKAT TEKINTJÜK ÁT cikksorozatunkban annak alapján,
ahogy azt az OKJ-s szakmai vizsgán elvárják a vizsgázótól.

eményeink szerint nem-
csak a vizsgázóknak, hanem
a felkészítő mestereknek is
hasznos olvasmány lesz.

Törvényi háttér
� 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a komplex szakmai vizsgáztatás sza-
bályairól

� 8/2017. (V. 17.) NGM rendelet a
nemzetgazdasági miniszter hatás-
körébe tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeiről
szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rende-
let módosításáról
Ebben a cikkben az alapműveletek
vizsgafeladatait fogjuk részletezni.

Szakmai és
vizsgakövetelmények 
Vizsgafeladat pontos leírása a Szak-
mai és Vizsgakövetelmények alap-
ján:
A vizsgafeladat megnevezése: Tar-
tós szempilla-, szemöldökfestés
sorsolt modellen (1., 2., 3., 4., 5., 6.
számú képek).
A vizsgafeladat ismertetése: A tar-
tós szempilla-, szemöldökfestést a
modell karakterének megfelelő szí-
nű festékekkel kell végezni, amelyet
az a vizsgázó hozott, aki a modellt
biztosította a vizsgára. A modell
nem lehet előre festett. (A bőrpróba
igazolása festőkönyvben történik.)
A művelet során egyszer használa-
tos vagy könnyen fertőtleníthető

R
FESTŐKÖNYV
A modell neve: …….........................................................................

...............................…

A bőrpróbát végző kozmetikus neve: ………..............................................................……..

A modell telefonszáma: ………….........................................................................
.........…..

A bőrpróba időpontja: ………….........................................................................
............…..

A festékpróba során felhasznált festék típusa: …………..............................................…..

A festékpróba során felhasznált H2O2 töménysége: ……….....................................……..

A bőrpróba eredménye: ……….........................................................................
.........……..

..........................................................                 
      ..........................................................

a modell aláírása                                                    a bőrpróbát végző 
kozmetikus aláírása 
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eszközöket lehet használni. A tech-
nológia (fektetve vagy tincsezve)
szabadon választott. A szempillafes-
ték eltávolítása után a bórvízzel tör-
ténő szemöblögetés kötelező.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
(felkészülés 20 perc, értékelés 10
perc)
A vizsgafeladat aránya: 10%
A vizsgabizottság egyéb elvárásai:
� Modellel szemben támasztott kri-
tériumok: nem lehet előre festett,
sminktetovált.
� Festőkönyv bemutatása kötelező.

A vizsga
� A modell ülő helyzetben van.
� Alátétet bármiből lehet készíteni,
de ne ázzon át, ne legyen túl nagy
vagy túl kicsi.
� Vazelin csak az alátéten legyen.
Ez különösen fontos a melegben,
mert ha az alátéten és a bőrön is van
vazelin, akkor könnyen „lecsúszhat”
az alátét. 
� A vazelin felvitele kézzel vagy egy-
szer használatos eszközzel, vagy
könnyen fertőtleníthető eszközzel
(ecsettel nem!) történjen. 
� Fektessük vagy tincsezzük?
Ahogy a szempilla kívánja, nincs kö-
telező elvárás. 

� Festék felvitele nem történhet he-
gyes eszközzel vagy ecsettel. Parátka
(lapos végű fogvájó), üvegpálca, mű-
anyag pálca fogadható el. 
� A tanuló keze ne legyen festékes,
igazításnál kenheti a kezére, ha jól
bevazelinezi és nem fogja meg a ke-
zét – NE legyen a kezén a vazelinre
téve vattapamacs!
� Lemosás során elvárás, hogy ne
csurogjon, a víz meleg, langyos le-
gyen, de nem forró. Az eltávolított
alátétet ne dobja bele a lemosó vízbe
esztétikai és egyéb szempontok mi-
att – az alátétről a vízbe kerülő vaze-
lin- és festékmaradvány megnehezí-
ti a festék eltávolítását. Emellett a
vízben oldódó festék visszakerülhet
a szembe, a vazelin pedig – mivel
nem oldódik vízben – visszakenőd-
het a szemhéjra, és ezáltal nem le-
het rendesen eltávolítani a szempil-
lán lévő festéket.
� A modell és a vizsgázó is foghatja
a tálat – ahogy tanulta a vizsgázó – a
lemosás és a bórvizes szemöblöge-
tés során is. A tál lehet az áll alatt és
a járomcsont alá helyezve is.
� A bórvizes szemöblögetés kötele-
ző! (1 vagy 2 pohárral). Az öblögetés-
nek nem csupán az a funkciója, hogy
fixálja a festéket és lezárja a kémiai

folyamatokat (a festés lúgos közeg-
ben zajlik, a bórvíz pedig savas kém-
hatású), hanem az is, hogy ha vélet-
lenül marad a szempillák között fes-
ték, azt a bórvizes öblögetéssel még
el lehet távolítani. Emellett nyugtat-
ja is a szemet. A bórvizes szemöblö-
getést nem helyettesíti a szemcsepp,
mivel az enyhén lúgos kémhatású,
valamint az sem, ha bórvízzel átita-
tott vattakoronggal borogatjuk a sze-
met. A borogatás nem öblíti ki a
szempillák tövében megbujkáló fes-
tékmaradványokat.
A vizsgán a tartós szempilla- és
szemöldökfestést 20 perc alatt kell,
hogy kivitelezze a vizsgázó. A vizs-
gáztatók egyszerre nézik a két mű-
veletet. A lemosáshoz legyen odaké-
szítve a langyos vízzel megtöltött ve-
setál a két vattapamaccsal, egy üres
vesetál a szemöblögető pohárral/po-
harakkal, és két kleenex vagy egy-
szer használatos kiskendő. Az egyik-
kel a vizsgázó törli át a területet, a
másikkal a modell törli át a szemét a
legvégén.
Fontos az is, hogy a festés azokkal a
festékekkel és hidrogén-peroxid ol-
dattal/emulzióval történjen, amire
a bőrpróbát végezték. Ezért a vizsga-
feladat megkezdése előtt tájékoztat-

Kozmetikus
Vizsgafeladatok

Alapmuveletek
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Hallgasd meg Juhász Klári előadását élőben:

„Probiotikumok a bőrápolásban”, április 15-én,

a TAVASZI BEAUTY SZAKMAI NAPON, a Lurdy Házban!
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ni kell a vizsgázókat arról, hogy az
idegen modellhez csak a művelet-
hez szükséges eszközöket és bórvi-
zet vigyék magukkal.

STEP BY STEP –
Saját modell kezelése
A vizsgafeladat megnevezése: Saját
modell kezelése a központilag kia-
dott kezelésiterv-minta alapján
A vizsgafeladat ismertetése: Saját
modell letisztítása, masszírozása
(összefüggő üzleti masszázs), felpu-
hító borogatás felhelyezése, tisztí-
tás, fertőtlenítés, szemöldök-igazí-
tás, összehúzás, nyugtatás, illetve
táplálás helyspecifikusan, gyantá-
zás (hónalj, kar vagy bikinivonal).
A kezelés során csak professzioná-
lis, Magyarországon forgalomban lé-
vő kozmetikumokat lehet használni.
Minden művelethez csak a válasz-
tott termékcsalád termékeit kell al-
kalmazni. A borogatás és szemöl-
dök-igazítás műveleteknél nem kö-
telező felpuhító krémmel alákré-
mezni, amennyiben masszázs után
történik.
(Saját modell kezelése a központilag
kiadott kezelésiterv-minta alapján

történik, amelyet a vizsgázó előre el-
készített és beadott.)
A vizsgafeladat időtartama: 100
perc
A vizsgafeladat aránya: 10%
E vizsgafeladat diagnosztikai és ke-
zelési terv részét a következő cikk-
ben fogjuk ismertetni. 
Az alábbiakban a vizsgafeladat
alapműveleteihez tartozó részét
elemezzük.

Masszázs
� Masszázskrém + olaj (ha szüksé-
ges), mártogatás szükség esetén
megengedett.
� A masszázskrém külön tálkában
legyen, felvitele során ügyelni kell
az egyenletes eloszlatására.
� Az iskolamasszázs mozdulatait
alkalmazva (nincs kulcsolás és sza-
bálytalan mozdulat), kell a bőrtípus-
nak megfelelő összefüggő masz-
százst végezni.

Borogatás + tisztítás
(7., 8., 9., 10., 11. számú képek)
� Felpuhító krém nem kell alá, mi-
vel a masszázs után végezzük.
� Borogatás kell a szemre. Ameny-
nyiben a vattakorongot bórvízzel

itatják át, fontos, hogy fél vattako-
rongot alkalmazzanak, mivel a bór-
víz összehúzó hatású, és a borogatás
célja a felpuhítás, nem az összehú-
zás. Ha teával itatják át, úgy elfogad-
ható az egész vattakorong is. Fontos
az is, hogy a vattakorongból ne „csu-
rogjon” a folyadék. 
�Három rétegben kell feltenni a bo-
rogatást. Az, amivel a teát átitatjuk,
jó, ha vastag, hogy megtartsa a mele-
get (pelenka, egyszer használatos
kiskendő legalább három rétegben).
A záró réteg folpack fültől fülig,
majd törölköző. 
� Ügyeljünk arra, hogy gyorsan
dolgozzunk, hogy ne tudjon kihűlni
a tea. Fontos az is, hogy a záró réte-
gek nagyobbak legyenek, mint a ned-
ves réteg és az, hogy ne maradjon ki
az orrcsúcs.  
� A tisztításhoz egyszer használa-
tos kiskendőt vagy puha pelenkát
alkalmazunk. A „nyomkodás” tech-
nikáját különböző területeken kell
bemutatnia a vizsgázónak.

Szemöldök-igazítás: 
� Alaptézis, hogy csak akkor végez-
hető el a művelet, ha van mit szed-
ni.  
� A vizsgázó állva és ülve is szed-
het, viszont az fontos, hogy  a vizsgá-
zó ne a modell háta mögött üljön
vagy álljon, mert onnan nem látja jól
a szemöldökformát.
� A művelet során figyeljünk az esz-
köz- és bőrfertőtlenítésre.
� A felpuhítás nem kötelező, hiszen
ez a művelet a masszázs és a boroga-
tás után történik.
�A művelet végén nyugtató kozme-
tikum alkalmazása szükséges.

87 9
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Pakolás felvitele helyspecifikusan:
(12. ,13. kép).
� A pakolás felvitele történhet kéz-
zel, spatulával vagy ecsettel. Fontos,
hogy a vizsgázó semmilyen, már
használt eszközzel ne nyúljon vissza
a tégelybe, ha kevésnek találja a pa-
koláshoz az anyagot, új spatulával
nyúljon a tégelybe.
� Fontos szempont, hogy a dekol-
tázs és a váll területe se maradjon
ki, arcnál fültőig, hajtőig kenjük a
pakolást.
� A pakolást esztétikusan és egyen-
letes vastagságban kell felvinni, a
fejpánt ne legyen összekenve.
� A szemre borogatás tehető, szük-
ség esetén. Félbevágott vattakorong
vagy körülbelül akkora méretű más
borogatáshoz használható puha
anyag. Ha túl nagyméretű, akkor a
szem körüli pakolást felszívhatja, ha
pedig bórvízzel átitatott vattakoron-
got használunk, akkor a bórvíz meg-
változtathatja a pakolás hatását, ál-
lagát.
�Amennyiben a min. három terület-
ből egyik a szemkörnyéke, ügyel-
jünk arra, hogy pakolást helyezzünk
fel, ne krémet. Amennyiben a cég-
nek, amivel a kezelési tervet elkészí-
tettük, nincs külön szemmaszkja,
két választásunk van: 
→ a szem környéki kozmetikum
(krém, vagy gél) fölé vékony gézlapot
helyezünk, valamilyen nyomó hatá-
sú pakolással;
→ gumimaszkot alkalmazunk a
szemkörnyékre is rátéve, alá széru-
mot, ampullát teszünk.

Gyantázás/cukorpaszta:
� Előkezelés minden esetben szük-
séges. Ez a letisztítást, a fertőtlení-
tést és szükség esetén hintőporozást
jelenti. A hintőport kézzel is eltávo-
líthatjuk a felületről, ehhez nem kell
vattakorongot használni.
� A gyantázás kivitelezése során
fontos, hogy nem maradhat szőr-
szál. Spatulás vagy patronos gyanta
is elfogadható (hónaljnál és bikini-
vonalnál célszerű spatulással dol-
gozni) vagy cukorpaszta. Fontos,
hogy a hónalj-, kar- vagy bikinivonal
szőrteleníthető, a lábgyanta nem el-
fogadható! Mindenki a saját mo-
delljét gyantázza! Ha nincs a model-
len szőr, nem tudja végrehajtani a
vizsgafeladatot.
� A művelet az utókezeléssel zárul,
mely a gyanta/cukorpaszta maradé-
kának eltávolításából és a nyugtató
kozmetikum alkalmazásából áll.

STEP BY STEP –
Alkalmi smink 
A vizsgafeladat megnevezése: Al-
kalmi smink készítése tincses vagy
soros műszempilla felhelyezésével
saját modellen (14. kép)
A vizsgafeladat ismertetése: Az arc
kendőzése, alapozás, az arc alkati hi-
báinak korrigálása és a bőrhibák ja-
vítása. A szemhéj kendőzése a szem-
forma, az életkor és az egyéniség fi-
gyelembevételével, azzal, hogy a
szín és eszköz szabadon választha-
tó. A szemhéj és a száj kendőzése a
kornak, egyéniségnek, aktuális di-
vatnak megfelelően. A smink megfe-
lelően illeszkedjen az alkalomhoz,
öltözethez, frizurához.

A vizsgafeladat időtartama: 70 perc
(felkészülés 60 perc, értékelés 10
perc)
A vizsgafeladat aránya: 5%
Ennél a vizsgafeladatnál fontos,
hogy alkalmi sminket kell készíteni.
A nappali smink és az elbocsátó
smink nem elegendő. Az alkalmi
smink része a tincses vagy soros
műszempilla is. A modell nem lehet
sminktetovált.
Reméljük, hasznosnak ítélitek az
összefoglalónkat. A következő cikk-
ben a diagnosztikával kapcsolatos
vizsgafeladatokat fogjuk elemezni.

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

BÁTHORY KATI
45 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező, aranykoszorús
kozmetikusmester, kitüntetett
gyakorlati oktató, a Piknikkör
alapítója. Beauty Forum
Szakmai Díjazott.
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„Aha”-élmény
a KOZMETIKÁBAN

TANULJUNK EGYMÁSTÓL! A kozmetikai kezelések sikere egyértelműen leolvasható a vendégek
arcáról, s ezzel szorosan összefügg, hogy vannak olyan pillanatok, olyan élmények, amelyek

kifejezetten maradandóak a vendég és a kozmetikus számára, melyekből az alábbiakban
gyűjtöttünk egy csokorra valót.

ássuk, mit mondanak a kol-
léganők a vendégeiknél el-
ért aha-élményekről!

A természet gyógyító
és szépítő ereje
Családias biokozmetika. Az üzlet
hangulata is egyszerűséget és ter-
mészetességet sugall. A szalon min-
den kis zuga ezt az atmoszférát erő-
síti. 

Bagi Zsuzsi: „Meg-
győződésem, hogy
az egészséges szép-
ség elérésének egyik
alapja a növényvé-
dőszerektől-men-
tes, természetes és

tiszta forrású professzionális koz-
metikumokban rejlik, ezért a legszi-
gorúbb követelményeknek is meg-
felelő biokozmetikumokkal dolgo-
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„Az általam használt
kozmetikumok
nem terhelik meg
a bőr anyagcseréjét.”

Bagi Zsuzsi
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zunk, sok közülük Demeter-minő-
sítésű. A termékek egészséget és
környezetet védő csomagolására
ugyanúgy odafigyelünk, mint arra,
hogy az illóolajok valódiak legyenek.
Hiszem, hogy a természetben min-
den bőrproblémára van megoldás.
Vendégeink száma hónapról, hónap-
ra gyarapodik. Azok a tudatosan
gondolkodó vendégek jönnek hoz-
zánk, akik nem csodaszereket ker-
getnek, hanem olyan készítménye-
ket keresnek, amelyek a mai kaoti-
kus világunkban megbízható értéket
képviselnek. A gyümölcsökből,
zöldségekből és természetes ás-
ványvizekből készült kozmetiku-
maink legfontosabb tulajdonsága,
hogy nem terhelik a bőr anyagcse-
réjét, s beváltják azt, amit ígérnek.
Igyekszünk minden kozmetikai
problémára megtalálni a legmegfele-
lőbb megoldást. Különösen eredmé-
nyesen kezeljük az aknés bőröket.
Amennyiben szükséges, táplálkozá-
si és életmódbeli tanácsadással is el-
látjuk vendégeinket. Lelkileg is segí-
tünk tini vendégeinknek, hogy minél
könnyebben jussanak túl a hormo-
nális átállás nehéz időszakán. Ven-
dégeink közül sokan igénylik a rege-
neráló, ránccsökkentő, feszesítő ke-
zeléseket és a szemmasszázst is tar-
talmazó szemkezeléseket. Speciális
masszázsokkal (liftinges, holiszti-
kus) kényeztetjük vendégeinket,
melynek végén jáde-kővel, hema-
tittal simítjuk át az arcot.  Szalo-
nunkban testkezeléseket is végzünk.
Tavasszal a vákuummal és tekercse-
léssel végzett fogyasztó és cellulit-
testkezelések különösen keresettek.

A férfiakról sem feledkeztünk meg.
Számukra speciális treatment dol-
goztunk ki.
A természet gyógyító és szépítő
ereje minden esetben visszakö-
szön a vendégek bőrén. Jó érzés lát-
ni az elégedetten és boldogan távozó
vendégeket.”

Őrizzük meg az ember
és a természet közötti
harmóniát!
Hollósi Emőke: „Amikor megnyitot-
tam a saját kozmetikámat, a fő
irányelvem az volt, hogy más le-
gyen, mint a klinikai hatású készít-

ményekkel dolgo-
zó, divatos márkás
kozmetikai szalo-
nok. Barátságos
hangulatú, egyszerű
környezetet szeret-
tem volna kialakíta-

ni, ahol a vendégek kényelmesen, el-
lazulva tudják átadni magukat a pi-
henésnek, a feltöltődésnek, hogy
megszabadulva a feszültségektől,
megnyilvánulhasson az eredendő
szépségük, és akadályok nélkül a ter-
mészetes szépségápolás befogadói-
vá válhassanak. 
Külön figyelmet fordítok a felhasz-
nált anyagok és technikák válogatá-
sánál az   összetevőkre, garanciát
vállalok a mesterséges, káros anya-
gok kirekesztésére, minden keze-
lésben.
Már tizenöt éve használom a Natrue
által minősített kozmetikumokat,
és teljes szívvel követem  a cég filo-
zófiáját: »Őrizzük meg az ember és a
természet közötti harmóniát«. A ke-

zeléseket, melyeket a kozmetikában
végzek, nagyon okosan komponál-
ták meg. A műveletek végig azonos
ritmusúak, és olyan impulzusokat
közvetítenek, amelyek nemcsak a
nyirokkeringésre hatnak, de egyér-
telműen biztosítják a jó közérzetet, s
többször is jóleső aha-élményt válta-
nak ki a vendégekből. 
A legtöbb kezelést meleg zsályás
lábfürdővel kezdem, a vendég már
azt is jóleső sóhajjal nyugtázza, ami-
kor beteszi a fürdővízbe a lábait. Na-
gyon gyorsan ellazulnak az illattól, a
meleg víztől, a zsálya keringésfoko-
zó hatásától.
A lábak után következik a test má-
sik végének – a fejnek és a nyaknak
– az ellazítása. A kezelések során
többször is alkalmazok meleg illó-
olajos borogatásokat. A levendula,
rózsa és a befejezéskor alkalmazott
citromos borogatások finom illatá-
nak senki nem tud ellenállni. A jó
meleg borogatást – a kendőt, pelen-
kát 8 részre hajtva – ráhelyezem a
vendég tarkójára, majd a csuklyás-
izmaira. Ezt követően a dekoltázst

„Amikor
megnyitottam
a kozmetikámat,
fontos szempont volt,
hogy más legyen, mint
a divatos szalonok.”

Hollósi Emőke
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és az arcot is beborogatom. A ven-
dégek teljesen ernyedten nagyokat
szippantanak az orrukba áramló il-
latfelhőből, s én boldog vagyok, hogy
megint sikerült elvarázsolnom őket.
A kezelések végén az ágyat vízszin-
tesbe helyezem, és az egyenesen
fekvő vendégnél komplex izomfe-
szítést végzek. Ezt a műveletet soha
nem hagyom ki. Fantasztikusan jól-
esik mindenkinek: két tenyeremet
ráteszem a vendég talpaira, és hatá-
rozottan nyomást fejtek ki rájuk.
Majd alulról átfogom a sarkakat és
kicsit erősebben magam felé húzom.
Ezekkel a fogásokkal hozzásegíthet-
jük a vendégeket ahhoz, hogy az
»álomvilágból« ne hirtelen, hanem
fokozatosan térjenek vissza a jelen-
be.”

Természetesen!
Mellékhatások nélkül!

Szanyi Ágota: „Első-
sorban a biológiai
AHA-s és esemény
előtti (esi) pakolá-
sokkal való sikerél-
ményemet szeret-
ném megosztani a

kozmetikus kollegáimmal, ezek
használatánál ugyanis magam is
megtapasztaltam, hogy természe-
tes anyagokkal, mellékhatások nél-
kül is lehet segíteni vendégeink-
nek.
Amikor Abu-Dhabiban dolgoztam
egy exkluzív szépségszalonban – ez
lehet már vagy 20 éve –, fantasztikus
volt megtapasztalnom azt, hogy
hogyan lehet szelíd eljárásokkal

hatékony eredményt elérni, még-
hozzá valóban problémás bőrök ese-
tében is.
Abban az országban elég népszerű
a hidrokortizon tartalmú arcápoló
készítmények használata. Mivel
ezek a készítmények 1 százalékos
hatóanyag-tartalomban még nem
voltak vénykötelesek, így sokan
használták azokat az azonnali bőrre-
generálásra. Az éghajlat adottságai,
másrészt a helytelen életmód követ-
keztében sok embernek volt gyul-
ladt, aknés, rozáceás a bőre.
A hidrokortizonos krém használata
látszólag mindenkinek javított a
bőre állapotán, hosszú távon azon-
ban bőrsorvadást és egyéb mellék-
hatásokat okozott. Vékonyabbá, ér-
zékenyebbé, sokkal sérülékenyebbé
váltak a legapróbb kozmetikai be-
avatkozásnál is.
Miután a vendégeim elhagyták a
hidrokortizonos krémeket, újra kel-
lett építenünk a hámréteget. A mik-
rodermabráziós kezeléseket a mara-
dandó sérülések veszélye miatt nem
alkalmazhattuk. Viszont az AHA- és
esemény előtti pakolásokkal – a gyü-
mölcsökben található természetes
hámlasztó savak (alma, szőlő, nas-
polya) segítségével és a regenerációt
felgyorsító keringésfokozó anyagai-
val látványos eredményt tudtunk el-
érni az ilyen típusú bőrök esetében.
Nemcsak a vendégeknek, de ne-
kem is fantasztikus volt megta-
pasztalnom, hogy a természetben
létezik megoldás a bőrproblémák-
ra: csodálatosan beindultak a bőr
önmegújító folyamatai, és végül
egészséges, üde, megerősödött bőrt
kaptunk.”

Személyre szabott
kezelések
Amikor Katit megkérdeztem, hogy a
vendégei a kezelések folyamán mi-
kor érzik kifejezetten elvarázsolva
magukat, csak úgy áradt belőle a szó.
Szaploncai Katalin: „Számomra na-
gyon fontos, hogy vendégeim elége-
detten távozzanak, és ezért nagy fi-
gyelemmel kísérem a reakcióikat a
kezelések során. Régi motoros va-
gyok a szakmában, és sikerült iga-
zán jó kapcsolatot kialakítanom ve-
lük. Amikor az ajtón belépnek és rá-
juk nézek, tudom, hogy mire lesz

éppen szükségük. A kezeléseim
személyre szabottak, mind az
anyagokat, mind a gépek használa-
tát tekintve. 
Demeter-minősítésű természetes
anyagokból készült kozmetikumo-
kat használunk a kozmetikai keze-
lésekhez, amelyek építik a bőrt és
nem szennyezik a kötőszövetet. Ha
szükséges, hidegen sajtolt növényi
olajokat és illóolajokat is bevetünk.
Különösen nagyot alkotunk kozme-
tikus kollegáimmal együtt az »arc-
szobrászat« terén. Olyan rendszer-
ben végezzük ezeket a kezeléseket,
mint a test tornáztatását.  A saját
magam által felépített masszázst
nagyon szeretik a vendégeim, mert
face-lift hatása van. Először a skal-
pot dolgozzuk meg, majd a szem és a
száj körkörös izmainak stimulálásá-
ra fókuszálunk. Akinek egy kicsit is
megereszkedett a bőre, azoknál ult-
rahangos és interferenciás face-lif-
tet is alkalmazunk. Az arcizmok tor-
náztatásával a lecsúszni készülő iz-
mok visszakerülnek eredeti he-
lyükre. Amikor távozása előtt
vendégeim belenéznek a tükörbe,
akkor látom az arcukon azt az örö-
met, azt a bizonyos aha-t. Nem cso-
da, hogy nagyon szeretem a szakmá-
mat, és bár a korom miatt már meg-
tehetném, nem tudom abbahagyni.”

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

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

„Természetes
anyagokkal és szelíd
eljárásokkal is
hatékony
eredmények
érhetőek el, még
a problémás bőrök
esetében is.”

Szanyi Ágota

„A kezeléseim
személyre szabottak
mind az anyagokat,
mind a gépek
használatát
tekintve.”

Szaploncai Katalin
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KENNI VAGY
NEM KENNI?

IGAZOLHATÓ-E A KOZMETIKAI KÉSZÍTMÉNYEK ÉS KEZELÉSEK EREDMÉNYESSÉGE?
Vajon a ránctalanító krém valóban eltünteti a ráncokat? A megereszkedett kontúrokra ajánlott

termékek tényleg csodát tesznek? A súlyfelesleget a testünkön képes egy kozmetikum eltüntetni?
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test és az arc bőre korunk
előrehaladtával megválto-
zik, lassan megöregedik.
A végbemenő élettani vál-

tozások miatt 35 éves kor felett a bőr
egyre többet veszít a hidratációjából
és a rugalmasságából. Az izomtónus
és a turgor csökken, az egyre véko-
nyodó bőr fokozatosan megereszke-
dik, kontúrját veszti. Negyvenéves
kor után pedig az irreverzibilis bioló-
giai folyamatok túlsúlyba kerülnek.
A kozmetikusok prevencióként is és
a már meglevő problémákra is tud-
nak ajánlani a vendégeknek pro-
feszszionális, magas hatóanyagot
tartalmazó kozmetikumokat. De va-
jon az ajánlott készítménnyel való-
ban hatékonyan kezelhetőek ezek
a bőrproblémák?  

EU-s szabályozás
Az Európai Unió területén forga-
lomba helyezett professzionális
kozmetikumok gyártásáért, a ter-

mékekben felhasznált alapanyago-
kért és segédanyagokért, az Euró-
pai Kozmetológiai Tudományos Ta-
nács (SCCP, Scientific Committee on
Consumer Product – Cosmetology)
felel.
A Tanács, azért, hogy a kozmetikai
termékekben felhasznált összete-
vők mindenki számára elérhető és
átlátható legyen, 1993. június 14-én
kidolgozott egy jogszabály-módosí-
tást. 
� Ennek értelmében minden koz-
metikumot az első forgalomba ke-
rülés előtt bevizsgálják. A bevizsgá-
lást végző személynek gyógyszeré-
szeti, toxikológiai, bőrgyógyászati,
orvosi vagy hasonló végzettséget
adó oklevéllel kell rendelkeznie a
89/48/EGK irányelv1. cikkében előír-
tak szerint.
� Mind a lakossági, mind a profesz-
szionális kozmetikumoknak a be-
vizsgálást követően tartalmazniuk
kell a terméken felhasznált össze-

tevők listáját, hogy a felhasználó
hozzájusson minden szükséges
információhoz. Amennyiben ezt
bármi okból nem tudja a termék
gyártója megoldani, úgy köteles a
termék csomagolásán feltüntetni.
� Az összetevők listáját a hozzá-
adás időpontjában mért súly alap-
ján, csökkenő sorrendben kell fel-
tüntetni. Az 1%-os koncentráció
alatt az összetevőknek nem kell
mennyiségi sorrendben lennie.  
� Amennyiben egy teljes új ható-
anyagkomplex is van a termék-
ben, kérheti a forgalmazó, hogy
fantázianévvel vagy számsorral je-
lölhesse (pl. Syn-Ake). A felsorolást
mindig meg kell előznie az „összeté-
tel” szónak. (INCI  – International No-
menclature of Cosmetic Ingredi-
ents).
� Azért, hogy ez a mindenhol egy-
séges legyen, a Bizottság össze-
állította a kozmetikai termékek-
ben megtalálható és alkalmazott

A



www.beauty-forum.hu   2019/1-234

BEAUTY & CARE

összetevők nevezéktanát – a koz-
metikumokat gyártó cégek informá-
ciói alapján. Mindegyik anyagról ké-
szült egy úgynevezett MSDS vagy
biztonsági adatlap (Maternity Safety
Data Sheet), amely rögzíti és infor-
mációt szolgáltat a felhasználók
számára a vegyszerek, a veszélyes
anyagok fizikai, kémiai és élettani
hatásairól, valamint a vegyi anyagok
biztonsági  alkalmazásáról, a tárolá-
sáról és a maradék biztonságos fel-
használásáról.
A biztonsági adatlapok tartalmi kö-
vetelményeit a REACH szabályozza.
A globális harmonizációs rendszer
(Globally Harmonised System – GHS)
16 pontban határozza meg a bizton-
sági adatlap formai követelményeit.
A biztonsági adatlapok tartalmát és
formai követelményeit jelenleg az
(EU) 2015/830 rendelet írja elő.

Állatkísérlet helyett
mesterséges emberi bőr
A kozmetikumokban felhasznált
összetevők és a késztermék hasz-
nálatának biztonsági vizsgálata so-
rán figyelembe kell venni a kísérleti
és egyéb tudományos célokra hasz-
nált állatok védelméről szóló
86/609/EGK irányelv (1) követelmé-
nyeit, melyben 1998. január 1-jétől
megtiltották az állatkísérletek vég-
zését – mert a kísérleti eredmények
nem voltak pontosak.2 Helyette
olyan eljárásokat dolgoztak ki, me-
lyek a bevizsgált anyagok tulajdon-
ságait, az emberi bőrre gyakorolt
hatását teljes biztonsággal meg
tudja határozni.
Ilyen például, az ECVAM 2010. ápri-
lisban jóváhagyott bevizsgálási
módszere is, amiben az emberi bőr
két olyan mesterséges modelljét fej-
lesztették ki, amelyek helyettesítik
az in vivo, élő állatokon végrehajtott
bőrirritációs tesztek jelentős részét.

A magyar helyzet
„2010-ben az Egészségügyi Minisz-
térium, az Európai Uniós jogszabá-
lyokkal harmonizálva megalkotta a

1223/2009. rendeletet, amely meg-
határozza a Magyarországon forga-
lomba hozott kozmetikumokban
felhasználható és tiltott, illetve a
korlátozottan felhasználható anya-
gok listáját. A jogszabály foglalkozik
a nanorészecskékkel is; a rendelet
értelmében 2013. január 11-től élet-
be lép a kozmetikumokban lévő na-
norészecskékre vonatkozó notifiká-
ciós rendszer, azaz a nanorészecs-
kék jelenlétét be kell jelenteni.”3

Ezek ismeretében, a kozmetikumo-
kat gyártó cégek a már bevizsgált és
a biztonsági adatlapon is meghatá-
rozott bőrre gyakorolt tulajdonsá-
gokat figyelembe véve fogják össze-
állítani vagy kifejleszteni a leg-
újabb krémeket, szérumokat, am-
pullákat. Így pontosan tudják, hogy
az előállított kozmetikumnak mi-
lyen bőrre gyakorolt hatása van, hi-
szen laboratóriumban is bevizsgál-
ták az összetevőket, egyenként és
különböző teszteken is ellenőrizték
ezek eredményességét.
Arról, hogy ezeknek a termékeknek
a hatásmechanizmusát és eredmé-
nyét korrekt és megfelelő módon
közvetítsék a kozmetikusok és a fo-
gyasztók felé, a Magyar Reklámeti-
kai Kódex gondoskodik.4

Rés a falon
Azok a termékek, amelyek nem al-
kalmasak kis- és nagykereskede-
lemben való forgalmazásra – pl.
gyorsan romlik, mert nem tartalmaz
tartósítószert – ezen a kötelező be-
vizsgálási folyamaton nem men-
nek keresztül. Ezért mind a felhasz-
nált anyagok eredete és minősége,
mind az összetétele bizonytalan ma-
rad. Ezeknek a kis mennyiségben
előállított termékeknek a bőrre gya-
korolt hatását és eredményességét
a forgalmazó nem tudja bizonyíta-
ni, hiszen nincs a kezében a termé-
kek bevizsgálását bizonyító doku-
mentáció. Mindig győződjünk meg
arról, hogy a kozmetikánkban
használt termékek ellenőrzött gyár-
tósorról, laboratóriumban bevizs-
gált összetevőkből állnak!

A kozmetikai gyakorlatban felhasz-
nált kozmetikumoknak igenis van
bizonyított élettani hatása, de az
öregedési folyamatot és a környe-
zetünk okozta károsodásokat csak
lassítani tudjuk. Bőrünk rendszeres
ápolásával karbantartjuk az arcun-
kat, testünket, és ez akár 5-10 évet is
fiatalíthat a bőrünk és az arcunk ál-
lapotán, meghazudtolva a tényleges
életkorunkat. Azonban az igazi ered-
mény elérése érdekében ne feled-
kezzünk meg az egészséges élet-
mód, a táplálkozás és a sportolás je-
lentőségéről sem!

1 Forrás: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:
31993L0035&from=HU
2 Forrás: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:
31993L0035&from=HU
3 Forrás: https://kockazatos.hu/hatteranyag/
kozmetikumok
4 Forrás: http://www.ort.hu/hu/kodex/
ii-fejezet/17-resz

TÓTHNÉ HAJDU GABRIELLA
Kozmetikusmester,
vegyészmérnök tanár,
az Innoderm Kozmetikus-
képző- és Továbbképző Központ
oktatási igazgatója
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HIGH CARE® – MEDLINE AMPULLÁK  
Lehet a bőr tisztátalan, zsíros, száraz vagy oxigénhiányos,
a High Care® Cosmetics mindegyikre megoldást kínál.
Az ampullákban lévő bőrbarát, magas dózisú hatóanyagok
kiválóan elnyelődnek a bőrben. A pontos bőrdiagnózis és
bőrállapot meghatározását követően személyre és problémára
szabottan kezelhetjük vendégeinket és ajánlhatjuk számukra
az általunk összeállított ampullaválogatást

az otthoni ápoláshoz. 
www.highcare.hu
Kiszerelés:
7 x 2 ml és 25 x 2 ml 
Bruttó nagyker. ár:
12 890 Ft és 45 590 Ft

BIELENDA PROFESSIONAL – MESO MED PROGRAM
A Bielenda ampulláit használhatjuk tű nélküli mezoterápiához
és dermaroller kúrákhoz. Ötféle ampullából választhatunk:
feszesítő – kollagénnel és elasztinnal; regeneráló – organikus
szilíciummal; ránctalanító – peptidekkel; rugalmasságot növelő

– argán növényi őssejtekkel;
mélyhidratáló – alacsony
molekulasúlyú hyaluronsavval.
www.bielenda.hu
Kiszerelés: 10 x 3 ml
Bruttó szakmai ár: 10 990 – 11 790 Ft

Fókuszban 
az ampullák és a szérumok

BIODROGA LUXUS SZŐLŐ ENERGIA AMPULLA
A 15%-os Stabilizált C-vitamin koncentrátumos Biodroga
Champagne-i szőlő-, mikroalga-, sárkánygyümölcs-kivonatot és
peptideket tartalmazó ampullája védi, bársonyossá varázsolja
és új erővel tölti fel a bőrt. Tökéletes dohányosoknak, stresszes
életvitelt folytatóknak, munkamániásoknak, kismamáknak és

vizsgázóknak. Parabén-, ásványi olaj- és
állati eredetű anyagtól mentes.
www.biodroga.hu
Kiszerelés: 7 x 2 ml (ampullanyitóval)
Ajánlott bruttó fogyasztói ára:
11 000 Ft

YAMUNA PROFESSIONAL – HYALURONSAVAS
AMPULLA
A Yamuna Hyaluronsavas ampullában található hatóanyag

molekulaméretének és koncentrációjának
köszönhetően képes eljutni az epidermális rétegekbe
és ott felszívódni. Az ampullát kifejezetten lifting-
kezelésekhez ajánljuk. Ultrahanggal, iontoforézissel
juttatható be a bőrbe, a Yamuna Hyaluronsavas
szérummal együtt.
www.yamunaprofessional.hu
Kiszerelés: 2 ml
Bruttó ár: 680 Ft

LADY STELLA DÉCOLLETÉ DEKOLTÁZSKEZELŐ
A dekoltázs-, nyak-, mellkezelő ampulla mikrobiológiai
tisztaságú, magas hatóanyag-tartalmú termék, melynek
innovációs díjat nyert növényi aktív összetevői (fisetin és
frambinone) egymás hatását erősítve 24 órán keresztül képesek
fokozni az anyagcserét az áll szöveteiben, a nagyfokú
bőrfeszesítő hatás mellett. Elektroporáció elvén működő

készülékhez, ultrahangos és
iontoforézises, valamint manuális
kezelésekhez is alkalmas.
www.stellazrt.hu
Kiszerelés: 3 x 3 ml
Bruttó szakmai ár: 4 930 Ft

YELLOW ROSE – AMPULLA KÚRA
A Bioaktív kollagén-emulzió hidratáló, feszesítő, ránctalanító
hatású az arc és a szemkörnyék kezeléséhez. Az emulzió
értékes természetes és oldódó kollagént tartalmaz, amely
segít visszanyerni a bőr ragyogását és rugalmasságát.
A ráncok kisimításában segítnek a fitoszterolok,
a bőrpuhításban az avokádóolaj, a nyugtatásban pedig

a kamillakivonat.
www.yellowrose.hu
Kiszerelés: 12 x 3 ml
Bruttó szakmai ár: 7 790 Ft 

BABOR OXYGEN PLUS AMPULLA
A Babor ampulla kúrája a fáradt, megviselt bőrt kelti újra életre

az oxigén erejével. Energizálja a sejteket és hozzájárul
a bőr sejtregenerációjához. A nap folyamán védelmet
biztosít a korai, környezeti hatások és a stressz okozta
bőröregedés ellen. A koncentrátumban lévő E-vitamin
könnyebben áthatol a bőrön, így véd a szabadgyökök és
az oxidatív stressz ellen.
www.kalcsu.hu
Kiszerelés: 7 x 2 ml
Bruttó lakossági ár: 13 200 Ft

ILCSI FLAVONOID EXTRA SZÉRUM
A flavonoidokban gazdag növények erőteljes antioxidáns

hatásúak, növelik a kapillárisok
áteresztőképességét, segítik a vízhiányos, fáradt,
sápadt bőr tápanyagokkal, vitaminokkal és
oxigénnel történő ellátását. Kollagénépítő
hatásúak és javítják a bőr ellenálló képességét.
www.ilcsi.com
Kiszerelés: 30 ml
Ajánlott fogyasztói ár: 4 850 Ft
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BELICO EFFECT SOROZAT
Emelt koncentrációjú, újgenerációs hatóanyag-összetétel,
bármely arckezelő programba beépíthető high-tech anti-aging
szérumok. Javasolt mikrodermabrázióhoz, ultrahanghoz,
mezoterápiához, dermarollerhez és dermapenhez. A Cermide
Booster a bőr védelméért, a Hydra Filler az extra erős
hidratálásért, a Lift 3D-Booster a mimikai ráncok ellen,
a Peptide Amino Booster az idő előtti bőröregedéssel szemben,

az A.G.E Code a glikáció
leküzdéséhez.
www.belico.hu
Kiszerelés: 30 ml 
Bruttó ár: 11 500 Ft

APRILINE MESO SKINLINE MEZOTERÁPIÁS
AMPULLA
Orvosi minőségű, hyaluronsav alapú, mezoterápiás hatóanyag
Svájcból. Legfőbb feladata a bőr önmegújításának elősegítése,
a pigmentációs zavarok, finom ráncok és egységes bőrszín
helyreállítása, valamint a mélyhidratálás. Szabadalmaztatott
CHAC-technológián alapuló egyedi szerkezetének köszönhetően

látványos kezeléseket biztosít,
és hatása rendkívül hosszan
tart.
www.kozmetikaigep.hu
Kiszerelés: 5 ml/ampulla
Bruttó ár: 5 850 Ft/ampulla;
29 250 Ft/doboz (6 ampulla) 

AFRODITA PROFESSIONAL VITA DERMA HYALURON
AMPULLA
A bőrt erősen hidratálja, védi a vízveszteségtől, serkenti
a természetes kollagénszintézist, csökkenti az öregedés korai
látható jeleit. Alacsony molekulatömege lehetővé teszi, hogy
bejusson az epidermiszbe és a dermiszbe is. Huszonöt év felett

minden bőrtípusnál alkalmazható –,
de különösen javasolt a dehidratált,
tónusát veszített bőrök esetében.
www.afrodita-kozmetika.hu
Kiszerelés: 5 x 1,5 ml
Bruttó szakmai ár: 3 500 Ft

EVERYOUNG PROFESSIONAL – SCUTELLÁRIA
SZÉPÍTŐ SZÉRUM
A ránctalanítást elősegítő luxus anti-aging bőrápolás közkedvelt
széruma. Az érett bőr revitalizáló arckezeléséhez,
a bőrregenerációt támogató gyógynövények kivonatával készülő
bioaktív hatóanyag-koncentrátum. Az édesgyökér, a mangó,
az aloe, a meggy és az uborka kivonata a hidratációt is elősegíti.
A csukóka, a ginseng, a rozmaring és a chia kivonata és

a baobab magolajok aktívan
támogatják a fiatalosan üde és
bársonyos bőrérzet kialakulását.
www.biolanaturkozmetika.hu
Kiszerelés: 15 ml/50 ml
Ajánlott bruttó fogyasztói ár:
7 859 Ft/14 803 Ft

SKEYNDOR SOS RECOVERY CONCENTRATE 
A Skeyndor Uniqcure koncentrált ampullasorozatának

bőrnyugtató, gyulladáscsökkentő tagja. Irritációra
hajlamos, rozaceás, atópiás bőrre vagy esztétikai
beavatkozások (lézeres vagy kémiai hámlasztások,
plasztikai műtétek) után ideális. Fő hatóanyagai
a gyulladásért felelős mediátorokat blokkolják.  
www.skeyndor.hu
Kiszerelés: 7 x 2 ml/doboz 
Javasolt fogyasztói ára: 9 780 Ft 

MARIA GALLAND N°640 AZONNALI HATÁSÚ
LIFTING SZÉRUM
A Maria Galland Lift’Expert szérumának egyik kulcsösszetevője
a jégbor-kivonat, melynek hatására a bőr azonnal feszesebbé

válik. További aktív hatóanyagai – az anti-aging
peptidek új generációja és az age-control komplex®

– pedig fokozzák a bőr természetes
kollagéntermelését, és biztosítják a ráncok
csökkenését, az arckontúrok élesebbé válását. 
www.kalcsu.hu
Kiszerelés: 30 ml
Bruttó lakossági ár: 29 250 Ft

DR. RIMPLER MED INTENSIVE HYDRO MATRIX -
HIDRATÁLÓ SZÉRUM
A liposzómába zárt urea, sodium PCA, zuzmó-, moha- és
páfránykivonat növeli a bőr nedvességmegkötő képességét.
A SmartCrystal hesperidin (bioflavonoid) megnyugtatja és

normalizálja az irritációra és kipirosodásra
hajlamos bőrt.  EO/PEG-, illatosítószer-,
színezék- és paraben-mentes, nem tartalmaz
szilikont. Kimondottan ajánlott az extra érzékeny
bőrökre.
www.baalbekwebshop.hu 
Kiszerelés. 50 ml  
Bruttó nagyker ár: 9 350 Ft

DRHAZI REJUVENATING SERUM 
100% természetes hatóanyag, mely bőrré válik. Gyógyszerészi
tisztaságú biotechnológiai hatóanyagokból álló, liposzómás
komplex koktél. Négyféle molakulatömegű hyalurongélbe

ágyazott nanopeptidekben (12-féle) és bőrazonos
hatóanyagokban gazdag, sejtszinten ható
mezoterápiás komplex szérum steril
vákumcsomagolásban.
www.drhazi.hu
Kiszerelés: 100 ml 
Bruttó ár: 38 900 Ft
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HATÓANYAGBOMBÁK
MIK IS EZEK AZ ÚN. PROBLÉMAMEGOLDÓK? Az ampullák, szérumok és koncentrátumok

felhasználása sokszor nemcsak a laikusok, hanem a kozmetikusok körében sem teljesen ismert.
Melyek is ezek a termékek és hogyan is tudunk a használatukkal „dobni” a már meglévő

kabinkezelésünkön, illetve a hatást fokozni azzal, hogy otthonápolásra is ajánljuk?

özös tulajdonságuk, hogy
nagy koncentrátumban tar-
talmaznak egy vagy több
hatóanyagot, szerkezetük

elősegíti, hogy mélyen felszívódva
fejthessék ki hatásukat, állaguk fő-
ként vizes vagy géles. Ezeket a ké-
szítményeket általában nem hasz-
náljuk önmagukban, inkább ható-
anyagbombaként fokozzuk a kí-
vánt eredményt vagy érünk el velük
olyan hatást, amit az alapkészítmé-
nyekkel nem sikerül. 
A kabinkezelés során több ponton is
beilleszthetők: 
� felvihetjük közvetlenül a letisztí-
tás után, a masszázskrém vagy a
maszk alá, illetve 

� a befejező krém előtt.
� Otthonápolásnál az esti bőrápo-
lásba illeszthetjük a letisztítás és az
éjszakai krém közé.

Elektrokozmetikai
alkalmazásuk
Tisztaságuktól függően lehetősé-
günk van gépi kezelésbe is illeszteni.
Általában elmondható, hogy kompa-
tibilisek az ultrahanghoz és az ion-
toforézishez. Az orvoskozmetikai
nagy tisztaságú készítmények tű
nélküli mezoterápiás, rádiófrek-
venciás, vagy akár hámlasztásos és
dermarolleres beavatkozást is kiegé-
szíthetnek. 

Kiválóan alkalmasak problémás, ak-
nés, dehidratált, ráncos, pigmentfol-
tos, zsíros, tág pórusú, hiperérzé-
keny bőr esetén, általánosan vagy bi-
zonyos élethelyzetekben, évszakok-
ban kúraszerűen alkalmazva.

Ampullák, koncentrátumok
és szérumok 
► Az ampulla egy kiadagolt üveg-
vagy műanyag fiola, amely pár milli-
liter hatóanyagot tartalmaz. Gyár-
tástechnológiájából adódóan nagy
tisztaságú, légmentes, ami védi a ha-
tóanyagokat az oxidációtól és a mik-
robáktól, ezért sokkal kevesebb tartó-
sítószerre van szükség a tárolására.

K
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Felnyitásához a legtöbb cég ampul-
lanyitót is ad, de egy törülköző segít-
ségével könnyen letörhetjük a fejét,
és a tartalmát a tenyerünkbe ütöget-
hetjük. Egy-két hetes kúra formájá-
ban olyankor érdemes ajánlani,
amikor vendégünk bőrének erőtel-
jes táplálásra van szüksége (pl. be-
tegség, kimerítő utazás után, évszak-
váltás, fogyókúra alatt, egy fontos al-
kalom előtt stb.) Mindenképpen hív-
juk fel a figyelmet arra, hogy az
ampullát még a felnyitás napján
használjuk fel, mert a benne lévő ha-
tóanyag gyorsan tönkremegy.
► A szérumokat általános bőrerősí-
tésre ajánlhatjuk. Vannak széru-
mok, amelyek önmagukban, befeje-
ző krém nélkül is megállják a helyü-

ket, így pl. kiválóak olyan vendég
számára, akinek nagyon zsíros a
bőre, ezért nem visel el krémet az ar-
cán. A szérum gyorsan beszívódik,
kiváló sminkalap. Vendégünk nem
szeretne sok mindent a bőrére ken-
ni? Semmi probléma! Egy problé-
maspecifikus szérum és egy CC-
krém és már indulhat is. Természe-
tesen kúraszerűen is alkalmazhat-
juk, ekkor egy üveg több hétre
elosztva elegendő.
► Koncentrátum: a legtöbbször egy
intenzív hatóanyagot magas száza-
lékos arányban tartalmazó folya-
dék. Ilyen hatóanyag lehet vitamin,
hyaluronsav vagy egy növény kivo-
nata. A bőr bizonyos funkciójának
megerősítésére szolgál. Gondoljunk

a C-vitamin-koncentrátumra, mint
antioxidánsra, mely a bőr immun-
rendszerét támogatja úgy, ahogy a
C-vitamin tabletta belülről szedve
influenza idején. A koncentrátumot
lokálisan is használhatjuk arra az
akár 2-3 centiméteres felületre, ahol
a probléma adott. 
A koncentrátumok különleges cso-
portját alkotják a lap- vagy fátyol-
maszkok, melyek a nagy mennyisé-
gű, magas hatóanyag-tartalmú fo-
lyadékot segítik mélyen felszívódni
a bőrben. Nagy előnyük, hogy már
nem kell külön maszkot vagy gélt
felvinnünk, hogy a gépi kezelést be-
iktassuk, illetve masszírozhatunk is
rajta. A rejtett tartaléka ezenfelül a
termék zacskójában maradt kon-
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centrátum, melyet a dekoltázs és a
nyak területére vihetünk fel, vagy
otthonra is adhatjuk a vendégnek –
ezzel megalapozva az otthonápolás
fontosságát.

A sorrendre vigyázzunk!
Ampullát, koncentrátumot és szé-
rumot egyazon kezelésen belül is
alkalmazhatunk, legyen szó kabin-
kezelésről vagy otthonápolásról. Fel-
tehetünk például egy ampullát a
maszk alá és egy szérumot a masz-
százshoz. Otthon a vendégünk este
egy szérummal alszik el, reggel pe-
dig egy koncentrátumot visz fel a
nappali kréme alá. 

Fontos, hogy a sorrendet betartsuk:
1. letisztítás, 
2. koncentrátum/ampulla/szérum
felvitele,
3. befejező krém, 
4. smink. 
A layering (rétegezés) technikájánál
mindig először a legvizesebbet
visszük fel, majd a legzsírosabbal
zárjuk a sort. Az ampullákat, széru-
mokat és koncentrátumokat először
eloszlatjuk, majd ujjbegyünkkel fi-
noman beütögetjük, „bepergetjük” a
bőrbe.

Otthonápolás
A kabinkezelés és az otthonápolás
egyformán fontos a bőrápolás szem-
pontjából. Amit a vendég a két keze-
lés közötti időben csinál, nagyban
befolyásolja a kezelések hatékony-
ságát. A kezeléssel elkezdett folya-
mat fenntartható, fokozható, ha a
megfelelő terméket használja napi
rendszerességgel a vendég. Bizo-
nyos bőrproblémáknál ez hatványo-
zottan igaz. Ilyen a például a gyul-
ladt, aknés bőr. 

Egy példa:
gyulladt, aknés bőr ápolása
Tegyük fel, hogy a vendég havi–két-
havi rendszerességgel jár tisztításra,
ami után jobb lesz a bőre, de általá-
nos változást nem tapasztal. (Most a
probléma gyökerének keresését
azért hagyom ki, mert az egy külön
cikk tartalma lenne.) Ez esetben ott-
honra ajánlhatunk neki olyan ter-
mékeket, melyek gyulladáscsökken-
tő, finoman hámoldó és tápláló ha-
tóanyagokat tartalmaznak. Lemosó
gélt és tonikot, 24 órás krémet, BB-
krémet használ – ezek adják a napi
rutint, mégsem tapasztal látványos
javulást. Ilyenkor két választásunk
van:

� a kabinban és/vagy 
� az otthonápolásban generálunk
változtatást. 
1.  Ajánlhatunk neki egy savas kú-

rát, ahol heti rendszerességgel
jön el hozzánk 8-10 alkalommal,
illetve az otthonápolást egészít-
hetjük ki szérumokkal, koncent-
rátumokkal. A kúrához használ-
hatunk problémás bőrre kifejlesz-
tett lapmaszkot, ezzel az össze-
húzás–táplálás extrán higiénikus
és hatékony lesz. A kúra alatt ott-
honra is ajánlhatjuk a lapmasz-
kot, heti 1-2 alkalommal.

2.  Ha a savas kúra nem valósul meg,
vagy a kúra után még szeretnénk
valami pluszt, ott van adu ásznak
az otthonápolási sav-szérum,
mely magasabb koncentrációban
tartalmaz savakat, kiegészül ha-
tóanyagokkal, és nincs szükség
semlegesítőre. Heti 2-3 alkalom-
mal viszi fel a letisztított bőrére
esténként, pár perc hatóidő után
(nem mossa le!) kerülhet fel zá-
rásként az éjszakai krém. A kúra
ideje 1-2 hónap is lehet.

Láthatjuk, mennyire sokszínűen fel-
használhatjuk a szérumokat, am-
pullákat és koncentrátumokat, és
ugyanolyan fontos szerepet kaphat-
nak a mindennapi otthonápolásban,
mint a kabinkezeléseknél.
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CSERNAI JUDIT
A Biodroga Institut, a Biodroga
MD és Sans Soucis márka
oktató kozmetikusa. Fő
érdeklődési területe a speciális
hatóanyagok,
a masszázstechnikák, illetve
a holisztikus kozmetika.
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KÜLSŐ-BELSŐ ÁPOLÁSSAL – Az extrém időjárási körülmények és a nem megfelelő vagy
egyhangú táplálkozás hamar megmutatkozik a bőrünkön.  A téli hónapok ezért kiemelten

fontosak a bőrápolás és bőrregenerálás szempontjából. 

ezdjük ott, hogy a kozmeti-
kai kezelések és az otthoni
ápolási termékek bár na-
gyon sokban hozzá tudnak

járulni a bőr egészségéhez és szépsé-
géhez, de ha külső ápolás nem pá-
rosul megfelelő belső támogatás-
sal, akkor a kívánt eredmény elma-
rad.

Bőrápolás belülről
Nincs két egyforma ember, és ezért
nincs mindenkire egyaránt érvényes
táplálkozási rendszer sem.  Ha saját
magunknak nem sikerül kitapasz-
talni, hogy melyik metabolikus ti-
pusba tartozunk, hogy milyen éte-
lek, tápanyagok tesznek jót nekünk,
akkor érdemes táplálkozásbeállítási
szakemberhez fordulnunk. Általá-
nosságban azért elmondható, hogy
mindenkinek javára válik, ha a na-
pi étkezéseiben megnöveli a zöld-
ségek arányát. A téli hónapokban a
melegítő hatású, minél színesebb és
lehetőleg hazai termesztésű zöldsé-
gek ideálisak a számunkra. Ilyen pl.
a cékla, a sárgarépa, a pasztinák, a
sütőtök, a lilakáposzta, a kelkáposz-
ta, a kelbimbó és a zeller. A csírák,
mint az életerő koncentrált hordozói
különösen fontosak az egészségme-
gőrző táplálkozásban. 
A jó minőségű folyadék fogyasztá-
sáról sem lehet eleget beszélni. Ar-
ra azonban érdemes ügyelnünk,
hogy a télen – a legjobb az lenne,
hogy máskor sem – ne igyunk test-
hőmérsékletnél hidegebb italt. A
cukros italokat (ide tartoznak a ke-

reskedelemben kapható gyümölcs-
levek is) kerüljük, helyettük igyunk
minél több szűrt vizet és herbateát.
A koffeintartalmú italok vízelvonó
hatásúak a bőrre is, ráadásul a fo-
gyasztásuk hozzájárul a mellékve-
sék kifáradásához is. 

Bőrszépítő böjt
A hagyományos, tél végén induló
40 napos böjt szinte minden bőrál-
lapot javulását eredményezi. Ez
nem azt jelenti, hogy 40 napon át
nem eszünk semmit sem. Nem kell
megijedni! A tavaszi böjt egy tudato-
san felépített testi-lelki folyamat,
ami a testünk saját salaktalanító
funkcióit támogatja.  Aki valamilyen
krónikus betegségben szenved, mű-
téten esett át, gyógyszert szed, sem-
milyen speciális diétába ne kezdjen
bele anélkül, hogy az orvosával kon-
zultálna erről!
A tavaszi bőrszépítő böjtünk az
alábbiak szerint épül fel:
1-2. hét: normál táplálkozás, de el-
hagyjuk a cukrot, az édesítőszereket
és a feldolgozott élelmiszereket
(konzerv, készétel, levespor, kész
szószok).
3. hét: az előző két hét rendszere +
elhagyjuk a gluténtartalmú gaboná-
kat, a vörös húst, és felére csökkent-
jük a sóbevitelt. 
4. hét: az előző 3 hét rendszere +
ezen a héten nem eszünk semmi-
lyen húst és tojást sem.
5. hét:
→ hétfő-kedd: ezeken a napokon ki-
zárólag bio zöldésgleveket, herbate-

át és vizet iszunk. Szilárd táplálékot
nem fogyasztunk.
→ szerda-csütörtök: gluténmentes
gabonakása, párolt zöldség, gyümöl-
csök.
→ péntektől: a negyedik hét szabá-
lyai szerint vezetjük vissza magun-
kat a megszokott táplálkozásunk-
hoz. 
6. hét: visszavezetjük a fehér húst és
a tojást, majd a hét végétől visszaté-
rünk a normál táplálkozásunkhoz.

Salaktalanító
kozmetikumok
És ha már a böjtnél tartunk, akkor
térjünk át azon kozmetikai összete-
vőkre, amelyek képesek a bőrt egy
salaktalanító kúra során támogatni!

► Aktív szén
Az elmúlt két év sláger alapanyaga
az aktív szén. Valóban természetes
salaktalanító, méregtelenítő, akár
belsőleg, akár külsőleg alkalmazva.
Az aktív szén nem egyenlő a faszén-
nel, bár ezt is növényi részek (pl.
bambusz) lassú hevítésével nyerik.
Az aktív szén direkt egészségügyi
felhasználásra készül. Az apró póru-
sos szerkezete segíti a toxinok meg-
kötését (gondoljunk csak a gyomor-
rontáskor szedett széntablettára) és
antibakteriális hatású. Aknés, zsí-
ros, tisztátalan bőr ápolására kifej-
lesztett termékekben gyakran talál-
kozunk aktív szénnel, mert a bőr fe-
lületén alkalmazva is segíti a bőrt,
hogy a felesleges faggyútól és a pat-
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tanásokat okozó baktériumoktól
megszabaduljon. Normál bőrűek
számára a városi környezet szennye-
ződéseit, és pl. böjtöléskor a felsza-
baduló salakanyagok eltávolítását
támogatja. Ősi hatóanyag, ami már
bizonyított. 

► Perfluorodekalin
Képes a bőr egészséges funkcióihoz
szükséges oxigént szállíthatóvá ten-
ni és ezáltal növelni a sejtek oxigén-
felvevő képességét.

► Kerti zsázsa (Lepidium sativum)
vagy a brokkoli csíra liposzómázott
kivonata
Sulforaphane-ban (SFN) gazdag,
mint általában a legtöbb keresztes-
virágú növény. A sulforaphane táplá-
lékkiegészítőként is egyre népsze-
rűbb rákellenes, vércukorszint-sza-
bályozó, gyulladáscsökkentő és anti-
bakteriális hatása miatt. A bőrben
képes aktiválni azokat az enzimeket,

amelyek a sejtek salaktalanító folya-
mataiban játszanak kulcsszerepet.
Ezenkívül intenzív antioxidánsként
védi a sejteket a szabadgyököktől és
a nap DNS-károsító sugaraitól.  

Bőrtápláló kozmetikumok
Salaktalanító és értékes tápanyagok-
ban gazdag diétánkat egészítsük ki
bőrtápláló és a bőr megújulását segí-
tő készítményekkel. Melyek azok az
összetevők, melyeket érdemes ke-
resnünk?

► PHA (polyhydroxy acid) lactobio-
nic-sav vagy glucanolactone  
Az AHA-savakhoz hasonló hatás-
sal bír, de akár érzékeny bőrre is
bátran alkalmazható. Hidratáló ha-
tása kiváló. Nagyobb molekulamére-
tű, mint az AHA-savak, így hatását
csak a bőr felszínén fejti ki. A mai
legmodernebb hámlasztó készítmé-
nyekben együtt alkalmazzák vala-

melyik AHA-savval pl. glycol-savval
vagy mandulasavval. 
Bőrmegújító készítményeket, pl. sa-
vas lemosót, éjszaki szérumot egész
évben használhatunk, de savas
hámlasztó kúrát vagy szalonkeze-
lést csak ősztől tavaszig javaslunk. 

► Bakuchiol
A bakuchiol egy növényi kivonat,
amely a retinolhoz nagyon hasonló
eredményeket mutat a bőrápolás-
ban. Két növény tartalmazza ezt az
értékes terpenofenolt, az ayurvédi-
kus gyógyászatban gyakran alkal-
mazott malájtea (Psoralea corylifo-
lia) és a Peruban honos Otholobium
pubescens, melyet évszázadok óta
használnak sebek, bőrkiütések és
gyulladások kezelésére. A bőrre gya-
korolt hatását igazoló kutatási ered-
mények szerint a bakuchiol szerke-
zetileg ugyan nem retinoid vegyület,
de ennek ellenére pontosan úgy mű-
ködik. Az International Journal of
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A kozmetikai hámlasztó és regeneráló kezelések látványosan javítják a bőr állapotát a téli időszakban
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Cosmetic Science-ben megjelent
publikáció igazolta, hogy a bakuchi-
ol fokozza a kollagéntermelést a bőr-
ben. Tizenkét héten át, napi kétszeri
alkalmazás mellett szignifikánsan
javult a bőr állapota, a ráncok, a pig-
mentáció, a rugalmasság, a feszes-
ség és a napkárosodás szempontjá-
ból. A pozitív, retinolszerű hatást
mellékhatások nélkül éri el, azaz
nem szárít, nem irritál. A bakuchiol
gyulladáscsökkentő és antibakteriá-
lis hatása az akné kezelésében is ha-
tásosnak bizonyult. Kutatások iga-
zolták, hogy antioxidánsként visel-
kedik, így védi a sejteket, azon belül
is a mitokondriumokat az oxidatív
stressztől. Kozmetikumokban nem-
csak alternatívája a retinolnak, de
vele szinergiában együtt alkalmaz-
va, annak hatását fokozza. Szakem-
berek retinol-bakuchiol készítmé-
nyeket esti használatra javasolnak,
nappali, minimum SPF30 faktoros
fényvédelem mellett. A nyári idő-

szakban sem kell lemondani a reti-
nol-bakuchiol párosról, mert a nyá-
ri magas páratartalom segít az eset-
leges szárító hatás kivédésében.
► C-vitamin
A C-vitamin és származékai ki-
emelkedő szabadgyököket semle-
gesítő, ezáltal bőröregedést késlel-
tető hatással bírnak. Felkészíti a
bőrt a napozásra, fokozza a bőr saját
védekezőképességét, de a fényvédők
hatékonyságát is növeli. Halványítja
a pigmentfoltokat és az aknés hegek
elszíneződéseit – egységes, szép bőr-
tónust eredményez.  Erős gyulladás-
csökkentő, és segíti a bőr természe-
tes kollagéntermelését.  Az aszkor-
binsav a legtöbbet kutatott és leg-
hatásosabb formája a C-vitamin-
nak, amit kozmetikumokban meg-
találhatunk. Általánosságban 5-
10%-os koncentrációban, de szalon-
kezelésekben 15–25%-os sem ritka.
Ezek már makacs bőrproblémák ese-
tén is látványos eredményt garantál-

nak, pláne más antioxidánsokkal
együtt alkalmazva. 
Sajnos az aszkorbinsav gyorsan
bomlik, ezért a C-vitaminos kozme-
tikumokat gyakran egyszer haszná-
latos sötét ampullákba csomagolják
vagy stabil vegyületeit alkalmazzák,
pl. magnesium ascorbyl phosphate,
3-O Ethyl ascorbic acid, sodium as-
corbyl palmitate. 

► Proteoglikánok 
A proteoglikánok fehérjékhez kötött
poliszacharidok, amelyek a sejtközti
állományban és magában a sejtfal-
ban találhatók. 3D-s szerkezetük ki-
tölti a teret, és sok vizet képesek
megkötni, így a proteoglikán ké-
szítmények mélyen hidratálják és
táplálják a bőrt. Védelmezik a sejte-
ket a külső károsító tényezőktől,
mint pl. az UV-sugárzás, környezet-
szennyezés. A progeoglikánok ideá-
lis ápolói a vízhiányos bőrnek, vala-
mint gyulladáscsökkentő és antioxi-
dáns tulajdonságuk miatt a napká-
rosodást is hatékonyan kezelik.
A megfelelő proteoglikán szint a bőr-
ben garantálja a feszességet, és meg-
akadályozza az idő előtti ráncoso-
dást. A proteoglikánok képesek az
UV-sugárzás okozta DNS-károso-
dást is helyreállítani. 
Az utóbbi időben egyre népszerűb-
bek ezek az igazolt élettani hatású
összetevők, és szinte minden na-
gyobb professzionális márka kínála-
tában megtalálhatóak. 
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RISZTICS MÁRTA
kozmetikus, nemzetközi tréner,
a Skeyndor Hungary/Risztics
Trade Kft. szakmai igazgatója.

HEGYI SÁRA
Kozmetikus–aromaterapeuta.
A Skeyndor Hungary oktatási
és kommunikációs vezetője.

A bőrregenerálás elengedhetetlen lépése a gondos otthoni ápolás
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FELKÉSZÜLÉS
A TAVASZRA

HOZD FORMÁBA A VENDÉGET! A hűvös és szeles napok alapjaiban változtatják meg a bőrünk
állapotát. Egyes bőrproblémák rosszabbodhatnak, a csapadék, a fűtött, száraz levegőjű lakások
hatására. Különösképpen a zsír- és vízháztartás problémái, annak helyrehozatala a fő feladat.

Mit tehet ilyenkor a szakember?

húzódó, viszkető, kipiroso-
dott és száraz bőr, kézfej
jelzi a problémát.
A hideg levegő összehúz-

za a pórusokat, a vérkeringés csök-
ken, ez maga után vonja a faggyú-
termelődés csökkenését, ezért a
bőr hámlik és érzékennyé válik.
A védőréteg hiánya a baktériumok-
nak is kedvez, aknék is kialakulhat-
nak.
A psoriasisos, rosaceas tünetek is fo-
kozódhatnak.
A folyadékfogyasztás fontossága ki-
emelt jelentőségű, a szervezet ásvá-
nyianyag-raktárát támogató zöldsé-
geket és gyümölcsöket részesítsük
előnyben.
Érdemes gyümölcsnapokat is beik-
tatni az étrendünkbe.
A tavaszi prevenció és a bőr felké-
szítése nagyon fontos, erre szeret-
nék hasznos megoldásokat, taná-
csokat javasolni.

Kombináljunk!
Kezdjük az alapos tisztítással, távo-
lítsuk el a pórusokból a faggyút, ala-
pozzuk meg a tiszta bőrképet, hogy
utána a többi eljárás akadálymentes
legyen.
Testünk is várja a megoldásokat,
kombináljuk a különféle eljárásokat,
kiegészítő kezeléseket.
Javasolt eljárások:
1. rádiófrekvencia,
2. ultrahang,

3. mezoterápia,
4. mikrodermabrázió,
5. hidrodermabrázió–hidroabrázió,
6. nyirokmasszázs,
7. testtekercselés,
8. cellulitmasszázs,
9. kavitációs zsírbontás.

A megfelelő kozmetikumok alkal-
mazása és az adott bőrprobléma
speciális kezelése a fő cél.
A hideg ellen védő, erősebb koncent-
rációjú krémeket váltsuk évszaknak
megfelelően, könnyebb összetételű-
ekre, a gyümölcsök és olajok termé-
szetes erejét használva.
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Az A-, B-, C-, D-, E-vitaminok alkal-
masak ezen időszakban pótolni bő-
rünk hiányosságait.

Fókuszban a fényvédelem
Az első tavaszi napsugarakra is ké-
szüljünk fel, ilyenkor különösen ki-
emelt szerepet játszik a fényvéde-
lem. A hámoldó savakat és a gyé-
mántfejes mikrodermabráziót már
nem ajánlott használni.
Az arckezelésekkel párhuzamosan
a tavaszi méregtelenítés támogatá-
sára a testkezelések beiktatására is
gondoljunk.
Gondolkodjunk kúrákban! Időmeg-
takarítási szempontok szerint kom-
binálhatjuk az arc- és testkezelése-
ket, hisz a vendégnek is kedvezőbb,
ha egyszerre két szolgáltatást vehet
igénybe.
A letisztítás, a peeling, a hatóanyag-
bevitel, a masszázs, a pakolások és a
maszkok hatóanyagai mindenkép-

pen igazodjanak a bőrállapothoz és
az évszakhoz.
A télből a tavaszba való átmenet
célzott regenerálást igényel. Mindig
érvényesüljön a fokozatosság elve,
hisz ez az átállás egy folyamat, ne
hirtelen érje a bőrt a változás. A kü-
lönböző technikák kiválasztása a
fontossági sorrendet betartva a leg-
hatásosabb. Pontos diagnózis alap-
ján tegyünk javaslatot vendégünk
számára, felvezetve a kúra menetét,
időtartamát, az anyagi vonzatát, a le-
hetséges reális eredményeket.

A szemkörnyék kezelése 
A legkényesebb területről se feled-
kezzünk meg, a szemkörnyék tuda-
tos ápolásáról, kényeztetéséről.
A hatóanyagok kiválasztása során
részesítsük előnyben a C-vitamint,
a peptideket és a hyaluront. A ka-
binban végig ellazulást elősegítő,
kellemes zene szóljon.
A kezelés lépései:
� Az előkészítés során a szemkör-
nyéket finom textúrájú, ricinusolaj
tartalmú lemosóval tisztítsuk meg,
majd 

� búzavirágot tartalmazó szemto-
nikkal óvatosan töröljük át.
� Speciális, enzimes szemkörnyék
peelinget alkalmazunk, a hatóidő
alatt fejmasszázst kínáljunk vendé-
günknek.
� A rituálé relaxáló szemkörnyék
masszázzsal folytatódik, érintve a
szemöldök és a homlok területét.
A mozdulatok lágyak és lassúak, a
problémától függően használjunk
balzsamot, gélt vagy fluidot.
� Alginát-tartalmú nyomatmaszk-
kal fejezzük be a szemkezelést, 
� a hatóidő alatt az ajakápolást is
beépíthetjük. A sheavaj és a jojoba-
olaj keveréke igazán puha hatást
eredményez. 
� SPF 30-as szemránckrémmel fe-
jezzük be a rituálét, várunk néhány
percet, és a vendégünk elégedett
mosollyal tekinthet a tükörbe.
A végeredmény egy feltöltött és kisi-
mult szemkörnyék.

Cellulitmasszázs
Testkezelések tekintetében ilyenkor
a cellulitmasszázs a sláger.
Természetesen itt is kúrákban ér-
demes gondolkodni, alap a 10 alka-
lom, ami szükség esetén bővíthető.
A kezelés menete:
� A peelinget kövesse egy
� vérbőségfokozó mezoterápiás
ampulla, majd
� a speciális cellulitmasszázs, ami
után
� alginátmasszkkal zárjuk a testke-
zelést, ahol az alga feszesítő hatása
nagyszerűen érvényesül.
Ne feledkezzünk meg a kezelés vé-
gén a termékajánlásról és a tanács-
adásról (étkezés, vízfogyasztás mér-
téke, sportjavaslat, életmódváltás
stb.) sem!

Béta-karotin és lipokin
• A béta-karotin az A-vitamin probiotikuma, antioxidáns, így túladagolni sem

lehet, a szervezetünk a szükségleteihez képest hasznosítja.
Minden zöldnövényben megtalálható: a tök, a sárgadinnye, a paradicsom,
a zellerlevél, a petrezselyem, a kelkáposzta, a brokkoli, a zöldborsó, a cékla,
a kajszibarack, a szója, a csipebogyó, a sárgarépa, a sárgadinnye, az  áfonya
és a berkenye tartalmazza a legnagyobb mennyiségben.

• Az egészséges bőrszín elérésében a paradicsom támogatólag hat, külsőleg és
belsőleg egyaránt, likopintartalmának köszönhetően. Ez egy kémiailag stabil
vegyület, oxigént nem tartalmaz, hő hatására nem bomlik el.

AZ ARC
REGENERÁLÁSHOZ
ALKALMAZOTT FŐBB
HATÓANYAGOK
• csipkebogyó-kivonat,
• flavonoidok,
• fitoösztrogének,
• olajok (szezám-, kókusz-, jo-

joba-, kendermag-, szőlőmag-,
makadámia-, avokádóolaj,
sheavaj) – SPF tartamuk miatt
bizonyos mértékig védenek az
UV sugarak ellen,

• peptidek,
• őssejtek,
• hyaluronsav.

CELLULIT-
MASSZÁZSNÁL
ELLENJAVALLATOK
Láz, fertőző vagy daganatos
betegség, akut gyulladás, műtét
utáni állapot, vérzékenység vagy
véralvadásgátló gyógyszer szedése,
csontritkulás előrehaladott állapot-
ban, magas vérnyomás be nem állí-
tott esetben, Rheumatoid arthritis
aktív fázisa, ízületi instabilitás, egyes
szív- és keringési problémák, vissz-
eresség, terhesség, menstruáció.

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

BŐRFIATALÍTÁS BIO ARCPLASZTIKÁVAL – Arcunk fiatalságának egyik fő pillére a mimikai
izomrendszer vitalitása és rugalmassága. Mit tehetünk az elvesztett rugalmasság visszaszerzése

és megőrzése érdekében? Erre keressük a választ.     
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feszült élettempó, az elvá-
rások, az idő sürgetése fo-
lyamatos stresszt okoz az
életünkben. Az idegrend-

szerünk, az izmaink, a bőrünk és a
hormonrendszerünk is érzékenyen
reagál ezekre a mindennapi kihívá-
sokra. 
A stressz hatására kialakuló izomfe-
szültségeink nem az erő hiányából,
hanem a túlzott tartásból fakadnak.
Idővel az izmok vagy akár az egész
testünk „elhiszi”, megszokja, hogy
ilyen módon kell magát tartania. Ezt
követően, még ha nyugalomba is ke-
rülünk, az izmaink feszült tartásban
maradnak, idővel pedig lesorvadnak
és letapadnak az arckoponya csont-
jaira. Emiatt az arc vérellátása és nyi-
rokelvezetése is erősen blokkolódik. 
Ha ilyenkor csupán kívülről igyek-
szünk orvosolni a bőr oxigén- és táp-
anyaghiányát, az nagyon költséges
lehet, s az eredmény sem lesz töké-
letes. Ha a tüneti kezelésre fókuszá-
lunk, könnyen találunk olyan megol-
dást, amellyel elfedhetőek a ráncok,
és az arc megereszkedése palástol-
ható. 
Talán nehezebb, ám hosszú távon
jóval hatékonyabb, ha azokat a
módszereket preferáljuk, amelyek
a kiváltó okokra fókuszálnak, ered-
ményesek és nem ártalmasak az
egészségre.  

A megoldás:
Bio arcplasztika
A módszer figyelembe veszi az arc
meridiánjait, akupresszúrás moz-

dulatokkal oldja az energetikai
blokkokat, majd intenzív, akár ütö-
gető mozdulatokkal újraéleszti az
arc szöveteit. 
Az arcplasztika kifejezésről ugyan a
sebészeti beavatkozások jutnak el-
sőként az eszünkbe, azonban a fent
részletezett kóros elváltozásoknak a
kezelésére szolgáló bio arcplasztika
egy természetes, szikementes
módszer, amely az invazív módsze-
rekhez képest sokkal harmoniku-
sabb módon szépíti meg az arcot. Ez
a vágás nélküli, főként a manualitás-
ra épülő, természetes arckorrekció
intenzív és tartós eredményt bizto-
sít.
A bio arcplasztika elsőként a cson-
tokra tapadt – akár sorvadt – mimi-
kai izmokat mobilizálja, ami által
belülről oxigénhez és tápanyaghoz
jutnak a szövetek. Ezt követően le-
het a mimikai izmokat lazítani és
trenírozni, a kötőszövetet újraépíte-
ni és rugalmassá tenni. Ha az arciz-
mok megerősödnek, tónusossá vál-
nak, egy intenzív tartóerő jelenik
meg bennük, amely már ellenáll a
gravitációnak. Eredményeképpen a
kötőszövetek is erősödnek, nő a bőr
rugalmassága, fokozódik a szöve-
tek hidratációja. 
Emellett, ha megnyugtatjuk az izmo-
kat, a test korábbi memóriáját, „hit-
rendszerét” is átalakítjuk, akkor
nemcsak az ellazulás, hanem az erő
is megjelenik újra bennük. Az izom
nem attól erős, hogy tart, mert nem
a statikus erő az igazi erő, hanem a
hullámzó, pulzáló erő. Akkor erős,

amikor rugalmas, ilyenkor képes az
összehúzódásra és az elernyedésre.
A bio arcplasztika szemlélete a bel-
ső kiváltó okokra fókuszál, kialakít-
ja az izom, a kötőszövet és a bőr
egészséges egységét. A módszer
megalapozza az arc egészségét, és
kiválóan beépíthető akár a bőrmeg-
újító, akár az arcfiatalító kezelések-
be. Természetes alternatívát nyújt,
hogy sebészeti beavatkozás nélkül
tartós és hatékony eredményt ér-
jünk el az arc fiatalításában és rege-
nerálásában.

A

DR. HÁZI EDINA  
kutató-fejlesztő, DRHAZI

www.drhazi.hu
Telefon: +36 30 8714668
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Regeneráló
HATÓANYAGOK

MIT JELENT A KOZMETIKÁBAN A REGENERÁLÁS, ÚJJÁÉPÍTÉS? Az öregedés késleltetését,
látható és még láthatatlan jeleinek hatékony kezelését, a bőr állapotának lehetőség szerinti

visszaállítását annak korábbi állapotába. 
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önnyen észrevehető, mi-
ben is különbözik az idős
bőr a fiataltól, így nem ne-
héz meghatározni, mit

kell tennünk, ha regenerálni
szeretnénk. Az idős bőr hidra-
táltsága, rugalmassága csökkent,

szembeötlő ráncok jelennek meg
rajta, pigmentáltsága egyenetlen,
tónusa, turgora romlik. Tehát a
bőrt felszínen és mélyrétegben
hidratálnunk, táplálnunk, toni-
zálnunk, esetleges pigmentrend-
ellenességeit pedig kezelnünk

kell, ha az öregedését késleltetni
szeretnénk. 

Az öregedés
Ahhoz, hogy ezt hatékonyan megte-
hessük, tisztáznunk kell magának
az öregedésnek a fogalmát, folyama-

K
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tát. Az öregedés nem betegség, ha-
nem egy természetes folyamat. En-
nek során sok egyéb tünet mellett az
élettani folyamatok bár lejátszód-
nak, de lelassulva, a regeneráló me-
chanizmusok meghibásodnak, az
immunrendszer működése csorbul.
Az öregedés belső és külső okokra
egyaránt visszavezethető, ezek
azonban nem különülnek el élesen
egymástól. Az öregedés magyaráza-
tára sokféle elmélet született, de
kozmetikai szempontból ezek kö-
zül kétféle elméletet érdemes köze-
lebbről megvizsgálni (bár természe-
tesen mindegyiknek van kozmetikai
vonatkozása is), 
� a szabadgyök- és 
� a keresztkötés-elméletet.

Szabadgyök-elmélet
A szabadgyökök különböző erősen
oxidáló hatású atomcsoportok,
mint például az aktív oxigén (.O), a
hidroxilgyök (.OH), a hidroperoxil-
gyök (.HO2) és a szuperoxid-gyök
(.O2). Az élő szervezet sejtjeiben fo-
lyamatosan keletkeznek többnyire
peroxid- és szuperoxid-gyökök, me-
lyek ellen természetes antioxidán-
sok is termelődnek, ezek semlegesí-
tik a káros szabadgyököket. Egyes
külső és belső tényezők azonban (pl.
stressz, túlzott napsugárzás, az élet-
kor miatti lelassult sejtanyagcsere)
megbontják ezt az egyensúlyt, így
több káros szabadgyök keletkezik,
mint antioxidáns (ezt nevezzük oxi-
datív stressznek). A túlsúlyba kerülő
szabadgyökök károsíthatják a sejt-

membránt, károsodást okozhatnak
továbbá a DNS-ben vagy más fehér-
jékben.

Keresztkötés-elmélet 
A szabadgyökök a bőr fontos fehér-
jéit is károsíthatják, így például ke-
resztkötéseket hozhatnak létre a bőr
fehérjemolekulái, a kollagén- és az
elasztinmolekulák között, ennek ha-
tására azok rugalmassága, hidratált-
sága csökken.  
� A szervezet által termelt, ún. en-
dogén antioxidánsok leggyakrab-
ban különböző enzimek (pl. a kata-
láz, a szuperoxid-dizmutáz, a pero-
xidáz) és bizonyos koenzimek.
� A táplálékból felvett, ún. exogén
antioxidánsok, pl. az A-, C-, E-vita-
min, a bioflavonoidok, egyes nyom-
elemek, mint például a szelén, a
mangán, a réz és a cink (ezek segítik
az antioxidáns enzimek felépítését). 
Antioxidáns hatású anyagokat ter-
mészetesen a bőrön át is eredmé-
nyesen bejuttathatunk a különböző
hatóanyag-hordozó rendszerek vagy
kozmetikai kezelőgépek segítségé-
vel.
Kozmetikai felhasználás szem-
pontjából az antioxidánsok két cso-
portjának van kiemelt jelentősége,

� a konzerváló szereknek, melyek
pl. az avasodást, mint oxidációs fo-
lyamatot gátolják a kozmetikumok-
ban, valamint
� a hatóanyagoknak, melyek alkal-
mazhatók az öregedéskésleltetés-
ben (regenerálásban), a gyulladás-
csökkentésben, valamint a fokozott
pigmentáció kezelésében.

TERMÉSZETES
ANTIOXIDÁNSOK
Főként növényi kivonatokból előállí-
tott vegyületek, melyek a mai koz-
metikában preferáltak, mesterséges
társaikkal ellentétben. Idetartoznak
egyes vitaminok, az izoprén-vázas
növényi színanyagok (flavonoidok,
karotinoidok, triterpén-színezékek),
egyes polifenolok, fitoösztrogének,
koenzimek.
� A vitaminok közül kiemelkedik a
C-vitamin (L-aszkorbinsav), mely
antioxidáns tulajdonsága mellett
hámképző, regeneráló, pórusössze-
húzó, kollagénszintézist elősegítő,
érfalerősítő, fényvédő és halványító
hatású is. Mivel instabil vegyület, in-
kább sokfajta származéka formájá-
ban használatos (INCI-néven pl. As-
corbyl-palmitate, Ascorbic acid poli-
peptyde, Tetrahexyldecyl Ascorba-
te), melyek stabilak, sokszor nem
víz-, hanem zsíroldhatók. 
� Az A-vitamin (retinol), az A-vita-
min-aldehid (retinal), az A-vitamin-
sav (retinolsav, tretinoin), valamint
leghatékonyabb provitaminja, a bé-
ta-karotin nemcsak antioxidáns,

Regenerál = újjáépít, újjal pótol,
újranöveszt vagy kiegészít egy
elhasznált vagy sérült, élő testrészt,
szövetet, sejtet.

Hallgasd meg Halmos Judit előadását élőben:

„Antioxidánsok szerepe a bőrfiatalításban”, április 15-én,

a TAVASZI BEAUTY SZAKMAI NAPON, a Lurdy Házban!
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tehát regeneráló, szabadgyök-fogó,
hanem faggyútermelés-szabályozó
hatású is, és felelős a hámszövet ép-
ségéért.
� Az E-vitamin (tokoferol) a kozme-
tikumokban avasodásgátlásra és
bőrregenerálásra, táplálásra egya-
ránt használható. Védi a bőrt a fény-
károsodástól. Stabilabb származé-
kai, pl. a Tocopheryl acetate és a To-
copheryl linoleate formájában is
gyakran használatos.
Mind az A-, mind az E-vitamin a C-
vitamin hatásfokozója, együttes al-
kalmazásukkal megsokszorozható
összes kedvező hatásuk.
� A flavonoidok növényi színanya-
gok, melyek hatékony antioxidán-
sok, regenerálók, érfalerősítők, gyul-
ladáscsökkentők, néhány közülük
ösztrogénhatású is. 
A bioflavonoidok közé tartozik pél-
dául 
→ a kvercetin (almában, teában, vö-
rösborban), 
→ a P-vitamin (rutin), mely a C-vita-
min szinergense, a rozacea kezelésé-
nek egyik fontos hatóanyaga (pl.
paprikában, csipkebogyóban).
� A karotinoidok szintén erős antio-
xidáns hatással rendelkező növényi
színanyagok, legtöbbjük az A-vita-
min provitaminja. Jelentős képvise-
lőik pl. 
→ az alfa-, béta-, gamma-karotin
(sárgás-vöröses zöldségekben, gyü-
mölcsökben), 
→ a likopin (guavában, paradicsom-
ban, görögdinnyében, vérnarancs-
ban), 

→ az astaxanthin (Haematococcus
Pluvialis algában).
�A polifenolok egyik, manapság kü-
lönösen kedvelt képviselője a rezve-
ratrol (legfőképpen a szőlőben, an-
nak magjában, kocsányában). A nö-
vény a fertőzésektől való védekezés
céljából termeli, hatékony antioxi-
dáns tulajdonsága mellett rugal-
massá teszi az érfalakat, egyben ter-
mészetes antibiotikum is. Rákmege-
lőző hatást is tulajdonítanak neki,
mivel sejthalált idézhet elő a karci-
nogén sejtekben.
� A koenzimek közül meg kell emlí-
teni a méltán népszerű Q10 koenzi-
met (ubikinon), melyet (egyébként
helytelenül) U-vitaminnak is nevez-
nek. Három különböző oxidált álla-
potában létezik, ez teszi lehetővé,
hogy antioxidánsként működjön. Ez
a koenzim minden sejtünkben elő-
fordul, fontos szerepe van a sejtek
energiatermelésében, és felelős töb-
bek között a bőr megújításáért is, va-
lamint hatékony gyulladáscsökken-
tő. Mennyisége a kor előrehaladtával
a sejtekben csökken, így (többek kö-
zött) hatóanyagként alkalmazva ki-
váló bőrregeneráló.

MESTERSÉGES
ANTIOXIDÁNSOK
Ezeket általában nem hatóanyag-
ként, hanem főként avasodásgátló-
ként alkalmazza a kozmetika, így e
cikk tárgyaként nem, csak a teljes-
ség kedvéért érdemes megemlíteni
őket. Ilyenek pl. a nordihidro-gvaja-

rétsav (NDGA), a galluszsav észterei,
a különböző fenolszármazékok: a
butil-hidroxi-toluol (BHT) és a butil-
hidroxi-anizol (BHA).
Végezetül meg kell említeni, hogy az
antioxidánsok csupán a regeneráló
hatóanyagok egyik, bár igen fontos
csoportját képezik. Mivel az idősödő
bőr a sejtmegújulási képességen és
az oxidatív stresszen kívül számos
más területen is különbözik a fiatal-
tól, regenerálhatunk akár (mélyréte-
gi) hidratáló (peptidek, fehérjék,
szénhidrátok, fitohormonok, őssej-
tek stb.), hámképző (pl. enyhén sa-
vas gyümölcsök, zöldségek kivona-
tai), vagy akár „bénító” (Argireline,
Syn-Ake stb.) hatóanyagokkal is,
melyekkel már korábbi cikkekben
részletesen foglalkoztunk.

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
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BŐRREGENERÁLÁS  DOSSZIÉ

BIODROGA MD 
www.biodrogahungary.hu

A 15%-os Stabilizált C-vitamin koncentrátum
a piacon egyedülálló módon 15%-ban
tartalmaz stabilizált C-vitamint, amely
a hyaluronsavval karöltve szinte minden
bőrproblémára hatásosan alkalmazható.
Hetvenkét óra leforgása alatt képes akár
69%-kal növelni a kollagénszintézist. Ideális
aknés, problémás, dehidratált,
pigmentfoltos, extra érzékeny és érett bőrre,
illetve savas és tűs beavatkozások kiegészítésére. Parabénmentes,
gyógyszerészeti tisztaságú orvoskozmetikum.

STELLA
www.stellazrt.hu

A DEES Rádiófrekvenciás bőrfiatalító készülék egy
forradalmian új kollagénszintézist növelő, facelifting
ránckezelés egy lépésben. A készülék nagy energiájú
fókuszált rádiófrekvenciás rezgéshullámmal és
fényterápiás kiegészítő stimulációval dolgozik (vörös,
sárga), amely mélyen a bőrszövetbe hatolva, felmelegíti
a kollagénszintézisben résztvevő 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.

DR. RIMPLER 
www.baalbekstudio.hu 

Bőrstruktúra-javító, serkenti a kollagénszintézist,
stimulálja a sejtnövekedést, elősegíti a fibrolasztok
osztódását. A fényérzékeny retinol (A-vitamin)
kapszulába zárása a Smart Lipid technológia
segítségével garantálja a hatóanyagok maximális
felszívódását, aminek eredménye a anti-aging hatás.
A retinol pozitív változást eredményez hiperkeratózis és
hegek, valamint az olajos szeborreás bőr és akné
esetében is. A bakuchiol támogatja a retinol hatását és
stimulálja a kollagénszintézist. A maca növény
hatóanyaga elősegíti a fibroblasztok osztódását.

DRHAZI
www.drhazi.hu

A könnyen felszívódó olajmentes szérum minden
összetevője jótékony hatású az extra érzékeny bőr
felépítésére és regenerálására. Vízoldékony hightech
hatóanyagok olyan optimális keveréke, amely folyékony
bőrként állítja helyre az egészséges bőrszerkezetet.
Az innovatív sejtszinten ható nanopeptidek serkentik
a kollagénszintézist és visszaépítik a bőr sejtmátrix
szerkezetét. Emellett telítve van bőrazonos és
antioxidáns hatóanyagokkal.

SKEYNDOR
www.skeyndor.hu

A Power Retinol kabinkezelési protokoll
manuálisan és elektrokozmetikai
módszerek használatával egyaránt
eredményes. Az igazolt élettani hatású,
orvosi tisztaságú retinol-bakuchiol-szója
kivonatot tartalmazó, rejuvenáló szérum
elektroporációval vagy a pihentető indiai
champi masszázzsal is bejuttatható.
A bőrnyugtató borostyánmaszk és a bio
körömvirágolaj keveréke ultrahangozható is. Eredményes
a ránctalanításban, a pigmentfoltok és akné kezelésében.

BABOR  
www.kalcsu.hu

Válogatott aktív összetevőin alapuló nagy
hatékonyságú formuláival a DOCTOR BABOR
Ultimate ECM Repair Serum intenzíven segíti
az extracelluláris mátrix felépítését. A wakame
tengerihínár-kivonatnak köszönhetően kiválóan
támogatja a bőr regenerációját intenzív hámlasztó
kezeléssorozat vagy kozmetikai mikrodermabrázió
után. Eredményeképpen a bőr feszesebb, simább,
frissebb lesz, és visszanyeri fiatalos ragyogását.

YAMUNA PROFESSIONAL 
www.yamunaprofessional.hu

A Yamuna Regeneráló masszázskrémjének
használatával a bőr puha és selymes tapintású
lesz. A termék paprikakivonatot, kámfort, mentolt,
rozmaringolajat és árnikakivonatot tartalmaz.
A paprikakivonat kapszaicintartalmának kezdeti
hatása bőrpirosodás és szúró érzés, ez azonban
élénkíti a vérkeringést, mely fokozott
bőranyagcserét idéz elő. A kámfor hűsítő, enyhe
érzéstelenítő hatású. A rozmaringolaj keringésjavító, nyugtató,
izomlazító. Az árnika gyulladásos fájdalmakra, rándulásokra kiváló,
emellett fertőtlenítő és stimuláló hatása is ismert.

MARIA GALLAND
www.kalcsu.hu

A Maria Galland N°5B Extrém gazdag szuper
sejtregeneráló krémje valóságos kincsestára
a lenyűgöző, erősen koncentrált, aktív
összetevőknek, melyek a lipidhiányos bőr
tápláló bőrápolásáról gondoskodnak.
Megtalálhatók benne a dióolaj, a méhviasz és
a szójából nyert foszfolipidek, az A- és B6-
vitaminok, melyek segítségével intenzív
táplálást nyújt a regenerálásra szomjazó
bőrnek. Az eredmény: nyugodt, egyenletes, gyönyörű arcbőr.

BŐRREGENERÁLÁS
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Smink: Hofer Szilvia
Modell: Tóka Doroti

Fotó: Forintos Timi/LeRose Photography
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,,Szorgalom és alázat
is kell a sikerhez” 

Ki vagy mi vonzott a szépségszakmá-
hoz?
Tizenkét éves koromban anyukám-
tól kaptam egy szépségápolási köny-
vet, „Tökéletes Smink” volt a címe.
Teljesen elvarázsolt, imádtam néze-
getni – majd elkezdtem sminkelni
mindenkit, akit csak lehetett a kör-
nyezetemben. Valahogy így kezdő-
dött, ez a könyv a mai napig ki van
rakva nálam a kozmetikában.

Kozmetikus akartál lenni? Vagy
„csak” sminkes? Vagy mindkettő?
Sokáig csak a sminkelés vonzott.
Jóval érettségi után végeztem el a
kozmetikusiskolát, ezt szintén
imádom csinálni. Bár ez köszönhe-
tő annak is, hogy Győr egyik legjobb
mesterétől tanulhattam, Póczi Eriká-
tól, aki maximálisan adta át a tudá-
sát tanítványainak.

Hogyan jött az ötlet, hogy indulsz a
Beauty Make-up Magyar Kupa
sminkversenyén?
Tavalyelőtt már indultam egyszer,
de sajnos lebetegedett a modellem a
verseny napjára, és hirtelen mást
kellett vinnem. Persze őrajta már
nem úgy állt a smink, mint az erede-
ti modellen. Sokat tanultam belőle,
és a szerencsétlenség ellenére sem
adtam fel, csak vártam a megfelelő
modellre.

Indultál már más versenyen is? 
Korábban a Szépítész Magazin
„Sztársminkes” elnevezésű fotópá-
lyázatán indultam, ahol szintén
1. helyezést értem el. Utána a Kéz-
műves kupa sminkversenyén, de ott

nem értem el helyezést. Akkor dön-
töttem el, hogy elmegyek tanulni Si-
pos Zitához, hisz régi vágyam volt,
hogy tőle sajátítsam el azt a tudást,
ami az „élő” versenyzéshez kell.
Nekem ő a példaképem.

Hogyan készültél fel?
Mindig próbálok a lehető legalapo-
sabban utánajárni a témának, és a
versenykiírást szem előtt tartva mi-
nél előbb elkezdeni gyakorolni a mo-
dellen. Nyár elejétől kezdve heti egy-
szer, illetve a verseny előtt egy hó-
nappal már heti kétszer jött a mo-
dellem, Doroti gyakorolni.

Volt segítséged? 
Nyáron mindenki nyaralni volt,
ezért egyedül vágtam bele. Nekem
már az is nagy segítség volt, hogy
olyan modellt találtam, akire maxi-
málisan számíthattam, hisz az ered-
mény 50 százaléka a sminkesen, és

bizony ugyanennyi a modellen mú-
lik. Nem elég, hogy a külső adottsá-
gai meglegyenek, szorgalom és alá-
zat is kell a sikerhez.

Ki volt a mestered?
Természetesen Sipos Zita, akihez
nyár végén mentünk el a model-
lemmel, hogy megmutassam az el-
képzelésemet, és átbeszéljük az
utolsó apró részletig a színeket.

Milyen technikát, színeket alkalmaz-
tál?
Erőteljes és egyben letisztult hatást
szerettem volna elérni. A választá-
som egy sötét ultraviola szemhéjfes-
tékre esett, aminek annyira gyönyö-
rű volt a színe, hogy nem szerettem
volna elvonni a figyelmet róla, ezért
egy úgymond semleges ekrü színnel
kombináltam, amire ezüstös és na-
gyon világos lila csillámok kerültek.
A technikai részénél pedig mindhár-

A MAKE-UP MAGYAR KUPA BAJNOKÁVAL, HOFER SZILVIÁVAL
a sminkelés szenvedélyéről, a versenyről és a terveiről beszélgettünk.

Szilvi a barátai körében
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mat szerettem volna alkalmazni:
erőteljes tusvonal, mélyítővonal és
satíros szem. Ehhez a szemsmink-
hez egy visszafogott, halványlila
rúzst, illetve szájfényt választot-
tam.

Nehéznek érezted a versenyt?
A nehézség mindig a versenyki-
írásban van, hogy minden kitétel-
nek megfeleljen a megalkotott
smink. Főleg, ha benne kell lennie a
hordhatóságnak, hogy a modell ki
tudjon lépni vele az utcára. Ilyenkor
nem szabad nagy túlzásokba esni,
meg kell találni azt a határvonalat,
ami több mint egy sima alkalmi
smink, de nem megy el a fantázia-
smink irányába. A versenyen a leg-
könnyebb dolgom a modellemmel
volt, mert profi módon csinálta végig
az egészet, nem mutatva, hogy
mennyire izgul, és ez nyugtatólag
hatott rám. Ennek ellenére, amikor
elkezdődött a verseny, akkor néha
megremegett a kezem az izgalom-
tól, és ezt volt a legnehezebb levet-
kőznöm.

Jövőre a müncheni Eb-n képviseled
hazánkat. Hogyan készülsz erre a
megmérettetésre?
Év eleje óta készülök rá. Mindenkép-
pen új ruhája lesz a modellemnek,
mostanában megyek megbeszélni a
ruhatervezővel az elképzeléseimet.

A mesteremmel, Sipos Zitával is sze-
retnék egyeztetni, hogy átbeszéljük
a sminket még egyszer, hogy szüksé-
ges-e valamilyen kis változtatás, il-
letve a sminket újra fokozatosan be
kell gyakorolnom.

Mit szólt a családod, a barátaid a győ-
zelmedhez?
Nagyon örültek neki, mindenki na-
gyon szurkolt nekem, büszkék rám.
Boldog vagyok, hogy a versenyre is
sok barátom elkísért.

Zsófi, a testvéred szintén szakmabeli?
Van más is a családban, aki a szép-
ségszakmában tevékenykedik?
Szerencsésnek mondhatom ma-
gam, hogy nagyon jó testvérem
van, akinek a véleményére a ver-
seny ideje alatt is számíthattam.
Nagyon jó stílusérzéke van, amit
nemcsak körmösként kamatoztat.

Egy szalonban dolgozunk, úgyhogy
nem kellett messzire mennem a taná-
csaiért. Egyik unokatestvérem szin-
tén sminkesként dolgozik London-
ban, anyukám nővére pedig fodrász.

Hol tartod a kupát és az oklevelet?
A kozmetikában, hisz a legtöbb időt
ott töltöm, és persze, hogy a vendé-
geim is láthassák, akik szintén na-
gyon izgultak értem.

Mivel töltöd a szabadidődet, sport,
hobbi?
A kevés szabadidőmet a családom-
mal és a barátaimmal töltöm, illetve
van egy tündéri cicám, imádom az
állatokat.

Milyen szakmai céljaid vannak?
Szeretnék majd még más sminkver-
senyen is indulni, emellett a kozme-
tikus mestervizsgát megcsinálni,
hogy idővel én is taníthassak. De ad-
dig még sok mindent le kell tennem
az asztalra…

Hogyan jellemeznéd önmagad?
Maximalista és törekvő, de nem tör-
tető. Az elvem, hogy úgy élj, hogy él-
ni hagyj.

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Amilyen hosszú ideig csak lehet,
egészséget a szeretteimnek és ma-
gamnak. Ha az megvan, minden
megvan, a többi csak rajtunk múlik.

Mit jelent a hivatásod?
Az egyik legfontosabb dolgot az éle-
temben. Szerencsés vagyok, hogy
én megtaláltam és kiteljesedhetek
benne, illetve hogy szakmai elisme-
résben részesülhettem, s hogy nap
mint nap kapom a pozitív visszajel-
zéseket a vendégeimtől. Folyamato-
san meglehet benne újulni, és nem
tud unalmassá válni.

Mi az a három dolog, ami a legfonto-
sabb az életedben?
A családom, az igaz barátaim és a
munkám.

mg

HOFER SZILVIA

Csillagjegye: „Tipikus mérleg
vagyok,minden döntésemet
átgondolom.”

Kedvenc filmje: „A mostani
kedvencem a Freddie Mercury életét
feldolgozó Bohém rapszódia. A
tesómmal háromszor is megnéztük
moziban, és nem tudunk vele betelni.
Imádjuk a Queen zenéjét.”

Kedvenc könyve: „A sminkes
könyveimbe szoktam belelapozgatni,
legutóbb pedig Harry Pottert
olvastam.” 
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RAW-BROWS
szemöldök szép formája
és természetes színe rend-
kívül fontos, hiszen megha-
tározza az arckifejezést. Az

elegáns, tökéletes ívű, karakterhez
jól illeszkedő szemöldök iránti
igény pedig érthető a hölgyek köré-
ben, hiszen mindenki a maximumra
törekszik, ha a megjelenéséről van
szó. 

Legyen trendi és ízléses!
Volt már többször is divat a vékony
szemöldök. De az ellenkezője is dik-
tált már aktuális stílust, természe-
tes, vastagabb fazont. Időnként vál-
toznak a trendek, ami ízlés- és divat-
alakító hatású. Azonban bármilyen
vastagság is legyen az éppen elfoga-
dott, trendi forma, az ízléses szemöl-
dök elengedhetetlen. Gyakori gond
a hiányos, hézagos vagy az előnyte-
len formájú szemöldök, valamint
sok esetben előfordul, hogy hormo-
nális okokból (pl. pajzsmirigy-alul-
működés) vagy autoimmun beteg-
ség következtében elveszíti valaki a
haját és a szőrzetét (részleges vagy
teljes alopécia), emiatt megritkul
vagy kihullik a szemöldökszőrzet is.
Ezekben az esetekben rendkívül jól
jön segítségül a sminktetoválás,
hogy az ember visszanyerje vagy el
se veszítse az önbizalmát. Az elő-
nyös forma, a megfelelően kivá-
lasztott szín és a célnak megfelelő
tetoválási technika együttesen
eredményezi a trendi és egyben
esztétikus megjelenést. 

A FORMA KIALAKÍTÁSA 
Egyéniség, egyediség – ez a vezérelv
érvényesül minden esetben, amikor

a szemöldök for-
máját megterve-
zem, előrajzo-
lom. Soha nem
használok sab-
lont, mindenki-
nek egyedileg
alakítom ki a
hozzá leginkább
passzoló formát.
Van, amikor csak
kicsit kell alakíta-
ni az eredeti íve-
ken vagy csak
apró hiányt kell
kiegészíteni, és
van, amikor erő-
teljesen át kell
alakítani a meg-
lévő külsőt. 
A legnagyobb ki-
hívás az, amikor
valaki egyáltalán
nem rendelkezik
saját szemöldök-
szőrrel. 
Ilyenkor szem-
ügyre kell ven-
nem 
� az arc formáját
(szögletes, ovális,
kerek, hosszú-
kás, keskeny, szé-
les…), 
� a saját meglé-
vő szőrt, 
� a szem stílus-
jegyeit, 
� az arckoponya
domborulatait, 
� a szemöldök-
csont térbeli ki-
ugrását és 

A
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A Raw-Brows-technika kiválóan alkalmazható abban az esetben is,
ha egy régi tetoválás felfrissítése a cél

RAW-BROWS Middle-technikát alkalmazva készült sminktetoválás

SZEBB, MINT AZ EREDETI!  - A leggyakoribb sminktetoválás-fajta, amit a vendégek kérnek,
a szemöldök-tetoválás. Az a szemöldök-tetoválási technika, mely a 2019-es év legnagyobb slágere!
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� az aszimmetrikus adottságokat. 
Jóval komplikáltabb, amikor egy
már meglévő, elrontott formájú
szemöldök-tetoválást kell szim-
metrikussá, esztétikussá varázsol-
ni. Olykor tényleg varázslatra van
szükség! Ez utóbbi esetben hossza-
dalmasabb lehet a forma előrajzolá-
sa, és többféle tetoválási technikát is
alkalmazni kell a szép végeredmény
elérése érdekében. Talán a legnehe-
zebb munkafolyamatok egyike.

SZÍNVÁLASZTÁS
Ennél a lépésnél nem elegendő a
haj és a meglévő szemöldökszőr

színét alapul venni. Lényeges befo-
lyásoló tényező a bőrszín is. 
A Fitzpatrick-skála szerint 6 kategó-
riát különböztetünk meg, a nagyon
világos fehér bőrtől, a nagyon sötét
fekete bőrig. Továbbá a bőrünk szí-
nét többféle színes anyag együttes
jelenléte határozza meg. Alapvető-
en a három alapszín (kék, sárga, pi-
ros) különböző arányú, egyedi ke-
veredése a meghatározó. Ezek alap-
ján beszélhetünk piros, sárgás, ké-
kes, olívás, lilás, narancsos színű
bőrről. 
Ezeket a tényezőket kell figyelembe
venni, amikor kiválasztjuk a

színt/színeket a vendégünk számá-
ra. Nagyon fontosnak tartom a sze-
möldök-tetoválás alap- és mester-
képzések alkalmával a színelméleti
ismeretek elsajátítását. Néha az ala-
pokban rejlik a tökéletesség titka.
A rosszul felmért bőrszín, valamint a
helytelenül kiválasztott festék ese-
tén meglepő végeredményt kapha-
tunk a gyógyulás után. Így lehetsé-
ges az, hogy kékes, szürkés, lilás
vagy narancsos-vörös színűvé vál-
hat némelyik szemöldök-tetoválás,
már új korában is. A korrekció alkal-
mával van ugyan lehetőség kijavíta-
ni a hibát, de egyértelmű, hogy az a
legjobb, ha már az első alkalommal a
megfelelő színt választjuk, így kerül-
ve el a kellemetlen meglepetéseket.

A TECHNIKA HELYES
MEGVÁLASZTÁSA
Vegyük sorra, milyen technikai meg-
oldások állnak rendelkezésünkre:
szálazás, púderes satírozás, kombi-
nált technikák, camouflage (javító)
technikák. 
Figyelembe vesszük a tetováló tech-
nika megválasztásakor: 
•   a bőrtípust és bőrproblémákat

(szeborreás/alipikus/dehidra-
tált/érzékeny/pirosodásra/gyulla-
dásra hajlamos);

•   a meglévő saját szőrzet mennyi-
ségét;

•   az elérni kívánt hatást (nagyon
természetes vagy attraktívabb
megjelenés); 

•   ha van korábbi és még látható
szemöldök-tetoválás, akkor an-
nak festéknyomait.

PÚDERES SATÍROZÁS
Ombre szemöldök-tetoválásnak ne-
vezem ezt a fajta technikát, ezen be-
lül pedig megkülönböztetek négyféle
kivitelezést: Ombre Forte, Ombre
Misty, Ombre Andante és OmbRe-
mix. Mindegyik másként néz ki, leg-
főbb tulajdonságuk, hogy nagyon fi-
nom, poros-púderes, sötétből vilá-
gos színbe átmenő, színátmenetes
satírozással készülnek, mintha apró

Raw-Brows Down-technika

Raw-Brows Middle-technika

Raw-Brows Up-technika
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pontok halmaza adná ki a szemöl-
dökformát. Az apró technikai forté-
lyokkal, finom kézmozdulatokkal
csodás végeredmény érhető el. 
Leginkább azoknak ajánlom, akik
több saját szemöldökszőrrel és/vagy
zsíros, tág pórusú, érzékeny vagy pi-
rosodásra hajlamos bőrrel rendel-
keznek.

KOMBINÁLT TECHNIKÁK
A szálazás és a satírozás kombiná-
ciója, együttes alkalmazása. Főként
hiányos szemöldökformáknál stíl-
szerű ez a technika. Cél, hogy ne le-
hessen észrevenni az új szemöldök-
formában a szőrtelen részeket. To-
vábbá, régebbi szemöldöktetoválá-
sok frissítésekor is nagyszerűen,
szép végeredménnyel alkalmazható
az egyes technikák ötvözése. Az
utóbbi helyzet orvoslására fejlesz-
tettem ki a Triple Brows techniká-
mat, amelyben ötvözöm a szálazást
a púderes satírozással és a camou-
flage technikával. Így változtatható
újra tartósan széppé a régi, elszíne-
ződött szemöldök-tetoválás, a ven-
dégek nagy megelégedésére. 

CAMOUFLAGE TECHNIKÁK
Az általam kidolgozott technikával
javító- és komplementer színekkel
semlegesíthetőek a régi tetoválá-
sok kedvezőtlen árnyalatai. Létjo-
gosultsága akkor van, ha egy régebbi
szemöldök-tetoválást újítunk fel,
amely elszíneződött, kivörösödött/
kiszürkült, kékes-szürke vagy lilás-
szürke árnyalatúvá vált. Különböző
technikai megoldások bevetésével
így készíthetünk szálazott vagy
Ombre púderes satírozású és kombi-
nált szemöldök-tetoválásokat is.
A bőrben összeadódnak a színek: a
bőr saját pigmentjei, a régi festék
színe és az újonnan bevitt pigmen-
tek. 

SZÁLAZÁS = NYERS
TERMÉSZETESSÉG
→ RAW-BROWS
Ezt az alkalmazást többféle szálren-
dezéssel is készíthetjük, aszerint,
hogy a vendégünk meglévő szőrszá-
lai milyen irányban növekednek.
A szálrendezés a különböző sze-
möldököknél eltérhet. Aszerint hú-
zom a tetovált szálakat, ahogy a ter-
mészet rendezte azokat, szépen,
természetesen, hiszen úgy a leg-
szebbek. Többféle szálrendezési
struktúrát és dúsítási technikát al-
kalmazok a naturális hatás érdeké-
ben, így még valóságosabb lesz a
végeredmény. A legfőbb tulajdonsá-
ga a szálazásnak, hogy nagyon fi-
nom, vékony szálakból épül fel a tel-
jes szemöldökforma. Leginkább
azoknak készíthető szép végered-
ménnyel, akiknek a bőrtípusa a nor-
mál bőrhöz közelít, megfelelően hid-
ratált, nem túl zsíros, nem tág póru-
sú, nem rozaceás, nem érzékeny,
nem hajlamos a kipirosodásra és a
gyulladásra. (Ez utóbbi esetekben a
púderes Ombre satírozást ajánlom
alkalmazni, mert azzal a technikával
érhető el szép végeredmény.)
Három nagy csoportba sorolhatóak
a szálnövés szerint a természetes
szemöldökök:

1.  Felfelé növő szálak → Raw-
Brows Up

2.  Középre forduló szálak → Raw-
Brows Middle

3.  Lefelé növő szálak → Raw-Brows
Down

Ennek megfelelően ebbe a 3 fő cso-
portba sorolom a szálrendezései-
met is. Ezen belül sokféleképpen hú-
zom vagy tolom a szálakat, készítek
elágazásokat, valamint gyűjtőponto-
kat hozok létre, mintha összefésül-
ném egy tölcsérbe a szálakat. 
Változatosan játszom a szálak haj-
lásával, dőlésével, vastagságával –
mindezt a kezem, a csuklóm techni-
kájával, megfelelő leütésszámmal,
speciális feszítési technikával, to-
vábbá többféle erősségű színnel, va-
lamint a tű dőlésszögének változta-
tásával érem el. Izgalmas munkafo-
lyamatok ezek!
A szemöldök eleje és teteje minden
esetben a legvilágosabb, ezáltal
könnyed marad, a közepe a legsöté-
tebb, ott a legdúsabb. Ezt a hatást
vastagabb és vékonyabb szálakkal,
valamint világosabb és sötétebb szí-
nekkel érem el. A precíz munka meg-
kívánja az eszközök sokszínűségét
is, ezért általában kétféle vastagságú
tűt alkalmazok, ami szintén segít
megvalósítani a természetes hatást.
Az eddig olvasottak hűen tükrözik
mindazt a komplexitást, egyedisé-
get, szakmai nyitottságot és rugal-
masságot, melyek nélkül nem tu-
dom elképzelni a professzionális
szépítést semmilyen tekintetben.
Ezért alap- és mesterképzéseim al-
kalmával az összes említett techni-
kát oktatom, hogy minél felkészül-
tebben, szakmailag érettebben és
szélesebb látókörrel fogadhassák
vendégeiket a sminktetoválók.

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.Méhn Tünde munka közben
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Kreatív gondolkodás 
és alkotás biztos alapokkal

GYAKORLATORIENTÁLT OKOS KÉPZÉS – A művészi sminktetoválás egyik alapja a vizuális
látásmód, a rajz- és grafikai készség. Másik alapja a megfelelő technikák ismerete,

amit csak egy hatékony, gyakorlatközpontú oktatás során sajátíthatunk el.

átni kell magunk előtt a ter-
vet, elsősorban tehát a vi-
zuális látásmód a legfonto-
sabb a munkánk során,
hogy végül művészi alkotás

kerülhessen ki a kezünk alól.
Másik fontos tényező, hogy ismer-
nünk kell a megfelelő technikát, és
azt pontosan be is kell tartanunk – a
megfelelő koordináláshoz szüksé-
ges a figyelem összpontosítása
és a nyugodt, kiegyensúlyozottság.
A mozdulatokat az agy kontrollálja,
míg a szem és a kéz koordinációjával
elkészül a vázlat, majd a mestermű.

Gyakorolni, gyakorolni,
gyakorolni!
Egy új technika biztos elsajátításá-
hoz sok-sok gyakorlásra van szük-
ség. Az elején még  nehézkes moz-
dulatok később differenciáltabbá,
könnyebbé vállnak, végül automatiz-
mussá alakulnak. A mozdulatok fo-
lyamatos gyakorlása által fejlődik a
finommotorikai készség, így egyre
egyenletesebb vonalakra, egyre biz-
tosabb kézmozdulatokra leszünk ké-
pesek, megfelelően szabályozva a
lendületet, a nyomást és a ritmust. 
Eleinte nagyon pontosan kell min-
den mozdulatot megtervezni, irányí-
tani – később az automatizmussá vá-
lás során az agy emlékezni fog a

megfelelő mozdulatokra, és automa-
tikusan irányítani fogja a kezünket. 

Gyakorlatorientált, kreatív,
művészeti képzés 
Speciális módszerekkel hatékonyab-
ban teljesíthetjük a tanulás második
fázisát, így sikeresebben csiszolhat-
juk, mélyíthetjük mozdulatain-
kat.  Mindez visszahat a vizuális lá-
tásmódunkra, ezáltal fejleszti a
kreatív gondolkodásunkat is. 
Az általam kifejlesztett képzési
módszerrel az első fázisban maxi-
málisan irányított gyakorlás folya-
mán igyekszem a hibákat megelőz-
ni, hogy ne rögzülhessenek rossz
mozdulatok. Az intenzív elméleti
képzés után a mozdulatok begyakor-
lásával, rögződésével, a finommoto-
rika fejlesztésével a vizuális készsé-
gek tovább csiszolódnak. Minden-
nek köszönhetően az eltérő alapok-
kal és különböző szintről induló
hallgatók igen hasonló tudásszintet
érnek el végül.    

Okos képzés
2019 az „Okos képzés” éve, amikor
a 2+88 napos képzés első 2 napja
után a tanultakat a gyakorló kollé-
gákkal azonnal továbbfejlesztjük.
Folyamatos online  konzultációval
állunk a hallgatók rendelkezésre,

hogy az eredeti módszer átörökítése
értékes tudást nyújthasson.
Nagyon fontos, hogy a gyakorlást so-
hasem szabad abbahagyni, hiszen a
megszerzett készségek vissza is tud-
nak fejlődni.
Elsősorban a 2018-ban sikeressé
vált, saját, egyedi technikáinkat ok-
tatjuk, melynek tökéletes elsajátítá-
sa megkülönbözteti alkotóját a nagy
átlagtól.
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Szemöldök: 

Szemhéj: 
Ajak: 



„LifeLike”-hatású
szemöldök 
2019-ben a sminktetoválásban a di-
rekt kontrasztok helyett az árnyalt,
sminkelt hatás elérése a cél, és a „Li-
feLike”-hatású szemöldök.
Ezért már a startképzéseken is – az
alapvető iskolai tananyagon felül – a
művészi szemlélet átadásának mód-
szerével oktatunk.
Speciális, saját fejlesztésű techni-
káink:
� A „LifeLike RichBrows” valójában
nem más, mint a „PowderBrows”-
hatás kialakítása a szálak előzetes
pigmentálásával.
Az oktatás során fókuszálunk a gyó-
gyult eredmények elemzésére is,
ezért már a (modulonként 2+88 na-
pos) startképzésekre is saját model-
leket várunk.
Egy-egy munka tökéletes elkészíté-
séhez több tűmodult alkalmazunk,
ezért fontos, hogy megfizethető és
minőségi rendszert adjunk át, amely
könnyű és segíti a biztonságos pig-
mentálást.

� „RainbowEyes  és Hypnose” –
A technika tökéletes elsajátításának
segítségével, valamint a vizuális
gondolkodás fejlesztésével képesek
lehetünk a sugárzó tekintet megal-
kotására.
� „Brilliantlips és Akvarel” – Ezzel a
fullpigmentálás terén két, különle-
gesnek számító technikával nem
csupán a szabályos ajkak precíz el-
készítése, hanem az árnyalatok játé-
kával a magával ragadó szépség
megalkotása a célunk.
Képzéseinken két különböző szintet
igazoló oklevél szerezhető meg.

MAGYAR ZSUZSA
kozmetikusmester,
sminktetováló specialista, lézer
asszisztens, a Magyar Zsuzsa
PMU Art. alapítója, vezető
sminktetoválója és trénere.

Start- és Mesterképzéseinken is 1-2 saját élő modellt is elkészítesz.

KEZDŐ ÉS ÚJRAKEZDŐ STARTKÉPZÉS
január 27. és március 28. 54 óra + 88 nap: 

Szemöldök: NaturalBrows – 3D Eyebrows – 3D Soft shading – SilkyBrows –
RetroBrows – PixelBrows – Powderbrows – Hybridbrows
Szemhéj: Babylines – Decorative lines – Díva eyes – Black Damon 
Ajak: AjakKontur – Félsatír – Natural lips – Light shading  – Aquarel lips

Emeld tudásodat a legmagasabb szintre: 

SZEMHÉJ SMINKTETOVÁLÁS MESTERKÉPZÉS
március 19.: 9 óra + 88 nap: 
Catliner – Hypnose eyes – Rainboweyes – Contur + Shiluette shading
– after Surgery

MANUALBROWS TRAINING
március 13–14-e: 18 óra + 88 nap:  
LifeLikeBrows – Classic Microblading – LifeLike RichBrows – WorldBrows –
ManualShading 

MESTERKÉPZÉS március 12.: 9 óra + 88 nap:
SilkyBrows – PowderBrows – Pixelbrows és Trendi gépi szálak   

AJAK MESTERKÉPZÉSEK április 9-e:  9 óra + 88 nap:   
Nanolips – Brilliantlips – Full lips-rouge effect – 3DXOXOlips

Porcelan shine & filled – implantált ajak sminktetoválása – after surgery  –
implantátum eltávolítása után javítás – herpeszre hajlamos ajak szakszerű tartós
pigmentálása tökéletes színtelítettséggel

LÉZERES TETOVÁLÁS ELTÁVOLÍTÁS ELMÉLET, MÓDSZERTAN
ÉS GYAKORLAT április 3-án

ÉPÍTKEZZ ERŐS ALAPOKRA: VIP GYAKORLATORIENTÁLT
KREATÍV MŰVÉSZETI KÉPZÉS MAGYAR ZSUZSÁVAL

Kontakt:
magyarzsuzsa.madonna@gmail.com

Telefon: +3670 633 3213

Worldbrows microblading LifeLikeBrows microblading

Rainboweyes szemhéjtetoválás

Rainboweyes szemhéjtetoválás

Rouge-effect szájtetoválás
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INSPIRÁLÓ SIKERTÖRTÉNETEK
MARIA GALLAND KOZMETIKUSOKTÓL 

TÖBB ÉVNYI KOZMETIKAI TAPASZTALAT BIRTOKÁBAN MOST ÚGY ÉRZED, ELJÖTT AZ IDŐ
A VÁLTOZTATÁSRA? Többre vágysz, az anyagi és szakmai fejlődés lehetőségét keresed? 

a vonzónak találod a koz-
metikai piac prémiumszeg-
mensét és szeretnéd a ven-
dégidet különleges és egye-

di szépségélményben részesíteni,
gyere, sajátítsd el a francia szépség-
ápolási metódust, lépj be velünk a
kifinomult párizsi elegancia világá-
ba, legyél Te is Maria Galland koz-
metikus!

Miért válaszd
a Maria Galland márkát?
� Az anti-aging kezelések specia-
listájaként azonnali és látványos
eredményeket garantáló bőrápolási
metódust kínálunk vendégeinknek a bőröregedés első jeleitől kezdődően.
� Személyre szabott, a bőr egyedi igényei szerint felépített kezeléseinket 100%-ban manuális technikákkal és exklu-
zív hatóanyagokat tartalmazó, innovatív termékekkel végezzük.
Olvasd el kolléganőink beszámolóit a márkáról és arról, hogyan lettek sikeres Maria Galland kozmetikusok!
Ha sikertörténetük Téged is inspirál, gyere, lépj be velünk a kifinomult párizsi elegancia világába!
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„Egy tapasztalt kozmetikus kolléga-
nő mesélt nekem először a Maria
Galland márkáról, dicsérte a termé-
kek magával ragadó illatát, különle-
ges textúráját és a kezelések egyén-
re szabhatóságát. Ekkor döntöttem
el, hogy én is kipróbálom. Szere-

lem volt már az első találkozáskor. Ezután már nem is volt
kérdéses, hogy ezeket a termékeket és az általuk nyújtott
életérzést a saját vendégeimmel is szeretném megosztani.
Kezdetben két népszerű termékcsaládot vezettem be,
amelyhez professzionális oktatást, szépen felépített mar-
ketinget és minden háttértámogatást megkaptam a for-
galmazó cégtől. Az újdonság abszolút pozitív fogadtatásra
lelt, kis idő elteltével a folyamatosan növekvő vendég-
igény már megkövetelte, hogy az összes Maria Galland

kezelést kínáljam vendégeim számára, akik szeretik ki-
próbálni az új dolgokat, bíznak bennem és a szakmai tudá-
somban. Ez is azt igazolta, hogy jó döntést hoztam, hiszen a
Maria Galland termékek magas hatóanyag-tartalmuknak
köszönhető hatékonysága, valamint, hogy jól kombinálha-
tók egymással, biztosították, hogy vendégeim hamar meg-
szeressék a márkát.
Ma, Maria Galland kozmetikusként sokkal képzettebbnek
és magabiztosabbnak érzem magam, ami megerősít ab-
ban, hogy mindig érdemes fejlődni. Hálás vagyok, hogy
Párizsban is volt lehetőségem tanulni. Örülök, hogy nap
mint nap képviselhetem ezt a prémiummárkát, és ettől
jobb szakembernek érzem magam, és persze hogy a mun-
kám elismerésben is részesül, hiszen 2018-ban a szalon,
amelyben dolgozom, elnyerte az Év Maria Galland sza-
lonja díjat.”

KATONÁNÉ KISS ERIKA, SOPRON

LEGYÉL TE IS MARIA GALLAND KOZMETIKUS!

www.beauty-forum.hu   2019/1-2
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„A Maria Galland termékekkel a for-
galmazó cég oktatóközpontjában
találkoztam először. Rögtön felkel-
tette az érdeklődésemet, hiszen én
is a márka egyik célcsoportjához
tartozom. Kíváncsi voltam arra,
hogy hogyan hatnak a termékek és

a kezelések a bőrömre, ugyanis én az a fajta kozmetikus va-
gyok, aki szeret a saját tapasztalataira építeni. Már a tanfo-
lyam napján egymásra csodálkoztunk kozmetikustársa-
immal, hogy egy kezelés után mennyivel szebb lett a bő-
rünk. Sőt, egy hónap elteltével – amikor ismét találkoztunk
– a mindennapos termékhasználat még látványosabb ha-
tást eredményezett mindannyiunkon. Éppen ez a változás
volt az, amely nagy segítségemre volt a termékek saját sza-
lonomban történő bevezetése során: a vendégeim is látták
szebb, ragyogóbb, élettel telibb arcomat, és ők is szeret-
ték volna ugyanezt tapasztalni a saját bőrükön is. 

Eleinte tartottam a prémium kozmetikai termékek magas
áraitól, hiszen Kalocsa kisváros. Éppen ezért a kezdetek-
ben megtartottam néhány alacsonyabb árkategóriajú ter-
méket, és választást hagytam a vendégeimnek. Kérhettek
tőlem Maria Galland kezelést is és más termékkel végzett
olcsóbb kezelést, de a különbség óriási volt. Előbb-utóbb
mindenki csak Maria Galland kezelést és terméket kért,
így nem vesztettem el egyetlen vendéget sem, sőt a luxus-
kezelések miatt még többen jöttek hozzám.  
Mindig keresem az új dolgokat, hiszen nekünk, kozmetiku-
soknak egyre sokoldalúbbnak kell lennünk, a vendégeink is
ezt várják el tőlünk. Szerencsére a Maria Galland csapata
rengeteg lehetőséget nyújt a fejlődésre, új kezelések el-
sajátítására, a változatosság fenntartására. Folyamatos
az innováció, mindig érkezik valami újdonság, új termék,
új kezelés vagy masszázstechnika, így mindig tudok valami
különlegességet csempészni a szalonomba – amit persze a
vendégeim is nagyra értékelnek.”

A segítségünkkel környezeted leg-
jobb kozmetikusává válhatsz. A már-
ka hazai forgalmazója, a Kalcsu
Cosmetics biztos, kiszámítható hát-
teret jelent számodra, mert mi a
rendszeres szakmai továbbképzése-
ken túl, mindig kiemelt figyelmet
szentelünk a te vállalkozásodnak is,
folyamatos üzleti és marketingtá-
mogatásban részesítünk, annak ér-
dekében, hogy üzleted vezető szép-
ségszalonná fejlődhessen.

Tedd meg már most az első lépést,
és jelentkezz a kétnapos Francia
anti-aging alapképzésre, melynek
keretében megismered a teljes ter-
mékkínálatot, és kölcsönös kezelés
formájában elsajátíthatsz kétféle
Maria Galland kezelést is. Továbbá
gazdagabb leszel sok-sok értékesíté-
si tippel és tanáccsal, melyek segíte-
nek az elindulásban. 

KÖVETKEZŐ IDŐPONT:
2019. március 21-22.

Ha kezdetben csak kisebb lépések-
ben haladnál, várunk a Francia
mélyhidratáló rituálé képzésre,
ahol egy kölcsönös kezelés során be-
pillantást nyerhetsz a Maria Galland
kezelési filozófiájába és termékkíná-
latába. 

KÖVETKEZŐ IDŐPONT:
2019. április 12.

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

DULAI ÉVA, KALOCSA

Jelentkezz a www.kalcsu.hu oldalon vagy a 06 1 237 0370 számon!

Gyere, ismerd meg a Maria Galland márkát, adj esélyt magadnak az anyagi
és szakmai fejlődésre, és válj igazán sikeres kozmetikussá!
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DOLGOZZ
jogszerűen!

HOGYAN VÉGEZZÜK JOGSZERŰEN A TEVÉKENYSÉGÜNKET? A kozmetikai tevékenységet folytató
vállalkozásoknak meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A szolgáltatási

tevékenység ellátását az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságok jogosultak vizsgálni,
ellenőrizni. Lássuk, mire kell figyelnünk!

iemelt szempont az ellen-
őrzések során a szolgálta-
tást igénybe vevő fogyasz-
tók (a továbbiakban: vendé-

gek) tájékoztatásához, biztonságá-
hoz és vagyoni érdekéhez fűződő
jogok – melyek egyben európai uni-
ós fogyasztói alapjogok is – érvénye-
sülésének vizsgálata. Vegyük sorra,
hogy az esetleges hatósági ellenőr-
zések során milyen kötelezettségek
betartásának kell eleget tennie a vál-
lalkozásoknak!

Az alapok
A vendégek tájékoztatásához szük-
séges a nyitvatartási idő, a panasz-
fórum tájékoztató tábla, az ártájé-
koztatás, a magyar nyelvű termék-
címke (használati–kezelési útmuta-
tó) jogszerű alkalmazása, valamint a
fogyasztók vagyoni érdekéhez fűző-
dő jogok biztosítása: ártájékoztatás,
nyugta/számla adása. 
További fontos kötelezettség a fo-
gyasztói panaszok kivizsgálása, a
jegyzőkönyv vezetése és a vásárlók
könyvének biztosítása.
A termék minőségének, biztonsá-
gosságának vizsgálatához pedig a
kozmetikai termékek bevizsgálása,
illetve a higiéniai szabályok betartá-
sa kapcsolódik. A hatóságok együtt-

működéséhez pedig a szignalizálás
intézményére kell felhívni a figyel-
met. 

Amire figyelnünk kell
� A nyitvatartási időről szóló tájé-
koztatást az üzlet bejáratánál kell

elhelyezni úgy, hogy arról a vendé-
gek bármikor – nyitvatartási idő
alatt vagy azon kívül is – meg tudja-
nak győződni. A hét valamennyi
napjára vonatkozóan a nyitvatartás
kezdő és záró időpontját is fel kell
tüntetni. Amennyiben az üzlethelyi-
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ség bevásárlóközpontokban, plázák-
ban található, nem elég az arról való
tájékoztatás, hogy az üzlet nyitvatar-
tása megegyezik a plázáéval, hanem
naponként kell feltüntetni a nyitva-
tartás kezdő és záró időpontját.
�A panaszfórum tájékoztató táblát,
jól látható, azonosításra alkalmas
módon kell lehelyezni. A tábla azon
hatóságok és szervezetek (illetékes
jegyző, kormányhivatal fogyasztóvé-
delmi főosztály, népegészségügyi fő-
osztály, illetékes békéltető testület)
nevét, címét, telefonszámát és
e-mail címét kell, hogy tartalmazza,
ahol a vendég kezdeményezheti pa-
naszának elintézését akkor, ha azt a
vállalkozó nem tette meg, vagy úgy
ítélte meg, hogy jogsértés a részéről
nem történt.
� Nagyon fontos a jogszerű ártájé-
koztatás szabályainak a betartása is,
amely érintheti nemcsak a tájékoz-
tatáshoz, hanem a vagyoni érdekek
védelméhez fűződő fogyasztói jogok
érvényesülését is. Az ártájékozta-
tásnak beazonosíthatónak kell len-
nie. Ez azt jelenti, hogy vagy a termé-
ken alkalmazott egyedi árkiíráson,
vagy több termék tekintetében ár-
jegyzéken kell feltüntetni a termék
eladási árát. Árjegyzék esetében lé-
nyeges feltétel, hogy az eladási ár-
nak és a terméknek egy látótérben
kell elhelyezkednie. A szolgáltatási
díj feltüntetésének is beazonosít-
hatónak kell lennie az egyes szol-
gáltatási elemekkel – pl. arcpakolás,
szőrtelenítés. Egy vagy fő látótéren
értendő az a látómező, amely vásár-
láskor valószínűsíthetően először
kerül a vásárló figyelmébe, és amely-
nek alapján a vásárló azonnal azo-
nosítani tudja a terméket jellemzői
és tulajdonságai, illetve adott eset-
ben a márkája alapján.
� A termékek eladási ára és egység-
ára, továbbá a szolgáltatások díja fel-
tüntetésének részletes szabályairól
szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM
együttes rendelet alapján az eladási
árnak bruttó árnak kell lennie, nem
elegendő az eladási ár +áfa feltünteté-
se. Szerepeltetni kell továbbá a ma-

gyar törvényes fizetőeszköz a forint
„Ft” feltüntetését, valamint a megfele-
lő mértékegységet is (milliliter, centili-
ter, liter, darab, gramm).
� További lényeges elem a kozmeti-
kai termékek magyar nyelvű hasz-
nálati-kezelési útmutatóval való ellá-
tása, melyet nemcsak az eladandó
termék mellé kell csatolni, hanem a
szolgáltatás végzése során felhasz-
nált termékek mellé is.
Ellenőrzés során az útmutatót be kell
tudni mutatni, tehát ajánlatos vala-
mennyi termék tekintetében tartalé-
kolni egy példány útmutatót, illetve
ha a felhasznált termék tubusáról a
használat során eltűnik az útmutató,
egy terméket tartalékolni kell.
� Minden üzletben rendelkezésre kell
állnia egy Vásárlók könyvének, mely-
be valamely sérelem esetén a vendég
szó nélkül beírhatja panaszát, melyet
a vállalkozás köteles kivizsgálni. Ha
ez nem történik meg, a vendég a Vá-
sárlók könyvének egy példányával –
melyet át kell adni részére – eljárást
kezdeményezhet az illetékes hatás-
körrel rendelkező hatóságoknál. A Vá-
sárlók könyvét szintén jól látható he-
lyen és nem takarva, jól hozzáférhe-
tően kell lehelyezni.
Abban az esetben, ha a vendég mi-
nőségi kifogással él, a vállalkozás
köteles jegyzőkönyvet felvenni,
melyben rögzítenie kell a kifogás lé-
nyegét, illetve a kifogást tevő kérését.
Lehetősége van a vállalkozásnak
nyilatkozat tételére is, melyet a jegy-
zőkönyvben szintén rögzíteni szüksé-
ges. Ha a kifogást a vállalkozó nem
tudja elintézni, vagy az nem lehetsé-
ges, illetve a kifogás elintézési módjá-
val a vendég nem ért egyet, a jegyző-
könyv egy példányának átadása után
a vendég azt elküldheti az illetékes
hatóságnak kivizsgálás és esetleges
közigazgatási eljárás lefolytatása cél-
jából. 
� A szolgáltatás elvégzése után, leg-
később a szolgáltatási díj átvételével
egyidőben a számlát vagy nyugtát át
kell adni a vendég részére. A számla
és nyugta formai és alaki kellékeit a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

tartalmazza. Ha nyugta vagy számla
időben történő átadására nem kerül
sor vagy az egyáltalán nem történik
meg, az eljáró hatóság a tényt rögzíti
az ellenőrzési jegyzőkönyvben, és
szignalizációval él az adóhatóság felé
az eljárás lefolytatásának megindítá-
sa céljából. 
� Nagyon fontos végezetül az érékesí-
tendő vagy a szolgáltatás során fel-
használandó kozmetikai termék mi-
nőségének és biztonságosságának
ellenőrzése. Ez a hatóság mintavéte-
lével valósul meg. A mintákat a ható-
ság laboratóriumi körülmények kö-
zött bevizsgálja, melyről szakvéle-
ményt ad ki. Vizsgálata során figye-
lemmel van arra is, hogy a gyártó által
megadott összetevők és hatóanyagok
a kellő mennyiségben megtalálha-
tóak legyenek a termékben, illetve ki-
szűri azon termékeket a forgalomból,
melyekben a kozmetikai termékekről
szóló, az európai parlament és tanács
1223/2009/EK rendeletének mellékle-
tében a kozmetikai termékekben til-
tott anyagok listájában szereplő „tiltó-
listás” (mérgező, irritáló) anyagok
megtalálhatóak. 
Jogsértés esetén az eljáró hatóság
kötelezi a vállalkozást a jogellenes-
ség megszüntetésre, szükség esetén
pénzbírság szankció megállapításá-
ra is sor kerülhet. Az eljáró hatóság
minden esetben figyelemmel van a
jogsértés súlyára, esetleges ismételt
előfordulására és a fogyasztói alapjo-
gok sérelmének mértékére is. Ilyen le-
het például, ha a jogsértés a fogyasz-
tók széles körét érinti vagy nagy va-
gyoni hátrányt okoz.    

DR. BARANYAI ANDRÁS
Jogtanácsos, belkereskedelmi szakértő. Részt
vett a GKM. által szervezett kisvállalkozások

uniós felkészítése tárgyában
szervezett országos
előadássorozaton
a kozmetikusok
felkészítésében. Több
fogyasztóvédelmi tárgyú
szakkönyv és tankönyv
szerzőtársa, ill. társszerzője
a szolgáltatások témakörében.
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Miért lettél kozmetikus?
Anyukám beteljesületlen álma volt,
hogy kozmetikus legyen, ezért elha-
tározta, hogy ha lánya születik, ha
törik, ha szakad, a kozmetikuspályát
kell választania. Azóta nem győzök
eleget hálálkodni neki az erőszakos-
ságáért, hogy ilyen csodálatos szak-
mát adott a kezembe. 

Egy személyes szalont vezetsz. Min-
dig egyedül dolgoztál?
Igen, nekem már az induláskor az
volt az elképzelésem, hogy egyedül
legyek a vendégemmel a kezelés
egész ideje alatt, s eközben minden
tudásommal, odafigyelésemmel,
csak rá fókuszálva végezzem a mun-
kám. Ezért nem is bővítettem a koz-
metikám más szolgáltatásokkal,
hogy a nálam töltött idő alatt csend
legyen, béke, nyugalom. 

Egy egyszemélyes kozmetikában
mennyire lehet követni a szakma
trendjeit?
Harminchárom éve dolgozom koz-
metikusként. Amikor a kozmetikus
iskolában a krémfőzés fortélyait ta-
nultuk, még csak nem is sejtettük,
hogy nemsokára a professzionális
termékcsaládok óriási kínálatából
válogathatunk. A második gyere-
kem születése után indítottam el
vállalkozásomat. A kozmetikámat
nem Budapest legfrekventáltabb he-
lyén nyitottam meg, s talán ezért is

fűtött mindig az a motiváció, hogy
túllépjek a hagyományos kezelése-
ken. Nagyon szerencsésnek mond-
hatom magam, mert szinte az indu-
lásomkor megismerkedtem Dr. Tu-
káné Bugán Editkével, a !QMS tech-
nológia akkori forgalmazójával
(sajnos ő már nincs közöttünk) aki
által belecsöppentem a professzio-
nális, luxuskezelések világába, ami
abban az időben forradalmi újdon-
ságnak számított. Nekem ez akkor
óriási kihívás volt, de ő megtanított
arra, hogy merjek nagyot álmodni,
higgyek magamban és biztatott,
hogy egy ilyen kezelésért a világ vé-
gére is elmennek az emberek. Való-
ban, az ország különböző pontjairól
érkeznek hozzám, kialakult egy mi-

nőséget elváró, igényes vendégkö-
röm. Folyamatosan keresem az új-
donságokat, s az ügyeletes trendek-
nek megfelelően bővítem a szolgál-
tatásaimat, hogy mindig tudjak
meglepetést okozni a vendégeim-
nek. 

Melyek a legkeresettebb kezeléseid?
A legkeresettebb kezelésem 1999 óta
a Green Peel gyógynövényes mély-
hámlasztás. Ha gyors szépülésre
vágynak a rádiófrekvenciás kezelés
a nagy kedvenc, és a Mesotika pep-
tidjei. Ha pedig egy kis luxust szeret-
nének, akkor még mindig az arany-
kezelés a nagy favorit. Az igazi új-
donság azonban, amivel mostaná-
ban a legjobban elvarázsolom a

PSZICHOLÓGUS SZERETETT VOLNA LENNI, DE ÉDESANYJA HATÁSÁRA KOZMETIKUS LETT,
AMIÉRT NAGYON HÁLÁS MA IS – A kezdetektől egyszemélyes kozmetikában dolgozik, mert vallja,
hogy teljes figyelmet kell a vendégnek szentelni, hogy a nála töltött idő alatt, a személyre szabott
bőrápolás mellett biztosítva legyen a csend, a béke és a nyugalom. Kazimir Évával beszélgettünk.

„Nagyon szerencsésnek
mondhatom magam”
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vendégeimet, az a kozmetikai Animi
Meditációs Energiamasszázs. Ez egy
érintésterápia, az érintés csodája. 

Férfiak számára is széles a kínálati
palettád. Mennyivel mások, mint a
női páciensek?
Hozzám régóta járnak férfivendégek
is. Mindig egyvendéges rendszerben
dolgoztam, ezért sohasem érezték
kellemetlenül magukat, még a kis-
kamaszok sem. Férfiaknál a kozme-
tikában elsődleges szempont a
diszkréció, mert bár teljesen termé-
szetesnek tartják, hogy kozmetikus-
hoz járjanak, mégsem szeretnek
összefutni senkivel. Szeretik a gyors
és látványos hatású probléma-
megoldó kezeléseket. Míg a női ven-
dégek legszívesebben egy egész nap-
ra beköltöznének a kozmetikába,
hogy kényeztetve, szépítve legye-
nek, velük ellentétben a férfiak
egyáltalán nem igénylik a hosszan
tartó kezeléseket. 

Mi a kedvenc kozmetikai kezelésed,
amikor te vagy a vendég?
Minden kozmetikus vágyik arra,
hogy időnként ő is vendég lehessen.
Minden évben megcsináltatom a
Green Peel kezelést, és havonta egy-
szer megpróbálok időt szakítani egy
Animi Meditációs Energiamasszázs-
ra. A kozmetikában a saját arcunk a
legjobb marketingeszközünk, ezért
sokat foglalkozom a saját bőrömmel
is.

Bemutatnád a családodat? 
Két gyermekem van és egy minden-
ben támogató, csodálatos férjem.  A
lányom 22 éves és most fog végezni a
Corvinus Egyetemen. A fiam 28 éves,
4 évig dolgozott fotósként óceánjá-
rókon. Végül győzött a honvágy, és
itthon sikerült gyökeret eresztenie.
Szívből drukkolok, hogy megtalálják
az örömöt az életükben és a munká-
jukban egyaránt. 

Mivel töltöd a szabadidődet? 
Imádok nagyokat sétálni a kutyám-
mal, moziba, színházba járni, utazni

vagy egyszerűen csak leülni és be-
szélgetni egy jót. 

Kire, mire vagy büszke különösebben?
Büszke vagyok a munkámban elért
eredményeimre, de mint a legtöbb
anya, én is a gyerekeimre vagyok a
legbüszkébb. Csodálom őket, ahogy
keresik a helyüket ebben a felfordult
világban, ahogy küzdenek a saját
céljaikért. Az én példámat követve,
ők is azt a munkát keresik, ami örö-
met okoz, ami inspirál, és amiben
fejlődni tudnak. Nagy öröm és meg-
nyugvás, hogy a fiamnak ezt már si-
került megvalósítani és a lányom is
jól halad ezen az úton.

Ha bianco utazást nyernél, hova men-
nél?
Évek óta készülünk Thaiföldre. Nagy
boldogság lenne, ha sikerülne eljutni
a mosoly országába.

Közeli és távoli célok?
2018-ban elvégeztem a kozmetikai
Animi Meditációs Energiamasszázs
tanfolyamot, és a legközelebbi cé-
lom ennek a tanfolyamnak a folyta-
tásaként a Lélekkozmetikus iskola
elvégzése. Szerencsésnek érzem
magam, hogy megismerhettem Ha-
lász Krisztinát és az általa képviselt
holisztikus szemléletet, a test és a
lélek összefüggéseit. Ez volt az a hi-
ányzó láncszem, amit mindig keres-
tem. Egy teljesen új világ nyílt meg
előttem, ami nemcsak a kozmetiká-
ban visz előbbre, hanem a saját fej-
lődésemet is segíti. Egy önismereti
tanfolyam, ahol megértjük, megta-
pasztaljuk, hogy ha valódi szépség-
re vágyunk, a lelkünk mélyére kell
nyúlnunk.  Távoli céljaim most nin-
csenek, de az élet mindig tartogat
meglepetéseket, kíváncsian várom.

Hogyan jellemeznéd önmagad?
Nagyon önfejű, makacs tudok lenni,
de másokat segítő, másokra odafi-
gyelő, empatikus embernek tatom
magam. 

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Nagyon szeretnék több nyelven be-
szélni.

Mit jelent a hivatásod?
Erre a kérdésre egy Maharaj Nisarga-
datta-idézettel válaszolnék: „Tedd
azt, amiben hiszel, és higgy abban,
amit teszel! Minden más csak erő- és
időpocsékolás.”

Mi az a 3 dolog, ami a legfontosabb az
életedben?
Az egészség, a jókedv és az egymás-
ra figyelés.

mg

KAZIMIR ÉVA

Csillagjegye: Bika

Kedvenc könyve:
Shirley Maclaine: Találd meg önmagad

Kedvenc filmje:
Ízek, imák, szerelmek

Kedvenc zenéje: 

Pásztor Anna: Kezdjetek el élni

Kedvenc ruhadarabja: egy Desiguel-kabát,

amit most kapott a férjétől a 33. házassági

évfordulójukra, Barcelonában
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Csongár Zsuzsanna  plazma G kezelést végez
a Gigi arckezelő teremben 

Az Adrienne Feller teremben arc- és testkezeléseket,
valamint tartós szőrtelenítést végzünk

a hónap
szalonja

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

A HÓNAP SZALONJA: WHITE BEAUTY   

A maximumnál is többet nyújtani

NAGY ÁLOM VÁLT VALÓRA –, amióta a Pesti üzletünk után már Budán is fogadhatjuk a vendégeinket
– hangsúlyozza Varga-Rákosi Beáta, a White Beauty szalon tulajdonosa.
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ADATOK

KAPCSOLAT

A szalon megnyitása:
2018. 11. 07.

Tulajdonos:
Varga-Rákosi Beáta

Helyiségek: 
3 kezelő, 83 m2

Az üzletben alkalmazott
eljárások és készülékek:
GIGI és Adrienne Feller
termékek, Hidroabrázió,

Mikrodermabrázió,
Hidrodermabrázió,

Mezoterápia, Face lifting,
Mezopen, Plazma,
Rádiófrekvencia,
Nyirokmasszázs,

IPL szőrtelenítés, Lézeres
tetováláseltávolítás,

Sminktetoválás,
Szempillaépítés,
Szempilla-lifting,

Savas hámlasztás,
Mélyhámlasztás

Vendégkör jellemző
életkora:

35 év felett

WHITE BEAUTY
1119 Budapest

Andor utca 21/D.

Telefon: 
+06 70 431 8210

web:
www.whitebeauty.huA recepción Sándor Zsófia kozmetikus várja a vendégeket

arga-Rákosi Beáta: Szalo-
nunk 2018. november ele-
jén nyitotta meg kapuit a
vendégek előtt. Óriási
öröm volt ez számunkra,

hiszen nagy álom vált ezzel valóra.
Már a felújítás során többen megállí-
tottak minket, és kérdezték mi is ké-
szült itt. Csak pozitív visszajelzés ér-
kezett, hogy végre ezen a környéken
is lesz egy elegáns, exkluzív szalon.
Már a nyitást követő első héten egy
férj ajándékutalványt vásárolt a fe-
leségének, aki eddig a munkája és a
családja miatt nem tudott eljutni a
kozmetikába, de amióta felújítot-
tunk, folyamatosan emlegette, hogy
de jó, lesz itt egy kozmetika, csak le
kell sétálnom. Minden alkalommal,
mikor csörög a telefonunk, a szívünk
gyorsabban kezd dobogni, mert az új
vendégek folyamatosan jelentkez-
nek be – igyekszünk számukra a ma-
ximumnál is többet adni. Az eddigi
visszajelzések nagyon pozitívak.
Számunkra a legfontosabb a minő-
ségi, profi szolgáltatás, hogy a ven-
dégeink elégedettek legyenek.

Családias légkör
Üzletünkben jelen pillanatban né-
gyen dolgozunk. Kolléganőimet több
éve ismerem, van, akit én tanítottam
meg a szakmára. Családias és baráti
légkörben dolgozunk, egymást segít-
ve, az üzlet érdekeit nézve. Mindany-
nyiunk számára fontos, hogy egy jól
működő üzletet alakítsunk ki, és
ezért minden nap meg is teszünk
mindent.

Vendégeink már többször megkér-
deztek minket, hogy a szalon meg-
tervezésébe, kialakításába bevon-
tunk-e tervezőt, büszkén mondha-
tom nem: én és a férjem álmodtuk
meg.

Minőségi szolgáltatás
Szalonunkban két arckezelő terem
lett kialakítva az egyikben Adrienne
Feller, a másikban GIGI termékekkel
dolgozunk. Mindkettő filozófiáját és
hitvallását követjük. GIGI terméke-
ket még tanuló koromban ismertem
meg a mesterem által, és azóta töret-
len a szeretettem iránta. Míg az Adri-
enne Feller termékekkel már oktató-
ként ismerkedtem meg: az egyik ta-
nulóm olyan szenvedéllyel és szere-
tettel beszélt róla, hogy elkezdtem
kutakodni, kipróbáltam, és rájöttem,
igen, ezzel én is szeretnék dolgozni.
A gépparkunk kialakításánál nem
kellett sokat gondolkoznunk, mert a
másik üzletünkben is összes gépün-
ket a Center Kft.-nél vásároltuk, illet-
ve még a GIGI Plazma G készüléket
alkalmazzuk, így ugyanezt a színvo-
nalat szerettük volna itt is biztosíta-
ni a vendégeinknek.
Szalonunk egyik fő profilja a
sminktetoválás, így egy külön két-
ágyas helységet alakítottunk ki erre
a célra, sok természetes fénnyel.
Munkánk során Li pigmentekkel és
Color in Derm pigmentekkel dolgoz-
zunk. Sminktetoválásaink elkészíté-
sére egy BomTech i-touch S készülék
áll rendelkezésünkre, amivel tökéle-
tes munkákat tudunk készíteni.

V
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„Szeretem a szakmám,
szeretek emberekkel foglalkozni”

„HISZEM, HOGY CSAK ÚGY VÉGEZHETSZ JÓ MUNKÁT, HA SZERETED, AMIT CSINÁLSZ” –
hangsúlyozta Risztics Márta, a Skeyndor Hungary tulajdonosa, akivel többek között

a munkájáról, a kozmetikus szakmáról és a szakma szeretetéről beszélgettünk.

Hogyan, mikor kerültél a szépségipar
berkeibe? Mi vagy ki vonzott a
kozmetika világába?
Amióta az eszemet tudom, stew-
ardess vagy kozmetikus szerettem
volna lenni. Nyilván kislányként az
emberek közötti nyüzsgés és persze
mindkét szakmában a lányoknak
vonzó külsőségek tetszettek meg. 

Nem bántad meg a választásodat? 
Dehogy bántam meg. Minden percét
imádtam és imádom most is. Nagy
áldozatot hoztam érte, hiszen én
Pilisvörösváron laktam, és Tatára jár-
tam iskolába. Reggel fél 8-kor
kezdődött az iskola, így hajnali fél
4-kor indult a buszom Vörösvárról,
tanítás után pedig vissza, két-
hetente négy napon át. A fenn-
maradó időben a gyakorlati helye-
men dolgoztam.  Másodéves korom-
ra már kialakult vendégköröm volt. 

Milyen ma kozmetikusnak, egy
kozmetikai cég vezetőjének lenni?
Azaz, hogy érzed magad a
„bőrödben”?
Nagyon jól. Hiszem, hogy csak úgy
végezhetsz jó munkát, ha szereted,
amit csinálsz. Szeretem a szakmám,
szeretek emberekkel foglal-kozni.
Olyan kozmetikus szakemberekkel
dolgozunk együtt, akik magasan
képzettek, öröm velük együtt dol-
gozni. 

Nálatok is van oktatás, továbbképzés
– te is részt veszel benne? 
Az új és meglévő kozmetikus part-
nereinknek tartunk termékismereti,
kezeléstechnikai és különleges
masszázstréningeket, pl. gua sha
vagy szelenit drágaköves arc-
masszázst. Ezenkívül is még sok
érdekes dolgot tanítunk arc- és
testkezelésekkel, gépekkel kapcso-

latban.  A rendszeres tréningeket
átadtam kolléganőmnek, Hegyi
Sárának, aki cégünk szakmai igaz-
gatója, az oktatási és kommuniká-
ciós területért felel. Ettől függet-
lenül aktívan részt veszek a cég
mindennapjaiban, ami azt jelenti,
hogy minden munkakörre van
rálátásom. Nagyon fontosak szá-
momra a régi és új partnereink,
akikkel szoros szakmai és baráti
kapcsolatot ápolunk.  

Miért választottad a Skeyndor-t? Mit
láttál meg benne? 
Évekkel ezelőtt, a volt férjemmel
Dubaiban éltünk, ő szállodai szak-
emberként én pedig spa operations
managerként dolgoztam. Szállodák-
ban lévő spa részlegek manage-
mentje volt a feladatom. Itt is-
merkedtem meg a Skyendor ter-
mékcsaláddal. A márka filozófiája:

Jordi Morcillo, a Skeyndor elnöke és Risztics Márta (középen) magyar kozmetikusokkal a 2018-as barcelonai tanulmányúton
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Scinentific Skincare (tudomány
alapú kozmetika) egyből megfogott.
Akkor, mint spa-szakember különö-
sen azt díjaztam, hogy egy márkán
belül arc-, test-, fogyasztó- és spa-
kezelések is megtalálhatóak a
kínálatban. Minden termékük orvosi
tisztaságú és a termékpalettájuk
nagyon széles.

Véleményed szerint ma mit kell nyúj-
tania egy ideális szépségszalonnak? 
Mindenki számára más az ideális.
Nincs két egyforma ember, így nincs
általános recept az ideális szalonra.
Hiszek abban, hogy az üzlet tulaj-
donosa és/vagy a kozmetikus
személyisége fogja meghatározni a
vendégkört. Én úgy gondolom, hogy

az ideális szépségszalonban tisz-
taság és rend van, a munkatársak
udvariasak, kedvesek a vendégekkel
és egymással is. Szakmailag
legyenek a „toppon”, ami azt jelen-
ti, hogy folyamatosan képezzék
magukat. Ha ez adott, akkor már
mindenünk megvan a sikerhez.  

Mit keres a legtöbb vendég a tapaszta-
lataid alapján?
Az élet minden területére érvényes a
mai világban, hogy az embereknek
nincs elég idejük magukra. Gyors és
tartós eredményt várnak a
pénzükért, úgy hogy közben ki tud-
janak kapcsolódni, relaxálni, szép
környezet, nyugalom legyen
körülöttük. A vendégek jól tájéko-

zottak, értékelik a minőséget. Van-
nak olyanok, akik kikapcsolódni jön-
nek és az emberi érintéstől, finom il-
latoktól és kényelemtől töltődnek
fel. Persze ők is, mint mindenki más,
az azonnali, garantált eredményt
várják el a kezelés befejeztével. 

Milyen kozmetikai szerek találhatóak
a fürdőszobádban? Mi a kedvenc
kozmetikai kezelésed? Jársz kozmeti-
kushoz?
Őszintén bevallom, ritkán kerül sor
arra, hogy én is élvezője legyek
egy-egy kezelésnek, mert nehezen
szakítok rá időt, azért amint megte-
hetem, örömmel adom át magam az
élvezetnek és próbálom ki az újdon-
ságokat. Persze közben is „szak-
mázunk” a kolléganőmmel. A ked-
venc kezelésem mindig az, ami a
legaktuálisabb: most így télen az
50%-os AHA savas bőrmegújító

RISZTICS MÁRTA: 
„Nagy munkabírású vagyok és
céltudatos. Sokra értékelem az
őszinteséget, a hűséget. Igazi Rák
vagyok, azaz nem kötődőm
tárgyakhoz, a legfontosabb számomra
a biztonság és a család.”

Márti kisfiával, Rubennel
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kezelésünk és a megújult, C-vita-
minos kezelés jade-köves gua sha
arcmasszázzsal. 
A fürdőszobámban télen a
Dermapeel termékcsalád biztosan
megtalálható.  Nyáron váltogatom a
könnyebb krémeket, de fényvédős
alapozó kompakt mindig van
nálam. Testápoláshoz a zuhany
alatt használható aktívszenes,
vulkáni homokos testradír a ked-
vencem, mert csak 3 perc a ható-
ideje.  Testápolóból a Caresse Body
Serum verhetetlen a fűtéstől
kiszáradt bőrömre. Imádom az ál-
lagát és az illatát.  A hajamra Keras-
tase sampont és balzsamot
használok.

Milyen sikerrel tudod összeegyeztetni
a családi életedet a munkáddal? 
A kisfiam beleszületett a szépség
szakmába, konkrétan háromhetes
volt, amikor én folytattam a munkát.
Az íróasztalom mellett volt a kis-
ágya, később a járókája. Lehet, hogy
ennek köszönhető, hogy könnyen
teremt kapcsolatot az emberekkel,
nyitott, önálló és gyorsan feltalálja
magát. Jelenleg másodikos általános
iskolás.
Szerencsére a párom is a verseny
szférában dolgozik, több céget
irányít, így természetes számára,

hogy sokat dolgozom. Ebből köz-
tünk soha nincs konfliktus. 

Mivel töltöd a szabadidődet – sport,
hobbi?
Társastánccal tartom formában
magam. Markó Róberttől veszek
magánórákat, ahol sokat tánco-
lunk és beszélgetünk egymással.
Ez engem egyrészt kikapcsol, meg-
nyugtat, másrészt pedig alaposan
megmozgat. Mindenkinek ajánlom
ezt.

Kire, kikre vagy a legbüszkébb?
Büszke vagyok az engem körülvevő
emberekre: a fiamra, a páromra, a
családomra, a barátaimra és persze
azokra, akik nélkül nem tarthatnék
itt: a munkatársaimra, a csapatomra
és az új és régi partnereimre. 

Ha bianco utazást nyernél, hová men-
nél?
Toscanába és Weisensee-be mennék
– a párommal van egy megállapodá-
sunk ezzel kapcsolatban, hiszem,
hogy valóra válik. 

Közeli/távoli célok – magánéleti/szak-
mai?
Komoly, új terveink vannak a
közeljövőre nézve, de ezekről még
nem szeretnék beszélni. 

Egy stresszes nap után hazaérve, mi
az első dolog, amit teszel?
Leülök és elmesélem a páromnak,
hogy mi történt velem aznap. Ő
megértően végighallgat, próbál meg-
nyugtatni – ez sikerül is neki ál-
talában. 

Kedvenc zenéd, könyved, filmed? 
Annyira zajosak a napjaim, hogy a
nyugalmat becsülöm a legtöbbre.
Ritkán hallgatok zenét, de ha igen,
akkor Andrea Bocellit hallgatom
szívesen. A görög és egyiptomi mi-
tológia érdekel, erről szeretek olvas-
ni. A legutóbbi film, ami különösen
tetszett, az a Csillag születik volt.

Kedvenc ruhadarabod?
Fehér ing–farmer tűsarkúval vagy
tornacipővel. 

Hogyan jellemeznéd önmagad?
Nagy munkabírású vagyok és cél-
tudatos. Sokra értékelem az
őszinteséget, a hűséget. Igazi Rák
vagyok, azaz nem kötődőm tár-
gyakhoz, a legfontosabb számomra
a biztonság és a család.

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Egyetlen kívánságom van, azt sem
magamnak kívánom. Nem telik el
nap, hogy ne ezért imádkoznék, de
mivel nagyon személyes, ezért nem
szeretném konkrétan elmondani, de
akik ismernek, úgyis tudják, hogy
mire gondolok.

Üzleti, szakmai filozófiád? Mit jelent a
hivatásod?
Röviden: add a tudásod szerint a
legjobbat, legyél mindig őszinte és
kedves, ezt az emberek értékelni
fogják.  

Mi az a három dolog, ami a leg-
fontosabb az életedben?
Család–egészség–boldogság. 

mg

A közös boldog pillanatok adnak erőt a hétköznapokhoz
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RENDEZVÉNYNAPTÁR
Rendezvény Időpont Info

Catherine Arley Nyílt Nap 2019 2019. 02. 18.  www.stellazrt.hu

Lágylézer terápia a kozmetikai praxisban 2019. 02. 22. www.beautylaser.hu

STELLA Trend 2019         2019. 02. 23.         www.stellazrt.hu

Piknikkör             2019. 02. 24.        www.piknikkor.hu

Kézműves Kupa  2019. 03. 03.        www.facebook.com/miskolc.kezmuveskupa

BEAUTY FORUM Swiss    2019. 03. 02–03.  www.beauty-fairs.ch

Szemöldök Maraton Méhn Tündével 2019. 03. 04. www.mehntunde.hu

Cosmoprof Bologna 2019. 03. 15–18. www.cosmoprof.com

Márkafüggetlen Hatóanyag Szeminárium         2019. 03. 26.         www.hatoanyagszeminarium.hu     

Beauty Düsseldorf 2019. 03. 29–30. http://www.beauty.de

BEAUTY FORUM Kolozsvár/Cluj 2019. 03. 30–31. www.beauty-forum.ro

VIII. Sminktetováló Konferencia 2019. 04. 07–08. www.sminktetovalokonferencia.com

Tavaszi BEAUTY SZAKMAI NAP/BEAUTY DAY 2019. 04. 15. www.beauty-forum.hu 

II. Beauty Business Konferencia 2019. 04. 28.         www.beautymarketingexperts.hu

XXII. Ilcsi Kongresszus     2019. 04. 28       www.ilcsi.com

BEAUTY FORUM Leipzig 2019. 05. 18–19. www.beauty-forum.com

BEAUTY FORUM Hungary 2019. 10. 25–26. www.beauty-forum.hu
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„Minden érdekel, ami
a szakmával kapcsolatos”

„NEM BÍROM A TÉTLENSÉGET” – állítja magáról Linhart Rita kozmetikusmester, szakoktató,
nemzetközi szakértő, vizsgaelnök, gyakorlatioktatás-vezető, tankönyv és szakmai könyvek írója –,

hogy csak a legfontosabbakat emeljük ki –, mindez aláhúzza a leírtak igazságát.
Rita a szakmáért tett munkássága elismeréseként az Őszi Beauty Szakkiállításon átvehette

a Beauty Forum Szakmai Díjat. 

Hogyan, mikor kerültél a szépségipar
berkeibe? Előbb voltál kozmetikus
vagy tanárként kezdted a pályádat? 
1988-ban érettségiztem Keszthelyen
a Vajda János Gimnáziumban. Abban
az időben Zala megyéből csak meg-
határozott számú tanulót vettek fel
kozmetikusképzésre. Keszthely és
környékéről két főnek engedélyez-
ték a tanulmányait. Szerencsés vol-
tam, mert gyakorlati oktatót sike-
rült találnom, így az egyik én let-
tem. Pécsre kellett elméleti oktatás-
ra járnom, mivel oda tartoztunk,
közelebb nem is volt lehetőség ezt a
szakmát tanulni.
Mi vonzott, miért választottam ezt a
szakmát? Szerettem a biológiát, a
kémiát, érdekeltek a kozmetikumok,
a különböző bőrproblémák, egysze-
rűen érdekesnek találtam azt, hogy
tudatos ápolással mennyit lehet se-
gíteni egy ember megjelenésén, at-
tól függetlenül, hogy idős vagy fiatal.
A problémamegoldás érdekelt.
A szakmai bizonyítványom meg-
szerzése után egyből vállalkozó le-
hettem. Sokan furcsának is találták
ezt az iramot, naiv bátorságot, de én
úgy gondoltam, hogy belevetem ma-
gam a munkába, mégpedig olyan
lendülettel, hogy nem csak egy, ha-
nem két üzletet nyitottam. Egyet
Keszthely belvárosában, a másikat
az akkori Sport Kempingben. A szü-
leim nem sokat tudtak ebben segíte-
ni. Annak idején kamatmentes hitel-
lel támogatta az állam a fiatal vállal-
kozókat. Éltem a lehetőséggel, bíz-

tam az elképzelésemben, a munka-
bíró képességemben, és elindultam
ezen a nagyon érdekes és elég fá-
rasztó úton. Három év alatt – úgy,
hogy közben nemhogy nem volt
szünnapom, még vasárnap is dol-
goztam – szépen kiépítettem egy
hatalmas vendégkört. Mellette fo-
lyamatosan képeztem magam. Elő-
ször az elektrokozmetikai vizsgát,
majd a mestervizsgát sikerrel telje-
sítettem, különböző tanfolyamokra
jelentkeztem. Minden érdekelt, ami
a szakmával kapcsolatos.
Tanulókat is fogadtam, és nagyon
élveztem azt, hogy átadhatom a tu-
dásomat másoknak. Az első ta-
nulóm egy volt általános iskolai osz-

tálytársam volt. Utána többen is vol-
tak, és szerencsére a mai napig na-
gyon jó kapcsolatot ápolok velük.
Nem volt negatív tapasztalatom a ta-
nulóimmal. Volt, akit később alkal-
maztam is.
1996-ban megkeresett a helyi szak-
munkásképző iskola igazgatója, és
megkérdezte, hogy mit szólnék
hozzá, ha Keszthelyen is elkezde-
nénk a kozmetikusképzést. Termé-
szetesen támogattam az elképze-
lést, és elkezdtük felépíteni a most
már országos hírű asbóthos kozme-
tikus-oktatásunk alapjait. Az első
csoportunk 1997-ben 7 fővel indult.
Mára ez a szám az ágazati képzéses
osztályokkal együtt évi 150 fő körül

Tanítványaival a budapesti EuroSkills megmérettetésen
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mozog. Szóval, így kezdődött az ok-
tatói pályám.

Milyen indíttatásból lettél szaktanár?
Élveztem a gyerekekkel együtt dol-
gozni. Dominált a jó hangulat, az
eredetiség. Meggyőződésem, hogy
mindenki tehetséges valamiben, és
ha időben segítséget kapnak a gyere-
kek az erősségük kibontakoztatásá-
ban, akkor diáknak és oktatónak is
öröm a munka, és csodálatos dolgo-
kat lehet elérni.
A főiskola elvégzése után úgy dön-
töttem, hogy egy fenékkel egy lo-
von egyszerűbb az élet. Mivel idő-
közben már nemcsak Keszthelyen,
hanem Bécsben is volt kozmetikám,
kezdtem elaprózódni. A heti munka-
beosztásom úgy nézett ki, hogy hét-
főtől csütörtökig Bécsben dolgoz-
tam, pénteken tanítottam az iskolá-
ban, szombaton a keszthelyi üzle-
temben dolgoztam, vasárnap
könyveltem és előkészítettem az al-
kalmazottaknak a következő heti
feltételeket. Mindezek mellett el-
kezdtünk építkezni Cserszegtoma-
jon, Keszthelytől 4 km-re.
El kellett azon gondolkodnom,
hogy minek van prioritása az éle-
temben, mit is szeretek jobban csi-
nálni. Az egyértelmű volt, hogy az a
ritmus, amit korábban bírtam, nem
megy. Győzött a tanítás, szerencsé-
re. Nem bántam meg.

Bábáskodtál az első skills versenyek-
nél…
Új kihívás volt, a legmagasabb szak-
mai mutatókkal, ráadásul kapcsoló-
dik az oktatáshoz is. Nagyon tehet-
séges fiatalokat úgy tréningezünk
(ma már) egy komplett szakmai csa-
pattal, hogy ők isszák az új informá-
ciókat, és mindent megtesznek an-
nak érdekében, hogy tökéletesen el-
sajátítsák a technikákat. Öröm ilyen
körülmények között dolgozni. Én is
rengeteget tanulok. Nem elhanya-
golható az sem, hogy egy szuper csa-
pat részese lehetek. Egymást segítő,
jó hangulatú, igényes közösségünk

van. Ez egy nagy fejezete az életem-
nek a mai napig.

Milyen tankönyvek és szakmai köny-
vek fűződnek a nevedhez?
Az első 2009-ben a Kozmetikus diag-
nosztika volt, amit Aubéli Vandával
írtunk. Ezt követően 2010-ben egy
kétrészes tankönyvet készítettünk
Dr. Szolnoky Erzsébet kolléganőm-
mel, Kozmetikus szakismeret I.-II.
néven. 

Kézápoló és műkörömépítő is vagy.
Dolgoztál ezekben a szakmákban? 
Kézápoló és műkörömépítő terüle-
ten nem dolgoztam. Mindig meg
akartam tanulni mindent, ami a
kozmetikus szakmához tartozik.
Volt olyan időszak, amikor a közpon-
ti tanterv része volt a körmös szak-
mának egy szűk területe, így egyér-

telmű volt, hogy megtanulom, ami
ehhez szükséges. Ezenkívül a skill-
ses versenyeken is tudtam hasznosí-
tani a megszerzett tudást.

Milyennek látod a szakma hazai/
nemzetközi jövőjét? Szerinted ma ér-
demes a kozmetikus pályát választa-
ni? 
A második kérdéssel szeretném kez-
deni: természetesen érdemes a koz-
metikus szakmát választani, hisz
gyönyörű foglalkozás, szükség is
van rá. Kényes pontnak találom a
szakmai minőség megtartását,
megőrzését. Ez egyre nehezebb.
A képzésbe belépő gyerekek – tisz-
telet a kivételnek, hisz látunk pozitív
példákat is – éretlenek. A szülők túl
sokat megtesznek értük, helyettük
is, így amikor nekik kell megragadni
a munkát, már nem is olyan érdekes
a kiválasztott szakterület. A gyere-
kek száma csökkenő tendenciát
mutat, ami miatt az iskolák sem vá-
logathatnak szabad akaratuk sze-
rint, több kompromisszumot kell
tenni. Ennek tükrében látható, mek-
kora felelősség van az iskolák vállán.
Ha jövőképről beszélünk, akkor an-
nak a kulcsa az oktatásban rejlik.
Bízom benne, hogy a képzési idő
hosszúsága és a szakmák önállósá-
gának megőrzése nem sérül a képzé-
si rendszer átalakítása során. Az
egyértelmű, hogy a tananyag tartal-
mi részét korszerűsíteni kell, az
szükséges, előremutató.

Milyen érzés volt, mikor megtudtad,
hogy neked ítélte a szakmai kurató-
rium az idei Beauty Forum Szakmai
Díjat? Hol tartod az oklevelet – és a
bonsait? Mit jelent neked ez a díj?
Nagy örömmel töltött el, hatalmas
megtiszteltetésnek tartom. Jó tudni,
hogy a szakma elismert nagyjai úgy
ítélték meg, hogy fontos a munkám,
előreviszem a magyar kozmetikusok
ügyét. Nem írtam múlt időben, mert
szeretnék még aktív részese lenni
ennek a csodálatos munkának. A
gyönyörű, 16 éves bonsait az irodám-
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Csillagjegye: Vízöntő

Kedvenc könyve: Henryk Sienkiewicz:
Quo vadis;
Noah Gordon: Az orvosdoktor;
Rejtő Jenő minden mennyiségben

Kedvenc zenéje: Pink Floyd, Mike
Oldfild, Annie Lennox, LGT, Fábián Juli

Kedvenc filmje: „Minden, ami nem
hangos, nem folyik a vér és nem
együgyű” 
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ban tartom az oklevelek, emléklapok
mellett. 

Milyen kozmetikai szerek találhatóak
a fürdőszobádban? Mi a kedvenc koz-
metikai kezelésed? Jársz kozmetikus-
hoz?
Suszternek a cipője… Nagyon ritkán
van időm magammal foglalkozni,
volt tanítványaimhoz tévedek be
egy-egy kényeztető kezelésre, új
anyag, technika kipróbálására.
Mindent kipróbálok, amit a – nem
kicsit érzékeny – bőröm tolerál. Azok
a kozmetikumok találhatóak meg a
polcomon, amik a próbát kiállták,
eredményesen működtek a bőrö-
mön. Kedvenc kozmetikai kezelé-
sem a masszázs. Gondolom, ezzel
nem vagyok egyedül...

Bemutatnád a családod? Neked hogy
megy a család és a munka össze-
egyeztetése?
Szerencsésnek mondhatom magam,
mert egy összetartó, remek család-
ban élek. Segítjük egymást ott, ahol
éppen valamelyikünknek szüksége
van rá. Örülünk egymás sikereinek,
eredményeinek. Huszonhét éve
élek együtt a férjemmel, aki példá-
san tolerálja a munkamániámat.
Szerencsére nemcsak ő, de édes-
anyám és bátyám is szintén minden-
ben mellettem vannak. Két gyer-
mekünk és három unokánk van.
Őket a férjemtől kaptam ajándékba.
Szép nagycsalád vagyunk, soha nem
unatkozunk. Testvéremnek is van

három gyermeke, közülük a legidő-
sebb, Dorottya lépett lábnyomaim-
ba. Sok dolgot tudtam neki tanítani,
az életről, szakmáról…Először koz-
metikus, majd orvos lett.

Mivel töltöd a szabadidőd, sport, hob-
bi?
Mindent imádok, ami a mozgással, a
természettel/állatokkal, a „kreatív-
kodással” és a kulináris élvezetekkel
kapcsolatos. Szeretek futni, tornáz-
ni, úszni, vitorlázni, biciklizni, síelni,
korcsolyázni, festeni, rajzolni, gom-
bát gyűjteni – és ezt (is) megfőzni,
megsütni és megenni.
Nem ritka, hogy nagy vendégsereg-
nek sütök-főzök.
Az állatoknak különös szerepe van
az életemben. Mindegyiket tiszte-
lem, a kutyákat azonban szenvedé-
lyesen szeretem. Amikor több időm
volt, egy állatvédő egyesületnek
voltam az elnöke. Mindig befoga-
dott kutyáim voltak. Sajnos, az utol-
só kutyusom 19 éves korában tavaly
meghalt. 

Kire/mire vagy büszke különösebben?
Nagyon büszke vagyok a versenyző
tanítványaimra. Példaértékűek a
szorgalmukkal és a kitartásukkal.
Büszke vagyok az iskolánkra, arra a
kollektívára, amelyikkel együtt dol-
gozhatok, és hogy felépítettük Zala
megye egyik legerősebb szakképző
intézményét. És a családomra. Hosz-
szú lenne felsorolni, hogy kire, mi-
ért.

Milyen magánéleti és szakmai céljaid
vannak?
Szakmai célok: a skillses versenyek-
re tökéletesíteni a magyar csapat fel-
készítését, kicsit több időt szeretnék
szakítani szakmai továbbképzések,
előadások látogatására.
Magánéleti: kirándulni, minden hé-
ten legalább kétszer úszni, egy kicsit
több időt a családommal tölteni.

Hogyan jellemeznéd önmagad?
Nyitott, nyugodt természetű vagyok.
Határozott elképzeléseim vannak a
dolgokról, amit csak alapos indok-
kal, logikus érvekkel lehet kiverni a
fejemből. Nem bírom a tétlenséget,
így folyamatosan gondoskodom ar-
ról, hogy ne unatkozzam (és a kör-
nyezetem se…) Szeretem, ha pezseg
körülöttem az élet. 

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Mindenem megvan, amire egy em-
bernek szüksége lehet. Az egyetlen
kívánságom az, hogy sokáig marad-
jon ez így.

Szakmai filozófiád? Mit jelent a hiva-
tásod?
A legjobb dolgok is idővel elavulnak,
fényüket vesztik, ezért törekedni
kell a változásra, mert az előre visz.
Ennek ellenére becsülni kell a régit,
az öreget, mivel nélküle nem tarta-
nánk ott ahol, és nem születhetné-
nek szép és új dolgok…Fontos, hogy
egy lépéssel mindig előbbre is gon-
doljunk!
A hivatásom fontos része az éle-
temnek. Harminc éve nagy lelkese-
déssel építem a szakmai várat, ami
néha nehézséget, fáradságot, de lé-
nyegesen több csodálatos élményt
ad és adott.

Mi az a három dolog, ami a legfonto-
sabb az életedben?
A család, az egészség és a boldogság
– mindhárom az első helyen.

mg

Családi körben



Dátum: 
2019. október 25-26., péntek-szombat

28. BEAUTY 
FORUM HUNGARY
Több mint 25 éve a szépségszakma szolgálatában

A belépés a szakembereknekingyenes

A terület több mint felét már most lefoglalták a kiállítók, ők biztosan
várnak Téged!

A kiállítással kapcsolatos friss információkat keresd honlapunkon:
www.beauty-forum.hu/28. Beauty Forum kiállítás 

A rendezvény
kiemelt
partnerei: 

Helyszín:
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OLIMPIAI BAJNOK DIÁKOK
„A GYŐZELEM LÁTVÁNYOS ELISMERÉSE A MUNKÁNKNAK” – hangsúlyozta Pálinkás Andrea,

a Szekszárdi SZC. Ady Endre SZKI kozmetikusképző iskola tanárnője, a győztes csapat felkészítője,
akivel a versenyről, az iskoláról és a szakmáról beszélgettünk.

Hogyan merült fel, hogy indultok a
kozmetikus tanulóknak szóló verse-
nyen az Őszi Beauty Diákolimpián?
A diákolimpia hirdetését a Face-
bookon láttam meg augusztusban,
rögtön reagáltam rá, kértem infor-
mációt, amit szinte azonnal meg is
kaptam. Így volt időm átgondolni a
lehetőségeinket. Szimpatikus volt a
versenyleírás, emellett időszerű is
volt egy ilyen megmérettetés, mert
végzős osztályom volt. Miután az is-
kola vezetése is támogatott, nem

volt más hátra, mint nevezni és ké-
szülni.

Két csapattal is indultatok. 
Az, hogy ki kerüljön a két csapatba
(az iskola másik csapata 2. helyezést
ért el! – őket a következő lapszám-
ban ismerhetitek meg közelebbről –
a szerk.) nem is volt kérdés számom-
ra, nem volt nehéz kiválasztani a jó
tanulók közül a legjobbakat.
A nevezéshez feltételként szabott
kérdéseket önállóan készítették a

tanulók, nekünk csak átolvasnunk
kellett. A továbbiakban úgy gondol-
tuk, hogy rendszerezésre van szük-
ség és az esetleges gyenge pontok át-
beszélésére. Ebben a munkában se-
gítségemre volt Győrfi Lívia kolléga-
nőm is.

Nehéznek éreztétek a versenyt? 
A kérdések az írásbeli fordulón
nem voltak nehezek, lefedték a tan-
anyagot. A szóbeli színpados válto-
zata nagyon izgalmas volt. Itt nem-

A dobogósok gyűrűjében a győztes csapat: Dobai Katalin, Pálinkás Evelin és Kovács Mercédesz
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csak tudás kellett a jó megoldások-
hoz, hanem gyorsaság, talpraesett-
ség, helyzetfelismerés és persze
szerencse is. Ez most nekünk sike-
rült!
Nagy volt az öröm az eredményhir-
detéskor, a győzelem egy látványos
elismerése a munkánknak.

Indultok a következő Diákolimpián
is?
Idén sajnos mi nem indulhatunk, el-
sős osztállyal még korai lenne egy

ilyen megmérettetés – de majd jövő-
re… 

Bemutatnád röviden az iskoládat, a
Szekszárdi SZC. Ady Endre SZKI.-t?
A mi iskolánk a megyében a legna-
gyobb szakképző intézmény, szak-
gimnáziumi, szakközépiskolai és
érettségi utáni szakképzős osztá-
lyaink is vannak. Az elmúlt években
a kozmetikusképzésünk kiegészült
a szépészeti ágazati képzéssel, így
már szakmai érettségi is volt ná-
lunk.
A kozmetikusképzésben mindig ki-
emelt helyen kezeltük, kezeljük a
sminktanítást, ami lassan 13 éve
órarendszerűen működik.  Ez a
sminkversenyeken elért eredménye-
inken is meglátszik. A Pécsi régiós
sminkversenyről az idén is elhoztuk
az I. és a II. helyezést. Az SZKTV-én is
rendszeresen vannak szép eredmé-
nyeink.
Igyekszünk a képzés keretein belül
minden olyan lehetőséggel élni –
például kreatív környezet kialakítá-
sával –  ami elősegíti, hogy a diákok
szeressenek hozzánk iskolába jár-
ni, szeressék meg a szakmát, érez-
zék meg a benne rejlő lehetőségeket,

és találják meg egyúttal a magukban
rejlő lehetőségeket is, mert vallom,
hogy mindenki tehetséges valami-
ben, a mi dolgunk megkeresni azt,
hogy miben.
Nagyon népszerű, divatos szakmá-
ról beszélünk, amely komoly szaktu-
dást igényel. A mi kozmetikuskép-
zésünk lehetőséget ad, hogy meg-
felelő tudásalappal induljanak a
kezdő szakemberek – ez az út per-
sze hosszú, amit végig kell járni…

mg

„A Diákolimpia
színpadon zajló
megmérettetésén
nemcsak tudás kellett
a jó megoldásokhoz,
hanem gyorsaság,
talpraesettség,
helyzetfelismerés
és persze szerencse.”

Zajlik az élet a kozmetikus gyakorlati teremben, ahol a győzelmi kupa is helyet kapott    

Pálinkás Andrea,
a győztes csapat felkészítő tanára
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–    Anti-aging – trendek, eszközök, módszerek, hatóanyagok 
–    Fényvédelem 
–    Különleges hatóanyagok
–    Higiénia a szalonban 
–    Tavaszi-nyári trendek
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