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VEZÉRCIKK

„Hányan vannak, ki a vendég, csúszunk, kizárt, nincs itt, késik, hol van, mi a száma, kicseng,
szia, taps, hol a kupa, egyeztessünk, fáj a lábam, magas sarkú, nincsen sminkem, segíts, meg-
oldjuk, gond, fáradok, erre nincs idő, várj, intézem, jön a közönség, gyertek!” – írta ki Nagy Angi,
az egyik műsorvezetőnk a Facebookra, az első nap végén. Szerintem ezekben a sorokban min-
den benne van, amit akár szervezőként, akár kiállítóként, akár közreműködőként – versenyző-
ként, sminkesként, előadóként – megéltünk az Őszi Beauty két napja alatt. A pörgést, az izgal-
mat és a hosszú készülődés utáni katarzist.

Csodálatos volt veletek tölteni ezt a két napot, és látni, ahogy újra összefog a szakma apraja-
nagyja. Mert abban, hogy a 28. Beauty Forum ilyen jól sikerült, mindannyiunk szíve-lelke, mun-
kája benne van. Benne van a sminkeseké, akik napokon át kézzel varrták a ruhakölteményeket.
A diákok és a felkészítő tanáraik munkája. Az előadóké, akik érdekesebbnél érdekesebb témák-
kal készültek. A színpadi beszélgetőké, a kiállító cégeké, a fotósoké, a marketingeseké, a segí-
tőké és mindazoké, akik az elmúlt hónapokban türelmesek voltak velünk, és hoztak egy kávét,
amikor már nagyon fáradtak voltunk…

Köszönöm mindenkinek ezt az élményt! Köszönöm az önzetlenséget, a lelkesedést, a kreativi-
tást, a nagyvonalúságot. És nem utolsósorban köszönöm a részvételt a látogatóinknak, akik
rekordszámban jöttek el. 

Nélkületek nem sikerült volna. Jövőre innen folytatjuk! 

A siker mindannyiunké! 

Balla Ágnes
ügyvezető igazgató

A részletes
kiállítási

beszámolónkat

keresd a decemberi

lapszámban!
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COMMUNITY NEWS

Országos BABOR Konferencia 2019
Babor • Közel 100 kozmetikus érkezett a Mátraházán tartott Babor
Konferenciára, amely a Residence Ozone Hotelben került megrendezésre.
A rendezvényen az elmúlt év eseményeiről, a jövő nagyszabású terveiről,
különleges termékeiről, marketing- és értékesítési tippekről, trükkökről
hallottak előadásokat a jelenlévők. Az előadások keretében több
sikertörténetet és tapasztalatot is megosztottak egymással a kolléganők
online marketing, szép és okos kozmetika, illetve üzletvezetés témában.
Az idei konferencia sztárvendége pedig Lilu volt, aki a social médiában
rejlő lehetőségekről beszélgetett a résztvevőkkel. A 2019-es év
díjazottjainak Kalcsu Kati, Kalcsu István és Kalcsu Balázs adta át a díjakat,
az ünnepélyes gálavacsora keretén belül.
Kalcsu Cosmetics – www.kalcsu.hu

SZEMÖLDÖK-TETOVÁLÓ ALAPKÉPZÉS PÁLYAKEZDŐKNEK
Kalcsu Cosmetics Sminktetováló Akadémia • A múlt hónapban
megrendezésre került, pályakezdőknek szóló szemöldök-tetováló
alapképzésen azon kolléganők vehettek részt, akik megvásárolták
a Sminktetováló Pályakezdő Csomagot, melynek célja, hogy segítséget
nyújtson minél több, pályája elején álló kozmetikusnak, hogy profi
szakemberré válhasson. A Sminktetováló Pályakezdő Csomag magába
foglal minden olyan fontos terméket és képzést, ami elengedhetetlen
a karrier elindításához. Mindemellett pályakezdő kedvezményt is kínál
a cég, hiszen mindez nem kis befektetéssel jár.
www.kalcsu.hu

Wasser-vakuum technológia
Magyarországon
German Derma Concept • Átadásra kerültek a Magyarországra behozott
első wasser-vakuum technológiás arctisztító készülékek. A németországi
nagy sikerű bevezetés után a magyar kozmetikusok is nagy lelkesedéssel
fogadták a készüléket. Az októberi Beauty Forum szakkiállításon
mindenki a saját szemével láthatta a készüléket működés közben.
Az élelmesebb kozmetikusok a saját bőrükön is megtapasztalhatták
eredményes működését. 
www.germandermaconcept.hu

Vagheggi kongresszus 
Vagheggi • A 200 Vagheggi-partner részvételével
megtartott kongresszuson két új termékcsalád debütált:
Alessandro Farina, a Vagheggi Hungary Kft.
ügyvezetőjének köszöntője után Jessica Della Vedova,
a Vagheggi exportigazgatója az Atypical új férfikozmetikum
termékcsaládot, Mirco Bassetta, a Vagheggi Olaszország
vezető trénere és Papp Mónika szakmai vezető pedig
a Primissima hámlasztó és bőrmegújító termékcsaládot
ismertette. A kongresszuson Páll Adrienn sminkmester
egy ünnepi smink elkészítését is bemutatta, a Vagheggi
Phyto make up termékcsaládjával.
www.vagheggi.hu



HA MOST ELŐFIZETSZ EGY ÉVRE
A BEAUTY FORUMRA!

Kód By2019-11
Az ajánlat 2019. november 16-tól december 15-ig érvényes**

* Az ajándékcsomagot a Spalazzomed Kft. postázza, az akció lezárását követően. Reklamáció esetén hívja a 06 70 360 77 96-os 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

Bársonyos textúrájú, friss, tengeri illatvilággal rendelkező Micellás Arctisztító Hab, amely gyengéden távolítja el
a szennyeződéseket. Séve Bleu kivonata fokozza  a hidratációt, és ásványi anyagokkal tölti fel a bőrt. Érzéki
letisztítást nyújt minden bőrtípusra. A Cold Cream Marine komplexszel gazdagított Tápláló-Nyugtató Krém
hatékonyan korrigálja, nyugtatja és lipidekkel tölti fel a száraz és érzékeny, valamint a rozáceás bőrt. Egyedülálló,
24 órán át tartó komfortérzetet kölcsönöz. Enyhíti a bőr feszülő, égő érzését, azonnali bőrpírcsökkenést
eredményez.  

MEGAJÁNDÉKOZUNK
EGY THALGO 

AJÁNDÉKCSOMAGGAL

AZ ELŐFIZETÉSÉVES DÍJA:8990 Ft

Thalgo ajándékcsomag 21 000 Ft értékben:
Az ajándékcsomag tartalma*: 

• Foaming Micellar Cleansing Lotion/
Micellás Arctisztító Hab (150 ml)

• Nutri Soothing Cream/
Tápláló-Nyugtató Krém (50 ml)
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COMMUNITY NEWS

Maria Galland Konferencia 2019
Maria Galland • A Maria Galland kozmetikusok idén ősszel Mátraházán
gyűltek össze egy országos konferencia keretében, hogy megismerjék
az őszi/téli újdonságokat és a legújabb kezeléseket. Az anti-aging bőrápolás
szakértői egy igazán izgalmas hétvégét töltöttek együtt, hiszen vezető téma
volt az idei legújabb innováció, illetve a limitált karácsonyi kezelések és
szettek. Emellett megismerkedhettek a legújabb karrierprogrammal, részt
vettek egy kezelésbemutatón, és egy sminkképzés keretében a gyakorlatban
is kipróbálhatták az őszi/téli sminkkollekció darabjait.
Kalcsu Cosmetics – www.kalcsu.hu 

Sikeres magyar szereplés a tanulók világkupáján
Worldskills • Kazanyban rendezték idén a szakmai világbajnokságot,
a Worldskills megmérettetést. A szépségápoló kategóriában induló
26 versenyzőből a 9. helyen végzett kiválósági éremmel a hazánkat
képviselő Cságoly Laura.  Ez utóbbi elismerést csak a legjobbak kapják,
azok, akik átlag feletti teljesítményt nyújtanak. Laura e szép helyezésével
kvalifikálta magát a 2020-as grazi Európa-bajnokságra, amihez ezúton is
gratulálunk!
www.facebook.com/WorldSkillsKazan2019

Nouveau Contour sminktetováló konferencia
Nouveau Contour • Negyedik alkalommal rendezett sminktetováló
konferenciát a Nouveau Contour Akadémia. A budapesti rendezvénynek
az impozáns Benczúr Ház adott otthont, ahol a résztvevők egy egész napon
át, 7 különböző szépségipari szaktekintély prezentációját és élő modelles
bemutatóját követhették nyomon. A fellépők között volt Dr. Karádi Péter
plasztikai sebész főorvos, Császár Zsuzsanna szakoktató, Ábrahám Ottília
sminkes, valamint Szegődi Anita és Chris Nay sminktetováló művészek.
Nemes Orsolya és Anastasiya Roganova a„Magic Eyes”, a „Hollywoody
ajkak” és a „Stardust” púderes szemöldöktechnikát mutatta be.
www.nouveaucontour.hu

Cságoly Laura felkészítő tanáraival,
Linhart Ritával és Varga Mátéval 

A smink- és a kozmetikai verseny izgalmas pillanatai
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NEWS COMMUNITY

ASZTALOS KRISZTINA
Senior Ladies Body Painting Live Model – 3. helyezés

DOMINIQUE ROBERTS
Senior Stage Make-up Live Model – 4. helyezés 

DUDÁS BARBARA
Casual Bridal Make-up 7. helyezés

MOGYORÓ DOMINIKA
Senior Creative Bridal Make-up Live Model – 4. helyezés

Gratulálunk!

MAGYAR SZAKEMBEREK ISMÉT AZ ÉLVONALBAN
OMC Világkupa Párizs • Az OMC Világkupán 1946 óta mérik össze a tudásukat a világ
legjobb fodrászai, sminkesei és testfestői.  A magyarországi delegáció idén is az
élmezőnyben végzett.
A fodrász szekció mellett a testfestés, a smink és a műköröm területén is számo
hazai szépségipari szakember versenyzett, és ért el szép eredményt. 

Az OMC Világkupa magyar zsűritagjai:
– elnök: Hajas László
– fodrász: Váradi Katalin és Arató Krisztián (női),

illetve Ress Károly és Kovács Rohoska Ádám (férfi)
– smink: Sipos Zita
– köröm: Kovács Gabriella

1–5. helyezést  elért magyar versenyzők:
– Fodrász: Bozsics Katalin (Master Ladies Salon Cut: 3. helyezett) és

Hintenberger Máté (Prestige Gala/Prestige Bridal: 5. helyezett)
– Smink: Mogyoró Dominika (Creative Bridal Make Up: 4. helyezett) és

Dominique Roberts (Stage Make Up: 4. helyezett)
– Testfestés: Asztalos Krisztina (Body Painting: 3. helyezett)
www.mfkke.hu 

KOVÁCS BARBARA
Creative Bridal Make-up

10. helyezés
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Anti-aging kezelés
mezoterápiával

BŐRFIATALÍTÁS ELEKTROPORÁCIÓVAL – A mezoterápia a kezelési céltól függően sokféle
kozmetikai kezelésbe építhető be. Az alábbiakban egy anti-aging kezelés lépéseit

követhetitek nyomon, tű nélküli mezoterápiával, azaz elektroporációval.

mezoterápia eredetileg az orvosok által vég-
zett, a bőr alá való gyógyszeres (vitaminok,
koktélok) tűs injektálást jelentette. A ható-
anyagot a megfelelő koncentrációban kifeje-

zetten a kívánt területekre juttatják el, így érnek el rend-
kívül jó eredményt az esetleges mellékhatások minima-
lizálása mellett. Az orvosi kezelések sikere hamar át-
ment a köztudatba, ezért a kozmetikusok is elkezdték
ezt a kifejezést használni, hogy vendégeiknek még több
szolgáltatást nyújthassanak. 

A kozmetikában minden olyan eljárást mezoterápiá-
nak nevezhetünk, amikor leküzdve a bőr „önvédekezé-
sét”, hatóanyagot juttatunk be a bőr mélyebb rétegeibe. 

Két típusát különböztetjük meg, a 
 tűs (mezopisztoly, mezopen, dermaroller) és a
 tű nélküli (oxigénterápia, ultrahang, iontoforézis,
elektroporáció) mezoterápiát. 
Mindkettő a bőr feszességének és textúrájának kezelé-
sére nyújt ideális megoldást.

A

A mezoterápia a bőr mélyebb rétegeiben végzi el jótékony hatását, ezért a bőrfelszínen lassabban jelenik meg az eredmény.
Kúraszerű (legalább 3-4 alkalmas) kezelést javaslunk, hogy a hatóanyagok a bőr felszínéig eljuthassanak.
A jobb oldali fotó 3 kezelést követően készült. 

ELŐTTE UTÁNA
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A kezelést az arcbőr alapos letisztításával kezdjük, amelyet
az eredmény fokozása érdekében hidrodermabrázióval
egészítünk ki. Hidrodermabrázió helyett bármilyen más
peelingező eljárást is végezhetünk.

1
A smink és a nap során a bőrre került szennyeződések
eltávolításához a ClinicCare professzionális
kozmetikumcsalád Habzó Tisztító Koncentrátumát
használtuk. Bármely bőrtípusra ideális választás.  

A bőrt a tisztítóhab maradékának eltávolítása és az arcbőr
pH-értékének visszaállítása érdekében tonikkal áttöröljük.

2

A következő lépés a bőr fertőtlenítése – ez rendkívül fontos,
mert a mezoterápia valóban a mélyrétegbe viszi be
a hatóanyagot, ezért figyelni kell a maximális higiéniai
körülmények megteremtésére.

3

A ClinicCare Hyaluronos Hidratáló Tonik
a magas koncentrációjú, alacsony molekulasúlyú
hyaluronsavnak köszönhetően táplál
és hidratál.

A KEZELÉS LÉPÉSEI ALKALMAZOTT KÉSZÍTMÉNYEK
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Először a mezoterápiás kezelés elvárt eredményét határozzuk
meg, majd ehhez választjuk ki a bőrtípusnak megfelelő
hatóanyagot. 
A mezoterápiás szérumot elektroporációs technológiával
juttatjuk a bőrbe. A szérum hatását a kezelőfejbe épített
piros színű LED-fényterápia erősíti (ezért tűnik a bőr
a valóságosnál pirosabbnak).

4
Az anti-aging kezeléshez Apriline Meso AGELine
mezoterápiás koktélt használtunk. A szérum mélyen
regenerál, bőrtónus- és rugalmasságfokozó anyagokkal,
face-liftinggel, kollagénszintézis-stimulálással komplett anti-
aging hatást fejt ki, még az érett bőrre is. 

Hidratáló fényvédő krém felvitelével zárjuk a kezelést.
Annak ellenére, hogy ezt a kezelést az év bármely
szakaszában végezhetjük, ősszel és télen is figyelni kell
a megfelelő fényvédelemre.

5
A ClinicCare 30 faktoros fényvédő krém 13 órás formulájának
köszönhetően egész napos védelmet nyújt a nap káros
sugaraitól. Emellett hidratálja az arcbőrt. 

Az elektroporáció a bőr

feszességének és textúrájának

kezelésére nyújt ideális megoldást.

KOVÁCS PAULA
Kozmetikus, a Center Kft.
terméktanácsadója, kiemelt
szakterülete az arckezelő
berendezések és technológiák. 
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MEZOTERÁPIÁS
HATÓANYAGOK 

SEJTSZINTŰ BŐRFIATALÍTÁS – A kozmetikai ipar óriási léptékkel fejlődik, ma már sokféle
módszer közül választhatjuk ki a vendég számára a legmegfelelőbb kezelést és hatóanyagot,

figyelembe véve a kezelendő személy életkorát, a bőrének az állapotát és szükségleteit. 
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döntésünket nagymértékben befolyásolja az is,
hogy a vendég csupán csak kényeztetésre vá-
gyik-e az adott pillanatban, vagy a lehető
leglátványosabb eredményt szeretnénk garan-

tálni a számára, ami bizony nem minden esetben fáj-
dalommentes. 
A páciensek jelentős része egyáltalán nem tolerálja a fáj-
dalommal vagy egyéb kellemetlenséggel járó keze-
léseket.

Tű nélküli eljárások
A technika fejlődésével a kozmetikai piacon megjelen-
tek a tű nélküli eljárások, amelyek tökéletes alternatívát
jelentenek a mikrotűs eljárásoknak (dermaroller, derma-
pen). Fokozatosan háttérbe szorultak az egyenárammal
müködő készülékek, és a váltóárammal működő elektro-
poráció tejedt el világszerte. 
Ezekhez steril – tűs eljárásokhoz kifejlesztett – töltés
nélküli hatóanyagokat fejlesztettek ki. 
Az elektroporáció hatására a sejtmembránon rövid időre
plusz hatóanyagutak, ún. csatornácskák nyílnak meg, így
biztosítva az analitikai tisztaságú hatóanyagok (hyaluron-
sav, vitaminkomplexek) és egyéb koktélok akadály nélküli
bejutását a bőr mélyebb rétegeibe, lehetővé téve a
sejtszintű bőrfiatalítást. 
A tű nélküli mezoterápia olyan bőrfiatalító és bőr-
megújító hatású eljárás, amely serkenti a kollagén- és az
elasztikus rostok szintézisét, ezáltal jelentős mértékben
lassítja a bőröregedést. A kezelés hatására a bőr
minősége szemmel láthatóan javul, az eredmény pedig
önmagáért beszél. Ebben az esetben nincs hámsérülés,
nincs bevérzés sem, és a kezelés teljesen fájdalom-
mentes. 

Lézeres elektroporáció
A hatékonyság növelése érdekében az innovatív
készülékekben ma már ötvözik a biostimuláló hatású
lézer és a rendkívüli mély hatóanyag-bevitelre alkalmas
tű nélküli mezoterápiás eljárást. 
Az ilyen készülék képes a hatóanyag-koncentrátumot az
irharétegbe juttatni, így az valóban ott tudja kifejteni a
hatását, ahol szükséges, miközben a lézerfény energiát
biztosít a sejteknek, szöveteknek, melynek hatására
felpezsdülnek a bőrben zajló biokémiai folyamatok, újra-
strukturálja a bőr extracelluláris mátrixát, így garantálva
az azonnali látványos és a hosszan tartó eredményt. 

Mezoterápiás hatóanyagok
A hatóanyagok, illetve a készítmények megválasztásakor
néhány fontos dologra ügyelnünk kell.
 Az alkalmazott ampulláknak, koktéloknak orvosi tisz-
taságúnak kell lenniük, amely elsősorban azt jelenti,
hogy nem tartalmazhatnak semmilyen mesterséges
adalékanyagot, így sem tartósítószert, sem illatanyagot,
sem színezéket.

A
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 Az ampullát célszerű a felbontás
után elhasználni.
 A készítmények összetételüket
tekintve magas koncentrációban
tartalmazzák az aktív hatóanya-
gokat, amelyek molekulanagyságuk
szerint is különbözőek lehetnek.
A molekulaméret úgy van kialakít-
va, hogy a mikrocsatornákon ke-
resztül a bőr megfelelő rétegébe
tudjuk juttatni. 
A nem megfelelő hatóanyagok al-
lergiás reakciókat válthatnak ki,
gyulladást, illetve egyéb kellemetlen
tüneteket is okozhatnak.
 Az aktív hatóanyagok között igen
hatékonynak a kis molekulasúlyú

peptidek/biomimetikus
peptidek, amelyek „bo-
toxszerű” hatást fejte-
nek ki. Az Acetyl-hexa-
peptid – az Argirelin meg-
felelője – megakadályozza
az idegvégződéseken az
acetilkolin (neurotransz-
mitter molekula) felsza-
badulását. Ennek hatásá-
ra csökken a mimikai iz-
mok összehúzódásának
az intenzitása és gyakori-
sága. Az arc izmai kisi-
mulnak, emellett e ható-
anyagnak köszönhetően
késleltetjük az újabb mi-
mikai ráncok kialakulá-
sát. 
 Fontos szerepet játsza-
nak a „retinolszerű” ha-
tást biztosító peptidek,
amelyek a kötőfehérjék
(Laminin és Fibronectin)
természetes újratermelő-
dését biztosítják.
 A peptidek között egyes
liposzómákba zárt oligo-
peptidek képesek szabá-
lyozni a barnulási folya-
mat kulcsenzimét, a tiro-
zináz enzimet, ennek kö-
szönhetően intenzív folt-
halványítók.
 A kollagén és az elasz-
tin mikroszférák vissza-
adják a bőr természetes

feszességét és rugalmasságát, az ir-
haréteg tömörebbé válik.
 A LMW (kis molekulasúlyú hyalu-
ronsavnak köszönhetően a bőr mé-
lyebb rétegeit, a HMW (nagy mole-
kulasúlyú) hyaluronsavnak köszön-
hetően a bőr hidro-lipid rétegét
tartjuk hidratáltan.
 A poliszacharidok és a trehalóz
(kettős diszacharid) szintén hidra-
táló hatásúak.
 A ceramidok a legfelső szaruréteg
30–40%-át adják, a hámsejtek kötő-
anyaga.  A kötés erősségét enzimek
szabályozzák, amelyek biztosítják a
megfelelő ütemben zajló keratinizá-
ciót. Idővel a sejtek deformitása mi-

att egyre nehezebben tudja ellátni a
feladatát, a ceramidok kívülről törté-
nő pótlása szükséges.

Vitaminok és nyomelemek
A bőr egészséges működése szem-
pontjából szükség van vitaminokra
(A- , B-, C-, E- vitamin) és nyomele-
mekre (Zn, Mg, Cu).
 Az A-vitamin javítja a bőr rugal-
masságát, feszességét, a B3-, B5-vita-
min hidratáló és nyugtató hatású, a
B1-, B6-, B12-vitamin tónusjavító, táp-
láló és hidratálú hatású.
 A C-vitamin bőrszín-kiegyenlítő,
intenzív antioxidáns hatású, serken-
ti a kollagén- és az elasztikus rostok
szintézisét. Az E-vitamin antioxi-
dáns hatásának köszönhetően haté-
konyan semlegesíti a káros szabad-
gyököket. Az allantoin és a panthe-
nol nyugatató hatásúak, a nyomele-
mek pedig a bőrben zajló biokémiai
folyamatokat stimulálják.

Kinek ajánljuk?
A tű nélküli mezoterápia ajánlott a
gyulladt, aknéra hajlamos bőrök, va-
lamint az érzékeny rosaceás bőrök
kezelésére, a hegek, az elszíneződé-
sek és egyéb, úgynevezett „szerzett
foltok” halványítására. Anti-aging
szempontból az irha tömörségének
a javítására, ránctalanításra, lifting-
hatás elérésére, a dehidratált bőrök
ápolására, a testen pedig a striák ke-
zelésére. A tartós eredmény elérése
érdekében érdemes kúraszerűen
ajánlani a vendégnek a kezelést,
amely többnyire 4-6 alkalmat jelent. 
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WEBER ERIKA
kozmetikus-szakoktató,
vezető tréner,
Beauty Partner Kft.
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ALISSA BEAUTÉ KOLLAGÉN-ELASZTIN-PEPTID BIO
ACTIVE SZÉRUM

Az Alissa Beauté olasz, naturális kozmetikum több
mint 20-féle Bio Active Szérummal rendelkezik, ezek
egyike a Kollagén-Elasztin-Peptid. A fehérjék
hidrolizált formáján alapuló vizes szérum a bőrben
mélyen hat, táplálja és helyreállítja a bőr erejét,
hozzájárul a bőr hidratáltságának és erejének
megőrzéséhez.
www.alissa.hu
Kiszerelés: 50 ml
Szakmai bruttó ár: 9 000 Ft

Fókuszban
a mezoterápiás koktélok

AFRODITA PROFESSIONAL PERFECT CODE
FILLER-DROPS KONCENTRÁTUM
Egyedülálló fiatalító cseppek 60%-os peptid-
komplexummal és „ráncfeltöltő“ hatással: 30 perccel a
felvitele után a ráncok hossza csökken; 5 nap után

erőteljesen felgyorsul az I., III. és
IV-es típusú kollagén szintézise; 2
hónap után a ráncok láthatósága és
mélysége is csökken – in vivo
tesztekkel és in vitro kutatásokkal
igazolva.
www.afrodita-kozmetika.hu
Kiszerelés: 5 ml
Bruttó szakmai ár: 14 990 Ft

GERMAN DERMA CONCEPT TRANSDERMAL MED
A német transzdermális hatóanyagcsalád transzdermális

koncentrátumait kifejezetten mezoterápiás
kezelésekhez fejlesztették ki, egyedülálló hyaluron-
kombinációkkal. Fő alkotóelemei a macro, medium,
micro hyaluron, valamint a – kizárólag
a dermaceutical® által fejlesztett – microplus és
crosslinked együttes alkalmazású hyaluron-
kombináció.
www.germandermaconcept.hu
Kiszerelés: 50 ml 
Bruttó ár: 24 740 Ft

APRILINE MESO AGELINE
MEZOTERÁPIÁS AMPULLA
A világ egyik vezető feltöltőanyag-gyártója, a svájci
Suisselle a hyaluronsav felhasználásának új lehetőségét
aknázta ki, amikor megalkotta az Apriline Meso-t. Az
AGELine ampulla az orvosi minőségű mezoterápiás
kozmetikumcsalád rendkívül népszerű terméke, amely

anti-aging hatással, koncentrált
ránccsökkentő, face-lifting, bőrtónus-
és rugalmasságfokozó
hatóanyagokkal rendelkezik.
www.kozmetikaigep.hu
Kiszerelés: 5 ml/ampulla
Bruttó ár: 7 400 Ft/ampulla;
3 700 Ft/doboz (6 ampulla) 

SKEYNDOR MESOSCIENCE
Tű nélküli mezoterápiához készültek a Skeyndor MesoFiller
(ráncfeltöltő), MesoLift (lifting), MesoBright (folthalványító)
és MesoSlim (lokális zsírdepók bontására) kezelőcsomagjai.

Minden doboz egy hatóanyag-
koncentrátumot és egy
hordozógélt tartalmaz,
amelyek 10-12 kezelésre
elegendők (a kezelt területtől
függően). 
www.skeyndor.hu
Bruttó ár: 25 700 – 53 700 Ft 

LADY STELLA MESOCOMPLEX ARC-
ÉS TESTKEZELŐ TERMÉKCSALÁD 
A klinikai tisztaságú, biológiailag aktív összetevőket
tartalmazó Lady Stella MezoComplex arc- és testkezelő
elektroporézishez fejlesztett termékcsalád tömény
hatóanyagkoktéljainak 90%-a közvetlenül a sejtekben fejti
ki hatását a bőrfiatalítás, a bőr öregedésének késleltetése,
a feszesítés, a ránctalanítás, a seborreás bőrök kezelése,

a zsírbontás,
a mellfeszesítés,
a hajhullás és
a cellulitkezelés terén. 
www.stellabeauty.hu
Bruttó ár: 4 704 Ft-tól 
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TEGODER CLINIK BB GLOW DERMABRIGHTENING
CONCENTRATE
Innovatív mezoterápiás koncentrátum, amely tökéletes, hibáktól
mentes „porcelán bőrt” eredményez. A spanyol gyártású,
prémium minőségű ásványi pigmenteknek és az újgenerációs
peptideknek köszönhetően homogenizálja a bőrszínt, elfedi

a pirosságot és a foltokat.
Biztonságos eljárás,
egyetlen színnel minden
bőrtónusra.
www.mesoter.hu
Kiszerelés: 14 x 10 ml
Bruttó kozmetikus ár:
28 000 Ft

BIODROGA MD INSTANT LIFT SZÉRUM
AZONNALI HATÁSSAL
Gyógyszerészeti tisztaságú, fluidos textúrájú szérum
hyaluronsavval, tripeptiddel, jamgyökér-kivonattal,

revitalinnal és búzaproteinnel. Azonnali
feszességet, teltséget és energiát ad a bőrnek,
miközben megerősíti védelmi rendszerét.
Tökéletesen alkalmazható nemcsak tű nélküli
mezoterápiához, hanem savas, illetve
dermarolleres kezeléshez is.
www.biodroga.hu
Kiszerelés: 100 ml
Bruttó szakmai ár: 24 900 Ft

BIOLINE AQUA SZÉRUM
Intenzív hidratáló szérum az arc és a nyak területére, célzottan
a dehidratáció kezelésére – tű nélküli mezoterápiához is
alkalmazható. Fokozatos hatóanyag-kibocsátású hidratáló

részecskék és a kis molekulasúlyú
hyaluronsav segít helyreállítani a megfelelő
hidratációt a bőr különböző rétegeiben.
Hozzájárul a rugalmas és feszes bőrkép
kialakításához.
www.bioline-jato.hu
Kiszerelés: 30 ml 
Bruttó ár: 5 057 Ft

MESO CARE SKIN-FIRMING COCKTAIL
Bőrfeszesítő koktél, amelytől simább lesz a bőr, csökkennek
a ráncok. A glutamin elősegíti a sejt térfogatának növekedését,
a karnitin javítja az egyenetlen bőr képét. A kreatin egy olyan

energiaforrás, amely gyorsítja
a sejtosztódást, sejtmegújulást. A kollagén
harcol a meglévő ráncok ellen, és megelőzi
az újabb ráncok kialakulását.
A glycosphingolipid komplex hidratál
és csökkenti a barázdákat, ráncokat. 
www.nagyker.highcare.hu
Kiszerelés: 1 db/7,5 ml-es ampulla
Bruttó nagyker. ár:  5 970 Ft 

YELLOW ROSE – MESO COCKTAILS
Magas koncentrációjú, aktív szérumok azonnali és hosszan tartó hatással, tű nélküli mezoterápiás
készülékekhez, mezopenhez és dermarollerhez – tartósítószer nélkül, maximális felszívódással és
hatékonysággal. Válaszd ki a bőr állapotának vagy a kívánt hatás eléréséhez megfelelő Meso

cocktail szérumot! Egy kezelés során akár
többféle szérum keveréke is használható. 
www.yellowrose.hu
Kiszerelés: 7 ml
Bruttó szakmai ár: 4 250 Ft – 4 990 Ft

DRHAZI MIMIKAI IZOMLAZÍTÓ
NANOPEPTID KOMPLEX 
A sejtszintű bőrmegújító szérum 3 intenzív biomimetikus
nanopeptid szinergikus keveréke: argirelin, skin ake és
leuphasyl bio, liposzómás komplexben. Kiválóan
alkalmazható intenzív ránctalanítóként az arcfiatalításban,

de a bőrmegújító kezelésekben is
hatékonyan oldja a mimikai izmok
extrém feszültségét, javítja az arc
vérellátását és segíti
a bőrregenerációt.
www.drhazi.hu
Kiszerelés: 30 ml  
Bruttó ár: 76 500 Ft

JEAN D’ARCEL MEDICAL BEAUTY
MONO-KONCENTRÁTUMOK 
Az orvosok közreműködésével mezoterápiához
kifejlesztett ampullákat célzottan alkalmazzuk: a botox-
hatású Mimic Lift lazítja a mimikai ráncokat; a Hyaluron3
Filler feltölti a bőr hyaluron készleteit; a Hyaluron Booster
mélyen hidratálja a bőrt; a Lift Repair pedig Matrixyl®3000

peptid segítségével regenerálja a
bőr szerkezetét. Mind a 4 ampulla
PEG-, parabén-, illat- és
színezőanyagmentes.
www.jda.hu
Kiszerelés: 20 x 2 ml
Bruttó ár: 20 320 Ft
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négyféle bio illóolaj-keverék a négy alapelem
– a tűz, a víz, a levegő és a föld – jellemző tulaj-
donságaihoz illeszkedő esszencia, a különbö-
ző jegyben születettek számára leginkább hatá-

sos aromaterápiás összetevőkből válogatva. A mySPIRIT
skincare kezelés során használt energizált víz erejét a
féldrágakövek speciális rezgése adja.

Bio, ekluzív és személyre szabott
A mySPIRIT skincare kezelés titka a személyre szabott-
ság:
 exkluzív bio hatóanyagok,
 féldrágakövek természetes erejével energizált víz,
 egyénre szabottan alkalmazott bio illóolaj-keverékek.

A

LUXUS ARCKEZELÉS
SZEMÉLYRE SZABOTT, EXKLUZÍV, BIO ARCKEZELÉS – Az egészség iránti elkötelezettségen,

valamint a természetes harmónia iránti tiszteleten alapul az alábbiakban bemutatott arckezelés.

1. lépés: Arctisztítás – A Bio galagonya arctej kíméletes,
glükozid típusú arctisztító anyagával az orvosi somkóró, bíbor
kasvirág, citromfű és galagonya hatóanyagaival távolítja el
a sminket és tisztítja a bőrt. Az energizált vízzel mossuk le
az arctejet.

A kezelés előtt a VitaJuwel féldrágaköves kristályok
segítségével dinamizált, energizált vizet kínálunk
a vendégnek.

1

2. lépés: Peeling – A Bio menta-szőlő peeling energizált vízzel
hígított adagját visszük fel a bőrre, amelynek apró ásványi
szemcséi és a szőlő gyümölcssavai, valamint a zabőrlemény
segítik a bőr elöregedett felső rétegének eltávolítását.

2
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A Harmony Pure luxus arckezelés hidratálja és táplálja az arcbőrt, aktiválja a bőr önmegújító folyamatait. Optimalizálja a bőr
anyagcseréjét, amelynek ragyogó hidratált, egészségesen sugárzóan szép arc az eredménye.

KEZELÉS ELŐTT
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3. lépés: Tonizálás – A Bio teafaolaj-vetyver tonikkal áttöröljük
a bőrt, amelyben a csombor és teafaolaj antiszeptikus
hatóanyagai, valamint a cickafarkfű és kamilla
gyulladáscsökkentő hatóanyagai segítik a bőrregenerációt.

3

4. lépés: Felpuhítás – A Bio aloe vera bőrpuhító gél
segítségével felpuhítjuk a bőrt, és klasszikus pórustisztítást
végzünk, antiszeptikus hatóanyagokban gazdag tonikkal
segítjük a bőr megfelelő higiénés állapotának kialakulását.

4

5. lépés: Maszk – Ezt követően Bio stellária-hamamelisz
arctisztítás utáni maszk hamamelisz, petrezselyemlevél
és orvosi zsálya, körömvirág hatóanyagaival nyugtatjuk a bőrt,
és elősegítjük a pórusok összehúzódását.

5

6. lépés: A Bio szalmagyopár-spirulina harmonizáló A.A. gél a
faggyúmirigyek működésének normalizálását segíti elő
a benne lévő édesgyökér-, bíborkasvirág-, cickafarkfű-,
citromfű-, ruta- és a szalmagyopár-kivonat által.

6

7. lépés: Arcmasszázs – Az arcmasszázst egyedi, saját
metódus és stílus szerint végezzük a születési csillagjegynek
megfelelő illóolaj-keverékkel. Az ütögető mozdulatok helyett
az akupresszúrás pontok stimulálását javasoljuk és
fejmasszázst is végzünk. A Bio bíborkasvirág A.A.
masszázskrémben a görögszéna, a homoktövis, a koriander
és a muskotályzsálya értékes bőrtápláló hatóanyagai
és multivitamin-komplexe segíti a bőrstruktúra felépítő
folyamatait. 

7

8. lépés: Szemkörnyékápolás – A Bio acai-hibiszkusz
rejuvenáló szemkörnyékápolóval kiemelten tápláljuk
a szemkörnyéket. A sheavaj, a ligetszépe olaj, az acai-
és hibiszkusz-kivonat, a nagy mennyiségű Na-Hyaluronát
és a multivitamin-komplex segíti a bőr kisimultabb
állapotának kialakulását.

8
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KEZELÉS UTÁN

9. lépés: Pakolás – A Bio goji vitalizáló krémpakolásban
az értékes bőrtápláló olajok, a goji bogyó-, a paprika-
és a korianderkivonat, valamint a multivitamin-komplex segíti
a bőr rejuvenálását.

9

10. lépés: A kezelés lezárása – A Bio havasi gyopár-ruta A.R.
krémmel zárjuk a kezelést, amelyben a ginkgo, az orvosi
somkóró, az édesgyökér és a havasi gyopár kivonata, valamint
A-, B5- és E-vitaminok támogatják a bőrregenerációt.

10

„Legjobb Spa Termék – Kozmetikai Innováció”
A exkluzív, magyar biokozmetikai márka, a mySPIRIT termékcsalád
2015-ben nyerte el holisztikus arckezelésként a European Health &
Apa Awards nagydíjat.
A mySPIRIT skincare márka a legmagasabb elvárásoknak megfelelő
biokozmetikumokkal, valamint egyénre szabott, egyedülálló
kozmetikai kezeléssel harmonizálja a bőrszövet működését,
szorosabbra fűzve az individuum és a természet közti harmonikus
kapcsolatot.
Gyógynövényekből nyert, természetes, szinergista hatóanyag-
kompozíciókat tartalmaznak. 

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

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

TORHOSI TÜNDE 
SPA&Wellness Vezető
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bőr egyensúlyvesztését a
bőr szerkezeti károsodása
és a bőrfertőzés váltja ki.
Tartós, krónikus bőrprob-

lémát az okoz, ha a kötőszövet is
érintetté válik. 
A kötőszöveti megvastagodás okoz-
za az extrém érzékenységet, kipiru-
lást, majd később a fokozott erezett-
séget az arcon, mert az arcbőr teljes
lezáródásával blokkolódik az egész-
séges bőrflóra, az atkák bezáródnak
a bőrbe, lefertőzve a bőrt és a kötő-
szövetet. Ilyenkor alakulhatnak ki a
krónikus gócok és az akut gyulladá-
sok, a szervezet pedig fokozott fagy-

gyútermeléssel, szarusodással vagy
kötőszövet-megvastagodással rea-
gál.

Sokszor tapasztaljuk, hogy ha
meg is szűnnek a kiváltó okok,
a bőregyensúly magától nem
áll helyre, mert a bőrprobléma
– fertőzöttség, fokozott szaru-
sodás és a kötőszöveti lezáró-
dás – ördögi körként fenntartja
önmagát. 
Megoldást a komplex bőr-
megújító kezelés ad, amellyel
kialakítható a normál bőr álla-
pota.

A Demodex atkák szerepe
Ha eltolódik a bőregyensúly, ezen or-
ganizmusok a bőr pórusaiba tele-
pednek, és ha túlzott módon elsza-
porodnak, további nagy károkat
okoznak a bőr élettanában, szerke-
zetében. 
A csak mikroszkóppal látható, körül-
belül 0,1-0,4 mm-es szőrtüszőatká-
nak két fajtáját különböztetjük meg: 
 a demodex folliculorum elsősor-
ban a hajas fejbőrbe telepszik, a
hajtüszőkből él, azokból táplálkozik;
 a demodex brevis pedig az arcbőr
pórusaiban telepszik meg. 

A

A rosacea holisztikus kezelése
KORÁBBAN A DERMATOLÓGIA A ROSACEÁT ALKATI VAGY ÖRÖKLETES KÓROS ADOTTSÁGNAK

TARTOTTA – ma már tudjuk, hogy ezt a sokakat érintő, kellemetlen kórképet az elveszített
bőregyensúly következményei okozzák, és a legtöbb esetben komplex bőrmegújítással

sikeresen kezelhető.
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Az első típus felelős sok esetben a
haj ritkulásáért, a hámló, korpásodó
fejbőrért, az utóbbi viszont az arcbőr
épségét károsíthatja. Az atkák csáp-
jaikkal mechanikailag is károsítják a
bőrszerkezetet, de a legnagyobb
veszélyük, hogy a faggyúval táp-
lálkozó atkák ürülékében, illetve el-
pusztulásuk után a maradványaik-
ban is gyulladást okozó, gennykeltő
baktériumok, vírusok vannak, ame-
lyek kötőszöveti gyulladást, immu-
nológiai károsodást, aknét, rosaceás
tünetek kialakulását okozhatják.
Az atkák, ha már megtelepedtek,
nagyon nehezen bírhatóak távozás-
ra. Erős ösztönös védekezési mecha-
nizmusaik vannak, a „támadásra”, a
vegyszerekre erős védekezéssel
reagálnak, és ha egy populáció ki-
pusztul tőlük, a pete formában lévők
kikelve már rezisztensé válnak a
vegyszeres hatóanyagra. 

A holisztikus bőrmegújítás bio-
módszerrel „eteti” őket, olyan
készítményekkel, amelyeket
szeretnek. A hatóanyagok ösz-
szezavarják a hormonrend-
szerüket, a hatásukra elfelej-
tenek enni, szaporodni, és
végül szépen kikopnak a
bőrből. 
Tartósan kizárólag a bőrszer-
kezet normalizálásával szaba-
dulhatunk meg tőlük.

A teljességre törekedve
A szép és egészséges arcbőrt az
alapoktól érdemes felépíteni.
A holisztikus bőrmegújítási módsz-
er magában foglalja a mély szövetek
regenerációját, a bőr szerkezetének
regenerálását, megújítását és a mély
szervi belső okok kezelését. 
A bőrmegújítás elengedhetetlen
feltétele a sejtszintű, intenzív
hatóanyagokkal történő bőrszerke-
zeti regeneráció. A mély szöveti re-
generációt az arc izomzatának
manuálterápiás kezelése, a bio arc-
plasztika biztosítja, mely a bőrmeg-
újítás alapját adja. Végül az egész

arccsont, izom kötőszöveti rend-
szere újjáépül, és a bőr szerkezete is
megújul. 
Szükség esetén megszüntetjük a
szerkezeti károsodás miatti bőr- és
kötőszöveti terheltséget – a mikro-
organizmusok, gócok, felesleges
faggyú szintjén –, és normalizáljuk
a pórusok méretét.
A rendellenesen megvastagodott
kötőszövetet és/vagy szaruréteget
kristályos mikrodermabrázióval (csi-
szolással) szükséges eltávolítani.
A felhám elvékonyodása miatt ez
komplikált, de a bőrmegújítási mód-
szer épp azért sikeres, mert az inten-
zív bőrépítő hatóanyagok gyorsab-
ban regenerálják a bőr szerkezetét
az alsó szintekről felfelé, mint ami-
lyen mértékben a felesleges felszíni
réteg csiszolása történik. 
Az intenzív bőrregenerálás biztosít-
ja, hogy télen-nyáron biztonsá-
gosan csiszolható az arcbőr. Tapasz-
talatunk azt mutatja, hogy nyáron
kedvezőbbek hozzá a feltételek, de
az intenzív fényvédelem nyáron és
télen is elengedhetetlenül fontos.
Közvetlenül napoztatni nem szabad
mindaddig, míg a bőr normali-
zálódik.

Magas dózisú hightech
hatóanyag-kozmetikumok 
A speciális sejtszintű biotech ható-
anyagok és natúr, tökéletesen tiszta
növényi anyagok  alkalmazásával
érhető el a szükséges bőrregenerá-
ció. A bőrfunkciót támogató, szerke-
zeti felépítését felgyorsító ható-
anyag-kozmetikumokkal segítik a
bőrmegújítást. A hatóanyagok
tudatos kombinálásával a hatás-
mechanizmusok maximalizálha-
tóak. Alkalmazásukkal lehetséges
intenzíven csiszolni a sérült arcbőrt,
hogy a megvastagodott kötőszövet
eltávolítható legyen, és bőrszer-
kezetben kialakult barlangjáratok is
megszűnjenek.

A kezelés lépései
1. A Demodex atka populáció
normalizálása – a bőrszerkezet

károsításában és a bőrproblémák
kialakításában a legjelentősebb a
szerepe. Nem csupán a mennyi-
ségére, hanem az agresszivitására is
érdemes figyelemmel lenni. Vannak
esetek, amelyeknél kevesebb atka is
komolyabb gyulladást okoz, az
atkákban lévő baktériumok erősebb
agresszivitása miatt.
2. A gyulladás csökkentése és a
bakteriális fertőzés ápolása ter-
mészetes és modern hatóanyagok-
kal.
3. A gyulladást keltő gócok eltá-
volítása – a szakszerű manuális
mélytisztítás segíti az egészséges
bőrszerkezet kialakítását.
4. A stressz miatt kialakult izom-
feszültségek oldása – a sorvadt
izmok mobilizálása, az arc vérke-
ringésének helyreállítása, az oxige-
nizáció és tápanyagellátás norma-
lizálása és a nyirokrendszer fel-
szabadítása. 
5. A bőrszerkezet sejtszintű meg-
újítása modern bőrazonos ható-
anyagokkal és a biotechnológia által
fejlesztett nanopeptidekkel, ame-
lyek a sejtek DNS-ét kódolják át a
helyes működésre.
6. A rendellenesen megvastagodott
szaruréteg, illetve rendellenesen
megvastagodott kötőszöveti réteg
eltávolítása steril kristályokkal tör-
ténő, vákuumos csiszolás által. 
7. Faggyúszabályozás, amely leg-
gyakrabban a T-zóna területén szük-
séges.
8. Belső okok (belső gyulladásos gó-
cok, allergia, a táplálékintolerancia,
a gluténterheltség és a glutén-
mérgezés) kiszűrése és megszün-
tetése.

DR. HÁZI EDINA
Gyógyszerész, hightech
kozmetikumfejlesztő,
a DRHAZI bőrmegújítás
és bio arcplasztika kidolgozója.
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szalicilsav az egyik
leginkább „meg-
kutatott” és a gyó-
gyászatban legré-

gebben használt hatóanyag,
ami ma már nem hiányozhat
a bőrápoló szerekből.
Állítólag már a híres orvos és
tudós, Hippokrátesz az ókori
Görögországban írt fel a
pácienseinek fűzfakéreg-
kivonatot a fájdalom és láz
csillapítására. Ma már tud-
juk az okát is: a fűzfakéreg
tartalmazza a szalicilsav
egyik előanyagát, a szalicint,
ami a szervezetben aktív
testet ölt. 
Még napjainkban is a szali-
cilsavból készítik a fájdalom,
gyulladás- és véralvadás-
gátló acetilszalicisav (ASS)
gyógyszert. 
A kozmetikai készítmé-
nyekben a szalicilsav egy-
szerűen BHA-ként  (béta-
hidroxisav) ismert, és első-
sorban olyan bőrproblé-
máknál vetik be jó ered-
ménnyel, mint az aknék, a
szarusodási zavarok, a
hegek, a pikkelyek. Ilyenkor
általában 2 százalékos kon-
centrációban használják.

Hatásmechanizmus
a kozmetikában 
Mivel keratolitikus (hám-
oldó), komedolitikus (sza-
baddá teszi az eltömődött
pórusokat), antibakteriális, gyulla-
dáscsökkentő, nedvességmegtartó
és bőrnyugtató hatású, a bőrápo-

lásban sokféleképp hasznosítható
a szalicilsav. Az AHA-kkal összeha-
sonlítva a szalicilsav lipofil, ami
különösen alkalmassá teszi tisztáta-

lan bőr és akne kezelésére. E tulaj-
donságánál fogva képes a letapadt
faggyú oldására, továbbá célzottan
használható az eltömődött pórusok,

A

Sokoldalú szalicilsav
HATÓANYAG-ISMERET, 7. RÉSZ – Számos klasszikus hatóanyag nem hiányozhat egy kozmetikus

repertoárjából. Sorozatunkban Sarah White kozmetikus szakértő segítségével tekintjük át
a legfontosabb összetevőket és hatóanyagokat.
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a tisztátlanságok, valamint a nyílt és
zárt komedók kezelésére. 
Különösen az exflorierende hatás-
nak köszönhető például az aknék
esetében gyakran előforduló szaru-
sodászavarok enyhülése. Ez a hatás
egyrészt a savas tulajdonságok
révén, másrészt a szarusejtek köté-
seinek oldódása nyomán jön létre.
Mivel ilyenkor felgyorsul a bőr
szarusejtjeinek leválása, a bőr-
megújulás is gyorsabbá válik. Egyes
esetekben a BHA-kat AHA-kkal,
vagyis különféle gyümölcssavakkal,

mint pl. tejsavval vagy glikosavval
kombinálják, a még erőteljesebb
hatás érdekében.
A szalicilsavnál ugyanakkor alap-
vetően a negatív kísérőjelen-
ségeket is figyelembe kell venni,
amelyek tartósabb vagy túl nagy
koncentrációban történő alkal-
mazás esetén jelentkezhetnek.
Ilyenek például a pirosodás, a bőr-
irritáció, a szárazság és az égető

érzés. Minden esetben, mint az
AHA-k alkalmazásakor, okvetlenül
külön fényvédelemre is szükség van. 

SARAH WHITE
Nemzetközi trénerként
tevékenykedik
a szépségiparban. A honlapján
a bőrápolás és a hatóanyagok
aktuális kérdéseiről
nyújt tájékoztatást. 
www.iluqua.com 

Sorozatunk következő részének
témája: antioxidánsok

A SOROZATBAN EDDIG MEGJELENT:
2019/4: Bőrápoló vitaminok 
2019/5: Sokoldalú peptidek
2019/6: Ápoló ceramidok
2019/7-8: A nagy klasszikus: hyaluronsav
2019/9: Bőrregeneráló gyümölcssavak
2019/10: Óvó-védő flavonidok
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jelenségre először az
ázsiai nagyvárosokban fi-
gyeltek fel, mivel ott volt a
legnagyobb a népsűrűség

és a levegő szennyezettsége, de a
probléma mára már globálissá vált.
Erre a viszonylag új kihívásra a koz-
metikának (is) világszerte választ
kell találnia, ezért fejleszti ki mára a
legtöbb kozmetikai cég a városi
szennyezettség kedvezőtlen hatásai
ellen védő termékcsaládjait.

A városi lét negatív hatásai
A kutatások szerint a városi légköri
szennyeződés és a bőr korai örege-
dése között ugyanis egyértelmű
összefüggés mutatható ki. Bizonyít-
ható például, hogy a sűrűn lakott vá-
rosokban élő emberek bőrén lévő
faggyúban kevesebb az E-vitamin és
a szkvalén, mint a vidéken élőkében. 
A városi levegőszennyeződés ösz-
szetevői sokfélék: vannak benne
(poli)aromás szénhidrogének, illé-
kony szerves vegyületek, ózon, kü-
lönféle, többnyire kipufogógázból,
füstből, többek között cigarettafüst-
ből származó, mikroméretű részecs-
kék (nitrogén-, kén oxidjai, korom
stb.), melyek mérete (10 mikron alat-
ti, sőt néha 2,5 mikron alatti!) a bőr
pórusméretének akár huszadrésze
is lehet. Ezeket a mikroméretű
szemcséket a felületükön akár be is
vonhatják az említett poliaromás
szénhidrogének, nehézfémek és
más szennyező anyagok, melyek a
mikroméretű részecskékkel együtt
bejutva a bőrbe elősegíthetik a sza-
badgyökök képződését, a kollagén és
az elasztin lebomlását, ezáltal sejt-
károsodást, dehidratációt, gyulla-

A

A levegőszennyezés öregít!
Régóta ismertek a környezetszennyezés (pollution) egészségkárosító hatásai, de viszonylag

újkeletű az a felismerés, hogy emellett jelentős a bőröregítő hatása is – ennek következtében
megjelentek az ún. anti-pollution termékek is.
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dást és pigmentációt is okozhatnak –
ezek a tünetek pedig a bőr öregedé-
sének nyilvánvaló jelei. 
Ráadásul a városokra jellemző a ro-
hanó életmód, a fűtött vagy légkon-
dicionált helyiségekben lévő száraz
levegő, az alváshiány, továbbá a
HEVL (high-energy visible light,
vagyis a nagy energiájú látható fény,
melynek hullámhossza 400–500 nm,
a látható fény lila-kék tartományába
esik) is elősegíti a bőr öregedését és
a sejtek roncsolódását.

A levegőszennyeződés
okozta bőrproblémák
A szennyező anyagok folyamatos és
ismétlődő jelenléte a szabadgyökök
hatása révén a bőr védő lipidjének
oxidatív bomlását idézi elő, ezáltal a
bőr védekezőereje is csökken, emel-
lett a keletkező szabadgyökök káro-
sítják, lebontják a kollagént és az

elasztint, ezzel korai dehidratációt,
degenerációs ráncok kialakulását
eredményezik. A bőr barrierjének ká-
rosodása során keletkező lipid-bom-
lástermékek irritációt, gyulladást,
bőrérzékenységet is okozhatnak, ez-
által a hatás önmagát erősítheti.

A mai korszerű kozmetikának
emiatt az anti-aging mellett az
anti-pollution hatóanyagokra és
kezelésekre is kell alternatívát
nyújtania.

Tisztítás 
Különösen fontos a megfelelő tisztí-
tás, olyan komplex hatású kozmeti-
kumok alkalmazásával, amelyek a
zsír- és vízoldható szennyeződése-
ket, valamint a szilárd részecskéket
is eltávolítják a bőrről. Ehhez haté-
kony, de lehetőleg nem vagy kevéssé
lúgos kémhatású detergensekre, va-
lamint esetleg olyan poranyagokra
van szükség, melyek a felületükön
képesek megkötni a szennyeződé-
sek szemcséit (pl. fehér agyag, kao-
lin). A napi tisztítás mellett ajánlatos
legalább hetente bőrradír alkalma-
zása is.

MIT KELL KÜLÖNÖSEN SZEM
ELŐTT TARTANUNK A VÁROSI
HATÁSOKNAK KITETT BŐR
ÁPOLÁSAKOR?
Azt kell nyújtanunk a bőrnek,
amire annak szüksége van: 
   védelmet és hosszan tartó

hidratálást napközben, 
   hatékony tisztítást este, 
   intenzív hidratálást és

regenerálást éjszaka. 
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Hidratáló, regeneráló,
ránctalanító hatóanyagok 
Ezek többnyire növényi kivonatok,
vitaminok, antioxidáns komplexek
lehetnek.
Néhány példa:
 Articsóka-kivonat (hatóanyagai:
cinarin, inulin, klorogénsav, kálium-
sók, flavonoidok) – erős antioxidáns.
 Hógomba-kivonat (hatóanyagai:
különleges poliszacharidok) – im-
munstimuláns hatású, fényvédő,
gyulladásgátló, rugalmas védőfilmet
képez a bőrön.
 E-vitamin, C-vitamin – regene-
ráló, hidratáló, erős antioxidáns ha-
tású vitaminok.

 Niacinamid – fokozza a ceramid-
szintézist a bőrben, véd a káros UV-
sugarak ellen, halványító, regene-
ráló, gyulladáscsökkentő hatású.
 Probiotikumok – jótékony hatású
baktériumok, melyek immunstimu-
láns, hidratáló, ránctalanító, gyulla-
dáscsökkentő hatásúak.

Védőanyagok
Ezek filmképzők és/vagy kelátképző,
szennyeződéseket megkötő anya-
gok.
Néhány példa:
 Filmképzők – természetes vagy
mesterséges alapú anyagok, melyek
(rugalmas) filmet képeznek a bőrön,

amely megvédi azt a szennyező
anyagoktól. Például:

→ Ilyen például a poliuretán polimer
vizes diszperzója, a BaycusanR. Kis
koncentrációban bármely kozmeti-
kumban alkalmazva hatékonyan
véd a környezetszennyeződéstől,
megakadályozza a mikroméretű
szennyeződések penetrációját. 
→ A filmképzők más fajtája pl. a
nagy molekulatömegű elágazó lán-
cú poliszacharid-származék, a Pollu-
stopR, amely rugalmas filmet képez
a bőrön és a hajon. Filmje véd a lég-
szennyezés és az UV-sugárzás ellen,
így a hatóanyag kiválóan alkalmaz-
ható öregedéskésleltető, fény- és
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szennyeződések ellen védő kozmeti-
kumokban és hajápolókban. 
→ Barna algából állítják elő az Invin-
cityR nevű hatóanyagot, amely igen
sok nagymolekulájú poliszacharidot
tartalmaz, így bevonata védi a bőrt a
szennyeződésektől, egyben hidra-
táló, öregedéskésleltető és nyugtató
hatású.
 Kelátképzők – a kelátképzés a
komplexképzés speciális fajtája,
mely jó lehetőség pl. fémionok meg-
kötésére. Például:
→ Ilyen például a DetoxylR, amely
hatékonyan védi a bőrt a városi
szennyező anyagokkal, például a ni-
kotinnal, ólommal, klórral és a kipu-
fogógázokkal szemben. 
→ Más fajtája pl. a PollushieldR,
amely kelátképző és egyben szabad-
gyökfogó összetevő.

A VÁROSBAN ÉLŐ EMBEREK
BŐRÁPOLÁSÁNAK
ALAPVETŐ SZABÁLYAI
• Soha ne hagyja ki a bőr alapos

tisztítását! A tisztításnak a zsír-
és vízoldható szennyeződések,
valamint a mikroméretű szem-
csék eltávolítására is irányulnia
kell.

• Táplálja és hidratálja bőrét!
• Használjon

a levegőszennyeződéstől
hatékonyan védő
kozmetikumokat!

• Soha ne feledkezzen el
a megfelelő fényvédelemről
sem!

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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Évezredes tradíció
– modern kozmetológia 

„ISTENI” HATÓANYAGOK – Görögországban az Olümposz hegyének különlegesen festői vidéke 
a természet megannyi csodáját kínálja. Több mint 6000-féle növény található itt, köztük számos

olyan, amely a világon sehol máshol nem fordul elő.  E növények különleges hatóanyagokat
rejtenek, amelyek képesek gyógyítani, megújítani, regenerálni a bőrünket és a hajunkat.
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hegy földrajzi elhelyezke-
dése kivételesen kedvező,
a sok napsütésnek és a
tenger közelségének kö-

szönhetően. A tenger felől fújó szél,
a pára, a sókristályok szinte eggyé
válnak a heggyel és egyedülálló fló-
rát és faunát teremtenek. Mi sem bi-
zonyítja jobban ezt a különlegessé-
get, mint az, hogy évezredek óta az
istenek lakóhelyeként tekintenek a
hófehér felhőkbe burkolózó csú-
csokra. 
A görög mitológia egyik legendája
szerint, a szépség és a szerelem is-
tennője, Aphrodité kilépett a tenger
habjaiból, és amerre csak járt, cso-
dás növények nőttek a lába nyomá-
ban.  Ezek közül soknak felismerték a
jótékony hatásait az évezredek során.
A legmodernebb technológiával ren-
delkező biológusok, gyógyszerészek
és orvosok pontosan meg tudják ha-
tározni ma már, hogy minek köszön-
hetőek e jótékony hatások. Az
Olümposz növényeit évtizedek óta

vizsgálja az IAMED nevű orvosi vál-
lalat, amely az utóbbi években dön-
tött úgy, hogy a kozmetológia irá-
nyába végez fejlesztéseket. Így szü-
letett meg a MontOlympe kozmeti-
kai termékcsalád, amely magában
hordozza a hagyományt, a helyis-
meretet és a modern európai orvos-
tudományt.
A thesszaloniki egyetemmel közö-
sen végzett kutatómunkájuk során
több száz gyógynövényt vizsgáltak
meg. Munkájuk eredményeként
megtalálták a legjobb módszert a
hatóanyagok kinyerésére és kombi-
nálására, hogy prémium minőségű
szépségápolási termékeket hozza-
nak létre. 

Olümposz-hegyi tea
Az „isteni” teát régóta isszák az ott
lakók, a fenti kutatásokból pedig az
derült ki, hogy a hegyi tea virága poli-
fenol, terpenoid és szénhidrogén ve-
gyületeket tartalmaz, ezért kitűnő
antioxidáns. Ennek köszönhetően

megköti a szabadgyököket, véd a
napsugárzás okozta bőrkárosodás-
tól, vagyis lassítja a környezeti ha-
tások okozta öregedési folyamato-
kat, emellett gondoskodik a bőr
megfelelő hidratáltságáról. A hegyi
teából készült kozmetikum haszná-
lata fiatalosabb, világosabb és élettel
telibb bőrt eredményez. 

Cornelian Cherry
A görög mitológia nimfái közül Kra-
neához kapcsolódik e somféle nö-
vény. A legenda szerint a Trójai faló
anyagául is ez szolgált, de szélesebb
körben is ismert, húsos, vörös színű
gyümölcsének számos, bizonyított
gyógyhatása. Pórusösszehúzó, gyul-
ladáscsökkentő, baktérium- és
vírusölő, kiváló antioxidáns, mivel
magas a flavonoid- és fenoltartalma.
Széles körben használatos gyógynö-
vény, igen gazdag ásványianyag-tar-
talmának köszönhetően (kalcium,
kálium, nátrium, réz, vas, magnézi-
um, cink).

A

Olümposz-hegyi tea Cornelian Cherry Olíva
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Olíva 
A számtalan olíva közül a görög szé-
les körben ismert, kiváló tulajdonsá-
gainak köszönhetően. Ami esetünk-
ben mindenképpen kiemelendő, az
a magas antioxidáns-tartalma, hid-
ratáló és bőrtápláló hatása. Ez utóbbi
képességét leginkább A- és E-vita-
min-tartalmának köszönhetjük. 
Mindez kivételes hatékonysággal já-
rul hozzá a bőr regenerációjához, ru-
galmasságához és egészséges meg-
jelenéséhez, ragyogásához.  

Peony (pünkösdi rózsa)
A görög mitológiában a páratlan
szépség, a tisztelet és a szerelem vi-
rágaként szerepel, aminek gyógyító
erejét az orvoslásban is alkalmazták.
A növény szinte minden részét fel-
használták. E növény gyökere terpe-
noidokat tartalmaz, melynek haté-
kony bőrnyugtató, bőrpuhító hatása
van. E rózsa anyagai támogatják a
bőr gyors regenerálódását, megóvják
a káros környezeti hatásoktól (oxi-
datív stressztől), és hosszú ideig
fenntartják a bőr rugalmasságát, tó-
nusosságát. 

Gránátalma
A termékenység és a bőség szimbó-
luma volt az ősi görög, perzsa és
egyiptomi kultúrákban. Az egyipto-
mi sírokban a halál utáni élet szim-
bólumaként jelenik meg. Egyes for-
rások szerint pedig a bibliai alma is
valójában gránátalma volt. Nem
csoda, hogy számos jótékony hatása
ismert a bőrrel kapcsolatosan is.
A kutatások bizonyították sejtrege-
neráló hatását, valamint, hogy haté-
konyan védi a hám- és az irharéte-
get, és fokozza a vérkeringést. Kimu-
tatták, hogy eredményesen előzi
meg a hiperpigmentációt és az öreg-
ségi foltok keletkezését. A gránátal-
ma magjának olaja pedig allegsav-
tartalmának köszönhetően rákme-
gelőző hatású. 

Kivi
Kevesen tudják, hogy Görögország a
világ harmadik legnagyobb kiviter-
melője. A kivi jótékony hatásainak
ismeretében is élen járnak, amelyek
közül több a bőr szempontjából is
fontos.  A C-vitaminban hihetetlenül
gazdag (100 grammban kb. 92,7 mg

C-vitamin), jelentős az E-vitamin és
az omega 3 zsírsavtartalma is. Ezek
révén kimutatták e gyümölcs pozitív
hatásait a bőrhalványításban, a ká-
ros környezeti hatásoktól való véde-
lemben (szabadgyök-megkötés), a
bőr rugalmasságának megőrzésé-
ben (kollagénszintézis javítása) és a
regenerációban.  

Peony (pünkösdi rózsa) Gránátalma Kivi

RICHTER MARGIT 
Kozmetikusmester, a MontOlympe
Magyarország oktatója. Margit az elmúlt
több mint két évtized során döntően
Budapesten, emellett az Amerikai

Egyesült Államokban és
Olaszországban szerzett
szakmai tapasztalatot.
Számára kiemelten fontos
az egészségtudatos életmód,
ezért természetes,
organikus készítményekkel
dolgozik.
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fototerápiás eszközök a
kozmetikai alkalmazás
mellett jelen vannak az or-
vosi esztétikában is.

A fototerápiás eszközök hatásme-
chanizmusa a fény hatásán alapul.
A fény összefoglaló név alatt az elekt-
romágneses spektrumot értjük,
amelyet a szivárvány színeiként ér-
zékelünk. 
A fény elektromágneses hullám-
ként három jellemzővel írható le:

 hullámhossz (a színérzetet hatá-
rozza meg),
 amplitúdó (a fény erősségének ér-
zetét fogja meghatározni),
 polarizáció (emberi szemmel nem
érezhető és látható).
A fénysugár:
 irányítható,
 fókuszálható,
 megtörhető,
 visszaverhető,
 gerjeszthető,

A fényterápiás kozmetikai készülé-
kek ezeket a tulajdonságokat hasz-
nálják ki.

Milyen egy jó
fototerápiás kezelés?
 Legyen elég erős, de arra vigyázni
kell, hogy ne lépjünk át a káros,
égést okozó tartományba.
 Legyen megfelelő a színe/hullám-
hossza.
 Legyen megbízható.

A

Fényterápiás eszközök
a KOZMETIKÁBAN

FÓKUSZBAN A LED-MASZK – A gépi kezelésekkel szemben óriásiak az elvárásaink. Tartós és
látványos eredményeket hozzanak, természetesen fájdalommentesen. Ma már széles körben
alkalmazzuk a fototerápiás eszközöket a kozmetikában. Közülük a LED-maszkok ma az egyik

legtrendibb eljárásnak számítanak a fototerápiás technológiák közül.
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 Egyaránt lehessen vele kisebb és
nagyobb területeket kezelni.
Fototerápiás kezelésnél a szemet
mindig óvni kell, hogy ne jusson a
fény a szembe. Letakarás, védőszem-
üveg is jó megoldás lehet. Minden
esetben fontos a kezelő személy sze-
mének védelme is.

LED-maszk
Orvosi technológia az alapja, de an-
nál sokkal erősebb beállíthatósággal
(fényerő) és jobb minőségű LED-ek-
kel. Az orvosi szférában sebgyógyí-
tásra alkalmazzák, illetve azért,

mert gyorsítja a hegesedést és az ál-
talános gyógyulási folyamatokat.

LED (Light Emitting Diode = vi-
lágító dióda. A LED-maszk az
egyik legtrendibb eljárás a foto-
terápiás technológiák közül.)
Különböző hullámhosszúságú
– ennek megfelelően különbö-
ző színű – fényt bocsátanak ki,
amely non-invazív, hőhatás-
mentes, aktív fényenergia.
A LED-lámpák által kibocsá-
tott, meghatározott hullám-
hosszúságú fény energiáját a

bőr sejtjei elnyelik, és azt a sej-
tek által hasznosítható intra-
celluláris energiává, ATP-vé
alakítják. Ennek hatására egy-
részt egyes enzimek aktivizálá-
sa megnő (pl. kataláz), más-
részt a LED-fény hatására a
kollagénrostok termelődése
megindul, illetve gátlódik a
melaninképződés.

A LED-maszk esetében a diódák ru-
galmas szilikon vagy szilárd mű-
anyag maszkokban, vagy állványra
szerelt, arcra irányítható lámpafor-
mában vannak elhelyezve.
Higiéniai szempontból az állványra
szerelhető jobb megoldás, ezért a
nagyobb gyártók is inkább ezt része-
sítik előnyben.
Maszkon belül többféle LED-dióda
található, amelyek külön-külön vagy
egyszerre is használhatóak (ez telje-
sen a gyártótól függ).

Polarizált fénnyel
működő

A KÉSZÜLÉKEKET TÖBB CSOPORTBA TUDJUK CSOPORTOSÍTANI

– Bioptron lámpa
– Active light
– Evolite

– IPL
– ELOSTM

– IPL+RF
– SHR

– Diódalézer
– Q-kapcsolat lézer
– Softlézer

– LED-maszk

Villanófénnyel
működő

Lézerfénnyel
működő

LED-fénnyel
működő
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A kezelések általában 20-40 percig
tartanak, és a kezelések között leg-
alább 48 órának el kell telnie. A meg-
felelő eredmény eléréséhez minden
esetben kúrában javasolt a kezelése-
ket végezni. 
A LED-maszkos kezeléseknek a koz-
metikában nem önállóan van létjo-

gosultsága, hanem egyfajta lezárása
lehet az arckezelésnek. A legtöbb ke-
zelés végére érdemes lenne beillesz-
teni. Fontos, hogy ezeknek a kezelé-
seknek nincs olyan azonnali látható
eredménye, mint más, jól megterve-
zett gépi vagy kézi technológiá-
nak. 

Az eredményességet növelhetjük
más elektrokozmetikai gépek alkal-
mazásával vagy a bőrproblémának
megfelelő hatóanyagokkal.
A készülék bármely évszakban alkal-
mazható, bármilyen fototípusú ven-
dég esetében.
A LED-technológiának nagyon jó a
marketinghatása. Két ugyanolyan
kezelés közül a vendég azt érzi
majd hatékonyabbnak és profesz-
szionálisabbnak, amelyet LED-
technológia használatával fejeznek
be. Ráadásul a vendégek nagyon 21.
századi kezelésnek gondolják.

ELLENJAVALLATOK
• fényallergia,
• epilepszia,
• lázas állapot,
• szürke hályog,
• arcüreggyulladás,
• arcidegzsába,
• klausztrofóbia.
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A látható fény hullámhossza 400–780 nm-ig terjed az elektromágneses spektrum tartományán belül. Jótékony hatását klinikai
kutatások is igazolják.

Az emberi szem által látható fény helye az elektromágneses spektrumban

Forrás: https://hu.m.wikipedia.org/wiki/
Látható_spektrum#/media/
Fájl%3AEM_spectrum_hu.svg
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Másik nagy előnye sok más kezelés-
sel szemben, hogy nem igényel fo-
lyamatos szakemberjelenlétet. Így
azokban a kozmetikákban kifejezet-
ten javasolható, ahol kulcskérdés a
rendelkezésre álló idő maximális ki-
használása.

Kezelési kombinációk
Sok esetben már a kezelőfejek tar-
talmaznak LED-diódákat, más tech-
nológiákkal kombinálva.
 Az arckezeléseken belül a gyár-
tók kombinálják elektroporációval,
rádiófrekvenciával, hőterápiával.
 Testkezelések esetén rádiófrek-
venciával, kavitációval, vákuum-
mal, izomstimulációval kombinál-
ják. Ilyenkor a bőr felszínén hat a
fényterápia, ezért ezekben az ese-
tekben hatékonyan tudunk feszesí-
teni.

Kozmetikai jelentőséggel
bíró színek 

SZÍNEK HATÁSAI

Vörös 780–640 nm 
(1-6 mm mélység)

Narancs 640–590 nm

Sárga 590–550 nm

Zöld 550–490 nm

Kék 490–430 nm 
(1 mm mélység)

Ibolya 430–380 nm

Indigó 480 nm

– Vérkeringés fokozása.
– Fájdalomcsillapítás. 
– Növeli a sejtaktivizálást.
– Fokozza a fibroblaszt sejtek aktiválódását.
– Öregedést késleltető. 
– Bőrfeszesítés.
– A bőr rugalmasságának fokozása.

– Anyagcsere-serkentő.
– Nyirokkeringés-fokozó. 
– Segíti a salakanyag-elszállítást.

– Stimulálja a keringést.
– Javítja az izomtónust.

– Javítja a bőr ellenálló képességét.
– Halványít.
– Faggyúmirigy-normalizáló. 
– Regeneráló.

– Bőrproblémák csökkentése.
– Aknekezelés.
– Faggyúnormalizálás. 
– Gyulladáscsökkentő.
– Antibakteriális.
– Sebfertőzés kezelése. 
– Sebgyógyítás.

– Idegrendszert befolyásolja.
– Izomlazító.
– Segíti az elszarusodást. 
– Segíti a bőr védekező funkcióját.

– Erősíti a nyirokcirkulációt.
– Segíti a bőr védekező funkcióját.
– Gyógyító.

Színek jótékony hatásai

VARGA-RÁKOSI BEÁTA
Kozmetikusmester, a Corvin
Oktatási Központ gyakorlati
oktatója, a White Beauty Pest
és White Beauty Buda
Kozmetikai szalonok
tulajdonosa.
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Savkombináció
a FIATALOS BŐRÉRT

SEJTMEGÚJÍTÓ SAVAK – Azért, hogy minden életszakaszban szerethető, egészséges,
szép bőrt érjünk el, a kozmetikai kezeléseinkben rendszeresen éljünk

az AHA- és a PHA-savak bőrmegújító erejével! 
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őrünk az idő múlásával
szerkezeti változásokat
szenved: gyengülnek a sej-
tek funkciói, a korneociták

közötti kötőanyag megkeményedik,
a lelassult fiziológiás hámlás hatásá-
ra a bőr megvastagszik, a felszíne
egyenetlenné válik. A kollagén- és
elasztinrostok lebomlanak, a TEWL
(Transepidermal water loss = látha-
tatlan vízleadás) felerősödik, a sza-
badgyökök száma megnő, megjelen-
nek a bőrön a hajszálráncok, a bőr
dehidratálttá válik… 

Bőrmegújító AHA-savak
A bőr öregedésének fentebb vázolt
problémái és az egyenetlen pigmen-
táció miatt, a bőr kezelésénél nélkü-
lözhetetlen hatóanyagoknak szá-
mítanak az AHA-savak – alfa-hidro-
xi savak: gyümölcsökből kinyert kis
molekulaméretű, hámlasztó és sejt-
újraképződést segítő anyagok. 
Természetes úton előállítható pél-
dául: glikolsavat cukornádból, cit-
romsavat citrusfélékből, borkősavat
maracujából... 

Százalékos koncentrációjától füg-
gően fejtik ki hatásukat: 
 6% alatt hidratáló, 
 8-15%-ig kémiai peeling, 
 15-20%-ig enyhe hámlasztó, 
 20-50%-ig erős hámlasztó, 
 50-70%-ig orvosi peeling, azaz
mélyhámlasztó hatásúak.

B



Jól ismert hatásainak köszön-
hetően már hosszú ideje al-
kalmazzák a szépségápolás-
ban, hiszen
– gyengíti az intercelluláris kö-
tést, amely a szaruréteg sejtjeit
fogja össze, ezzel fokozza a
sejtmegújítást;
– stimulálja a bőr élettani fo-
lyamatait, fokozódik a kolla-
gén- és elasztinrostok képző-
dése, a bőr rugalmassága javul. 

Újgenerációs
poli-hidroxi savak 
A kozmetikában alkalmazott savak
újgenerációja a poli-hidroxi savak
(PHA).
A poli-hidroxi savak szerkezeti fel-
építése alapjaiban megegyezik az
AHA-savakéval, de több hidroxil-
csoportot tartalmaznak, nagyobb
molekulaméretűek, ezért lassabb
mozgásúak. 
A PHA-savak hatása hosszan tart, fo-
kozatosan progresszív hámlasztó
anyagok.  
Képesek a vízmolekulákat megkötni
a bőrben, ezért erős nedvességpótló
hatással bírnak, és kevésbé irritálják
a bőrt, mint az AHA-savak.

Legismertebb képviselői
 Glükonolakton – kozmetikában
alkalmazott első PHA-sav. A bőr ter-
mészetes összetevője, amely kozme-
tikai kezelőanyagként alkalmazva
fokozza a sejtmegújulást, jó vízmeg-
kötő, enyhíti az irritációs tüneteket.
 Laktobionik-sav – Később fedez-
ték fel, szerkezete bonyolultabb, ak-
tívan köti meg a rezet, így erős antio-
xidáns és jó vízmegkötő.

Az AHA- és PHA-tartalmú
hámlasztó kezelésénél együt-
tesen alkalmazva az 
– AHA-savak kezdik meg a
hámlasztó hatást, majd a 
– PHA-savak követik a már
könnyebben átjárható bőrben,
lassabban, de hosszabb ideig
fejtik ki hatásukat. 

A savak hatásának fokozására vö-
rösfenyőből kivont poliszachari-
dokkal PHA- és AHA-boosterként
erősítik a PHA és AHA működését.
A fehér eperfa hatóanyagai csök-
kentik a tirozináz-enzim aktivitását,
segíti a bőr egyenletes pigmentált-
ságának kialakulását.
Az arbutin és a C-vitaminszárma-
zék, illetve a boldófa leveléből bio-
technológiával előállított diacetil-
boldin blokkolja a tirozináz-enzi-
met. Magas hatóanyag-koncentráci-
ójának köszönhetően tökéletes
eredményt és biztonságos kezelés
nyújt.
A legújabb kozmetikai technológia
e két új anyagkombinációval maxi-
mális biztonságban hat a hiperpig-
mentációra.

„Húszévesen olyan
az arcod, amilyennek
a természet teremtette.
Harmincévesen olyan,
amilyenre az
élet formálta.
De ötvenévesen
olyan, amilyet
megérdemelsz.”

Coco Chanel 

KANCSÁR ANDREA
Kozmetikusmester, szakoktató,
nemzetközi tréner.
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SZEMÖLDÖKFORMÁZÓ KOLLEKCIÓ  

Karaja Make Up • A szemöldök az arcunk egyik
meghatározó eleme, intenzitást és karaktert ad a
szemnek, kiegyensúlyozza arckifejezésünket és
meghatározza annak megjelenését. Az anti-aging
smink első lépései közé tartozik a szemöldök alakjának
és színének korrekciója és javítása, valamint az archoz
való igazítása. A Karaja Make Up idei trendkollek-
ciójában minden termék és eszköz megtalálható a
tökéletes szemöldök elkészítéséhez.
www.karaja.hu 

2 BŐRVÉDŐ AMPULLÁK  
Naturalskin • E-vitamin- és A-provitamin-tartalma
segít semlegesíteni a szennyeződéseket és a szabad-
gyökök okozta károkat, lassítja a nagyvárosi élet okozta
bőröregedés folyamatát, akadályozza a kitágult póru-
sok, a fokozott bőrszárazság és a pigmentálódás
kialakulását. Az Omega 3-6 zsírsavak segítenek
megelőzni a kollagénrostok roncsolódását, a bőr barri-
er-rétegének megerősítésével csökkentik a photo-
aging hatást. Gazdag, olajos textúrája miatt tökéletes a
masszázshoz az arc, a nyak és a dekoltázs területén.
ECOCERT Cosmos Natural minősítésű, mogyorószár-
mazék, gluténmentes és vegán. 
www.naturalskin.hu

3 ÚJ PIGMENTSOROZAT  
Nouveau Contour • Két, különböző összetételű új pig-
mentsorozat könnyíti meg a munkánkat: 1. a szerves,
vas-oxid-mentes Organikus pigmentek kevesebb alko-
holt tartalmaznak, és magas koncentrációjú élénk
színek jellemzik;  2. az organikus és inorganikus pig-
mentek keveréke, a Fusion pigmentformula, amelyben
az inorganikus részecskéknek köszönhetően a pig-
mentek stabilan maradnak meg a bőrben, és minimális
az esélye a pigmentmigrálásnak. A gyógyulást követően
a színek nagyon lágyak és természetes a hatásuk.
A legjobb választás szemöldök-tetováláshoz, akár
púderes/ombre, akár szálazott technikához.
www.nouveaucontour.hu

1

2

3

ÚJDONSÁG

Minden, amit tudni
kell, tudni szeretnél
választott
hivatásodról! 

A Kozmetika közép- és
mesterfokon című mű
tematikája az iskolai szakmai
ismeretek tantárgy
témavezetése szerint halad,
de többletinformációkat,

komoly biológiai és orvosi háttértudást rejt
magában. A magas szintű elméleti és gyakorlati
tudást jól megérthető köntösben tálalja, továbbá
segíti a tisztánlátást a mai kusza, marketingzajos
szakmai világunkban.

Megrendelhető: kozmetikakonyv@gmail.com
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Kromoterápia
SZÍNEK SZEREPE A BŐRÁPOLÁSBAN – A színeknek már az ősi időkben is nagy jelentőséget

tulajdonítottak, a lélekre és ezáltal az egészségre gyakorolt hatásukat gyógymódként
(kromoterápia) alkalmazták. Napjainkban is kedvelt a színterápia alkalmazása különböző

gyógymódok kiegészítő kezeléseként. Pozitív hatásukat az ideg- és immunrendszerre
számos kutatási eredmény igazolja. 
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színek, mint a fény bizo-
nyos hullámhossztarto-
mányba eső elektromág-
neses rezgései, kétségtele-

nül hatással vannak szervezetünk-
re. Nyugtató (zöld, kék, ibolya) vagy
épp serkentő (vörös, narancs, sárga)
hatásukat a kozmetikai kezelések
során is segítségül hívhatjuk. A
minket körülvevő flóra is a színek
végtelen árnyalataiban pompázik.
Vizsgáljuk hát meg most ezeket a
színeket, mint „növényekbe zárt
hatóanyagokat”! 

A színek, mint hatóanyagok
A növényekben lévő vitaminok és
ásványi anyagok szerepe eddig sem
volt vitatott, azonban újabban a ben-
nük lévő színanyagokra, akár mint
provitaminokra vagy erős antioxi-
dánsokra terelődött a kutatások fó-
kusza.  A virágokban, gyümölcsök-
ben és zöldségekben lévő, azok szí-
nét adó jellegzetes anyagok a koz-
metikában már évtizedek óta
használatosak, mint bőrápoló, antio-
xidáns, tápláló, regeneráló ható-
anyagok. A növények e komponen-
seiket más egyéb funkciójuk mellett
önmaguk védelmére is termelik.
Ezek az anyagok a táplálkozás során
az emberi szervezetbe jutva arra
nézve is védő hatásúak. A különböző
kutatásokban hatásos fegyvernek

bizonyultak olyan betegségek elleni
védőharcban is, mint a szív- és ér-
rendszeri elváltozások, emésztő-
szervi betegségek, különböző rákos
megbetegedések, gyulladásos folya-
matok. A szervezet és egyidejűleg a
bőr öregedési folyamatait is hátrál-
tatják, jótékonyan hatnak az erek
állapotára, értisztító tulajdonságú-
ak, antibakteriálisak, és erősítik az
immunrendszert.
Elindulva a színek útján, lássuk az
azokat adó anyagokat és hatásaikat! 
 Különböző növények leveleinek,
virágainak és gyümölcsének piro-
sas, kékes és lilás árnyalatait az ún.
anthocyanok (antociánok) adják.
A szín kialakulása nagymértékben
függ a környezet pH-jától. Enyhén
savas közegben a sejtnedvben ol-
dódva vöröses, gyengén lúgos kém-
hatás mellett kékes, közömbös ol-
datban pedig lila színt adnak a növé-
nyeknek. Az anthocyanok erős anti-
oxidánsok, így különböző rákos
folyamatok kialakulásában preven-
tívek és/vagy védő hatásúak, örege-
désgátlók.
 A betalain (betain – piros, betaxan-
tin-sárga) színanyag főként azokban
a növényekben lelhető fel, melyek-
nél nem az anthocyanok adják a
színt (pl. mángold, cékla, fügekak-
tusz). A betalain is antioxidáns tulaj-
donságú.

 A zöld növények színét adó anya-
gok a klorofillok. Kékeszöld-sárgás-
zöld árnyalatúak, magnéziumatom-
tartalmúak. Antibakteriális hatásuk
miatt a szeborrheás bőrre való koz-
metikumok kedvelt hatóanyagai.
Jelen vannak minden zöld növény-
ben. 
 Mellettük rendszerint sárga-vörös
és narancssárga színanyagok, a ka-
rotinoidok találhatók meg nagy
számban. A karotinoidok bioszinté-
zisére az algák, néhány gomba és a
növények képesek. Az oxigéntartal-
mú karotinoidok közé tartoznak a
xanthofillok, amelyek sárga szí-
nűek. Ilyenek a zeaxanthin (kukori-
cában) és a violaxantin (narancshéj,
sárga árvácska). A karboniltartalmú
karotinoidok, például a fukoxanthin
(barna – tengeri barna alga), a kap-
szantin (vörös – a pirospaprika jel-
lemző színanyaga) és a kapszorubin
(vörös). A likopint (vörös) és a ß-ka-
rotint (narancssárga) a karotinoid
szénhidrogénekhez sorolják. A karo-
tinoidok összességében antioxi-
dánsok, erősítik az immunrend-
szert, és gyulladáscsökkentő hatá-
súak. Egyesek (pl. a likopin) elnyelik
a károsító UV-sugarakat. Emiatt a
tulajdonsága miatt fényvédő koz-
metikumok hatóanyagaként is al-
kalmazzák. A ß-karotin az A-vita-
min (retinol) elővegyülete, vagyis

Az algák jó vízmegkötő és hidratáló tulajdonságúak, a színanyagok
mellett számos ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaznak

A sárga árvácska az oxigéntartalmú karotinoidok közé tartozik
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provitaminja. Hiánytünete többek
között a száraz, hámló bőr. 
A sárga és narancssárga gyümöl-
csök és zöldségek karotinoid- és
bioflavonoid-tartalmuk mellett je-
lentős C-vitamin-források is.

Színes algák
A kozmetikai gyakorlatban, a virág-
és gyümölcskivonatok mellett régó-
ta használatosak akár arc-, akár
testpakolások alapanyagaiként kü-
lönböző algák (moszatok), melyek
mindegyike más-más színű, és bőrre
gyakorolt hatásuk is eltérő. A kloro-
fill valamennyiükben megtalálható,
de mellette egyéb színanyagok do-
minálnak. 
 A barnamoszatoknál (Fucus vesi-
culosus) a fukoxanthin, a kékmosza-
toknál a fikocián, 
 a vörösmoszatoknál pedig a vörö-
ses-ibolyás színű fikoeritrin van je-
len. 
A moszatok jó vízmegkötő, hidra-
táló tulajdonságúak, a színanyagok

mellett számos ásványi anyagot és
nyomelemet tartalmaznak, melyek
meghatározzák célzott felhasználá-
sukat.

Fehér flavonoidok
A fehér szín a színanyagok teljes
hiányát jelenti. Az ún. leukoplaszti-
szok a növényekben lévő színtelen,
raktározásra szakosodott színtes-
tek. Ezekben keményítő, zsír, olaj és
fehérje is raktározódhat. 
A fehér zöldségek rostokban, káli-
umban és magnéziumban gazda-
gok. 
A fehér húsú gyümölcsök a kálium
és magnézium mellett jelentős kal-
cium- és nátriumion-források, to-
vábbá fenolvegyületekben, vagyis
polifenolokban gazdagok. Ezek az
ún. fitoaktív anyagok, kiegészítik/
fokozzák egyes vitaminok, ásványi
anyagok hatását, és antioxidáns
mivoltuk is igazolódott. 
A polifenolok csoportjába sorolhatók
pl. a kumarinok, a galluszsav-szár-

mazékok és a
flavonoidok. A
kb.      négyezer,
különböző típu-
sú flavonoid
egyikét 1936-
ban Szent-Györ-
gyi Albert fe-
dezte fel a cit-
rusfélék fehér
héjában, első-
ként. Felismer-
te, hogy ez a ve-
gyület jó hatás-
sal van az erek
átjárhatóságára
(permeabilitás),
és csökkenti a
hajszálerek tö-

rékenységét, emiatt P-vitaminnak
nevezték el. A növényekben lévő
flavonoidok biokémiai aktivitása
széles körű, és kedvező hatásuk bi-
zonyított pl. antioxidáns, szabad-
gyökfogó, rákellenes (mutanogene-
zis és karcinogenezis-ellenes), gyul-
ladáscsökkentő, immunrendszer-
erősítő, antiallergén, baktérium- és
vírusellenes.

Trendi rezveratrol
A rezveratrol is a növényekben elő-
forduló polifenol vegyület, amely
előnyös hatásai miatt az elmúlt
években került az érdeklődés fóku-
szába. Ez a hatóanyag is, más növé-
nyi komponensekhez hasonlóan,
magának a növénynek a védelmé-
ben termelődik, a fertőzések ellen.
Jelentős mennyiségben a piros és
kék szőlő héjában és magjában lel-
hető fel. A kozmetikai cégek szá-
mára is kedvelt hatóanyag, külső-
leg is eredményesen alkalmazott
az öregedés elleni készítmények,
aktív szérumok palettáján.
Általánosságban elmondható, hogy
a bőr ápolására, védelmére, erősíté-
sére a piros, narancs, mélylila és ha-
ragoszöld növényi színanyagok –
melyek egyben hatóanyagok – egya-
ránt eredményesen alkalmazha-
tóak. Az arckrémek, szérumok nél-
külözhetetlen összetevői közé tar-
toznak a növényekben, gyümöl-
csökben is jelenlévő karotinoidok,
klorofillok, antociánok és külön-
böző vitaminok (A-, C-, P-, B-csa-
lád stb.). Felhasználásuk és ada-
golásuk a bőrtípus és a bőrállapot
figyelembevételével eredményes.

Az elektromágneses sugárzásnak azt a spektrumát nevezzük fénynek,
amelyet a szemünk érzékel. Ez az ún. látható fénytartomány a sugárzás
390 nm és 780 nm (nanométer) közé eső része. Ha a napsugarak egyszínű,
fehér fényét üvegprizmán vezetik keresztül, a szivárvány színeire bomlik
és hat különféle szín jelenik meg, amelyek a vörös, a sárga, a narancs, a zöld,
a kék és az ibolya. A szín tehát egy érzet, amely az agy reakciója a fényre. 

BORONKAY VICA
Kozmetikusmester, biológiatanár és
mentálhigiénés szakember. 2015-ben

„A kozmetikus szakma
kitüntetett oktatója” elismerést
kapta. A „Kozmetika közép- és
mesterfokon” c. szakkönyv
szerzője. Szakmai
elkötelezettségéről vallja:
„A kozmetika életem
egyik hű Kedvese.”
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Szent-Györgyi Albert fedezte fel a citrusfélék fehér héjában
a flavonoidok egyikét, 1936-ban
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bőrön és a szervezetünk-
ben is az életünkben bekö-
vetkező változások is nyo-
mot hagynak. A bőr válto-

zásaira reagálhatunk megelőző élet-
móddal, törekedhetünk jobbá
tételére, de el is fogadhatjuk a maga
természetességében, például úgy,
hogy az öregedés szép oldalainak él-
vezetére összpontosítunk. Ahhoz,
hogy a bőr minél tovább egészséges
és fiatalos maradjon, különféle na-
túrkozmetikai lehetőségek állnak a
rendelkezésünkre. A „frisskozmeti-

ka” például friss növényekre épül. A
bázikus bőrápoló készítmények a
túlsavasodás és a vele járó bőrproblé-
mák megoldásának szándékával ké-
szülnek. A vegán életmód az utóbbi
években igen népszerűvé vált. A ter-
mészetes vegánkozmetika nem tűr
semmilyen állati eredetű összetevőt.

Hatóanyagok az érett bőr
számára
A következő oldalakon felsorolt
nyersanyagok mind a bőr, mind pe-
dig a lélek számára áldást jelente-

nek, érett bőrre alkalmazva kiváló és
szembeötlő eredményeket produ-
kálnak. Ápolják az igényes bőrt, és az
időskori foltok és a kivörösödések el-
len védenek. Csodálatos illatai elva-
rázsolnak bennünket, és emellett va-
lamennyien környezet- és bőrbarát
készítmények. Keltsük fel vendége-
ink lelkesedését, és használjuk ki a
natúrkozmetika erős növekedést
mutató piacában rejlő lehetősége-
ket! Segítségükkel megnövelhetjük
vendégeink számát, és még nagyobb
örömöt lelhetünk a szakmánkban.

A

HatóanyagLEXIKON
1. RÉSZ: ÉRETT BŐR – A natúrkozmetika illóolajokkal, növényi olajokkal és
aromavizekkel erősíti a bőrt, aktiválja védelmét. Hatóanyag-lexikon című
sorozatunkban Marianna Nick natúrkozmetikai szakértő értékes nyersanyagokat mutat be
olvasóinknak. Az első rész segítségével az érett bőr esetében alkalmazható
leghatékonyabb természetes hatóanyagokról szóló ismereteket bővíthetitek, A-tól Z-ig.

1.
rész

A természet értékes hatóanyagokat kínál, mint amilyen például a jázminvirág, ami a száraz bőr kezelésénél rendkívül hatékonyan felhasználható
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HATÓANYAG-LEXIKON A-TÓL Z-IG – ÉRETT BŐR
ABC

A (NÖ) Sárgabarackmag-olaj Segíti a sejtmegújulást

Aktiválja a vízháztartást

Nyugtat

Illatos masszázsolaj

Igényes anti-aging 
krémekben 

Hidratáló arckezelésekhez 

Ideális a száraz, érzékeny,
naptól megviselt bőrre

Alkalmazása napvédő
készítményekben nem
ajánlott

B (NÖ) Borágómag-olaj Serkenti a bőrben
az anyagcserét

Feszesít

Érerősítő

Gyulladást gátló kezelésekhez

Feszesítő krémekben

Bőrápoló olajként

Enyhíti az érett és érzékeny
bőr problémáit és a viszketést

Gyorsan romlik, pyrrolidizin
alkaloidja miatt toxikus hatású

C (NV) Balzsamos szuhar
aromavíz

Tisztít 

Tisztítja a pórusokat

Ápol

Bőrproblémák esetén
spray-ben és krémekben

Nyirokdrenázsra

Arcvízként

Különösen jó pikkelyesedésnél
és száraz bőr esetén

Keringésfokozó hatása miatt
rosaceás bőrre  csak óvatosan
ajánlott az alkalmazása

E (E) Földek: fehér agyag és
gyógyiszap

Gazdag ásványi anyagokban

Enyhe 

Nyugtató

Tisztításra

Nyugtató maszkokban

Enyhe peelingként

Különösen érzékeny
és száraz bőrre  javasolt

Csak egyszer használjuk
ezeket az anyagokat!

F (IO) Frangipan Érzéki-erotikus illat

Harmonizál

Inspirál

Wellness-kezelésekhez

Parfümként

Masszázsolajban

Érzéki hatású

Belsőleg tilos használni!

G (NO) Gránátalmamag-olaj Feszesít

Erősíti a bőr védőrétegét

Regenerál

Utóápolás

Anti-aging masszázsolajba 

Arc- és testkezelésekhez

„Elsősegélyolaj” 
Idő előtti bőröregedés ellen és
bőrproblémákra

Fényérzékenyítő hatású, ezért
nappali készítményekbe nem
ajánlott

H (E)

Á = állati eredetű | E = egyéb | IO = illóolaj | NO = növényi olaj | NV = növényi víz (aromavíz)

Méz Gyulladáscsökkentő

Antibakteriális

Értékes enzimeket tartalmaz

Peelingként

Ajakápolásra

Testkezelésekhez

Próbáljon ki egy álomszerű
testpeelinget mézből
és cukorból!

Virágporra allergiásoknak
nem ajánlott a használata

NÖVÉNY HATÁS KEZELÉS ÉS ALKALMAZÁS JAVALLATOK ÉS ELLENJAVALLATOK

I (NV) Olasz szalmagyopárvíz Szövetfeszesítő

Felépítő

Duzzanatok ellen

Enyhíti a kuperózist
és a rozáceát

A lábápolásban ,,nehéz lábak”
kezelésénél
Salaktalanító kezelésekhez
Kiváló vörösödő bőr esetén

Sötét üvegben, hűvös, száraz
helyen kell tárolni

Hatóanyag-lexikonunk következő témája: tisztátalan bőr és érzékeny bőr
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Á = állati eredetű | E = egyéb | IO = illóolaj | NO = növényi olaj | NV = növényi víz (aromavíz)

HATÓANYAG-LEXIKON A-TÓL Z-IG – ÉRETT BŐR
ABC

J (IO) Jázmin Hormonmoduláló

Bőrmegújító

Érzéki

Természetes parfümökbe

Bőrápoló krémekben

Harmonizáló fürdőként

Csak kis dózisban
alkalmazzuk, mivel nagyon
intenzív illat

K (NO) Kakaóvaj Antibakteriális

Sebgyógyító

Mélyen ható

Balesetekhez

Segíti a hegesedést

Relaxáló masszázsokhoz

Tisztán is felhasználható

A koffeinhez hasonló hatású,
ezért az arra érzékenyek
számára nem ajánlott

M (IO) Muskotályzsálya Antibakteriális

Gombaölő

Hormonszerű hatású

A test és a lélek ellazításához

Bakteriális és gombás
fertőzés

Változókori panaszokra
masszázsolajba

Csak növényi olajban vagy
aromavízben  használható

Várandósoknál  a használata
nem ajánlott! 
Ne tévesszük össze a zsálya
olajával!

N (NV) Neroli aromavíz Nyugtat

Erősíti a sejteket

Összehúzza a pórusokat

Frissítő kezelésekhez

Parfümökbe

Kuperózis esetén

Használja ki hangulatjavító
hatását egy lazító fürdőben!

Fényérzékenyítő hatású

O (IO) Narancs Nyirokáramlást segítő

Salaktalanító

Cellulitkészítményekbe

Böjtkúráknál

Testkezelésekhez

A citrusolajok
fényérzékenyítenek, ezért
napozáskor nem
használhatóak!

P (E) Növényi hyaluronsav Hidratáló

Vízmegkötő

Feszesítő

Szérumokban

Nappali ápoláshoz

Feszesítő kezelésekhez

Figyeljen rá, hogy csak tisztán
növényi hyaluron legyen!

Q (Á) Medúzakollagén Vízmegkötő

Jól elviseli a bőr

Védő

Maszkokba

Nappali bőrápoláshoz

Feszesítő kezelésekhez

A különös igénybevételnek
kitett bő kezelésekor
kiegészítőként javasolt

Csak külsőleg alkalmazható!
Fehérje allergia esetén nem
ajánlott!  

D (E) DIY (csináld magad) Több kompetens
natúrkozmetikum-készítő cég
honlapján találhatóak
„csináld magad” receptek

Műhelyfoglalkozásokra

Információk az igényes
nyersanyagok végfelhasználói
számára

Eszköz a vendégek
megnyeréséhez

Trendi

Javasolt a higiéniai szabályok
fokozott betartása

NÖVÉNY HATÁS KEZELÉS ÉS ALKALMAZÁS JAVALLATOK ÉS ELLENJAVALLATOK

MARIANNE NICK
20 éve tevékenykedik a
szépségiparban. Fő
érdeklődési köre a bio- és a
natúrkozmetika területe.
Szemináriumokat tart,
szaktanácsadó, aromaszakértő.
www.mn-turkosmetikundaromatherapie.de
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Komplex kúrák
SPECIÁLIS ANTI-AGING KEZELÉSEK – Kozmetikusként feladatunk a bőr állapotának javítása

és további romlásának késleltetése. Olyan komplex megoldásokra van ma szükség,
ahol nemcsak gépekkel és hatóanyagokkal ápoljuk a vendég bőrét, hanem egyúttal

gondoskodunk a lelkükről is.

mai kor társadalmi elvárá-
sai sokkal több feladatot ró-
nak a nőkre, mint akár
20-25 évvel ezelőtt. Ebben a

felgyorsult, teljesítményorientált vi-
lágban helyt kell állniuk a családban
és a munkában is. Egyes munkahe-
lyeken szigorú szabályok vonatkoz-
nak a dolgozók külső megjelenésére
is. A sok feladat teljesítése miatt ke-
vesebb idejük jut önmagukra, és
amikor eljutnak hozzánk, meglehe-
tősen ziláltak, hajszoltak, és nagy-
részt tőlünk várják, hogy a bőrük
üdébb, fiatalosabb legyen. 

Az anti-aging, bár angol erede-
tű kifejezés, teljesen beépült
nyelvünkbe, hiszen nagyon rit-
kán használjuk magyarul,
hogy öregedésellenes. Sokkal
gyakrabban mondjuk azt, hogy
fiatalító kezelés.  Valljuk be,
jobban is hangzik a fiatalítás,
mint az öregedés késleltetése!

Kozmetikusként feladatunk, termé-
szetesen a kompetenciánkhoz mér-
ten, a bőrproblémák megoldása, a bőr
állapotának javítása és további rom-
lásának késleltetése. A bőr és a test

öregedési folyamatai tőlünk függetle-
nül is zajlanak, de megfelelő élet-
móddal és bőrápolással lassíthatóak.
Manapság a kozmetikus munkája
nem merül ki abban, hogy gépek-
kel, hatóanyagokkal kezeli a vendé-
get, nagy hangsúlyt kell fektetnünk
a hölgyek lelkének ápolására is. Ez
történhet szavakkal, de egyre inkább
előtérbe kerülnek az érintés erejét
hangsúlyozó kezelések.

Kabinkezelések
A kabinkezelések során komplex
programokat érdemes összeállíta-
ni, amelyek nemcsak a bőrápolással,
hanem a vendég életmódjával is fog-
lalkoznak. 
Tudatosítanunk kell benne, ha még
nem tudta volna, hogy az öregedési
folyamatok késleltetéséhez fon-
tos…
 a testsúlynak megfelelő mennyi-
ségű folyadék fogyasztása;
 az egészséges táplálkozás: a sok
zöldséget és gyümölcsöt, kevés fe-
hér húst és szénhidrátot tartalmazó
étrend (egyes vélemények szerint az
összes állati eredetű fehérjét is érde-
mes mellőzni. Ez mindenkinél egyé-
ni döntés. A túlzott mennyiségű
szénhidrát és cukor fogyasztása erő-

síti a bőrben zajló glikációs folyama-
tokat, amelyek elhatalmasodása
rontja a bőr állapotát. Ajánlott anti-
oxidánsok, táplálékkiegészítők fo-
gyasztása, természetesen személyre
szabottan);
 a dohányzás és napi több, erős
kávé fogyasztásának mellőzése,
mivel a dohányzás szűkíti az ereket,
ezáltal romlik a keringés, a kávé pe-
dig vízelvonó hatással bír;
 a rendszeres mozgás, minél több
idő töltése a friss levegőn és a ki-
egyensúlyozott lelki élet, a pozitív
gondolkodás;
 a napi bőrápolás és a rendszeres
kabinkezelés.
Ha vendégünk szeretne minél to-
vább fiatal(os) maradni, be kell tar-
tania a fenti ajánlásokat, különben,
hiába kezeljük jobbnál jobb anya-
gokkal és módszerekkel, a várt hatás
vagy elmarad, vagy nem lesz annyira
eredményes, mint elvárja.

Kúrában gondolkodjunk!
Az anti-aging kezeléseket kúrában
ajánlott végezni, akár több mód-
szert is ötvözve, a gépparkunk függ-
vényében. 
Késő ősztől tavaszig kezdhetjük
egy hámlasztó kúrával, majd azt

A
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befejezve következhet a bőr szerke-
zetének javítása és hatóanyagokkal
történő feltöltése.
A kézi kezeléseket is mindig érde-
mes gépekkel kiegészíteni, mert a
hatóanyagokat sokkal mélyebben
tudjuk a bőrbe juttatni. Fontos, hogy
a kezelések során a legnagyobb nyu-
galmat biztosítsuk a vendégnek, hi-
szen a pihenés nagyban hozzájárul
munkánk eredményességéhez.
Nézzük milyen lehetőségek közül
választhatunk!

Kézi kezelések
Csodálatos bőrünk rengeteg ideg-
végződést tartalmaz, amelyek a leg-
kisebb érintést is érzékelik. A masz-
százzsal tudunk nyugtatni, kerin-
gést fokozni és általában jó érzés an-
nak, aki kapja. Meg kell különböz-
tetnünk a 
 kellemes érzést adó, relaxáló
masszázsokat a 

 funkcionális, a bőr izomrendsze-
rét stimuláló, face-lifting masszá-
zsoktól. 
1. Az előbbinek az a célja, hogy a
vendég csendes, nyugodt környe-
zetben pihenjen, közben az arcát,
nyakát, dekoltázsát hatóanyagos
krémmel, féldrágakövekkel, gyógy-
növényes labdacsokkal masszíroz-
zuk. Népszerűek az ayurvédikus, az
aromaterápiás, a shiatsu, az aku-
presszúrás masszázsok. A masszázs
során a vendég relaxált állapotba
kerül, zaklatott idegrendszere lecsil-
lapodik, arca kisimul. Az alapmasz-
százs kiegészíthető szemkörnyék,
fül-, fejbőr- és ecsetmasszázzsal.
2. A lifting masszázsok speciális fo-
gásokat tartalmaznak, melyeknek a
célja az izomtónus fokozása. Ezek
általában nem annyira kellemesek,
sőt némelyik mozdulat kissé fájdal-
mas, és előfordulhat, hogy másnap a
vendég izomlázat érez. Rendszeres

alkalmazásával az arckontúrok tó-
nusosabbá válnak.
Az érintésterápia egyik legjelesebb
képviselője, az Animi meditációs
energiamasszázs, amely egy magyar
szabadalom, és a maga nemében
egyedülálló. Minden masszázsmoz-
dulatnak lelki célja és helye van, a
sejtszintű elengedések és tisztítások
egyúttal  ráncsimító hatásúak.

Gépi kezelések
1. A bőr szerkezetén javító kezelé-
sek
Az évek előrehaladásával csökken a
hyaluronsav, a kollagén- és elaszti-
kusrostok termelődése, az ezeket le-
bontó enzimek aktivitása viszont
megnő, a bőr víz- és zsírhiányossá,
petyhüdtté válik, tónusát veszti, a
kontúrok megereszkednek, kialakul-
nak a ráncok. A kollagénháló újjá-
élesztésére alkalmazhatunk mezo-
pent/dermapent, rádiófrekvenciát
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(termális, frakcionális), hifut, softlé-
zert, ipl- és LED-fényterápiát, az arc
izmainak erősítésére elektromos
izomstimulációt. Mindig a bőr álla-
potától és persze a gépparkunktól
függ, melyik módszer a legalkalma-
sabb. 
2. Hatóanyag-bevitel
A kötőszövet stimulálása után a ha-
tóanyagok bejuttatása a következő
lépés. Ez történhet 

újgenerációs iontoforézissel, ultra-
hanggal, elektroporációval, hideglé-
zerrel, oxigén- és hidrogénterápiá-
val. Bármelyik módszert választjuk,
jót teszünk a bőrrel, de az oxigén- és
hidrogénterápia esetén a nagynyo-
mású oxigén és hidrogén fokozza a
sejtanyagcserét, javítja a vérkerin-
gést, hatására felerősödnek a szerve-
zet öngyógyító folyamatai, a bőr üde,
kisimult lesz.

Akár kézi, akár gépi kezelést
végzünk, fontos a bőr előké-
szítése. Erre alkalmazhatunk
enzimes, gyümölcssavas pee-
linget, mikro- vagy hidroder-
mabráziót, hidroabráziót. 
Felhasználható hatóanyagok
a teljesség igénye nélkül: hya-
luronsav, peptidek, növényi ős-
sejtek, kollagén, növekedési
faktorok, Adenozin-trifoszfát
(ATP), vitaminok: A, B, E, F, C, P,
antioxidánsok, növényi olajok,
vajak, illóolajok, algák, kerin-
gést támogató anyagok.

Plasztika előtt és után
Mivel a mai kor elvárásaihoz hozzá-
tartozik, hogy minél tovább megőriz-
zük fiatalos külsőnket, egyre több
hölgy végeztet kisebb-nagyobb
plasztikai beavatkozást. A vendég-
ben tudatosítani kell, hogy a bőr-
ápolás ezekben az esetekben is fon-
tos, sőt az elért hatás minél további
fenntartása miatt elengedhetetlen. 
Sajnos, sok vendég gondolja úgy, ha
pl. hyaluronsavat töltet az arcába,
akkor a ránctalanság kérdése megol-
dódott, és neki semmivel nem kell
foglalkoznia.  Pedig nekünk, kozme-
tikusoknak nagy szerepünk van a
plasztikai beavatkozások előtt és
után a bőrök kezelésében. Egy szál-
behúzás vagy feltöltés is látványo-
sabb hidratált, élettel teli bőrön.
A fiatalság forrása egyelőre csak a
mesében létezik, de tudatos élet-
móddal és bőrápolással sokáig ma-
radhatunk fiatalo(sa)k, hogy vendé-
geinknek is példát mutatva, minél
tovább segítsünk nekik is fiatalnak
maradni.

Fo
tó

: S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

KÁRÉ ANDREA
kozmetikusmester,
gyakorlati oktató
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Topikális peptidek 
ANTI-AGING BŐRÁPOLÁS TERMÉSZETES PEPTIDEKKEL – Bőrünk öregedése ellen helyileg

alkalmazott peptidekkel vehetjük fel a harcot a kozmetikában.

őrünk öregedése egy össze-
tett, komplex folyamat. Ru-
galmasságának, szilárdságá-
nak, simaságának, egyenle-

tes egységének csökkenéséhez több
tényező járul hozzá:
 a fehérjék lebontásával járó pro-
teolitikus aktivitás növekedése; 
 a gyulladás és a sejtpusztulás
láncreakciójához hozzájáruló sza-
badgyök okozta károsodások növe-
kedése; 
 a strukturális fehérjék csökkené-
séhez vezető növekedési faktorok és

sejtek közötti kommunikáció csök-
kenése;
 a DEJ-en (=Dermális Epidermális
Junction) belül a gyengített kohézió. 
A fenti folyamatok által okozott bőr-
problémák kezelésére helyileg al-
kalmazott peptidekkel késleltethet-
jük az öregedés jeleit.

Hogyan működnek
a peptidek?
A peptidek a fehérjéket alkotó ami-
nosavak aktív láncai. A fehérjék nél-
külözhetetlenek a szervezetben,

részt vesznek a sejtek szinte minden
folyamatában, sokféle formában
jönnek létre és sokféle célt szolgál-
nak.  Segítenek szabályozni a test
funkcióit, csökkentik a gyulladást és
fokozzák az antioxidáns előnyö-
ket.  A peptidek olyan jelzősejtek-
ként viselkednek, amelyek specifi-
kus funkciókat hajtanak végre, a
fajtájuktól függően.
A megfelelő technológia bevetése ré-
vén a helyileg alkalmazott topikális
peptidek még hatékonyabbá vál-
nak a bőrproblémák kezelésé-
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ben.  Ilyenkor a bőrt olyan, fehérje-
tartalmú táplálékkal látjuk el, amely
erősíti a bőr építőköveit, lehetővé té-
ve az erősebb, egészségesebb alapot.

A peptidek alkalmazásával
teljesen átfogó bőrápolást
nyújthatunk:
 minimalizáljuk az ismétlődő
ráncokat okozó arcösszehúzó-
dásokat, 
 alapvető tápanyagokkal és
vitaminokkal tápláljuk és ener-
gizáljuk a bőrt, 
 segítjük az egészséges bőr-
funkciókat, 
 tökéletesen kiegyensúlyoz-
zuk és hidratáljuk a bőrt, 
 egészséges kollagén-mát-
rixot tartunk fenn, miközben
erősítjük a bőrvédelmet. 

Átfogó bőrápolás
természetes
hatóanyagokkal
 Borsó-peptid: Növényi peptid, hid-
rolizált borsófehérje, antioxidáns,
hidratáló és simító hatással van a
bőrre. Oxidatív stresszcsökkentő ké-
pességével javítja a bőr állapotát, a
kollagénszintézisre pozitív aktivitá-
sával hozzájárul a bőr strukturális
megújulásához.
 Hexapeptid-11: Természetes pep-
tid, élesztőgombából fermentációs
eljárással izolált egy 6-aminosav-
szekvenciájú peptid. Aminosavak-
ban gazdag, hasznos a bőr tónusá-
nak helyreállításában és rugalmas-
ságának növelésében, javítja a bőr
hidratáltságát. Emellett a kolla-
génszintézis támogatásával csök-
kenti a finom vonalak és a ráncok
megjelenését.
A peptid-technológia bevezetésével
egy teljesen átfogó bőrápolást nyújt-
hatunk a vendégeink részére.
A szépségipar által kínált kozmeti-
kai termékek végtelen mennyiség-

ben zúdulnak ránk, kozmetikusokra,
nap mint nap. A mi feladatunk, hogy
körültekintően válasszunk. Azzal az
el nem feledett céllal a szemünk
előtt, hogy miközben támogatjuk a
bőr mindenkori állapotát, minden
életszakaszban a segítségére le-
gyünk, anélkül, hogy ártanánk. Eb-
ben nyújtanak segítséget számunk-
ra az egyes minőségellenőrző szer-
vezetek (pl. COSMOS), az ő védje-
gyük garancia a termék megbízható
minőségét illetően. 

Felhasznált irodalom: 
www.dermascope.com/ingredients/
the-evolution-of-peptides

A BŐR ÉPÍTŐELEMEI 
Dermális Epidermális Junction (DEJ): A dermális-
epidermális csomópont egy komplex struktúra, amely
a dermist és az epidermist kombinálja. A dermal-epidermal
érintkezés érintett a bőr tónusosságát illetően. A DEJ együtt
tartja a bőrt, javítva a tömörségét, szilárdságát és
rugalmasságát. Fenntartja a bőr kohézióját és rögzíti
az epidermiszt a bőrre. Képzeld el, hogy a bőr láncszemek
sorozataként szerepel. Ha a láncszemek akár csak egyike
eltörik, a rugalmasság csökken, és a bőr elkezd betörni,
ráncosodni.
Extracelluláris mátrix (ECM): Az ECM egy olyan fehérjék és
proteoglikánok komplex hálózata, amelyek egyidejűleg
kölcsönhatásba léphetnek több sejtfelszíni receptorral. Ezen
fehérjék közé tartozik a kollagének, lamininok, fibronektinek
és elasztinok széles választéka, amelyek nélkülözhetetlenek
a sejtek növekedéséhez és a sebgyógyuláshoz.
Kollagén: A kollagén hasonló a matracban lévő
rugókhoz. Nagy segítséget nyújt a bőrnek, de ha csökken vagy
a termelése lassul, az a ráncok kialakulását eredményezi.
Ez a leggyakoribb fehérjeforma az ECM-ben. 

EGYÉB ÉPÍTŐELEMEK A BŐRMÁTRIXBAN
A ráncok kialakulása és erősödése nemcsak a kollagén, de
egyéb fehérjék csökkenéséhez is kötődik, amelyek szintén a
bőrmátrix építőelemei:
Laminin: a második leggyakoribb fehérje az ECM-ben, amely
csak az epidermiszt támogató alsó membránokban létezik.
Elasztin: olyan kötőszöveti fehérje, amely rugalmasságot
biztosít a szövetek számára, lehetővé téve számukra, hogy
szükség esetén megnyúljanak.
Integrin: olyan sejtfelszíni fehérjék, amelyek a sejtek
tapadását közvetítik az ECM fehérjékhez, például kollagénhez
és lamininhoz.
Fibronektin: olyan fehérje, amely a kollagén és a sejtfelszíni
integrinhez kötődik, és javítja a sejtek tapadását.
Decorin (Proteoglycan): egy glikozilált fehérje, azaz
szénhidráthoz kapcsolt fehérje, amely szerepet játszik a sejt-
sejt adhézióban, töltőanyagként működik, és szerepet játszik
a fehérje stabilitásában és a molekulák jelzésében.
Hyaluronsav: az extracelluláris térben található
glikozaminoglikán, amely jelentős mennyiségű vizet
abszorbeál. 

SZANYI ÁGOTA
Kozmetikusmester,
az Ilcsi Szépítő Füvek Kft.
szakmai vezetője.
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PBM – AZ ÖREGEDÉS
KÉSLELTETÉSÉRE

A LÁGYLÉZER TERÁPIA, ÚJ NEVÉN PHOTOBIOMODULÁCIÓ PBM, A LEGKÍMÉLETESEBB MÓDON
FIATALÍTJA A BŐRT – A szervezet sejtszintű önregenerációs folyamatait támogatja, így bármilyen

fiatalító kezelésbe jól beilleszthető. 

lágylézer fénnyel besugár-
zott szövet sejtjeiben ösz-
szetett kémiai folyamatok
hatására a sejtmembrán

működése, ATP-termelése fokozó-
dik, a sejtek energiaszintje meg-
emelkedik. A fáradt, elöregedett sej-
tek energiahiányban szenvednek,
energiatranszportjuk blokkolt. 
Lágylézer fény hatására az anyag-
cseretermékek gyorsabban elszállí-
tódnak, lebomlanak, az ödémák
csökkennek, a sejtek tápanyagfelvé-
tele javul, a rossz keringésű sérült
szövetek regenerálódnak, az izmok-
ban a stressz okozta feszülés csök-
ken, friss oxigénnel telt vérrel dúsul-
nak. 
Már néhány sejt aktiválásával továb-
bi sejtek metabolizmusát fokozhat-
juk, vagyis sejtszintű láncreakciót
indíthatunk el a jól megválasztott
hullámhosszúságú és dózisú pho-
tobiomodulációval. Jótékony biosti-
muláló hatásán túl további érv a
használata mellett, hogy nem okoz
szöveti felmelegedést, sérülést, sem
a bőr felszínén, sem a mélyebb réte-
geiben. 

Hatóanyag-bejuttatás
A legújabb tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy a lágylézer jótékony életta-
ni, tápanyagok felvételét serkentő
hatásait kihasználva, a kezelési időt
hatóanyag bejuttatására is felhasz-
nálhatjuk. Korábban azt tanítottuk,
nem használhatunk hatóanyagot a

lágylézer kezelésekhez... Valójában
ez a poranyagokra, agyag, titán-dio-
xid, kaolin, cink-oxid stb. tartalmú
pakolásokra vonatkozott, mivel eze-
ken az anyagokon nem tud a lágylé-
zer fénye áthatolni, a fény egy része
vissza is verődik róluk. A krémek,
zsírok, olajok, viaszok szigetelőként
viselkednek a bőr felszínén, és a lágy-
lézer fény minimális része haszno-
sul csak a sejtekben. Az infralézert
mély szöveti és keringésfokozó ha-
tása alkalmassá teszi olyan vékony,
átlátszó hatóanyagok bejuttatásá-

ra, amelyeken a lézerfény akadály
nélkül, fényerejének megtartásával
áthatol. Erre a célra a kismolekulájú
mezoterápiás hatóanyagok a legal-
kalmasabbak.
A piacon többféle lágylézer kapható,
de a vásárlásnál mindig figyelembe
kell venni, hogy az emberi szövetek-
nek az úgynevezett „biológiaablakai”
a látható fénynek csak bizonyos hul-
lámhosszát engedik át, mi több a
sejten belül a molekulákban bioké-
miai folyamatokat csak a 780–810-
830–840 nm hullámhosszúságú

A

Fo
tó

: F
ot

ol
ia

.c
om



SPECIÁLIS BŐRFIATALÍTÓ ANTI-AGING KEZELÉSEK DOSSZIÉ

közeli infralézer és a 660–690 nm
hullámhosszúságú, piros lágylézer
fény indít el. Más hullámhosszúsá-
gú piros vagy infra lágylézer fény
nem tudja az előzőekben leírt sejt-
szintű biostimulációt elérni.

A kezelés menete
A gondosan letisztított bőrről az leg-
jobb, ha 
 hidroabrázióval távolítjuk el az el-
halt szarusejteket.  
 A hidroabrázióhoz használhatunk
desincrustációs oldatot, enzimpee-
linget is, az erősebb hámlasztás ér-
dekében. 
A bőr előkészítése nagyon fontos,
mert a zsírtalanított, jól megtisztí-
tott bőrben sokkal jobban tud a lágy-
lézer fénye dolgozni. 
 A kezelés céljának megfelelően ki-
választott mezoterápiás hatóanyag-
koktélt vékony rétegben felvisszük a

bőrre, majd a közeli infralézerrel
megkezdjük a kezelendő terület be-
sugárzását. 
 A lágylézer fény hullámhossza
(színe) meghatározza a behatolási
mélységét is.
→ Ezért a közeli infralézerrel kezd-
jük, amely 10-20 mm mélységig ha-
tol a bőrbe, és az itt található szöve-
tek sejtjeit energetizálja, regenerál-
ja, feszesíti a megereszkedett arc-
kontúrokat, növeli az izmok akti-
vitását. 
→ Piros lágylézerrel folytatjuk a ke-
zelést, amely 4-8 mm mélységig fejti
ki áldásos hatását, és a macropha-
gokból olyan citokineket szabadít
fel, amelyek stimulálják a fibroblasz-
tok szaporodását, a növekedési fak-
torok termelődését és a kollagén
szintézisét. 
A betört ráncok alatti bőrfelület pil-
lanatok alatt energetizálódik, rege-
nerálódik és kisimul.

 A ráncokat egyesével, ránckezelő
száloptikával kezeljük. 
A lágylézer fényterápia után igény
szerint elektroporációval, ultrahang-
vagy gépi face-lifting kezeléssel a
hatás tovább fokozható. 
A lágylézer bármilyen manuális
vagy gépi anti-aging kezelésbe be-
építhető, és sejtenergetizáló, regene-
ráló hatásával a kezelés eredmé-
nyessége tovább fokozható.

TÁBORI ERIKA
Kozmetikusmester, szakoktató,
aromaterapeuta, lágylézer
oktató, a Corvin köz Oktatási
Központ gyakorlati oktatója,
a Vanilla Day Spa tulajdonosa.
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TEKERJÜK VISSZA
AZ IDŐ KEREKÉT!

NYERD VISSZA BŐRÖD FIATALSÁGÁT, SPECIÁLIS HATÓANYAGOKKAL! – Sajnos az idő múlását
nem tudjuk megállítani, vele együtt az öregedést sem, megfelelő kezelésekkel és életmóddal

azonban a ráncok kialakulását jelentősen lelassíthatjuk.

kozmetikába betérő vendé-
gek jelentős hányada aggó-
dik az öregedés látható je-
lei miatt. Ezért az anti-

aging kezeléseket igénybe vevő höl-
gyek-urak kiemelt célcsoportnak
számítanak a szépségszalonok szá-
mára. Nemhiába fejlődnek leggyor-
sabban a kozmetikai piacon a fiatalí-
tó, anti-aging hatóanyagok és eljárá-
sok, hiszen egyre nagyobb az igény a
hatékony, fiatalító kozmetikumok
és kezelések iránt. Egy jól megvá-
lasztott kezelési ajánlattal pedig biz-
tos vendégkört lehet kialakítani. 

Bőrfiatalító
biomimetikus peptidek
A természetes öregedéssel a kolla-
gén- és elasztinrostok szintézise fo-
lyamatosan lassul a bőrben.
A rostállomány minősége folyama-
tosan romlik, aminek következtében
az extracelluláris mátrix is lebomlik.
Ezáltal lelassul a bőr működőképes-
sége, a sejtek regenerálóképessége,
azaz fokozatosan megszűnik a bőr
vitalitása.
A fiatalító kezelések során, speciális
hatóanyagokkal ezeket a folyamato-
kat regeneráljuk.
Sok biológus és biotechnológus régó-
ta kutatja a peptideket. Az elmúlt
kb. 30 évben jöttek rá a peptidek
bőrben való hatására, működésére
és szerepére, amivel az egyik legje-
lentősebb kozmetikai összetevőt
fedezték fel. A peptidek, amelyek a
sejt közötti térben „információhor-
dozóként” működnek, jelentősen

befolyásolják az extracelluláris mát-
rix megújulását.
Az anti-aging hatóanyagok közül
jelen pillanatban az egyik leghaté-
konyabbak a biomimetikus pepti-
dek, melyek precízen leutánozzák a
bőrben lévő peptidek működését, így
jelet adva a fibroblaszt sejteknek a
fokozott kollagén- és hyaluronsav-
termeléshez.

Négy biomimetikus peptid
a hatékony anti-aging
érdekében
Egy hatékony anti-aging kezeléshez
elengedhetetlen az olyan termékek
alkalmazása, amelyek tartalmazzák
a biomimetikus peptidek eredmé-
nyes kombinációját. Ilyen lehet a
következő:

• A MatrixylTM 3000 komplexumba
épített két peptid, klinikai in vivo
és in vitro tesztekkel igazoltan re-
aktivál számos dermális és epider-
mális gént, amelyek a sejtosztó-
dásban játszanak fontos szerepet.
Hatására a sejtek úgy kezdenek
működni, mintha megfiatalodtak
volna. Egyszerre több kollagént,
elasztint és hyaluronsavat szinteti-
zálnak.
A peptidkomplexum szemmel lát-
hatóan csökkenti az öregedés nyil-
vánvaló jeleit, és lassítja a ráncok ke-
letkezési folyamatát.
• A MatrixylTM Synthe'6TM az egyik
legerősebb anti-ageing hatással
rendelkező peptid, amely a bőr mát-
rixában található fontos – a regene-
rálódásért és a ráncok átmérőjének

A

Diagram: Liftinghatás, ráncok mennyiségének és mélységének csökkenése – in vivo
tesztekkel igazolva, 25 önkéntes tesztalanyon, naponta 2x alkalmazva, két hónap után,

2%-os MatrixylTMSynthe'6TM peptid használatával 

A RÁNCOK MÉLYSÉGI ÉS MENNYISÉGI CSÖKKENTÉSE
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csökkentéséért felelős – összetevő-
ket serkenti hatékonyabb munkára.
• A Dragosine® peptid, amely erősíti
a bőr természetes védekezőképes-
ségét, védi a sejteket a fénysugarak
káros hatásától (UV, IR és látható
spektrum), a szabadgyököktől,
szennyeződésektől, így tartva őket
fiatalosan.

A négy biomimetikus peptid szi-
nergikus együttműködésének, il-
letve az innovatív hatóanyag-tech-
nológiának köszönhetően az alkal-
mazott anti-aging kezelés négy di-
menzióban fejti ki a hatását, és
lehetővé teszi a ráncok számának
jelentős csökkenését.

1. Dimenzió: „feltöltő anyag”
azaz „wrinkle-filler-ként” hat.
2. Dimenzió: aktív megújulás-
ra serkenti a sejteket – a sejtek
úgy működnek, mintha jelen-
tősen megfiatalodtak volna.
3. Dimenzió: a bőr természetes
védekező mechanizmusának
erősítése és védelme a külső
káros hatásokkal szemben.
4. Dimenzió: „új bőrhatás” egy
éjszaka alatt.

Anti-aging kezelés
biomimetikus peptidekkel
1. Tisztítás – A bőr tisztítását végez-

hetjük hyaluronsavas arctejjel, és
amennyiben szükséges, akkor el-
végezzük a mechanikus bőrradí-
rozást egy peelinggel, majd a bőr-
tisztító habbal zsírtalanítjuk.

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

3. Tonizálás – A bőrt bőségesen toni-
záljuk hyaluronsav-tartalmú to-
nikkal.

4. Maszk felvitele – Az X-pres-
sinTMC tartalmú pakolás a papaja
terméséből nyert hatóanyagból

áll, amely klinikai tesztekkel iga-
zoltan segít a bőr tónusának
egyenletessé tételében, a pig-
mentfoltok halványításában, va-
lamint biztosítja a védelmet a bőr
számára. Alkalmazásával a bőr ki-
pihentnek tűnik. Kb. 20 perc ható-
idő elteltével lemossuk a bőrről,
és ismét tonizálunk.

5. A koncentrátum eloszlatása – Az
egyedülálló, 60%-os biomimeti-
kus  peptidkoncentrátum ráncfel-
töltő hatású (jelenleg a kozmeti-
kai piacon még nincs ilyen magas
koncentrációjú termék). A termék
fejlesztése közel két évig tartott,
mivel a hatóanyagok bonyolult
képletéről van szó. Kifejezetten a
ráncokba és a kezelendő felületre

egy teljes pipettával eloszlatunk.
Hatására a ráncok kisimulnak, a
bőr fiatalossá válik. 

6. Esszencia felvitele – A kezelés zá-
rásaként a biomimetikus pepti-
dek magas hatóanyag-tartalmú
képlete  biztosítja az esszencia
felvitele után az erőteljes anti-age
hatást és anti-pollution védel-
met.

A RÁNCOK MÉLYSÉGI ÉS MENNYISÉGI CSÖKKENÉSÉNEK
KEZELÉSEKEN ALAPULÓ, FÉNYKÉPES ÁBRÁZOLÁSA 

A 2%-os MatrixylTMSynthe 6TM peptid
felvitele előtt

A szem körüli szarkalábak láthatóságának csökkenése 2%-os MatrixylTM Synthe'6TM peptid
használatával

A 2%-os MatrixylTMSynthe'6TM peptid
felvitele után

KOVÁCS ADRIENN
Kozmetikus, közgazdász,
az Afrodita Cosmetics oktató
és bemutató kozmetikusa,
szakmai vezetője.
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LUXUS A KOZMETIKÁBAN
24 KARÁTOS ARANY A BŐRÖN – Már az ősi Egyiptomban is használták a szépítészetben

az aranyat, Kleopátra is színaranyból kevert pakolásokkal tartotta fiatalosan bőrét.
Az arany ma is az anti-aging kezelések egyik hatóanyaga.

em véletlenül használták
az aranyat már ősidők óta,
hisz az arany az öregedő
bőr első számú segítője,

bőrfiatalító hatással bír, segít eltün-
tetni a ráncokat, az apróbb bőrhibá-
kat, a pigmentfoltokat, az öregedési
foltokat is látványosan halványítja.
A bőröregedés-gátló, regeneráló ke-
zeléseket már 30-35 éves kortól, az
első szemkörnyéki ráncok megjele-
nésétől el kell kezdeni. A Stella Gol-
den Green Nature 24k Gold „luxus”

kozmetikai kezelés  egy újabb feje-
zetet nyitott meg a szépítészeti ke-
zelések világában. A szépségipar-
ban újra aranykorát éli az arany,
amely kémiai szerkezetének kö-
szönhetően az elmúlt évek szépség-
ipari kutatásainak egyik központi
eleme lett. 
A Stella Golden Green Nature 24k Gold
kozmetikumok segítenek visszafor-
dítani a bőröregítő folyamatokat.
Használatuk, feszesebb, ellenállóbb,
fiatalosabb, rugalmasabb, ragyogóbb

és bársonyosan fényesebb bőrképet
eredményez. A Golden Green Nature
24k Gold kozmetikumok a bőrszövet
teljes megújításának kiváló eszkö-
zei.

Az arany kozmetikai hatásai 
Összefoglalva az arany, mint kozme-
tikai hatóanyag „luxus hatásait” – a
gyógyhatások mellett:
 serkenti a bőr kollagéntermelé-
sét, ezáltal a feszesíti és rugalma-
sabbá teszi a bőrt,
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 támogatja a szervezet gyulladás-
csökkentő folyamatait,
 elősegíti a bőr méregtelenítési fo-
lyamatait, serkenti a vér- és a nyirok-
keringést,
 csodálatosan ragyogóvá teszi a
bőrt,
 mélyhidratáló,
 látványos ráncmélységcsökkentő,
 növeli a bőr természetes védeke-
zőképességét,
 eltünteti az apróbb bőrhibákat,
 halványítja az öregedési és pig-
mentfoltokat, a szem alatti sötét ka-
rikákat,
 táplálja és regenerálja a bőrt,
 részt vesz a sejtek aktivitásában,
 késlelteti az öregedési folyamato-
kat,
 ellenállóbbá tesz a bőrt az időjá-
rás viszontagságaival szemben.

Különleges bőrre
gyakorolt hatások
Az arany mélyhidratáló hatása – an-
nak köszönhetően, hogy kolloidális
állapotban a saját súlyánál 200-szor
nagyobb mennyiségű vizet képes
megkötni és azt eljuttatni a bőrsej-
tekhez.
 Bőrbarát, antioxidáns hatás: nem
lép kémiai reakcióba az oxigénnel,
így megköti az anyagcsere-folyama-
tok során képződő bőrkárosító, bőr-
öregítő negatív gyököket, ami egy lé-
pésben oldja meg a bőröregedés-gát-
lás, bőrfiatalítás, az öregségi pig-
mentfoltok és a szem alatti sötét
karikák kezelését. 
 Fokozza a kollagén- és elasztin-
képződést, a bőr fehérjerostjaihoz
kötődve segíti a kollagén- és elasz-
tin-, valamint a retikuláris rácsros-
tok (ezek adják a bőr keresztirányú
nyúlékonyságát) szintézisét.  
 Növeli a bőr korokozókkal szem-
beni természetes védekezőképes-
ségét (ezophilaxia).
 Gyulladás-, értágulat-csökkentő
hatás: a redukáló hatásának köszön-
hetően elpusztítja a baktériumokat.
Az aranykezelés remek választás az
érzékeny, gyulladásra, értágulatra
hajlamos bőr kezelésére. 

 Fokozza a bőrlégzést, pozitívan
befolyásolja a sejtek biokémiai, bio-
fizikai működését.
 Növeli a bőr ellenálló képességét.
Optimális feltételeket teremt a meg-
felelő ütemű hámképzéshez és a
normál összetételű bőrfelszíni
emulzió folyamatos termelődésé-
hez.

Kúraszerű kezelés 
Milyen eredmény várható a Golden
Green Nature 24k Gold és a Luxcear
Visage Japán High Tech mélyporá-
ciós készülékkel végzett kúraszerű
kezelésektől?
A Golden Green Nature 24k Gold ke-
zelés eredménye – a kollagén-
elasztin-retikuláris rosthálózat
mélyrétegi hidratációjában – azon-
nal mérhető, ami akár 200%-os hid-
ratációs növekedést is jelenthet. A 4-
8-12 alkalmas kúraszerű kezelés
eredménye a Luxcear Visage Japán
High Tech mélyporációs készülék
használatával fokozható. A készü-
lék a másodperc 1/220 része alatt
létrehozott háromféle nagyfrekven-
ciájú rezgéshullámot (elektroporá-
ció, ultrahang, rádiófrekvencia)

három másodperces időközökben,
felváltva képes közvetíteni.  A beren-
dezés vezérlését – egy csúcstechno-
lógiájú szoftveren keresztül – egy
nagy teljesítményű kétmagos mik-
roprocesszor látja el, amely bizton-
ságosan juttatja el a kibocsátott
elektromos impulzusokat a bőrbe. A
kezelés során a bőr szerkezetében
3D-s változás figyelhető meg: a bőr-
szövet folyamatosan tömörödik és
rugalmassá válik. Az arc kontúrvo-
nalai tartósan megemelkednek. A
bőrfiatalítás látható és tapintható
eredményei hosszan tartóvá válnak,
ami akár 5-10 éves bőrfiatalítást is
jelenthet.
A kezelés időtartama: 45-50 perc.
A kúraszerűen végzett kezeléseknél,
a bőr állapotától függően, heti 2-3
kezelést javasolunk.         

�

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

A bőr
tisztítása

Peeling

Golden Green
Nature
Öregedésgátló
Arctisztító Arctej

Goji, zöld tea, organikus argánolaj – növényi komplex összetevői segítségével
hatékonyan távolítja el a sminket és a napi szennyeződést a bőrről, anélkül, hogy
szárítana. Az antioxidánsokban gazdag zöld tea, goji-kivonat az argánolajjal gazdagítva
regeneráló, vitalizáló, öregedésgátló hatású.

Golden Green
Nature pH-
szabályozó arctonik

Golden Green
Nature Mézes
cukor arcradír

A narancskivonat, organikus argánolaj – bőrfrissítő, hidratáló pH-szabályozó tonik
kitűnően tisztítja és vitalizálja a bőrt, segít visszaállítani a bőr természetes
pH-egyensúlyát. A bio argánolaj segít az apróbb ráncok kisimításában.

Argánolajjal, tápláló mézzel és vitamin-gyöngyökkel dúsított, 100%-ban természetes
cukorkristályok finoman eltávolítják az elhalt hámsejteket, és mélyen tisztítják a bőrt.

Hatóanyag-
bejuttatás

Aranymaszk
felhelyezése

Befejező
ápolás

Golden Green
Nature 24k Gold
Sejtműködést
serkentő,
bőrfiatalító
ampulla

24k arany, C-vitamin, Acetyl hexapeptide-8, növényi hyaluron, ceramid – 24k arany-
tartalma serkenti a bőr kollagéntermelését, feszesíti és rugalmasabbá teszi a bőrt,
támogatja a szervezet gyulladáscsökkentő folyamatait, serkenti a vér-
és a nyirokkeringést, csodálatosan ragyogóvá teszi a bőrt. A benne levő C-vitamin
halványítja az öregségi és pigmentfoltokat, a szem alatti sötét karikákat, neuropeptid
(Acetyl hexapeptide-8) összetevője látványos ráncmélységcsökkentő, a benne levő
speciális növényi hyaluron kiváló nedvességmegkötő, növeli a bőr természetes védekező-
képességét, hatékony bőrfiatalító, ceramid-tartalma révén késlelteti a bőr öregedési
folyamatait. 

Golden Green
Nature 24k Gold
Bőrfiatalító,
mélyhidratáló elixír

24k arany, C-vitamin, Acetyl Hexapeptide-51 Amid, niacinamid, növényi őssejt –
különleges hatóanyaga, a 24k arany szépítő hatása annak köszönhető, hogy 200-szor
annyi vizet képes megkötni, mint a saját súlya, így könnyen beépül a bőrsejtek közé
és hidratáló, tápláló ásványi anyagokat, nyomelemeket képes a bőr mélyebb rétegeibe
juttatni. Gazdagítva az újgenerációs genopeptiddel, plusz bőrfeszesítő, tömörítő és face-
lifting hatást is elérhetünk. A növényi őssejttel optimális működésre késztetjük a lusta
„őssejteket”, a C-vitamin és niacinamid pedig igen hatásos a pigmentfoltok ellen,
normalizálja a pórusok méretét. 

Luxcear Visage
Japán High Tech –
mélyporációs
készülék

Felhasználási javaslat: keverjünk össze 1 ampulla és 1-2 milliliternyi elixírt, majd kenjük
fel a bőrre. A Luxcear Visage készülékkel 8-10 percig, körkörös mozdulatokkal végezzük
el a kezelést. 

Golden Green
Nature 24k Gold
Öregedésgátló,
lehúzható alginát
arcmaszk
+
Golden Green
Nature 24k Gold
Kolloidaktiváló
oldat lehúzható
alginát
arcmaszkhoz

Golden Green
Nature 24k Gold
24 órás Bőrfeltöltő
arckrém

→ Az aranymaszk különleges hatóanyaga a 24k aranypor. Az aranymaszk egyike
Kleopátra titkos receptjeinek, amely a bőrfiatalság megőrzésének egyik
leghatékonyabb kozmetikuma. A rendkívül értékes nemesfém alkalmazása
a kozmetikai receptúrákban eredményesen gondoskodik a sejtmegújító és antioxidáns
hatásról. Tökéletes és hatékony öregedésgátló anyag. Az aranyrészecskék visszaverik
a fényt, világos és fénylő tónust adva a bőrnek. Tengeri eredetű alginát-tartalma – kiváló
gélképző hatásán túl – puhítja a bőrt-, és védelmet nyújt a külső szennyezők és káros
hatások ellen.
→ A kolloidaktiváló oldat felhasználási javaslata: 
1. Egy tasak pormaszkot (10 g) és 1 tasak Golden Green Nature 24k Gold Öregedésgátló

aktiváló oldatot (30 ml) csomómentesre keverünk.
2. A keveréket egy percig pihentetjük, majd egyenletes vastagságban egy spatula

segítségével felkenjük a bőrre.
3. Az arcmaszk 20 perc hatóidő elteltével egyben lehúzható a bőrről, a maradékot egy

nedves kendővel távolítsuk el.

24k arany, növényi hyaluron, Acetyl hexapeptide-51 amid, Coenzym Q10 – A 24k arany
mellett növényi hyaluronnal, újgenerációs „genopeptiddel” és speciális liposzóma-
szerkezetbe ágyazott Q10 koenzimmel gazdagított lágy krém, amely segíti fenntartani a
bőr hidratáltsági szintjét a nap 24 órájában. Stimulálja a sejtek természetes
bőrmegújító, önjavító folyamatait, védelmet nyújt az oxidatív stressz hatásai, valamint a
napsugárzás ellen. 
Felhasználási javaslat: 2-4 milliliter krémet masszírozzon be a bőrbe.

A szemkör-
nyéki bőr
ápolása

Golden Green
Nature 24k Gold
szemkörnyékápoló
gél

24k arany, növényi őssejt, Acetyl hexapeptide-8, argánolaj – a 24k arany mellett
növényi őssejttel, ráncmélységcsökkentő neuropeptiddel és bőrsimító hatású
argánolajjal gazdagított lágy gél, amelynek hatóanyagai hatékonyan feszesítik a szem
körüli érzékeny területet, javítják a vér- és nyirokkeringés mikrocirkulációját, segítenek
a szem alatti táskák és sötét foltok eltüntetésében.
Felhasználási javaslat: 1-1 milliliter krémet masszírozzon el a szemhéjak bőrén. 

Kozmetikum Hatóanyag és a bőrre gyakorolt hatása
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SPECIÁLIS BŐRFIATALÍTÓ ANTI-AGING KEZELÉSEK DOSSZIÉ

A Supreme arckrém kozmetikai drónokat
tartalmaz, ami a botox alternatívája –
ez a legfejlettebb hatóanyag a kozmetikai
területen a mimikai ráncok
csökkentésében. A tápláló arckrémben
található szabadalmazott technológiájú
peptidkomplexnek (Perfection peptide,
ReproAge, RnAge, Syn-TC) köszönhetően
ideális táplálást biztosít a bőr a számára,
miközben ellensúlyozza a kronológiai öregedés hatásait. 

BIOLA933 BIO ORCHIDEA AGE DEFENCE HIDRATÁLÓ
NAPPALI ARCKRÉM
www.biola.hu
A vízhiányos, laza szerkezetű érett bőr
hidratálását és fiatalosan tónusosabb
bőrállapotának kialakulását támogató
arckrém. A nappali arcápolás igényei
szerint a fényártalmaktól segíti a bőr
megóvását a titán-dioxid, az alpesi
csukóka kivonata, az argán- és borágó-
olajok. A Calanthe orchidea Stem Cells
hatóanyagai, gyógynövénykivonatok,
valamint a hyaluronsav és a Nátrium-
hyaluronát támogatja a feszesebb bőrállapot kialakulását.

DRHAZI REJUVENATING NANOPEPTID KOMPLEX 
www.drhazi.hu

Négyféle mechanizmus szerint 12-féle nanopeptid
maximált dózisát tartalmazza ez az intenzív
arcfiatalító szérum, amely tisztán növényi
hatóanyagot tartalmaz, így biztosítja a nanopeptidek
intenzív és biztonságos sejtszintű hatékonyságát.
Kiválóan alkalmazható gépes kezelésekhez, de
önállóan, biokezelésekhez is tökéletes.

A hidrolizált borsófehérje antioxidáns, hidratáló és
simító hatással van a bőrre, oxidatív stresszcsökkentő
képességével javíthatja a bőr állapotát, a kollagén-
szintézisre való pozitív aktivitásával hozzájárulhat
a bőr strukturális megújulásához. A hexapeptid-11
segíti a bőr kollagénszintézisét, hozzájárul a finom
vonalak és a ráncok megjelenésének
csökkentéséhez. A hexapeptid hasznos lehet a bőr
tónusának és rugalmasságának növelésében, és
javíthatja a bőr hidratálását is.

EUNSUNG 
www.kozmetikaigep.hu

Az EPN professzionális arckezelő készülék
a hagyományos mikrotűs kezelések és
az elektroporációs hatóanyag-bevitel előnyeit egyesíti
magában. A legkényesebb területeken is kényelmes
és gyors kezeléseket tesz lehetővé. A készülékkel
a hatóanyagok a bőr mélyebb rétegeibe (akár
sejtszinten) is bejuttathatók. Pehelykönnyű,
csúszásmentes kialakítása révén nagyon jó vele
dolgozni.

AFRODITA PROFESSIONAL PERFECT CODE ESSZENCIA
www.afrodita-kozmetika.hu

Magas hatóanyag-tartalmú képlete
biztosítja az erőteljes hatást és anti-
pollution védelmet.
Egy órával a felvitele után akár 42%-kal
hidratáltabb bőr és akár 31%-kal kevesebb
ránc, három nap után (in vitro) akár 49%-kal
megnövekedett kollagén-szintézis és akár
46%-kal több hyaluronsav-termelődés
jellemző – in vivo tesztekkel és in vitro
kutatásokkal igazolva.

Hét különleges gyógynövény alkotja
a Time Miracle termékcsalád
ráncok elleni fegyverét, amelyet
a zord balti természetben gyűjtenek
be, hogy így a lehető legmagasabb
hatóanyag-tartalmú növényeket
használják fel: galaj: a bőrsejtek
DNA-megmentője; vörös lóhere:
a hormon specialista; fekete áfonya:
a kollagénspecialista; homoktövis: a bőrmegújító; mezei zsurló:
a szuper kovasavtartalmú, rugalmassági tengely; vadgesztenye:
az erős feszesítő; réti palástfű: a kiemelkedő antioxidáns.

A 10 különböző 3 ml-es válogatás 
– egy kivétellel – vegán hatóanyag-
koncentrátumokat tartalmaz.
Ezek az aktív hatóanyagok képesek
koncentráltan behatolni a bőrbe,
és ott kifejteni hatásukat.
Zsírhiánypótló, vízmegkötő,
ránctalanító és tápláló hatásúak. 
Az ampullák gépi kezelésekhez is alkalmazhatóak. Főbb
hatóanyagok: selyemprotein, arany(kolloid), C-vitamin, kaviárkivonat,
hyaluron, Q10, homoktövis, lift effekt, alpesi rózsa(őssejt),
kollagénampulla.

SPECIÁLIS BŐRFIATALÍTÓ ANTI-AGING KEZELÉSEK

SANTANA ANTI-AGING AMPULLASZETT 
www.laneche.hu

MÁDARA SEJTMEGÚJÍTÓ BIOKOMPLEX
www.naturalskin.hu

ILCSI HEXAPEPTIDES SZÉRUM
www.icsi.com

ALISSA BEAUTÉ SUPREME REGENERATING
ANTI-AGEING ARCKRÉM
www.alissa.hu
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DOSSZIÉ SPECIÁLIS BŐRFIATALÍTÓ ANTI-AGING KEZELÉSEK

Ez a bársonyos textúrájú krém hosszan
tartóan hidratálja és kisimítja a bőrt,
védi annak szépségét a tökéletes
ragyogásáért. Egyik kulcsösszetevője
a jégbor-kivonat, melynek segítségével
a bőr határozottan feszesebbé válik.
A krém további összetevőinek
köszönhetően a ráncok jelentősen
csökkennek, az arckontúrok finomabbá válnak. Egyedülálló megoldás
a 40-es éveikben járó hölgyek szépségének kiemeléséhez.

LADY STELLA ALMA ŐSSEJT YOUTH ACTIVE
www.stellazrt.hu

Az Almaőssejt Youth Active
bőrfiatalság-aktiváló termékcsalád
innovációdíjas és szabadalmazott,
PhytoCELLTEC (Malus domestica),
mikrobiológiai tisztaságú növényi
őssejt hatóanyaggal lassítja a bőr-
öregedés folyamatait, beindítja
a bőr önmegújító képességét. Legmagasabb hatásfokon juttatja a bőr
mélyebb rétegeibe az almából kinyert őssejteket. Alkalmazható
sejtterápiás, manuális DERMPen-es, tű nélküli mezoterápiás
intoforézises, ultrahangos szalonkezelésekhez.

MESO LASER 
www.germandermaconcept.hu

A Meso Laser fókuszált
mezoterápiás alapkészüléke egy
rendkívül meggyőző alternatívája a
tű nélküli mezoterápiás
készülékeknek. A készülék lézeres
fejlesztése lehetővé tette a lézeres
mezoterápia országosan elismert
kezelési eljárás integrálását a
prekozmetológiai szolgáltatások közé. Ezen kezelések fő koncepciója
a biológiai bőrfiatalításra és a hosszú távú anti-aging szemléletre épül.

Az ayurvéda a külsőleg alkalmazott anti-aging
készítmények mellett holisztikus belső terápiát is
kínál. Az Ayurveda Pura cég kínálatában a kiváló
minőségű Holistic Essentials anti-aging termékek
a természet erejét felhasználva megakadályozzák
és visszafordítják az öregedés látható jeleit.
Gazdag hatóanyagaival (brahmi, amla, rózsa,
varázsmogyoró, nadálytő, Aloe vera, szantálfa,
A- és E-vitamin, kollagén, hyaluronsav)
sejtszinten támogatják a tökéletesen szép és
ragyogó természetes szépséget. 

A Prestige by Yamuna zsírhiányos, érett bőrre
kifejlesztett termékcsaládjában található
innovatív hatóanyagok közül az egyik egy
biopolimer keverék, amely a kezelés után 15
perccel kifejti ránctalanító hatását. Tartalmaz
továbbá egy olyan molekulákból álló vegyületet,
amely alapvető szerepet játszik a bőr sejtjeit és
kötőszöveteit felépítő anyagok előállításában.
Rendszeres használata a bőr tömörségének,
feszességének jelentős javulását, a ráncok
feltöltődését és kisimulását eredményezi.

MONTOLYMPE VILÁGOSÍTÓ ÉS HELYREÁLLÍTÓ
ÉJSZAKAI KRÉM
www.montolympekozmetikumok.hu
A fáradt, stresszes, petyhüdt bőrt egész éjszakán át
táplálja, vitalizálja, segíti az egész napon át tartó
szennyezésnek kitett bőr megújulását és ellazulását.
Az organikus lenmagolaj, a homoki szalmagyopár, a ylang-
ylang esszenciaolaj és az édesgyökér kivonatának együttes
kombinációja aktív összetevőkkel vegyítve, helyreállítja
bőrét, és világosabb, vitálisabb és egészségesebb lesz.
99,4% természetes összetevőket tartalmaz.

SPECIÁLIS BŐRFIATALÍTÓ ANTI-AGING KEZELÉSEK

HOLISTIC ESSENTIALS ANTI-AGING TERMÉKEK
www.ayurvedacenter.hu

MARIA GALLAND N°660 LIFT’EXPERT CRÉME
www.kalcsu.hu
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YAMUNA PROFESSIONAL – PRESTIGE BY YAMUNA 
TERMÉKCSALÁD ZSÍRHIÁNYOS, ÉRETT BŐRRE
www.yamunaprofessional.hu

RENDEZVÉNYEK. MIKOR? HOL? 
www.beauty-forum/esemenyek

Kattints, és légy mindig naprakész!
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STYLE & FASHION

FÓKUSZBAN A TERMÉSZETES SZEMÖLDÖK! 
Tűhegyes ecsetettel és taupe aqua festékkel sűrítettem a modell
saját szemöldökét. A divatban most ez a természetes hatás
az elfogadott. A modellek szemöldökét tilos szedni. Sminkemet
a csodálatos Michael Negrin ékszer inspirálta, melynek zöld színével
harmonizál az ajkak lila színárnyalata.

SIPOS ZITA
Kozmetikus, sminkmester. Több mint 40 éve  dolgozik a kozmetikus
és a sminkes szakmában. „Minden sminkesek mestere”:

kozmetikus és sminkes tanulókat képez, illetve
továbbképez, versenyfelkészítő tréningeket tart.
Országos és nemzetközi versenyeken zsűritagként
tevékenykedik. Tevékenyen részt vesz
a trendalkotók munkájában, többek között a
Megasztár, a Szépségkirálynő, a Sztárban Sztár,
a Nagy Duett, valamint számos kortárs magyar film
fűződik a nevéhez.
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RAGYOGÓ ŐSZ
ŐSZI-TÉLI TRENDEK – Ahogy a nappalok egyre rövidebbé válnak és az éjszakák hűvösebbek

lesznek, melankolikus hangulat lesz úrrá rajtunk. Azaz, csak lenne, mert a színek velünk
maradnak a szürke, téli időszakban is. Színesítsük világunkat az erdők, mezők,

virágok, fák és gyümölcsök színeivel!

SKEYNDOR: NO MAKE-UP
A „no make-up make-up”, azaz a bőr természetes szépségét kiemelő

natúr sminktrend nem újkeletű. Ami 2019-ben újdonságot jelent,
az a sminktermékekben alkalmazott innovatív bőrápoló hatóanyagok

és a fenntarthatóság, valamint a zero waste mozgalmak elveinek
megfelelő, minél kevesebb termékkel, kreatívan elért, látványos hatás.

www.skeyndor.hu

BABOR AGEID – GYÖNYÖRŰ ÉS MERÉSZ
Az év végére minden kifakul, eltűnnek a természet élénk színei, és
átveszi az uralmat a szürkeség – ne hagyd, válassz erőteljes színeket! 
A Babor úgy alkotta meg az idei év őszi-téli sminkkollekcióját, hogy
az ajkak, az arc és a szemek is élénk színekben pompázhassanak.
A metálos színek biztosítják azt a ragyogást, amelyet mindannyian
imádunk, főleg, amikor beköszöntenek a sötétebb, szürkébb hónapok.
A kollekció összeállítása során az év Pantone-színe, a korallárnyalat
nyújtott inspirációt.
www.kalcsu.hu
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INIKA ORGANIC – REZES RAGYOGÁS
A füstös rezes, óarany tónusok az őszi-téli időszak örök
klasszikusai. Lágyan kontúrozott arc, aranyfényű ajkak

egészítik ki a szemhangsúlyos sminket. A fémes fényekkel
való játék teszi izgalmassá ezt a ragyogó trendet.  

www.naturalskin.hu

ARANYLÓ CSILLOGÁS CATHERINE ARLEY-VEL
A 2019-es őszi sminktrendet az elegáns és kontrasztos
színek teszik ellenállhatatlanná. Az arany szín különleges
csillogást ad a szemnek, de ha igazán látványos hatást
szeretnél elérni, akkor tegyél alá egy sötétebb alapszínt.
Az arcot bronzosító púderrel tedd ragyogóbbá. Fekete
szempillaspirált használj, a még extrémebb hatás
érdekében. Végül az ajkakra nude árnyalatú szájfényt
válassz.
www.stellazrt.hu

KARAJA MAKE UP
SZEMÖLDÖKFORMÁZÓ KOLLEKCIÓ
Az anti-aging smink első lépései közé
tartozik a szemöldök alakjának és színének
korrekciója és javítása, valamint az archoz
való igazítása. A Karaja Make Up idei
trendkollekciójában minden termék és
eszköz megtalálható a tökéletes szemöldök
elkészítéséhez.
www.karaja.hu



2019/11   www.beauty-forum.hu 71

STYLE & FASHION

CND: CRYSTAL ALCHEMY
A CND a kristálydíszítés prémium

márkájával, a  Swarovskival együttműködve
megalkotta a luxus színválasztékot, amelyet
ékszerek és drágakövek inspiráltak. A CND
bemutatja a Swarovski-kristályok inspirálta

Crystal Alchemy kollekcióját. Öt új Shellac és
Vinylux drágakő ihlette elegáns, ragyogó

árnyalat gondoskodik az ünnepi hangulatról!
Ez a kollekció bizonyítja, hogy nemcsak a

gyémánt a nők legjobb barátja. 
www.shop.naillounge.hu

MALU WILZ A TÖKÉLETES SZEMÖLDÖKÉRT
Kifejező tekintetet és tökéletes szemöldökformát készíthetsz a Malu Wilz
legújabb szemöldökformázó termékeivel. Filces tusai precíziós heggyel
ellátottak, melyekkel nemcsak kontúrozni lehet, de pontosan meg is
rajzolhatod velük a szemöldök formáját. Új, csavaros végű szemöldökceruzái
vastagabb végződéssel rendelkeznek, így egy használattal egységnyi idő alatt
több színpigmentet vihetsz fel.
www.alveolashop.hu

ÚJ DIMENZIÓK AZ ARTDECO-TÓL!
Az Artdeco új Be Part of Glamtopia kollekciójában új
dimenziók egyesülnek: szemet gyönyörködtető elemek
találkoznak a minimalizmussal, elhozva a fényűzést
a mindennapjainkba. Így a luxus a mindennapok részévé válik,
anélkül, hogy túlzásba esnénk. A Glamtopia ebből
a szimbiózisból születik, elhozva számunkra a fény világát,
a glamúrt és az eleganciát, amelyre minden nő hagyatkozhat,
hogy kiemelje a saját szépségét.
www.facebook.com/ARTDECOMagyarorszag
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STYLE & FASHION PILLA 1 EASY FUN SZEMPILLÁK  
Baalbek • A volume- és mega volume-szempillák
elkészítését leegyszerűsíti és felgyorsítja az easy fun
szempilla, amellyel pillanatok alatt létrehozhatóak a
volume-tincsek. Felvéve a tálcáról, a speciálisan
előkészített pillák a tövüknél összetapadnak, legyező
alakot vesznek fel, így azonnal felhelyezésre kész tincs
lesz belőlük. Könnyű vele dolgozni, kezdők számára is
ajánlott. A könnyített selyem szempillák 0,05 és 0,07
mm vastagságban választhatóak. 
www.baalbekwebshop.hu

2 SZEMPILLA-LIFTING
Long Lashes • A Long Lashes szempilla-lifting azoknak
ajánlott, aki elzárkóznak az épített szempillától vagy
allergiásak a ragasztóra, és mindemellett gyönyörű és
igéző tekintetre, dús pillákra vágynak. Korszerűsített
anyagösszetételének köszönhetően, a szemet nem ir-
ritálja, a szempillák szerkezetét nem roncsolja. A 6-8
hetes tartósságot biztosító eljárás 1 órás kezeléssel
elérhető, melytől vendégeid pillái hosszabbnak, dú-
sabbnak és hangsúlyosabbaknak tűnhetnek. Az eljárást
kiegészítheted szempillafestéssel, így még tökélete-
sebb eredményt érhetsz el.
www.alveolashop.hu

3 SZUPER FÉNYERŐ
Szépség-gyár • Ez az új lámpa mindent tud, amire a pil-
lakészítésnél szükségünk lehet. Mindenre képes, a
fényereje a napfény erejéig állítható,  a színhőmérsék-
lete is fokozatmentesen módosítható. Ha akarod, akkor
rögzítheted a mobilodat a kiegészítő segítségével, és
videókat készíthetsz a munkádról, eközben még tölt-
heted is az USB-nyíláshoz csatlakoztatva. Tökéletes
fényt ad sminkeléshez, szempillaépítéshez vagy bármi-
lyen erős megvilágítást igénylő munkához.
www.szepseg-gyar.hu

4 SZEMPILLANÖVESZTŐ SZÉRUM
Long Lashes Forever • A szérum fő alkotóelemét, a bi-
matoprostot eredetileg orvosok fejlesztették ki a
látáskárosodás megelőzésére, a szem védelmére. Mel-
lékhatásként jelentkezett a szempillák növekedése. Az
ezt követő termékfejlesztési kutatások során bebi-
zonyosodott, hogy a bimatoprost látványosan növeli a
szempillák számát és hosszúságát. A készítmény sok
más értékes hatóanyagot is tartalmaz: hyaluronsavval
hidratálja, bársonyossá teszi a szempilla felületét, a
B-vitaminnal javítja a szerkezetüket, erősebbé, rugal-
masabbá és ragyogóbbá téve őket. Allantoin-tartalma
pedig megelőzi a kipirosodást és az irritációt.
www.longlashesforever.hu

1

2

PILLA-
KÖRKÉP

3

4





www.beauty-forum.hu   2019/1174

Gyöngyi szépségszalonja elsők között lett
Prestige by Yamuna Referenciakozmetika

„Tizenkét éve dolgozom a Yamunával” 

A HÓNAP SZALONJA: KAMÉLEON SZÉPSÉGSZALON

A természetes hatóanyagok
elkötelezett híve

SZEDLMAJER GYÖNGYI PRESTIGE BY YAMUNA REFERENCIAKOZMETIKA – „Minden bőrtípusra
készen kaptam a kezeléshez szükséges termékeket az első lépéstől az utolsóig”– hangsúlyozza
Szedlmajer Gyöngyi, aki tizenkét esztendeje dolgozik kozmetikusként, és aki évek óta a Yamuna

egyik referenciakozmetikusa. 

a hónap
szalonja
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ADATOK

KAPCSOLAT

A szalon megnyita ́sa: 
2018

Kozmetikusként
dolgozik:
2007 óta

Tulajdonos: 
Szedlmajer Gyöngyi

A kozmetikában
alkalmazott márkák:

Kizáro ́lag Yamuna
kozmetikumok 

KAMÉLEON SZÉPSÉGSZALON

Telefonszám:
+36  20 915 0841

(Szedlmajer Gyöngyi)

E-mail:
gyongyi.szedlmajer@gmail.com

Facebook:
https://www.facebook.com/

kameleonszsz/

Szedlmajer Gyöngyi: „Nekem ez a
másodszakmám, az első a tanári
pálya volt. Gyerekkoromban ugya-
nis két álmom volt: a matematika
és a kozmetikusi pálya. Én azt val-
lom, hogy bizonyos idő elteltével
minden embernek jót tesz a váltás,
ha nem akar befásulni, kiégni. Így
12 évnyi matematikatanítás után
nekiláttam a másik álmom, a
kozmetikusi karrier megvalósításá-
nak.
Folyamatosan fejlesztem magam,
továbbképzésekre járok. Egy-egy
tanfolyam elvégzése előtt mindig
megkérdezem a vendégeimet, mi-
lyen szolgáltatásokra volna igé-
nyük, és az alapján választok.
Hiszen nekik akarok kedvezni.”

„Szeretem a kihívásokat”
,,A munkámban a bőr felépítését, a
bőrdiagnosztikai részt szeretem a
legjobban. Egy évig dolgoztam egy
bőrgyógyász mellett, hogy megta-
nuljak minden bőrhibát felismerni,
és hogy tudjam, meddig tart a kom-
petenciám, mikor kell a vendéget
szakemberhez küldeni.”
Szempillát is épít, sminkel, emellett
különböző testkezelések is szerepel-
nek a repertoárjában. Ugyanakkor
leginkább a problémás bőrért, a ki-
hívásokért rajong: „Szeretem a ki-
hívásokat. Sőt, azokat szeretem a
legjobban a munkámban. A tanári
pályám során is szívesebben fog-
lalkoztam a problémás tanulókkal.
Ha a kozmetikámba bejön egy ven-
dég és el van keseredve, a végén jó
érzés együtt örülni a végered-
ménynek.”

„Kozmetikusként
pszichológus is vagyok”
A bőrdiagnosztizálás mellett a
másik, amit Gyöngyi nagyon szeret a
munkájában, az az emberek lelkével
való foglalkozás: „Mindig is em-
berekkel szerettem volna foglalkoz-
ni. A pszichológia, az emberi lélek
nagyon érdekelt. Kozmetikusként
egy kicsit pszichológus is vagyok.”
Ezt igénylik is a vendégek, hiszen
manapság mindenkinek saját
magára jut a legkevesebb ideje:
„Ebben a rohanó világban az em-
bernek alig van ideje saját magára.
Aztán eljön hozzám, befekszik a

kezelőágyba, és a kezelés alatt el-
lazul, megnyugszik. Ez az igazi
énidő.”

„Tizenkét éve a Yamunával
dolgozom”
Gyöngyi azt is elárulta, mi alapján
választott márkát a kozmetikájába:
„Bakonyi születésű lévén, nagy ter-
mészetimádó vagyok, rengeteg
gyógynövényt ismerek. Éppen ezért
fontos volt számomra, hogy olyan
magyar márkát válasszak, ami ter-
mészetes alapanyagok felhasz-
nálásával készül. Egy kiállításon
találkoztam először a Yamunával,
ahol a márka hitvallása és a
termékek mellett a dolgozók és a
cég tulajdonosa is nagyon szim-
patikus volt nekem. Akkor
vásároltam néhány terméket, és
mivel elégedett voltam velük,
hűséges típus lévén, tizenkét éve a
Yamunával dolgozom.”

„Imádom a Prestige by
Yamuna termékcsaládot”
„Boldog voltam, amikor meg-
tudtam, hogy végre megérkezett a
Prestige by Yamuna termékcsalád.
Az állaga és az illata mindegyiknek
nagyon jó. Ráadásul minden
bőrtípusra készen kaptam a ke-
zeléshez szükséges termékeket,
az első lépéstől kezdve, egészen az
utolsóig. A vendégeimnek otthoni
bőrápolásra a Yamuna lakossági ter-
mékeit szoktam nyugodt szívvel
ajánlani. Ezáltal két kezelés között is
gondoskodhatnak az arcbőrükről.

„A lányaimmal dolgozom”
Gyöngyi szépségszalonja elsők kö-
zött lett Prestige by Yamuna Referen-
cia Kozmetika, ahol a két lánya is
vele dolgozik, az egyik műkör-
mösként, a másik pedig fodrászként.
2018 óta a gyönyörű, Kaméleon
Szépségszalonban, a Brassói út 5.
szám alatt várják a vendégeiket,
mivel ez a réginél frekventáltabb
helyen található: „Szerencsém van,
mert Gyál családi házas övezetében
van a szalon, és nincs a közelben
másik kozmetika. Ráadásul ez a sza-
lon sokkal forgalmasabb, köny-
nyebben megközelíthető, és több a
parkolási lehetőség is, ami a
vendégeknek fontos.” 2019/11   www.beauty-forum.hu
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EGYÜTT AZ INNOVATÍV
KOZMETIKAI SZALONOKÉRT

,,Az Innoshape Kft. ügyvezető igazgatójaként több mint 10 éve azon dolgozom,
hogy a hazai kozmetikusok megismerhessék a legújabb technológiákat, és emellett

üzletileg is napról napra többé válhassanak” – hangsúlyozza Pesti Antal,
aki cikkében bemutatja cége szakmatámogató projektjeit. 

Gyakorlati workshop kozmetiku-
sok számára:
Az InnoShape Akadémia idén ősszel
is új programmal készül azoknak a
kozmetikusoknak, akik nem elég-
szenek meg az elavult technológiák-
kal! November 18–19-én Budapesten
te is tapasztalatot szerezhetsz a koz-
metikai ipar legkorszerűbb eljárásai-
ról.
A 2 napos intenzív tréningen 4 új
kozmetikai technológiát ismerhetsz
meg. Nálunk nem értékesítési szöve-
get kapsz majd, hanem valódi tu-
dást! A workshop-on a technológiák
bemutatására és azok teljes körű
megismertetésére fektetjük a hang-
súlyt, hogy a nap végére szakmailag
többé válhass! 

Bemutatásra kerülő
technológiák:
1. Tecar hullám – Orvosi bio-

stimuláció ráncok, aknék
és striák tartós eltünteté-
sére.

2. A gyógyító lökéshullám –
Fókuszált szövetátalakítás
a látványos alakformálá-
sért.

3. Fájdalommentes akuszti-
kus hullám – áttörés a lö-
késhullám-terápiák terüle-
tén.

4. Transzdermális hatóanyag-
bejuttatás – hatoljunk át a
bőr határain, fájdalom nél-
kül!

Minden technológia bemutatása
után gyakorlati workshop-ot tar-
tunk, ahol a saját szemeddel látha-
tod a fenti technológiákkal elérhető
azonnali eredményeket!
További információk:
www.innoshape.hu

Szalonmatek-kalkulátor
Mit sem érnek a csúcstechnológiák,
ha a szalonod irányítása nincs a ke-
zedben.
Gyakran találkozom azzal az általá-
nos problémával, hogy a kozmeti-
kus szakembereknek nincs befek-
tetési alapjuk, nem tesznek félre,
nem marad belőle. 
Ezért alkottam meg a Szalonmatek
kalkulátort, hiszen több éves tapasz-
talatom alapján állíthatom, hogy
zseniális technikák vannak a fenti
probléma kiküszöbölésére.
A Szalonmatek-kalkulátor egy egy-
szerűen értelmezhető, vezethető és

átlátható programtábla, amiben a
szalonnal kapcsolatos összes ki-
adást, bevételt, a szolgáltatásaid
anyagköltségét, megtérülését és
számtalan hasznos dolgot vezet-
hetsz. 
Vedd kezedbe a pénzügyeidet! A kal-
kulátor egyszerűen letölthető web-
oldalunkról, szinte egy mozijegy
áráért.
www.innoshape.hu

Partnereink egyik
kedvenc technológiája
Ha már az irányítás a tiéd, itt van pár
megoldás, hogy szintet lépj. 
Ez a SEYO TDA, transzdermális ha-
tóanyag-bejuttatás.
Az egyik leghatékonyabb kozmeti-
kai eljárás, melyet a német MedD-
rop Technology és a svájci Arivine
Pharma fejlesztett ki.
A Seyo TDA rendszere egyedülálló a
világon. Titka a nem-invazív, szelíd PR
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öregedésgátló   rendszer, aminek so-
rán az eszköz úgy juttatja a ható-
anyagot a bőr mélyére, hogy közben
hozzá sem ér. Nemcsak csodálatos
eredményeket érhetsz el vele, de ha-
talmas népszerűségre tehet szert ez
a szolgáltatásod a vendégeid köré-
ben, sőt egy teljesen új vendégkört
is bevonzhatsz vele, hiszen ki ne ke-
resné – rohanó világunkban – a ru-
galmasan alkalmazható, fájdalom-
és kockázatmentes anti-aging meg-
oldásokat?!
A Seyo érintésmentes technológiá-
jának köszönhetően bármilyen ér-
zékeny, problémás terület kezelhe-
tő.
A Seyo titka, hogy a klinikailag steril,
folyékony halmazállapotú szérumo-
kat nanoméretű részecskékre bont-
va juttatjuk a bőr mélyebb rétegeibe.
Ebben a szabadalmaztatott LP3
komplex segít, mely egyedülálló hor-
dozóanyag a kozmetikai iparban. 
Tudj meg többet a SEYO TDA rend-
szeréről és olvasd el partnereink vé-
leményét weboldalunkon:
www.seyo.hu

Áttörés az alakformálásban
– Recell
Az olasz Winform Medical orvosi és
kozmetikai gépeket fejlesztő vállalat
másfél évvel ezelőtt létrehozott egy
addig sehol nem látható technoló-
giát. A Recell 3 innovatív eljárás öt-
vözete, az orvosi ultrahang, a Tecar-

hullám és az Akusztikus lökéshul-
lám szinergikusan erősítve egymás
hatását, elképesztő eredményeket
érhetünk el. A Recell nem hasonlít-
ható egyetlen ma ismert más alak-
formáló technológiához sem. Buda-
pesti referenciaközpontunkban mi
is nap mint nap alkalmazzuk az
alakformálás különböző területein,
és olyan problémákat vagyunk képe-
sek megoldani vele, melyeket eddig
lehetetlen volt. 

Milyen problémákra nyújt
megoldást a Recell? 
Zsírbontás, feszesítés, ödémás
és fibrotikus cellulit, a fogyás
vagy várandósság után megla-
zult kötőszövetek helyreállítá-
sa. Ha kíváncsi vagy, hogyan is
működik pontosan a Recell,
bármikor kipróbálhatod akár
személyesen is nyílt napjain-
kon és oktatásainkon!

Ha még többet szeretnél tudni a Re-
cellről, keresd fel honlapunkat:
www.winshape.hu

Partnerprogramjaink
Ha úgy érzed, hogy nem engedheted
meg magadnak a csúcstechnológiák
bevezetését a  szalonodban, akkor
ebben is segítünk.  Számos megol-
dást nyújtunk, hogy kihasználd a
„MEP”-modellt.

Minden általunk forgalmazott tech-
nológia mellé létrehoztunk egy-
egy szuper lehetőségeket biztosító
partnerprogramot is.
Partnerprogramjainkról részletesen
a www.innoshape.hu oldalon olvas-
hatsz. 

Légy te a változás!
Úgy gondolom, hogy ma már egyet-
len vállalat sem működhet társadal-
mi felelősségvállalás nélkül. Azért,
hogy a mi csapatunk is hozzájárul-
jon a világ jobbá tételéhez, létrehoz-
tam egy egyedülálló közösséget, a
„Légy te a változás” Facebook-cso-
portot.
A csoportot azoknak hoztuk létre,
akik hisznek abban, hogy sok kis do-
logból nagy dolgok jöhetnek létre. És
azoknak, akik hiszik, hogy nincs
veszve a világ.
Ha úgy látod, hogy lenne mit tanul-
nunk az embereknek való segítség-
nyújtásról, egymásról, közösségről
és önzetlenségről, csatlakozz hoz-
zánk! A csoportba lépésnek nincs
feltétele. 
Légy te a változás, amit látni szeret-
nél a világban!

info@innoshape.hu

MÁR TÖBB MINT 10 ÉVE VELETEK!
2009 óta elkötelezetten segítjük a kozmetikusokat, bőrgyógyászokat és más
kozmetikai kezelésekkel foglalkozó szakembereket és szalonokat
a legmodernebb szépségápolási megoldásokkal. Folyamatosan törekszünk
a megújulásra, ezért kizárólag a legújabb, leghatékonyabb gépeket
forgalmazzuk. Az általunk kínált kozmetikai megoldások lehetővé teszik
a hatékony bőrápolást és bőrfiatalítást, amely látványos eredménnyel jár már
az első kezelések után. Folyamatosan kutatjuk a leginnovatívabb technológiákat,
célunk, hogy elérhetővé tegyük ezeket a hazai szakemberek számára is. Eltökélt
szándékunk, hogy pozitív változást hozzunk a szakemberek életébe, ezért is
alkottuk meg az Inno Shape Kozmetikus NINJA Akadémiát, ami egy személyiség- és
üzletfejlesztői program a szépségiparban dolgozóknak. 

Pesti Antal,
az Innoshape Kft. ügyvezető igazgatója
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Time for myself! avagy
Szánj időt magadra!

MANAPSÁG EGYRE NAGYOBB IGÉNY VAN A MINŐSÉGI IDŐ ELTÖLTÉSÉRE – barátnővel vagy
egyedül –, hisz mindannyian töltődésre, kikapcsolódásra vágyunk. Ehhez ad alternatívát a Spalneo

keresőfelülete, ahol wellness szállodák, termálfürdők, wellness- és gyógyszolgáltatások,
szépségkezelések és egészségprogramok várják a pihenésre vágyó vendégeket. 

nnek az oldalnak a támoga-
tói a szerződött partnerek
szolgáltatásaiból válogatnak,
és pár kattintással be is biz-

tosítják a helyüket a választott keze-
lésre. 

spalneo.com
Nemrégiben debütált a spalneo.com
foglalómotorral ellátott keresőpor-
tál, ami a szépség-, egészség- és
wellness-szektorok szolgáltatásait
gyűjti össze, teszi kereshetővé és
foglalhatóvá. Fontos szempont,
hogy a lemondások számának csök-
kentése érdekében, a vendégek a
foglalással egyidőben bankkártyá-
val kiegyenlítik a szolgáltatás el-
lenértékét.

Bővülni szeretnél? Vagy
a vendégköröd bővítenéd?
Ha nemrégen kezdtél új szolgál-
tatást nyújtani vagy új helyre köl-
töztél, esetleg új vendégekre sze-
retnél szert tenni és bemutatnád
a szolgáltatásaidat, akkor a Spal-
neot neked találták ki. A piacon
elérhető időpontfoglaló rend-
szerekkel ellentétben a spal-
neo.com jelenleg négy nyelven
elérhető portálon teszi a vendé-
gek számára elérhetővé a szer-
ződött partnerek szolgálta-
tásait, valamint a Spalneo
Business Admin felületen az

iparág szereplőinek kínál szektorra
szabott megoldásokat. 

Ugye Te is szoktál
interneten vásárolni?
Ma már senki nem kerülheti ki az in-

ternetet, az emberek sokkal szíve-

sebben foglalnak annál, akiről képet
alkothattak az online látott bemu-
tatkozás, illetve az ügyfelek vélemé-
nyei alapján. A vendégek nemcsak a
saját tapasztalataikat szeretik meg-
osztani, de szívesen olvassák máso-
két is, és gyakran döntenek az online
referenciák alapján. 

A tendencia kapcsán nem el-
hanyagolható szempont a ké-
nyelem: az, hogy a vendég bár-
honnan, bármelyik napszak-
ban lefoglalhatja a választott
szolgáltatást. Ebben nyújt se-
gítséget a spalneo.com online
szolgáltatásfoglaló oldal, mely
lehetőséget biztosít a szépség-
ipari, egészségügyi szakembe-
reknek és wellnessintézmények-
nek a bemutatkozásra és arra,
hogy bővítsék ügyfélkörüket. 
A Spalneo célja, hogy piacvezető
szolgáltatás- és szállásfoglalási
rendszer legyen a szolgáltatók és
a vendégek körében is. Első pon-
tos keresőfelületté szeretne válni,
ami összegyűjti a partnerek által
kínált szolgáltatásokat és látható-
vá, foglalhatóvá teszi azokat.

Ezért érdemes belevágnod 
Az említett kényelmi faktor ugyan-
akkor a szolgáltatók életében és üz-
letmenetében is visszaköszön: 
 a rendszer éjjel-nappal, hétvégén
és ünnepnapokon is automatiku-
san gyűjti a foglalásokat, a szolgál-
tatónak ehhez semmit sem kell ten- PR
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nie – elég, hogyha rendszeresen fris-
síti a naptárát, mert ez alapján tud a
rendszer szabad kapacitást generál-
ni. Az üzlet tehát akkor is nyitva áll,
ha a szolgáltató éppen nem dolgozik.
 A Spalneo és a többi szolgáltatás-
foglaló rendszer közötti fontos kü-
lönbség, hogy a Spalneo egyben
reklámfelület is: a vendégeknek
nem kell már előzőleg is ismerniük
az adott szolgáltatót ahhoz, hogy
időpontot foglalhassanak nála, mert

a vevők helyszín és időpont alapján
is kereshetnek.
 Fontos szempont, hogy az online
foglalások segítségével betölthetők
az addig kihasználatlan időszakok
is, illetve lehetőség van last minute
vásárlásra is, ha valaki az utolsó pil-
lanatban kap észbe. A spalneo.com
oldalon promóciós ajánlatokat is lét-
re lehet hozni, és a kevéssé ismert,
kevéssé kihasznált szolgáltatások is
népszerűsíthetők.

Legyél online
még láthatóbb!
A Spalneo a már meglévő FB- vagy
weboldaladon túl biztosít bemutat-
kozási lehetőséget és ismertséget.
Az oldalra érkező látogatók dátum-
mal és helyszínnel együtt választ-
hatják ki a számukra érdekes szol-
gáltatást, amit csak fizetéssel egy-
időben tudnak lefoglalni. Így nem
fordulhat elő, hogy a szolgáltató ele-
sik a bevételtől, mert a lefoglalt idő-

pontban nem jelent meg a
vendég. 
A Spalneo Business- és a
Spalneo-felhasználóknak
szóló platformja egyedül-
álló, Android és IOS okos-
telefonon is használható,
díjmentesen letölthető, a
felhasználók és szolgálta-
tók számára is elérhető
mobilapplikációt biztosít. 

„Kozmetikusként és masszőrként én is tapasztalom, hogy a velem egykorú fiatal vendégeim
egyre inkább az új lehetőségeket keresik. Nyitottak az újra, keresik az innovatív termékeket és
kezeléseket, szeretnek új dolgokat kipróbálni, és szinte állandóan a neten lógnak. Mivel a keze-
lések során sokszor beszélgetünk, a vendégeimtől is többször kaptam azt a kérdést, hogy mikor
tudnának online is bejelentkezni hozzám. Nemrégen nyitottam meg a saját szalonomat, 6 éve
dolgozom a szépségiparban, ami azt jelenti, hogy a termékek és kezelések kiválasztásánál is tö-
rekszem az újdonságra, de emellett a vendégköröm igényeit is igyekszem kielégíteni. A Spalneo
Business rendszerét egyszerű és könnyű használni, ide viszem fel az időpontokat, valamint a
vendég a Spalneo oldalán tud a szolgáltatások közül választani, és ami fontos, hogy a foglalás-
sal egyidőben fizet. Fontos érv a portál mellett, hogy jelentősen csökkent a lemondások száma,
és a szalonban érdemben a vendégekkel tudunk foglalkozni, ahelyett, hogy a telefonokat kapkod-
nánk. Schuler Glória

Kozmetikus, masszőr,
a Rituale Beauty and

Spa szalon tulajdonosa

Kipróbálnád Te is?
Hívj minket
a 06 70/600 4323 számon
vagy írj nekünk
az emese.gal@spalneo.com címre!
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„Húsz évet vártam erre a díjra”
E SZAVAKKAL KEZDTE BESZÉLGETÉSÜNKET SZIRMÁK EMESE, AKIT A MAGYAR EZÜST
ÉRDEMKERESZT KITÜNTETÉSE KAPCSÁN FAGGATTUNK A SZAKMÁRÓL, A MÚLTRÓL

ÉS A JELENRŐL – Emese nevét minden kozmetikus ismeri, hiszen a legtöbbjüket tanította is, és akit
pedig már nem, az az általa írt tankönyvekből tanulta ki a szakma minden csínját-bínját. 

Hogyan kerültél kapcsolatba a szép-
ségiparral? 
Amikor az egyetemet kémia-bioló-
gia szakon 1967-ben elvégeztem és
megkaptam középiskolai tanári ok-
levelemet, gimnáziumi állást ke-
restem, de akkoriban sajnos nem
találtam egyetlenegyet sem Bu-
dapesten. Az édesanyám azonban

értesült arról, hogy a Krisztina körú-
ton, az ország egyetlen kozmetikus-
és fodrászképző iskolájába – 12-es
számú Ipari Szakmunkásképző Isko-
la – tanárt keresnek, így odamentem
tanítani. Ott is ragadtam negyven
évre.
Mit emelnél ki a pályafutásodból,
amire különösen büszke vagy?

Arra nagyon büszke vagyok, hogy a
szakmai tudásomra a mai napig
kíváncsiak. Megkérdezik a vélemé-
nyemet, szakmai cikkekre kérnek
fel, konferenciákra hívnak – pedig 20
éve nyugdíjba mentem.

10 éve, mikor az Őszi Beauty szakkiál-
lításon átvetted a Beauty Forum Szak-
mai díjat, azt mondtad, hogy nagyon
jó időben kaptad.
Igen, mert bár írtam cikkeket és
tankönyveket – akkoriban önkéntes
száműzetésbe vonultam. Nagyon-
nagyon jólesett, hogy ennek el-
lenére a szakmai kuratórium engem
választott erre a díjra.
Erre a mostani díjra pedig 20 évet
vártam. 20 éve mentem ugyanis
nyugdíjba – ez a díj, amit a „hazai
szépségipar fejlesztését szolgáló,
példaértékű szakmai és oktatói
tevékenységének” elismeréséül kap-
tam, a szakmai életem, életművem
méltó lezárása. 
Ezúton is köszönöm régi tanítvá-
nyomnak, Marsi László fodrászmes-
ternek, hogy „kijárta” ezt a díjat a
számomra. Így már lezárva érzem az
életemnek ezt a szakaszát.

A nyugdíjas évek ellenére még ma is a
szakmai élet részese vagy. 
A régi tanítványaimnak hála, nyo-
mon követem a szakmát, érdekelnek
a változások, az új hatóanyagok és
készülékek. A Beauty Forum maga-
zint is rendszeresen olvasom.
De már nem hosszabbítottam meg
sem a szakértői, sem az érettségi el-
nöki igazolványomat. Úgy gondo-
lom, tudni kell „lelépni”, és a fiata-
loknak átadni a terepet.Fo
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Mivel töltöd a hétköznapjaidat?
A pedagógusi hivatást most az öt
unokámmal gyakorlom, nekik élek.
A legnagyobb 14, a legkisebb 5 éves.
Ha nem fogadnának nekem szót, ki
se mernék lépni velük az utcára. Így
viszont gyakran viszem őket nyaral-
ni. A gyerekeknek általában nem a
szigorúsággal, hanem az igazságta-
lansággal van bajuk. Az unokáim is –
ahogy korábban a tanítványaim is –
pontosan tudják, hogy az ő érdekük-
ben vagyok szigorú.

Mi a véleményed, hogyan
változott meg a szak-
képzés?
Sajnos, nagyon lefelé
tendál. Ennek alapvető
oka a gyerekanyagban és a
megváltozott társadalmi
környezetben keresendő.
A fiatalok ugyanis ma
már nem törekszenek ar-
ra, hogy jól tanuljanak,
megelégednek egy mini-
mális tudással. Azt nem
értik meg, hogy a sikerért
bizony nagyon keményen

meg kell dolgozni, ehhez azonban
már kevésnek van türelme. Emellett
manapság boldog-boldogtalan isko-
lát indít az úgynevezett felnőtt-
képzés keretében, ahol már néhány
hónap után kozmetikus lesz a hall-
gatóból. Szomorú dolgok ezek, főleg
azért, mert annak idején a magyar

kozmetikusképzés híresen kiváló
volt.

Hogy látod a szépségipar jövőjét?
Úgy vélem, a szépségipar egyre
inkább a természetesség irányába
fog elmenni. Egyre többen lesznek
érzékenyek bizonyos vegyszerekre,
így meg kell majd fizessék a drágább,
de természetes kivonatokat tartal-
mazó készítményeket. Afelé ha-
ladunk tehát, hogy a szépségszakma
magasabb árfekvéssel, de jobb minő-
séget tud majd biztosítani. 

Mit üzensz a mai tanulóknak, taná-
roknak?
Legyenek türelmesek! Ezt üzenem a
jövő szakembereinek is.
És hogy legyenek hitelesek! Hitelesek
a diákok és hitelesek a vendégek szá-
mára. Ehhez pedig szükséges a szak-
mai alázat, ami mindennek az alapja.

Egy emlékezetes pillanat 2013-ból: Emese az iskola régi,
Krisztina körúti épületében egy nosztalgikus találkozót

szervezett a volt diákoknak és tanároknak

A pedagógusi
hivatásomat
ma az unokáimmal
gyakorlom.
Nekik élek. 

A díjátadás ünnepélyes pillanata
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DOSSZIÉ: A gyógynövényes hámlasztástól
a hidroabrázióig
A téli hónapok egyik slágerkezelése a hámlasztás, a kényeztető
gyógynövényes hámlasztástól kezdve, a gépi megoldásokig. Nálad
melyik változata a legkeresettebb? És van olyan, amelyikkel szívesen
megismerkednél? Decemberi lapszámunkban segítünk a tájékozó-
dásban.  

Következő számunk megjelenése: 

2019. DECEMBER 13.
A 2020/1-2-es szám vezető témái: 
– Milyen kozmetikai újdonságokra számíthatunk 2020-ban? 
– Nyak-, dekoltázs- és mellápolás  
– Higiénia a szalonban 
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