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VEZÉRCIKK

Boldog karácsonyt!
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Marton Gabriella
főszerkesztő

Már csak néhány ablakocskát kell kinyitnunk az adventi kalendáriumban, és hóval vagy hó
nélkül, de végre itt a karácsony, és végre megpihenhetünk, ünnepelhetünk.
Karácsonykor a lakásunk mellett díszbe öltöztethetjük a szívünket is. Ez a legjobb alkalom
a szeretetünk és a hálánk kifejezésére és a megbocsátásra.
Ne vigyünk át rossz érzéseket 2020-ra!

Hosszú, téli esték
Decemberi lapszámunkban több cikk is a téli rituálékkal kapcsolatos. 
A 21-23. oldalakon lépésről, lépésre bemutatunk egy „mézeskalács” arckezelést, majd Káré
Andrea és Kovács Adrienn a kényeztető kozmetikai kezelések világába vezet be minket a 24-
26. és a 28-30. oldalakon.
Emellett az aromaterápia lélekre ható, gyakorlati alkalmazásáról olvashattok írást Markovics
Vera tollából az 50-52. oldalon. 
És ha ünnep, akkor nem maradhat el az ünnepi smink sem: a 69-71. oldalon ragyogó alkalmi
sminkeket találsz, melyekből ötleteket meríthetsz vendégeid varázslatos sminkjének elkészí-
téséhez. 

Fókuszban a hámlasztás
Habár ma már vannak olyan bőrhámlasztó hatóanyagok és eljárások, amelyek alkalmazását –
szigorú fényvédelem mellett – akár nyáron is megengedettnek tartják, azért a peeeling fő
szezonja az ősz és a tél. Dosszié rovatunkban több cikk is foglalkozik ezzel a témával, a gyógy-
növényes hámlasztástól kezdve, egészen a hidroabrázióig az 54-66. oldalakon.

Megosztó parabén
A tartósítószerek terén tapasztalható kisebb-nagyobb zűrzavar a kozmetikumok összetételét
is érinti. Halmos Judit e káoszban igyekszik rendet csinálni, felsorakoztatva az aggályokat és
az ellentmondásokat. Elgondolkodtató írását a 44-46. oldalon találjátok.

Hasznos olvasást, békés ünnepeket és boldog új évet kívánok kolléganőim nevében is!
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COMMUNITY NEWS

30 éves a KLEAENTHOUS
Kleanthous • 1989-ben alapította Heidelbergben Dr. Kleanthous professzor
a céget. A Kleanthous márka azóta az európai professzionális anti-aging
piac egyik meghatározó szereplőjévé vált. A magyar forgalmazó
nagyszabású ügyfélrendezvénnyel ünnepelte a jubileumot a Societé
Budapest elegáns termeiben. A tulajdonos, Elke Henz és a magyarországi
ügyvezető, Megyer Csilla által vezetett szakmai délutánon
a sztárvendégeket is felvonultató közös ünneplés még emlékezetesebbé
tette a márka születésnapját. 
www.kleanthous.hu

KÜLÖNLEGES ILLATBEMUTATÓ
Cherry Garden • Az Accendis Parfümház különleges illatbemutatójának
két „főszereplője”, a Luna Dulcius és a Fioiralux, nagy sikert aratott
a résztvevők körében. A Luna Dulcius (= édes Hold) illatában nemcsak
a Hold fénye tükröződik, hanem erős érzelmek és nagyon sok szeretet is.
A parfümben a tonkabab és a kókusz édes, mámorító keveréke  dominál
a vaníliával, amelyet selymes virágok illata egyensúlyoz ki. A Fioiralux
(= a virág fénye) egy speciális, virágos kompozíció gyümölcsös illatjegyekkel,
melyben a különleges, Kínában és Japánban őshonos, évente egyszer
virágzó Osmanthus virág illata domináns.
www.facebook.com/cherrygardenparfum

Holisztikus bőrfiatalítás Dr. Házi Edinával
DrHazi • Feltöltődve, tele energiával, önbizalommal és az arcfiatalító
masszázs boldog tudatával jöttek ki a résztvevők a DrHazi Beauty napról.
Házi Edina ugyanis a kozmetikai termékek és hatóanyagaik bemutatása
mellett azt is megtanította a telt házas vendégseregnek, hogy hogyan
használják a krémeket, olajokat, és hogy az általa kifejlesztett arcmasszázs
segítségével miként őrizhetik meg fiatalságukat.  Az önfejlesztő tréninggel
egybekötött szépségnapot hamarosan kozmetikus kollégáknak is megtartja,
hogy minél több szakember segíthessen a bőrproblémákkal küzdő vagy
egyszerűen csak szépülni vágyó hölgyeknek.  
www.drhazi.hu

ART OF SPA SZEMINÁRIUM
ÉS WORKSHOP
Afrodita Cosmetix • A novemberben megrendezésre került Afrodita Art of
Spa szeminárium és workshop 5 helyszínén több mint 150 kozmetikus
ismerkedhetett meg a legújabb spa és wellness család termékeivel,
melyeket nemcsak a spa központokban, hanem a kozmetikában is
könnyedén alkalmazhatunk az arc- vagy testkezeléseknél. Eközben igazi
„kulináris” élményekkel is gazdagodhattak a résztvevők: az egyedülálló

illatok, összetevők és a hatásfok mindenkit elvarázsolt. A szemináriumot követően oklevelet kaptak a szakemberek, majd
a hagyományosnak mondható tombola is igen nagy sikert aratott.
www.afrodita-kozmetika.hu

Kozmetikai hatóanyagok mesterkurzus
Vagheggi • Hatalmas sikerrel debütált a The Academy első, hatóanyagokról,
INCI-ről szóló továbbképzése. Tóthné Hajdú Gabi hatalmas tudásával és
humorával elkápráztatta a kozmetikusokat. A továbbképzésen profi tájékoztatást
kaptak a résztvevők az INCI-listák elemzéséről, valamint a bőrépítő és bőrkárosító
hatóanyagokról.
www.theacademy.hu 

www.beauty-forum.hu   2019/12





8

BEAUTY HÍREKFantasztikus hangulat
az Őszi Beauty-n!

A régi Beauty-k hangulatát idézte a Lurdy Házban meg-
rendezett 28. Beauty Forum Szakkiállítás két napja. Több
mint 5000 szakember részvételével, 6 színpadon, több
mint 85 előadás tette felejthetetlenné az év legnagyobb
szépségipari eseményét. 
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HÍREK BEAUTY

2019 Szakmai Díjazottja Tóth Katalin
kozmetikusmester, aki idén 40 éve

gyakorolja ezt a gyönyörű szakmát. 

Több száz ajándékot osztottunk ki azoknak,
akik velünk játszottak a Beauty Passporttal. 

Sokan kérték dedikálva a 2019-es kiadású
szakkönyv-újdonságokat.

Negyedik alkalommal rendeztük meg
a Kozmetikai Diákolimpiát, melyet idén

a S.SZ.C.Handler Nándor Szakképző Iskola
(Sopron) 1. csoportja nyert meg. 

Kiemelt partnerek: Stratégiai partnerek: 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött és ott volt velünk az Őszi Beauty-n, és külön
köszönjük a támogatást a rendezvény kiemelt és stratégiai partnereinek:
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Kozmetikai Nagyszínpad
A Beauty Forum kiállítás szíve-lelke a Kozmetikai Nagy-
színpad, ahol a legnevesebb szakemberek osztják meg
tudásukat a kollégákkal. A két nap során betekintést kap-
tunk a legújabb hatóanyagok működésébe; megtudtuk,
hogy milyen elvárásokkal érkeznek az urak a kozmetiká-
ba; hallhattunk előadást a holisztikus arcfiatalításról, és
megismerhettük a legújabb bio- és natúrkozmetikai eljá-
rásokat is. 

Kerekasztal-beszélgetéseinken szó esett a szépségipar
digitális transzformációjáról; arról, hogy mivel segíthe-
tünk, ha a vendég beteg; szóba kerültek a veszélyes válla-
lások és a vitatott kezelések, illetve a sminktetoválás jö-
vőjével kapcsolatos trendek is.
A Kozmetikai Nagyszínpad szakmai programja a két nap
alatt felölelte a kozmetika szinte teljes spektrumát, és
így idén is az év meghatározó konferenciaprogramját
nyújtotta a szépségipari szakembereknek. 
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Kerekasztal-beszélgetés a veszélyes vállalásokról – Gáspár Ágnes, Karmacsi Mária, dr. Hegedűs Beáta és Moró Gabriella

Dr. Gáspáe Lilla és Kovács Paula/Center Kft. Varga Máté kozmetikusmester
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Dr. Házi Edina/DRHAZI Jeney Noémi/COSMIX by PANDHY’S

Szakmai könyvbemutató:
Varga-Rákosi Beáta, Boronkay Vica és Barna Alexandra

Dr. Varju Gábor/Dr Derm Equipment Kft.



Smink minden mennyiségben
22 ezer Swarovski-kristállyal díszítette a modellt és csak-
nem 50 méter anyagot használt fel a kézzel varrt szok-
nyakölteményhez Faragó Zsuzsa Suu sminkmester, aki
először lépett fel a Beauty Forum Sminkszínpadán. Do-
minique Roberts, OMC-világbajnok sminkmester és ta-
nítványa, Mogyoró Dominika Future Color Collection –
Futurisztikus színvariációk címmel stage make-up be-
mutatót tartottak a Catherine Arley legújabb, tündöklő
színvilágának felhasználásával, a Stella Zrt. támogatásá-
val. Előadásukra rengetegen voltak kíváncsiak, hiszen
mindketten sikeresen vettek részt az ősz során az OMC
Világbajnokságon. Csontos Anna sminkmester fantaszti-
kus látványsminkje a tengerek szennyezettségére hívta
fel a figyelmet Living Coral – Dead Sea címmel. Sorolhat-
nánk még a fergeteges két nap felejthetetlen pillanatait,
hiszen akár Sipos Zita szemöldökhangsúlyos sminkje, Amin
B. Ildikó és Lengyel Gergő SFX fashion make-up bemutatója,
Gila Olga aranyló ragyogása, Sigulinszki Laura African
nights bemutatója, Galgóczy Vanda nyújtott smokey alkotá-
sa, vagy Simkó Linda látványos stage make-up-jai mind-
mind lenyűgözte és elvarázsolta a közönséget. 
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Galgóczy Vanda sminkmester

Amin B. Ildikó és Lengyel Gergő/Kreatív Sminkműhely 

Sigulinszki Laura make-up artis

Csontos Anna sminkmester/Makeup Studio
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Sipos Zita sminkmester és modellje

Illéssyné Szél Szabina sminkmester, a Sminkszínpad háziasszonya

Simkó Linda sminkmester és modelljei

Dominique Roberts OMC-világbajnok sminkmester és Mogyoró
Dominika Make up Artist /Trainer a modellek gyűrűjében

Faragó Zsuzsa Suu sminkmester/Suu Makeup team 



Kezelési Bemutatók Sziget
Nagy érdeklődés fogadta az idei év egyik újdonságát, a
Kezelési Bemutatók Szigetet, ahol a bemutatott kezelése-
ket testközelből követhették figyelemmel a látogatók.
A sokszínű program között szerepelt plazma, oxigén,
elektroporációs és natúrkozmetikai kezelés is, de lehető-
ség nyílt a biorezonancia szépségipari felhasználásába,
illetve a prekozmetológia és a bio arcplasztika újdonsá-
gaiba is betekinteni. A szakemberek közvetlenül, az elő-
adót figyelve tehették fel a kérdéseiket és leshették el a
kezelések apró részleteit. 

Fo
tó

k:
 F

or
in

to
s 

Ti
m

i/L
eR

os
e 

Ph
ot

og
ra

ph
y

Tábori Erika, a kétnapos
program háziasszonya

Yamuna bemutató

Biodroga kezelési
bemutató

Fito-C bemutató
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HÍREK BEAUTYBeauty Üzleti Konferencia
Több mint kétszáz szakember vett részt a Beauty Marke-
ting Experts által szervezett Üzleti Konferencián. Az
egész nap telt házas program egyik különlegessége Pál
Feri atya előadása volt.  

Jubileumi Piknikkör a Beauty-n
A vendégek kedvencét, a kozmetikai masszázs témáját
járta körül a Piknikkör, amely megalakulásának 10. évfor-
dulóját az Őszi Beauty-n ünnepelte. Báthory Kati, a Pik-
nik alapítója pezsgővel és tortával lepte meg a résztvevő-
ket. 

Pesti Antal Pál Feri atya
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PillaGála
Mintegy kétszáz szakember részvételével idén is meg-
rendeztük Magyarország legnagyobb pillás konferenciá-
ját, hogy bemutathassuk a legújabb trendeket, techniká-
kat és anyagokat. Az egész napos programon gyakorlati
bemutatók és szakmai előadások várták az érdeklődőket. 

International Brow Cup by ÉLAN
Magyarországon mutatkozott be az ÉLAN Professional Li-
ne, és mérhették össze tudásukat azok a szakemberek,
akik már elsajátították a szemöldökfestés és -formázás
tudományát. A verseny mellett nemzetközi konferencia
és gyakorlati bemutató is várta az érdeklődőket. 

Kiemelt támogató: Támogatók:
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29. Make-up Magyar Kupa 

International Bridal Make-up
Award by Catherine Arley

Tijana Tamis állhatott fel a 29. Make-up Ma-
gyar Kupa dobogójának legfelső fokára, és
képviselheti Magyarországot jövőre Mün-
chenben, az International Make-up Awardon.
Szeretettel gratulálunk Szűcs Máriának, az
ezüst- és Harczné Hanó Adriennek a bronz-
érem megszerzéséhez! 
A munkákban visszaköszönt a Natural Glow
stílus legfontosabb jellemzője: a finom ele-
gancia és a természetes csillogás. 

Álomszép menyasszonyok népesítették be a színpadot a
Stella Zrt. által szervezett verseny döntőjén. A csodálatos
sminkek és ruhaköltemények bemutatták az esküvői
kreációkban rejlő sokszínűséget. 

Kiemelt versenyszponzor: Támogatók: 

1.2.

3.
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HA MOST ELŐFIZETSZ EGY ÉVRE
A BEAUTY FORUMRA!

Kód: By2019-12
Az ajánlat 2019. december 16-tól 2020. február 15-ig érvényes**

* Az ajándékcsomagot a ST Beauty Kft. postázza, az akció lezárását követően. Reklamáció esetén hívja a 06 1/329 4060-as telefonszámot!
** A jelzett időpontig beérkezett előfizetési díj esetén.

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

A Créme Longue Vie  21 aminosavat, 17 vitamint és 16 biológiailag aktív hatóanyagot tartalmazó koktéllal segíti
a sejtműködést -sejtmegújulást, és a sejtélettartam meghosszabbítását. Hatásosan veszi fel a harcot az öregedés
jeleivel szemben, kiegyenlíti a bőrtónust, hidratálja a bőr mélyebb rétegeit is és eltünteti a szárazsági ráncokat.
A Longue Vie Yeux szemránckrém 56 biológiailag aktív hatóanyaga révén visszaállítja a szemkontúr fiatalságát,
csökkenti  a szem körüli ráncok mélységét, megelőzi az újabb ráncok kialakulását, mérsékli a szem duzzadtságát
és halványítja a szem alatti sötét karikákat. 

MEGAJÁNDÉKOZUNK
EGY GUINOT 

AJÁNDÉKCSOMAGGAL

AZ ELŐFIZETÉSÉVES DÍJA:8990 Ft

Gunot ajándékcsomag 19 800 Ft értékben:
Az ajándékcsomag tartalma*: 

• Créme Longue Vie –
Sejtszinten ható, vitalizáló krém (50 ml) 

• Longue Vie Yeux –
Drasztikus szemkörnyékápoló krém (5 ml)
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HÓNAPKOZMETIKA BEAUTY & CARE
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ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS
KARÁCSONYI MEGLEPETÉS A VENDÉGEKNEK – Kellemes meglepetést okozhatnak a kozmetikusok

a vendégeiknek azáltal, hogy nemcsak a szalont díszítik fel december elején az ünnepi
időszaknak megfelelően, hanem olyan új arc- és dekoltázskezelést is ajánlanak,

mint amilyet az alábbiakban bemutatunk.

karácsonyi ünnepek előtt sokkal több elvég-
zendő feladat hárul a vendégeinkre is. Ennek
következtében a mimikai izmok is hamarabb
kifáradnak, és az öregedés első jelei is erőseb-

ben meglátszódhatnak. Ezért az anti-aging és antioxi-
dáns hatóanyagokban gazdagabb, a hideg időszaknak
megfelelő magasabb bőrtápláló olajtartalmú vitalizáló
kezelések kerülnek előtérbe.  

Step by step 
A kezelés megkezdése előtt az aromamécses vízfürdőjé-
be cseppentett, több célra is alkalmazható Mézeskalács
illóolajos mixtúra az adventi otthon melegét idézi. 
Az évek óta jól bevált és kedvelt arc- és dekoltázskezelé-
sünket, a bio „mézeskalács” arckezelést a víz- és zsír-
hiányos bőrű vendégeknek javasoljuk.
A vízhiányos, laza tónusú, érett bőrű vendégeink számá-
ra igazi bőrtápláló ajándékot nyújt ez a professzionális
kezelés, amely már a kezelést követően is látványosan

szépítő hatású. Ezt az egyébként is jól ápolt vendégünk
kezelés előtti és utáni bőrállapotát mutató az „utána” fo-
tón jól láthatjuk. 
Vendégünk jó szívvel ajánlhatja tovább ismerőseinek ezt
a szezonális, a farsangi időszak végéig javasolható keze-
lési programot.

A

ELŐTTE UTÁNA

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

BAGI ZSUZSANNA
kozmetikusmester, oktató kozmetikus.
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Letisztítás: A téli időjárás által megviselt bőr letisztítását
a Bio Arónia-Kivi arctisztító tejjel végezzük. Glükozidos
tenzidjeivel kíméletesen tisztít, míg a fekete berkenye
(aronia)-, a kivi-, a ruta- és a kurkumakivonat segíti
a bőrregenerációs folyamatokat az érzékeny bőrök esetében.
Az arctisztító tejet váltó hőmérsékletű, langyos, nedves
kompresszkendővel lemossuk.

1

Peeling: Enzimatikus és mechanikus peeling is egyben az
Acerola & Echinacea szépítő arcradír, amelyből kb. 6-8 ml-nyi
mennyiséget közepesen vastag rétegben az arc és a nyak
felületére felviszünk. A hatóidő letelte után nedves kézzel
3-5 percig átpolírozzuk a bőrfelületet. Így a cellulózszemcsék
eltávolítják a fellazult, elöregedett bőrhámsejteket. A bőr
természetes védekezőképességét támogató Bíbor kasvirág,
aranyvesszőfű- és homoktövis-kivonatokat, valamint
a salaktalanító quillaja fakéreg kivonatát tartalmazza.

2
A pH-érték helyreálítás: A bőr pH-ját a gyengén savas
peeling után a csipkebogyó-, galagonya-, damaszkuszi rózsa-,
kamilla-kivonatot és Aloe juice-t tartalmazó, gyengén bázikus
Bio Csipkerózsa tonikkal állítjuk helyre.

3

Salaktalanítás: A téli időszakban különösen fontos a bőr
salaktalanítási folyamatainak támogatása a professzionális
arckezelés során. A Bio Máriatövis-csalán cleansing
maszkban a csalánlevél-, rozmaring-, cickafarkfű, orvosi
zsálya és orvosi somkóró-, valamint a máriatövismag-kivonat
támogatja a salaktalanítási folyamatokat. A közepesen vastag
rétegben felvitt maszkot 20 perc hatóidő után megnedvesítjük,
majd langyos, nedves kompresszkendővel alaposan lemossuk.

4
Tápláló koncentrátum: 35 éves kor fölött a kúraszerű
alkalmazása látványosan szépítő hatású a Bio Hibiszkusz
bőrfeszesítő aktivátornak. A hibiszkusz-, a homoktövis-
kivonat és a multivitamin-komplex, valamint a hyaluronsavat
tartalmazó szérum ultrahangozható, bevasalható, így értékes
tápanyaghoz juttatja vendégünk arcát.

5
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Tápláló maszk: A Bio Kandilla A. A. krémpakolás a zsír- és
vízhiányos bőr számára a tápanyagok kincsestárát
tartalmazza. A-vitamin-, karob-, acai bogyó- és ginseng-
kivonat-tartalmával, valamint a borágó- és a jojobaolaj
felkészíti a bőrt a környezeti ártalmakkal szembeni
védekezésre. Az arc és a nyak területére vigyünk 6-8 ml-t,
majd 20 perc hatóidő után bemasszírozzuk a maradékát.
Ezzel egyidőben ápoljuk a szemkörnyéket.

7
Szemkörnyékápolás: A fáradt, karikás szemkörnyékre
a havasi gyopár- és a hibiszkuszkivonat a bőr feszességet
és a kisimultabb szemkörnyékállapotot segíti elő. A Bio
Havasi gyopár szemkörnyékápolóban található multivitamin-
komplexek és a fenti hatóanyagok feledtetik az idő múlásának
jeleit. A splash-sel nedvesített vattakorong segítségével pedig
fokozottabb hidratációt biztosítunk a szemkörnyéken.

8

A fenti hatóidő alatt kézápolást végzünk: Az Aloe folyékony
szappanos vízzel letisztított kezeket Mélytisztító arcradírral
peelingezzük, majd a Mézeskalács masszázsolaj bőrtápláló
hatóanyagaival masszázst végzünk. Ez a téli időjárásnak kitett
bőr számára igazi ajándék.

9
Kezelést záró krém: Bio Mayweed & tamanu arcápoló
aranyvesszőfű-, édesgyökér-, ginkgokivonatát és tamanu,
jojoba olajokat tartalmazó multivitaminos balzsamával zárjuk
a kezelést, amelyet vékony rétegben viszünk fel.

10

Masszázs: Bio Aronia rejuvenáló masszázskrémmel végezzük, amelyet vagy 1-2 csepp Mézeskalács illóolajos mixturával
egészítünk ki a fakó-fáradt, érett bőr esetén, vagy erősen zsírhiányos bőr esetén a Mézeskalács masszázsolaj 1-2 ml-ét visszük
fel a masszázskrém fölé. A masszázsolaj ligetszépe-, kandilla-, gránátalma- és avokádóolaj-tartalma, valamint a gyömbér,
narancs, vanillia, kubebabors, szegfűszeg és fahéj illóolajok elősegítik a vitális bőranyagcserét. Így megalapozzák a feszesebb
bőrállapotot. Figyelem: rozaceás vendégek arcára nem használhatóak a „mézeskalács” termékek! Csak a kézmasszázs során
és a légtér illatosítására alkalmazzuk ilyenkor a vitalizáló-átmelegítő illóolajokat tartalmazó olajokat!

6
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kényeztetésről valami
olyasmi jut az eszünkbe,
amit nem csinálunk min-
dennap: „bekuckózni” a

kanapéra egy forró csokival vagy egy
pohár finom borral, közben olvasni,
filmet nézni, vagy  illatos habokban
a kádban pezsgőzni, és a gyertyák,
mécsesek fényében merengeni.
Kinek-kinek ízlése szerint. A lényeg:
nem gondolni a feladatainkra, ha-
nem „csak úgy lenni”.
A vendégeink is így vannak ezzel.
Figyelemre, pihenésre, törődésre,
feltöltődésre vágynak, és arra, hogy
hallgassuk meg őket. Na és persze
arra is, hogy az arcuk is szebb le-
gyen: hogy kisimítsuk a ráncokat, fe-
szesítsünk a megereszkedett arc-
kontúron. Bármit szívesen fogad-
nak, amitől jobban érzik magukat.
A mai, modern, gyors világban min-
denki rohan, feladatokat teljesít,
versenyt fut az idővel.
Sok az elvárás a nők felé. Meg kell
felelniük önmaguknak, a családnak,
a partnernek, a munkáltatónak. Haj-
szoltak, ritkán jut idejük feltöltődés-
re, sokszor nincs is „én-idejük”. Koz-
metikusként nagy szerepünk van
abban, hogy fizikai-lelki egészségük-
höz, jóllétükhöz hozzájáruljunk a
kezeléseinkkel, személyiségünkkel.
Ma már nem elég csak arcot kezelni,
szempillát, szemöldököt festeni,
gyantázni stb. – egy kicsit pszicholó-
gusnak, coach-nak is kell lennünk,
mert a vendégek szívesen mondják
el gondjaikat, és kíváncsiak a véle-
ményünkre. A lelkük egészsége a
testükre is hatással van, így a mi

munkánkra is, ezért érdemes a ven-
dégeket holisztikusan szemlélni, ke-
zelni.

Kényeztetés
a kozmetikában
Minden évszakban másképp ké-
nyeztetjük a vendéget: 
 tavasszal, a hosszú, hideg tél után
pezsdítő, 
 nyáron, a nagy melegben hűsítő, 
 ősszel a nyári napozás ártalmaira
valami frissítő, megújító, 
 télen pedig melegítő kezeléseket
alkalmazzunk. 
A hidratálás minden évszakban fon-
tos.
A vendég kényeztetése már a meg-
érkezése előtt kezdődik, hiszen elő-

készítjük a kabint a fogadására. Ki-
szellőztetünk, meggyújtjuk az illat-
lámpát, vagy bekapcsoljuk a diffú-
zort, gondoskodunk a halk zenéről,
elrendezzük a kezelőágyat – meghitt
hangulatot teremtünk. A kellemes
atmoszféra a munkánkat is segíti.
Ha a vendég megérkezik, érezze,
hogy őt várták. Átöltözés után,
amennyiben nyitott rá, egy illatos
lábfürdőt készíthetünk neki, megkí-
nálhatjuk teával, limonádéval, meg-
beszélhetjük milyen kezelésre vá-
gyik. Az ital kortyolgatása és a kelle-
mes beszélgetés hatására ráhango-
lódik a kezelésre. Engedjük meg
magunknak is ezt a pár percet, hi-
szen nekünk sem árt, ha nyugodtan
kezdünk neki a munkának, és a ven-
dégnek is jólesik a figyelmünk.  

A

KÉNYEZTETŐ KEZELÉSEK
ROHANÓ, TELJESÍTMÉNYORIENTÁLT, ELVÁRÁSOKKAL TELI VILÁGUNKBAN MINDENKI

SZÍVESEN MEGÁLL EGY PILLANATNYI LAZÍTÁSRA, ÉLMÉNYEK GYŰJTÉSÉRE –
Mi, kozmetikusok örömmel biztosítjuk ezt a vendégeinknek. 
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Télen vagy hűvösebb időben a
vendég kényelmét fokozhat-
juk, ha a kezelőágyat egy ágy-
melegítővel felmelegítjük. 
– Miután kényelembe helyez-
tük és egy előre melegített ta-
karóval betakargattuk, simít-
suk le, majd finoman nyom-
kodjuk át a testét.
– Átmasszírozhatjuk a hajas
fejbőrt is. 
– Az arc letisztításához hasz-
nálhatunk puha, melegített
frottírkendőt, amivel lassan,
gyengéden átnyomkodjuk az
arcot. 
Peelingezés után a vendég igé-
nyének és a bőr állapotának
függvényében gépi hatóanyag-
bevitelt alkalmazhatunk, utá-
na feltehetünk maszkot, pako-
lást. 

Kényeztető masszázs
A kényeztető kezelésnek masz-
százst mindenképp kell tartalmaz-
nia, mert a masszázs az egyik leg-
fontosabb eleme a munkánknak.
„Mindegy mit csinálunk, csak masz-
százs legyen benne” – ismerős mon-
dat, ugye? A vendégek szeretik a
masszázst, mert amellett, hogy bő-
rüket ápoljuk, a lelkük is megnyug-

szik, hiszen hosszabb időt relaxál-
nak, pihennek kezeink alatt. Milyen
lélekmelengető visszajelzés szá-
munkra is, amikor a vendég jólesően
és jól hallhatóan alszik. Gondoljuk
csak el, mekkora bizalom részéről,
hogy az életét a kezünkbe adja, hi-
szen alvás közben öntudatlan, telje-
sen kiszolgáltatott. A pihenés idejét
meghosszabbíthatjuk, ha a masz-
százs után rögzülő, alginát vagy fá-
tyolmaszkot teszünk fel. Ezek a
maszkok a nagy kedvenceim a ket-
tős hatásuk miatt: egyrészt a ben-
nük lévő hatóanyagok ápolják, hid-
ratálják, feszesítik a bőrt, másrészt a
hatóidő alatti relaxáció jó hatással
van a vendég lelki állapotára, bőrére.
 Részesíthetjük spa-élményt nyúj-
tó testmasszázsban a vendéget, ha
tanultunk ilyen technikákat, de 
 egy arc-, nyak-, dekoltázsmasz-
százs is tud kényeztető lenni, ha ki-
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A KÉNYEZTETŐ KEZELÉSEK
KULCSSZAVAI: 
harmónia, nyugalom, relaxáció,
megújulás, gyöngéd bánásmód,
testi-lelki feltöltődés,
stresszmentesség, test–lélek–
szellem egysége, jólléte,
egyensúlyának megteremtése.  
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egészítjük speciális szemkörnyék-,
fül-, fejbőr-, karmasszázzsal, lazító,
simogató ecsetmasszázzsal. 
 A szemkörnyékre és az ajkakra is
tegyünk ápoló anyagokat, hogy tel-
jes legyen a kényeztetés.

Sokféle masszázstechnikát alkal-
mazhatunk: ayurvédikus, aromate-
rápiás, shiatsu, akupresszúrás
masszázsokat, pecsétmasszázst. 
A felhasznált anyagok skálája is
széles, hiszen a gyógynövényes lab-

dacsok, batyuk, melegített lávakö-
vek, kristályok, féldrágakövek, a me-
leg olajok, a gyógynövények illata
már önmagában is kényeztető, rela-
xáló hatású. 
A csoki, szőlő, méz, tej nemcsak a
gasztronómiában, hanem a kozme-
tikában is kényezteti érzékeinket,
és a bennük található anyagok
széppé varázsolják a bőrt. A csoko-
ládé és a szőlő antioxidánsokban
gazdag, a méz hidratáló, antibakte-
riális hatású, a tej savtartalma hám-
lasztó, fehérje-, vitamin-, ásványi-
anyag-tartalma ápoló hatású. Gon-
doljunk csak Kleopátra szamártejes
fürdőjére.

Kényeztető illatok
A kényeztető kezelésekben nagy
szerepe van az illatoknak – termé-
szetesen allergiás vendégeknél nem
használunk illóolajokat és olyan ter-
mékeket, ahol az irritáció veszélye
fennáll.  Az ayurvéda és az aromate-
rápia széles körű lehetőséget bizto-
sít a számunkra, hiszen sokféle ola-
jat, illóolajat használhatunk a masz-
százs során. Személyes kedvenceim
az édes narancs, a geránium, a jáz-
min, a mandarin, a rózsa, a rózsafa, a
levendula, a szantálfa, az ylang-
ylang, a vanília. Ezek az illóolajok,
amellett, hogy varázslatos az illatuk,
a bőrre és a lélekre is pozitív hatás-
sal vannak.

A munkánk akkor eredményes, ha
a vendég a kezelés végén kipihen-
ve, testileg-lelkileg megújulva, fel-
töltődve kel fel a kezelőágyból, és
egy újabb időpontot kér, ami a mi lel-
künk számára is megerősítés, hogy
ismét jól dolgoztunk. 

KÁRÉ ANDREA
kozmetikusmester,
gyakorlati oktató
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NEWS  BEAUTY & CARE1 ADVENTI AMPULLANAPTÁR   
Babor • A márka egyik legsikeresebb és legkedveltebb
terméke, az Adventi Ampulla naptár idén is gyönyörű
ünnepi köntösbe öltöztette az innovatív ampullákat.
A sorszámozott ablakocskák mögött 24 db szépségelixír
rejtőzik, amelyek exkluzív bőrápolást tesznek lehetővé.
A szépségelixírek meghatározott sorrendben, minden-
nap egyre szebbé varázsolják az arcbőrt, így az a
bőrápolási kúra végére, azaz karácsonyra, a legszebb
formájában tündökölhet. Az ampullakezelés segítsé-
gével a szeretet ünnepének örömteli várakozása egyben
intenzív, kényeztető megújulássá válik így.
www.kalcsu.hu

2 ÚJ AJAKPIGMENTEK  
Li Pigment • Megtisztelő felkérésre megszülettek a
Berényi Zsuzsa Li Signature Series ajakszínei: 22 év
tapasztalatából a Li Pigments nagy tudású vegyész-
csapatának segítségével, bő 1 éves munkájával. Négy
árnyalat alkotja, amelyből a kezdő kolléganők is
magabiztosan választhatnak színt. Egy tapasztalt
sminktetováló pedig nem lehet meg a piac egyik
legjobban kitalált ajakpigmentjei nélkül. A színek a
nude-tól kezdve, a természetes ajakszínen át, a feltűnő
rúzsozott hatásig megtalálhatók a kollekcióban.
A színek egymással is jól kombinálhatóak. 
lipigments.hu  

3 PÓRUSÖSSZEHÚZÓ, NYUGTATÓ,
HIDRATÁLÓ MASZK  

ClinicCare • A rendkívül népszerű ClinicCare fátyol-
maszk-család új taggal bővült: az X3M Pure Pore
Minimizer Mask legfőbb hatóanyaga az aktív szén,
amely mint egy mágnes, magához vonzza a szennye-
ződéseket, baktériumokat, amelyek a szeborreás
problémák kialakulásában is szerepet játszanak. Segít
a meglévő komedók, aknék, tág pórusok kezelésében
és az újabb bőrproblémák megelőzésében. A maszk
felhelyezésével egyidőben a csomagolásban maradt
hatóanyaggal akár egy nyak–dekoltázs masszázst is
elvégezhetünk. 
www.clinic-care.hu

4 „ROSACEA” TERMÉKCSALÁD  
High Care® • Forradalmian új összetevőkkel (high-tech
tetrapeptid, árnikakivonat, ciprusfa-, fehérgyökér-,
hyaluronsav, vörösalga-kivonat, értékes növényi olajok)
készült a High Care® új „Rosacea”-termékcsaládja.
A 3-féle termék (a szérum, a maszk és az ápoló krém
kabin és lakossági kiszerelésben is kapható) megoldást
nyújt az érzékeny, értágulatos, rozáceás bőr kabinkeze-
lésére és otthoni ápolására. A kipirosodás elfedésére
használt MICA csillámpala  egyenletes, simább bőrké-
pet eredményez. 
www.nagyker.highcare.hu

5 HYALURON KOLLAGÉN-BOOSTER
AMPULLA  

Madara • Fő összetevői a kis és nagy molekulájú
hyaluronsav és a vízmegkötő növényi cukrok. A kis
molekulájú hyaluronsav képes behatolni a bőr legmé-
lyebb rétegeibe, hogy növelje a vízkészleteket és a kol-
lagéntermelést. A prokollagén szintézisének stimu-
lálásával segít megnövelni a bőr feszességét. A nagy
molekulájú hyaluronsav egy nedvességtaszító film-
réteget képez a bőr felszínén, amely megakadályozza a
nedvesség elpárolgását, és véd a külső agresszorok
ellen. Különösen a dehidratált, száraz, stresszes,
feszülő vagy irritált bőre javasolt. Csökkenti a finom
ráncokat és a felhám elvékonyodását. 
www.naturalskin.hu
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kkorra kezd a bőrünkön és a
lelkünkön meglátszani a ter-
mészetes fény és a szabad
levegő hiánya. A hideg na-

pokon vágyunk egy kis melegségre,
kényeztetésre. A vendégek több időt
szánnak a kozmetikai kezelésekre,
az ünnepi időszak csendesebb nap-
jain, amikor már túl vannak a készü-
lődés stresszes szakaszán, így jutal-

mazzák meg magukat. Van olyan
vendég, aki ezt kéri karácsonyi aján-
déknak vagy éppen lep meg ezzel
valakit. A hidegebb, nyirkosabb na-
pokon előtérbe kerülnek a fűszere-
sebb, „nehezebb” illatok és a táplá-
lóbb, vastagabb pakolások, olajok,
amelyek a nyári melegben nem túl
kellemesek a bőrünkön, de most
szinte ki van rájuk éhezve a testünk

és a lelkünk. Ne felejtsünk el vendé-
geinknek pihentető, kényeztető ke-
zeléseket ajánlani a megszokott ke-
zeléseinken túl, hiszen tapasztalat,
hogy a hosszú téli napokon erre nyi-
tottabbak. 
Számos esetben hallom kozmetiku-
soktól, hogy azért nem végeznek ké-
nyeztető testkezeléseket, mert nincs
rá igény. Beszélgetésünk során vi-

E

Varázslatos RITUÁLÉK
SPA-KEZELÉSEK MŰVÉSZETE  – A téli, hideg, napfényszegény időszakban még jobban igénylik

vendégeink a kényeztető arc- és testkezeléseket. Az alábbiakban bemutatunk néhány,
a szalonban alkalmazható, varázslatos rituálét.
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szont kiderül, vendégei nem is tud-
nak a lehetőségről, mert nincs fel-
tüntetve a szolgáltatások között,
nem beszél nekik a lehetőségről,
nincs róla szóróanyag. Pedig sok
esetben elég egy plakát, egy kép az
adott kezelésről, egy új termék fotó-
ja. Merjük felkínálni a lehetőséget,
hiszen egy kényeztető arckezelés so-
rán a test kezelése is elvégezhető.

Elvarázsoló illatok
Amikor különlegesebb, kényeztető
kezeléseket végzünk, ügyeljünk ar-
ra, hogy tökéletes kikapcsolódást,
teljes nyugalmat, maximális spa-ér-
zést teremtsünk a kezelés alatt. Az
első pillanattól kezdve érezze a ven-
dég, hogy ide jó megérkezni – segít-
sük ráhangolódni az ellazulásra. Vár-
juk őt a kezeléshez illő finom meleg
teával, felmelegített kezelőággyal,
fényekkel, zenével, illatokkal. Le-
gyen ez több mint egy kozmetikai
kezelés, legyen holisztikus szemlé-
letű rituálé. 
A spa-élmény, a teljes ellazulás, a
kikapcsolódás megteremtésének
egyik legfontosabb eszköze az illat.
A megfelelő illat megalapozza a si-
keres kezelést. Fontos szabály, hogy
a kényeztető, lazító kezelésekhez
alkalmazott termékek illata illesz-
kedjen a vendég ízléséhez, habitu-
sához is. Hiába szeretnénk mi ké-
nyeztetni egy szőlős, boros kezelés-
sel, ha számára ez az illat túl inten-
zív, avagy egy kellemetlen élményt
hoz fel benne, például emlékezteti
valamire vagy valakire. Ezért fontos,
hogy legyünk körültekintőek a keze-
lések kiválasztásánál, hiszen az il-
lattal fog először találkozni a ven-
dég, az fogja az első reakciókat ki-
váltani belőle. Az illat képes felhoz-
ni élményeket, megtapasztalásokat
– legyen a vendég reakciója erre már
a kezelés elején egy mosoly, ami szá-
mos biokémiai folyamatot beindít:
hormonok termelődnek, a felszaba-
duló endorfin segíti az ellazulást,
nyugtató hatással van a pszichére.
Ezáltal számos öngyógyító, regene-

ráló folyamat indulhat be, aminek
mi is részesei lehetünk. 

Személyre szabottan
A sikerhez elengedhetetlen a sze-
mélyre szabott kezelés, a jól meg-
választott hatóanyag. Ajánlott már
a bejelentkezéskor megismertetni a
vendéget a kezelés menetével, hi-
szen első alkalommal akár feszé-
lyezve is érezheti magát a vendég,
ezért készítsük fel a kezelés lépé-
seire. Mutassuk meg az alkalmazha-
tó termékeket, termékcsaládokat,
szagoltassuk meg vele az illatukat,
hagyjuk, hadd válassza ki a számára
legmegfelelőbbet – természetesen
szem előtt tartva a kezelés célját, a
bőr állapotát. 
A rituálék alatt ügyeljünk arra,
hogy a kezelés több lépésből álljon.
 Fektessünk nagy hangsúlyt a bőr
előkészítésére, végezzünk alapos
peelingezést, eltávolítva ezzel az el-
halt hámsejteket és egyúttal fokoz-
va a keringést. 
 Alkalmazzunk gazdagon tápláló
pakolást, az ezzel végzett „boroga-
tással” bársonyosan puhává vará-
zsolhatjuk a bőrt.
 A kezelés lezárásaként olyan in-
tenzíven tápláló, hidratáló terméket
válasszunk, amelyik segít megőrizni
az elért eredményeket.

Kozmetikában
alkalmazható rituálék
 Zen – A távol-keleti Japán hangu-
latát idéző rituálé a gésák testápolá-
si módszereit követi. A zöld tea friss
illata testi és lelki harmóniát teremt,
elősegítve ezzel az ellazulást. 
– A kezelés nyitásaként alkalmazott
rizs-peeling után 
– a zöldtea-kivonatos joghurt bizto-
sítja a bőr intenzív, mélységi táplá-
lását és az ennek köszönhető sely-
mes tapintását. 
– Az organikus zöldtea-extraktum és
a sheavaj kombinációja, kitűnő fris-
sítő és tápláló maszk a bőr számára,
melynek hatását fokozhatjuk a bőr
fangó-fóliával való befedésével, elő-
segítve ezzel az aktív összetevők

mélyre jutását. A joghurt különle-
gességét az adja, hogy kitűnően al-
kalmazható szaunázás alatt pako-
lásként. 
– A rituálé következő lépésének meg
kell őriznie a bőr puhaságát, lágysá-
gát, és fokoznia kell az előző lépések
hatását. Az alkalmazott testápoló
lotion fekete bodza és a zöld tea ki-
vonata méregteleníti és feszesíti a
bőrt. 
– Masszírozáshoz a 100% természe-
tes olajokat (jojoba és napraforgó)
tartalmazó friss, zöldtea illatú masz-
szírozó olaj biztosítja a tökéletes pi-
henés élményét, és nyújt egy igazi il-
latos utazást a Távol-Keletre.
 Kleopátra – A már az ókorban is
népszerű mézes-tejes kezelés a ho-
lisztikus szemléletmódot követve ki-
tűnő választás az érett és száraz bőr-
típusok esetében. Várandósság alatt
is alkalmazható a striák kialakulásá-
nak megelőzésére. Kitűnő választás
az édes vanília (Sweet vanilla-ból) és
kókuszillatot kedvelő vendégek szá-
mára. 
– Az „arany” jojobaolajat tartalmazó
cukor-peelinggel előkészített bőrre
felvisszük 
– a mézes-tejes pakolást, melynek
royal zselé- és kókuszolaj-tartalma
gondoskodik a vendég bőrének lágy-
ságáról. A hatás fokozása érdekében
fangó fóliát alkalmazzunk. 
– A rituálé befejező szakaszában a
tápláló karitévaj és a hidratáló kó-
kuszvíz-tartalmú mézes-tejes test-
vajjal végzünk masszázst, melyet
mámorító illatú, édes vanília masz-
szírozó olajjal dúsíthatunk. A 100%-
ban természetes makadámiaolaj,
valamint az esszenciális zsírsavak
intenzíven táplálják a bőrt, lassítják
az öregedés folyamatát.
 Mediterrán – A mediterrán rituálé
ideális választás mindenki számára,
aki szereti a tengert és annak – akár
a tengeri só, akár a tengeri iszap ás-
ványi anyagainak köszönhető – gyó-
gyító hatását. A tenger önmagában
is gyógyítólag, nyugtatólag hat a
testre és a lélekre. Vigyünk egy kis
mediterrán élményt a kezeléseink-
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be! Az erős méregtelenítő hatás mi-
att ezt a kezelést nem ajánlott vá-
randóság és szoptatás ideje alatt
végezni!
– A rituálét felmelegített tengeri sós-
peelinggel nyitjuk, melynek bors-
menta és rozmaring illóolaj-tartal-
ma fokozza a bőr keringését, támo-
gatva ezzel a méregtelenítő folyama-
tokat. 
– A folytatásban alga- és tengeri
iszappakolás kerül a vendég bőrére,
melynek zöldagyag- és spirulina al-
ga-tartalma hidratáló, rugalmasító,
bőrtisztító hatású, emellett feltölti a
bőrt ásványi anyagokkal. A hatás fo-
kozása érdekében a pakolás felvitele
után ajánlott a vendéget fangó és
arany hőtartó fóliával befedni. 
– A záró lépésben méhviasz, narancs
és citrom illóolajat és különböző
ápoló olajokat tartalmazó energeti-

záló balzsammal végzünk tartalmas
masszázst. A méregtelenítés fokozá-
sa érdekében maderoterápiás masz-
százst is alkalmazhatunk.
 Szőlős anti-aging rituálé – A szőlő
és a bor az örök fiatalság megőrzését
célzó misztikus receptúrákkal ren-
delkezik már az ókori egyiptomiak
korából. Ma is sikerrel alkalmazzuk
a szőlőszemekben rejlő energiát és
erőt a különböző szépségápolási ter-
mékekben. A szőlős rituálé az éret-
tebb bőr ellazítására, revitalizálására
szolgál, anti-aging hatással. Az erős
antioxidáns hatás serkenti a sejtek
regenerálódását, miközben védi a
bőrt a káros környezeti hatásokkal
szemben, amivel automatikusan le-
lassul a degradációs folyamat és az
idő előtti öregedés.
– Első lépésben végezzük el a test ra-
dírozását a finom abrazív szemcsé-

ket tartalmazó gyengéd szőlő-pee-
linggel. 
– A folytatásban alkalmazzunk
nyugtató fehér és tápláló vörös agya-
got, valamint szőlőmag extraktumot
tartalmazó peel-off pakolást, mely-
nek tisztító, méregtelenítő, ödéma-
csökkentő, hidratáló, regeneráló ha-
tását használjuk ki a kezelés során.
A peel-off pakolás helyett választ-
hatunk a szőlőmag kivonatával és
olajával dúsított szőlős joghurt
maszkot is, melynek fiatalító hatá-
sát fangó és aroma fólia használatá-
val fokozzuk.
– A rituálét tigrisfű- és rezveratrol-
tartalmú szőlős sorbettel zárjuk.
 White choco – A csokoládé, az az
édes élvezet, amely miközben jóté-
konyan hat az érzékszerveinkre, ad-
dig a bőr számára tökéletes ellazu-
lást biztosít. A csokoládé hidratáló
és bőrvédő funkcióval rendelkezik,
miközben kiválóan regenerálja, óvja
és simítja, puhává varázsolja a szá-
raz bőrt. Ez a rituálé tökéletes válasz-
tást jelent mindenki számára, aki el-
lazulásra, regenerálásra vágyik.
– Kezdésként végezzük el a kihagy-
hatatlan testradírozást gél állagú
peelinggel (rizs vagy szőlő).
– A folytatásban fehér csokoládés
soufflé-maszkot viszünk fel a bőrre.
A kakaóvaj bőrpuhító és selymesítő
hatását, valamint a guarana extrak-
tum magas koffeintartalma miatti
keringésfokozó hatást fangó és
arany fóliával tovább erősítjük.
– Kb. 20 perc hatóidő után a maszk
maradékával és az E-vitaminban
gazdag fehér csokoládés testvajjal
végzünk lazító testmasszírozást,
mellyel az előző lépések  méltó lezá-
rása történik.
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KOVÁCS ADRIENN
Kozmetikus, közgazdász,
az Afrodita Cosmetics oktató
és bemutató kozmetikusa,
szakmai vezetője.
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nagy beavatások előtt az
ősi kultúrákban a nők
szépségrituálékkal készí-
tették fel egymást az élet

olyan fontosabb állomásaira, mint
amilyen a gyereklányból nővé serdü-
lés, az esküvő, a gyermekszülés stb.
Szeretettel, figyelemmel, érintéssel
és élettapasztalatuk minden böl-
csességével segítették egymást. Mo-
dern világunkban ennek a szép női
szövetségnek a fenntartói a kozme-
tikusok, a munkánk ezért (is) na-
gyon értékes – ősi és egyúttal (az al-
kalma- zott hatóanyagok, valamint a
technológiák miatt) nagyon modern.

Pihentető élmény
Ezt szerencsére egyre több kozmeti-
kai cég is felismeri, és napjaink ke-
zelési menetei nem pusztán a ható-
anyagok bejuttatásáról szólnak, ha-
nem különleges, pihentető élményt
is garantálnak a vendégnek. A pi-
hentető élmény, az egyszerre több
érzékszervre ható (illatok, érintés,
textúrák, hangok) kezelés hatására
mérhetően csökken a stresszhormo-

nok szintje.  Ezért a kezelési rituálék
valódi élettani hatással rendelkez-
nek, és jelentősen hozzájárulnak a
szépség és az egészség megőrzésé-
hez. 

Bőrfiatalító rituálé
A Skeyndor Timeless Prodigy luxus
bőrfiatalító rituálé azért páratlanul
eredményes, mert a legfrissebb

tudományos eredményeket felvo-
nultató hatóanyagokat és ható-
anyag-beviteli rendszereket ötvözi
az érintés erejével. A Timeless Pro-
digy innovatív hatóanyagai globá-
lis, sejtszintű bőrfiatalítást tesznek
lehetővé. Serkentik az új sejtek ter-
melődését a bazális rétegben, javít-
ják a sejtek funkcióit és megnövelik
az élettartamukat. 
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Időtlen CSODA
KÉNYEZTETŐ ANTI-AGING SZERTARTÁS – Ma már nem elég a puszta hatóanyag-bejuttatás,

a kozmetikusnak egyúttal pihentető élményt is nyújtania kell a vendégnek. Ilyen kezelési rituálé
a Timeless Prodigy, azaz az időtlen csoda.
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Skyendor Timeless Prodigy
luxus bőrfiatalító rituálé 
 A kezelés első lépése, hogy egy
mirhaolajos illatburokba vonjuk a
vendéget, majd 
 átmasszírozzuk a lábfejet, 
 ringatjuk a testet, 
 meghúzzuk a nyakat, ellazítjuk a
gerinc menti izmokat. 
 Ezután egy törölközőmasszázs
következik, amely fantasztikus fe-
szültségoldó hatású a nyak és vállöv
területén. 

 Az arc lemosását követően egy va-
lódi pezsgőkivonatot tartalmazó
detox zselével, lágy pumpáló moz-
dulatokkal nyirokmasszázst vég-
zünk az arcon, a nyakon és a dekol-
tázson.
 5% glikolsav-tartalmú frissítő arc-
tisztító habbal és egy kis körkefével
folytatjuk az arc előkészítését. En-
nek a habnak a hatását hidroabrá-
zióval fokozzuk. 

 A kezelés következő lépésében a
bőr állapota szerint vagy a Glyco30
vagy az enzimatikus peeling hasz-
nálata között választhat a szakem-
ber. 
 A tökéletesen előkészített bőrre
egy lágy masszázzsal elkezdjük fel-
vinni az 50 millió damaszkuszi rózsa
őssejtet, proteoglikánokat, 5-féle nö-
vekedési faktort, kombucha-teát, C-,
E-, B5, B7, B9-vitaminokat, hyaluron-
savat és Acmella oleracea (növényi
botox) kivonatot tartalmazó, értékes
hatóanyagkomplexet. Az eredmé-
nyességhez nagyban hozzájárul, ha
a kellemes masszázs után az ampul-
la tartalmát elektroporációval jut-
tatjuk be a bőrbe.
 A hatóanyag-bevitelt követően ke-
rül fel egy kollagén-lapmaszk az
arcra és a nyakra, melynek felületén
ultrahanggal is segíthetjük a felszí-
vódást. A hatóidő végén a cryoterá-
piás készülékkel végigsimítjuk a
maszk felületét, hogy mintegy ható-
anyagcsapdaként bezárja a bőrbe a
kezelés során alkalmazott összete-
vőket.
 A kezelést egy fehér szarvasgom-
ba-kivonatot tartalmazó, a rózsa,
jázmin és magnolia illatában pom-
pázó nappali krémmel zárjuk. 
A Timeless Prodigy rituálé a Skeyn-
dor anti-aging kezeléseinek csúcsa.
Adni és kapni is felemelő élmény.
A látványos és hosszan tartó ered-
mény megelégedettséggel tölti el a
szakembereket és a vendégeket
egyaránt. 

Skeyndor Hungary
1044 Budapest, Óradna utca 4.
Telefon: +36 20/349 3993
email: info@skeyndor.hu
www.skeyndor.hu

HEGYI SÁRA
Kozmetikus, közgazdász,
a Skeyndor Hungary/Risztics
Trade szakmai és
kommunikációs igazgatója.
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smeretes, hogy a szabadgyökök
túlzott felszaporodása idő előtt
öregedéshez vezet – az antioxi-
dánsok ezen a területen fontos

szerepet játszanak. Azért, hogy a
bőr öregedését, amennyire csak le-
het, megakadályozzák, illetve lelas-
sítsák, ezeket az anyagokat régóta
felhasználják a kozmetikumokban.
Amikor felvágunk egy almát, akkor
viszonylag rövid idő után már lát-
hatjuk, hogy a levegő hatására a vá-
gott felület barnássá színeződve,
csúnyává válik. Pár csepp citromlé
hatására azonban gyorsan vissza-
nyeri eredeti, friss kinézetétét.

Vajon mi rejlik
emögött? 
A kezeletlen almadarab a levegő ha-
tására válik barnává. A citromban lé-
vő C-vitamin viszont egy klasszi-
kus antioxidáns, és megakadályoz-
za ezt a nem kívánt reakciót. A szer-
vezetben lévő és a táplálékainkban,
illetve a kozmetikumainkban lévő
antioxidánsok lelassítják a szabad-
gyökök általi oxidációs folyamatot. 
A szabadgyökök a szervezetünkben
lezajló anyagcsere-folyamatok mel-
léktermékeiként bizonyos mértékig
nem károsak, de ha túlságosan fel-
szaporodnak, akkor már veszélyt je-
lentenek a számunkra.
A szabadgyök-molekulák, amelyek-
nek egy páratlan és ezáltal igen reak-
cióképes elektronja van, s ezért más
molekuláktól „halásznak” el elekt-
ront. Szabályos láncreakciókat
képesek beindítani, amelyek által
újabb és újabb szabadgyök keletke-
zik – e folyamat hatására a szerve-
zetünk egyértelműen károsodik.

A szabadgyökök keletkezését külső
(exogén) és belső (endogén) hatások
fokozhatják.
 Endogén tényezőnek számítanak
az elsődleges primér anyagcsere-fo-
lyamatok, 

 exogén például az UV-sugárzás, az
alkohol és a nikotin. 
Bőrünkön a szabadgyökök károsító
hatásának következménye az idő
előtti öregedés, különösen a ráncok
és egyéb, az idősek bőrén látható

I

Bőrvédő antioxidánsok
HATÓANYAG-ISMERET 8. 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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bőranomáliák (festékfoltok, sze-
mölcsök) megjelenése szemmel is
látható. Pontosan ezek kivédésére
kerülnek a kozmetikai termékekbe
antioxidánsok, amelyek azáltal,
hogy lényegesen lassítják vagy telje-
sen megakadályozzák más anyagok
oxidációját, védik a bőrt a szabad-
gyökök károsító hatásától – így is
megakadályozzák az idő előtti bőr-
öregedést. A bőrápoló készítmé-
nyekben régóta jól bevált anti-

oxidánsnak számítanak az E-, a C-
vitaminok és a Q10.
A kis mennyiségű antioxidánsnak a
készítmények védelme szempontjá-
ból is van jelentősége. A növényi
olajok védelménél különös jelentő-
sége van az antioxidánsoknak:
megakadályozzák az olajok avaso-
dását, ezáltal azt is, hogy az olajok
illata és állaga megváltozzon.

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: Pantenol

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
2019/11:       Sokoldalú szalicilsav

DERMABOTEXIN
KARÁCSONYI CSOMAG OTTHONI ÁPOLÁSRA

Tartalmaz: DermaBOTEXIN krémet 13%, DemBOTEXIN szérumot 18%,
DermaBOTEXIN BB krémet 8%

www.syncare.hu
www.facebook.com/syncarehungary 

A csomag bruttó lakossági ára

kedvezménnyel: 51 190 Ft 

SynCare DermaBOTEXIN termékcsalád -
ott ahol a ráncok eltűnnek...

Egyedülálló  karácsonyi 20%-os  kedvezménnyel
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PANDHY'S™ • A formula felveszi a harcot az extra
centiméterekkel, karcsúsít, újrarajzolja a testkontúrt,
csökkenti a cellulit látható tüneteit. A masszázsfejjel
rendelkező tubus lehetővé teszi az érintésmentes,
keringést fokozó masszázzsal történő felhordást, a
tökéletes hatásért. A fő hatóanyagok a csilipaprika és
fehérmustár-kivonat, a borostyán és az ázsiai gázlóolaj,
valamint a C-vitamin.
www.pandhys.hu

2 MINIMALISTA ELEGANCIA    
Artdeco • Az új Be Part of Glamtopia kollekcióban
szemet gyönyörködtető elemek találkoznak a mini-
malizmussal, túlzások nélkül elhozva a luxust a
mindennapjainkba. Glamúr és elegancia jellemzi az új
stílust, amelyre minden nő hagyatkozhat, hogy kiemelje
egyedi szépségét. A kollekció része a parabénmentes
Translucent Shimmer Powder „breeze of fame”
árnyalatban; a  High Intensity Precision Liner N°10 ultra
black árnyalatban; a parabén- és illatmentes Galaxy Eye
Powder; a multidimenziós hatást keltő Lip Jewels
ajakrúzs, a glutén- és lanolinmentes Glamour Gloss és
a három árnyalat tökéletes kombinációjából álló
Glamtopia Blush. 
www.facebook.com/ARTDECOMagyarorszag

3 BÚZAVIRÁG MASSZÁZSKRÉM    
Biola • A BDIH/IONC által, a COSMOS standard szerint,
tanúsított bio masszázskrém. A kevert és vízhiányos bőr
hidratáló, tonizáló, vitalizáló masszázsához ajánljuk.
A bőrregenerációt támogató hatásukról jól ismert,
antioxidánsokban gazdag búzavirág, rozmaring és
körömvirág gyógynövények kivonatát tartalmazza. A bio
anti-aging arckezelésekben különösen jól segíti a
masszázs és a tápanyagfeltöltés, a bőrtónus javításának
eredményességét.
www.biola.hu

4 BŐRMEGÚJÍTÓ NÖVEKEDÉSI
FAKTOROK    

Chantarelle • A sejtnövekedési faktorok természetes
módon előfordulnak az emberi bőrben, serkentik és
stimulálják a sejtek növekedését, osztódását és
differenciálódását, funkcionális jelátvitelt biztosítanak a
sejtek között. Ezeket a receptorok felismerik, és
különböző reakciók sorát indítják el, beleértve a ter-
mészetes bőrmegújító folyamatokat a bőrfiatalítás
érdekében. A növekedési faktorok hatásosak manuál-
terápiával történő alkalmazással és mikrotűs keze-
léssel is. PDT fotodinamikus eljárással, lézertechno-
lógiával együtt alkalmazva pedig megsokszorozhatjuk a
stimuláló hatásukat. 
www.kozmetikusplaza.hu

5 SZÉRUM A FIATALOS SZEM-
ÉS SZÁJKONTÚRÉRT   

Bioline • Az anyacég laboratóriuma egy különleges
bőrápoló szériát dolgozott ki növényi őssejtekkel és a
bőr élettani folyamatait aktiváló, legmodernebb aktív
összetevőkkel, a szem-  és a szájkontúr védelmében.
A sejtműködést a gének szintjén aktiválja, felélénkíti az
alvó sejtek működését, és fokozza az új epidermális
sejtek képződését. Hatóanyagok: almából nyert növényi
őssejt, revitalizáló kaviár, regeneráló retinol, nedvesítő
bioamiskin, energizáló „eye life” és relaxáló hexa-
peptidek.
www.bioline-jato.hu
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vega-trend mára a kozme-
tikai iparba is beszivár-
gott. A felmérések szerint
a vegetáriánusok több

mint a fele kizárólag vegán terméke-
ket vásárol. Mit jelent ez a kozmeti-
kában?

 A natúrkozmetikumok állati ösz-
szetevőket is tartalmazhatnak,
mint például méhviaszt, lanolint –
ezeket a vegánok elutasítják.
 A vegánok ugyanakkor ezzel
szemben elfogadnak bizonyos
szintetikus összetevőket is, olyano-
kat, amelyek a tanúsított natúrkoz-

metikumok esetében tiltólistán
szerepelnek: ásványi olaj, szilikon,
PEG-ek.

Vegán és bio
A vegán követelményeknek megfele-
lő kozmetikumok tanúsító védjegye
csak azt garantálja, hogy az összete-

A

VEGÁN ÉS/VAGY BIO?
A NATÚRTRENDEN BELÜL VEGA-TREND  IS JELEN VAN A SZÉPSÉGIPARBAN – sokan

nem tudják azonban, hogy a vegán termékek nem szükségszerűen természetesek,
azaz nem feltétlenül felelnek meg a natúrkozmetikumok kritériumainak.

Mire figyeljünk e készítmények kiválasztásánál?
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vők természetes biológiai anyagok,
és hogy nem tartalmaznak állati
összetevőket. Mivel ez az embléma
bizonyos olyan anyagok jelenlétét is
elfogadja, amit a natúrkozmetika
előírása tilt, érdemes a virágjel mel-
lett a NATRUE-minősítésre is figyel-
ni. Különösen azok a kozmetiku-
mok értékesek e célcsoport igényei
számára, amelyek mind a két jellel
ellátottak, azaz a virágjel és a NAT-
RUE jele is fel van tüntetve a cím-
kén, illetve a csomagoláson, azaz
nemcsak vegánok, hanem egyúttal
tanúsított natúrkozmetikumok is.

Gondolkodj vegánul!
Mivel időközben sok vendég nem-
csak natúrkozmetikai, hanem kifeje-
zetten a vegánkezelések iránt is ér-
deklődik, érdemes a kezelési kínála-
tot ennek megfelelően bővíteni. 

Vegán és natúrkozmetikai kezelés
tubarózsa növényi őssejttel és nagy
molekulájú hyaluronsavval:
1. Indításként kínáljuk meg

a vendéget papaya itallal,
ami A-, E- és C-vitaminokban
gazdag, és gondoskodjunk
kellemes ellazító zenéről.

2. A bőr letisztítása micellás
lotionnal.

3. Bambuszgranulátumos
peeling.

4. Rozmaring-kivonatos vapozon.

5. Bőrtáplálás: szőlőlé, tubarózsa
növényi őssejt és nagy-
molekulájú hyaluronsav
keverékét tartalmazó ampulla
felének gyengéd bedolgozása
a bőrbe.

6. Masszázs növényi (például
avokádó, jojoba, máriatövis)
olajokkal – a hyaluronsavval
együtt gondoskodnak a bőr
optimális hidratáltságáról.

7. Ez a vitalizáló, nyugtató hatású
hidratáló pakolás kellemes
bőrérzetet és ragyogó bőrképet
eredményez.

8. A megmaradt fél ampulla
bemasszírozása.

9. Szemhéjápoló és nappali krém
felvitele szőlőlével.

10. Befejezésül vegán make-up: 
– szemhéjárnyékoló,  

szemceruza és szemhéjtus,
– szájkontúrceruza, rúzs,
– szempillafesték,

     – áttetsző púder 
    bambuszkivonatból
     és rózsasziromból. 

VEGÁN ÉS BIO KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK

Megengedett összetevők:
1.  E-vitamin – szabadgyököt semlegesítő anyag, stabilizálja a sejt-

membránt, növeli a bőr hidratáltságát, melynek hatására simábbá
válik.

2.  Növényi őssejt, például tubarózsa.
3.  Sheavaj E-vitaminnal, allantoinnal és karotinokkal – védi a bőrt a

kiszáradástól, elősegíti a jobb felszívódást és a bőr megfelelő zsíro-
zottságát.

4.  Bambuszgranulátum – gazdag ásványi anyagokban és kovaföld-
ben. Intenzíven hat a sejtregenerációra.

5.  Hyaluronsav (nagy- és kismolekulájú) - a nagymolekulájú hyalu-
ronsav, a víz megkötése mellett, elasztikus és láthatatlan filmet ké-
pez a bőrön. Szabályozza a bőr hidratáltságát, megnövelve, meg-
kötve a bőr víztartalmát. Hatására a bőr feszesebbé és fényesebbé
válik. 
A kismolekulájú hyaluronsav pedig a bőr mélyebb rétegeibe hatol-
va előnyösen befolyásolja annak szerkezetét, hosszú távú és rend-
szeres használat mellett ezáltal bőrfeszesítő hatású. Fokozza  a
kollagén szintézisét, gátolja  a kollagénlebontó enzimek működé-
sét. A nagymolekulájú hyaluronsav láncainak fizikai módszerekkel
való tördelésével állítják elő  a kisméretű hyaluronsavat.

6.  A következő viaszok:
 – Oliva-viasz – javítja a hidratációt és erősíti a barrier-réteget.
 – Lipidkomplex, amely jojoba-, mimóza- és napraforgóviaszt tar-

talmaz. Ez egy lágy, vajszerű, krémes anyag, amely tartósan
biztosítja a nedvességet. Telítetlen és telített zsírsavat, vala-
mint fitoszterolt tartalmaz, amely különösen jó hatással van a
száraz bőrre. Ezek a tisztán növényi anyagok biztosítják a bőr
hidratáltságát, csökkentik az irritációt. A lipidkomplex a saját
súlyánál hatszor több vizet tud megkötni. A bőrön leheletfinom
filmet képez, amely gátolja a vízvesztést.



NEM ENGEDÉLYEZETT

MIT SZABAD ÉS MIT NEM A VEGÁN-KOZMETIKÁBAN?

• Állatkísérlet.
• Állati anyagok, például: zselatin,

méhviasz, lanolin, méz,
selyemprotein, tej, protein.

ENGEDÉLYEZETT
• Vattalapocskák: bambuszból

vagy pamutból. A kendők és
takarók biopamutból vagy
gyapjúból.

• Fésű: fából, gyantából,
szintetikus anyagból.

• Ecset: fából, bambuszból
és műszőrből.

• Üveg- és fatartozékok.
• Természetes kő.
• Olló és csipesz: nemes acélból.
• Jó minőségű természetes

viaszok.
• Virágok, levelek és gyökerek

tiszta növényi kivonatai.
• Természetes ásványi

nyersanyagok.
• Szintetikus összetevők.
• Ásványi olajok. 
• Szilikon. 
• Természetes zsírok kókuszból,

jojobából.
• Emulgátorok: kifejezetten

növényi forrásból.

CHRISTIANE LASZIG 
Kozmetikus és maszkmester,
tévében és filmekben dolgozik,
és viszázsistákat képez ki.
Érdeklődésének
középpontjában a holisztikus
kezelések, az anti-aging
és a smink áll.

Tilos az állatokon való tesztelés!

Vega- és natúrkozmetikumok
Ha mindkét kritériumnak megfelelő készítményt szeretnénk, akkor a vegán (a cikkben
említett virágjel) tanúsítvány mellett figyeljünk a tanúsított natúrkozmetikum jelének

meglétére is, pl. a NATRUE szimbólumra! 
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ajlandók akár többet fizetni
a környezettudatosságot
mutató készítményekért. 
Megnézik a termékeket,

majd felteszik nekünk a kérdéseiket
többek között 
 az összetevőkről,
 az összetevők etikus felhasználá-
sáról,
 a csomagolásról, 
 a kisebb ökológiai lábnyomról,
 a kevesebb energiafelhasználásról
és
 a kevesebb hulladéktermelésről.

A fenntarthatóság végett ez hihetet-
lenül fontos számukra.
A nemzetközi kozmetikai piacon az
egyik legjelentősebb trend a fenn-
tarthatósági igény a kozmetikum-
gyártók felé. Az iparág vezető témája
a tudatos fogyasztó. 
Ez a tendencia főként a fiatal korosz-
tálynál a legjelentősebb (15–30 év kö-
zött). Ez a koncepció átalakítja az
iparág működését és a szépségápo-
lási termékek fejlesztését. 
A tudatos fogyasztók törekszenek
arra, hogy vásárlásnál azt válasszák,

amelyik nem befolyásolja negatívan
a körülöttük lévő világot.
Ez a fogyasztói magatartás meghatá-
rozhatja egy adott kozmetikai már-
ka sikerét.

Milyen védjegyeket
keressünk
a kozmetikumokon?
Sokféle logóval találkozhatunk a
kozmetikai termékeken, de egy „bár-
milyen” logó a csomagoláson még
nem teszi hiteles és felelős natúr-

→

→

→

→

→

H

Zöld szemlélet
a KOZMETIKÁBAN

MENNYIRE „ZÖLDEK” NAPJAINK KOZMETIKAI CÉGEI? Nem elég „csupán” egy jó termékkel
rendelkeznie ma egy kozmetikai cégnek. A fogyasztók ennél sokkal többet követelnek.

Óriási környezetvédelmi elvárásokat támasztanak a gyártó cégek felé. 
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kozmetikummá az adott terméket
és gyártó céget.
A Cosmos tanúsítás segítséget jelent
a mai, szabályozatlan kozmetikai
piacon való tájékozódásban, ahol
bőven van lehetőség a vásárlók
megvezetésének.
A COSMOS minősítésnek nincs
saját, önálló logója, így a minősítést
az alapító minősítő szervek pecsétje
alá kiírt Cosmos Natural vagy Cos-
mos Organic kifejezések jelzik.
A gyakorlatban például a minősített
natúrkozmetikumokat a BDIH Cos-
mos Natural logóról ismerhetjük fel.

COSMOS – egységes
szabályrendszer 
Korábban a különböző minősítő
szervezetek egymástól eltérő szabá-
lyokat alkalmaztak a szépségápolási
készítmények ellenőrzésekor, emi-
att egyfajta versenyhelyzet alakult
ki ezek között az intézmények
között. A Cosmos Standard meg-
alkotásával ennek kívántak véget
vetni, és  átláthatóbbá tenni a szabá-
lyozást. A COSMOS (COSMetics Or-
ganic Standard) szabvány az öt leg-
nagyobb európai minősítő szerve-
zet (a  német BDIH,   a francia Ecocert
és Cosmebio, a brit Soil Association
és az olasz ICEA) együtt-működése
által jött létre, azzal a céllal, hogy a
szépségápolási termékek hiteles
minősítéséhez egységes bio- és
natúrkozmetikai szabványrendsz-
ert alakítsanak ki.
A COSMOS standard az alap-
anyagoktól kezdve, az előállításon
át, egészen a termékek market-
ingjéig és ellenőrzéséig kiterjed, és
az egész termelési láncot szabály-
ozza. A Cosmos-minősítés arra utal,
hogy az adott készítmények gyártói
fele-lősségteljesen használják a ter-
mészeti erőforrásokat, egészség- és
környezetkímélő gyártási technoló-
giát alkalmaznak, támogatják az
ökológiai gazdálkodásból származó
összetevők használatát és hisznek a
zöld kémiában.

Az alapanyagok
és a COSMOS 
Az alapanyagok eredeténél és fel-
dolgozásánál a COSMOS öt kategó-
riát vesz figyelembe, annak megfe-
lelően, hogy mely alapanyagok al-
kalmazhatóak és melyek tiltottak.
1. Víz: minden esetben meg kell fe-
lelnie a higiéniai standardnak.
2. Ásványi összetevők: eredeti ásvá-
nyi anyagok vagy egyszerű kémiai
folyamatokkal módosított ásványi
összetevők alkalmazhatóak.
3. Fizikailag előállított mezőgazda-
sági összetevők: megengedett a nö-
vényi, állati és mikrobás összetevők
használata. Tilos viszont a géntech-
nológiailag módosított növényi alko-
tóelemek és az állatok testéből nyert
nyersanyagok alkalmazása!
4. Kémiailag előállított mezőgazda-
sági összetevő: ugyanazok a szabá-
lyok vonatkoznak rá, mint a fizikai-
lag előállított összetevőkre,  de ez
esetben alkalmazni kell a zöld ké-
mia alapszabályait.
5. Egyéb összetevő: a standard szi-
gorúan szabályozza a megengedett
tartósítószerek listáját.
 A szabályozás emellett az alábbi-
akra terjed ki:
→ A termék összetétele: annak a fi-
gyelembevétele, hogy hány száza-
lékban tartalmaz organikus összete-
vőket.
→Tárolás, feldolgozás, csomagolás:
a tisztasági és higiéniai szempontok
szemlézése a tárolás, a gyártás és a
csomagolás során, valamint környe-
zetkímélő csomagolás alkalmazása.
Tiltott a klórozott műanyagok hasz-
nálata a csomagolásban.
→ Környezeti hatások: a termék és a
csomagolás, valamint a gyártási fo-
lyamatok környezetkímélő jellegé-
nek, a gyártási hulladék minimalizá-
lásának és újrahasznosításának fi-
gyelembevétele.
→ Címkézés és kommunikáció: a
címkézésnek tisztának és egyértel-
műnek kell lennie, minden fontos
információt tartalmaznia kell – nem
vezetheti félre a vásárlót.

→ Vizsgálatok, certifikáció és felül-
vizsgálat: a szabályozásnak minden
egyes terméknek meg kell felelnie –
ez minden évben felülvizsgálásra
kerül.

COSMOS NATURAL
MINŐSÍTÉS
A COSMOS-minősítést a legmaga-
sabb organikus, illetve natúrkozme-
tikai szabványok alapján gyártott,
minőségi, biztonsággal használható
natúr és organikus/bio készít-
mények kapják meg. A COSMOS
irányelvei a natúrkozmetikumok ál-
tal is kiemelten fontosnak tartott
fenntartható termelés és fogyasztás
ösztönzése érdekében kerültek ki-
dolgozásra.
A COSMOS Natural natúrkozmeti-
kum minősítést olyan termékek
viselhetik, amelyek többek között
mentesek parabénektől, génmó-
dosított összetevőktől és a legtöbb
kőolajszármazéktól is.
A minősítés nem ír elő minimális
természetes összetevő arányt a ter-
mékben, ugyanakkor tiltja a génmó-
dosított növényi összetevők,
valamint az állatok testéből nyert
nyersanyagok használatát.
A tudatos fogyasztók szeretnék tud-
ni, hogy amit vásárolnak, annak mi-
lyen hatása lesz a saját jólétükre, a
következő generációra, valamint a
bolygóra. 
Érdemes körültekintően választani,
hiszen vannak cégek, amelyek nem
az aktuális trendeket szolgálják, ha-
nem évtizedek óta a zöld oldalon áll-
nak. 

SZANYI ÁGOTA
Kozmetikusmester,
az Ilcsi Szépítő Füvek Kft.
szakmai vezetője.
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ik is azok a parabének?
A parabének számos te-
rületen alkalmazott kon-
zerválószerek, kémiailag

a para-hidroxi-benzoesav (más né-
ven a 4-hidroxi-benzoesav) észtereit
jelentik. Baktericid és fungicid saját-
ságaik miatt a legtöbb kozmetikum-
ban, de élelmiszerekben és egyéb
termékekben is előfordulhatnak.
Gyakoribb képviselőik a metil-para-
bén (E218), etil-parabén (E214), butil-
és heptil-parabén (E209), ritkábbak a
propil-, izopropil-, izobutil- vagy

benzil-parabén és ezek nátriumsói.
Tartósítási célokra ezeket a vegyü-
leteket szintetikus úton állítják elő,
bár legtöbbjük a természetben is
számos növényben megtalálható
egyfajta fitoösztrogénként (többek
között a szójában, a lenben, a cse-
resznyében, a meggyben, az áfonyá-
ban, a babban, a sárgarépában, az
uborkában). Érdekességképpen el-
mondható, hogy ezekben a növé-
nyekben sokszor magasabb a ter-
mészetes parabéntartalom, mint
azokban a kozmetikumokban,

amelyekben mesterséges változa-
taikat konzerválószerként megta-
lálhatjuk. 

Felhasználásuk
A parabéneket az 1920-as évektől
széles körben használják fel tartó-
sítószerként a kozmetikumokban
és egyéb termékekben, mint például
alapozókban, arc- és hajápolási, bo-
rotválkozási termékekben, tusfür-
dőkben, samponokban, krémekben,
testápolókban, továbbá gyógysze-
rekben, élelmiszerekben (ez utóbbi-

M

No para…no parabén!?
A kozmetikus szakemberek manapság egyre többet foglalkoznak a kozmetikumok összetételével.

E téren és talán főként a tartósítószerek területén meglehetősen nagy zűrzavar uralkodik.
Próbáljunk hát kicsit rendet tenni a parabének és társaik között!
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akban a jelük: E214 – E219), zsírok-
ban, olajokban, cipőkrémekben, ra-
gasztókban, egyebekben. 

EU-szabályozás
Az Európai Bizottság 1004/2014/EU
rendelete szerint a metil- és etil-pa-
rabén biztonságosan alkalmazható
külön-külön maximum 0,4%-os,
együttesen maximum 0,8%-os kon-
centrációban, míg a butil- és a pro-
pil-parabén a kozmetikai termékek-
ben biztonságosan mind együtt,
mind külön-külön maximum 0,14%-
os koncentrációban alkalmazható.
A rendelet a butil- és propil-para-
bén három évnél fiatalabb gyer-
mekek pelenkával fedett bőrfelüle-
tén való alkalmazásra szánt, leöblí-
tésre nem kerülő termékekben való
használatát betiltotta. A 358/2014/
EU bizottsági rendelet pedig az izo-
propil-parabén, az izobutil-parabén,
a fenil-parabén, a benzil-parabén és
a pentil-parabén alkalmazását tiltot-
ta be.

Elgondolkodtató
ellentmondások
Felrójuk a parabéneknek, hogy
 fitoösztrogének – ám sokfajta fi-
toösztrogént, többek között termé-
szetes növényi kivonatok formájá-
ban, mint anti-aging hatóanyagot

előszeretettel alkalmazunk a koz-
metikában;
 rákkeltőek,
– miközben neves intézetek, többek
között az USA hivatalos egészség-
ügyi szervezete, a Food & Drug Ad-
ministration sem tartja veszélyes-
nek, valamint a National Cancer Ins-
titute szerint sincs olyan meggyőző
bizonyíték, mely szerint a parabé-
nekkel konzervált izzadásgátlóknak
köze lenne a mellrákhoz.
– Más intézetek, kutatások viszont,
mint például a fent említett Ameri-
can Cancer Society, vizsgálataik
alapján veszélyesnek nyilvánítják,
bár azokat többnyire egyszeri, nagy
koncentrációjú parabénnel, in vitro
(élő szervezeten kívül) végezték, ami
a kis koncentrációjú, in vivo (élő
szervezeten belüli) alkalmazásra vo-
natkozóan meglehetősen kevés ta-
pasztalatot nyújt.

Aggályaink
Bár a parabénekkel kapcsola-
tos kutatások több évtizede
folynak, nincs egyértelmű
adat sem azok teljes veszély-
telenségére, sem azok rákkel-
tő sajátságára vonatkozóan.
Megnyugtató, hogy egy-egy
terméken belül a megenge-
detten használható parabé-
nek maximális alkalmazási
koncentrációja szigorúan sza-
bályozott, de az ember nem
egyféle terméket használ, sőt
jó néhányat folyamatosan is,
így az alkalmazott parabének
hatása összeadódhat. Különö-
sen annak fényében igaz ez,
hogy parabénekkel az élet sok-
fajta területén (kozmetiku-
mok, tisztálkodószerek, gyógy-
szerek, élelmiszerek) is talál-
kozhatunk.
Fenti aggályok alapján logi-
kus (lenne) a következtetés:
kerüljük a parabéntartalmú
kozmetikumokat!?

A PARABÉNEK
ELŐNYEI
• A mikroorganizmusok

különlegesen széles spektruma
ellen hatékonyak. A hosszabb
oldalláncú parabének (mint
például a propil-, butil-parabén)
hatékonyabbak a rövidebb
láncúaknál, például a metil-
parabénnél.

■ Nagyrészt nem irritáló hatásúak,
más konzerválószerekhez
képest is viszonylag ritka
az érzékenység és az allergiás
reakció velük szemben.

A PARABÉNEK
HÁTRÁNYAI
A parabének xenoösztrogén
(ösztrogén-utánzó) tulajdonsága
alapozza meg az egyik „bűnüket”,
mely szerint ösztrogén-aktivitásuk
miatt rákkeltőek lehetnek. Gyenge
ösztrogén-aktivitásukat valóban
igazolták is állatkísérletekkel,
amelyek szerint a leginkább
ösztrogén-hatású a butil- és propil-
parabén –, de ezek
ösztrogén-hatása is csak
a szokásos konzerválószer-
alkalmazási koncentrációknak
mintegy huszonötezerszerese (!)
esetében mutatható ki.
• Az American Cancer Society

(mely egy civil egészségügyi
szervezet az USA-ban) egyik
2004-es tanulmányában
publikálta, hogy egyes mellrák-
szövetekben parabéneket
találtak, bár azt, hogy a rák oka
ez lett volna, nem igazolta és
nem is állította. Később ezeket
az eredményeket nem sikerült
reprodukálni, majd 2005-ben
ugyanez a szervezet közölte,
hogy a mellrák kockázata
parabének esetén (ha egyáltalán
van), elhanyagolható például
a menopauza után szedett
hormonpótláshoz képest, amely
pedig globálisan elfogadott és
megszokott.

• Egyes vizsgálatok a parabének
és a férfi meddőség között is
valószínűsítenek kapcsolatot.

• Ultraibolya-sugárzás (UV-B)
hatására egyes parabének,
főként a metil-parabén, növelik
a sejtkárosodás esélyét,
a keratoniciták károsodását
idézhetik elő, a bőr öregedését
felgyorsíthatják, és egyes
kutatások szerint DNS-
károsodást okozhatnak.
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Alternatívák a kiváltására
Mivel a parabének emberi szerve-
zetre gyakorolt hatása ennyire vita-
tott, világszerte dolgoznak kutatók
azon, hogy a termékekben a para-
béneket kiváltsák.
Az nem szorul bizonyításra, hogy
azokat a termékeket, amelyek töb-
bek között vizet is tartalmaznak,
konzerválnunk kell, hiszen tartósí-
tás nélkül heteken belül megrom-
lanának. Így könnyen belátható,
hogy a parabénmentes kozmeti-
kumok sem konzerválószer-men-
tesek, egyszerűen csak másfajta
konzerválószer(eke)t tartalmaz-
nak, melyek hiányára vagy meglé-
tére esetleg nem szokás külön fel-
iratban felhívni a figyelmet a cso-
magoláson. Tekintsük át tehát
(a teljesség igénye nélkül) röviden
a parabének helyettesítésére alkal-
mazható tartósítószereket, mód-
szereket!
 UHT (Ultra High Temperature) hő-
kezelési módszer – természetesen

csak hőtűrő készítmények esetében
alkalmazható.

 DMDM Hidantoin, Imidazolidinyl
Urea, Diazolidinyl Urea – formalde-
hidre lebomló konzerválószerek,
erősen irritálók, allergének, dehidra-
tálók lehetnek.
Methylisothiazolinone – erős anti-
mikrobiális hatású tartósítószer,
gyakran okoz allergiás kontakt der-
matitiszt.
 Nátrium-benzoát – allergiát, bőr-
irritációt és csalánkiütést okozhat. 
 Szorbinsav és annak nátrium-
/kálium sói – bőrirritáló hatásúak le-
hetnek.
 Etilalkohol, illetve alkoholos nö-
vényi kivonatok – a szükséges ma-
gas alkoholtartalom bőrizgató, de-
hidratáló hatású lehet, emellett a
konzerváló hatásuk többnyire nem
is elegendő hosszú távon.
 Grapefruitmag-kivonat – termé-
szetes antibiotikus hatású kivonat,
nem feltétlenül elegendő a megfele-
lő konzerválásra.

Jelen cikk semmiképpen nem kíván
állást foglalni abban a „hitvitában”,
hogy parabén vagy no parabén, de
az érvek és ellenérvek felsorakozta-
tásával segítséget kíván nyújtani a
kozmetikusok és vendégeik dönté-
sében akkor, amikor terméket, ter-
mékcsaládot választanak bőrük ápo-
lására. A döntés meghozatalánál
esetleg azt is érdemes megfontolni,
hogy egyéb konzerválószereknek is
vannak nem kívánt mellékhatásaik,
valamint, hogy a parabénekkel kap-
csolatos kutatások évtizedekre nyúl-
nak vissza, míg a helyettesítésükre
szánt konzerválószerek hatásai
esetleg még jóval kevésbé ismertek.

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.

1 NYUGTATÓ TESTKEZELÉS
NÉGY ÉRTÉKES NÖVÉNYI OLAJJAL      

Guinot Paris • A Mirific Nyugtató Testkezelés négy
értékes növényi olajjal kényeztető masszázslépéseket
és pontnyomó, a feszültséget csökkentő mozdulatokat
tartalmaz. A relaxáció szempontjából a legfontosabb
területekre koncentrál: a nyakra, a vállra, a hátra és a
lábakra. Az új kezelés kellemes illatú SPA-hangulatot
hoz a kozmetikai szalonba, miközben csökkenti az ideg-
és izomfeszültséget, hatására a testbőr vitalitása és
puhasága helyreáll.
www.facebook.com/GuinotMagyarorszag

2 REGENERÁLÓ ARANYKRÉM      
Payot • Többéves kutatás eredményeként a Payot
megalkotta a márkát méltóan képviselő különleges-
ségét, a L’Authentique-et. A formula a 24 karátos
aranynak, az alpesi szappanfűből nyert őssejteknek és
a speciális hyaluronsav-tartalmának köszönheti haté-
konyságát. Különlegesen értékes, több érzékszervre
ható, garantáltan prémiumélmény. Miközben fokozza a
bőr természetes regenerálódási képességét, javítja a
sejtjeinek működését, utánozhatatlan ragyogást és
vitalitást ad.  
www.payotmagyarország.hu
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tisztátalan bőrnek számos
fokozata van: előfordul,
hogy csak komedókat lát-
hatunk az arcon, de komo-

lyabb esetekben szétszórtan vagy na-
gyobb, körülírt területen gyulladt ak-
nék is megjelennek az arcon, a há-
ton. Az érintett vendégek termé-
szetesen mindkét esetben érthető
módon elkeseredettek.

A bőrflóra és a hidrolipid köpeny
együttese természetes védőréteget
alkot a bőrön. Amennyiben ez a réteg
egybefüggő, úgy a bőr védelme bizto-
sított a kiszáradás, az irritáló anya-
gok, az allergia és a fertőzések ellen. 
Amikor ez a védőréteg megsérül,
például intenzív szárító anyagok
vagy hibás bőrápolás hatására, a fer-
tőző baktériumoknak esélyük van a

bőrbe hatolniuk és fertőzést, gyulla-
dást kiváltaniuk. A szép, egészséges
bőr alapvető feltétele tehát a stabil,
intakt védőréteg megőrzése, illetve
visszaszerzése. 
Hatóanyag-lexikonunk 2. részében
olyan természetes anyagokkal ismer-
kedhetnek meg olvasóink, amelyek
különösen hatékonyan használható-
ak fel a tisztátalan bőr kezelése során.

A

Hatóanyag-LEXIKON
2. RÉSZ: TISZTÁTALAN BŐR – A natúrkozmetika illóolajokkal, növényi olajokkal és
aromavizekkel erősíti a bőrt, aktiválja védelmét. Sorozatunkban áttekintjük
a természetes anyagokat, azok hatásmechanizmusát, kozmetikai alkalmazási
lehetőségeiket, illetve az esetleges ellenjavallatokat. Sorozatunk mostani részében
a tisztátalan bőrűek számára hatásos természetes anyagokat tekintjük át, A-tól Z-ig.

2.
rész

Az antibakteriális hatású levendula hatékonyan alkalmazható a tisztátalan bőr kezelésénél 
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HATÓANYAG-LEXIKON A-TÓL Z-IG – TISZTÁTALAN BŐR
ABC

A (E) Aloe-vera gél Hűtő 
Nyugtató
Nedvesítő

Depiláció
Nyugtató pakolás
Hidratálás

Rendszeresen krém alá
és napozáskor

B (E) Bio-méz Gyulladáscsökkentő
Baktériumellenes
Erősíti a bőr védőköpenyét

Peeling ajakra
Száj környéke
Testkezeléshez

Egyszer egy héten
peelingként alkalmazni,
cukorral keverve
Vigyázat: töményen
dehidratálja a bőrt!

B (N) Birsalma Csökkenti a gyulladást
Nyugtató
Védő

Szájápoláshoz
Krémbe
Borogatásként 

Védje a bőrét birskrémmel!

E (NV) Echinacea virágvíz Gyulladáscsökkentő
Nyugtató
Baktériumellenes

Rázókeverék részeként
Arctonik
Szérum

Bíbor kasvirág néven is ismert,
többször is a gyulladt bőrre
fújni

D (NV) Fenyő aromavíz Frissítő
Regeneráló
Gyulladás ellen

Borotválkozás után
Arcvíz
Testpermet

Csodálatos fenyőillat
Gyulladásra hajlamos bőrre

G (IO) Geránium Krémbe
Természetes parfümbe
Olajkeverékbe és pakolásokba

Kis mennyiségben, mert
nagyon erős az illata 
Hegkezelésekhez ideális

Csodálatos fenyőillat
Gyulladásra hajlamos bőrre

I (NO) Inkamogyoró-olaj Erősítő
Simító
Sejtregeneráló

Masszázshoz
Maszkokba
Esti bőrápoláshoz

Jól keverhető más növényi
olajjal a hatás fokozásáért

F (IO) Fenyő illóolaj Lelkileg élénkítő,
pszichésen erősítő
Frissítő

Illatlámpába szobaillatosító
permet
Szaunába

Lelkileg erősítő illóolaj

H (NV) Hamamelisz-víz Pórusokat szűkítő
Baktériumellenes
Fertőtlenítő

Arcvíz
Maszk
Arcpermet napközben is

Csodamogyoróként is ismert
Külsőleges használatra

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

NÖVÉNY HATÁS KEZELÉS ÉS ALKALMAZÁS JAVALLATOK ÉS ELLENJAVALLATOK

Hatóanyag-lexikonunk következő témája: az érzékeny bőr

B (IO) Borsmenta Hűtő
Növeli a védelmet
A sejtek képződését stimulálja

Hűtő arcpermet
Bőrtisztításra
Méregtelenítő pakolásokba

Kis mennyiségben és csak
hígítva
Fürdővízbe soha
ne csepegtessük!



C (NO) Körömvirágolaj Védő
Erősíti a bőr
ellenálló képességét
Gyulladáscsökkentő

Tisztító készítményben
Esti bőrápoláshoz
Masszázshoz

Különösen érzékeny és
tisztátlan bőrre

L (IO) Levendula Antibakteriális
Vírusellenes
Gombaellenes

Pontokban alkalmazva aknéra 
Kisebb égésre
Kozmetikai termékekbe

SOS olaj kézitáskába, de
a használatát ne vigyük
túlzásba!

M (IO) Manuka Fájdalomcsillapító
Baktériumellenes
Sebgyógyító

Pontokban alkalmazva aknéra
Regeneráló pakolásokba 
Sejtmegújító krémekbe

Tisztán is felvihető a bőrre

N (NV) Narancsvirág víz Javítja a bőrképet
Pórusszűkítő, nyugtató
Bőrápoló

Pakolásokba (vlies)
Arcvíz
Make-upra is, mint aftershave

Illata hangulatjavító

N (NV) Neroli (narancsvirág) Baktériumellenes
Bőrápoló
Nyugtató

Minőségi krémekbe
Természetes parfüm
Masszázsolajba

Segítség a bőrnek
Hangulatjavító illat

SZ (NO) Szezámolaj Melegítő
Méregtelenítő

Ayurvéda-kezelésekhez
Szaunába

Méregtelenítő hatással van
a bőrre

T (NV) Teafa aromavíz Regeneráló
Gyulladást csökkent
Fertőtlenítő

Tisztításhoz
Vlies-maszkhoz
Fertőtlenítésre

A tisztátalan bőr elsősegélye

G (N) Uborka Zsírtalanít
Nedvesít
Javítja a bőrképet

Szemborogatás
Hidratáló pakolások
Frissítő

Magas víz-, vitamin- és
ásványianyag-tartalmú
Külsőleg-belsőleg egyaránt

K (NO) Kakaóvaj Baktériumellenes
Sebgyógyító
Bőrvédő

Sebkenőcs
Zsíros krém
Olajkeverék

Különösen jó száraz bőrre
Tisztátalan bőrre is
alkalmazható
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ABC

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

NÖVÉNY HATÁS KEZELÉS ÉS ALKALMAZÁS JAVALLATOK ÉS ELLENJAVALLATOK

J (NO) Jojobaolaj Nedvességmegkötő
Erősíti a bőr
ellenálló képességét
Bőrpuhító

Az egész test nappali
ápolására
Kiváló sminkeltávolító
Masszázshoz

Nagyon sokáig eltartható

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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AROMA-PSZICHO 
AZ AROMATERÁPIA ILLÓOLAJOKKAL VALÓ KEZELÉST, GYÓGYÍTÁST JELENT – Amikor mi

a kozmetikai szalonban hangulatjavító Illóolajokkal dolgozunk, akkor valójában wellness-kezelést
végzünk.  Az alábbiakban azokkal a felhasználási módokkal szeretném megismertetni a gyakorló
kozmetikusokat, amelyeket azok a szépségápolók is kipróbálhatnak, akik még nem rendelkeznek

komolyabb aromaterápiás ismeretekkel. 

zt, hogy a kellemes, finom
illatok milyen varázserővel
bírnak, azt gondolom, sen-
kinek nem kell bizonygat-

ni. Én is sokszor átéltem helyzete-
ket, amikor a vendég áradozott vala-
mely kozmetikumról, csak mert tet-
szett neki az illata, miközben a
készítmény összetételét tekintve
nem érdemelte meg a dicséretet. De
milyen jó, amikor értékes összetevő-

jű kozmetikumokkal dolgozunk, s
emellett olyan illóolajokat, illetve il-
lóolajos keverékeket is felhaszná-
lunk a kezelések során, amelyek old-
ják a ráncokat képző feszültséget és
jó közérzetet teremtenek. 

Aroma-pszicho avagy
wellness-kozmetika
A természetes eredetű, száz száza-
lékban tiszta illóolajok sokfélekép-

pen segíthetnek nekünk abban,
hogy vendégeink ellazult arcvoná-
sokkal és összességében sokkal
jobb lelkiállapotban távozzanak a
szalonból, mint ahogyan oda meg-
érkeztek.
Az aromaterápia illóolajokkal való
kezelést, gyógyítást jelent. Ez utóbbi-
hoz komoly ismeretek szükségesek.
Újabban a testmasszázs, a wellness
területén is egyre nagyobb szerepet
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játszik.  Amikor mi a kozmetikai sza-
lonban hangulatjavító Illóolajokkal
dolgozunk, akkor valójában well-
ness-kezelést végzünk.  

Az illóolajok hatása
az érzelmeinkre
Az illatmolekulák kémiai ingereit
az orrnyálkahártya szaglósejtjei-
nek szőröcskéi elektromos impul-
zusokká alakítják át, amelyek szin-
te azonnal bejutnak az agy úgyneve-
zett limbikus rendszerébe, és akti-
vizálják a hormonszerű hírvivő
anyagokat, az úgynevezett neuro-
transmittereket. A limbikus rend-
szer az agyalapi miriggyel és a hipo-
talamusszal összehangoltan műkö-
dik. Az agynak ezek a részei szabá-
lyozzák a hormonműködést és a
belső elválasztású mirigyrendszert.
Illatmolekuláktól függően endorfi-
nok, enkefalinok, szerotoninok, no-
radrenalinok szabadulhatnak fel,
amelyek pozitívan hatnak a lelki vi-
lágunkra, oldják a feszültségeket,
görcsöket, javítják a közérzetet. A
pszichés állapot javításával ugyan-
akkor a szervezet fizikai egészségi
állapotát is erősítik.

 Az endorfin hírvivő anyagot bol-
dogsághormonnak is szokás ne-
vezni, mert euforizáló hatással van
a pszichére, és fájdalmat is csilla-
pít. Amikor beleszippantunk egy jáz-
min, egy pacsuli vagy ilang-ilang
illóolajat tartalmazó üvegcsébe, ak-
kor kaput nyitunk az endorfin-
transzmitterek előtt.

 Az enkefalin nevű hormonszerű
anyag hiánya melankolikus hangu-
lattal jár együtt. A szakember sze-
rint a grépfrút, a rózsa, a jázmin és a
muskotályrózsa illóolajai segíthet-
nek kibillenteni az embert ebből az
érzelmi állapotból.
 A római kamilla, a majoránna és a
neroli (narancsvirág) illóolajos csep-
pecskékkel nyugtató, lazító, harmo-
nizáló hatású szerotoninok árad-
nak szét a szervezetben.
 A stressz hatására fokozottabban
termelődő adrenalin hormonokat –
amelyek tartós jelenléte pszichoszo-
matikus betegségekhez vezethet –
noradrenalinok kiválasztódását ser-
kentő indiai citromfűvel, borókával
és rozmaring illóolajokkal is le lehet
csendesíteni.
 Az illatok közvetlenül is hatnak
az érzelmekre. A kellemes illatok a
tudatalattiból régi emlékeket is elő-
hívhatnak. Bizonyos illatok beszip-
pantásával „visszarepülhetünk” a
biztonságot adó gyerekkorba.
Ugyanakkor elutasítóak is lehetünk
valamely, egyébként kellemes illó-
olajjal szemben, ha az egy korábbi
kellemetlen személyes tapasztala-

TIPP

 Feszült idegek ellazítására:
narancsvirág, indiai citromfű illóolajok.

 Szorongásra: mandarin. 
 Harag ellen: levendula (angustifolia).
 Stresszre: 1 csepp ilang-ilang, 5 csepp

mandarin illóolaj.
 Szellemi fáradtság esetén:

bazsalikom.
 Kimerültségre: rozmaring, rózsafaolaj

vagy rozmaring, bergamottolaj.
 Lelki megrázkódtatás után:

muskotályzsálya.
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tunk emlékét idézi fel. Ezért nem árt
tesztelni azokat az illóolajokat, ame-
lyeket egy-egy vendégnél használni
szeretnénk. Ezt úgy tehetjük meg,
hogy rácseppentünk az adott illó-
olajból egy papírzsebkendőre, és
nem túl közel elhúzzuk a vendég or-
ra előtt. Ha nem nyeri meg a tetszés-
tét, nem fogjuk használni.

Wellness a kozmetikában
 Párologtatás – Nem szükséges kü-
lönleges készülék ehhez a művelet-
hez. Egy tálkába tegyünk meleg vi-
zet, és cseppentsük bele a kiválasz-
tott illóolajat, illetve -keveréket. A
víz és az olaj párolgásával már szin-
te azonnal élvezhető lesz a varázsla-
tos illat. A illóolaj kellemes klímát
teremt, tisztítja és ionizálja a leve-
gőt. Ha támad az influenza, célszerű
időnként – már csak önvédelmi ok-
ból is – a szellőztetést követően bak-
térium- és vírusölő illóolajokat páro-
logtatni a kezelőhelyiségben (euka-
liptusz, fenyőillóolajok). De ne vi-
gyük túlzásba! A kevesebb többet ér!
 Borogatás – A vendégek nagyon
szeretik az illatos, meleg borogatáso-
kat. A kereskedelmi forgalomban na-
gyon jó Natrue-minősítésű kész für-
dőesszenciák kaphatóak. Érdemes
kipróbálni ezeket. 
→ A rózsa aromavizet, rózsa illó-
olajat tartalmazó fürdőesszenciával
készült borogatást a kezelés során
többször is alkalmazni lehet: pél-
dául az arc letisztítása után, az arc-
masszázs és a végső pakolás eltávo-
lítását követően is. Harmonizáló ha-
tása lokálisan az arcra, a dekoltázs-
ra, és a lelkiállapotra egyaránt ki-
terjed. 
→ A fenyő fürdőesszencia stresszel-
lenes hatású, ugyanakkor kezdődő
bronchitisz ellen is jó. 
→ A zsálya fürdőesszenciából a
tisztátalan, gyulladt bőrnél néhány
cseppet érdemes az első borogató
vízbe beletenni. 
→ A levendula fürdőesszencia fe-
szültségoldó, erősíti az idegeket. 
→ A citrom-citromfű esszenciával
készült borogatást mindig a kezelés
végén érdemes feltenni. Hatására a
vendég frissen, energiával telten tud
távozni.

Ha magunk készítjük az illó-
olajos keveréket a borogatás-
hoz, gondoskodjunk az illóola-
jos cseppecskéket emulgáló
anyagról (méz, só, nem erélyes
krémszappan). Ellenkező eset-
ben az illóolajok a víz felszínén
úszva töményen kerülhetnek a
bőrre, ami irritációt okozhat.
A borogatáshoz ideálisak a tex-
til-pelenkák, amelyeket a leg-
jobb kétszer félbehajtani. A ha-
táshoz a borogató víznek jó
melegnek kell lennie. Az utol-
só borogatás viszont mindig
hideg legyen.

 Lábfürdő – Nálunk a kozmetikák-
ban még nem terjedt el eléggé a ven-
dégek körében a lábfürdő haszná-
lata, holott a kezelések eredmé-
nyességét ezzel is fokozni lehetne.
Nagyban hozzájárulhat a vendég tel-
jes ellazuláshoz. Elégtelen vérellá-
tás, hideg lábak esetén vitalizálja a
keringést. A hatás eléréséhez, ha
megfelelő illóolajokat használunk,
már 7 perc is elegendő. A fürdő után
fedjük be meleg takaróval a vendég
lábait. A zsálya és a rozmaring fürdő-
esszencia is elevenné tesz, és bein-
dítja a keringést. A rozmaringos für-
dő éberré tesz, átmelegít, ezért este
ne használjuk! Magas vérnyomású
egyéneknek szintén nem javasolt a
meleg rozmaringos lábfürdő. 

Léleksimogató illatok
Az illóolajoknak számos összetevő-
jük van.
 Az észtereket nagyobb mennyi-
ségben tartalmazó illóolajok ki-
egyensúlyozó, görcsoldó hatásúak.
Pszichésen harmonizálnak, jól tole-
rálhatóak, és a legtöbbször az illatuk
is kellemes (levendula, benzoe illó-
olajok). 
 A szeszkviterpéneket tartalma-
zók hangulatjavító, nyugtató, „lélek-
simogató” illóolajok: szantál, mus-
kotályzsálya.

Borogatások és pakolások
Készíthetünk olyan illóolaj-keveré-
ket, amely harmonizál a vendég ér-
zelmi és lelki beállítottságával. Eze-
ket borogatás, pakolás vagy olajke-
verék formájában alkalmazhatjuk.
 Egy arcmasszázs jótékony ereje a
megfelelően kiválasztott illóolajok-
kal fokozható. Optimális hígítás:
0,5%–3% illóolaj, a többi növényi ola-
jok keveréke.

Levertség esetén 2 rész musko-
tályolaj, 2 rész bergamottolaj
(vigyázat: fényérzékenyítő ha-
tású!), 1 rész  ilang-ilang illó-
olaj keverékből tehetünk 1-2
cseppet a borogató vízbe – ke-
vés emulgálószerrel, ami lehet
egy cseppnyi méz. Cseppent-
hetünk papírzsebkendőre. 

 Masszázshoz a fenti illóolajok
2-2-1 cseppjét adjuk 50 ml növényi
olajkeverékhez. A hatás fokozása ér-
dekében vízfürdőn melegített olajjal
és aromavízzel masszírozzunk.
Vigyázat! Várandósok, kisgyerekek,
epilepsziás betegek esetében ne
használjunk illóolajat!

ÉRETT BŐR
MASSZÁZSOLAJA
 8 csepp tömjén, 
 14 csepp levendula

(ha szereti a vendég), 
 3 csepp narancsvirág 
 50 ml növényi olajba

(40 ml makadámiaolaj, 8 ml
avokádó, 1 ml gránátalma-
magolaj és 1 ml homoktövis
húsolaj) + narancsvirág
aromavíz.

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

tovább magát. A szakma
újdonságainak
népszerűsítőjévé vált,
nemzetközi kiállításokról és
szakmai fórumokról tudósít.
Hitvallása, hogy a szép bőr
és az egészséges táplálkozás
elválaszthatatlan fogalmak.
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AFRODITA PROFESSIONAL ART OF SPA ZÖLD TEA
JOGHURT MASZK
A testjoghurt használható szaunában pakolásként vagy
a zuhanyzást követően. Professzionális felhasználáskor
a felvitele után a testet fóliával be kell takarni 20 percre.

A hő által kinyílnak a pórusok, ezzel
elősegítve az aktív összetevők hatékony
bejutását a bőrbe. A kezelést követően
a bőr selymes tapintású és táplált lesz.
www.afrodita-kozmetika.hu
Kiszerelés: 200 ml/5000 g
Bruttó szakmai ár: 7 200 Ft 

Fókuszban az aromás
kozmetikumok

WIENER KOSMETIKUM AROMATERÁPIÁS
TESTFÁSLIZÓ INDULÓ KÉSZLET
Az alakformáló fáslizó kezelések személyre szabható,
kreatív megoldást garantálnak a karcsúsítás, cellulit-
csökkentés, bőrfeszesítés és zsírbontás területén. Az

induló készlet 60
kezelés hatóanyagát
tartalmazza, kezelői
kézikönyvvel,
vendégtájékoztató
szórólapokkal.
A fáslizás könnyen

megtanulható, nem kell utána zuhanyozni, már az első
kezelés is látványos. 
www.kozmetikaigep.hu
Az induló csomag kedvezményes bruttó ára: 99 060 Ft 

AGE ATTRACTION BIO OIL SPA RELAX & BALANCE
Azonnal felszívódó exkluzív aromaolajok, értékes
hatóanyagokkal. Az Age Attraction aromaolajait igen gazdaságos,
100 ml-es kiszerelésben kínálja a szakmának, két összetételben.

A Balance gránátalmás olaj
kiegyensúlyoz, a nyugtató hatású Relax
olajkeverék értékes hatóanyagokkal
látja el a bőrt. Egyaránt használható
önmagában és bármilyen más
arckrémmel, masszázskrémmel
összekeverve.
www.age-attraction.hu
Kiszerelés: 100 ml
Bruttó szakmai ár: 8 120 Ft

CND SPA GARDENIA WOODS KÉZ-
ÉS TESTÁPOLÓ
A nyugtató kamilla és a mélytisztító szantálfa növényi

keveréke hidratálja a bőrt. A puha és
rugalmas bőrről a gardénia és a jázmin
gondoskodik. A bőr egész napon át
hidratált és érezhetően puha marad
a CND kéz- és testápolókkal. 
További illatok: Sugar Vanilla
és Bright Citron.
www.shop.naillounge.hu 
Kiszerelés: 248 ml 
Bruttó ár: 4 490 Ft

SUPERSEED BŐRMEGÚJÍTÓ, ORGANIKUS
ARCÁPOLÓ OLAJ 
Gyógynövények és bogyós gyümölcsök aromás szárazolaj-
keveréke, amely akár 95% telítetlen zsírsavakat is tartalmaz,

köztük Omega 3 és 6 zsírsavakat is.
Fő összetevői: fekete ribizli, csipkebogyó,
madárberkenye, paradicsom, eper,
homoktövis, orbáncfű, málna,
vörösáfonya és répamag-olaj. Különösen
hatékony az érett bőr kezelésében,
amelyen már megjelentek apróbb ráncok,
foltok.
www.naturalskin.hu
Kiszerelés: 30 ml 
Javasolt bruttó lakossági ár: 16 990 Ft

GUINOT HUILÉ MIRIFIC SELYMES
TEST- ÉS HAJOLAJ
Az egzotikus illatú olaj puhítja és regenerálja a bőrt,
gondoskodik a száraz, fakó és alultáplált bőrről

a könyöktől a térdekig. Fiatalossá teszi
a bőr megjelenését, és komfortérzetet
biztosít olyan aromás, egzotikus olajok
felhasználásával, mint a golgota virág-
magolaj, a kókusz-, a napraforgó-,
a monoi virág- és a borágóolaj. 
www.st-beauty.co
Kiszerelés: 100 ml 
Javasolt bruttó lakossági ár: 15 200 Ft
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A gyógynövényes

hámlasztástól a hidroabrázióig
A HÁMLASZTÓ KEZELÉSEK IDŐSZAKA AZ ŐSZI ÉS A TÉLI ÉVSZAK, figyelembe véve azt, hogy

kevés napfény legyen. Nagyon sokoldalúan és sokféle bőrhibára tudjuk alkalmazni őket, és vagy
mérsékelni, vagy akár teljesen el is tudjuk tüntetni a vendégeink zavaró esztétikai hibáit.

hámlasztó kezelések na-
gyon kedveltek a kozmeti-
kus szakmákban, hiszen
kis túlzással csodákra va-

gyunk képesek ezekkel a kezelé-
sekkel, mivel akár egy szinte telje-
sen új szaruréteget tudunk kialakí-
tani vele.
Viszont, ha nem megfelelő a szak-
mai tudással végezzük, vagy esetleg
nem vagyunk tisztában a kezünkben
lévő hatóanyagok tulajdonságaival,
akkor többet tudunk vele ártani,
mint használni.

Mire is tudjuk
alkalmazni?
– Apró ráncok eltüntetésére.
– Puhább, simább bőrfelület

elérésére.
– Májfoltok, pigmentfoltok

halványítására.
– Egyenletesebb bőrszín el-

érésére.
– Kevésbé mély hegek kezelé-

sére.
– Pórusok kismértékű szűkí-

tésére.
– Természetesen fénylő, egész-

séges bőrszín kialakítására.
– Izomtónus és turgor foko-

zására.
– Aknék, problémás bőrök ál-

lapotának javítására.

Nem szabad azonban elfeled-
keznünk arról, hogy ha a koz-
metikus nem megfelelően al-
kalmazza a kezeléseket, nem
ismeri fel a bőrtípust, akkor
ezeket a bőröket félrekezel-
heti.

Hogyan hatnak a peelingek?
 A bőrmegújulás (regeneráció) az
elhalt hámsejtek leválása nyomán
következik be. A peeling mélységé-
től függően más-más struktúrában
indul be a regenerációs folyamat.
 A felhám elvékonyodik, de tömö-
rebbé válik.
 Megújul az extracelluláris mátrix,
a bőr kollagén- és elasztinállomá-
nya, a bőr vízmegkötő képessége
megnő.
 A dermisz megvastagodik.
 A bőr színe, pigmentáltsága és raj-
zolata egyenletesebbé válik.
 A peeling erősségével egyenesen
arányos a bőr javulása, de a mellék-
hatások mértéke is nő.

Gyógynövényes hámlasztás
Többfajta gyógynövénnyel is lehet
hámlasztást végezni. A Magyaror-
szágon elterjedt gyógynövényes
hámlasztás esetén több gyógynö-
vény keverékéből készült termékkel

végzik a bőrmegújítást. A nyolc
gyógynövény együttes hatására a
bőr felső rétege három nap alatt pik-
kelyesen lehámlik, és megindulhat a
regeneráció, bőrmegújulás.

Kémiai peelingek
A kémiai peelingek (AHA-, BHA-,
PHA-savak) úgy oldják le a elszaru-
sodó szarusejteket, hogy bontják a
kötőanyagokat, a dezmoszómák
(tüskés rétegben találhatók, sejtek
összetartásában és sejt közötti
anyagcsere-folyamatok lebonyolítá-
sában van szerepe), és a ceramidot
oldják.
 AHA-savak – Az AHA-savak (=Alp-
ha Hydroxy Acide) alkalmazása a
bőrgyógyászatban már 30 éve elter-
jedt. 
Az AHA-savak alfa-állapotukban
hidroxilált szénatommal rendelke-
ző, az emberi szervezetben is megta-
lálható, de egyébként növényi erede-
tű, nem toxikus hatóanyagok.
Előfordulásai:
– Almában, körtében – almasav.
– Citromfélékben – citromsav.
– Szőlőben, borban – borkősav.
– Aludttej – tejsav.
– Cukornád – glikolsav.
Napjainkban a nagy részüket szinte-
tikus úton állítják elő.

A
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Az AHA-savak
hatásmechanizmusa
A bőr legkülső rétégének, a sza-
rurétegnek a sejtjeit sejt közöt-
ti kötőanyag kapcsolja össze.
Fiatal korban a természetes
hámlás során az összekötést
megfelelő mennyiségű enzim
szabályozza. Idősebb korban
ezeknek az enzimeknek a mű-
ködése lelassul, ezáltal az el-
halt sejteket összekötő sejt
közötti anyag nem képes „elen-
gedni” az összetapadt szarusej-
teket. Így a szaruréteg vastag-
sága fokozatosan nő. Az AHA-
savak hámlasztó hatása a ter-
mészetes hámlás fokozásán
alapul – amely csak addig áll
fenn, amíg a bőrt AHA-val ke-
zeljük, annak befejezése után
visszaáll a hámlás sebessége.
 BHA – Ilyen savunk a szalicil-
sav. Ez egy vízben rosszul, zsí-
rokban jól oldódó sav, ami a pó-
rusokban tud hatni, és az ott lé-
vő elhalt hámsejteket segíti le-
hámlasztani. Alkalmas szebor-
reás, tág pórusú bőrök ápolásá-
ra, mert gyulladáscsökkentő
hatással is rendelkezik. Legin-
kább az AHA-savak hatását fel-
erősítő (szinergens) anyagként
használjuk.
 PHA – Ilyen savak a glucono-
lactone, lactobionsav, amelye-
ket újgenerációs AHA-savak-
nak is nevezzük, mert tulaj-
donságaik hasonlóak, csak jó-
val gyengédebbek. A felszínen
hámlasztanak, emellett anti-
oxidáns és hidratáló tulajdon-
ságuk is jelentős.

Mikrodermabrázió
Kétfajta mikrodermabráziós készü-
léktípust tudunk alkalmazni a koz-
metikában: a kristályost, illetve a
gyémántfejest.
 Alumínium-oxid kristályos: 
A kezelés során alkalmazott speciá-
lis kezelőfej vákuum vagy sűrített le-

vegő segítségével alumínium-oxid
kristályokat áramoltat a bőr felületé-
re, ami elvégzi a bőrcsiszolást. Az el-
használt kristályok és az elhalt sza-
rusejtek egy másik csövön keresztül
egy gyűjtőtartályba kerülnek.
 Gyémántfejes:
A gyémántszemcsés, gyűrű alakú
csiszolófejet a vákuum odaszívja a
bőrhöz, majd a kezelőfej mozgatása,
a vákuum és a csiszolófej együttes
kombinációja eredményezi az elhalt
szarusejtek leválását. A csiszolóko-
rongok szemcsemérete különböző,
kiválasztása attól függ, hogy milyen
területen dolgozunk.

Hidrodermabrázió
A készülékből desztillált víz vagy
enzim peelingoldat áramlik ki a bőr
felületére, és ott a kezelőfej forgó
mozgása, valamint a kezelőfejben
elhelyezett tablettából kioldódó
mikroszemcsék végzik az elhalt sza-
rusejtek eltávolítását.
Ma már ennél vannak újabb fejlesz-
tésű készülékek is, ahol savak kerül-

nek a bőrfelületre, és azok végzik az
elhalt szarusejtek eltávolítását, pél-
dául: tejsavas, szalicilsavas oldatok.
A leválasztott szarusejteket és a
szennyezett desztillált vizet a keze-
lőfejben lévő vákuum magához szív-
ja, majd külön tartályba kerülnek.
Kontrolláltan csiszolt bőrfelületet
kapunk, a bőr hidratáltabb lesz.

Hidroabrázió
Kis hangfrekvencián működnek: 22
KHz – 28 KHz (0,022 – 0,028 MHz),
emiatt kezeléskor a vendég kelle-
metlen sípoló hangot hallhat.
A felvitt vízmolekulák, illetve a víz és
a szaruréteg anyagai közt ható disz-
pergáló erő mintegy lerobbantja, le-
választja a legfelső szarusejteket. –
A köztük lévő kötések fellazulnak,
ami az elhalt hámsejtek leválását
eredményezi.
A hidroabráziós kezelés során eny-
he peelingezést tudunk elérni, a gé-
pi peelingek közül ez a legenyhébb.
Használhatjuk magában tisztított,
ásvány- vagy aromavízzel, tonikkal,
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illetve kémiai és biológiai peelingek-
kel is.  A hidroabrázió segítségével
nemcsak a hámlemezeket tisztítjuk
le, hanem sok esetben a tisztítást is
megkönnyítjük, hiszen a komedók
fejét is fellazítjuk.
A forgalomban lévő hidroabráziós
készülékek nagy többségével ható-
anyagot is be tudunk juttatni a bőr-
be. Abban az esetben alkalmas ható-
anyag-bevitelre, amennyiben a telje-
sítménye eléri a ~0,8 W/cm2 intenzi-
tást.
A kezelőfej lapátját megfordítva, fo-
lyamatos üzemmódban dolgozva
képes a hatóanyagok mélyebb réte-
gekbe bejutatni. Legyen szó ampul-
láról, szérumról, gélről vagy esetleg
krémpakolásról.

Fontos!
•   A kezeléseket ősztől tavaszig vé-

gezzük, klímától függően, kivéve
a hibroabráziót és a hidrodermab-
ráziót, mert ezeket egész évben
biztonságosan alkalmazhatjuk.

•   Kötelező a magas faktorszámú
fényvédő krém használata a keze-
lési kúra alatt – a téli időszakban
is.

•   A kúra befejezése utáni két hét-
ben még használni kell a fényvé-
dő krémet.

•   AHA-savas kezelés előtt érdemes
egy belegyező nyilatkozatot kitöl-
tetni, amely tartalmazza az ellen-
javallatokat és az otthoni ápolást.

•   Javasoljunk a vendégünknek az
otthoni ápoláshoz termékeket,
mert igazán eredményes a keze-
léssorozat csak akkor lesz, ha a
szalonkezelés mellett ezeket is al-
kalmazza.

Érdekesség 
Milyen orvosi peelingeket alkal-
maznak a bőrgyógyászok és koz-
metológusok?
 TCA mélyhámlasztás – nem csu-
pán a bőr legfelső rétegét távolítja el,
hanem mélyebbre hatolva serkenti a
kötőszöveti rostok újratermelődését
is, azaz hatékony munkára bírja a
bőr sejtjeit. A kezelés hatására lénye-

gesen nagyobb számban termelőd-
nek fiatal bőrsejtek. Egy új, egészsé-
ges bőrréteg épül fel, amely rugal-
masabb, egyenletesebb felszínű és
ragyogóbb lesz. A vérkeringés foko-

zódik, a mélyebb barázdák kisimul-
nak, a finom ráncok eltűnésével pe-
dig az arcbőr évekkel megfiatalodik,
feszesebbé, simábbá válik. 
 CO2 lézeres mélyhámlasztás, pél-
dául ránckezelés, rhynophyma,
xamthelasma. A lézerfény beállítás-
tól függően bejut a bőrbe. A bőr fel-
sőbb rétegeit elégeti, míg mélyebben
elpárologtatja az útjába eső hámsej-
teket, hegeket, ereket, faggyúmiri-
gyeket. Az általa képzett hő mint
mechanikus ingerhatás a bőrben in-
tenzív regenerálódást indít be. A bőr-
ben lévő kollagén és a rugalmas ros-
tokat tartalmazó sejtek újraaktivizá-
lódnak, és fokozott termelésbe kez-
denek. 

MIKOR NEM JAVASOLT
A HÁMLASZTÁS?
• Napos időszakban.
• Bizonyos gyógyszerek szedése

mellett, például fényérzékenyítő
gyógyszerek.

• Bőrbetegségek esetén,
például ekcéma, rozácea.

• Terhesség.
• Gyulladt, aknés bőr.
• Érzékeny bőr.
• Allergiás bőr.
• Pikkelysömör esetén.
• Nyílt seb.
• Szövetszaporulat körül.

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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SAVAS HÁMLASZTÁS
A TÖKÉLETES ARCBŐRÉRT

BŐRMEGÚJÍTÓ, BŐRFIATALÍTÓ, GYÜMÖLCSSAVAS HÁMLASZTÓ KEZELÉS – Az elhalt
hámsejtrétegektől megvastagodott, nehezen kezelhető, szeborreás vagy ráncokkal tarkított,

gyakran zsírszegény, mélyrétegi vízhiányos bőrállapotok forradalmian új kezelési lehetőségeiről
olvashatsz az alábbiakban.
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öztudott, hogy a hámoldó
savak bőrre gyakorolt hatá-
sai a savkoncentráció függ-
vényében változnak. A Lady

Stella AHA Complex Bőrmegújító,
gyümölcssavas kozmetikumok kizá-
rólag természetes eredetű összete-
vőket – a citromból, szőlőből, pa-
payából és ananászból kivont alfa-
hidroxi-savakat tartalmaznak.

– 5%-os AHA-savas szérum:
érzékeny, értágulatos bőr kí-
méletes kezelésére.
– 10%-os AHA-savas szérum:
öregedő, barázdált, pigment-
foltos, egyenetlen bőr kezelé-
sére.
– 25%-os AHA-savas szérum –
0,1%-ban zsíroldékony béta-
hidroxi (BHA) savat is tartal-
maz: szeborreás, mitesszeres,
fénylő, érdes bőr, aknés hegek
és pigmentfoltok kezelésére. 
Használata után fényvédő
krémmel védeni kell a bőrt az
UV-sugárzástól.

A kezelés célja
A fent leírtakból is kiderül, hogy a
Lady Stella AHA Complex Bőrmeg-
újító, gyümölcssavas hámlasztó
5-10-25%-os AHA-sav koncentrátu-
mokkal végzett kezelés célja több-
féle lehet.
 Felszínes, mikroráncok kezelése:
kíméletes felszíni hámlasztással. 
 Öregedő, barázdált, pigmentfol-
tos, egyenetlen bőr kezelésére.
 Mitesszeres, gyulladt, szeborreás
bőrkép komplex kezelése: 
– a bőrfunkciók normalizálása mély-
hámlasztással; 
– a bőr tömörítése; 
– a kitágult pórus-szájadékok össze-
húzása; 
– a faggyútermelés mérséklése; 
– a bőratkák és gyulladáskeltő bakté-
riumok eltávolítása a felhám leme-
zei közül.

Az AHA Complex gyümölcssavas
termékcsalád minden bőrtípus szá-
mára szinte egész éven át, kíméle-
tes, kúraszerű kezelést és otthoni
bőrápolást tesz lehetővé. Nem jár
erőteljes bőrpírral és fájdalommal, a
manuálisan végzett kezelés 40-45
percnyi kényeztetést jelent a ven-
dégek számára.

K

AZ OTTHONI BŐRÁPOLÁS KOZMETIKUMAI 
Lady Stella AHA Complex Professional Bőrmegújító, bőrfiatalító kezelőkúra alatt a Lady Stella AHA Complex terméksor
minden tagját ajánlott használni a mindennapos bőrápolás során. 
1. lépés: A bőr megtisztítása AHA Complex micellás tisztító habbal (pH 7), amely kíméletesen távolítja el a bőr felületi

szennyeződéseit, a smink maradványait, és szabályozza a bőr nedvességtartalmát – a micellás technológia
segítségével megőrzi a bőr természetes lipid-egyensúlyát.

2. lépés: Az AHA Complex AHA savas szérum bőrprobléma szerinti alkalmazása 2-3 percig, melyet az arcra, a nyakra
és a dekoltázsra történő felvitele után kb. 3 perc elteltével finom, kíméletes dörzsölés formájában kell
eltávolítani.

3. lépés: Ezután az AHA Complex hámlasztó, bőrmegújító pakolás bőrre történő felvitele – mely hámoldó, bőrmegújító,
ráncoldó, feszesítő 7%-os Alpha-hidroxi-savas tartalmával segít eltávolítani a bőr felszínén elhalt hámsejteket
– kiválóan alkalmazható olajos, korpás, aknés, szeborreás, vízhiányos, idősödő bőrre.

4. lépés: 10-15 perc után az árnikakivonatot tartalmazó AHA Complex AHA savas neutralizáló tonikkal történő
eltávolítása a bőrről vattapamacs segítségével – a pH 8-as tonik visszaállítja az AHA-kezelések miatt savassá
vált bőr pH-értékét, miközben rugalmasítja és puhítja a bőr felhámját.

5. lépés: Az AHA Complex krémet célszerű a vendégnek otthoni használatra javasolni a kezelések után a kúra teljes
időszakára.

6. lépés: Fényvédelem: az AHA 25% szérummal végzett kezelések után kötelező!  
Végül a Golden Green Nature fényvédő, hidratáló, nappali krém SPF 30 alkalmazása. 

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

A bőr
tisztítása és
előkészítése

Lady Stella AHA
Complex Arctisztító
Micellás Hab 

A (AHA 0,3% – pH 7) hab a kezelendő bőrfelületről kíméletesen távolítja el a felületi
szennyeződéseket és a sminkmaradványokat. Érzékeny bőrre is alkalmazható. AHA-
tartalma szabályozza a bőr nedvességmegkötő képességét (SSZF/NMF), és segít
megőrizni annak természetes lipid-egyensúlyát, a pH 7-es micellás technológia
segítségével.

Peeling

Lady Stella AHA
Complex szérum 

1. AHA   5%
2. AHA 10%
3. AHA 25% 

BHA 0,3%

Az AHA Complex AHA-szérumot egyenletes vastagságban (2–10 perc) felkenjük a bőrre.
A hatóidő letelte után langyos vízzel lemossuk és tonizáljuk a bőrt.

1. A bőr felszínes, mikroráncainak kezelése – kíméletes felszíni hámlasztás. 
2. Öregedő, barázdált, pigmentfoltos, egyenetlen bőr kezelésére.
3. A mitesszeres, gyulladt, szeborreás bőrkép komplex kezelése. 

Fényvédelemre: Stella Golden Green Nature Fényvédő Hidratáló Nappali Krém SPF 30 

Befejező
ápolás, A)  

Lady Stella AHA
Complex
bőrmegújító
pakolás 

A 7%-os AHA (pH 3,5) pakolás bőrmegújító, ráncoldó, bőrfeszesítő hatású, minden
bőrtípus kezelésére alkalmas.  A kezelés befejezéseként alkalmazzuk. Segíti a bőr
megújulását, ráncsimító és enyhén keratolitikus, pórusösszehúzó hatású. Javítja a bőr
vízmegkötő képességét. Kiválóan alkalmazható olajos és korpás szeborreás, érzékeny,
gyulladásra hajlamos, májfoltos, zsír–vízhiányos, idősödő bőrre és a pigmentfoltok
halványítására. 

Befejező
ápolás, B)

Lady Stella AHA
Complex
Bőrfiatalító,
Rejuvenáló
hidratáló krém 

Az AHA (2%, pH 5) Bőrkiegyenlítő, regeneráló krém fokozza a bőr regeneráló-
képességét, javítja a kollagénképződést, pótolja a hiányzó nedvességet. Segíti
a mikroráncok kisimítását, a bőrfelszínt egyenletessé és simává teszi. A kezelőkúra után
még 10-14 napon át otthoni használatra éjszakai krémként is javasolt az alkalmazása.

Bejező
ápolás, C)
Nappali
krém

Stella Golden
Green Nature
fényvédő hidratáló
nappali krém
SPF 30 

Fényvédő, hidratáló nappali krém SPF 30 sheavajjal magas fényvédelmet biztosító,
intenzíven hidratáló krém, amely megakadályozza a káros UVA- és UVB-sugarak bőrbe
jutását, véd a napsugarak szabadgyökképző hatása ellen, használata segít megelőzni
az újabb pigmentfoltok kialakulását, kiváló sminkalap. 
Az AHA 24% szérummal végzett kezelőkúra ideje alatt, a Golden Green Nature
Fényvédő hidratáló nappali krém SPF 30 – használata kötelező!

Az Árnikakivonatos (pH 8) tonik nyugtató-tisztító hatású, javítja a vérkeringést, segíti
a hámképzést és csökkenti az irritációt. A pH 8-as tonik közömbösíti az AHA-szérumok
savasságát.  Visszaállítja a bőr normál (5,5) pH-értékét, miközben puhítja a felhámot. 
Az AHA-szérumok használata után is alkalmazandó.

Lady Stella AHA
Complex
Neutralizáló Tonik 

Felhasznált
anyagok Eredmény
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RENDEZVÉNYEK. MIKOR? HOL? 
www.beauty-forum/esemenyek

Kattints, és légy mindig naprakész!
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Az augusztusban bevezetésre került Doctor Babor PRO
exkluzív termékcsaláddal megérkeztek a Babor
termékpalettájára is a gyümölcssavak. Az AHA peeling
overnight egy bőrtökéletesítő folyékony AHA peeling
az éjszakai intenzív hatásért, amely minden bőrtípus
számára megfelelő. Glikolsavat és Perfection peptidet
tartalmaz, ami feloldja a fehérjehidakat a bőr legmélyebb
részén az elszarusodott területek elhalt sejtjei között, és
támogatja a bőr természetes hámlási folyamatát.

VAGHEGGI PRIMISSIMA HÁMLASZTÓ KORONGOK
www.vagheggi.hu

Fő hatóanyaga a 20%-os savas komplex:
glikol-, mandula-, alma-, citrom-, tej- és
pyrrolidon karbonsav, glükonolakton. Az
elsősorban otthoni használatra javasolt,
70 db savas komplexszel átitatott,
hámlasztó hatású korongot tartalmazó
csomag intenzív bőrmegújító hatást
biztosít, eredményesen kezeli
a bőrhibákat, a tág pórusokat, a foltokat, a ráncokat és az idő
múlásának jeleit. 

PRESTIGE BY YAMUNA ARCRADÍR
MANDULAŐRLEMÉNNYEL VÍZHIÁNYOS, ÉRETT BŐRRE 
www.yamunaprofessional.hu
A mandulaőrlemény gyönyörűen eltávolítja
az elhalt szarulemezeket. A radír tápláló
hatóanyagai – avokádóolaj, aloe-kivonat –
megvédik a bőrt a kiszáradástól. Hidratál, a benne
található gyümölcssavak segítenek a hámréteg
megújításában. Használat után a bőr felfrissül,
a kezelés során használt hatóanyagok könnyebben
felszívódnak. A pórusok felszíne megtisztul,
megkönnyítve a kezelés további részét. Ha nem túl
érzékeny a bőr, a Gyümölcssavas peelinget is
feltehetjük utána.

A kúraszerűen alkalmazott orvos-kozmetikai sav–
szérum 2% szalicilsavat, 5% glikolsavat és 10% tejsavat
tartalmaz. Feloldja az elhalt hámsejteket, megszünteti
az egyenetlenségeket, a tág pórust, illetve antibakteriális
hatású. Megelőzi és csökkenti a gyulladás és akne
eredményeképpen kialakult pigmentfoltokat.
Alkalmazható érett, igénybe vett bőrön is, a napi rutinba
beépítve. Elérhető otthonápolási próbacsomag részeként
is.

EUNSUNG HYDRA BEAUTY 
www.kozmetikaigep.hu

Az EunSung Hydra Beauty bőrápoló rendszert azoknak
a kozmetikusoknak alkották, akik egy 21. századi
készülék segítségével tökéletes és kíméletes
hámlasztó kezelésekkel szeretnék vendégeiket
ámulatba ejteni. A különleges összetételű AquaClean
Solution oldatokkal és a hidrodermabráziós kezelőfej
használatával egyénre szabott hámlasztási
lehetőséget nyerünk. Emellett bőrtisztításra, az elhalt
hámsejtek és komedók eltávolítására, a bőrlégzés
fokozására, a bőrtextúra javítására és hatóanyag-
bevitelre is alkalmas.

SKEYNDOR DERMAPEEL PRO 
www.skeyndor.hu

Ötlépcsős, orvostechnológiai, hámlasztó,
bőrmegújító kezelés. A professzionális
kezelő-csomag hidroabrázióval ötvözhető
mechanikai peelinget, 50%-os AHA-sav
koktélt, enzimes és peptides peelinget,
valamint egy bőrnyugtató, pH-kiegyenlítő
maszkot tartalmaz 6 kezelési alkalomra.
A kezelés nem okoz irritációt, intenzív
hámlást, így a vendég a kúra alatt is
nyugodtan folytathatja a mindennapi életét.

A GYÓGYNÖVÉNYES HÁMLASZTÁSTÓL A HIDROABRÁZIÓIG

BIODROGA BŐRMEGÚJTÓ SAV–SZÉRUM
PROBLÉMÁS BŐRRE 
www.biodroga.hu

BABOR AHA PEELING OVERNIGHT
www.kalcsu.hu
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AHA-ÉLMÉNY
A TÖRTÉNELEM LEGSZEBB ASSZONYAI MÁR AZ ÓKORBAN ISMERTÉK A GYÜMÖLCSSAVAK
BŐRFIATALÍTÓ HATÁSÁT – Kleopátra savanyú szamártejben fürdött, a Napkirály udvarában

az udvarhölgyek musttal és borral mosták az arcukat. Magyar népszokásként reszelt
almapakolással tették széppé a menyasszony arcát a jeles nap előtt.

integy 30 éve fedezték fel
az alfa-hidroxi-savak kü-
lönösen pozitív hatását
egyes kozmetikai bőr-

problémára. A kutatások bizonyítot-
ták, hogy a gyümölcssavak megfele-
lő összetételben és töménységben
alkalmazva jelentősen képesek
csökkenteni a bőr ráncképződését,
jótékony hatással vannak mind a
száraz, mind pedig a zsíros bőrre,
csökkentik a kóros pigmentációt.
A gyakorlati tapasztalatok alapján
az alfa-hidroxi-savak a kilencvenes
évektől napjainkig a kozmetikai
kezelések egyik leghatékonyabb
kezelőanyagai.

AHA
Az alfa-hidroxi-savak vagy
más néven gyümölcssavak, al-
fa-állapotban hidroxilált szén-
atommal rendelkező, az embe-
ri szervezetben is megtalálha-
tó, növényi eredetű, nem toxi-
kus hatóanyagok, amelyek az
almában és körtében almasav-
ként, a citrusfélékben citrom-
savként, a szőlőben és a bor-
ban borkősavként, az aludttej-
ben tejsavként, a cukornádban
glikolsavként fordulnak elő. Ez
utóbbit legkisebb, mindössze
két szénatomot tartalmazó
molekulája miatt a leghatéko-
nyabb alfa-hidroxi-savnak
tartják a szakemberek.

Az AHA-k
hatásmechanizmusa
Az alfa-hidroxi-savak, a bőrgyógyá-
szok által széleskörűen használt

A-vitamin-savhoz hasonlóan, köz-
vetlenül a bőrszövetre hatnak, de
nem kívánt mellékhatások nélkül.
Működésük során a megvastagodott
szaruréteg okozta bőrelváltozásokat
jelentős mértékben csökkentik, de
hatással vannak a bőr mélyebb réte-
geire is. Hatásukra több új sejt kép-
ződik a bazális rétegben, fokozzák a
fibroblasztok osztódását stimulálva
a kollagén- és elasztinképződést.
Stimulálják a bőrmegújító folyama-
tokat, behatolnak az elhalt szarusej-
tek láncai közé, fokozzák azok levá-
lását, és ezzel elősegítik a hatóanya-
gok felszívódását. 
A faggyúmirigyek működését is
csökkentik, ezáltal gátolják a kome-
dó képződést. 
Az, hogy a gyümölcssavak milyen
mértékben tudnak behatolni a bőr-
be, függ a molekulák méretétől.
A legkisebb molekulaméretű alfa-

hidroxi-sav, a glikolsav, képes a sza-
ruréteg legmélyebb sejtsoraiba pe-
netrálódni.
A legújabb kutatások szerint egyes
savaknak (glikolsav, citromsav) je-
lentős antioxidáns hatása is van,
amely különösen jótékony a fényká-
rosodott bőrre.
Az alfa-hidroxi-savak hámlasztó
hatása a természetes hámlás foko-
zásán alapul. Ez a fokozott hámlás
természetesen csak addig tart, amíg
a bőrt savval kezeljük, annak befeje-
zése utána a hámlás visszaáll a ko-
rábbi, általában lassabb ütemre.
A tapasztalatok alapján a 10, 20,
30%-os töménységben alkalmazott
gyümölcssav-kombinációk bizto-
sítják a maximális bőrkompatibili-
tást, és helyes használat mellett lát-
ható és érezhető eredményeket pro-
dukálnak. A koncentráció mellett
azonban jelentős tényező a savak

M A KEZELÉS HATÁSAI
Az AHA-savakkal kezelt
bőrterületen az alábbi pozitív
változásokat várhatjuk:
• Szemmel láthatóan kisimult,

ragyogóbb bőr.
• Növekvő tónus és turgor.
• Csökkenő átmérőjű pórusok.
• Friss, üde arcszín.
• Pigmentfoltok halványodása.
• Apróbb ráncok eltűnése,

mimikai ráncok kisimulása.
• Aknés, pattanásos bőr

állapotának javulása.

ELLENJAVALLATOK
A vendég biztonsága érdekében
nem javasolt savas kezelés:
• Ellenőrizetlen diabétesz.
• Bőrelváltozásos területek:

bőrdaganat, ekcéma, exantema,
nyílt seb, keloidok.

• Neurodermatitis, psoriasis,
rosacea esetén.

• Vitiligo.
• Rák és rosszindulatú daganatok. 
• Bizonyos gyógyszerek

alkalmazásával egyidőben.
• Terhesség vagy szoptatás alatt.
• Fertőző betegségek esetén.
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RODAN ÉVA
Kozmetikus, a Babor
magyarországi vezető trénere.
Munkája a hivatása,
csillapíthatatlan vágyat érez
elméleti és gyakorlati
tudásának folyamatos
bővítésére, és ezen ismeretek
kamatoztatására,
kollégái és vendégei körében.

pH-értéke. A savas kozmetikai keze-
lések során a bőr normál 4,5-5,5 kö-
zöti értékét a professzionális sav-
kombinációk kontrollált módon kis-
sé csökkentik. 
Minél alacsonyabb a savas peelingek
pH-értéke és magasabb az alkalma-
zott savak koncentrációja, annál
érezhetőbb a peeling hatása és rövi-
debb a hatóidő. Ezért nagyon fontos,
hogy a kezeléseket, kezeléskúrákat
és az otthoni ápolásra vonatkozó
ajánlásokat tökéletesen az egyén
bőrállapotához szabjuk.

Az AHA-val kezelt bőr
pozitív változásai
A szaruréteg (Stratum corneum) az
életkor előrehaladtával és a foko-

zott UV-sugárzás hatására egyre
vastagabb lesz. Megváltozik a sza-
rusejtek mérete is, és az elhalt külső
sejtek hámlása lelassul.  Mindezek
miatt a szaruréteg nem tudja ellátni
megfelelően védelmi szerepét, a bőr
nedvességtartalma egyre inkább
csökken, a bőr száraz és merev lesz.
A hullámszerkezet elvesztése meg-
változtatja a bőr fényvisszaverő ké-
pességét, a bőr fakóvá és fáradt kül-
sejűvé válik.

Az alfa-hidroxi-savas
kezelés eredményei 
– Idősödő bőrnél: A ráncok
mélysége jelentősen csök-
ken.
– Aknés, pattanásos bőrnél:
Csökken a bőr faggyútermelé-
se, ezáltal csökken a komedó-
képződés. A savak meggátol-
ják bizonyos baktériumok
szaporodását, és fokozzák a
bazális sejtek osztódását, ez-
által elősegítik az egészséges
bőrfelszín kialakulását.
– Hiperpigmentált bőrnél:
A pigmentfoltok színe halvá-
nyul, de teljesen el is tűnhet.
– Száraz bőr esetén: Növek-
szik a bőr hidratáltságának
foka.
– Vegyes bőr esetén: A hám-
lasztó és antibakteriális ha-
tás a bőrfunkciók normalizá-
lódásához vezet.

A savas hámlasztó
kezelés menete
 A vendég előzetes tájékoztatása:
hatásmechanizmus, a kúra célja,
menete, várható eredmények, az ott-
honi bőrápolás lépései.
 Anamnézis: korábbi kezelési ta-
pasztalatok, egészségi állapot, eset-
leges allergia, betegségek, gyógysze-
rek.
 Érzékenységi teszt elvégzése.
 Bőranalízis + otthoni szerek hasz-
nálata az első héten, hozzászokta-
tás: alacsony töménységű savas ké-
szítmények + ápoló krém.
 Első kezelés a szalonban: 10%-os
AHA-val a bőrreakció vizsgálata:
– Tisztítás.
– Tonizálás.
– Szem letakarása, gyors hatóanyag-
felvitel (15-30 mp).
– 6-8 perc hatóidő után hidegvizes
lemosás.
– Nyugtató maszk felvitele (10-20
perc hatóidő).
– Nyugtató, hűsítő ápoló szérum
vagy krém felvitele.
– Fényvédő használata.

A KEZELÉSEK IDŐTARTAMA
ALATT TILOS…
• a mechanikai radírozás, bioaktív

peeling,
• az epiláció,
• az illóolajos kezelés,
• a kezelt felületen parfüm

használata,
• erős alapozás,
• szoláriumos arcbarnítása

és/vagy direkt napozás – a kúra
befejezése után min. 2 hétig,

• a kezelt bőrfelületen gyantázás,
és férfiaknak borotválkozás
a kezelés napján.
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BŐRMEGÚJÍTÓ
kémiai peeling

MIÉRT VÉGEZZÜNK KÉMIAI HÁMLASZTÁST A KOZMETIKÁBAN? Mert egyrészt rengeteg
problémát kezelhetünk ezzel a hámlasztástípussal; másrészt a hatása összetett: a hámlasztás
mellett a bőrszövetet regenerálódásra és megújulásra is stimulálja, meglehetősen erőteljesen.

bőr megújulási folyamatát
a leghatékonyabban ké-
miai hámlasztással tudjuk
elősegíteni. Amikor a bőr

fiatal, a fiziológiai folyamatok nor-
málisak, egy bőrsejt körülbelül 28
nap alatt éri el a bőr felszínét; 30 év
felett, azon felül, hogy jelentkeznek
az első károk a bőrön (photoaging), a
sejtmegújulási ciklus elkezd lassul-
ni. Ahogy az évek haladnak előre, ez
a ciklus meghosszabbodik, egészen
két hónapig is eltarthat. Ezzel pár-
huzamosan progresszív ceramid-
vesztés is történik – azaz a a bőrsej-
tek összetartását biztosító „ce-
ment” meggyengül. Ennek a folya-
matnak az eredményeképpen a bőr
fakó és megvastagodott képet mu-
tat. Ez a megvastagodott bőrréteg
melanint is visszatart, emiatt a bőr-
kép gyakran nem homogén. A bőr-
megújulási folyamatban bekövet-
kező zavarok bőrproblémákhoz és
bőröregedéshez vezetnek. 

Milyen bőrproblémára
javasolt?
•   Ráncok kezelésére.
•   A bőrszerkezet javítására.
•   Pigmentációs zavarok kezelésére.
•   A fénytelen, fakó, élettelen bőr ke-

zelésére.
•   A kollagén termelődésének foko-

zására.
•   Napkárosodott bőr kezelésére.
•   Dohányos bőr kezelésére.
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•   Durva, érdes bőrfelszín kezelésé-
re.

•   Tág pórusok kezelésére – a póru-
sok falát is tisztítja, ott is oldja az
elhalt hámsejteket.

•   Csökkenti a faggyúmirigy túlzott
működését.

•   Aknés vagy aknéra hajlamos bőr
kezelésére.

•   Hegek kezelésére.
Az összes felsorolt bőrproblémát
eredményesen tudjuk kezelni ezzel
az eljárással. Ezért végezzünk ké-
miai hámlasztást a szalonban – ez a
válaszunk a fent feltett kérdésre.

Hatóanyag-szinergia 
A kémiai peeling hatása összetett,
hámlasztást okoz, de erőteljesen sti-
mulálja a bőrszövetet a regeneráló-
dásra és a megújulásra. A hámlasztó
kezeléseknél a hatóanyag-sziner-
giák hoznak látványos eredményt.
A profi hámlasztó termékekben ha-
tóanyag-szinergiákat alkalmazunk,
nem egy savat, hanem sokfélét,
amelyek kiegyensúlyozzák egymás
hatását, sokféle problémát oldanak
meg, biztonságosan használhatóak,
és egyúttal a bőrt hidratáló, regene-
ráló, illetve antioxidáns hatóanyago-
kat  is juttatnak a bőrbe.
A kémia peeling erőssége és hatása
nemcsak a savak koncentrációjá-
nak a százalékától függ, hanem
nagymértékben a pH-értékétől is.

Melyik sav mire jó?
 AHA-savak: például glikol-, tej-,
mandula-, alma- és citromsav.
A vízben oldódó savfajták közül ezek

a legismertebbek. A bőr felszínén
dolgoznak, elsősorban az anti-aging
hatásukért alkalmazzuk. Kiválóan
kezelik a pigmentfoltokat, a ránco-
kat, az AHA-savak a mélyebb hidra-
tációt is segítik, ezért minden más
bőrápoló termék is jobban haszno-
sul az AHA-savak használata után.
– A glikolsav az AHA-savak között a
legismertebb, nagyon pici a mérete,
mélyre tud felszívódni, kiváló az an-
ti-aging hatása, de nagyon érzékeny
bőrre nem javasolt.
– A tejsav már az érzékenyebb bő-
rökre is jól alkalmazható, és nagyon
hatékony vízmegkötő és hidratáló
tulajdonságokkal rendelkezik.
– A mandulasav eredményesen ke-
zeli a zsíros, problémás bőröket,
mert kiváló az antibakteriális hatása.
– Az almasav a gyümölcsökben és a
zöldségekben található meg. Kulcs-
szerepet játszik a sejt energiaterme-
lésében. A citromsav a citrusfélék-
ben található meg, összehúzó, hám-
lasztó és regeneráló hatású.
 BHA-savak, például a szalicilsav:
zsírban oldódó sav, aminek köszön-
hetően képes a pórusok mélyére ha-
tolni és ott kifejteni a hatását. Ezért
ideális a tág pórusú, mitesszeres,
pattanásos bőrökre, nagyon jó gyul-
ladáscsökkentő hatása is van.
 PHA-savak, például a gluconolac-
tone és a lactobionsav.  Ezek az úgy-
nevezett újgenerációs hámlasztó
anyagok. Nagyon kíméletesek, nagy
molekulaméretű savak, a bőr kiváló-
an tudja tolerálni ezeket az anyago-
kat – halványítják a pigmentfoltokat,
és remek antioxidáns hatást biztosí-

tanak, emellett támogatják a bőr
hidratációját is. 

Létfontosságú a megfelelő
konzultáció! 
Itt fokozottan érvényes a szabály,
hogy minden vendégnek más a bőr-
állapota, a bőrigénye, ami nagy-
mértékben függ a bőrproblémától
és a bőr érzékenységétől is. Nincs
egy egységes recept, ami minden-
kinél ugyanúgy működik. Ezért
alapelv, hogy meg kell figyelni a bőr
reakcióit minden vendégnél.

Kúrában alkalmazzuk!
Kúrában érdemes eladni a kezelé-
seket. A konzultáció után eldönthet-
jük, hogy hány kezelést javaslunk.
Természetesen nagyon függ a ven-
dég lehetőségeitől is, hogy mennyi
ideje van, de makacs problémáknál
érdemes rábeszélni őt a kúrára. Min-
denesetre akkor eredményes a ke-
zeléssorozat, ha legalább egy hóna-
pig hetente ismételjük, és otthoni
terméket is adunk hozzá, ami a
mindennapos stimulációt biztosítja
az intenzív hatáshoz. Nyáron nem
ajánlott az intenzív kúrakezelés,
egy évben kétszer javasolt a kúra
igénybevétele. A kúrák ideje alatt
fontos, hogy fényvédőt is alkalmaz-
zunk.

PAPP MÓNIKA
Kozmetikus, közgazdász,
A Vagheggi Magyarország
szakmai és kereskedelmi
vezetője.
www.vagheggi.hu 
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A N°66 Enzimatikus bőrradír gyengéd, enzim-alapú,
viaszos hámlasztó, amely gyengéden, de tartósan
távolítja el az elhalt hámsejteket, előkészítve a bőrt
az ezt követően alkalmazott bőrápoló készítmények
befogadására. Tökéletes választás azok számára,
akik a szemcsék nélküli hámlasztókat részesítik
előnyben.

HIGH CARE® – IONO JET PEELING
www.highcare.hu

A plazmával dúsított oxigénnel dolgozó IONO
JET, a kezelés céljától függően, speciális
szérumokat, peptideket, vitaminokat, őssejtet
és növényi alapú aktív hatóanyagokat juttat
a bőrbe, magas nyomás segítségével. Az IONO
JET  Peeling-ampullában lévő fermentált
baktériumpermet az aminosavláncok
tördelésével bontja a fehérjéket, így az elhalt
hámsejtek könnyebben eltávolíthatók. A hámréteg eltávolítása után
az Iono Jet könnyen és hatékonyan juttatja  a bőr mélyebb rétegeibe
az aktív anyagokat. 

PANDHY’S™ COSMIX AHA COCKTAIL-
TONE & TEXTURE ENHANCER  
www.cosmix.global
Az AHA-koktél kiemelkedő alfa-hidroxi-sav
tartalmukról ismert, szaftos gyümölcsökből
komponált készítmény, amit glikol-, tej-,
mandelik- és citromsav hozzáadásával teszünk
még hatásosabbá. A formula enyhe kémiai
hámlasztásának köszönhetően akár napi szinten
is alkalmazható a termék, látványos hámlás és
irritált bőrérzet nélkül. A termék rendszeres
használatával a bőr tónusa és textúrája javul,
csökken a bőrpír, a gyulladásos bőrproblémák és a komedók
kialakulásának lehetősége.

Liofilizátum oldatból kinyert fehérjebontó
(proteáz), hámoldó hatású enzimet
(bromelint) és gyümölcssavakat tartalmaz.
A peeling gél enyhén lúgos pH-érték (7,1 és
7,5) mellett működik, így nem irritálja
a bőrt. A fehérjebontó, tisztító, enzimatikus
hámlasztó gél előnye, hogy csak az elhalt
hámsejteket oldja. A hatóanyag-bevitel
fokozására a DEESS IPL Háromfunkciós fényterápiás készülék
ajánlott, amelynek  4 darab kezelőfeje a Quartz üveglámpa
technológiának köszönhetően egyenként 350 000 villanásra képes.   

HYDROCARE H2O KÉSZÜLÉK 
www.age-attraction.hu

A HYDROcare H2O multifunkciós, „wasser-
vakuum”-technológiás készülék a kézi
arctisztítások kiváltására kínál magas szintű
gépi alternatívát. E téren Németországban
az első számú helyet foglalja el ez
a fejlesztés. Meggyőző eredményei nemcsak
a vákuumos mechanikai tisztításnak
köszönhetőek, hanem az emellett
végrehajtott kémiai pórustisztításnak is.

ALISSA BEAUTÉ WHITENING PEELING 
www.alissa.hu

Teljesen új formulájú innovatív kémiai
bőrradír, 25% glikolsav-tartalommal
(pH 2,5), amely a kationos emulziók
(70%) elvén működik, sokkal mélyebbre
hatol a bőrben, és ezáltal
tökéletesebben hámlaszt. Rendkívül
hatékonyan távolítja el az elhalt
hámsejteket, irritáció nélkül. Már egy használat után is látványos
a halványító, feszesítő és rejuvenáló hatása. Aktív összetevői:
glikolsav, áfonyaolaj, E-vitamin, szacharid xylitol, trehalóz. 

A készítmény alapját a gyümölcssavak között különleges
helyet elfoglaló mandulasav képezi. Nagyon jó
antibakteriális hatású, különösen az akne baktériumai
ellen. A mandulasavnak nincs erős irritáló hatása,
és 14%-os koncentrációnál csak enyhe vagy semmilyen
bőrirritációt nem okoz, a pH-értéke 2,1, ezáltal érzékeny
bőr kezelésére is alkalmas.  

A bársonyosan selymes, üde, fiatalos bőrt
„megalapozó”, tanúsított bio peeling
a vízhiányos, valamint a kevert bőr
elöregedett felső bőrrétegének
költséghatékony eltávolítására szolgál
a biokozmetikai alkalmazásban. A papaja
kivonatának enzime és a cellulózőrlemény
hatékonyan eltávolítja az elöregedett
bőrréteget. Az aranyvesszőfű-, a bíborkasvirág-, az édesgyökér-
és a homoktövis-kivonat, valamint az E- és B5-vitamin elősegíti
a bőrregenerációs folyamatokat.

A GYÓGYNÖVÉNYES HÁMLASZTÁSTÓL A HIDROABRÁZIÓIG

ACEROLA & ECHINACEA SZÉPÍTŐ ARCRADÍR 
www.biola.hu

SYNCARE BETA PEEL
www.syncare.hu

LADY STELLA DERM TOUCH BIOLÓGIAI PEELING GÉL 
www.stellazrt.hu

MARIA GALLAND 
www.kalcsu.hu
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STYLE & FASHION

FARAGÓ ZSUZSANNA SUU 
A Suu Makeup School
Nemzetközi Sminkiskola
tulajdonosa és vezető oktatója.
A munkáival szakmai lapokban,
magazinok címlapján,
bemutatókon találkozhatunk.
Hazai és nemzetközi sztárokkal
dolgozott, dolgozik filmekben,
ill. szépségversenyeken.
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ÜNNEPI RAGYOGÁS
KARÁCSONYI VACSORA? SZILVESZTERI PARTI? Az ünnepi alkalom ünnepi sminket kíván.
Az alábbiakban bemutatunk néhány alkalmi sminket, melyek közös jellemzője a mostani

trendnek megfelelő hangsúlyos szemöldök.

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.



SIGULINSZKI LAURA 
Nemzetközi és magyar bajnok
sminkmester. A sminkelés
számára nem munka, hanem
szenvedély. A beauty sminkek
szerelmese – a színek és
formák kavalkádjában teljesül
ki igazán.
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HAGAI AVDAR   
Makeup Artist
http://www.hagaiavdar.co.il/
Facebook.com/hagai.avdar 
Instagram @hagaiavdar
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LÉGY SIKERES
SMINKTETOVÁLÓ!

IZGALMAS KÉPZÉSEK A SMINKTETOVÁLÁS FANATIKUSAINAK – Aki már találkozott
Méhn Tündével, az tudja, hogy a PMU Art International School mindig tud valami újat mutatni.

A 2020-as év rendkívüli programokkal várja a jövő sminktetoválóit a kezdőktől a szakma profijaiig.

emutatjuk a Méhn Tünde
Sminktetováló Akadémia
képzési palettáját, amely a
te igényedhez lett kialakít-

va.

Nyílt nap a sminktetoválni
vágyóknak
2020. január 24-én az iskolában
kozmetikai nyílt nap lesz, ahol a
gyakorlott szakemberek és a kozme-
tikustanulók felfedezhetik a smink-
tetoválás világát. A Tünde Méhn
PMU Art International School célja,

hogy a sminktetoválás még népsze-
rűbb legyen, és még nagyobb kör-
ben elterjedjen.
A nyílt nap folyamán a látogatók
megismerkednek majd a képzések-
kel, az oktatókkal és a színvonalas
sminktetoválással kapcsolatos min-
den részlettel, hogy könnyebben
menjen a jövőben a döntés. 
A sminktetováláshoz elengedhetet-
len a megfelelő sminktetováló gép,
ezért a nyílt nap során számos NPM
sminktetováló gépet próbálhatnak
ki a szakma újoncai. A nap során

élőmodelles bemutatóra is sor ke-
rül: Láng Anett lépésről lépésre mu-
tatja be, hogyan készül a tökéletes
szemöldök-tetoválás. 
Ha kozmetikus vagy és szeretnél
megtanulni sminktetoválni, emel-
lett részletes információt kapni a
sminktetoválás minden területéről,
akkor neked érdemes regisztrálnod! 

Ha szeretnél megtanulni
sminktetoválni
Aki már biztosan tudja, hogy sikeres
sminktetováló művész szeretne PR
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lenni, az részt vehet Méhn Tünde,
Kocsis Nikolett vagy Wirth Inez
alapképzésein. 
A szemöldök-alapképzések során
a szálazott és a púderes hatású tech-
nikák elméleti és gyakorlati alapjait
lehet tökéletesen elsajátítani. 
 Az ajak- és szemhéjtetoválás
képzések során is sor kerül elméleti
és gyakorlati tanításra, emellett a tű-
elmélet, a sminktetováló gépek
használata és még rengeteg más tu-
dásanyag várja az alapképzésre je-
lentkezőket.

Ha a hiányosságaidat
pótolnád
Előfordulhat, hogy egy sminkteto-
válónak hiányosságai vannak – a
Méhn Tünde PMU Art International
School erre is gondolt, hiszen a tu-
dásszintemelő képzések során a
hiányosságok gyors megszünteté-
se a cél, mindez rengeteg gyakorlás-
sal. A képzéseken maximum 3 fő
vehet részt, így az oktató a teljes fi-
gyelmét személyre szabottan tudja
a résztvevőkre szentelni, hogy hasz-
nos tanácsokkal és tippekkel lásson
el mindenkit. A tudásszintemelő
képzéseket az alap- és a mester-
képzések között ajánlott elvégezni,

amely során a résztvevők speciális
igényeit figyelembe veszi az oktató,
akik így tökéletesíthetik a tudásu-
kat, ezáltal több tapasztalattal ren-
delkeznek majd. A tudásszintemelő
képzések márciusban és áprilisban
kezdődnek, Méhn Tündével és Ko-
csis Nikolettel.

Ha új technikákat
sajátítanál el
A már tapasztalt sminktetoválók
számára is vannak olyan technikák,
amelyeket még nem igazán ismer-
nek, és emiatt még a kínálatukban
sem szerepel. Méhn Tünde mester-
oktató nemzetközileg elismert
mesterképzései során a tudásuk
színvonalát és kínálatuk sokszínűsé-
gét bővíthetik az érdeklődők, bármi-
lyen sminktetoválásról is legyen szó.
A Tünde Méhn PMU Art Internatio-
nal School kínálata mindent bizto-
sít a sminktetoválás terén újítani
kívánók számára.
 A Misty Eyeshadow szemhéj mes-
terképzés, 
 a Pearly Lips ajak mesterképzés
és 
 a RE’BROWS, a Triple Brows és az
Ombre Selection szemöldök mes-
terképzések, a sminktetoválásban

továbbgondolt, mesterfokú és meg-
újult technikák, melyek elsajátításá-
val a szakmabeliek fejlett, trendi és a
vendég igényeit kielégítő újításokat
tanulhatnak meg, intenzív tempó-
ban. A mesterképzések a PMU Ultra
Maraton részeként lesznek meg-
tartva májusban, így a szakma profi-
jai, akik nem félnek a kihívásoktól,
akár az összes technikát egy hét
alatt elsajátíthatják.

Ha sikeres sminktetováló karriert
szeretnél felépíteni, remek lehető-
ség a Méhn Tünde PMU Art Interna-
tional School képzésein részt ven-
ni, hiszen a friss ismeretek és a ta-
pasztalat kulcsfontosságú dolog – a
sminktetováló karriered bármely
pontján is tartasz most, itt megka-
pod a szükséges támogatást. Méhn
Tünde nemzetközileg elismert
sminktetováló művész, aki a smink-
tetoválás területén a precizitásra és
a professzionalizmusra törekszik,
így a jövő sminktetoválói minőségi
és magas színvonalú munkákat ké-
szíthetnek vendégeik számára. Spe-
ciális technikák, valamint extra is-
meretek elsajátítására lesz lehető-
ségük az oktatásokra érkezőknek,
így minden tanuló rendkívüli tu-
dással vághat bele a szemöldök-,
szemhéj- és ajaktetoválásba.

Web: pmuartschool.com
e-mail: info@mehntunde.hu

POPOL PETRA
A Méhn Tünde PMU ART
International School brand
menedzsere.
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végzett sminktetováló szakemberek számára
kialakított exkluzív tanulási forma erős ala-
pot ad a későbbi szalonmunkához.

Amit nyújtunk
 Konzultáció – Az oktatás első 10 napján egészen közel
hozzuk mindazt, ami élesben megtörténhet a szalonban.
Azaz „élesben” tanulhatsz.

Változatos esettanulmányok elemzésekkel 
Az elmélet azonnal visszaigazolódik a gyakorlatban. Az
oktatás magában foglalja naponta a legérdekesebb 1-2
munka részletes elemzését, összesen 18 sminktetoválás
tervezést közösen folytatunk le a tanulóinkkal, a kész
munka megtekintésének lehetőségével; ezáltal segítve
őket a helyes döntések meghozásában és a tudatos kon-
zultáció felépítésében.
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Magyar Zsuzsa PMU Art School:

EXKLUZÍV TANULÁS
a sminktetoválásban

A RÉGI IDŐK EGYIK NAGY KOZMETIKUSMESTERÉNÉL TANULTAM – Emlékszem az ő odaadó
figyelmére, amikor a vizsgákra készültünk. Az ő módszereinek 2019-ben a sminktetoválás-
tanulásban is helye van.  A régi mesterek alapos és elemző tanítási módszereit ma ötvözzük

a digitalizált oktatási formákkal a sminktetoválás tanfolyamainkon.
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Modern, digitális szemöldöktervezés Szögeken alapuló szemöldöksmink-tetoválás tervezése cérnával

Magabiztosság és bizalomépítés
A sminktetováló szakmában 2020-ban az indulás lesz a
legnehezebb.
Hogyan lesz 10 kezdő vállalkozásból 10 sikeres sminkte-
továló?
A vendéggel való első találkozás sorsdöntő: itt vagy
megnyerjük, vagy elveszítjük őt. Sikeresen lefolytatott
konzultáció nélkül az alkotás sem lehetséges.
Hogyan érdemes a konzultációt lefolytatni, hogy a ven-
dég kétségkívül érezze, nálunk jó kezekben lesz, és ezért
minket választ? 

Művészet és szakértelem
A fényképek és videók mellett az élőben megtapintható
és górcső alatt vizsgálható esetek elemzései pótolhatat-
lanok a jövőbeni pontos kezelési tervek összeállításához.
A legfontosabb: megtanítjuk felismerni a vállalható ese-
teket.
Ezáltal lerövidül a bizonytalansági szakasz, így tanulóink
magabiztos döntéseikkel sikeresen indíthatják el a pá-
lyájukat.
A tanfolyam során automatizáljuk a higiéniai elvára-
sok betartását, hogy a munkák során, amikor sok másra
is nagyon szükséges figyelnünk, erre már ne kelljen: a
gyakorlatban automatizáljuk a higiéniai szabályokat.

Nem csak a gyakorlat
szüli a mestert!
Az alap a megfelelő tervezés, amihez megtanítjuk a 2020-
as tervezési technikákat és lehetőségeket.
Aki sok szemöldököt tervez, az tudja, hogy bár valameny-
nyi mérési módszer segíti a munkánkat, de szükség van
kreatív művészi látásmódra és folyamatos vizsgálatra

is, hiszen a gyakorlati munka során nem feltétlenül nem
használhatóak a viszonyítási pontok.
Ma már egy alapos tervezési mód nem elegendő a sikeres
munkához, ezért mi három professzionális, tűpontos
tervezési módot is bevetünk az oktatás során, 1-1 sze-
möldök megalkotása közben.

Középpontban a megoldás
Jackpot márkák nehezebb esetekre: többféle márka
használatával ismerkedünk meg a tanfolyamon, hogy a
kézre álló gép és a kompatibilis pigmentrendszerek meg-
találásával hatékonyabbá válhasson a fejlődésünk – rá-
adásul eközben jelentős költséget takaríthatunk meg.

Online konzultáció
és elemzések
A gyakorlási szakaszban nem elegendő, hogy majd egy
hónap múlva választ kapunk arra,  jól végeztük-e a mun-
kánkat, ezért 88 napig online konzultációval segítjük a
tanulóink munkáját – így sikeresen elkerülhetik a hibá-
kat.
A tanfolyam emelt szintű vizsgalehetőséggel zárul.

MAGYAR ZSUZSA
kozmetikusmester, sminktetováló specialista,
lézer asszisztens, a Magyar Zsuzsa PMU Art. alapítója,
vezető sminktetoválója és trénere.
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Szemöldök-rekonstrukció  tetoválás eltávolítása után Szemöldök-rekonstrukció formaátalakítással

Szemöldök-rekonstrukció: 2020. január 16., 17. 
Startképzés: 2020. február
Haladó képzés: 2020. március e-mail: magyarzsuzsa.madonna@gmail.com

www.madonna.hu



2019/12   www.beauty-forum.hu 77

STYLE & FASHION

A SIKERES ajaktetoválás
RECEPTJE

SZERETNÉL AZ AJAKTETOVÁLÁSBAN MAGABIZTOSABB LENNI FÉLELEM NÉLKÜL?
A siker egyik záloga – a legfontosabb, a profi szaktudás és a kiváló tetoválógép mellett –

a megbízható pigment és a megfelelő színválaszték.

ilyen problémák léphet-
nek fel egy ajaktetoválás
során? Lássunk néhány
példát!

 „Nehéz eset volt, és nem tudtam
jól színt választani, ezért elégedet-
len a vendégem.”
 „Nem maradt benne a bőrben, így
pluszkorrekciót kellett csinálnom.” 
 „Nem olyan lett a színe, mint vár-
tam, hogyan javítsam ki?”
 „Túl sötét/világos a vendég ajka,
nem tudom milyen erős lesz benne a
szín.”
 „Foltos lilás az ajak, és én nem tu-
dom, hogyan semlegesítsem.”
Csak ha van megfelelő válaszunk a
fenti kérdésekre, akkor kezdhetünk
bele magabiztosan az ajaktetoválásba.
Egy ajaktetoválás sikere láncolatok
folyamata, amiben hatalmas szere-
pet kap a vendéggel való alapos
kommunikáción alapuló, tökéletes
színválasztás. Elengedhetetlen a
megbízható pigment, néhány szín,
amit a legtöbb esetben kérnek a ven-
dégek. 
Folytathatom a sort a profi sminkte-
továló géppel, a technikával, a
sminktetováló szakmai tapasztala-
tával. 

A sikeres
ajaktetoválás receptje
Mi az, amivel személyesen tudom
segíteni a sminktetoválókat a mun-
kájukban? 
Megtisztelő felkérésre megszülettek
a Berényi Zsuzsa Li Signature Seri-
es ajakszínei, a saját tapasztalatom
és a 29 éves múlttal rendelkező Li
Pigments cég hihetetlenül nagy tu-
dású vegyészcsapata segítségével,

több mint 1
éves munká-
val. Célom,
hogy hozzánk
hasonlóan ná-
lad is így mű-
ködjön az ajak-
tetoválás: 
 a vendége-
ink 90%-a úgy
érkezik a 6 he-
tes korrekció-
ra, hogy alig
kell pigmentál-
ni a bőrt, mert
a szín jól bent
marad a bőr-
ben, és tökéle-
tesen fed;
 a vendégeink 73%-a a korrekció-
nál nem változtat a színen, mert 22
év alatt kitapasztalt, bevált színkom-
binációkkal dolgozom, amit beletet-
tem a sorozatomba;
 25% az, aki inkább sötétebbet kér,
mert bátrabb lett az első alkalom-
hoz képest;
 néhány esetben, ha mégis világosí-
tani kell, jól fedő színnel 1-2 árnya-
latot tudunk halványítani;
 az ajak nagyobbítása, formálása,
szimmetriába hozása nem okoz
nagy színbeli eltéréseket, még ak-
kor sem, ha többféle bőrfelületen
dolgozunk;
 a színek hosszú évekig szépen
bent maradnak a bőrben, és fokoza-
tosan veszítenek az intenzitásukból;
 frissítéskor mindig tudunk új-
donsággal szolgálni a régi vendége-
inknek, 80%-uk él is a lehetőséggel,
mert tudjuk jól, hogy a nők szeret-
nek változtatni.

Mostantól mindez nálad is minden-
napos lehet. 
A sikered receptjét megírtam, és
amivel mindezt meg tudod egysze-
rűen valósítani, az mostantól elérhe-
tő: keresd a lipigments.hu webolda-
lán, gyere és légy tagja Magyaror-
szág legnagyobb és legaktívabb
sminktetováló csoportjának, ahol a
szakma az első!
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Lipigments.hu
6726 Szeged, Fürj utca 17. 
Telefon: +36/20-4322192

www.madonna.hu
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A kezelőkabin, ahol Kata egyedül dolgozik A krémbutik, ahol a vendégek kipróbálhatják és azonnal
meg is vásárolhatják a számukra ideális készítményeket

A HÓNAP SZALONJA: SZOKOL KATA KOZMETIKA

Nyugalom és pihentető luxus

„2016 VÉGÉN ÉRLELŐDÖTT MEG BENNEM A GONDOLAT, HOGY A VELEM EGYKORÚ
VENDÉGKÖRÖM A NYUGALMAT ÉS A PIHENTETŐ LUXUST VÁRJA EL, amit csak egy nagyobb
területű és önállóan működő kozmetika tud nyújtani. Így egy nagyobb beruházásba vágtam,

ami nagyon jól sikerült” – kezdi Szokol Kata a szalonja bemutatását.

a hónap
szalonja
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A HÓNAP SZALONJA LIFE & WORK

ADATOK

KAPCSOLAT

Alapítás éve:
2016

Alapterület:
60 m2

Vendégkör:
40-65 éves nők

Szolgáltatások:
arckezelések, sminktetoválás,
alap kozmetikai szolgálatások

(gyanta, szempilla- és
szemöldökfestés, formázás)

smink, krémbutik

Alkalmazott termékcsaládok:
Skeyndor 90% és Vagheggi 10% 

Kezelőkabinok száma: 1

SZOKOL KATA KOZMETIKA

8800 Nagykanizsa,
Csengery út 6. 

Telefonszám:
+36 30/459 5044

E-mail:
szokol.kata@gmail.com

Facebook: 
szokol kata kozmetikaSzokol Kata: „A kozmetikán belül a bőr kezelése,

főleg az anti-aging az a terület, amire fókuszálok
és ami a legjobban érdekel. Mindig arra
törekszem, hogy a legmagasabb szintű tudást
szerezzem meg, tisztában legyek a legújabb
hatóanyagokkal és hatóanyag-bejuttatási
rendszerekkel (például a most legújabbal,
a Skeyndor drone-technológiával).

bben az új, nagykani-
zsai üzletbe hosszú
keresés után talál-
tam meg az ide-
ális termékcsaládot, a
Skeyndort. Olyan pro-

fesszionális terméket kerestem, ami
valóban látványos eredményt pro-
dukál minden korosztálynak és min-
den bőrállapotnak. Ezenkívül fontos
volt egy olyan szakmai és üzleti hát-
teret biztosító cég, amire hosszú tá-
von tudok számítani.  Itt végre azt ér-
zem, hogy ők vannak értem és nem
fordítva.”

Gua sha és kobido
,,A vendégköröm 70%-át a 40–65 éves
korosztály teszi ki, így az elmúlt
években különösen előtérbe kerül-
tek az anti-aging, ráncfeltöltő, fesze-
sítő, vízhiányt kezelő programok, a
téli időszakban pedig a hámlasztó
kezelések. Ezekhez a Skeyndor
nemcsak professzionális kezelése-
ket biztosít a számomra, hanem
különleges masszázstechnikákat is
nyújt, illetve tanít meg nekem.
A vendégeim nagyon kedvelik a gua
sha és szelenit drágaköves arcmasz-
százst, a kobido lifting masszázst és
a Champi indiai arc-, fej- és nyak-
masszázst.”

Krémbutik az otthoni
ápolásért
„Az otthoni ápolás fontosságát
mindig hangsúlyozom a hozzám

betérőknek.  Ezért nyitottam egy
Skeyndor krémbutikot, amit a vendé-
geim nagyon megszerettek. Itt ki-
próbálhatják és azonnal meg is vá-
sárolhatják a számukra ideális ké-
szítményeket. 
Az évek során volt már alkalmazot-
tam és sok tanulóm is, de jelenleg
egyedül dolgozom. A vendégeim-
mel kialakított bizalmas és benső-
séges kapcsolat miatt ezt így látom
jónak. 

Sminkes tervek
A terveim között szerepel, hogy a
kabin és a krémbutik mellé egy
sminkes szobát is kialakítsak, ahol
a vendégek »otthoni hangulatban«
próbálgathatják ki a sminkelést. Eh-
hez már megtalálható a szalonom-
ban a Skeyndor Skincare Makeup áll-
ványa. Ezek a termékek attól külön-
legesek, hogy nemcsak gyönyörű
sminkek, hanem aktív bőrápoló ha-
tóanyagokban is gazdagok – például
az alapozókban a C-vitamin és a
hyaluronsav, a korrektorban a cera-
midok. 
Remélem ez az álmom is hamarosan
megvalósul! Imádom a hivatáso-
mat, és  hálás vagyok a vendégeim-
nek, akik évek óta hűségesen vissza-
járnak hozzám. Boldog vagyok, hogy
mostanra sikerült megtalálnom az
egyensúlyt a munka és családi élet
között. Imádom a hivatásomat, ami
egyben a hobbim is.

,,E
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„Trendhaladóak vagyunk”
„MINDIG VETTÜK AZ IDŐK SZAVÁT” – hangsúlyozta Simó Gabriella, a Stella Zrt. elnökasszonya,

akit a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarától kapott életműdíja kapcsán kérdeztünk
az elmúlt 35 évről, amit a Stella élén töltött, a múltról, a jelenről és a jövő terveiről.

Váratlanul ért ez az elismerés? 
Nagyon meglepődtem, teljesen vá-
ratlanul ért, nem számítottam rá.
    Büszke vagyok rá, méltó helyet
szeretnék neki csináltatni, mert a
mérete miatt nem fér be az üvegpol-
cos szekrényembe, ahol a fontos dol-
gokat tartom.

35 éve kormányzod a Stella hajóját,
sokszor igen nagy hullámzások köze-
pette is biztos kézzel.  Innen nézve,
van-e valami, amit ma másképp csi-
nálnál, máshogy döntenél?
Mit csinálnék másképp? Nehéz kér-
dés. Azt gondolom, semmit. Ezen az
úton nem volt más választásom.
Nemcsak, hogy nem tudtam volna
másképp cselekedni, hanem még
„pihenősziget” sem volt útközben.
Nem lehetett megállni, folyamato-
san jöttek a kihívások, amire reagál-
ni kellett, amit meg kellett oldani,
meg kellett oldanom. 
Kezdve azzal, hogy amikor átvet-
tem a Stella vezetését 35 évvel ez-
előtt, akkor 96 milliós adósság volt a
cégen, 92 milliós éves bevétel mel-
lett.  Nem volt a vállalatnak tulajdo-
na.
A teljes vagyonomat, a családi örök-
ségemet pénzzé tettem – ez volt 15
éven át a bankban a garancia, azaz
az én kamatmentes „kölcsönöm”
alapozta meg a cég a likviditását. 
Ma saját áruházzal, üzletekkel,
nagy raktárbázissal, telephelyek-
kel, balatoni üdülőkkel rendelke-
zünk, nincs hitelünk, senkinek
sem tartozunk. Stabil, nyereséges
vállalkozás vagyunk.

Korábban volt egy sikeres rendezvé-
nyetek, a Divatfórum.
Igen, akkor már sikeres vállalkozás-
nak számított a Stella Divatfóruma,

amit 25 éven át rendeztünk. A rend-
szerváltás utáni liberalizáció miatt
azonban hamarosan kényszerpályá-
ra kerültünk, mert az addig általunk
forgalmazott nagy márkák anyacé-
gei elvették tőlünk a piacot, azaz
megjelentek Magyarországon, és
közvetlenül ők forgalmazták tovább
az általunk bevezetett, sikerre vitt
márkákat.
Erre válaszul belevágtunk a saját
márka kiépítésébe, fejlesztésébe. El-

mondhatom, ezt a csatát is megnyer-
tük: ma már a termékeink 80%-a
Lady Stella, azaz a saját márkánk. 

Hogy látod, merre tart a szépségipar,
és merre tart a Stella?
A nemzetközi piac ismeretében lelki
nyugalommal állítom: nem vagyunk
lemaradva. Ahogy említettem, a ter-
mékkínálatunk 80%-a a saját Lady
Stella és a Golden Green márkánk.
Nemzetközi szint tekintetében is

Simó Gabriella
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korszerű, a trendnek megfelelő és
keresett termékeink vannak. Sőt,
állítom, hogy nem trendkövetőek
vagyunk, hanem trendhaladóak.
Trendhaladó kollekcióval rendelke-
zünk. Itt kiemelném a menteskészít-
ményeinket, a mikrobiológiai tiszta-
ságú Lady Stella ampullákat, elixíre-
ket, szérumokat és aktivátorokat,
amelyek gépekhez és manuálisan is
alkalmazhatóak. Emellett megemlí-
teném még a NATURE GOLD 24K ka-
rátos aranytartalmú vagy a sejtterá-
piás termékcsaládunkat, a hyaluron-
sav-, Q10-, koffein-, peptid- és argili-
ne-tartalmú termékeinket – ez
utóbbi Magyar Terméknagydíjas. A
legkorszerűbb anyagokkal dolgo-
zunk, nemzetközileg szabadalma-
zott, ECOCERT-es alapanyagokat vá-
sárolunk. A bolognai Cosmoprof Vá-
sáron folyamatosan figyelemmel kí-
sértük, kísérjük a hatóanyag-
trendeket. Mindig figyelembe vettük
az idők szavát.
Gépek tekintetében ma a többfunk-
ciós kisgépek számítanak trendinek.
Ilyen a legújabb, japán LUXCEAR Vi-
sage 3 in 1 mélyporáció, ultrahang,
rádiófrekvencia készülékünk, ami az
Őszi Beauty kiállításon debütált, és a
vásár két napja alatt mind egy szálig
el is fogyott. 

Az óriási termékválasztékotokból mit
emelnél ki, ma melyik a kedvenced?
Melyiket használod te magad is?
Mindent kipróbálok magamon, na-
gyon érzékeny a bőröm, ami nekem
jó, az másoknak is, én valamennyi
termékünket tudom használni.
Jelenleg a naturáliák, azaz a Golden
Green NATURE termékcsalád a ked-
vencem. A micellás tisztító habot
egyenesen imádom. 

Milyen terveid vannak? El tudod az
életedet képzelni a Stella nélkül?
Tudsz „egyszerű” nyugdíjas és nagy-
mama lenni?
Számolnom kell azzal, hogy előbb-
utóbb elhagyom a Stellát. E téren az
egyik legfontosabb feladatomnak
az utódok kinevelését tartom.
De addig sem állhatok le: a kozmeti-
kai iparban elengedhetetlen az ál-
landó korszerűsítés, bővítés, fejlesz-
tés. Ebben az évben is sikerült meg-
újítanunk a Stellát a termékválasz-
téktól kezdve, a csomagolóanyago-
kon át, egészen a vendégek felé to-
vább értékesíthető, otthoni haszná-
latra kifejlesztett termékekig.
A céggel kapcsolatos terveim: piac-
bővítés új vevőkkel, az árbevétel nö-
velése. Tovább szeretnénk lépni a
nemzetközi piacon, amibe 3 éve vág-
tunk bele: Rendszeresen kiállítunk
Bolognában, Dubaiban. Már jelen va-
gyunk számos szomszédos ország-

ban, valamint Törökországban, Mál-
tán, Lettországban, Hollandiában,
több céggel pedig az exportszerző-
dés már folyamatban van – 200 mil-
liós az exportunk. A további bővítést
az utódomra hagyom, akit úgy lá-
tom, megtaláltam.
Szilvi a napokban áll be a Stellához –
kereskedelmi és marketingigazga-
tóként – hosszú évek óta ismerem,
egy szállodaláncnak volt az értéke-
sítési és marketingigazgatója. Az
idei Őszi Beauty kiállításon talál-
koztunk újra. A legjobban arra vá-
gyom, hogy méltó utóddal hagyjam
itt a céget. Ha már ennyit dolgoztam
és tettem a Stelláért, szeretném, ha
még nagyobb eredménnyel vinné to-
vább majd az utódom. Ha egy nem-
zedékkel fiatalabb is nálam, Szilvi
hasonló munkabírással rendelkezik.
Megnyugtató módon hagyom itt
majd a Stellát, stabil lábakon állva,
tartalékalappal, megfelelő portfólió-
val, korszerű árutrenddel és eredmé-
nyes gazdasági feltételekkel.
A magánéleti terveim fókuszában a
pihenés áll. A velem kezdő kollégák
már rég nyugdíjba mentek – irigyel-
tem is őket emiatt. A rezidenciámat
a balatoni nyaralóba tenném át. Az
unokám már 13 éves, természetesen
már nem a nagyi meséire vágyik, de
szeret eljönni hozzám, nálam, velem
lenni. Vele mindenképpen több időt
töltenék. Egyszóval rám fér a pihe-
nés, de úgy érzem, az nem lenne jó,
ha venném a kalapom, és végleg el-
tűnnék a Stella életéből – vissza-
visszajönnék, ha kell, tanácsot ad-
ni, és ha kell, besegíteni a Stella ha-
jójának további irányításába.

Mit üzensz a szakmának? 
Bármit is tesznek, azt etikusan te-
gyék. Ez a legfontosabb. Ezt még az
apukámtól tanultam. Amikor le-
érettségiztem, ő véste a szívembe
ezt: „Légy becsületes, mert azt csak
egyszer lehet elveszteni és lehetet-
len visszaszerezni.” Én azóta is eh-
hez tartom magam.

mg

A díjátadás pillanata

Az életműdíj
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