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VEZÉRCIKK

Meddig tart a kozmetikus kompetenciája? Ezt az egyre inkább szó szerint is húsba
vágó kérdést veszi górcső alá a Tavasz Beauty Szakmai Napon, a Lurdy Házban,
április 15-én Móró Gabriella, a BKIK Kézműipari Tagozat Kozmetikus Szakmai Cso-
port elnöke. Ma, amikor komoly konkurenciaharc tapasztalható a vendégek meg-
szerzéséért és megtartásáért, rendkívül csábító a szinte naponta megjelenő új és
újabb gépek és hatóanyagok bevetése, mellyel úgy tűnik, plasztikai sebészeti ered-
ményekkel vetekedő bőrfiatalítás érhető el. Hol a határ, meddig számít e tevé-
kenység bőrszépítésnek, ami a kozmetikusok alapvető feladata? Gyere el, hall-
gasd meg Móró Gabriella előadását, s ha utána is kétséged van, tedd fel a kérdései-
det a helyszínen!

Fókuszban a szőrtelenítés
E lapszámunkban alaposan körbejárjuk a szőrtelenítés témakörét a gyantázás-
tól kezdve, az elektroepiláción át, egészen a lézeres megoldásokig. A 48-64. olda-
lon található cikkeink segítségével könnyebben döntheted el, mikor, melyik mód-
szert válaszd.
Cikkeink közül még kiemelném Méhn Tünde írását, melyben beavatja az olvasót az
egyedi, személyre szabott szemöldök elkészítésének titkaiba.
A kozmetikusvizsga előtt álló olvasóink, illetve a mestereik figyelmébe ajánlom
még Juhász Klári és Báthory Kati cikksorozatának 2. részét, melyben a diagnosz-
tizálás témakörét tekintik át alaposan – az ehhez kapcsolódó jó hír: Kati és Klári
mindkét, hasonló témájú szakkönyvét megveheted április 15-én, a Tavaszi Beauty
Szakmai Napon. Ráadásul Juhász Klári probiotikumos kozmetikumokról szóló elő-
adását is meghallgathatod, mely témában két cikket is olvashatsz márciusi lapszá-
munkban.

Forgasd haszonnal magazinunkat, és gyere el a Tavaszi Beauty Szakmai Napra! 
Várunk április 15-én a Lurdy Házban!

Veszélyes eljárások?

TÉGED IS VÁRUNK
A TAVASZI BEAUTY
SZAKMAI NAPON,

ÁPRILIS 15-ÉN,
A LURDY HÁZBAN!

Lapozz a 8-9. oldalra
a részletes

programért!

Kedvezményes
előjelentkezés: 11 900 Ft

(március 20-ig*)
Részvételi díj március
20-a után: 13 900 Ft

*A jelzett időpontig beérkezett
összeg esetén.

Várjuk
a jelentkezésedet!

E-mailen:
akademia@health-

and-beauty.hu
Telefonon:

+36-1-457-0067

www.beauty-forum.hu

FÓKUSZBAN
A BŐRFIATALÍTÁS,

A BŐR EGÉSZSÉGÉNEK
VÉDELME,

HATÓANYAGOK,
BEVITELI MÓDSZEREK

Marton Gabriella
főszerkesztő
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Areola mesterképzés 
Méhn Tünde PMU Art School • Szeretet, közösség, segítség, szakmaiság,
fejlődés! Csak pár szó a sokból, ami jellemezte a Tünde Méhn PMU Art
International School Areola mesterképzését.  Moshe Alul személye,
Tünde nyitottsága, a szakmai team segítségnyújtása és a számtalan lelkes
szakember ismeretgazdag két napot adott a jelenlévő több mint 60
szakembernek, akik megismerhették az innovációs NPM Glow
sminktetováló gépet, továbbá elsajátították azt a módszert, amely nők
százainak nyújt segítséget, élményeket és tapasztalatokat osztottak meg
egymással. 
www.pmuartschool.com

ÉVINDÍTÓ PIKNIKKÖR 
Piknikkör • A február 24-ei  Piknikkörön, a zsúfolásig megtelt
nagyteremben mindenki feszült figyelemmel hallgatta Szántai doktor
előadását az izmok működéséről, illetve a kozmetikában nagyon fontos arc-,
nyak-, dekoltázs- és kézizmok, elhelyezkedéséről és feladatáról.
Ebben az évben a masszázs a fő téma, ezért az elméleti bevezető után,
a következő piknikes program gyönyörű gyakorlati bemutatóval folytatódik:
március 24-én, vasárnap, 10 órakor.
www.piknikkor.hu

STELLA TREND 2019 
Stella • Hatalmas érdeklődés övezte
a Stella Trend 2019 Fodrász-Kozmetikai
Nemzetközi Szépségipari Kiállítás és
Vásárt. A nagyszabású rendezvényen több
színpadon zajlottak a fodrász-kozmetikai
előadások, make-up bemutatók és
workshopok. Hazai és nemzetközileg ismert
sztárfodrászok, mesterkozmetikusok
tolmácsolásában ismerhették meg
a szakemberek a Sassoon hajvágás alapjait,
a legfrissebb Barber-stílust, valamint

a legújabb szalonkozmetikai kezelési eljárásokat, újgenerációs hatóanyagokat, köztük a Lady Stella legújabb peptides
termékcsaládját. A nagyszínpadi finálén világbajnok smink- és frizuraművészek mutatták be az aktuális trendeket.
www.stellart.hu

Soft Powder, az igazi „ joker technika” 
Kalcsu Cosmetics Sminktetováló Akadémia • Év elején is hatalmas érdeklődés
kísérte a Soft Powder – púderes hatású szemöldök-tetoválás képzést. Kalcsu Hajni,
egy rövid színelméleti képzés után részletesen ismertette a Soft Powder technikát és
különböző alkalmazási lehetőségeit. Az elméleti részt követően gumilapos gyakorlás
következett, majd délután Hajni élő szemöldök-tetoválás bemutatót tartott, melynek
keretében a résztvevők élőben is láthatták a napközben tanultakat. Kalcsu Hajni
szerint a tanfolyam népszerűsége annak köszönhető, hogy a Soft Powder igazi „joker
technika”, gyakorlatilag minden vendég számára alkalmas.
www.kalcsu.hu

ÚJ FORGALMAZÓ 
Klapp Cosmetics • Új forgalmazója van a nagy múltú, prémiumkategóriás Klapp
kozmetikumoknak: a nagyszalontai székhelyű Eternal Beauty cégcsoport tagja,
az Eternal Beauty Kft. A piacvezető erdélyi vállalkozás 1996 óta importál és forgalmaz
több világhírű prémiummárkát, melyek közül a cég legnagyobb büszkesége a Klapp
Cosmetics által gyártott Klapp, mert a német cég a szépségápolás úttörőjeként híres
az egyedi és innovatív kozmetikai kezeléseiről.
Etenal Beauty Kft.; Tel.: 06 30/188 8032; e-mail: iroda@eternal.hu
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BŐRFIATALÍTÁS, A BŐR EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELME, 
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Kiállító partnerek:

Figyelem!
Early bird jegyek

március 20-ig!



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

08.30        Érkezés
08.50 Megnyitó
09.00 Veszélyes hatóanyagok és eljárások, a kozmetikus szakma felelőssége

Előadó: Móró Gabriella kozmetikusmester,
BKIK Kézműipari Tagozat Kozmetikus Szakma Csoport Elnöke 

09.30        Probiotikumos kozmetikai készítmények
Előadó: Juhász Klára biológia- és kémiatanár, kozmetikusmester

10.00      Szünet
10.30      Botox hatású kozmetikai hatóanyagok

Előadó: Dr. Varju Gábor intézetvezető bőrgyógyász főorvos, lézerspecialista

11.00      Enzimek és peptidek – az innovatív hatóanyagok
Előadó: Torhosi Tünde mesterkozmetikus, executive spa manager

11.30      Bőrfiatalítás holisztikus szemlélettel
Előadó: Dr. Házi Edina gyógyszerész, kozmetikumfejlesztő

12.00      Ebédszünet
13.00      Tengeri eredetű hatóanyagok, alga- és minerálterápia

Előadó: Tánczos Márta Thalion & spa projekt manager

13.30      A növényi stem cells terápiás hatóanyagok a rejuvenáló, vitalizáló
és anti-aging arc és dekoltázs kezelésekhez
Előadó: Dr. Gyovai Viola okleveles biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa

14.00      Szünet
14.30     Hatóanyag-kozmetika

Előadó: Rácz Judit termékfejlesztő és szépségblogger

15.00      Egzotikus, exkluzív, különleges hatóanyagok
Előadó: Halász Emese kozmetikusmester és szakoktató

15.30      Antioxidánsok szerepe a bőrfiatalításban
Előadó: Halmos Judit kémiatanár, a Kozmetikai anyagismeret jegyzet írója, kiadója

16.00      Szünet
16.30      Mentes hatóanyagok, gyógynövények – natúr, bio, vegán, gluténmentes …

Előadó: Molnár Ferenc, az Ilcsi Szépítő Füvek Kft. tulajdonos-ügyvezetője

17.00      Hatóanyag bejuttatás akadályai és lehetőségei
Előadó: Varga-Rákosi Beáta kozmetikusmester, gyakorlati oktató

17.30      A kiállítók ajánlatai
18.30      Zárás

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

Belépőjegy:
Early bird belépőjegy március 20-ig: bruttó 11 990 Ft 
(Az ár tartalmaz 3 lapszám ajándék Beauty Forum magazint is!) 
Teljes árú belépőjegy: bruttó 13 900 Ft 

Várunk a Lurdy Házban! 

A változtatás jogát fenntartjuk.

PROGRAM

Helyszín:
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REVITALIZÁLÓ KEZELÉS
BŐRFRISSÍTÉS PROBIOTIKUMOKKAL – A növényi őssejtes, vitaminos hatóanyagokon túl,
a probiotikumok bőrvédő erejét  is érdemes bevetnünk, különösen a tél végi, tavasz elejei

regeneráló bőrápolás során. 

AZ ALÁBBIAKBAN EGY FELSZÍNI ÉS MÉLYRÉTEGŰ VÍZHIÁNYOS, ÉRZÉKENY BŐR TAVASZI
BŐRMEGÚJÍTÓ KEZELÉSÉT LÁTHATJÁTOK

LETISZTÍTÁS
A smink és szennyeződések eltávolítása Rózsaszirom arctejjel, Rózsaszirom tonikkal. A rózsa gazdag pektinben és kiváló vízmegkötő
tulajdonságokkal rendelkezik. Az Ilcsi biokertjében termesztett, illatos, szőregi vörös rózsából készült termékek megőrzik a virág csodálatos
frissítő, rugalmasságot adó anyagait és hatásait.

1

probiotikumok hatéko-
nyan stimulálják a bőr ön-
megújulási folyamatait.
Alapjuk a Lactococcus lac-

tis sejtbomlástermékéből származó
Lactococcus Ferment Lysate probio-
tikus tejsavtermelő baktérium,
amit speciális körülmények között
tenyésztenek,  majd az így kapott
sejtek a bakteriális sejteket meg-
semmisítő lízisen mennek keresz-
tül. A Lactococcus lactis sejtbomlás-
termékéből készült hatóanyag tu-
lajdonképpen a baktériumsejt tör-
melékét tartalmazza – sejttöredé-
keket, metabolitokat, citoplazmati-

kus vegyületeket és sejtfalmaradé-
kokat – és a tanulmányok szerint ké-
pes javítani a bőr önmegújító folya-

matán, valamint a bőr alkalmazko-
dási folyamatán, a negatív hatások-
kal szemben.

A PROBIOTIKUMOK ELŐNYEI A BŐR SZÁMÁRA
• védő pajzsot hoz létre
• antimikrobás tulajdonságokat biztosít
• fokozza a Stratum corneum növekedését
• javítja a bőr rugalmasságát és fényességét
• csökkenti a vékony vonalak és ráncok megjelenését
• nyugtató hatású
• minimalizálja a napsugárzás hatását
• megakadályozza a gyulladásos reakció kialakulását
• kollagénstimuláló hatású

ST
EP

 B
Y 

ST
EP
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PEELING
A szőlőőssejtes bőrmegújító peelinggel. A szőlőőssejt-kezelés
antioxidáns és regeneráló hatású, magas polifenol-, rezveratrol-
tartalma révén az egyik legeredményesebb. A peelingben található
szőlőmagőrlemény kíméletesen távolítja el az elhalt hámsejteket,
szőlőőssejt-tartalmának köszönhetően pedig táplálja a bőrt, mely
kellemes, feszes és bársonyos tapintású lesz.

2
ELEKTROMOS KEZELÉS
A rádiofrekvenciás készülékkel, mely visszaadja a kollagén- és
elasztikus rostok rugalmasságát, feszesíti a bőrt. Hatékonyan
alkalmazható a ránckezelések alkalmával, mert az endogén
hőtermelés során a fibroblasztok működését serkenti. Önálló
kezelésekhez vagy kúra jellegű alkalmazáshoz javasolt.

3

HATÓANYAG-BEVITEL
Sütőtök–narancs krémzselé és az Ultra bőrfeszesítő készülék segítségével. A sütőtököt, narancsot és mézet tartalmazó krémzselé
vitaminokkal táplálja, regenerálja a nem érzékeny, sápadt, zsír- és vízhiányos bőrt. Bőrfeltöltő, hidratáló hatását az ultrahang készülékkel
fokozhatjuk. 

4

MASSZÁZS
A probiotikumos hidratáló krémmel, melynek rendszeres használata növeljük a bőr, rugalmasságát, emellett csökkentjük a ráncok
kialakulását.

5
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PAKOLÁS PROBIOTIKUMOS KRÉMPAKOLÁSSAL.
A krémpakolás probiotikumtartalma javítja a bőr megújulási
folyamatait, és támogatja a bőr védelmi funkcióit. Értékes ricinus-
és szőlőmagolaj, valamint E- és F-vitamin-tartalmának köszön-
hetően a pakolás intenzíven táplálja, regenerálja a mélyrétegi,
vízhiányos bőrt.

6

BEFEJEZÉS
A probiotikumos hidratáló krém és Csengőlinkás szemránckrém
alkalmazásával.

7

Bőrünk működése
Bőrünk legfelső rétege, az epidermisz, válaszfalként
működik testünk és a külső világ között. Folyamatosan
megújul, és ez a megújulás az alsó rétegben lévő kerati-
nociták sejtosztódásának és az alsó réteg felett végbeme-
nő elkülönülési folyamatnak az érzékeny, egyensúlyi
eredménye.  

A dinamikusan megújuló epidermisz
Az epidermisz teljes megújulása 3-5 hetet vesz igény-
be. Az idő felében a sejtek a szaruréteghez (Stratum cor-
neum) tartoznak, majd a felfelé mozgás során folytatják
az elkülönülést, amíg teljesen át nem változnak korneo-
citákká, majd elérve a bőr felszínét, elpusztulnak.
Habár a szaruréteg egy erős és hatásos fizikai határvonal,
folyamatosan ki van téve a környezet változó páratartal-
mának és hőmérsékletének, UV-sugárzásnak, mikrobák-
nak, a napi tisztálkodás során használt víznek és felület-
aktív anyagoknak, idegen molekuláknak és így tovább.
Azért, hogy fizikai választóvonalként megőrizhesse leg-
fontosabb feladatát, az epidermisz folyamatosan meg-
újítja önmagát, így válva testünk legdinamikusabb ré-
szévé. 

A bőr öregedésének hatásai
Az öregedésnek komoly hatása van az epidermisz
megújulási folyamatára. A keratinociták sejtosztódási
aránya az alsó rétegben folyamatosan csökken. Az elkü-
lönülés és kiválás hatékonysága is romlik, ami azt jelenti,
hogy a fő védelmi funkciók ellátásához szükséges ele-
mek előállítása is megromlik. Továbbá, az öregedés az
epidermisz immunkompetenciájának az elvesztésé-
hez vezet.  Mivel a szaruréteget folyamatos külső hatá-
sok érik, védelmi funkcióját csak a bőr dinamikus meg-
újulása révén tudja betölteni. Ahhoz, hogy a bőr védelmi
funkciója fennmaradjon, az epidermisznek folyamato-
san „bioszenzorként” kell működnie.
A keratonicyták csökkent sejtosztódása, a kevésbé haté-
kony kiválás és az immunkompetencia elvesztése mind
fontos tényezők az érett bőr esztétikájában, valamint
az érzékenység kialakulásában. Ezen tényezők romlá-
sával nehézzé válik az egészséges védvonal fenntartá-
sa, így a bőr gyorsan és könnyen kiszárad. Szintén ne-
gatív hatású az erős tisztálkodó szerek túl gyakori hasz-
nálata, melyek révén csökken a szaruréteg védőereje. Így
az érett bőr – amely már zsír- és vízhiányos tüneteket
mutat – könnyebben elvesztheti egészséges színét. 

A légszennyezés hatása
A légszennyezés egy növekvő probléma. A tanulmányok
világosan kimutatták, kimutatják, hogy a szennyezett
környezetben élők bőrének rosszabb a védelmi funk-
ciója, alacsonyabb a Stratum corneum nedvességszint-
je, valamint immunkompetenciája, és a bőr sokkal in-
kább hajlamos az irritációra.

Hívjuk segítségül a Probiotikumos termékcsaládot: a
szérumot, a krémet és a krémpakolást!

SZANYI ÁGOTA
Kozmetikusmester, az Ilcsi Szépítő Füvek Kft.
szakmai vezetője.
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PROBIOTIKUS-PREBIOTIKUS
BŐRTERÁPIA

BŐRVÉDŐ PROBIOTIKUMOK – Az emberi bőr mikrobiológiája, amely ugyanolyan egyedi, mint
az ujjlenyomat vagy a DNS-kód, különleges, speciális gondoskodást igényel: regenerálást,

megerősítést és védelmet. 

bőr felszínén élő mikroor-
ganizmusok, a mikrobió-
ták egyedülálló tulajdon-
ságainak és a bőr állapotá-

ra gyakorolt hatásuknak ismereté-
ben a Bielenda Professional kuta-
tólaboratóriumának a szakértői lét-
rehozták az első átfogó probiotikus-
prebiotikus terápiát, a Microbiome

Pro Care kezelést. Hatékonyságát a
speciális aktív hatóanyagkomple-
xeknek köszönheti, beleértve a pre-
és probitikumokat.

Bioprotektív védőpajzs
A mikroorganizmusok által kiválasz-
tott probiotikumok jótékony hatást
fejtenek ki a bőrfelszínen a megfele-

lő (fiziológiai) bőrbaktériumflóra
fenntartásával, és ezzel párhuzamo-
san a kórokozók elszaporodásának
csökkentésével. A prebiotikumok
olyan összetevők, amelyek stimulál-
ják a probiotikumok, azaz a jó bak-
tériumok növekedését és aktivitá-
sát, amelyek pozitívan befolyásol-
ják az egészséges mikrobióták
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fejlődését és megerősödését. A pro-
biotikus kezelés a Lactobacillus
törzsből származó, a cukor fermen-
tációja során nyert baktériumokon
alapul, míg az alkalmazott prebioti-
kumok az alfa-glükoszacharidok és
a béta-frukto-oligoszacharidok. A
Microbiome Pro Care kezelésben lé-
vő speciális probiotikus-prebiotikus
komplex hatását a béta-glükán to-
vább erősíti, amely megakadályozza
a transzepidermális vízvesztést,
meggyorsítja a bőrelváltozások gyó-
gyulását, csökkenti az exacerbációt
(betegség vagy gyulladás újbóli sú-
lyosbodása a tünetmentes időszakot
követően) és enyhíti a viszketést.
Ezenkívül a termékcsaládba tartozó
készítmények többek között tejsavat
és bioprotektív „védőpajzsot” tartal-
maznak. A bioprotektív védőréteget

alkotó hatóanyagkomplex egy spe-
ciális filmréteget hoz létre a bőrfel-
színen, amely megvédi a bőrt és a
bőr mikrobiótáit (a mikroorganiz-
musokat) a káros külső tényezőktől,
mint például a szmog, a szabadgyö-
kök és az UV-sugárzás. Ugyancsak
lecsökkenti a mitokondriális sérülé-
seket, és védelmet nyújt az oxidatív
stressz ellen.

HATÁS
• Elősegíti a bőr mikrobiótáinak

rekonstrukcióját,
• nyugtatja és hidratálja a bőrt,
• erősíti a bőr természetes

barrierfunkcióit,
• agresszív kozmetikai kezelések

után regenerálja a bőrt,
• megvédi a bőrt a külső károsító

tényezőktől,
• helyreállítja a bőr egészséges

ragyogását.

AJÁNLÁS
• Problémás, diszfunkcionálisan

működő bőrre,
• száraz, dehidratált bőrre,
• érzékeny bőrre,
• aknés vagy agresszív kozmetikai

kezelések által meggyengült
bőrre,

• a bőr mikrobiótáinak
egyensúlyának hiánya esetén,
amely a stressz, a
környezetszennyezés, (beleértve
a levegőszennyeződést), a
gyógyszerszedés és
az UV-sugárzás következménye.

TOVÁBBI
HATÓANYAGOK
• Synbiotic komplex (probiotikum,

alfa-glükán oligoszacharid,
ß-glükán, inkagumó-kivonat,
tejsav): Erősíti a bőr természetes
barrier-funkcióit, biztosítja az
egészséges bőr mikrobiótáinak
egyensúlyát, kisimítja és
ragyogóvá teszi a bőrt,
helyreállítja a diszfunkcionális
bőr működését, javítja a bőr
állapotát, hidratálja és táplálja
a bőrt. 

• Bioprotection Shield – védi a bőrt
a „nagyvárosi” külső tényezők
okozta káros hatásoktól: UV-
sugárzás, szénpor, nehézfémek
és egyéb levegő/víz
szennyeződések. 

• ẞ-glükán – poliszacharid, amely
javítja a bőr védő mechanizmusát,
fokozza a regenerálódási
képességét, intenzíven nyugtatja
a bőrt, stimulálja
a kollagénrostok termelődését,
felgyorsítja a bőrgyógyulást,
gyulladásgátló és hidratáló
hatású.

• Chiamag olaj – jól felszívódik
a bőrben, az Omega-3 és
Omega-6 zsírsavak
legmegfelelőbb arányát
tartalmazza. Gyulladásgátló,
regeneráló és antioxidáns hatású.
Diszfunkcionálisan működő bőrre
ajánlott, amely megszünteti a bőr
túlzott mértékű érzékenységét.
Szabályozza a faggyútermelődést.

CSONTOS ANNA
kozmetikus, makeup artist,
a Bielenda Professional brand
managere, kozmetikusa.
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Alaposan mossa le a szemfestéket a Micellás szemfestéklemosó
folyadékkal, ezután tisztítsa meg az arc, a nyak és a dekoltázs bőrét
a bőrtípusnak megfelelő arctejjel és arctonikkal.

1
Ezután távolítsa el az elhalt hámsejteket a Gyengéd enzimes
habpeelinggel. A szemkörnyéket elkerülve vigyen fel egy adag
készítményt a bőrre, majd kb. 10 perc hatóidő után távolítsa el a
készítmény maradékát nedves törlőkendővel vagy vattakoronggal,
végül tonizáljon.

2

Kenje fel a letisztított, száraz bőrfelületre a Selymes masszázsport
és végezzen finom masszázsmozdulatokat. Távolítsa el a
készítmény maradékát nedves törlőkendővel vagy vattakoronggal,
majd tonizálja a bőrt.

3
Gyengéden masszírozza be a Harmonizáló és bőrvédő hatású
koncentrátumot a bőrbe. A készítmény hatásának fokozása
érdekében használjon ultrahangot vagy tű nélküli mezoterápiás
készüléket. 

4

Tegye fel a Harmonizáló és bőrvédő hatású krémes fátyolmaszkot
a bőrre úgy, hogy tökéletesen tapadjon az egész bőrfelületre.
Tizenöt-húsz perc hatóidő után távolítsa el a maszkot, majd a
hatóanyag maradékát masszírozza be a bőrbe.

5
A kezelés lezárásaként vigye fel a bőrre a Harmonizáló és
hidratáló hatású arckrémet az arc és a nyak bőrére. A kezelés
hatásának fokozása és az eredmény fenntartása érdekében
javasoljuk a professzionális otthoni Multiaktív harmonizáló és
bőrvédő hatású szérum használatát.

6
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Dekódold
a BŐRT!

AVAGY A RÉTEGELT ÖREGEDÉSGÁTLÁS A KÜLÖNBÖZŐ ÖREGEDÉSI TÜNETEK TÜKRÉBEN –
Az öregedő bőr eredményes kezelése több dimenziós: a bőr különböző rétegei más és másféle

hatóanyagot igényelnek, ráadásul mindez életkoronként is változik, s nekünk
ennek tükrében kell ápolnunk.

bőrápolás bonyolultságá-
nak egyszerűségében rejlik
az anti-aging kozmetika
szépsége. Hogy hogyan?

Ha dekódoljuk az öregedés tüneteit,
a bőr tálcán kínálja a megoldásokat.
Mivel a bőröregedés több különböző
felborult fiziológiás folyamat összes-
ségének optikai megnyilvánulása,
az öregedő bőr eredményes kezelé-
se csakis több dimenzióban történ-
het. Ezek a dimenziók a bőrtünetek
szerint azonban széltében és mély-
ségükben váltakoznak.
Harminöt év felett egyre inkább fog-
lalkoztatja a nőt az anti-aging. Az
„anti-aging” szó ugyan sokszor hoz-
za izgalomba a vásárlót, valójában
azonban téves értelemben használ-
juk. Az öregedést (aging) nem lehet
megállítani: átlagosan 26 éves kor-
ban kezdünk el öregedni, bár a kor-
ral járó tünetek lehet, hogy csak 30
év felett jelennek meg. A szervezet
öregszik, ami a mi hatáskörünkben
van, az csupán az öregedési tüne-
tek megjelenésének időbeli kitolá-
sa lehet. A valódi anti-aging a hú-
szas évek elején kezdődik, később a
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szokványos mindennapi értelemben
csak „tűzoltásról” beszélhetünk.

Rétegelt hidratálás
A valódi anti-aging a bőr megfelelő
hidratálásával kezdődik.
� A húszas évek elején még megfe-
lelő és elegendő lehet a hidro-lipid
réteget kiegyensúlyozó arckrém. Hi-
szen ebben a korban az egészséges
bőr nedvességmegtartó képessége
jó, nincs szükség az elveszett ned-
vesség pótlására. 
� A harmincas nő bőre az epider-
misz megújulásának lelassulása mi-
att már könnyebben válik dehidra-
tálttá. A hidro-lipid réteg kiegyensú-
lyozása mellett a bőr mélyebb réte-
gébe is be kell avatkoznunk. Egyik
oldalról pótoljuk a hiányzó nedves-
séget, a másik oldalon viszont meg
kell erősíteni a bőr természetes ned-
vességmegtartó képességét (hidro-
lipid réteg és az epidermisz). Alapfel-

tétele, hogy az epidermális sejtközti
állomány ép vagy bőrazonos anya-
gokkal (telítetlen zsírsavak, ceramid,
szkvalán stb.) feltöltött legyen. 

A ráncok
A különböző ránctípusok kezelését
szét kell választani a professzioná-
lis anti-agingben. 
� A természetes öregedés velejáró-
ja a mimikai ráncok elmélyülése.
Csak valóban mélyben felszívódó
hatóanyagokkal vehetjük fel ellenük
a küzdelmet: elsősorban izomlazító
hatóanyagok (peptidek, növényi bo-
toxszerű hatóanyagok), melyek mé-
retük, molekulaszerkezetük miatt
vagy szállítórendszerekbe csoma-
golva (liposzómák, kozmetikai drón
technológia) képesek ilyen mélyre
felszívódni. A bőr felszínén és az epi-
dermiszben maradó hatóanyagok-
kal nem lesz sikeres a mimikai rán-
cok simítása.

� Az idő előtti ráncok kezelése vi-
szont már mindhárom bőrréteget
kell hogy érintse. Mivel kialakulásuk
fő oka a bőr terhelése a különböző
káros környezeti tényezőkkel (UV-
sugárzás, szmog, irritáló anyagok,
káros szabadgyökök), ezek ellen a
bőrt átfogóan (hidro-lipid réteg, epi-
dermisz, dermisz) kell védenünk.
Minél inkább sérült a bőr barrierje,
annál gyengébb a védekezőképessé-
ge, annál mélyebbre jutnak a bőr-
romboló tényezők. 

Rétegenként építsd
fel a bőrt!
Kevesen gondolják azt végig, hogy
egy elégtelen hidro-lipid réteg
hosszú távú következménye az idő
előtti ráncok kialakulása. Eleinte
még csak a komfortérzet hiánya a
probléma, majd jönnek az epider-
misz rossz nedvességmegkötő ké-
pessége miatt kialakuló bőrfelszíni
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ráncok, irritáció. Később, ha tartós az
epidermisz védekezőképességének
a felborulása, a kollagén- és elasztin-
rostokat romboló tényezők szabad
utat nyernek a dermiszbe. Az így ki-
alakuló ráncok odafigyeléssel,
egészséges életmóddal és tudatos
(mélyrétegű) bőrápolással megelőz-
hetők lennének. 
A probléma leküzdéséhez viszont
nagyon kevés az, ha csak a kollagén-
és elasztinrostok termelődésének
aktivizálására koncentrálunk. Ven-
dégeink hajlamosak arra, hogy ezek-
re a szavakra (kollagén, elasztin) ha-
marabb felkapják a fejüket. Viszont a
bőr egyéb rétegét építő hatóanyagok
nélkül nem lesznek elégedettek még
a professzionális készítményekkel
sem. A bőrt rétegelve kell felépíteni: 

� A dermiszbe felszívódó ható-
anyagokat (peptidek, liposzómázott
antioxidánsok, kis molekulaméretű
hatóanyagok) leginkább koncentrá-
tumok, szérumok formájában alkal-
mazzuk mind az otthoni, mind pe-
dig a kozmetikai arckezelések során. 
� Az epidermisz építését szolgáló
hatóanyagokat legsikeresebben gé-
les állagú készítményekből juttat-
hatjuk a bőrbe. A krémek elsősorban
a hidro-lipid réteg kiegyensúlyozá-
sát szolgálják. Egyes hatóanyagaik
természetesen mélyebbre is felszí-
vódhatnak, de a látványos bőrfiatalí-
táshoz válasszuk a koncentráltabb
szérumokat.
A rétegelt bőrápolás feltétele, hogy a
kozmetikus ismerje a hatóanyagok
hatásmechanizmusa és a bőr külön-

böző rétegének működése közti kap-
csolatot. A koncentrátum-kiszerelés
önmagában még nem garantálja a
dermális bőrmegújulást; a döntő a
koncentrátum aktív hatóanyagainak
minősége és tudása, bőrrel való ösz-
szeegyeztethetősége. 

FAZEKAS ZSUZSANNA
A Makadémia Kft. ügyvezető
tulajdonosa,
a Belico termékcsalád
kizárólagos magyarországi
forgalmazója,
a Termékfüggetlen Hatóanyag
Szeminárium magyarországi
előadója, szépségipari
marketingtanácsadó.

1 LUXUS SZŐLŐ ENERGIA AMPULLA
Biodroga • A Biodroga Champagne-i szőlő, mikroalga,
sárkánygyümölcs-kivonatot és peptideket tartalmazó
ampullája védi, bársonyossá varázsolja  és új erővel tölti
fel a bőrt. Tökéletes dohányosoknak, stresszes
életvitelt folytatóknak, munkamániásoknak, kisma-
máknak és vizsgázóknak. Parabén-, ásványiolaj- és ál-
lati eredetű anyagtól mentes.
www.biodrogahungary.hu 

2 ARCÁPOLÓ BALZSAM
COUPEROSEÁS BŐRRE

Everyoung Professional • A Ruscus Couperose nappali
arcápoló balzsam a BDIH/IONC által a  COSMOS
ORGANIC minősítést kapta, amely a kezdődő rozáceás
bőrtípus bio ápolására lett kifejlesztve. Különösen aján-
latos a környezeti ártalmaknak kitett bőr számára.
A csodabogyó, az édesgyökér, a gesztenye és a
körömvirág kivonatai támogatják a bőr regene-
rálódását. A bársonyos bőrérzetet a szezámmag-, a
makadámiaolaj és az E-vitamin támogatja. Az antioxi-
dánsokban gazdag rozmaringkivonat segít a fiatalo-
sabb megjelenésű bőrállapot kialakulásában.
www.biola.hu
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Genopeptid KOZMETIKUMOK
SEJTSZINTŰ BŐRSEJTMEGÚJÍTÁS – Az újgenerációs hatóanyagoknak köszönhetően

a professzionális kozmetika világában ma lehetséges a sejtszintű bőröregedés-gátlás, bőrsejt-
megújítás. A genopeptid kozmetikumok bevetésével akár 10 év bőrfiatalítás is elérhető.

z újgenerációs hatóanya-
gokat tartalmazó készít-
mények, az osztódó bőr-
sejtek génállományát át-

író   és az azt szabályozó folyamato-
kat ellenőrző, FOXO3 (Forkhead
Boksz = a DNS károsodásra adott vá-
laszok vezérlése) szintjén fejtik ki
hatásukat.

A „Stella Trend 2019” nemzetközi
szépségipari kiállításon debütáló
Lady Stella Genopeptid kozmetiku-
mok alkalmazásával a bőrsejtek
(keratinocita, melanocita, fibrob-
laszt) „hibátlan” osztódásához
szükséges proteinek képződése ér-
hető el. Az időben előrehaladó (prog-
rediáló) folyamat nemcsak  sejtszin-
tű öregedésgátlást, hanem látvá-
nyos bőrsejt-fiatalítást (rejuvenáci-
ót) is eredményez, amit látható és
tapintható face-lifting, bőrfeszesség,
bőrtömörség kísér. A professzioná-
lis szalonkezelések és az otthoni
ápolás eredményeképpen, akár a
tíz évvel fiatalabb bőrállapot vissza-
állítása is lehetséges.

A
Q10 COENZIM PML
BŐRRE GYAKOROLT
KÜLÖNLEGES HATÁSAI:
• védi a bőrt idő előtti öregedéstől,
• stimulálja a bőr védekező-

rendszerét,
• antioxidáns hatással van

az epidermisz sejtjeire,
• gátolja a lipid-peroxidációt,
• növeli a sejtek energiaszintjét.

A FOXO FUNKCIÓI

BAGÓNÉ HORVÁTH KATALIN
Diplomás szakoktató,
a STELLA kozmetikai
oktatásvezetője. 
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Genopeptid kozmetikumok

Lady Stella MesoComplex Genopeptid Ampulla
– sejtszintű öregedésgátló, bőrsejtmegújító 
Magas koncentrációban tartalmazza az újgenerációs JuvelevenTM peptidet, amely bőrfe-
szesítő, tömörítő és face lifting hatású. Ez a különleges hatóanyag a sejtek megfelelő re-
ceptoraihoz kötődve egy belső jelátviteli láncot (FOXO3) aktivál, amely védi a sejtek DNS-
ét a sérülésektől, kijavítja azokat, és stimulálja természetes, bőrmegújító, önjavító folya-
matukat. Védi a bőrsejteket az UV-sugarak okozta és a környezeti ártalmaktól. Késlelteti
a fibroblasztok öregedését. Így az ampullák mind az elixírek mikrobiológiai tisztaságúak,
mely által alkalmazhatóak elektro kozmetikai gépekhez épp úgy mint a manuális keze-
lésekhez is.

Lady Stella  MesoVital Genopeptid Elixír – sejtszintű öregedésgátló, bőrsejtmegújító 
Különleges hatóanyaga az újgenerációs JuvelevenTM (Acetyl Hexapeptide-51 Amid) pep-
tid, amely bőrfeszesítő, tömörítő és face lifting hatású is egyben. Védi a DNS-t és a bőrsej-
teket az UV-sugaraktól és a környezeti ártalmaktól. Növényi hyaluron-tartalma hidratál-
ja a kötőszöveti kollagén- és elasztinrostokat. Speciális liposzóma-szerkezetbe ágyazott
(Q10 Coenzim PML) tartalma erőteljesen antioxidáns, különleges védelmet nyújt az oxi-
datív stressz (ROS) hatásai ellen. 

Stella Golden Green Nature – ráncfeltöltő bőrkiegyenlítő sminkbázis Genopeptiddel
Gyöngyökbe zárt pigmenteket tartalmaz, amelyek egy hatóanyagokban – JuvelevenTM

peptid, niacinamid és növényi őssejt – gazdag, könnyed géllel vannak körülvéve. A cso-
magolás pumpás kialakításának köszönhetően a gyöngyök szétnyomódva távoznak a
géllel keveredve, egyenletes felületet és egészséges, halvány bronzos árnyalatot adva a
bőrnek. Kiegyenlíti a bőr szabad szemmel látható egyenetlenségeit, miközben ultravé-
kony, láthatatlan fátyolként körülöleli az arcot. Gátolja az arc kifényesedését, és tartós
lesz tőle a smink. Stimulálja bőr természetes bőrmegújító, önjavító folyamatait, hidratál-
ja a kötőszöveti kollagén- és elasztinrostokat. Feszes, fiatalabb bőrképet eredményez.
Önmagában is használható, mint sminkalap.

A LADY STELLA GENOPEPTID KOZMETIKUMOK HATÓANYAGAI 
• JuvelevenTM peptid (Acetyl Hexapeptide-51 Amid) – Ez a különleges hexapeptid képes utánozni a FOXO3 –

működését.  Beavatkozik az oxidatív stressz (ROS = a szervezetben lezajló oxidációs és redukciós folyamatok
egyensúlyának eltolódása) – okozta DNS-károsodások kijavításába vagy törlésébe, hogy a fiatal bőrsejtek
„születése” zavartalan legyen, mivel az öreg sejtek FOXO működési szintje már gyenge. A JuvelevenTM peptid
peptidet a „genom testőrének” – a genetikai kód testőrének is nevezik, ami a megfelelő receptorokhoz kötődve
egy belső jelátviteli láncot aktivál, megvédve a sejtek DNS-ét a sérülésektől, kijavítja azokat, és stimulálja
a természetes bőrmegújító, önjavító folyamatait. A JuvelevenTM peptid sejtvédelme 24 óra alatt 16,6%-kal
csökkenti az oxidatív stressz (ROS) okozta DNS-károsodásokat. Komplex védelmet biztosít a bőrsejtek DNS-
rendszerének és a sejtközti mátrix alkotóelemeinek is.

• Q10 Coenzim PML (Prulilamelláris Multivesiculáris Liposoma = liposzómába csomagolva) – A Q10 (Ubikinon)
zsírban oldódó (a szervezetben szintetizálódó), a sejtek osztódásához szükséges energiaszint fenntartásához és az
immunrendszer működéséhez nélkülözhetetlen tápanyagokat biztosító vegyület.  Nagy szerepe van az öregedési
folyamatok késleltetésében. Mennyisége 35-40 éves kor körül rohamosan csökken – bebizonyosodott, hogy
összefüggés van a bőrsejtek Q1-hiánya és annak idő előtti öregedése között.    
A Q10 Coenzim PML – liposzóma növényi eredetű foszfolipidekből áll.  A különleges, lassított felszívódású
liposzóma-fajtát proteinek, peptidek és más biológiailag aktív anyagok alkotják.  A felsorolt összetevők fontos
szerepet játszanak a bőr szerkezetének és tónusának fenntartásában. A Q10 Coenzim PML-részecskék mérete
1–100 μm közöttiek (az emberi sejt nagysága 10 μm), így könnyedén lépnek kapcsolatba az epidermisz felső
rétegein átjutva (diffundáció) a sejtmembránnal, biztosítva az aktív összetevők sejtekbe juttatását. 
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Kúraszerű alkalmazás
A Lady Stella Genopeptid kozmetikumok képesek
a DNS károsodások helyreállítására, illetve a sejtkijaví-
tó (reparatív) mechanizmusok kiegészítő szabályozásá-
ra. 

A Lady Stella Genopeptid kúraszerű, professzionális
kezelések:
�  40 éves korig: 6 héten át heti két alkalommal
    végezzük
�  40 éves kor felett: 12 héten át, heti két alkalommal
    végezzük 

A kezelések és a rendszeres otthoni ápolás akár tíz évvel 
fiatalosabb bőrt is eredményezhet. Fenntartó kezelést
negyedévente, a teljes kúra megismétlését két-három
évente javasoljuk.

Lady Stella Genopeptid
professzionális kezelés 
A kezelések manuálisan és elektrokozmetikai gépek al-
kalmazásával is el elvégezhetőek.
Minden esetben nagy hangsúlyt kell fektetni az otthoni
bőrápoló szerek használatára, mert a bőrfiatalítás mérté-
ke meghatározó módon függ a vendégek közreműködé-
sétől is.

A bőrtisztítás előkészítése

Gépi peelingezés

Bőrfertőtlenítés

Hatóanyag-bejuttatás tű
nélküli mezoterápiával 

Befejező ápolás

Mechanikai UV-fényvédelem 

A KEZELÉS MENETE

Lady Stella MesoVitál Complex
Bőrfiatalító Arclemosó Tej 
+
Beaty Derm B-672 kozmetika Frimátor

Lady Stella MesoVitál Complex
Bőrfiatalító  Arctonik
+
Vákuum spray 13in1 kezelőtorony

Lady Stella MesoVitál Arctonik 
Beauty Derm B-657/A Ultrahangos -
hidroabráziós készülék

Lady Stella MesoComplex Face Contour
Bőrfiatalító Arckezelő Gél
+
Lady Stella MesoComplex Genopeptid
ampulla 
Sejtszintű öregedésgátló, bőrsejtmegújító
(Acetyl Hexapeptide-51 Amid, növényi
hyaluron, Coenzym Q10

+
Stella Beauty Derm 9090 tű nélküli
mezoterápiás készülék

Lady Stella MesoVital Genopeptid Elixír
Sejtszintű öregedésgátló, bőrsejtmegújító
(JuvelevenTM Acetyl Hexapeptide-51 Amid,
növényi hyaluron, Coenzym Q10)
+
Hideg bőrvasaló kék fényterápiás
kiegészítéssel.

Golden Green Natur 
Ráncfeltöltő Bőrkiegyenlítő Sminkbázis
Genopeptiddel
(JuvelevenTM/Acetyl Hexapeptide-51 Amid,
niacinamid, növényi őssejt)

FELHASZNÁLT ANYAGOK

Hyaluron + ananász szeramid
A frimátor fokozza az arctejben található növényi
komplex hatékonyságát. Kíméletesen távolítja el
a sminket és a napi szennyeződést a bőrről, anélkül,
hogy szárítana. 

Növényi hyaluron + virágmézkivonat
A vákuum spray a tonik aktív hatóanyagait
egyenletesen permetezi fel az arcra, miközben
hidratálja is a hámréteg sejtjeit. Csillapítja a frimátor
által okozott vérbőséget, visszaállítja a bőr eredeti
pH-értékét és tonizálja a bőrt.

Az UH-hidroabrázió kíméletesen és maradéktalanul
távolítja el az elhalt hámsejteket, megnyitva a bőrt
a MesoComplex Genopeptid ampulla számára.

Széles spektrumú bőrfertőtlenítővel.

A MesoComplex Face Contour gélből – 6 ml-nyit
kenjünk fel (kollagén-, elasztin-, ceramidtartalmú). 
A gélt és 1 Lady Stella MesoComplex Sejtszintű
öregedésgátló, bőrsejtmegújító Genopeptid ampullát
juttassuk be a bőrbe a Stella Beauty Derm 9090 tű
nélküli mezoterápiás készülékkel. A 20–25 percig tartó
kezelést az arckezelő fej körkörös mozgatásával
végezzük. 

A hideg bőrvasalóval a Lady Stella MesoVital
Genopeptid Elixírt besimítjuk a bőrbe.  A bőrfeszesítő,
tömörítő és face lifting hatású elixír védi a DNS-t és
a bőrsejteket az UV-sugaraktól és a környezeti
ártalmaktól. Növényi hyaluron-tartalma hidratálja
a kötőszöveti kollagén- és elasztinrostokat. Speciális
liposzóma szerkezetbe ágyazott (Q10 Coenzim PML)
tartalma erőteljesen antioxidáns, különleges
védelmet nyújt az oxidatív stressz (ROS) hatásai ellen.

Gyöngyökbe zárt pigmenteket (vas-oxid) tartalmaz,
amelyek egy hatóanyagokban (JuvelevenTM peptid,
niacinamid és növényi őssejt) gazdag, könnyed géllel
vannak körülvéve. A gyöngyök szétnyomódva távoznak
a géllel keveredve, egyenletes felületet, bronzos
árnyalatot adva a bőrnek.

A HATÓANYAGOK BŐRRE GYAKOROLT HATÁSA 
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GÉPI BŐRDIAGNOSZTIKA 
PROFESSZIONÁLIS, GYORS ÉS SZEMÉLYRE SZABOTT BŐRDIAGNOSZTIKA – A vendég bőrének

vizsgálata és egy alapos bőrdiagnózis felállítása a kozmetikus munkájának alapvető része.
Gépi bőrdiagnosztikával még magasabb szintre emelhetjük szolgáltatásainkat. 

kozmetikus számára alap-
vető cél, hogy pontosan
felmérje a vendég bőré-
nek állapotát, ami után

korrekt tanácsot adhat a vendég szá-
mára és kiválaszthatja a legmegfele-
lőbb kezelést és eszközöket. Ez a leg-
fontosabb kiindulópont a vendég és
a kozmetikus között. 
Ha a vendég szemszögéből nézzük,
egy profi bőrdiagnózison keresztül
megértheti, hogy melyek a saját
bőrének az igényei, mik lehetnek a
bőrproblémák okozói, megértheti,
hogy miért fontos a napi szépség-
ápolási rutinon változtatni, vagy mi-
ért lehet fontos egy kozmetikai arc-
kezelő program.
A profi gépi bőrdiagnosztika során
a vendég bizalma nő a kozmetikus
szakemberben, mert az semmit
nem bíz a véletlenre, egy átfogó bőr-
vizsgálattal alátámasztott tanácsot
ad a vendég számára.

Az idei év egyik fejlesztése a Vag-
hegginél, a szépségszalonok számá-
ra a VGH Face Skin Analyser.

Professzionális
diagnosztizálás
A VGH Face Skin Analyser egy új
professzionális, high-tech rendszer
az arcbőr azonnali és pontos diag-
nosztizálásához. Az arcbőr problé-
máinak, állapotának teljes felméré-
se csupán 10 percet vesz igénybe,
ami lehetővé teszi a gyors, azonnali
és intelligens diagnosztizálás el-
végzését.
A vendég közvetlenül a tablet ké-
pernyőjén keresztül tudja követni
az elemzést, és kommunikálhat a
kozmetikussal: nagyon hatékonyak
tudnak lenni a bőrről készült 3D-s
felvételek, valamint a diagnosztizá-
lás során készített fotók és az adat-
bázisban szereplő számtalan minta

összehasonlítása, melyek a bőr álla-
potának különböző szintjeit mutat-
ják.

Személyre szabott
bőranalízis és tanácsadás
Az elemzés eredményei könnyen
érthetőek és vendégenként elment-
hetők az adatbázisban, ami lehető-
vé teszi a kozmetikus számára a
szépségszalonban folytatott kezelé-
sek és a vendégnek ajánlott, e-mail-
en keresztül megküldött otthoni
szépségápolás hatékonyságának
nyomon követését.
Három különböző program és 6
adatfelvételi lehetőség áll rendelke-
zésre a teljes és személyre szabott
megoldás érdekében.
A különböző nagy felbontású és
nagy pontosságú optikákat használó
videokamera rendszer 3 különböző
diagnosztikai megközelítést tesz
lehetővé:
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� A Cleansing
program (hidra-
táltság/faggyúterme-
lődés, pórusok állapota,
szennyeződés, komedók, gyulladá-
sok) célja a bőr elsődleges diag-
nosztizálása, valamint a bőr optimá-
lis egészségi állapotának fenntartá-
sához szükséges, megfelelő kezelési
eljárások és termékek ajánlása.
� Az Age Care program (hidratált-
ság/faggyútermelődés, foltok/elszí-
neződések/erek/ráncok) célja a bőr
öregedésével összefüggő főbb bőr-
problémák diagnosztizálása, majd
a megfelelő kezelési eljárások és
age care termékek ajánlása.
� Kamera: szabad elemzéses mód-
szer, melynél a kamera használata a
test más területein is alkalmazható.

Láthatóvá válnak a szabad
szemmel láthatatlan
elváltozások is 
Minden program számos olyan
diagnosztizálási lehetőséget kínál,
amely megkönnyíti a bőr főbb para-

métereivel – hidratált-
ság, faggyútermelés,
pórusok, szennyeződé-
sek, foltok/elszínező-

dések, erek és ráncok –
kapcsolatos komplex meg-

oldás azonosítását a digitális
képfeldolgozáson alapuló, korsze-
rű tudományos megközelítés segít-
ségével.
Ennek a kozmetikai készüléknek a
segítségével rengeteg mindent meg-
tudhatunk a bőr állapotáról. Olyan
esetleges problémákról is, melyek
szabad szemmel nem, viszont az
arcdiagnosztikai gép segítségével
láthatóvá válnak a képernyőn. A bőr-
ről 3 dimenziós nagy felbontású fo-
tók is készülnek, ahol a pórusok ál-
lapotát elemezhetjük, valamint lát-
hatóvá válik a ráncok valódi mély-
sége is.
A rendszer azt is méri, hogy a ko-
runknak megfelelő-e a bőr állapota,
mennyiben tér el az elvárt mérték-
től, ehhez képes milyen intenzitású
beavatkozásra van szükség.
Visszajáró vendégeinknek rend-
szeresen végezhetünk bőrdiag-
nosztikát, amivel folyamatosan ana-
lizálhatóvá válik a bőrük állapota, és

végigkísérhető a javulás folyamata.
Új vendégeket is szerezhetünk ez-
zel a szolgáltatással, emellett olyan
vendégünknek is könnyebben java-
solhatunk arckezeléseket vagy ott-
honi ápoláshoz termékeket, akik ed-
dig nem vették nálunk igénybe eze-
ket a lehetőségeket.
A vendég számára ez lehet a legjobb
befektetés a bőre érdekében, mielőtt
otthoni krémet vagy kozmetikai ke-
zelést vásárolna.

Vagheggi Magyarország
1149 Budapest, Egressy út 8.

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

PAPP MÓNIKA
Kozmetikus, közgazdász.

A Vagheggi Magyarország
szakmai és kereskedelmi

vezetője.

3D-ben felnagyított bőrrészlet
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LIFT 4 SKIN •  Kétlépcsős expressz otthoni készítmény,
amely azonnali, látható eredményt produkál az
arcbőrön, csakúgy, mint az esztétikai orvosi központok-
ban, egy szépészeti beavatkozás után. Az első lépés a
Hidratáló hidro-gél bázis, a tökéletesen sima, ránctalan
arcbőr eléréséhez. Használata után, a bőr láthatóan fia-
talosabb lesz, és a ráncok kisimulnak. A második lépés
a Peptid-koncentrátum, ami azonnal és intenzíven kor-
rigálja a problémás területeket. Már 2 perccel a
használat után eltünteti a mély barázdákat és a szem
alatti karikákat, gondoskodik a sima arcbőrről és
ráncfeltöltő hatású.
www.kozmetikusplaza.hu

2 LUXUS NYAK-, DEKOLTÁZS-
ÉS MELLÁPOLÓ   

DRHAZI • A kolloidkristály-komplex és a valódi
damaszkuszi rózsa a bőr igazi fiatalítója és
védelmezője. Az értékes jojobaolaj gazdag a bőrt
kitűnően ápoló, többszörösen telítetlen zsírsavakban, a
bőrt feszessé, elasztikussá varázsolja. A finom, sely-
mes konzisztenciának köszönhetően a bőrről teljesen
felszívódik, anélkül, hogy a pórusokat eltömítené. A bőr
lélegezni tud, miközben a damaszkuszi rózsa lágy illata
az egész embert finoman átjárja. Bioaktív összetevők:
Kolloidáliskristály-komplex, jojobaolaj, Rózsavíz
deutérium csökkentett vízből, DRHAZI hidratáló-komp-
lex, Liposzóma-komplex.
www.drhazi.hu

3 VITAMINOS BŐRVÉDELEM   
Skeyndor • Power C+ Antiox Glowing Serum kiemel-
kedően magas, 17,5%-os antioxidáns tartalmú (stabil
C-vitamin-származékok, acai- és gránátalma kivonat)
lágy szérum már rövid használat után is eredményesen
feltölti a bőr vitaminkészleteit, halványítja a pigment-
foltokat, megelőzi a napkárosodást és támogatja
a kollagénszintézist. A szérumot esti használatra
javasoljuk.
www.skeyndor.hu

4 ZSÍRBONTÓ, ALAKFORMÁLÓ SPRAY   
High Care® • A Simply Red az otthon használatos anti-
cellulit készítmények új generációja. Speciálisan hat a
test körvonalára, sziluettjére. Meghatározó összetevője
az innovatív növényi komplex, a mikroalga, a prog-
resszív nikotinátok és a koffein. Javasolt a helyi zsírbon-
tásra, a test problémás területeinek kezelésére (láb,
has, fenék). Hatékonyan égeti a zsírokat, csökkenti a
zsírsejtek méretét és eltávolítja azokat. Hatására
csökken a test kerülete, láthatóan kisimul a bőrfelszín.
Alkalmazását kúraszerűen javasoljuk. Tudományosan
megalapozott és tesztelt.
https://nagyker.highcare.hu;
https://highcareexkluziv.com

5 REGENERÁLÓ MASZK   
Ribe Skin • Natural RX bio-cellulóz maszk az egyetlen
klinikailag tesztelt maszk, amelyet kifejezetten a sérült
bőr regenerálására fejlesztettek ki utókezelésre.
A bőrsejtek helyreállításában részt vevő hatóanyagok:
őssejt + E.G.F.
Felhasználható különböző kozmetikai, valamint bőr-
gyógyászati kezelés után, mint például: CO2 kezelés, RF,
IPL, lézeres eljárások és kémiai hámlasztások.
www.h2skintherapy.com
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MOST FIZESS
ELŐ EGY ÉVRE

Kód By2019-3
Az ajánlat 2019. március 16-tól 2019. április 15-ig érvényes**

* Az ajándékcsomagot a BIOLA Biokozmetikai Kft. postázza az akció lezárását követően. Reklamáció esetén hívja a +3620 313 4699 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

Licorice Calming Maszk: Dermatológiailag tesztelt, luxus biokozmetikai bőrnyugtató maszk érzékeny bőrre,
A COSMOS ORGANIC minőségét a BDIH/IONC tanúsítja. A bőrregenerációs folyamatokat támogató centella-,
szúrós csodabogyó- és körömvirág-kivonatot tartalmaz, a bőrnyugtató hatóanyagaikról ismert édesgyökér és
aranyvesszőfű gyógynövények kivonata mellett.
BIO Kandilla A. A. Krémpakolás: Használata az age defence és anti-aging arckezelések tápláló krémpakolásaként
az érett, zsír- és vízhiányos bőrre javasolt a professzionális arckezeléseknél. A bőröregedési folyamatokat
késleltető komplex, antioxidáns hatóanyagokban gazdag kozmetikum, amely az 50+ korosztály rejuvenáló bio
krémpakolása.

a Beauty Forumra, és megajándékozunk
egy BIOLA PROFESSIONAL ÉS EVERYOUNG PROFESSIONAL ajándékcsomaggal!

AZ ELŐFIZETÉSÉVES DÍJA:8990 Ft

BIOLA PROFESSIONAL és EVERYOUNG
PROFESSIONAL luxus

biokozmetikai ajándékcsomag
18 230 Ft értékben

Az ajándékcsomag tartalma*: 
• Licorice Calming Maszk (150 ml)

• BIO Kandilla A. A. Krémpakolás (100 ml)
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Alaposan FELDERÍTENI
BŐRANALÍZIS - Sonja Klothen kozmetikustól megtudhatjuk, hogyan szolgálja

a szakszerű bőranalízis a vendégforgalmat és az üzleti érdeket.
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zámos vendég elsősorban
azért jár kozmetikushoz,
hogy kikapcsolódjon, és
friss energiával töltődjön

fel a gyakran igen stresszes minden-
napokban. Ugyanakkor egyre többen
vannak, akik számára a kikapcsoló-
dás és az ellazulás csak mellékes
szempont: ők tanácsot keresnek bőr-
problémáikra, és megoldást várnak a
kozmetikustól a bőrük különleges és
gyakran kellemetlen jelenségeire.
De nemcsak a problémákkal küsz-
ködők szeretnének többet tudni bő-
rükről, hanem azok is, akik azt opti-
málisan akarják ápolni, és fontos-
nak tartják egészségét. Ezen a pon-
ton lép be a bőranalízis, amiből mind
a vendég, mind a kozmetikus profi-
tálhat. 
A bőrprobléma megismerése mel-
lett alaposan meg kell vizsgálnunk
a bőrt ahhoz, hogy ki tudjuk válasz-
tani a vendég bőrének leginkább

megfelelő kezelést. A bőrdiagnózis
során feltett célirányos kérdéseink-
kel az otthoni bőrápoláshoz szük-
séges kozmetikai készítmények
iránt is felkelthetjük az érdeklő-
dést.

Ismerjük meg a vendéget!
A kezelés előtt töltessünk ki ven-
déggel egy részletes anamnézis-
kérdőívet. Az így szerzett informá-
ciók kiegészíthetik a későbbi bőrdi-

agnózist. A kapott bőrkép alapján vé-
gül következtetéseket vonhatunk le
a bőr viselkedésével kapcsolatban,
segíthetünk a vendégnek abban,
hogy jobban megértse a bőre problé-
máinak okait, s egyúttal megfelelő
készítményeket is kínálhatunk a
számára. A jó anamnézisnek minde-
nekelőtt a gyógyszerfogyasztásra, a
táplálkozásra, a stressz szintjére, az
otthoni bőrápolási szokásokra és az
életvitelre kell kitérnie. 

S

A KÜLÖNBÖZŐ BŐRÁLLAPOTOK TIPIKUS JEGYEI
• Az „érett” vagy idő előtt megöregedett bőr ráncos és barázdált, gyakran száraz

és erősen festékfoltos. Általában csökkent rugalmasságot és feszességet
mutat, emellett tágabb pórusok is jellemezhetik.

• Az érzékeny bőr különösen érzékenyen reagál a különféle hatásokra, kitágult
erek, száraz és durva részek egyaránt jellemzik.

• Az olajos bőr tág pórusú, gyorsan zsírosodik, fénylik, többnyire vízhiányos és
általában tisztátalan is.

• A vízhiányos bőr rugalmatlan. Tulajdonosa feszesnek érzi. Viszketésre
hajlamos, pikkelyesedik és száraz foltok is találhatóak rajta.

• A zsírszegény bőr matt, fénytelen, vízhiányos és kellemetlenül feszül. 
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A bőrdiagnózissal az a célunk, hogy
mindent megtudjunk a vendég bő-
rének állapotáról, hogy azután ki-
alakíthassuk a kezelés és az ottho-
ni bőrápolás koncepcióját.

Az eljárás
A bőr diagnózisa során a kozmetikus
a lehető legalaposabban szemrevé-
telezi és végigtapogatja a vendég

bőrét. Tanácsos az arcot gondolat-
ban különböző részekre osztani, és
az egyes területekre specifikusan
jellemző problémákat és szükségle-
teket beazonosítani.  Figyeljünk az
olyan jellemzőkre, mint pl. a bőr álla-
ga, pórusai, vastagsága, rugalmassá-
ga, víztartalma, faggyútartalma, a
szövet rugalmassága és tónusa, eset-
leges tisztátlanságai, valamint a vér-
keringés. A jellemzőket többféle-
képpen tudjuk megállapítani. Hasz-
náljunk nagyítót, és a vendégnek is
mondjuk el, hogy mit látunk, mit ér-
zékelünk. A durva pórusok, a pig-
mentelváltozások, a kiterjedt haj-
száleresség, az effloreszenciák és az
esetleges vízhiány okozta pikkelye-
sedés legtöbbször első ránézésre
megállapíthatóak. 
A szövet rugalmassága és a tónusa
a bőr megcsípésével és tapintásá-
val állapítható meg. A bőr faggyú-
tartalmának megállapításához egy
üveglapra vagy selyempapírra van
szükség, amit néhány másodpercig
az érintett területre kell helyezni, pl.
a T-zónára vagy az orcára. Attól füg-
gően, hogy mennyire lesz „tejes” az

üveglapka, illetve zsíros a papír, tud-
juk megállapítani az adott terület
faggyútartalmát. A bőr aktivitásá-
ról, érzékenységéről a tisztítás utá-
ni állapot adhat információt: érde-
mes megfigyelni, hogy miként visel-
kedik, például enyhe nyomás hatá-
sára milyen mértékben jelennek
meg rajta piros foltok. 

A képzés része
A profi bőranalízis a kozmetikuskép-
zés egyik fontos része. A különböző
kozmetikai cégek is kínálnak to-
vábbképzési lehetőséget a bőrdiag-
nosztika területén.
Az eljárások ugyanakkor gyakran
különböznek egymástól, mert a cé-
gek különféle bőrápolási filozófiákat
követnek. Tájékozódjanak alaposan
a kínálatról, és azt a filozófiát, irány-
zatot válasszák, amely a leginkább
van összhangban az Önök gyakorla-
tával, elképzeléseivel, mert csak így
tudnak majd autentikusan fellépni
vendégeik előtt.

KÉRDÉSEK
EGY ANAMNÉZIS
KÉRDŐÍVHEZ:
• Fogyaszt-e rendszeresen

valamilyen gyógyszert?
• Milyen bőrápoló szereket

használ?
• Dohányzik?
• Mostanában sokat stresszel?
• Gyakran érzi, hogy a bőre feszül?
• Tud-e valamilyen allergiájáról?
• Hogyan jellemezné

a táplálkozását?
• Mennyi folyadékot fogyaszt

egy nap?
• Rendszeresen napozik?
• Gyorsan zsírosodik a bőre?

SONJA KLOTHEN
kozmetikus, ökotrofológus,
különféle egészség- és
táplálkozási témák referense.
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A bőr érzékenységét úgy is
ellenőrizheti, hogy egy spatula

élével egészen enyhén egy
keresztet rajzol a dekoltázsra,
és megfigyeli, milyen gyorsan

és mennyire erősen reagál
erre a bőr. 

A bőranalízis során a kozmetikus a lehető legalaposabban szemrevételezi
és végigtapogatja a vendég bőrét
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Cikksorozatunk első részében a kozmetikai alapműveleteket beszéltük át annak alapján, ahogy
az OKJ-s szakmai vizsgán elvárják a vizsgázótól. Mostani cikkünkben a diagnosztizálással

kapcsolatos vizsgafeladatokat fogjuk kifejteni.

vizsgafeladat pontos leírá-
sa a Szakmai és Vizsgakö-
vetelmények alapján:
� A vizsgafeladat megne-

vezése: Idegen modell diagnoszti-
zálása és kezelési terv készítése
� A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázó központi diagnosztizáló
lapon készíti a kezelési tervet, két ol-
dal terjedelemben (egy oldal diag-
nosztika, egy oldal kezelési terv),
melynek tartalma:
→ Az alap- és kombinált bőrtípusok
és 
→ a kozmetikai rendellenességek,
elemi elváltozások, szövetszaporu-
latok meghatározása a szubjektív és
objektív tünetek alapján. 
→ A meghatározott bőrtípus teljes
kozmetikai kezelési sorrendjének,
alapelveinek, céljának meghatáro-
zása.
→ Az alkalmazott professzionális
kozmetikumok összetételének, ha-

tóanyagainak megnevezése és bőr-
re gyakorolt hatása, valamint 
→ az otthoni ápoláshoz adott javas-
latok.
A kezelési terv ismertetése mindkét
vizsgázó jelenlétében történik: aki a
modellt biztosította és aki diagnosz-
tizálta.
A vizsgafeladat időtartama: 80 perc
(felkészülés 40 perc, értékelés 40
perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyará-
nya: 20%

ALAPFOGALMAK
� Szubjektív tünetek: Amit a vendég
elmond – ami lényeges a bőr állapo-
tának szempontjából – tehát például
a „nem allergiás” stb. kifejezések ke-
rülendők.
Fontos megkérdezni: Mikor volt
utoljára tisztításos kezelésen?
� Objektív tünetek: Testtájanként –
összevonhatóak, ha azonosak a jel-

lemzők – táblázatos formában is el-
fogadható.
→ Színe: üde; üde, kipirulásra hajla-
mos; sápadt, fakó; napbarnított; szo-
láriumbarna.
→ Fénye: tompa; matt; zsírfényes;
felfénylő.
→Tapintása: bársonyos; kissé érdes;
érdes; zsíros; síkos. 
→ Rugalmassága: megfelelő; kismér-
tékben csökkent; csökkent.
→ Pórusai: zártak; nyitottak; szűkek.
→Komedói: lágyak; könnyen ürülők;
kemények; nehezen ürülők; fonal-
szerűek; fekete fejűek; fehér fejűek;
zártak; gyulladt komedók.
� Rendellenességek: 
→ Faggyútermelés: megfelelő/nem
megfelelő, fokozott, csökkent, hol?
→ Hidratáció: hám, irha.
→ Szaruképzés: nem kell mindig,
hogy fokozott, elegendő, hogy nem
megfelelő, és beírni a hámlás fajtáját
(púderszerű/korpázó – terület).
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Kozmetikus
Vizsgafeladatok

Diagnosztizálás
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→ Izomtónus (összefügg a rugalmas-
sággal) – de kiírható külön.
→ Turgor (lásd hidratáció – nem kell
külön). 
� Keringés: nem kell, hogy nem
megfelelő, fokozott, csökkent, az
sem, hogy a hajszálartériák/hajszál-
vénák – ha nagyon meghatározó a
kezelés szempontjából, akkor a ke-
zelés alapelveihez beírhatjuk, hogy
például kerüljük a vérbőségfokozó
mozdulatokat stb. 
Amit írhat: gyulladásra hajlamos ér-
zékeny/érzékeny/kipirulásra hajla-
mos, hajszálértágulatok láthatóak…
...itt és itt.
� Pigmentáció: egyenletes/nem
egyenletes. Feltüntethető itt is a
szeplő és a májfolt (az elemi elválto-
zásoknál is a folt után zárójelben). 
� Szőrnövés: lanugo szálak, figye-
lem: nem terminális szőrzet, azt kell

megnevezni, hogy miben tér el és
hol.
Megfelelő, nem megfelelő + csök-
kent vagy fokozott. Nem kell min-
dig használni a csökkent/fokozott
kifejezéseket, például a keringésnél,
szaruképzésnél.
Kerülendő kifejezések: normálba
hajló, korának megfelelő, visszahú-
zódó – de a szubjektív tüneteknél
vagy a kezelés céljának meghatáro-
zásánál használható.
� A bőrtípus megállapítása (figye-
lem, a hiperhidratált bőr nem alap-
bőrtípus!) testtájanként: 
→ Az arc, a nyak és a dekoltázs bőré-
nek + a fedetlen testtájak szembetűnő
elváltozásai (oltás, szőrnövési rend-
ellenesség, szövetszaporulatok stb.).
A testtájak a következők (betűk – T, V
és a fordított V – nem használhatóak!): 
→ Homlok, orr, áll.

→ Az arc két oldala: szükség esetén
tovább bontható (fül előtti rész, orca,
orr körüli részre). 
→ Szemkörnyék. 
→ Nyak, dekoltázs (külön szedhető
szükség esetén).
A testtájak máshogy is összerakha-
tóak, például a homlok és az arc két
oldala szerepelhet együtt.

Alap-bőrtípusok
→ Kombinált bőrtípus – nem kötele-
ző odaírni, hogy kombinált, aláhúz-
ható a domináns bőrtípus vagy a ke-
zelés céljában utalhatunk rá. Ha kor-
pás szeborreás, felszíni vízhiányos a
bőr az arcon + a nyak és a dekoltázs
csak felszíni vízhiányos, csak akkor
számít kombináltnak, ha különböző
pakolásokat teszünk rá, tehát, ha
kombináltan kezeljük. Ha nem, ak-
kor nem kombinált.

Kozmetikus
Vizsgafeladatok

Diagnosztizálás

Hallgasd meg Juhász Klári előadását élőben:

„Probiotikumok a bőrápolásban”, április 15-én,

a TAVASZI BEAUTY SZAKMAI NAPON, a Lurdy Házban!

A Bőrtípusok a kozmetikai
gyakorlatban című könyv
magában foglalja az alap-
bőrtípusok jellemzését,
a különböző bőrtípusok
kialakulásának megértését.
Különlegessége, hogy
a különböző bőrtípusokat korok
szerint csoportosítottuk, és
aszerint adunk gyakorlati és
kezelési ajánlatot.  

Kozmetikai diagnosztika
A képekkel illusztrált
diagnosztikai könyv az elméleti
tananyag gyakorlati oldalról való
megközelítése. Kozmetikus-
tanulók és gyakorlati
szakemberek számára egyaránt
hasznos olvasmány.  

Megrendelhető:  kbathory4@gmail.com  � klara.tanarno@gmail.com
Megvásárolható a Tavaszi Beauty Szakmai Napon: 2019. április 15. Lurdy Ház
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→Két vagy több alap-bőrtípus kevere-
dése – a tankönyvben leírtak szerint.
→ Gyulladásra hajlamos, érzékeny
bőr/érzékeny + 1 alap-bőrtípus vagy
szederjes bőr + 1 alap-bőrtípus.
→ Felszíni vízhiány önmagában elő-
fordulhat.

→ Korpás szeborrea felszíni vízhi-
ánnyal – ez nem kombinált bőrtípus
– lásd a fenti kikötést!
→ Olajos szeborrea nem jár mindig
felszíni vízhiánnyal.
→ Elemi elváltozások: elsődleges,
másodlagos.

Gyulladásra hajlamos bőr

Üres tág pórusok

Korpás szeborrea felszíni vízhiánnyal Korpás szeborrea felszíni vízhiányos bőr

DIAGNOSZTIZÁLÁS
� A modell kora: .........................................................................

� A modell foglalkozása: ............................................................

� Szubjektív tünetek: ..................................................................

� Objektív tünetek: ......................................................................

→ Arc két oldala: ..........................................................................

→ Homlok–orr–áll: ......................................................................

→ Szemkörnyék: ..........................................................................

→ Nyak és dekoltázs: ...................................................................

� Rendellenességek:  .................................................................
1. Faggyútermelés szempontjából: .........................................
2. Hidratáció szempontjából: ..................................................
– hám: ......................................................................................
– irha: .......................................................................................
3. Izomtónus szempontjából: ..................................................
4. Keringés szempontjából: .....................................................
5. Szaruképzés szempontjából: ...............................................
6. Pigmentáció szempontjából: ...............................................
7. Szőrnövés szempontjából: ..................................................

� A modell bőrtípusa testtájanként: ...........................................

→ Az arc két oldala: .....................................................................

→ Homlok–orr–áll: ......................................................................

→ Szemkörnyék: ..........................................................................

→ Nyak: ........................................................................................

→ Dekoltázs: ................................................................................

� Összegezve a modell bőrtípusa: .............................................

→ Elemi elváltozások: ..................................................................

→ Szövetszaporulatok: ................................................................

→ A kezelés célja, alapelvei: ........................................................

A KEZELÉS MENETE
A terméksor megnevezése: ..........................................................

Otthoni ápolásra, életmódra való javaslat, megnevezéssel:
.......................................................................................................

Letisztítás

Peelingezés

Tonizálás

Masszírozás

Felpuhítás 

Tisztítás
Fertőtlenítés

Hatóanyag-bevitel

Összehúzás,
nyugtatás
helyspecifikusan

Táplálás
helyspecifikusan: 
(minimum három
pakolás/maszk)

Befejezés: 

Hatóanyagok Hatásai a bőrre
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→ Szövetszaporulatok: Nem kell
aszerint, hogy hám-, kötőszövet ere-
detű stb. 

A kezelés célja 
→ Kezelés alapelvei: csak ha szüksé-
ges (pl. gyulladásra hajlamos, érzé-
keny). 

→ Kezelési terv – egy oldalban kell
megfogalmazni!
→ Professzionális termékek meg-
nevezése: egy cég termékeit minden
műveletre. Natúrkozmetikai és krea-
tív kozmetikai termékeket is el kell
fogadni, amennyiben minden műve-
letre van termék, és professzionális,

Magyarországon engedélyezett koz-
metikumokról van szó.

Figyelem, helyi fertőtlenítésre a
10%-os hidrogén-peroxid oldat
nem elfogadható! Tudjon megne-
vezni a tanuló a hatályos jogszabá-
lyoknak megfelelő, vérzéscsillapítás-
ra alkalmas antiszeptikumot.

Alipikus bőr Dehidratált bőr Felszíni vízhiányos bőr
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→ Hatóanyag: 2-4 (tápláló kezelés-
nél max. 5-6), azt a hatóanyagot kell
megnevezni, ami az adott művelet-
ben hat.
→ Gyógynövények/gyümölcsök/fő-
zelékek stb. esetében nem kell konk-
rét hatóanyagot megnevezni,
amennyiben az INCI-listán csak a
növény neve szerepel. 
Figyelem, opcionálisan választható,
hogy a két oldal mögé készít-e ha-
tóanyag-lexikont a vizsgázó,
amelyben a kezelési tervben ki-
emelt hatóanyagokról, gyógynövé-
nyekről külön ír. 

→ Helyspecifikus pakolás – a táp-
lálónál legalább három, összehúzó-
nál/nyugtatónál is lehet több, de
nem szükséges! A sorrend felcserél-
hető indoklással.
• Pakolás: nem krém, zselé csak ak-
kor, ha más műveletnél pótoljuk a
hiányzó zsíranyagokat.
• Otthoni ápolás, életmód tanácsa-
dás.
A vizsgán az idegen modell diag-
nosztizálására és a kezelési terv el-
készítésére 40 perc áll rendelkezés-
re a vizsgázónak. Ez alatt mindkét
oldalt ki kell töltenie. A kezelési terv
részénél általános, a bőrtípusnak
megfelelő hatóanyagokat kell írnia,
nem konkrét terméket/termékeket.
A vizsgázó az idegen modell diag-

nosztizálása után végzi a modellen a
tartós szempilla-, szemöldökfestést. 

A vizsgakezelés lépései
A vizsgafeladat megnevezése: Saját
modell kezelése a központilag kia-
dott kezelési terv-minta alapján.
A vizsgafeladat ismertetése: Saját
modell letisztítása, masszírozása
(összefüggő üzleti masszázs), felpu-
hító borogatás felhelyezése, tisztí-
tás, fertőtlenítés, szemöldök-igazí-
tás, összehúzás, nyugtatás, illetve
táplálás helyspecifikusan, gyantá-
zás (hónalj, kar vagy bikinivonal).
A kezelés során csak professzioná-
lis, Magyarországon forgalomban
lévő kozmetikumokat lehet hasz-
nálni. Minden művelethez csak a
választott termékcsalád termékeit
kell alkalmazni. A borogatás és sze-
möldök-igazítás műveleteknél nem
kötelező felpuhító krémmel alákré-
mezni, amennyiben az masszázs
után történik.
(Saját modell kezelése a központilag
kiadott kezelésiterv-minta alapján
történik, amelyet a vizsgázó előre el-
készített és beadott.)
A vizsgafeladat időtartama: 100
perc
A vizsgafeladat aránya: 10%
E vizsgafeladat feladatait az előző
cikkben taglaltuk. Ebben a cikkben a
diagnosztika és kezelési terv részét

ismertetjük, ami lényegében meg-
egyezik az „Idegen modell diagnosz-
tizálása” során leírtakkal. A különb-
ség csupán annyi, hogy ezt a doku-
mentumot a vizsgázó előre elkészíti,
és a vizsga előtt minimum egy héttel
beadja. 
A következő cikkben a speciális ke-
zelés vizsgafeladatokat fogjuk ele-
mezni.

BÁTHORY KATI
45 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező, aranykoszorús
kozmetikusmester, kitüntetett
gyakorlati oktató, a Piknikkör
alapítója. Beauty Forum
Szakmai Díjazott.

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

HATTYÚ FACE 
ORVOS-ESZTÉTIKAI
KLINIKA

DR. KRISTON RENÁTA
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

A HELY, AHOL A SZÉPSÉG
ÚJJÁSZÜLETIK!
Innovatív, széles körű eszközpark 
Személyre szabott megoldások
Maximális szakértelem
Igényes környezet

IDŐPONT EGYEZTETÉS
Hattyú Orvos-esztétikai klinika
+36 70 886 0887

1125 Budapest, Nógrádi u. 4.

info@hattyuesztetika.hu

www. hattyuesztetika.hu

LÁTOGASSON EL HOZZÁNK! 
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HIPERPIGMENTÁCIÓ – Bőrünk pigmenttartalmára nem akkor figyelünk fel, amikor megvéd minket
az UV-sugárzás káros hatásaitól, hanem amikor egyenletlen eloszlásuk miatt nem kívánatos barna

foltok jelennek meg a bőrünkön. Hogyan alakulnak ki, és mit tehetünk ellenükben?

őrünk legfelső és középső
rétegének határán, a hámré-
teg legalsó, basalis sejtsorá-
ban helyezkednek el elszór-

tan a melanocyták, melyek a tirozi-
naz enzim hatására a bőr természe-
tes színét adó melanin pigmentet
termelik. Ez a pigment határozza
meg a bőrünk, a hajunk és a sze-

münk természetes színét. Kulcsfon-
tosságú szerepe van a bőr UV-suga-
rakkal szembeni védelmében: a sej-
tek genetikai állományát óvja.

Az öregedés egyik jele is
A genetikai faktorok, egyes betegsé-
gek és bizonyos hormonális hatások
következményeként, valamint bőr-

sérülések és az öregedés következté-
ben a melanocyták számában és
működésében változás állhat be,
melynek következtében a pigment-
eloszlás egyenetlenebbé válik, és
hiperpigmentáció, azaz barna foltok
jelennek meg. A nők mintegy 30%-
ának vannak ilyen zavaró tünetei,
elsősorban az arcon és a kézfejen.
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Pigmentfoltok a BŐRÖN



www.beauty-forum.hu   2019/340

BEAUTY & CARE

A ráncok és a bőr megereszkedése
mellett a harmadik leggyakoribb
tünet, amelyet az öregedés jeleként
értékelhetünk.
Bár legtöbbször ártalmatlan jelen-
ségről van szó, viszont esztétikai
szempontból rendkívül zavaróak le-
hetnek. Amennyiben megjelentek,
a napfény további hatására lénye-
gesen sötétebbekké válhatnak.

Típusai
A májfoltok és a szeplők 
� a napsütés következményeként
alakulnak ki, ezért a napfénynek ki-
tett testtájakon, az arcon, a kézen és
a karon jelennek meg elsősorban.
Változatos alakúak és méretűek le-
hetnek, egyesek halványak, mások
közülük sötétebbek lehetnek.

� Hormonális hatások során általá-
ban szimmetrikusan jelentkezhet
barnás, éles szélű, szabálytalan ala-
kú, kisebb-nagyobb elszíneződés, el-
sősorban a fiatal nők arcán: a felső
ajak felett, a homlokon vagy az arc-

csonton. A terhes nők 90 százaléká-
nál megfigyelhető. Okozhatja fo-
gamzásgátló tabletta szedése is.
� Bőrsérülés gyógyulása vagy gyul-
ladásos folyamatokat követően
gyakran láthatunk maradványtünet-
ként barnás, lapos elszíneződést. Ez
gyakran megfigyelhető aknés pa-
nasszal küzdőknél, de előidézhetik
kozmetikai kezelések, lézeres keze-
lés vagy kémiai hámlasztás, ameny-
nyiben nem vagyunk kellően körül-
tekintőek a fényvédelmet illetően.
� Egyes endokrinológiai betegsé-
gek: például a pajzsmirigy túlzott
aktivitása is eredményezhet az ar-
con megjelenő hiperpigmentációt. 
Elsősorban azoknál a világosabb
bőrű pácienseknél számíthatunk
pigmentfoltokra, akik sok időt
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A pigmentfoltok kezelésében a kémiai hámlasztásoknak van jelentős szerepe

A pigmentfoltokkal
kapcsolatban
a leghasznosabb
tanács, hogy
próbáljuk megelőzni
őket.
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töltenek a napon, illetve gyakran
járnak szoláriumba. Vannak olyan
szakmák is, ahol még inkább ki
vannak téve a pigmentfoltosodás
veszélyének az ott dolgozók, illetve
bizonyos élethelyzetekben mi ma-
gunk is találkozhatunk ennek veszé-
lyével: ilyenkor bizonyos vegyi anya-
gok (növényi nedvek, a parfümök il-
latanyagai) és a fény együttes hatá-
sára olyan gyulladásos bőrreakciók
alakulhatnak ki, amelyek túlpig-
mentálódás hátrahagyásával gyó-
gyulnak.

Tudatos fényvédelem
A pigmentfoltokkal kapcsolatban a
leghasznosabb terápiás tanács, hogy
próbáljuk megelőzni őket, mert ki-
alakulásuk esetén összetett hátte-
rük miatt, nagy terápiás kihívással
állunk szemben. A megelőzésben,
illetve egy esetleges kezelés során
a tudatos fényvédelemnek jut ki-
emelkedő szerep.

Kezelési lehetőségek
A pigmentfoltok kezelésében – kon-
centrációtól függően akár otthoni,

akár professzionális körülmények
között – az alfa-hydroxi-savakkal
végzett kémiai hámlasztásoknak
van jelentős szerepe.
� Igazi innovációnak számít a me-
lasma kezelésében a tranexamic
savat és 4 hexyl-resorcinolt tartal-
mazó peeling. A kezelés jelentős ha-
tással bír a pigmentképződés nor-
malizálására, biztosítja a hám integ-
ritását, a bőr természetes egyensú-
lyát, valamint stimulálja a kollagén
termelődését.
� A pigmentfoltok kezelésében na-
gyon hatékony az azelainsav
15–20% koncentrációban, az areti-
nol és a C-vitamin is. Sajnos vénykö-
teles, és Magyarországon egyelőre
nem elérhető, de behozatható ható-
anyag a hydroquinone, amely gátol-
ja a melanin termelődését a bőrben.
� További pigmentfolt-halványító
hatóanyagok: kojic-sav, édesgyö-
kér-kivonat, alfa-liponsav, arbutin
és niacin-amid.
Makacs pigmentfoltok esetén érde-
mes felkeresni bőrgyógyászt, aki
akár társszakmák (endokrinológia,
nőgyógyászat) bevonása mellett

elindíthatja a foltok kezelését pee-
lingek, frakcionált CO2 vagy Ale-
xandrit lézer segítségével, az adek-
vát lokális, esetleg szisztémás keze-
lés kombinálásával.

DR. KRISTON RENÁTA 
Bőrgyógyász, esztétikai
bőrgyógyász. Fő szakterülete
a klasszikus és az esztétikai
bőrgyógyászat mellett
az alakformálás.
www.hattyuesztetika.hu 
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BIODROGA MD ANTI-PIGMENT SZÉRUM  
Komplett hatóanyagkoktélt tartalmazó, orvos–kozmetikai
tisztaságú szérum, amely 8 hét alatt akár 72%-kal halványabb

pigmentfoltokat eredményez. A 10% glikolsav,
a B3-vitamin, a cink-glükonát, az Alpha Arbutin,
az Actipon©, a bisabolol és a tripeptid
csökkenti a pigmentációt, megelőzi az újabb
foltok kialakulását, hidratál, megerősíti
a kötőszöveti rostokat, és javítja a bőr ellenálló
képességét. Parabénmentes.
www.biodrogamd.hu
Kiszerelés: 30 ml
Ajánlott bruttó lakossági ár: 16 000 Ft

Fókuszban 
a bőrhalványítók

CLINICARE EGF GLOW
PIGMENTRENDELLENESSÉG ELLENI,
BŐRFIATALÍTÓ AMPULLA
Hiperpigmentáció elleni, orvosi tisztaságú mezoterápiás

szérum, aktív lifting és antioxidáns
összetevőkkel. Bőrfiatalító, revitalizáló hatása
mellett növeli a bőr hidratáltságát, és határozott
kontúrt ad az arcnak. A maximális hatékonyság
érdekében elektrokozmetikai kezelésekhez (tűs
és tű nélküli mezoterápiához) a legoptimálisabb.
www.clinic-care.hu
Kiszerelése: 8 ml
Bruttó ár: 3608 Ft

AFRODITA PROFESSIONAL PEEL RE-NEW
FEHÉRÍTŐ MASZK  
Intenzív frissítő hatású maszk, amely a hiperpigmentáció ellen
hat. Csökkenti a melanogenesist (4 kezelés után, akár 57%*),
azaz a hámrétegben található melanociták működésének
köszönhető melanin szintézisét. Ennek köszönhetően csökkenti
a pigmentfoltokat, fehéríti a bőrt, valamint friss, fiatalos külsőt

biztosít. Fő hatóanyagok:
C-vitamin, niacinamid,
karnózin peptid. 
*in-vitro tesztek alapján.
www.afrodita-kozmetika.hu
Kiszerelés: 100 g 
Bruttó szakmai ár: 7890 Ft

BIOLA865 BIOLA PROFESSIONAL
BIO KÖVIRÓZSA B. R. SZÉRUM  
Az antioxidánsokat tartalmazó hatóanyag-koncentrátu
a pigmentációs zavarral küzdő bőrfelületeken előnyösen
alkalmazható. A nagy mennyiségű kövirózsa kivonat, B3-vitamin
és az azelaic sav elősegíti a természetes bőrhalványítást
rendszeres alkalmazás esetén. A homoktövis kivonatában lévő

C-vitamin-származékok, az E- és Q10-vitamin,
valamint a kurkuma antioxidáns hatóanyagai

támogatják a bőr védekezőképességét
a fényártalmakkal szemben.
www.biola.hu
Kiszerelés: 7 ml

Bruttó kozmetikusi ár: 3 338 Ft

BELICO PIGMENTFOLT-HALVÁNYÍTÓ
KONCENTRÁTUM
A BELICO Concentrate VI hármas hatóanyag-kombinációja
(Melanox, Alpha Arbutin és C-vitamin) természetes úton

akadályozza a túlzott és szabálytalan
pigmenttermelődést. A bioszintetikus
Alpha Arbutin és a Melanox blokkolják
a melanin-szintézist, így gátolják
a pigmentek termelődését. A magas
koncentrációjú C-vitamin
szinergikusan támogatja ezt a hatást.
www.belico.hu
Lakossági kiszerelés: 15 ml
Lakossági bruttó ár: 11 000 Ft

DRHAZI LIGHTENING SERUM MESO/UH  
A pigmentfolt-halványító komplex bőrmegújító szérum 100%
természetes hatóanyag, mely bőrré válik. A gyógyszerészi
tisztaságú biotechnológiai hatóanyagokból álló liposzómás

komplex koktél 4-féle molakulatömegű,
hyalurongélbe ágyazott nanopeptidekben
(16-féle) és bőrazonos hatóanyagokban gazdag,
sejtszinten ható mezoterápiás, komplex szérum,
steril vákuumcsomagolásban.
www. drhazi.hu
Kiszerelés: 100 ml 
Bruttó ár: 38 900 Ft



ILCSI HALVÁNYÍTÓ KRÉM  
A kövirózsa, medveszőlő és uborka összetevőinek
köszönhetően,  valamint a ricinusból
biotechnológiával nyert növényi hatóanyag 
a jelenlegi kutatások és hatástani tesztek egyik
legeredményesebb halványító hatóanyaga. 
A speciális receptúra hatékony megoldást nyújt
a  fokozott pigmentrendellenességre, az öregségi
pigmentekre és a májfoltokra.
www.ilcsi.com
Kiszerelés: 50 ml
Ajánlott bruttó fogyasztói ár: 5090 Ft

ALISSA BEAUTÉ WHITENING CREAM   
A legmodernebb biotechnológiai eljárással készült naturális
halványító arckrém egy egyedülálló összetevőt tartalmaz,
a SYNOVEA HR komplexet, mely halványító, fehérítő
tulajdonságával segít megakadályozni a pigmentfoltok
megjelenését. Alkalmas pigmentfoltos, ráncosodó és zsíros bőr

kezelésére. CELLIGENT komplex
hatóanyagot, PP- és E vitamint,
sheavajat, rízskorpa- és
mandulaolajat tartalmaz.
www.alissa.hu
Kiszerelés: 50 ml
Lakossági bruttó ár: 14 000 Ft

MESOCOMPLEX WHITE ACTIVE AMPULLA 
A mikrobiológiailag ellenőrzött tisztaságú bőrfehérítő,
pigmentfolt-halványító ampulla magas MelavoidTM

hatóanyagtartalommal bír. A benne lévő trópusi kúszógyökérből
kivont, intenzív bőrfehérítő koncentrátum gátolja
a melaninképződést elősegítő tirozináz enzim működését és a
melaninszintézist. Erős depigmentáló hatású. Elektroporáció

elvén működő készülékhez
fejlesztett termék, mely
felhasználható
iontoforézises, ultrahangos,
manuális kezelésekhez is.
www.stellazrt.hu
Kiszerelés: 3 x 3 ml
Bruttó ár: 5090 Ft

YELLOW ROSE – DARK SPOTS FADER SZÉRUM
HIPERPIGMENTÁCIÓS FOLTOKRA  
Hiperpigmentációt, bőrszín-egyenetlenségeket, akné vagy
sebek utáni, illetve öregségi bőrfoltokat halványító szérum,

minden bőrtípusra. Az antioxidáns kojisav
a tirozináz enzim aktivitását, a japán
Tangerine Satsuma mandarinkivonat
a melaninképződést gátolja. A chilei
Boldofa kivonatból nyert Diacetyl Boldine
kiválóan csökkenti a hiperpigmentációt.
www.yellowrose.hu 
Kiszerelés: 30 ml
Bruttó szakmai ár: 7 990 Ft
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ARCKEZELÉS
bio-arcplasztikával

TERMÉSZETES ARCKORREKCIÓ – Egyre több nő igényli, hogy természetes és biztonságos
módszerekkel fiatalítsa az arcát, vágás nélkül. A modern bio-arckezelések alapja a manualitás,

mellyel megelőzhető és visszafordítható a bőr öregedése, a kötőszövet és az arc izomrendszerének
természetes sorvadása. 

ár a modern, sejtszinten
ható kozmetikai hatóanya-
gokkal történő bőrmegújí-
tó ápolás kiválóan képes

regenerálni a bőr szerkezetét, azon-
ban ez önmagában nem elégséges,
mert az öregedő arc legszembetű-

nőbb problémáját, a megereszke-
dést nem tudja hatékonyan befo-
lyásolni. A renyheség, még ha a bő-
rünket is érinti, nem csupán a bőr,
hanem az alatta lévő kötőszövet és
izomrendszer elgyengülésének a kö-
vetkezménye. 

Az arc öregedése
Az arc izomrendszere
komplex, így akár már
a harmincas éveink kö-
zepére sokunk arca el-
kezd „összeesni” a fo-
kozott feszültségtől, az
izmok letapadnak a
csontokra, és az arc
emiatt gyors megeresz-
kedésnek indul. Az arc
ettől jóval öregebbnek
látszik a biológiai korá-
nál, és sajnos ilyenkor a
bőr állapota is rohamo-
san romlani kezd.
Normál esetben az arc-
izomzat mozgását bő-
rünk azonnal követi, hi-
szen arcizmaink szoros
összeköttetésben áll-
nak arcbőrünkkel. Ha
az izomrendszer leta-
pad az arc csontjaira,
akkor a bőr, a kötőszö-
vet és az izom hármas
egysége megbomlik,
és az arcbőrünkön rán-
cok jelennek meg. Az
inak és a szalagok

megrövidülnek, merevednek, de a
letapadás nemcsak rugalmatlansá-
got, hanem tápanyag- és oxigén-
hiányt is okoz, ennek következté-
ben az izmok akár sorvadásnak in-
dulhatnak, emellett  a bőr szerkeze-
te is sérül, elvékonyodik, erőteljesen
dehidratálttá válik, kinézete pedig
fakó és élettelen lesz. A letapadt, sor-
vadt izmok összenyomják az ere-
ket és blokkolják az arc keringését.
Az artériás rendszer csökkent műkö-
dése a tápanyagellátást blokkolja, a
vénás rendszer gátoltsága pedig a
vénás erek kitágulását és a méreg-
anyagok felhalmozódását okozhat-
ják.

Bőrproblémák kialakulása
Ha az arc szerkezete blokkolt, töre-
dékesen működik, akkor a szerve-
zetünknek nincs energiája bőrt épí-
teni. Ilyenkor a méreganyagok eltá-
volítása is akadályokba ütközik,
aminek egyenes következménye,
hogy bőrproblémák alakulnak ki.
A bőr helyett kötőszövet termelődik,
hogy a védelem biztosított legyen. Ez
valójában hegszövet, és idővel le-
zárja a pórusokat, rosaceát és kötő-
szöveti gyulladást okoz. A méreg-
anyagok felhalmozódása miatt foko-
zódik a faggyútermelődés és akné
alakulhat ki. Ezek a bőrszerkezeti
változások, terhelések viszont már
teret adnak a bőrfertőződéseknek,
és kialakulhatnak a nehezen gyó-
gyítható krónikus bőrbetegségek.
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Az okot kezeljük,
ne a tünetet!
Ha a tüneteket igyekszünk elfedni,
eltüntetni feltöltéssel, alátámasz-
tással, illetve a bőr kifeszítésével,
csak rövid ideig érhetünk el ered-
ményeket, de az arc sorvadásának,
aszalódásának kezelését csak el-
odázzuk. Minél korábban felfedez-
zük a problémát, és a tüneteket az
okok kezelésével szüntetjük meg,
hosszú távú és intenzív eredményt
kapunk. 
Milyen módszerek állnak a rendel-
kezésünkre?

Megoldás: bio-arcplasztika
Az arcplasztikáról sokunknak a se-
bészeti beavatkozás jut elsőként
eszünkbe, pedig ennek a kóros elvál-
tozásnak a kezelésére szolgáló ter-
mészetes módszer valóban bio-
arcplasztika, mert sokkal inkább ké-
pes harmonikus módon szépíteni
az arcot, mint bármely invazív
módszer. 

Ez a vágás nélküli, főként a manua-
litásra épülő, természetes arckor-
rekció intenzív eredményre képes,
és igazán harmonikus eredményt
ad. Segítségével az öregedési folya-
mat visszafordítható, és újra volu-
ment kaphat a megereszkedett arc.
A módszer figyelembe veszi az arc
meridiánjait, akupresszúrás mozdu-
latokkal oldja az energetikai blokko-
kat, majd intenzív, akár ütögető
mozdulatokkal újraéleszti az arc
szöveteit. A bio-arcplasztika első-
ként a csontokra tapadt, akár sorva-
dó mimikai izmokat mobilizálja,
ami által az érszűkületek megszűn-
nek, belülről oxigénhez és tápanyag-
hoz jutnak a szövetek. Ezt követően
trenírozhatjuk és fejleszthetjük a
mimikai izmokat, újjáépíthetjük és
rugalmassá tehetjük a kötőszöve-
tet. Ha az arcizmok megerősödnek,
tónusossá válnak, egy intenzív tartó-
erő jelenik meg, mely már ellenáll a
gravitációnak. A technika eredmé-
nyeképpen a kötőszövetek is erősöd-

nek, nő a bőr rugalmassága és foko-
zódik a szövetek hidratációja.
A módszer megalapozza az arc
egészségét, kiválóan beépíthető a
bőrmegújító és az arcfiatalító keze-
lésekbe egyaránt. Természetes al-
ternatívát nyújt, hogy sebészeti bea-
vatkozás nélkül tartós és hatékony
eredményt érjünk el az arc fiatalítá-
sában és regenerálásában.

DR. HÁZI EDINA  
kutató-fejlesztő, DRHAZI

www.drhazi.hu
Telefon: +36 30 8714668
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EXKLUZÍV ANTI-AGING
TELJES KÖRŰ RÁNCTALANÍTÁS HIGH-TECH PEPTIDEKKEL ÉS HYALURONSAVVAL – Különleges,

széleskörűen ható anti-aging kezelést kínál a bőr öregedési folyamatai ellen a high-tech peptideket
és hyaluronsavat tartalmazó „Repagen exkluzív” néven ismert bőrápolás, amely tökéletes megoldást

nyújt az igényes vendégek számára.

high-tech biomolekuláris peptidekkel és a kol-
loid nanoplatinával csökkenthető a ráncok
mélysége, melynek hatását fokozza az alkal-
mazott hyaluronsav hidratáló ereje. 

A Platinum Matri-XEM és a MatrixylTM szinté'6TM rendkí-
vül aktív összetevő kombinációja pedig hatszoros hatást
biztosít a mindhárom bőrrégióban.

Tisztítsuk le a bőrt a „Clean & active” alkoholt is tartalmazó
arctejjel, majd tonizáljuk a „Clean & actív” alkoholos tonikkal.

1
Vigyük fel az arc, a nyak és a dekoltázs bőrére az AHA-
gyümölcssavas  peelingmaszkot. Ezt a 15 perces hatóidő
elteltével ne mossuk le a bőrről, mivel regeneráló hatású és
finomabbá változtatja a bőr struktúráját.

2

Tegyük fel a vízzel kikevert hűtő hatású alginát maszkot a peeling
maszk fölé. Okkluzív hatásának köszönhetően megnő a
hatóanyagok felvétele és intenzívebbé válik a bőr hidratálása. A 15
perces hatóidő után távolítsuk el a pakolást a bőrről.
A letisztítását borogatásokkal fejezzük be, és a „Clean & active”
alkoholmentes tonikkal tonizáljuk a bőrt.

3
Kézzel dolgozzuk be a „Repagen exkluziv complex”-et  a bőrbe. A
koncentrátum fokozza a kollagének (III.) képződését. Hatására a bőr
frissebbé és simábbá válik.
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BEAUTY & CARE

A-, C- és E-vitaminnal átitatott lapocskákat helyezzünk fel az
arcra. Az innovatív felszíni softgélnek köszönhetően a bőr
optimálisan veszi fel a hatóanyagokat. A ráncok csökkenésével
egyenletesebbé válik a bőrkép. Miután letelt a 20 perces hatóidő, a
lapokat távolítsuk el a bőrről.

5
Kenjük fel a krémpakolást az arcra, a nyakra és a dekoltázsra. Tíz
perc múlva gyengéden masszírozzuk át a bőrt. A pakolás hatására
javul a bőr rugalmassága és vízfelvevő képessége.

6

Klapp Cosmetics
Tel.: 06 30/188 8032
e-mail: iroda@eternal.hu
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Szőrtelenítő ESZKÖZÖK
A TARTÓS SZŐRTELENÍTÉS A TÉLI IDŐSZAKBAN AZ EGYIK LEGNAGYOBB ÜZLET, amivel

a kozmetikusok pénzt kereshetnek, és itt nem a gyantázásra gondolok elsősorban,
hanem a gépi kezelésekre.

sztől-tavaszig rengeteg lehetőség van a kezünk-
ben, hogy mire beköszönt a bikinis időszak, a
vendégeinknek ne legyen gondja a nem kívánt
szőrszálakkal.

A lehetőségek tárháza olyan széles, hogy néha már mi
magunk sem tudjuk, melyik mellett határozzunk, melyik
lesz a számunkra eredményes, nyereséges és a hitvallá-
sunkkal is összeegyeztethető.

Gépi eszközök
IPL
Más néven intenzív pulzáló fény vagy villanófény.
A készülékekben xenon fényforrás található, mely
200 nm–1400 nm hullámhosszúságú fényt képes kibo-
csátani magából. Ennek egy része a látható, egy másik ré-
sze a nem látható fényekből tevődik össze.
Nagy energiájú fényt bocsát ki egyszerre, nagyon rövid
idő alatt, ez okozza azt a csípő, szúró érzést a kezelés
alatt, amit a vendég tapasztal.

Ő
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ALKALMAZOTT
KEZELÉSI MÓD SZERINT

Tűvel:
• Galván epiláció
• Diathermiás epiláció
• Blend epiláció

Fénnyel:
• IPL
• IPL+RF
• ELOS®
• SHR
• MOTIF®
• Lézer

TÖBBFÉLE CSOPORTOSÍTÁSUK LEHETSÉGES

HATÁSMECHANIZMUS
SZERINT

Elektrolízis (lúggal)
Elektrokoaguláció
(hővel)

ELEKTROMOS
BESOROLÁS SZERINT

Indirekt
• Fototerápia: IPL,

IPL+RF, ELOS®, SHR,
MOTIF®, Lézer)

• Fonoterápia:
csipeszes epiláció,
ultrahangos,
mikrohullámos

Direkt
• Kisfrekvenciás:

galvánepiláció
• Nagy frekvenciás:

diathermiás epiláció,
blend epiláció,
csipeszes epiláció

SZŐRTELENÍTÉS
CSOPORTJAI

• Epiláció a nem kívánatos szőrszálak
végleges (vagy hosszú távú) eltávolítására
alkalmas eljárások összessége. Ezen
eljárások során a mátrixsejtek vissza nem
fordítható (irreverzibilis) reakció során
elpusztulnak. 

• Depilálás a szőrszál ideiglenes eltávolítását
jelenti (szőrtelenítő krémek, gyanta, borotva,
olló, szemöldök csipeszelés és a vágás).

• Vegyi depiláció: a szőrszál anyaga a keratin,
melynek kémiai kötéseit a közepesen erős
lúgos kémhatás és a redukálószer
hatóanyaga közösen bontja. 

HULLÁMHOSSZOK ELNYELŐDÉSE

Forrás: Center Kft.
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A szőrtüsző mátrixsejtjei között el-
helyezkedő melanocitákban terme-
lődő melaninban nyelődik el a ké-
szülék által kibocsátott fény.
Az elnyelt fény hővé alakul, amely-
nek fehérjekoaguláló (fehérjekicsa-
pó) hatása van, amely roncsolni
fogja a papillát és a mátrixsejteket,
ezt követően ideiglenesen vagy tar-
tósan leáll a szőrnövekedés.
A készülékek újabb generációi egy
látható villanásnyi idő alatt a való-
ságban több, úgynevezett subimpul-
zust bocsátanak ki. Ezek az impulzu-
sok teszik lehetővé, hogy a szőrtüsző
felmelegedése erőteljesebb legyen,
mint a környező szöveteké (amit
nem szeretnénk roncsolásig melegí-
teni).
Megfelelő szaktudás és szakszerű
kezelés esetén látható sérülést,
égést nem okozunk.
A legeredményesebb kezeléssoro-
zat a sötét szőrzet és világos bőr
esetén érhető el.

IPL+RF /E-light
Az önálló IPL-t használó készülékek
esetén a nagy mennyiségű fényener-
giának kb. a 40%-a az, amely aktívan
felhasználódik (a többi visszaverő-
dik, szóródik).

Az IPL és a rádiófrekvenciás energi-
át együtt alkalmazzák ezek a ké-
szülékek. Ilyenkor az IPL és a rádió-
frekvencia hője összeadódik.
A szőrtüsző körül a RF energiája ak-
tiváló előmelegítést tud végezni. Ez-
által még hatékonyabban tudjuk az
RF és IPL kombinációval a szőrtüsző-
ket célzottan hevíteni. Készüléktí-
pustól függően a rádiófrekvencia ér-
kezhet a villanás előtt, egy időben és
utána.
Így a rádiófrekvenciás energia alkal-
mazása lehetővé teszi az optikai
energia (IPL) csökkentését, anélkül,
hogy romlana a kezelések hatásfo-
ka.
Mivel a rádiófrekvencia kromofor
független (színvak), így a bőrbe való
bejutásához nincs szükség közvetí-
tő pigmentre, ezért alkalmazható
kevesebb pigmentet tartalmazó
szőrnél (pl. világosbarna) illetve sö-
tétebb bőrszín esetén is.

ELOS®

Az ELOS® technológia egy védett el-
járás, amelynek tulajdonosa a Syne-
ron-Candela vállalat. Ennél a tech-
nológiánál is a fenti két energiafajtá-
val dolgozunk: fényenergia (IPL vagy
diódalézer) és a rádiófrekvenciával.

A korábban felsorolt technológiától
abban különbözik, hogy ebben az
esetben a rádiófrekvenciát nemcsak
melegítésre, hanem a bőr ellenállá-
sának mérésére is használják. Így,
folyamatosan monitorozva a bőrt
mindig az optimális beállítási érté-
keket használhatjuk, ezáltal sokkal
eredményesebbé és biztonságosab-
bá téve a kezelést. 

SHR/FHR 
A kezelés során speciális fényforrá-
sokból származó rövid, de alacsony
energiájú fényimpulzus fokozato-
san elnyelődik a melaninban. A fény-
energia impulzusonként hőenergiá-
vá alakul és roncsolja a mátrixsejte-
ket és a papillát. Az eljárás lényege
a fokozatos melegítés, amit az ala-
csony energia folyamatos ismétlő-
désével érünk el. Ezt úgy tudjuk el-
érni, hogy folyamatosan mozgatjuk
oda-vissza a kezelőfejet a kezelt te-
rületen (ezt másképp pásztázó moz-
gásnak nevezzük).
A bőrszínnek ennél a technológiá-
nál nincsen olyan nagy jelentősége,
mint a klasszikus IPL kezelésnél,
mert itt fokozatosan melegíthetjük
fel a kezelt területet, ezáltal csök-
kentve a nem várt mellékhatásokat.

Arc
Bajusz
Áll
Fül
Szemöldök
Hát
Mellkas
Váll
Hónalj
Felkar
Alkar
Bikini
Lábszár
Fej

SZŐRZET 
HELYE

3-4 hónap
3-4 hónap
3-4 hónap
1-2 hónap
1–2 hónap
3-5 hónap
3-5 hónap
4 hónap
3-4 hónap
3-4 hónap
2-3 hónap
1-3 hónap
2-5 hónap
2-6 év

ANAGÉN FÁZIS
IDŐTARTAMA

60%
65%
65%
15%
10%
30%
30%
30%
30%
30%
20%
30%
20%
85%

ANAGÉN FÁZISÚ
SZŐRZET

6-8 hét
6-8 hét
6-8 hét
6-8 hét
6-8 hét
8 hét
8 hét
8 hét
8 hét
8 hét
8 hét
8 hét
8 hét

KEZELÉSEK
GYAKORISÁGA

3-5 kezelés
3-5 kezelés
5-7 kezelés
8-10 kezelés
8-12 kezelés
4-6 kezelés
4-6 kezelés
4-6 kezelés
5-7 kezelés
4-6 kezelés
5-7 kezelés
5-7 kezelés
6-8 kezelés

VÁRHATÓAN
SZÜKSÉGES KEZELÉS

500/cm2

500/cm2

500/cm2

25/cm2

25/cm2

70/cm2

70/cm2

70/cm2

65/cm2

80/cm2

80/cm2

70/cm2

60/cm2

350/cm2

SZŐRZET-
SŰRŰSÉG

SZŐRZETNÖVEKEDÉS CIKLUSA, A JAVASOLT KEZELÉSSZÁM ÉS GYAKORISÁG, NORMÁLIS ESETBEN

Forrás: Center Kft.
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Dióda-lézer
A szőrtelenítő diódalézerek egy
adott hullámhosszon működnek
(800–810 nm). Ha csúnyán szeretnék
fogalmazni: egyszínűek, ez persze
nem teljesen állja meg a helyét.
Ugyanakkor lényegét tekintve foko-
zottan szelektíven tud hatni a szö-
vetekre (melaninban gazdag részek),
anélkül, hogy a környező szövetek-
re (pl. bőr) negatív hatást gyakorol-
na. Jellemzően kis kezelőfelület jel-
lemzi.

MOTIF®

Ez a technológia az SHR (pásztázás)
és az ELOS® (Dióda lézer+RF együttes
hatása) ötvözete.
A legújabb, legbiztonságosabb
pásztázó eljárás a szőrtelenítés te-
rén, és a diódalézer miatt sokkal sze-
lektívebb, így tényleg csak a mela-
ninban gazdag szövetekre hat.

Lézer
Az Alexandrit-lézer a szőrtelenítés
„gold standard”-je. Hullámhosszát
tekintve (755 nm) ennek a lézernek
van a legjobb elnyelődése a mela-
ninban, mindezt teszi úgy, hogy a
környező szövetekre (pl. bőr) gya-
korlatilag nincs hatással. Ezáltal a
leadott energia gyakorlatilag 100% -a
arra összpontosul, hogy a mátrixsej-
teket megsemmisítse.

Jelenleg a legkorszerűbb szőrtelení-
tő eljárás.
Ezek a szőrtelenítési eljárások csak
anagén (növekedési) fázisban lévő
szőrszálakra tudnak hatni. Ezért
több alkalomra van szükség a tar-
tós eredmény eléréséhez.

Galván epiláció
A készüléket úgy állítjuk be, hogy a
bevezetett tű negatív töltésű elektró-
daként működjön, ezért körülötte
OH-ionok gyűlnek össze, ami a kém-
hatást lúgos irányba tolja el.
A tű hegyén tolódik a kémhatás lú-
gos irányba, és a lúg fogja koagulálni
(kicsapni) a mátrixsejtek fehérjéit.
A kezelés során egy pedál megnyo-
másával zárjuk az áramkört, a pedál
megnyomásának idejéig hatol az
elektromos áram a tűbe.
Ma már nem alkalmazzuk önmagá-
ban ezt a technológiát, csak kombi-
nálva, lassú és atrófiás heggel gyó-
gyulhat.

Csipeszes epiláció
Elektromos áramot vezetnek a csi-
peszbe az eljárás során. Az elektro-
mos csipesszel fogjuk meg a szőr-
szálat, és a megfogott szőrszál jut-
tatja el az áram hőhatását a mátrix-
sejtekhez és kicsapja a fehérjéjét.
Mivel a szőr fiziológiai tulajdonsá-
ga, hogy rosszul vezeti a hőt és az

elektromos áramot, ezért ez az eljá-
rás nem eredményes.

Ultrahangos
csipeszes epiláció
A csipesz ultrahangot vezet át a
szőrszálba. Az ultrahang rezgést bo-
csát ki, ami hőt gerjesztett a szőrszál
végén, és ez roncsolja a mátrixsejtek
fehérjéjét.

Diatermális epiláció
A teflonbevonattal ellátott tűnek
csak a végén nincs teflonbevonat. Az
elektromos áram hatására felmele-
gedő tű hője csapja ki a mátrixsejtek
fehérjéjét. 
A sikeres kezelést befolyásolja a
szaktudás, a precizitás, az áram
erőssége, a hőhatás időtartama.

Blend epiláció
Kombinált eljárás, mely a galván
és a diatermális-epilációs eljárások
együttes alkalmazása.
A tűn egy időben galvánáram (lúg
keletkezik) és nagy frekvenciás rö-
vidhullám (hő keletkezik) megy ke-
resztül.

VARGA-RÁKOSI BEÁTA
Kozmetikusmester, a Corvin
Oktatási Központ gyakorlati
oktatója, a Belvárosi Stúdió és
White Beauty Kozmetikai
szalon tulajdonosa.
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A cukrozás FIZIKÁJA
SUGARING – 1999-ben debütált szakmai közönség előtt Budapesten a cukordepiláció,

melynek népszerűsége azóta is töretlen. Az első időben a szakemberek jó részét
meglepte, hogy a szőrtelenítés mozdulatai itt pontosan ellentétesek az addig

megszokottal. Miért is van ez így? Az alábbiakból megtudhatjátok. 

okáig feltűnést keltettünk
a megszokottól eltérő, „ra-
gacsos anyaggal” és azzal,
hogy mindent pont fordít-

va csináltunk a szőrtelenítés során,
mint ahogy az addig megszokott
volt. Voltak, akik legyintettek, hogy
ez csak valami újabb, múlandó hó-
bort. Szerencsére sokkal többen vol-
tak azok, akik felismerték a cukor
„csodáját”, és meglátták benne a
perspektívát.
Többek között nekik is köszönhet-
jük, hogy a „hóbort” nem múlt el, sőt
csak erősödtek a pozíciói, és mára
megkerülhetetlen tényezővé vált a
piacon.
A sugaring lelkes pionírjainak – akik
közé magamat is sorolom – nyomán

azóta rengeteg különféle cukormár-
ka jelent meg. Némelyik ahogy jött,
el is tűnt, másoknak sikerült a fenn-
maradás.

Miért más? Miben más?
Már nagyon sokan és nagyon sok
mindent megírtak a cukrozásról,

egy lényeges kérdés azonban szin-
te soha nem kerül terítékre, ez pe-
dig a cukrozás fizikája, azok a fizi-
kai tulajdonságok, hatások, erők és
törvények, melyekre épül a mecha-
nizmus.
Tudom, hogy a fizikánál talán csak a
matematikához viszonyul az embe-

rek nagy része nagyobb
ellenérzéssel, pedig a
fizika szép tudomány,
tiszta és érthető, leg-
alábbis azon a szintjén,
amivel a cukordepilá-
ció kapcsán foglalkoz-
nunk érdemes. 
Az elmúlt 20 év ta-
pasztalata számtalan-
szor igazolta, hogy a

S
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cukrozás kikezdhetetlen mesterévé
csak akkor válhatunk, ha megismer-
jük és megértjük annak minden
részletét, hogy miről szól és hogyan
működik. 
A megértéshez a Pandhy’S™
FlexEpil® technika tanulmányozása
visz a legközelebb. Ezt az eljárást tö-
kéletesen leírja az iskolai tanulmá-
nyainkból ismert Hook törvénye,
a lineáris erőtörvény, ahol a
FlexEpil® szalag egy lineáris-rugal-
mas anyag.
Rugalmas erőnek nevezzük a rugal-
mas testek alakváltozása közben
fellépő erőt. Nagysága egyenesen
arányos a hosszváltozással, iránya
pedig ellentétes azzal.  
A cukrozás nyelvére lefordítva tehát,
kihúzzuk a FlexEpil® csíkot, a rugal-
mas testet, a feszítéssel fellépő
alakváltozás közben fellép egy erő,
ami annál nagyobb, minél fesze-

sebbre húzzuk a szalagot, és ez az
erő az, ami a kihúzás irányával el-
lentétesen hat, amikor eltávolítjuk
a FlexEpil®-t a bőrről, és aminek ha-
tására megtörténik az extrakció, a
szőrnövekedéssel azonos irány-
ban.

A „lusta cukor”
A jelenségek szintjén valami egé-
szen hasonló dolog történik, akkor
is, amikor a cukorpasztával a kézi
szőrtelenítő technikát alkalmaz-
zuk. A helyzet persze itt bonyolul-
tabb, hiszen a cukor maga nem egy
lineáris-rugalmas anyag, a mögöttes
fizika tehát más. 
A cukor egy úgynevezett nem-new-
toni folyadék. Hogy mi a nem-new-
toni folyadék? Ezt nézzük onnan,
hogy mi a newtoni folyadék; a new-
toni folyadékok egyszerűek. Viszko-
zitásuk nagyjából állandó, és az

anyagi tulajdonságokon túl legin-
kább a hőmérséklettől függ. A nem-
newtoni folyadékok viszkozitása vi-
szont függ más tényezőktől is, példá-
ul a rájuk gyakorolt erőhatás sebes-
ségétől és a nyíró feszültségtől is.
A nem-newtoni folyadék olyan,
mintha lusta lenne, nem követi
elég gyorsan a rágyakorolt erőha-
tást, nem „eszmél rá” azonnal,
hogy folyadékként kéne viselked-
nie. Ez egy meglehetősen konyha-
nyelvi leírás, de nem akarlak titeket
rendszerológiával untatni.
Miért érdekes ez? Azért, hogy belás-
suk, miért kontraproduktív a cukrot
a gyantázáshoz használt, nem ru-
galmas papír-, vagy textilcsíkkal le-
húzni. Hogy mindig figyeljünk arra,
hogy a szalagot teljesen megfeszít-
ve simítsuk a cukorba, és a lehúzás
mozdulata a szalag rugalmasságá-
nak megfelelő erővel és sebesség-
gel és persze a helyes irányba tör-
ténjen.
És azért is, hogy arra ösztönözzelek
titeket, hogy körültekintéssel válasz-
szátok meg azt a cukorpasztát, ami-
vel dolgoztok, hisz az összetétel és
az anyagi minőség abszolút megha-
tározó az eredményesség szempont-
jából.
A fentiek ismerete abban is a segít-
ségetekre lehet, hogy megfelelően
állítsátok be a cukor hőmérsékletét
és viszkozitását a munkátokhoz.
Valamint, hogy helyesen válasszá-
tok meg a mozdulataitok irányát, a
lehúzás sebességét, lendületét.
A lényeg tehát, hogy figyeljünk a cu-
korra, értsük meg a működését,
hagyjuk, hogy tegye a dolgát, ne-
künk csak értőn asszisztálnunk kell
az édes szőrtelenítés folyamatában,
a többit majd a cukor elintézi!

BORBÍRÓ GERTRUD 
Közgazdász és vegyész,
tanulmányait Calgaryban és
Oxfordban végezte.
A Pandhy’S™-CosMed
Worldwide alapító tulajdonosa,
a PANDHY’S™, TD™ és
CosMix™ termékcsaládok
kreátora és gyártója.
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Intim SZŐRTELENÍTÉS
BRAZIL GYANTA – Azaz fazongyanta, bikinigyanta, intimgyanta. Erről a Magyarországon
még csak pár éve megjelent szolgáltatásról kérdeztük a módszer hazai úttörőjét,
Nagy Kriszti intimkozmetikust.
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agyarország első intim-
kozmetikusa, Nagy Kriszti
a kezdetektől elutasítja a
mesterséges módszereket,

szalonjaiban speciális gyantával
dolgoznak, az intim szőrtelenítés
több ezer éves tradícióit követve. 

Hogyan kezdted el ezt a szolgáltatást?
Már gyakorló kozmetikusként fo-
lyamatosan fejlesztettem a saját
intimgyanta technikámat, és egyre
több pozitív visszajelzést kaptam, de
nem gondoltam arra, hogy egyszer
majd kizárólag ezzel fogok foglal-
kozni. Alkalmazottként dolgoztam
egy kozmetikában, és nagyon jól

éreztem ott magam. Talán máig is
ott lennék, ha a 2008-as válság ki
nem repíti alólam a munkahelye-
met. Innentől nem volt kérdés,
önállósulnom kellett. Eleinte úgy
gondoltam általános kozmetikus-
ként folytatom, de aztán össze-
hozott a sors a leendő üzlettár-
sammal, aki arra biztatott, hogy
kizárólag az intimkozmetikára
fókuszáljak. Így aztán megnyitot-
tam az ország első intimkoz-
metikáját.

Mit takar intimkozmetika fogalma?
Az intimkozmetika, mint tevé-
kenység az intim bőrfelület

M

NAGY KRISZTI
Magyarország első intimkozmetikusa.

2009-ben alapította Magyarország
első intimkozmetikáját, amely intim

szőrtelenítésre szakosodott. 

SZAKÉRTŐNK
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egészségét és szépségét szolgálja. Bár a legtöbben az intim
gyantázással azonosítják, az intimkozmetikai tevékenység
ennél jóval összetettebb. Egy gyantaszalonban elsősorban a
szőrrel foglalkoznak. Mi a bőrre koncentrálunk.

Milyen volt a fogadtatás?
Tíz éve ez még sikamlós területnek számított, ráadásul
akkoriban a gyantázás egy általánosan lesajnált területe
volt a kozmetikának. Volt kollégáim közül néhányan még ki
is nevettek, hogy intimgyantázásra szakosodom, annyira
cikinek érezték.  A vendégek viszont az első pillanattól
kezdve nagyon hálásan fogadták a szolgáltatást. Annyira,
hogy néhány hónap elteltével muszáj volt elkezdenem
oktatni és csapatot építeni, mert már nem tudtam
kiszolgálni a bejelentkezőket. Nagy öröm volt megélni,
ahogyan felépül a mosolygós, szorgalmas csapat, és egy
nyitott, intelligens, igényes emberekből álló vendégkör.  

Honnan jött a férfi intimkozmetika gondolata?
A vendégkör felől jelentkezett az igény. Jellemzően először
a pár hölgytagja próbálja ki a szolgáltatást (a lányok
bátrabbak), aztán rábeszélik a férfiakat. Bár ma már egyre
többször találkozunk fordított sorrenddel.

Női intimkozmetikus – férfi vendég. Nem adódnak ebből
félreérthető helyzetek? 
Az intim szőrtelenítés egy sajátosan bensőséges, már-már
meghitt szituáció. Egyes keleti kultúrákban szertartásos
formát adnak neki, és a testi-lelki megújulás fontos
eszközének tekintik. Hitem szerint ez a meghitt, bensőséges
kapcsolat csak akkor tud létrejönni két ember között, ha
mélyen és kölcsönösen tisztelik egymást. A mi szakmánk
alapját képezik a tisztelet, a diszkréció és a tapintat, és
nagyon szerencsések vagyunk, hogy ezt mi is megkapjuk a
vendégeinktől. Nőtől és férfitől egyformán. Egyszóval
nincsenek félreérthető helyzetek. 

Mi a mai trend az intim szőrtelenítés terén?
Az intim szőrtelenítésen belül nem nagyon találkoztam
trendszerű változásokkal. A „tavaly a szívecske, idén a
háromszög tarol” jellegű miniszenzációk gyanítom, inkább
csak a bulvárlapok hasábjain léteznek. A valódi igények az
elmúlt 10 évben nem igazán változtak. A hozzánk forduló
vendégek 90%-a teljes intimgyantázást kér, néhány
százalék osztozik a részleges, illetve bikinigyantázáson.
Ezen a téren nem sok minden változott. Ami észrevehető,
hogy bátrabban keres fel minket az 50+-os korosztály. Ez
még 5-6 évvel ezelőtt is ritkaságszámba ment, ma már
természetes.

VYTALON® BŐRFIATALÍTÓ AMPULLA
Egy ampulla egy arckezeléshez elegendő. Professzionális

felhasználásnál ultrahangos, iontoforézises

(negatív pólustól 10-15 perc) és soft lézeres kezelésekhez is

ajánlott. / Kiszerelés: 10 x 2 ml / ampulla

VYTALON® GÉL
Elsősorban otthoni használatra ajánlható, kozmetikai kezelés

kiegészítéseként. / Kiszerelés: 50 ml, 100 ml

VYTALON® HYALURONSAVAS TESTÁPOLÓ
Hidratálja a bőrt, megköti a vizet és minden, a bőr számára

fontos enzimet, tápanyagot, hormont, nyomelemet.

Fő hatóanyaga a hyaluronsav, melynek vízmegkötő

képessége egyedülálló.

Rugalmassá, puhává teszi a bőr szerkezetét,

gyorsan felszívódik, nem marad krémes érzés utána.

Glicerinmentes! / Kiszerelés: 250 ml

Szaktanácsadás: DR. SZENDRŐ ESZTER

1171 Budapest, Laffert utca 8. | Telefon: 06-30-960-7392

info@vytalon.hu | www.vytalon.hu
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Mennyiben változott ez a szakterület
a kezdetektől máig?
Az alapok nem sokat változtak az
elmúlt tíz évben, de például az
intimgyantázásnál alkalmazott
moz-dulatsorokon nagyon sokat
fino-mítottunk, néhol egyszerűsí-
tettünk. Olyan tanítható rendszert
kellett kialakítanunk, amit bárki el
tud sajátítani, aki hajlandó elegendő
időt fektetni a tanulásba. Én
kétkezes vagyok, ami eleinte komoly
hátrányt jelentett az oktatásban,
hiszen egy jobbkezes kozmetikus
egész máshogyan helyezkedik,
máshogyan mozdul, mint egy
balkezes vagy kétkezes kolléga. 
A legnagyobb változást számunkra
az jelenti, hogy ma már egységes és

kiforrott képzési rendszerünk van,
amivel bármelyik kozmetikust meg
tudjuk tanítani a módszerünkre.
A másik nagy változás, hogy az
intimkozmetika ma már nemcsak
egyszerűen a professzionális intim
szőrtelenítésről szól. Kiegészül egy
komoly tanácsadói tevékenységgel,
amivel azokon is segíteni tudunk,
akik nem feltétlenül akarnak vagy
tudnak rendszeresen intimkozme-
tikushoz fordulni.  
Mit tanácsolsz azoknak, akik
szeretnék bevezetni az intim-
gyantázást a szolgáltatásaik közé?
Az intimkozmetika egy elké-
pesztően izgalmas, sokszínű és
hálás szakterület, ezért azt ajánlom,
hogy ha valakit érdekel ez a világ,

akkor ne vegye fel a szolgáltatásai
közé, hanem szentelje magát
ennek teljesen, és legyen profi
intimkozmetikus. Ijesztőnek tűn-
het elengedni más megszokott tevé-
kenységeket, de megéri szakosodni.
Szívesen segítek, ha valaki erre az
útra lépne.
Az intimgyantázás nem is működhet
hagyományos kozmetikai keretek
között? 
Dehogynem. Magyarországon és itt
Budapesten a közvetlen környe-
zetemben is rengeteg kozmetikus
foglalkozik az egyéb tevékenységei
mellett intimgyantázással. És kö-
zülük sokan nagyon ügyesen csi-
nálják. Annyira, hogy én is nyugodt
szívvel feküdnék a spatulájuk alá.
A profi intimgyantázás ugyanakkor
elsősorban a gyakorlatról szól. És egy
kiegészítő tevékenységként végzett,
heti 5-6 vagy akár 10-15 gyantázással
nem lehet felvenni a versenyt egy
olyan intimkozmetikussal, aki évek
óta naponta csinál ennyit és mellette
még folyamatosan képezi is magát.
A vendégek egyre inkább elvárják az
átlagon felüli szolgáltatást, amihez
viszont folyamatos gyakorlatra
van szükség. A professzionális
intim-kozmetika teljes szakembert
kíván. 
A hozzánk jelentkező kozmetikusok
számára általában ez jelenti a
legnehezebb döntést: „Le tudok-e
mondani átmenetileg a szakmám
egy részéről. Képes vagyok-e idő-
legesen egy részterületre fókuszálni
a szakmai érdeklődésemet, képes-
ségeimet?” Szerintem érdemes
elengedni átmenetileg bizonyos
tevékenységeket, ha ezen az áron
egy adott területen specialistává,
igazi profivá válhatunk, de ezt a
döntést mindenkinek magának kell
meghoznia. 
A szőrtelenítő eljárások terén egy
elképesztően izgalmas háború
zajlik, és enyhén szólva nem a
gyantázás áll nyerésre. Persze ez
most nem annyira nyilvánvaló,
hiszen azt látjuk, hogy sorra nyílnak

Honnan jött az ötlet, hogy
intimkozmetikus leszel?
Még a kétezres évek elején egyszer
besétáltam egy belvárosi kozme-
tikába intim gyantáztatni, ahol ször-
nyen elbántak velem. Fájdalmas és
megalázó volt, egy szakmailag és
emberileg is felkészületlen kozmeti-
kust ennyire közel engednem ma-
gamhoz. Akkor én még kozmetikus
tanuló voltam, ráadásul az a tágra nyílt
szemű, lelkesedő típus, aki feltétlen
bizalommal tekint minden végzett
szakemberre, így aztán hatalmas
csalódás volt számomra az eset. Én
addig abban a hiszemben éltem, hogy
minden kozmetikus tud gyantázni. 
Egy ilyen élmény sok mindent
kihozhat az emberből. Alakulhatott
volna úgy is, hogy ezek után soha többé
nem akarok hallani gyantázásról, de
belőlem valamiért pont az ellenkezőjét
váltotta ki. Szerettem volna be-
bizonyítani, hogy lehet ezt más-
hogyan is csinálni. Szívvel, lélekkel,
alázattal…  Lélekben akkortól lettem
intimkozmetikus.
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EUNSUNG 
www.kozmetikaigep.hu

Az EunsSung ClearLight IPL egy,
az esztétikumában, tudásában és
megbízhatóságában verhetetlen szőrtelenítő és
bőresztétikai kezelőgép, Dél-Koreából. Jellemzői:
egyenletes teljesítmény a teljes élettartam alatt;
könnyen cserélhető szűrők; nagyméretű, női kézre
tervezett kezelőfej; gyors lövési sebesség (=rövidebb
kezelési idő); automatikus hűtési rendszer;
felhasználóbarát kezelőfelület; formatervezett kivitel. 

MARIA GALLAND
www.kalcsu.hu 

A lágy gél textúrájú N°427 Epilálás utáni
szőrnövekedésgátló gél meggátolja, lelassítja
a szőrnövekedést (ritkábban lesz szükség
szőrtelenítésre) nyugtatja és hidratálja a bőrt,
emellett csökkenti a bőrpírt. Minden szőrtelenítési
módszer után használható (pl. gyanta, villanófényes
szőrtelenítés, epilálás, lézer, borotválás). Arcra és
testre – még a legérzékenyebb területekre, azaz
a hónaljra és a bikinivonalra is – egyaránt felvihető.

STELLA ZRT. 
www.stellazrt.hu

A DEESS IPL  szenzorával nemcsak
felismeri a bőrtónust, de négy darab
kezelőfejével, nagy- és kisméretű Quartz
üveglámpáival egyenként 350 000 villanásra
is képes. A DEESS IPL Háromfunkciós
Fényterápiás készülék ennek köszönhetően
tökéletesen alkalmas tartós
szőrtelenítésre, ránctalanításra vagy akné
kezelésére arcon, háton anélkül, hogy a környező sejteket roncsolná.
Cserélhető kezelőfejek: SHR lámpa, HR lámpa, SR lámpa
A bőr fiatalításához, az AC lámpa ezáltal hosszú élettartamú.

PANDHY’S™ 
www.pandhys.hu

Ezt az enzimatikus habzóport a bőr
tisztítására, zsírtalanítására, elsősorban
cukordepilációra való előkészítéshez ajánljuk.
A PreDePeel por nagy segítség zsíros, olajos
bőr, illetve a nehezen eltávolítható,
problémás szőrzet hatékony
szőrtelenítéséhez.
Papaya- és ananász-kivonat, valamint
papain-enzim tartalmánál fogva a por
intenzív zsírtalanító és szaruoldó. A készítménynek
nincs pórusösszehúzó hatása, tiszta, nyitott pórusokat
hagy maga után.

BELICO 
www.belico.hu

A POST EPIL növényi, szőrnövekedés-gátló
hatóanyagkomplexe, a szőrnövekedés egyik
ciklusáról a másikra gátolja a szőrszálak
megújulását, a szőrszál színétől függetlenül,
a testen és az arcon is. Hatására egyre kevesebb és
egyre vékonyabb szőrszálak nőnek. Nem
szőrtelenítő krém! A gyantázást és epilálást a POST
EPIL segítségével egyre távolabbi időkre lehet
kitolni. Nyugtató és hámosodást gátló hatóanyagai
miatt csökkenti a szőrszálak benövését, a gyantázás
utáni szőrtüszőgyulladás kialakulását.

YAMUNA PROFESSIONAL
www.yamunaprofessional.hu

Ez a gyantázás utáni bőrnyugtatáshoz
használatos krém allantoint és kollagént
tartalmaz. Az allantoin elősegíti a bőr és
a szövetek regenerálódását, illetve az új sejtek
képződését. Bőrvédő és sebhegesítő hatású.
A kollagén hozzájárul a bőr strukturális
szerkezetének javításához, növeli a bőr
rugalmasságát, valamint helyreállítja annak
vízháztartását. Minden bőrtípusra, még
érzékenyre is, alkalmazható. 
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a gyantaszalonok, zsúfolásig va-
gyunk vendégekkel, de nagyot fog
csalódni, aki arra rendezkedik be,
hogy ez mindig így marad. 
Egy technológiai váltás kellős
közepén vagyunk, és tetszik, nem

tetszik, az új eljárások fokozato-
san elszívják majd a ma még
gyantaszalonokba járó vendégek
többségét. 
Fel kell rá készülni, hogy a
közeljövőben egy, a mainál jóval

szűkebb, különlegesen igényes
réteg fog csak gyantáztatni. Csak
a speciálisan felkészült és gya-
korlott szakemberek maradnak
versenyben. Érdemes felkészülni
időben.                                               mg
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Mikor, melyiket válasszuk?
FÓKUSZBAN A SZŐRTELENÍTÉS – Ahhoz, hogy optimálisan tudjuk tanácsokkal ellátni vendégeinket,
ismernünk kell a különféle szőrtelenítési módszerek legfontosabb jellemzőit. Julia Brandt
szakújságíró itt közölt összefoglalójából megismerkedhetünk a alapvető információkkal.

A szőrt vagy szárazon egy
villanyborotvával vagy
nedvesen egy benedvesített
borotvával és borotvahabbal
vágjuk le a bőr felszínén.

Ez a készülék kis forgó
csipeszekkel dolgozik, melyek
egyenként tépkedik ki
a szőrszálakat. Lassan fut végig
a kezelt bőrfelületen, míg
valamennyi szőrszálat el nem
távolítja.

A szőrtelenítő krémek speciális
vegyi anyagokat tartalmaznak –
általában tioglikolsavat és nátri-
um-hidroxidot – amelyek gyengítik
a szőrszálak szerkezetét, ezáltal
a szőrszálak leválnak, és miután
a krém kifejtette hatását, vele
együtt eltávolíthatóak.

A gyantázáskor a kozmetikus
folyékony gyantát visz fel
a bőrre, amit rövid idő múlva
egy gyors mozdulattal a
szálakkal együtt letép. Otthoni
használatra gyakran meleg
vagy hideg gyantacsíkokat
ajánlanak.

Cukorgyantázás során a szőr
eltávolítására egy cukorpasztát
visz fel a kozmetikus a bőrre.
A cukor hozzátapad
a szőrszálakhoz, amelyek egy
hirtelen mozdulattal
a pasztával együtt
eltávolíthatók.

Ennél a módszernél a lézersu-
garak a szőrszálban lévő
melanin festékanyagot veszik
célba. A szőrszálakat és
a gyökereket is elpusztítják.
Nem tudnak újra kinőni. Kétféle
eljárás létezik, az „igazi” lézert
csak orvosi kezeléseknél alkal-
mazzák. Hasonló eredmény
várható a széles körben
elterjedt IPL- módszertől is.

Mivel a szőrszálakat csak
a felületen vágjuk le, a hatás is
csak rövid ideig tart.
Legkésőbb 2-5 nap után már
ismételten borotválni kell.

A szőrszálakat gyökerestől
távolítja el, ezért
a szőrnövekedéstől függően
a hatás néhány napig, olykor
azonban akár 4 hétig is kitart.
A készülék a nagyon finom
szőrszálakkal és a rövidekkel
nem tud megbirkózni.

A szőrtelenítő krém hatása
valamennyivel tovább tart,
mint egy borotválásé:
néhány nap és 1 hét között.

A gyanta a gyökérrel együtt
távolítja el a szálakat, ezért
a kezelést a szőrnövekedéstől
függően csak 4-6 hét elteltével
kell megismételni.
Az optimális eredményhez
3-5 mm-es szőrszál kívánatos. 

A bőr több hétig sima marad,
mivel a szőrszálak a gyökérrel
együtt kerülnek eltávolításra. 

A bőr tartósan sima marad, de
a kezelés csak az aktív
növekedésben lévő
szőrszálakat semmisíti meg.
Mivel a szőrszálak egy jelentős
része mindig épp nyugalmi
állapotban van, a kezelést
– több hetes szünetekkel –
többször is meg kell ismételni.

A borotválás általában
csak enyhén irritálja
a bőrt, ezért ez a módszer
valamennyi bőrtípusnál
alkalmazható.

Az epilálás valamennyi
bőrtípusra jó. A kezelés
után gyakran jelentkeznek
piros pontocskák, amelyek
a bőr irritációja nyomán
keletkeznek, de
rendszerint 24 órán
belül el is tűnnek.

Ezek a krémek általában
minden bőrtípus esetében
egyformán jól
használhatók. Óvatosan
kell használni az intim
területeken! A krémek
nem érintkezhetnek
a nyálkahártyával.

A gyantázás valamennyi
bőrtípusnál alkalmazható,
különösen erős szőrzetű
egyéneknek javasolt. 

Az eljárás különösen
kíméletes, ezért
valamennyi bőrtípusnak,
de különösen az érzékeny
bőrűeknek ajánlott.

A lézeres kezelés legjobban
a világos bőrű és sötét
szőrzetű egyének esetében
működik. Náluk
a lézersugarak célzottan
a festékanyagra
irányíthatók, és tényleg
a szőrt érik, a bőrt azonban
nem károsítják.

Hogyan működik?Az egyes
módszerek

Borotválás

Epilálókészülék

Szőrtelenítő krém

Gyanta

Cukorgyanta

Lézer

Meddig tart a hatása? Milyen bőrtípusra javasolt?

Érzékeny helyeken
a gyakori borotválás
irritációval és pirosodással
járhat. A hosszú
szőrszálakat ollóval
tanácsos megrövidíteni.
Érdemes kerülni a túl
gyakori borotválást.

A kimondottan fájdalom-
érzékeny egyének, vagy
a nagyon érzékeny
bőrtípusok esetén ez
a módszer nem javallott.

A hatóanyagok kellemetlen
szagúak, amit a gyártók
gyakran allergiát is okozó
illatanyagokkal fedeznek,
ezért fennállhat az
allergiaveszély. Figyeljünk
az összetevőkre!

A sebes, kipirult vagy
gyulladt területeket nem
szabad gyantázni.
Huszonnégy órával
a kezelés előtt és után
kerülendő a napozás és
a szolárium.

Kipirult bőrre vagy
bőrbetegség, például
neurodermitisz vagy
pikkelysömör esetén nem
szabad alkalmazni. 

Ma már vannak
kimondottan szőke vagy
vörös színű szőrök
eltávolítására is kifejlesztett
lézerek is, a sötét
bőrtípusok esetében
azonban a lézer továbbra is
problematikus.

Kinek nem ajánlott?



A borotválás fájdalommentes,
mivel a szőrszálakat csupán
a bőrfelületen érinti. A kezelés
után jelentkezhet bőrirritáció.

Az epiláló készülékkel történő
szőrtelenítés a legfájdalmasabb
módszerek közé tartozik –
különösen az első alkalommal.
Idővel, többszöri epilálás után
ugyanakkor a fájdalomérzet
enyhül.

Alkalmazásuk alapvetően
fájdalommentes, de
előfordulhat viszketés. 

Fájdalmas lehet, amikor
a szálakat növekedéssel
ellentétes irányba kitépik.
A meleg gyantától felmelegített
bőrből valamivel könnyebben
lehet eltávolítani
a szőrszálakat.

Valamivel kevésbé fájdalmas,
mint a hagyományos gyantázás,
mivel a szőrszálakat
a növekedési irányuknak
megfelelően, és nem azzal
ellentétes irányban távolítják el.
Ez kevesebb irritációval is jár.

A kezelés alatt enyhe csipkedő
érzés tapasztalható.
Az érzékenyebbek olykor
fájdalomról is beszámolnak.
A kezelés előtt ajánlatos a
vendég fájdalomérzékenységét
tesztelni.

Fájdalomtényező

A tus  vagy a kádfürdő melege
felpuhítja a szőrszálakat,
melyek így könnyebben
eltávolíthatók.

A megfelelő terület
masszírozása az epilálás előtt
javítja a vérkeringést, amitől
a szőrszálak könnyebben
eltávolíthatók.

Az első alkalmazás előtt
24 órával egy nem feltűnő
területen tesztelni tanácsos
a krémet. 

A szőrszálak benövésének
elkerülése érdekében tanácsos
a gyantázás előtt 1 nappal
peelinget alkalmazni.

A bőrt a kezelés előtt alkoholos
vattával töröljük át.

Mivel tilos napozni és
szoláriumozni  a kezelés után,
és amúgy is elsősorban világos
bőrűeknek javasolják ezt
a módszert, ezért tanácsos a téli
hónapokban megcsinálni.

Tipp

A GYANTÁZÁS
FORRADALMA

Kiváló prémium minőségű olasz
gyantapatronok és kozmetikai

meleg gyanták nagy választékban.
Minőségi olasz gyantapatron
melegítőgépek és tégelyes

gyantamelegítő gépek, valamint
egyéb gyantázási kiegészítő
termékek webáruházunkban. 

Eredeti brazil intim-
gyanták webáruházunkban! 

www.amicamiashop.com
+36 20 615 1617
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Wax vagy gyanta?
MI A KÜLÖNBSÉG A KETTŐ KÖZÖTT? És melyiket válaszd?

Erre keressük az alábbiakban a választ.

udatos kozmetikusként fon-
tolóra kell vennünk azt, hogy
mit kenünk a vendég bőrére,
és ez ma már nem korláto-

zódhat csak az arckozmetikumokra.
Ahogy már megszokottá vált, hogy
az arcápolás terén kutatjuk, tesztel-
jük a legújabb hatóanyagokat, érde-
mes figyelmet szentelnünk a szőr-
telenítésre is, ahhoz hogy a szá-
munkra és a vendégeink számára
az ideális és korszerű választást
megtaláljuk, és természeten azért
is, hogy lépést tudjunk tartani a
szőrtelenítési trendekkel.

Mi a különbség?
Az alapvető különbség a wax és a
gyanta között az összetevőknél in-
dul. 
� A gyanták, mint jól tudjuk, fenyő-
gyanta, azaz kolofónium alapúak. 

� Ezzel szemben a waxok, egyálta-
lán nem tartalmaznak fenyőgyan-
tát. Ezért is terjedt el a wax elnevezé-
sük. Lentebb, arra is kitérünk, hogy
mit tartalmaznak fenyőgyanta he-
lyett.

Mi a baj a fenyőgyantával? 
A legnagyobb hátránya az, hogy sok
esetben allergizál, tapad a bőrhöz,
ezért előfordulhat, hogy a felső
hámréteg megsérül gyantázás köz-
ben. Ez fájdalmat okoz gyantázás
alatt és akár napokig gyantázás
után. A hagyományos gyanták,
nem elég rugalmasak, merevek és
törnek, ezért sok esetben a szőr-
szálak is beszakadnak. Ennek kö-
vetkezménye, hogy gyantázás után
néhány nappal már megjelennek a
vendég bőrén a kellemetlen szőr-
szálak. A sima bőr élménye nem

annyira hosszan tartó, mint ahogy
azt a vendégek igényelnék.
Egy másik rendkívül gyakori igény a
vendégek részéről, azonkívül, hogy
ne legyen fájdalmas a folyamat, az,
hogy minél rövidebb szálakat alapo-
san el tudjunk távolítani. A mai kor-
ban a vendégek többségénél elkép-
zelhetetlen, hogy szőrös testré-
szekkel rohangáljanak, ha a koz-
metikus nem tudja legyantázni,
máris fordulnak a borotvához.

Kíméletesebb megoldások
Ahogy egyre inkább elterjedt a
szőrtelenítés, olyan testfelületeken
is, ahol régen elképzelhetetlen volt,
a teljes intim területekre nők és fér-
fiak esetén egyaránt, szükség volt
arra, hogy a folyamat kíméleteseb-
bé váljon. A gyártók erre felfigyeltek,
és első körben elindult a fenyőgyan-
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ta alapú gyanták finomítása, annak
érdekében, hogy a bőr minél kevésbé
sérüljön, és csökkenjen az irritáció
és az allergia. Ez már jelentős lépés
volt, a szőrtelenítés kíméletesebbé
vált. De a fejlesztések nem álltak
meg ezen a szinten.

Az áttörés
A következő lépés és a valódi áttörés
a leginnovatívabb gyártók körében a
szintetikus waxok bevezetése volt.
Így a fenyőgyantát felváltotta a
mesterségesen előállított, azaz a
szintetikus wax. 
Ez egy stabil alapanyag, amely igazá-
ból forradalmasítja a gyantázást.
Csökkenti vagy megszünteti a ha-
gyományos gyantázás összes kelle-
metlen részét, és egy gondtalan,
könnyű, gyors, szinte fájdalom-
mentes folyamattá változtatja.
A szőrtelenítés kötelező nyűgből,
macerából prémiumélménnyé, ritu-
álévá nőtte ki magát. A jó minőségű
szintetikus waxokkal egyszerűen
magasabb szintre emeljünk szolgál-
tatásainkat és a vendégeinkben kel-
tett bizalmat. 
Figyelem: Még mielőtt szemponto-
kat adunk a választáshoz, egy fontos
dologra felhívjuk a figyelmet: ango-

lul a wax szó gyantát jelent. Így te-
hát, ne elégedjünk meg azzal, ha egy
terméken a wax feliratot látjuk, az
összetevők mutatják meg, hogy
szintetikus waxszal vagy hagyo-
mányos gyantával van dolgunk.
Szintetikus wax esetén gyakran a
polycyclopentadiene elnevezéssel
fogunk találkozni. Ezért helyesebb is
a szintetikus wax, szintetikus gyan-
ta elnevezés használata a sima wax
helyett.

Hogyan válasszunk
szintetikus waxot? 
Minden wax egyforma? Nem! A wa-
xok körében ugyanúgy körültekin-
tően kell eljárnunk, mint a gyanták
körében. A szintetikus waxok is kü-
lönböző minőségűek lehetnek.
A wax minőségét az is befolyásolja,
hogy milyen egyéb egyedi vagy inno-
vatív összetevőket tartalmaz. 
Összegyűjtöttünk néhány szempon-
tot, amit érdemes figyelembe venni:
� Állag, textúra – ez fogja meghatá-
rozni, hogy mennyire könnyen tu-
dunk dolgozni a termékekkel, meny-
nyire vékonyan használhatjuk,
mennyire lesz gazdaságos. Lehetnek
gélesebb, krémesebb, plasztikusabb,
kompaktabb verziók.

� Kötési idő – van akinek fontos,
hogy extra gyors kötésű legyen, van
aki szereti azt, ha marad ideje igazí-
tani még a felvitt waxot. Van, aki az
arany középutat választja. 
� Várható eredmények – milyen rö-
vid szálakat képes eltávolítani, mi-
lyen erősségű szálakra javasolt, mi-
lyen testrészekre ajánlott?
� Összetevők – azonkívül, hogy
szintetikus wax, mi mást tartalmaz-
nak még? Léteznek részben szinteti-
kus waxok, melyeket kiegészítenek
például méhviasszal. Tartalmazhat-
nak még különböző ápoló, tápláló,
hidratáló összetevőket, rugalmassá-
got adó polimereket, növényi kivo-
natokat.
Léteznek már vegán waxok is, ame-
lyek semmilyen állati eredetű össze-
tevőt nem tartalmaznak, mint pél-
dául a méhviasz vagy a lanolin. Lé-
teznek teljes testes waxok is. Létez-
nek olyan innovatív formulák,
amelyek már nem tapadnak a
szőrszálakhoz sem, hanem maguk-
ba zárják a szálakat, nagyon közel a
tőhöz. 
� Extrák – nemzetközi díjak, gyártá-
si körülmények, egyedi tulajdonsá-
gok, mint például a többirányúság,
illatok, színek.
� Praktikus szempontok – kipróbá-
lási lehetőség, képzések, támogatás,
kiszerelés, szállítás.
Ismerd meg, próbáld ki a szintetikus
waxokat, majd válaszd azokat, ame-
lyek a legmagasabb szinten tükrözik
a te kozmetikád szemléletét! Waxolj
te is gondtalanul, örömmel!

A SZINTETIKUS WAXOK ELŐNYE A HAGYOMÁNYOS
GYANTÁKKAL SZEMBEN:

• hipoallergén szőrtelenítés, 
• minimálisra csökkentett fájdalom – a szálakat gyökerestől tépjük ki, így a 

folyamat nem lehet teljesen fájdalommentes,
• minimálisra csökkentett bőrreakció (kipirosodás),
• akár 2 mm szálak alapos eltávolítása – erősségtől függetlenül,
• kellemes hőfokon használjuk őket, nem égetik a bőrt – a kellemes melegtől

a tüszők kitágulnak, ezzel is csökken a fájdalomérzet,
• sokkal plasztikusabbak, ezért könnyű velük dolgozni, nem törnek, nem

szakadnak, akkor sem, amikor teljesen kihűltek,
• a rugalmasságuknak és tapadásuknak köszönhetően nem szakítják be

a szálakat, 
• nem hagynak ragadós réteget a bőrön,
• jó hatással vannak a benőtt szálak megszüntetésében,
• általában rendszerben kínálják őket, megfelelő elő- és utókezelőkkel, így

lesz teljes a kezelés és az élmény.

MAGYARI TÜNDE
Tíz éve az innovatív
szőrtelenítés elkötelezettje,
a Salonsystem Just Wax és
Lash Lift magyarországi
disztribútora: www.gyantazz.hu
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ELEKTROEPILÁCIÓ
A TARTÓS SZŐRTELENÍTÉS JOLLY JOKERE – Ahol a lézer és az IPL már nem hat,
ott az elektroepilácóval kiváló eredményeket érhetünk el, akár még a szemöldök

nem kívánatos szőrszálainak megregulázása terén is. 

irekt elektrokozmetikai el-
járásnak minősül ez a sző-
reltávolítás, mert az elektro-
mos áram direkt hatását al-

kalmazzuk oly módon, hogy azt
ténylegesen keresztülvezetjük a ke-
zelt testterületen. 
Az elektroepilációnál a képzett epi-
láló bevezet egy hajszálvékony
tűt/szondát a szőrtüszőbe, és kiold
egy áramimpulzust.
Három különböző módszert külön-
böztetünk meg: elektrolízist, termo-
lízist és a kettő kombinációját, a
blend-módszert. 

1.  Elektrolízis 
    Az elektolízisnél az egyenáram a

szöveti nedveket lúggá változtatja
át. Ez a lúg oldja a keratint és a fe-
hérjét a szőrtüszőben, ezáltal a
szőrt is. Így koaguláció (a fehérjék
folyékonnyá válnak és elveszítik
életképességüket) történik.

2.  Termolízis 
    A termolízisnél váltóáram kerül

felhasználásra. A magasfrekven-
ciás áram lehetővé teszi a gyors
munkát, mivel a szőrtüszők és a
mátrixsejtek koagulálódnak (hő
hatására a fehérje kicsapódik).

3.  Blend
A harmadik tűs epilációs techni-
ka egyesíti a fenti két metódust.
Itt az egyenáram és a váltóáram
egyszerre kerül  felhasználásra.

Melyik az igazi?
Egyes epilálók a blend-módszerre,
mások a termolízisre esküsznek. Ez
abszolút érthető, mert a siker min-
dig a kézi technikán múlik, ami a
géptől és módszertől független.
Ma már önmagában az eletrolízist
szinte senki sem használja.
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Tűs kérdések
Különböző tűk állnak ma a rendel-
kezésünkre. 
� Az egy öntésből valók az egyré-
szesek, 
� a két öntésből valók a kétrészes
szondák. 
�Vannak izoláltak és 
� nem izoláltak, sőt 
� arany bevonatú szondák is. 
Azt, hogy melyiket milyen szőr- vagy
bőrtípusnál alkalmazzunk eredmé-

nyesen, tanfolyamon lehet elsajátí-
tani. Minél több lesz a tapasztala-
tunk, annál gyorsabban lesznek ked-
venc tűink, amihez először nyúlunk.

Egy- és kétkezes technika
Az egykezes technikánál a tű és a
csipesz egy kézben van, a kétkezes-
nél mind a két kéz egyszerre mozog.
Aki mindkét technikát ismeri, az
testrészenként tudja a legcélrave-
zetőbb módszert alkalmazni. Mind-
egyik technikának megvannak a ma-

ga speciális fogásai – a lényeg az ap-
ró mikromozdulatokon áll vagy bu-
kik, mindezt a tanuló a mesterétől
tudja elsajátítani.

Biztos kéz és türelem
Ez a munka biztos kezet, jó szemet
(vagy jó szemüveget) igényel. Ha va-
laki türelmesen tanul és gyakorol,
nem sokat várat magára a siker.
A technika itt a döntő, mert mi egy
egész hátat ugyanúgy kezelünk,
mint a hónaljat és a bikinivonalat.
Ha a kezelés precízen és higiéniku-
san végrehajtott, nem maradhatnak
tartós sebek.

Szemöldök-epiláció
A szemöldök  egy olyan terület, amit
sokáig (sokan még ma is) tiltott terü-
letnek tartottak. Pedig az elektroepi-
lációt a szembe (!!!) benövő szempil-
lák eltávolitására talalta megoldás-

A TŰS EPILÁLÁS 4 ELŐNYE 
1. Az elektroepilációt minden szőr- és bőrtípus esetében

alkalmazhatjuk. Nem számít, hogy a szőr  barna, szőke vagy ősz, lehet
vékony és vastag is. Szintén nem számít, hogy a bőr  világos vagy sötét
színű.

2. Jó eséllyel tudjuk a szőrt több növekedési ciklusban is eltalálni.
3. Tetovált bőrt is lehet vele epilálni.
4. Kis korlátozással minden évszakban alkalmazható.
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nak egy amerikai katonaorvos. Ma
is gyakran alkalmazzák. Ma már
nem az elektrolízist, hanem a gyor-
sabb és veszélytelenebb termolízist.
A szemöldök „felesleges” részének
tartós eltávolításáért minden ven-
dégünk hálás lesz.

Ez a terület természetesen nagyon
nagy figyelmet és tapasztalatot
igényel. Csak az vágjon bele, aki
gyakorlott, és biztos kézzel tudja a
szőrtüsző mélységét megérezni,
mert könnyen okozhatunk hema-
tómát.

Mint minden más szőrtelenítendő
területen, itt is az apró mikromozdu-
latokon van a hangsúly.

A kezelések száma és ára
Ez a kezelendő terület nagyságától
és a szőr sűrűségétől függ. Példaként
lehet felhozni, hogy egy női hónalj
esetében kb. 8-10 kezeléssel, egy erő-
sen szőrös férfihátnál pedig 40-80
kezeléssel érhető el eredmény.
A kezelések száma nagyon erősen
változik. Az ár percekben vagy órák-
ban, avagy  szálakban határozható
meg.
Az elektroepiláció kozmetikai palet-
tánk kiváló kiegészítése lehet. A kez-
dő beruházás elenyésző és gyorsan
megtérül. Aki szeretne szakmailag
továbbfejlődni, ezen a területen
gyorsan sikeres lehet – hiszen sző-
rök voltak, vannak, lesznek…. 

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

az elektrokozmetika, ezen belül
is az elektroepilációs és
a villanófényes (IPL) epiláció.
Oktat, továbbképzéseket  és
előadásokat  tart. Az osztrák
Mepix Kereskedelmi Vállalat
vezető oktatója, a Helia-D
Professional németországi és
ausztriai képviselője.
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A szemöldök az ARC
MEGHATÁROZÓ RÉSZE

kori keleti tanok szerint
a szemöldök nagyon fon-
tos, hiszen ez a választóvo-
nal az arc és a homlok kö-

zött. Ugyanúgy alkalmas a karakter-
olvasásra, mint az arc egyéb fontos
részei.

Árulkodó külsőségek
A szemöldöknek az íve, a szálainak a
színe és sűrűsége is jelentőséggel
bír. Nemcsak fizikai és egészségügyi
jellemzőket lehet belőle megállapí-
tani, hanem utalhat az illető tulaj-
donságára és viselkedésére is. Olyan
ezoterikus jel az arcon, ami árulko-
dik az ember jelleméről. Már a nép-
hagyomány szerint is babonás féle-
lem övezte azokat, akiknek például
összeért a szemöldökük, mert ter-
mészetfeletti hatalmat tulajdonítot-
tak nekik. A kínai arc-diagnosztika
tanulmányozói úgy vélték, hogy a
minél sűrűbb és erősebb szemöl-
dök jelenti azt, hogy maga az egyé-
niség is erős és uralkodó, tele van
életenergiával. Különleges megfi-
gyelések ezek, melyek nagyon érde-
kes és sok esetben igaz információk.
Vannak azonban testi összefüggé-
sek is.

Testi-lelki egyensúly
A gyér és halovány szemöldök testi
betegség tünete is lehet, ezért amel-
lett, hogy szépészeti szakterületen
tevékenykedünk, néha a testi és lelki

együtthatókra is figyelnünk kell. Le-
het, hogy a szem a lélek tükre, de a
szemöldök jellege és változásai
alapvető érzelmi attitűdöt és han-
gulatváltozást is jelentenek. Én úgy
gondolom, hogy kozmetikus szak-
emberként a pszichológia és a lelki
szegmensek belekúsznak a dolgos

hétköznapokba is, és elkerülhetet-
len, hogy a részesei legyünk vendé-
günk lelki világának. Felelősség is
hárul ránk, hiszen az arc meghatáro-
zó szépítői vagyunk. Maradandó,
olykor szinte visszafordíthatat-
lan tulajdonsággal ruházzuk fel
vendégeinket, mely komoly lelki

INNOVÁCIÓ, TERMÉSZETESSÉG ÉS EGYEDISÉG – Cikkemben szó lesz az arc e területének
fontosságáról, „beszédes” tulajdonságairól, és végül, de nem utolsósorban arról, hogy miként lehet
megfelelően kialakítani a személyiséghez maximálisan illeszkedő formát és színt, valamint, hogy

hogyan lehet optimálisan kielégíteni a változást kívánó vendégek igényeit.

Ó

Erőteljesen kivörösödött és előnytelen formájú szemöldök-tetoválás helyrehozása 
TripleBrows technikával
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vonatkozásokat is magában rejt. Lel-
ki tanácsadók is vagyunk egyúttal.

A jól irányított
megoldás megtanulható!
Munkám során számtalan techni-
kát és képzést fejlesztettem ki
azért, hogy minden eshetőségnek,
minden arctípusnak, minden sze-
möldök- és arcformának megfelelő
lehetőséget és teret tudjak biztosí-
tani. Lehetőséget arra, hogy minden
kolléga a megfelelő módon készítse
el a személyre szabott tetoválásokat,
akár egy új szemöldököt, akár egy ré-
gebbi, javítást igénylő szemöldököt
reformáljanak meg a trendeknek és
az egyedi igényeknek megfelelően.
Ez utóbbi rendkívül fontos. A

professzionális sminktetoválásban
nem létezik sablon. Minden arc,
minden vonás és minden személyi-
ség más és más. Egyéni és egyedi ter-
vezés szükséges ahhoz, hogy az arc-
berendezésnek megfelelő formák
szülessenek. A szemöldök tükrözi a
személyiséget, de az is sűrűn előfor-
dul, hogy pont az ellenkezőjét éri el.
Egy rosszul választott forma vagy
szín a kisugárzásunk valódiságán is
csorbát ejthet. De milyen szemöl-
dök is passzol az arcformához?
Meglátásom szerint a következőkre
kell a figyelmünket irányítani:
1.  Ovális archoz a lágyan ívelt sze-

möldök előnyös.
2.  Hosszúkás archoz egyenesebb

ívű szemöldök mutat jól, mert az
arc így rövidebbnek tűnik.

3.  Kerek archoz a magasan ívelt,
szögletesebb szemöldökforma
lehet megfelelő, mert így az arc
hosszabbnak tűnik.

4.  Szögletes archoz a vastagabb sze-
möldök az, ami kiegyensúlyozza.

5.  Szív alakú archoz a lágyan ívelt
forma előnyös.

6.  Gyémánt formájú arc esetében a
hajlított ívű szemöldök lágyítja a
vonásokat.

A felsoroltakon kívül meghatározó
az is, hogy egyes formák milyen
„hangulatot” idéznek elő az arcon:
� Egy lefelé irányuló szemöldök
„szomorú” tekintetet eredményez, 
� a felfelé irányuló ív „csodálkozó”
pillantást csal az arcra. 
� Ha a szemöldökök közel vannak
egymáshoz, kicsit „mérgesebb” ha-
tást eredményeznek, míg 
� az egymástól távolabb elhelyezke-
dő formák megilletődött és bizony-
talan tekintettel ruházzák fel tulaj-
donosukat.
Ezeknek az elkerülését vagy éppen
korrigálását előtérbe helyezve alakí-
tottam ki a technikáimat.

Egyénre szabott technikák
Triple Brows – „Technikák
találkozása”
Elkészítése során 3 technikát is al-
kalmazok, mely a mai trendeknek
megfelelő megoldást biztosít a már
meglévő szépséghibával rendelke-
ző szemöldök-tetoválás kijavításá-
ra. Tökéletes megoldás arra, ha
olyan szemöldökkel rendelkezik a
hozzám érkező vendég, mely a fent
sorolt kedvezőtlen tulajdonságokkal
bír: előnytelen forma, szín és elhe-
lyezés. 
1. Az előnytelen színű vagy az idő

múlásának köszönhető elszíne-
ződéseket átalakító camouflage, 

2. a rontott íveket átalakító és a
szép formákat kialakító szála-
zás, valamint 

3. a természetes színátmenetért fe-
lelős ombre. 

Íme, az innovációs hármas hatás!

Gondos tervezéssel a „szomorkás” szemöldökforma átalakítható
a lehető legelőnyösebbé
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Raw Brows – „Jobb, mint
az eredeti!”
Ezt az alkalmazást többféle szálren-
dezéssel is készíthetjük, figyelembe
véve, hogy a vendégünk meglévő
szőrszálai milyen irányban növeked-
nek, így erősítve az egyediség meg-
testesítését. Aszerint kell húzni a
tetovált szálakat, ahogy a termé-
szet rendezte azokat, természete-
sen. Többféle szálrendezési struktú-
ra és dúsítási technika alkalmazha-
tó a naturális hatás érdekében, így
még valóságosabb lesz a végered-
mény. A ritkás szálakkal rendelkező
hölgyek álma válhat valóra, ha ezt
választják.

Andante, Misty, Forte, Ombremix –
„A lehetőségek tárháza végtelen”
Az egyedi szemöldökök elkészíté-
sére is számtalan módszer látott
napvilágot a Tünde Méhn PMU Art
International School-ban, melyek a
finom, púderes satírozással, a lágy
átmenetekkel és ezeknek számta-
lan kivitelezésével kedveznek az új
munkák elkészítésének. Sokan
szeretik porokkal kiegészíteni a
szemöldöküket, amitől lágy és szo-
lid marad a forma, mégis hangsú-
lyos és karakteres szemöldök lesz
az eredmény. Ez ihlette ezeknek a
technikáknak a megalkotását.
Az intenzívebb, sminkes hatás

visszafogott megalkotása egy, a fod-
rászatban is kedvelt színátmenettel
– az ombre hatáson belüli számta-
lan kivitelezési forma tovább fokoz-
za az egyediség lehetőségeit.

Egyediség, egyéniség,
professzionalizmus
A szemöldökök közti szimmetria
elérése rendkívül nehéz, ám fontos
feladat, melyet meghatároz számta-
lan anatómiai tulajdonság. A terve-
zésnél figyelni kell az arcizmok
mozgására, a koponyacsont termé-
szetes aszimmetriájára, az arc mi-
mikai mozgásaira is, hogy a vég-
eredmény ne okozzon meglepetést.
A felsorolt technikák mindegyikét
azért alkottam meg, hogy egy új teto-
válás elkészítése is számtalan kivi-
telben születhessen meg, minden
szempontot figyelembe véve. Hiszen
valaki már az első tetoválását sem
bízza a véletlenre, és elkerülve a csa-
lódásokat, professzionális szakem-
berek segítségét kéri már a kezde-
tekkor. Ilyen esetben nem születhet
kedvezőtlen végeredmény, hiszen
már az alapoknál figyelembe veszek
minden olyan szempontot, mely
meghatározó. Így kerülve el a feles-
leges kellemetlenségeket, költsége-
ket. 
Az alap- és mesterképzéseimen az
elméleti alapoktól kezdve a mesteri

finomságokig, minden lépésre nagy
hangsúlyt fektetek, és minden té-
nyező fontosságára a megfelelő is-
mereteket emelem ki. Szívből aján-
lom képzéseimet minden kollégám-
nak, aki nem elégszik meg pusztán
azzal, hogy kiváló kézügyességgel és
kreativitással rendelkezik, hanem
igyekszik azt a gyakorlatba is áthe-
lyezni. Munkáimat pedig azoknak ja-
vaslom, akik valóban személyre sza-
bott, egyedi tervezésű és számukra
minden szempontból megfelelő te-
toválást kapjanak. Az innováció, a
természetesség és az egyediség
jegyében a Tünde Méhn PMU Art In-
ternational School minden kedves
érdeklődő kérését és kérdését szíve-
sen fogadja, én pedig alig várom,
hogy újabb alkotások születhesse-
nek meg a kezem alatt!

MÉHN TÜNDE 
Sminktetováló specialista, nemzetközi tréner,

kozmetikusmester, a Méhn
Tünde PMU Art School alapítója
és vezető oktatója, az NPM,
LaBina, Onyx márkák
forgalmazója, a ROSA Herbal
Skin Care for PMU &
Microblading & Tattoo
fejlesztője, forgalmazója.

Ha egyáltalán nincs saját, vagy hiányosan nő a szemöldök, akkor
a Raw Brows technika nyújt természetes hatású megoldást

Jól megtervezett szemöldökformával anti-aging hatást érünk el.
A TripleBrows technika sok problémás tetoválásra nyújt megoldást
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Válj sikeressé velünk!
SMINKTETOVÁLÓ PÁLYAKEZDŐ CSOMAG A KALCSU COSMETICS KÍNÁLATÁBAN –

A csomag célja, hogy kis anyagi befektetéssel, de már pályakezdőként
is mesterien tudj dolgozni.

Kalcsu Cosmeticsnél okta-
tunk, fejlesztünk, irányt
mutatunk és segítséget
nyújtunk a pályájuk ele-

jén lévő kozmetikusoknak, hogy
profi szakemberekké válhassanak. 
Képzéseinken mindig a tudatos, kö-
rültekintő karriertervezésre ösztö-
nözzük a résztvevőket, mert valljuk,
hogy aki hisz magában, akinek van-
nak céljai, melyekért kitartóan küzd,
az sikeres, profi szakemberré válhat.
Ennek jegyében állítottuk össze a
Sminktetováló Pályakezdő Csoma-
gunkat is, melynek célja, hogy már a
kezdetektől elérhetővé tegyük szá-
modra mindazokat a professzionális
eszközöket és képzéseket, amelyek
a segítségedre lesznek az önálló kar-
rier beindításában.
Csomagunk azoknak szól, akik pá-
lyakezdő* kozmetikusként érdeklőd-
nek a sminktetoválás iránt, és szak-
mai pályafutásukat szeretnék valós
előnnyel elkezdeni.
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További információk: 
www.kalcsu.hu 
info@kalcsu.hu
+36 1 237 0370

A

VÁLJ SIKERESSÉ! VÁLJ PROFI SZAKEMBERRÉ! 
VÁLTSD VALÓRA AZ ÁLMAIDAT VELÜNK!

SMINKTETOVÁLÓ PÁLYAKEZDŐ CSOMAG

• Gyakorlatorientált képzések.

• High-tech sminktetováló gép. 

• Kiváló tapadóképességű festékek. 

Egy csomagban – 30% pályakezdő kedvezménnyel!
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„Pályájuk elején járó kozmeti-
kusokat oktatni, nemcsak óriá-
si megtiszteltetés számomra,
hanem egyben hatalmas fele-
lősség is. Minden képzés alkal-
mával erősödik bennem az az
érzés, hogy még többet adjak
át, még több tudást, tapasztala-
tot, s ekkor jött a gondolat: az

elindulásban a tudás mellé szükséges lehet plusztámoga-
tás is. 
A csomag célja, hogy kis anyagi befektetéssel, de már pá-
lyakezdőként is mesterien tudj dolgozni, olyan professzio-
nális géppel és festékekkel, amelyek reálisan elérhetőek,
megfizethetők számodra. Éppen ezért ezt a Sminktetováló
Pályakezdő Csomagot úgy állítottuk össze, hogy ideális tár-
sad legyen a pályád elején – hívja fel a figyelmet Kalcsu
Hajni, a Kalcsu Cosmetics sminktetováló trénere.  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
sminktetoválások 70%-a szemöldök-
tetoválás. Logikusan következik eb-
ből, hogy a szemöldök-tetoválásra
érdemes koncentrálni a pálya elején.
Éppen ezért csomagunk összeállítá-
sánál mi is kiemelt figyelmet fordí-
tottunk a szemöldök-tetoválásra.
� A csomag alapját a kifejezetten
pályakezdőknek szóló négynapos,
gyakorlatorientált szemöldök-teto-
váló alapképzés adja – az itt szerzett
tudást lehet a későbbiekben tovább-
fejleszteni, vagy a legújabb szálazott
szemöldök-tetoválási technikák vagy
pedig a soft powder szemöldök-teto-
válási technika elsajátításával. 
� A képzések mellett a csomag ré-
szét képezi egy, a szálazott szemöl-
dök-tetoválások mestereként is-
mertté vált BomTech sminktetováló
gép is, melynek segítségével ultravé-
kony, tökéletes szemöldökszálakat
húzhatsz, 
� továbbá 12 db kiváló tapadóké-
pességű, gyönyörű árnyalatú Color-
in-Derm szemöldök-tetováló festék
is. 
Az alapos és átfogó képzés során el-
sajátított ismeretek, illetve a pro-
fesszionális gép és festékek birtoká-

ban minden alapod meglesz ahhoz,
hogy szép, precíz és pontos munká-
kat készíthess, így a vendégek ha-
mar felfigyelnek a sminktetováló
szaktudásodra, amely valódi karrier-
lehetőséget kínál.
A csomag összeállításánál kiemelt
cél volt a kisebb anyagi befektetés is
– ahogyan azt Kalcsu Hajni kiemelte
–, így a Kalcsu Cosmetics ezt a cso-

magot 30%-os pályakezdő kedvez-
ménnyel teszi elérhetővé azok szá-
mára, akik az elmúlt három évben
szereztek kozmetikus szakképesí-
tést. Sőt! Annak érdekében, hogy
már pályakezdőként* is profi smink-
tetováló gépekkel dolgozhass, most
csomag nélkül, csak sminktetováló
gép vásárlására is van lehetőséged
kedvezményes áron. 

A SMINKTETOVÁLÓ PÁLYAKEZDŐ CSOMAG TARTALMA

* A csomagajánlattal, illetve a kedvezményes sminktetováló gép vásárlásának lehetőségével csak azok a kozmetikusok élhetnek, akik idén
szakvizsgáztak, vagy az elmúlt három évben szereztek kozmetikus szakképesítést. A csomagajánlat igénybevételéhez kötelező a kozmetikus
szakmunkás-bizonyítvány bemutatása!
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STYLE & FASHION  PILLA ÚJDONSÁG 1 HIDRATÁLÓ
SZEMPILLATISZTÍTÓ HAB 

Flawless Lashes by Loreta  • Könnyed formulájú, mul-
tifunkcionális hab a Lash & Brow SPA tisztító hab, amely
kíméletesen tisztítja és hidratálja a szempillákat és a
szemkörnyéket. Kiválóan eltávolítja a sminkmarad-
ványokat és szennyeződéseket. Tökéletes előkészítő
műszempilla-ragasztás és sminktetoválás előtt. Min-
den bőrtípusra, professzionális és otthoni használatra
egyaránt alkalmas. Mindennapi használatával elkerül-
hetők a fertőzések, allergia kialakulása.
www.flashesbyloreta.hu

2 GYORS KÖTÉSŰ, TARTÓS
SZEMPILLARAGASZTÓ

Lash&Lashes Hungary • A legújabb fejlesztésű szem-
pillaragasztóval, az Express Volume Gold Labellel már
tizenegy féle különböző szempillaragasztóból rendel-
hetnek a Lash&Lashes webshopjából a magyarországi
pillás szakemberek. Az Express Volume Gold Label
szempillaragasztó kifejezetten a Lash&Lashes Express
Volume szempillákhoz lett fejlesztve, de hatékonyan
használható a hagyományos volume-szettek készí-
téséhez is. Az 1 másodperces kötési idő és a 8 hetes
kötéstartósságú ragasztó kiváló választás a pro-
fesszionális szakemberek részére.
www.lashandlashes.hu

3 PRÉMIUM SZEMPILLASAMPON
Neicha • A Lashes by Love Shop egyik bestseller ter-
méke márciustól három kiszerelésben is elérhető. Ha
műszempillákat építesz vagy viselsz, akkor a megfelelő
tisztításról gondoskodni kell. A mindennapos szép-
ségápolási rutinodhoz használj Neicha szempillasam-
pont! Könnyű használatot biztosít, nem csíp, nem ir-
ritálja a szemet, hipoallergén. Maradéktalanul eltávo-
lítja a sminket is. 
www.muszempillawebaruhaz.hu

4 LUXUS A PILLÁKNAK 
Gold Lashes • Az új Gold Lashes pillák harmadannyiba
kerülnek, mint a piacon lévő minőségi pillák. A ra-
gasztóknál is megjelentek a kisebb kiszerelések az
elmúlt pár évben, ezért a Gold Lashes bevezeti a közép-
európai piacra a kedvező árfekvésű, praktikus 6-soros
műszempillákat. A kisebb kiszerelésnek köszönhetően
egyrészt könnyen szélesítheti kínálati palettáját, és
valamennyi vendége igényét kielégítheti, másrészt a
luxuspillák megérdemelnek egy forradalmian új
gyémánt-dizájnt. 
www.muszempilla.hu

1
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PILLA-
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5 SZEMPILLA LIFTING 
Baalbek Stúdió • Szempilla liftinggel gyönyörű, íves
szempillákat varázsolhatsz vendégednek, amely
szépen keretezi a szemet. Az eljáráshoz a szempilla-
hossztól függően különböző méretű szilikonpárnács-
kát használunk.  A megfelelő ívet kiválasztva a szem
nyitottabbnak tűnik, a szempillák mérete optikailag
megnövekszik, így a tekintet látványosabb lesz. Hatása
4-6 hétig tart. Egyre népszerűbb a vendégek körében.
A szett tartalmaz mindent, ami a szempilla lifting
elkészítéséhez szükséges.
www.baalbekwebshop.hu

6 SZEMPILLANÖVESZTŐ SZÉRUM
Long Lashes Forever •  A Long Lashes Forever szérum
az otthon használható, szempilla-növekedést serkentő
termékek egyik leghatékonyabb formája. A szérum tit-
ka az aktív összetevőkben rejlik. Fő alkotóeleme a bi-
matoprost, ami látványosan növeli a szempillák számát
és hosszúságát. Már 3 hét után tapasztalhatóak az első
eredmények: a szempillák erősödnek és sűrűsödnek.
Tökéletes, hosszú, erős, sűrű szempillák eléréséhez
azonban a teljes 6 hónapos kúrát ajánlott elvégezni.
www.longlashesforever.hu
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A négy sminktetováló alkotóműhely közül kettő

a hónap
szalonja

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

A HÓNAP SZALONJA:  MAGYAR ZSUZSA PERMANENT MAKE UP ART & SCHOOL  

Küldetése a szépítés  
CÉL A VENDÉG BOLDOG MOSOLYA A TÖKÉLETES EGYEDI SZÉPSÉG MEGALKOTÁSA ÁLTAL,

NAPRAKÉSZEN, A VILÁGTRENDEKET KÖVETVE – Magyar Zsuzsa, kozmetikusmester, a szalon
tulajdonosa a maximális minőségben hisz, és mint mondja, a szenvedélye a munkája.

Ezt a szenvedélyét és a minőség iránti elkötelezettségét a szalon is visszatükrözi.
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A HÓNAP SZALONJA LIFE & WORK

ADATOK

KAPCSOLAT

Tulajdonos:
Magyar Zsuzsa

Szalonvezető:
Magyar Zsuzsa

Helyiségek: 
45 m2

A szalon fekvése:
Budapest V. kerület,
a belváros szívében

Alkalmazott márkák:
Shiluette, Feel Good, PHI,
Doreme, Long Time Liner  

Helyiségek:
4 fő tér + egyéb helyiségek

1. recepció – szalon, tervező-
székek, bemutató modell

sminktetoválás, 2 kezelőágy
2. tetováláseltávolítás és

sminktetoválás, 2 kezelőágy

Szolgáltatások: 
sminktetoválás-tervezés,

sminktetoválás,
rekonstrukciós tetoválás,

tetováláseltávolítás,
sminktetoválás kezdő és

haladó képzés
anti-aging kezelések,

szempillaépítés

A vendégkör jellemző
életkora:
19–85 év

MAGYAR ZSUZSA
PERMANENT MAKE UP ART

1052 Budapest,
Régi posta utca 4. 

Nyitvatartás:
hétfő–péntek: 09.00–19.00

Telefon:
+36 70/313 0303;
+36 70/633 3213

e-mail:
magyarzsuzsa.madonna@gmail.com

webcím:
www.madonna.hu

zámomra az a mun-
kám egyik legizgalma-
sabb része, ahogy a
sminktetoválással kö-
vetem az arc változá-

sát” – hangsúlyozza Magyar Zsuzsa
kozmetikusmester, smink- és maszk-
mester, sminktetováló oktató. „Noha
mi sminktetoválással foglalkozunk,
hozzánk is vissza-visszatérnek a
vendégek. Van, akiknek már a ne-
gyedik generációs sminktetoválá-
sát készítjük el.”

Zuglótól a Régi posta utcáig
Az exkluzív, belvárosi szalon – amely
éppen most, márciusban 3 éves – kü-
lönleges hangulatot áraszt. Az ere-
deti szalon ennél persze sokkal ré-
gebben nyílt meg: 1991-ben egy lakó-
telepen, bérelt helyiségben nyitotta
meg Magyar Zsuzsa a szépségsza-
lonját Zuglóban – majd a szalon a
Mammutba költözött át, ahol 18 évig
üzemelt. Zsuzsa ma már a Régi pos-
ta utcában, egy patinás műemlék-
épületben lévő, alkotó légkörű, sa-
ját tulajdonú, patinás szalonban fo-
gadja a vendégeket és a magukat
képezni vágyó kozmetikusokat.

Széles körű
szolgáltatási paletta 
A sminktetoválástól (1993-tól) kezd-
ve, a tetoválás javítás-eltávolításon
át (2007-től), egészen az oktatásig
tart a szolgáltatási paletta. A smink-
tetoválás szinte összes területével
foglalkoznak:
� Általános területek: ajak, szem-
héj, szemöldök, arcfiatalítás full face
sminktetoválással. 
� Speciális területek: a tetoválás tel-
jes eltávolítása, átalakítása; feltöl-
tött ajkak, szemhéj-plasztikai műté-
tek utáni tetoválásátalakítások, sé-
rülések utáni helyreállító tetoválá-
sok.
A vendégek gyakran kérnek segítsé-
get asszimetrikus sminktetoválások

korrigálásában, camuflage-techni-
kával korrigált sminktetoválások el-
tüntetésében, vagy plasztikai műtét
után a szemhéj-sminktetoválás át-
alakításáért.
Az arc változásait vagy éppen a di-
vat trendfordulóit követve aktuali-
zálják a szalonban a korábbi
sminktetoválásokat.

Folyamatos továbbképzés
Magyar Zsuzsa sminktetováló
rendszeresen külföldön képezi ma-
gát – ezt a tudást hozza el a szalon-
jába. Küldetése a szépítés, a tökéle-
tes, egyedi szépség megalkotása. Sa-
ját fejlesztésű sminktetoválás/
microblading technikáit – Lifelike-
Brows, RichBrows, Rainboweyes,
Hypnose, Brilliantlips, Lips satin –
nemcsak készíti, mesterképzése-
ken oktatja is.
Az oktatási munkára is nagy hang-
súlyt fektet, havonta több, kiscsopor-
tos, intenzív elméleti + gyakorlati
oktatást is tart, ahol kozmetikus-
mesterként, esettanulmányok segít-
ségével, márkafüggetlenül, a bőrtí-
pusra fókuszálva adja tovább tudá-
sát, hogy azok a megfelelő technika
kiválasztásának elsajátításával vál-
hassanak sikeressé. 

A maximális minőségben hisz,
mind az alapanyagok, mind a tech-
nológia tekintetében. Ars poeticája,
hogy a szalonmunka a művészet
kiteljesedése, s hogy topon marad-
ni és továbbfejlődni csak folyama-
tos gyakorlattal lehet. Szerencsés-
nek tartja magát, hogy szalonvezető-
ként sminktetoválóként is dolgoz-
hat, mint mondja, minden feladat,
minden kihívás gazdagítja az esetta-
nulmányok palettáját, és minden
különleges eset sikeres megoldása
ma is sikerélményt nyújt a számára,
így a sminktetoválást megunhatat-
lannak tartja. 

bá
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LIFE & WORK NEWS 1 BŐRRAGYOGÁST FOKOZÓ
ALAPOZÓ CSEPPECSKÉK 

Vagheggi • Az új folyékony alapozó tökéletesíti az arcbőr
színét, homogenizál. Az aktív bőrápoló hatóanyagai az
édesgyökér-kivonat és a hyaluronsav. Parabén-, paraf-
fin- és alkoholmentes termék.
www.vagheggi.hu

2 HIDROGÉL MASZK
Apriline • A svájci Suisselle vállalat Apriline hyaluron-
savas feltöltőanyagaival az orvos-esztétikai piac egyik
meghatározó szereplője. Orvosi minőségű mezo-
terápiás termékei és maszkjai azonban a kozmetikusok
számára is elérhetőek. Az Apriline Hidrogél Maszk
regeneráló és anti-aging hatású utókezelő. Aktív
összetevői révén gyorsítja a bőr újrastrukturálódását,
csökkenti a bőrpírt és a fájdalmat, minimalizálja
a hegszövetet, elősegíti a sebgyógyulást és fokozza
a kollagéntermelést. Drasztikus kozmetikai kezelések
lezáró lépéseként ez az egyik legjobb választás.
www.kozmetikaigep.hu

3 ERŐS ÉS PRECÍZ
SMINKTETOVÁLÓ GÉP

NPM • Bár az NPM GLOW érezhetően erősebb a smink-
tetováló készülékek többségénél, a bőrnek mégis lágy,
kíméletes pigmentbevitelt biztosít. Nincs duzzanat, a
precizitása és a pontossága megkönnyíti az eddigi
munkafolyamatokat. A számos új funkció közül az egyik
legkiemelkedőbb a „Pixel effect”  beállítás, ami egy
szoftver-szabályozta leütést eredményez, melynek
segítségével sokkal határozottabb „pixeleket”, azaz a
mai trendeknek megfelelő púderes hatást érhetünk el.
Nagyban megkönnyíti a lágy, satíros szemöldök, illetve
szemhéj elkészítését. A tökéletesen egyenletes pig-
mentadagolásnak hála, szupervékony szálak készít-
hetőek vele.
www.webshop.pmuartschool.com

4 NYUGTATÓ SOS MASZK
Afrodita Professional • A Neuro Sensitive Nyugtató
SOS Maszk nyugtató neuro-kozmetológiai kezelést biz-
tosít az irritált bőr gyors csillapítására. A biomimetikus
pentapeptid a bőr érzékenységének forrását célozza
meg, hatására csökken a bőr irritáltsága, valamint
minimalizálódik a bőr reakciója stresszes helyzetekben
(–80%*). A termék illatanyagoktól, szilikontól, színe-
zékektől és alkoholtól mentes, ezáltal is minimalizálva
a bőr hiperérzékeny reakcióját. Dermatológiailag
tesztelt hypoallergén formula.
*In vitro kutatásokkal igazolva.
www.afrodita-kozmetika.hu

5 MÁGIKUS ILLATKREÁCIÓ
Blend Oud • A brand jellegzetessége, hogy az értékes
olajok kombinációja egy olyan tökéletes és bűvös illatot
hoz létre, amely elrepít minket az arab aromák világába.
A legrégebbi parfümök egyszerűsége tükröződik vissza
az illatkreációkban, ahol az arab mester a legkiválóbb
nyersanyagokat keverte össze határtalan türelemmel
és pontossággal. Ez a varázslatos és időtlen parfüm-
készítés gyakran otthon történt, ahol a családtagok
védték és titokban tartották a parfüm képletét. Ezeket
az illatkreációkat olyan mágikus és emblematikus
összetevővel gazdagították, mint az OUD. 
www.cherrygarden.hu
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28. BEAUTY 
FORUM HUNGARY
Több mint 25 éve a szépségszakma szolgálatában

A belépés a szakembereknekingyenes

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

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

A rendezvény
kiemelt
partnerei: 

Helyszín:



RENDEZVÉNYNAPTÁR
Rendezvény Időpont Info

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

Piknikkör             2019. 03. 24.         www.piknikkor.hu

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

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

Afrodita Szakmai Szeminárium 2019. 03. 30.            www.afrodita-kozmetika.hu/kepzesek

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

Biola Konferencia 2019. 03. 31. www.biola.hu

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

Belico Basic  2019. 04. 10. www.belico.hu

Afrodita Szakmai Szeminárium  2019. 04. 13.        www.afrodita-kozmetika.hu/kepzesek

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

Afrodita Szakmai Szeminárium  2019. 04. 15. www.afrodita-kozmetika.hu/kepzesek

Márkafüggetlen Hatóanyag Szeminárium 2019. 04. 24. www.hatoanyagszeminarium.hu

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

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

Afrodita Kozmetika Szlovéniai Gyárlátogatás        2019. 05. 09–12.   www.afrodita-kozmetika.hu

Belico Basic 2019. 05. 14. www.belico.hu

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

Márkafüggetlen Hatóanyag Szeminárium 2019. 05. 21. www.hatoanyagszeminarium.hu

Belico Basic  2019. 06. 12. www.belico.hu

Ilcsi Szakmai Tábor 2019. 06. 17–20. www.ilcsi.com

BEAUTY FORUM Hungary 2019. 10. 25–26. www.beauty-forum.hu
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„Az nyújt örömet,
ha megoszthatom, amim van”

„TÖREKSZEM A LEHETŐ LEGTELJESEBB ISMERETSZERZÉSRE ÉS ANNAK MEGOSZTÁSÁRA
MÁSOKKAL” – Dióhéjban így foglalhatjuk össze Dr. Csóka Ildikó gyógyszerész hitvallását,

akit a szépségszakma is méltán jól ismer, hisz rendszeresen ad elő a szakmai rendezvényeken,
többek között a tavalyi Őszi Beauty szakkiállításon.  

Mi vonzott ehhez a pályához?
Édesapám is gyógyszerész, ennek
köszönhetően én egy patikában nőt-
tem fel, és a beteg emberek körüli
szolgálatban jó példát láttam ma-
gam előtt –  így én is ezt a hivatást
választottam. Az egyetemista éveim-
ben, a Szegedi Tudományegyetemen
tudományos diákköri munkát végez-
tem, itt a tudás átadásának élmé-
nye hamar megérintett, ezért meg-
hívásra az egyetemen maradtam ok-
tató-kutatóként, jelenleg a Gyógy-
szertechnológiai és Gyógyszer-
felügyeleti Intézetet vezetem egye-
temi docensként.

Rendszeresen tartasz előadásokat a
szépségipari rendezvényeken. Hogy
kezdődött?
Már hallgató koromban csatlakoz-
tam a dermális/transzdermális fej-
lesztéseket végző kutatócsoport-

hoz, amelyet Erős István professzor
vezetett. Ő igen intenzíven tartotta a
kapcsolatot a kozmetikai ipar képvi-
selőivel, illetve titkára volt a Magyar
Kémikusok Egyesületén belül, a Koz-
metikai és Háztartásvegyipari Társa-
ságnak. Ő a mesterem volt, és bevont
mindenbe, amiben ő tevékenyke-
dett, ennek köszönhetően veszek én
is részt azóta is a különböző kozme-
tikai rendezvényeken, emellett aktí-
van tevékenykedem a kozmetikai
fejlesztések terén is. 
Munkahelyem, a Gyógyszertechno-
lógiai és Gyógyszerfelügyeleti Inté-
zet jelenleg is igen intenzíven vesz
részt a kozmetikai termékfejleszté-
sekben, a Dr. Csányi Erzsébet által
vezetett dermatológiai kutatócso-
port révén. A docens asszony és
munkatársai állnak nagyon sok –
már piacon levő – termék mögött,
mindannyiunk szépülését és gyó-
gyulását szolgálva ezáltal. Jelenleg is
kutatásokat folytatnak olyan mo-
dern összetételek kidolgozására,
mint például a különböző vezikulá-
ris struktúrák (lipid nanorészecs-
kék), illetve számos módszerfejlesz-
tésben és adaptációban járnak élen
(például: elektroporáció). Több egye-
temi kurzusunk van kozmetológiai
témában, ahol számos ipari partne-
rünk is előadást tart. 

Milyen témában adtál eddig elő? Miért
ezekben?
Előadásaim témáit több tényező ha-
tározza meg. Az én küldetésem a tu-

dományosan megalapozott ismeret
átadása mindenki számára, akiben
van igény és nyitottság a tanulásra. 
Amennyiben felkérésnek teszek
eleget, akkor az adott rendezvény
tematikájához igazított módon sze-
dem össze a tudásanyagot, például:
bőröregedés, új hatóanyagok és vivő-
anyagok, a kozmetikumok szabályo-
zási háttere (natúr, organikus stb.) és
sok más egyéb témában.
Saját kezdeményezésű továbbkép-
zéseken az aktuális kozmetikai
trendekből és újdonságokból válo-
gatva adom közre a gyakorlatban
tevékenykedő szakemberek számá-
ra a leghasznosabbnak tekintett is-
mereteket. Nagyon fontosnak tar-
tom továbbá a személyközi kom-
munikáció minőségét a kozmetikus
és a vendég között – az empátiás kér-
dezés és a holisztikus megközelítésű
partnerkapcsolatok kialakítását.

„Az én küldetésem
a tudományos
alapokon nyugvó
tudás átadása
mindenki számára,
akiben van igény
és nyitottság
a tanulásra.”
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Mi köze a gyógyszerészetnek a szép-
ségiparhoz? Hol vannak a kapcsoló-
dási pontok?
A bőrön alkalmazott gyógyszer- és
kozmetikai készítmények ható- és
aktív anyagait ugyanazok vagy na-
gyon hasonló vivőanyagok hordoz-
zák. 
A termékek alkalmazásánál egya-
ránt fontos a kellemes bőrérzet, a
könnyű kenhetőség, a felszívódó-
képesség stb., függetlenül attól,
hogy milyen végcéllal alkalmazzuk.
Végül, de nem utolsósorban min-
den gyógyszerkészítmény némi
túlzással egyben kozmetikum is,
hiszen többek között hidratálnak,
okklú-ziós hatást fejtenek ki, ami-
vel a bőr általános állapotát állítják
helyre.

Gyógyszerészként hogy látod a hazai
bőrápoló készítményeket?
Balgaság volna általános kijelentést
tenni, úgy gondolom kiváló fejlesz-
tések vannak a hazai készítmények
között. Inkább úgy közelíteném meg
a kérdést, hogy célszerűnek látom a
kozmetikusi támogatással biztosí-
tott folyamatosságot a megfelelő
termékek használatában. Egyrészt
azért, mert a sok termék között ne-
héz eligazodni, másrészt ránk fér
(ránk, vendégekre) a segítség a szak-
szerű alkalmazásban, továbbá an-
nak érdekében, hogy rendszeresen
használjuk is a termékeket. 

Kevertél már ki valamilyen bőrápoló
készítményt? 
Hogyne, persze, nagyon sokat – bár
mi gyógyszerészek nem ezt a kife-
jezést tanultuk és tanítjuk: összeté-
teleket tervezünk és formulálunk.
Nagyon sok fejlesztésben vettem és
veszek részt kutatóként vagy vezető-
ként egyaránt, például babaápolás,
különböző életkorokhoz kapcsolódó
sajátosságok kezelése, problémás
bőrök ápolása – az intézet dermato-
lógiai kutatócsoportjának minden
területen nagyon sok tapasztalata
van.   

Milyen kozmetikai szerek találhatóak
a fürdőszobádban? Mi a kedvenc koz-
metikai kezelésed?
Nem jellemző rám a fürdőszobai tá-
rolás – ez szakmai ártalom, nem tá-
rolunk nedves helyen sem gyógy-
szert, sem kozmetikumot – inkább a
hálószobához tartozik a szépség-
ápolás, de ezt sem viszem túlzásba.
Rendszeresen járok kozmetikus-
hoz, van választott termékcsopor-
tom, de nyitott vagyok a váltásra, ha
úgy érzem, itt az ideje, akkor meg is
teszem. Az a kedvenc kezelésem,
amire a kozmetikusom azt mondja,
hogy szerinte rám férne….

Mivel töltöd a szabadidőd?
Megpróbálok kiszabadulni a szabad
levegőre, amikor csak tehetem, hi-
szen folyamatosan zárt térben dol-
gozom.

Kire, mire vagy büszke különösebben?
A fiamra, aki szintén gyógyszerész.

Ha bianco utazást nyernél, hová men-
nél?
Thaiföldre.

Milyen cél, célok határozzák meg az
életedet?
Általánosan megfogalmazva: célom
használni azt a tálentumot, amit
kaptam, olyan területeken, ahol er-
re szükség van az oktatásban, a ku-
tatásban, az új ismeretek felfedezé-
sében és továbbadásában. Az ehhez
kapcsolódó konkrét feladatok ezen
belül folyamatosan megjelennek az
életemben, meg-megszólítanak és
cselekvésre ösztönöznek.

Egy stresszes nap után hazaérve, mi
az első dolog, amit teszel?
Felrakom a lábamat vízszintesbe, és
néha iszom még egy pohár rosé bort
is.

Hogyan jellemeznéd magadat?
Életvidám, izgő-mozgó, extrovertált,
megbízható, jó barát vagyok.

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Egészséget, még jó sokáig…

Üzleti, szakmai filozófiád? Mit jelent a
hivatásod?
Életfilozófiám van, ami megnyilvá-
nul minden tevékenységemben.
Kaptam értelmi és érzelmi adottsá-
gokat, készségeket, melyekkel élek a
családom és a barátaim körében, a
munkatársaim között és a szakmai,
üzleti partnereimmel egyaránt. Tö-
rekszem a lehető legteljesebb isme-
retszerzésre, és annak megosztásá-
ra másokkal, mert az nyújt örömet,
ha megoszthatom, amim van.

mg

DR. CSÓKA ILDIKÓ

Csillagjegye:
Rák
Kedvenc zenéje:
Sting 
Kedvenc könyve:
krimi minden mennyiségben 
Kedvenc filmje:
12 dühös ember
Kedvenc ruhadarabja:
sálak – de lehet, hogy nyáron erre
a kérdésre más jutna az eszembe 
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DOSSZIÉ: Anti-aging eszközök,
módszerek és hatóanyagok
Te nyomon követed a szinte naponta megújuló anti-aging
hatóanyagok, módszerek és eszközök változásait? Következő
számunkban áttekintheted velünk az aktualitásokat.

Következő számunk megjelenése: 

2019. ÁPRILIS 10.
A 2019/5-ös szám vezető témái: 
–    Alakformálás és cellulitkezelés
–    Új technológiák, anyagok
–    Gépbérlés, fizetési konstrukciók
–    Tengeri kozmetikumok
–    Fókuszban a tűk és a festékek
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