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VEZÉRCIKK

A kérdésre a gyors, gondolkodás nélküli válasz, úgy vélem, mindannyiunk részéről
egy határozott igen lenne.
De, gondoljunk csak bele jobban! Biztos szeretnénk az örökkévalóságig  ártatlan
pillantású, szűzies fruskák lenni? 
Valljuk be, hogy nem! Pláne nem ugyanazzal az ifjonti szellemiséggel élni, ami egy-
kor jellemzett minket. Mert azt már meghaladtuk, azon már túl vagyunk. 
Érettebbek vagyunk, s nemcsak belül, hanem bizony kívül is.  
Épp ezért, ma már az új cél: minél tovább fiatalosnak maradni. 
Milyen módszerekkel, hatóanyagokkal és eszközökkel? A 42–59. oldalon található
cikkeinkben hasznos ötleteket találsz.

Segítség szívből
Segítségre szorulók sajnos mindig is voltak és vannak. Szerencsére segíteni akarók
is. E lapszámunkban két interjút is olvashattok olyan segítőkész kollégákkal, akik
a szakmai tudásuk térítésmentes felajánlásával igyekeznek megkönnyebbíteni a
súlyos betegséggel megküzdők mindennapjait. A 10–13. és a 78–80. oldalon Korma-
nik Andrea és Méhn Tünde osztja meg olvasóinkkal a karitatív cselekedeteikkel
kapcsolatos tevékenységüket és gondolataikat. 

Beauty Day
Már csak néhány napot kell aludnunk, és megnyílik a Beauty Day, azaz a Tavaszi
Beauty Szakmai Nap: szeretettel várunk április 15-én, a Lurdy Házban!
Kövesd az aktuális programot és a kiállítók listáját a konferencia honlapján:
www.beauty-day.hu!

Forgasd haszonnal magazinunkat, és gyere el a Tavaszi Beauty Szakmai Napra! 

Örök ifjúság?

TÉGED IS VÁRUNK
A TAVASZI

BEAUTY SZAKMAI
NAPON,

ÁPRILIS 15-ÉN,
A LURDY HÁZBAN!

FIGYELEM:
CSAK REGISZTRÁCIÓVAL!

akademia@health-and-
beauty.hu

FÓKUSZBAN
A BŐRFIATALÍTÁS,

A BŐR EGÉSZSÉGÉNEK
VÉDELME,

HATÓANYAGOK,
BEVITELI MÓDSZEREK

Marton Gabriella
főszerkesztő www. beauty-day.hu
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Erő és szépség a kozmetikában
OPTIKOP beautylaser • Az idei első „Lágylézer-terápia a kozmetikai gyakorlatban” című,
végzett kozmetikusoknak szóló továbbképzésen a délelőtt elsősorban az elmélet, a délután
pedig a gyakorlat jegyében telt. A képzés legizgalmasabb része maga a lágylézer kezelések
bemutatása volt, ahol Tábori Erika kozmetikusmester sorra simította ki a ráncokat,
melynek köszönhetően csupa megszépült, megfiatalodott és lelkes hallgató hagyta el este
hat után a tantermet.
www.beautylaser.hu

Kézműves Kupa • Új helyszín, kétszázötven nevező, szemet
gyönyörködtető kreációk, magával ragadó hangulat – ez volt
címszavakban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara által szervezett idei miskolci Kézműves Kupa.
A nevezők – fodrászok, kozmetikusok, műkörmösök,
szempillaépítők – március 3-án, a Ferenczi Sándor
Egészségügyi Szakgimnáziumban mérték össze tudásukat.
A rendezvény tizenhetedik alkalommal viselte a Kisgergelyné
Tolcsvai Mária és tizenkettedik alkalommal a Lapis Imre
Emlékverseny elnevezést. 
A versenyszámok lebonyolítása után, a nap délutánján
a szakma képviselői köszöntötték a kitűnő mesterbajnokot,
Kökény Ferencet, aki 50 éve készíti fel a borsodiakat
a versenyekre. 
www.facebook.com/miskolc.kezmuveskupa

A kozmetikai versenyek 1-3. helyezettjei:
Kozmetikus felnőtt:
– Nappali smink: Somos Anna (1. helyezett), Kardos Kinga

(2. helyezett), Tóth Fanni  (3. helyezett)
– Kisfantázia smink: Rádai-Vargyasi Anikó (1. helyezett),

Vámos István (1. helyezett), Szabó Petra (1. helyezett)
– Összetett: Szabó Petra (1. helyezett)
Kozmetikus tanuló I. évfolyam:
– Nappali smink: Szabó Hanna (1. helyezett), Breusz Ljubov

Szergejevna (2. helyezett), Dabasi Laura (3. helyezett)
– Alkalmi smink: Breusz Ljubov Szergejevna (1. helyezett),

Bakonyi Dorina (2. helyezett), Erdős Kata (3. helyezett)
Szempilla-hosszabbítás
– Classic: Sepsi Georgina (1. helyezett), Juhász Mónika

(2. helyezett), Tóth Tímea (3. helyezett)
– 2D Duplázó: Márkó Edina
(1. helyezett), Botra Kitti
Tünde (2. helyezett), Jacsó
Adrienn (3. helyezett)
– 3-5D Volume: Váradi Ildikó
Renáta (1. helyezett),
Besenyeiné Demeter
Nikoletta (2. helyezett)
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COMMUNITY NEWS

SZÉPÉSZEK VERSENYE MISKOLCON

Készülődés a sminkversenyre Rádai-Vargyasi Anikó győztes munkája

Országos TRD oxigénterápia Roadshow
Gáspár Ágnessel

NEMZETKÖZI SIKER
Stella Zrt. • Idén is kiállított a Stella a Cosmoprof Nemzetközi Szépségipari
Szakkiállításon, ahol nagy sikerrel debütáltak a Lady Stella természetes, növényi
eredetű Spa Spirit wellness masszázskrémei és -olajai, illetve a Lady Stella
MesoComplex és MesoVital, valamint a Golden Green Nature család legújabb tagjai:
a sejtszintű öregedésgátló, bőrsejt megújító Lady Stella MesoComplex Genopeptid
Ampulla és a Lady Stella MesoVital Genopeptid Elixír, valamint a kollagénszintézist
stimuláló, bőrfeszesítő Golden Green Kollagén Elixír és az intenzív ráncmélység
csökkentő Hialuron Elixír.
www.stellazrt.hu
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AZ ÉV TERMÉKE AZ ILCSI PROBIOTIKUMOS TERMÉKCSALÁD
Ilcsi Szépítő Füvek • A Probiotikumos Termékcsalád elnyerte a 2019-es Év
Terméke Díjat. A döntést nem egyszerűen egy válogatott zsűri hozta meg,
hanem kétezer, az Inspira Visionary Research közvélemény-kutatásában
megkérdezett fogyasztó döntése alapján lett az Ilcsié a díj. Odaítélésekor
hangsúlyos szempont volt a termék által képviselt innováció, amin keresztül
úgy a szakmának, mint a termékeket használóknak egyedit és korszerűt
tudott nyújtani. A Cosmos Natural minősítésű termékcsalád hatóanyagai révén
a bőr önmegújulási folyamatait stimuláló, a bőr védelmi funkcióit támogató
probiotikumos kozmetikumokból áll.
www.ilcsi.com

Országos TRD oxigénterápia Roadshow
Gáspár Ágnessel
TRD oxigénterápia • A tavalyi sikerre való tekintettel februárban Gáspár Ágnes,
a TRD oxigénterápia magyarországi trénere ismét országos roadshow-ra indult.
Ezúttal Győrbe tért vissza, hogy azon kozmetikusok számára is bemutathassa
a TRD oxigénterápia látványos hatását, akik nem tudnak Budapestre utazni.
A bemutató során személyre szabott kezelést kapott minden résztvevő az OXYjet
készülékkel, így a saját bőrén tapasztalhatta meg a kezelés hatékonyságát. 
www.kalcsu.hu
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Megérkeztek Magyarországra a MontOlympe kozmetikumok
MontOlympe • A natúrkozmetikai termékcsalád alapanyagaként használt gyógynövények
az Olümposz-hegységben teremnek, 1400 méterrel a tengerszint felett. A természet
milliószor bizonyította, hogy ő maga a szépség egyedülálló alkotója. Az Olümposz-hegyről
származó, kézzel szedett, organikus gyógynövények mélyen tápláló és regeneráló kivonatai
sokféle bőrproblémára kínálnak megoldást. Az organikus hatóanyagok több mint 95%-ban
vannak jelen a termékekben, ezt bizonyítják tanúsítványaink is. Az új trend: egészséges
szépség.
www.facebook.com/MontOlympe-Magyarország

Új márka és továbbképző központ
GDC • Új, védjegyoltalom
alatt álló márkával
(Dermaceutical®) és új
esztétikai továbbképző központtal bővült a German Derma Concept Bt. szolgáltatási
köre. A lézeres mezoterápia protokoll kezelés megalkotása, valamint a Meso Laser
és az o2-balance készülék sikeres itthoni forgalmazása után a cég most az új
irányvonal, a prekozmetológia területének megalapításán dolgozik. Az új márka
kapcsán Szerencsés Andrea maximalizmusával megtartott prekozmetológiai
előadások hallgathatóak a jövőben az új oktatóközpontban, a hangulatos, 100 éves
patinás házból kialakított GDC Esztétikai Továbbképző Központban, Veresegyházon. 
www.germandermaconcept.hu

SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL
Idén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 12. alkalommal rendezte
meg a Szakma Sztár Fesztivál keretében a SZKTV, OSZTV és Skillses
versenyeket.
A Szakma Kiváló Tanulója megmérettetésen 52 szakmában,
11 szakmacsoportban összesen 232 tanuló versengett a legjobb
helyekért.
Kozmetikus szakmában a 145 induló versenyzőből az 5 legjobb jutott
a döntőbe. 
Helyezésük a következő lett:
1. Radván Karen Róza (Szépmíves Szakgimnázium, Budapest)
2. Hoffmann Ágnes (ZSZC Keszthelyi Asbóth SZSZK)
3. Tomasics Eszter (BKSZC Erzsébet Királyné Szépészeti

Szakgimnázium Budapest)
4. Hegyi Judit (Győri Szolgáltatási SZC, Kossuth Lajos SzG)
5. Bugner Eszter (Lili Szépmíves Szakgimnázium, Budapest)
Szépségápoló Skills-es szakterületen Cságoly Laura bemutatót tartott
a 2019-es Kazanyban megrendezésre kerülő világbajnokság feladatainak
megfelelően. 
Gratulálunk a versenyzőknek!

Országos Ilcsi Tanulmányi Verseny  
Ilcsi Szépítő Füvek • A március 6-án megrendezésre került Országos Ilcsi
kozmetikai tanulmányi versenyen 15 iskola 40 diákja közül került ki az a tíz
jövőbeni szakember, akik az április 10-i döntőn vihetik el a több százezer
forint értékű nyereményt.
De mint minden jó versenyen, itt sincsenek vesztesek, mert a cég értékes
ajándékcsomagokkal segíti az indulókat.
Molnár Ferenc tulajdonos ügyvezető: „Páratlanul fontosnak tartjuk
a szakma jövőjének építését, ezért is rendezzük meg ezt a versenyt, több
mint tíz éve.”
www.ilcsi.com

A dobogós versenyzők: Tomasics Eszter,
Radván Karen Róza, Hoffmann Ágnes 

A zsűri: Móró Gabriella, Báthory Kati, Boronkay Vica,
Varga Máté, Kovács Barbara, Péntek Detti
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Rekordok éve
Cosmoprof Bologna 2019 • Rekordszámú szépségipari
szakember látogatott el idén Bolognába, az 57.
alkalommal megrendezett Cosmoprof szakkiállításra. 
A résztvevő több mint 256 000 szakember érdeklődése is
jelzi, hogy ez a kiállítás a szépségipar meghatározó
jelentőségű rendezvénye, Ázsiától kezdve, Amerikán át,
egészen Európáig.
A világ 70 országából érkező több mint 3000 kiállító cég és
márka a szépségipar minden területét képviselte.
Az idei rekord piaci jelenléthez hozzájárult az is, hogy 2018
őszén a Cosmoprof tulajdonosai többségi tulajdont
szereztek a német Health and Beauty cégben, amely
többek között lapunk kiadója is, ezáltal számíthattak
a nemzetközi Beauty-kiállítások támogatására is. 
www.cosmoprof.com 
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„Hiszek a szelíd
megoldásokban”

SEGÍTSÉG SZÍVBŐL – Kormanik Andrea tavaly indított egy szerencsére azóta
már követőkre is talált mozgalmat vagy inkább kezdeményezést, amelyben havonta két rákbetegnek
ingyen kezelést ajánlott fel egy olyan „szelíd géppel”, amely akár kemoterápia alatt is alkalmazható.

Nemcsak rákbe-
tegeknek igyek-
szel segíteni, a
napokban lát-
hattuk, ahogy
egy nehézsor-
sú családért

jótékonysági
célból kampányol-
tál.
Kormanik And-
rea: Az életem ré-

sze a segítés, rend-
szeresen szervezek és részt veszek
daganatos gyermekek részére él-
ménymegmozdulásokon, hogy mo-
solyt csalhassunk az arcokra, illetve
spontán emberi sorsokba belecsöp-

penve segítek. Segítek, ha tudok a
szakmámmal: a betegeknek ingyen
kezeléssel, a rászorulókkal pedig a
munkámért kapott fizetség egy ré-
szével (legutóbb Andrea minden ke-
zelés árából 2000 Ft-ot utalt át a ne-
hézsorsú, az édesanyát elveszítő
családnak – a szerk.). Ez a segíteni
akarás vonzott engem többek között
ehhez a szakmához.

Pályamódosítással, 35 évesen let-
tem kozmetikus. 2004-ig a médiá-
ban dolgoztam, a csúcson hagy-
tam abba: a Marquard Média Kia-
dónak voltam a lapigazgatója.
Több mint 10 évvel a médiában a
hátam mögött mégsem éreztem,

hogy a helyemen vagyok, egy mun-
ka/hivatás vonzott, ahol közvetle-
nül foglalkozhatok az emberekkel,
tudok nekik segíteni. Az érintés
erejében mindig is hittem, magas
empatikus képességek miatt a
masszázs és kozmetika irányába
indultam el. Mindig a minőségi va-
lós kezelések vonzottak, és nagyon
fontosnak tartom a hitelességet és
a kompetenciahatárok betartását.

A vendég a legféltettebb kincsét bíz-
za ránk, az arcát, ehhez elengedhe-
tetlen a kellő szakmai alázat – leg-
alábbis én így gondolom.

A kozmetika egyik új ágának, a pre-
kozmetológiának lettél a híve.
2016-tól a medical kozmetika, az ún.
prekozmetológia lett a szakterüle-
tem.  Hiszek a szelíd megoldások-
ban. Hiszem, hogy szike és szúrás
nélkül, kiváló kozmetikai készítmé-
nyekkel és valódi hatással rendel-
kező készülékkel valódi probléma-
megoldó kezeléseket lehet végezni,
és „szépen, a vonásaink megtartásá-
val” lehet szembenézni az évek mú-
lásával!

Kedvenc kezeléseid egyike a ma még
szintén „ifjú” oxigénterápia.
2017-ben ismerkedtem meg az o2-
balance kezelési eljárással, és azon-
nal felkeltette az érdeklődésemet.
Az alapja egy német, orvosi techno-
lógiai minősítéssel rendelkező ké-
szülék – ezzel már le is tette a hite-
lesség és megbízhatóság alapkövét
nálam.
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Az o2-balance rögtön segítségnyújtás-
ra ösztönzött.
Számomra természetes volt, hogy
ha már egy ilyen fantasztikus gép
tulajdonosa lehetek, ezt valami jóté-
konysági célra is fordítom.
2018 februárjában tettem az első fel-
ajánlást a közösségi médiában, ami-
nek keretében havonta kettő o2-ba-
lance kezelési kúrát kemoterápia
alatt álló anyukáknak díjmentesen
biztosítok.
Tehettem ezt azért, mert olyan esz-
közök és készítmények állnak a ren-
delkezésemre, aminek a használata
ebben az esetben sem ellenjavallt.

Tettem ezt azért, hogy tudja, aki
érintett, hogy nincs egyedül. Hogy
még a pokol tornácán is kicsit tudja
magát nőnek érezni!
A felajánlásom szárnyra kapott, és
azóta körbejárta a világhálót, és a
legnagyobb örömömre többen is
csatlakoztak a kezdeményezésem-
hez – ennek kapcsán pár hete Joshi
Bharat beszélgetőpartnere lehettem
egy műsorban.

Szelíd segítség
A kemoterápiás kezelés rombol, mert
miközben pusztítja a beteg sejteket,
nem válogat és pusztít mást is, és a

mellékhatások akár még évekig kí-
sérnek.  Az „énidő a rózsaszínszalag
jegyében” ezen próbál enyhíteni és
segíteni. Az o2-balance kezelés sze-
líd, nincs „elektroszmog”, 96% mole-
kuláris oxigénnel tudjuk bejuttatni a
hatóanyagokat, így akár daganatos
megbetegedés esetén, de még aktív
kemoterápia esetén is kezelhetünk
vele – én ezzel tudom enyhíteni az
orvosi kezelés esztétikai roncsolá-
sát.

KORMANIK ANDREA:
Hálás vagyok azoknak, akik
a kezdeményezésemhez az elmúlt
egy év alatt csatlakoztak.
Hálásan köszönöm az érintettek
bizalmát, akik az elmúlt időszakban
megkerestek.
A rózsaszín szalag itt marad nálam,
mert az nem egy kampány része.



AZ O2-BALANCE KEZELÉS
Az igazi szerelem akkor született, amikor a keze-
lést mélységeiben is megismerhettem, mert egy
valóban szelíd és mindenféle kontraindikáció-
tól mentes kezelésről beszélünk. Figyelembe
véve, hogy ma már sajnos általános az érzékeny,
allergiára, gyulladásra és rosaceára való hajlam,
a különböző betegségek (vagy egészségi állapo-
tok), amikor kozmetikai kezelést nem lehet vé-
gezni (szív, keringési, pacemaker, daganatos
megbetegedés és a terhesség), így egy fantaszti-
kus lehetőséget láttam meg ebben a kezelésben,
mert olyanoknál is alkalmazható, akiknél ko-
rábban kozmetikai kezelést nem vagy csak
korlátozottan lehetett végezni. 

Kíméletes bőrmegújítás
Kíméletes megoldási lehetőség a bőr megfiata-
lításához, a ráncok kisimításához, a bőrhibák el-
tüntetéséhez. Nincs tű, nincs sérülés, nincs fáj-
dalom.
� Az o2-balance kezelés sikeresen juttatja a
hám minden rétegébe az oxigént és a ható-
anyagokat.
� Pulzáló, nagy nyomás segítségével (2 bar) hatol
a bőr eddig csak tűvel megközelíthető rétegei-
be.
� A molekuláris oxigén a hyaluron-szérum ka-
talizátoraként működik, amit az infúziós pisz-
toly rendkívül finom porlasztással juttat be a bőr
mélyebb rétegébe.
� A molekuláris oxigénnek és a porlasztásnak
köszönhetően a hyaluron hatása megtöbbszö-
röződik, nagy része rögtön beépül, és azonnali,
látványos hatást eredményez. Újra aktiválja a
bőr természetes működését, segíti a sejtek re-
generálódását.
A segítés az mindig is az életem, szinte a min-
dennapjaim része. Úgy érzem, kozmetikusként
és nőként, anyaként részben kötelességem a
rákmegelőzéssel, illetve a kialakult helyzettel
foglalkozni, hiszen rengeteg nővel találkozom
nap mint nap munkám során, és számtalan
élettörténetet hallottam már.

Az Andreával készült interjút itt (1.) olvashatod
és itt (2.) meghallgathatod

1. 2.
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HIGIÉNIA A SZALONBAN – A kozmetika és a higiénia elválaszthatatlanok egymástól, hiszen ahol
naponta több ember is megfordul, fokozott figyelmet kell fordítanunk rá. Kozmetikusként
nagy szerepünk van ennek fenntartásában, biztosításában. Lássuk, mire kell figyelnünk!

tisztaság, a fertőtlenítés
mindennapjaink szerves
része az otthonunkban és
a kozmetikában is, mivel

alkalmazásuk nélkül a kórokozók el-
szaporodnának környezetünkben és
megbetegednénk. 
Amikor egy vendég belép a szalon-
ba, az első impulzusa a tisztaság, a
rend, a friss levegő és a finom illat
kell legyen. Ennek érdekében sok te-
endőnk van. A kezelőhelyiségben

számtalan eszköz, felület van, ame-
lyet folyamatosan tisztán kell tarta-
nunk és megfelelően fertőtleníte-
nünk. Ha a kabin már tiszta, nem
szabad megfeledkeznünk a személyi
higiéniáról sem, úgy a kozmetikus,
mind a vendég részéről.

A kozmetikus
személyi higiéniája
A vendég sok esetben először a koz-
metikussal találkozik, majd utána

lép a kabinba.  Ezért a bizalom meg-
szerzése és megtartása nagyon fon-
tos. 
� A kozmetikus ápolt külseje, ápolt
megjelenése elengedhetetlenül fon-
tos a mindennapi munkavégzés so-
rán. A munkaruha nem feltétlenül a
klasszikus értelemben vett köpeny,
tunika stb., lehet egy fehér nadrág,
szoknya, hozzá póló, ing vagy akár
egész ruha. A hangsúly a rendezett-
ségen van és azon, hogy a vendég

A

Tisztaság, REND
és harmónia 
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számára egyértelműen jelezze, ez
munkaruha. Nem véletlen, hogy a
nagy cégek dolgozói egyenruhát hor-
danak, mert ez is az egységet sugall-
ja. Természetesen a kozmetikában
mindenki abban dolgozik, amiben
jól érzi magát, de egy csinos munka-
ruhában a szakember komolyabb,
kulturáltabb megjelenésű.  Töreked-
jünk arra, hogy a munkaruha,
amennyire lehet, természetes alap-
anyagból készüljön, hiszen az izzad-
ságot egy teljesen vagy többségében
pamut anyag jobban felszívja – napi
8-10 órás munkánál ez sem elhanya-
golható.
� A kozmetikus viseletének tradi-
cionális színe a fehér, én ezt prakti-
kusnak tartom, mert sok anyaggal
akaratlanul is összekenhetjük ma-
gunkat és a fehérből az alapszín fa-
kulása nélkül bármilyen vegyszerrel
eltávolíthatjuk a foltot. Az utóbbi
időben elterjedt a fekete szín, ami
tradicionálisan a sminkesek színe,
és megjelentek a színes formaru-
hák is. Egyéni ízlés, döntés kérdése,
hogy ki milyen színt preferál. A lé-
nyeg az, hogy a kozmetikai munka-
ruha, köpeny tiszta, rendezett és ké-
nyelmes legyen, amihez ápolt hajvi-
selet tartozik. Esztétikus a szépen
feltűzött, összefogott haj, amely a
könnyebb munkavégzést segíti elő.
Zavaró lehet egy vendég számára, ha
a gyönyörű, hosszú hajunk az arcába
lóg. És nem utolsósorban, számunk-
ra is kényelmesebb, ha nem akadá-
lyoz a hajunk a munkában, a tiszta
látásban. Az összkép része az ápolt
bőr. Kozmetikusként ebben is pél-
dát kell mutatnunk. A smink diszk-

rét és visszafogott legyen, ne akar-
juk „túlragyogni” a vendéget, mivel
ő eleve teljes natúrságában fekszik
a kezelőágyban. 
� Szeretnék néhány, a személyes hi-
giéniánkat meghatározó fontos dol-
got kiemelni:
→ Nagyon közel dolgozunk a ven-
déghez, egy hirtelen elfogyasztott
fűszeres, erős illatú étel vagy ital (pl.
kávé) vagy épp az étkezés kihagyása
kellemetlenül érintheti a vendéget,
hiszen érzi a leheletünket.
→ Egy nemdohányzó vendég szá-
mára zavaró lehet egy dohányzó
kozmetikus, mert a dohányzónak
esetleg fel sem tűnik, hogy a füst
szagát lehet érezni a kezén vagy a le-
heletén. 
Egy rágógumi vagy mentolos cukor-
ka mindig jó segítség lehet. 
→ Sokat vitatott téma a lakkozott,
esetleg épített köröm. A témában
igencsak megoszlanak a vélemé-
nyek a kozmetikus kolléganők kö-
zött, de el lehet gondolkodni, hogy a
kozmetikusiskolákban és a vizsgá-
kon miért kötelező a natúr köröm…
És ha már a dolgos kezünknél tar-
tunk, ne felejtkezzünk el róla, hogy
karkötőt, gyűrűt, órát nem viselünk
nemcsak a higiénia, hanem a bal-
esetveszély miatt sem.

→ Bizonyos tevékenységekhez sa-
ját védelmünk érdekében minden-
képpen használjunk gumikesztyűt,
védőszemüveget. Influenzás idő-
szakban, pláne, ha az „egy kicsit” be-
teg vendég inkább minket választ,
mint az otthon fekvést, ne felejtsünk
el arcmaszkot viselni. Minden ke-
zelés, beavatkozás előtt és után
mossunk kezet és ehhez használ-
junk kézfertőtlenítőt.

A vendég személyi
higiéniája
Fel kell hívnunk a vendégeink figyel-
mét (házirend) a tisztaságra, mert
sok esetben ők másképp értelmezik
azt, mint mi. 
� Ha a mi megjelenésünk megfele-
lően higiénikus, ápolt, tiszta, ezt
joggal elvárhatjuk tőlük is… Alap-
helyzet, hogy vendégünk egészsé-
ges legyen, ne szenvedjen semmi-
lyen fertőző betegségben. Ezt is
tudatosítani kell benne, ha számá-
ra nem lenne nyilvánvaló.
� Ha kozmetikánkban nincs váró-
helyiség, kénytelenek vagyunk be-
engedni a vendéget utcai cipőben a
kezelőtérbe. Próbáljunk meg leg-
alább egy sarkot kialakítani, ahol
minél hamarabb megszabadulhat a
cipőjétől, belebújhat a számára kiké-
szített, tiszta vendégpapucsba vagy
egyszerhasználatos lábzsákba.
Ajánljuk fel neki a fürdőszobát, ez-
zel is finoman hívjuk fel a figyelmét
a kézmosásra. 
� Előfordul, hogy a vendégnek bár-
milyen okból kellemetlen szagú a
lehelete. Ilyenkor a saját érdekünk-
ben érdemes őt megkínálni egy po-

„Tartsd meg
a rendet, és a rend
is megtart téged.”
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KÁRÉ ANDREA
kozmetikusmester,
gyakorlati oktató

hár vízzel, rágóval, mentolos cukor-
kával. Lehet, hogy őt nem zavarja,
észre sem veszi, de nekünk miért is
kellene szagolni?
� Sok vendég jön a nap végén in-
timgyantára, és eszébe sem jut,
hogy a reggeli zuhanyozás, ha volt is,
már elvesztette a hatását. Ilyenkor
udvariasan tereljük a fürdőszobába
egy kis felfrissítő mosakodásra,
vagy ajánljuk figyelmébe a kihelye-
zett törlőkendőket.
� Egyre több a műszempillát viselő
vendég. Mindig hívjuk fel a figyel-
met a szempillák helyes ápolására.
A pillázó kolléganők tudnának me-
sélni, hogy némelyek mennyire el-
hanyagolják és milyen helyes kis ál-
latkertet nevelgetnek egyik töltéstől
a másikig.
� Vannak vendégek, akik a körmük-
kel, amely bizony nem mindig ma-
kulátlanul tiszta, otthon kapargatják
az arcukat, ezzel fenntartva az
egyébként is gyulladt bőrük állapo-
tának rosszabbá válását. Sajnos az ő
esetükben nincs elég szó a folyamat
fékezésére, mert sokszor észre sem
veszik, mit csinálnak, de a lelkiisme-
retünk megnyugtatása érdekében a
búcsúzásnál mindig említsük meg,
hogy ne nyúljanak az arcukhoz,
kényszeresen ne vakargassák. Hátha
egyszer célba talál az üzenet…

A szalon higiéniája 
Egy kozmetikában alapkövetelmény
a rend, a tisztaság, a higiénia, hiszen
vendégeink egészségének biztosítá-
sa elsődleges, ezért is fontos, hogy a
szalon egésze könnyen tisztítható
legyen. 
� Megkülönböztetünk bőr-, eszköz-,
felület- és helyiségfertőtlenítőket.

Minden esetben a csíraszám csök-
kentése és a kórokozók elpusztítá-
sa a cél. Általában kombinált fertőt-
lenítőszereket alkalmazunk, me-
lyek a többféle, egymás hatását ki-
egészítő, illetve erősítő hatóanyagok
mellett felületaktív anyagokat, film-
képző és egyéb vegyületeket is tar-
talmaznak, tehát egyszerre tisztíta-
nak és fertőtlenítenek. Sajnos, a
kórokozók alkalmazkodóképessége
különlegesen jó, ezért célszerű vál-
togatni, kombinálni a fertőtlenítő-
szereket.
Mivel a kozmetikusképzésben na-
gyon jól megtanuljuk a fertőtlenítők
fajtáit és alkalmazásukat, itt erre
nem térnék ki. 
A kereskedelemben nagyon sokféle
fertőtlenítőszer kapható, mindenki
saját ízlése, tapasztalata alapján tud
választani. Fontos, hogy a szalonban
alkalmazott fertőtlenítők rendelkez-
zenek az ÁNTSZ által elfogadott biz-
tonsági adatlappal, és a használa-
tukra vonatkozóan tartsuk be az
előírásokat. A fertőtlenítőszerekkel
szemben támasztott követelmé-
nyek:
→ ne károsítsák, roncsolják a felüle-
tet, eszközöket,
→ rövid idő alatt fejtsék ki a hatásu-
kat,
→ oldódjanak jól vízben,
→ legyenek stabilak,
→ kis töménységben is hatásosak
legyenek,
→ ne legyenek kellemetlen sza-
gúak,
→ ne legyen tűzveszélyesek,
→ megfizethetőek legyenek.
� Tervezzük meg, hogy mi tartozik
a napi, heti, havi takarítási ruti-
nunkba, de a mosdókagylót és a

WC-t illik minden vendég után fer-
tőtleníteni – nyilván, ha időnk enge-
di.
� A vendég kezeléséhez használt
eszközöket, kezelőfejeket a vendég
távozása után fertőtlenítsük.
� A kezelésekhez sok textíliát
használunk, amit minden vendég
után fontos cserélni, melyeket ma-
gas hőfokon (90 oC), fertőtlenítősze-
res vízben mossunk, amit szüksé-
ges, vasaljunk.
� Két vendég között mindenkép-
pen szellőztessünk, ha erre van
mód. Nagyon sok kozmetikai helyi-
ség azonban zárt, ablaktalan, nincs
lehetőség a levegő cseréjére. Erre az
esetre már korszerű légtisztító be-
rendezések állnak rendelkezésre,
melyek kiszűrik a levegőből a port,
megkötik a szennyeződést, és friss,
tiszta levegőt bocsátanak ki. 
Légfertőtlenítésre használhatunk
illóolajokat, diffúzorral vagy aroma-
lámpában párologtatva. Bizonyos
forgalmazóknál kifejezetten erre a
célra alkalmas, speciális olajkompo-
zíciók is kaphatók. 
� Az ecseteket, applikátorokat áz-
tassuk fertőtlenítőben, a fémeszkö-
zöket ultrahangos vagy UV-boxban
sterilizáljuk. Amiben csak lehet, tö-
rekedjünk az egyszerhasználatos
termékekre.
� A veszélyes hulladékok elszállítá-
sára kössünk szerződést egy erre il-
letékes céggel.
Mindig figyeljünk arra, hogy ne csak
higiénia, tisztaság legyen a szalon-
ban, hanem rend és harmónia is.
Megszívlelendő szeretett barátnőm
nagymamájának a mondása: 
„Tartsd meg a rendet, és a rend is
megtart téged.”

HIGIÉNIA
A higiénia szó Hügieia/Hygieia görög istennő nevéből származik. Hügieia
a tisztaság és a közegészségügy istennője volt, a betegségek
megelőzésének és a jó egészség megőrzésének megtestesítője. Testvérei
híres gyógyítók voltak, szent állata a kígyó.  Az ókori művészetben fiatal
lányként ábrázolták, aki vagy egy teste köré tekeredő vagy kezében
tartott kígyót csészéből itat. A kígyó a megújuló életerő szimbóluma,
a csészéből ivó kígyó a gyógyszerészet emblémája. Az egészségügyi
tisztaságot Hügieia neve után higiénének nevezik.
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ALISSA BEAUTÉ SUN PROTECTION
FACE CREAM SPF 50  
Hatékony fényvédő krém nagyon világos és érzékeny arcbőrre.
A magas faktorszámú UVA- és UVB-szűrők hatékonyan védik

a károsodástól a napnak kitett bőrfelületet.
Az egzotikus olajok, mint az andiroba
pálmamag-olaj, a rizskorpa-olaj, valamint
a mirtuszkivonat értékes hatóanyagai
megvédik a bőrt a szabadgyököktől. Könnyű
textúrája ragyogóvá varázsolja, hidratálja,
puhítja a bőrt, és nem nehezíti el. 
www.alissa.hu
Kiszerelés: 100 ml
Bruttó lakossági ár: 10 750 Ft

Fókuszban 
a fényvédők

AFRODITA PROFESSIONAL VITA DERMA
FÉNYVÉDŐ KRÉM SPF 30
Védi a bőrt az UV-sugarak és a káros szabadgyökök okozta
idő előtti öregedéstől, egyúttal védi a kiszáradástól. Arcra,
nyakra, dekoltázsra, az év minden szakában alkalmazható
fényvédő krém. Alkalmazása javasolt AHA vagy BHA savas

hámlasztás után. Fő aktív
hatóanyagok: UVA- és
UVB-szűrő, E-vitamin, bisabolol.
www.afrodita-kozmetika.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó szakmai ár: 3 290 Ft

BIOLA BIO HOMOKTÖVIS FÉNYVÉDŐ KRÉM – SPF 50  
Ez a napozáshoz rendkívül erős fényvédő krém testre és
az arcápoló krém fölé is használható. A napfény okozta
ártalmaktól és a mélyrétegi bőröregedési folyamatok
mérséklését támogató erős antioxidánsokat és bőrápoló
hatóanyagokat, növényi olajokat tartalmazó krém. Fényérzékeny

bőrre, erős peelingezést követően vagy
pórustisztítás után
a professzionális arckezelés záró
kréme fölé alkalmazva is biztonságos
fényvédelmet jelent.
www.biola.hu
Kiszerelés: 75 ml
Ajánlott bruttó  fogyasztói ár: 5 740 Ft

BIELENDA PROFESSIONAL MESO MED
NAPVÉDŐ KRÉM SPF 50 PA++

Irritált, esztétikai vagy más
dermokozmetikai kezelések (pl. mikrotűs
mezoterápia, dermaroller, dermapen,
lézerterápia, IPL, RF, savas hámlasztás,
tű nélküli mezoterápia,
mikrodermabrázió) után ajánlott
fényvédő.  
www.bielenda.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó nagyker. ár: 3 590 Ft

CLINICARE SUN SHIELD CREAM
SPF30+ FÉNYVÉDŐKRÉM 
30 faktoros fényvédőkrém, amely 13 órás formulájának
köszönhetően egész napos védelmet nyújt a nap káros sugaraitól

úgy, hogy gyógynövény összetevői révén
gondoskodik az arcbőr hidratáltságáról,
bársonyosságáról és vitalitásáról is.
Otthonápolásra is ajánlhatjuk vendégeinknek.
Tökéletes sminkalap, gyorsan felszívódik,
a nappali krém után vagy akár helyette is
alkalmazható.
www.clinic-care.hu
Kiszerelése: 50 ml
Bruttó ára: 6 274 Ft

LANÈCHE MAGAS VÉDELMŰ LÁTHATATLAN
NAPOZÓ SPRAY SPF 30
Világos bőrtípusok esetén nagyon hatékony ennek
a vízálló spraynek a használata. Azok számára hatékony,

akiknek érzékeny a bőre, de nem
szeretik az olajos bázisú
napozókat. Védi bőrünket
a leégéstől, viszont a barnulás
folyamatát nem gátolja a könnyű,
átlátszó folyadék. A bőr
hidratáltabb és rugalmasabb lesz
a használatával, miközben barnul.
www.laneche.hu
Kiszerelése: 200 ml
Bruttó ár: 6 490 Ft
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YELLOW ROSE CELLULAR SUN CARE NAPVÉDŐ
KRÉM SPF 50  
Komplex napvédő stabil, természetes UV-szűrőkkel, melyek
magas védelmet nyújtanak a napsugarak káros hatásai ellen.
Hatóanyagainak köszönhetően átfogó nappali arckrém: svájci

alma őssejtek segítik
a bőrmegújítására irányuló genetikai
funkciók végrehajtását, emellett
antioxidáns-komplex, hyaluronsav,
aloe vera gél, A-vitamin-, panthenol-
és allantoin-tartalmú. 
www.yellowrose.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó nagyker. ár: 5 650 Ft 

LIFT 4 SKIN INSTANT RÁNCTALANÍTÓ SZETT
Kétlépcsős expressz otthoni készítmény, azonnali
eredménnyel. Az első lépés a hidrogél-bázis a sima,

ránctalan arcbőr eléréséhez.
A második lépés a Peptid Koncentrátum,
amely azonnal és intenzíven korrigálja
a problémás területeket. Már 2 perccel
a használat után eltünteti a mélyebb
ráncokat, valamint halványítja szem
alatti sötét karikákat. 
www.aakozmetikumok.hu 
Kiszerelés: 10 ml + 5 ml 
Bruttó nagyker. ár: 5 660 Ft 

ANTI-AGING FÉNYVÉDELEM A BELICO-TÓL 
A bőr öregedésében legnagyobb szerepe az UV-sugárzásnak
van. A napsugárzás UVA-sugarai behatolnak a dermiszbe, ott
roncsolják a kollagén- és elasztinrostokat, illetve aktiválják
az azokat lebontó MMP-ket. Az anti-aging bőrápolás feltétele

az UVA-védelemmel is ellátott
fényvédők használata. A Belico
arcra és egész testre
kifejlesztett fényvédői mind
az UVA-, mind pedig az UVB-
sugarakkal szemben védenek.
www.belico.hu
Kiszerelés: 100 ml
Bruttó lakossági ár:
5 800 Ft-tól

ROSA HERBAL SKIN CARE 
Gyengébb és erősebb fényszűrő hatással rendelkező,
színtelen fényvédő ajakápoló stick a Sunny 15 és Sunny 25.

A nap és a szolárium UV-sugárzása ellen is
védelmet nyújtanak, ezenfelül 100%-ban
naturális hatóanyag-tartalmuknak
köszönhetően táplálják az ajkakat. Használatuk
mindenkinek ajánlott.
A nyári-téli napsütésben és a szoláriumot
kedvelőknek is védelmet nyújtanak.
https://webshop.pmuartschool.com
Kiszerelés: 6 ml
Bruttó ár: 2 375 Ft 

MARIA GALLAND N°512 KOMPAKT ALAPOZÓ SPF50 
Kettő az egyben krémes, ápoló alapozó. SPF 50 fényvédő
faktorral óvja a bőrt az UV-sugárzás okozta bőröregedéstől.
A hatóanyagai között megtalálható bisabolol nyugtatja, 

a C-vitamin revitalizálja a bőrt,
az E-vitamin pedig védi
a szabadgyökök ellen. Tökéletes
az érzékeny bőr számára.
Elérhető két árnyalatban:
02 Natur, 04 Beige Doré
www.kalcsu.hu 
Kiszerelés: 9 g
Bruttó lakossági ár: 11 850 Ft 

VAGHEGGI FRISSÍTŐ, HIDRATÁLÓ TONIK
ARCRA ÉS TESTRE  
A Monte Rosa-i gleccserből előtörő víz minden frissességét
tartalmazó permet, orvosi zilizzel és kis molekulasúlyú

hyaluronsavval dúsítva, hogy az oxidatív stressznek
és a nyári időszakban fokozott UV-sugárzásnak kitett
bőrfelületet helyreállítsa, hidratálja. Arcra és testre
permetezve a gyömbér és a cola dió kivonatainak
köszönhetően a bőr megőrzi homogenitását.
Bőrgyógyászatilag és nikkelre tesztelt. 
www.vagheggi.hu
Kiszerelés: 200 ml
Bruttó lakossági ár: 5 710 Ft

SEJTSZINTŰ ÖREGEDÉSGÁTLÓ, BŐRSEJTMEGÚJÍTÓ
GENOPEPTID AMPULLA  
Főbb hatóanyagai: Acetyl Hexapeptide-51 Amid, növényi hyaluron és
koenzym Q10. Magas koncentrációban tartalmaz újgenerációs
JuevelenTM peptidet, amely bőrfeszesítő, tömörítő és face-lifting
hatású.  Védi a sejtek DNS-ét a sérülésektől, bőrmegújító, késlelteti
a fibroblasztok öregedését. Növényi hyaluron-tartalma hidratálja

a kötőszöveti kollagén- és
elasztinrostokat. Q10

koenzim-tartalma
erőteljesen antioxidáns.
www.stellazrt.hu
Kiszerelés: 3x3 ml
Bruttó ár: 5 100 Ft 

BIODROGA REPAIR&CELL 15 FAKTOROS KRÉM
Az alpesi rózsa őssejt kivonata a Repair-komplexszel,
az ectoinnal és a peptidekkel biológiai fényvédőként és
regeneráló hatóanyagként megelőzi a pigmentfoltok
kialakulását, és a már meglévőket fokozatosan elhalványítja.
Tökéletes védelmet biztosít a szabadgyökökkel szemben,

feszesíti, erősíti a bőr kötőszövetét.
Parabénmentes, jól felszívódik,
tökéletes sminkalapnak is.
www.biodrogahungary.hu
Kiszerelés: 50 ml
Ajánlott bruttó
lakossági ár: 17 000 Ft
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FÓKUSZBAN A FÉNYVÉDELEM – Közeledik a napfényes időszak, amikor ismét a figyelem
középpontjába kerül a fényvédelem. Ezzel kapcsolatosan már egyre tájékozottabbak a vendégek,

de még mindig nem eléggé, ezért nagy segítség, ha segítünk nekik kiválasztani a számukra
megfelelő ápoló–fényvédő terméket. 

tavaszi és nyári időszakban
egy kozmetikai szalonnak
feltétlenül fontos, hogy fó-
kuszba helyezze a fényvé-

delmet és a nyári bőrápolás fontos-
ságát a vendégek számára. 
Az arcbőr védelme és fiatalságának
megtartása érdekében nagyon fon-

tos, hogy megfelelő fényvédőt alkal-
mazzunk. Nagy segítség a vendé-
geknek, ha segítünk kiválasztani
számukra a bőrtípusuknak megfe-
lelő fényvédő krémet. Először is ál-
lapítsuk meg a vendég fototípusát,
kérdezzük meg, hogy milyen ta-
pasztalatai vannak a napozással

kapcsolatban: könnyen leég-e, érzé-
keny-e a bőre, milyen fényvédőket
használt eddig és hogyan alkalmaz-
ta őket?

Szempontok a választáshoz
Beszéljünk vendégeinknek a fényvé-
dő krémekről a következő szempon-
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MULTIFUNKCIONÁLIS
FÉNYVÉDELEM
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tok szerint, hogy mire figyeljenek,
amikor terméket keresnek, mert so-
kan olcsó és nem biztonságos készít-
ményeket választanak.

Fizikai és kémiai fényvédők
Hatásukat tekintve a fényvédők két
csoportra oszthatóak:
� fizikai és 
� kémiai fényvédőkre.
Általában kombináltan alkalmaz-
zák őket a krémekben.
A kémiai fényvédők közül azok aján-
lottak, amelyek nem halmozódnak
fel a bőrben, viszont fontos, hogy a
fényvédők fotostabilak legyenek! 

UVA- és UVB-sugarak
A káros ultraibolya sugarak közül
az
� UVA-sugarak a bőr mélyebb réte-
geibe hatolva károsítják a kötőszö-
vetet, melynek következtében a bőr
veszít a rugalmasságából, ily módon
felgyorsítják a bőr öregedését, ránco-
kat, pigmentfoltokat okozva. Az
UVA-sugarak hatására szabadgyö-
kök képződnek, melyek igen reaktí-
vak, megtámadják a sejtek DNS-ét,
aktiválják az immunérzékenységet,
ezért az UVA-sugarak tehetők fele-
lőssé a napallergia vagy a pigment-
foltok kialakulásáért, és nagyban
hozzájárulnak a bőr rákos megbete-

gedéséhez is. Az UVA-sugarak okoz-
ta károsodás sokszor csak évek múl-
tán jelentkezik. Ezek a sugarak átjut-
nak az ablaküvegen is.
� Az UVB-sugarak a bőr leégéséért
felelősek, hatásukra a bőrben D-vi-
tamin termelődik. Ezek a sugarak
nem jutnak át az ablaküvegen. 

SPF
A fényvédő krém flakonjain találha-
tó SPF-érték (sun protective factor)
arról ad információt, hogy a termék
milyen mértékben nyújt védelmet
az UVB-sugarakkal szemben. Ha
valaki például 10 perc alatt ég le a
napon, egy SPF 15 fényvédő krém
használatával 15-ször annyi idő
alatt, vagyis kb. 150 perc alatt ég csak
meg a bőre. Ez csak egy körülbelüli
becsült érték, mert függ a bőrtípus-
tól, a napsugárzás intenzitásától és

a felkent fényvédő krém mennyisé-
gétől is. Fényvédő krémek felkenésé-
nél az ajánlott mennyiség 2 mg/cm2.
Ez a gyakorlatban nehezen alkal-
mazható, ezért is fontos, hogy több-
ször kenjük át a bőrt, azonban fon-
tos erre a figyelmet felhívni, mert
nagyon sokan nagyon kevés meny-
nyiségű krémet alkalmaznak 
Az SPF 15-ös fényvédő az UVB-su-
garak 93%-át, az SPF 30-as fényvé-
dő a 97%-át, míg az SPF 50-es fény-
védő a 98%-át blokkolja. 
Mindenképpen érdemes a kozmeti-
kában minőségi napozótermékeket
tartani, ami kiegészíti a professzio-
nális bőrápolást a vendég számára.

Multifunkcionális
készítmények
Feltétlenül fontos szempont a mul-
tifunkcionalitás, ahol a fényvéde-
lem mellett bőrápoló hatóanyagokat
is tartalmaz a termék: rendelkezzen
hidratáló, regeneráló, gyulladás-
csökkentő, antioxidáns és tápláló
hatással!
� Ilyen természetes és innovatív
hatóanyag például az utolsó generá-
ciós növényi hatóanyag, a noni (Mo-
rinda citrifolia) gyümölcsének kivo-
nata. Napozótermékekben alkal-
mazzák. A bőrbe kerülve, elnyeli az
UV-sugarak energiáját, amelyek

FOTOSTABIL
FÉNYVÉDŐK
Avobenzon,
Octinoxate, 
Mexoryl SX és XL,
Tinosorb S és M,
Uvinul A 
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bejutnak a bőrbe, mindezt képes át-
alakítani egyfajta pozitív energiává
azon bőrsejtek számára, melyek kol-
lagént és elasztint termelnek, meg-
előzve ezáltal a bőr öregedését.
� Az alábbi fényvédő–bőrtápláló ha-
tóanyagok – Panthenol, alfa-bisabo-
lol, Aloe vera, E-vitamin, béta-glu-
kán, hyaluronsav, Epilobium an-
gustifolium (Erdei füzike), Commip-
hora mukul (Hindu balzsamfa) –
hidratálnak, táplálják, nyugtatják,
rugalmasságot nyújtanak a bőr szá-

mára, antioxidáns hatásúak, megvé-
dik a bőrt a korai öregedéstől.
� A cola-dióból kivont oktapeptid-
5, a barnaság aktivátora. A Paragu-
ayban honos colafa gyümölcse. Na-
gyon gazdag zsírsavakban és vitami-
nokban, melyek természetesen segí-
tik a fényvédelmet és stimulálják a
melanin termelődését.
Összefoglalva: tehát készüljünk a
napfényes időszakra profi termékek-
kel, amelyek biztonságot és nagy se-
gítséget nyújtanak a vendégeknek,

ezáltal a fényvédelem mellett gon-
doskodunk arról is, hogy bőrük ru-
galmassága fokozódjon s hogy meg-
előzzük a bőr öregedését.

C-vitaminos védelem
a napozás előtt és után 
A nap károsító hatása igen összetett,
kozmetikai szempontból ezért lé-
nyeges hangsúlyozni  a vendégek
számára a megfelelő termékválasz-
tást és a kozmetikai kezelések fon-
tos szerepét a napozás előtti és utá-
ni időszakban.
A kozmetikában számos értékes
hatóanyaggal csökkenthetjük a na-
pozás okozta bőrkárosodást, illetve
fontos a bőr előkészítése is a nyári
napsugarakra. Ilyen értékes ható-
anyag a C-vitamin. Alkalmazzunk
C-vitaminos kezelést a nyaralás
előtti időszakban és az utókezelés
során is. A C-vitamin rendkívül ha-
tékony antioxidáns, nélkülözhetet-
len a kollagéntermelődéshez, segít
rugalmasan és fiatalon tartani a
bőrt.
A napozótermékek értékesítése ese-
tében, mint ahogyan a mindenna-
pos kozmetikai termékeknél is,
hangsúlyozni kell, hogy a vendégek
számára kiemelten fontos lehet, ha
egy szakembertől kap tanácsot a
megfelelő fényvédő kiválasztásá-
hoz. 

PAPP MÓNIKA
Kozmetikus, közgazdász,
a Vagheggi Magyarország
szakmai és kereskedelmi
vezetője.
www.vagheggi.hu Fo
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A kémiai fényvédők
közül azok ajánlottak,
amelyek
nem halmozódnak
fel a bőrben
és fotostabilak.
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Szépségápolás Alapok

Bőrápoló vitaminok
HATÓANYAGISMERET, ELSŐ RÉSZ – Számos klasszikus hatóanyag nem hiányozhat egy
kozmetikus repertoárjából. Új sorozatunkban Sarah White kozmetikus szakértő
segítségével tekintjük át a legfontosabb összetevőket és hatóanyagokat. 

VITAMINOK
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vitaminok kifejezetten
klasszikus bőrápolóknak
számítanak. Szerveze-
tünk számára igen hasz-

nosak ezek az anyagok, és a bő-
rünknek is szüksége van rájuk a kü-
lönféle anyagcsere-folyamatok op-
timalizálásához, hogy a bőrünk
bársonyosan sima és sugárzóan
szép legyen.

A tudósok már réges-régen felismer-
ték, hogy a szervezet bizonyos élet-
veszélyes megbetegedései konkrét
anyagok hiányával hozhatók össze-
függésbe, s ennek végül is az lett a
következménye, hogy felfedezték a
létfontosságú vitaminokat. A „vita-
min” szó 1912 óta létezik, a „vita”
(= élet) és az „amin” (nitrogénvegyü-
letek) szavakból vezethető le. 

A vitaminokat feloszthatjuk zsír-
ban oldódó, lipofil vitaminokra (A-,
D-, E-, K-) és vízben oldódó, hidrofil
vitaminokra (pl. B-, C-vitaminok).
Egyes vitaminok a szervezetben pro-
vitaminok, ún. előanyagok formájá-
ban fordulnak elő, amelyek aztán a
szervezetben alakulnak át vitamin-
ná.

A

VITAMINOK
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Ugyancsak léteznek vitaminoknak
nevezett anyagok, amelyeket nem
sorolunk a klasszikus vitaminok
csoportjába. Idetartozik például a
Q10-vitamin, ami ubikinon néven is
ismert, vagy az F-vitamin, ami tulaj-
donképpen egy esszenciális zsírsav,
a linol- és a linolénsav.

Hogyan hatnak?
Míg az E-vitamint mindenekelőtt
antioxidánsként tartjuk számon, ad-
dig a C-vitamint ezenkívül tirozináz
enzimet gátló anyagként is ismer-
jük, amelynek segítségével felvehet-
jük a harcot a festékzavarok és az
öregkori foltok ellen. Az A-vitamin
retinol formában a bőröregedés és
az akne bizonyított hatóanyaga. Ez
utóbbira – gyulladást és vörösödést
csökkentő hatása miatt – a B3-vita-
mint is hatékonynak tartják. 

A kozmetikai termékekben a vita-
minoknak mindezen túl védő funk-
ciói is vannak. Különösen megemlí-
tendő az oxidáció elleni védelem,
amely segít megakadályozni az érté-
kes olajok avasodását. Ez a tulajdon-
ság elsősorban az E- és C-vitamino-
kat jellemzi.
A vitaminok a fényre és a levegőre
érzékeny anyagok. Ezen hatások fo-
kozatosan gyengítik oxidációt kivé-
dő képességüket. A vitaminok stabi-
labb formájának felhasználásával, il-
letve vitaminderivátokkal javítani
lehet a „védőpajzsuk” megőrzésén.
Ugyancsak hatásos a vitaminokat li-
poszómákba kapszulázva használ-
ni. Ily módon lehet az intenzívebb
hatású retinolt is megszelídíteni.

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

IDŐKÖZBEN 13 VITAMIN VÁLT
KLASSZIKUSSÁ:
A-vitamin (retinol)
B1-vitamin (tiamin)
B2-vitamin (riboflavin)
B3-vitamin (niacin)
B5-vitamin (pantoténsav)
B6-vitamin (piridoxin)
B7-vitamin (biotin, vagy H-vitamin)
B9-vitamin (folsav, M-vitamin)
B12-vitamin (kobalamin)
C-vitamin (aszkorbinsav)
D-vitamin (kalciferol)
E-vitamin (tokoferol)
K-vitamin (fillokinon)

Sorozatunk következő részének
témája: Peptidek

VITAMINOK
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AMIKOR A BŐRÜNK IS FULDOKLIK – A városi és ipari légszennyezettség mértéke elképesztő
méreteket öltött az elmúlt évtizedekben. Mindez nemcsak a lelkünkre, hanem a bőrünkre

és ezáltal  az egészségünkre is negatív hatást gyakorol.
Egy új készítmény azonban védőpajzsként óvhatja meg a szervezetünket.

levegőben eloszlatott,
szálló por szilárd vagy fo-
lyékony halmazállapotú
anyagokat is tartalmaz.

Egészségünkre gyakorolt hatása ál-
talában a részecskék méretétől
függ.
� A 100 μm-nél kisebb porszem-
csék már belélegezhetőek, de ezek

még nem jutnak le mélyen a lég-
utakba.
� A 4 mikronnál kisebb szemcsék
már bejutnak a tüdőbe,
� a 2,5 μm-nál kisebbek pedig nem-
csak bejutnak a tüdőbe, de onnan
nem vagy csak nehezen ürülnek ki.
Ez a részecskeméret jóval kisebb,
mint bőrünk pórusai, így azokban

könnyen megülnek, és be is jutnak a
bőrön át. A nehézfém részecskék és
gázok pedig eljutnak egészen a sej-
tek mitokondriumáig, ahol azokat
károsítják. Így a sejtek anyagcseréje
nem működik megfelelően.  
A szennyeződés ún. oxidatív
stresszt jelent az egész szervezet-
nek. Növekszik a szabadgyökök szá-
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ma. Hatásukra gyulladás, felnőttkori
akne alakul ki, csökken a kollagén
és az elasztin szintézise a bőrben.
Egyes rosszindulatú
folyamatok és a bőr
idő előtti öregedése
is a szabadgyökök
számlájára írható.

Skeyndor
Power Oxygen 
A Skeyndor Power
Oxygen képes felven-
ni a harcot a környe-
zetszennyezés bőrt
károsító és öregítő
hatásaival szemben:
� védőpajzsot képez
a bőrön;
� magas antioxidáns és gyulladás-
csökkentő hatóanyagai ápolják a
bőrt;
� prebiotikumok biztosítják a meg-
felelő mikroflórát a bőr felszínén, így
a bőr képes védekezni a felszínére
kerülő baktériumokkal és gombák-
kal szemben;

� liposzómázott kertizsá-
zsa-kivonat támogatja a
sejtek salaktalanító folya-
matait – a kerti zsázsa kü-
lönösen gazdag szulfora-
fánban, ami a sejtanyag-
cseréhez szükséges enzi-
meket serkenti;
� a perfluorodecalin és a
kerti sarkantyúkakivonat
biztosítja az oxigén szállí-
tását a sejtekhez és segítik
a sejtek oxigénfelvételét. 
A Power Oxygen tehát
nem oxigént juttat a bőr-
re/bőrbe, ami szintén fo-
kozná a szabadgyökök
képződését, hanem a sej-
tek saját anyagcserefunk-
cióit segíti.
A Power Oxygen szalon-
kezelésre és otthoni ápo-
lásra kifejlesztett szérum,
krém és emulzió megol-
dást nyújt minden olyan

esetben, amikor a bőrkép fakó, élet-
telen, megmagyarázhatatlan gyulla-
dások és pattanások jelennek meg.

Ideális minden városlakónak, do-
hányosoknak, azoknak, akik sok
gyógyszert szednek,vagy éppen
tisztító kúrába kezdtek.

Röviden:
a Power Oxygen
védi, gyógyítja,
méregteleníti
a bőrt, és támogatja
az optimális
anyagcseréjét.

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

RISZTICS MÁRTA
kozmetikus, nemzetközi tréner,
a Skeyndor Hungary/Risztics
Trade Kft. szakmai igazgatója.

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



www.beauty-forum.hu   2019/432

BEAUTY & CAREBEAUTY & CARE

Cikksorozatunk első részében a kozmetikai alapműveleteket, második részében a diagnosztizálással
kapcsolatos ismereteket beszéltük át, annak alapján, ahogy az OKJ-s szakmai vizsgán elvárják

a vizsgázótól. Mostani írásunkban a speciális feladatokkal kapcsolatos vizsgafeladatokat
fogjuk górcső alá venni.

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

se: Tartós sminkkészítés plasztikon
vagy speciális arc és/vagy testkeze-
lés saját modellen, előre elkészített
kezelési terv alapján.
A vizsgázó legkésőbb a vizsgára je-
lentkezésig eldönti, mely vizsga-
feladatot kívánja elvégezni a vizs-
gán. Az ehhez szükséges kezelési
tervét a saját modell diagnosztizá-
lásával és kezelési tervével egy idő-
ben leadja.
� Tartós sminkkészítésnél a vizsgá-
zó olyan területet válasszon, amely a
vizsgafeladat időtartamába (80 perc)
belefér. 
Figyelem: a tartós sminkkészítéshez
szükséges eszközökről és anyagok-
ról a vizsgázónak kell gondoskodnia!
� Speciális arckezelésnek az anti-
aging, a szem-, a nyak–dekoltázs-, a
lifting-kezelés, a halványító vagy a

hámlasztó kezelés minősül, különle-
ges hatóanyagokkal, bőrtípusnak
megfelelően. DE! A szakma szabá-
lyai szerint! Például: napfényes idő-
szakban NEM elfogadható a hám-
lasztás alacsony koncentrációjú sav-
val sem!
A különleges hatóanyagok mellett
speciális elektrokozmetikai készü-
lékeket (elektroporáció, rádiófrek-
vencia stb.) vagy eszközöket (kövek,
ecset stb.) vagy masszázstechnikát
is be lehet építeni a kezelés meneté-
be. 
� Speciális testkezelésnek az alábbi
kezelési eljárások tekinthetők: kézi
teljes testmasszázs, body wrapping,
vákuumkészülék, interferencia-
vagy ingeráramú készülék, egyéb
elektrokozmetikai készülék. Figye-
lem: a speciális testkezeléshez az
elektrokozmetikai készüléket a kép-
zőnek/vizsgaszervezőnek kell bizto-
sítani, az egyéb eszközökről és anya-
gokról a vizsgázó gondoskodik. 

A vizsgafeladat időtartama: 100
perc (felkészülés 80 perc, értékelés
20 perc)
A vizsgafeladat aránya: 5%

Mi számít speciálisnak?
�Tartós sminkkészítés plasztikon –
Amennyiben ezt választja a vizsgá-
zó, úgy minden eszközről és anyag-
ról ő gondoskodik, ahogy ez a vizs-
gafeladat leírásában is szerepel. 
� Speciális arckezelés 
→ Anti-aging kezelés: feszesítő, lif-
ting, ránctalanító, regeneráló, revita-
lizáló kezelés. A kezelés során alkal-
mazott hatóanyagoknak különleges-
nek kell lenni, nem lehet azonos a
tisztításos kezelés anyagaival, és
mindenképpen szükséges a kezelés
során egyéb különleges eszközt,
technikát is alkalmazni, például kö-
ves masszázs, ecsetmasszázs, spe-
ciális masszázstechnika stb. 
→ Elektrokozmetikai készülékek
alkalmazása: speciálisnak csak

→

→

→
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→

olyan készüléket lehet alkalmazni,
amely nem szerepel az alapkészü-
lékek között. A kezelési műveletek
közé itt be kell építeni az elektrokoz-
metikai készüléket is, például elekt-
roporáció, rádiófrekvencia, vákuum-
készülék, oxigéngép. A készülékek-
ről itt is a vizsgázónak kell gondos-
kodnia!
→ Halványító kezelés: a halványító
hatású hatóanyagoknak több kezelé-
si lépésben is szerepelnie kell (példá-
ul peeling, hatóanyag-bevitel, pako-
lás).
→ Hámlasztó kezelés: lehet gyógy-
növényes és savas hámlasztás is, az
adott cég kezelési protokolljának
megfelelően kivitelezve. 
Utóbbi két kezelést csak napfény-
mentes időszakban lehet végezni! 

� Speciális testkezelés
→ Kézi teljes testmasszázs. Ez lehet
például svédmasszázs, cellulit-
masszázs, mézemulziós masszázs,
csokimasszázs. A vizsgán általában
csak egy területet (hát, láb stb.) kell
bemutatni.
→ Body wrapping. A tekercselés
előtt megfelelő módon elő kell készí-
teni a területet (letisztítás, peeling,
anyagcsere-fokozó kozmetikum); fi-
gyelem: nem elegendő térdtől lágyé-
kig, hanem a bokától a has területéig
kell elvégezni a tekercselést!

Hallgasd meg Juhász Klári előadását élőben:

„Probiotikumok a bőrápolásban”, április 15-én,

a TAVASZI BEAUTY SZAKMAI NAPON, a Lurdy Házban!

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

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.  
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→ „Eszközös” masszázs. Köveket, gyógynövényes zsá-
kocskákat alkalmazva is lehet testmasszázst végezni az
adott területen. Ebben az esetben is szükséges a terület
megfelelő előkészítése.
→ Elektrokozmetikai készülékek alkalmazása. A készü-
lékek ennél a vizsgafeladatnál a vizsga helyszínén kell
hogy legyenek. Adott területen el kell végezni az előké-
szítést és be kell mutatni a készülék alkalmazását.
A speciális kezelésekhez is kétoldalas diagnosztikát és
kezelési tervet kell készíteni.

Rádiófrekvenciás kezelés 1. Rádiófrekvenciás kezelés 2.

Köves masszázs

DIAGNOSZTIZÁLÁS
Amennyiben arckezelést végez a vizsgázó és ugyanaz a modell, mint
a tisztításos kezelésénél, úgy itt nem kell a baloldalt egy az egyben
átmásolni, elegendő a bőrtípust leírni, majd a választott kezelés
indoklását pár mondatban. Ez egy rövid leírás (8-10 mondat)
a kezelésről, indokoltságáról stb.
Testkezelés esetén az adott terület diagnosztizálása a problémára
fókuszálva történjen,
→ például ha cellulit-kezelés, akkor a cellulit fajtája, stádiuma

legyen ecsetelve. 
→ A kezelés javallatainak, ellenjavallatainak leírása. 
→ A bal oldal aljára célszerű a modell hozzájárulását feltüntetni

az alább javasolt formában:

„Aláírásommal igazolom, hogy a kezeléssel kapcsolatban minden
tájékoztatást megkaptam, és hozzájárulok ahhoz, hogy rajtam XY
(vizsgázó) a kezelést elvégezze.
Dátum, aláírás”

KEZELÉSI TERV
→ A kezeléshez használt eszközök

(amennyiben van)
→ A kezelés során alkalmazott

műveletek sorrendben + anyagai
(kozmetikum) + hatóanyagai + hatásai;
lásd Normál kezelési terv!

→ Például: letisztítás + peeling +
masszázskrém/olaj

→ A kezeléshez használt anyagok
lehetőleg professzionálisak legyenek,
de például. egy testradír lehet olívaolaj
+ cukor…..értelemszerűen és
észszerűen.

JAVASLAT A SPECIÁLIS TERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Sorozatunk 1. és 2. részét itt találod:

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.

www.beauty-forum.hu   2019/4
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NARANCSBŐRFALÓ VÖRÖS SPRAY – Az első napsugarak megjelenésével a vendégeink
egyre többet foglalkoznak az alakjukkal, a kozmetikák szolgáltatásai között pedig egyre népszerűbbé

válik a testkezelés, amelyhez mostantól egy új, innovatív termék segítségére támaszkodhatunk. 

agyon sok kozmetikus ké-
pezte magát egészségtaná-
csadó cellulit-terapeutává
az elmúlt közel 30 évben,

olyan szakembernek, aki „értő” mó-
don foglalkozik a cellulittal és az
alakformáló kezelésekkel. Nem rit-
ka az sem, hogy valaki teljes egé-
szében a testkezelésre szakosodik,
és nemcsak szezonálisan, de egész
évben foglalkozik a problémával, és
mellette életviteli tanácsokat is ad a
vendégeinek.  Az is a tényekhez tar-
tozik, hogy erre van igény a vendé-
gek részéről, akiknek egyre nagyobb
része tesz azért, hogy megőrizze
az egészségét, akiknek fontos a jó
alak és a jó egészség. Tudatosan
táplálkoznak, sok folyadékot isznak
és rendszeresen mozognak. 
Az érem másik, árnyékos oldala is
tény: Magyarország Európa „legkö-
vérebb” országa, világviszonylatban
a negyedikek vagyunk. Hihetetlen
magas a túlsúlyos emberek száma,
és természetesen az ezzel együtt já-
ró súlyos egészségügyi kockázattal
járó veszélyeztetettek száma is igen
magas. Ma már a cellulit nemcsak
a nők „kiváltsága”, ráadásul egyre
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High Care®Cosmetics
Miskolc, Futó u. 70.
Telefon: +36 46 560 372
email:  info@high-care.hu
highcare.hu
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fiatalabb korban jelentkezik ez a
probléma, akár már 10-11 évesen. A
kilátásaink a jövőt illetően nem túl
kecsegtetőek. Ezért is nagyon fontos
szerepe van a ma és a jövő kozmeti-
kusának abban, hogy milyen minő-
ségben, mennyire felkészülten fog-
lalkozik a problémával.  

A cellulit elleni
készítmények 
új generációja
Nagyon sok új eljárás születik és na-
gyon sok új termék és készülék kerül
szinte naponta a piacra. A kabinke-
zelések mellett nagy jelentősége
van annak, hogy használ-e a ven-
dég olyan termékeket, otthonápo-
lót, amely kiegészíti, felerősíti a ka-
binban végzett kezelések hatását.
Ebben a körben az év nagy újdonsá-

gának számít a vörös spray – a
Simply Red, melyet kabin- és ottho-
ni használatra fejlesztettek ki, helyi
zsírbontásra, a depózsírok csökken-
tésére. 

Az extracelluláris mátrix/
ECM és az elhízás közötti
kapcsolat
Az elhízást, a helyi zsírlerakódást
nem lehet megkerülni az ECM-re
gyakorolt hatás nélkül.  Az ECM egy
dinamikus fehérjehálózat. Ennek a
fehérjehálózatnak a háromdimen-
ziós kialakításában enzimek vesz-
nek részt, melyek felelősek a fehér-
jék peptid-kötéseinek kohéziójáért.
Tehát a szövetek háromdimenziós
kialakításában fontos szerepük
van, beleértve a zsírcseppeket tar-
talmazó adipocitákat is. A lipolízis
(zsírbontás) természetes körülmé-
nyek között éhezés során jön létre.
Ezt a folyamatot a kozmetikákban ki
lehet váltani különböző eljárásokkal
(elektromos árammal, ultrahanggal
stb.) Az új vörös sprayben, a Simply
Redben lévő fitokomplex olyan ha-
tást gyakorol a zsírsejtekre, ame-
lyek megegyeznek a lipolízis hatá-
sával, és befolyásolják az ECM

állapotát is.Tehát rendelkezésünkre
áll egy olyan, otthonra és kabinhasz-
nálatra kifejlesztett innovatív ter-
mék, amely kiváló hatékonyságot
mutat, és áttörést hoz a helyi zsír-
bontás és alakformálás terén. 

A vörös spray tulajdonságai
� A helyi elhízás kezelésére

(a problémás területeken: láb,
has, fenék), főleg gyenge kötőszö-
vet (cellulit) esetén.

� Lipolízis hatás (zsírbontás), a zsí-
ros lerakódások csökkentése a
szubkután zsírszövetben. 

� Zsírok, anyagcsere-végtermékek
gyors eltávolítása. 

� A bőrfelület látható kisimulása.
� A kezelt testrész kerületének

csökkenése. 
A Simply Red használata egyszerű,
higiénikus, gazdaságos. Kúraszerű
alkalmazása napi 2x javasolt, 1 hó-
napon át. A kabin testkezelésekhez
is bátran alkalmazzuk, gyorsítja és
javítja a gépi kezelések eredményes-
ségét.
A jó alak és a jó egészség nem sze-
rencse kérdése. Mindenkinek tennie
kell érte. Ehhez adnak hatékony se-
gítséget a tudományos alapon nyug-
vó készítmények, termékek, ame-
lyek bizonyítottan eredményesek,
mint a legújabb vörös spray, a
Simply Red. 

A SIMPLY RED
FŐ HATÓANYAGAI
� Innovatív növényi komplex,
� mikroalga-kivonat, 
� a progresszív nikotinátum és 
� a koffein. 

LAVOTHA ILDIKÓ
A High Care® Cosmetics Kft.
ügyvezetője, a High Care®

egészségtanácsadó cellullit-
terapeuta képzésének oktatója. 
A Magyar Franchise
Szövetség  alelnöke.
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AZAZ: NE ÁRTS! A tradicionális orvosi etika legfontosabb alapelve a hippokratészi esküből levezetett
„Primum nil nocere! – Csak nem ártani!” elv. Hippokratész évezredes igazságának nemcsak

a kozmetikus hatáskörét meghaladó orvos-esztétikai jellegű beavatkozásoknál kellene érvényesülnie.

zerkilenszázkilencvennyolc
január 1-én lépett életbe az
INCI deklaráció törvénye,
mely szerint a kozmetiku-

mok összetevőinek egész Európában
egységes és kötelező érvényű írás-
mód szerint kell szerepelniük a cso-
magoláson. Több mint 21 éve adott a
lehetőség, hogy mind a szépségipa-
ri szakemberek, mind pedig a vég-
felhasználók a reklámszövegírók
ígéreteivel szemben, konkrét té-
nyek alapján ítéljenek meg egy
kozmetikumot. Bár az INCI nyelve-
zete szokatlan, idegen, és mint a leg-
több törvény, apró kiskapukat rejt a
gyártók javára, mégis az egyetlen
(tanulható) kapaszkodó az egész-
ségtudatos, ugyanakkor látványos
bőrápolás elkötelezettjeinek.

Ne hagyatkozz
a gyártók ígéreteire!
A törvény nem ismerete nem men-
tesít azon felelősség alól, hogy a koz-
metikusnak mindig a bőr igényét
kell szem előtt tartania. Manapság
egyre gyakoribb, hogy konkrét, bőr-
gyógyász által alátámasztott ható-
anyag-allergiával küzd nem egy
vendég. 

Sajnos, a „hypoallergén”, „érzé-
keny bőrűeknek”, „bőrgyógyászok
által tesztelt”, „analitikai/orvosi
tisztaságú” ígéretek sehol nem
vizsgált és főleg nem igazolt kije-
lentések!

E kijelentések hitelességét és való-
di tartalmát csak az összetevők
(INCI deklaráció) konkrét kielemzé-

se támaszthatja alá, amit a szakem-
bernek magának kell elvégeznie. 

Tanulmányozd
az INCI-listát!
Ma a szépségipar már több tízezer
kozmetikai hatóanyagot használ,
képtelenség ezek bőrkompatibilitá-
sát mind ismerni. Egy kozmetikum
megítéléséhez nem kell feltétlenül
vegyésszé válnunk, rengeteg tudo-
mányosan bizonyított bőrromboló
és/vagy irritáló hatású hatóanyag
és összefüggés felismerhető az
INCI-listából, egy kis gyakorlás se-
gítségével. 
Az érzékeny bőr gyakori mindenna-
pi bőrprobléma. Elsősorban a kör-
nyezeti hatásoknak, leggyakrabban

a nem megfelelő kozmetikumok-
nak köszönhető, és nem genetikai
eredetű. 

Ismered vendéged
otthoni bőrápolóit?
Az anti-aging arckezelésekkel, a fe-
szesítő, bőrfeltöltő megoldó arcprog-
ramokkal sok, önmagára költeni is
hajlandó 40 év feletti vendég vonz-
ható be a kozmetikai szalonokba. De
a külső megjelenés kultuszának ko-
rában egyre tudatosabbá válik a rán-
cokat még csak hírből ismerő fel-
használói réteg is. Bármely korosz-
tály is válik szalonunk célcsoportjá-
vá, a bőr öregedésének témája
elsődleges lesz. Mivel a bőr örege-
dése 80 százalékban külső ténye-

„NIL NOCERE”
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zőknek köszönhető, elkerülhetet-
len az otthoni bőrápolás témája.
Kevesen gondolnák, de egy rosszul
megválasztott otthoni arctisztító és
arckrém páros az évek során a fel-
gyorsult, idő előtti bőröregedéshez,
ráncok kialakulásához vezethet,
mindez megfűszerezve egy nem
csak optikai problémával, a bőr érzé-
kenységével. 

Ne hagyd lerombolni,
amit felépítettél!
Egy barrier-romboló mindennapi
bőrápolás eleinte csak a bőr hidro-
lipid rétegét borítja fel. Ez a minden-
napokban kellemetlen komfortér-
zettel jár, ami valljuk be, rengeteg
vendég problémája. Ha az állandóan
feszülő, húzódó bőrérzetet nem or-
vosoljuk megfelelő összetevőjű arc-
tisztítóval és arckrémmel, ez a bőr-
probléma gyorsan elmélyül,  de a szó
szoros értelemben: a barrier réteg
mélyebb része, az epidermisz is el-
veszti idővel védekező- és nedves-
ségmegtartó képességét. A felborult

védekező funkció pedig szabad utat
jelent azon káros környezeti hatá-
soknak (káros szabadgyökök, UV-su-
gárzás, környezeti szennyeződések,
további irritáló kozmetikai összete-
vők stb.), melyek a még mélyebb
bőrproblémákat, pl. a dermális szer-
kezeti fehérjék roncsolódását okoz-
zák. Lehet nem is olyan hosszú az
út a rossz összetételű arckrém és a
ráncok között?
Ezen leépülő folyamatok megállítá-
sához és kompenzálásához a szak-
embernek fel kell ismerni az elke-
rülendő hatóanyagokat, illetve tisz-
tában kell lennie az egyes bőrréte-
gek felépítését valóban segítő koz-
metikai hatóanyagokkal és azok
hatásmechanizmusával.          

Például teljesen felesleges a kolla-
génrostok termelődését 4-6 hetente
egy kozmetikai arckezelés kereté-
ben „intenzíven” aktiválni mindad-
dig, míg a vendég otthoni bőrápolá-
sa a kollagént lebontó enzimek el-
szaporodásának a melegágya.

Nem véletlen, hogy sokszor csaló-
dottan elkopnak a vendégek.
Minél jobban kiismeri magát a
szakember a bőrápoló készítmé-
nyek összetevőinek világában, an-
nál nagyobb magabiztossággal és
sikerrel tud otthoni bőrápoló ké-
szítményt ajánlani és nem utolsó-
sorban értékesíteni vendégének.
Így lesz a lakossági termékértékesí-
tés könnyed, természetes és magá-
tól értendő, nem pedig kényszerű,
sokszor „mumusként” megélt „tuk-
málás”.

FAZEKAS ZSUZSANNA
A Makadémia Kft. ügyvezető
tulajdonosa,
a Belico termékcsalád
kizárólagos magyarországi
forgalmazója,
a Termékfüggetlen Hatóanyag
Szeminárium magyarországi
előadója, szépségipari
marketingtanácsadó.
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BEAUTY & CARE NEWS 1 ZSÍRBONTÓ, ALAKFORMÁKÓ SPRAY  
High Care® • A Simply Red  vörös sprayben egy for-
radalmian új hatóanyagkomplex (fitokomplex) képes
szelektíven lebontani a megnövekedett, megduzzadt
zsírsejteket. Hatással van a testkerület csökkenésére.
Fokozza a depózsírok elégetését, elszállítását, simává
teszi a bőrfelszínt. Tudományosan bizonyított, hogy a
Simply Redben alkalmazott fitokomplex képes befolyá-
solni az extracelluláris mátrix kohézióját éppúgy, mint
ahogy az a lipolízises kezelésekben történik (kavitáció).
https://nagyker.highcare.hu,
https://highcareexkluziv.com

2 ÚJ, MELEGBARNA ÁRNYALAT
A PALETTÁN  

Kalcsu Cosmetics Sminktetováló Akadémia •
Megérkezett a Color-in-Derm sminktetováló festék ter-
mékcsalád új tagja. A 28 Chocolate egy közép meleg-
barna szemöldökszín, amely optikai melegítésre is (pl.
kiszürkült szemöldök melegítésére) tökéletesen alkal-
mas. Minden hajtípushoz jól áll. Púderes és szálazott
szemöldök-tetoválás elkészítéséhez is tökéletes. Mint
ahogyan a termékcsalád minden tagja, a 28 Chocolate is
egy kiváló tapadóképességű festék, hiszen olyan
speciális összetevőt tartalmaz, amely nagyban
megkönnyíti a beépülést. Ez óriási előny, mert az utó-
munkálatok, korrekciók ideje jelentősen lecsökken. 
www.kalcsu.hu 

3 MAXIMÁLIS FÉNYVÉDELEM  
Klapp • Már az első napsugarakhoz javasoljuk a Klapp
Cosmetics új IMMUN SUN napozósorozatát. Az 50-es
napvédő faktor maximális védelmet biztosít az érzékeny
területeken is, miközben a bőrünk szép, nyári színt kap.
Az olajmentes változat a vegyes típusú bőrűeknek nyújt
teljes körű ápolást. Hatóanyaga : Aloe vera, vörös alga,
kukoricacsíraolaj, shea-vaj.
Facebook: Klapp Kozmetikumok Magyarország 

4 SEJTSZINTŰ BŐRVÉDELEM  
Skeyndor • A légszennyezettségnek kitett városlakók, a
felnőttkori aknéval és a rossz anyagcseréjű bőrrel
küzdők ideális bőrápolója a Power Oxigen termék-
család, amely a 2,5 μm kisebb szálló porszemcsék elleni
védőréteget képez a bőrön, a benne lévő ható-
anyagoknak köszönhetően: prebiotikus oligoszacha-
ridok és liposzómázott szulfurofán gondoskodik a salak-
talanításról és a megfelelő védekezőképességről, a
perfluorodekalin  pedig fokozza a sejtek oxigénfelvevő
képességét. A kabintermékek mellett otthonra ajánl-
ható nappali krém, gél-krém és szérum áll a
rendelkezésünkre.
www.skeyndor.hu

5 BŐRÁPOLÓ FÉNYVÉDŐ  
Solanie • Előzd meg a napfény okozta korai
bőröregedést a Solanie SPF30-as napozókrémjével,
mellyel nemcsak megfelelő védelmet biztosíthatsz a bőr
számára, de napozás közben már ápolhatod is azt. Az
UVA- és UVB-sugarak ellen is véd és óvja a bőr
feszességéért felelős kollagén és elasztikus rost-
hálózatot. Segít megelőzni a leégést, az ezekkel együtt
kialakuló bőrelváltozásokat és a korai bőröregedést.
Fokozottan ajánlott az arcbőr kémiai hámlasztása után.
Egész évben használható smink alá is. Kellemes, mégis
semleges illata miatt a használata férfiaknak is ajánlott.
www.solanie.hu
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Anti-Aging ESZKÖZÖK
és hatóanyagok

AZ ELSŐ LÉPÉS A MEGELŐZÉS – Mindennapos munkánk jelentős része anti-aging kezelés.
Alapvető, hogy vendégeinkben már 25 év felett tudatosítani tudjuk, hogy mennyire fontos

a megelőzés, hogy ne csak akkor kapjanak észbe, amikor már megjelennek
az öregedés első jelei.

regedési folyamatok egy-
aránt lejátszódnak a
hámrétegben, a kötőszö-
vetben és az izomszövet-

ben.
� A hámrétegben a bazális sejtek
osztódása lelassul, a hámréteg elvé-
konyodik és a bőr felszíne kiszárad.
A szaruképzés lelassul és a szaruzsír
mennyisége csökken.
� A kötőszövetben az irha papillái
elsimulnak, a fibroblaszt sejtek akti-
vitása csökken. Kevesebb kollagén-,
elasztinrostot, illetve hyaluronsavat
termelnek.  Zsírszövetcsökkenés tör-
ténik.
� Az izomszövetben csökkent az
izomtónus és a víztartalom.

Gépek és hatóanyagok
Rengeteg gép és hatóanyag áll a
rendelkezésünkre, hogy vendégein-
ket hatékonyan tudjuk kezelni, s
hogy a bőrállapotukat látványosan
tudjuk javítani.
Nézzünk néhány példát, amit vendé-
geinknek javasolhatunk! Fontos,
hogy minden esetben a kontraindi-
kációkat zárjuk ki, és mindig csak
olyan kezeléseket végezzünk, ami-
hez megvan a szaktudásunk.
Ahogy látjuk, a kozmetikában egyre
több lehetőségünk van a gépi kezelé-

sek terén is, sőt, fontos tudni, hogy
akár kombinálhatjuk is a gépi keze-
léseket, mint például az abráziós ke-
zeléseket a hatóanyag-bejuttató ke-
zelésekkel, vagy a rádiófrekvenciát
és az eleketroporációt, illetve az

elektroporációt  cryo-terápiával – és
még sorolhatnánk a kezeléseink tár-
házában rejlő kombinációs lehetősé-
geket.
De természetesen nemcsak gépi ke-
zelésekkel tudunk elérni látványos

Ö
GÉPEK

Elektroporáció
Rádiófrekvencia
Face-Lifting
Fotorejuvenáció
HIFU
LED-terápia
Softlézer
Derma-roller
Mezopen
Cryo-kezelés

HATÓANYAGOK

Kollagén
Elasztin
Hyaluronsav
Ceramid
DMEA
Izoflavonoidok
Bioflavonoidok
Poliszacharidok
Peptidek: argineline, collaxyl, leuphasyl
Kaviár-kivonat
Olajok: ligetszépe, búzacsíra, makadámia, szőlőmag
Őssejtek: alma, málna, szőlő, alpesi rózsa
NMF, SSzF
Algák: barna, zöld, kék és vörös
Tengeri iszap
Tigrisfű-kivonat
Ginko Biloba
Organikus szilícium
Hibiszkusz
Vörösáfonya
Gránátalma
Vitaminok: C-vitamin és származékai, E-vitamin és
származékai, Q10, Retinol-palmitát, Retinol-acetát
Sheavaj
Méhpempő
Ection
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bőrfiatalítást, hanem manuális terá-
piákkal is, például különböző ható-
anyagos masszázstechnikával.

Lássunk pár trendi gépi kezelést,
amit a kozmetikában is szívesen al-
kalmazunk, illetve a vendégeink is
szeretik, vagy éppen a marketingje
miatt ők is jól ismerik.

Elektroporáció
A hám ellenállásának leküzdésével
lehetővé teszi – non-invazív módon
– a hatóanyagoknak a bőr mélyebb
rétegébe történő bejutását. A készü-
lék által kibocsátott magas frek-
venciájú, rövid elektromos impul-
zusok hatására a sejthártya lipidjei
statikusan feltöltődnek, ennek kö-
vetkeztében összetömörödnek, és
köztük átjárható csatornák alakul-
nak ki. Ezeken a „tranziens” (átme-
neti) pórusokon keresztül juttat-
hatjuk be a hatóanyagokat. Az
elektromos impulzusok megszűné-
se után a tranziens pórusokon spon-
tán záródnak a barrier spontán visz-
szaverődésével. 
Nagyon fontos a megfelelő minősé-
gű, sterilitású, orvosi minősítésű
hatóanyag használata. A kezelés
során be tudunk juttatni ionos,
nem ionos vízben és zsírban oldó-
dó hatóanyagokat is.

Rádiófrekvencia 
Többfajta rádiófrekvenciás készü-
lék létezik: monopoláris, bipoláris,
tripoláris, hexapoláris.
A kezelés során fájdalommentesen
juttatjuk az energiát a bőrbe, egyen-
letesen melegítve az irhát és a bőral-
ját. A kezelés hatására a fibroblaszt
sejtek aktivitása megnő.
A hő hatására a kollagén- és az
elasztikus rostok összehúzódnak (ir-
reverzibilisen koagulálnak), ezáltal
azonnali feszesítést is el tudunk ér-
ni. Hosszú távú hatása a szöveti re-
generáció.

HIFU 
Hasonló, de pontosabban irányított,
frakcionált módszer.  Az HIFU fóku-
szált ultrahangenergiával áthatol a
bőr felszíni és mélyebb rétegein, el-
éri a SMAS (a bőr és az izomzat kö-
zötti kötőszövetes réteg) szintjét.
A fókuszált ultrahangos kezelő-
fejjel pontosan szabályozott ener-
giamennyiséget lehet eljuttatni
1,5/3/4,5 mm mélyen a szövetekbe.
A hőmérséklet a célterületen egy kis
időre 65–85 °C közé emelkedik.
A képződött hő hatására termokoa-
guláció következik be a bőrben talál-
ható kötőszövet rostos szerkezetei-
ben (mélységtől függően akár a

SMAS-ban), hatására azonnali rost-
rövidülés történik, ami már a keze-
lés után látványosan feszesebb bőr-
képet eredményez. A mikrosérülé-
sek gyógyulása során bekövetkezik
egy hosszú távú hatás is, ami a fib-
roblaszt sejtek kollagén–elasztin–
hyaluronsav termelődésének a kö-
vetkezménye.

Mezopen
A mezopen-készülék egy újgenerá-
ciós mezoterápiás eszköz.
A mezopenkezelések önmagukban
is hatásosak, mivel a mikrotűszúrá-
sok által apró „sérüléseket” okoznak,
melyek hatására beindul a szervezet
önregenerációja. Ennek során a kö-
tőszövet fibroblasztjai aktiválódnak,
és kollagént kezdenek termelni. 
A kezelés után, a bőrproblémától
függően megfelelő hatóanyagokkal
történő elektroporációval az ered-
ményt nagymértékben tudjuk fokoz-
ni és gyorsítani.
Kizárólag tökéletes sterilitású,
megfelelő molekulaméretű ható-
anyagok juttathatóak a bőr mé-
lyebb rétegeibe.

A kozmetikában alkalmazott ható-
anyagokat – a gépekhez hasonlóan –
folyamatosan és hihetetlenül fej-
lesztik a cégek. Mostanában legtöb-
bet az növényi őssejtekről és pepti-
dekről hallhatunk.

Növényi őssejtek
Kozmetikai célokra olyan növények
biotechnológiai eljárással készült
őssejtjeit alkalmazzák, melyek ne-
héz körülmények között is megél-
nek, így ellenálló képességük
kiemelkedő.
Ezek az őssejtek speciális fehérjéket,
zsírokat, szénhidrátokat, ásványi
anyagokat tartalmaznak:
� Alpesi rózsa: A bőr sejtjeit megvé-
di a környezet káros hatásaitól, UV-
sugárzástól, emellett regenerálja a
bőrt, javítja annak védekezőképessé-
gét.
� Svájci alma: Serkenti az emberi
őssejtek termelődését, javítja a
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Elektroporáció és cryo-terápia kombinálva, Clinicare Bőrfiatalító ampullával – egy kezelés után
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sejtek DNS-hibáit, feszesítő, regene-
ráló hatású.
� Tengeri kömény: Antioxidáns, re-
generáló hatású.

Peptidek
A peptidek olyan molekulák, ame-
lyek egymáshoz peptidkötéssel
kapcsolódó aminosavakból állnak. 
Több fajtáját ismerjük: oligopeptid,
polipeptid, makropeptid.
Az anti-aging, hidratáló, regeneráló,
ránctalanító kezelésekben egyre
népszerűbbek:
� Argireline: Ránctalanító hatású,
gátolja a mimikai ráncok elmélyülé-
sét, fokozza a bőr vérkeringését. 
� Collaxyl: A kollagéntermelődésre
hat, emellett alkalmazható sérült,
aknés, heges bőrökön is.
� Leuphasyl: Ránctalanító hatású,
gátolja a mimikai ráncok elmélyülé-
sét, fokozza a bőr vérkeringését –
legfőképpen a szemkörnyéki és a
homlokráncokra javasolják.

De ne feledkezzünk meg a jól bevált
és szeretett hatóanyagainkról sem,
melyek az anti-aging kezelések so-
rán óriási szerepet töltenek be, mint
például:
� Búzacsíraolaj: Tartalmaz A-, B-,
C-, D-, E-vitaminokat, allantoint,
foszfatidokat és hormonokat is. Bőr-
re gyakorolt hatása: anyagcsere-

fokozó, regeneráló, tápláló, ránctala-
nító.
� Algák: Az algák telepes vízinövé-
nyek, melyek élőhelyüktől függően
különböző hatóanyagokat tartal-
maznak – például aminosav, ásványi
anyagok. Az algák bőrre gyakorolt
hatása: vérbőségfokozó, anyagcsere-
fokozó, rugalmasító, hidratáló, sa-
laktalanító, nedvességmegkötő, to-
nizáló.
� NMF: Más néven természetes víz-
megkötő faktor. Ez a hatóanyag tar-
talmaz különböző aminosavakat,
pirrolidon-, karbonsavakat, laktátot
és foszfátokat. Bőrre gyakorolt hatá-
sa: rugalmasít, feszesít, és jelentős
hidratálást tudunk elérni vele.

Bőrmegújításra sikerrel alkalmaz-
hatjuk a savas hámlasztó kezelése-
ket. 
A hámlás felgyorsításával a bőr hid-
ratáltabb, rugalmasabb lesz, fényte-
lensége megszűnik. A ráncok mély-
sége és mennyisége csökken, a pó-
rusok összehúzódnak. A savas keze-
lések aktiválják a bazális őssejteket,
aktívabb lesz a hám megújulási fo-
lyamata és stimulálják a fibroblaszt-
sejteket is, ezáltal a kollagén-terme-
lődés fokozódik. Legnagyobb jelen-
tősége az anti-aging kezelések so-
rán a tejsavnak, a glikolsavnak és a
retinolsavnak van.

� Tejsav: A tejsav eltávolítja az el-
halt szarut és kiváló hidratáló hatá-
sú. Erősíti bőr védőrétegét, fokozza a
bőr víztartalmát, serkenti a kollagén
és elasztikus rostok termelődését, a
bőr feszesebbé, puhábbá válik tőle.
� Glikolsav: Kozmetikai felhaszná-
lásban az egyik legelterjedtebb alfa-
hidroxisav.
Sokoldalúan eltávolítja az elhalt sza-
rut, a bőr vízmegkötő képességét fo-
kozza, regeneráló hatású, a kolla-
géntermelődést serkenti, a faggyú-
mirigy működését szabályozza.
� Retinolsav: A retinolsav selymes-
sé teszi a bőrt, csökkenti a ráncokat
és halványítja a pigmentfoltokat.
Növeli a bőr vízmegkötő képességét,
és csökkenti a ráncok mennyiségét
és mélységét.

VARGA-RÁKOSI BEÁTA
Kozmetikusmester, a Corvin
Oktatási Központ gyakorlati
oktatója, a Belvárosi Stúdió és
White Beauty Kozmetikai
Szalon tulajdonosa.
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HOLISZTIKUS ARCKEZELÉS
TESTI-LELKI EGÉSZ-SÉG, TELJESSÉG – Egy holisztikus szemléletet képviselő kezelés

egységben látja a teljes embert a környezetével, és igyekszik úgy harmonizálni őt,
hogy ezzel az egészséget támogassa. 

rcunk és arcbőrünk álla-
pota tükörként mutatja
meg hiányosságainkat,
így az arcbőr normalizálá-

sa is segíti a test teljes egészségét,
és ez fordítva is igaz, ahhoz, hogy a
normál arcbőrünk megőrizhető le-
gyen, egy bőrmegújítást követően
szükséges a kiváltó okok kezelése és
megszüntetése.
A holisztikus arcdiagnózis fél-egy
órát vesz igénybe. Megnézzük 6x-os
nagyításban az arcbőrt, megvizsgál-
juk a makroszkópos és mikroszkopi-
kus eltéréseket, az arc izomrendsze-
rét és a kötőszövet állapotát. Lehető-
ség szerint megvizsgáljuk a vérké-
pet, beszélgetünk az általános
állapotról és az elérni kívánt célról.
Meghatározzuk a legmegfelelőbb
egyéni kozmetikai kezelést az arc-
bőr, az arc normalizálására, és öss-
zeállítunk egy személyre szabott
bőrmegújító kezelési csomagot az
otthoni ápolásra. A szükséglet alap-
ján javaslatokat adunk a belső kivál-
tó okok megszüntetésére.

Mely rejtélyes testi okok
befolyásolhatják
arcbőrünk egészségét?
1. Az atlas csigolya ficama miatt ki-
alakuló izomgörcsök az arcon és a
nyakon – Átlagosan az emberek 20%-
ának a születése óta rendellenesen
áll a legfelső csigolyája. Emiatt a fej-
nek van egy állandó merev tartása,
ami fokozott izomfeszültséget,
izomgörcsöket okoz, és a nyakfájás
mellett az arcon erezettséget okoz-
hat. 
2. Hormonális rendellenességek is
befolyásolják az arcbőr állapotát.
A fogamzásgátló szerek, spirálok
komoly bőrproblémák kiváltó okai

lehetnek. A pajzsmirigyproblémák
gyakran vezetnek puffadáshoz és
duzzadt, vizes archoz. A ritkuló test-
szőrzet és szemöldök általában
pajzsmirigy-alulműködést jelez. Ha
a szervezetünkben túl kevés a pajzs-
mirigyhormon, az arcbőr szárazzá,
sápadttá, fakóvá és viszketővé vál-
hat, a körmünk is töredezhet, emel-
lett pedig jóval kevesebbet izzadunk.
A pajzsmirigyhormon túltermelődé-
se ezzel szemben állandó és foko-
zott izzadással és folytonos viszke-
téssel járhat együtt.
3. Az aknés tünetek egyik gyakori
okozója a rejtett krónikus gyulladás
– ez lehet egy rejtőzködő rossz fog,

ami sem fájdalmat, sem gyulladást
nem vált ki, de egy krónikus arc-
üreggyulladás is állhat a háttérben.
Góckutatásra kiváló lehet a szoma-
toinfra vizsgálat, mely egy kockázat-
és fájdalommentes vizsgálati mód-
szer, mellyel mindenféle beavatko-
zás és egészségkárosító sugárzás al-
kalmazása nélkül kaphatunk infor-
mációt az egyes testrégiókról, akár a
teljes test állapotáról.
4. A fehérjeemésztési probléma,
melynek leggyakoribb oka az ipari
kenyérliszt. A gabonatermesztésben
és a gabona „nemesítésben” az el-
sődleges szempont a hektáronkénti
terméshozam lett, illetve az, hogy a

A
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búza bírja a szárazságot, a vegysze-
reket és a műtrágyát. Mára sikerült a
keresztezésekkel olyan gluténszer-
kezeteket kialakítani, ami a termé-
szetben soha nem létezett, így a le-
bontása nehézségekbe ütközik. Ha
testünk nem bontja le a fehérjét, ak-
kor az elkezd erjedni a vékonybél-
ben – a savas erjedés károsítja a bél-
falat, ami gyulladást okoz, és végül
áteresztővé teszi a bélnyálkahártyát
is, aminek következtében olyan fe-
hérjék kerülhetnek a véráramba,
amelyek ellen az immunrendsze-
rünk ellenanyagot kezd termelni, ez-
által kialakulnak az allergiák, ételin-
toleranciák. Ezt súlyosbítja, hogy a
gabonafélék – a legtöbb maghoz ha-
sonlóan – tartalmaznak emésztést
gátló anyagokat a kártevők elleni vé-
dekezésre. A növénynemesítők az
elmúlt 50 évben megnövelték ezek-
nek az anyagoknak a mennyiségét,
hogy ezáltal is elősegítsék a kárte-
vők elleni védekezést. Ma a búzafe-
hérje 50-szer több emésztést gátló
anyagot tartalmaz, mint korábban.
Az új búzafajták élettani hatása
egyértelműen látható az arcbőrö-
kön. Érdekes módon, ismertek olyan
esetek, amikor bizonyítottan nincs
gluténérzékenysége a rosaceás vagy
aknés páciensnek, és mégis, ha el-
hagyja a táplálkozásából a glutént, a
bőrkiegyensúlyozás után tartósan
gyönyörű marad az arcbőre. Azon
páciensek esetében, akik esznek ipa-
ri, finomított búzából származó glu-
tént, gyakran előfordul a rosaceás,
aknés bőrproblémák kiújulása.

Bőrünkön a lelkünk
Már sokan tapasztalhattuk, hogyha
sok stressznek vagyunk kitéve, meg-
szaporodhatnak a pattanásaink, és
ha nem tudunk eleget pihenni, ak-
kor a bőrünk megszürkülhet. Az em-
beri bőr a test kialakulásakor
ugyanabból a külső csírahámból
fejlődik, mint a központi idegrend-
szer, ezért a bőrünk az érzelmeink
kifejezésének leglényegesebb, leg-
jobban látható szerve. Azonnal és
jól láthatóan reagál az érzelmi színe-

zetű izgalmak hatására: elpirulunk,
elsápadunk, izzadunk, viszketünk
vagy libabőrösek leszünk. A bőr fel-
fogható az idegrendszer kifordított
részeként. Így a bőrünk a belső
konfliktusaink hordozó szerve.
Ezért bőrünk állandósult rendelle-
nességei képesek mesélni a lelkiál-
lapotról és a tudattalan megoldan-
dó feladatairól.
A hajunk, az arcunk egészséges
szépsége erőnket jelképezi, a haj-
hullás, a problémás arcbőr a feszült-
séget, az életerő csökkenését, kime-
rültséget, önbizalomhiányt jelezhet
nekünk. Ha a belső feszültségek mi-
att extra módon feszítjük arcizmain-
kat, ez összenyomja a tápláló ereket,
emiatt vékonyodik el és válik élette-
lenné az arcbőrünk. Súlyosabb eset-
ben a feszültség összenyomja a mé-
lyebben lévő vénákat is, és blokkoló-
dik a méreganyagok és az elhasznált
vér elszállítása. Ennek lehet eredmé-
nye a bőregyensúly zavara, a rosa-
cea, az akne. A hajszálak a fejbőr pó-
rusaiból nőnek ki. A tartós stressz, a
zaklatottság, az idegesség miatt a
fejbőr is megfeszül, ilyenkor a haj
nem jut elegendő tápanyaghoz, nem
tud megfelelően lélegezni, elpusztul,
kihullik, a tápanyaghiány miatt új
haj sem nő, és elkezdődik a kopaszo-
dás.

Szellemi erő, kitartás
az egészséges arcbőrért
Jelenlegi, modern civilizációnk
könnyen elszívhatja minden ener-
giánkat, de ha mi irányítjuk a sor-

sunkat, támogathatja is örömteli
életünket. Ha elfogadjuk, hogy gon-
dolataink, érzelmeink és cselekede-
teink teremtik meg a valóságunkat,
érdemes fejlesztenünk magunkat
ezen a területen. Apró változtatá-
sokkal, régi káros szokások elenge-
désével és pozitív új szokások be-
építésével elérhetjük, hogy egész-
ségünk és szépségünk a teljében le-
gyen. 
Első feladatunk, hogy tudjunk meg
minél több információt az életünk-
ről. Ebben vannak segítségünkre a
testi tüneteink. Egy egészséges, har-
móniában élő ember belenéz a tü-
körbe, és mosolyog, elégedett. Testi
tüneteink megmutatják nekünk, ha
valami nincs rendben az életünk-
ben. Ha nem tetszik, amit látunk, sé-
rült a bőrünk, a hajunk vagy esetleg
más tüneteink is vannak, akkor az
alapoknál kell kezdjük a vizsgáló-
dást. Mit eszünk, mit iszunk, mi
érintkezik a bőrünkkel, milyen az ál-
talános hangulatunk, milyen a napi-
rendünk, hogyan kezeljük a stresszt
és mit teszünk meg magunkért. Ha
őszintén kielemezzük önmagunkat,
felismerhetjük, milyen az életünk,
és akkor lesz lehetőségünk vál-
toztatni.
A holisztikus szemlélet alapja,
hogy az anyag–energia–szellem
bármelyik szintjén létrejövő műkö-
dészavar diszharmóniát, egyen-
súlyvesztést hoz létre, amely az
egész szervezetet érinti, és a gyógyí-
tás nem technika, hanem a gyógyu-
lási folyamat fizikai, lelki és szellemi
támogatása, az embernek a világ
rendjébe való visszaillesztése.

A  legtöbb ember
hálás, ha
rámutatunk, mely
területen szükséges
egy kis lélekerősítés
és törődés
a számukra.

DR. HÁZI EDINA
Gyógyszerész, hightech
kozmetikumfejlesztő,
a DRHAZI bőrmegújítás
és bio arcplasztika kidolgozója.



www.beauty-forum.hu   2019/448

DOSSZIÉ ANTI-AGING – ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK ÉS HATÓANYAGOK

21. SZÁZADI bőrmegújítás
és BŐRFESZESÍTÉS

ANTI-AGING KEZELÉSEK A LEGMODERNEBB ARCKEZELŐ TECHNOLÓGIÁKKAL – A nők mindig
is szerettek volna minél tovább fiatal(os)nak kinézni. E kívánságot a kozmetikusok a

rendelkezésükre álló 21. századi arckezelő technológiákkal ma már hatékonyan tudják segíteni.

z öregedés az élethez hoz-
zátartozó biológiai folya-
mat, ugyanúgy, mint pél-
dául az alvás. Elkerülhetet-

lenül bekövetkezik, annak legfeljebb
az ütemét és esztétikai megjelené-
sét tudjuk befolyásolni. Bőrünk fo-
lyamatos változásának legfőbb oka

az idő múlása, amelyet a káros kör-
nyezeti hatások és a genetikai
adottságok fokoznak.
Anti-agingnek nevezünk minden
olyan módszert és eljárást, amelyek
célja, hogy késleltesse a biológiai
öregedési folyamatot, minél tovább
fiatalos megjelenést biztosítson az

arcnak, és ezáltal az életminőséget
a lehető leghosszabb ideig magas
színvonalon tartsa. Ezen a területen
a kozmetika és a bőrgyógyászat kö-
zött egyre vékonyabb a határ. 
A kozmetikusok a bőrszerkezeten
javító elektrokozmetikai eljárások-
kal és a hatóanyagok bejuttatásával

A
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vehetik fel a harcot az öregedés je-
lei ellen.

A bőr szerkezetén
javító eljárások
►Rádiófrekvencia – Az elektromág-
neses sugárzás egyik fajtája. Kezelés
közben hő hatására (bőrfelszínen
mért 40–42 °C, a bőr mélyén körülbe-
lül 20 °C-kal több) a bőr feszességét
biztosító kollagénrostok összeugra-
nak, amely azonnal láthatóan fesze-
sebb bőrt eredményez. Hosszabb tá-
von, a fibroblasztok stimulálása
következtében kollagén-újrater-
melődés, -átépülés indul. Az arc

fokozatosan visszanyeri a rugal-
masságát, a ráncok mélysége csök-
ken. Serkenti a nyirok- és vérkerin-
gést, javítja az anyagcserét. Ezek
együttese feszesebb, fiatalosabb ar-
cot eredményez.
► Frakcionált RF – A frakcionális RF
technológiája úgy működik, hogy a
fókuszált RF hőenergiája a kezelőfej

végén lévő tip érintkezési pontjai
alatt penetrál a bőrbe. A hőenergia
képes a dermisz mélyebb rétegeibe
is eljutni, ahol a kollagénrostokra
hat. Eközben a felszínen 200–500
mikron mélységű koagulációs sérü-
léseket (pontszerűen létrejött hőká-
rosodást) hoz létre, sértetlenül hagy-
va a köztes szöveti részeket, ahon-

nan a gyors szöveti gyógyulási folya-
mat el tud indulni. Ennek a két me-
chanizmusnak köszönhetően jön
létre a frakcionális RF csodálatos
bőrmegújító és bőrfeszesítő hatása. 
► HIFU (High Intensity Focused Ult-
rasound) – Az elmúlt évek egyik mél-
tán keresett arcfiatalító kozmetikai
eljárása – nem véletlenül, hiszen az
orvosi lézeres kezelésekhez hasonló
eredményt érhetünk el általa. Fóku-
szált ultrahang-energiával hatolunk
át a bőr felszíni és mélyebb rétegein,
elérve a SMAS-réteget (a bőr és az
izomzat közti kötőszövetes réteg),
felszíni sérülés nélkül. Ez az a réteg,
amelyet a plasztikai sebészek is
megcéloznak az „arcfelvarrások” so-
rán.  A képződött thermokoagulációs
hő hatására az arcszövet rostos
szerkezeteiben egy azonnali kont-
rakció történik, amely már a keze-
lés után látványosan feszesebb bőr-
képet eredményez. A 0,3–0,4 mm át-
mérőjű mikrosérülések gyógyulása
során jelentkezik egy hosszú távú
hatás is, amely a fibroblaszt-sejtek
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rostprotein-termelődésének követ-
kezménye. 
► Photo-rejuvenáció (IPL – Intense
Pulse Light) – Az IPL-ről mindenki-
nek a tartós szőrtelenítés jut az eszé-
be, pedig a bőr esztétikai kezelésénél
is rendkívüli eredményeket biztosít.
Egy speciális Xenon fényforrás segít-
ségével nagyon rövid idő alatt nagy
energiájú fényt juttatunk a kezelen-
dő területre úgy, hogy a körülötte lé-
vő szövetekben nem jön létre hőká-
rosodás. A fény elnyelődik a bőr kü-
lönböző célstruktúráiban, ahol az
energiamegmaradás törvénye alap-
ján, a phototermolízisnek neve-
zett jelenség során hővé alakul át,
55–65 °C hőmérsékletet hozva létre.
A nagy hő (csakúgy, mint a rádió-
frekvenciánál) a kollagénrostok sé-
rülését okozza, melynek gyógyulása
hosszú távon új kötőszöveti állo-
mány képződését eredményezi.

A kezelés hatására az arcbőr egyen-
letessé, feszessé válik, összeszű-
külnek a tág pórusok, az új kolla-
gén magasabb vízmegkötő képes-
sége révén az egész arc fiatalossá
és üdévé válik. 
► Dermapen / Dermaroller – Kolla-
génindukciós terápia. A kezelés so-
rán egy több tűből álló fejjel végig-
szurkáljuk a kezelendő területet 0,5–
2,5 mm-es mélységben, ezáltal mik-
rosérüléseket okozunk. Segíti a bőr
regenerálódását, rekonstruálja az
új kollagén-, elasztin-, hyaluron-
sav-termelést. Az új kollagén maga-
sabb vízmegkötő képessége révén a
kezelt terület hidratáltsága fokozó-
dik, feszesebbé, fiatalosabbá válik.
A tág pórusok összeszűkülnek, az at-
rófiás hegek mélysége csökken.

Ezenfelül a kezelés során – ezeken a
szúrt csatornákon keresztül – prob-
léma-specifikusan hatóanyagkokté-
lokat juttathatunk a mély rétegekig
(végezhetünk anti-aging kezelést,
gyulladáscsökkentést vagy akár pig-
menthalványítást).
A fent bemutatott anti-aging tech-
nológiákat nemcsak akkor célszerű
használni, ha az öregedés jelei már
megjelentek, de megelőzésre is. Hi-
szen az, aki már 25–30 éves korában
elkezd foglalkozni a bőr fiatalon tar-
tásával, annak később sokkal köny-
nyebb dolga lesz. 

Hatóanyag-bejuttatás
Kevésbé drasztikus módon is be-
avatkozhatunk a bőr öregedési fo-
lyamataiba a megfelelő hatóanya-
gok és a hozzájuk leginkább pasz-
szoló hatóanyag-beviteli technoló-
giák kiválasztásával. 
► Elektroporáció – Ma az egyik leg-
hatékonyabb non-invazív ható-
anyag-beviteli eljárás a kozmetiká-
ban. A készülékből kilépő elektro-
mos hullámok megváltoztatják a
sejtek polaritását, ezáltal az egy-
mást taszító azonos pólusok miatt a
szomszédos sejtek eltávolodnak
egymástól, közöttük apró csatornák
(aquaporin-csatornák) nyílnak a bőr-
ben – mélyrétegi hatóanyag-felszí-
vódást hozva létre így, nemcsak a
hámban, de az irhában is.  A válto-
zás átmeneti, a kezelést követően a
csatornák záródnak, a sejtek vissza-
rendeződnek. 
► Ultrahang – Az ultrahang egy me-
chanikai rezgés, az emberi fül szá-
mára nem hallható nagyfrekvenciás
hanghullám. Behatol a bőrbe, me-
chanikai rezgést kelt, amely által
vérbőségfokozás indul meg, így jobb
a sejtek anyagcseréje, oxigénellá-
tottsága. Felgyorsulnak a diffúziós

folyamatok, fokozódik az ATP-aktivi-
tás, a folyadékfelvevő képesség nö-
vekszik és a sejthártya permeabilitá-
sa is nő. Ezeknek az együttes folya-
matoknak a hatására a bőr felszíné-
re felvitt hatóanyagok könnyebben
hatolnak be a bőr mélyebb rétegei-
be.  
► Iontoforézis – Galvánáram segít-
ségével vízben oldott poláros ható-
anyagokat juttathatunk a bőrbe. Ha-
gyományos iontoforézisnél a kezelő-
fej kap egy töltöttséget, míg a vendég
kezében egy ellenelektróda találha-
tó. Az azonos töltöttséggel rendelke-
ző anyagok taszítják egymást, így a
hatóanyag az ellenkező pólusú
elektróda irányába indul meg a bő-
rön keresztül.
Ma azonban már rengeteg ún. újge-
nerációs iontoforézis készülék is
rendelkezésünkre áll, amely mellé
már ellenelektróda sem szükséges,
hisz Y alakú kialakításának köszön-
hetően az áram a két kezelőfej-vég
között halad. Ez a dual-lifting (vagy
Y-lifting) kezelőfej már nemcsak
hatóanyag bejuttatására, hanem az
arc izomzatának tornáztatására is
alkalmas. Az alacsony frekvenciás
áram melegítő hatása a sejtek meta-
bolizmusát is elősegíti, amely élette-
libbé teszi a bőrszövetet. Segítségé-
vel javítható a bőr rugalmassága, tó-
nusa.

Válasszuk is bármely technológiát a
fentiek közül, mindegyikre igaz,
hogy az eredmények nem örökre
szólnak. Rendszeres kezelésekkel
és megfelelő otthonápolással azon-
ban az elért eredmények hosszabb
ideig szinten tarthatók.

BARACSI HAJNALKA
Bemutató kozmetikus,
a Center Kft.
terméktanácsadója
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ALISSA BEAUTÉ 
www.alissa.hu   

A Lift Age naturális termékcsalád
a legmodernebb biotechnológiai eljárással
készült. Az olyan egyedi hatóanyagok, mint
a Beauplex VH vitaminkomplex és
a biomimetikus peptidek revitalizáló
hatásúak, hozzájárulnak a ráncok
mélységének jelentős csökkenéséhez.
A Brazil Acmella oleracea növényből kinyert egyedülálló Gatuline In
Tense komplex hatóanyag erős simító, feszesítő és ránctalanító.
A különleges TRIglyphix® Sense ellensúlyozza a bőr gyulladásos
folyamatait és revitalizálja a bőr sejtjeit. 

BABOR
www.kalcsu.hu

A Babor HSR Extra Firming Cream egy
luxus feszesítő krém, egyedülálló anti-
aging hatással. Csúcsteljesítményű
hatóanyagai révén a bőr rugalmasságának
csökkenése ellen hat, így képes felvenni
a küzdelmet a ráncok összes típusa ellen.
Hatására a bőr láthatóan simább,
feszesebb és fiatalosabb lesz.

APRILINE 
www.kozmetikaigep.hu

A svájci Suisselle vállalat az orvosi
hyaluronos fillerekkel kapcsolat hatalmas
tudásanyagát felhasználva olyan speciális,
3D molekulaszerkezetű mezoterápiás
anyagot alkotott, amelynek segítségével
a kozmetikusok is hatékonyan felvehetik
a harcot az öregedés jeleivel szemben.
Az Apriline AGELine mezoterápiás ampulla
peptidekben, aminosavakban és
vitaminokban gazdag, anti-aging hatású
koktél.

OPTIKOP BEAUTYLASER 
www.beautylaser.hu

A modern és kíméletes kezeléseket
választó kozmetikusok kiváló társa
az optikop Beauty Classic lágylézer
készülék, melyhez három különböző
kezelőfej csatlakoztatható.
A kezelésekkel hihetetlenül gyorsan
érhetünk el látható eredményt,
gyógyulást: bőrregenerálásra, anti-
aging kezeléshez a piros és az infra lézer, az aknék fájdalommentes
és – az esetek 80–90%-ban – nyomtalan gyógyításához a kék fény
ideális. 

BIODROGA MD 
www.biodrogamd.hu  

A „botox-hatású” Peptox szérum állandó használatával
a már kialakult mimikai ráncok láthatóan csökkennek –
fájdalom, invazív beavatkozások és mellékhatások nélkül.
A háromféle peptid serkenti a kollagén termelését,
a laktobionikus sav speciális szabadgyökfogó hatóanyag.
Együttes hatásukkal az arc megemelkedik, tömörebbé,
definiáltabbá válik. Az orvos-kozmetikai szérum
parabén-, emulgeálószer- és ásványiolaj-mentes.

EVERYOUNG PROFESSIONAL 
www.biola.hu

A Scutellária Szépítő Szérum az érett bőr
revitalizáló arckezeléséhez bőrregenerációt
támogató gyógynövények kivonatával
készült bioaktív hatóanyag-koncentrátum.
A COSMOS ORGANIC bio tanúsítását
a német BDIH/IONC végzi. Az édesgyökér,
a mangó, az aloe, a meggy és az uborka
kivonata a hidratációt is elősegíti.
A csukóka-, a ginseng-, a rozmaring- és a chia-kivonatok és
a baobab magolajok aktívan támogatják a fiatalosan üde, feszesebb
és bársonyos bőrérzet kialakulását.

HELIA-D
www.heliadprofessionalbudapest.hu

A C-Vitaminos Lifting Krém lifting hatású,
feszesítő és ráncsimító arckrém. Azonnali
és hosszú távú lifting hatása mellett
kisimítja a ráncokat és rugalmassá teszi
a bőrt, ugyanakkor könnyen felszívódik.
A benne lévő antioxidáns C-vitamin-
származék megakadályozza
a szabadgyökök okozta sejtkárosodást, védi
a bőrt a káros UVB-sugaraktól, illetve
a környezeti mérgektől. Bizonyított
ráncsimító hatása is van. Mindennapos használatra ajánljuk, fáradt,
megereszkedett bőrre. Eredmény: azonnali látványos lifting hatás.

HIGH CARE®

https://nagyker.highcare.hu

Új anti-aging csúcstechnológia, amely
a természetes, tiszta hatóanyagokat
olyan fizikális terápiával kombinálja,
amely szinte minden bőrproblémára
látványos eredményt garantál. Az Iono
Jet készülékkel látványosan,
természetesen megfiatalíthatjuk
vendégünk arcát és dekoltázsát.
Magasnyomású ionizált oxigénnel
szérumokat, peptideket, vitaminokat,
őssejtet, különleges, új természetes hatóanyagokat juttatunk nagy
mennyiségben a bőr mélyebb rétegeibe.
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ILCSI SZÉPÍTŐ FÜVEK 
www.ilcsi.com

A ráncsimító hatású Hidratáló Elixír arcra és
dekoltázsra ajánlott. Hatóanyag-kompozíciójának –
a nedvességszabályozó nátrium-hyaluronátnak,
az antioxidáns hatású C-vitaminnak és gingkónak,
a fitoösztrogénekben gazdag jukkának, valamint
a sejtfunkciókat támogató, szilíciumban gazdag
zsurlónak – köszönhetően igazoltan csökkenti a ráncok
mélységét és hosszát, valamint erősíti a bőrfunkciókat. 

KLAPP COSMETICS 
Facebook: Klapp Kozmetikumok Magyarország

A kozmetikusok igen kedvelt ránctalanító
termékcsaládja a hazánkban újdonságnak számító
Stri-PeXan. Az új terápia az érett, ráncos és
ápolást igénylő bőrt láthatóan fiatalítja. Csökkenti
az erős vonalakat. A Regestril®-komplex,
szinergikusan
a növényi kivonatokkal és illóolajokkal csökkenti
a mimikai ráncokat. Algatartalma a nedvesség
hiányának kiegyensúlyozását segíti elő. A Stri-
PeXan ránctalanító kezelés azonnali hatással
fiatalos megjelenést ad a bőrnek.

MARIA GALLAND   
www.kalcsu.hu

A N°650 Lift’Expert Lisseur Rides Filler fő hatóanyagainak
– peptide bio-aktive complex, shiitake-kivonat, mandula-
fehérjéből származó biopolimerek – köszönhetően
kisimítja a szem- és a szájkörnyéki területeken kialakult
mély ráncokat, javítja a bőr rugalmasságát, feszességét,
védi és energizálja az érzékeny szemkörnyéket, csökkenti
a sötét karikákat. Egyedülálló megoldás a 40-es éveikben
járó hölgyek szépségének kiemeléséhez. 

SKEYNDOR
www.skeyndor.hu

A forradalmi ProGEN-in technológiát képviselő,
öregedést gátló Global Lift Elixir 3 szérum hatását
egyesíti magában. Biomimetikus peptidet,
újgenerációs antioxidáns vidrafű- és feketebors-
kivonatot (α-glükan- és poliszacharid-komplex)
tartalmaz. Helyreállítja az arc kontúrjait, támogatja
a fiatalos bőrtónus visszaállítását. Hatóanyag-
komplexe fékezi a kollagén és elasztin lebomlását
a bőrben.

LANÈCHE
www.laneche.hu

Látványosan hatásos anti-aging kezelés
végezhető a Shaker Hyaluron Anti-aging
Maszk Set segítségével. A hyaluron
(cukortartalmú fehérje) aktív
ránctalanító hatóanyagként hidratálja
a bőr mélyebb rétegeit is, biztosítja
a bőrnek a megfelelő hidratáltságot,
ezáltal csökkenti a ráncok mélységét. Az algakivonat az ásványi
anyagok és a nyomelemek mellett számos vitamint is tartalmaz, mely
egyben anyagcsere-fokozó hatású. A hatóanyagokat egy shakerbe
téve összerázzuk és az arcra, a nyakra és a dekoltázsra kenjük. 

BELICO 
www.belico.hu

Az érett bőr fiatalításánál a legnagyobb
kihívást a dermiszben a kollagén és elasztin
termelődésének aktiválása, illetve
a szerkezeti fehérjék degradációjának gátlása
jelenti. A nehézség abban rejlik, hogy csak
a sejtekkel kommunikálni tudó, mélyrétegben
is felszívódó hatóanyagokkal (peptidek,
aminosavak) tudunk valóban érzékelhető
eredményt elérni. A Belico Effect sorozatának három széruma
kimondottan a dermális bőrmegújításra és méregtelenítésre lett
kifejlesztve. Bármely elektrokozmetikai géphez alkalmazhatóak.

STELLA ZRT.
www.stellart.hu

A BeautyDerm Professional PEN
(12-es, 36-os tűfejjel)
a bőrfiatalító, sejtmegújító
kezelésekhez, szépséghibák
eltűntetéséhez javasolt.
A készülék igazi csodafegyver
a kozmetikai szalonkezelések
területén, a segítségével
látványos és tartós eredmény
érhető el: serkenti a kollagén- és elasztintermelést, erősíti
a kötőszöveti rostokat, a hatóanyagokat a tűszúrások nyomán
bejuttatja a bőr mélyebb rétegeibe.

A Cornelian Cherry Night Cream
antioxidánsokban gazdag,
öregedésgátló készítmény, érett
bőrre. A gazdag keverék javítja a bőr
rugalmasságát, minimalizálja
a ráncok kialakulását, fiatalít és
energetizál. Serkenti a véráramlást
és a sejtek regenerálódását. Fő
hatóanyaga, az organikus Cornelian
Cherry, kivonatában
az antioxidánsok és C-vitamin magas koncentrátumban fordul elő,
melyek természetes baktériumölők is egyben. Természetes
hatóanyag-tartalma 99,4%.

ANTI-AGING – ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK ÉS HATÓANYAGOK

PR
OM

ÓC
IÓ

S 
M

EG
JE

LE
N

ÉS

MONTOLYMPE  
www.montolympekozmetikumok.hu
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RETINOL
A NR. 1 ANTI-AGING HATÓANYAG – A jól hangzó újdonságok jönnek és mennek, a retinol viszont

évtizedek óta a legbizonyítottabb, „arany-standard” anti-aging hatóanyag. Szakemberként
érdemes beszélnünk róla a vendégekkel, és hosszú távú, otthoni használatra javasolni. 

ár a kozmetikai ipar évről
évre rengeteg jól hangzó
újdonsággal áll elő, kevés az
olyan hatóanyag, ami való-

ban kiállja az idő és a független
kutatások próbáját. A retinol, illetve
aktív származéka a retinolsav (vagy
más néven tretinoin) története az
1960-as évekre nyúlik vissza, és a

mai napig is a legbizonyítottabb
anti-aging hatóanyag.  

Gyógyszerként
elismert hatóanyag
Két híres amerikai bőrgyógyász, dr.
James Fulton és dr. Albert Kligman
eredetileg a pattanások kezelésére
kívánták kifejleszteni egy új össze-

tevőt, viszont a kezelt betegek azt
jelezték vissza, hogy nemcsak
csökkent a pattanásaik száma, de
a bőrük is sokkal simább és
fiatalosabb lett. Ennek következté-
ben megkezdődtek a molekula anti-
aging hatásával kapcsolatos kuta-
tások, melynek során olyan jó
eredményeket értek el, hogy végül

B
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az amerikai gyógyszereket engedé-
lyező hatóság, az FDA is elismerte a
tretinoint a bőr nap okozta öre-
gedésének kezelésére szolgáló
hatóanyagként. Ez hihetetlenül
jelentős dolog, amit jól mutat az is,
hogy máig a tretinoin az egyetlen,
gyógyszerként is elismert, anti-
aging célokat szolgáló, aktív össze-
tevő. 

Sejtszintű hatékonyság
Dr. Leslie Baumann a Cosmetic
Dermatology című könyvében azt írja,
hogy mintegy 125 bőrgyógyászati
betegség esetén van hiteles adat
arról, hogy a retinolsav tud rajta
javítani. Az ok, amiért a treti-noin
ilyen általános csodaszere a bőrnek
az az, hogy sejtszinten működik.
A bőrsejtekben vannak ún. retinol-

sav receptorok, melyekhez a treti-
noin kapcsolódva a sejteket fiata-
losabb és egészségesebb működés-
re programozza át. 

Anti-aging téren ez például azt
jelenti, hogy a retinolsav hatására a
bőrsejtek több strukturális fehérjét
kezdenek el előállítani, a már
meglévő kollagént pedig lassabban
bontják le. A két hatás eredménye,
hogy a bőr kollagéntartalma nő,
ami a ráncok csökkenéséhez vezet.
A retinolsav másik jelentős hatása,
hogy gyorsítja a bazális rétegben
lévő sejtek osztódását, és ezzel
serkenti a bőr felső rétegének
megújulási folyamatát. Ennek
eredménye pedig az érezhetően
simább és üdébb bőr. 

Üröm az örömben
Ez a bőrsejtekre gyakorolt fantaszti-
kus hatás viszont sajnos nem jár
mellékhatások nélkül. A vényköte-
les tretinoin készítmények általában

A retinolsav, más
néven tretinoin,
az egyetlen,
gyógyszerként is
elismert, anti-
aging célokat
szolgáló, aktív
összetevő. 

Hallgasd meg Rácz Judit előadását élőben:

„Hatóanyag-kozmetika”, április 15-én,

a TAVASZI BEAUTY SZAKMAI NAPON, a Lurdy Házban!
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három erősségben, 0,025%, 0,05% és
0,1%-ban kaphatóak, és már a
legenyhébb változatnál is jellem-
zőek a hámlással, pirossággal és
bőrszárazsággal járó mellékhatá-
sok. 
A legbizonyítottabb és legelterjed-
tebb, nem vényköteles változat
maga a retinol, vagyis a tiszta
A-vitamin molekula. Ő maga nem
aktív, vagyis a bőrsejtek nem tudják
közvetlenül értelmezni és dolgozni
vele, viszont a bőrben lévő enzimek
két lépésben (egy köztes retinal-
dehyde nevű molekulán keresztül)
retinolsavvá alakítják. Átalakítás
után pedig pontosan azt a hatást
adja, amit maga a retinolsav. 
Bőrünk átalakítási gépezete viszont
nem a leghatékonyabb, emiatt a
retinol kevésbé hatásos és egyben
kevésbé irritáló is, mint a tiszta

tretinoin. Az általánosan elfogadott
becslések szerint a retinol mintegy
10–20-szor gyengébb molekula,
mint a vényköteles változata. Ez azt
jelenti, hogy egy 1%-os retinol
szérum hatása egy vényköteles
0,05%-os tretinoin termékhez ha-
sonlítható.

Kúraként alkalmazni
A használattal kapcsolatban fontos
tudnunk, hogy a retinol nem egyik
napról a másikra ható csodaszer,
hanem hosszú távon érdemes
gondolkodni benne. A kutatások
jellemzően legalább 4, de sokszor 6
hónapos időintervallumot néznek,
de van néhány hosszú távú, 1-2 éves
kutatás is, melyek a kutatás teljes
időtartama alatt tartó javulásról
számolnak be. A retinolos terméket
mindig az esti rutinban érdemes

használni, reggelente pedig fontos
a megfelelő, legalább SPF 30-as
fényvédelem használata. 
Fontos kérdés szokott még lenni a
megfelelő erősségű termék kivá-
lasztása.
� A 0,1–0,3%-os intervallumba eső
retinol szérumok gyengédnek
számítanak, ideálisak első retinolos
terméknek, érzékeny bőrre, vagy
akkor, ha valaki komplex rutint
követ és sok más aktív hatóanyagot
is használ mellette (például kémiai
hámlasztókat). 
� A 0,5% körüli erősség a közepes,
míg 
� az 1%-os retinol-szérum a leg-
erősebb, ami kapható. Ez utóbbi
hatásban és mellékhatásban is
közel áll a vényköteles termé-
kekhez, ha valaki ezzel kezd, akkor
fontos, hogy fokozatosan szoktassa
hozzá a bőrét, először csak heti 1-2-
szer használva, majd az első hónap
után áttérve a heti 3-4 alkalomra.
Mindennapi használatra nem is
feltétlenül van szükség, illetve ezt
nem mindenkinek tolerálja a bőre. 
Az erősebb retinolos termékekhez
való hozzászokást segítik a bőr
védőrétegét támogató hidratáló
krémek, esetleg tiszta növényi
olajok. 

A RETINOID CSALÁD NEM VÉNYKÖTELES TAGJAI
Az A-vitamin-származékok családja (vagyis retinoidok) meglehetősen nagy, és a
jól ismert retinolon kívül még számos más, érdekes molekulát tartalmaz. Ezek
egyre gyakrabban bukkannak fel újgenerációs retinoid készítményekben – az
alábbi kisokos összefoglalja, hogy melyiknek mi a viszonya a retinolsavhoz. 
� Tretinoin (Retinoic Acid, Retinolsav) – Az aktív, FDA-által is jóváhagyott,

gyógyszernek minősülő molekula, a retinoid család „feje”.  Az Egyesült
Államokban a vényköteles Retin-A készítmény hatóanyaga, Magyarországon
jelenleg sajnos nem kapható. 

� Retinal (Retinaldehyde) –  A nem vényköteles retinoidfélék talán legaktívabb
változata, ami csupán egyetlen átalakítási lépésre van a retinolsavtól. Már
0,05-0,1%-ban hatásos, a francia dermokozmetikai csoport, a Pierre-Fabre
(Avene) szabadalmaztatott hatóanyaga.   

� Retinol – A retinoid család leghíresebb és legelterjedtebb tagja, ami két
átalakulási lépésre van a retinolsavtól. Hatásos 0,1%–1% mennyiségben, ez
utóbbi már rendkívül erősnek számít, és fontos a bőrt fokozatosan
hozzászoktatni. 

� Retinol észterek – A retinol és még egy másik molekula összekapcsolásával
készített hatóanyagok, melyek három átalakulási lépésre vannak
a retinolsavtól. A retinol észterek hatékonysága nagyban függ a másik
molekulától, a legelterjedtebb, a retinyl palmitate hatékonysága vitatott, de
például a retinyl propionate nevű észterről bíztató adatok vannak. 

� Retinyl Retinoate – A retinoid család viszonylag újabb, érdekes tagja, ami
a retinol és a retinolsav összekapcsolásával jön létre. A molekula egyetlen
átalakulási lépés után részben aktívvá válik, a fennmaradó retinol rész pedig
további átalakulásokon megy keresztül. 

� Hydroxypinacolone Retinoate – A retinoid család legújabb tagja, ami nem
a retinol, hanem közvetlenül a retinolsav észtere. Emiatt ezt a molekulát,
a tretinoinhoz hasonlóan, közvetlenül „értik” a bőr sejtjei, nem kell átalakulnia,
ugyanakkor meglepően gyengéd a bőrön. Új hatóanyag révén még viszonylag
kevés kutatás és bizonyíték áll mögötte, de rendkívül ígéretes összetevő. 

Kisokos

RÁCZ JUDIT
A Krémmánia, a Skinsmart és
a Geek&Gorgeous alapítója,
közel 10 éve a tudatos
bőrápolás és a klinikai
hatóanyagok elkötelezett híve
és kutatója. Mérnök
informatikusból lett beauty
geek, jelenleg kozmetikai
vegyészhallgató.



MOST FIZESS
ELŐ EGY ÉVRE

Kód By2019-4
Az ajánlat 2019. április 16-tól május 15-ig érvényes**

* Az ajándékcsomagot a SKEYNDOR Hungary postázza az akció lezárását követően. Reklamáció esetén hívja a  06 20/349 3993 telefonszámot!
** A jelzett időpontig beérkezett előfizetési díj esetén.

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

A Uniqcure ampulla-válogatás: Renewal Concentrate (bőrmegújító AHA-savas) + Instant Lifting Concentrate
(látványos face lifting hatással) + Redensfying Filling Concentrate (feltöltő ampulla). 
MyMask expressz, 5 perces szépség-maszkok, 3 x 8ml: Fresh Sorbet (mélyhidratáló) + Fruit Jam (gyümölcsavas,
frissítő) + Dark Charcoal (méregtelenítő, aktív szenes maszk).

a Beauty Forumra, és megajándékozunk egy SKEYNDOR expressz
bőrmegújító szett ajándékcsomaggal!

AZ ELŐFIZETÉSÉVES DÍJA:8990 Ft

SKEYNDOR expressz bőrmegújító
szett 12 300 Ft értékben

Az ajándékcsomag tartalma*: 
• 3 darabos UNIQCURE ampullacsomag 

• 3x8 ml MYMASK-válogatás 
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BŐRFIATALÍTÓ LÉZERFÉNY
MA MÁR NEM KÉRDÉS A SOFTLASER ANTI-AGIG HATÁSA – A fénykezelések kozmetikai

alkalmazását forradalmasította az orvosi és biológiai kísérletek sokasága, amelyek bizonyították,
hogy az emberi szöveteknek vannak úgynevezett „biológia ablakai”, amelyek

a látható fény bizonyos hullámhosszait átengedik, melyek a sejten belül
a molekulákban regeneráló, biokémiai folyamatokat indítanak el. 

kérdés csak az, milyen
lágylézert használjunk az
anti-aging kezeléseknél,
hogy az eredmény a leg-

optimálisabb legyen?
A fény meghatározott hullámhossza
nyelődik csak el a bőrben, ezért a
legfontosabb a kezelés céljának és
a szöveti mélységnek a meghatáro-
zása. A lágylézerfény hullámhosszá-
nak (színének) megválasztása a koz-
metikai probléma függvényében
történik. A különböző hullámhosszú
lézerfény különböző behatolási
mélységet is takar. 

Face lifting lézerzuhannyal
A megereszkedett bőr feszesítését,
face lifting-jét a mélyebb rétegek
sejtjeinek energetizálásával, a mik-
rocirkuláció fokozásával, az izom-
sejtek regenerálásával kell kezdeni.
Erre a célra az 10–20 mm mélységig
hatoló, 780–810–830–840 nm hullám-
hosszúságú, közeli infralézer a leg-
megfelelőbb. (Ezen hullámhosszúsá-
gú, ún. közeli infralézereknek van-
nak csak „biológiai ablakai”.) A fá-
radt, elöregedett sejtek energia-
hiányban szenvednek, energia-
transzportjuk blokkolt. Lágylézer-
fény hatására az anyagcseretermé-
kek gyorsabban elszállítódnak, le-
bomlanak, az ödémák csökkennek, a
szövetek friss oxigénnel telt vérrel
dúsulnak, ezáltal oxigénellátottsá-
guk fokozódik, ennek köszönhetően
a sérült szövetek regenerálódnak, az
izmokban a stressz okozta feszülés
csökken, a kollagén-, proteinszinté-

zis felgyorsul, és hosszú távú, mé-
lyebbre ható folyamatok indulnak el.
A bőr immunitása, regenerációja, fe-
szessége fokozódik. 
A kezeléshez a felület nagysága mi-
att célszerű lézerzuhanyt használ-
ni, amely általában 6 lézerdiódát tar-
talmaz és 8 cm átmérőjű bőrfelület
besugárzására alkalmas egyidejűleg.
A kezelőfej egyéni igényekhez igazít-
ható, így tartalmazhat csak infralé-
zer-diódákat, illetve infra- és piros
lézerdiódákat is. 

A kezelést a felső bőrréteg regene-
rálásával folytatjuk. Erre a célra a
4–8 mm mélységben dolgozó, 660,
690 nm hullámhosszúságú, piros
lágylézer a legalkalmasabb. A piros
softlaser hatására, a bőr sejtjeiben
egy bonyolult kémiai folyamat során
a sejtmembrán aktivitása megnő,
ATP-szintje megemelkedik, és fo-
kozódik a sejtek regenerációja, osz-
tódása, mikrocirkulációja, valamint
a makrofágokból olyan citokinek
szabadulnak fel, melyek stimulál-

A



ANTI-AGING – ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK ÉS HATÓANYAGOK  DOSSZIÉ

ják a fibroblasztok szaporodását, a
növekedési faktorok termelődését
és a kollagén szintézisét. 
A ráncokat egyesével, ránckezelő
száloptikával kezeljük. (A lézerfej-
hez különböző, úgynevezett csatoló-
fejek illeszthetők, amelyek a bőrfelü-
let egyes területeihez alkalmazkod-
va célzottabb kezelést tesznek lehe-
tővé. Ilyen csatolófej például a
ránckezelő száloptika, az aknekeze-
lő feltét, az akupunktúrás kezelő.)
A betört ráncok alatti bőrfelület pil-
lanatok alatt energetizálódik, rege-
nerálódik és kisimul. A kezelt felü-
let egyéb egyenetlenségeit, pl. haj-
szálráncait pásztázva lézerezzük.

Alkalmazzuk kúrában!
A lágylézerrel végzett fényterápia
önállóan, hatóanyag nélkül is meg-
állja a helyét az anti-aging kezelés-
ben, de a kedvező hatás fokozására,
illetve az elért eredmény hosszabb
megtartása érdekében érdemes me-

zoterápiás hatóanyagokat használ-
nunk az infralézerhez. Az infralé-
zert mély szöveti és keringésfokozó
hatása alkalmassá teszi a gél-állagú,
átlátszó hatóanyagok bejuttatására,
amelyeken a lézerfény akadály nél-
kül, fényerejének megtartásával át-
hatol. Erre a célra a kismolekulájú
mezoterápiás hatóanyagok alkalma-
sak.
A lágylézer-fényterápia után az
elektroporáció, az ultrahang és a
gépi face lifting hatása hatványo-
zottabban érvényesül, ezért érde-
mes kiegészíteni a terápiát ezekkel
az eljárásokkal.
A közeli infra és piros lágylézer
önállóan is azonnali, látványos ered-
ményt produkál, de a hatás fokozása
érdekében a fent leírt protokollt ér-
demes követni, átgondolni. Tartós,
hosszú távú eredmény felépített
kúrában, az első héten két, a követ-
kező három hétben egy-egy keze-
lés esetén biztosított:

� az első alkalommal a lézerterápia
után hatóanyag-bejuttatás vagy fa-
ce lifting,
� a második alkalommal csak lágy-
lézer kezelés, majd
� az ezt követő három alkalommal,
a bőr állapotát figyelembe véve a
lágylézer-fényterápia elektroporá-
cióval vagy ultrahanggal, avagy fa-
ce-liftinggel kiegészítve ajánlott.

TÁBORI ERIKA
Kozmetikusmester, szakoktató,
aromaterapeuta. Munkája során belekóstolt
a kifutók, szakmai show-műsorok, fotózások

világába. Részt vesz
a tanulóképzésben:  jelenleg
több tucat tanulója dolgozik
a szakmában országszerte.
A Vanilla Day Spa tulajdonosa,
ahol többek között saját
fejlesztésű aromaterápiás arc-
és testkezeléseket  is végez.
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Sothys: Summer Chill
A Sothys tavaszi-nyári trendjét a könnyed, légies smink jellemzi, melyben hangsúlyos
a selyemfényű pír és az ajak. A kollekció része a két új színárnyalatú, hideg, illetve meleg
piros, limitált kiadású lipstick pen  és egy 4 színű szemhéjpaletta, valamint bronzosító púder.
www.facebook.com/sothys.hungary
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Légiesen NŐIES
TAVASZI–NYÁRI TRENDEK – Az idei szezonban hódít a pasztell, a lágy rózsaszín

és a bronzos, valamint a fényes árnyalatok. A hazai forgalmazók gazdag kínálatából
lássunk egy kis ízelítőt!

NOSZTALGIÁZZ A BABORRAL!
A Babor tavaszi–nyári trendsminkjének darabjai a 70-es és 80-as évekbe
repítenek vissza bennünket. Matt színek az ajkakon, halvány árnyalatok
a szemek és körmök kiemelésére, csillogó highlighter a ragyogó bőrért –
így lesz tökéletes az összhang.
Az idei trendszínek a csillogó arany mellett a korall, a narancs, a pink, a kék és
a zöld pasztell árnyalatai. 
www.kalcsu.hu

TAVASZI VARÁZSLAT A MALU WILZ PASZTELLSZÍNEIVEL
Minden tavaszt különlegessé varázsolnak az évről évre megjelenő Malu Wilz
újdonságok. Most azonban a varázslat még inkább kézzelfogható, hiszen
a tavaszi/nyári trendszínek már most elérhetőek. Az After Work Chick
kollekció megkoronázza a munka utáni szabadidődet, mégpedig azzal, hogy
a tavasz vidám színeivel tölti meg a te vagy a vendégeid sminkjét. A lágy
rózsaszín árnyalatok az ajkakon és az orcákon, valamint a zöld és szürke
csillogó hatás a szemeken meleg tónust kölcsönöz  a sminkednek, mellyel
barátnőid gyűrűjében, de egy vadabb parti alatt sem fogsz szégyent vallani. 
www.alveola.hu

ZUII: CORAL – LIFE
Az ausztráliai óceán mélyéről jövő színes korallzátonyok ihlették, a Zuii

Organic bio sminkek Coral – Life nyári kollekcióját, melyben a vibráló
narancs színei, a lágy lazac és az illatos frangipani bontakozik ki. Friss és

üde aranybarnás szemek és  korallpiros rúzsok a meghatározóak a barack,
a dinnye és a mangó árnyalatai mellett, melyet a Zuii Organic

nyarat megidéző virágai és gyümölcsei ihlettek.
www.zuii.hu
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TERMÉSZETES ELEGANCIA A MAKE-UP STUDIO PALETTÁJÁN
A Make-up Studio felkészült az idei tavaszi-nyári sminktrendekre, hiszen most
a letisztultság, a ragyogó, természetes smink kerül előtérbe. A folyékony
highlighterrel kevert vékony alapozás, az üde barackos bőrpír és a könnyed
rózsás-ametisztes füstös szem az idei befutó. De hogy egy kis vagányságot
csempésszünk a természetes elegancia világába, a belső vízvonalat feldobhatjuk
élénk színekkel, jelen esetben egy fuchsia árnyalatú tartós, vízálló géllel.
www.makeupstudio.hu

A MEDITERRÁN ÉLET KACÉRSÁGA AZ ARTDECO-TÓL 
Az Artdeco új tavaszi-nyári kollekciójából („Flirt with the

Mediterranean Life”/A mediterrán élet kacérsága), a Földközi-
tenger partján beköszöntő tavaszi hangulat árad felénk: a nap

első sugarai lágyan melegítik a tengert, és pezsgő életet
varázsolnak a mediterrán városok partjára, a macskaköves

sikátorokba és a kis utcákba. Az élénk színek fényt és örömöt
hoznak az életünkbe, a virágos pasztellszínek felüdülést jelentenek

az elmének, míg az intenzív pink és rózsafa árnyalatok erőt
sugároznak. A világoskék és a friss zöld az óceán hullámait idézi fel. 

www.facebook.com/ARTDECOMagyarorszag

NATÚR SZÉPSÉG A GERTRAUD GRUBER KÍNÁLATÁBAN 
Megnyerő természetesség és elegancia. A Gertraud Gruber

dekorkozmetikumainak lágy tónusú, természet ihlette, letisztult színei
kihangsúlyozzák a naturális szépséget. Az aktuális trend a harmonikus és

ragyogó smink, ami alkalomtól függetlenül egyszerűen jól mutat.
www.shop.gertraudgruber.hu

RAGYOGÁS CATHERINE ARLEY METÁLSZÍNEIBEN 
A tavasz beköszöntével a sminktrend is az izgalmasabb színek felé fordul.
Idén a highliter mellett óriási trend lesz minden, ami fényes és irizáló, ezáltal
már nem csak a kiegészítőid, hanem a sminked is metálszínekben ragyoghat.
A Catherine Arley Let Your Eyes Sprakle folyékony  szemhéjpúder csillámot és
gyöngyesszenciát tartalmaz, ezzel biztosítva a szemek egész napon át tartó
csillogását, légiesen könnyed textúrájával. A speciális ecsetnek köszönhetően
könnyen felvihető, ultrakönnyű, a szemhéjat nem nehezíti el.
www.stellazrt.hu
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EGY SZALON
sikerének titka

SIKERES KARRIER ÉS VÁLLALKOZÁS, HOSSZÚ TÁVON IS, A SZÉPSÉGIPARBAN – Sokan azt
gondolják, egy vállalkozás vagy karrier indítása egyszerű, pusztán azzal, hogy bátrak,
elhivatottak, és rendelkeznek a kialakításhoz szükséges tőkével és szakmai tudással.

Néha ez elég is. De mi van akkor, ha valaki többre, profibbra, kiemelkedőre vágyik? 

bben az esetben olyan szem-
pontokat is figyelembe kell
vennie, amire egy átlagos
szakember nem feltétlenül

gondol. De mik is ezek a szempon-
tok? 
� Irányzott és jól kialakított értéke-
sítési stratégia, 
� a megfelelő vizuális szemlélteté-
se a célunknak, munkánknak, 

� hatékony marketinglépések ter-
vezése, 
� kimagasló közlési formák írás-
ban és szóban egyaránt, 
� trendi lépések kialakítása és kö-
vetése az online és offline piacon is,
és 
� végül, de nem utolsósorban,
egy szalon konstruktív működte-
tése.

Az üzleti oktatások a legtöbbször azt
hirdetik (illetve hivatottak közvetíte-
ni), ami sablonos módon biztosít
csak rálátást a részletekre. Nincs ki-
fejtés és részletes tapasztalati tőke
alapján kialakított oktatási straté-
gia. Csak hallgatják a résztvevők
azokat az elnagyolt fogalmakat, me-
lyekkel sok mindent nem tudnak
kezdeni a gyakorlatban. A PMU Busi-PR
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ness-képzés ezzel a bevett formával
szembemegy. A Tünde Méhn PMU
Art International School szakmai
csapata úgy gondolja, a legapróbb
részletek elsajátítása szükséges
ahhoz, hogy valódi gyakorlati fej-
lesztésben részesüljenek tanulóik.
Így a hozzájuk látogató kollégák va-
lódi, beépíthető ismeretekkel távoz-
nak az oktatás után.

Miből áll a képzés?
Az oktatóközpont igyekezett egy
napba sűríteni minden olyan szem-
pontot, ismeretet, amely rendkívül
fontos a szakmai hétköznapokban:
tartalmas egy nap a teljes felkészü-
lés jegyében. 
A következő témákban az alábbi
szakemberek nyújtanak hathatós
segítséget az érkezőknek: 
� Popol Petra (márkavezető) – brand
és marketing,
� Balázs Gergely (értékesítési veze-
tő) – értékesítés,
� Tukacs Zoltán (fotós és vizuális
szakember) – vizuális megjelenítés,
� Dusa Viktor (operatív vezető) – a
közösségi háló hatékony használa-
ta,
� Kovács Zsolt (ügyvezető Igazgató)
– karriermenedzsment,
� Álmos Rita (kommunikációs szak-
értő) – kreatív szövegírás.
Olyan területek ezek, melyeket bi-
zony profiktól célszerű elsajátítani.
A komplex és körültekintő képzés
keretein belül most lehetőség van
arra, hogy valóban professzionális
tudás birtokosa legyen minden
sminktetováló szakember – nem-
csak a sminktetoválás világában
hasznos ez a kezdeményezés!
Méhn Tünde vár minden olyan koz-
metikus szakembert, aki szalon-
nyitás előtt áll, vagy éppen fejlesz-
tené már meglévő vállalkozását,
építené karrierjét. Hiszen minden
szépségiparban dolgozó kolléga szá-
mára hasznos információk látnak
majd napvilágot ezen az egynapos
képzésen. 
Szeretnénk egy kis ízelítőt adni a
fent említett témákból, és arról is,

hogy mit tanul meg az, aki ellátogat
erre a hazai szinten első, teljesen át-
fogó üzleti képzésre. Lássuk, mit is
nyújt majd a PMU Business!

POPOL PETRA
Építsd fel saját
márkádat!
Petra egy fiatal, ám
annál tehetsége-
sebb marketing-
szakember, aki na-
gyon sok sminkte-

toválóval találkozott már munkája
során – olyanokkal, akik már hasz-
nálnak különböző hirdetési felülete-
ket (például Facebook, Instagram),
de nincsenek megelégedve az ered-
ménnyel. Ennek valószínű oka, hogy
a szalonjaik márkája nincs megfele-
lően kiépítve. Petra szerint, amíg
nincsenek biztos alapokon a vállal-
kozások, addig sokan az ablakon
dobálják ki azt a pénzt, amit a hir-
detésekbe fektetnek. Rövid távú,
ideiglenes eredmények veszélyét
látja ebben a szakember, és azt is
fontosnak tartja, hogy ne elavult
marketingstratégiákat kövessenek a
tanulók, hanem lépést tartva a mo-
dern kor elvárásaival, „up to date”-
ek legyenek a szakmai szegmensek-
ben.
Az előadáson téma lesz minden
olyan fontosabb ismeret, ami a sza-
lonok biztos működéséhez szüksé-
ges branding és marketing terüle-
ten – a szalon márkaépítésének az
alapjai, szalonpozicionálás, szalon-
marketing és branding, márkaépítés
a gyakorlatban, közösen. 

BALÁZS GERGELY
Értékesítés,
avagy hogyan
adjunk el jól?
A kedvező bevétel
minden kozmeti-
kus és sminkteto-
váló számára fon-

tos. Ez nem titok, minden üzletem-
ber profitorientált vállalkozást

szeretne. A „hogyan”-t fogja elárul-
ni előadásán Balázs Gergely. Napja-
inkban nem mindegy, hogy a vendé-
gek a drogériában vásárolnak-e rosz-
szabb minőségű terméket, vagy egy
tapasztalt szakembertől professzio-
nális ápolókat, kozmetikumokat. Jól
kell eladni! Aki a következő kérdése-
ken gondolkodik, annak az előadás
segíteni fog:
� Hogyan érjek el magasabb profi-
tot?
� Hogyan értékesítsek úgy, hogy az
ne tűnjön tukmálásnak?
� Mi segíthet abban, hogy jól adjak
el?
Gergely évek óta az értékesítésért fe-
lel a Tünde Méhn PMU Art Interna-
tional School-ban, és az bizonyos,
hogy számtalan terület volt kihívás
a számára addig, amíg a központ el-
érte a mostani színvonalat. Sok do-
log működik egyidőben, több szálon
történik egy ekkora központ értéke-
sítési és egyéb vezetése, ezért bizto-
san nem lesz olyan téma, melyben
ne tudna az előadó konstruktív se-
gítség lenni.

TUKACS ZOLTÁN
Színvonalas
megjelenítés
a digitális korban
Egy ízlésesen be-
mutatott munka
sokkal vonzóbbá
teszi potenciális

vendégek számára a sminkteto-
válást, az eredményeket, a lehető-
ségeket és a kivitelezést. Egy jól
beállított fény, a pontos elrende-
zés és a megfelelő szög beállítása
nagyon fontos tényező, ha a mun-
kák bemutatásáról van szó. Egyre
több szakmai oldal alakul, egyre
többen posztolják a munkáikat –
vannak, akik még a munkafolya-
matot is megmutatják. Ezek a lé-
pések elég beszédesek, és sokat el-
árulnak a színvonalról is. Ezért
nem mindegy, milyen minőség-
ben tesszük közzé az elkészült
műveket.
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A Social-felületek is meghatározóak
napjainkban, melynek színvonalát
szintén meghatározzák az elkészí-
tett képek is. Tukacs Zoltán előadá-
sában sorra vesz minden olyan kér-
dést, ami felmerülhet a fejlődés útjá-
ra lépő érdeklődőknek.

KOVÁCS ZSOLT
Szalonvezetés
hatékonyan!
„Ha megálmodtad,
valósítsd is meg!
Megmutatom, ho-
gyan” – hangsú-
lyozza Zsolt. Szám-

talan szakterület hatékony együtt-
működése kell ahhoz, hogy egy jól
funkcionáló, hosszú távon is sikeres
szalon vagy vállalkozás tulajdonosai
legyünk. Sokan azt gondolják, pusz-
tán azzal, hogy remek szakemberek,
az üzleti életük is sikeres lesz, kizá-
rólag ennek köszönhetően. Sajnos,
ez nincs így! Azt könnyű belátni,
hogy az egy-egy speciális területre
fókuszáló szakemberek tevékenysé-
ge szinte értéktelen lenne a cég szá-
mára, ha azokat nem fogná össze
egy „felsőbb erő”, egy vállalati straté-
gia. De önmagában a stratégia érték-
telen lenne, ha nem koordinálná va-
laki a napi szintű megvalósítását.
A nagy terv csak annyit ér, ameny-
nyire le tudod fordítani napi szintű,
kemény és kitartó munkára. Na, ez
az, amit egy jó vezető és üzletember
csinál. A Tünde Méhn PMU Art In-
ternational School ügyvezető igaz-
gatója igyekszik majd minden üzle-
ti és vezetői területen segítségre
lenni, hiszen elengedhetetlen
együtthatók ezek. Nem lehet senki
kiemelkedő szakember és egyben si-
keres üzletasszony. Szükség van
egy olyan ismeretcsomagra, ami ah-
hoz kell, hogy mindenki megértse,
mi mindenből áll össze egy arculat,
egy kezdetleges vagy már kialakult
vállalkozás. Zsolt megosztja a részt-
vevőkkel tapasztalatait és azt, hogy
ők hogyan csinálják. Elmondja, ho-
gyan kell kreatívan megoldani a fel-

adatokat, hogy a modern, hatékony,
gyümölcsöző üzleti élet haszonélve-
zői, és ne elszenvedői legyenek a
szakemberek. Ezenkívül megmutat-
ja azt az eszköztárat, mellyel köny-
nyebben valósíthatják meg az ötlete-
iteket a résztvevők. Ami biztos: ez
nem megy egyedül.

ÁLMOS RITA
Ütős szöveg nélkül
nem fog menni
Sokan nem is gon-
dolnák, mennyire
fontos egy jól cél-
zott szöveg. A vál-
lalkozás vezetése

alatt és a munkánk során számos
szöveges megjelenésre van szükség:
leveleket, posztszövegeket, hirdeté-
seket, cikkeket, tapasztalatokat és
szakmai leírásokat osztunk meg a
kollégákkal, a vendégekkel és adott
esetben az üzletfelekkel is. A tartal-
mas, helyes és nem utolsósorban
változatos írások már nem különle-
ges együtthatók, hanem elvárások
egy olyan üzleti platformon, mely a
professzionális működést és szak-
mai mibenlétet kívánja közvetíteni.
Álmos Rita, kommunikációs szak-
ember és kreatív szövegíró az alábbi
kérdésekre fókuszál a PMU Busi-
ness-képzésen:
1. A megfelelő szókincs és a szino-

nimák használata: Le a szóis-
métlésekkel!

2. 10 dolog, amit ne tegyünk, ha
szöveget írunk: Alapvető és sű-
rűn előforduló helyesírási hibák.

3. Hogyan és milyen stílusokban
szólíthatjuk meg a követőinket,
hogy változatosak és érdekesek
legyenek a soraink?

4. Fontos, hogy kinek írunk: A cél-
csoport-orientált fogalmazás
fontossága.

5. Tégy mindent máshogy!
Figyelem: egy vállalkozás bemu-
tatásánál a szöveg az úr – ez az
egyik legfontosabb szempont, hi-
szen a szavaink mi magunk va-
gyunk!

DUSA VIKTOR
Minden, amit tudnod
kell a közösségi
oldalakról
Mai világunkban el-
engedhetetlen a
közösségi oldalak
használata. Ez

tény. De hogyan is kell egy üzleti ol-
dalt felépíteni, mi a szerepe, mik az
előnyei? Logó, borítókép, névjegy, le-
írások…
Ez mind kihagyhatatlan lépés! 
� Milyen posztolási szokásokat cél-
szerű alkalmazni? 
� Hirdessünk vagy ne hirdessünk? 
� Miben segít, ha pénzt áldozunk
egy hirdetett posztra? 
� Hogyan kell feladni egy hirdetést?  
Ezekre és hasonló kérdésekre ad vá-
laszt közel egy órában Dusa Viktor,
aki napirendre tűzi a videóposztok
és élő bejelentkezések fontosságát
is. Az elméleti oktatásokon kívül a
gyakorlati ismeretek elsajátítása is
kulcsfontosságú. A közösségi háló-
zatok alapelve a részvétel és az
együttműködés. Ezek a népszerű ol-
dalak az élet minden területén jelen
vannak. Szociális életünk nagy ré-
sze teljesen átkerült az internetre,
mivel kényelmesebb, gazdaságo-
sabb és hatékonyabb a netes kap-
csolattartás. Ha mindezt profin kéz-
ben tartjuk, a szakember szerint
nem hibázhatunk.

A leírtakból is látszik, hogy a PMU
Business-oktatás segítő társ lesz a
szakmai hétköznapok felépítésé-
ben, működtetésében és a hosszú
távú sikerek elérésében.

Minden érdeklődőt vár
a Tünde Méhn PMU Art
International School
csapata 2019.06.06-án!

Jelentkezz
az info@mehntunde.hu
e-mailcímen!
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Írd meg Te is
A SIKERTÖRTÉNETEDET a Baborral!

INNOVÁCIÓ ÉS SZAKÉRTELEM A FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN – Ha szeretnél kiemelkedő
támogatásban részesülni a munkád során, és olyan innovatív termékekkel dolgozni,

melyek eredményessége elkápráztatja vendégeidet, csatlakozz
a Babor professzionális kozmetikai csapatához! 

elünk megvalósíthatod ál-
maidat, és elérheted karrie-
red csúcsát! 

Amit garantálunk
Eredményes kezelések
A termékeinkkel végzett kezelések
azonnal látható hatást és hosszú tá-
vú eredményeket biztosítanak. Spe-
cialitásunk a személyre szabott bőr-
ápolás és az anti-aging.

Innovatív hatóanyagok
A Babor-termékekben a legújabb
kozmetikai innovációkat találod
meg, így mindig biztos lehetsz ben-
ne: Te a maximumot nyújtod.

Elégedett vendégkör
Tapasztalatból mondjuk, vendégeid
imádni fogják Babor-kezeléseidet,
ezért a váltás könnyedén fog menni!
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Olvasd el kolléganőnk véleményét
a márkáról!

SÁRI GABRIELLA
Babor-kozmetikus, Törökbálint
„Amikor termékválasztásra került a sor,
olyan márkát kerestem, amivel kiemelke-
dő minőséget és a már megszokott preci-
zitást tudom nyújtani vendégeimnek. Ám,
a Babortól ennél még többet is kaptam. Az

innovatív hatóanyagoknak köszönhetően, a Babor termékskálá-
jából vendégeim bármely bőrproblémájára tudok megoldást

kínálni, amelyek rövid és hosszú távon egyaránt látható ered-
ményeket biztosítanak. Így vendégeim mindig elégedetten tá-
voznak, a következő találkozáskor pedig már a pozitív eredmé-
nyekről számolnak be. A kiváló minőségű termékek mellett
a Babor márka folyamatos fejlődési lehetőséget is nyújt szá-
momra, mind szakmailag, mind üzleti szempontból. Ezt mi
sem példázza jobban, minthogy egy év alatt, amióta Baborral
dolgozom, a legmagasabb partneri szintet, tehát a Gyémánt
minősítést sikerült elérnem. A szebbnél szebb termékeknek
és promóciós különlegességeknek hála, vendégeim a kezelés
után még polcaimról is választanak magunknak valami újdon-
ságot otthonra.”

ÍRD MEG TE IS A SIKERTÖRTÉNETEDET A BABORRAL!

V
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A siker kulcsa a jó marketing.
� Termékeink és a szakértő Babor-kozmetikusok rendszeresen jelen
vannak az olyan ismert női magazinokban, mint az Elle és a Marie
Claire. A hatalmas olvasótáborral rendelkező országos lapok segítségé-
vel megismertethetjük a márkát és az azt képviselő kozmetikusokat a
nagyközönséggel, ezzel is támogatva őket karrierjük kiteljesedésében.
�A Babor márka népszerűsítésére, követve a trendeket, kihasználjuk az
online média nyújtotta lehetőségeket. Aktívan jelen vagyunk a közös-
ségi médiában és a női célközönség körében népszerű weboldalakon.
� Több éve működünk együtt hiteles magyar médiaszemélyiségekkel
is, akik közösségi oldalaikon népszerűsítik a Babor sikertermékeit. 
Célunk, hogy ezekkel a megjelenésekkel növeljük a márkaismertséget,
a márka értékét, és ezáltal a Babor-kozmetikusok a lehető legkiemelke-
dőbb háttértámogatást élvezhessék.

�  Területi védelmet biztosítunk,
hogy a közeledben ne legyen má-
sik Babor-kozmetika, akivel ver-
senyezned kell. Ezáltal kizárólag
a szakmai fejlődésedre tudsz fó-
kuszálni, hogy vendégeidnek a
lehető legmagasabb színvonalat
nyújthasd.

�  Rendszeres továbbképzést bizto-
sítunk a szakmai és üzleti tanfo-
lyamainkon, így biztos lehetsz
abban, hogy naprakész tudással
állsz majd vendégeid rendelke-
zésére. Felkészültségedet köny-
nyedén eredményre válthatod,
mi megmutatjuk, hogyan csi-
náld.

�  Áruellátásunk stabil, így semmi-
ben sem kell hiányt szenvedned.
Kozmetikusként nagyon fontos,
hogy minden vendéged igényét
maradéktalanul ki tudd elégíte-
ni, mind kezelések, mind lakos-
sági termékek tekintetében. Ki-
számítható áruellátásunk ezt le-
hetővé teszi.

�  Fizetési haladékot és hitelkere-
tet biztosítunk számodra, hogy
az anyagi tényezők ne jelentse-
nek akadályt a szakmai fejlődé-
sedben és a karriered építésében.

�  Rendszeres személyes támoga-
tást kaphatsz képviselőinktől,
akiket bátran kérdezhetsz a már-

ka aktualitásaival kapcsolatban.
Ezenfelül értékesítési tanácsok-
kal is ellátnak, hogy megkönnyít-
sék a napi munkádat.

�  Marketingtámogatást nyújtunk,
hogy kiváló kozmetikus mellett
sikeres üzletasszony is lehess.
Részt vehetsz az üzleti képzése-
inken, ahol termékmintákkal és
eladáshelyi kommunikációs
anyagokkal állunk a rendelkezé-
sedre.  Babor Gyémánt szalonja-
inknak személyes marketing-
konzultációt, illetve magazin-
megjelenést is biztosítunk.

AMIT MÉG KÍNÁLUNK

TEDD MEG AZ ELSŐ LÉPÉST A SIKERHEZ VEZETŐ ÚTON!

BABOR A MÉDIÁBAN

Gyere el Babor alapképzésünkre, és ezzel megteszed az
első lépést a sikerhez vezető úton. A tanfolyam keretein
belül megismerkedhetsz filozófiánkkal és a márka meg-
határozó terméksorozataival. Trénerünk vezetésével el-
sajátíthatod a Babor-metódust, melynek segítségével fe-
lejthetetlen élménnyé varázsolhatod a kezeléseket ven-
dégeid számára.

Időpont: 2019. május 28-29.

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

Ismerj meg minket – legyél tagja
Magyarország vezető professzionális
kozmetikai csapatának!

A Babor magyarországi forgalmazója:
KALCSU COSMETICS
1139 Budapest, Frangepán u. 8–10.
Tel: 06 1 237 0370
web: www.kalcsu.hu
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A társalgó, ahol fogadják a vendégeket, és ahol átbeszélik velük
a kezeléseket, egy csésze tea mellett

Az egyik kezelőkabin 

a hónap
szalonja

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

A HÓNAP SZALONJA:  CHEZ CATHERINE SALON DE BEAUTÉ  

Szépség, egészség, harmónia

KÜLSŐ–BELSŐ HARMÓNIA – Családias, bensőséges légkör fogadja a szalonba betérőket.
A végletekig letisztult színek és formák gondoskodnak a lélek lecsendesítéséről, mely befogadó

alapot teremt a személyre szabott, holisztikus kezelésekhez. 

A Chez Catherine csapata: Beck Györgyi, Tóth Katalin, Balogh Erika és Körmendy Gergely
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A HÓNAP SZALONJA LIFE & WORK

ADATOK

KAPCSOLAT

Tulajdonos/szalonvezető:
Tóth Katalin

A szalon fekvése:
Budán, a MOM park

közelében

Alkalmazott márkák:
DrDerm,Thalion,

Jean d'Arcel,
Binella, Karaja

Helyiségek:
90 m2

2 kezelőkabin,
recepciós rész,

sminkszoba,
infraszauna, tusoló,

közösségi tér a vendégek
fogadására, coach-szoba,

gyógymasszázs szoba

Szolgáltatások: 
Arckezelések,

tetkezelések, smink,
gyógy- és sportmasszázs,

coaching 

A vendégkör életkora: 
16-89 év

CHEZ CATHERINE
SALON DE BEAUTÉ

1126 Budapest,
Tartsay Vilmos u. 8.

Telefon:
+36 2 136 716 

e-mail:
salon@chezcatherine.eu

webcím:
www.chezcatherine.eu

vendégeimet személy-
re szabott szépségprog-
rammal szeretném se-
gíteni abban, hogy ön-
maguk legjobb, legbol-

dogabb verziói legyenek” – hangsú-
lyozza Tóth Katalin, a „Chez Catheri-
ne salon de beauté” szépségszalon
tulajdonosa, akinek hitvallása: „a
szépség számomra az egészség, az
ápoltság és a harmónia megnyilvá-
nulása”. 

Honnan jött a név?
A kozmetikus hivatást édesanyám-
tól, Tóth Ilonától tanultam, aki szü-
letésemkor Catherine-nek szeretett
volna anyakönyveztetni, de ez akko-
riban nem volt lehetséges. Ő ösztön-
zött arra is, hogy franciául tanuljak,
mert mint mondta, az a kozmetika
anyanyelve. A megújult szalon ne-
vének a kiválasztásakor nem volt
kérdés számomra, hogy édes-
anyám emléke előtt is szeretnék
tisztelegni.
A „chez” előtag -nál/-nél-t jelent,
amit francia területen gyakran
használnak a családias, bensőséges
légkör kifejezésére. A Chez Catheri-
ne jelentése magyarul: Katinál. Ez-
zel azt szeretnénk érzékeltetni,
hogy nálunk kellemes, családias
hangulat vár a vendégekre.

Holisztikus
szemléletű kezelések
A szalon kialakítása, szín- és for-
mavilága egyfajta otthonosságot,
harmóniát, szépséget és nyugalmat
áraszt, hogy ezzel segítse a vendé-
gek ellazulását. A türkiz szín jelké-
pesen megidézi a tenger hangulatát,
hiszen, mint Thalion referenciasza-
lon magas minőségű, rendkívül tisz-
ta alga alapú arc- és testkezeléseket
kínál. A problémás és érzékeny bőr
ápolása mellett kiemelkedően látvá-
nyos hatásúak az anti-aging és a lif-
ting-kezelések. A testkezelések szé-
les palettája a holisztikus szemlélet

jegyében harmóniába hozza a szer-
vezetet. Az alakformáláson, karcsú-
sításon, remineralizáláson, méregte-
lenítésen és feszesítésen kívül igazi
wellness-élményt nyújt a Thali sens
polinéz rituálé. A bőrmegújító keze-
lések Dr Derm gépekkel és a Jean
d’Arcel Arcelmed termékeivel, vala-
mint Binella szérumokkal történ-
nek.

Energiablokkok oldása
A Kati által kifejlesztett holisztikus
masszázstechnikát kolléganői is al-
kalmazzák. A négy évtized szakmai
tapasztalata alapján és egyéb mód-
szerek társításával kidolgozott ho-
lisztikus masszázstechnika a koz-
metikai masszázs újszerű megköze-
lítése, amely az energiablokkok oldá-
sával kisimítja az arc és a lélek
barázdáit is, valamint új energiával
tölti fel a bőrt, a testet és a lelket. Ez-
által a kozmetikai kezelés csúcs-
pontját jelentő masszázs különleges
élményt nyújt a vendégeknek. A sza-
lon gyakran látja vendégül azokat a
kozmetikusokat is, akik szeretnék
elsajátítani ezt a módszert. A szol-
gáltatásokat remekül egészíti ki a
gyógy- és sportmasszázs, mely egy
külön szinten található.

A belső harmónia
megteremtése
Kati a szakmai tapasztalatai alapján
felismerte, hogy az igazi szépséget
csak a belső harmónia megterem-
tésével lehet elérni. Ehhez dolgozta
ki speciális beauty coaching prog-
ramját, melynek során felderíti és
korrigálja azokat a negatív gondo-
lati mintákat, amelyek gátolják a
vendéget a boldog női lét és szép-
ség megélésében.  Ezt egészíti ki a
konkrét kezelési és otthoni ápolási
terv, valamint a személyre szabott
sminktanácsadás. Így testben és lé-
lekben feltöltődve, és egy üde Karaja
sminkkel minden idelátogató hölgy
visszanyerheti sugárzó szépségét.

A,,
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„Folytonos útkereső

és újító vagyok” 
FOLYAMATOS ÖNKÉPZÉS AZ ÉLETE Varga Erikának, az Öt Elem Életmód Központ tulajdonosának,

aki kozmetikus, holisztikus bőrterapeuta, természetgyógyász, ayurvédikus, craniosacralis,
keleti mozgás- és masszázsterapeuta, és saját fejlesztéseket kidolgozó „újító”.

Hogyan lettél kozmetikus, majd bőrte-
rapeuta és a többi?  És miért?
A pályafutásom biológia–testneve-
lés szakos tanárként indult, majd a
’90-es évek közepén természetgyó-
gyászatot kezdtem tanulni. A moti-
vációt az adta, hogy a két kisgyer-
mekem sokat betegeskedett, és a
rengeteg orvosság, amit beszedtek
nem igazán hozott javulást, gyógyu-
lást. Alternatív mozgás- és masz-
százsterapeutaként végeztem, de a
sokéves gyakorlat hozta az igényt a
folyamatos önképzésre. Ezért lettem
végül joalis, craniosacrális és ayur-
védikus terapeuta is. A kozmetika
„véletlenül” került a látóterembe,
mivel testkezeléseket is szerettem
volna végezni, ezért a törvényi elő-
írásnak megfelelően beiratkoztam
kozmetikusi képzésre. A tanulóidő
alatt rájöttem, hogy milyen hatal-
mas lehetőségek és szépségek rej-
lenek ebben a fantasztikus szak-
mában, és mire kezembe kaptam az
oklevelet, már tudtam, hogy szeret-
nék is dolgozni benne. De ott volt a
nagy kérdés, hogy mit csinálnék leg-
szívesebben?! Eldöntöttem, hogy
speciálisan az anti-aging és a prob-
lémamegoldó kezelések lesznek fó-
kuszban, így minden további lépé-
semet, fejlesztésemet, ezt szem előtt
tartva tettem meg.  

Melyik „címedet” érzed főleg magadé-
nak? Mit jelent a holisztikus bőrtera-
peuta?

A legelső a legkedvesebb, mert 20
éve dolgozom masszázsterapeu-
taként. Nagyon jól érzem magam

benne, rengeteg tudást, élményt és
értékes emberi kapcsolatot hozott
az életembe. Természetgyógyász-

Harmónia kint és bent 
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ként a mindennapjaim részévé vált
a holisztikus személet, ami nélkül
nem tudnék hatékonyan segíteni a
hozzám fordulóknak. Ezért nem is
volt kérdés, hogy az arcápolásnál is
ezt a szemléletet követem. Az
„egység”-ben tekintést tartom
szem előtt a bőrápolásban is. Mit je-
lent ez? Ha például a sok vendéget
érintő rosaceás tünetekkel keres
meg valaki, akkor az első lépés
mindig egy alapos kikérdezés és
testelemzés, mivel meg kell keresni
a tünet mögött a kiváltó okot. Ha az
megvan, akkor a bőr kezelésével egy-
időben elkezdjük a test belső rege-
nerálását is, és így gyors és látványos
javulást érünk el. Még egy dolgot
fontosnak tartok holisztikus bőr-
terapeutaként, a „nem bántás”
elvét, ezért csak non-invazív esz-
közökkel dolgozom.

Ez a sokféle „terapeutaság” tükröző-
dik a szolgáltatásaitokon?
Törekszünk arra, hogy minden szol-
gáltatásunk szervesen tudjon kap-
csolódni egymáshoz. Központunk-
ban többek között van fogszabályzó
fogorvosi rendelés is. Orvos kolléga-
nőmmel szorosan együttműködünk,
mivel craniosacrális terapeutaként
sokat tudok segíteni neki, hogy gyor-
sabban érjen el eredményt a rakon-
cátlan fogak rendezésében. Gyógy-
masszőr és gyógypedikűrös kolléga-
nőink szintén professzionálisak a
maguk szakterületén.

Tervezed bővíteni a végzettségedet és
ezzel együtt a kínálatodat? 
Konkrét célom egyelőre nincs e té-
ren. A továbbiakban sem zárkózom
el természetesen a továbbtanulás-
tól, de jelenleg minden időmet és
energiámat leköti az, hogy a saját le-
védett terápiámat elkezdjem oktat-
ni, hogy minél több kolléganővel
megismertethessem. A férjemmel
karöltve pedig molekuláris hidro-
génnel dúsított vizet előállító eszkö-
zök és gépek értékesítésébe is bele-
fogtunk, ami nagy munka, mert ez
az eljárás még nem, hogy nem is-

mert nálunk, de még Európában sem
nagyon. 

Az üzleted nem szépségszalon vagy
kozmetika, hanem: Öt Elem Életmód
Központ. Mit takar ez a név? Milyen
céllal nyitottad meg?
Mi nem hagyományos szépségsza-
lonként működünk, olyan szolgálta-
tásaink vannak, melyekkel az egész-
ség megőrzésében és a betegségek
megelőzésében tudunk sokat segíte-
ni a hozzánk fordulóknak. Próbá-
lunk utat mutatni a helyes életmód
kialakításában, és támogatjuk azt,
aki néha letér róla. A névválasztás-
nak az a története, hogy leültem
gondolkodni egy kedves filmrende-
ző barátommal, aki azt mondta,
hogy olyan név kell, ami már a köz-
tudatban van, mint pl. az Ötödik

elem. Mivel én nagyon szeretem az
öt elem tant, ami a kínai gyógyászat
alapja, gondoltam ez kitűnő név lesz
nekünk.

Klasszikus kozmetikai kezeléseitek is
vannak?
Klasszikus kozmetikai kezelések
nincsenek nálunk, mert specializá-
lódtunk az olyan kezelésekre, me-
lyek hidrogént, oxigént és szén-di-
oxidot alkalmaznak a test szövetei-
nek regenerálására. Ezek az anyagok
természetes állapotukban is megta-
lálhatóak az emberi testben, így te-
rápiás alkalmazásuk nem jelent
megterhelést a szervezet számára,
sőt, nagyon eredményessé és tartós-
sá teszik azokat.

Mely kezelések a vendégeid, illetve a te
kedvenceid?
Minden kezelésemet nagyon szere-
tem. Mivel nem klasszikus kozme-
tikai kezeléseket végzek, hanem
személyre és problémára szabotta-
kat, megvan az alkotói szabadsá-
gom. Nem bírom a monotonitást,
ezért sokat improvizálok. Mindig
akkor döntöm el, hogy mit fogok
csinálni, ha már látom a vendégem
bőrét. Ezt ők tudják, szeretik és elfo-
gadják. Ami még fontos, hogy na-
gyon bíznak bennem és nyitottak
felém. De egy kedvence mindenki-
nek van, ezt nem győzik hangsú-
lyozni, mégpedig a saját fejlesztésű
masszázsom. 

Miben más ez a masszázs?
Olyan lágy, manipulációs techniká-
kat ötvöz, melyek együtthatása
visszaadja a test önmegújító képes-
ségét. Ez azért fontos, mert életünk
tele van szerekkel (élelmiSZER,
gyógySZER, vegySZER), melyek le-
szoktatják szervezetünket az önálló
„gondolkodásról”, ami ezáltal elve-
szíti egyensúlyát, és nagyon sérülé-
kennyé válik a külső behatásokkal
szemben. A masszázshoz használt
arcápoló elixírben pedig van egy „tit-
kos” összetevő, ami igazi anti-aging
bomba.

VARGA ERIKA

Csillagjegye:
Mérleg, rák aszcendenssel

Kedvenc zenéje:
Il Divo

Kedvenc könyve:
Müller Péter: Ji King;
Napoleon Hill: Gondolkodj és
gazdagodj!

Kedvenc filmje:
Ízek, imák, szerelmek
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Milyen kozmetikai szerek találhatóak
a fürdőszobádban? 
Én nagyon kevés bőrápoló szert
használok, csak lemosót, tonikot és
egy saját fejlesztésű arcápoló olajat.
Nem szeretem a krémeket, csak rit-
kán nyúlok hozzájuk. Van egy remek
otthoni hidrogénes vízzel hidratáló
készülékem, ami bőrszkennerként
is működik, így mindig tudom, hogy
milyen állapotban van a bőröm.

Milyen ez az arcápoló olaj?
Csak hidegen sajtolt olajokat és esz-
szenciákat tartalmaz, erős sejtrege-
neráló hatása van. Azt vettem észre,
hogy nemcsak a bőröm, hanem az
illatának köszönhetően a lelkem is
jobban van tőle, ami elengedhetet-
len a kiegyensúlyozott mindenna-
pokhoz.

Bemutatnád a családod? 
Férjnél vagyok, van két felnőtt gyer-
mekem, egy lányom és egy fiam. Ők
már élik a saját életüket, sokat dol-
goznak, boldog párkapcsolatuk van.
Ritkán tudunk találkozni, de nagyon
figyelünk egymásra, ha valakinek se-
gítség vagy támogatás kell, mindig
ott vagyunk.

Mivel töltöd a szabadidőd; sport, hob-
bi?
Szabadidőm nagyon kevés van, de
ami van, azt sporttal töltöm a legszí-
vesebben. Tizenegy évig szertornáz-
tam, és volt egy időszak az életem-
ben, amikor a sportból éltem, így ez
belém ivódott. Kikapcsol, feltölt, re-
mek meditációs lehetőség a hétköz-
napi gondok átgondolására.

Kire vagy mire vagy büszke különö-
sebben?
A legbüszkébb arra vagyok, hogy si-
került EU-szinten levédetnem a sa-
ját terápiás eljárásomat. Megálmod-
tam, kidolgoztam és végül formába
öntöttük. Nagyon jóleső érzés.

Mondanál erről pár szót?
Az alapját a már említett saját fej-
lesztésű masszázs adja, amit foko-
zatosan bővítettem tovább kiegé-
szítő terápiákkal (hidrogén-, cranio-,
aromaterápia) és ami Cellblaster®

therapy by Erika Varga néven lett
bejegyezve. Mivel beigazolódott az
eredményessége, elkezdődött az ok-
tatása is, ahova szeretettel várom
azokat a kedves kollégákat, akik szí-
vesen megismerkednének vele.

Közeli, távoli céljaid?
Szeretném, ha hidrogénterápiás
központok létesülnének országszer-
te, ahol ezzel a fantasztikus eljárás-
sal segítenénk a hozzánk fordulók-
nak. Óriási potenciál van benne, a
lelki szemeim előtt már meg is való-
sult ez a tervem... Örömmel töltene
el, ha a kozmetikus szakma is látna
lehetőséget ebben – én ezt már napi
szinten használom, hatalmas ered-
ményekkel.

Egy stresszes nap után hazaérve mi
az első dolog, amit teszel?
Mindig bevackolok a férjem mellé,
időnként kinyitunk egy üveg kiváló
bort és beszélgetünk. Problémáról
soha, csak pozitív dolgokról. Mire el-
fogy a bor, már nyoma sincs a
stressznek.

Hogyan jellemeznéd önmagad?
Folytonos útkereső és újító vagyok,
nehezen viselem a kereteket. Állan-
dóan továbbgondolom a dolgokat,
ezért néha nehezen koncentrálok és
elveszek a részletekben.

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Nagyon szeretem a vidéki életet, a
sok fát a jó levegőt és a madárcsi-
csergős reggeleket. Minden vágyam,
hogy a csodálatos telkünkön miha-
marabb felépüljön a városi nyüzs-
gésből menedéket, testi-lelki feltöl-
tődést biztosító házunk.

Üzleti, szakmai filozófiád? 
Mi a filozófiám? Az, hogy szeretnék
„lábnyomot” hagyni magam után, és
úgy érzem, ennek egyik útja a mun-
kámon keresztül vezet.

Mi az a három dolog, ami a legfonto-
sabb az életedben?
1.: A gyermekeim szeretete.
2.: Az, hogy megélhetem a nőisége-
met magammal és egy remek társsal
együtt.
3.: Olyan munkám van, aminek min-
den pillanatát élvezem.

mg

Utazás, kalandok, minőségi idő, amibe néha még egy pohár jó sör is belefér
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RENDEZVÉNYNAPTÁR
Rendezvény Időpont Info

STELLA Trend 2019 Turné/Veszprém 2019. 04. 08. www.stellart.hu

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

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

STELLA Trend 2019 Turné/Szekszárd 2019. 04. 13. www.stellart.hu

Lash & Lashes „Pillahajó 2019”   2019. 04. 14.         www.lashandlashes.hu

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

Piknikkör             2019. 04. 28.         www.piknikkor.hu

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

Márkafüggetlen Hatóanyag Szeminárium 2019. 05. 29. www.hatoanyagszeminarium.hu

PMU Business   2019. 06. 06. www.pmuartschool.com

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

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

Vipandhy's Szépségszakmai Edzőtábor 2019. 09. 19–22.       www.facebook.com/pandhyshungary

Sminktetováló Konferencia 2019. 09. 28. www.nouveaucontour.hu

BEAUTY FORUM Hungary 2019. 10. 25–26. www.beauty-forum.hu

4. Beauty Forum
Diákolimpia 
Iskolák, Diákok figyelem!
2019. október 25., péntek

Az iskolák által nevezett 3 fős
diákcsapatok jelentkezését várjuk.
Részletes információ: www.beauty-forum.hu/versenyek
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„Mindig arra vágytam,

hogy segíteni tudjak”
AKI ISMERI MÉHN TÜNDÉT, AZ JÓL TUDJA, HOGY A KARITATÍV KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZEL

ÁLLNAK HOZZÁ – Moshe Alul-lal, a Glow megálmodójával összefogva egy mellrákellenes
PMU Areola oktatást szervezett a Tünde Méhn PMU Art International School

alapítójaként és vezető mestereként. 

atvan sminktetováló vehe-
tett részt az oktatáson,
mely egyúttal  a női összefo-
gás fontosságát is hangsú-

lyozta. A rendezvény – tükrözve a ka-
ritatív összefogás lényegét – teljesen
ingyenes volt.
Az elveszített, illetve pótolt testré-
szen ma már lehetséges a mellbim-
bó realisztikus ábrázolása, azaz opti-
kai felépítése, a bemutatásra került
tetoválási technika segítségével.
Moshe Alul azért látogatott Magyar-
országra, hogy lehetővé tegye a mód-
szer elsajátítását a hazai szakembe-
rek számára is.

Hogyan merült fel az Areola Mester-
képzés ötlete? 
Méhn Tünde: Azért lettem kozmeti-
kus, mert azon túl, hogy szeretem a
szépítés minden oldalát, az is szá-
mottevő volt, hogy segítsek a nők-
nek szépnek, üdének, egészen egy-
szerűen nőnek lenni és maradni.
Nőkkel foglalkozom, ízig-vérig nő
vagyok magam is, és fontos szá-
momra, hogy minden területen kép-
viseljem is ezt. A mindennapi élet-
ben többször találkoztam már mell-
rákkal küzdő hölgyekkel, ismerek
beteg nőket, és olyan ismerőseim is
vannak, akik már legyőzték a kórt.
Mindig szomorúan figyeltem az ese-

teket, és valahol mindig arra vágy-
tam, hogy segíteni tudjak. A rák el-
lenszere sajnos nem ismert, nincs
rálátásom arra, hogy hol tart ennek a
valós megfejtése, de legbelül az ál-
landó tenni akarás hajtott. Hallot-
tam és tudtam valamit korábban is
arról, hogy az implantáció után van-
nak már orvosi eljárások arra, hogy a
műtött területeket szépítsék vala-
melyest, de pontos információm
nem volt a közelmúltig. Moshe Alul
nemcsak szakmai kapcsolat a szá-
momra, ő személyes jó barátom is,
több területen is dolgozunk együtt.
Már évek óta karitatív keretek kö-
zött végzi ezt az eljárást, tart képzé-
seket, és képviseli világszerte a
mellrákból kigyógyult nők önbizal-
mának növelését ezzel a módszer-
rel. Szerettem volna, ha mi is része-
sei lennénk általa ennek a kezde-
ményezésnek, ezért már második
alkalommal látogatott el hozzánk,
hogy összehívja azokat a magyar
szakembereket, akik képesek lesz-
nek az Areola-tetoválás professzio-
nális elkészítésére. Ez utóbbit nem
véletlenül mondom. Többen űzik ezt
a fajta eljárást, de ilyen precizitással,
ilyen körültekintő szakmai figye-
lemmel még senkit sem láttam dol-
gozni. Több végeredményt láttam
már, de az életszerű ábrázolás nem

minden esetben volt meggyőző szá-
momra. Abban bíztam, hogy profesz-
szionális módon tudjuk majd bemu-
tatni az élethű Areola-tetoválást.

Miért volt fontos számodra, hogy Ma-
gyarországon is megismerjék ezt a
módszert?
Ahogy azt már az előbb is említet-
tem, ismert az országban a mellbim-
bó tetovált pótlása, hiszen már évek
óta készítik ezt az esztétikai tetová-
lást, de ennyire irányított, részlet-
gazdag módszert nemigen lehetett
itthon látni. A mellrák sajnos globá-
lis probléma, Európában pedig saj-
nos Magyarország az első helyen
áll a daganatos megbetegedések
számát illetően. Fontos volt szá-
momra, ahogy számtalan aktivistá-
nak is, hogy ha módomban áll, te-
gyek valamit ezért az ügyért. Ezért
támogattam, támogatom, hogy mi-
nél többen ismerjék meg szakmán-
kon belül ezt a tetoválási technikát,
hogy minél többen tudjunk segíte-
ni itthon is. Szeretek itt élni, és fon-
tos számomra, hogy hazánk fejlő-
déséért én is tegyek. Moshe Alul a
segítségemre volt ebben, és nyitott
volt arra, hogy Magyarországon is is-
mertté tegye az Areola-eljárást. Az
pedig, hogy ennek szervezőként
meghatározó része lehetek, óriási

H
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boldogsággal tölt el. Büszke vagyok a
munkatársaimra, a bátor és lelkes
szakemberekre, akik eljöttek, tanul-
tak, és mindenkire, aki lehetővé tet-
te ezt részünkre!

Neves izraeli szaktekintélyként Mos-
he Alul miért vállalta el, hogy egy tel-
jes hétvégét ennek az ügynek szentel-
jen? 
Moshe évek óta zászlóvivője a tech-
nikának és a jótékony rendezvé-
nyeknek akkor is, ha egy rendhagyó
és sok esetben szűk szakmai réteg a
miénk. Egy fantasztikus sminkteto-
váló gépet fejlesztett ki, melyet
Glow-nak nevezett el, és amellyel
még professzionálisabban, még
részletesebben és könnyedebben le-
het megalkotni a különleges tetová-
lásokat – Magyarországon is elérhe-
tő már ez a gép. Ennek köszönhe-
tően meg tudom tartani azt az eszmét,
amelyet Moshe kívánt életre hívni: a
segítségnyújtás lehetőségét – emel-
lett egy olyan innovatív szakmai gé-
pet teszek elérhetővé itthon, amely

megkönnyíti napjaink sminktetová-
lói számára a profi alkotást, minden
területen. Moshe remek ember, ked-
ves, karakán és a folyamatos fejlő-
dés híve. Meghívásunkat szívesen
fogadta, nem is volt kérdés számára
a magyar szakmai közönség oktatá-
sa, és az, hogy a magyar nők is szá-
mára is elérhető legyen a segítség. 

Összefoglalnád az Areola-tetoválás
lényegét? Miben segíti ez a betegeket?
Az emlődaganat sajnálatos követ-
kezménye lehet az eltávolított mell.
A hiányzó emlőt implantátummal
pótolják, ám az eltávolított mell-
bimbót orvosi úton helyreállítani
sajnos nem lehet. Az ilyen betegség-
gel élők számára óriási segítség le-
het az Areola-tetoválás, hogy újra
önbizalommal telve és boldogan te-
kinthessenek önmagukra és a világ-
ra. Az eljárás során a mellbimbó és
udvarának tetoválásáról, „helyreál-
lításáról” beszélünk. A technika
minden Areola-tetoválás esetében
hasonló: általában nem hosszú,

megszakítás nélküli vonalakkal, ha-
nem inkább pontokkal, természetes
hatást kölcsönző satírozási techni-
kával dolgozunk, ezzel kialakítva a
formát, a kontúrt és az árnyékolást.
Teljesen élethű, 3D tetoválás, mely-
lyel az implantált mellre mellbim-
bót készítünk. A nőiesség ezen terü-
leten való pótlása segítheti a meg-
próbáltatások könnyebb elviselését
és a jövőbe vetett hit visszanyerését.  
Az ezt biztosító lehetőséget szeret-
nénk megismertetni a szakmával és
az érintett hölgyekkel.

Mit gondolsz, mennyiben változtatja
meg az életüket egy ilyen Areola-teto-
válás?
Elképzelni sem tudom, milyen érzés
lehet ebben a betegségben létezni.
A gyógyulás óriási csoda és áldás
lehet. De ha már az ember átélte ezt
a tragédiát, leküzdve a kórt, fontos,
hogy új életet tudjon kezdeni. Elfe-
lejteni sosem lehet. Borzasztó az,
hogy egy egész életet félelemben
kell élni. A gyógyulás után a nőiség

Méhn Tünde és Moshe Alul a tanítványok gyűrűjében, akikkel bővült a mellrákon átesett hölgyek segítő táborának köre
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megtartása nem könnyű. Biztos
vagyok benne, hogy minden szépé-
szeti és korrigálási eljárás nagyon
sokat ad minden elszenvedőnek.
Azt is gondolom, hogy egy ilyen tra-
gédia után a nőiség érzése teljesen
elhagyja a beteg nőket. Bár erősnek
kell maradniuk és el kell tudniuk fo-
gadni, hogy az élet megy tovább,
mindezt nőként kell megtenniük.
Minden hölgynek fontos a külseje,
a nőiesség jegyeinek megtartása,
és az, hogy bármi történik is, nő ma-
radhasson. A test meghatározó az
életünkben, főleg ha a nemi identitá-
sunk egyik meghatározó területéről
van szó. Ha ez nincs, az élet szörnyű-
vé válhat. Ezért gondolom azt, ha ezt
vissza tudjuk adni, ha újra megaján-
dékozhatjuk a gyógyultakat az el-
vesztett női minőségükkel, akkor
megkönnyítjük, megszépítjük az
életüket. Ez a tudat óriási boldogság
a számomra. Nehéz ebben a témá-
ban szépen fogalmazni és úgy kife-
jezni magam, hogy azt mindenki jól
értse és mindenkihez eljusson, de bí-
zom benne, hogy az érintettek értik,
amit közvetíteni szeretnék.

Aki élni szeretne ezzel a szépészeti
korrigálással, mire figyeljen?
Nagyon fontos, hogy az Areola-teto-
válásra jelentkező hölgy gyógyult
keblekkel, az implantáció megtör-
ténte után döntsön úgy, hogy bele-
vág. Fontos az is, hogy az orvosával
egyeztessen, mielőtt eljön hozzánk,
hogy semmi kétség és kérdés ne ma-
radjon benne! A konzultáció alkal-
mával mindent el kell mondani neki,
amit az eljáráshoz tudnia kell, és
minden apró részletet egyeztetni
kell, mielőtt belevágnánk a szépé-
szeti eljárásba.
Ha valaki úgy érzi, szeretne élni a le-
hetőséggel, ne féljen, keressen meg
minket (vagy a módszert elsajátító
valamelyik tanítványunkat) telefo-
non vagy oldalaink valamelyikén, és
minden fontos információt elmon-
dunk majd. Szeretnénk segíteni,
mert boldoggá tesz engem is és a
csapatomat is, ha az érintett hölgyek

bíznának bennünk és engednék,
hogy ezzel az eljárással hozzájárul-
junk ahhoz, hogy újra teljes életet él-
hessenek. Privát, diszkrét keretek
között tesszük lehetővé szalonjaink-
ban a tetoválást, kedves és profi

szakemberek, kollégák segítségével.
Szívesen látunk minden hozzánk ér-
kezőt és igyekszünk a legjobbat
nyújtani, hogy az eredmény gyönyö-
rű legyen, és vendégünk önbizalom-
mal teli mosollyal távozzon.
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Dátum: 
2019. október 25-26., péntek-szombat

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

A belépés a szakembereknekingyenes

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

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

A rendezvény
kiemelt
partnerei: 

Helyszín:
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2019/5.
MÁJUSELŐZETES

DOSSZIÉ: Alakformálás és cellulitkezelés
Az első tavaszi napsugarak már jelzik, hogy hamarosan jön a nyár is
a maga lenge ruhadarabjaival és strandolási lázával. Milyen
hatóanyagokkal és eszközökkel készítsd fel rá a vendégeidet?
Következő számunkban bemutatjuk az aktualitásokat.

Következő számunk megjelenése: 

2019. MÁJUS 13.
A 2019/6-os szám vezető témái: 
–    High-tech a kozmetikában
–    Vitaminos bőrápolók
–    Holisztikus kozmetikai kezelések
–    Esküvői smink és pilla
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PP Center Irodaház,
1033 Budapest, Szentendrei út 95.
Tel.: +36-1-457-0067 
www.beauty-forum.hu
info@health-and-beauty.hu
Főszerkesztő:
Marton Gabriella (mg)
Tel.: +36-1-355-4681
gabriella.marton@health-and-beauty.hu
A magazin szerkesztésében
közreműködtek:
Balla Ágnes, Lisal Krisztina 
Szaklektor:
Kertész Adrienn
Szerkesztőbizottság:
Báthory Katalin, Dr. Gyovai Viola,
Fördős András, Gáspár Ágnes,
Gallai Zsuzsa, Horvat Krisztina,
Kalcsu Kati, Lavotha Ildikó, Máthé Judit,
Tóth Katalin
Hirdetés:
Bajzáth Melinda
Értékesítési tanácsadó
Tel.: +36-20 582-6992
E-mail: melinda.bajzath@health-and-
beauty.hu
Rendezvények:
Lisal Krisztina
kiállításvezető, nemzetközi kapcsolatok
Tel.: +36-30 574-4745
krisztina.lisal@health-and-beauty.hu
Terjesztés:
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Előfizetésben megrendelhető a Kiadóban:
elofizetes@health-and-beauty.hu email-
címen vagy a +36-1-457-0067-es
telefonszámon. 
Marketingpéldányok terjesztése: a lap
tematikájának megfelelően a Kiadó azon
szépségipari szakemberek részére, akik
ehhez korábban hozzájárultak,
tiszteletpéldányt küldhet. Amennyiben a
jövőben nem kíván marketingpéldányt kapni,
kérjük, jelezze az elofizetes@health-and-
beauty.hu email-címen vagy a +36 1 457
0067-es telefonszámon!
Nyomdai előkészítés, tipográfia:
Kuhári András, Kuhi Bt.
E-mail: kuhia@t-online.hu
Nyomás:
MILLENNIUM CSOPORT
H-1113 Budapest, Bartók Béla út 152./H.
www.millenniumcsoport.hu

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

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

Gépbérlés, fizetési
konstrukciók Tengeri kozmetikumok
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