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VEZÉRCIKK

Kőkeményen naprakésznek kell lennie ma a kozmetikusoknak, ha lépést szeretnének tartani
az újdonságokkal. Nem beszélve arról, hogy a vendégek is egyre tájékozottabbak, így az elvá-
rásaik is egyre magasabbak. A személyre szabott kozmetika és a bőrspecifikus megoldások
már a mindennapok részei. 

A szakmai oktatás így talán soha nem volt fontosabb, mint ma. Tartalmas előadások és lelkes
szakemberek – ez jellemezte az április 15-ei Tavaszi Beauty Szakmai Napot, amely ezúttal a
bőrfiatalítás, a bőr egészségének védelme köré rendeződött, a hatóanyagok és a hatóanyag-be-
vitel kérdéskörére fókuszálva. Beszámolónkat a rendezvényről a 9-11. oldalon találod. Aki le-
maradt erről a programról, sajnálhatja! Viszont már most írjátok be a naptárba, hogy október
25–26-án az Őszi Beauty-n vesztek részt! Hiszen a kétnapos konferencia, szakkiállítás és vásár
az év legrangosabb szakmai eseménye, ráadásul a részvétel a szakemberek számára ingyenes. 

Sokoldalú algák
Ebben a lapszámban, bár különböző témákra felfűzve, de többször is az algák kerültek a reflek-
torfénybe. Ez nem véletlen. A bennük lévő ásványi anyag kincsnek köszönhetően egy új koz-
metikai trend főszereplői ezek a parányi lényecskék – nemcsak az alakformálás, hanem az arc-
kezelések kínálatában is.      

Drónok a kozmetikában
De természetesen nemcsak újgenerációs hatóanyagok, hanem olyan újgenerációs hatóanyag-
beviteli módok is megjelentek, megjelennek a piacon, mint amilyen a dróntechnika, melyet
most magazinunkban közelebbről is bemutatunk.

Forgasd haszonnal magazinunkat, és maradj naprakész!

Légy mindig naprakész!

Marton Gabriella
főszerkesztő
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Wiener Kosmetikum mesterkurzus
Center Kft. • A cég márciusban tartotta referenciapartnerei részére az idei
évi, hagyományosan telt házas, jó hangulatú Wiener Kosmetikum Fáslizó
Mesterkurzust, ahol a leghatékonyabb tavaszi alakformálás személyre
szabását, számos „testszobrászati” fáslizási mesterfogást és a komplex
kezelési módszerek alkalmazását sajátíthatták el Helyes Judit vezetésével,
aki az eljárás nemzetközi trénere, a Center Kft. ügyvezetője.
A mesterkurzus résztvevői oklevelet kaptak, és a Mesterkurzus gyakorlati
alkalmazás kézikönyvét is átvehették.
www.kozmetikaigep.hu

SMINKTETOVÁLÓ KONFERENCIA
Swiss Color • Idén tavasszal 8. alkalommal került megrendezésre
az ország egyik legnagyszabásúbb sminktetováló rendezvénye,
a Sminktetováló Konferencia. A Swiss Color Magyarország és
a Sminktetováló Akadémia by Swiss Color csapata és együttműködő
partnerei hét izgalmas témával, hat különböző technika élő
bemutatójával, gyakorlási lehetőséggel, külföldi tréner által tartott
VIP képzéssel, marketing- és üzleti tanácsadással várta hat
országból a több mint 100 résztvevőt. 
Két nap a szakmai fejlődés jegyében.
www.swisscolor.hu; www.sminktetovalokonferencia.com
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COMMUNITY NEWS

BIOLA ÜNNEPI KONFERENCIA
BIOLA Biokozmetikai Kft. • A cég 2019 áprilisában tartotta immár
hagyományos szakmai konferenciáját. Dr. Gyovai Viola örömmel üdvözölte
a mind nagyobb számban részt vevő kozmetikusokat. Az idei konferencia
előadásai az anti-aging szépségmegőrzés természetes lehetőségeinek
szemléletét tágították. Megismerhettük a Bio Orchidea anti-aging, lifting
arc- és dekoltázskezelési programot, a Biola fizikai fényvédelemben nyújtott
lehetőségeit, valamint a súlyos betegségeken átesett vendégek kezeléséhez
ajánlott arcápoló termékeinket. Az ünnepi hangulatot a közösen elfogyasztott
ebéd, meglepetések, ajándékok és az együttlét öröme tette teljessé. 
www.biola.hu

Díjmentes színelméleti képzés
Kalcsu Cosmetics Sminktetováló Akademia • Tavasszal is nagy érdeklődés
kísérte a Kalcsu Cosmetics Sminktetováló Akadémia díjmentes színelméleti
képzését. „A tökéletes sminktetoválás meghatározó eleme a kiváló minőségű
sminktetováló festék és a tökéletes színárnyalat kiválasztása” – hívta fel
a figyelmet az oktató, Kalcsu Hajni. A képzés egyik fő témája éppen ezért
az volt, hogy mikor, kinek, melyik színt ajánljuk, miközben a kolléganők
megismerkedhettek a Color-in-Derm sminktetováló festékekkel is, melyek
a valós színhatás tulajdonságával bírnak, azaz az üvegben látott színhez
közeli árnyalatot adnak a bőrben, ez nagyban megkönnyíti a megfelelő szín
kiválasztását.
www.kalcsu.hu 

Ránctalanító masszázsbemutató
Piknikkör • Az áprilisi piknikprogramon 80, különböző mozdulatsorból álló,
komplex, ránctalanító és anti-aging hatású masszázstechnikát mutatott be
Wéber Erika, melynek eredményeképpen nagyon látványosan megemelkedtek
az arckontúrok, kisimultak a ráncok. A következő, egyben
a félév utolsó, tavaszi Piknikkörön, május 26-án, ayurvéda
masszázsbemutatóval várják a szakembereket.
www.piknikkor.hu
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HA MOST ELŐFIZETSZ EGY ÉVRE
A BEAUTY FORUMRA!

Kód By2019-5
Az ajánlat 2019. május 16-tól június 15-ig érvényes**

* Az ajándékcsomagot  a Yamuna Kft. postázza, az akció lezárását követően. Reklamáció esetén hívja a 06 30/411 2811-es 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 zsírhiányos, érett bőrre való Prestige by Yamuna Szérum táplálja, feltölti, hidratálja és feszesíti a bőrt. Segít
újraépíteni a kollagénrostokat, feltölti a ráncokat.  Kis és közepes moltömegű hyaluronsav-komplexet tartalmaz,
amely serkenti az I. típusú kollagéntermelést. A bőr mélyebb rétegeiben fejti ki hidratáló, vízmegkötő hatását.
A kombinált bőrre való Prestige by Yamuna Tápláló maszk értékes hatóanyagai stimulálják a kollagén- és hyaluron-
szintézist, a bőr szöveteit táplálják, regenerálják, üdévé, hidratálttá, bársonyos tapintásúvá teszik. 

MEGAJÁNDÉKOZUNK
EGY PRESTIGE BY YAMUNA

AJÁNDÉKCSOMAGGAL,

AZ ELŐFIZETÉSÉVES DÍJA:8990 Ft

Prestige by Yamuna ajándékcsomag
16 490 Ft értékben

Az ajándékcsomag tartalma*: 
•  Prestige by Yamuna Tápláló maszk

kombinált bőrre 
• Prestige by Yamuna Szérum

zsírhiányos, érett bőrre 
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Nemzetközi Young Make-up
Talent Award 2019
Beauty Düsseldorf • A szakvásáron 1500 kiállító és márka mutatkozott be a
76 országból érkezett, több mint 58 000 szakmai látogató előtt. Idén kiemelt
figyelmet kapott a munkahelyi higiénia. A Beauty Düsseldorf keretében
megrendezett Nemzetközi Young Make-up Talent Award 2019 Bajnokságon,
amelyen kizárólag 18 és 24 év közötti fiatal tehetségek vehettek részt,
négy ország ifjú sminkversenyzője mérte össze tudását. Magyarországot
ezen a megmérettetésen Mogyoró Dominika képviselte, akinek
3. helyezéséért ezúton is gratulálunk!
http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/beauty/main

A nemzetközi Young Make-up Talent Award 2019
dobogósai, a jobb szélen Mogyoró Dominikával

MEGÉRKEZTEK A MICALLEF PARFÜMÖK
Cherry Garden  • A budapesti Cherry Garden Parfümériában április 6-án Charbel Asmar kereskedelmi
igazgató a Micallef Parfümház kollekcióit mutatta be, melyeket az ősi francia parfümkészítés ihlette,
amelyekben gazdagon kombinálódnak az összetevők. 
A sokrétű és harmonikus illatok sokak érdeklődését váltotta ki. Mostantól a Parfümház hat kollekciója
ékeskedik a Cherry Garden polcain.
www.facebook.com/cherrygardenparfum

DrHazi Szépségnap
DrHazi • Az április 13-ai rendezvény a holisztika jegyében telt. Dr. Házi Edina,
előadásában a holisztikus szemlélet alapjaiba való bevezetés után az öregedésnek a
folyamatát, majd az oki terápián alapuló holisztikus arcfiatalítás, a bio-arcplasztika
elméleti hátterét ismertette meg a hallgatósággal. Az előadást önismereti tesztek és
a DrHazi önmasszázs közös begyakorlása tette még színesebbé – lásd képünkön.
www.drhazi.hu
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Tavaszi Beauty Szakmai Nap 2019

ENZIMEK, PEPTIDEK
ÉS NÖVÉNYI ŐSSEJTEK
MI KÖZE A FECSKEFÉSZEKNEK A KOZMETIKÁHOZ? Többek között erre a kérdésre is választ kaphatott
a közel 200 résztvevő a Beauty Szakmai Napon. Emellett szó volt a koleszterin és a D-vitamin szerepéről,
a barrier diszfunkciójának kérdéseiről, a hóalga és a botox hatású hatóanyagokról, a thalasso-terápiáról,
valamint a vitatott kozmetikai eljárásokról –, hogy csak néhányat említsünk a gazdag kínálatból.

A növényi stem cells terápiás
hatóanyagok a rejuvenáló, vitalizáló

és anti-aging arc- és dekoltázskezelésekhez
Dr. Gyovai Viola

okleveles biológus,
a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa

Egzotikus, exkluzív, különleges
hatóanyagok
Halász Emese

kozmetikusmester, szakoktató 
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Újgenerációs hatóanyagok – Fókuszban
a sejtszintű bőrmegújítás

Horváthné Bagó Katalin,
a Stella Zrt. diplomás kozmetikai

oktatásvezetője

Bőrfiatalítás holisztikus szemlélettel
Dr. Házi Edina

gyógyszerész, kozmetikumfejlesztő

Nem minden mentes, ami fénylik…!
Molnár Ferenc,

az Ilcsi Szépítő Füvek Kft.
tulajdonos-ügyvezetője 

Antioxidánsok szerepe a bőrfiatalításban
Halmos Judit

vegyészmérnök, a Kozmetikai anyagismeret
jegyzet írója, kiadója

Probiotikumos kozmetikai készítmények
Juhász Klára

biológia- és kémiatanár, kozmetikusmester

EL
ŐA

DÓ
K

Három hölgy, három szakkönyvvel: Halmos Judit, Baranyi Viola és Báthory Katalin



www.beauty-forum.hu   2019/510

Tavaszi Beauty Szakmai Nap 2019
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Hatóanyag-kozmetika
Rácz Judit

termékfejlesztő és szépségblogger

Tengeri eredetű hatóanyagok,
alga- és minerálterápia

Tánczos Márta
Thalion & Spa projekt manager

Veszélyes hatóanyagok és eljárások,
a kozmetikus szakma felelőssége

Móró Gabriella
kozmetikusmester, BKIK Kézműipari Tagozat

Kozmetikus Szakma Csoport Elnöke

Hatóanyag-bejuttatás akadályai
és lehetőségei

Varga-Rákosi Beáta
kozmetikusmester, gyakorlati oktató

Botox hatású kozmetikai hatóanyagok
Dr. Varju Gábor

intézetvezető bőrgyógyász főorvos,
lézerspecialista 

Enzimek és peptidek –
az innovatív hatóanyagok

Torhosi Tünde
mesterkozmetikus, executive spa manager

Köszönjük a részvételt kiállító partnereinknek!
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MEDIWEL 

STELLA ZRT.

MONTOLYMPE

OPTIKOP BEAUTYLASER SKEYNDOR

VYTALON WELLNESS TRADE®

ILCSI

KI
ÁL
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BIODROGA

H2 SKINTHERAPY

BIOLA

DR DERM, JEAN D’ARCEL, THALION DRHAZI

ALGOLOGIE
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BEAUTY & CARE HÓNAPKOZMETIKA
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HÓNAPKOZMETIKA BEAUTY & CARE
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Hét súlyos
bőrápolási hiba

PROFI BŐRÁPOLÁS ÉS TANÁCSADÁS  – Ahhoz, hogy vendége bőre tökéletes állapotú lehessen,
bizonyos hibákat nem szabad elkövetnie az otthoni bőrápolás során. Fabienne Pinger
kozmetikus a következőkben bemutatja a 7 legsúlyosabb hibát, és hogy mire hívja fel

vendége figyelmét ezek elkerülésére.

Túl zsíros ápolás
Otthon: Nagyon sok vízhiá-
nyos bőrű vendég követi el

azt a hibát, hogy túl zsíros krémeket
használ. A zsírokban gazdag krémek
csak száraz, érett bőrre valók, semmi
esetre sem fiatal vagy zsíros bőrre.
Az ilyen bőrnek vízre van szüksége.
Az érzékeny bőrnek pedig nyugtató
hatóanyagokra. 

Rosszkor, rosszul
Otthon: Gyakori hiba, hogy
sokan az arcukat csak vízzel

vagy ráadásul szappannal tisztítják.
Mivel sietnek, ezt is csak kutyafuttá-
ban. Pedig fontos, hogy az ember reg-
gel is ápolja a bőrét, nemcsak azért,
hogy frissnek érezze magát, hanem
hogy az éjszaka keletkezett s a póru-
sokat megterhelő verejtéktől és az
esetleges szennyeződésektől meg-
szabaduljon. Fontos lenne emellett
az is, hogy megfelelő esti bőrápolási
programmal is rendelkezzen: elő-
ször is a nappal rárakódott szennye-
ződéseket el kell távolítani a bőrről,
hogy ne tömítse el a pórusokat. Más-
felől, mivel a sejtmegújulás a mé-
lyalvási fázisban zajlik a legaktívab-
ban, a sejtosztódás is gyorsabb, mint
nappal, ezért a krémekben lévő ösz-
szetevők könnyebben a bőr mélyére

hatolnak és fejtik ki hatásukat. De
csak óvatosan! A bőr már 18 óra táj-
ban éjszakai üzemmódra vált. Aki
tudja, hogy már nem megy el ott-
honról, jól teszi, ha már ilyenkor (de
legalább minél hamarabb) elkezdi az
éjszakai bőrápolást. 
Tipp: Reggelente használjunk anti-
oxidánsokat tartalmazó és fényvé-
delmet nyújtó krémeket, este pedig
regeneráló, a sejtmegújulást segítő
fajtákat, például a bőröregedés ellen
ható retinolt tartalmazót. 
A szalonban például hiba a bőr tisz-
títását peeling után elvégezni. 

Állandóan váltogatni
a készítményeket
Otthon: Vigyázni kell azokkal

a vendégekkel, akik állandóan válto-
gatják a bőrápoló szereiket. Meg kell
mondani nekik ezt, mert a bőr egy
idő után túlterhelt lesz és fellázad:
irritációkkal és tisztátlanságokkal
reagál (pl. periorális dermatitisszel).
A termékhűség kifizetődik, mert a
hatóanyagok hosszú távon jobban
működnek. 
A kozmetikusnak tapintatosan, de
határozottan el kell magyaráznia ezt
az összefüggést, és azt is, hogy nem
minden termék jó a vendég számá-
ra, következésképpen jobban tenné,

ha a neki ajánlott terméksort hasz-
nálná.

Megfeledkezni 
a smink eltávolításáról
Sok vendég fatális hibája ez

az otthoni bőrápolás során.
Ha valaki nem távolítja el alaposan
arcáról a sminket, irritációk, mitesz-
szerek, legrosszabb esetben kötőszö-
vet-gyulladás kialakulására számít-
hat, valamint arra, hogy a bőre színe
sápadt lesz, viszket és bizsereg. Rá-
adásul a szeme is megszenvedheti
ezt. Ha valaki hosszabb időn át nem
használ sminktörlő kendőt, akár tíz
évvel is öregebbé teheti a bőrét. 
Tehát, aki nem távolítja el a sminket,
vagy csak felületesen, vízzel mos ar-
cot, és nem használ semmilyen arc-
tisztító szert, az hagyja, hogy a pi-
szok nagy része az arcán maradjon,
amivel megakadályozza, hogy a bőre
rendesen lélegezzen. Hosszabb tá-
von ezáltal sérül a bőr rugalmassá-
gáról és fiatalságának megőrzéséről
gondoskodó kollagén- és elasztin-
háztartás.
Fontos: Ahhoz, hogy éjszaka rende-
sen működjön a regenerálódás és a
hatóanyagok célba érhessenek, a
bőrt pórusmélységig meg kell tisztí-
tani. A vendég felvilágosításakor
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erre okvetlenül fel kell hívni a figyel-
met. Az arcot naponta (legalább) két-
szer tanácsos letisztítani: legjobb
reggel, felkelés után és a munkanap
végén. 

Nem a bőrtípusnak
megfelelő
Aki nem akar pórul járni, ak-

kor jár el helyesen, ha egyazon gyár-
tótól vásárolja valamennyi bőrápoló
szerét, amelyek az adott bőrre a leg-
megfelelőbbek. A bőrkép megválto-
zásakor ezt mindig figyelembe kell
venni, és megfelelően alkalmazkod-
ni. 
Otthon: Éppen ezért fontos, hogy a
vendég az otthoni bőrápoláshoz ne
azt a termékcsaládot vásárolja meg,
amely megtetszett neki vagy amire
rábeszélték, mert később nehéz lesz
a nem megfelelő ápolásból eredő ká-
rokat enyhíteni. 

A szalonban:
A kozmetikusnak
sem szabad a kü-
lönböző gyártók
termékeit válto-
gatni. Nagyon fon-
tos e tekintetben
is, hogy a vendég
bőréhez leginkább
illő terméksort
használjon a koz-
metikus.
S z é r u m o k  és
koncentrátumok
használatakor a
kozmetikusnak fi-
gyelnie kell arra,
hogy nappal más
készítményekre
van szükség, mint
este. Napközbeni
használatra azok
a készítmények a
jók, amelyek anti-
oxidánst tartal-
maznak, melyek
támogatják a bőr
védekezőképessé-
gét , este  pedig
azok, amelyek re-
generálnak és se-

gítik a sejtmegújulást. 
Mi a helyes ápolási sorrend? Tisztí-
tás, utána szérum és személyre sza-

bott szemápolás, majd a bőrtípusnak
megfelelő nappali krém vagy éjsza-
kai készítmény. A nappali krém min-
dig tartalmazzon fényvédőt is. 

Vízhiány
A megfelelő vízellátás a szép
és egészséges bőr alfája és

ómegája. Ez a lipideknél is sokkal
fontosabb!
Otthon: A száraz alighanem messze
a leggyakoribb bőrtípus. Jellemzői is-
mertek: zsír- és vízszegény, a bőr pik-
kelyesedésre hajlamos, és viszket,
durvának és érdesnek érzi tulajdono-
sa. A háttérben gyakran az áll, hogy a
vendég olyan készítményeket hasz-
nál, amelyek elszívják a vizet (pl. al-
kohol) vagy nem hidratálnak kellően.
Ezt az összefüggést el kell magyaráz-
ni a vendégnek.

5
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Ha a kozmetikus hibát követ el
A kozmetikusnak ilyenkor nagy
empátiával kell viselkednie, elnézést
kérve a hibáért, és lehetőleg azonnal
lépnie kell a kármentés érdekében.
Nyugtassa meg a vendéget, és ígérje
meg, hogy helyrehozza a hibát.
Magyarázza el, hogy mit óhajt tenni.
Ezzel visszaszerzi a vendég bizalmát,
aki meg fogja érteni a dolgot.
Ha nagyobb a baj, érdemes a futó és
a hiba kijavításához esetleg
szükségessé váló kezelést is grátisz
elvégezni, egyúttal ismételten
rákérdezni, hogy hogy van, hogy érzi
magát. 

Ha a vendég hibázott
A kozmetikus ne legyen
elhamarkodott az ítéletében és
ne szidja meg a vendéget. Őrizze meg
a higgadtságát, és magyarázza el,
hogy mi és hogyan történt, de azt is,
hogy most mi a teendő, illetve azt,
hogy ha a szóban forgó hiba
ismétlődik, akkor annak mi lehet
a következménye. Világosítsa fel
a vendéget, hogy hogyan akarja
megoldani a problémáját, és hogy
körülbelül mennyi időre lesz ehhez
szükség. Semmi kioktatás, kizárólag
felvilágosítás!

A HELYES KOMMUNIKÁCIÓ

Ha a vendég nem

tisztítja meg az arcát

alaposan,

bőrirritációra vagy

mitesszerekre

számíthat.
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A szalonban: Ez a hiba a profiknál is
előfordul, ha például vio kezelés
után a kozmetikus nem végez víz-
pótlást.
A száraz bőr esetében elsősorban a
bőrzsírok szerkezetének – tehát a sej-
tek között található szaruréteglipi-
deknek – a megváltozásáról van szó.

Ezért az ilyen bőr tisztításakor zsír-
pótló tisztítószereket ajánlott hasz-
nálni. 

Túlzásba vitt ápolás
A tisztátalanságok, a pirosodás és
más spontán módon jelentkező bőr-
reakciók sok esetben a túlzásba vitt

ápolás jelei lehetnek. Téved, aki azt
hiszi, hogy optimálisan ápolja a bő-
rét, ha sok különféle ápolószert és a
bennük található számos hatóanya-
got használ. Hosszabb távon a bőr ezt
egyre rosszabbul viseli. A túl gyakori
arcmosás is okozhat irritációt. 

Tanács túlzásba vitt ápolás
esetén: A krémek használata-
kor tudni kell, hogy a túl sok

anyag megterheli a bőrt – különösen
így van ez a maszkos és hasonló ké-
szítmények esetében. A kevesebb itt
is több: hámlasztani (peelinget hasz-
nálni) legfeljebb hetente egyszer sza-
bad, különben a bőd védőköpenye sé-
rül, a kórokozók könnyebben bejut-
hatnak a bőrbe, ami kiszárad és irri-
tált lesz. Alternatíva lehet a tisztító
és hidratáló maszkok használata.
Ugyanez történik, ha valaki ugyan
rendszeresen jár kozmetikushoz, ott-
hon azonban változatlanul nem
megfelelő készítményeket vagy túl
sokat használ.

7

Reggelente antioxidánst tartalmazó és fényvédelmet is nyújtó védőkrémet kell használni,
este pedig regeneráló krémeket, a sejtmegújulás segítésére

FABIENNE PINGER 
Kozmetikus, nemzetközi
tapasztalatokkal rendelkező
wellness és spamanager. 
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vizek kincsei közül az
egyik legjobban kutatott
élőlény az alga, amely vál-
tozatos színekben, méret-

ben található meg a Föld egész fel-
színén, ott, ahol nedves környezetet
találnak – főként édes és sós vizek-
ben. Még a lajhárok szőrének rejtő-
ződő zöld színét is egy szimbióta al-
gafaj adja, amit az anya örökít kicsi-
nyeinek (ugyanúgy, ahogyan mi,
emberek a bőr- és bélflóránkat „ad-
juk át” a gyermekeinknek) és amely
azután a lajhár nedves bundájában
él.

Létfenntartó algák
Az „algák” egy nem rendszertani
kifejezés az édes és sós vizekben
vagy nedves környezetben élő, fo-
toszintézisre képes egyszerű szerve-
zetekre. Többségük egysejtű vagy
egyszerű felépítésű többsejtű, foto-
szintetizálnak, tehát színes pig-
mentanyag segítségével szervetlen
anyagból, napfény segítségével
szerveset hoznak létre. Egyes tag-
jaik képesek a helyváltoztatásra is,
illetve, hogy fényhiány esetén a kör-
nyezetükben található anyagokkal
való táplálkozásra is.
Nem is gondolnánk, hogy az algák
termelik meg a Föld oxigénkészle-
tének jelentős részét, táplálékként
szolgálnak más élőlényeknek, így
részt vesznek az óceánok és vizek
ökológiai egyensúlyának fenntartá-
sában. Ennek felborulása jelentős

károkat okozhat. Az óceánokban, ál-
talában mezőgazdasági vegyszerek-
ből és emberi vagy állati hulladékból
származó tápanyagok az algák túl-
zott elszaporodásához vezethetnek.
Ahogy ezek az élőlények elpusztul-
nak és lebomlanak, csökken a víz
oxigénszintje, és a terület alkalmat-
lanná válik az életre – ezek a „dead
zones”, vagyis az óceán „halott zó-
nái”.

Az algák csoportosítása
� Az algákat méretük alapján két
nagy csoportra oszthatjuk: mikro-
algák és makroalgák. 

→ A mikroalgák mikroszkopikus
egysejtű algák, melyeket kékmo-
szat vagy cianobaktérium néven is-
merhetünk. Foszfort, kalciumot, va-
sat, A-, B-, C- és E-vitamint, folsavat,
biotint, béta-karotint, pantoténsavat
és B12-vitamint tartalmaznak. Nagy-
számú biológiailag aktív összetevőt
termelnek, ezért élelmiszerként,
kozmetikai összetevőként, nitro-
génmegkötő talajjavítóként és bio-
üzemanyagként is felhasználják. 
→ A makroalgák makroszkopikus
többsejtű algák, más néven tengeri
moszatok, melyek a tenger feneké-
hez, sziklákhoz kapcsolódva élnek.  

A

Fo
tó

: S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

Bőrszépítő algák
A TENGER LEGVÁLTOZATOSABB KINCSEI, AZ ALGÁK – Az emberiség ősidőktől fogva

felhasználja a tenger adományait, ételt, ruhát, használati eszközöket, és nem utolsósorban
a test ápolását, gyógyítását szolgáló különféle pakolásokat, krémeket készít belőle.

Így nem véletlen, hogy a tengeri eredetű összetevők a kozmetikai iparnak is
az egyik elsődleges hatóanyagforrásává váltak. 
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� Az algákat a pigmentek színe
szerint három csoportba sorolhat-
juk:
→ a zöld színű klorofill az emberi
vér hemoglobinjához hasonló, víz-
ben nem oldódó pigmentanyag.
A szárazföldön élő növényekkel el-
lentétben a zöldalgák egy enzim se-
gítségével még sötétben is képesek
megtartani a zöld színüket. Ezekből
gyulladás- és irritációcsökkentő,
hidratáló anyagot készíthetünk,
amely akár még a bőr anyagcsere-
folyamatait is normalizálhatja.
→ a vörös színt a klorofill mellett
megtermelt phycoerythrin adja. Ezt
laboratóriumi körülmények között a
cianobaktériumok jelenlétében mu-
tatja ki a vörösalga. Könnyű ter-
meszthetősége, magas vitamin- és
fehérjetartalma miatt előszeretettel
használják élelmiszerként. 
→ a barna színt adó fucoxantin egy
kiegészítő pigment a növényben. Ez
tirozináz-enzim gátló, gyulladás-
csökkentő, hidratáló és kollagén-
termelést stimuláló hatású. Ezáltal
a hiperpigmentáció, az idő előtti
bőröregedés és az UV-sugárzás okoz-
ta bőrkárosodás esetén hatásos.

Szépítő élelmiszerek
Az élelmiszeripar leginkább a jelen-
tős mennyiségű szénhidrogén (mo-
no-, di-, oligo- és polysaccharidok)

tartalmának köszönhetően használ-
ja az algákat gélképző, emulgeáló,
színezőanyagként (pl. agar-agar,
karragén). Nem elhanyagolható a
mikro tápanyagtartalmuk sem.
A spirulina, a chlorella vagy a japá-
nok alapélelmiszere, a nori is idetar-
tozik. Vitaminokban (pl. béta-karo-
tin, B-vitaminok, E-, C-, K-vitamin)
és ásványi anyagokban (pl. kalcium,
vas, magnézium, cink, kálium) is
gazdag fajok, melyekről kimutatott a
gyulladáscsökkentő, tumorellenes,
mikrobiomvédő és antivirális hatás.

Kozmetikai alapanyagok
Az algafajok hatékonyan képesek el-
lenállni a szélsőséges környezeti fel-
tételeknek (hőmérséklet, ozmotikus
nyomás, sótartalom, ultraibolya-su-
gárzásnak való kitettség, anaerobio-
sis). Az általuk termelt anyagok (pl.
E-vitamin, B12-vitamin, zsírsavak,
proteinek, flavonoidok) mellett a
környezetükből kivont ásványi anya-
gokat és nyomelemeket is tartal-
maznak, akár több tízezerszeres
koncentrációban. Széleskörűen
használhatóak az olyan különféle
bőrelváltozások kezelésére, mint
például a dehidratáltság, a meg-
ereszkedett bőr, a pattanások, az
akne, a tág pórusok, bizonyos bak-
teriális vagy virális fertőzések, az
UV-károsodás, a pigmentációs

zavarok, a gyulladások, az irritáció,
az oxidatív stressz, az ekcéma és
az atópiás dermatitisz. 

Különleges algák
� Pelvetia canaliculata – A barna-
moszat-kivonat támogatja a bőrsej-
tek saját megújuló folyamatait, vas-
tagabbá és ellenállóbbá teszi a bőrt,
helyreállítja a védő lipidréteget. Ér-
dekessége, hogy a Brit-szigeteken,
nem a tenger mélyén, hanem a ten-
gerparti fű között nő – levegőre van
szüksége az életben maradáshoz, ha
több mint 12 órát víz alá merül, szét-
esik.
� A Tetraselnis suecica elnevezésű
tengeri zöldalga látványosan nyug-
tatja az érzékeny bőrt: fehérjéket,
ásványi anyagokat, lipideket és
E-vitamint tartalmaz. Aktív pig-
mentjeinek kivonata (pl. lutein) anti-
oxidánsként, bőrvédőként műkö-
dik: csökkenti a hiperpigmentációt,
a psoriasis tüneteit, beindítja a bőr-
sejtek regenerációját, és elősegíti a
hajnövekedést. Képes más anyago-
kat is megkötni, így a kutatók érté-
kes összetevőkomplexeket alkotnak
vele: a mikroalga-kivonat arannyal
kombinálva az érzékeny bőr legha-
tásosabb koktélja.
� Ascophyllum nodosum – a tenge-
ri hínár vagy barna sziklamoszat,
amely csak az Atlanti-óceán északi
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részén növekszik. Friss hajtásait
megfigyelve a tudósok képesek a
tengervízben lévő nehézfémek kon-
centrációját megállapítani. Mivel na-
gyon gazdag mikro- és makrotáp-
anyagokban, az Atlanti-óceán mel-
letti országok emberi és állati élel-
mezésre, illetve a mezőgazdaságban
trágyaként is sikeresen alkalmaz-
zák. A kozmetikai készítmények-
ben irritációcsökkentő és sejtrege-
nerálódást elősegítő tulajdonságai
miatt használják.
� Codium tomentosum – A francia
Bréhat-szigeteki zöldalga, melyet
„bársony moszatként” említenek.
Gazdag poliszacharidokban, ezáltal
növeli a bőr nedvességtartalmát,
és hosszú ideig megőrzi azt. Kivá-
lóan kiegészíti a hyaluronsav hatá-
sát.

Újgenerációs hatóanyagok
alkotóelemei 
Az algák az újgenerációs hatóanya-
gok alkotóelemei a cosmeceuticals
terén.
A cosmoceutical fogalomkörébe tar-
tozó készítmények a kozmetikum és
a gyógyszer közti átmeneten helyez-
kednek el: olyan biológiailag aktív
vegyület, amelynek terápiás értéke
van. Ezek a biotechnológiai anyagok
már nemcsak kivonatok, hanem
komplexek, laboratóriumi körülmé-
nyek között kifejlesztett koktélok,
melyek természetes forrásokból (nö-
vényekből, állatokból, ásványokból)
és szintetikusan létrehozott anya-
gokból állnak. Az algákat is laborató-
riumi körülmények között, reakto-
rokban, minimedencékben tenyész-
tik, az egyes fajtára jellemző körül-
ményeket utánozva. Ezek jellemzői,
hogy gyógyszerészeti tisztaságúak,
nagyon hatékonyak és sokrétűen fel-
használhatók.
� Dermapeace – a zöldalga, a mária-
tövis virág és az indiai bazsalikom
kivonatából készült növényi komp-
lex. Csökkenti az irritációt és a gyul-
ladásos folyamatokat, antioxidáns
hatású, gátolja az elasztáz enzim

munkáját, megerősíti a bőr termé-
szetes védelmi-regeneráló rendsze-
rét, ezáltal gyorsítja a sejtek regene-
rálódását.
� A Kappaphycus alvarezii vörösal-
ga és a dél-amerikai pillangófa kivo-
natának komplexe a második bőr-
glykopolimer, ami egy második fil-
met képez, mely nemcsak azonnali
feszesítést ad, hanem jelentős vé-
delmet nyújt a környezeti stressz és
az allergének ellen. A keresztkötésű
polimer szerkezetileg úgy fekszik
az epidermiszre, mint egy második
bőrréteg. Ex vivo és in vivo kutatá-
sok bizonyították, hogy ez az anyag
képes meggátolni a levegőben
szálló por, allergének és irritáló
anyagok beszivárgását a bőrbe.
Emellett csökkenti a láthatatlan
vízveszteséget (TEWL), finomítja a
pórusokat.
� Energy Booster – alapja a Jania
rubens vörösalga kivonata. Nevét Ja-
nus istenről kapta, mert mindig két-
felé ágazik növekedés közben, a ru-
bens pedig a vörös színére utal. Ku-
tatások kimutatták, hogy növényi
taurintartalmának köszönhetően a
sejtek mitokondriumát akár 34%-
kal több energia megtermelésére is
késztetheti, így a sejt jobban ellen-
áll az oxidatív stressz romboló ha-
tásának. Jelentősen megnöveli a
fibroblasztok élethosszát, aminek
hatására a kollagén-, az elasztin- és
hyaluronsav-termelés látványosan
nő. A kötőszöveti rostok számával
arányosan több vizet is tud megköt-
ni a bőr (+32%-os hidratáltság), ami
a ráncok számának és mélységé-
nek csökkenését eredményezi
(–11%-os ráncmélység). 
� De-Stressz-kivonat – alapját a Pa-
dina pavonica elnevezésű ritka ten-
geri barnamoszat adja, mely ősszel
„meghal”, hogy újra kihajtson a kö-
vetkező nyáron. Legyezőszerűen nő,
erről kapta a nevét: pávafarok. A De-
Stressz-kivonat elősegíti a bőr vé-
delmi rendszerének normál műkö-
dését, csökkenti a vörösséget, a
viszketést és a kellemetlen feszülő
érzést. Emellett képes a sejtek

közötti kommunikációt, illetve a bőr
immunrendszerét stimulálni. 
� Stimoderm – a Chlamydomonas
egysejtű zöldalga alapú hatóanyag
felgyorsítja a teljes bőranyagcserét,
és javítja a sejtek regenerálódási
képességét.
� A CronodynTM egy egysejtű mikro-
algából (Euglena gracilis) és glicerin-
ből biotechnológiailag előállított
komplex. Beindítja a bőr anyagcse-
réjét és mikrokeringését, így tökéle-
tes „ébresztőóraként” működik, a fá-
radtság okozta sápadtság és ráncok
megszűnnek. A mikrokeringés és a
bőrsejtek anyagcseréjének serkenté-
se révén a bőr vitalitása és tónusa
növekszik. A finom vonalak és rán-
cok csökkennek, a bőr kontúrja si-
mábbá válik. A laboratóriumokban a
legtöbbet vizsgált modellszervezet,
így a tudósok nagyon sok helyzetben
figyelhették meg viselkedését. Töké-
letes példája azon algáknak, melyek
sötétben állatként viselkednek, te-
hát a környezetükből veszik fel a
táplálékot, fény hatására pedig foto-
szintetizálnak. Egy japán vállalat, az
Euglena Company képes olyan
mennyiséget termeszteni belőle,
hogy piacra dobták az Euglena graci-
lis alapú ételeiket és italaikat – jelen-
leg pedig a belőlük készített bio-
üzemanyag kikísérletezésén fára-
doznak.

Az algák kutatása új erőre kapott az
elmúlt években. Széles körű felhasz-
nálásuk, ipari termesztésük, labora-
tóriumi kutathatóságuk és bőrkom-
patibilitásuk lehetővé teszi, hogy
egyre több és hatékonyabb összete-
vőkoktél készülhessen belőlük. 

CSERNAI JUDIT
A Biodroga Institut, a Biodroga
MD és Sans Soucis márka
oktatókozmetikusa.
Fő érdeklődési területe
a speciális hatóanyagok,
a masszázstechnikák, illetve
a holisztikus kozmetika.
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NATURISSIMO PROFESSIONAL
CORALLINA SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ BALZSAM 
A Corallina alga hatóanyagai a napfény ártalmas sugaraitól óvja
a bőrt. Komplex szemkörnyéktápláló balzsam, amely a víz- és

tápanyaghiányos szemkörnyék táplálását és
kisimultabb állapotának kialakulását segíti elő.
A szemvidító fű-, komló-, Corallina alga és
medveszőlőlevél kivonata a kipihentebb
szemkörnyék kialakulását támogatja. 
www.biola.hu
Kiszerelés: 30 ml
Ajánlott bruttó kozmetikusi ár: 6 488 Ft

Fókuszban 
a tengeri kozmetikumok

YAMUNA PROFESSIONAL TENGERI ISZAPOS
TISZTÍTÓ MASZK
A tengeri iszapot tartalmazó maszk tisztítja és feltölti
a bőrt ásványi anyagokkal – többek között magnéziummal
és egyéb nyomelemekkel. Ezenkívül esszenciális olajok

tonizáló keverékét tartalmazza.
Igazi újjászületés az arcbőrnek.
Normál, zsíros és aknés
arcbőrre egyaránt kiváló.
www.yamunaprofessional.hu
Kiszerelés: 80 g
Bruttó ár: 2 250 Ft

HARMONIZÁLÓ SPIRULINA ZÖLD MASZK
Problémás, aknés bőr tüneteinek enyhítésére ajánljuk.
Használatával a bőr alapvető élettani funkciói megerősödnek,

így megelőzhetjük az újabb aknék
kialakulását. Az antioxidáns hatású
maszk kedvező hatást fejt ki
a faggyúmirigyek működésére,
használatával egyenletesebb, üdébb
bőrképet kapunk.
www.ilcsi.com
Kiszerelés: 80 g
Bruttó kozmetikusi ár: 3 895 Ft

BIODROGA GOLDEN CAVIAR SLEEPING
KRÉM-SZÉRUM
A kaviár alapú Sleeping krém-szérum gazdag, mint egy krém,
és intenzív hatású, mint egy szérum. A peptid biztosítja, hogy az
arcvonások finomodnak, a mimikai ráncok mélysége csökken.

A kétféle hyaluronsav és a fucogel
látványos hidratáló koktél, míg
a béta-glükán a bőr természetes
védelmi rendszerét támogatja.
Parabén- és ásványiolaj-mentes.
www.biodrogahungary.hu
Kiszerelés: 15 ml
Ajánlott lakossági bruttó ár: 7 200 Ft

ALISSA BEAUTÉ MARINE
TENGERI ALGÁS PEELING
A legmodernebb biotechnológiával készült professzionális
peeling minden bőrtípusra alkalmazható. Természetes

enzimei gyengéden távolítják el az elhalt
hámsejteket, a felesleges faggyút,
tisztítják a pórusokat. Különleges, egy
tengeri egysejtűből nyert sót, „Diatomea”-t
tartalmaz, amely erőteljes tisztító
hatással bír és nagy mennyiségű ásványi
anyagot tartalmaz. 
www.alissa.hu
Kiszerelés: 200 ml
Bruttó kozmetikusi ár: 7 000 Ft

GERRAUD GRUBER TENGERI ALGÁS
TUSPEELING 
A tengeri algás, bambuszgomba gyöngyöket tartalmazó
tuspeeling hatékonyan, de gyengéden távolítja el az elhalt

hámsejteket. Az ásványi anyagokat
tartalmazó tengeri algák, az A- és
E-vitamin, az Aloe vera, a panthenol,
a körömvirág és az illóolajok ápolják
és védik a bőrt a nedvességvesztéstől.
Javasolt a testápolók jobb felszívódása
és a cellulitkezelés előkészítése érdekében. 
www.gertraudgruber.hu
Kiszerelés: 250 ml
Bruttó lakossági ár: 5 800 Ft
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THALION KARCSÚSÍTÓ KONCENTRÁTUM HAS-
ÉS DERÉKTÁJRA  

Ez a gyorsan felszívódó tengeri hidrogél küzd
a hason és deréktájon lerakódó nemkívánatos
zsírpárnák és a feszesség elvesztése ellen.
Az Algoslim® egy új, szabadalmazott aktív
hatóanyag, amely tengeri magnéziummal,
koffeinnel és karnitinnel társítva hatékonyan
célozza a zsírlerakódást és feszesíti a bőrt.
Ez az innovatív, karcsúsító-feszesítő koncepció
átformálja a has és a derék vonalát és kisimítja,
feszesíti a bőrt. 
www.thalion.hu
Kiszerelés: 100 ml
Bruttó ár: 11 400 Ft 

OCEAN MIRACLE 
Anti-aging és feszesítő kezelés, amely felveszi a harcot
az öregedés ellen. Tengeri eredetű hatóanyagokat tartalmazó,
természetes, ökológiai kozmetikum, koncentrált tengervízzel és
tengeri algákból származó kivonatokkal, amelyek sejtöregedés-
gátlók, 14 bőrfiatalító gént aktiválnak, hidratálnak és feszesítenek.

www.primavera-
and.hu/dokumenty/kontakt-2
Kiszerelés:
2 kezelés/doboz
Bruttó ár: 18 390 Ft

KLAPP SEA DELIGHT/TENGERI ÖRÖM  
A biomolekuláris, védett hidrogéles technológiával készült hidratáló és öregedésgátló
szérumok megtartják a bőr  nedvességét, segítve a hatóanyagok mélyebbre jutását – vulkáni

vízzel, aminosavakkal, Aloe vera, alga-, szőlő-, fehérmálna-
kivonattal és antioxidánsok szinergiában ható elegyével –
az átfogó, teljes bőrfiatalítás érdekében. A szérumok
színterápiás hatású, ásványi összetevőkkel is rendelkeznek.
www.facebook.com/KLAPP-Kozmetikumok-Magyarország
Kiszerelés: 30 ml/szérum
Bruttó ár: 10 990 Ft/szérum
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vendégek felé azt kell kom-
munikálnunk, hogy az öre-
gedés jelei ellen lehet har-
colni, de az ő közérzetük-

nek is jót tesz, ha elfogadják, hogy
több évtizeddel a hátuk mögött nem
nézhetnek ki többé úgy, mint 20-30

éves korukban. A bőrápoló, anti-
aging kezelések mellett erősítsük
bennük az öregedés elfogadását.
A jól ápolt, méltóságát megőrző
50-es, 60-as hölgy mindenki számá-
ra kellemesebb látvány, mint egy
görcsösen fiatalnak látszani akaró,

erőlködő nő. Előbbi inkább elisme-
rést, utóbbi szánalmat kelt bennünk.

Változókor – változókór?
A menaopauza nem tekinthető be-
tegségnek, bár jellegzetes, az egyén
egészségi állapotát is érintő, kelle-
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VÁLTOZÓKÓR? 
AZ ÖREGEDÉS AZ ÉLET TERMÉSZETES VELEJÁRÓJA – Nem betegség, még akkor sem,

ha kellemetlen rendellenességgel kell megküzdenünk miatta. Kozmetikusként, a bőrápoló
és az anti-aging kezelések mellett erősítsük vendégeinkben a saját életkoruk, korosodásuk

elfogadását, emellett a magunk eszközeivel enyhítsük kínzó bőrtüneteiket!



2019/5   www.beauty-forum.hu 23

BEAUTY & CARE

metlen fiziológiai tünetegyüttes kí-
sér(het)i. Egyénenként eltérő a meg-
jelenése és a lezajlása. A klimax
nemcsak a nőknél, a férfiaknál is je-
lentkezik. A nőknél általában a
45-50. életév környékén jelentkezik.
Lezajlása is egyéni, van akinek 2-3
év, másnak 10 évig is elhúzódik. 40
éves kor után a felépítő (asszimiláci-
ós) és lebontó anyagcsere (disszimi-
lációs) folyamatok fokozatos eltoló-
dása figyelhető meg – a lebontás
kezd dominálni. Néhány év, mire ez
szemmel látható lesz.
A nők kb. 20 %-a szinte tünetmen-
tesen átvészeli, és kb. a nők fele
küszködik az életminőséget erősen
befolyásoló, kellemetlen kísérőjelen-
ségekkel. A férfi klimax  kissé később
jelentkezik, és jóval enyhébb tüne-
tekkel jár, pl. nem eredményez fel-
tétlenül teljes hereleállást. 
A női klimax oka, hogy a petefé-
szek működése fokozatosan és
teljesen leáll, így a petefészek öszt-
rogéntermelése csökken, majd tel-
jesen kiesik. Emiatt androgén túl-
súly keletkezik, mivel a mellékve-
sekéreg szexuálkortikoid termelő-
dése megmarad. A mellékvese-
kéregben pedig több hímjellegű hor-
mon termelődik, mint ösztrogén.
A változás visszafordíthatatlan
jelenség. 

Perimenopauzának nevezik azt az
életszakaszt, amikor a vérzési zava-
rok fennállnak, az utolsó menstruá-
ció utáni időszak a menopauza.

Változókori
rendellenességek
A klimax során jelentkező, bőrt
érintő rendellenességek közül a
bőrtípus megváltozásával, fokozott
verejtékezéssel, szőrnövéssel itt
most nem kívánunk foglalkozni. Né-
hány olyan gondolatot szeretnék
megosztani, ami a hivatalos kozme-
tikustanulmányaink során kima-
radt, de érdemes és hasznos tisztá-
ban lenni velük. A cikk második felé-
ben a klimaxot kísérő, de nem bőrt
érintő rendellenességekről szólunk,
amelyek szintén nem képezik a tan-
anyag tárgyát. A vendégek szívesen
beszélnek a kozmetikusnak egész-
ségügyi problémáikról, ezek jobb
megértése miatt érdemes tisztában
lenni a klimax egyéb vonatkozásai-
val is, még ha távol állunk tőle kor-
ban, akkor is. 

1. VÁLTOZÓKORI RENDELLENES
BŐRTÜNETEK
� Keringési problémák
→ Artériás (aktív) vérbőség: a ba-
zálismembrán szerkezete fellazul,
vékonyodik, így vízáteresztő képes-
sége fokozódik. Ennek és az alipiá-
nak is egyenes hozadéka az egyre in-
tenzívebb TEWL, ami miatt egyre
gyakrabban alakul ki erythema, a
gyulladásra hajlamos érzékeny
bőrtípus, majd a rosacea. Tanítsuk
meg vendégeinknek, hogy a hidrofil
lipid réteg krémezéssel történő pót-
lása képes késleltetni a probléma
kialakulását, illetve képes a tüne-

tek enyhítésére. Ne feledjük, hogy
rosaceának a már állandósult arc-
bőrgyulladást nevezzük, amely az
állandósult gyulladás miatt bőrbe-
tegség-nek minősül. Az ún. „Demo-
dex atkás rosacea”, amennyiben a
gyulladás az atkák mennyiségének
normalizálása után megszűnik, nem
tekinthető rosaceának, hiszen nem
állandósult gyulladásról volt szó. Né-
hány tágult hajszálér szintén nem
rosacea. A rosaceás bőr érzékeny,
akár arcbőrfájdalomra is panaszkod-
hat a vendég, melyet a gyulladásme-
diátor vegyületek közvetlen algogén
(fájdalomkeltő) hatása okoz. (Ugye,
emlékszünk a gyulladás ismérveire:
rubor, calor, dolor, tumor, functio la-
esa. Ha ezek együttese nem áll fenn,
nem gyulladásról van szó.) Tehát,
amennyiben nem állandósult vagy
nem gyulladás, akkor az nem rosa-
cea, azaz kezelhetjük a bőrt.
→Vénás (passzív) vérbőség a vénák
minőségromlása miatt: passzív ro-
sacea, akrocianózisra, fagydaganat-
ra való hajlam.
→ Szövetnedv felhalmozódása,
azaz ödéma, amely a kapilláris és a
vénás permeabilitás fokozódása és
az egyre lassuló vénás és nyirokke-
ringés miatt alakul ki. A nem komoly
belgyógyászati problémából csupán
az öregedés természetes velejárója-
ként jelentkező ödémásodás leg-
jobb ellenszere az érfalerősítő ható-
anyagok alkalmazása (táplálék út-
ján történő bevitellel és természete-
sen lokálisan, kozmetikumok által).
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Mivel az érfalerősítő hatóanyagok
(flavonoidok) vízoldékony anyagok,
jó minőségű emulziókba, mikro-
emulziókba vagy más hordozó-
rendszerekbe rejtve juttathatók be
a bőrbe, gépi rásegítés nélkül.

� Festékképzési rendellenességek
Megjelennek a májfoltok, az öregko-
ri szeplők és az UV-károsodott bőrön
a hipopigmentált foltok is. 
Hivatalosan az időskori szeplőt a
kozmetikus nem halványíthatja,
csak kendőzheti. Ennek az évtize-
dekkel ezelőttről ránkmaradt tiltás-
nak valószínűleg információhiány-
ból fakadó tájékozatlanság az oka.
Ma már tudjuk, hogy az időskori
szeplők pigmentje a lipofuszcin. Egy
ártalmatlan anyagcsere-végtermék,
amely vízoldhatatlansága miatt a
keringéssel, vizelettel, verejtékkel
távozni, ürülni nem tud a sejtekből.
A lipofuszcin tartalmú foltok vegy-
szeres úton történő halványítása és
koptatása évtizedek óta szövőd-
ménymentesen zajlik a kozmeti-
kákban. Kezelésük most már hosz-
szú évek óta mechanikai és foto-
terápiás úton is történik, szintén
problémamentesen.

� Daganatok kialakulása
Immunrendszerünknek alapvető
szerepe van a meghibásodott DNS-ű
sejtek elpusztításában. A károsodott
DNS-ű sejtek, ha a hiba a sejtosztó-
dást szabályozó DNS-szakaszban
következik be, kóros sejtosztódásba
kezdenek. (A daganatban olyan sej-
tek osztódnak, amelyeknek nem len-
ne szabad.) Immunrendszerünknek
és az apoptózisnak (programozott
sejthalálnak) köszönhetően az elfa-
juló sejteket szervezetünk az egész
test túlélése érdekében elpusztítja.
A hormonszint megváltozása daga-
natokat indukál, a kor előrehaladtá-
val pedig gyengül az immunrend-
szer. A kettő együttesen eredménye-
zi, hogy az idő múlásával egyre na-
gyobb valószínűséggel alakulnak ki
daganatok.
Tipikus klimax korban kialakuló
daganat a xanthelasma (utóbbi

különösen cukorbetegséggel vagy
egyéb, pl. koleszterin-anyagcsereza-
varral küzdőknél gyakori), a fibró-
ma, mióma, angiómák, a hiperplá-
ziás faggyúmirigy (amit tévesen a
naevusok közé soroltak be, és nae-
vus sebaceus senilének neveztek el,
ám a név rajtamaradt). Kezelésük
orvos feladata.

� Hajhullás
Sokan nem tudják, de a kozmetiku-
sok hajas fejbőrt is kezelhetnek.
Alapvetően öröklött tulajdonság,
hogy kinek mikor és milyen mérték-
ben ritkul meg a haja az élete során.
A lassuló anyagcsere miatt az öre-
gedés természetes velejárójának
tekinthető a hajhullás is. (A haj-
hagyma mátrixsejtjeinek is csökken
a tápanyag-ellátottsága, és ettől füg-
getlenül is csökken a vitalitása). A
klimax időszakában még kifejezet-
tebben jelentkezik, mert az elégte-
len vérellátáson kívül az androgé-
nek túlsúlyba kerülése is fokozza a
jelenséget.
Az ún. androgén alopécia férfiakat
és nőket egyaránt érintő hajveszté-
si folyamat. Férfiakon a homlok két
oldalán hátrál a hajas fejbőr, illetve a
fejbúb indul kopaszodásnak. A haj-
vesztett területek összeérésével ki-
alakul a kopasz fejtető. 
Hölgyeknél leggyakrabban az egész
fejtetőn egységesen, diffúz módon
történik a haj ritkulása, és nem vezet
teljes kopaszsághoz.
A vérellátás fokozásával (hajas
fejbőr masszázs, anyagcsere-foko-
zó skalpkezelők) 5-alfa-reduktáz
blokkoló termékekkel, hámképzést
javító készítményekkel némiképp
lassítható, de megállíthatatlan fo-
lyamattal állunk szemben. 
A hajas fejbőr masszázsa hatóanya-
gokkal vagy akár szárazon is kelle-
mes, relaxáló érzés. A hatóanyagos
kezelés nyilván fejmosótál beszer-
zését igényli, de meglepően kis be-
ruházás az elektrokozmetikai gé-
pek árához képest. Az idős hölgyek,
urak, minthogy ritkábban van már
részük benne, szomjazzák az emberi
érintést. Azoknak a magas EQ-val

rendelkező kozmetikusoknak, akik
értik és átérzik az érintés erejét, a
manuálterápiában rejlő csodát, ki-
váló szolgáltatásbővítés, kiaknázat-
lan terület.  

2. A KLIMAX SORÁN JELENTKEZŐ,
NEM A BŐRT ÉRINTŐ
ELVÁLTOZÁSOK

� Csontritkulás
A kor előrehaladtával normálisnak
tekinthető a csontok tömegének
csökkenése. Oka, hogy a csontképző
és a csontfaló sejtek aktivitásának a
fiatal és érett felnőttkorra jellemző
egyensúlya megbomlik. A lebontó
anyagcsere egyre fokozódik, a csont-
faló sejtek aktívabbak lesznek,
mint a csontképzők. A csontok sű-
rűsége csökken, szivacsossá és ezál-
tal törékenyebbé válnak. 
„Néma járványnak” is nevezik, mert
tüneteket csak évek hosszú sora
után mutat: az időskorban könnyeb-
ben eltörő végtagok, összeroppanó
csigolyák jelzik a létét. 
A folyamat némiképp ellensúlyoz-
ható magasabb D-vitamin- és kalci-
umtartalmú élelmiszer (pl. tejtermé-
kek) fogyasztásával, mértékletesen,
de napfényen töltött idővel, több
testmozgással. A folyamatot az
ösztrogénszint csökkenésén túl
gyorsítja a koffeintartalmú kávé fo-
gyasztása és a dohányzás is.

� Hüvelyszárazság
Szintén természetes kísérőjelensége
a klimaxnak és az azt követő életsza-
kasznak. Nem teljes mértékű szára-
zságot (xerózist) értünk alatta, ha-
nem a hüvely nyálkahártyájának
csökkent aktivitását. Oka a csökke-
nő ösztrogénszint. Más életkorban is
jelentkezhet, pl. petefészek eltávolí-
tása miatt vagy számos gyógyszer
(antihisztaminok, antidepresszán-
sok, fogamzásgátlók…) szedésének
mellékhatásaként. 

A probléma enyhítésénél óvakodni
kell a nem kimondottan hüvelysí-
kosítás céljára gyártott krémektől,
babaolajtól. Irritációt okoznak a
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sérülékeny és vékony nyálkahár-
tyán, megváltoztatják a hüvely pH-
ját, ellehetetlenítve a benne élő nor-
mál baktériumflórát. Gyakran in-
kább összecsomósodnak, semmint
síkosítanak ezek az egyéb termékek.

� Inkontinencia (vizelettartási prob-
lémák)
A természetes úton szülő nők a szü-
lést követően gyakran megtapasztal-
ják ezt a kellemetlen jelenséget. Erős
hasprés (pl. tüsszentés, nevetés) ha-
tására néhány csepp vizelet vissza-
tarthatatlanul távozhat a húgycső-
ből. Oka szintén a csökkenő ösztro-
génszint és a miatta renyhülő gát-
tájéki izomtónus, a méh előre-
esése. Intimtornával az érintett
izomzat erősíthető. Speciális inkon-
tinencia-betét használható indokolt
esetben. Ma már lézeres korrekció-
val is kínál megoldást az orvostudo-
mány (sajnos nem a társadalombiz-
tosítás keretén belül).

� Alvászavar
Kiváltója szintén a csökkenő öszt-
rogénszint és a hormonzavar miatti
idegrendszeri labilitás. Az alvás
mélysége csökken, könnyen feléb-
red és nehezebben alszik vissza a
klimax időszakát élő ember. A pi-
hentető alvás hiánya fáradtságérze-
tet okoz, de a következő éjszaka sem
alszik majd jobban az illető. Érde-

mes az alvás körül ismét rendet ten-
ni, kisgyermekekhez hasonló szer-
tartást kialakítani: csendes környe-
zet, hűvös szoba, friss levegő, pamut
hálóruha és ágynemű, ugyanabban
az időben történő lefekvés…

� Hízékonyság
A lassuló anyagcsere miatt kevesebb
kalóriát kell(ene) bevinni. Ám az év-
tizedek alatt megszokott ételada-
goktól nehéz megválni, annál is in-
kább, mivel az evés örömforrás: a lel-
ki problémák gyógyítása miatt is ét-
kezünk. A hormonpótlásban része-
sülő nők a depózsírok képzéséért is
felelős ösztrogének mesterséges
szinten tartása miatt különösen
könnyen híznak el.

� Daganatok (nem bőrgyógyászati
esetek)
A jó- és rosszindulatú daganatok
gyakorisága egyértelműen növek-
szik a klimaxban és a menopauzá-
ban. Különösen gyakoriak a nemi
szerveket érintő daganatos elválto-
zások: mióma, méhtestrák, mellrák,
férfiaknál prosztatarák.

� Keringési zavarok
Leggyakrabban magas vérnyomás
formájában jelentkezik, de az erős
szívdobogás érzése és a ritmuszavar
is gyakori. Nőknél igen ritkán fordul
elő szívinfarktus a klimaxot megelő-

ző életszakaszban, a klimaxban és a
menopauza elején viszont draszti-
kusan nő a gyakorisága.
    
� Mentális és pszichés zavarok
Egyre szembeötlőbbé válik az agy
teljesítőképességének csökkenése,
komoly önértékelési zavarok, dep-
resszió, szorongás jelenik meg, vagy
ha korábban fennálltak ezek a prob-
lémák, akkor a fokozódásukkal kell
számolni.

KÁLLAI KRISZTINA
Kozmetikus, biológiaszakos
tanár, kozmetikus szakmai
szakértő, szakmai vizsgaelnök,
a BKIK Kézműipari Tagozat
Kozmetikus Szakosztályának
elnökségi tagja.

Felhasznált irodalom:
www.patikamagazin.hu;
Dr. Horváth Katalin: A csontritkulásról
(www.behsci.sote.hu/nok/w_csont.htm);
Dr. Gulyás Tamás – Csontritkulás
(www.vitaminsziget.com);
Máriáss Márta – Hüvelyszárazság
(www. hazipatika.com); 
Mondovics Pálma – A hüvelyszárazság
és kezelése (www.femina.hu);
www.examed.hu; www.klimax
egeszseg-center.hu;
www.nogyogyaszat.eu
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A sokoldalú peptidek
HATÓANYAG-ISMERET, MÁSODIK RÉSZ – Számos klasszikus hatóanyag nem hiányozhat egy
kozmetikus repertoárjából. Új sorozatunkban Sarah White kozmetikus szakértő segítségével

tekintjük át a legfontosabb összetevőket és hatóanyagokat.

Szépségápolás Alapok



peptid fogalmát 1902-ben Emil Fischer német tu-
dós alkotta meg, és az a görög „peptos” szóból
ered, ami „emészthetőt” jelent. 
A peptidek hosszú vagy rövid aminosavkötések-

ből álló fehérjék, amelyek peptidkötésekkel kapcsolódnak
egymáshoz. Az aminosavak valamennyi organizmus építő-
köveinek számítanak, a proteinek és az enzimek is belőlük
építkeznek. Éppen ezért sok fontos létfunkció számára
alapvető jelentőséggel bírnak. 

A peptideket a peptidmolekulákat alkotó aminosavak
száma szerint osztályozzák. Megkülönböztetünk 
� oligopeptideket (10 aminosavig),
� polipeptideket (10 aminosav fölött) és
� makropeptideket (100 aminosav fölött). 
Általában a peptidek egyebek mellett hírvivő anyagokként
működnek a különféle biológiai folyamatokban. Számos
különböző peptidforma létezik, amelyek elképesztően
sokféle bőrápoló szerben hasznosíthatók. A különböző
peptidfajták hatásukban is rendkívül sokoldalúak. 

Peptidek a kozmetikumokban
A kozmetikumokban elsődlegesen oligopeptideket hasz-
nálnak. A peptideket a legkülönbözőbb célokra vetik be: 
� a mimikai ráncok ellen „botoxhoz hasonló” hatásuk mi-
att, amivel simává teszik a bőrt; 

A

PEPTID:
A peptid kifejezés a görög „peptos” szóból ered, jelentése
„emészthető”. Mivel testünkben természetes módon
vannak jelen (pl. enzimek vagy hormonok formájában),
ezért a megfelelő peptidek szervezetünkbe juttatása
minimális kockázattal jár, és a bőr nagy hatásfokkal képes
ezeket hasznosítani.
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� vagy mert csökkentik a ráncok
mélységét; 
� mások hidratálnak; 
� a bőr pirosodását csökkentik; 
� serkentik a kollagén- és az elasz-
tinszintézist és 
� gyulladásgátló hatást is tulajdoní-
tanak nekik. 
Egyszóval elsősorban az anti-aging
vonalon tekintik őket ideálisnak, és

az eredmények ebben összehason-
líthatóak a már korábban bevált an-
ti-aging hatóanyagokéhoz, például a
retinoléhoz. A peptidek amellett,
hogy számtalan hatás kifejtésére al-
kalmasak, rendkívül bőrbarátok, és
csaknem valamennyi bőrtípusra
minden további nélkül használha-
tók.
Mellesleg: a kollagén és az elasztin
is a peptidek közé tartozik, mivel
azonban ezek makropeptidek, túl
nagynak számítanak ahhoz, hogy
kozmetikumokban használva át
tudják törni a barrier-réteget. Éppen
ezért hatásuk a bőrfelszínre korláto-
zódik. 
A peptidek és a bőrre kifejtett hatá-
suk kutatása nem áll meg, így a kuta-

tók és fejlesztők egyre-másra fedez-
nek fel új alkalmazási területeket, új
peptidformákat alkalmazva. 

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

Sorozatunk következő részének
témája: ceramidok

VITAMINOK

A SOROZATBAN
EDDIG MEGJELENT:
2019/4: Bőrápoló vitaminok 

1 CELLULITKEZELÉS
DRÓN-TECHNOLÓGIÁVAL  

Skeyndor • Eredményesen kezeli a különböző háttérű
(vízvisszatartásból adódó ödémás és a megvastagodott
zsírszövetből adódó) cellulit tüneteit. A szett tartalmaz egy
glikolsavas peelinget, egy lipo-adipo inhibitor anti-cellulit drón
ampullát, articsóka őstinktúrával, 3% Carnitinnel és 5% kof-
feinnel.  Speciális alakformáló masszázs is hozzájárul a
látványos eredményhez, melyet az aranyvesszőfű és pitypang
őstinktúra hatóanyagaiban bővelkedő Drainning Body Wrap-
pal végzünk.
www.skeyndor.hu

2 BŐRFIATALÍTÁS ÉS ANTI-POLLUTION
ELLENI VÉDELEM  

Afrodita Professional • A Perfect Code Esszencia magas
hatóanyag-tartalma biztosítja az erőteljes hatást és az anti-
pollution védelmet. Egy órával a felvitele után akár 42%-kal
hidratáltabb a bőr és 31%-kal kevesebb a ránc*. Három nap
után akár 49%-kal megnövekedett kollagénszintézis és 46%-
kal több a hyaluronsav termelődés**.  Két hónap után késlel-
tetett a foto- és kronológiai öregedés, illetve akár 5,5 évvel fiat-
alosabb papilláris dermisz is kialakulhat***.  
* In vivo tesztekkel igazolva, 15 önkéntes tesztalanyon.
** In vitro kutatásokkal igazolva, fibroblaszt kultúrán alkalmazva, 72 órás
inkubációs időszak után.
*** In vivo tesztekkel igazolva, 28 önkéntes tesztalanyon, naponta 2-szer
alkalmazva, két hónap után.
www.afrodita-kozmetika.hu

1
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ÚJGENERÁCIÓS OXIGÉNTERÁPIA – A mai oxigénterápiás gépek sokoldalú tudása és a hozzájuk
fejlesztett hatóanyagok olyan korszerű és professzionális eredményeket biztosítanak, amelynek

köszönhetően teljesen megújult az eredeti oxigénterápiás kezelés.

kozmetikai ipar fejlődése
során az oxigénterápia és
az oxigénes kozmetiku-
mok használata előtérbe

került. Ismerünk olyan korszerű bőr-
ápoló készítményeket, amelyek
perfluorokarbonokat tartalmaznak
(perfluorodekalin), melyet a vietna-
mi háborúban a hemoglobin pótlá-

sára alkalmaztak. Ez az anyag két-
szer nehezebb a víznél, képes oxi-
gént felvenni és megkötni azt. Az
oxigénterápiában is felhasználjuk
ezt az innovatív hatóanyagot.  Ezen
készítmények használata a regene-
rálásra szoruló bőrök esetében elen-
gedhetetlen, hiszen a természetes
öregedési folyamattal a bőr oxigén-

ellátása drasztikusan
csökken, a sejtek újra-
épülési folyamata le-
lassul. Idővel a bőr
struktúrája megválto-
zik , a  kötőszövet i
alapegység elvéko-
nyodik, nem csak
szerkezetileg, hanem
biológiailag is átala-
kul, alulműködik. En-
nek következtében a
bőr fáradtnak tűnik,
színe fakóvá, fényte-
lenné válik. A sejtek
osztódási és megúju-
lási képessége csök-
ken és tökéletlenedik,
hiszen a bőrsejteknek
nem áll rendelkezésre
elég oxigén a regene-
rációhoz és a ható-
anyagok felszívódásá-
hoz, megkötéséhez. 
Oxigén jelenlétében
javul a sejtlégzés, fo-
k o z ó d i k  a  s e j t e k
anyagcseréje, élénkül
a vérkeringés, az ön-
gyógyító folyamatok
felgyorsulnak. Ezek
együttes hatása élén-
kíti a méregtelenítő és

anyagcsere-folyamatokat. Az oxi-
gén kiváló fertőtlenítő hatással ren-
delkezik, segít a hámképzésben, a
melaninszintézisben, a mirigyek
megfelelő működésében.

Az intercelluláris
állomány szerepe
Az elektrokozmetikai iparág kifej-
lesztette az akár 98%-os tisztaságú
oxigénterápiás kezelőgépeket. Ezek
az orvostechnikai eszközök képesek
arra, hogy még a legérzékenyebb
bőrt is fájdalom-, irritáció- és sérü-
lésmentesen kezeljék, az oxigén se-
gítségével. A magasnyomású oxi-
génterápiában a bőr sejtjei között
fellelhető réseket használjuk fel az
oxigén és a hatóanyag-koncentrátu-
mok bejuttatására.
A biomátrix (sejt közötti állomány)
jelentőségére elsőként két magyar
orvos: Huzella Tivadar és Balázs
Endre világított rá az 1930-as évek-
ben. Az intercelluláris állomány
nem élő anyag, olyan értelemben,
mint a sejtek, mert önreprodukcióra
és önálló anyagcserére nem képe-
sek. Anyagforgalma ennek ellenére
van, sőt közvetett úton növekedésre,
anyagának szaporodására, az el-
pusztuló vagy elpusztult részek és
anyagok pótlására is megvan a lehe-
tősége. A sejt közötti állományba be-
épülő anyagokat és a beépüléshez
szükséges fermentumokat vagy
egyéb aktiváló, polimerizáló, depoli-
merizáló stb. anyagokat ugyanis a
sejtek szintetizálják. Oxigén jelenlé-
tében a sejtszintű bőrfiatalítás le-
hetővé válik, míg az öregedési fo-
lyamatok lelassulnak.
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� A magasnyomású 98%-os mole-
kuláris oxigén a bőr felszínén és a
dermiszben is egyaránt hat, segítsé-
gével hatóanyagokat tudunk mind-
két rétegbe juttatni, attól függően,
hogy melyik kezelőfejjel dolgo-
zunk. 
� A kezelés céljának megfelelően ki-
választott  hatóanyagokat közvetlen
a bőrre helyezve nagy nyomáson
(2 bar) jutattjuk be a bőrbe, anyag-
veszteség nélkül. A biostimuláció
részeként fontos szerepet kapnak a
regeneráló hatóanyagok. A csökke-
nő rugalmasság, az ernyedő arckon-
túrok és a ráncképződés az érett bőr
jellemző tünetei – a kötőszöveti állo-
mányunk 30%-át veszítjük el a me-
nopauzás időszakban. 

Alkalmazható hatóanyagok
Az intenzív feszesítő és a mimikai
ráncokat kisimító hatóanyagok tár-
háza igen gazdag. Íme, néhány kor-
szerű hatóanyag, a teljesség igénye
nélkül: 
� A különböző algák, melyek ami-
nosavakban, vitaminokban és ásvá-
nyi anyagokban gazdagok, gátolják
az öregedés által kiváltott kollagén-
és elasztinleépülést. 
→ Az Acmella oleracea-kivonat (pa-
razsázsa) spilantholt tartalmaz,
amely csökkenti az izmok összehú-
zódásának intenzitását. 

→ Az Euglenia Gracilis egy egysejtű
mikroalga, amely phospoinostide-
ket termel, hatása a kalciumfelsza-
badításban és az ATP-szintézisben
jelentős. 
� A hexapeptid-8 (argirelin) a sima-
izmot lazítja, a kötőszövetet feszesí-
ti, kiváló antimimetikus peptid. 
� A különböző méretű és molekula-
súlyú hyaluronsav hidratálja a bőr
különböző rétegeit. 
� A  növényi őssejtek (pl. tengerpar-
ti iringó) nagyon gazdagok protei-
nekben, lipidekben, szénhidrátok-
ban egyaránt, melyek a bőr regenerá-
lódását kiválóan elősegítik. 
� A korszerű hatóanyagok közül
még igen fontos megemlíteni az
Acetyl tetrapeptid-40-et, amely a
bőr kivörösödését csillapítja a gyul-
ladásos folyamatok mediátorára, az
interleukin ellen hatva.
Az oxigén és a kozmetikai ható-
anyagok együttes hatása feszesebb
bőrt, friss, életerős, egyenletes színt
eredményez, azonnali és hosszú tá-
vú hatásként egyaránt. A különböző
applikációs fejek a hám- és az irha-
rétegekbe juttatják a hatóanyagot,
az akár 98%-os tisztaságú oxigén se-
gítségével.
A hatóanyag-bejuttatáson kívül köz-
vetlenül a tüdőbe, majd ezáltal a vér-
áramba juttatható az oxigén. Ezt egy,
az arcra  felhelyezhető steril maszk-

kal érjük el. Az oxigéninhalálás,
-vitalizáció, önálló kezelésként is
alkalmazható, de kiegészítője vagy
lezárása is lehet egy oxigénterápiás
arckezelésnek a tápláló pakolás ha-
tóideje alatt. Az energetizáló oxigén
használata elengedhetetlenül szük-
séges az egészséges bőrképlet meg-
tartása végett, illetve a bőröregedés
elleni küzdelemben. Hatására nő a
fizikai teljesítőképesség, a legyen-
gült energetikai vagy lelkiállapotot
javítja, a koncentrációképességet fo-
kozza, a szervezet egészére, műkö-
désére pozitívan hat. 

GÁSPÁR ÁGNES
Aranykoszorús kozmetikusmester.
Kitüntetett gyakorlati oktató.
Hosszú évek óta részt vesz
a szakmunkás gyakorlati
oktatásban és vizsgáztatásban.
A TRD oxigénterápia hivatalos
magyarországi nagykövete és
trénere.



www.beauty-forum.hu   2019/532

BEAUTY & CAREBEAUTY & CARE

udományos áttörést fel-
használó, új technológiá-
nak köszönhetően a bőrbe
felszívódó mikrokapszu-

lák egyéni „tájékozódási rendszer-
rel” rendelkeznek, így a hatóanya-
gokat közvetlenül  a megcélzott
sejtbe képesek juttatni. Mivel sejt-

specifikus, így minden más mód-
szernél hatásosabb  hatóanyag-bevi-
telt tesz lehetővé.  A technológiát az
elmúlt 5 évben, több országban folyó
tudományos kutatások  – többek kö-
zött az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Biokémiai Tanszékének –
eredményei hozták létre, melynek

elsődleges célja specifikus sejtek
megjelölése volt, diagnosztikai és
később terápiás célból. 

Mi az a drón?
Drón (Drone) = Pilóta nélküli,
távirányított, repülni képes eszköz.

T

Drónok a KOZMETIKÁBAN
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DRÓNOK A SZÉPSÉGÁPOLÁSBAN?! Természetesen nem repülő drónokról van szó, hanem olyan
különleges, új hatóanyag-beviteli rendszerről, amelynek a dróntechnológia a nevét adta.

Azonban nem véletlenül választották az új technológiának ezt a nevet. 

�

�
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Bemutatkozik a Cosmetic
Drone® Technology 
Maga a drón egy biokompatibilis
polimerekből álló gömböcske (ha-
sonló, mint egy liposzóma), melynek
a belsejében vannak az aktív ható-
anyagok. A gömböcske egy peptid li-
gandum segítségével „tájékozódik”.
� A drón átjut a bőr barrier-rétegén.
� A ligandum* szelektálva választja
ki azt a sejtet, amelyhez kapcsolódni
akar.
� A kapszula kizárólag a specifikus
receptorhoz kapcsolódik!
� A drón endocitózis útján behatol a
megcélzott sejtbe.
�A sejten belül az aktív hatóanyagot
leadja.
*ligandum (ligand) a sejtbiológiában olyan mole-

kula, amely nagyfokú specificitással tud kötődni

egy fehérjemolekulához. Ligandum lehet például

egy enzim szubsztrátuma, vagy egy sejtes recep-

torhoz kötődő transzmitter vagy hormon.

A Skeyndor a tudományos szépség-
ápolás egyik legjelesebb képviselője-
ként 2019-ben elsőként alkalmaz az
új testkezelő és alakformáló termék-
családban dupla dróntechnológiát,
azaz egy készítményen belül, kétféle
hatóanyagot szállító drón-kapszulát
találhatunk. Az egyik specifikusan a
zsírsejtekhez kapcsolódik a bőraljá-
ban, a másik az irhában a fibroblaszt
receptoraihoz. Így lehetővé válik a

zsírbontás és a bőrfeszesítés egy
lépésben. 

Milyen hatóanyagot
szállítanak a drónok?
� Az anti-cellulite drón (MC4R)
aktív hatóanyaga a Coccoloba

uvifera (tengeri szőlő), amely
egyszerre hat az adipogenezisre

és a lipogenezisre is. Tehát a zsír-
sejtek számát és a bennük tárolt zsír
mennyiségét is képes csökkenteni.

A Cyclohexapeptide ligand specifi-
kusan zsírsejtek receptoraihoz kö-
tődik, ezáltal a drón a hatóanyagot
célzottan a zsírsejtek számára adja
le.  
� A feszesítő drón (FGFR) fő ható-
anyaga a Heptapeptide, amely az
ECM protein (kollagén és elasztin)
szintézisét fokozza. A heptapeptide
ligand célzottan a fibroblaszt recep-
torokhoz kötődik. 
A Cosmetic Drone® technológiával
bejuttatott hatóanyagok hasznosu-
lása messze túlszárnyalja a hagyo-
mányos,  sejtspecifikus navigációs
rendszer nélküli kozmetikumokét.
Bátran kijelenthetjük, hogy az elkö-
vetkező években ez a hatóanyag-
beviteli rendszer soha nem látott
eredményességet biztosít majd a
bőrápolás, az anti-aging, a pigment-
rendellenességek kezelése stb. terü-
letén. 

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.

2+1
A SKEYNDOR 2019-es újdonsága
két professzionális
szalonkezelési program:
� Firming Drone Body

Professional Programme –
bőrfeszesítő 

� Draining-Reducing Drone
Body Professional
Programme – salaktalanító-
karcsúsító

Valamint egy otthoni ápolásra
kifejlesztett, dupla drón-
technológiát alkalmazó
alakformáló krém.
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rugalmas izomrendszer tá-
mogatja és építi a kötőszö-
vet és a bőr struktúráját,
amely kívülről védi és hatá-

rolja a teljes szervezetet.  
A testi feszültségek izmainkat érin-
tik a leginkább, sokan a fel nem dol-
gozott stressz miatt már gyermekko-
rukban csikorgatják éjszaka a fogai-
kat, és a legtöbb felnőtt ember izmai
még nyugalmi állapotban is fokozott
tartásban, feszültségben vannak. Ezt
érezzük a hátunkban, a csuklyás
izomban és emiatt „sorvadnak le” az
izmaink az arcunkon és fejünkön.
A sorvadó, aszalódó izmok letapad-
nak a csontokra, összenyomják az
ereket, és az arc, a fej keringését to-
vább blokkolják. Az artériás rendszer
csökkent működése a tápanyagellá-
tást akadályozza, a vénás rendszer
gátoltsága pedig vértolulást és a mé-
reganyagok felhalmozódását okoz-
hatja. Így kialakul egy negatív spirál,
ami tovább sorvasztja az izmokat.
Az arcunk ezt jól láthatóan mutatja,
mert normál esetben az arcizomzat
mozgását a bőrünk is azonnal köve-
ti, hiszen az arcizmaink szoros
összeköttetésben állnak az arcbő-
rünkkel. Ha az izomrendszer leta-
pad az arc csontjaira, akkor a bőr, a
kötőszövet és az izom hármas egy-
sége megbomlik, és az arcbőrün-
kön mély ráncok jelennek meg,
vagy lógni kezd. Az inak és a szala-

gok is megrövidülnek, merevednek,
de a fő probléma, hogy a letapadás
nem csupán rugalmatlanságot, ha-
nem tápanyag- és oxigénhiányt is
okoz, ezáltal a bőr szerkezete elvé-
konyodik, erőteljesen dehidratálttá
válik, szerkezetileg sérül, kinézete
pedig fakó és élettelen lesz.

A bőrproblémák
kialakulása
Ha az arc szerkezete és funkciója
blokkolt, töredékesen működik, ak-
kor a szervezetünknek nincs ener-
giája bőrt építeni. A védelem biztosí-
tásáért a bőr helyett azonban kötő-
szövet termelődik – ami valójában
hegszövet – ami idővel lezárja a pó-
rusokat, blokkolja az arc normál mű-
ködését, rosaceát és kötőszöveti
gyulladást okoz. Ilyenkor a méreg-
anyagok eltávolítása is akadályokba
ütközik, és egyenes következmény,
hogy bőrproblémák alakulnak ki.
A méreganyagok felhalmozódása
miatt fokozódik a faggyútermelődés,
és akár akne is kialakulhat. Ezek a
bőrszerkezeti változások, terhelé-
sek viszont már teret adnak a bőr-
fertőződéseknek, és kialakulhat-
nak a nehezen gyógyítható króni-
kus bőrbetegségek.

A bőrmegújítás nehézségei
Minél nagyobb az arcbőr problémá-
ja, annál inkább következtethetünk

arra, hogy a megoldása is munka-
és energiaigényes. Sokszor fél évet,
akár egy évet igényelhet. 
� Egyrészt amiatt, mert sok esetben
évek, évtizedek alatt alakult ki a je-
lenlegi állapot, másrészt mert vagy
nem vesszük komolyan testünk kis
jelzéseit, vagy épp túl komolyan vesz-
szük és drasztikus megoldásokkal
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Manuálterápia
A KOZMETIKAI KEZELÉSEKBEN

PR
OM

ÓC
IÓ

S 
M

EG
JE

LE
N

ÉS

AZ ARCBŐR TARTÓS SZÉPSÉGÉT A LEGKÖNNYEBBEN A TELJES FEJ HATÉKONY
MANUÁLTERÁPIÁS KEZELÉSÉVEL ÉRHETJÜK EL – Az arc, a fej rendszere komplex és összefüggő,

alapját a csontokon kívül az egészséges, rugalmas izomrendszer adja, amely teret ad az egészséges
vér-, nyirokér- és ideghálózatnak, mely rendszer az egészséges arcbőrről is gondoskodik. 
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még nagyobb problémát idézünk
elő.
� Az arany középút elve a legopti-
málisabb ezekben az esetekben. El-
sőként a bőrszerkezet regenerálása,
az izomkezelés, majd a hatékony
stresszkezelés elsajátítása a legha-
tékonyabb, hogy bőrünk, arcunk,
hajunk és az egész fejünk egészsé-
gesen működjön. Természetesen
minél hamarabb észleljük a felme-
rülő problémákat és azokat megfele-
lő módon kezeljük, annál hamarabb
visszatérhetünk a harmonikus, szép
bőrállapothoz. 
� Ha a tüneteket igyekszünk elfed-
ni, eltüntetni, maszkolással, feltöl-
téssel, alátámasztással, hajbeülte-
téssel, illetve a bőr kifeszítésével
rövid ideig érhetünk el eredménye-
ket, de az arc „sorvadásának” kezelé-
sét csak elodázzuk. Így szükséges

azt is elfogadnunk, hogy az életben
az ún. instant megoldások nem
végleges megoldások. Minden, ami
az életet támogatja, energiát igényel,
és az arc is folyamatos befektetéssel,
munkával tartható karban.
� Szükséges azt is elfogadnunk,
hogy a külső testi problémák, nem
csupán külsők. Az egész testet ke-
zelni szükséges ahhoz, hogy kívül-
belül egészségessé váljon. Aki ezt
nem tudja elfogadni, és nem tartja
be a javasolt életmódbeli változáso-
kat, akkor csupán részleges eredmé-
nyeket tud elérni a bőrmegújítás-
ban.
� A tapasztalatom az, hogy legin-
kább mi magunk állunk a gyógyítá-
sunk útjába, főként a tudatlansá-
gunk miatt. A legtöbbünk nem
tanulta meg, hogyan kell a testün-
ket (és a lelkünket, valamint a

szellemünket), ezt az összetett és
bonyolult csodát gondozni, ápolni
és egészségesen tartani. Szükséges
megtanulnunk tisztelni a testünket,
megadni számára mindazt, amire
szüksége van, és megvédeni mind-
attól, ami árt neki.

DR. HÁZI EDINA
Gyógyszerész, hightech
kozmetikumfejlesztő,
a DRHAZI bőrmegújítás
és bio arcplasztika kidolgozója.
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MIRE FIGYELJÜNK, HA NAGY ÉRTÉKŰ ELEKTROKOZMETIKAI GÉPE(KE)T SZERETNÉNK HOSSZÚ
TÁVON BÉRELNI? Mit tegyünk, ha kozmetikusként követni szeretnénk a kezelési trendeket, ámde
a pénztárcánk nem engedi meg az azonnali vásárlást? Keressük meg a számunkra legideálisabb

gépbérlési lehetőséget! Ehhez foglaltuk össze a legfontosabb szempontokat. 

21. század kozmetikusa
nehezen engedheti meg
magának azt a luxust,
hogy ne használja azokat a

technológiai vívmányokat a saját
szakmájában, amelyek jelenléte az
élet más területén már természete-
sek számára. Ezzel egyre szélesebb
körben értenek egyet a kozmetikus

szakemberek, de rögtön adódik a
kérdés, hogy mekkora értékű és mi-
lyen ütemű beruházást engedhet
meg magának egy átlagos kozmeti-
ka az elektrokozmetikai készülékek
szegmensében. Vannak, akiknek az
a fontos, hogy minél olcsóbban hoz-
zájussanak az áhított technológiá-
hoz és olyanok is, akik egy kicsit kö-

rültekintőbbek, mielőtt döntést hoz-
nak.

Azt el kell dönteni, hogy miért akar
valaki beintegrálni a szolgáltatási
körébe egy új készüléket:
� azért, hogy neki is legyen olyan (le-
hetőleg a legolcsóbban), vagy azért,
hogy 

A

KOZMETIKAI gépbérlés
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� a vendégei megelégedését kivívja
vele. 
A kettő a legtöbbször nincs egymás-
sal átfedésben.
Amikor valaki egy új szolgáltatás be-
vezetéséről határoz és egyúttal azt is
eldönti, hogy ez csakis jó minőségű
lehet, de a beszerzéshez elegendő
anyagi erőforrással nem rendelke-
zik, segítség lehet az adott technoló-
gia bérlése. A Center Kft. kereskedel-
mi igazgatójaként, az elmúlt évti-
zedben elég nagy tapasztalatot sze-
reztem ennek az üzletágnak a
rejtelmeiben, az alábbiakban ezeket
szeretném megosztani az olvasók-
kal, bízva abban, hogy ezzel is segít-
hetem őket, hogy okos, felelősségtel-
jes döntést hozhassanak.

A bérbeadó kiválasztása
Természetesen, akár egy vásárlás
esetén, itt is előbb azt a céget kell ki-
választani, akitől az adott eszközt
szívesen bérelném. Ha jó döntést
hozok, az nagyban segíti a zökkenő-
mentes működést.
� Nem szabad elfelejteni, hogy egy
napi bérlésben lévő eszköz az átla-
gosnál sokkal nagyobb igénybevétel-
nek van kitéve, hiszen mindennap
csúcsra járatják.  Éppen ezért na-
gyon lényeges, hogy a bérbeadó
szakemberei folyamatosan karban-
tartsák és felügyeljék, hogy mindig
az elvárható legoptimálisabb mű-
szaki állapotban kerüljön hozzám.

� Mennyire stabil az adott cég?
Lesz-e cseregép, ha esetleges meg-
hibásodás miatt az eredeti készülé-
ket nem tudják biztosítani? Ehhez
szorosan kapcsolódik, hogy mindig
csak átnézett és kipróbált készülé-
ket szabad átvenni. 
Én döbbenten tapasztalom, hogy a
kozmetikusok sokszor úgy veszik át
a bérelendő gépet, hogy még azt sem
ellenőrzik le, hogy a tartozékok meg-
vannak-e hozzá. Ez nem bizalom, ez
könnyelműség.
� A kiválasztás során döntőnek kell
lennie, hogy milyen felhasználói
tanfolyamot kapok a géphez. Sokan
panaszkodnak, hogy a bérelt eszközt
csak nagy vonalakban mutatják
be az átadáskor. Ennek elkerülése
okán, a megállapodáskor kell rögzí-
teni, hogy oklevelet adó tanfolyam
keretében sajátíthassam el a ké-
szülék használatát, és ki lesz az a
bérbeadó részéről, aki a későbbiek-
ben rendelkezésemre áll az esetle-

ges kérdéseim megválaszolására.
Vigyázat! Itt nem lesz időm az isme-
rősökön, barátokon próbálgatni a gé-
pet, itt rögtön élesben mennek majd
a kezelések, és ehhez kiváló tanfo-
lyamra lesz szükségem, ahol gyako-
rolni is tudok.
� Van-e kezelői kézikönyv, illetve ha
a technológia megkívánja kapok-e
kezelés-beleegyező nyilatkozatot?
Milyen marketinganyagokkal tudja
segíteni a munkámat a bérbeadó? Az
eredményes használathoz mind-
ezek nélkülözhetetlenek. 
� Oktalan könnyelműségnek tar-
tom, hogy a szakemberek jelentős
része nem kér referenciát a bérbe-
adótól, pedig az nagyban segítené
abban, hogy lemérje az ígéretek va-
lóságtartalmát. Nagyon sok bosszú-
ságtól kímélhetjük meg magunkat. 
� Fontos, hogy a bérleti jogviszony-
ról aláírt szerződés készüljön,
amely pontosan szabályozza a bér-
beadó kötelezettségeit. Győződjünk
meg róla, hogy a szerződés tisztáz-
za-e, hogy a tartozékok, fogyóanya-
gok elszámolása hogyan történik.
Rendelkezik-e a szerződés az esetle-
ges káreseményekről, és egészen
pontosan fogalmaz-e a bérleti díjak-
ról.

A havi bérlés előnyei
Ha egy technológiáról valaki eldönti,
hogy hosszú távon is látja a helyét a
szalonjában, akkor a napi bérlés

Egy bérlést
pont olyan
körültekintően
kell intézni, mint
egy vásárlást.  
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HUBER ZOLTÁN
Az alakformáló eljárások
szakértője, a Center Kft.
kereskedelmi igazgatója.
Nemzetközi trénerként
rendszeresen tart oktatásokat
kongresszusokon, szakmai
napokon és kozmetikus-
iskolákban.

A bérbeadó kiválasztásánál fontos szempont, hogy milyen felhasználói tanfolyamot biztosít a bérbeadandó géphez

csak rövid távon jelent okos döntést.
Arra jó, hogy meggyőződjön róla va-
laki, hogy ez valóban az a technoló-
gia, illetve készülék, amelyikre vá-
gyott. Amennyiben a válasz igen, ak-
kor érdemes a napi bérlésről áttérni
a havi bérlésre. Az én tapasztala-
tom az, hogy ez általában sokkal
több előnnyel jár a szakemberek
számára, mint a napi bérlés.
Nagyon gyakran hallom azt az érvet,
hogy azért bérel gépet valaki, mert a
technológiák túl hamar váltják egy-
mást. Ezzel szemben a tény az, hogy
az igazán jól kiválasztott készülé-
kek nagyon is időtállóak, és több-
szörösen is behozhatják az árukat. 
Ma már egyre elterjedtebb a havi
bérlésnek az a változata, amelynél,
amennyiben később vásárlásra ke-
rülne sor, akkor a befizetett bérleti
díj egy része beszámításra kerül a
vételárba. Ennek a mértéke termé-
szetesen cégenként változik. Hosszú
távon ez mindenképpen előnyösebb,

hiszen így egyrészt nem elveszett
pénz a bérleti díj, másrészt okos ter-
vezéssel, egyre több eszköz tulajdo-
nosává válik a szakember. 

A havi bérletnek számtalan további
előnye is van a napi bérléssel szem-
ben:
� Mindig ugyanaz a készülék van ná-
lam.
� Nem fordulhat elő, hogy azért ve-
szítsek el egy ügyfelet, mert éppen
nincs nálam a bérlős gép.
� Műszakilag és higiéniailag sokkal
megnyugtatóbb, ha csak én haszná-
lom a vendégeimnél a készüléket.
� És talán a legfontosabb, hogy eb-
ben a konstrukcióban a bérbeadók
általában nagyobb értékű és korsze-
rűbb készülékeket is hozzáférhetővé
tesznek. Ez komoly szakmai profit.
Több mint tizenhat év tapasztalatá-
val állíthatom, hogy a kozmetikusok
nagy részében él a vágy, hogy kor-
szerű és hatékony gépeket használ-

janak a vendégeik kezelésére. Nem-
csak az a jó hír, hogy ebben egyre
jobb technológiák nyújtanak segítsé-
get, hanem az is, hogy ezeknek az
eszközöknek az elérhetősége az el-
múlt időszakban jelentősen köny-
nyebbé vált. Sokan és sokat dolgo-
zunk azért, hogy a feltételrendszer
mindig javuljon egy kicsit, és ígérhe-
tem, hogy akik szeretnének jó minő-
ségű gépeket használni, azok előtt a
bérlés ajtaja továbbra is nyitva lesz.
Csak tessék figyelni, hogy jó ajtón
menjenek be!



2019. október 25-26., péntek-szombat

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

A belépés a szakembereknekingyenes

VISSZAVÁRUNK!
A tavalyi nagy érdeklődésnek köszönhetően
idén még nagyobb területen!

A rendezvény
kiemelt
partnerei: 

Helyszín:

www.beauty-kiallitas.hu
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megálmodott lakossági
szortiment kialakítása
után, a múlt ősszel Érték és
Minőség Nagydíjat kapott

a szőlőmagolajos termékcsalád,
amelynek tagjai nemrég egy függet-
len laboratórium bőrgyógyászati
vizsgálatain is megfeleltek. 
A következő nagy álom jelentette ki-
hívással, a biotechnológia legújabb
hatóanyagaival készülő új arckezelő
termékcsaláddal, amelyen másfél
éve dolgozik, most elkészült.

Ennek az arckezelő termékcsaládnak
volt egy előzménye…
Igen, 2008 körül volt egy próbálkozá-
som: egy arckezelő termékcsaládot
szerettem volna kifejleszteni a koz-
metikusoknak. Nem voltam elége-
dett az eredménnyel. A lakossági
szortiment folyamatos fejlesztése
mellett mindig is dédelgetett ál-
mom volt, hogy a kozmetikusok-
nak is tudjak jó minőségű terméke-
ket kínálni.

Mi vitte rá erre a „próbálkozásra”?
A Beauty-kiállításokon sokat be-
szélgettem a szakemberekkel. Sze-
rették és vitték masszázshoz és test-
kezelésekhez a termékeinket. Kér-
dezgettek, hogy arckezelésekhez
nem tudok-e ajánlani valamit. Úgy
láttam, lenne igény ezen a piacon is
jó minőségű, magyar kozmetiku-
mokra.
Emiatt kezdtünk el 2008 körül masz-
kokat, krémeket és szérumokat fej-
leszteni.

Mi vezérelte?
A szappanok között és a masz-
százs/testkezelés területén akkor
már a piacvezetők közé tartoztunk.
Ez annak a hozzáállásnak volt kö-
szönhető, hogy mindig odafigyel-
tem arra, hogy a termékeink kiváló
minőségűek legyenek, ne allergi-
záljanak, és bárki elégedetten tudja
őket használni.  
Ráadásul hat éve, amikor elkezd-
tünk lakossági termékeket fejleszte-

ni, az összes addigi tapasztalatunkat
tudtuk kamatoztatni. Ennek köszön-
hetően a minőségük sokszor a piaci
igényeket is felülmúlta.
Szakmailag olyan sokat fejlődtünk a
professzionális termékek gyártása
során, hogy már 2013-ban SLS-men-
tes (Sodium Lauryl Sulfat) tusfürdő-
ket gyártottunk. Nézem az online fe-
lületeket, a reklámokat. Ezen a téren a
piac még csak most ébredezik...

Valamiért mégsem érte el az átütő si-
kert az arckezelő termékcsaláddal.
Hiányzott a szakmai rutin. Olyan te-
rület volt, amiben nem rendelkez-
tünk kellő tapasztalattal. Mindig is
arra törekedtem, hogy a legjobbat
adjam a vevőimnek. Ebből a sorból
azonban kilógtak a kabinkiszerelé-
sű, kozmetikusoknak gyártott ter-
mékeink.

És most? Már megvan a kellő tapasz-
talat?
Azt gondolom, igen. Másfél éve
kezdtünk el dolgozni azon, hogy a
piacon található legjobb hatóanya-
gokkal, legkiválóbb alapanyagok-
kal kezdjünk olyan kozmetikai sza-
lontermékek gyártásába, amelyek-
kel a szakember már egy félórás–
egyórás kezelés során látványos
eredményt tud elérni.
Tudom, hogy a szépségiparban a
kozmetikusoknak van a legnehe-
zebb dolguk, mivel nem tudnak a ke-
zelés végén olyasmit „felmutatni”,
mint egy fodrász vagy egy körmös.

A

„Személyesen vállalok
garanciát a termékeimre”
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KAJTÁR ZSOLT TIZENHAT ÉVE ALAPÍTOTTA A YAMUNÁT – Először szappant főzött, aztán
egy szerencsés véletlen (véletlen?!) folytán több tonna masszázskrémhez jutott hozzá, miután

több száz liter masszázsolaj maradt a nyakán. Azóta hetente eladja ezt a mennyiséget… 

Kajtár Zsolt, a Yamuna Kft.
alapítója és tulajdonosa
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Hiszen egy festés–vágás vagy egy
géllakkozás szemmel látható, ami-
kor a vendég elhagyja a szépségsza-
lont. 

De mégis azt állította, hogy ez lehetsé-
ges...
Igen, így van. Mert a Prestige tudja
ezt. 

Talán csodaszerre bukkant?
Ha a látványos eredményt ígérő ha-
tóanyagokat annak lehet nevezni,
akkor igen. A legújabb biotechnoló-
giai kutatásokat kerestem. Azokat a
természetes növényi kivonatokat,
amiket a kozmetikusok hatékonyan
tudnak használni a vendégeknél. És
amelyek azonnali, szemmel látható
megoldást ígérnek.
Megnéztük, hogy a konkurens világ-
márkák milyen bázisú termékeket,
milyen hatóanyagokkal dobnak a pi-
acra. Alaposan áttanulmányoztuk a
bázisokat, a szérumokat. Ennek
megfelelően válogattuk össze az
alapanyagokat, hatóanyagokat.
Az összes hatóanyag, amit a Presti-
ge by Yamuna termékeibe beletet-
tünk, a világon megtalálható leg-
modernebbek. Tehát nem a marke-
ting által felkapott hatóanyagokat
használjuk.

Ezt hogy kell érteni?
Mi a szakembereknek gyártunk,
ezért nem az aktuális marketing-
trendek, hanem az in vivo és in vitro
tesztek határozzák meg, mit te-
szünk a termékbe. 

Mi volt a fejlesztés során a fő szem-
pont?
Minden bőrtípusra és bőrproblémá-
ra más-más hatóanyagot keres-
tünk, és nagyon nagy gondossággal
készítettük el a bázisokat, hogy az-
zal a legjobban lehessen dolgozni.
Hogy ne legyen sok vagy kevés a ven-
dég bőrének, és hogy a hatóanyago-

kat a lehető legmélyebben a bőrbe
tudják juttatni a szakemberek, an-
nak megfelelően, milyen ápolást igé-
nyel. Emiatt komplex megoldást tu-
dunk adni egy-egy bőrproblémára. 
A fejlesztésnél a kozmetikusok igé-
nyeit vettük alapul. Egy jó kozmeti-
kai termékeket gyártó cégnek ezt
kell elsősorban szemmel tartani.

Oktatásokat is terveznek?
Természetesen. Ingyenes bemutató
workshopot, illetve képzéseket
szervezünk a termékek megismer-
tetésére, először Budapesten, majd
vidéken is. Ezeken ismertetjük meg
a Prestige by Yamunát minden ér-
deklődő szakemberrel, és mondjuk
el, milyen hatóanyagokat, milyen
mennyiségben és miért tettünk
egyes termékekbe, illetve megmu-
tatjuk, hogyan kell úgy használni
ezeket, hogy azokkal a lehető leg-
jobb, leglátványosabb hatást tudják
elérni.
Bízom abban, hogy a minket jellem-
ző profi hozzáállás „átjön” a június
elején megjelenő Prestige-ben is.

Mit üzen a szakembereknek?
Azt üzenem, adjanak esélyt és pró-
bálják ki a Prestige-t. Ha nem lesz-
nek elégedettek, visszafizetem az
árát. Tudom, hogy ez eléggé „tele-
shoposan” hangzott, de fontosnak
tartom, hogy személyesen vállalok
garanciát a termékeimre. Tudom,
hogy a fellelhető legjobb hatóanya-

gokat tettük bele, és
minden egyes bázist
bőrtípusnak és az élet-
kornak megfelelően
állítottunk össze. Ezért
vagyok ilyen bátor.

(X)

„Mindig
odafigyeltem arra,
hogy a termékeink
kiváló minőségűek
legyenek.”

A Prestige a világ legmodernebb hatóanyagaiból áll 
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MINERÁLTERÁPIA 
A TESTKEZELÉSEK VILÁGA EGYRE SZÍNESEBB ÉS IZGALMASABB TERÜLET –

Én személy szerint minden ágát szeretem: a kényeztető wellness rituáléktól kezdve,
az alakformáló manuális és gépi kezeléseken át, egészen a legújabb minerálterápiáig,

melyet szeretnék veletek megismertetni. 

apasztalatom szerint
mind több kolléganőre jel-
lemző a holisztikus szem-
léletmód, hiszen nap mint

nap tapasztalhatjuk az arckezelések
folyamán, hogy milyen szoros az
összefüggés az arcbőr és a test álla-
pota között. Ma már nemcsak az
alakformálás a cél, hanem szeret-
nénk az egészségmegőrzésben is
segíteni.
Magam is meglepődtem, amikor az
első méregtelenítő algás testkezelés
után  a vendégem arca mennyivel
látványosan szebb, tisztább, üdébb
és kisimultabb lett, pedig „csak” a
testét kezeltem, az arcához hozzá
sem nyúltam! Arról már nem is be-
szélve, mennyire energikusnak és vi-
dámnak érezte magát.

Személyre szabott kúrák
Az alakformálás az egyik legössze-
tettebb és azt gondolom a legnehe-
zebb terület a kozmetikusok szá-
mára. A nehézség pedig abból adó-
dik, hogy a tartós jó eredmény eléré-
séhez elengedhetetlenül szükség
van a vendég tudatos együttműkö-
désére.
A testkezeléseknél én csak a sze-
mélyre szabott koncepciókban hi-
szek. Az az ideális, ha az eszköztá-

runkban többféle módszer, anyag és
gép szerepel, és ezekből tudjuk akár
együttesen is kiválasztani azt a kom-
binációt, amit mi is jónak látunk és a
vendégünk is kedvel.

Alap az alapos konzultáció
Az első lépés egy minden kérdésre
kiterjedő konzultáció. 
� Itt elengedhetetlenül szükséges a
vendégkarton kitöltése. 
� Először megkérdezzük a pácien-
sünket, miben szeretne változást,
mi zavarja a legjobban. Ez nagyon
fontos momentuma a konzultáció-
nak, ugyanis biztosan ti is tapasztal-
tátok már, hogy gyakran mi, szakem-
berként mást látunk fontosabb prob-
lémának, mint amit ő. 
� Az állapotfelmérés során a megfe-
lelő kommunikációnak és értő figye-
lemnek hatalmas szerepe van. Gon-
doljunk csak bele, hogy mennyire
megtisztel a bizalmával, amikor
pont azokat a testrészeit mutatja
meg, amelyeket nem szeret magán,
esetleg kifejezetten szégyenli. Ilyen-
kor egy félreérthető kifejezéssel
vagy rossz szóval az akaratunkon kí-
vül is rombolhatunk az önbizalmán.
Ugyanakkor a tárgyilagos, de kedves
és biztató szavainkkal azonnal

kiépíthetjük a bizalmat. Erre pedig
nagy szükség lesz az elkövetkezen-
dő hetekben, hiszen egy közös mun-
ka veszi kezdetét.
� Kikérdezzük táplálkozási szoká-
sairól, életmódjáról, a mozgás és pi-
henés mennyiségéről és az egész-
ségi állapotáról. Ez elengedhetetle-
nül fontos az esetleges ellenjavalla-
tok szempontjából. Ilyenkor kérdez-
zük meg arról is, hogy mennyi időt
tud rászánni a kúrára, milyen gya-
korisággal tud a szalonunkba láto-
gatni. Van-e olyan eljárás, amitől
idegenkedik vagy amit nem bír. 
Fontos, hogy jól érezze magát a kúra
ideje alatt, ne csak túlélni próbálja,
mondván „a szépségért szenvedni
kell”.
Én hiszek abban, hogy egy testtuda-
tos vendég érzi, hogy melyik kezelés
lesz számára a leghasznosabb, és
ösztönösen ahhoz vonzódik.
� Ezután az objektív diagnosztizá-
lás következik. Van-e túlsúly, ha
igen, hol helyezkedik el és mekkora.
Van-e cellulit, ha igen, hányas stádi-
umú. Vannak-e striák, kell-e feszesí-
teni, ha igen, mely testrészen. Pon-
tos méréseket végzünk, és készí-
tünk egy fotót a kiinduló állapotról,
amennyiben beleegyezik. Mindezt
felvezetjük a kartonjára – figyelem:

T
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a GDPR-nyilatkozatról sem szabad
elfeledkezni! 
� Majd kialakítjuk a kezelési tervet
– az otthoni ápolási tervvel együtt.
→ Amennyiben csak egy-egy testtá-
jon kell alakformáló kezelést végez-
nünk, számos jó módszer közül vá-
laszthatunk. A rádiófrekvenciás
zsírbontás, vákuumkezelés, kavitá-
ciós ultrahang, a testtekercselések,
izomsimuláló gépek mind-mind jó
eredményt hoznak.
→Ha azonban túlsúly is fennáll, ak-
kor elengedhetetlenül fontosak az
egész testfelületre ható, tengeri al-
gás kezelések.

Minerálterápia
A tengeri algás kezelések a szerves
jódtartalmuknál fogva a bőrön át
felszívódva a pajzsmirigyműködést
normalizálva fokozzák az anyag-
cserét, jótékonyan befolyásolják a
metabolizmust – a magyar lakosság
legnagyobb része jódhiányos, ami
miatt pajzsmirigy-hypofunkció lép
fel, amely többek között súlygyara-
podással jár. Mindemellett pótolják
a szervezet ásványisó- és nyome-
lemtartalmát. Ezzel pedig visszaál-
líthatjuk a test harmóniáját, és ezál-
tal az ideális súlyt és a jó közérzetet.
Tapasztalati tény, hogy néhány
algás salaktalanító rituálé után
olyan helyekről is fogy a vendég,
ahonnan a legnehezebb, pl. a nyak-
ról.
� A hatékonysága a Laminária digi-
tata és a Fucus vesiculosus – a két
legfontosabb, a fogyást és a méregte-
lenítést elősegítő – alga erejében, va-
lamint 
� a speciális masszázstechnikák-
ban rejlik. 
� A mélymeleg takaró átmelegíti a
szöveteket, ellazítja az izmokat és
elősegíti a relaxálást. Így pihenve
karcsúsodik és szépül a vendégünk. 
A hasi hízás különösen figyelemre
méltó terület, ami sokakat érint, és
egyértelműen összefüggésbe hozha-
tó a stresszel. A  tartós stressz a hor-
monális egyensúly felborulásához
vezet, ami megakadályozza a fo-

gyást, és a makacs zsírpárnák kifeje-
zetten a has területére rakódnak.
A legújabb trend, hogy ne csak
a tünetet, hanem az okot is kezel-
jük, hiszen tartós, jó eredményt
csak így tudunk elérni. A cél a test
felborult harmóniájának visszaállí-
tása. 

A kezelés lépései
Ezért egyre inkább előtérbe kerül-
nek az egészségmegőrző kezelé-
sek, ezen belül is   kiemelkedően
fontos az  új irányzat, a minerálte-
rápia. Szervezetünk tökéletes műkö-
déséhez elengedhetetlenül szüksé-

ges az optimális ásványianyag- és
nyomelemtartalom. Tudjuk, hogy
magnéziumhiány esetén stressze-
sebbek vagyunk, ugyanakkor foko-
zott terhelés esetén több magnézi-
umra van szükségünk. Fogyni is csak
megfelelő magnéziumszint mellett
tudunk. Ezért egyre népszerűbbek
az ásványpótló tengeri kezelések.
� Ilyenkor alapos testpeeling után 
� szerves tengeri magnézium-
olajat viszünk fel az egész testre,
majd 
� egy sűrű, selymes állagú magnézi-
umpakolást, amelyben vendégünk
kellemesen relaxál, az izmai ellazul-
nak, a bőre bársonyossá válik. 
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A kezelés hatására már biztosan
nyugodtabban folytatja a napját, és
az alvás minősége is javul. Azt pedig
tudjuk, hogy szervezetünk is a pihe-
nés alatt regenerálódik, és másnap
nem következnek be a fáradtság és
idegesség okozta falási rohamok
sem. 
� A másik figyelemre méltó terület a
kalciumpakolás. Ez különösen a
preklimax és a menopauza idején

fontos, a csontritkulás megelőzésé-
re. A tengerből nyert ásványi anya-
gok ragyogóan felszívódnak és
hasznosulnak.
Ha figyelembe vesszük, hogy meny-
nyire sokan küzdenek a stresszel, és
hogy a lakosság egyre nagyobb része
az 50 feletti nő, azt gondolom, két
fontos új célcsoportot  tudunk beve-
zetni a testkezelések világába. Ezért
nagyon érdemes azoknak a kolléga-

nőknek is elgondolkodnia valami-
lyen testkezelés bevezetésén, akik
eddig esetleg idegenkedtek tőle. Hi-
szen ezzel bővíteni tudják a kezelési
kínálatukat, és most már nemcsak a
vendégeik szépségéért, hanem az
egészségük megőrzéséért is tudnak
tenni. A  tengeri algás kezelésekkel
és a minerálterápiával hozzásegít-
jük a szervezetet az egyensúly visz-
szaállításához, ezzel nagy lépést
tettünk az ideális súly elérése felé.

„Magam is meglepődtem, amikor az első
salaktalanító algás testkezelés után
a vendégem arca mennyivel látványosan
szebb, tisztább, üdébb és kisimultabb lett,
pedig „csak” a testét kezeltem, az arcához
hozzá sem nyúltam!”

TÓTH KATALIN 
A MOSZI Kozmetikai
Ipartestület elnöke,
Nemzetközi Gold Master
és Platinum diplomás,
aranykoszorús
kozmetikusmester. A Thalion
és Jean d'Arcel  oktatója.
Life és beauty coach.
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A SIKERES ALAKFORMÁLÁS
ÖSSZETEVŐI

A ZSÍRBONTÁS MÉG NEM KOMPLETT ALAKFORMÁLÁS – Egyetlen technológia
használatával nem tudunk tökéletes megoldást kínálni több év helytelen életmódjából

fakadó összetett problémára. 

em kell ehhez alakformáló
berendezések garmadája,
már két jól megválasztott
technológiával minden

vendég számára személyre szabott,
jól működő rendszert állíthatunk
össze. Nézzük most meg, hogy mi-
lyen technológiák állnak az alakfor-
máló szakemberek rendelkezésére!

Zsírbontó és feszesítő
technológiák egyben
� Testfáslizás – 100%-ban termé-
szetes eljárás.
A természetes eljárások napjaink-
ban nagy népszerűségnek örvende-

nek – de nemcsak ez indokolja a
testfáslizás sikerét. Ez az egyik leg-
hatékonyabb, leggyorsabban megté-
rülő és a legtöbb vendégnél alkal-
mazható technológia. Eredmények
tekintetében a testfáslizó eljárások
közül is kiemelkednek az aromate-
rápiás módszerek, amelyek ható-
anyag-választékukkal a problémák
széles körére nyújtanak egyedi
megoldást (legyen az körfogatcsök-
kentés, stria vagy narancsbőr kezelé-
se, salaktalanítás, bőrfeszesítés stb.).  
A testfáslizó eljárás a zsírbontás
mellett feszesíti is a bőrt. Ez az az
alakformáló technológia, amely ön-

magában is nagyszerű eredménye-
ket biztosít, ugyanakkor a követke-
zőkben bemutatásra kerülő gépi
technológiákkal kombinálva, fan-
tasztikus eredményeket érhetünk el
általa. 

N

Egy optimális
alakformáló
rendszer
a zsírbontás mellett
gondoskodik a bőr
feszesítéséről
és a lebontott
salakanyagok
szervezetből történő
kiürüléséről is.
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� Rádiófrekvencia – a technológia,
amely nem avul el.
Rendkívüli eredményekre képes,
ezért most is ugyanúgy keresik és
szeretik a vendégek, mint 10 évvel
ezelőtt. A technológia lényege, hogy
az 1 MHz-es rádiófrekvencia mély-
melegítő hatása felmelegíti a zsírsej-
teket és felgyorsítja a természetes
metabolizmusukat. A zsír a nyirok-

rendszeren és a vénás rendszeren
keresztül, a szervezet kiválasztó
rendszerei által ürül ki a szervezet-
ből. Hő hatására a bőr feszességét
adó kollagénrostok összeugranak, és
ez azonnal látható, feszesebb bőrt
eredményez.
A legújabb generációs készülékek
ún. valódi hexapoláris rádiófrek-
venciával dolgoznak. Az energia tér-
ben és több mélységben egyenlete-
sen oszlik el, ezáltal hősérülés nél-
kül nagyobb energiamennyiséget vi-
hetünk be a célterületre, így maxi-
malizálhatjuk az eredményeket. 

� Vákuum – több ezer éve sikerrel
alkalmazott eljárás.
Ez az eljárás egy ősi terápián, a köpö-
lyözésen alapul. Lényege, hogy a vá-
kuum felszívja a gátolt energiaáram-
lású, rosszul működő testrészen el-
helyezkedő bőrt, és a szívás hatására
széttöri az elzáródást okozó blokkot
vagy csomót. A pulzáló vákuum-
masszázs eredményeként javul a
vér- és nyirokkeringés, és ezáltal a

szövetek anyagcseréje. A vákuum
a lerakódott salakanyagok (ami a
cellulit kialakulásának egyik oka) ki-
ürítése mellett elősegíti a felhalmo-
zódott zsírok lebontását is. A legna-
gyobb kozmetikai készülékgyártók a
mai napig fő technológiaként hasz-
nálják a vákuumot a kombinált alak-
formáló gépeikben.
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Zsírbontó technológia
Kavitáció (ultrahang) – A kezelés so-
rán a kibocsátott ultrahanghullá-
mok a sejt közötti térben tömeges
mennyiségű mikrobuborékot képez-
nek. A parciális nyomásváltozások
hatására a buborékok szétroppan-
nak, és a lökéshullámok szerencsés,
egymást erősítő találkozása esetén
szétfeszítik a zsírsejtek membrán-
ját. Az abban lévő triglicerid szétfo-
lyik a sejt közötti térben, ahonnan a
kiválasztórendszeren keresztül, ter-
mészetes úton távozik a szervezet-
ből.
Ennek az eljárásnak nincs feszesítő
hatása, viszont a kombinált alakfor-
máló gépekben a kavitációs kezelő-
fejet általában görgőkkel és melegí-
tő eljárással egészítik ki, így teszik
a készüléket zsírbontásra és fesze-
sítésre is alkalmassá.  

A zsírbontás eredményét
fokozó technológiák
� Soft-lézer – Egy speciális (660 nm)
hullámhosszú lézerfényt bocsát ki,
amely fokozza a rádiófrekvenciás
zsírbontó technológiák eredményes-
ségét. A soft-lézer növeli a zsírsejtek
sejthártyájának áteresztőképessé-
gét, ezáltal elősegíti a hő hatására fo-
lyékonnyá váló zsírsavak kijutását a
sejtek közötti térbe, amely a zsírsej-
tek méretcsökkenését eredményezi.
A lézerdiódák intenzív vörös fénye
fokozza a bőrsejtek metabolizációját

(serkenti az ATP-termelést), ezáltal
bőrfeszesítő, bőrfiatalító hatása is
van.

� LED fényterápia – A bőr felszíni ré-
tegeiben hat, ezért nem kifejezetten
zsírbontó technológia, de hatéko-
nyan feszesíthetünk vele. A több
technológiát tartalmazó alakfor-
máló készülékekben általában meg-
található. A vörös fény az ATP-ter-
melődés (sejtenergia) fokozásával
jótékony hatással van a bőrsejtállo-
mány megfiatalítására. A kék fény az
aknékezelések hatékony kiegészítő-
je, emellett bőrfertőtlenítő hatása is
van.

� Hullámmasszázs – A zsírbontó
kezelést követően a nyirokkeringést
fokozó hullámmasszázs segítségé-
vel arról is gondoskodhatunk, hogy

a lebontott zsírkomponensek kiü-
rüljenek a szervezetből és ne épül-
jenek vissza. Ezzel az eljárással akár
30–40%-kal is növelhetjük a zsírbon-
tó kezelések eredményét. Ráadásul
az általános keringésjavítás fokozá-
sa a vendég cellulitproblémája is jó-
tékony hatással van, de ennek az a
feltétele, hogy megfelelő készüléket
válasszunk.

Ha nem használunk hullám-
masszázst egy alakformáló ke-
zelés végén, olyan, mintha a ke-
zelést félbehagytuk volna.

� Izomstimuláció (biocomputer)
A biocomputer folyamatosan válto-
zó jelformákkal és fizioszekvenciális
jelparaméterekkel dolgozik, ame-
lyek a szövetrendszer minden réte-
gét 100%-ban elérik és átdolgozzák.
Egyedülálló módon ezzel a techno-
lógiával a vendég izomzatát tehet-
jük erősebbé, tónusosabbá, amely
nemcsak az eredmények tartósságát
fokozza, de vonzóbb testformát is
biztosít számára. 
Ennél a technológiánál fontos csak
igazán, hogy jó minőségű géppel dol-
gozzunk, mert eredményt csak azzal
érhetünk el.

Természetesen a hatékony alakfor-
málás nemcsak a technológiákon
múlik, a vendég együttműködése is
rendkívül fontos. El kell fogadnia és
be kell tartania a szakember által
összeállított kezelési tervet, és
ügyelnie kell az életmódjára is: táp-
lálkozás, mozgás, folyadékbevitel
stb.

SZÉKELY LAJOS
A Center Kft.
terméktanácsadója,
alakformálási specialista,
kiemelt szakterülete
a testkezelő berendezése
és technológiák.
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ILCSI SZÉPÍTŐ FÜVEK 
www.ilcsi.com

A Tüzes Paprika gélt a cellulitkezelések
hatékonyságának növelése céljából fejlesztették ki.
Paprika-, fahéj- és olajtartalmának köszönhetően még
intenzívebb vérbőségfokozó hatást fejt ki, ami
a fokozott salakanyag-eltávolítást segíti.
A gél legfontosabb hatóanyaga a paprika, amely
kapszaicinben és fitoösztrogénekben gazdag, emellett
a bőrpuhító hatású jukka teszi a bőrt lágy, kellemes
tapintásúvá. 

YAMUNA PROFESSIONAL  
www.yamunaprofessional.hu

Kellemesen lágy állagú, finom illatú, bőrfeszesítő
masszázskrém. A bőr feszesítéséről két indiai
növény kivonata – a Commiphora mukul és a
Coleus forskohlii – gondoskodik. Emellett
E-vitamint és kollagént tartalmaz. Az E-vitamin
növeli a bőr nedvességtartalmát, lágyságát és
simaságát. Véd a káros sugaraktól, fontos
szerepe van a szabadgyökök kialakulásának
megelőzésében. A kollagén hozzájárul a bőr
strukturális szerkezetének javításához.
Minden bőrtípusra alkalmazható. 

DRHAZI    
www.drhazi.hu

A bőrfeszesítő testvaj bőrazonos hatóanyag-
komplexe beépül a bőrbe,  intenzív
zsírbontó és folyadékelvezető hatású, segíti
a méreganyagok eltávozását, ápolja és
hidratálja a bőrt. Hightech és bioaktív
összetevői (bőrazonos olajkompozíció, anti-
age aroma- és gyógynövényterápia,
kapszaicin, koffein, borostyánkivonat, Fucus
algakivonat, cickafark-kivonat, zöldtea-
kivonat, fahéj-, narancs-, rozmaring-, gyömbérolaj, E-vitamin,
Bio Totarol) serkentik a bőr anyagcseréjét, erősítik a kötőszövetet.

AFRODITA PROFESSIONAL 
www.afrodita-kozmetika.hu

A Lipo – Detox Aktív Fogyasztó Krém
termékekbe két vadonatúj aktív hatóanyag
– Redulite* (feketebodza) extraktum és
gliceril poliakrilát gél – akadályozza meg
a víz visszatartását és csökkenti
a zsírréteg vastagságát. A Phyco R 75*
Laminaria Digitata alga a zsírok
lebontásáért és a sejtek anyagcseréjéért
felelős hatóanyagokat serkenti
az adipocitákban. Hatásuk klinikailag is bizonyított.

BABOR
www.kalcsu.hu

Válogatott aktív összetevőin alapuló,
nagy hatékonyságú formuláival a Doctor
Babor 3D Cellulite Lotion
kézzelfoghatóan javítja a bőr feszességét
és szerkezetét, csökkenti
a zsírlerakódások láthatóságát. Három
dimenzióban fejti ki hatását a simább,
feszesebb és egyenletesebb bőrért.
A tubuson található öt plasztikhenger által az anti-aging testápoló
felvitele hatékony masszázsélménnyé változik. Rögtön a felvitel után a
testápoló lehűti a bőrt és stimulálja a mikrokeringést.

DOCTOR LIFE 
www.kozmetikaigep.hu

Széles szakmai körben elfogadott,
hogy hatékony alakformálás
hullámmasszázs nélkül
elképzelhetetlen.  Az MK300-as
modellből több mint 400 db-ot adtak
el hazánkban – elmondhatjuk tehát,
hogy ez az abszolút piacvezető hullámmasszázs készülék. Főbb
jellemzői: 4 tartozék applikátor; 2 (külön állítható) csatorna;
hullámmasszázs, szorítókompresszió, értorna program; digitális
szelepszabályozás; fokozatos nyomásterhelés; csendes működés;
orvosi CE-minősítés; rendkívül kedvező ár.

SYNCARE 
www.syncare.hu

A narancsbőr kialakulása a mikrokeringés gyengeségével
van összefüggésben, ezért a kozmetikai kezelés során
a zsírszöveteket „feltörjük” az érintett területen, így
a tartalmuk a vér- és nyirokkeringésen keresztül távozik.
Ezt a folyamatot olyan gyógynövénykivonatok segítik, mint
a zsírégetést ösztönző japán Missima Saiko és a zsírok
metabolikus bomlását támogató koenzim A. A kezelést jó
masszírozóképességű krémek és gélek egészítik ki,
amelyek serkentik a vérellátást és lebontják a zsírokat.

A narancsbőr okozta szépséghibák hatékony
alakformáló kezelésére kifejlesztett Lady Stella
BodyComplex Slim Contour Cool Active Ice Gél
alkalmazható érzékeny, hajszálértágulatos, visszeres
vagy arra hajlamos bőrtípusoknál is. A vadgesztenye-
kivonat, a citrom- és a borsmentaolaj javítja
a hajszálerek állapotát és csökkenti a víz
visszatartását, hűtő hatása élénkíti az anyagcsere-
folyamatot a bőrben, segít kiüríteni a lerakódott
salakanyagokat és javítja a bőr rugalmasságát.

ALAKFORMÁLÁS ÉS CELLULITKEZELÉS
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LADY STELLA   
www.stellazrt.hu
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SALAKTALANÍTÁS,
BŐRFESZESÍTÉS, ALAKFORMÁLÁS
A BŐR SZÉPSÉGE SZOROSAN ÖSSZEFÜGG SZERVEZETÜNK MŰKÖDÉSÉNEK EGYENSÚLYÁVAL

ÉS A JÓ KÖZÉRZETTEL – A kozmetikai testkezelések megoldást nyújtanak a bőr
méregtelenítésében, a cellulit és elhízás okozta szépséghibák kezelésében,

a bőr feszesítésében.  

kozmetikai arckezelések
mellett a testkezelések-
nek is nagy jelentősége
van abban, hogy a vendé-

günknek komplex segítséget nyújt-
sunk a bőrápolásban. A bőrünk véd
minket, ezért folyamatosan ki van
téve a külső agresszív hatásoknak,
káros anyagoknak. Ezeknek a
stresszhatásoknak a látható jele le-
het a bőr kiszáradása, a bőr öregedé-
sének felgyorsulása, a bőr rugalmat-
lansága, az elhízás és a cellulit kiala-
kulása.

Testkezelő kúrák
A kozmetikai testkezelések megol-
dást nyújtanak a bőr méregteleníté-
sében, a cellulit és elhízás okozta
szépséghibák kezelésében, a bőr fe-
szesítésében.  A testkezelő progra-
mok része a test peelingezése, a ha-
tóanyag-bevitel manuálisan vagy
gépi segítséggel, a testpakolások és
a testtekercselés alkalmazása. Az
eredményt nagymértékben elősegíti
a speciális testmasszázsok alkalma-
zása, amivel segítünk a nyirokkerin-
gést aktívabbá tenni, illetve a cellulit
és elhízás okozta elváltozásokat is
csökkenteni. A testkezeléseket kúra-
szerűen ajánlott végezni, 4–6–8–12
alkalommal, a bőrállapottól függően
– a leghatékonyabb, ha a vendég 72
óránként tud jönni a kezelésekre.
A professzionális méregtelenítő ke-
zelés az első lépése az eredményes
testkezelő kúráknak, de a jó közér-
zet eléréséhez is havi rendszeres-
séggel ajánlhatjuk vendégünknek.

� A bőr salaktalanítása és megtisz-
títása elengedhetetlen, mert a mé-
reganyagok és a külső környezetből
származó káros anyagok felhalmo-
zódása a bőrt folyamatosan irritál-
ják, csökkentik a bőr befogadóképes-
ségét, így a kezelések és hatóanya-
gok felszívódásának hatékonysága
is csökken. 
A salaktalanító kezeléshez testpa-
kolást és professzionális testpee-
lingeket alkalmazhatunk.

A paradicsom, a vízitorma és az
olívaolaj intenzív segítséget nyúj-
tanak a bőr salaktalanításában,
megkötik a szabadgyököket, sem-
legesítik a káros anyagokat, javít-
ják a bőr természetes védekezőké-
pességét.
� A kozmetikai testkezelések során
nagy segítséget nyújthatunk a helyi
zsírlerakódás, a cellulit és a stria
okozta esztétikai problémák keze-
lésében, valamint a bőrfeszesség
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fokozásában. A helyi zsírlerakódás
nagyon zavaró, sokszor szigorú dié-
ták után is maradnak zavaró zsírpár-
nák például a hason, a combon, a ka-
ron. A zsírszövet nagysága a bőraljá-
ban az egyén testi felépítésétől, hor-
monális egyensúlyától, az étkezési
szokásaitól, a nemétől és a korától is
függ. A nőknél általában a csípőn,
combon mutatkozik nagyobb érzé-
kenység, az ösztrogénhormon hatá-
sa miatt is. 
A bőralja aktív bőrszövet, melynek
az anyagcseréje a kalória-egyensúly-
hoz kötött. Két fő funkciója van:
→ lipolízis, ami lebontja a zsírokat,
amikor a kalória-egyensúly negatív, 
→ lipid-szintézis, ami a zsírraktáro-
zást jelenti, amikor a kalória-egyen-
súly pozitív. Létrehozza a szervezet
energiaraktárát. 
A bőralja anyagcseréje akkor műkö-
dik megfelelően, ha a zsírszövet ke-
ringése is megfelelő. Azok a ténye-
zők, melyek negatív hatást gyakorol-
nak a zsírszövet keringésére, csök-
kentik az erek működését, ami
csökkenti a bőralja és a zsírszövet
működését, emellett a bőr felső réte-
geire is hatással van. Zsírlerakódás
esetében ezt a három jellegzetessé-
get fontos értékelni:
→ külsőleg (a bőr tonizált, sima, nor-
mál hőmérsékletű és színű), 
→ helyileg (has, csípő, térd, hát,
comb, kar), 
→nyomásra (nincs fájdalomérzet és
narancsbőr).
A kozmetikában alkalmazott stra-
tégia az anyagcsere aktiválása, segít-

ve a zsírszövetek aktivitását, javítani
a keringést, kivezetni az ödémát, ja-
vítani a fibroblasztok aktivitását
úgy, hogy megfelelő kollagént ter-
meljenek.

Cellulit 
A cellulit a bőraljában létrejövő el-
változás, ahol zsírsejtek alkotják a
zsírszövetet.  A cellulit kialakulása a
zsírszövet mikrokeringésének rom-
lásával kezdődik, és ennek következ-
tében az anyagcsere romlása is be-
következik. A cellulit kialakulásának
okozói egy sor genetikai tényező,
hajlam, hormonális okok (pl. a ma-
gas ösztrogénszint következménye
a víz visszatartása), gyenge érrend-
szer, stressz, rossz étkezési és élet-
módbeli szokások, felgyorsult élet-
ritmus, túl sok fizikai és pszichikai
terhelés, kevés alvás.
A cellulit első jele, hogy ödéma jön
létre a szövetekben. Először szige-
tek, majd csomók alakulnak ki a zsír-
sejtekből, ami hatással van a kerin-
gésre. A csökkent oxigénellátás ha-
tására kialakul az ödéma és a méreg-
anyagok felhalmozódása. A bőr
felületén megjelenik a tipikus na-
rancshéj-effektus. Ebben az esetben
fontos azonosítani a cellulit fokoza-
tát:
� külsőleg (fakó szín, hideg bőr, ru-
galmasságvesztés, a hajszálerek át-
eresztőképességének csökkenése,
narancshéj), 
� elhelyezkedése (combok, fenék, a
térd belső fele),

� nyomásra (fájdalom, kisebb-na-
gyobb csomók).

A stressz és
a kortizol szerepe
A mai életmód tendenciája, hogy
mindent nagyon gyorsan csinálunk.
A kortizolt gyakran hívják stressz-
hormonnak, mert komoly fizikai és
pszichikai nyomás alatt növekszik a
termelődése. Csökkenti egyes testi
funkciók működését, hogy maximá-
lis támogatást nyújtson az élethez
nélkülözhetetlen funkciókhoz.
A kortizol befolyásolja a szénhidrá-
tok, a zsírok és proteinek anyagcse-
réjét. Ha túl sok kortizol termelődik,
az anyagcsere-problémákat provo-
kálhat. A kortizol mennyiségének
növekedése elősegíti a stria, az elhí-
zás, az ödéma és a vékony bőr kiala-
kulását. A testünk a stresszhatás kö-
vetkeztében úgy reagál, hogy na-
gyobb mennyiségű kortizolt termel. A
magas koncentráció következtében
csökken a lipolízis, és ez a zsír raktá-
rozásához és vízvisszatartáshoz ve-
zet. Sokszor egyes kozmetikai ható-
anyagok hatását is csökkenti ez az
állapot. A tudományos kutatások iga-
zolták, hogy a felgyorsult életvitel kö-
vetkeztében a fogyasztó testkezelé-
seknek is csökken a hatása. 

Alakformáló hatóanyagok
� A Polysiphonia brodiei vörösalga,
fokozza a zsírégetést, felfokozott
életvitel esetén is.  Ennek köszönhe-
tően nagyon jó eredményeket érhe-
tünk el az alakformálásban.

Vörösalga Koffein Kapor
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� A Jania Rubens ritka vörösalga a
korallok családjából, stimulálja az
úgynevezett Acquaporine 8 sejtcsa-
tornákat, amelyek hozzájárulnak a
mitokondrium egyensúlyának fenn-
tartásához – a hatékony mitokondri-
um támogatja a sejtek anyagcseré-
jét, ezáltal a zsírégetést a zsírsejtek-
ben és a kollagénszintézist a fibrob-
lasztokban. Egyúttal gátolja a
zsírszövetek terjedését, ezáltal meg-
akadályozza az újabb cellulit kiala-
kulását. 
� A koffein vízhajtó és zsírbontó ha-
tású. A koffein olyan hatóanyag,
ami számos növényben megtalál-
ható. Zsírbontó és vízhajtó tulaj-
donságainak köszönhetően csök-
kenti a vízvisszatartást és segíti a
pangó testfolyadékok távozását.
� A tisztított probiotikumok forra-
dalmi megközelítést tesznek lehető-
vé a bőr mikrobiomjának táplálásá-
ra. A mikrobák velünk együtt élő,
nyüzsgő közösségét nevezzük mik-
robiomnak, ami a bőr számára nél-
külözhetetlen tápanyagokat biztosít,
aktiválja a bőr megújulását és a mé-
reganyagok távozását, amelyek első-
sorban a problémás területeken van-
nak nagy számban jelen. Hozzájá-
rulnak a bőr egyensúlyának hely-
reállításához, megújulásához, és
megvédik azt a stressztől és a külső
környezeti hatásoktól.
� A kor előrehaladtával a lassabb
anyagcsere-folyamatok miatt csök-
ken a kollagén és elasztin mennyisé-

ge, így a bőr is veszít rugalmasságá-
ból. Az Aneto peucedanum graveo-
lens, más néven kapor erős stimu-
láló hatást fejt ki, az eredmény azon-
nali, a bőr feszesebb és rugalmasabb
lesz. 

A striák kezelése 
A népesség 50%-án megjelennek
striák a bőrén, nagy arányban a nők-
nél jellemző, de férfiaknál is kiala-
kulhat, akár sportolás következté-
ben is. A striák a feszülés irányára
merőleges lila vagy vörös csíkok,
amelyek később gyöngyházas fehér
színűvé fakulnak. A csíkok jellem-
zően nagy hízás és fogyás után je-
lentkeznek, esetleg éppen ezért ter-
hesség következtében, vagy ha vala-
ki túl intenzíven folytatja a testépí-
tést. Kialakulásuk oka tulajdonkép-
pen az, hogy a bőr alatti kötőszövet
nem tud ugyanolyan ütemben növe-
kedni, mint a bőr felső rétege, így
megreped vagy elszakad. A Bacche
di empetrum nigrum (fekete varjú-
bogyó) nagymértékben képes a
striákat regenerálni.

Mellápolás
A mellek bőréről keveset beszélünk.
A mell bőre a természetes melltar-
tónk, fontos, hogy hidratált, rugal-
mas és tömör maradjon. A kozmeti-
kai cél a mellek bőrén megtartani a
bőr rugalmasságát és tömörségét,
táplálni a zsírszövetet és így növelni
a mellek volumenét. Az alga

dictyopteris barnaalga, amely Ha-
wai illatát hordozza, stimulálja a
zsírok raktározását a zsírszövet-
ben, mely a melleket tömörebbé és
kerekdeddé teszi.

Változókor
A menopauza a nők életében a válto-
zás időszaka, amikor az ösztrogén-
szint csökken, ez természetes folya-
mat. A nők 50%-a ebben az időszak-
ban pluszkilókat szed fel, mely jel-
lemzően a has és csípő környékére
koncentrálódik. A bőr szárazzá és
rugalmatlanná válhat. Fontos
a kiegyensúlyozott étrend az elhízás
megelőzése érdekében, valamint
pótolni a D-vitamint és a kalciu-
mot. Kozmetikai szempontból segí-
teni kell megelőzni a zsírlerakódást
és fokozni a bőr rugalmasságát. A Ti-
sochrysis mikroalga hatékonyan
aktiválja a zsírégetést, csökkenti a
zsírraktárakat, formálja a
sziluettet, növeli a bőr rugalmassá-
gát és feszességét.

Minden kozmetikus szakembernek
javaslom a testkezelések bevezeté-
sét is a szalonban, amennyiben lehe-
tőség van rá, mert így a vendégekről
tetőtől talpig tudunk gondoskodni.

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

A mell bőre a természetes melltartónk,
fontos, hogy hidratált, rugalmas
és tömör maradjon.
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ALAKFORMÁLÓ
CELLULITKEZELÉS

A CELLULIT A BŐR IRHARÉTEGÉBEN LERAKÓDÓ SALAKANYAGOK FELHALMOZÓDÁSÁT
JELENTI, amelyek a környező szövetekből magukhoz vonják a vizet. Kialakulásának fő oka

a nyirokfolyadék pangása. Manuálisan és/vagy elektrokozmetikai készülékekkel
vehetjük fel vele a harcot. 

felgyülemlett nedvesség
ödémákat okoz, a meg-
duzzadt csomók „befű-
ződnek” a kollagén- és

elasztinrostok rácsszerkezetébe, így
a bőr felülete a narancshéjhoz ha-
sonlóan egyenetlenné válik.
� A cellulitos sejtekben rekedt
anyag nagy része víz és nem zsír-
szövet, ezért a fogyókúra nincs je-
lentős hatással az I. és II. stádium-
ban lévő cellulitelváltozásokra.
� A III. stádiumú cellulitnál már a
mozgásszegény életmód és a zsír-
szövet arányának megnövekedése is
szerepet játszik – a testkontúrok

megváltoznak, helyi zsírfelhalmozó-
dások jelentkeznek. A megnöveke-
dett zsírszövet felgyorsítja a folya-
matot, ami a helyi folyadékpangá-
sok állandósulásához és a szép alak
elvesztéséhez vezet. Fontos befolyá-
soló tényező még a helytelen táplál-
kozási szokások kialakulása és az
anyagcserezavarokra való genetikai
hajlam.

Kúraszerű kezelés
A cellulitot kúraszerűen kezeljük.
A manuálisan vagy Stella Beauty
Derm elektrokozmetikai készülé-
kekkel végzett kezelőeljárásokat

� az I. stádiumú cellulitnál hetente
1-2 alkalommal, négy héten át vé-
gezzük.
� A II. és III. stádiumban az alapkú-
rát megismételjük – nyolc, tizenkét
héten át. Fontos, hogy minden eset-
ben javasoljuk a szükséges folyadék-
fogyasztást (1,5-2 l). A III. stádium-
ban a csökkentett kalóriabevitelre
is figyelmeztetni kell a vendégeket.
Az elért eredmény megtartásához
nélkülözhetetlen a napi testápoló
szerek alkalmazása. A kozmetikus
által összeállított Lady Stella testke-
zelő kozmetikumok szakszerű al-
kalmazását az eredmények hosszú
távú megtartásához célszerű há-
romhavonta egy alkalommal elvé-
gezni. 

A CELLULITKEZELÉS
Manuális és elektrokozmetikai
lehetőségek
•  Helyi nyirokstimulációs manuális

vagy gépi masszázs.
•  Rádiófrekvenciás és ultrahangos
     kezelések.
•  Vibrációs-fényterápiás gépi
     masszázs.
•  Body wrapping.
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A cellulitkezelés hatása
A Lady Stella Spa Spirit Wellness –
Body Complex Professional alakfor-
máló cellulitkezelés hatása:
•  megkönnyíti és felgyorsítja a

nyirokfolyadék áramlását,
•  pangás- és ödémaoldó, méregte-

lenítő hatású,
•  alakformáló, testkontúrjavító ha-

tású,

•  helyreállítja a bőr feszességét,
rugalmasságát,

•  javítja a vérellátást,
•  kisimítja, feszesíti, puhítja a bőrt.

A Lady Stella Body Complex Spa Spi-
rit Wellness természetes növényi
olajokat, antiallergén, bőrbarát ösz-
szetevőket tartalmaz, amelyekhez
hatásfokozás céljából gazdag esz-
szenciák, aktivátorok adagolhatók. 

STEP BY STEP 1.
Lady Stella Body Complex Spa Spirit Wellness alakformáló,

cellulitkezelő, manuális masszázskezelés:

1. A bőr megtisztítása: a Lady Stella Body Complex Spa Spirit

Mézes Cukor pellingből 20 ml-nyi mennyiséget felviszünk a bőrre,

és folyamatos nedvesítés közben, körkörös masszázs-

mozdulatokat alkalmazva, átsimítjuk a comb, a fenék és a csípő

bőrét, majd a peeling-maradványokat langyos vízzel leöblítjük

a bőrfelszínről és szárazra töröljük.

Hatóanyagok – bőrre gyakorolt hatás: mézzel és természetes

olajokkal gazdagított peeling. Kíméletesen tisztít és eltávolítja

az elszarusodott hámréteget. Intenzíven táplálja és hidratálja

a száraz bőrt. 
2. Nyirokstimulációs masszázs: a Lady Stella Body Complex Spa

Spirit az alakformáló, cellulitkezelő masszázskrém 20 ml-nyi

adagjához keverjünk Lady Stella Body Complex Spa Spirit

Alakformáló, cellulitkezelő masszázsolajat, és 2 csepp Lady Stella

Fahéj aktivátort, majd masszírozzuk át a combok, a fenék és

a csípő területét – a nyiroklefolyás szabad irányát támogató –

nyirokstimulácios masszázstechnikával.

Hatóanyagok – bőrre gyakorolt hatás:

� A krémben: 
→ Koffeintartalma a tárolt zsírsavak zsírszövetekből való

felszabadításában segít.
→ Az L-karnitin gyorsítja a felszabadított zsírsavak elégetését.

→ A citrom-, a borókaolaj és az algakivonat fokozza a koffein

és L-karnitin zsírégető hatását.
→ Pangásoldó, a test kontúrvonalait előnyösen változtatja meg. 

� Az olajban: fahéj-, narancsolaj, keserűnarancs-, borostyán-,

guarana-, alga-, rozmaringkivonat.

� Fahéjaktivátor: erőteljes zsírégető, alakformáló.

Adagolás: 100 ml olajba vagy krémbe keverve 1-5 csepp. 

3. Body Wrapping
A Body Wrapping  a cellulitkezelések egyik legismertebb és

leghatékonyabb eljárása, hideg-meleg effektuson alapuló

módszer. A bemasszírozott hatóanyagok a vérbőség fokozását

váltják ki a bőr felső rétegeiben. Ennek hatására a test mélyebb

rétegeiben  belső hidegérzet lép fel.  A  hőegyensúly visszaállítása

érdekében  a szervezet kis mennyiségű helyi zsírszövetet éget,

annak érdekében, hogy a keletkezett energia segítségével

fenntartsa a termikus egyensúlyt. A folyamat a Lady Stella Body

Complex Spa Spirit alakformáló, cellulitkezelő masszázskrém,

olaj és Fahéj aktivátor keverékéből összeállított kezelőszer

alkalmazásával rendkívül eredményesen megy végbe.

A tekercselőfólia felhelyezésénél fokozottan figyeljünk

a kétrétegű kivitelezésre. A hatóidő (20-25 perc) elteltével a fóliát

lebontjuk és eltávolítjuk, az esetleges anyagmaradványokat.

STEP BY STEP 2. 
Lady Stella Body Complex Professional alakformáló,

cellulitkezelés – IB-RF 02 Rádiófrekvenciával: 

1. A bőr megtisztítása: a Lady Stella Body Complex Spa Spirit

Mézes Cukor-pellingből 20 ml-nyi mennyiséget felviszünk a bőrre,

és folyamatos nedvesítés közben körkörös masszázs-

mozdulatokat alkalmazva, átsimítjuk a comb, a fenék és a csípő

bőrét, majd a peeling-maradványokat langyos vízzel leöblítjük

a bőrfelszínről és szárazra töröljük.

Hatóanyagok – bőrre gyakorolt hatás: mézzel és természetes

olajokkal gazdagított peeling. Kíméletesen tisztít és eltávolítja

az elszarusodott hámréteget. Intenzíven táplálja és hidratálja

a száraz bőrt. 
2. IB-RF 02 Rádiófrekvenciás elektrokozmetikai kezelés: a Lady

Stella Skin Complex Body Contour Alakformáló Kontakt Gélből

50 ml-nyi mennyiséget kenjünk fel a combok, a has és a derék

területére. A IB-RF 02 Rádiófrekvenciás készülék testkezelő

elektródájával végezzük el a 20-25 perces kezelést.

A Rf- bőrre gyakorolt hatásai: 
• csökkenti a cellulitot,
• a narancsbőr kezelésének leghatékonyabb eszköze,

• bőrmegújító, bőrfiatalító hatású,
• feszesíti a bőrt és tónusfokozó hatású,

• sejtanyagcsere-gyorsító hatású.
3. Body Wrapping: a fentiekben már ismertetett Body Wrapping

technikát alkalmazzuk 
� Lady Stella Body Complex Slim Contour

Thermo Active hot Géllel.
Hatóanyagok – bőrre gyakorolt hatás: alga, paprika-, citrom-,

fahéjolaj, koffein, karnitin. Vérbőség- és mikrokeringés-fokozó

hatású. Elősegíti a pangó folyadékok és a lerakódott zsírok

mobilizálását és a salakanyagok kiürítését.

� Seprűvénák esetén a Lady Stella Body Complex Slim Contour

Cool Active Ice Gélt alkalmazzunk.

Hatóanyagok – bőrre gyakorolt hatás: menthol, kámfor,

vadgesztenye, citrom-, borsmentaolaj. Élénkíti a bőr

anyagcserere-folyamatait és javítja a rugalmasságát.

A gélt egyenletesen felkenjük és a teljes felszívódásig

masszírozzuk. A már száraz bőrre, két rétegben felhelyezzük

a fóliát. A hatóidő (20-25 perc) elteltével a fóliát lebontjuk és

eltávolítjuk az esetleges anyagmaradványokat.

BAGÓNÉ HORVÁTH KATALIN
Diplomás szakoktató,
a STELLA kozmetikai
oktatás vezetője.
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NO MAKE-UP
A TRENDEK AZ UTCÁN SZÜLETNEK – Amilyen gyorsan jönnek, olyan gyorsan el is tűnnek.

Oliver Hänisch beauty-szakértő berlini főhadiszállásáról tudósít az új szépségirányzatokról,
a beharangozott stílusokról – e lapszámunkban a no make-up-ról.

munkám során még min-
dig találkozom vastagon
lealapozott és erősen ki-
festett arcokkal. Különö-

sen zavar, ha egy tisztátalan vagy
akár csak kicsit is pattanásos bőrt
„agyonsminkelnek”. Pedig ma már
egy sor nagyszerű technika és textú-
ra létezik, amelyekkel kevés termék
felhasználásával, optimális ered-
ményt lehet elérni. A természetes

megjelenés (No Make-Up Look) mel-
lett törnek lándzsát olyan sztárok is,
mint például Jennifer Lawrence, Gigi
Hadid vagy Caro Daur. Az ő sminkjük
rafinált: természetes, de semmiképp
sem smink nélküli. A hétköznapokra
lefordítva,  ez  a különösen problé-
más és tisztátalan bőr esetén azt je-
lenti, hogy értékes készítményeket
kell használni – különösen fontos
egy jó korrektor.

A
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OLIVER HÄNISCH
A sminkművész Berlinben és
Brüsszelben él és dolgozik.
Minimalista megjelenés
és művészi interpretáció 
a jelszava.
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Tetoválj egyedien
és kreatívan!

MIKOR, MELYIK TŰVEL ÉS PIGMENTTEL? Számtalan cikkben foglalkoztam a különböző
technikákkal, a 2019-es év meghatározó stílusjegyeivel, de arról még nem esett szó,

hogy mindezt hogyan, milyen módon valósítom meg, milyen eszközökkel
és főként milyen tű- és pigmenthasználattal.

okan úgy vélik, hogy ezek
meghatározott, kőbe vé-
sett összetevők, módok és
formák, pedig minden
egyes eset eltér, minden

arcnál más és más tulajdonságot ér-
demes kiemelni. Minden archoz és

arcformához egyedi összeállítást
álmodok meg. Egyedi színek, egyedi
mozdulatok – nem lehet szabálysze-
rűsíteni semmit a kreatív alkotás-
ban.
Mégis léteznek olyan általános, be-
vett gyakorlati tippek, ajánlások,

melyek hosszú évek óta működnek,
és segítik a munkámat.

Alkotás és varázslat
Szeretném most megosztani vele-
tek, hogy milyen pigmenteket és tű-
ket használok bizonyos technikák-

S
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nál, hogy miért az adott típust és
színt választom, milyen kombinálá-
si eshetőségek vannak, és hogy a
sminktetováló tűk milyen lehetősé-
geket biztosítanak a sokszínű alko-
tásért. Nézzük hát, milyen technikák
milyen tűket kívánnak meg a tökéle-
tes kivitelezés érdekében!

„A szemöldök az arc
legmeghatározóbb része!”
A szemöldök-tetoválásával kapcso-
latban rengeteg dolog figyelembevé-
tele szükséges ahhoz, hogy megfele-
lő pigmentet és tűt válasszunk a kü-
lönböző munkafolyamatokhoz és
technikai stádiumokhoz.
Egy megfelelően kialakított szemöl-
döktetoválás minden esetben áll egy
kontúrból, egy formai kialakításból,
ennek „kitöltéséből”, a tetoválási
technika kiválasztásából. A testhez-
álló színt és kivitelezést meg kell ál-
modnunk ahhoz, hogy az elkészült
munka valóban stílszerű, egyedi és
minden szempontból kielégítő le-
gyen. Első lépésként a megfelelő
technika kiválasztása szükséges:
� Szálas szemöldök az, ami indo-
kolt?
� Esetleg egy finom púderes testes-
ség megalkotása?
� Vagy vendégünk elcsábult egy
szép ombre láttán, és még adott is
minden körülmény ahhoz, hogy ez
lehetséges legyen? 
Minden technika más színhatást,
tűhasználatot és kézmozdulatot kí-
ván meg. 

RE' BROWS, azaz
szálazott technika
A szálazott technika, amely nálam a
lehengerlő RE' BROWS nevet kapta,
bőrfüggően az 1-es tű használatát
követeli meg, melynek változataival
(0,17; 0,35; 0,40) valóban gyönyörűen
vékony, filigrán szálak húzására le-
szünk képesek, a megfelelő kézmoz-
dulat elsajátítása után. A tűk vastag-
ságát meghatározza vendégünk
bőrének típusa. Minél problémá-
sabb ugyanis, annál inkább szüksé-
ges vastagabb tűket használni az

1-es tűn belül. Ha
valakinek tehát
normál bőre van,
akkor egy 0,17-es
tű tökéletes vá-
lasztás lehet. Ha
zsírosabb bőrrel
rendelkezik, akkor
a 0,35-ös vagy
0,40-es tű haszná-
latát javaslom. A
szálazott kivitel
számtalan pig-
ment használatát
is lehetővé teszi, fi-
gyelembe véve az
egyedi vonásokat.
Szemszín, bőrszín
és az eredeti szálak
színmélysége és
persze nem utol-
sósorban az elérni
kívánt árnyalat is.
Sötétbarna? Kö-
zépbarna? Esetleg
világosabb, sötétszőkés kivitel? A
természetesség természetes színe-
ket követel. (Ezt az igényt remekül
kielégíti az NPM szemöldökszín pa-
lettája, ahol folyamatosan bővülő sö-
tét és világosabb árnyalatok is helyet
foglalnak.) Az árnyalatok kiválasz-
tása egyedi, akár többféle barna
kombinálására is van lehetősé-
günk. Alkotás és varázslat ez, mint
már említettem. Egyedien és kreatí-
van kell minden munkához fogni,
hiszen visszafordíthatatlan lesz a
munkánk eredménye. A technikát il-
letően az eredeti szálnövekedés irá-
nya is meghatározó szempont.

Ombre és satíros
szemöldökök
Ha van olyan technika, amely való-
ban a fantáziánkra építi létezését, az
az ombre és satíros technikák gaz-
dag családja, ahol sokféle tűhasz-
nálat és színkombináció megenge-
dett – itt valóban csak a fantáziánk
szab határt a lehetőségek terén.
Számtalan ombre-technikát fej-
lesztettem ki, amely Ombre Selec-
tion néven több technikát is magába

foglal: Ombre Forte, Ombre Andante,
Ombre Misty és OmbRemix. Ezek a
satírozás mikéntjében térnek el
leginkább, az átmenetek játékossá-
ga, iránya, mértéke különbözteti
meg őket. Satírozással számtalan
hatás érhető el, melynek köszönhe-
tően a választási lehetőség valóban
számottevő, így mindenki megtalál-
ja a számára megfelelőt. Az elkészí-
tésükhöz többféle tű is szükséges,
hogy valóban részletgazdag és töké-
letes munkák születhessenek. Az
Ombre satíros technikáknál az 1-es,
3-as, 5-ös, 7-es tűk és ennek variá-
lásai teszik lehetővé a különböző
területek átmenetes megalkotását,
melyek közül a leginkább kedvelt,
az általam és kollégáim által oly sok-
szor használt 
� „U-alakú” tűmodul. Az U-alakban
elhelyezkedő tűk színessé teszik a
leütések formáját és árnyalatait,
„megalkotják” a tökéletes füstös és
sablonmentes pixelhatást. (Az NPM
tűmodul készletében számtalan
alakzatban elhelyezkedő tűkkel ta-
lálkozhatunk, melyek szintén a dol-
gos hétköznapjaim szerves részei.) 
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� Léteznek úgynevezett soros elren-
dezésű tűmodulok, amelyben egy-
más mellett egy vagy több sorban, el-
csúsztatva vagy szabályosan helyez-
kednek a tűk. 
� Található még kör alakzatban el-
helyezett tűállás, melyekben olyan
elrendezés ismerhető fel, melyben a
tűk kört alkotnak, szintén a nagyobb
területet felölelő satírozás érdeké-
ben. 
� Létezik az úgynevezett Magnum-
tű, amelynél a tűk két sorban, cikk-
cakk formában helyezkednek el, to-
vább színesítve a variálhatóságot. Ez
a tű a későbbiekben egy konkrét pél-
da esetében még téma lesz. (A sze-
möldöktechnikák variálhatóságát
segíti elő az NPM pigmentpalettája
is, ahol közel 90 szín megtalálható és
alkalmazható egy színként vagy
rendkívüli színkombinációk alkal-
mazásával.) E téren alap, hogy birto-
kában legyünk a színelméleti isme-
reteknek, hogy a színeket megfele-
lően használhassuk.  
A szemöldökök rengeteg variálást
megengednek, a világosbarnától

kezdve, a vöröses árnyalatokon át,
egészen a mélybarnáig. Bátran hasz-
náljuk a színeket, figyelve a kémiai
együtthatókra! A satírozó technika
összetettsége megköveteli a válto-
zatos, sablonmentes tűhasználatot
és azt, hogy a kontúrok és az „elvá-
lasztó” területek valóban láthatat-
lanná és szépen, füstös átmenetté
váljanak. Ha a megfontolt, jól elsajá-
tított technikát és eszközhasznála-
tot helyezzük előtérbe, és nem saj-
náljuk az időnket és a befektetendő
energiánkat, az eredmény profesz-
szionális és kiváló lesz.

Igéző pillantás – általunk
Az ember lánya nem minden eset-
ben születik tökéletes, nőies és vadí-
tó pillantással. Ilyenkor mi kaphat-
juk meg azt a feladatot, hogy ki-
emeljük a vendég pillantását. Re-
mek megoldás erre a szemhéjkon-
túr kialakítása. Ennek a területnek
is számtalan technikája ismert.  A
vékony, természetes hatást keltő
szempillasűrítés, az enyhén vasta-
gabb szemhéj-tusvonal és a bátrabb

hatások kedvelői-
nek, a sminkelt
szemekre emlé-
keztető füstösebb,
akár színes kivi-
tel. Ahogy a szem-
öldök esetében,
úgy a kontúrok el-
készítésében is
különböző tűmo-
dulokat haszná-
lok:
� kiviteli szinten
megkülönbözte-
tem a szempilla-
sűrítést, melynek
aprólékossága mi-
att kizárólag az
1-es és 3-as tűt
tartom megfelelő-
nek, 
� a vékony kon-
túrt, amellyel „ci-
cás” tekintet hív-
ható életre, és
aminek a  határo-

zott kialakításánál az 1-es tűt hasz-
nálom. 
�A hangsúlyosabb, vastagabb vona-
lak kialakításánál, mely a „végzet
asszonya” pillantást idéz elő, az
1-es, 3-as tűt részesítem előnyben,
de olyan eset is akad, ahol
� a vastag, határozott vonal érdeké-
ben az 5-ös tű tökéletességét hívom
segítségül. 
Minél vékonyabb és kisebb terüle-
tet kívánok megmunkálni, annál
vékonyabb és egyszerűbb tűmodult
használok, hogy a precíz részletes-
ség ne csak vágyálom legyen, hanem
tökéletes eredmény is. Ahogy bővül
a tetoválni kívánt terület, úgy hasz-
nálhatunk összetettebb, vastagabb,
akár kombinált tűtípusokat.
� Az egyik új technikám, a Misty
Eyeshadow, poros, füstös kivitel,
ami kiválóan teremti meg az állandó
sminkhatást a szemhéjon, szintén
különleges tűhasználatot kíván
meg. Úgy az egyszínű, mint a színes
társánál a tűk kombinálása szüksé-
ges ahhoz, hogy valóban elérjük a
kívánt füstös eredményt. Ebben az
esetben 1-es, 3-as és 5-ös tűkombi-
nációt alkalmazok. A Misty Eyesha-
dow és a hasonló, sminkelt kivitelek
esetében születnek fekete és színes
tetoválások, amikor a tökéletes
sminkhatás a vendégünk kívánsága.
A szemhéjkontúr és tusvonal elké-
szítésénél alapvetően a fekete szín a
nyerő (de az NPM készletében a feke-
tén belül is léteznek árnyalati kü-
lönbségek. Megtalálhatóak kicsit
halványabb, szürkés hatású, feketés
pigmentek és a klasszikus fekete,
amelynek a gyógyulási időszak után
is intenzív színe marad).

Nőies ajkak – 
ahol a varázslat kezdődik
Ha valami igazán hangsúlyos és női-
es, az gyönyörűen csillogó, telt
hatást sugárzó, szép színnel rendel-
kező ajak. Sajnos, nem mindenki
születik ilyen ajkakkal, ezért a
sminktetoválást hívja segítségül. Azt
minden szakembernek tudnia kell,
hogy ez a terület is, ahogyan a fent
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sorolt szempontok is, nagyon össze-
tettek. Szintén figyelni kell a megfe-
lelő tű- és pigmenthasználatra a kü-
lönböző technikák és kivitelek kap-
csán. Szintén különböző alkalmazá-
sok léteznek: 
1. szájkontúr (vékony, vastag), 
2. satíros kivitel és 
3. a nálam oly nagyon kedvelt

Pearly Lips, amely tökéletes, csil-
logó és gyöngyházfényes színha-
tást ad az ajkaknak. 

1. A szájkontúr ma már nem trendi
és nem divatos, pusztán a véko-
nyabb vagy erősebb kontúrvonal
egyedüli tetoválása. Mára átvette az
uralmat a satíros kivitel, mely az arc
ezen területén is hódít. A kontúrok
elkészítéséhez a vékony esetében ki-
zárólag 1-es tűt, míg a vastagabb vo-
nal kialakításához 3-as outline tűt
használok. 
2. A satíros kiviteleknél sokban
meghatározza a tűhasználatot az aj-
kak mérete, az árnyalatsávok terüle-
te, az egyéni kívánság és az ízlés is.
Használok ezekben az esetekben
3-as, 5-ös tűket, mely a Pearly Lips
kedvelt tűmodul csapata, de előfor-
dult már 7-es és 11-es tűhasználat
is, amikor a vendégem ajkai azt kö-
vetelték meg. 
3. Itt említeném meg újra a Mag-
num-tűt, mely a Pearly Lips-techni-
ka egyik legmegfelelőbb választása.
Kialakításának köszönhetően töké-
letes átmenetes hatás érhető el a se-
gítségével. 
Az évek során minden tetováló kita-
pasztalja, hogy neki mi a megfelelő
kivitelezési mód. Nekem az itt leír-
tak a kedvenceim, és napi tapaszta-
latom, hogy ezek valóban jó modul-
választások. (A pigmenteket illetően
az NPM termékeiben hiszek, mert
gyönyörű árnyalatai vannak.) Ten-
gernyi árnyalattal és színvilággal
dolgozunk minden munka esetében.
Vannak, akik az erősebb színek sze-
relmesei és vannak, akik a természe-
tes kiemelés hívei. Szerencsére a
színek tárháza minden eshetőségre
remek lehetőségeket biztosít. Le-
gyen az vadító piros vagy hamvas

rózsaszín – a tökéletes eredmény
nem marad el!

Az eltávolítás
elkerülhetetlen!
Bátran kijelenthetem, hogy nem te-
lik el úgy hét, hogy sminktetoválás-
eltávolítást ne készítenénk a szalon-
jaink egyikében. Sok a régi, kopott
munka, de sajnos egyre sűrűbben
fordul elő, hogy rontott tetoválások-
kal érkeznek az elkeseredett ven-
dégek. Az ilyen esetek is speciális
eszközök használatát kívánják meg:
� Tejsavas eltávolítás esetében,
amelynél a tejsav egyik összetevőjé-
nek segítségével a felszínre hozzuk a
régi pigmenteket, én egy speciális
„hurkos” végű tűt használok, amely
lokálisan teszi lehetővé a pigment
eltávolítását, egy kiemelő mozdulat-
tal. 
� A Camouflage-technikánál pedig
egy klasszikus tetováló tűmodult,
ezen belül 1-es vagy 3-as tűt hasz-
nálok, attól függően, hogy egy na-
gyobb területen egy kombinált mun-
kafolyamatot végzek el, vagy a sze-
möldök apró részét kívánom pusz-
tán átszínezni. 
Ez a két eset határozza meg a hasz-
nálható tűmodulok fajtáját. Színek
tekintetében és a pigmenthasználat
kapcsán a Camouflage-technika a
releváns, hiszen itt alkalmazok pig-
menteket a régi tetoválás halványí-
tására. Komplementer színek bevi-
telével semlegesítem az elrontott

vagy kopott tetoválást, a bőrszín-
hez hasonló árnyalat elérésével.
Használt színek: fehér, sárga, mus-
társárga, narancs, zöld és rózsaszín
és ezek keverékei. A megfelelő szín-
elméleti tudás birtokában szinte tö-
kéletesen javíthatóak a tetoválások,
lézeres beavatkozás nélkül is. A léze-
res eljárást azoknak ajánlom, akik-
nek nagyon erős, tömény, fekete,
esetleg testtetováló pigmenttel ké-
szült és/vagy rontott formájú smink-
tetoválása van. Ilyen esetekben el
kell tudni dönteni, hogy a biokémiai
vagy a lézeres eltávolító technika a
legcélravezetőbb-e, annak érdeké-
ben, hogy utána újra szép forma
reményében ülhessen a vendég a
sminktetováló székbe.

Bőrfiatalítás és
mezoterápia
a sminktetoválásban 
A mezoterápiás tűmodulok köny-
nyen csatlakoztathatóak a sminkte-
továló kézi egységhez, 9-es és 12-
es tűs kivitelben. Fájdalommentes
módon, mikroszkopikus méretű
mikrosérüléseket ejtenek a bőrön,
így a szúrt csatornákon keresztül be-
juttatható az adott bőrtípusnak vagy
bőrproblémának megfelelő analiti-
kai tisztaságú hatóanyag. 
Megfelelő készülékkel ma már ven-
dégünk bőrfiatalításáról is gondos-
kodhattunk egyúttal.
Nem mindegy, mit, mivel készítünk.
A felkészülés fontos egy igazi profi
életében!

MÉHN TÜNDE 
Sminktetováló specialista, nemzetközi tréner,

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

Minden archoz
és arcformához
egyedi összeállítást
álmodok meg –
nem lehet
szabályszerűsíteni
semmit a kreatív
alkotásban.
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A kozmetikus
FESTŐVÁSZNA A BŐR! 

LIFELIKE – Az életszerű, természetes szemöldökhatás elérése trend, ezért (is)
érdemes elsajátítani a trendi technikák tökéletes alkalmazását. 

szemöldök tervezése során
számos tényezőt szüksé-
ges figyelembe vennünk, 
mint például:

� a saját szemöldökszálak lehetsé-
ges növekedési irányai,
� az arckarakter szerinti helyes irá-
nyok,
� a szőr vastagsága,
� a természetes szálsűrűség,
� a  saját szemöldök színe és a kí-
vánt árnyalat,
� a természetes szemöldökív szé-
lessége,
� az életkor,
� a bőrkép jellemzői,

� tanulmányozni szükséges a ven-
dég származása szerinti szépségkul-
túráját.
A jó szemöldök életre kelti, re-
konstruálja az eredeti szabályos
szemöldököt a természetes arcará-
nyok gondos mérése után.

Természetes hatás
A rendelkezésünkre álló számos
technika közül az a jó választás,
amellyel a maximális szépséget al-
kothatjuk meg, felépítve vagy re-
konstruálva a természetes szépsé-
get.

� A microblading lehet a jó válasz-
tás
→ oriental-szemöldök készítésénél
vagy 
→ ha egy Fitzpatrik 4-5 színtípusú
vendég számára keressük a megfele-
lő megoldást, vagy 
→ ha például mélyrétegi vízhiányos,
megereszkedett a vendég bőre,
→ ha túlságosan elasztikus a bőr.
� Gépi technikát érdemesebb alkal-
mazni, ha
→ zsírosabb a vendég bőrtípusa, és
szálazás is szükséges lenne, például
aszimmetria miatt,  
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→ ha vastagabb a szövetállomány a
szemöldökcsonton,
→ ha enyhén, kezdődően rozáceás a
bőrfelület.

Kiszámítható színharmónia
A bőr textúrája és a biológiai ténye-
zők döntő befolyással vannak a
végső eredményre. A helyes válasz-
tást a gyógyult munkák esztétikai si-
kere igazolhatja.
A megfelelő színharmónia elérése
érdekében a szálpigmentált mun-
káknál érdemes figyelembe venni:
� A szőrszálak árnyalata inkább hű-
vös.

� A szemöldök bőrtípusa alapeset-
ben a T-vonalhoz igen hasonló.
Egyes esetekben ez a körülmény
még nehezebbé teheti az ideális ár-
nyalatok elérését.
� Ahhoz, hogy elkerüljük a szürkü-
lést, válasszunk lehetőleg inorgani-
kus, stabil molekulaszerkezetű pig-
menteket. 
Érdemes a kívánt tónushoz képest
1 vagy akár 2 árnyalattal rezesebb
pigmentet választani és felváltva ré-
tegelni.
� Ha a 3. vagy 4. szemöldök-tetová-
lás generációba tartozik a vendég,
és számolni kell az előző tetoválá-

sok maradványpigmentjeivel – az
előző pigmentrétegek bizonyos ese-
tekben kitölthetik az epidermisz és a
dermisz felső rétegeiben a sejt kö-
zötti teret, így a következő rétegek
számára nem marad hely. A lehetsé-
ges következmény ideális penetráci-
ós mélységbe juttatott pigmentek-
nél is a gyógyulás után vagy a nem
kívánt 3D hatás (kiemelkedő, vastag,
migrált pigmentréteggel), vagy az
idő előtt kikopó pigmentálás.
Tipp: a régi sminktetoválásokat fi-
noman (egy alkalommal) radírozzuk
ki gyenge Q Switch Nd/Yag lézerrel
vagy finom enzimekkel, így a követ-
kező pigmentréteg tartósabb és tel-
tebb volumenű lehet. 
Mély, kék tónusú tetoválások kijaví-
tásánál az eltávolítás feltétlenül
szükséges.

STARTKÉPZÉS – 5 nap + 88 nap
Konzultáció: 
– 2019. 06. 17–21. + 2019. 09. 21.
– 2019. 09. 03–07. + 2019. 12. 21.

MESTERKÉPZÉS
3 napos (szemöldök, szemhéj, ajak):
– 2019. 05. 27–29.

1 terület VIP:
– 2019. 07. 02. + 2019. 08. 27.

LifeLike Manualbrows – 2 nap + 88 nap:
– 2019. 05. 13–14. + 88 nap
– 2019. 09. 17–18. + 88 nap

Tetováláseltávolítás
átfogó elmélet és gyakorlat:
– 2019. 06. 11.
– 2019. 09. 10. 

+ egyedi hirdetés, video+kép kollázs szerkesztése
+ többlépcsős menürendszerű üzenetrögzítő

KÉPZÉSI
NAPTÁR

Magyar Zsuzsa Creative Arts School VIP
magyarzsuzsa.madonna@gmail.com
06 70/633 3213  � www.madonna.hu
1052 Hungary Budapest, Régiposta utca 4. 

Művészet  � Exkluzív szépség  � Minőség  � Egyediség  � Márka

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

Szemöldökszálas-tetoválás  –  Lent: előtte;
középen: friss tetoválás után; felső kép: 

6 hetes gyógyult tetoválás egy alkalom után

Tetoválás eltávolítása és javítása
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PMU NEWS 1 GAZDAG SZÍNVÁLASZTÉK  
NPM • 2019-ben debütált a világ egyik legismertebb
sminktetováló márkájának, az NPM családjának
művészi sorozata, az ellenállhatatlan színekkel
kecsegtető Art Collection, amely be is váltja a hozzá-
fűzött reményeket. A méltán közkedvelt, naturális bar-
na 6 árnyalata született meg vadiúj köntösben, melyek
művészi elnevezésüknek köszönhetően még külön-
legesebbek lettek.
https://webshop.pmuartschool.com/

2 KIVÁLÓ TAPADÓKÉPESSÉG,
MELEG SZÍNÁRNYALAT  

Color-in-Derm • A 28 Chocolate középmeleg-barna
árnyalatú szemöldök-tetováló festék, mely „melegítés-
re” is – pl. kiszürkült szemöldök melegítésére is –
tökéletesen alkalmas. Minden hajtípushoz jól áll.
Púderes és szálazott szemöldök-tetoválás elkészí-
téséhez is tökéletes. Mint ahogyan a termékcsalád min-
den tagja, a 28 Chocolate is kiváló tapadóképességű
festék, hiszen olyan speciális összetevőt tartalmaz,
amely nagyban megkönnyíti a beépülést. Ez óriási
előny, mert az utómunkálatok, korrekciók ideje
jelentősen lecsökken. 
www.kalcsu.hu 

3 DIGITÁLIS MICROBLADE-TECHNIKA  
Nouveau Contour • A jól ismert, kézi szálas micro-
blade-technika újabb lehetőséggel bővült: megérkezett
a digital blade, vagyis a digitális penge tűmodul. A kézi
eszközhöz hasonlóan itt is egy sorban vannak a tűk,
csak a hosszúk változó. Úgy alakították ki, hogy a digi-
tális penge modult a sminktetováló gépbe helyezve kön-
nyedén tudjunk vele szálakat húzni. Előnye, hogy ultra-
vékony szálak kialakítására alkalmas. Azoknak, akik a
jobban szeretik a tetoválógépet használni, vagy már
megszokták és nem akarnak kézi technikával dolgozni,
fantasztikus lehetőség a természetes szálas szem-
öldök-tetoválás készítéséhez.
www.nouveaucontour.hu

4 SZEMÖLDÖK-TETOVÁLÁS
ELTÁVOLÍTÁSA LÉZER NÉLKÜL  

Swiss Color • Többféle erősségű hatóanyag és mód-
szer teszi lehetővé a nem kívánatos elszíneződés vagy
forma eltávolítását, hegképződés, különösebb fájdalom
vagy problémás gyógyulás nélkül. A festékanyag a mód-
szernek és a hatóanyagnak köszönhetően távozik a
szervezetből, így nem terheli a nyirokrendszert. Már
2-3 kezelés látványos halványodást vagy teljes
megszűnést eredményezhet, függően a korábban bevitt
festékanyag típusától és mélységétől. A kezelés
kizárólag tanfolyam elvégzése után végezhető. 
www.sminktetovaloakademia.co.hu
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PROFIN POSZTOLJ!
HOGYAN, MIKOR, MIT POSZTOLJ A FACEBOOKRA, HOGY TÖBB VENDÉGED LEGYEN?
A Facebook napjainkban szinte megkerülhetetlen csatornává vált, éppen ezért fontos,
hogy a lehető legtöbb lehetőséget kihasználd, amit a vállalkozásod számára nyújthat.

Barna Alexandra, a Beauty Marketing Experts alapítója elárul erről nekünk néhány titkot.

Az első lépés a személyes profil ki-
alakítása.

Milyen a tökéletes
Facebook-oldal?
Ahhoz, hogy a profiloddal bizalmat
ébressz az új látogatóidban, töltsd ki
a Facebook-profil azon elemeit, me-
lyekkel segíted a látogatókat, hogy
minden fontos információt megta-
láljanak veled kapcsolatban.
� Név
Facebook-oldalad nevének egyér-
telműnek és jól beazonosíthatónak
kell lennie. Mivel a Facebook kereső-
je is legalább olyan jól működik már,
mint a Google, érdemes az oldalad
nevébe beleírni legalább egy szót,
ami utal arra, hogy mivel foglalko-
zol. 
Például: Szabó Virág, kozmetikus és
szempilla-stylist, Mohács. Ha a telepü-
lést is megadod, még könnyebben
találnak rád!
� Történet
A névjegyben találsz egy szabadon,
bármilyen hosszúságú szöveggel ki-
tölthető részt is. Itt bátran írhatsz
magadról, a szalonról, a szolgáltatá-
sokról, bármiről, ami szerinted egy
vendég számára fontos lehet. Sem-
miképpen se hagyd ezt üresen!
� Profilkép és borítókép
A profilképed tartalmazza a logódat
vagy az arcodat. Hiszen ez alapján
tud téged először beazonosítani a lá-
togató. A borítókép pedig egy tökéle-
tes marketingeszköz, hiszen min-
denki találkozik vele, aki felkeresi az
oldaladat. Használhatod a szalonod
arculatának bemutatására, a leg-
újabb akciók, promóciók reklámozá-
sára, vagy bemutathatod a kedvenc

termékedet, szolgáltatásodat. A bo-
rítóképet érdemes havonta leg-
alább 2-szer cserélni.
Extra tipp: Figyelj arra, hogy a borító-
képen lévő szöveg középre kerüljön,
mert mobilos nézetben a borító két
széle nem látszik. 
� Szolgáltatások
Kötelező kitölteni! Ha túl sok szol-
gáltatásod van, akkor természete-
sen nem kell mindent egyesével fel-
vinni, csinálhatsz akár kategóriákat
is. 
Az a legfontosabb, hogy a látogató
legalább az árkategóriát be tudja
határolni magának, és lássa, hogy
milyen típusú szolgáltatásaid van-
nak.
Ne félj attól, hogy elijesztesz valakit
az áraiddal! Sokkal jobb, ha már itt

kiderül, hogy egy vendég sosem köl-
tene hajvágásra annyit, mint ameny-
nyit te kérsz, mintha a szalonban de-
rülne ki ugyanez.
� Üzenetküldés
A „Beállítások”-ban, az „Üzenetkül-
dés” fülre kattintva, érdemes beállí-
tanod egy automatikus válaszüzene-
tet, amit akkor küld a Messenger, ha
valaki nyitvatartási időn kívül ír Ne-
ked. Írd bele, hogy előreláthatóan,
mikor fogsz válaszolni, és linkeld be
a weboldaladat, hogy addig is néze-
lődhessen az érdeklődő.

Hogyan tudsz
hatékonyan posztolni?
Előfordult már veled, hogy este, mi-
után elment az utolsó vendéged, rá-
jöttél, hogy ez már a harmadik olyan
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nap volt a héten, amikor semmit
nem posztoltál, és nem tudtad, mit
is posztolhatnál, de nyomást éreztél,
hogy valamit mégis kellene? Az a
poszt, ami ilyenkor elkészül, valószí-
nűleg nem lesz hatékony. Hiszen
nincs mögötte cél, nincs konkrét
üzenet, amit át szeretnél adni.
Elég, ha heti 2-4 bejegyzést teszel
közzé, de az fontos, hogy ezt követ-
kezetesen tedd. Érdemes első lépés-
ként kijelölnöd 1 órát a héten, ami-
kor a vállalkozásodra koncentrálsz,
és megtervezed a posztokat – tekints
erre az órára úgy, mintha egy vendé-
ged lenne: csak erre koncentrálj, és
következetesen tartsd be a 60 percet! 
A Facebookon előre be tudod időzí-
teni a posztokat, így akár egy hónap-

ra előre is felkészülhetsz, ami sokat
segíthet a forgalmasabb időszakok-
ban. 

Mikor érdemes
bejegyzést megosztani?
Ez célközönségfüggő, ezért érdemes
folyamatosan figyelned a Face-

book- oldalad elemzéseit, hiszen itt
láthatod, hogy mikor aktívak a köve-
tőid.
Általánosságban a következőket
mondhatjuk el:
� Hétköznap: munkaidő előtt 7.00–
9.00, ebédidőben 12.00–13.00, este
21.00–22.00.
� Szombaton: délelőtt 10.00–11.00,
illetve ilyenkor nyugodtan posztol-
hatsz késő este is.
� Vasárnap: délelőtt vagy délután
15.00–16.00. 

Mit tartalmaz
az ideális poszt?
� Figyelemfelkeltő első sor
Akár egy történetet mesélsz el, akár
egy terméket szeretnél bemutatni,
egy mondatban mindig foglald ösz-
sze, miről fog szólni az adott poszt.
Ezzel elindítod a szöveget, és az olva-
só is azonnal tudja, hogy mire szá-
míthat, felkeltheted az érdeklődé-
sét.
� Érdekes történetek
Szerencsére elmúlt a rövid, egymon-
datos sales szövegek időszaka. Az
emberek szeretik és keresik az iga-
zi, életszagú történeteket, éppen
ezért bátran oszd meg, mi történik
veled, veletek a szalonban. Az előtte-
utána fotó mellé mindig párosíts egy
történetet arról, hogyan alakult a ke-
zelés, hogyan érezted magad köz-
ben, mit szeretett volna a vendéged.
Hidd el, el fogják olvasni!
� Jó minőségű képek, videók
Minden posztodhoz jó minőségű ké-
pet vagy fotót használj! Fontos a jó
fény és a helyes szög, ezeket mind ki
kell tapasztalnod. Minél több vendé-
get fotózol (mi azt javasoljuk, hogy

Ne félj attól, hogy a Facebookon elijesztesz
valakit az áraiddal! Sokkal jobb, ha már
itt kiderül, hogy egy vendég sosem költene
arcmasszázsra annyit, mint amennyit
te kérsz, mintha ez a szalonban történne meg.

BARNA ALEXANDRA
Alexandra kozmetikusként végzett, de ma már több éves marketinges
múlttal a háta mögött minden nap azért dolgozik, hogy a hazai
szépségszakmák kisvállalkozóinak segítsen a napi folyamatok
megkönnyítésében, a vállalkozásuk fejlesztésében. Ezért alapította meg a
Beauty Marketing Experts ügynökséget, amely az első és egyetlen hazai
ügynökség, amelynek küldetése, hogy megadja a szépségipar
szakembereinek a professzionális segítséget a marketing és a
vállalkozásfejlesztés területén, speciálisan a saját szakmájukra
kifejlesztve. www.beautymarketingexperts.hu

Ha többet szeretnél tudni erről a témáról, rengeteg hasznos tanácsot és
gyakorlati példát találsz Barna Alexandra Szépségipari marketing
kisvállalkozóknak című könyvében! Ha pedig folyamatosan naprakész
marketing- és szalonfejlesztési tanácsokkal szeretnél gazdagodni, lépj be
a Szalon marketing zárt Facebook-csoportba:
Facebook.com/groups/szalonmarketing!
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minden vendéget fotózz le), annál
többször fogod megtalálni az ideális
szöget, a legjobb beállításokat. És
persze, minél több képed van, annál
könnyebb a posztolás is, hiszen több
anyagból dolgozhatsz. 
Extra tipp: Ha gondot okoz megkérni
a vendégeidet, hogy lefotózhasd
őket, vagy gyakran elfelejtesz fotóz-
ni, írd ki a falra jól olvashatóan a kö-
vetkezőt: 

Kedves Vendégem, munkám
során minden esetben fotót ké-
szítek, dokumentáció céljából.
Amennyiben hozzájárulsz, eze-
ket – a neved említése nélkül –
meg is osztom a közösségi ol-
dalaimon. Köszönöm az
együttműködésedet! 

Ezzel két legyet ütsz egy csapásra.
Magadat is emlékezteted a fotózás-
ra, és a vendéged is előre tudni fog
róla.
� Link
Minden posztod végére tegyél egy
linket, ami az oldaladra, a blogodra
vagy az időpontfoglaló oldaladra vi-
szi az olvasókat. 

Néhány kipróbált
posztötlet
A továbbiakban felsorolunk néhány
konkrét téma- és posztötletet, melye-
ket bármikor elkészíthetsz, biztosan
el fogja nyerni a követőid tetszését. 

Posztsorozat témák, melyekből
többfélét is készíthetsz:
� Előtte-utána fotók a vendégről, tör-
ténettel kiegészítve.

� Termékposztok: A saját kezedben
vagy a szalonban fotózva, a saját
szavaiddal. Ha értékesíteni szeret-
nél, fotózd le a terméket, a szolgálta-
tást, és írd mellé, miért szereted, mi-
ért ajánlod. 
� Hírek, események, akciók.
� Ha oktatáson vettél részt, minden-
képpen posztolj róla!
� Életképek a szalonból (mi történik
éppen).
� Vendégvélemények: nem elég, ha
írnak rólad, ezeket újra meg is oszt-
hatod!
� Pár gondolat az aktuális trendek-
ről – készíthetsz hosszabb bejegy-
zést, mint egy blogposzt, indíthatsz
szavazást, hogy a követőidnek tet-
szik-e. Ezzel szuperül bevonhatod
őket, interaktívabbá teheted az olda-
ladat.
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TERÜLETI VÉDELEMMEL ÉS KIEMELKEDŐ
MARKETINGTÁMOGATÁSSAL VÁRUNK CSAPATUNKBA!

LÉGY RÉSZESE A MARIA GALLAND SIKERTÖRTÉNETÉNEK! Kozmetikusként az egyik
legértékesebb kincsed a folyamatosan növekvő, elégedett vendégkör. De mi az, ami ezt

a folyamatos növekedést és a visszatérő vendégeket garantálni tudja neked?

válasz: egy országos szin-
ten ismert és népszerű
márka, amely mögött ko-
moly marketing, területi

védelem, fantasztikus kezelések és
a te szakértelmed áll.
A Maria Galland márka népszerűsé-
gét, ismertségét rendszeres médiaje-
lenléttel növeljük: 
• termékeink és a szakértő Maria

Galland-kozmetikusok rendsze-
resen jelen vannak az ismert
női magazinokban, mint az EL-
LE, Marie Claire vagy a Nők Lapja
Évszakok;

• kihasználjuk az online média
nyújtotta lehetőségeket, aktívan
jelen vagyunk a közösségi mé-
diában és a női célközönség kö-
rében népszerű weboldalakon.

Célunk, hogy ezekkel a megjelenésekkel a Maria Galland-kozmetikusok a lehető legkiemelkedőbb háttértámoga-
tást élvezhessék.
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CSATLAKOZZ MOST PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKAI CSAPATUNKHOZ
ÉS  LEGYÉL RÉSZESE TE IS A MARIA GALLAND SIKERTÖRTÉNETÉNEK!

� Területi védelem – figyelem, je-
lenleg még vannak szabad helye-
ink! 
Garantáljuk számodra a területi vé-
delmet. Ez a fajta exkluzivitás valódi
versenyelőnyt és profitot jelenthet a
számodra, így szalonod a környék
vezető szépségszalonjává válhat. 
2019-ben még biztosan tudunk je-
lentkezőket fogadni és az ország
nagy részén területi védelmet fel-
ajánlani. Azok a kolléganők, akik
most csatlakoznak hozzánk, még
időben vannak, de a területeket fo-

lyamatosan zárjuk le, így érdemes
minél előbb döntened! 

� Eredményes anti-aging kezelé-
sek – A Maria Galland az anti-aging
kezelések specialistája, így Maria
Galland-kozmetikusként te is azon-
nali, látványos eredményeket garan-
táló bőrápolási metódust kínálhatsz
vendégeidnek a bőröregedés első je-
leitől kezdődően.

� Innovatív termékek, 100%-ban
manuális technikák – 100%-ban ma-

nuális technikákkal és exkluzív ha-
tóanyagokat tartalmazó, innovatív
termékekkel végezheted a kezelése-
ket. 

� Folyamatos továbbképzések 
A rendszeres szakmai továbbképzé-
seken túl, mindig kiemelt figyelmet
szentelünk a vállalkozásodnak is, fo-
lyamatos üzleti és marketing tanfo-
lyamokat szervezünk számodra, an-
nak érdekében, hogy az itt elsajátí-
tott tudás birtokában üzleted vezető
szépségszalonná fejlődhessen. 

A márkaismertség mellett garantáljuk neked 

La Maison Maria Galland Paris
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� Tedd meg az első lépést, és jelentkezz a „Francia
mélyhidratáló rituálé” képzésre, ahol kölcsönös kezelés
során bepillantást nyerhetsz a Maria Galland kezelési fi-
lozófiájába és termékkínálatába! 
KÖVETKEZŐ IDŐPONT: 2019. július 2. 

�Vagy haladj nagyobb lépésekben, és vegyél részt a két-
napos Francia anti-aging alapképzésen, melynek kere-
tében megismered a teljes termékkínálatot és kölcsönös
kezelés formájában elsajátíthatsz kétféle Maria Galland-
kezelést is! Emellett gazdagabb leszel sok-sok értékesíté-
si tippel és tanáccsal, melyek segítenek az elindulásban. 
KÖVETKEZŐ IDŐPONT: Keresd a www.kalcsu.hu oldalon 

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

„Én kifejezetten egy prémiumkate-
góriás professzionális kozmetikai
márkát kerestem a szalonba, így ta-
láltam rá a Maria Gallandra, amibe
azonnal beleszerettem. Látva a ma-
nuális technikákat, az innovatív ter-
mékek széles választékát és az

eredményes anti-aging kezeléseket, egyértelmű volt, hogy
ezzel a márkával szeretnék dolgozni. 
Nagyon jó volt a felkészítő képzés, szakmailag biztos ala-
pot adott, így magabiztosan kezdtem a bevezetést. A vendé-

geimet elvarázsolta a párizsi luxus, az illatok, a kezelé-
sek, az azonnali látható eredmények, amit ez a prémium
márka nyújt. 
Nekem a Maria Galland egyet jelent a biztos, kiszámítható
háttérrel és az állandó magas minőséggel, mert a márká-
nak köszönhetően biztos lehetek benne, hogy mindig tudok
reagálni a vendégeim változó igényeire és mindig tudok újat
mutatni, hiszen minden évben vannak újdonságok, évszak-
nak megfelelő limitált kezelések és termékek egyaránt.”

ANTAL MÓNIKA, BUDAPEST 

„Évekkel ezelőtt egy konferencián
találkoztam a Maria Galland márká-
val, akkor az oktató azt mondta ne-
kem, hogy aki egyszer már érezte a
bőrén a termékek és a kezelések
hatékonyságát, az többé már nem
mond le arról a teljes körű ápolásról

és kényeztetésről, amit ez a márka nyújt. Láttam és később
tapasztaltam is egy-egy kezelés során az azonnali hidra-

tálást és a látványos lifting-hatást. Akkor döntöttem el,
hogy én is a Maria Gallanddal szeretnék dolgozni. Vendége-
im a kezdetektől örömmel fogadták a francia szépségápo-
lási termékeket és a stresszoldó kezeléseket. Én pedig fo-
lyamatosan képzem magam, tanulok, fejlesztem a tudá-
somat és nemcsak itthon. Két évvel ezelőtt a márka köz-
pontjába, Párizsba is volt lehetőségem eljutni, ahol az elsők
között sajátíthattam el az akkori újdonságokat. Azóta is sze-
relmese vagyok a termékeknek.” 

FÁBIÁNNÉ TÓTH JUDIT, NAGYKÁTA 

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

Ha a sikertörténetük téged is motivál, gyere, lépj be velünk a kifinomult párizsi
elegancia világába! Legyél részese te is a Maria Galland sikertörténetének!

OLVASD EL KOLLÉGANŐINK SZEMÉLYES TAPASZTALATAIT A MÁRKÁRÓL ÉS ARRÓL,
HOGYAN LETTEK SIKERES MARIA GALLAND-KOZMETIKUSOK!
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PILLAHAJÓ 2019
LASH&LASHES PILLAHAJÓ – Hagyományteremtő céllal, április 14-én, vasárnap indult útjára

a Lash&Lashes Pillahajó 2019, Magyarország legelső pillahajó rendezvénye. 

Pillahajó Budapest–Viseg-
rád útvonalon közlekedett,
reggel 10 órakor indult a Vi-
gadó téri kikötőből és este

fél hatkor érkezett vissza. 
A rendezvény háziasszonya Orosz
Barbara műsorvezető volt, aki a
Lash&Lashes brand tulajdonosával,
Mátrai Tímeával együtt nyitotta
meg az egész napos programot.

Pillakupa
eredményhirdetés
A Pillahajóra ingyenesen lehetett re-
gisztrálni, a korlátozott férőhelyek
erejéig. Az előzőleg megrendezett
Lash & Lashes Online Pillakupa
résztvevői automatikusan helyet

kaptak a hajón, mert a rendezvény
fénypontja a négy kategóriában in-
dított pillás verseny ünnepélyes díj-
kiosztója volt, ahol a dicsőségen és a
gyönyörű kupákon túl értékes
Lash&Lashes vásárlási utalványokat
lehetett nyerni.

Külföldi sztárelőadók
A program szakmai értékét a négy
külföldi előadó emelte: Veronika
Téglásová Szlovákiából, Simon
Lendvai Hajnalka Ausztriából,  Si-
mona Raudoniene Svédországból
és Laura Kaminskiene Lettország-
ból. Ezeket a neveket szempilla-
stylist körökben nem kell külön be-
mutatni.

Fókuszban az újdonságok
A résztvevők megismerhették Máté
Ágnes előadásából a Lash&Lashes
legújabb pillás termékeit.
Bogdán Dávid a cége által fejlesztett
online időpontfoglaló programjá-
nak szerzett új híveket a nézők kö-
zül, akik a helyszínen kedvezménye-
sen regisztrálhattak – ezzel a lehető-
séggel sokan éltek.  

Finger Food parti
és bűvész-show
Az esemény egyik kellemes pontja
az állófogadásos Finger Food parti
volt, aminek eleganciáját a művé-
szien szervírozott különleges ételekPR
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A
Vidám hangulatú pillanatkép a Visegrádi kikötőben a Pillahajó utasairól
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és a dresszkód alapján, maguk a fe-
hér ruhás résztvevők emelték.
Rövid visegrádi pihenő és a szakmai
előadók után pihenésképpen Haj-
nóczy Soma, bűvész-világbajnok
bűvölte el szórakoztató show-mű-
sorával a résztvevőket.
Végül sor került a mindenki által na-
gyon várt ünnepélyes díjátadóra is.

Kikötéssel, pezsgős, frissítő italos
búcsúval zárult a nagyon jó hangula-
tú, színvonalas esemény.

A Lash&Lashes ezt a hagyományte-
remtőnek szánt rendezvényt, a nagy
sikerre való tekintettel, 2020 tava-
szán a tervek szerint folytatja, így jö-
vőre is elindul a (második) pillahajó.

Lash & Lashes 
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 134.
Tel.: 06 20/352 1685
E-mail: info@lashandlashes.hu

A Lash & Lashes Online Pillás Kupa résztvevői és a zsűri tagjai

Mátrai Tímea, a Lash & Lashes márka tulajdonosa
emléklapot ad át az egyik zsűritagnak

A Lettországból jött sztárvendég, Laura Kaminskiene
szakmai prezentációját nagy érdeklődés kísérte
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„Ebben a szakmában

találtam meg önmagam” 
Kicsi, de annál meghittebb Káré Andrea szalonja, mint egy parányi ékszerdoboz.

Látszik, hogy a tulajdonosa nagy szeretettel alakította ki, rendezte be.
Az összkép tökéletes, jó ide belépni, jó érzés itt lenni. 

Hogyan, mért lettél kozmetikus?
Minden kislányt elbűvöl a kozmeti-
ka hangulata, én is így voltam ezzel.
Ennek ellenére, az érettségi után
nem éreztem úgy, hogy ezt a szak-
mát szeretném választani. A lehető-
ségek a külkereskedelmi pálya felé
sodortak, amit nagyon megszeret-
tem. Közben férjhez mentem, meg-
születtek a gyerekek, és amikor a ki-
sebbik gyermekem is óvodába ke-
rült, már nem volt hová visszamen-
nem… Bár nagyon hamar találtam
munkát, ami 2 kisgyermek mellett

még ideális is volt, de úgy éreztem,
nem nekem való, és valahogy min-
den a kozmetikus szakma felé terelt,
és egyszercsak egy kozmetikusisko-
lában találtam magam. Már akkor
is éreztem, hogy jó helyen vagyok,
de amikor megnyitottam a saját üz-
letem és egyre több lett a vendégem,
ez bizonyossá vált bennem. Ma pe-
dig azt mondom, hogy a legjobb
munka, amit életemben csináltam,
csinálhatok.
Sokat gondolkoztam, hogy mi lett
volna, ha érettségi után leszek koz-

metikus, de arra jutottam, hogy éret-
tebb fejjel sokkal tudatosabban csi-
nálok mindent az életben. Kozmeti-
kusként így jobb vagyok most, mint-
ha fiatalon kezdtem volna – annak
ellenére is, hogy nem volt egyszerű
két kisgyerek mellett tanulni, de
megérte. 

Ma is ezt a pályát választanád? 
Igen, ebben a szakmában találtam
meg önmagam. A kozmetikusi
munkában szeretem az önállósá-
got, a kreativitást, azt, hogy azon-
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nali sikerélményt ad. Jó segíteni és
eredményt elérni, inspiráló a vendé-
gek szeretete, öröme és ragaszkodá-
sa. Néha azon veszem észre magam,
hogy bár már végeztem, de még min-
dig pakolászok, rendezkedek, az idő
megy, és hirtelen eszembe jut, hogy
most már indulnom kellene, mert
otthon várnak, és ott is vannak fel-
adataim. Mindennap jó megérkezni
és belépni az üzletbe, számomra
olyan szép, olyan meghitt.

Milyen kozmetikai szerek találhatóak
a fürdőszobádban? 
A napi arcápoláshoz arclemosó, to-
nik, szérum, liposzóma, szemránc-
krém. Ezenkívül arc- és testpeeling,
testápoló és ami a hajápoláshoz
szükséges. Természetesen minden
azokból a márkákból, amelyekkel
dolgozom.

Milyen szolgáltatásaid vannak?
A klasszikus kozmetikát követem:
tisztító, hidratáló, tápláló, regenerá-
ló, anti-aging kezelések, szőrtelení-
tés, szempilla- és szemöldökfestés,
smink. Amikor még új volt a szem-
pillaépítés, csináltam, de nem let-
tünk barátok és abbahagytam. Nem
akarok specializálódni, szükségem
van a sokszínűségre. Bízom a ter-
mékekben, amelyeket használok, az
alapgépeken kívül van rádiófrekven-
ciám, elektroporációm és már egy
ideje gondolkodom egy új gép be-
szerzésén, de nagy a kínálat és ne-
héz dönteni. Szeretem kombinálni
a jó hatóanyagot egy eredményes
hatású géppel.

Mely kezelések a kedvenceid kozmeti-
kusként? 
Minden olyan kezelés, amellyel meg
tudom oldani a hozzám forduló ven-
dég problémáját. Azért dolgozom
több márkával, mert szeretem a vál-
tozatosságot, és így minden vendég
igényét ki tudom elégíteni.

Milyen hatóanyagok, hatóanyag-
kombinációk azok, amelyeket szíve-
sen alkalmazol?

Nagyon szeretem a modern kozme-
tika vívmányait: a korszerű techno-
lógiával készült anyagokat, szállító-
rendszereket, a peptideket, a hyalu-
ronsavat, a növényi őssejteket, a gél-
állagú termékeket. A nagy szerel-
mem az aromaterápia. Még kimon-
dani is egy varázslat számomra. Az
illóolajok csodálatosak, a kozmeti-
kám neve – Fehér cédrus – is egy illó-
olajról kapta a nevét. Nem tudnám
elképzelni az életem nélkülük.
Amikor munkakezdéskor bemegyek
az üzletbe, a szellőztetés után meg-
gyújtom a mécsest az aromalámpá-
ban, és választok egy aznapi olajke-
veréket. Mire megérkezik az első
vendég, az egész helyiséget csodála-
tos illat lengi be.

A családi élet és a munka összeegyez-
tetése hogyan sikerült, sikerül?
A gyerekeim már általános iskolába
jártak, amikor elkezdtem dolgozni.
A saját házunkban, egy külön bejára-
tú helyiségben van az üzletem, és a
férjem szülei is a házban laknak,
úgyhogy nem volt nehéz megoldani
a gyerekfelügyeletet. A gyerekek ma
már felnőttek, a lányom jövőre a Mű-
szaki Egyetem Gazdaságtudományi
Karán végez, a fiam érettségizik.
Többnyire a saját útjukat járják. Ter-
mészetesen, amikor szükségük van
a segítségemre, ott vagyok nekik.

Mire vagy büszke különösebben?
Nem volt annyira zökkenőmentes a
kozmetikusi pályám indulása. So-
kan nem bíztak abban, hogy sikeres
lesz a vállalkozásom, de én hittem
magamban, éreztem, hogy jó he-
lyen vagyok. A mai napig folyamato-
san tanulok, hogy mindig jobb és
jobb legyek. Mester vagyok, gyakor-
lati oktató, megtanultam profi mó-
don sminkelni is. 

Közeli, távoli céljaid?
A szakmában folyamatosan fejlőd-
ni, új dolgokat tanulni, magas szín-
vonalon szolgálni a vendégeket.
A magánéletben látni, hogy a gye-
rekeim is megtalálják a helyüket az

életben és legalább olyan elégedet-
tek legyenek, mint én. És még sokáig
magam mellett tartani azokat az
embereket, akik sok-sok éve az éle-
tem részei.

Stresszes nap után hazaérve, mi az el-
ső dolog, amit teszel?
Forgalomtól függően 20-30 percet
autózom, amíg hazaérek, eközben
átgondolom a problémákat, nem vi-
szem haza őket. Ritkán van, hogy
nincs otthon senki, beszélgetünk és
el is felejtettem, hogy stresszben
volt részem.

Hogyan jellemeznéd önmagad?
Egyenes, őszinte, együttérző, alapos,
előrelátó, persze néha hirtelen és tü-
relmetlen. A csillagjegyemből (kos)
adódóan nagyon tudok lelkesedni,
a tűz jellemez, olyan vagyok, mint
egy lobogó fáklya.

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Hogy még sokáig csinálhassam a
szakmám, hogy szeressék egymást
és figyeljenek oda a másikra az em-
berek. Annyira rövid és törékeny az
emberi lét, sokkal több tartalommal
kellene megtölteni. Sokszor elve-
szünk a mindennapi mókuskerék-
ben.

Szakmai filozófiád, mit jelent a hiva-
tásod?
Elhivatottan, tisztességesen, szere-
tettel, szakmai alázattal bánni a
vendégekkel.Tényleg hivatásnak ér-
zem, hogy a legjobb tudásomat ad-
jam a munkában, odafigyelve a
hozzám fordulókra. A mai napig
meghatódom, ha új vendég érkezik,
mert a vendég részéről óriási biza-
lom ismeretlenül egy honlap alapján
felkeresni egy kozmetikust. 

Mi az a három dolog, ami a legfonto-
sabb az életedben?
Az egészség, a szeretet és az emberi
kapcsolatok. 

mg
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Koókné Bordás Andrea az egyik kedvenc, az Iono Jet plazmakezelés közben

Koókné Bordás Andrea tulajdonos és munkatársai:
Garaguly Regina, Ettl Tiffany, Gacs Zsuzsanna

Dermio Care oxigén- és fényterápia

A HÓNAP SZALONJA:  HIGH CARE® STÚDIÓ BUDAÖRS  

A legjobbat nyújtani

„Több mint 16 éve vagyok tagja a High Care® Cosmetics franchise-hálózatának. Olyanok vagyunk,
mint egy nagy család” – hangsúlyozza Koókné Bordás Andrea, a szépségstúdió tulajdonosa,

aki a következőkben bepillantást engedd olvasóinknak a szalonja mindennapjaiba.

a hónap
szalonja



77
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ADATOK

KAPCSOLAT

A szalon megnyitása:
2003. január

Tulajdonos:
Koókné Bordás Andrea

Helyiségek:
Arckezelő kabin,

2 testkezelő kabin
70 m2

Az üzletben alkalmazott
eljárások:

Body wrapping
Iono care oxigénion terápia

Mezo care mezoterápia
SPM Digital vákuummasszázs
Slide Styler hullámmasszázs

Sono Styler ultrahangos
hatóanyag-bejuttatás

Iono Jet magasnyomáson,
oxigén jelenlétében hatóanyag-

bejuttatás, Popó tuning

Törzsvendégek aránya:
80%

Vendégek átlagéletkora:
40 év feletti

Havi vendégszám:
150 fő

HIGH-CARE STÚDIÓ
BUDAÖRS

Kálvária utca 12. 

Telefon:
06 23/422-969 

e-mail:
info@highcarebudaors.hu

webcím:
www.highcarebudaors.hu

uszonhét éve vagyok a
pályán, 1992-ben nyitot-
tam meg az első kozme-
tikai üzletemet. Akkor
még csak az arckezelé-

sek voltak az előtérben. Aztán évről
évre egyre többen kezdtek érdeklőd-
ni a testkezelések iránt. Mindig fon-
tosnak tartottam, hogy a vendé-
geim igényeit figyelembe véve ve-
zessek be új szolgáltatásokat. Így
esett a választásom 16 évvel ezelőtt
a High Care®-re, ekkor döntöttem a
franchise-csatlakozás mellett. Ak-
kor is, ahogyan most is, nagyon ma-
gaménak érzem azt a szemléletet,
ami a márka mögött van. Nagyon
fontos a mindennapi munkámban
az a sok-sok segítség, amit a cégtől
kapunk szakmai és marketingterü-
leten egyaránt. Imádom a közös sze-
zonnyitó franchise-tréningeket, úgy
feltöltődöm ilyenkor energiával, új
ismeretekkel, információval, ami
egy fél évre ismét nagy lendületet ad
munkámhoz, aztán jöhet a követke-
ző tréning…
Szakmailag mindig is a legjobbat
szerettem volna nyújtani a vendé-
geimnek, úgy érzem ez sikerült is,
hiszen nagyon szép számmal van-
nak törzsvendégeink, de sokat vál-
toztam is az elmúlt évek alatt: ma-
gabiztosabb lettem a termékaján-
lásban, bátrabban nyúlok az újdon-
ságokhoz. Felvállalom, felvállaljuk
azon véleményünket, hogy a marke-
tingismereteknek nagyon fontos
szerepük van a minőségi kozmetikai
szolgáltatások és a termékek eladá-
sában.”

Holisztikus szemlélet
A Weyergans High Care® Cosmetics
holisztikus szemléletű arc- és test-
kezelései a szépség mellett az
egészséget, az egészségmegőrzést
tekintik a legfontosabb küldetés-
nek – ez az a szemlélet, amely hoz-
zám is nagyon közel áll. Kezeléseink
nagyon eredményorientáltak, min-
den bőrtípusra megfelelő ellátást,
minden problémára a megfelelő
megoldást kínálják. Ma már nagyon

komoly géppark áll a rendelkezé-
sünkre ahhoz, hogy valóban teljes
körű ápolást nyújthassunk vendége-
inknek.  A cég két legújabb készüléke
az én üzletemben is megtalálható.
Személyes kedvencem közé tartozik
az Iono Jet plazmakezelés és az oxi-
génterápia, amely 2018-ban kiegé-
szült a fényterápiával. Persze vendé-
geink a megunhatatlan SPM váku-
ummasszázsról és a Slide Styler csú-
szóhullámmasszázs-kezelésről sem
mondanak le. Az is igaz, hogy a „ke-
zemet” is nagyon szeretik, így egy-
egy jó arcmasszázs az exkluzív ható-
anyagainkkal mindig különleges
vonzerőt jelent.
A tavaszi High Care® nyílt napokat a
szalonom vendégei is mindig na-
gyon várják, hiszen ilyenkor minden
az újdonságokról, a kedvezmények-
ről és az ajándékkezelésekről szól.
Idei nagy termékkülönlegességünk a
Simply Red alakformáló, zsírbontó
spray biztos a vendégeink nagy ked-
vencei közé tartozik majd.  Tavasszal
részt veszünk a „Jó alak, jó egészség”
országos felhívásban. Kisorsoltuk
azt a vendéget, akinek egy teljes test-
kezelő kúrát adunk ajándékba. A „já-
ték” segítségével országosan is be-
mutathatjuk, hogy milyen eredmé-
nyes cellullitkúrákat végzünk a High
Care® szalonokban. 
Szeretem a kihívásokat, az új fel-
adatokat – nagyon motivál, hogy ne
csak az elvárásoknak, de a saját cél-
jaimnak is eleget tegyek. Ezek azok
a dolgok, amelyek fontossá teszik
számomra a csapatban – a High Care
frachise-rendszerében való közös
munkát. 

H,,

2019/5   www.beauty-forum.hu

High Carer® franchise-hálózat,
elismerések:
� „Kiválóság az ügyfélkiszolgálásban

Díj” – 2013.
� „KKV Marketing Gyémánt Díj”
 – 2015.
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„Minden kívánságom

teljesült” 
„MINDEN TÖKÉLETES ÚGY, AHOGY VAN” – hangsúlyozza Bartus Márta smink- és orvosi tetováló,

akinek neve fogalom a hazai sminktetoválás világában, s aki néhány hónapja csatlakozott egy
karitatív alapítványhoz, melynek keretében ingyen vállal orvosi tetoválást gyógyult rákbetegeknek.

Miért lettél kozmetikus?
A sminktetoválás miatt. Kizárólag
ezért végeztem el a kozmetikusis-
kolát – egyrészt, mert a magyar tör-
vények értelmében ez kötelező eh-
hez a szakmához – aminek végtele-
nül örülök – másrészt, mert nagyon
fontosnak tartom az anatómiát és a
biokémiát. 

Ki volt a mestered?
Császár Zsuzsanna.

Mindig is a PMU világa vonzott?
Nem, sőt sokáig egyáltalán nem ér-
dekelt. Tizenhat évig dolgoztam egy
kozmetikai nagykereskedelmi cég-
nél, akik PMU-termékek eladásával
is foglalkoztak. Szerettem volna az
értékesítést tökéletesen elsajátítani,
de ehhez ismernem kellett sminkte-
toválást. Hát így kezdődött…

Kit hatott rád meghatározóan? 
Karen Betts, az ő munkái, elhivatott-
sága és profizmusa mélyen megérin-
tett.

Mi vonzott az orvosi tetováláshoz? 
2012-ben végeztem el Hollandiában
az orvosi tetováló tanfolyamot. 2013-
ban kezdtem el dolgozni a Budai Esz-
tétikai és Plasztikai Központban,
ahol öt orvos mellett rálátásom lett
a paramedical mikropigmentá-
cióra. Láthattam műtétet, friss
emlőrekonstrukciót, belenézhettem

a gyógyulási folyamatokba. Számom-
ra akkor teljesedett ki az ez iránti
vágy, amikor nők meglátták magukat
a tükörben, és sírva fakadtak örömük-
ben. Sokukkal együtt könnyeztem én
is….

Orvosokkal dolgozol együtt.
A Budai Esztétikai Központban öt
plasztikai sebész dolgozik, mind-
egyikük másban profi. Az engem
érintő beavatkozások az esztétikai
orvosláson belül a botox, a feltölté-
sek, a szemhéjplasztika, az orvosi
tetováláson belül pedig az emlőre-
konstrukciós műtétek utáni areola-
tetoválások, vagy az ajakhasadéko-

sok permalip behelyezése utáni
ajakforma-kialakítások. 

Hogy merült fel, hogy gyógyult rákbe-
tegeken segítsetek a tudásotokkal? 
2013 óta dolgoztam Dr. Pataki Ger-
gely plasztikai sebésszel az orvosi
tetoválások kapcsán. Ő alapította a
Cselekvés a Kiszolgáltatottakért
Alapítványt. Ide hívtak meg ben-
nünket 2018-ban Vámos Mónival,
hogy legyünk az alapítvány orvosi
tetoválói. Akik az alapítványon ke-
resztül keresnek fel bennünket,
mindenkinek díjmentesen készít-
jük el a tetoválásaikat, legyen az
areola, alopécia, ajakhasadék.

Együtt a család
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Mire kell ennél a munkánál figyelne-
tek? 
Teljesen más mentális hozzáállás
szükséges az egészséges, szép nők-
höz, akik szépítészet miatt jönnek
hozzánk, illetve azokhoz, akiknek tu-
moros megbetegedés miatt voltak
műtéteik. Ők levetkőzni sem szíve-
sen szeretnek. Mi minden ilyen páci-
enst dicsérünk, hogy mennyire szép
lett az új melle kialakítva (még akkor
is, ha esetleg nem úgy van), szeretet-
tel és nagyon kifinomultan bánunk
velük. Biztatjuk, bátorítjuk őket. Na-
gyon sokan vannak, fiatalok is.

Csak teljesen gyógyultakat kezeltek?
Természetesen akkor tudjuk őket
kezelni, ha már nem kapnak terá-
piás kezelést, de akadt, aki kemote-
rápia közben hozott leletet, és az or-
vos ráírta, hogy tetoválható, ebben
az esetben elvállaljuk, mert nem
tudjuk, hogy eredményes-e a kemo-
terápiás kezelése, és lehet, hogy az
utolsó hónapjaiban/évében ő még
boldog, hogy van szemöldöke,
szemkontúrja, hiszen már haja,
szőre sem volt…

Milyennek látod a hazai sminktetová-
lás világát? 
Nagyot fejlődött az elmúlt évtized-
ben a sminktetoválás. Precíz gépek,
jó minőségű anyagok és sok-sok
tanfolyam segíti a szakmában dolgo-
zókat. Nagyon kecsegtetően hangzik
mások számára, hogy ezzel mennyit
lehet keresni, de hogy ez mekkora
odafigyeléssel, felelősséggel és szor-
galommal jár, valamint mekkora be-
fektetési tőkével és folyamatos fej-
lődéssel, azt kevesen mérik fel. So-
kan elkezdik, de az 50%-a egy éven
belül abba is hagyja, a másik 20–
30%  a kozmetika mellett sminkte-
toválgat, és csak 20%  az, aki igazán
elhivatott, érdeklődő marad, és nem
ég ki. Nagyon örülök, hogy nem
kezdtem el forgalmazni PMU-termé-
keket, viszont mindkét oldalát meg-
éltem, azaz az eladóit és a felhaszná-
lóit is, és jelenleg rettentő nagy harc
van konkurens cégek között.

Milyenek a vendégek elvárásai?
A vendégek elvárásainak köszönhe-
tőek a legnagyobb változások. A soci-
al media berobbanásával és a gazda-
sági válság végeztével akkora igény
lett a szépségiparra, amire korábban
nem volt példa. Egy külön cikket
megérne az, hogyan igazodnak el a
vendégek a Facebook, az Instagram,
a Twitter beauty-világában, és meny-
nyire terhelik ezzel a szakembere-
ket! Hogyan idomuljon ma egy szép-
ségipari szakember ezekhez az eset-
leges vágyálmokhoz? Legalább 10
kérdésem lenne erre 10 válasszal,
ami megdöbbentő csak az elmúlt 5
évhez képest!  (Erről részletesen a
következő számban olvashattok
Márta cikkében – a szerk.) 

Te kinek a keze közé feküdnél be pél-
dául egy szájsatírra? 
A saját kolléganőim és a Swiss Color
Akadémia oktatói kezei közé, mert
az ő munkáikat napi szinten is lá-
tom, gyógyultan, élő, mozgó, smink

nélküli embereken. Számomra csak
ez a hiteles, hiszen minden fotó mó-
dosítható. A sikeresség reményében
azért nem tudnék garanciát kérni,
mert már többször volt tetoválva a
szám az elmúlt 20 év alatt, sok cég
sok termékével – hiszen magamon
próbáltam ki őket először – így keve-
rednek a gyártási és előállítási tech-
nikák az én bőrömben is, valamint a
titán-dioxid tartalmú pigmentek,
(melyekkel régebben tetováltak) az
én számban is hagytak negatív nyo-
mokat, ezért soha nem lenne olyan,
mint egy szűz terület…

Van rajtad tetoválás? Szeretnél még?
Ha igen, milyet?
Kizárólag sminktetoválás, de az
minden területen. Nem szándéko-
zom tetováltatni magam, maximum
a sminktetoválásaimat frissítetni
időnként, de azt is egyre ritkábban,
hogy ízléses maradjon.

Milyen orvosi tetoválásokat végzel?
Areola, alopécia, ajakhasadék, vitili-
go, esetenként heg.

PMU-n kívül hagyományos kozmeti-
kával is foglalkozol?
Nem. Egyrészt időm sincs rá, más-
részt az elvem az, hogy a kozmeti-
kai iparágon belül is az a jó, ha
szakterületenként specializálódik
az ember. Mi a kolléganőimmel is
így dolgozunk, van, aki a kozmetikát
végzi, mi hárman (Drávai-Babják Ju-
dittal és Vincze Bettinával) pedig
„csak” PMU-val foglalkozunk.

Mi a kedvenc kozmetikai kezelésed?
A masszázs. Azt imádom. 

Amióta ismerlek, rendkívül elfoglalt
vagy. Hogy tudod egyeztetni a családi
életedet a munkáddal? 
A férjemmel együtt négy gyerekünk
van – de egy sem közös. Mindannyi-
an hoztuk őket ebbe a házasságba,
és mindegyikre nagyon büszkék
vagyunk. A férjem hihetetlenül tá-
mogat, segít, soha nem háztartási
alkalmazottként tekint(ett) rám,

BARTUS MÁRTA,
smink- és orvosi tetováló

Csillagjegye:
Bika 

Kedvenc zenéje:
Barry White

Kedvenc filmje:
A viskó  

Kedvenc ruhadarabja:
Farmer zakóval
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mint nőre. Ő sokkal hamarabb
mondja, hogy ne főzz semmit, men-
jünk el valahová, addig is együtt va-
gyunk. Tudja, hogy a munkám a hi-
vatásom, amit imádok, ami adrena-
linnal tölt fel.
De, ma már lejjebb adtam, „csak”
hétfőtől–csütörtökig dolgozom, de
azt reggeltől estig, a többi nap a csa-
ládomé.

Hogyan tartod fitten magad ehhez a
munkatempóhoz?
Nem dohányzom, nem iszom sem-
milyen koffeines italt, nagyon ritkán
iszom alkoholt, és lassan egy éve
nem fogyasztok húst, emellett pró-
bálok rendszeresen mozogni. Sok-
kal energikusabb vagyok, mint 10
éve, pedig idén leszek 46 éves. 

Mivel töltöd a szabadidődet, sport,
hobbi?
Nagyon oda kell figyelni az igazi sza-
badidőre, sajnos hajlamos vagyok a
szabadnapjaimon is e-mailekre vá-
laszolni. Szeretünk a férjemmel

utaz-ni, motorozni és hajózni, vala-
mint  a gyerekeinkkel találkozni, jó-
kat enni, hiszen sokan vagyunk.

Kire vagy mire vagy büszke különö-
sebben?
Elsősorban arra, hogy amikor levál-
tam az említett kozmetikai cégről,
sokan kételkedtek a döntésemben:
„Majd meglátjuk mi lesz belőled, és
mire viszed.” Ez olyan inspirációt
adott, amire a mai életem és mun-
kám a visszaigazolás. 
A másik a fiam, aki végigkísérte a
szakmai életemet, aki belelátott a
szépségiparba, és nem az én nyom-
dokomba szeretett volna lépni –
aminek nagyon örülök –, hanem an-
nak jogi oldalában találta meg az út-
ját. Jogászként vezeti a cégünk ösz-
szes ügyeit, szerződéseket, bele-
egyezőket ír, rálát minden céges
ügyünkre, és a szépségiparban ezen
a területen fejleszti magát. Szere-
tünk együtt dolgozni.

Elárulnád, milyen magánéleti és szak-
mai céljaid vannak?
Hat év sikeres együttműködés után a
Swiss Color Akadémián a gyakorlati
oktatásra már egyáltalán nem volt
időm, így üzletfejlesztési tanácsadó-
ként segítem a sminktetováló társa-
dalmat, de kizárólag a cégen belül.
Szívesen oktatnám a vendégkeze-
lés pszichológiáját (nem vagyok
pszichológus, csak rutinom van ben-
ne), a sminktetoválók social media
fejlődését, és segítenék abban, hogy
hogyan tudnak megfelelni az elvá-
rásoknak úgy, hogy nehogy kiégje-
nek, és szakmaelhagyás legyen a vé-
ge. Jogi ügyekben is elég hézagos a
tudás, ahogy a szakmai csoportok-
ban látom, oda is elkelne segítség.
A saját cégemmel kapcsolatban nagy
terveim vannak, olyan, ami itthon
még nem létezik. Sok innovációs ér-
dekességet láttam világszerte, amit a
magyar nők imádnának, de erről
majd akkor, ha valóban kialakul. 
Magánéleti céljaim nincsenek. Min-
den tökéletes úgy, ahogy van. A

fiúk felnőttek, mindenki megállja a
helyét, tanulnak vagy dolgoznak,
mind jó gyerekek, áldottak va-
gyunk velük.

Egy stresszes nap után hazaérve, mi
az első dolog, amit teszel?
Mivel hétfőtől–csütörtökig dolgo-
zom 7.00–20.00-ig, ezért sok lehető-
ségem nincs, lefürdök, és lefekszem,
hogy kipihent legyek másnapra.

Hogyan jellemeznéd önmagad?
Racionális, szigorú (saját magamhoz
is), önfejű, igazságszerető.

Ha bármit kívánhatnál, mi lenne az?
Minden kívánságom teljesült. Ha en-
nél többet kapok, csak összeteszem
a kezem, és hálát mondhatok a Jóis-
tennek.

Üzleti, szakmai filozófiád?
„Imádkozz, hogy a siker ne érkezzen
gyorsabban annál, mint ahogy fel
tudnád dolgozni” (Elbert Hubbard).

Mi az a három dolog, ami a legfonto-
sabb az életedben?
A családom, a munkám és az Isten-
nel való szoros kapcsolatom.

mg

„Magánéleti
céljaim nincsenek.
Minden tökéletes
úgy, ahogy van.
A fiúk felnőttek,
mindenki megállja
a helyét, tanulnak
vagy dolgoznak,
mind jó gyerekek,
áldottak vagyunk
velük.”

Márta fia, Dr. Kupás Gergő a cég jogásza
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Belico Basic 2019. 05. 14. www.belico.hu

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

Piknikkör 2019. 05. 26. www.piknikkor.hu

ClinicCare Szakmai Nap 2019. 05. 27.  www.kozmetikusszakmainap.hu

Márkafüggetlen Hatóanyag-szeminárium 2019. 05. 29. www.hatoanyagszeminarium.hu

Center Alakformáló Szakmai Nap 2019. 05. 29.  www.kozmetikusszakmainap.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

1 ÚJ, KÓKUSZOS, NÖVÉNYI ALAPÚ,
PARAFFINOS MASSZÁZSOLAJ  

Yamuna Professional • Új illattal megérkezett a
Kókuszos, növényi alapú és paraffinos masszázs-
olaj: ki ne szeretné, hogy a kókuszpálmák
árnyékában, a hófehér homokos tengerparton
masszírozzák meg, és a kókuszillattól is ellazulva
adhassa át magát a testi-lelki feltöltődésnek. Ezt
az élményt nyújtja az új, kókuszillatú masszázs-
olaj. A literes kiszerelés mellett új, 50 ml-es,
„próbaméretben” is kapható.
www.yamunaprofessional.hu

2 VÍZÁLLÓ SMINKKOLLEKCIÓ  
Karaja Make Up • A legújabb, a 2019-es nyári Di-
vine sminkkollekció mindent tartalmaz, ami egy
trendi smink elkészítéséhez szükséges, emellett
az alapozók tökéletesen vízállóak, a rúzsok SPF
15 fényvédőt tartalmaznak. 
www.karaja.hu

3 SZEMPILLALIFTING-KÉSZLET  
Lashes by Love • Ha már bővítetted szolgáltatá-
said palettáját egy szuper népszerű technikával,
ne feledkezz meg a minőségi alapanyagokról
sem! Ebben segít neked, a legújabb, saját márkás
szempillalifting-készlet. A termék egyik nagy
előnye, hogy gyorsan hatnak a felvitt anyagok, így
lendületesen tudsz haladni. Próbáld ki az új
szettet, amely akár 30 vendégre is elegendő pillát
tartalmaz.
www.muszempillawebaruhaz.hu

2

3

ÚJDONSÁG 

NEWS

1



www.beauty-forum.hu   2019/582

ELŐZETES/IMPRESSZUM

2019/6.
JÚNIUSELŐZETES

DOSSZIÉ: High-tech a kozmetikában
Milyen új hatóanyagok eszközök és módszerek állnak a rendel-
kezésünkre? Júniusi lapszámunkban utánajárunk.

Következő számunk megjelenése: 

2019. JÚNIUS 13.
A 2019/7-8-as szám vezető témái: 
–    Natúrkozmetika
–    A bőr hidratáltságának mérése
–    Effektkozmetika
–    Tetováláseltávolítás

XXVIII. évfolyam, 2019/5  ISSN 1219-6290
A BEAUTY FORUM HUNGARY
és a BEAUTY FORUM szakkiállítás és vásár
hivatalos orgánuma
Tulajdonos és Kiadó:
Health and Beauty Business Media Kft.
A Health and Beauty Holding Europe tagcége
Alapító: Health and Beauty Germany GmbH
Cégvezetés: 
Balla Ágnes
ügyvezető igazgató, főszerkesztő
agnes.balla@health-and-beauty.hu
Jürgen Volpp ügyvezető igazgató
Szerkesztőség: 
Budapest 1535, Pf.: 719 
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
E-mail: kuhia@t-online.hu
Nyomás:
MONDAT KFT. 
2600 Vác, Nádas utca 2. 
www.mondat.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

Fo
tó

: S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

Esküvői smink
és pilla Anti-aging készítmények

Fo
tó

: K
au

ni
tz

 T
am

ás
,

Sm
in

k:
 G

el
et

ei
-J

ak
ab

 N
ór

a,
M

od
el

l: 
Bo

lv
ár

y N
ór

a






