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Szépségipari szaklap

Effektkozmetika 
Azonnali bőrfiatalítás

ÚJ TECHNOLÓGIÁK
ÉS HATÓANYAGOK
Kollagénlapok, patchmaszkok, mátrigélek

NATURAL
GLOW
Make-up Magyar Kupa 2019

ŐSZI BEAUTY

a Lurdy Házban!

Hol? Mikor? Mi?

Lapozz a
6-13. oldalra!

Legyél Te is BABOR-kozmetikus! 

Lapozz a 70-71. oldalra!  
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VEZÉRCIKK

Az idei nyár világszerte hőségrekordokat dönt. Ilyenkor a szokásosnál jobban kell
odafigyelnünk a megfelelő külső-belső hidratálásra. Szakemberként mit tehetünk?
Olvasd el Báthory Kati és Juhász Klári cikkét! 

Azonnali bőrfiatalítás?
Felgyorsult világunkban a vendégek is mindent „itt és most” akarnak, azaz gyorsan
és láthatóan megszépülni, megfiatalodni. Ha csodát nem is tehetünk, a mai
újgenerációs hatóanyagokkal, eszközökkel és gépekkel fokozhatjuk a kezelés
eredményességét. Meríts ötletet Káré Andrea és Tóthné Hajdu Gabriella írásaiból!

Natural glow
Azaz „természetes fény, ragyogás” a Make-up Magyar Kupa sminkverseny idei
témája. A sminkek szerelmeseként indulnál az Őszi Beauty sminkversenyén?
Az 52-55. oldalakon kedvcsinálóul nézd meg Sigulinszki Laura és Sipos Zita munkáit!

Szalonod sikerének egyik titka
A szaktudásod mellett ez nem más, mint a megfelelő konzultáció  a vendéggel. Barna
Alexandra cikkében a gyakorlatban felhasználható javaslatokat olvashatsz az ideális
konzultációhoz – bátran használd fel az általa megfogalmazott kulcsmondatokat a
bizalom kiépítésére, az értékesítés ösztönzésére!  

Bár még javában tart a nyár, mi már készülünk október utolsó hétvégéjére (péntek-
szombat), az Őszi Beauty szakkiállításra, ahol idén sok régi kedvelt márkával is
találkozhatsz a Lurdy Házban. Írd be a naptárba: október 25-26.! Gyere, idézzük fel
együtt a régi Beauty szakkiállítások hangulatát!

Hamarosan beindul a szakmai élet, addig is pihenj, nyaralj, töltődj!  

A bőrünk vízért kiált

Marton Gabriella
főszerkesztő

NYITVATARTÁS:
Október 25. péntek:

12.00–20.00 és
Október 26. szombat:

10.00–17.00

Helyszín:
Lurdy Ház

www.beauty-kiallitas.hu

28. BEAUTY
FORUM

HUNGARY

SZAKMAI
LÁTOGATÓINKNAK

A BELÉPÉS INGYENES!
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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: Szakmai partnerek:

Helyszín:

www.beauty-kiallitas.hu



# Kozmetikai színpad
Péntek: 
� Urak a szalonban
� Kannabisz a kozmetikában
� Kozmetikus Diákolimpia
� Bio anti-ageing lifting arckezelés víz- és tápanyaghiányos bőrre
� Ásványi anyagok, nyomelemek 
� Bio arcplasztika – holisztikus arcfiatalítás
� Legyél te is sminktetováló! – Tanácsok kezdőknek és sminktetoválni vágyóknak
� A lágylézer kozmetikai alkalmazásának legújabb tapasztalatai
� Stresszes városi bőr ápolása – antipollution koncepció
� Újgenerációs gépi tisztítás és hatóanyag-beviteli metódusok 
� Ayurvéda, az élet tudománya
� Bőrdiagnosztika haladóknak – a bőr érzékenysége
� Ha beteg a vendég

Szombat: 
� Rosaceás és aknés arcbőrök normalizálása természetes hatóanyagokkal
� A stria esztétikai kezelése tetoválással 
� Ráncfeltöltő, bőrkiegyenlítő, bőrsejtmegújító kezelési eljárások
� A tű nélküli mezoterápia és a mikrotűs rádiófrekvencia
� Veszélyes vállalások, vitatott eljárások a kozmetikában
� A lágylézer és a hatóanyagok együttes alkalmazásának szinergiái
� Mi is az a dróntechnológia?
� Aknés bőr ápolása biokozmetikumokkal
� PMU kerekasztal-beszélgetés 
� Digitalizáció a szépségiparban  
� A szépségipari beavatkozások lelki háttere

A részletes programot keresd új honlapunkon:
www.beauty-kiallitas.hu

Ízelítő a tartalomból: október 25-26. 

# kezelések
színpad
Idén több újdonsággal is készülünk.
A népszerű kozmetikai színpad mellett
egy új színpadot is indítunk.

A Kezelések Színpadon a szakemberek
gyakorlati bemutatókat, kezeléseket
mutatnak be.
Lesd el a legújabb technikákat
egészen közelről!

ÚJ!
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A változtatás jogát fenntartjuk!



#Sminkszínpad

Péntek: 
� Hordható natúr smink 
� Limited edition: SFX fashion make-up
� A vörös rúzs reneszánsza
� Stage makeup – A divatbemutatók világa
� Silky touch of beauty – a korall színek

lágy érintése 
� Nyújtott smokey – játék a színekkel
� Golden Glow – aranyló ragyogás az ünnepek jegyében
� Party makeup – az ünnepek sminkje
� Menyasszonyi smink a tartósság jegyében
� Amikor a kristály öltöztet, nemcsak a smink

Szombat: 
� Ázsiai bőr sminkje
� Living coral – Dead sea. Látványsmink újgenerációs

duokróm pigmentekkel
� Szemöldökhangsúlyos smink
� Africa nights – színes bőr sminkje
� Future color collection – futurisztikus színvariációk
� Make-up Magyar Kupa 2019 – Natural glow

Színpadi bemutatók:

október 25-26. 
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Versenyek 
Make-up Magyar Kupa 2019
– Natural glow

Bridal Make-up sminkverseny

Nemzetközi Szemöldökformázó
Bajnokság

ÚJ!

ÚJ!

Magyarország
legnagyobb

pillás
konferenciája!

A részletes programot keresd új honlapunkon:
www.beauty-kiallitas.hu

A változtatás jogát fenntartjuk!



A tavalyi hatalmas érdeklődésre tekintettel
idén is megszervezzük a PillaGálát! 

A konferencia továbbra is ingyenes
a szakemberek részére, de a részvétel előzetes
regisztrációhoz kötött.
Vigyázat, csak 200 helyünk van!

Regisztráció:
E-mail: ildiko.veg@health-and-beauty.hu
Messenger: Beauty Forum Magyarország részére
Telefon: (361) 457-0067

#PillaGála

� Viselhető, de rendkívül látványos
pillák bemutatója – ismerd meg
a szintezés technikát!

� Szempilla-lifting bemutató
� A legújabb ragasztók és biztonság

a pillaépítésben 
� ,,Új irányzatok – költséghatékony

pillaépítés"
� Mit tehetünk a saját szempillák

állapotának megőrzése
érdekében a 3-10 D
szempillaépítés során?

Kiemelt támogató:

A változtatás jogát fenntartjuk!

Támogatók:

A konferencia témái:

október 26. szombat

Magyarország
legnagyobb

pillás
konferenciája!

A részletes programot keresd új honlapunkon:
www.beauty-kiallitas.hu
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Diákolimpia 
2019. október 25., péntek

Idén is keressük a legfelkészültebb kozmetikustanulókat
az Őszi Beauty szakkiállításon:
– Fejlesszétek tudásotokat, és szerezzetek hírnevet

az iskolátoknak!
– Profitáljatok a részvételből; a felkészülés során átgondolt

tudásanyag mindig a Tiétek marad!
– Találkozzatok, ismerkedjetek, szakmázzatok!
– Szálljatok versenybe a győzelemért és az értékes

nyereményekért!

Az iskolák által nevezett 3 fős diákcsapatok
jelentkezését várjuk.

Kérdéseitekkel keressetek minket a diak@beauty-forum.hu
e-mail címen vagy a +(36 1) 457-0067 telefonszámon!
Részletes információ: www.beauty-forum.hu/versenyek

Kiemelt versenyszponzorok: Támogatók:

Natural
Glow
29. Beauty Forum
Make-up Magyar Kupa 
2019. október 26. szombat

Részletek: www.beauty-forum.hu/versenyek
verseny@beauty-forum.hu
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Támogató partnerek:

Kiemelt versenyszponzor:



#Piknikkör 

A részletes programot keresd új honlapunkon:
www.beauty-kiallitas.hu

10 ÉVES LETT A KOZMETIKUSOK
ÖNKÉPZŐKÖRE, A PIKNIKKÖR!
A jubileumi évfordulót a Piknikkör csapata
az Őszi Beauty szakkiállításon,
a Lurdy Házban ünnepli meg.
A 10 éves évforduló alkalmából
masszázsprogrammal várjuk a Piknikkör tagjait is –
és természetesen pezsgővel és tortával!

Kezdés: 2019. október 25. péntek, 11 óra

A helyek száma korlátozott,
kérjük előre regisztrálj!

Téma: Arcmasszázstechnikák

� Ünnepélyes megnyitó,
koccintás

� Bemutatkozik a BKIK
masszázsversenyének győztese

� Nyirokdrenázs-masszázs arcon
� Masszázs, az érintés művészete
� Holisztikus arcmasszázs-

bemutató 
� Arcmasszázs 24 lépésben
� Relaxáló arcmasszázs 
� Masszírozás tánclépésben

Báthory Kati, a Piknikkör alapítója

A változtatás jogát fenntartjuk!
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COMMUNITY NEWS

BIELENDA ROADSHOW 
Bielenda • A cég csapata befejezte tavaszi/nyári bemutató sorozatát
17 helyszínnel és több száz résztvevővel. A kozmetikusok megismerkedtek az egész
évben alkalmazható Bielenda Professional FERUL-X Depigmentáló, bőrszínjavító és
anti-aging hatású ferulasavas és tranexámsavas kezelésével. Emellett a problémás
bőrök kezelése is nagy hangsúlyt kapott az előadássorozat során. 
www.bielenda.hu

ClinicCare szakmai nap
Center Kft. • Ritka, hogy egy meghirdetett szakmai rendezvény
dátuma előtt két héttel már nem fogadnak el jelentkezéseket, mert
betelt a létszám. A Center Kft. május 27-i ClinicCare szakmai napjával
ez történt. Azért, hogy az érdeklődőknek ne kelljen lemondaniuk
a hazai piac egyik legdinamikusabban növekvő professzionális
termékcsaládjának élő bemutatójáról, a cég változatlan tematikával
ősszel újra megrendezi a ClinicCare szakmai napot. Érdemes időben
jelentkezni, mert az érdeklődés továbbra is rendkívüli.
www.kozmetikusszakmainap.hu

Országos TRD oxigénterápia Roadshow 
TRD oxigénterápia • Az elmúlt években több kolléganő jelezte, hogy bár nagyon
kíváncsi a TRD oxigénterápiára, nem vagy csak nagyon nehezen tudna elutazni
Budapestre. Éppen ezért Roadshow-ra indult a cég, hogy az ország több pontján
is bemutassák a TRD oxigénterápia eljárást. Győr és Szolnok után a nyáron
Debrecenben és Egerben is megrendezésre került a nyílt nap, melynek során
az elméleti háttér után élő kezelési bemutatóra is sor került, végül pedig
a TRD oxigénterápia bevezetéséhez nyújtottak személyre szabott tanácsokat
a résztvevőknek.
www.kalcsu.hu

Baden-Badenben járt a Biodroga csapata
Biodroga • Egy fantasztikus szakmai utazáson vettek részt a magyar Biodroga-
kozmetikusok Németországban, ahol több forradalmi  újdonsággal, kezeléssel és
masszázstechnikával ismerkedtek meg – köztük néhánnyal a világon elsőként –,
melyek elvarázsolták a csapat minden egyes tagját. A hormonok működésétől kezdve,
az epigenetikán át, a férfiak bőrének ápolásáig mindenről volt szó. Az új készítmények
folyamatosan érkeznek a márka hazai központjába. 
www.biodrogahungary.hu

Élj te is a szájtetoválás adta lehetőségekkel!
Kalcsu Cosmetics Sminktetováló Akadémia • Napjainkban egyre többen foglalkoznak
sminktetoválással. A szájtetoválás egyik magyarországi meghonosítója, Kalcsu Kati
a mai napig képzések keretein belül adja át tudását a tanulni vágyóknak, legutób
a Kalcsu Cosmetics Sminktetováló Akadémián megrendezésre kerülő szájtetováló
alapképzésen, ahol a résztvevők személyesen tőle tanulhattak. Olyan, az évek alatt
kifinomított alaptechnikákat, valamint a legújabb, nemzetközileg sikeres szájtetováló
trendeket sajátíthattak el, amelyet csak nagyon kevesen tudhatnak magukénak,
s amellyel komoly versenyelőnyre tehetnek majd szert. 
www.kalcsu.hu 

www.beauty-forum.hu   2019/7-8
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BEAUTY & CARE HÓNAPKOZMETIKA
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HÓNAPKOZMETIKA BEAUTY & CARE

2019/7-8   www.beauty-forum.hu

TESTI-LELKI bőrmegújítás
BŐR-, ARC- VAGY LELKI MEGÚJÍTÁS? – Mindegyik: a holisztikus szemléletű kozmetika az arcot

és a bőrt egy komplex rendszer elemeként kezeli, és természetes módon,
a teljes komplex rendszert is figyelembe véve, harmonizálja.

rcbőrünk kiválóan jelzi,
ha valamilyen eltolódás
történik a szervezetünk-
ben – emellett tükrözi testi

és személyiségbeli fejlődési felada-
tainkat. Szépsége jelzi, hogy jóban
vagyunk magunkkal és a világgal,
egészsége pedig a sikereinket, kie-
gyensúlyozottságunkat és belső bé-
kénket mutatja. 

Bőröregítő stressz
A legtöbb ember arca már a har-
mincas évei közepére elkezd össze-
esni az élet nehézségeitől. A foko-
zott feszültségtől az izmok letapad-
nak a csontokra, és az arc izmai
emiatt gyors megereszkedésnek in-
dulnak – ezáltal jóval öregebbnek lát-
szunk a biológiai korunknál, és saj-
nos ilyenkor a bőr és a haj állapota is
rohamosan romlani kezd. Ez a külső
változás tükrözi az egész fej vérellá-
tási zavarát, és szorosan összefügg
agyunk csökkent funkciójával.

Az arc, a fej rendszere komp-
lex és összefüggő, alapját a
csontokon kívül az egészsé-
ges, rugalmas izomrendszer
adja, mely teret ad az egészsé-
ges vérér-, nyirokér- és ideg-
hálózatnak. Ezek a hálózatok
az izomrendszerbe ágyazva,
általa védve léteznek. Ez az
alaprendszer építi a tartó
csont és kötőszövet rendsze-
rét, és támogatja a védő bőr
rendszerét, mely kívülről ha-
tárolja a teljes rendszert.  

A testi feszültségek izmainkat
érintik leginkább. Sokan a fel nem
dolgozott stressz miatt már gyer-
mekkorukban csikorgatják éjszaka
a fogaikat, és a legtöbb felnőtt em-
ber izmai is fokozott tartásban, fe-
szültségben vannak, még nyugalmi
állapotban is. Ezt érezzük a hátunk-
ban, a csuklyás izmunkban, és emi-
att „sorvadnak le” az izmaink az ar-
cunkon és a fejünkön. A sorvadt,
aszalódott izmok letapadnak a
csontokra, összenyomják az ereket,
és az arc, a fej keringését tovább
blokkolják. Az artériás rendszer
csökkent működése a tápanyagellá-
tást akadályozza, a vénás rendszer
gátoltsága pedig a vénás erek kitá-
gulását és a méreganyagok felhal-
mozódását okozhatják. Így kialakul
egy negatív spirál, tovább sorvaszt-
va az izmokat.
Az arcunk mindezt szépen mutatja,
mert normál esetben az arcizomzat
mozgását a bőrünk is azonnal köve-
ti, hiszen az arcizmaink szoros ösz-
szeköttetésben állnak az arcbőrünk-
kel. Ha az izomrendszer letapad az
arc csontjaira, akkor a bőr, a kötőszö-
vet és az izom hármas egysége meg-
bomlik, és az arcbőrünkön mély rán-
cok jelennek meg, vagy „lógni” kezd
az arcszerkezetünk. Az inak és a sza-
lagok is megrövidülnek, mereved-
nek, de a fő probléma, hogy a letapa-
dás nem csupán rugalmatlanságot,
hanem tápanyag- és oxigénhiányt
okoz, ezáltal a bőr szerkezete elvé-
konyodik, erőteljesen dehidratálttá
válik, szerkezetileg sérül, kinézete
pedig fakó és élettelen lesz.

Bőrproblémák kialakulása
Ha az arc szerkezete és funkciója
blokkolt, töredékesen működik, ak-
kor a szervezetünknek nincs ener-
giája bőrt építeni. Ilyenkor a méreg-
anyagok eltávolítása is akadályokba
ütközik, és egyenes következmény,
hogy bőrproblémák alakulnak ki.
A bőr helyett kötőszövet termelődik,
hogy a védelem biztosított legyen. Ez
valójában hegszövet, és idővel lezár-
ja a pórusokat, blokkolja az arc nor-
mál működését, rosaceát és kötőszö-
veti gyulladást okoz. A méreganya-
gok felhalmozódása miatt fokozódik
a faggyútermelődés, és akár akne is
kialakul. Ezek a bőrszerkezeti válto-
zások, terhelések viszont már teret
adnak a bőrfertőződéseknek, és ne-
hezen gyógyítható, krónikus bőrbe-
tegségek alakulhatnak ki.

A bőrmegújítás nehézségei
•   Minél nagyobb az arcbőr problé-

mája, annál inkább következtet-
hetünk arra, hogy a megoldása is
munka- és energiaigényes. Sok-
szor fél évet, akár egy évet igé-
nyelhet. Egyrészt amiatt, mert sok
esetben évek, évtizedek alatt ala-
kul ki a jelenlegi állapot –, de ami-
att is, hogy sokan vagy nem ve-
szik komolyan a testük apró jelzé-
seit, vagy épp túl komolyan veszik,
és drasztikus megoldásokkal még
nagyobb problémát idéznek elő.

•   Az arany középút elve a legopti-
málisabb ezekben az esetekben.
Elsőként a gondos ápolás, az
izomkezelés és a hatékony
stresszkezelés elsajátítása a leg-

A
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hatékonyabb, hogy a bőr, az arc, a
hajszerkezet és az egész fej egész-
ségesen működjön. 

•   Természetesen, minél korábban
észleli valaki a felmerülő problé-
mákat, és azokat megfelelő mó-
don kezeli, annál hamarabb visz-
szatérhet a harmonikus, szép bőr-
állapothoz. Ha a tüneteket igyek-
szik elfedni, eltüntetni masz-
kolással, feltöltéssel, alátámasz-
tással, hajbeültetéssel, illetve a
bőr kifeszítésével, rövid ideig ér-
het el eredményeket, de az arc
„sorvadásának” kezelését csak el-
odázza. Ezért szükséges elfogad-
tatnunk a vendéggel, hogy az élet-
ben az instant megoldások nem
végleges megoldások. Minden,
ami az életet támogatja, energiát
igényel, és az arc is csak folyama-
tos befektetéssel, munkával tart-
ható karban.

•   Szükséges azt is elfogadtatni a
vendégekkel, hogy a külső testi
problémák, nem csupán külsők.
Az egész testet kezelni szükséges
ahhoz, hogy kívül-belül egészsé-
gessé váljon. Aki ezt nem tudja el-
fogadni, és nem tartja be a javasolt
életmódbeli változásokat, akkor
csupán részleges eredményeket
tud elérni a bőrmegújítás terén.

•   Tapasztalat, hogy leginkább maga
az ember állhat a gyógyítása útjá-
ba, sok esetben főként a tudatlan-
sága miatt. A legtöbb ember nem
tanulta meg, hogyan kell a testét,
ezt az összetett és bonyolult cso-
dát gondozni, ápolni és egészsége-
sen tartani. Szükséges segítséget
nyújtanunk, hogy vendégeink
megtanulják tisztelni a testüket,
megadni számára mindazt, amire
szüksége van, és megvédeni mind-
attól, ami árt neki.

•   Ha úgy gondolják, hogy már elkés-
tek, elhanyagolták az arcuk, a fe-
jük ápolását, gondozását, akkor is
biztassuk őket, mert az a tapaszta-
lat, hogy mindig van megoldás,
ami megfelelhet, hogy újra egész-
séges és szép legyen az arcuk.

A holisztikus
bőrmegújítás eszköztára
1. Holisztikus diagnosztika – Ha ké-
pet kapunk az egész test állapotáról,
akkor a lehető legkisebb befektetés-
sel a legjobb eredményeket tudjuk el-
érni. A Bio Scan olyan ártalmatlan
magnetoszkenner készülék, amely
az agy biofoton kisugárzását érzé-
keli, elemzi, pontos képet nyújt a
szervezet működéséről és élettani,
energetikai állapotáról. A legkíméle-

tesebb módon azonnal betekintést
kapunk a szervezetben zajló anyag-
csere-, szervrendszeri és sejtszintű
energetikai folyamatokról. Méri a vi-
taminok, az aminosavak, a nyomele-
mek, a nehézfémek és a toxinok állo-
mányát, valamint az allergiás érzé-
kenységet okozó elemeket. Általa
pontosan megtudjuk, hol van gyen-
geség a szervezetben. Az eredmé-
nyek alapján összeállítható a legha-
tékonyabb tisztító kúra, és egyértel-
műen látható, milyen étrenddel le-
het elérni a teljes regenerálódást. 
2. Bőrfelépítő hatóanyag-kozmeti-
kumok – A modern sejtszinten ható
kozmetikai hatóanyagok kiválóan re-
generálják a bőr szerkezetét. A bőr-
azonos hatóanyagok, a biotechnoló-
giai sejtszintű bőrépítő anyagok és a
DNS-szinten programozó nanopepti-
dek hatékonyak a bőr újraépítésében.
3. Bőrmegújítás – Lehetőség az arc-
bőr egyensúlyának helyreállítására, a
rosaceás és aknés bőr helyreállításá-
ra, a T-zóna megszüntetésére. A De-
modex kiegyensúlyozó kezeléssel és
a kombinált sejtszintű bőrszerkezet-
regenerálással a pórusok kitisztul-
nak, hidratálódnak, az aktív ható-
anyagok felszívódása optimálissá vá-
lik, és a bőrkép látványosan javul.  
4. Bio arcplasztika – Ez a vágás nélkü-
li, főként a manualitásra épülő ter-
mészetes arckorrekció intenzív ered-
ményre képes, és igazán harmonikus
eredményt ad. A módszer megala-
pozza az arc egészségét, és kiválóan
beépíthető akár a bőrmegújító, akár
az arcfiatalító facelift-kezelésekbe.
5. Önkezelés – Az otthoni tudatos
bőrápolás, az önmasszás, az arcjóga,
az arctorna elsajátítása és rendsze-
res alkalmazása hosszú távon segíti
vendégeinket. Akár már napi 5 perc
ráfordítás is csodákat tesz, ha kitar-
tóak vagyunk. 

DR. HÁZI EDINA
Gyógyszerész, hightech
kozmetikumfejlesztő,
a DRHAZI bőrmegújítás
és bio arcplasztika kidolgozója.
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nnovatív kezelések során több-
féle hatóanyag-kombinációt
használunk, nagyobb koncent-
rációban. A kívánt eredmény

elérése érdekében ezeket az anya-
gokat hatóanyag-hordozó rend-
szerbe teszik a kozmetikumokat fe-
jlesz-tő és összeállító vegyészek,
hogy minél pontosabban jutassák be
a koncentrátumokat a megfelelő
bőrrétegbe. Ilyen hatóanyag-hor-
dozó rendszer például a nanotech-
nológia segítségével előállított és az
aktív hatóanyagok stabilitását az
emulziókban elősegítő, a 2000-es
évek elején bemutatott NLC (nano
lipid carrier) szállítórendszer.

Többféle hatóanyag-
kombináció
A 2000-es évek végén megjelent új-
generációs hatóanyagok összeál-
lítására jellemző, hogy többféle
hatóanyag-kombinációt is tartal-
maznak. Ezeket az új komplexeket a
forgalmazó, a termék INCI listáján
(International Nomenclature of Cos-
metic Ingredients) fantázianévvel
vagy számsorral jelöli (pl. Syn-Ake,
Tripeptid 1, Sesitive-komplex).
A kezelés során mindig előre
meghatározott protokollt kell betar-
tani, mert az alkalmazott kozme-
tikai készítményekben levő ható-
anyagok egymásra épülve tudják
eredményesen kifejteni hosszan
tartó hatásukat.

Az újgenerációs
hatóanyagok 
főbb csoportjai 
� Hatóanyag-hordozó rendsze-
rek – lásd a Beauty Forum
2019/6-os lapszámában – a
szerk.
� Algák és glükóz alapú por-
maszkok.

� Kollagénlapok, patch-masz-
kok, mátrigélek. 
� Antioxidánsok.
� Biológiailag aktív hatóanya-
gok.
� A bőr hiányzó anyagait pótló
anyagok.
� Peptidek.

I

A legújabb technológiák

és hatóanyagok

AZ ÚJ TECHNOLÓGIÁK MEGJELENÉSE ÉS AZ ÁLLANDÓ FEJLŐDÉS JELLEMZŐ A KOZMETIKUS
SZAKMÁRA – A nanotechnológia, a liposzóma és az NLC-technológia után most a glükóz alapú

pormaszkokat, a kollagénlapokat, a patch-maszkokat és a mátrigéleket vesszük górcső alá.

2. RÉSZ

Bőrtáplálás és hidratálás algamaszkkal
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Algák és glükóz
alapú pormaszkok
A tengerekben és édesvizekben, de a
szárazföldön is szélsőséges körül-
mények között számos algafaj (mo-
szat) megtalálható, melyek kiváló
alkalmazkodási képességeiknek kö-
szönhetően az évmilliók során túlél-
tek minden környezeti változást. 
Különböző fajtájuk van, az egysejtű-
től (0,5 nanométer), az összetett
többsejtűig, de megnőhetnek akár
50–300 méter hosszúra is. 
Képesek a környezetükben levő
nyomelemeket megkötni, így rend-
kívül gazdagok a biológiailag aktív
vegyületekben. Ezenfelül magas a
nyákanyag- és az aminosav-tartal-
muk, így kiváló hidratáló és tápláló
anyagok is. 
Természetes körülmények között
termesztik, annak érdekében, hogy a
kozmetikai célokra a legjobb nö-
vényvariánsokat tudják kiválaszta-
ni, ezek mentesek minden vegyi
anyagtól és szennyeződéstől. 
Az előállításuk kozmetikai felhasz-
nálásra liofilizálással (fagyasztva szá-
rítással) történik, az eljárás során az
alga por alakú lesz. Azért, hogy a koz-
metikai alkalmazásuk még teljesebb-
sokszínűbb legyen, különböző egyéb
anyagokkal dúsítják az algaport (pl.
goji-kivonat, Holt-tengeri ásványi
anyagok, rizsnyák, fitoösztrogén, hi-
biszkusz, izoflavonoidok, arbutin). 
Az algákat így a forgalmazók
többféleképpen is tudják hasznosí-
tani, egyrészt belekeverik a kozme-
tikai emulziókba, szérumokba, mint
hatóanyagot. Másrészt a közkedvelt
algás gumimaszkok alap- és ható-
anyagai lesznek. Ezek nem tartal-
maznak konzerváló és illatosító
anyagokat sem, ezáltal használatuk
„irritációmentes”.

Kollagén lapok, patch-
maszkok, mátrigélek 
� A kollagén lapok szintén liofili-
zálással készülnek. Általában lap-
alakúak, de a szemkörnyéki keze-
lésekhez babalakban is gyártanak,

és a problémás részekre csíkonként
is felhelyezhetőek. Az arcra–nyakra–
dekoltázsra feltéve, speciális folya-
dékot használva átitatjuk a kol-
lagénlapot. A nedvesség bejutása
után a kollagénlap pergamen-
szerűen elvékonyodik, teljesen rá-
fekszik, rásimul a kezelt felületre, és
a benne levő hatóanyagok – az
okklúziós nyomásnak is köszön-
hetően – tökéletesen felszívódnak.
Felhasználása rendkívül széles körű,
attól függően, hogy a liofilizált kol-
lagénlapot milyen egyéb hatóanyag-
gal (pl. kaviár, zöldtea, allantoin,
glikolsav, Aloe vera) kombinálják.
� A patch-maszkok felépítése,
gyártása során egy speciális, háló-
szerű anyagot fejlesztettek ki, me-
lyet különböző hatóanyagokkal itat-
nak át. Ezért felhasználásuk rend-
kívül széles körű, mert így minden
bőrtípusra találunk megfelelő patch-
maszkot. Használatuk gyors, egysze-
rű és hatékony, mert a bőrre feltéve,
a magas minőségű és koncentrá-
ciójú aktív anyagok látványosan
táplálják és hidratálják a bőrt.
� Az arc egészét lefedő mátrigél-
lapokat folyadékkal aktiváljuk,
melynek hatására gélállagú masz-
kokat kapunk. Ezeket a kettős

funkciójú, hatóanyag- és hatóanyag-
hordozó lapocskákat, a bőrre való
felhelyezés, majd a hatóidő letelte
után be lehet masszírozni a bőrbe.
Minden bőrtípusra egyaránt alkal-
mazható, a hatóanyag fajtájától
függően korlátlanul felszabadítja a
beépített hatóanyagokat, nincs al-
lergiás reakció más anyagokkal
szemben. Regenerálja, hidratálja a
bőrt, feltölti a ráncokat, a bőr életteli
és üde lesz. Jól láthatóan javítja,
erősíti a hám állagát és az irha rugal-
masságát.

Folytatjuk!

TÓTHNÉ HAJDU GABRIELLA
Kozmetikusmester,
vegyészmérnök tanár,
az Innoderm Kozmetikusképző-
és Továbbképző Központ
oktatási igazgatója

Fo
rr

ás
: h

ttp
://

w
w

w.
ba

al
be

ks
tu

di
o.

hu

Látványos hidratálás patch-maszkkal
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A TRD oxigénterápia bevezetésével kozmetikád fájdalommentes és egész évben
végezhető, ultrahatékony szolgáltatással bővül.

Legyél Te is 
TRD OXIGÉNTERAPEUTA!

SZERETNÉL TE IS HATÉKONY, TRENDI ÉS IZGALMAS GÉPI KEZELÉST NYÚJTANI VENDÉGEID
SZÁMÁRA? Csatlakozz tanúsított TRD oxigénterápiát végző kozmetikusaink

exkluzív köréhez, legyél TRD oxigénterapeuta! 
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1. Ultrahatékony gépi kezelés
A TRD oxigénterápia ultrahatékony
gépi kezelés, melynek során tű nél-
küli eljárással, fájdalommentesen,
akár 98%-os tisztaságú molekuláris
oxigénnel és transzdermális bőrfia-
talító hatóanyagokkal töltjük fel a
bőr különböző rétegeit. Így rendkívül
eredményes, sejtszintű bőrfiatalító
kezelések végezhetők.

2. Transzdermális hatóanyagok
A TRD oxigénterápia kezelések al-
kalmával nagy mennyiségű, meg-
tisztított oxigént és transzdermális
bőrfiatalító hatóanyagokat jutta-
tunk a bőrbe. Az oxigén és a transz-
dermális hatóanyagok a bőr felső ré-
tegén keresztül az epidermisz mé-
lyebb rétegeibe hatolva aktív ható-
anyagraktárakat képeznek.  

3. Elégedett és lojális vendégkör
Meglévő igényes vendégeid számára
korszerű gépi kezelést nyújthatsz,
így a szakmai presztízsed és vendé-
geid lojalitása egyaránt nőni fog. A
TRD oxigénterápiával új vendégekre
is szert tehetsz, akik fájdalommen-
tes, prémium anti-aging gépi keze-
lést keresnek.

Amit garantálunk számodra
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Kizárólagos magyarországi forgalmazó:
KALCSU COSMETICS
1139 Budapest, Frangepán u. 8-10.
Tel.: 06 1 237 0370
E-mail: ugyfelszolgalat@kalcsu.hu
web: www.kalcsu.hu

Nyílt Nap időpontok:
2019. augusztus 29. és szeptember 5.
Bejelentkezés: www.kalcsu.hu oldalon
vagy a 06 1/237 0370 telefonszámon.

Belőled is válhat sikeres
TRD oxigénterapeuta!
Gyere el TRD oxigénterápia Nyílt Napunkra, ahol részlete-
sen bemutatjuk neked a TRD oxigénterápia hatékonysá-
gát. Élő kezelésbemutató során az azonnali eredményeket
is láthatod!

TRD oxigénterápia
technikai szemszögből
A TRD oxigénterápiához használt
OXYjet gép technikai szempontok
alapján is az egyik legjobb társ a koz-
metikában.
Magyarországon jelenleg az OXYjet
gép rendelkezik az egyik legtöbb,
összesen öt különböző kezelőfejjel.
A kezelőfejek ergonomikus kialakí-
tása miatt könnyen, praktikusan
használhatók. 
Az OXYjet 2 és 6 bar nyomáson tudja
kifújni az akár 98%-os tisztaságú
oxigént. 
A TRD oxigénterápia kezelések min-
den lépéséhez koncentrált, illat-
anyagtól, parabéntől és ásványi ola-
joktól mentes, aktív összetevőkből
álló termékeket biztosítunk.

Amit még
nyújtunk neked
� Kis létszámú sales és marketing
workshopokat szervezünk számod-
ra. Szakmai tudásodat és felkészült-
ségedet könnyedén eredményre
válthatod, mi megmutatjuk, hogyan
csináld.
� Területi képviselőnk rendszere-
sen látogat téged, hogy tanácsokkal
lásson el, és segítse napi munkádat.
� Marketingtámogatásunk kereté-
ben eladáshelyi kommunikációs
anyagokkal állunk rendelkezésed-
re. Online jelenlétet biztosítunk
számodra a TRD oxigénterápia hi-
vatalos honlapján, és könnyen
megosztható posztokkal segítjük a
közösségi médiában való kommu-
nikációdat.



www.beauty-forum.hu   2019/7-824

BEAUTY & CAREBEAUTY & CARE

Az effect angol szó, látványt,
hatást, eredményt jelent.
A szó nyelvünkbe is beépült,
persze más helyesírással.
Használjuk a zenében (gitáref-
fekt), a filmezésben (speciális
effektusok), a különböző ter-
mészettudományokban (Dop-
pler-effektus), az irodalomban
(Pygmalion-effektus) és a koz-
metikában is: effektkozmeti-
ka, azaz vendégeink azonnali
hatást, látványt szeretnének a
kezelésük után.

A mai kor embere folyton rohan,
feladatokat teljesít, kevés időt for-
dít önmagára, mind a testére, mind
a lelkére. Különösen igaz ez a nők-
re, hiszen meg kell felelniük nő-
ként, anyaként, dolgozóként, és
mindezek teljesítésére önmaguk-
tól, a saját jóllétüktől vonják el az
időt. Persze ez egy idő után meg-
bosszulja magát és egy napon arra
ébrednek, hogy tenniük kell vala-
mit. Ilyenkor sem az jut eszükbe,
hogy leadjanak a feladataikból, hi-
szen sokszor nincs is rá lehetőség,
hanem felhívnak bennünket, hogy:

„Azonnal szükségem van valamire,
amitől jobban nézek ki, tudsz vala-
mit ajánlani?.” Ismerős mondat,
ugye? 
Felelős szakemberként tisztában
vagyunk anyagaink, gépeink hatá-
sával, így a kezelési protokollokat
kiegészítve, testre szabhatjuk a ke-
zelést a vendég igényei, bőrállapo-
ta, bőrproblémája szerint, több me-
tódust is ötvözve, a látványos ha-
tást elérése érdekében. Vegyük szá-
mításba mennyi ideje van a
vendégnek, és mennyit szándékozik
a kezelésre költeni!

EFFEKTKOZMETIKA
AZONNALI BŐRFIATALÍTÁS?! Nem egyszerű a feladatunk, amikor a vendég ziláltan,

fáradtan megérkezik a kozmetikába, és azt várja, hogy rövid idő alatt több évet fiatalodjon
és a bőre sugárzó legyen. Mit tehet ilyenkor egy felelős szakember?
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A kezelés alaplépései
Az első a hatóanyagokban gazdag
termékcsalád, amelyben a ható-
anyagok korszerű szállítórendsze-
rekbe vannak csomagolva, hogy a
bőr minél mélyebb rétegeibe jussa-
nak el. 
A második a különböző gépek hasz-
nálata, amellyel fokozni tudjuk ezt a
hatást. 
A harmadik pedig, attól függően,
hogy milyen gépet alkalmaztunk,
vagy egy masszázs, vagy valami-
lyen maszk. A lehetőségek tárháza
széles, a gépparkunkon és az anya-
giakon múlik, hogy mit csomago-
lunk az adott kezelésbe.
� Ha van elég időnk, ne sajnáljuk a
vendéget illatos lábfürdővel, évszak-
tól függően teával, limonádéval ké-
nyeztetni. Mire kihűl a víz, elfogy az
ital, egy sokkal nyugodtabb vendég
érkezik a kezelőágyba. Ha a vendég
nyitott rá, simítsuk végig a gerincét
finom, illóolajos olajjal, így elszáll a
stressz az egész testéből, az arcából,
és a mi munkánk is eredményesebb
lesz a kezelés végére, hiszen a fe-
szült izmok elernyednek.
� A letisztítás után használhatunk
savas vagy enzimes peelinget, hidro-
abráziót, hidrodermabráziót. 
� Az előkészítő fázis után lehet vér-
bőséget okozó, nyirokkeringést foko-
zó anyagokat a bőrre tenni, vagy al-
kalmazhatunk rádiófrekvenciát, hi-
szen ennek is van a hosszú távú ha-
tása mellett azonnali, feszesítő
hatása, majd 
� jöhetnek a hatóanyagok és a gépi
hatóanyag-bevitel. 

Maszkok és masszázsok
Szívesen használok fátyol-, model-
láló alginát, peptidmaszkokat. Na-
gyon látványos a hatásuk, hidratál-
nak, feszesítenek. A fátyolmaszkok
általában viszkózból készülnek, ha-
tóanyaggal bőven átitatottak, 100%-
ban ultrahangozhatóak, hiszen a
nedves közegen jól átmegy az ultra-
hang. LED-fényterápiánál a fény 50
%-át átengedik. Ha minden lehető-
ség adott, gipszmaszkot is készíthe-

tünk, mert a hatása ennek is nagyon
látványos.
A kezelésben használt maszkoktól,
gépektől függően masszázzsal ké-
nyeztethetjük a vendéget, hiszen ez
a kezeléseink alappillére.  A masz-
százs során az arcizmok elernyed-
nek, a bőr kisimul, és a pihenés
nagymértékben hozzájárul mun-
kánk eredményességéhez, mintegy
„megfejeli” a bevitt anyagok hatását.
Többféle masszázst alkalmazha-
tunk, azt válasszuk, ami a legjobb a
vendégnek a kezelés során. A lifting
típusú masszázsok nem feltétlenül
kényeztető jellegűek, viszont na-
gyon látványosak, hiszen az arciz-
mokat erősen megdolgozzuk a
masszázs során.

Alapmasszázsunk
kiegészíthető 
• speciális szemkörnyék mas-
százzsal,
• fülmasszázzsal, amely az
egész testet stimulálja,
• fejbőrmasszázzsal, ami nyug-
tató, lazító hatású,
• ecsetmasszázzsal, ami szin-
tén nyugtat, lazít és a finom
szőröcskék simogatása kelle-
mes érzés,
• ayurvédikus, aromaterápiás,
shiatsu, akupresszúrás masz-
százsokkal.

Használhatunk gyógynövényes
labdacsokat, hideg-meleg féldrága-
köveket, olajokat. A gyógynövények
illata, a meleg olajok érzete már ön-
magában is kényeztető, relaxáló ér-
zés, ehhez hozzájön a kozmetikus
értő keze. Ha végzünk testmasz-
százst, kényeztethetjük a vendége-
inket a gyomruknak is tetsző finom-
ságokkal, pl. csokoládé, méz, kávé.

Gépek és hatóanyagok
Összefoglalásként nézzük meg, mi-
lyen anyagokat és gépeket használ-
hatunk fel a kezeléshez:

Anyagok
� Peptidek: Argireline (Acetyl-hexa-
peptide 8), matrixpeptidek, tripepti-
dek, tetrapeptidek, biomimetrikus
peptidek, oligopeptidek, registril
(peptidkomplexum: Phaseolus luna-
tus ,,gesztenyebab” és rutin). 
� Növekedési faktorok
� Hyaluronsav, kollagén
� Keringésfokozó növények és illó-
olajok: Centella asiatica (ázsiai gáz-
ló),  kapszaicin, koffein, boróka, céd-
rus, ciprus, citrom, fahéj, kakukkfű,
rozmaring. A kapszaicinnal és a fa-
héjjal legyünk óvatosak, arckezelé-
seknél ne alkalmazzuk, mivel kelle-
metlen csípő, égő érzést okoznak a
bőrön és a fahéj esetében akár égési
sérülést is. 
� Ránctalanító hatású olajok és illó-
olajok: avokádó, borágó, búzacsíra,
muskotályrózsa, balzsamos szuhar,
damaszkuszi rózsa, geránium, nia-
ouli, kakukkfű, mirtusz, rózsafa,
tömjén, zsálya.
� Vitaminok, antioxidánsok: A, C, E,
Q10.
Gépek: Rádiófrekvencia, újgenerá-
ciós iontoforézis, ultrahang, elektro-
poráció, oxigén-, hidrogénterápia, lé-
zer, LEDmaszk, passzív izomstimu-
láció.

Legyünk kreatívak, ne féljünk több
metódust is bevetni az eredmény ér-
dekében, de az észszerűséget és a
vendég igényeit mindig tartsuk
szem előtt. Ne feledjük: a gépeink
hatásosak, szép eredményeket érhe-
tünk el velük, de a kezünk, személyi-
ségünk ereje adja vendégünk számá-
ra a leglátványosabb kezelést!

KÁRÉ ANDREA
kozmetikusmester,
gyakorlati oktató
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Lady Stella ArgiLine Argire-
lin peptides kozmetikai ke-
zelés, tartós, botox-hatá-
sú ráncmélységcsökkenést

eredményez.  A kezelőszerek fő ha-
tóanyaga egy rövid láncú aminosav-
ból felépülő polimer, az ArgirelineTM

(Acetyl hexapeptide-8), egy neuro-
peptid. 
A peptidek – a bőrben természete-
sen is megtalálható vegyületek – kí-
méletes és rendkívül hatékony ösz-
szetevői a modern kozmetikai ké-
szítményeknek. Ezen tulajdonsá-

guk nagy előnyt jelent a botoxszal
szemben, ami egy anaerob baktéri-
um (Clostridium botulinum) által
termelt toxikus anyag, amelynek
hosszú távú alkalmazása szövetsor-
vadást eredményezhet.  

A

BŐRMEGÚJÍTÓ neuropeptid
BOTOX-HATÁSÚ RÁNCMÉLYSÉGCSÖKKENTŐ KEZELÉS – Kúraszerűen alkalmazva tartós hatású

bőrfiatalítást érhetünk el az alábbiakban bemutatott argirelin peptides arckezeléssel.
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STEP BY STEP – LADY STELLA ARGILINE ARGIRELIN PEPTID – LIFT ACTIVE BOTOX-HATÁSÚ KEZELÉS

A KEZELÉS LÉPÉSEI

Kezelés

Bőrtisztítás,
előkészítés

Lady Stella
ArgiLine Argirelin
peptid – Lift Active
botox-hatású
ráncmélység-
csökkentő arctej

Hatóanyagai: argireline, ananászkivonat – érett, ráncosodó, laza tónusú bőrre:
kíméletesen távolítja el a sminket és az egyéb szennyeződéseket a bőrről.
A természetes eredetű ananászkivonat fehérjebontó enzimet tartalmaz, amely
biológiai peelingként működve megújítja a bőrt. Jobb felszívódást enged
az argireline hatóanyagnak, amely gátolja a mimikai izmok összehúzódását.

Hatóanyagos
masszázs

Lady Stella
ArgiLine Argirelin
peptid – Lift Active
Botox Hatású
ráncmélység-
csökkentő
masszázskrém

Hatóanyagai: argireline, sheavaj – érett, ráncosodó, laza tónusú bőrre. A botox-
hatású argireline peptidet és sheavajat tartalmazó exkluzív masszázskrém aktív
komponensei fiatalító hatást fejtenek ki. Használatukkal kisimulnak a ráncok, és
jelentősen csökken a mélységük. A ránctalanító, botox-hatású argireline sheavajjal
kombinálva a bőrt finomabbá teszi, a ráncokat lágyítja. Az E-vitamin és béta-karotin
bőrpuhító, regeneráló hatású – együttesen stimulálja a természetes regeneráló
folyamatokat, lassítva a bőr öregedését.

Tápláló pakolása

Lady Stella
ArgiLine Argirelin
peptid – Lift Active
botox-hatású
ráncmélység-
csökkentő
pakolás

Hatóanyagai: az argirelin, az ázsiai tigrisfűkivonat fokozza a kollagén és elasztin
termelését, táplálja a kötőszövetet, hatására a bőr hidratáltabbá, az arckontúr
feszesebbé válik. Az argireline peptid speciális botox-hatása késlelteti a ráncok
kialakulását, a meglévő ráncok mélységét csökkenti. Mikrokapszulába zárt
bőrtápláló E-vitamint is tartalmaz. Rendszeres alkalmazásával a bőr kisimul,
rugalmasabbá, feszesebbé válik. Kőolajszármazékot nem tartalmaz.

Befejező ápolás
- nappali krém

Arc: Lady Stella
ArgiLine Argirelin
peptid – Lift Active
botox-hatású
ráncmélység-
csökkentő nappali
krém

Hatóanyagai: argireline, urea, ceramid, fényvédő – ráncosodó, laza tónusú bőrre.
Intenzív ráncfeltöltő, sejtmegújító, öregedésgátló, aktív komponensei segítik a bőr
megújulását az argireline botox-hatása megóvja a bőrt a ráncok, barázdák
kialakulásától, a már kialakult ráncokat csökkenti. Ureatartalma puhítja a bőrt, és
elősegíti a hatóanyagok felszívódását, a ceramid segíti a lipidréteg aktivizálódását.
Fényvédő komponense óvja a bőrt a nap káros sugarainak hatásától.

Szemkörnyék-
ápolás

Szem: Lady Stella
ArgiLine Argirelin
peptid – Lift Active
botox-hatású
szem- és
ajakkontúrkrém

Hatóanyagai: argireline, argánolaj – érett, ráncosodó, laza tónusú bőrre.
A Marokkóban honos argánfa terméséből kinyert tápláló olaj rendkívül gazdag a
bőr puhaságát és természetes védőrétegét támogató, feszesítő és szabadgyökök
ellen védő összetevőkben, kiemelkedő E-vitamin-tartalma antioxidáns hatású, az
argireline botox-hatásával párosítva elérjük a szem és száj körüli finom bőrterület
öregedésének lassulását, a szarkalábak és a ráncok mélységének csökkenését.

Befejező ápolás
fényvédelem –

smink előkészítés

Smink előkészítés:
Lady Stella
Argireline peptid –
botox-hatású
ráncfeltöltő,
bőrkiegyenlítő
kezelés, befejező
elixír

Hatóanyagai: Acetyl hexapeptide-8, ceramid, növényi hyaluron, gyöngyökbe zárt
pigmentek, ArgirelineTM peptid, ceramid és növényi hyaluron – gazdag, könnyed gél,
amely gyöngyökbe zárt pigmenteket tartalmaz. Az ArgirelineTM peptid gátolja
a mimikai izmok öszehúzódását, csökkenti a ráncok mélységét, stimulálja a bőr
természetes bőrmegújító, önjavító folyamatait. Hidratálják a kötőszöveti kollagén-
és elasztinrostokat. A csomagolás pumpás kialakításának köszönhetően a
gyöngyök szétnyomódva távoznak a géllel keveredve – egyenletes felületet és
egészséges, halvány bézs árnyalatot adva a bőrnek. Kiegyenlíti a bőr szabad
szemmel látható egyenetlenségeit, miközben ultravékony, láthatatlan fátyolként
körülöleli az arcot. Feszesebb, fiatalabb bőrképet eredményez.

Hatóanyagai: argireline, acerola C-vitamin – érett, ráncosodó, laza tónusú bőrre.
Aktív hatóanyaga, az acerola magas koncentrációjú antioxidáns C-vitamin-tartalma
sejtmegújító hatású, létfontosságú szerepe van a kötőszövetekben nagy
mennyiségben jelenlevő kollagén szintézisében. Az argireline botox-hatása
megóvja a bőrt a mimikai ráncoktól.

Lady Stella
ArgiLine Argirelin
peptid – Lift Active
botox-hatású
ráncmélység-
csökkentő arctonik

Felhasznált anyag Hatóanyag/bőrre gyakorolt hatás
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A különleges hatóanyag képes az
idegrendszerből az arcizmokhoz
futó mozgató idegvégződés-szi-
napszisok blokkolására, aminek
végeredménye az arcizmok ellazu-
lása. Az ArgirelineTM bőrkárosítás
nélkül gátolja az ideg–izom inge-
rületátvitelt. Lassítja a bőrben az
acetilcholin felszabadulását, ezáltal
gátolja az izomrostok összehúzódá-
sát, fékezi a mimikai ráncok kiala-
kulását. Klinikai vizsgálatok igazol-
ják, hogy a homlokon lévő „gondol-
kodó” ráncokat 4 hét alatt 24%-kal,
a szemkörnyéki szarkalábakat 27%-
kal csökkenti. Rendszeres haszná-
lat mellett 28 nap alatt a mimikai
ráncok mélysége 30%-kal is csök-
ken.
A kúraszerű kezeléseket hetente két
alkalommal végezzük, négy héten
át.  Az alapkúra ismételhető, ami
összességében akár 60–70%-os bőr-
fiatalítást is eredményez, de 12 hét-
nél hosszabb kezelést nem ajánlott
végezni. Az ArgirelineTM megfelelő
mennyiségű felszívódása érdeké-
ben nagy hangsúlyt kell fektetni az
otthoni ápolószerek rendszeres
használatára.

Kinek ajánlott?
A kezeléseket érett, ráncosodó, laza
tónusú bőrre ajánljuk. Bizonyos ese-
tekben előfordulhat, hogy fiatalabb
életkorban is javasolt ez a típusú ke-
zelés. Például, sportolók esetében

vagy szabadban dolgozóknál, mert a
szélsőséges környezeti hatás foko-
zott igénybevételt jelent a bőr szá-
mára, ezért el kell kezdeni a kozme-
tikumok rendszeres használatát.

Kezelőkúrák
A Lady Stella ArgiLine Argirelin pep-
tid Lift Active botox-hatású ránc-
mélységcsökkentő kezelőkúrák tí-
pusai:

1. A ráncképződés megelőzése:
prevenciós kezelés – 4 hetes kú-
ra.

2. A már kialakult mimikai ráncok
kezelése: a barázdák mélységé-
nek csökkentése, a mikroráncok
feltöltése – 8 hetes kúra.

3. Elmélyült mimikai ráncok keze-
lése: a fokozott izomtónus gátlá-
sa, az arckontúrok emelése –
10–12 hetes kúra.

A smink előkészítése
Az alapozó krém felhelyezése előtt
1-2 ml Lady Stella Argireline peptid –
botox-hatású ráncfeltöltő, bőrki-
egyenlítő elixírt oszlassunk szét a
bőrön.

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

AZ OTTHONI BŐRÁPOLÁS KOZMETIKUMAI
� A bőr megtisztítása – Lady Stella ArgiLine Argirelin peptid – Lift Active
     botox-hatású ráncmélységcsökkentő arctejjel és tonikkal este és reggel.
� Nappali használatra – Lady Stella ArgiLine Argirelin peptid – Lift Active

botox-hatású ráncmélységcsökkentő nappali krémből 2 ml-nyi mennyiség
egyenletes eloszlatását javasoljuk. 

� Szemkörnyék ápolása – Lady Stella ArgiLine Argirelin peptid – Lift Active
botox-hatású, ráncmélységcsökkentő szem- és ajakkontúrkrémmel.

� Heti bőrápolás – Hetente egy alkalommal, az előzőleg alaposan megtisztított
bőrre:

1.  a Lady Stella ArgiLine Argirelin peptid – Lift Active botox-hatású
ráncmélységcsökkentő krémpakolást alkalmazzunk. A pakolásból 4-6 ml-
nyi mennyiséget egyenletes vastagságban kenjenek fel az arcbőrre. A 15-20
perc hatóidő letelte után langyos vizes öblítés, majd tonikos hidratálás
következzen;

2.  a Lady Stella ArgiLine Argirelin peptid – Lift Active botox-hatású maszk
rendszeres használatát javasoljuk. A pakolásból 1 tasak pormaszk, kétszeres
mennyiségű tisztított vízzel laza gélt képez. A maszkot egyenletes
vastagságban felkenve, 8 percig hagyjuk a bőrön, majd egyben lehúzható.
Langyos vizes öblítés, majd tonikos hidratálás következzen. A maszk
hatékony bőrmegújító és intenzív regeneráló, revitalizáló és rejuvenáló
hatású. 

BŐRMEGÚJÍTÁS NEUROPEPTIDEKKEL

A Lady Stella ArgiLine
Argirelin peptides
termékcsalád
a kabinkezelések
mellett az otthoni
bőrápolásról
is gondoskodik.
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lig van még egy kozmeti-
kum, amely annyira ked-
velt lenne, mint a hyalu-
ronsav. Mindössze egy

grammja hat liter vizet képes meg-
kötni. A hyaluronsav (rövidítve: HA)

egy, az emberi szervezetben, különö-
sen a bőrünkben természetes for-
mában előforduló anyag. Az extra-
celluláris mátrix gélképzőjeként a
hyaluronsav elsősorban nedvessé-
get tárol, amivel biztosítja a dermisz

volumenét. Hihetetlen vízmegkötő
képessége a molekulákban fellépő
negatív töltéseknek köszönhető. 
Az életkor előrehaladtával erősen le-
csökken a bőrben a szervezet ál-
tal megtermelt saját hyaluronsav

A

A nagy klasszikus: hyaluronsav
HATÓANYAG-ISMERET, NEGYEDIK RÉSZ – Számos klasszikus hatóanyag nem hiányozhat

egy kozmetikus repertoárjából. Sorozatunkban Sarah White kozmetikus szakértő segítségével
tekintjük át a legfontosabb összetevőket és hatóanyagokat.
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mennyisége. A következmény: gyen-
gülő vízmegtartó képesség, vízhiá-
nyos, száraz bőr, a szaruréteg elvéko-
nyodása, a feszesség és a rugalmas-
ság csökkenése. 
A kozmetikumokban elsősorban
komoly vízmegkötő képessége mi-
att használnak hyaluronsavat. Al-
kalmazásuk különösen gyakori az
anti-aging készítményekben, pél-
dául a legkülönbözőbb szérumok-
ban, krémekben, ampullákban és
maszkokban. 
A kozmetikai ipar különböző mole-
kulanagyságú hyaluronsavakkal
dolgozik.

� A kisebb molekulájúak különö-
sen parányiak, és mélyebbre tudnak
hatolni a bőrben.
� A nagymolekulájú fajták ezzel
szemben, bár kevésbé mélyre jutnak
a bőrben, a felszínen számos elő-
nyös tulajdonsággal tűnnek ki: fil-
met képeznek, óvják a bőrt és benn-
tartják a vizet. 

Hatása
A hyaluronsav többféleképpen is hat
a bőrre. Simábbá teszi, leheletvé-
kony filmréteget képez rajta és védi
is a bőrt. A legparányibb ráncocská-
kat azonnal és észrevehetően mér-
sékli – ezzel is magyarázható e ható-
anyag nagy népszerűsége. Emellett a
hyaluronsav stimulálja a fibro-
blasztképződést és serkenti a kol-
lagén-, valamint az elasztinszinté-
zist.
Mivel a hyaluronsav a szervezetünk-
ben is megtalálható, ezért nagyon
jól reagál rá a legtöbb ember. A ma

forgalomba kerülő korszerű biotech-
nológiai úton előállított hyaluronsa-
vakkal kapcsolatban szinte egyálta-
lán nem hallani allergiás reakciókról
vagy ellenjavallatokról. 
A bőrápoló szerek mellett a hyalu-
ronsav esztétikai gyógyászati alkal-
mazása is ismert.

Sorozatunk következő részének
témája: AHA-savak

A SOROZATBAN
EDDIG MEGJELENT:
2019/4: Bőrápoló vitaminok 
2019/5: Sokoldalú peptidek
2019/6: Ápoló ceramidok

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

VITAMINOK

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Rendezvény Időpont Info

CND Shellac Certifed PRO amerikai képzés 2019. 09. 10. www.shellacpro.naillounge.hu

OMC Világkupa 2019. 09.14–16. www.omchairworld.com

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

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

Pearly Lips Masterclass 2019. 09. 30. www.pmuartscholl.com

Szemöldök Maraton 2019. 10. 14–15. www.pmuartscholl.com

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

Piknikkör – az Őszi Beauty szakkiállításon 2019. 10. 25. www.piknikkor.hu

Üzleti Konferencia/Barna Alexandra 2019. 10. 25. www.beautymarlketingexperts.hu

PillaGála 2019. 10. 25. www.beauty-kiallitas.hu

BEAUTY FORUM München 2019. 10. 26–27. www.beauty-fairs.de

Ombre Selection 2019. 11. 04–05. www.pmuartscholl.com

BEAUTY FORUM Leipzig 2020. 05. 09–10. www.beauty-fairs.de
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zervezetünk víztartalma a
magzati korban a legna-
gyobb, majd az idő előre-
haladtával folyamatosan

csökken, ezért pótolnunk szükséges.
Bőrünk, a létünk elsődleges védel-
mi vonalaként, a szervezetünk in-
tegritásának sértetlensége szem-
pontjából nagyon fontos. Ám, ezt a
funkciót csak megfelelő hidratált-
ság mellett tudja ellátni. Ha a bőr
hidratációjának egyensúlya felborul,

azt a lehető leggyorsabban helyre
kell billenteni. A bőrszárazság több
tényezős dolog, nem csak és kizáró-
lag a hidratációtól függ, összefüg-
gésben van a bőrfelszíni hidrofil li-
pid mennyiségének csökkenésével,
hisz az epidermális lipidek mennyi-
ségének csökkenése felgyorsítja a
bőr vízvesztési folyamatait, ezáltal a
bőr kiszáradhat, irritálódik, köny-
nyebben jelennek meg a gyulladá-
sos, allergiás folyamatok és a fertő-

zések. Amikor a bőr „szárazzá” válik,
akkor hiányzik az éltető víz, ezáltal
nemcsak külsőleg változik meg,
egészséges működése is veszélybe
kerül.

A bőr „szárazságának”
tünetei 
A nedvességvesztés első lépcsőfo-
ka a bőrfelszíni hidrofil lipid epider-
mális lipidjeinek csökkent mennyi-
sége, melyek hozzájárulnak ahhoz,

S

A HIDRATÁLT BŐR
AZ ÉLŐ ANYAG ÁLLAPOTA HIDRATÁLT – A bőr bársonyosságát, rugalmasságát, feszességét
a bőrt alkotó szövetek megfelelő hidratációja hozza létre. Cikkünkben a bőr hidratáltságának

mérését, a száraz bőr jellemzőit és megfelelő hidratálását tekintjük át.
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hogy a bőr nem képes elegendő
mennyiségű vizet tárolni és kiszá-
rad. Ha ez az állapot tartósan fenn-
marad, akkor a vízhiány a bőr mé-
lyebb rétegeit is érintheti, így még to-
vább csökkentve a bőr felsőbb réte-
geibe történő folyadékáramlást,
ennek eredményeképpen pedig ki-
alakul a rendkívül száraz bőr. 
� A kezdeti nedvességvesztéshez
feszülő érzés és érdes tapintású bőr
társul. 
� A szárazság fokozódásával a fe-
szülés erőteljesebbé válik, a bőr
hámlik, viszket és berepedezhet. Fő-
ként a végtagok környékén érezhe-
tők fokozottabban ezek a tünetek.
Az arc területén a szárazság korai
bőröregedéshez vezethet. Ezen a te-
rületen a kiemelt régiók az orcák, az
állkapocs, illetve a szem környékén
figyelhető meg. 
� A nagyon száraz bőr különböző
bőrbetegségek kísérő tünete lehet,

például a xerosis, atópiás dermatitis,
psoriasis, cukorbetegség stb. Egy em-
bert több tünet is sújthat egyszerre.
A bőrszárazság komolysága annál
fokozottabb, minél több tényező van
egyszerre jelen.

Minél később avatkozunk be a
folyamatba, annál nehezebb
normalizálni és beállítani a bőr
optimális nedvességtartalmát. 

A száraz bőr
kialakulásának okai
Exogén okok:
� környezeti okok: szélsőséges idő-
járás, évszakok változása, fokozott
UV-expozíció, páratartalom ingado-
zása, légszennyezettség...
� nem megfelelő bőrápolási szoká-
sok: szappan, micellás-víz, etil-alko-
hol-tartalmú készítmények túl sok-

szor történő alkalmazása, hidratáló
krémek használatának mellőzése,
túlzott zsírtalanítás, illatszerek, gya-
kori hámlasztás, peelingezés...
� orvosi kezelésből származó okok:
sugárterápia, dialízis, kemoterápia,
vízhajtó és egyéb gyógyszerek mel-
lékhatásaként megjelenő bőrszá-
razság…
� munkahelyi ártalmak: szélsősé-
ges körülmények között végzett
munka, vegyszerekkel való fokozott
expozíció, gyakori kézmosás...
� káros szokások: koffeintartalmú
italok túlzott bevitele, dohányzás,
stb.
Endogén okok: 
� genetikai hatások: a bőrtípusok és
a rendellenességekre való hajlam
öröklődik, pl. a világos bőrű emberek
hajlamosabbak a bőrszárazságra;
� hormonális hatások: a változó ko-
rok (pubertás, klimax), illetve az idő-
szakos hormonváltozás (terhesség,

syncare@syncare.hu  � facebook: www.facebook.com/syncarehungary  � www.syncare.hu

Hidratáló kezelés
A bőrünk felső rétege 20-25% vizet tartalmaz, azonban ez az arány a kor előrehaladtával egyre csökken.
A bőr szárazzá, ezáltal sérülékenyebbé válik, feszülni fog, elveszti rugalmasságát, megjelennek a ráncok.
Ezt a folyamatot felgyorsítja a túlzott napozás, szolárium, száraz levegő, kevés folyadék fogyasztása,
nem megfelelő kozmetikumok használata. A bőr víztartalmát belsőleg és külsőleg is támogatni kell.
Belsőleg  megfelelő folyadékmennyiség bevitelével, külsőleg pedig hatékony kozmetikumokkal.
A hidratáló készítmények megkötik a vizet a bőrben, lassítják a víz elpárolgását, és hagyják lélegezni a bőrt.
Nagyon fontos a napi rutin, a megfelelő nappali és éjszakai krém használata, viszont a rendszeres,
szalonban történő kezelés is elengedhetetlen.

1. Tisztító és sminklemosó tej (171) – alaposan letisztítjuk a bőrt     

2. Enzim peeling (111) – puhítja a bőrt 
– felvisszük a bőrre és hagyjuk hatni – 12-15 perc után lemossuk 

3. Hidratáló tonikum (151) – a bőr tonizálására
– felvisszük a bőrre, körkörös mozdulatokkal

4. MULTI LIFT szérum 100%-os hyaluronsavval (188) – a szérumot
bemasszírozzuk a bőrbe – a szem környékére
– nagyon jól hidratál, láthatóan fiatalítja a bőrt

5. Hidratáló gél argán olajjal (121) – masszázzsal visszük fel a bőrre 
– táplálja, hidratálja és azonnal felfrissíti a bőrt

6. Hidratáló krémpakolás (303) – vékony rétegben felvisszük a bőrre,
könnyebb masszázzsal
– retinolt és hyaluronsavat tartalmaz

7. Intenzív hidratáló tengeri algás pakolás (136) – ezzel a pakolással lefedjük
az előző hidratáló krémpakolást 
– a tengeri algás pakolás növeli a bőr tónusát és elaszticitását 

8. Nappali krém 100%-os hyaluronsavval (190) – a kezelés végén
felvisszük az arcra
– a krém könnyű, SPF 10 UV-filtert tartalmaz
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szoptatás stb.) szintén okozhatnak
száraz bőrt;
� életkor: az öregedéssel a bőr funk-
ciói, mirigyeinek működése is csök-
ken;
� étrend: bizonyos tápanyagok, vita-
minok hiánya is okozhat bőrszáraz-
ságot. 

Fontos a megfelelő mennyisé-
gű víz bevitele a szervezetbe,
de csak a víz mennyiségének
növelésével nem fognak javul-
ni a száraz bőr tünetei.

Bőranalízis
A dehidratált bőrtípusok megálla-
pítása 
1. manuálisan és 
2. elektrokozmetikai eszközökkel:

1. A hidratáció mérése manuálisan
� Felszíni vízhiány: felszíni víz-
hiány alatt a hámréteg dehidratált-
ságát értjük. 
Mit jelent?
Ez nem csupán a szaruréteg csök-
kent víztartalmát, a vízmegkötő fak-
torok hiányát és a keratin dehidra-
táltságát jelenti, hanem a hám többi
rétegének a csökkent víztartalmát
is. 

Hogyan érzékeljük a gyakorlatban?
A gyakorlatban ezt néha nehéz meg-
állapítani, hisz sok egyéb tényező
(pl. páratartalom, kozmetikumok
használata) befolyásolja a jelenlétét.
Ritkán fordul elő önállóan, de léte-
zik, főként fiatal vendégeken, illetve
a nyak–dekoltázs részen akár a me-
nopausa előtt is érzékelhető. 
Ha kicsit összenyomjuk a bőrt, ak-
kor hajszálvékony ráncocskákat lá-
tunk, illetve ha a felszíni vízhiány
nagyobb mértékű, akkor enyhén ér-
des, érdes tapintású lehet a bőrfel-
szín.
� Mélyrétegi vízhiány: mélyrétegi
vízhiányon a kötőszövet (elsősorban
az irharéteg) dehidratáltságát értjük,
ami mindig felszíni vízhiánnyal jár
együtt.
Mit jelent?
A bőr kötőszövetből felépülő részei-
nek csökkent víztartalmát, tehát a
turgor csökkenését értjük ez alatt.
A turgor a sejtek és a rostok egymás-
ra gyakorolt nyomása, hidratációjuk
következtében. 
Hogyan érzékeljük a gyakorlatban?
Ha kevesebb a víz a kötőszövetben,
akkor nem tudnak annyira nyomást
gyakorolni egymásra a sejtek és a
rostok, ezért a bőr „petyhüdtebbé”,
válik, nem lesz annyira feszes. En-
nek több jele is van. A legbiztosabb
tünet a ráncok megjelenése, illetve

a hajszálvékony ráncok mélységé-
nek növekedése. Tünet lehet az is,
hogy amikor „feltoljuk” a bőrt, akkor
az addig akár „sima” bőrfelszínen
megjelennek a ráncok. A szem kör-
nyékén tudjuk érzékelni leginkább
a turgor csökkenését úgy, hogy ha
összecsípjük a bőrt, akkor az lassan
nyeri vissza eredeti alakját. 

2. A hidratáció mérése elektrokoz-
metikai készülékkel
A bőr elektromos tulajdonságait az
epidermisz hidratációja nagymér-
tékben befolyásolja.
Az egyik tulajdonság a bőr ellenállá-
sa, ami fordítottan arányos a ned-
vességtartalmával. Minél szárazabb
a bőr, annál nagyobb ellenállást je-
lent a méréskor „átfolyatott” áram
útjába. A nagyon száraz bőr vezető-
képessége kicsi, ellenállása nagy,
majdnem szigetelőanyagként visel-
kedik.
Az elterjedtebb, pontosabb, reprodu-
kálható és gyors mérés a Stratum
corneum nedvességtartalmától füg-
gő dielektromos állandó (anyagi tu-
lajdonság) változásán alapul. Ily mó-
don kapacitásváltozást mérünk. 

A dielektromos állandó
A készülék működésének megérté-
séhez néhány fizikai fogalmat tisz-
táznunk kell! 
� Kondenzátor: ha két vezetőanyag-
ból készült felületet szigetelőanyag-
gal választunk el egymástól, és
elektromos feszültséget kapcsolunk
rá, töltésfelhalmozás jön létre, mivel
a töltések, a szigetelőanyagon ke-
resztül nem tudnak kiegyenlítődni. 
� A felhalmozható töltések mennyi-
sége (kapacitás) függ a felületek
nagyságától, távolságától, azaz a szi-
getelőanyag (dielektrikum) vastag-
ságától és anyagi tulajdonságától, a
dielektromos állandótól. Ez a tulaj-
donság változik meg a bőr hidratá-
ciójának változásakor. Az anyagok
dielektromos tulajdonsága különbö-
ző, az adott anyagra jellemző. 
� A Corneometer® mérőfeje egy
kondenzátor (egymástól elszigetelt
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fémfelületek), melyekre feszültséget
kapcsolva elektromos erőtér jön lét-
re. 
� A kondenzátort egy vékony üveg-
réteg választja el a bőrtől, így galva-
nikus érintkezés, ionos vezetés
nincs. A bőr alkotja a létrejövő kon-
denzátor dielektrikumát (szigetelő-
anyag), melynek tulajdonsága nagy-
mértékben függ a nedvességtartal-
mától. 
� A bőr hidratációjának változását
követő dielektromos állandó válto-
zása a kondenzátor kapacitásának
változását eredményezi. Ezt méri a
készülék, és jelzi ki egy relatív
számmal. A mérési mélység 0,01–
0,02 mm (Stratum corneum, szaruré-
teg).
A kapott számszerű eredmény a ké-
szülékhez mellékelt táblázat segít-
ségével értékelhető ki.

A mérés azonos körülmények
közötti megismételhetősége
érdekében a mérőfej felületét
egy rugóerő ellenében nyom-
juk a bőr felületére, mert a nyo-
móerő is befolyásolhatja az
eredményt.
A készülék elektronikája kom-
penzálja a hőmérséklet- és az
esetleges tápfeszültség-válto-
zást.
Más mérési eljárásokhoz ké-
pest, a kezelés folyamán alkal-
mazott készítmények alig be-
folyásolják az eredményt, míg
a hidratációban történő kis vál-
tozások is jól értékelhetők.
A megismételt mérés – kezelés
előtt-után, ill. kezelések között
– jól indikálhatja az alkalma-
zott anyagok, kezelési eljárá-
sok hatását, hatékonyságát.

A következő lapszámban a megfele-
lő bőrápolási rutin kialakítását és a
bőr hidratációjának fokozását te-
kintjük át.

Folytatjuk!

BÁTHORY KATI
Közel 50 éves szakmai
tapasztalattal, rendelkező
aranykoszorús
kozmetikusmester, kitüntetett
gyakorlati oktató, a Piknikkör
alapítója. Beauty Forum
Szakmai Díjazott.

JUHÁSZ KLÁRI
kozmetikusmester,
biológia–kémia szakos tanár,
az ALVEOLA Beauty Akadémia
szakmai vezetője.
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ALISSA BEAUTÉ HYDRAGEN RICH CREAM
Nagyon száraz bőrre kifejlesztett natúr, biotechnológiával készült
extra erős hidratáló és regeneráló hatású arckrém. Sheavajat és
rizsolajat tartalmaz, megszünteti a szárazság okozta feszítő
érzést. Az Aquaxyl 3D hidratálókomplex hyaluronsavval és

szorbitollal biztosítja a bőr
maximális hidratációját.
Sejtszinten hat a Radicare,
Defensil Plus és RNAge
komplexeknek köszönhetően.
www.alissa.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó lakossági ár: 15 000 Ft

Fókuszban

a hidratálók
WIN UP-LIFT JÉGMASZK MINDEN
BŐRTÍPUS SZÁMÁRA
Jeges textúra, frissítő és gyors revitalizáló és lifting-hatás:
A különleges jégbor és B5-provitamin, szemmel láthatóan
csökkenti a ráncok mélységét (-13%)* és jelentősen javítja

a bőr hidratáltságát (50,9%)**.
A bőrt ellátja a szükséges
energiával, feszesíti a fáradt,
dehidratált bőrtípust és nyugtatja
az érzékeny bőrt. 
*in vivo kutatásokkal igazolva,
30 perccel a felvitel után.
** in vivo kutatásokkal igazolva, 28 nap után.
www.afrodita-kozmetika.hu
Kiszerelés: 150 ml
Bruttó szakmai ár: 8 390 Ft

BIODROGA ENERGIZE & PERFECT 24 ÓRÁS KRÉM 
Zöldkávét, mátrixpeptideket, algakivonatot és kétféle
hyaluronsavat tartalmazó, varázslatos illatú 24 órás krém, mely

felébreszti az alvó sejteket és
szembeszáll a stressz okozta
idő előtti bőröregedéssel.
A krém most ajándék
szemápolóval kapható.
www.biodroga.hu
Kiszerelés: 50 ml + 10 ml
Bruttó ajánlott lakossági ár:
14 500 Ft

CLINICCARE HYAL + MOUSTURIZING CREAM
SZUPER HIDRATÁLÓ KRÉM
Az egyik leghatékonyabb professzionális kozmetikum
a száraz, öregedő, igénybe vett arcbőr kezelésére. 50%
aktív hatóanyag-tartalommal rendelkezik. Magas
antioxidáns összetevői révén hatékonyan veszik fel a harcot

a ráncokkal szemben.
Rendkívül gazdaságos, elég
csak egy kis mennyiséget
a kezelendő felületre
besimítani.
www.clinic-care.hu
Kiszerelés: 300 ml
Bruttó ár: 27 991 Ft

DRHAZI KONTAKT HYALURONGÉL   
A hidratáló hatású, intenzíven feltöltő, 100%-
ban természetes, liposzómás kontaktgél
főként bőrazonos, tiszta hatóanyagokból épül
fel. Nem tartalmaz allergén hatású, irritáló
növényi anyagokat. Alapját a DRHAZI
Hidratáló komplex adja: 2%-os orvosi
tisztaságú, 4 szintű hyalurongél, sodium PCA,
urea, szorbit, kollagén, melyet kiegészít
a sejtvédő, antioxidáns totarol. 
www.drhazi.hu
Kiszerelés: 200 ml 
Bruttó ár: 17 800 Ft

GERTRAUD GRUBER HYDRO3
HYALURONSZÉRUM
Háromszoros hidratációs hatású az „aquakomplex”,
a hyaluron és a planktonkivonat által, melyek háromféle
módon szabályozzák a bőr víztartalmát, optimális
hidratáltságot biztosítva. A szérum elősegíti a víz

epidermiszbe történő
szállítását. Almasav-
tartalma stabilizálja a bőr
természetes savköpenyét.
Használatával a bőr
szerkezete egyenletesebb,
simább megjelenést nyer. 
www.gertraudgruber.hu
Kiszerelés: 30 ml
Bruttó lakossági ár:
11 250 Ft
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SHAKER HYALURON ANTI-AGEING MASK SET 
Látványosan hatásos anti-aging kezelés. A benne lévő hyaluron
aktív ránctalanítóként nemcsak a hámréteget hidratálja, hanem
a bőr mélyebb rétegeit is. A hyaluron (cukortartalmú fehérje)
biztosítja a bőrnek a megfelelő hidratáltságot, ezáltal csökkenti
a ráncok mélységét. Az anyagcsere-fokozó hatású algakivonat
az ásványi anyagok és a nyomelemek mellett számos vitamint is

tartalmaz. 
www.laneche.hu
Kiszerelés: 1 doboz
(10 adag hyaluron
pormaszk,
1 shaker pohár)
Bruttó ár: 24 490 Ft

MARIA GALLAND N°96A CRÈME HYDRA
INTENSE PLUS
A N°96A Crème Hydra Intense Plus fő hatóanyagainak –
tamarinduszmag-kivonat és F-vitamin – köszönhetően
hosszan tartó és intenzív hidratálást biztosít mindazok
számára, akiknek a bőre nagyon száraz és „szomjazik”

a megfelelő bőrápoló után. Ajánlott
azoknak is, akik a könnyű és
kényeztető krémeket részesítik
előnyben. 
www.kalcsu.hu 
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó lakossági ár: 23 850 Ft 

YAMUNA PROFESSIONAL
– HYALURONSAVAS KRÉM
A ligetszépeolaj értékes vitaminokat és többszörösen
telítetlen zsírsavakat tartalmaz, a gyulladásos folyamatokat
gátolja, természetes antioxidáns anyag, ránctalanító,
nyugtató hatású. A hyaluronsav magas vízmegkötő

képességű, saját tömegének
többszörösét képes megkötni.
Főleg idősödő, érzékeny bőr
ápolására javasolt. 
www.yamunaprofessional.hu
Kiszerelés: 200 ml
Bruttó ár: 2 858 Ft

HYDRACURE PROFESSZIONÁLIS PROGRAM 
A 10 kezeléses kúra beállítja, kiegyenlíti és fenntartja a bőr
ideális hidratáltságát. A szett tartalma: Hydra Power kétfázisú
bőrszérum (30 ml) regenerálja a bőrt védő lipidréteget és
beállítja az optimális hidratáltság szintjét; Hydra-Sensitive

hidratáló masszázskrém
(50 ml); Hydra
Performance hidratáló
arcmaszk (10 x 1 g +
10 x 45 ml); Hidroaktív
folyékony emulzió
(10x2 ml) a kezelés
lezárására.
www.primavera-and.hu
Bruttó ár: 51 875 Ft

SKEYNDOR UNIQCURE INTENSIVE
HYDRATING CONCENTRATE
Termálvizet, B5 provitamint, Ac-glucosamint (a hyaluronsav
előanyaga a bőrben), 11-féle aminosavat és természetes
hidratáló faktorokat tartalmazó ampulla.  Hosszan tartó
hidratációt biztosít a vízhiányos bőr számára. Otthoni

ápolásra és kabinhasználatra
egyaránt ideális. 
www.skeyndor.hu
Kiszerelés: 7 x 2ml/csomag 
Javasolt bruttó fogyasztói ár:
9 780 Ft

HYDROGENIA  BIO ÁSVÁNYI TONIK 
Ez a klasszikus ásványi tonik nem egy „ásványvíz
spray”, hanem speciális eljárással készült ionoldat,
amely elsősorban káliumot, kalciumot,
magnéziumot, cinket és hegyi algát tartalmaz.
Gondoskodik a bőr gyors, intenzív és hosszan tartó
felfrissítéséről. Hatása fokozható, ha a kezelés során
kiegészítjük Micro Ampoules Longevity Maris
Collagen szérummal.
www.syncare.hu
Kiszerelés: 50 ml/150 ml 
Bruttó ár: 1 560 Ft/4 050 Ft

RÁNCSIMÍTÓ HATÁSÚ ARC-
ÉS DEKOLTÁZSÁPOLÓ ELIXÍR.

Hatóanyag-kompozíciójának –
a nedvességszabályozó nátrium-hyaluronátnak,
az antioxidáns hatású C-vitaminnak és ginkgónak,
a fitoösztrogénekben gazdag jukkának, valamint
a sejtfunkciókat támogató zsurlónak –
köszönhetően igazoltan csökkenti a ráncok
mélységét, hosszát.
www.ilcsi.com
Kiszerelés: 10 ml
Bruttó kozmetikus ár: 2 595 Ft

STELLA RÁNCFELTÖLTŐ, BŐRKIEGYENLÍTŐ
SMINKBÁZIS GENONPEPTIDDEL 
Gyöngyökbe zárt pigmentek, amelyek gélállagú egyedi

összetevőket, hatóanyagokban
(újgenerációs JuvelevenTM peptid ,
niacinamid és növényi őssejt) gazdag
összetevőket tartalmaznak. Stimulálja
a bőr természetes bőrmegújító, önjavító
folyamatait, hidratálja és feltölti a
kötőszöveti kollagén- és
elasztinrostokat. 
www.stellart.hu
Kiszerelés: 30 ml
Bruttó szakmai ár: 2 965 Ft
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BEAUTY & CARE NEWS 1 ÚJ BŐRDIAGNOSZTIKAI KÉSZÜLÉK
Skeyndor • A kézi kamerából és egy tabletből álló diag-
nosztikai készülék pontos képet ad a bőr aktuális ál-
lapotáról. Méri a bőr hidratációját (a bőr ellenállásán
keresztül), faggyútermelését, a pórusok és a ráncok
méretét, a pigmentációt és az esetleges akné mértékét.
Ideális a kezelés utáni állapotváltozás nyomonköve-
tésére is.
www.skeyndor.hu

2 WINE THERAPY – BORTERÁPIA
HABZÓ BOROS MASSZÁZSKRÉM 

Afrodita Kozmetika • Megújult a Borterápia termék-
család a rezveratrol erejével, mely intenzív regeneráló
terápiát biztosít minden bőrtípusra. A szabadalmazta-
tott, kapszulákba zárt tiszta rezveratrol serkenti a bőr
sejtjeinek kollagénszintézisét, és védi a bőrt az oxidatív
stressztől. Az avokádó, jojoba és gabonacsíra ápoló ola-
jok hosszan tartó, revitalizáló masszázst biztosítanak.
Száraz bőr esetében a krémhez adjunk hozzá Szőlő-
vitamin száraz olajat. Sem szilikont, sem mesterséges
színezéket nem tartalmaz.
www.afrodita-kozmetika.hu

3 INTENZÍV KARCSÚSÍTÓ,
ZSÍRÉGETŐ KRÉMGÉL  

Golden Green Nature • Karcsúsító, fogyasztó kezelések
alatt és után, vagy mindennapos alkalmazásra ajánlott
termék, amely a hatóanyagai révén a problémás
területeken (has, fenék, comb, csípő) csökkenti a
nemkívánatos zsírlerakódást, a narancsbőr tüneteit.
Koffeintartalma a tárolt zsírsavak zsírszövetekből való
felszabadításában segít, az L-karnitin pedig a felsza-
badított zsírsavak elégetését biztosítja. A citromolaj
fokozza a koffein és L-karnitin zsírégető hatását.
Fahéjkivonat- és Hot FluxR-tartalma melegít és bizser-
get, fokozza a hatóanyagok mélyebb bőrrétegébe való
bejutását. Gyorsul az anyagcsere, a bőrfelszín kisimul. 
www.stellart.hu

4 ANTI-CELLULIT KÚRA
A GYÖMBÉR EREJÉVEL  

Yellow Rose •   A cellulit legfőbb ellenségei közé sorol-
ható a gyömbérkivonat. Alakformáló, vérbőségfokozó
hatása miatt kiváló választás lehet, ha szeretnénk
növelni bőrünk rugalmasságát és feszességét. A Gyöm-
béres testápoló termékcsalád tartalmaz egy géles
testradírt selyemproteinekkel, ami eltávolítja az elhalt
hámsejteket, és felkészíti a bőrt az aktív hatóanyagok
befogadására. A 23 karátos aranyat is tartalmazó
testápoló gél aktiválja a mikrokeringést, stimulál és
feszesít, majd végül a selymes, gazdag textúrájú
testápoló krém növeli a bőr rugalmasságát, hidratál –
zsíros érzet nélkül.
www.yellowrose.hu

5 POWER-PEPTID KRÉMMASZK  
Gertraud Gruber • A bőröregedés minden szintjére
ható krémmaszk értékes hatóanyag-kombinációja
helyreállítja a bőr feszességét és rugalmasságát,
megelőzi a photo- és chronoaginget, finomítja a póru-
sokat, intenzíven hidratál, ápol. A biomimetikus recep-
túra egy „erő” peptidet tartalmaz, amely látható lifting-
hatással feszesíti az arckontúrt. A bőr ernyedése ellen
veszi fel a harcot, javítja az ellenállását a gravitációval
szemben. A krémes maszk alkalmazása egyszerű,
növeli a jó közérzetet, és bársonyos, puha bőrérzetet
hagy maga után, hosszú távon pedig szemmel
láthatóan megemeli az arckontúrt.
www.gertraudgruber.hu
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NATÚRKOZMETIKA DOSSZIÉ

BŐRFIATALÍTÓ ARC- és
DEKOLTÁZSKEZELÉS

MI A VÍZ ÉS A FIATALSÁG MEGŐRZÉSÉNEK A TITKA? Az érett bőr kezelése az egyik legnagyobb
kihívás a kozmetikusok számára. Változókorban a bőr veszít a feszességéből, és a vízhiány

mellett zsírhiány is jelentkezik. Erre nyújthat segítséget az orchidea növényi sejtjeinek ereje.

z érett bőr kezelésének új
„fegyvere” a Calanthea dis-
color orchidea stem cells, tel-
jes értékű sejtjeinek kivo-

nata. A stem cells-ek olyan növényi
sejtek, amelyek bármilyen típusú
növényi sejtté tudnak differenciá-
lódni, és biotechnológiai úton fel-
szaporítva vitalizáló tápanyagok-
ban gazdag hatóanyagokhoz juttat-
ják a bőrt. A hatóanyagai a humán
fibroblaszt sejtek közötti kommuni-
kációs képességet stimulálják, tá-
mogatják a kollagén- és elasztinter-
melést, növelik az interleukin8 és in-

tegrin4 termelését. A 45-65 év közöt-
ti tesztalanyokon, lifting hatása ré-
vén, jelentősen növelte a feszesebb,
tónusosabb arcbőr kialakulását, a
szemhéj feszességét, mérsékelte a
szemkörüli ráncok mélységét.
Az érett bőr anti-aging arcápolásá-
ban és vízmegtartó képességének tá-
mogatásában van szerepe más anti-
aging hatóanyagokkal, vitaminok-
kal, hidratációt támogató összete-
vőkkel kombinálva.
Otthoni bőrápoláshoz a Bio orchidea
everlasting éjszakai krémet is ajánl-
hatjuk. Mindkettőben az orchidea

stem cells hatóanyagai, alpesi csukó-
ka-kivonatok, vasfű-, búzavirág-,
chiamag-kivonat, rózsa virágvíz,
sheavaj, argán-, szilvamag-, morin-
ga-, ligetszépeolaj segíti, hogy a ke-
zelés után hetekig vitális, üde, feszes
maradjon a bőr.
A vendégek elégedettsége garantált:
kúraszerű használatával az érett bő-
rű vendégek hálásan fognak vissza-
térni a kozmetikánkba.
A kisimultabb bőrállapot fenntart-
ható, ha a vendégünk rendszeresen
használja az otthoni ápolásra szol-
gála Orchidea stem cells termékeket.

A

1. Letisztítás Bio arónia-kivi
arctisztító tejjel.
Ruta-, tönkölybúza-, lenmagkivonat,
mangóvaj, A-, B-, C-, E-vitamin és
esszenciális zsirsavakkal és antioxidáns
hatóanyagaival, valamint glükozidos

tenziddel tisztítjuk a bőrt. Vattakoronggal,
gyengéd mozdulatokkal eltávolítjuk
a sminket. Lemosáshoz langyos vizes
kompresszkendőt alkalmazunk. A meleg
kendő ellazít, nyugtat.

1ELŐTTE

STEP BY STEP
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3. A pH-érték helyreállítása
Bio csipkerózsa tonikkal.
A gyengén bázikus tonik (pH: 7,2–7,5)
galagonya- és édesgyökér-kivonattal
mérsékli a gyulladásos folyamatokat,
csökkentheti az ödémát. A 4-5
pumpálásnyi mennyiséggel enyhén
bepermetezzük a kezelendő felületet.

4. Tápláló koncentrátum: A Bio orchidea
ageless szépítő szérum az orchidea stem
cells hatóanyagaival, chia-magolajjal,
alpesi csukóka-kivonattal
DNS/kromoszóma-szinten védi a sejteket
az öregedéstől. A hyaluronsav,
Na-hyaluronát, Q10 és
a gyógynövénykivonatok
a nedvességmegkötést támogatják. 

A szérumból 5-6 cseppet egyenletesen
eloszlatunk a bőrön. Speciális lifting-
masszázst fogunk végezni, ezért
a nyirokpályák mentén haladunk,
a nyirokürítési pontokat megnyitva
kezdjük el a méregtelenítést.

3

5. Masszázs Bio arónia rejuvenáló
masszázskrémmel, amit az erősen
zsírhiányos bőr esetében kiegészítünk
néhány csepp Bio Kandilla & Tamanu age
defence masszázsolajjal. Az arónia juice
rozmaring-, petrezselyem antioxidánsai,
a tönkölybúzafűlé, az echinacea-kivonat,
a gránátalma-magolaj és a kakaóvaj,
valamint a multivitamin-komplex táplálja
a bőrt. Egy jó anti-aging masszázs
biztonságos és nagyon hatékony
alternatívája a plasztikai műtéti

beavatkozásoknak, vagy legalábbis
késleltethetjük azt.
Külön figyelmet fordítunk a nyak,
a dekoltázs és a keblek speciális
masszírozására. A formás mellek
elengedhetetlenek a szép dekoltázshoz,
ezért a mellek ápolása és feszesítése
az igényes kozmetika palettáján
megtalálható. Ha a bőr igényli, pár csepp
masszázsolajjal fokozzuk a krém
esszenciális lipidpótló hatását. A bioaktív
rozmaring-, az aranyvessző-, a koriander,

a tamanu, a ligetszépe és a jojobaolaj
segíti a munkánkat.
A citrin féldrágaköves masszázs
a befejező mozdulatsoraink. Azért
a citrint választottuk, mert ez a kristály
növeli a biztonságérzetet, magabiztossá
tesz, segít feldolgozni a negatív
élményeket. A kristályokkal a nyirokpályák
mentén és a szem körül óvatosan
átsimítjuk a bőrt. A masszázs végén
a felesleges krémet eltávolítjuk.

5

4

2. Peeling Bio acerola & echinacea
beautyfying arcradírral.
A papaya enzimjeivel, a bíborkasvirág-,
aranyvesszőfű-, édesgyökér-kivonattal és

cellulózőrleménnyel egy időben
enzimesen és mechanikailag is
peelingezünk. Egyenletesen felvisszük az
arc–nyak–dekoltázs területére, 10-15 perc

múlva gyengéden átpolírozzuk a bőrt.
Utána alaposan lemossuk.

2
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6. Tápláló pakolás. Célszerű a különböző
tápanyagigényű zónákat különböző
maszkokkal ápolni:

A) Bio orchidea recovery krémpakolás
Az orchidea őssejt hatóanyagaival, argán-,
tamanu-, avokádóolajjal, búzavirág-, chia-,
angelika-kivonattal tovább fokozzuk
a bőr vitalitását. Az orcákra, a nyakra,
a dekoltázs középső részére egyenletesen,
ecsettel felvisszük.

C) A Bio sárgabarack-köles vitalizáló,
tápláló maszk a mellekre, vállakra kerül
fel. A sárgabarack pulp, a tönkölybúza
az aktív bőranyagcserét támogatja,
az esszenciális olajok és antioxidánsok
növelik a bőr védekezőképességét.

7. A szemkörnyékre a Bio orchidea age
defence szemkörnyékápolót használunk,
és beborogatjuk a Búzavirág calming
splash-sel átitatott vattakoronggal.
Az orchidea stem cells hatóanyagai,
medveszőlőlevél-, ruscus-, chiamag-
kivonat, valamint a rózsavíz, növeli a bőr
vitalitását. A bőrfelszínen maradt
kezelőanyagot 20 perc után langyos vizes
lemosókesztyűvel letöröljük a pakolást.

6

7
8. A kezelést záró krém: Bio orchidea age
defence hidratáló nappali arckrémet
használunk, vékony rétegben átsimítva
a bőrfelületen.

8

CSŐSZ FERENCNÉ RITA
kozmetikusmester
(Kecskemét)

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

SEBŐK ANDREA 
kozmetikusmester

UTÁNA

B) Ha kevert bőrtípusú a vendégünk,
akkor az arc középvonalára a Bio
echinacea dinnye maszkot helyezzük fel.
A dinnye, a bíborkasvirág, a lenmag,
a biotin, a folsav, a C-, B- és E-vitamin
javítja a bőr vízmegkötő képességét.
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Szépítő, GYÓGYÍTÓ
kannabisz

RÉGI-ÚJ HATÓANYAGFORRÁS – Fedezzük fel ezt az izgalmas témát, mivel egyre több korszerű
kozmetikumban találkozhatunk már a kendermagolajjal!

kannabisz gyógyászati és
egyéb felhasználása min-
tegy 3000 évre tekinthet
vissza. Közép- és Dél-Ázsiai

leletekben, de egyiptomi múmiák-
ban is találták nyomát az alkalmazá-
sának, a 19. század elején pedig a
nyugati orvoslásban újra megjelent,
mint fájdalomcsillapító, görcsoldó,
nyugtató, gyulladáscsökkentő és
egyben kedélyjavító hatású gyógy-
növény. Ez utóbbi hatása miatt a leg-
több országban tiltott szernek minő-
sült és minősül ma is. Amikor (a 20.
században) az Egyesült Államokban
egy nagy költségvetésű kísérletsoro-
zatban igazolni szándékoztak a ma-
rihuána pszichoaktív hatóanyagá-
nak (THC) mérgező hatását, az egér-
kísérletek jelentős hozadékaként
derült fény arra, hogy a rosszindula-
tú daganatok kialakulása lényege-
sen ritkábbá vált a kezelt egerekben
a kontrollcsoporthoz képest. E kísér-
letsorozat eredményeképpen né-
hány amerikai államban, valamint
Kanadában legalizálták is a mari-
huána orvosi célú (!) alkalmazását.

Legfőbb hatóanyagai 
E hatóanyagok a különböző növényi
részekben eltérő mennyiségben ta-
lálhatóak: 
THC (Tetrahidrokannabinol): erő-
sen pszichoaktív hatóanyag, mely
azonban hányingercsökkentő, ét-
vágygerjesztő, antioxidáns, így öre-

gedéskésleltető, tumorellenes is. Fő-
ként a növény virágzatában találha-
tó – a magjában, amelynek olaját
kozmetikai célokra is használni
szokták, nincs!
CBD (Kannabidiol): nem pszichoak-
tív hatású, ám számos egyéb gyógy-
hatása mellett fájdalomcsillapító,
görcsoldó, antibakteriális és rákmeg-
előző hatású. Főként a növény virág-
zatában termelődik.
CBC (Kannabikromén): nem pszi-
choaktív hatású, de gyulladáscsök-
kentő, fájdalomcsillapító, antimikro-
biális, tumorellenes hatóanyag.
A növény virágzatában található.
CBG (Kannabigerol): nem pszicho-
aktív hatású, ám erős gyulladáscsök-
kentő, antibakteriális, tumorellenes
hatóanyag. A növény virágzatában
található.
Terpének, flavonoidok: antioxidáns,
öregedéskésleltető, regeneráló ható-
anyagok, főként a virágzatban talál-
hatók.
Vitaminok (főként E- és B-vitamin):
anyagcsere-fokozó, tápláló, regene-
ráló hatóanyagok, főként a növény
magjában találhatók.
Ω-3 és Ω-6 zsírsavak: gyulladáscsök-
kentő, szaruképzést normalizáló, ru-
galmasító, tápláló hatásúak, főként
a növény magjában találhatók.
Nyomelemek (pl. kalcium, vas, fosz-
for, magnézium, kálium, cink, man-
gán, réz): főként a növény magjában
találhatók.

A kender: (latinul cannabis)
kétszikű növény, melynek faj-
tái:
Cannabis sativa – THC-t na-
gyobb arányban tartalmaz,
mint CBD-t.
Cannabis indica (indiai ken-
der) – CBD-t nagyobb arányban
tartalmaz, mint THC-t.
Cannabis ruderalis – Alacsony
THC-tartalmú kenderfajta.
Cannabis spontanea (vadken-
der) – elvadult kenderültetvé-
nyeken található.

Felhasználási lehetőségei
A növény maga talajtisztításra is
használható, mivel a toxikus anya-
gokat, pl. a mérgező fémszennyező-
déseket jól eltávolítja a talajból –
ezért nagyon nem mindegy, hogy a
kozmetikai vagy gyógyászati célra
felhasznált növényt milyen talajon
termesztették!  
Rostjaiból ruhákat, cipőket, kötele-
ket, papírféleséget készíthetnek.
Magjából hidegsajtolással kivont
olaja (kendermagolaj) étolajként,
szappanok, kozmetikumok készí-
tésére használható. A hidegsajtolás
után visszamaradó olajpogácsa álla-
ti takarmány lehet.
Megtemékenyítetlen termős virág-
zatát szárítva élvezeti szerként

A
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(pszichoaktív!) használják. Egyes or-
szágok kivételével tiltott!
Virágzatának különböző kivonatait,
mint pl. a CBD-olajat (kenderolaj)
gyógyszerkészítményekben alkal-
mazzák (Magyarországon alkalmaz-
hatósága vitatott, nem tiltott ugyan,
de egyetlen gyógyszerkészítmény-
ben vagy táplálékkiegészítőben sem
engedélyezett!)

Termesztése, alkalmazása
Engedélyezése/tiltása orszá-
gonként különböző.
Magyarországon a – kizárólag
0,2 % THC-tartalom alatti – nö-
vény termesztése engedélye-
zett, és a kenderolaj (CBD-olaj)
felhasználása ugyan nem til-
tott (mivel ez az olaj nem tar-
talmaz pszichoaktív THC-t
számottevő mennyiségben), de
engedélyeztetése egyelőre
nem sikeres, beszerzése is csak
külső forrásokból lehetséges.
A kendermagolajat, melynek
THC-tartalma nincs, korlátla-
nul lehet forgalmazni, hasz-
nálni – és ez a hatóanyag az,
melyet a kozmetikumokban
találhatunk.

Kivonatok készítése
A kozmetikai célokra készülő ken-
dermagolajat hidegsajtolással nye-
rik a kendermagból. Ez az eljárás
biztosítja, hogy az érzékeny ható-
anyagok, pl. a telítetlen zsírsavak a
kivonás során ne sérüljenek.
A gyógyászati célokra készülő ken-
derolajat ún. szuperkritikus extra-
hálással nyerik ki a virágzatból, ez
egy különleges fizikai állapotban lé-
vő (egyszerre gázként és folyadék-
ként is viselkedő) oldószerrel törté-
nik, magas nyomáson. A nyomás
csökkentésekor az oldószernyomok
is eltávoznak a kivonatból, így az tel-
jesen tisztán nyerhető ki. 
Rendkívül fontos azonban, hogy a
kivonás – készüljön az bármilyen
módon – csakis ellenőrzött körül-
mények között, tiszta talajon ter-
mesztett növényekből történjen!

A kendermagolaj
kozmetikai szerepe
Tápláló, regeneráló hatóanyagai mi-
att igényes anti-aging kezelések-
ben alkalmazható.
Nyugtató, gyulladáscsökkentő ható-
anyagai miatt gyulladásos, érzé-

keny, problémás bőrökre készülő
kozmetikumok készítéséhez hasz-
nálható.

Megállapíthatjuk tehát, sokszor
nem paradoxon az, hogy érdemes a
régmúltban is kutakodni, ha újszerű
és korszerű hatóanyagokat szeret-
nénk felfedezni.

Forrás:
https://orvosikannabisz.com/moke/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kannabisz
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/
OGYEI%20allasfoglalas%20a%20cannabidiollal%20
kapcsolatban%20_%2020180821.pdf

HALMOS JUDIT
vegyészmérnök, a 12. sz. Ipari és Kereskedelmi

Szakközépiskola és
Szakmunkásképző
anyagismeret- és
laboratóriumi ismeretek
tanára, majd a Szépmíves
Szakképző Iskola igazgatója
és tanára volt. Több szakmai
kiadvány szerzője.
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Iránymutató COSMOS
A NATÚRKOZMETIKUMOKTÓL NEMCSAK A BŐRSZÉPÍTÉST VÁRJUK EL, hanem egyúttal

az egészségünk megóvását és javítását is. Lássuk, milyen kritériumoknak kell megfelelnie
egy ilyen valódi natúrkozmetikumnak!

bőr a testünk legnagyobb
szerve, ezért észszerűen
kell gondoskodnunk róla.
Körültekintően választott,

biztonságos és hatékony kozmeti-
kummal (is) kell vigyáznunk rá,
amely megfelelően tisztítja, táplálja,
szépíti és védi. 
A gyógynövények, gyümölcsök és
zöldségek erejét a legújabb fejleszté-
sekkel kombinálva fantasztikus
eredményeket érhetünk el, anélkül,
hogy megnövekedne az érzékeny-

ség, vagy más kedvezőtlen mellék-
hatás alakulna ki szervezeten belül.
A természetes és organikus bőr-
ápolás a nemzetközi szépségipar
állandó szegmensévé vált, amely
nemcsak a csodálatos, gyors ered-
mények elérését teszi lehetővé, ha-
nem hosszú távú használat esetén is
biztonságos a felhasználó részére.
A természetes bőrápolás ma már
nem pusztán időszakos trend. A ter-
mészetes összetevőket tartalmazó
kozmetikumok az 1970-es évektől

kezdődően megtalálhatóak voltak a
piacon, napjainkra pedig egyre na-
gyobb üzletággá fejlődött. 
2018-ban becslések szerint a fogyasz-
tók 68%-a vásárolt natúr és organikus,
vagy annak mondott termékeket.*
Ebből 74% úgy gondolja, hogy a na-
túr és organikus termékek egészsé-
gesek a szervezetük számára; 40%,
hogy a termékek környezettudato-
sabbak; 37% pedig lehetőség szerint
minél kevesebb vegyi összetevőt
szeretne a bőrén. →

→

→

→

→

A
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Mielőtt kiválasztunk egy natúr és or-
ganikus terméket, termékcsaládot,
szánjunk rá időt arra, hogy megis-
merjük a gyártót és a terméke(ke)t!
Segítségünkre lehet az óriási kíná-
latban való eligazodásban a hivata-
los minősítés, a COSMOS Natural
tanúsítvány megléte.

COSMOS minősítés
A COSMOS minősítést a legmaga-
sabb organikus, illetve natúrkoz-
metikai szabványok alapján gyár-
tott, minőségi, biztonsággal hasz-
nálható natúr és organikus/
bio készítmények kapják meg.
A COSMOS irányelvei a natúrkoz-
metikumok által is kiemelten fon-
tosnak tartott fenntartható terme-
lés és fogyasztás ösztönzése érde-
kében kerültek kidolgozásra.
� Korábban a minősítő szerve-
zetek eltérő szabályokat alkal-
maztak a szépségápolási készít-
mények ellenőrzésekor. A COS-
MOS Standard megalkotásával
ennek kívántak véget vetni, és
tisztává,  átláthatóbbá tenni a sza-
bályozást. A COSMOS (COSMetics
Organic Standard) szabvány az öt
legnagyobb európai minősítő szer-
vezet (a német BDIH, a francia Eco-
cert és Cosmebio, a brit Soil Associ-
ation és az olasz ICEA) együttmű-
ködése által jött létre, azzal a cél-
lal, hogy a szépségápolási ter-
mékek hiteles minősítéséhez egy-
séges bio- és natúrkozmetikai
szabványrendszert alakítsanak ki.
Jelenleg más minősítő szervezetek
nem alkalmazzák.
� A COSMOS standard az alap-
anyagokra, az előállításra, a ter-
mékek marketingjére és ellenőr-
zésére egyaránt kiterjed, és a
megelőzés és a biztonság elvére
épülve az egész termelési láncot
szabályozza. A minősítés arra
utal, hogy az adott készítmény
gyártói felelősségteljesen használ-
ják a természeti erőforrásokat,
egészség- és környezetkímélő
gyártási technológiát alkalmaz-
nak, támogatják az ökológiai gaz-
dálkodásból származó összetevők

használatát, és hisznek a „zöld ké-
miában”.
� Az alapanyagok eredeténél és
feldolgozásánál a COSMOS öt ka-
tegóriát vesz figyelembe, annak
megfelelően, hogy mely alapanya-
gok alkalmazhatóak és melyek til-
tottak.
1. Víz: minden esetben meg kell
felelnie a higiéniai standardnak.
2. Ásványi összetevők: eredeti ás-
ványi anyagok vagy egyszerű ké-
miai folyamatokkal módosított ás-
ványi összetevők alkalmazhatóak.
3. Fizikailag előállított mezőgazda-
sági összetevők: megengedett a
növényi, állati és mikrobás össze-
tevők használata. Tilos viszont a
géntechnológiailag módosított
növényi alkotóelemek és az álla-
tok testéből nyert nyersanyagok
alkalmazása!
4. Kémiailag előállított mezőgazda-
sági összetevő: ugyanazok a szabá-
lyok vonatkoznak rá, mint a fizi-
kailag előállított összetevőkre, de
ez esetben alkalmazni kell a zöld
kémia alapszabályait.
5. Egyéb összetevő: a standard szi-
gorúan szabályozza a megenge-
dett tartósítószerek listáját.
� A szabályozás emellett az aláb-
biakra terjed ki:
→ A termék összetétele: annak a fi-
gyelembevétele, hogy hány száza-

lékban tartalmaz organikus össze-
tevőket.
→Tárolás, feldolgozás, csomagolás:
a tisztasági és higiéniai szempon-
tok szemlézése a tárolás, a gyártás
és a csomagolás során, valamint
környezetkímélő csomagolás al-
kalmazása. Tiltott a klórozott mű-
anyagok használata a csomagolás-
ban.
→ Környezeti hatások: a termék és
a csomagolás, valamint a gyártá-
si folyamatok környezetkímélő
jellegének, a gyártási hulladék
minimalizálásának és újrahasz-
nosításának figyelembevétele.
→ Címkézés és kommunikáció: a
címkézésnek tisztának és egyér-
telműnek kell lennie, minden
fontos információt tartalmaznia
kell – nem vezetheti félre a vásár-
lót.
→ Vizsgálatok, certifikáció és felül-
vizsgálat: a szabályozásnak min-
den egyes terméknek meg kell fe-
lelnie – ez minden évben felülvizs-
gálásra kerül.

Honnan tudjuk, hogy egy ter-
mék COSMOS minősítésű-e?
A COSMOS minősítésnek
nincs saját, önálló logója,
így a minősítést az alapító
minősítő szervek pecsétje
alá kiírt Cosmos Natural
vagy Cosmos Organic kife-
jezések jelzik.
A gyakorlatban például a
minősített natúrkozmetiku-
mokat a BDIH Cosmos Natu-
ral logóról ismerhetjük fel.

COSMOS NATURAL
A COSMOS Natural
natúrkozmetikum minősítést
olyan termékek viselhetik,
amelyek többek között mentesek
parabénektől, génmódosított
összetevőktől és a legtöbb kőolaj-
származéktól.
A minősítés nem ír elő
minimális természetes
összetevő arányt a termékben,
ugyanakkor tiltja
a génmódosított növényi
összetevők, valamint az állatok
testéből nyert nyersanyagok
használatát.

MOLNÁR FERENC
tulajdonos, ügyvezető igazgató
Ilcsi Szépítő Füvek Kft.

*Forrás: https://globalwellnessinstitute.org/
press-room/press-releases/wellness-now-a-4-2-
trillion-global-industry 
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ÁPOL ÉS NYUGTAT 
„100%-BAN TERMÉSZETES, NÖVÉNYI ALAPÚ TERMÉKEKET SZERETTEM VOLNA ALKOTNI

A SMINKTETOVÁLÓK SZÁMÁRA” – hangsúlyozta Méhn Tünde, nemzetközi sminktetováló, oktató,
akit a saját fejlesztésű, 100%-ban növényi alapú, Rosa Herbal Skin Care

termékcsaládról kérdeztünk. 

éhn Tünde: „Észrevettem,
hogy vendégeim bőrének
állapota nagymértékben
befolyásolja, hogy meny-

nyire lesz szép és tartós a tetoválá-
suk. Az életkor, egészségi állapot, bi-
zonyos gyógyszerek szedése, a
stressz, a nem megfelelő bőrápolási
szokások és a káros környezeti té-
nyezők mind-mind kihatnak bőrünk
egészségére. Igyekeztem olyan ter-
mékeket keresni, amelyek megol-
dást jelentenek az egyes bőrproblé-
mák kezelésében, de sajnos nem
minden esetben sikerült megfelelő
terméket találnom a kínálatban. Ek-
kor döntöttem úgy, hogy megalko-
tom saját, kifejezetten sminkteto-
váló művészeknek kifejlesztett koz-
metikai márkámat.”
Melyek voltak a fő szempontjaid a ter-
mékek fejlesztésekor?
M.T.: ,,100%-ban természetes, növé-
nyi alapú termékeket szerettem vol-
na alkotni, a legkiemelkedőbb ható-
anyagok optimális arányú társításá-
val. Gondosan válogatott összetevői
percek alatt előkészítik a bőrt, hogy
az könnyedén, a lehető legszebben
befogadja és megtartsa a tetováló
pigmenteket. A 2017-ben kifejlesz-
tett Rosa Herbal Skin Care volt az el-
ső, teljes termékskálával rendelkező
termékcsalád a világon. Ez azt jelen-
ti, hogy tetoválás előtt, közben és

után használható kozmetikumok
egyaránt megtalálhatóak a széles
kínálati palettánkon.” 

A Rosa Herbal
Skin Care sminktetováló
termékcsalád tagjai 
� White Soap – Alaposan, mégis kí-
méletesen tisztít. Nyugtatja, puhítja
a bőrt, miközben visszaállítja a víz-
háztartásának egyensúlyát. 
� Green Soap – Hatékonyan tisztít, a
bőr irritációja nélkül. Fertőtlenít, gá-
tolja a gyulladások kialakulását, erő-
síti a sejtfalat. Mattító hatásának kö-
szönhetően a zsíros bőr ápolására
különösen ajánlott. 
� Pigment Booster Balm & Oil Gel –
Előkészíti a bőrfelszínt a tetoválásra,
maximalizálja a pigmentek bőrbe ju-
tását, miközben megakadályozza a
bőr mikorsérüléseinek kialakulását.
A krémes állagú Pigment Booster
Balm száraz bőrön ideális, míg a
könnyedebb anyagsűrűségű pig-
ment Booster Oil Gelt zsírosabb, vér-
zésre hajlamos bőrre ajánljuk. 
� Fixing Serum – Megkönnyíti és fel-
gyorsítja a sérült hámréteg regene-
rálódását. Bezárja a pigmenteket a
bőrbe, ezáltal egyenletes, homogén,
ragyogóan élénk színfelületet bizto-
sít. 
� After Care Balm & Stick – Védőré-
teget képez a tetovált felületen. Hid-

ratálja, puhává varázsolja az ajka-
kat. Használatával nemcsak tartó-
sabb, de üdébb, élettelibb hatást kelt
az ajaktetoválás. Kétféle kiszerelés-
ben kerül forgalomba: tégelyes és
stick formában.
� Eyeliner After Care – Kifejezetten
a tetovált szemhéjakra kifejlesztett
utóápoló E-vitaminnal és panthe-
nollal. Csökkenti a bőrszövetek közti
ödémát. A szembe kerülve nem csíp,
nem okoz irritációt vagy homályos
látást.
� HFS After Care – A fejbőrön vég-
zett „hajtetoválás” ápolására.
Nyugtatja a bőrt, és védi a kiszára-
dástól. 

M
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STEVÁNYIK ANETT
„Szerelem első látásra!

Manapság már el sem
tudom képzelni, hogy
nélküle tetováljak.
Nemcsak

megkönnyíti
a munkámat, hanem

az elkészült tetoválások is tartósabbá
válnak tőle. Olyan teljes körű
termékcsaláddal van dolgunk, ami
nagyon hiányzott a piacról, és
kifejezetten olyan sminktetoválóknak
lett megalkotva, akik a munkájukat
100%-os odaadással végzik, és
legalább ennyire törődnek a vendégeik
elégedettségével is.”

RÓZSÁS HAJNALKA
„Munkám során

számomra
elengedhetetlen,
hogy prémium-
termékekkel

dolgozzak. Tíz év
sminktetoválói

tapasztalattal a hátam mögött
elmondhatom, hogy megtaláltam
a Rosa Herbal Skin Care 100%-ban
természetes összetevőkből készült
termékcsaládban azt, amit mindig
kerestem. Nagymértékben
megkönnyíti a munkámat, mert
használatával minden bőrtípuson álom
az alkotás.”

SUGÁR ZSANETT
„Jómagam is híve vagyok

a natúrkozmetiku-
moknak, így nagyon
örültem, amikor
a Rosa Herbal Skin

Care termékcsalád
a piacra került.

Nemcsak az utóápoló termékei nagyon
hatékonyak, hanem a Kiss of Rosa
ajakápoló kollekció is fantasztikus,
a szalonom dolgozói és a vendégeink is
imádják. A tetoválás közbeni termékek
közül a Green Soap az egyik nagy
favoritunk, mely tökéletesen eltávolítja
a pimentmaradékot a vendég bőréről.”

BORJÁN-BÁRKÁNYI CECÍLIA
„Kozmetikusként is

nagyon fontosnak
tartom, hogy
megfelelő minőségű,
természetes

alapanyagokból
készült termékekkel

ápoljam vendégeim bőrét.
A termékcsalád szellemisége mellett
nálam a hatékonysága is jelesre
vizsgázott. Gyönyörű friss
végeredmények, könnyű és gyors
gyógyulások jellemzi a használatát.”

OLÁH ZSANETT
„Maximalistaként,

a munkám során is
törekszem minden
alkotásomat a lehető
legtökéletesebben

kivitelezni, ehhez
óriási segítséget nyújt

a Rosa Herbal Skin Care termékcsalád.
El sem tudom képzelni Pigment
Booster Balm nélkül az érzékeny bőr
tetoválását, Fixing Serum nélkül pedig
a pórusok azonnali lezárását.”

ZOLTÁNNÉ OREHOVSZKI MÓNIKA
„Nélkülözhetetlenek

az igényes
sminktetoválások
elkészítéséhez.
Tökéletes, gyengéd

letisztítás minden
munkafázisban,

a Pigment Boosterek használatával
rugalmas, befogadó és kevésbé irritált
bőr, a fixing serummal a pigmentek
megfelelő beépülése, az utóápolók
használatával pedig komplikáció-
mentes, optimális gyógyulási folyamat
érhető el.”

GABNAI-SZABÓ VIKTÓRIA
„A Rosa Herbal

termékcsaládot
a megjelenése óta
használom.
Tetoválás közben

segíti a munkámat,
megfelelően tisztítja,

hidratálja és puhítja a bőrt, a vendégek
szeretik az illatát, így nemcsak
a fertőtlenítő szaga lengi körül őket.
A vendégek egyenletesebb gyógyulási
folyamatról számolnak be. Mindig öröm
az újdonság megjelenése, már nagyon
várom a további folytatást,
fejlesztéseket.”

ÍZELÍTŐ A KOLLÉGÁK TAPASZTALATAIBÓL

rosaherbal.com
info@mehntunde.hu

+36 20/268 7626
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SUPREME REGENERATING ANTI-AGEING KRÉM

www.alissa.hu

Ez a teljesen naturális arckrém
a legmodernebb biotechnológiával
készült, kozmetikai drónokkal. A botox
alternatívája a benne lévő mimikai
ráncokat csökkentő, újgenerációs
hatóanyagnak köszönhetően. A tápláló
arckrémben található szabadalmazott
technológiájú peptidkomplexnek
(Perfection Peptide, ReproAge, RnAge,
Syn-TC) köszönhetően ideális táplálást biztosít a bőr a számára,
miközben ellensúlyozza a kronológiai öregedés hatásait.

LUXUS KRISTÁLY FIATALÍTÓ TESTÁPOLÓ

www.drhazi.hu

A 100% természetes, intenzív bőrmegújító és feltöltő
hatású, fiatalító testápoló tej hatóanyag-összetétele
a legmagasabb igényeket is kielégíti a bőrazonos
olajkompozíciónak, az anti-aging aroma- és
gyógynövényterápiának, a nanopeptidnek és
a kristályterápiának köszönhetően. Emellett liposzóma-
komplex, DrHazi hidratáló komplex (urea, sodium PCA,
4-féle hyaluronsav), kollagénprotein és bio totarol
gondoskodik az intenzív anti-aging hatásról.

GOLDEN GREEN NATURE INTENZÍV CELLULITKEZELŐ KRÉMGÉL

www.stellart.hu

Természetes növényi eredetű kivonatokat
(narancsolaj, boróka, alga, borostyán és
guarana) tartalmaz, amelyek egymás
hatását erősítve képesek a zsírégetést
fokozni a zsírlerakódások okozta narancsbőr
kialakulásának megelőzése érdekében.
L-karnitin-tartalma gyorsítja a lelassult
anyagcsere-folyamatokat, segít kiüríteni
a lerakodott folyadékot és salakanyagot
a szövetekből. Használatával a makacs narancsbőr nem kívánt
esztétikai tünetei látványosan javulnak.

A MontOlympe termékek
alapanyagaként használt
gyógynövények az Olümposz
hegységben teremnek, 1400
méterrel a tengerszint felett. Az
organikus hatóanyagok (hegyi tea,
cornelian cherry, levendula, erdei
mályva, olívaolaj, fehér pünkösdi
rózsa stb.) több mint 95%-ban
vannak jelen a termékekben, ezt
bizonyítják ICADA és Cosmos Natural tanusítványok is. 

BIO PROTECT ORGANIC ESSENCE

www.laneche.hu

Ecocert minősítéssel rendelkező vegán
ampulla Aloe vera- és fügekaktusz-
kivonattal. Tápláló, hidratáló,
a kaktuszkivonat antioxidáns, feszesítő és
vízmegkötő hatású. Lecsökkenti az irritációt
és a kipirosodást, pl. dermabrázió,
mezoterápia, AHA-hámlasztás vagy
szőrtelenítés után. Minden bőrtípusra, de
kifejezetten érzékeny, dehidratált, sérült bőrre javasolt. Ásványiolaj-,
színezék- és tartósítószer-mentes. Fő hatóanyaga: Aloe vera,
fügekaktusz-őssejt (Opuntia Ficus-Indica Stem).

BEARBERRY EVERYOUNG SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ GÉL

www.biola.hu

Bőrregenerációt támogató gyógynövények kivonatával
készülő, ideálisan komplex, a bőr kisimulását elősegítő
szemkörnyékápoló gél a vízhiányos és laza struktúrájú
bőrre ajánlott. A csukóka-, a ruscus-, ginseng- és
édesgyökér-, valamint a chia-kivonat és a mandulatej
hidrolizátumának aminosavai segítik a fiatalosan üde
és bársonyos bőrérzet kialakulását. A professzionális
arckezelés során krémpakolásként is alkalmazhatjuk
ezt a szemkörnyékápolót. A BDIH/IONC által tanúsított
biokozmetikum.

Összetevőinek köszönhetően egy lépésben regenerálja,
feltölti, feszesíti a bőrt. A termékcsalád nagy és kis
molekulaméretű, természetes hyaluront tartalmaz, nagy
koncentrációban. A nagyobb méretű molekulák a bőr
felszínén filmréteget képezve a bőr belsejében tartják
a nedvességet, és védik a káros hatásoktól, a kisebbek
pedig a mélyebb rétegekbe is be tudnak hatolni, ezáltal
belülről töltik fel a bőrt.

A könnyen beszívódó, illatmentes olaj önmagában és
bázisolajként egyaránt használható. A mandulaolaj
kiváló bőrtápláló tulajdonságokkal rendelkezik.
Kezelés után a bőr hosszú ideig bársonyos, telt és
rugalmas marad. Enyhén előmelegítve, teljes
testmasszázsra vagy bármely testrész masszírozására
és arckezelésre is alkalmas. 

NATÚRKOZMETIKA
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ILLATMENTES MANDULÁS BÁZISOLAJ

www.yamunaprofessional.hu

ILCSI ANTI AGEING &HYALURON HIDRATÁLÓKRÉM

www.ilcsi.com

MONTOLYMPE 

www.montolympekozmetikumok.hu
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Érzéki játék fényekkel
SIGULINSZKI LAURA professional makeup artist mindkét alkotása a natural glow,

azaz a természetes ragyogás jegyében született. A sminkek kiemelik a modell szépségét,
és megmutatják a fényes bőrkép összes előnyét. 

A hangsúly a fényes arcbőrre került, és ugyanez köszön vissza
az anyaghasználatban is. A fényes bőrképet a vizesebb hatású
alapozóba kevert folyékony highlighter és mikrocsillám teszi
látványossá. 

A beach hangulathoz passzol a modell napbarnított bőre,
amelyet arany és a bronzos árnyalatok emeltek ki.
A végső textúrát csillám, mikrocsillám, pigmentek,
csillámos szemhéjpúder biztosítja. 
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Az alapozást követően a bőr természetes ragyogását finom, nem mattító
hatású púder emeli ki, amely csak az extrán fényesedő pontokra került.
Az ajkak nude árnyalatú rúzst kaptak, erre került a csillámos szájfény.
A bőr bronzosságát hűvösebb, szürkés-rózsaszínes árnyalatok
ellensúlyozzák. 

A szemek kontúrja nem erős, a dús szempilla
természetes hatású. Az illesztésnél használt vékony tus
csak a smink kívánta mélységet biztosítja. A hangsúly
az arcformázásra került, melynek része a szemöldök és
a száj formázása is. 

SIGULINSZKI LAURA  
Professional Makeup Artist.
Facebook@
sheelamakeup,
Instagram@
sigulinszki.laura.makeup
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Természetesen ragyogó 
NATURAL GLOW – Azaz „természetes fény” a Make-up Magyar Kupa sminkverseny idei témája.

Ha már eldöntötted, hogy indulsz ezen a megmérettetésen, fogadd meg Sipos Zita tanácsait,
hogy mire figyelj a felkészülés és a verseny során! 

nnél a sminknél a highligh-
ter és a selyemfények hasz-
nálata lényegében kötelező!
A szemöldöknél töreked-

jünk a természetességre, ne fessük
meg erősre, a szemhéj pedig „ra-
gyogjon”!
Ez a fajta smink nem a homokszí-
nektől lesz natúr – bátran lehet
arany és rózsaszínű fényeket és ezek
árnyalatait használni –, hanem attól,
hogy nem lépi túl a hordhatóság ha-
tárait.
A feladat egyik kihívása, hogy ezzel
párhuzamosan a sminknek trendi-
nek is kell lennie.

Extra tipp
Az utolsó pillanatban mártsá-
tok be az ecsetet arany- és
bronzporba, és ezzel púderez-
zétek át az arcot a fénylő hatá-
sért.

E

SIPOS ZITA
Kozmetikus, sminkmester. Több mint 40 éve 
dolgozik a kozmetikus és a sminkes szakmában.
„Minden sminkesek mestere”: kozmetikus és
sminkes tanulókat képez, illetve továbbképez, 
versenyfelkészítő tréningeket tart.  Országos és
nemzetközi versenyeken zsűritagként

tevékenykedik. Tevékenyen
részt vesz a trendalkotók 
munkájában, többek között
a Megasztár, 
a Szépségkirálynő, a Sztárban
Sztár, a Nagy Duett, valamint
számos kortárs magyar film
fűződik a nevéhez. Fo
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Tejsavas tetoválás-eltávolítás

és alternatív megoldások
KÍMÉLETES ÉS HATÉKONY SMINKTETOVÁLÁS-ELTÁVOLÍTÁS – A sminktetoválás különböző

stílusai közötti váltás általában szépen kivitelezhető. Testtetováló pigmenttel készült tetoválások
és kevésbé sikerült formák esetén kénytelenek vagyunk eltávolításhoz folyamodni.

Az alábbiakban az általam ajánlott eljárást mutatom be részletesebben. 

sminktetoválás hatalmas
fejlődésen ment keresztül
az utóbbi időben. Manapság
a satíros szemöldök mellett

egyre nagyobb teret hódít a púderes
és a hiperrealisztikus, szálazott for-
ma. Ahogy a szemöldök, úgy az ajak-
és szemhéjtetoválás trendjei is évről
évre változnak. Ha a stílusok közötti
váltás nem kivitelezhető szépen,
vagy testtetováló pigmenttel készült
tetoválások esetében nem marad
más, mint az eltávolítás.
A sminktetoválás eltávolítása terén
is számos bevett metódus létezik.
Lézerrel, glikolsavval, tejsavval, de
akár műtéti eljárás során is meg le-
het szabadulni a nemkívánatos pig-
mentektől. Szerencsére többnyire
nem kell drasztikus eszközökhöz fo-
lyamodnunk. Én a tejsavas eltávolí-
tást részesítem előnyben. Szalonja-
imban is ezt alkalmazom, illetve ok-
tatom. 

Az eltávolításhoz használt nö-
vényi alapanyagokból kinyert
tejsav természetes anyag,
mely szervezetünkben is meg-
található. Nagy előnye, hogy
bármilyen színű pigmentet el
lehet vele távolítani, míg a lé-
zeres eljárás inkább csak a sö-
tétebb árnyalatoknál hatékony. 
Emellett gyengéd, a glikolsav-
nál jóval kevésbé irritál, ráadá-
sul gyorsan és szépen gyógyul.
Nemcsak halványít, hanem
hidratálja, vitalizálja is az el-
színeződött bőrt, sokkal ellen-
állóbbá, üdébbé téve azt. Szá-
raz, fokozottan érzékeny bőrön
is alkalmazható, mivel csak a
bőr felszínén fejti ki hatását,
annak mélyebben fekvő réte-
geit nem érinti.

Állapotfelmérés
Az eltávolításra érkező vendégek
esetében első lépésben azt kell
megállapítanunk, hogy speciális
sminktetováló pigmentekkel vagy
testtetováló festékkel készült-e a
tetoválásuk. Sajnos, ez nem minden
esetben egyértelmű, még a hozzánk
érkező vendég számára sem. Általá-
nosságban elmondható, hogy ha a
sminktetoválás több mint öt éve ké-
szült, mégis élénk színű, akkor nagy
valószínűséggel testtetováló pig-
menttel van dolgunk. A tejsavas hal-
ványítás ez esetben is alkalmazható,
de valamivel hosszabb idő szüksé-
ges hozzá.

Tejsavas tetoválás-
eltávolítás
Az állapotfelmérést követően jöhet
az eltávolítás. Én speciális NPM eltá-
volító folyadékot és kétféle NPM el-
távolító tűmodult használok, ame-

A
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lyek viszonylag nagy területen fejtik
ki a hatásukat, így az eljárás egyszer-
re hatékony, és amennyire lehetsé-
ges, kíméletes ez az eljárás. A tejsa-
vas eltávolító folyadék akár egy
mágnes, magához vonzza a régi
pigmentet, és felhozza az epider-
miszbe, így az nem kerül bele a vér-
áramba, nem terheli a nyirokrend-
szert. A kezelést követően a bőrön
maradt festéket és folyadékot eny-
hén sóoldatos kendővel távolítom el.
Fontos, hogy a vendég ezután már
ne érjen a kezelt területhez, amelyet
7 napig a nedvességtől is óvnia kell.
Körülbelül három nap múlva var

képződik az érintett
bőrfelszínen. Tuda-
tosítani kell a ven-
dégben, hogy ne fog-
dossa, ne kaparja
vagy szedje le azt.
Várjon, amíg magá-
tól le nem esik.
Az eljárás hatheten-
te ismételhető. Tar-
tós sminktetoválás
esetében legfeljebb
3-4, míg testtetováló
pigmentek eltávolí-
tásakor mintegy 5-6
alkalomra van szük-
ség a kívánt hatás el-
éréséhez. Általában
az utolsó beavatko-
zás után hat héttel
már ismét tetoválha-
tó a terület.

Természetesen a tejsavas sminkte-
toválás-eltávolítás – mint minden
szépészeti eljárás – elővigyázatos-
ságot és fokozott körültekintést
igényel. Kellő szakértelem és felké-
szültség hiányában roncsolódhat a
bőr, amely nem kívánt hegesedés-
hez vezet. A kezelés minden esetben
érzékennyé teszi a bőrt a napfénnyel
szemben, így a halványítást nem
szabad a nyári időszakra időzíteni!

Camouflage – az alternatív
megoldás
Van azonban más, még ennél is kí-
méletesebb és gyorsabb alternatíva

is. Ez az eljárás a camouflage, melyet
az általam kifejlesztett Triple Brows
szemöldök-tetoválás első lépés-
eként alkalmazok. Segítségével gya-
korlatilag várakozás nélkül javítha-
tók, korrigálhatók a kisebb formai
hibák, a kivörösödött, kiszürkült,
megfakult tetoválások.
� Ilyenkor először a hiányzó színek
visszapótlásával megteremtem a
színegyensúlyt, hogy a szemöldök
újra barna árnyalatú legyen. 
� Ezt követően „szálazom” a sze-
möldököt, majd 
� egy finom púderes ombre satírral
fejezem be az új szín és forma ki-
alakítását. 
Lényeges, hogy alapos és átfogó
színismerettel rendelkezzünk, mi-
vel a bőr saját pigmentjei, a korábbi
festék színe és az újonnan bevitt pig-
mentek „összeadódnak”, együttesen
érvényesülnek majd az elkészült
szemöldökön.
Ezek lennének dióhéjban a sminkte-
toválás eltávolításával és javításával
kapcsolatos leglényegesebb tudniva-
lók. Nagyon fontos szem előtt tarta-
ni, hogy a lehető legkíméletesebb,
leghumánusabb módszert válasz-
szuk! Ne roncsoljuk, traumatizáljuk
feleslegesen a bőrt, mert extrém
esetekben (például egy drasztiku-
sabb lézeres kezelés során) a károso-
dás visszafordíthatatlan. Vigyáz-
zunk a vendégünk bőrére, bánjunk
vele kíméletesen, mert testünk első
védelmi vonala nem felejt! Nem-
csak a törődés, de a túlzott és indo-
kolatlan igénybevétel is jól látható
nyomokat hagyhat az arcon.

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.

A Triple Brows technika segítségével korrigálhatóak a
kivörösödött, kiszürkült, megfakult szemöldöktetoválások

Tejsavas tetoválás-eltávolítás 
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Nouveau Contour Akadémia
FUSION LINE SMINKTETOVÁLÓ KONFERENCIA

A Nouveau Contour Akadémia legnagyobb idei magyarországi projektje a Fusion Line
elnevezésű konferencia, amelyen neves hazai és nemzetközi szakemberek

mutatják be a legújabb eljárásokat.

egyedik alkalommal szer-
vezünk találkozási lehető-
séget a szakembereknek.
Mindig arra törekedtünk és

törekszünk, hogy valódi tudást
nyújtsunk, és márkafüggetlenül se-
gítsük a magyar sminktetoválók fej-
lődését. Ezért nemcsak a Nouveau
Contour partnerek jelentkezését
várjuk, hanem minden tanulásra vá-
gyó kolléganőt szívesen látunk! 

A tematikus napot
azoknak ajánljuk, akik

• rendelkeznek már sminkte-
továló tudással,

• eddig nem ismerték vagy
nem használták a Nouveau
Contour Akadémia lehetősé-
geit,

• szeretnének több új techni-
kát egy nap alatt megismerni,

• mielőtt részt vennének az
egyéni oktatási rendsze-
rünkben, szeretnék megnéz-
ni, mit és hogyan oktatunk.

Fókuszban az újdonságok
Gépek – A konferencián bemutatjuk
az új gépeink közül az iQ medical és
a Smart sminktetováló gépeket. 
Pigmentek – Teljesen megújulnak a
pigmentjeink, nemcsak pár színnel,
hanem két teljesen új pigmentsoro-
zattal jelentkezünk:
→ Az egyik az organikus pigmentek
lesznek, melyekből gyártanak szem-,
száj- és szemöldökre kifejlesztett ár-
nyalatokat is. 

→ A másik, a Fusion Line sorozat,
amely az organikus és nem organi-
kus pigmentek legelőnyösebb tulaj-
donságait ötvözi. Ezt jelzi a neve is:
Fusion Line. Tehát megfelelően tar-
tós lesz, de mégsem fog szürkülni és
nem fog vörösödni. Nagyon előnyös-
nek ígérkezik, az új pigmentek nyár-
tól már elérhetőek lesznek Budapes-
ten.
Technikák – A termékújdonságok
mellett számos új sminktetováló
technikát is bemutatunk. 
Az elmúlt évek nagy divatja a szálas
szemöldök-tetoválás, melyet mik-
ropengével (microblade) és tetováló-
géppel is készíthetünk. Emellett
azonban egyre jobban terjed és egy-
re modernebbnek számít a púderes
szemöldök-tetoválás, amit a vendé-
gek (is) hamar megszerettek, hisz
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→

elegánsabb, mint egy teljesen tömör
szemöldök, és sminkhatású.  Már
most is sokan alkalmazzák, de na-
gyon sokféleképpen lehet elkészíte-
ni, így ezen a téren bőven van még
mit tanulnunk. Pont emiatt hívtunk
meg egy nagyon profi szakembert
Oroszországból, Anastasiya Roga-
novot. Amszterdamban a sminkteto-
váló világkonferencián figyeltünk fel
rá először, ahol az első pillanattól
kezdve nagyon szimpatikus volt.
A munkája pedig logikusan felépí-
tett, tiszta és precíz.  
Anastasiya először elméleti előadást
fog tartani, majd egy élő modellen
tart bemutatót.

Akit ennél részletesebben is ér-
dekel a púderes szemöldök-te-
toválás, annak lehetősége lesz
a korlátozott férőhelyű (!) VIP
Class tanfolyamon elsajátítani
a fogásokat. 
A konferencia utáni napon pe-
dig a Nouveau Contour Akadé-
mián exkluzív lehetőséget biz-
tosítunk arra, hogy lépésről lé-
pésre elsajátíthassák a résztve-
vők ezt az egyedi technikát. 
Ezen az egynapos tréningen
olyan szinten sajátíthatja el
Anastasiyától a szakmai isme-
reteket, hogy azokat már más-
nap használni tudja a munkája
során.

Neves szakemberek
Ezen a nemzetközi programon
színvonalas előadásokkal és bemu-
tatókkal várjuk a szakembereket.
A konferenciára előadóink rengeteg
gyakorlati mesterfogás bemutatásá-
ra készülnek. Olyan tudásanyaggal
rendelkeznek, amelyet kevesen tud-
nak és még kevesebben használnak
– ráadásul alig van olyan sminkteto-
váló, akinek ne lenne kérdése ezzel
kapcsolatban! 
� A romániai Nouveau Contour Art
Team tagja, Nemes Orsolya szemte-
toválást fog bemutatni, élő model-
len. 

� Budapestről pe-
dig prémium
partnerünk, Sze-
gődi Anita fog
egy „száj-transz-
formációt” be-
mutatni, NT-tű-
vel.  

Az NT-tű a No-
uveau Contour
cég egyik leg-
újabb fejlesz-
tése. Már nem-
csak nanotűket
forgalmazunk –
merthogy a
szálas techni-
kához egyre vé-
konyabb tűk
kerültek forga-
lomba –, hanem úgynevezett
nano-NT-tűt, aminek a lénye-
ge, hogy nemcsak olyan vé-
kony, mint a nanotűk bárme-
lyike, hanem sokkal stabilabb,
így könnyebb vele a munka. Ez
az egyik legsikeresebb újdon-
ságunk. 

� Dr. Karádi Péter plasztikai sebész
főorvos előadásában a két szakma
határterületét és együttműködési le-
hetőségeit veszi górcső alá.
� Érdekes lesz a szegedi Ábrahám
Ottília sminkes-sminktetováló elő-
adása is, akinek előadásában a
sminkelés és a sminktetoválás fú-
ziója lesz a középpontban. 
�Természetesen Chris Nay és jóma-
gam (Császár Zsuzsanna) is tartunk
előadást. 

A részletes program és
az előadók névsora:
www.nouveaucontour.hu

A konferencia mindenki számára el-
érhető, rendkívül kedvező ára miatt: 
� Az egész napos oktatás ára mind-
össze 1 vendég tetoválása után meg-
térül!  

� Tartalmazza az előadásokon való
részvételt, a 3 fogásos ebédet és egy
ajándékcsomagot is.
� Sőt: még pénzvisszafizetési garan-
ciát is vállalunk, mert annyira bizto-
sak vagyunk abban, hogy értékes, új
információkat kapsz, és a nap végére
olyan tudással gyarapodsz, amelyet
azonnal be tudsz építeni a munkád-
ba. 

CSÁSZÁR ZSUZSANNA
a Nouveau Contour cég
vezetője

Nouveau Contour Akadémia
Budapest, II. Frankel Leó út 21.

Tel.: +36 30/500-2932
info@nouveaucontour.hu  
www.nouveaucontour.hu
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Kreatív technikai innovációk

a SMINKTETOVÁLÁSBAN
KÜLÖNLEGES ESETEK – KÜLÖNLEGES MEGOLDÁSOK – A tetováltatni vágyó vendégek jelentős

részének már van egy korábban készített sminktetoválása, ami gyakran állít minket
különböző mértékű kihívások elé. Az alábbi esettanulmányok jellegzetes példákat mutatnak be.

dott feladat körültekintő
elemzésével és a technikák
megfelelő ötvözésével vág-
hatunk bele sikerrel az ajak-

pigmentálások javításába és/vagy el-
távolításába – e terület különleges ese-
teit tekinthetjük meg  az alábbiakban.  

Heges ajkak pigmentálása
Az elv a régi, akkor várható megfele-
lő esztétikai eredmény, ha minimá-
lisra tudjuk csökkenteni a sérült
szövetekben a pörkképződést.  
A legújabb fejlesztéseknek köszön-
hetően a heges ajkak biztonságos
sminktetoválása egyre szélesebb
körben lehetséges – lásd fotónkon a
gyógyulás utáni állapotot! (1. kép)
Ne feledjük azonban, hogy az atró-
fiás hegekben a pigment migrál-
hat! (2. kép) 

Külső ártalmak okozta
károsodások 
Bizonyos esetekben több külső (pl.
photo-aging, dohányzás) ártalom
okozta sérülés is található az ajak fe-

lületén, melyet gyakran még egy her-
pesz is súlyosbít.
Annak érdekében, nehogy foltos szí-
nű vagy hiányos pigmentáltságú
munka kerüljön ki a kezünk alól,
speciális technikákat kell ötvöz-
nünk, hogy biztonságos és esztéti-
kus alkotást készíthessünk. (3. kép)

Organikus és
nem-organikus
pigmentek eltávolítása 
A lila, fekete és szürke pigmentek aj-
kakról való szakszerű eltávolítása az
ajakról még ma is gyakori feladat
sajnos.
Minden ilyen esetben érdemes fel-
tárni a pontos előzményeket és ki-
elemezni az eltávolításra szánt pig-
mentek jellemzőit

A

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS
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A divat és az igények  gyorsan változ-
nak. A túlzó méretű, esztétikailag
nem megfelelő ajakpigmentálások
eltávolítása szempontjából nem
mindegy, hogy milyen festék került
a bőrbe.
Helyes információk birtokában és a
megfelelő technikák bevetésével
szerencsés esetben már egyetlen ke-
zeléssel is teljesen eltüntethetjük a
nem kívánt ajaktetoválást, akár lila,
akár bordós-fekete színű. (4. kép)

A vasoxid-tartalmú pigmentek eltá-
volítása egyrészt hosszadalmas le-
het, másrészt nem kívánt mellékha-
tása lehet az atrófiás hegek kialaku-
lása. Ilyenkor érdemes bőrpróbát vé-
gezni egy pici területen.
A fotón vas-oxid tartalmú pigmentá-
lás, alul 1 lézeres kezelés után, felül
7 orvosi lézer kezelés után és foltban
savas eltávolító folyadék bejuttatása
után. (5. kép)

Tinta jellegű lila tetoválás eltávolítása és az
új sminktetoválás utáni gyógyult állapot.

Ismeretlen eredetű bordós-fekete tetováló
festék eltávolítása – az egyszeri alkalom

előtt és közvetlenül utána.

A szintetikusan előállított organikus
pigmentek jól koptathatóak – a fotón

5 kezelés eredménye látható

STARTKÉPZÉS – 5 nap + 88 nap
– 2019. 09. 03–07. + 2019. 12. 21.
– 2019. 11. 04–15.

MESTERKÉPZÉS
Brilliantlips és lips satin Mesterképzés:
– 2019. 11. 08.

LifeLike Manualbrows – 2 nap + 88 nap:
– 2019. 09. 17–18. + 88 nap
– 2019. 11. 12. + 88 nap

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

Szemöldök-rekonstrukció:
– 2019. 10. 15. 

Rainboweyes Hypnose:
– 2019. 10. 08. 

+ 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 
1052 Hungary Budapest, Régiposta utca 4.  � www.madonna.hu

Művészet  � Exkluzív szépség  � Minőség  � Egyediség  � Márka
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Ismeretlen eredetű pigment, szürke
foltos végállapottal – egyetlen keze-
léssel az eltávolítás után 5 héttel a
szürke flekkek eltűntek. (6. kép)

Kreatív inspirációk
Lips Satin ajakpigmentáció
Cél a tökéletes formai megjelenés és
észrevétlenül természetes, selymes
natúr hatás elérése. (7. kép)

Brilliantlips – játék a színekkel 
A ajkak formájának szépsége a felra-
gyogó árnyalatokban bontakozik ki.
Cél az optikai volumenjavítás az
ajak méretének arányosabbá tételé-
re, a tekintet ráirányításával a leg-
szebb pontokra. (8. és 13. kép)

Implantált ajkak pigmentálása 
Az implantátum nyomán előfordul-
hat, hogy az ajak periférikus kerin-
gése mérséklődik, melynek követ-
keztében halovánnyá, sápadttá válik
a bőrfelület.
A vízfesték-hatással készült pig-
mentálások természetes és esztéti-
kus hatást kölcsönöznek a volume-
nében implantátummal megnövelt
ajkakon. (9. kép)

Selyemfényű akvarell-pigmentálás
előtte és egy év múlva implantált és
camuflage-pigmentekkel kisebbített
ajkakon. (12. kép)

Porcelain Shine & Filled lips – a fo-
tón 1-1 beavatkozás eredményét lát-
hatjuk. (10. kép)

Nagy kihívást jelent a cholasma az
ajkakon. Érdemes – a pigmentálás
regenerálódási idejét is beleszámol-
va – ősztől tavaszig elvégezni a kor-
rekciót, hiszen a pigmentálás proce-
dúrája önmagában is rizikófaktort
jelent a melanociták túlzott aktivitá-
sára. Intenzíven fedő orange- pig-
mentek alkalmazásával az esztéti-
kai megjelenés javítható. (11. kép)

A cikkben megjelenő munkákról to-
vábbi részleteket, fotókat és videó-
kat tekinthetünk meg itt:

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

https://www.facebook.com/
groups/magyarzsuzsa/
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Gyógyult sminktetoválások
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A testtetoválás ÁRNYOLDALAI
AMIT A TESTTETOVÁLÁSRÓL MINDENKINEK TUDNIA KELL(ENE) – Mi, kozmetikusok is naponta

tapasztalhatjuk, hogy fiatalabb vendégeink körében a piercing mellett kritikátlanul terjed
a testtetoválás, és hogy az érintettek a lehetséges szővödményekkel egyáltalán nincsenek

tisztában. E veszélyekről kérdeztük Dr. Hodossy-Virágh Andor bőrgyógyászt.

tetoválás nem újkeletű hó-
bort. Mindig is éltek olyan
emberek, akik fontosnak
tartották, hogy a bőrükön

„üzenjenek”. Az őskorban a zsák-
mányszerzés megtámogatására, az
ellenfél elrettentésére festettek ké-
peket a bőrükre, későbbi korokban
vallási indíttatásból, az isteni erő
megnyerésére, sőt gyógyászati cél-
ból, az immunrendszer megerősíté-

se végett is tetováltattak. Ma inkább
a szerelem megörökítésének és egy
adott csoporthoz való tartozás kife-
jezésének a vágya ösztönöz sokakat
a testtetoválásra, ami mára a fiata-
lok körében szinte kötelező trenddé
vált. 
A tetoválás a bőr akaratlagos meg-
sértése. Egyes bőrgyógyászok sze-
rint a procedúrát követően a bőr
olyan állapotba kerül, mint egy el-

sőfokú égés esetén: a vörösödés
mellett duzzanatok és hólyagok je-
lenhetnek meg. Ilyenkor nagyon
könnyen felülfertőződhet, s gyulla-
dásos területek is kialakulhatnak.
A nem megfelően tiszta környezet
vagy nem steril tűk által vírusos
fertőzés is felléphet (hepatitis ví-
rus). A legnagyobb veszélyt ugyan-
akkor a bőrbe lövellt festékek je-
lentik.  
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Markovics Vera: Vannak-e adatok ar-
ról, hogy az utóbbi 5-10 évben hányan
jelentkeztek a klinikán testtetoválás
okozta szövődmény miatt?
Dr. Hodossy-Virágh Andor: Pontos
statisztikát erről nem vezetünk, de
mint a klinikánk (Semmelweis Egye-
tem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkoló-
giai Klinikája) ambulanciáján dolgo-
zó orvos látom, egyértelműen nö-
vekszik az ilyen problémával hoz-
zánk fordulók száma. Szembetűnő
a 20-30-as korosztály magas
aránya, illetve azon páciensek nagy
száma, akiknél az első színes tetová-
lás okozott gondot.

A felülfertőzések, az allergia és az eset-
leges hegek mellett milyen egyéb egész-
ségügyi kockázattal lehet számolni? 
A leggyakoribb tetoválás okozta
mellékhatás a bakteriális felülfertő-
ződés és az allergiás reakció. Ezek
gyakran egymás mellett, egymást
erősítve alakulnak ki. Ami súlyosbít-
ja a helyzetet, hogy az allergiát ki-
váltó anyagot a bőrből ez esetben
nem lehet egyszerűen eltávolítani.
De létrejöhet vírusos fertőzés, sar-
coidosis, idegentest-granuloma, egy
korábbi betegség ismételt fellángolá-
sa (pl. pikkelysömör, atópiás ekcé-
ma).  Emellett sokszor látunk a teto-
válás hegében bőrdaganatot kiala-
kulni. Ha csak abba gondolunk bele,
hogy egy tetoválógép percenként
3000 szúrást ad le, az felszorozva,
óránként 180 ezer lehetőség valami-
lyen fertőzés átvitelére. Ezenkívül
patológus kollégák gyakran számol-
nak be arról, hogy a tetovált elhuny-
tak nyirokcsomóiban szabad szem-
mel láthatóak a festékanyagok.

Említette, hogy a tetovált terület sokkal
érzékenyebbé válik a napsugarakra,
mint máshol. Igaz-ez? 
A tetoválás során a bőr sérül. A bőr
regenerációja kapcsán – pl. bőrsebé-
szeti műtétek után is – kifejezetten
felhívjuk a páciensek figyelmét a
fényvédelemre, ugyanis ilyenkor fo-
kozott a bőrdaganatok kialakulásá-
nak esélye. Ezenkívül a napoztatás

hatására a tetoválás veszít a színé-
ből, fakóbbá válik, ilyenkor gyakran
ismételten rátetoválnak, ami megint
esély a mellékhatás kialakulására.

A túlzottan verejtékező tetovált bőrű em-
berek, pl. a sportolók esetében jelent-e
valamilyen hátrányt a tetoválás?
Általában ritkán tetováltatnak olyan
testfelületen, ami a lényegi vízle-
adásban szerepet játszik (pl. hónalj).

Viszont az is igaz, hogy mivel a teto-
válás során csökken a verejtékezés
hatásfoka, sportolóknak, akiknél lé-
nyeges a megfelelő hőháztartás,
nem ajánljuk a nagy testfelületen
történő tetoválást (pl. teljes hát).

Úgy tudom, hogy létezik egy Európai
Uniós úgynevezett Rapex-lista (2009),
amelyben felhívják a figyelmet azokra
az azo-festékekre és a parafenilén-dia-
minra, amiket tilos tetováláshoz fel-
használni. Mi a tapasztalat, milyen fes-
tékanyagokkal van a legnagyobb baj
(nikkelt, nehézfémeket tartalmazó fes-
tékanyagok, konzerválóanyagok, nano-
pigmentek)? 

Philippe Busquin, az Európai Unió
kutatási biztosa már 2003-ban fel-
hívta a figyelmet arra, hogy az unió-
ban bevizsgált tetoválófestékek kö-
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A testtetoválás
lehetséges
mellékhatásai
� Fertőzések
� Allergia
� Hegek
� Hiperérzékenység
� Rosszindulatú bőrelváltozás
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zül sokban találtak egyszerű autóka-
rosszéria festéket vagy tustintát. Ki-
zárólagos európai uniós jogszabály
nem létezik. Az ECHA (European
Chemicals Agency) feladata a külön-
böző kémiai anyagok emberi egész-
ségre gyakorolt hatásainak vizsgála-
ta, illetve a REACH elnevezésű ren-
delet betartatása (vegyi anyagok sza-
bályozására). Viszont ez a gyakorlat-
ban úgy néz ki, hogy egy gyártónak
csak akkor kell a festéket regisztrál-
ni az ECHA-nál, ha 1 tonnánál több
vegyi anyagot állítanak elő, és ebben
az esetben kb. 2 éves minőségbizto-
sítási folyamat veszi kezdetét. Hal-
kan kérdezem meg, hogy mi van ak-
kor, ha a gyártó 1 tonna mínusz 1 kg-
nál fogja magát és egy új cégnév
alatt folytatja a festék gyártását?
Létezik-e bőrgyógyászatilag ajánlott po-
zitív lista a festékeket illetően, ha nem,
indokoltnak tartana-e egy ilyet?
Nem létezik ilyen lista, és nem is
ajánljuk, mivel ami az egyik ember-

nél nem okoz tünetet, az a másiknál
nyugodtan kiválthat allergiás reak-
ciót.

Kik azok, akiket eleve eltanácsolna egy
ilyen művelettől? Pl. várandósok, cukor-
betegek, immunrendszer zavaraiban
szenvedők? Mi a helyzet a gyógyult bőr-
betegekkel? Rosszabbá válik-e a bőrük a
tetoválás hatására?
Alapvetően senkinek sem ajánlom,
hisz előre nem tudhatjuk, hogy ki-
nél jelentkezik mellékhatás. 2015-
ben készült Amerikában egy átfogó
jelentés, ami szerint az összes teto-
válás kb. 30 százalékában jelentke-
zik valamilyen mellékhatás. Ez lehet
egy enyhébb viszketés, de akár sú-
lyos reakció is. Viszont egyáltalán
nem ajánlom azoknak, akiknek vala-
milyen bőrbetegségük van, vagy az
immunrendszerük nem megfele-
lően működik. De várandósoknak,
cukorbetegeknek is kifejezetten ve-
szélyes lehet.

Milyen típusú lézerrel végzik a tetoválá-
sok eltávolítását. Azon kívül, hogy nem
lehet a pigmenteket teljesen eltüntetni,
milyen károkat okozhat ez a művelet?
Manapság a legelterjedtebb lézeres
eltávolítás az úgynevezett nd-YAG
lézerrel történik. Megbízható eljá-
rásnak tartjuk, ez ugyanis nem inva-
zív beavatkozás, a bőr integritása
nem sérül. Lényege, hogy a bőrben
lévő festékszemcséket a lézer kisebb
részekre bontja, így az a nyirokkerin-
gés révén könnyebben el tud veze-
tődni. A legújabb picosecundumos
lézerekkel szinte teljesen eltüntet-
hetők a festékanyagok, bár ez a típu-
sú lézer hazánkban még nem elérhe-
tő. A lézeres eltávolítás hátrányai a
következők: sok időbe telik (8-10 al-
kalom, és a kezelések között 4-6 hét-
nek kell eltelnie, közben különböző
tiltásokkal jár, pl. nem érheti nap-
fény, nem mehet szaunába, uszodá-
ba), fájdalmas eljárás és költséges is.
Itt elsősorban a karcinogén festékek
jelentik a veszélyt, de gyakran látjuk
azt is, hogy már meglévő jóindulatú
anyajegyre tetoválnak rá (mert el
akarják tüntetni), és ez okoz dagana-
tos elváltozást.
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MARKOVICS VERA
Fitoterapeuta képzésben részt vett újságíró,
kozmetikus. Németországban képezte tovább

magát. A szakma
újdonságainak
népszerűsítőjévé vált,
nemzetközi kiállításokról és
szakmai fórumokról tudósít.
Hitvallása, hogy a szép bőr és
az egészséges táplálkozás
elválaszthatatlan fogalmak.

DR. HODOSSY-VIRÁGH ANDOR
A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és
Bőronkológiai Klinika orvosa, akinek

érdeklődési területe
a tetoválások és piercingek
egészségre káros hatásainak
vizsgálata. Ebben a témában
egyik alapító tagja és
rendszeres előadója a BőrŐrök
csapatának, melynek fő
célkitűzése a fiatalok
egészség-edukációja.



FIZESS ELŐ MAGYARORSZÁG EGYETLEN
PROFESSZIONÁLIS, FÜGGETLEN

SZÉPSÉGSZAKMAI MAGAZINJÁRA!

MEGRENDELÉS:
Megrendelés telefonon: 06 1/457 0067
E-mailen: elofizetes@health-and-beauty.hu
Interneten: www.beauty-forum.hu/arak-es-akciok

� Légy naprakész a kozmetikai újdonságokban

� Ismerd meg a hatóanyagtrendeket, innovációkat és kutatási eredményeket

� Olvasd el a szakértői véleményeket; valamint kozmetikusmesterek és
bőrgyógyászok cikkeit

� Kövesd velünk a smink-, pilla-, arc- és testápolási trendeket!

10 LAPSZÁM,
TÖBB MINT

800 OLDALNYI
SZAKIRODALOM

ÁRA:

8990 Ft
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A nyugalmat árasztó kezelőszoba Hangulatkép az Aromapatikából

A HÓNAP SZALONJA:  MÓNIKA AGAPE SZÉPSÉGSZALON, ZALAEGERSZEG   

Ahol a bőr és a lélek kisimul 

„AZ ILLÓOLAJOK NEMCSAK A BŐRRE, HANEM A LÉLEKRE IS HATNAK” – hangsúlyozza
Béli Mónika, a Mónika Agape szalon megálmodója és tulajdonosa, aki olvasóinknak bemutatja

a szalonját a megszületésétől napjainkig.

a hónap
szalonja

Király Alexandra kozmetikus (balról) és Béli Mónika tulajdonos-szakmai vezető
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ADATOK

KAPCSOLAT

A szalon megnyitása:
2012

Tulajdonos:
Béli Mónika

Alapterület: 96 m2

Helyiségek:
szalon, aromapatika, raktár,
tárgyaló, szociális helyiségek

Alkalmazott márkák
a szalonban: 

Skeyndor

Márkák az aromapatikában:
Pranarom, DR Müller

Teafaolajos termékek, Panarom,
Adrienne Feller és

a madebyzen®

Alkalmazottak száma: 2 fő

MÓNIKA AGAPE KOZMETIKA
& AROMAPATIKA 
8900 Zalegerszeg,

Deák Ferenc tér 3-5. 

Telefon: +36 30/225 9606

e-mail: info@monikaagape.hu

facebook: Mónika Agape
Kozmetika & Aromapatika 

webcím:
monikaagape.hu,

aromadiffuzorok.hu,
madebyzen.hu

Nyitvatartás:
bejelentkezés alapján 

éli Mónika: „A Mónika Aga-
pe szépségszalont 2012-
ben nyitottam meg,  azzal
a céllal, hogy valami egé-
szen más jellegű szépség-

ápolással ismertethessem meg a
vendégeimet, mint amit korábban
megszoktak.
Számomra ez volt a fő motiváció,
ezért választottam egy holisztikus
szemléletű szépségakadámiát. Eb-
ben az intézményben a hagyomá-
nyos kozmetikai eljárásokon túl,
megtanítottak arra, hogy  a bőr álla-
potát milyen nagymértékben befo-
lyásolják az adott pillanatban meg-
élt lelki dolgok és a belső harmónia.
Egyre jobban foglalkoztatott a bőr
és a lélek kapcsolata, és napról nap-
ra többet szerettem volna tudni erről
az érdekes összefüggés-ről.   Ezért
folytattam a tanulást a Panarom In-
tézetben, ahol Szépségterapeuta és
Aromaterapeuta képesítést szerez-
tem. Itt ismertem meg az illóolajok
csodálatos világát. Ezek a növényi
esszenciák olyan különleges ké-
miai molekulák összessége, ame-
lyek nemcsak a bőrre, hanem a lé-
lekre is hatnak.”

Masszázstechnikára
épülő szépségrituálék
„2018 őszén költöztünk a mostani
helyre – itt kezdtem el a közös mun-
kát kolléganőmmel, Király Ale-
xandrával, aki hozzám hasonló né-
zeteket vall. Nagyon örülök, hogy
ilyen, a munkájára, környezetére
igényes és megbízható hölggyel dol-
gozhatok együtt, aki személyiségé-
vel és magas fokú szaktudásával pil-
lanatok alatt elnyerte, elnyeri a ven-
dégeink bizalmát és elégedettségét. 
Zalaegerszeg belvárosának csendes
részén a Deák Ferenc téren lévő sza-
lonunk kabinrendszerben működik,
ahol egyszerre csak egy vendéggel
foglalkozunk. A kezeléseink külön-
leges masszázstechnikákra épülő
szépségrituálék, amelyek során tel-
jes csend, nyugtató illatok és medi-
tációs zene segíti az ellazulást.  

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak
megszépülve, hanem kipihenve, fel-
töltődve távozzon tőlünk a ven-
dég. Mottónk: ne csak a bőr, a lélek
is »kisimuljon«.”

Aromapatika és kozmetika
A kozmetika mellett egy unikum-
nak számító aromapatikát üzemel-
tetünk, ahol számos illóolajat, aro-
materápiás készterméket és natúr
kozmetikumokat is kínálunk. 
Patikánk ad otthont az angol  ma-
debyzen® termékeknek, amelyekkel
jó pár évvel ezelőtt épp az aromate-
rápia szeretete kapcsán találkoz-
tam. A madebyzen® mára már világ-
hírű az aromadiffúzorairól és térilla-
tosító termékeiről.  Hatalmas öröm-
mel tölt el, hogy a Mónika Agape a
hivatalos magyarországi forgalmazó-
ja ezeknek a páratlan termékeknek. 
Az új szalon kialakításánál nagyon
fontos szempont volt, hogy a koz-
metika és az aromapatika is méltó
helyet kapjon. 
96 m2 területen dolgozunk, ami le-
hetővé teszi, hogy mindkét tevé-
kenységet nyugodt és tágas körül-
mények között tudjuk végezni.
A belső dizájn kialakításánál fi-
gyeltünk arra, hogy színeiben és
anyagaiban meleg, harmonikus és
hangulatos légkört teremtsünk,
ahová a vendégeink szívesen tér-
nek be. 
A szalon megalakulása óta Skeyn-
dor-kozmetikumokkal végezzük
kezeléseinket, és otthoni haszná-
latra is ezeket a termékeket ajánl-
juk. A cég a bőrfiatalítás specialistá-
jaként, a plasztikai sebészet alterna-
tívájaként ismert és elismert világ-
szerte. 
Az évek során a Skeyndor a mi szá-
munkra és a vendégeink számára
egyaránt bizonyított.   Nagyon sze-
retjük a személyre szabott, egyesé-
vel becsomagolt kabinkitteket,
amelyek a luxust képviselik, extra
magas hatóanyaggal bírnak, így
azonnali, látványos eredményt
nyújtanak.  

B
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Írd meg te is sikertörténetedet

a Baborral!
INNOVÁCIÓ ÉS SZAKÉRTELEM A FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN – Ha szeretnél kiemelkedő

támogatásban részesülni a munkád során, és olyan innovatív termékekkel dolgozni,
melyek eredményessége elkápráztatja vendégeidet, csatlakozz

a Babor professzionális kozmetikai csapatához! 

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

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

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

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

SOÓS ETELKA,
Babor-kozmetikus, Aszód
„Még kezdő kozmetikus voltam, ami-
kor először meglátogatott egy Babor
területi képviselő, de már akkor tud-
tam, a későbbiekben csak ezzel a
márkával szeretnék dolgozni. Szá-
momra a német termékekre jellem-

ző precizitás és professzionalizmus jelentették a garanciát.
A Babor márka mögött lévő marketing is nagyon jó, így kozmeti-
kusként könnyebb egy közismert márka bevezetése.

A márkának és a hatékonyabb, prémiumkezeléseknek köszönhe-
tően még elégedettebb vendégköröm lett. Vannak olyan új ven-
dégeim is, akik kifejezetten a Babort keresve találtak rám.
A karrierem során a legjobb döntésem volt, hogy a Babor márkát
választottam. Imádom, amikor a kezelés végén a vendégem elé-
gedetten elmosolyodik, ahogy meglátja a tükörben az ered-
ményt.”

ÍRD MEG TE IS A SIKERTÖRTÉNETEDET A BABORRAL!

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

KÖVESS MINKET KÖZÖSSÉGI MÉDIA FELÜLETEINKEN IS!
Facebook: babor.kozmetikumok            Instagram: babor_magyarorszag

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

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

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

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

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

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

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

AMIT MÉG KÍNÁLUNK

TEDD MEG AZ ELSŐ LÉPÉST A SIKERHEZ VEZETŐ ÚTON!

BABOR A MÉDIÁBAN

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

Időpont: 2019. szeptember 24-25.

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

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

A Babor magyarországi forgalmazója:
KALCSU COSMETICS
1139 Budapest, Frangepán u. 8–10.
Tel: 06 1 237 0370
web: www.kalcsu.hu
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KONZULTÁCIÓ A KOZMETIKÁBAN
A SZALONOD SIKERÉNEK TITKA – Ha egy konzultáció jól sikerül, és ki tudod alakítani a bizalmat

a vendégedben, akkor sokkal nagyobb eséllyel fog legközelebb visszajönni hozzád,
és terméket vásárolni.

Milyen konzultációs hibákat
tapasztaltam eddig?

A kozmetikus csak a vendég bő-
réről, életmódbeli szokásairól és
egészségi állapotáról kérdez.
Én is kozmetikus vagyok, ezért tu-
dom, hogy mindannyian tanultuk az
iskolában az objektív és szubjektív
tünetek elemzését, és gyakorlatilag
a legtöbb kozmetikus pontosan azo-
kon a lépéseken megy végig, amelye-
ket megtanult. Ám, a sikeres konzul-
táció itt nem ér véget. 

A kozmetikus nem szán megfe-
lelő időt a konzultációra.
Az új vendég megérkezésekor érde-
mes legalább 20, de inkább 30 percet
a megérkezésre, az ismerkedésre
szánni. Javaslom, hogy minden új
vendég előtt húzd ki a naptáradban
a konzultációra szánt 20-30 percet
akkor is, ha ez bevételkieséssel jár.
Hidd el, hosszú távon meg fog térül-
ni!

Milyen az ideális
konzultáció?
Az ideális konzultáció a vendég ér-
kezése után, de még a levetkőzés
előtt, ülve történik, kényelmes pozí-
cióban, egy finom kávé, tea mellett.
Az első 5-10 percben a vendég bőre
nem is kerülhet szóba!
Ilyenkor azt kell megtudnod, hogy a
vendég hol dolgozik, milyen körül-
mények között él, mennyi ideje van
önmagára – tulajdonképpen a ven-
déget, mint embert, mint személyi-
ségtípust kell megismerned, és
csak utána kérdezni a bőréről.
Amikor leül veled szemben a ven-
dég, nagyon fontos, hogy lelkileg,
szellemileg is megérkeztesd őt a sza-

lonba. Érdemes már a bejelentkezés-
kor elmondanod az új vendégednek,
hogy bár a kezelés 1,5 óra, megkéred
őt, hogy szánjatok együtt időt a kon-
zultációra is.
TIPP: A konzultációt azokban az ese-
tekben is érdemes megcsinálnod, ha
a vendég csak egy gyantára jelentke-
zik be, hiszen ilyenkor is fontos,
hogy megismerd őt, és megtudd, mi-
lyen szolgáltatásra lehet nyitott
még. Az, hogy valaki egy egyszerűbb
szolgáltatásra jelentkezik be, nem
jelenti azt, hogy nem tudsz többet
kihozni a kapcsolatotokból. Jelezd
már a bejelentkezéskor, hogy te min-
den első alkalommal szeretsz kicsit
megismerkedni a vendégeddel, hogy
számítson rá, hogy időt fogsz szánni
a vele való beszélgetésre. Persze
ezekben az esetekben 10-15 perc is
elegendő lesz. 

Értékesítésösztönző
konzultációs kérdések
A konzultáció során a felmerülő
kérdéseket és problémákat minden
esetben vezesd a vendégkartonon.
Minél több információt jegyezz fel a
vendégről a saját kartonodra, annak
érdekében, hogy legközelebb is em-
lékezni tudj majd rá (családi állapot,
gyermekei neve, apróságok, amiket
elárul magáról).
A következő kérdéseket minden-
képp tedd fel a konzultáció vagy a
kezelés során, tetszőleges sorrend-
ben:

Mennyire szereted a bőrödet?
Ha a vendéged kimondja, hogy sze-
reti a bőrét és szeret magával foglal-
kozni, azzal megfogtad, hiszen na-
gyobb valószínűséggel veszi meg a
terméket, amit ajánlasz neki. Ez
azért is működik jól, mert mi embe-

1
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1
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rek nem szeretjük saját magunkat
meghazudtolni.

Mennyi időd van foglalkozni a
bőröddel/önmagaddal?

Jelenleg pontosan hány kozme-
tikai terméket használsz napi szin-
ten és miket?
Ez azért fontos, mert ha egy vendég
jelenleg kizárólag csak arclemosó te-
jet és tonikot használ, vagy csak egy
éjszakai krémet, akkor már előre tu-
dod, hogy nem kell, nem is szüksé-
ges, hogy egy egész terméksorozatot
eladj neki. A cél az, hogy lecserélje
ezeket a már meglévő termékeket
professzionális termékekre. Emel-
lett pedig ebből látod igazán, hogy
mennyi időt és pénzt szán önmagá-
ra.

Minek alapján választ kozmeti-
kai terméket?

És kozmetikust?
Fontos, hogy ne azt kérdezd, mért
pont téged választott, hanem, hogy
eddig hogyan és mi alapján válasz-
tott kozmetikust.

Volt-e olyan szakember, kozme-
tikus, szalon, ahová járt és nagyon
szerette?  Ha igen, miért?
Ezzel elárulja, hogy neki mi a legfon-
tosabb elvárása a kozmetikussal
szemben. Ha ilyenkor azt mondja,
hogy nagyon szeretett valakit, mert
mindig ajánlott valami újat, vagy
mindig jó illat volt nála, akkor már
tudod, hogy ennél a vendégnél ezek-
re az apróságokra még inkább oda
kell figyelned.

Mit szeret a jelenlegi termékek-
ben, amiket használ?
Ha felsorolja, te tudod, hogy olyan
terméket kell neki ajánlanod, ame-
lyek ezekhez az igényekhez passzol-
nak. Az emberek a döntéseik 70%-át
érzelmi alapon hozzák – sokszor
nem tudják racionálisan megmagya-
rázni, hogy miért egy bizonyos ter-
méket használnak. Éppen ezért nem
jó az a kérdés, hogy miért pont azt a
terméket használja – a helyes kér-
dés, hogy mit szeret benne.

Mit nem szeret a bőrében?
Itt elmondja neked, ha van valami-
lyen folyamatos problémája.

Ha van valamilyen panasza: ed-
dig hogyan próbálta megoldani? 
Itt kiderül, hogy foglalkozott-e már
vele vagy sem, vagy már sok szakem-
bernél volt, de még senkinek sem si-
került megoldani a gondját.
Fontos, hogy ezek az információk ne
a kezelés során derüljenek ki, és ne
akkor, amikor terméket vagy szolgál-
tatást akarsz ajánlani a vendégnek,
hanem még a legelején. 
A konzultáció során nagyon fontos
felmérni a vendéged lelkiállapotát.
Ha úgy érzed, hogy a vendég fe-
szült, zavarodott, vagy bármilyen
negatív állapotban érkezik hozzád,
semmiképp ne kezdj bele a kérdé-
sek feltevésébe. 

A konzultáció első, kötelező
kérdése a „hogy vagy?”. 
Nagyon fontos, hogy ez ne a
kötelező odavetett szófordulat
legyen, hanem a vendéged
érezze, hogy őszintén kíváncsi
vagy a válaszára. Épp ezért,
csak akkor tedd fel, amikor
már előkészültetek a beszélge-
tésre.

Apró bizalomépítési
trükkök
Ezeket a trükköket minden első ta-
lálkozáskor érdemes bevetni, annak
érdekében, hogy a vendég tudat alatt
közelebb engedjen magához, és
könnyebben elfogadja, amit taná-
csolsz majd neki a későbbiekben.
� Első lépés: Amikor belép az új ven-
dég, egy pillanatra lépj közel hozzá a
kézfogás alatt, majd lépj is ki a sze-
mélyes teréből, hogy ne érezze túlsá-
gosan zavarónak.
Aranyszabály: Az emberek szemé-
lyes terébe való behatolás, ha túlzás-
ba visszük, agresszívnak hat. De ha
finoman csináljuk, a vendég elkezd
közelebb engedni magához, később
így sokkal könnyebben fog beenged-
ni a személyes terébe. Ez azt jelenti,
hogy könnyebben hisz majd neked.
� Második lépés: Kézfogás közben
pár másodpercre nézz a szemébe.

Persze ne ijesztően, hanem termé-
szetesen. Akik képesek a szemünkbe
nézni, azokban automatikusan job-
ban megbízunk, őszintébbnek gon-
doljuk őket.
� Harmadik lépés: Ahhoz, hogy a
vendég az érintésünket és a gondo-
latainkat is jól és könnyen fogadja,
többször is be kell lépnünk a szemé-
lyes terébe. A váll és a felkar kevésbé
intim zónák a test területén, érde-
mes az elején finoman egyszer-két-
szer megérintened az új vendéged
karját, vállát.
� Extra tipp
A konzultációba építs egy olyan
részt (akár már visszatérő vendégek-
nél is), amikor adsz a vendégnek egy
papírt, amire felírhatja a nevét,
e-mail-címét, és azokat a szolgálta-
tásokat, amiket ő szívesen elfogadna
ajándékba. 
Ezután írja fel a születésnapját és
azoknak a nevét és elérhetőségét,
akiktől szívesen megkapná ezeket a
szolgáltatásokat. Innentől kezdve
pedig kozmetikusként felveheted a
kapcsolatot a szeretteivel még a
megadott időpont előtt, és felajánl-
hatod nekik a szolgáltatásod, ami-
hez hozzátehetsz akár 10% kedvez-
ményt (hiszen ajándék), így a vendé-
ged biztosan azt kapja, amit szeret-
ne, és örülni fog, hogy te segítettél
neki.
Fontos, hogy minden esetben te
menj előre a szalonban, te mutasd
meg, hova üljön, hova menjen.
A szalonban te vagy a vezető, a cél,
hogy a vendéged érezze, megbízhat
benned, a kezedben tartod az irá-
nyítást, neki csak az a feladata,
hogy jól érezze magát.
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BARNA ALEXANDRA
Beauty marketing specialista,
kozmetikus, tréner,
a Beauty Marketing Experts
megalapítója.

Hallgasd meg Barna Alexandrát élőben

az Őszi Beauty szakkiállítás Üzleti konferenciáján,

október 25-én, a Lurdy Házban!
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WELLNESS SZAKEMBERKÉPZÉS
– VERSENYKÉPES TUDÁSSAL

„A TUDÁSOM ÁTADÁSA FONTOS RÉSZE AZ ÉLETEMNEK” – hangsúlyozta Richvalszki Zseraldina,
spa fejlesztési tanácsadó, aki a wellness iparágban rejlő fejődési lehetőségeket
és az általa vezetett IWI Nemzetközi Fitnesziskola Wellness & Spa menedzser

képzését mutatja be az alábbiakban.

legfrissebb adatok szerint a
wellness iparág 4200 milli-
árd dollárosra (2018-ban a
Global Wellness Institute ál-

tal közzétett Global Wellness Econo-
my Monitor jelentése szerint) nőtte
ki magát – a három legnagyobb
pénzforgalmat lebonyolító ágazata a
beauty, a turizmus és az egészséges
életmód. 
Az iparág folyamatos növekedés-
ben van, így rengeteg lehetőséget
rejt magában.
Maga a wellness mozgalom Halbert
L. Dunn orvos nevéhez fűződik:

1961-ben „High Level wellness” című
könyvében kiemelte az egyén önis-
meretét, életvezetésének tudatossá-
gát és legfőképp felelősségét saját
egészségi állapota vonatkozásában. 
A wellness-életmód ma alapvetően
tudatos lépéssorozatokból áll,
melynek középpontjában az egész-
ségmegőrzés, a testi, lelki és szelle-
mi harmónia áll. Az én életemben
ennek része a meditáció, a légzőgya-
korlatok beépítése a mindennapok-
ba, a reggeli és az esti bőrápolás rítu-
sa, a megfelelő táplálkozás és vízfo-
gyasztás. Rendkívül fontos a hob-

bim, vagyis a munkám adta sikerek
megélése és a családommal töltött
idő. A wellness-életmód gyermek-
korban kezdődik – optimális eset-
ben. Minél előbb ismertetjük meg
vele a gyermekeinket, annál előbb
sajátíthatják el az életmód adta ma-
gasabb minőségű életvitelt, amely
elősegíti, hogy egészséges felnőtté
váljanak. 

Wellness & Spa
menedzserképzés
A nemzetközi piacon érzékelhető
kereslet folyamatosan növekszik
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az igazán jó spa és wellness szak-
emberek iránt. Ez a hazánkban
egyedülálló képzés folyamatosan
követi az iparági fejlődést, mindig
törekszünk bemutatni a legújabb
trendeket, és gyakorlati tudást adni
a résztvevők kezébe. Legutóbb is to-
vább bővítettük az előadástémákat,
és további neves szakértőket von-
tunk be a meglévő előadók mellé.
A képzés azóta sokkal gyakorlat-
orientáltabb, igény esetén még gya-
korlati munkahelyet is tudunk  biz-
tosítani. Ráadásul a legújabb spa
menedzser pozíciókat elsőként a
képzésben résztvevők körében hir-
detjük meg.
A képzés kétszer 5 hónapon ke-
resztül, havonta 1 hétvégét igényel,
amely 24 különböző szakirányú té-
mát érint. A résztvevők első kézből
hallhatják hiteles előadóinktól az
adott témát. Már a kezdetektől oktat
nálunk dr. Kuklis Eszter (reformtáp-
lálkozás és holisztikus gyógyászat),
dr. Boros Gyula (ájurvédikus alapis-
meretek), dr. Heffele Kiss Ferenc
(fürdőkultúra), Tobai Ágota (aroma-
terápia), Csillag Zoltán (vállalatgaz-
daságtan), Selmeczi Veres Ildikó (HR
menedzsment és kiválasztás), Vere-
bi Zoltán (szaunakultúra), jómagam
pedig a spa és szolgáltatás me-
nedzsment, valamint az üzleti terve-
zés témájú előadásokat tartom. A
képzésben megtalálható még ta-
pasztalt előadók által a képzés alap-
ját biztosító marketing és kommuni-
káció, webdizájn, turizmus, vezetés-
elmélet, fitneszterem-üzemeltetés,
pénzügy és számvitel is.

Mennyiben más, mint
egy főiskolai képzés?
A képzés kifejezetten szakmaspeci-
fikus gyakorlati előadásokból áll.
Nem kifejezetten frontális oktatást
tartunk, előadóink coach-ként tá-
mogatják a résztvevőket a céljaik
elérése érdekében. Például az álta-
lam tanított üzleti tervezés órán a
spa fejlesztés lépéseit konkrét pél-
dákon keresztül vesszük végig, ezen-
kívül például házi dolgozatokkal

próbáljuk fejleszteni azt a fajta
komplex gondolkodást, amire majd
menedzserként szükségük lesz a
hallgatóinknak.

Milyen lehetőségei 
vannak ma egy wellness
menedzsernek? 
Hazánkban (is) még egy laikus szá-
mára is érzékelhető, hogy milyen
szállodafejlesztési beruházások zaj-
lanak. A szolgáltatási színvonal
emelkedése, a spa részlegek folya-
matos és zökkenőmentes üzemelte-
tése, a területek nagysága és a szol-
gáltatások széles skálája miatt is, ez
a terület speciális tudást igényel,
amelyhez képzett vezetők kellenek.
Már nem elég egy jó szervezőkész-

séggel rendelkező szakember. A vál-
lalkozási folyamatokat át kell látni,
és biztosítani a nyereséges műkö-
déshez szükséges alapokat. Jelenleg
is tudok, csak Budapesten, legalább
öt szabad pozíciót a képzett szakem-
berek részére. Erre a piacra képe-
zünk versenyképes tudással ren-
delkező szakembereket.

www.iwi.hu
info@iwi.hu

Mobil: +36 30/683 5145

RICHVALSZKI ZSERALDINA
spa fejlesztési tanácsadó

A wellness világban a pályám a bu-
dapesti Hotel Intercontinental F&B
területén kezdődött, ahol a szakma
és kifejezetten a szolgáltatóipar
iránti elkötelezettséget a szálloda
vezetői tanították meg nekem, az ott
eltöltött 7 év során. Ismereteimet
5 évig az Egyesült Államok 4 és 5
csillagos deluxe luxushajóin mé-
lyítettem el. Onnan hazatérve 2003-
ban ismerkedtem meg egy rendkí-
vüli vállalkozóval, aki Budapest el-
ső Day Spa-ját nyitotta meg (Man-
dala Day Spa). Általa lettem én
spa-menedzser. A Mandalában el-
töltött évek során sokrétű gyakor-
latra tettem szert. Kezdetekben az

operatív feladatokat ellátó spa menedzsmentet kiegészítette a marketing, sa-
les és üzletfejlesztés, végül a cégvezető pozíció tette teljessé. Ez idő alatt 2008-
tól már szaktanácsadóként, fejlesztési tanácsadóként is dolgoztam külsős pro-
jektekben. Az elmúlt 16 év során a SPA üzleti modellek összes típusával volt
dolgom. Volt szerencsém a Day Spa, Hotel Spa és Medi Spa típusok mellett
különleges és egyedi elemeket tartalmazó privát Yacht Spa fejlesztést vezet-
ni. Family Park és gyermek spa koncepciókkal foglalkoztam, és bekapcsolód-
tam a hazai történelmi gyógyfürdők fejlesztésébe is, melyek különleges vilá-
ga teljesen rabul ejtett. A tudásom átadása is fontos része az életemnek, ezért
ötödik éve vezetem az IWI Nemzetközi Fitnesziskola Wellness & Spa mened-
zser képzését is, ami folyamatos kihívást jelent az életemben.
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„A munkában és a magánéletben

is jól kiegészítjük egymást”
NEMCSAK EGYMÁST EGÉSZÍTI KI TÖKÉLETESEN MADARÁSZ ALLA ÉS A LÁNYA, CSONTOS ANNA –

A velük folytatott beszélgetésből az is kiderül, hogy cégük, a Beauty Partner csapatának
többi tagjával együtt egy „nagycsaládot” alkotnak, ahol egymást támogatva,

együtt örülnek a közös sikereknek.

Alla, közgazdászként
milyen ösztönzésre ke-
rültél a szépségipar ber-
keibe? 
Madarász Alla: Az or-
vosi egyetemen tett né-
hány éves kitérőm
után közgazdasági,
külkereskedelmi vég-
zettséget szereztem. 
Élelmiszer- és ipari
technológiák, berende-
zések exportjával fog-
lalkoztam. Miután a 90-
es évek végén Magyar-
országon szétesett ez

az exportirányzat, döntenem kellett, hogy merre indul-
jak tovább. Mint minden nőt, engem is érdekel, érdekelt
a szépségápolás – külföldön járva pedig mindig is rácso-
dálkoztam, hogy mennyivel nagyobb a kozmetikai ter-
mékek választéka a szakboltokban vagy az áruházakban.
Ezért úgy döntöttem, ezt az utat választom.

Hogyan választottad meg, hogy milyen jellegű termékekkel
indulj? 
M. A.: Elsősorban felhasználói szemmel néztem a már-
kákra, így elsőként 2004-ben az AA (Anti-Allergén), ké-
sőbb a Bielenda márkát hoztam be. Mindkét brandnek
volt professzionális termékcsaládja, ami teljesen új
irányt adott a munkánknak. Később több professzionális
márka került a portfóliónkba – a görög Yellow Rose, a hol-
land Make-up Studio, a lengyel Chantarelle Professional

és a Farmona Professional. Bár nincs kozmetikus végzett-
ségem, de az orvosi egyetem előképzése, a személyes kí-
váncsiságom folyamatos utánjárásra, olvasásra ösztö-
kélt. Szeretek utánajárni a hatásmechanizmusoknak,
megtalálni az aktuális újdonságokat, és ezt a tudást,
valamint a készítményeket továbbadni a kozmetikus
partnereinknek. 

Milyen nehézségekbe ütköztél? Mit csinálnál másképp?
A szépségipar és a belkereskedelem új terület volt szá-
momra, de szeretem a kihívásokat. Mivel nem volt ilyen
irányú tapasztalatom, ezért nem a szokásos sémákat kö-
vetve értünk el sikereket, hanem saját értékesítési rend-
szert állítottunk fel. Nem csinálnám ezt ma sem más-
képp.

Madarász Alla: „Szeretek

utánajárni

a hatásmechanizmusoknak,

megtalálni az aktuális

újdonságokat, és ezt a tudást

továbbadni a kozmetikus

partnereinknek.”
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Anna, te már „beleszü-
lettél” ebbe a hivatásba?
Vagy egészen más terve-
id voltak, és édesanyád
sikereit látva azért lettél
kozmetikus is, hogy
minden téren érts a
szakmához?
Csontos Anna: Ez en-
nél összetettebb. Édes-
anyám kezdte el a vál-
lalkozást, de már gimis
koromban bejártam a
céghez, és besegítettem
a szabadidőmben. Majd
később az üzleti-kom-

munikációs főiskola alatt egyre jobban kezdett érdekelni
ez az üzleti világ, így a tananyagot rögtön a gyakorlatba is
át tudtam ültetni – így végül együtt építettük tovább a cé-
get. Eközben újra és újra beleszerettem a szakmán belül
egy-egy újabb területbe, amit szerettem volna elsajátíta-
ni, hogy a lehető legtöbb szakmai ismerettel képviselhes-
sem a Beauty Partnert. Így lettem többek között marke-
tinges, kozmetikus, masszázs-terapeuta és legutóbb
sminkes.

Mi vonzott a sminkelés világához? 
Cs. A.: Már a gimnáziumban is szerettem sminkelni ma-
gam, teljesen odavoltam a füstös sminkekért. Amikor az
egyik Cosmoprof kiállítás után a Make-up Studio márka
megkeresett minket a forgalmazás lehetőségével, nem
volt kérdés: azonnal beiratkoztam egy sminkes képzésre,
majd az ott megszerzett tudásomat tovább bővítettem a

későbbiekben. Ma már én is oktatásokat, bemutatókat
tartok, sőt, most éppen egy országos sminkversenyt
szerveztünk.

Ma milyen anyagú, textúrájú, színvilágú sminkek számíta-
nak trendinek?
Cs. A.: Nem szeretem a „trendi” jelzőt. Inkább úgy fogal-
maznék, hogy idén nyáron leginkább a neonszínek hódí-
tanak, textúrában pedig minden, ami extra pigmentált és
tartós végeredményt biztosít – persze ezt viselni is tudni
kell… Ezért én mindig is hangsúlyozom, hogy a trendek
önmagukban nem jelentenek semmit, a sminknek tük-
röznie kell a viselője személyiségét, akinek jól kell benne
éreznie magát.

Marketing szakember is vagy. Nem nehéz ennyi kihívás-
nak megfelelni?
Cs. A.: Egyáltalán nem, mert valahol minden, amit tanul-
tam, és amiket jelenleg is csinálok, szorosan összefügg-
nek és egymásra épülnek. Kifejezetten szeretem és kere-
sem is a kihívásokat, mert a benne rejlő siker lehetősé-
ge csakis előre vihet az életben.

Csontos Anna: „Kifejezetten

szeretem és keresem is

a kihívásokat, mert a benne

rejlő siker lehetősége csakis

előre vihet az életben.”
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Szerintetek mit kell nyújtania ma egy
ideális szépségszalonnak?
M. A.: Vonzónak és hitelesnek kell
lennie, mind külső megjelenésében,
mind pedig a szolgáltatás minőségé-
ben. A vendégnek, mikor belép, érez-
nie kell, hogy az a pár óra róla szól.
Vendégfejjel fogalmazva, a szolgál-
tatás számomra már a szalonba lé-
péskor megkezdődik, így fontosnak
tartom a kezelési protokollok mel-
lett a „vendégfogadó” etikettet is. 

Milyenek a mai kozmetikusok? 
Cs. A.: A piac két részre oszlik, van-
nak a konzervatív kozmetikusok,
akiket nehezen lehet meggyőzni,
hogy próbáljanak ki újdonságokat,
de szerencsére rengeteg fiatalos
szakember is van, akik nagyon nyi-
tottak az innovatív megoldásokra.
Büszkék vagyunk arra, hogy sok
trendet elsőként mutathatunk be
nekik itt, Magyarországon.
M. A.: Én ennél keményebben fogal-
maznék. Néhány szóban: létezik

káosz, frusztráció, inaktivitás. Sok
kozmetikus a saját tevékenységére
nem vállalkozásként tekint. Hogy
lesz több vendége a kozmetikusnak,
ha csak bejelentkezett vendég ese-
tén van a szalonban, egyébként zár-
va van az üzlet? Hogyan legyen
pénzügyileg sikeres a vállalkozása,
ha nem kezeli külön a szalonból
származó bevételeit, nem tervezett
az anyagbeszerzés és a kiadások,
nincs tartalékalap? Nem látják a sza-
lonjukat és a szolgáltatásukat a ven-
dég szemével. Természetesen ez
nem általános, de nagyon jellemző.

Milyen újdonságokkal rukkoltok elő
az Őszi Beauty szakkiállításon a
Lurdy Házban?
Cs. A.: Ezt sajnos nem árulhatom el,
legyen meglepetés! De annyit el-
mondhatok, hogy mi már most
nagyban azon dolgozunk, hogy a
standunkra látogatóknak hasznos,
izgalmas és tartalmas élményben le-
gyen részük.

Milyen kozmetikai szerek találhatóak
a fürdőszobátokban? Mi a kedvenc
kozmetikai kezelésetek?
Cs. A.: Óriási beauty-függő vagyok,
átfogó és komplex bőrápolási ruti-
nom van. Személyes kedvenceim a
lehúzható alga peel-off maszkok,
aminek a felrakását magamra már
tökélyre fejlesztettem otthon. Emel-
lett rendszeresen tesztelünk kezelé-
seket és új masszázstechnikákat az
oktatóközpontunkban is, így mindig
az aktuális újdonság számít ked-
vencnek. De az tény, hogy lassan
már alig lehet mozdulni a fürdőszo-
bámban a sok kozmetikumtól…
M. A.: Nálam főként az anti-aging
kezelések az aktuálisak – szeren-
csés vagyok, mert az ilyen jellegű új-
donságot először rajtam próbálja ki
a szakoktatónk, Weber Erika,  a Bea-
uty Partner trénere. A Bielenda-keze-
lések között nagyon szeretem a cso-
dás illatú Waterfalls of Gold – Kolloid
arany arckezelést, mert nagyon jó a
kezdődő rosaceámra, emellett látvá-

nyosan ránctalanít
és feszesít. Az új-
donságok között az
Essence of Asia ke-
zelés a kedvencem.
Nagy szerelem a Yel-
low Rose Professio-
nal, mivel még nem
találkoztam más
olyan márkával,
ahol ennyi különle-
ges növényi ható-
anyag lenne a ter-
mékekben. A Chan-
tarelle Professional
„kozmetikusbarát”
lézergépeit és abszo-
lút innovatív készít-
ményeit is na-
gyon szeretem, mert
hosszan tartó a bőr-
fiatalító hatás.

A Beauty Partner belső kis csapata
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Hogyan tudjátok összeegyeztetni a
családi életet a munkával, hogy mind-
kettő jól működhessen?
M. A.: Tény és való, hogy nehéz a ket-
tőt szétválasztani. Azon túl, hogy
anya-lánya vagyunk, a csapatunk
többi tagjával együtt egy „nagycsa-
ládot” alkotunk. A legtöbb aktív időt
az „igazi” családunkon kívül egy-
mással töltjük. Igyekszünk ezért a
hétköznapokat is – a kemény munka
mellett – jó hangulatban eltölteni.
Gyakran rendezünk délutáni közös
programokat, megünnepeljük a si-
kereinket, a szülinapokat.

Mivel töltitek a szabadidőtöket?
Sport, hobbi?
M. A.: Szeretek olvasni, színházba,
hangversenyekre, kiállításokra járni,
festegetni – bár zömében befejezet-
len képeim vannak. Imádom a ten-
gert, az utazást, a barátaimmal való
közös programokat és a főzőcské-
zést.
Cs. A.: Szerencsés vagyok, mert a
sminkelés nemcsak munka a szá-
momra, hanem hobbi is, ezért igyek-
szem időt szakítani a kreatív, művé-
szi sminkes projektjeimre – emellett
az idei bakancslistámon egy búvár-
tanfolyam áll az első helyen. A bará-
taimmal gyakran utazgatok, koncer-
tekre járok, különböző programokat
szervezünk.

Kire/mire vagytok büszkék különö-
sebben?
M. A.: A Beauty Partner csapatára va-
gyok a legbüszkébb, a közvetlen
munkatársakra és a területi képvi-
selői csapatunkra, akik nap mint
nap nagy elhivatottsággal végzik a
munkájukat.
Cs. A.: A csapat mellett a partnere-
ink is részesei a sikereinknek, büsz-
kék vagyunk, amikor egy közös
munka eredményeként fejlődést ér-
nek el a munkájuk során. Sokszor
kapunk olyan előtte-utána képeket,
amelyeket még a kozmetikus is alig
hisz el, hogy ennyire látványos lehet
egy kezelés. Nagyon jó érzéssel tölte-

nek el minket ezek a visszajelzések,
és így minden ilyen sikert együtt él-
ünk át a partnereinkkel.

Hogyan jellemeznétek önmagatokat?
Cs. A.: Én racionálisabb vagyok,
anyu pedig inkább emocionális, és
remek stratéga – így a munkában és
a magánéletben is jól kiegészítjük
egymást. 

Ha bármit kívánhatnátok, mi lenne
az?
M. A.: Boldogság és egészség.
Cs. A.: Család, boldogság és még
több smink…

mg

MADARÁSZ ALLA 

Csillagjegye:
Vízöntő

Kedvenc zenéje:
Komolyzene, minden mennyiségben.

Kedvenc könyve:
Isabel Allende: Kísértetház.

Kedvenc filmje:
„A Trónok harcával Anna engem is
megfertőzött, azóta nem találtam
olyan sorozatot, ami lekötött volna.”

CSONTOS ANNA

Csillagjegye:
Bika 

Kedvenc zenéje:
„Minden zenei stílust kedvelek
a populáristól kezdve, a rockon át,
egészen az elektronikus vonalig.” 

Kedvenc könyve:
Daniel Keyes: Virágot Algernonnak.

Kedvenc filmje:
„Inkább sorozatokat nézek.
Az utóbbi években nagy kedvencem a
Trónok harca, A szolgálólány meséje,
Hatalmas kis hazugságok. A filmek
terén most a Marvel univerzumot
érzem a sajátomnak.” 
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TALÁLKOZZUNK MÜNCHENBEN!

2019-ben a BEAUTY FORUM MÜNCHEN kiállításon nem-
csak a szépségről és a körmökről lesz szó, hanem a haj is
kiemelt téma lesz. Az új HairForumon a frizurák világá-
nak neves márkái is jelen lesznek. 

Gazdag programkínálat
A kiállítás programkínálata óriási: a tudásra szomjazó lá-
togatók például elsősorban a változatos workshop-prog-
ramok közül válogathatnak: marketingstratégiák, kö-
römtechnikák, bőranalízis szerepel többek között a kíná-
latban. Aki pedig változatos show-műsorokra vágyik, az
ne hagyja ki a Beauty Point színes szórakoztató program-
sorozatát, ami izgalmas bemutatókból és német, vala-
mint nemzetközi bajnokságokból és magával ragadó díj-
kiosztó ünnepségekből áll. 

A programkínálat egyik fénypontja:
sminknap
A sminknapot először a múlt évben rendezték meg, ami
a nagy sikerre való tekintettel idén újrázik: a vásár máso-
dik napján, október 27-én a C21-es teremben 11–17 óra
között sztársminkesek mutatják be az alkotásaikat, az
aktuális trendeket, eközben jól hasznosítható smink-

technikai ötleteket is nyújtanak. Jelen lesz Oliver Hä-
nisch, Luis Huber, Horst Kirchberger, Ivan Saputera és Jo-
hanna Wild is.

Nemzetközi sminkbajnokság
Az izgalmas nemzetközi sminkbajnokságra a világ min-
den tájáról érkeznek versenyzők. Szombaton, október 26-
án a 32. International Masters Award Make-up bajnoksá-
gon a nemzeti Beauty Forum sminkbajnokságok győzte-
sei mérik össze tudásukat. A verseny idei témája az ult-
raviola lesz. Tekintse meg élőben, mit tudnak az egyes
nemzetek bajnokai!

34. BEAUTY FORUM MÜNCHEN
A rendezvény helyszíne: Messe München
(Müncheni Vásár), München/Németország
Nyitvatartás: szombaton 9–18 óra között,
vasárnap 9–17 óra között.
Rendező: Health and Beauty Germany GmbH
Minden információ elérhető itt:
www.beauty-fairs.de/munich

Már elérhetőek elővételben a kedvezményes belépőjegyek
a www.beauty-fairs.de/munich oldalon.
A kedvezményre jogosító kód: INT2019

OKTÓBER 26-ÁN ÉS 27-ÉN STARTOL A 34. BEAUTY FORUM MÜNCHEN – A vásár előkészületei
új szakaszba jutottak: elkezdődött a jegyek elővételben való árusítása. Látogasd meg ősszel

a vezető európai kozmetikai szakvásárt, és légy részese a rendezvény izgalmas újdonságainak! 

Ismerd meg a legújabb szépségtrendeket!



EURÓPA VEZETŐ ŐSZI KOZMETIKAI SZAKKIÁLLÍTÁSA
1 100 NEMZETKÖZI CÉG ÉS MÁRKA│KOZMETIKA,
ORVOSI SZÉPÉSZET, LÁB, KÖRÖM, WELLNESS ÉS SPA│
TOVÁBBKÉPZÉS│BAJNOKSÁGOK & SHOWPROGRAMOK

NEVES FODRÁSZIPARI KIÁLLÍTÓK
BAJOR FODRÁSZBAJNOKSÁG

ÚJ! 

KEDVEZMÉNYES BELÉPŐK ELŐVÉTELBEN
www.beauty-fairs.de/munich
Kedvezményre jogosító kód: INT2019

34. BEAUTY FORUM MÜNCHEN
2019. OKTÓBER 26-27.

» «
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ELŐZETES/IMPRESSZUM

2019/9.
SZEPTEMBERELŐZETES

DOSSZIÉ: Urak a szalonban
Hol tart ma a férfikozmetika? Hogyan szólítsuk meg az urakat?
Milyen speciális kezelésekkel és hatóanyaggal várjuk őket?
Szeptemberi lapszámunkban áttekintjük.

Következő számunk megjelenése: 

2019. SZEPTEMBER 12.
A 2019/10-es szám vezető témái: 
– Bőrmegújító savak
– Ajakápolás 
– Hatóanyag-kozmetika, azaz cosmeceuticals
– Oxigén-, hidrogén- és széndioxid-kezelés
– Őszi-téli trendek 
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