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VEZÉRCIKK

Szeptemberben nemcsak az iskolák telnek meg újra élettel, velünk együtt hazatérnek
a nyaralásból a vendégeink is, és pillanatok alatt beindul a szakmai élet.
Mi már hónapok óta készülünk az október utolsó hétvégéjén megrendezésre kerülő
Őszi Beauty szakkiállításra, melynek mindkét napján, azaz pénteken és szombaton,
az időjárási előrejelzések szerint kellemes, ragyogó indián nyár vár bennünket.

Natural glow
Nemcsak kint, hanem bent is ragyogás várja a szakembereket a mindent elsöprő
trendnek, a Natural Glow-nak köszönhetően, amely az idei Make-up Magyar Kupa
témája. Ízelítőül a címlapon és a 70-73. oldalon csodálhattok meg három, ebben a
stílusban készült, látványos alkotást.

Középpontban a szemöldök
A jövő a szemöldökformázásról szól – az Őszi Beauty szakkiállításon idén debütál a
hazánkban még unikumnak számító nemzetközi szemöldökformázó verseny, az
International Brow Cup, és vele párhuzamosan a szintén debütáló Nemzetközi
Szemöldök-konferencia. Részletek a 13. oldalon. 

Szakállas urak a szalonban
A barber divat hozzájárult a férfiak bőrápolási szokásainak megváltozásához,
átértékelődéséhez is. Ezzel párhuzamosan a férfikozmetika is új korszakba lépett.
Tanulmányozd át írásainkat a 60–69. oldalon, és tarts lépést a változásokkal!

Még egy bő hónap és megnyitja kapuit az Őszi Beauty szakkiállítás, a szakma
legnagyobb hazai fóruma. Találkozzunk október utolsó hétvégéjén a Lurdy Házban!
Mi már nagyon várjuk!

Várunk október utolsó
hétvégéjén!

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
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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



Báthory Kati, a Piknikkör alapítója

A változtatás jogát fenntartjuk!

#Jubileumi Piknikkör 
Arcmasszázstechnikák

#Kezelések színpad  

11.00 Megnyitó – Báthory Kati, a Piknikkör alapítója
11.20 Bemutatkozik a kamarai masszázsverseny

győztese – Hornyák Réka kozmetikus
11.30 Nyirokdrenázsmasszázs arcon

Molnárné Zoltai Éva kozmetikusmester
12.15 Masszázs, az érintés művészete

Deák-Fogarasi Éva kozmetikusmester, szakoktató
13.00 Holisztikus masszázs

Tóth Katalin kozmetikusmester
Szünet

14.30 24 lépéses masszázs arcra
Loidl Katalin kozmetikus, oktató kozmetikus 

15.30 Relaxáló arcmasszázs 
Wéber Erika kozmetikus szakoktató

16.15 Masszírozás tánclépésben
Báthory Kati kozmetikusmester

Levezető háziasszony:
Báthory Kati kozmetikusmester

2019. október 25. péntek                                                           
13.30 PERFECT CODE -  Nyerd vissza bőröd

fiatalságát! Ismerd meg a Tökéletes
szépség kódját! FORDÍTSD VISSZA AZ IDŐ KEREKÉT! 
Kovács Adrienn, az Afrodita Cosmetics oktató, bemutató kozmetikusa, szakmai vezetője

14.00     Elektroporációs hatóanyag-bevitel és rádiófrekvenciás bőrfeszesítés 
Mezoforte Duo Plus készülékkel  – Holub Beatrix, a Dr Derm oktató kozmetikusa          

15.00 Studex – Füllyukasztás, amiben megbízom                          
Nagy Éva, a Studex Hungary Kft. ügyvezetője

16.00 Bőrproblémák kezelése plazmával és fényterápiával
Nagy Viktória, a High Care® szakkozmetikusa                    

16.30 DRHAZI Holisztikus arcdiagnosztika – Dr. Házi Edina kutató-fejlesztő                 
17.00 Dr. Juchheim wow effect kezelés – A Dr. Juchheim bemutató kozmetikusa                                

2019. október 26. szombat                                                        
11.00 Studex – Füllyukasztás, amiben megbízom   

Nagy Éva, a Studex Hungary Kft. ügyvezetője    
11.30 DRHAZI Bio arcplasztika – Dr. Házi Edina kutató-fejlesztő   
12.00 PERFECT CODE – Nyerd vissza bőröd fiatalságát! Ismerd meg

a tökéletes szépség kódját! FORDÍTSD VISSZA AZ IDŐ KEREKÉT!
Kovács Adrienn, az Afrodita Cosmetics oktató, bemutató kozmetikusa, szakmai vezetője              

12.30     FitoC Mesorganic – tű nélküli mezoterápiás kezelés 
Bánhegyi Zsolt, a FitoC márkamanagere és Loidl Kata, a FitoC oktató kozmetikusa                     

13.00    Bőrtípusokra fókuszált kezelések a legújabb biotechnológiai hatóanyagok
segítségével – bemutatkozik az új Prestige by Yamuna termékcsalád
Csernus Erzsébet, a Yamuna oktató kozmetikusa 

13.30    Az akne és a rozácea kezelése Dr Derm Vario készülékkel  
Holub Beatrix, a Dr Derm oktató kozmetikusa          

14.00     Aromaterápiás fáslizás, ami kihagyhatatlan az alakformálásból 
Helyes Judit, a Center Kft. ügyvezető igazgatója, az aromaterápiás fáslizás szakértője, nemzetközi tréner         

14.30     Lágylézerek testközelből – mindennapi technikák      
Tábori Erika kozmetikusmester (Vanilla Day Spa), az Optikop Beautylaser vezető szakmai előadója

10 ÉVES LETT A KOZMETIKUSOK
ÖNKÉPZŐKÖRE, A PIKNIKKÖR!
A 10 éves évforduló alkalmából
masszázsprogrammal várjuk a Piknikkör
tagjait is – és természetesen
pezsgővel és tortával!

Kezdés: 2019. október 25. péntek, 11 óra

Regisztráció: ildiko.veg@health-and-beauty.hu

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

ÚJ!

ÚJ!



# Kozmetikai nagyszínpad

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

október 25. 

A változtatás jogát fenntartjuk!

12.00 Megnyitó

12.30 Urak a kozmetikában – Varga Máté kozmetikusmester

13.00 Kannabisz a kozmetikában – Bíró András, Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület

13.30 Beauty Forum Szakmai Díjátadó 

13.40 Kozmetikus Diákolimpia 

14.30 Aranyló orchidea bio anti-ageing liftingarckezelés
víz- és tápanyaghiányos bőrre
Sebők Andrea, Csősz Ferencné, Dr. Gyovai Viola – a Biola Biokozmetikai Kft. 

15.00 Ásványi anyagok, nyomelemek – az egyensúly helyreállítása természetes forrásból,
tengeri mineráliákkal 
Tánczos Márta Thalion és Spa projekt manager – Dr Derm Equipment Kft.

15.30 DRHAZI Bio arcplasztika – holisztikus arcfiatalítás, amely az alapoktól építi fel a szép, 
egészséges arcot természetes módon
Dr. Házi Edina, a DRHAZI kozmetikumok fejlesztője és a DRHAZI bio arcplasztika kidolgozója

16.00 Legyél Te is sminktetováló – Tanácsok kezdőknek és sminktetoválni vágyóknak
Méhn Tünde sminktetováló specialista – Méhn Tünde PMU Art International School

16.30 A lágylézer kozmetikai alkalmazásának legújabb tapasztalatai
Tábori Erika kozmetikusmester, diplomás szakoktató, aromaterapeuta (Vanilla Day Spa)

17.00 Stresszes városi bőr ápolása – antipollution koncepció
Umberto Borellini, Olaszország, egyetemi tanár, sikerkönyvek írója

17.30 Újgenerációs gépi tisztítás és hatóanyag-beviteli metódusok
Dr. Gáspár Lilla (orvos, arcesztétikai és HIFU specialista, az EunSung arckezelő
referenciaszalon tulajdonosa),
Kovács Paula (kozmetikus, a Center Kft. terméktanácsadója, kiemelt szakterülete a kozmetikai
és orvosi arckezelő technológiák) 

18.00 Ayurvéda az élet tudománya
Dr. Deepa Apte és Hermann Mónika, Elit Garage Kft. 

18.30 Bőrdiagnosztika haladóknak – a bőr érzékenysége
Juhász Klári biológia-kémia tanár, kozmetikusmester,
Báthory Kati kozmetikusmester

19.00 Mit tegyünk, ha beteg a vendég?
– Kerekasztal-beszélgetés 
Kormanik Andrea, Vámos Mónika, Torhosi Tünde,
Balla Ágnes levezető háziasszony

19.30 Szakmai könyvbemutatók és dedikálás Kiemelt versenyszponzorok:

Támogatók:

4. Beauty Forum
Diákolimpia
2019. október 25., péntek
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10.00 COSMIX by PANDHY'S™ - A személyre szabott szépségápolás. 
Jeney Noémi, CIDESCO diplomás, vezető PANDHY’S™ oktató

10.30 DRHAZI bőrmegújítás – Rosaceás és aknés arcbőrök normalizálása 100% természetes
hatóanyagokkal és speciális módszerekkel
Dr. Házi Edina, a DRHAZI kozmetikumok fejlesztője és a DRHAZI bio arcplasztika kidolgozója 

11.00 A stria esztétikai kezelése tetoválással
Gáspár Melinda nemzetközi PMU mestertréner,
A Biotek Milánó és Biotek Academy magyarországi képviselője

11.30 Ráncfeltöltő, bőrkiegyenlítő, bőrsejtmegújító kezelési eljárások az új fejlesztésű
Lady STELLA GENOPEPTIDES, újgenerációs hatóanyagaival
„Fény derül a Lady STELLA legújabb titkaira is”
Bagóné Horváth Katalin, a Stella Zrt. diplomás kozmetikai oktatásvezetője

12.00 A tű nélküli mezoterápia és a mikrotűs rádiófrekvencia
Dr. Varju Gábor, bőrgyógyász, kozmetológus főorvos, ügyvezető – Dr Derm Equipment Kft.

12.30 Veszélyes vállalások, vitatott eljárások a kozmetikában
(Hyaluronpen, plazmapen, ajakfeltöltés…) – Kerekasztal-beszélgetés
Moró Gabriella BKIK, Dr. Hegedűs Beáta bőrgyógyász,
Bánhegyi Zsolt forgalmazó, Gáspár Ágnes háziasszony 

13.00 A lágylézer és a hatóanyagok együttes alkalmazásának szinergiái
Tábori Erika kozmetikusmester, diplomás szakoktató, aromaterapeuta (Vanilla Day Spa)

14.00 Aknés bőr ápolása Cosmos standard szerint tanúsított Everyoung Professional
Biokozmetikumokkal – Kiss Izabella, Dr. Gyovai Viola – Biola Biokozmetikai Kft. 

14.30 PMU kerekasztal-beszélgetés

15.30 Digitalizáció a szépségiparban – Kerekasztal-beszélgetés

16.00 A szépségipari beavatkozások lelki háttere
Bartus Márta esztétikai smink- és orvosi tetováló, kozmetikus 

Levezető háziasszony:
Juhászné Petren Galatea
kozmetikus, biológiatanár, kozmetikus szakoktató

# Kozmetikai nagyszínpad
október 26. 

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

A változtatás jogát fenntartjuk!

ÚJ!
ÉLAN NEMZETKÖZI
SZEMÖLDÖK-KONFERENCIA
2019. október 25. péntek
Helyszín: 1-es terem

Magyarországon először bemutatkozik
az Élan Professional Line , ahol
megismerheted a tökéletes
szemöldökfestés és -formázás
tudományát, és megtudhatod hogyan
lehetsz Professzionális Brow Artist!

Előadók: Anna Kravchenko,
Elana Kurchina, Dominique Roberts
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A részletes programot keresd új honlapunkon:
www.beauty-kiallitas.hu

A változtatás jogát fenntartjuk!

Magyarország
legnagyobb

pillás
konferenciája!

#Sminkszínpad

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

Kiemelt versenyszponzor:

Támogató partnerek:

2019. október 25. péntek 

12.30 Hordható natúr smink
Véger Fibi sminkmester               

13.00    Limited edition, SFX fashion make-up
Amin B. Ildikó és Lengyel Gergő
– SFX make up artist (Kreatív Sminkműhely)    

13.30     A vörös rúzs reneszánsza; az erősen festett
száj elkészítésének apró trükkjei
Dévényi Kathy sminkmester      

14.00    Stage make-up – A divatbemutatók világa
Simkó Linda sminkmester           

14.30    Tippek, trükkök az INGLOT professzionális
termékek használatához
Véger Fibi sminkmester

15.00    Silky touch of Beauty – korall színek lágy
érintése. Fémes ragyogás, holografikus
árnyalatok, ultrakönnyű textúra a
Catherine Arley mikropigmentes exkluzív
make-up kollekcióval
Csirik Erzsi, Balázs Marianna, Hulinay Gabi, Tajti Mónika

15.30     Nyújtott smokey – játék a színekkel
Galgóczy Vanda sminkmester   

16.00     Golden Glow – Aranyló ragyogás az ünnepek alatt
Gila Olga sminkmester  

16.30     Party make-up
Székely Zsuzsanna sminkmester

17.00     Menyasszonyi smink a tartósság jegyében
Berki Mia sminkmester                

17.30     Amikor a kristály öltöztet, nemcsak a smink
Faragó Zsuzsa sminkmester       

18.00 International Bridal Makeup Award – eredményhirdetés
18.30    International Brow Cup – eredményhirdetés   

2019. október 26. szombat
10.30     A tökéletes tusvonal a 60-as években és ma

Pádár Detti sminkmester
11.30     A szemöldökhangsúlyos smink

Sipos Zita sminkmester (powered by INGLOT)
12.00     Living Coral – Dead sea (látványsmink újgenerációs

duokróm pigmentekkel)
Csontos Anna sminkmester, Makeup Studio

12.30     Africa nights – színes bőr sminkje
Sigulinszky Laura make-up artist

13.15    Future Color Collection – Futurisztikus színvariációk
(stage make-up a Catherine Arley legújabb, tündöklő színvilágával)
Dominique Roberts OMC-világbajnok sminkmester

14.00     Make-up Magyar Kupa
15.30     Make-up Magyar Kupa  – eredményhirdetés



#PillaGála

Kiemelt támogató:

A változtatás jogát fenntartjuk!

Támogatók:

október 26. 

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

Lurdy Konferenciaközpont 2-es terem

Magyarország
legnagyobb

pillás
konferenciája!

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

11.00 Viselhető, de rendkívül látványos pillák bemutatója
– avagy egy speciálisan
Szépséggyár-technika: a szintezés!
a Szépséggyár oktatói

12.00 Long Lashes szempillalifting
Szabó Rita szempilla-stylist, oktató, kozmetikus

13.00 Legújabb LuXLash ragasztók és biztonság
a pillaépítésben
Lamanda Kitti és Kovács Cintia
LuXLash szempilla-stylist oktatók

14.00 ,,Új irányzatok – költséghatékony pillaépítés"
Gárdai Éva – a Gold Lashes vezető trénere,
diplomás gyakorlati oktató, egészségügyi 
szakkozmetikus, kozmetikusmester
Ürmösy Zsófia szempillatréner, diplomás szakoktató

15.00 Kardashian style szempillák
Baalbek Stúdió 

16.00 Mit tehetünk a saját szempillák állapotának
megőrzése érdekében
a 3-10D szempillaépítés során?
Karmacsi Mária, Perfect Look

Levezető háziasszony: Nagy Angéla
televíziós műsorvezető
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COMMUNITY NEWS

Díjmentes gépbemutató nyílt nap
Kalcsu Cosmetics Sminktetováló Akadémia • „Az augusztusi díjmentes
gépbemutató nyílt nap célja az volt, hogy segítsünk kolléganőinknek
megtalálni a tökéletes sminktetováló gépet, ezzel is támogatva őket
karrierjük során, hisz tudjuk, hogy ez az egyik legnehezebb feladat” –
hangsúlyozta Kalcsu Hajni, aki minden egyes BomTech sminktetováló
gépet bemutatott. Emellett a kis létszámú turnusok kialakításával bőven
jutott idő az interaktív szakmai tanácsadás mellett arra is, hogy
a résztvevők mindegyik gépet gumilapon is kipróbálhassák.
www.kalcsu.hu

Pokorny Lia, a BIODROGA új háziasszonya
Biodroga • Új, izgalmas együttműködés indult Pokorny Lia színművésszel, aki mostantól
a Biodroga háziasszonya. A promófotózáson készült képek híven tükrözik a márka arculatát.
Lia örömmel vállalkozott arra, hogy saját tapasztalatai és élményei alapján megossza
benyomásait, illetve bemutassa az újdonságokat és érdekességeket a Biodroga-termékek
és kezelések tárházából.  Érdemes követni a Biodroga és Lia internetes oldalait.
A művésznő anyaként, nőként és színművészként is törekszik a maximumot kihozni magából.
Személyisége hiteles és valódi értéket képvisel, éppen ezért tökéletes választás erre
a szerepre is.
www.biodroga.hu

Kitüntették Szirmák Emesét
Szirmák Emese augusztus 16-án ünnepélyes keretek között, a Vigadóban vehette át
a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést, amihez ezúton is gratulálunk!
Szirmák Emese: „Nagyon boldog vagyok, ugyanúgy, mint amikor a BEAUTY FORUM
Szakmai Díjat megkaptam. Nagyon nagy boldogság a munkásságom megbecsüléseként
ez az erkölcsi elismerés. Büszke vagyok rá, hogy a köztársasági elnök a Magyar Ezüst
Érdemkereszt kitüntetést adományozta nekem »a hazai szépségipar fejlesztését szolgáló,
példaértékű szakmai és oktatói tevékenységem elismeréseként«.”
A díjjal kapcsolatban a következő számunkban interjút olvashattok Emesével – a szerk.

NEMZETKÖZI ELISMERÉS
Gertraud Gruber Kozmetik • A Power Peptide krémmaszk nyerte el a 2018.
évi, a „szakmai Oscar”-ként is emlegetett European Health & Spa Award díját
a „Legjobb termékinnováció” kozmetikai kategóriában. A Power
Peptide krémmaszk és annak biomimetikus receptje egy újabb
nagydíjat nyert a Gertraud Gruber Kosmetik számára. A Pure
Beauty Global Awards 2019 áprilisában történő odaítélésén a
verseny mezőnye kiemelkedő volt: a 30 országból származó több
mint 450 termék közül Gertraud Gruber Peptide Krémmaszkja a
„Pure Beauty Awards” döntősei között a „A legjobb kozmetikai
termékújítás" kategória győzteseként jutalmazták.
www.gertraudgruber.hu

E/C8 stand



HA MOST ELŐFIZETSZ EGY ÉVRE
A BEAUTY FORUMRA!

Kód By2019-9
Az ajánlat 2019. szeptember 16-tól október 15-ig érvényes**

* Az ajándékcsomagot a BIOLA Biokozmetikai Kft. postázza, az akció lezárását követően. Reklamáció esetén hívja a +36 20/313 4699  telefonszámot!
** A jelzett időpontig beérkezett előfizetési díj esetén.

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

Az arcradírban a bio tamanu- és kandillaolaj a bőrregenerációt, az andirobaolaj és a neemfalevél-kivonat a
megfelelő bőrhigiéniás egyensúly helyreállítását segíti elő. Az árnika-, az aranyvesszőfű- és a rozmaringkivonat
a problémás területek körüli bőrszövet regenerációját támogatja. Az arckrém a bőrpírra hajlamos, kezdődő
rozáceás arcbőr ápolására és regenerálására szolgál. A tamanuolaj, az aranyvesszőfű-virágkivonat, valamint az
édesgyökér, a ginkgo, az Aster maritima és az Aster tripolium bioaktív hatóanyagai támogatják a bőrpír
mérséklését. Az arctej kíméletesen tisztítja a normál és a víz- és zsírhiányos érzékeny bőrt.  

MEGAJÁNDÉKOZUNK
BIOLA PROFESSIONAL BIOKOZMETIKAI

AJÁNDÉKCSOMAGGAL

AZ ELŐFIZETÉSÉVES DÍJA:8990 Ft

BIOLA PROFESSIONAL biokozmetikai
ajándékcsomag 17 143 Ft értékben

Az ajándékcsomag tartalma*: 
• BIOLA958 Acerola & Echinacea szépítő

arcradír – 100 ml (6 490 Ft) 
• BIOLA554 Bio Mayweed & Tamanu a.r.

arckrém – 30 ml (8 398 Ft) 
• BIOLA830 Bio bíbor kasvirág arctej

– 100 ml (2 255 Ft)
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Hidratálás
a GYÓGYNÖVÉNYEK EREJÉVEL 

ORGANIKUS GYÓGYNÖVÉNYEK AZ ISTENEK HEGYÉRŐL – Az Olümposz-hegyről származó,
kézzel szedett, organikus gyógynövények mélyen tápláló és regeneráló kivonatai sok különböző

bőrproblémára nyújtanak megoldást, többek között a vízhiányos bőr hidratálására is.

gyógynövények gondos vá-
logatása és kombinálása
révén olyan termékcsalád
született, amely különö-

sen hatásos az öregedés első jelei, a
problémás, a száraz vagy a fakó bőr
ellen.
Az alábbiakban bemutatott hidra-
táló kezelés során több mint 26 érté-

kes gyógynövény hatóanyag-kom-
binációját juttatjuk a bőrbe: leven-
dula, erdei mályva, olívaolaj, olíva
magőrlemény, kamilla, aloé, zsálya,
mandulaolaj, mirtusz, kakukkfű, ge-
ranium, bergamot, fehér pünkösdi
rózsa, organikus csipkebogyó-, fe-
nyőtömjén esszenciaolaj,  gránátal-
mamag-,  argán-, búzacsíraolaj,

ylang-ylang esszenciaolaj, sárgaba-
rackmag-, mandulaolaj, olíva szkva-
lén, avokádó-, szőlőmagolaj, leven-
dula és pacsuli esszenciaolaj.

ST
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A letisztításhoz a Montolympe levendulás, micellás
arctisztítót választottam: vattakorongra csepegtetve körkörös
mozdulatokkal eltávolítottam a sminket, a termék nem hagy
maga után olajos réteget, fenntartja a bőr természetes
pH-értékét, és enyhíti a gyulladásokat.

1

Az erdei mályvás arctejjel simító masszázsmozdulatokkal
megtisztítottam a bőrt a szennyeződésektől. A készítmény
organikus mályvával dúsított, mely az egyik leghatásosabb
kincse a görög anyaföldnek, táplál, nyugtat, puhít.

2

A szárított és őrölt prémium minőségű olívamagok és -olajok
hozzáadásával készült gyengéd arcradírral, körkörös
mozdulatokkal végigmasszíroztam a bőrt. Organikus
kakukkfűtartalma antioxidáns, antimikrobális és
antiszeptikus támogatást nyújt a bőrnek.

3

Peony tisztító lotion-nel visszaállítjuk a bőr ideális pH-
értékét. A fehér pünkösdi rózsa, geranium, bergamot és
organikus aloé elegye kiegyensúlyozó hatása mellett mesés
illatot is áraszt.

4
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A Múzsák ápoló olaja a kezelés egyik fénypontja: organikus
csipkebogyóolaj, fenyőtömjén esszenciaolaj, gránátalmamag-,
argán-, búzacsíraolaj, ylang-ylang esszenciaolaj,
sárgabarackmag-, mandulaolaj, olíva szkvalén, avokádó-,
szőlőmagolaj, levendula és pacsuli esszenciaolaj, finom
mozdulatokkal bemasszírozva.

5

20-30 perc tápláló és relaxáló masszázs speciális
Montolympe masszázskrémmel.

6

Felhelyezzük a Non-woven luxusmaszkot, mely 11 perces
hatóidő után maradéktalanul felszívódik. Amennyiben mégis
marad belőle a bőrön, azt masszírozzuk bele. Az arcmaszk
nyugtatja és mélyen hidratálja a bőrt.

7

Az Olümposz-hegy növényeinek értékes hatóanyagai
segítségével természetesen és magas fokon hidratálttá
válik a bőr, s ezáltal a sejtek biológiai aktivitása jelentősen
javul. A hidratálás folyamatának professzionális kezelés útján
való támogatása határozottan élettelibbé teszi a bőrt.
Az öregedési folyamatok is lassulnak. 

9

Zárásként Olümposzi Hegyi Tea nappali ápoló krémet és
szemkörnyékápolót helyeztünk fel. A kézzel válogatott,
organikus Sideritis scardica (Olümposzi hegyi tea) regenerálja
a bőrsejteket, hidratálja az epidermiszt és ragyogó arcszínt
biztosít.

8

Találkozz a MontOlympe
csapatával az Őszi Beauty
szakkiállításon!

Richter Margit kozmetikusmester a megszépült vendéggel

RICHTER MARGIT 
Kozmetikusmester, a MontOlympe Magyarország oktatója. Margit az elmúlt
több mint két évtized során döntően Budapesten, emellett az Amerikai
Egyesült Államokban és Olaszországban szerzett szakmai tapasztalatot.
Számára kiemelten fontos az egészségtudatos életmód, ezért természetes,
organikus készítményekkel dolgozik. 

3/E4  stand
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ikksorozatunk fókuszában
az újgenerációs hatóanya-
gok és az ezek bejutását se-
gítő technológiai fejleszté-

sek állnak. 

Az újgenerációs hatóanyagok főbb
csoportjai: 
 hatóanyag-hordozó rendszerek,
 algák és glükóz-alapú pormasz-
kok,
 kollagénlapok, patch-maszkok,
mátrigélek, 
 antioxidánsok,
 biológiailag aktív hatóanyagok,
 a bőr hiányzó anyagait pótló anya-
gok,
 peptidek. 

Antioxidánsok
Olyan oxidációs folyamatokat gátló,
általában szerves anyagok, melyek
képesek semlegesíteni az oxidatív
stressz során  keletkező szabadgyö-
köket. 
A szabadgyökök a molekuláris lég-
zési lánc melléktermékeként kelet-
keznek, általában a mitokondrium-
ban és sejt-, illetve szövetkárosító
hatásuk van. Kozmetikai szempont-
ból az arcon megjelenő ráncok ki-
alakulásában és a bőr szerkezeté-
nek megváltozásában van jelentős
szerepük.
Korábban a kozmetikumokban főleg
az A-, C- és E-vitaminokat használ-
ták antioxidáns tulajdonságaik mi-
att.

Később, a regeneráló készítmények
egyik legfontosabb hatóanyaga a
szőlőben és a zöld teában is megta-
lálható polifenol lett, azonban ez a
hatóanyag a bőrön keresztül nehe-
zen szívódott fel. 
Ezért ötvözték a 2000-es években ki-
fejlesztett és nanotechnológia segít-
ségével előállított hatóanyag-hordo-
zó rendszerekkel. Így jött létre az
OPC – oligomer procyanidines, ami
szőlőmag-kivonat, liposzómába
csomagolva. Védi a sejteket az öre-
gedéstől és minimalizálja az oxida-
tív sejtkárosodást.

A modern kozmetikában alkalma-
zott antioxidánsok még – csak felso-
rolás szinten – a málnaőssejt-kivo-
nat, kaviár, kolloid platina, szezám-
magolaj, csokoládé, koenzim Q10,
goji bogyó, máriatövis, iskolavirág.
Ezeket az anyagokat megtaláljuk
ampullákban, szérumokban, kré-
mekben, pakolásokban és algapako-
lásokban is. Felhasználásuk és alkal-
mazásuk a kozmetikai gyakorlatban
gazdag és változatos. Az antioxidán-
sok jelenléte a kozmetikumokban
igen hasznos, hiszen általános tulaj-
donságaik, hogy gátolják a korai öre-

C

A legújabb technológiák

és hatóanyagok

AZ ÚJ TECHNOLÓGIÁK MEGJELENÉSE ÉS AZ ÁLLANDÓ FEJLŐDÉS JELLEMZŐ A KOZMETIKUS
SZAKMÁRA – A hatóanyag-hordozó rendszerek, valamint  a glükóz-alapú pormaszkok,

a kollagénlapok, a patch-maszkok és a mátrigélek után most a biológiailag aktív hatóanyagokat,
a peptideket és az antioxidánsokat vesszük górcső alá.
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gedést és csökkentik a ráncok mély-
ségét. Ezenfelül még lehet gyulla-
dáscsökkentő, érfalösszehúzó, hal-
ványító hatásuk is.

Biológiailag aktív
hatóanyagok
Azokat az anyagokat nevezzük így,
amelyek a bőr felépítésében szere-
pet játszó sejteknek és rostoknak
saját működését aktivizálja. Talán
az egyik legdinamikusabban fejlődő
hatóanyagcsoport, melynek számos
alcsoportja van:
 flavonoidok,
 fitohormonok,
 izoflavonoidok,
 friss sejtek,
 intelligens sejtek,
 őssejtek,
 vitaminok.
Használatukkal a bőrben lévő álta-
lános anyagcsere-folyamatok javul-
nak, ezáltal a környező szövetek
tápanyagellátása is javul. A papillá-
ris és szubpapilláris érhálózatba,
több oxigénben gazdag vér fog ezál-
tal kerülni, és a bőr strukturálisan
javulni fog. A biológiailag aktív ható-
anyagok befolyásolják az intracellu-
láris és a szteroid-metabolizáló enzi-
meket, a fehérjeszintézist, ATP-t. Ez-
zel nemcsak a javuló anyagcsere-
folyamatoknak biztosítják az ener-
giát, de stimulálják a lazarostos
kötőszövetben levő kollagén- és
elasztikus rostok képződését is elő-
segítve a bőr rugalmasságának ja-
vulását.

Peptidek
A peptidekről rengeteg dokumentált
anyag található, így most a teljesség
igénye nélkül, összefoglalva a leg-
fontosabb tudnivalókat írom le. 
Az aminosavak (más néven amino-
karbonsavak) olyan szerves vegyü-
letek, amelyek molekulájában ami-
nocsoport (-NH2) és karboxilcso-
port (-COOH) egyaránt előfordul.
A peptidek aminosavakból épülnek
fel peptidkötéssel.  Nem fehérje
aminosavak is előfordulnak, ezek
utólag képződnek, pl. hidroxi-prolin
a kollagénban.

Kozmetikai szempontból a peptide-
ket csoportosíthatjuk a résztvevő
aminosavak száma, illetve kozme-
tikai alkalmazásuk szerint:
 A résztvevő aminosavak száma
szerint megkülönböztetünk 
→ dipeptideket (2 aminosav, 1 pep-
tidkötés),
→ tripeptideket (3 aminosav, 2 pep-
tidkötés), 
→ tetrapeptideket stb. 
→Ha a molekulában tíznél kevesebb
aminosav található, akkor oligopep-
tidekről, 
→ tíznél vagy akár akár száznál több
aminosav esetében polipeptidekről
beszélünk. 

 Kozmetikai alkalmazásuk szerint
lehetnek:
→ szignál peptidek,
→ sejtjelző peptidek,
→ ingerületátvivő anyagokat blokko-
ló peptidek,
→ szállítópeptidek,
→ enzim működését gátló–inhibítor-
petidek.

 A peptidek kutatásának egyik for-
radalmi pontja volt Stanley Cohen és
Rita Levi-Montalcini munkássága,
melyet 1986-ban orvosi Nobel-díjjal
jutalmaztak.
A két tudós fedezte fel és alkalmazta
először a biomimetikus, szintetiku-
san előállított EGF-et (epidermális
növekedési faktort), amit meglepő
módon az emberi bőr a sajátjaként
ismeri és használja fel, ezzel a meg-
felelő receptorokhoz csatlakozva sti-
mulálja a bőrsejtek egészséges növe-
kedését, csökkenti a ráncokat. Tri-
peptid-1 néven vált ismertté a koz-
metikumokban.
Mint tudjuk a kollagén egy polipep-
tid. Amikor elöregszik, felbomlik di-
peptidekre, tripeptidekre és tetra-
peptidekre. A fibroblaszt sejtek érzé-

kelik ezeket és aktiválják a kollagén-
és az elasztintermelést. Így segítik a
bőr természetes megújulását, rugal-
masságát.
 Később a Tripeptid-1 peptidet öt-
vözték a palmitinsavval és egy má-
sik peptiddel (Palmitoyl Tetrapepti-
de-7), és ez lett a híres Matrixyl-
technológia.
 Ezzel párhuzamosan egyre ked-
veltebbek lettek az ingerületátvivő
anyagokat blokkoló peptidek. Eze-
ket a botox-analógokat (a botox – bo-
tulinum toxin, a Clostridium botuli-
num anaerob baktérium és rokon fa-
jai által termelt exotoxin) a Botox-
szal ellentétben teljesen biztonsá-
gosan lehetett a kozmetikumokban
adagolni, és a két-három hét hasz-
nálata után látványos eredményeket
lehetett elérni általuk. Pl.: Argireli-
neR, SynR-Ake, LeuphasylR, Snap
8™. Használatuk során ezek a pepti-
dek blokkolják-csökkentik az acetil-
kolin felszabadulását, és így gátolják
az ingerületátvivő anyagok felszaba-
dulását.
 A vivőpeptidek közül talán az
egyik legrégebbi a híres Tripepdid-1
rézzel kombinált módosulata, a Cop-
per-Tripeptide-1. Gyulladáscsök-
kentő, nyugtató és antioxidáns hatá-
sa miatt is használják ezt a peptidet.

Figyelem: nagyon fontos a kozmeti-
kai alkalmazásuk során, hogy a pep-
tidek hőre és pH-ra érzékeny anya-
gok, ezért használatuk során ezekre
kiemelten figyeljünk!

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

Forrás:http://ttk.nyme.hu/fldi/Documents/F%C3%BCzesi%20Istv%C3%A1n/Biok%C3%A9mia
Aminosavak,%20peptidek,%20feh%C3%A9rj%C3%A9k.pdf
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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 megtisz-
tított oxigént és transzdermális bőr-
fiatalító hatóanyagokat juttatunk a
bőrbe. Az oxigén és a transzdermális
hatóanyagok a bőr felső rétegén ke-
resztül az epidermisz mélyebb réte-
geibe hatolva aktív hatóanyagraktá-
rakat 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 vendégek-
re is szert tehetsz, akik fájdalom-
mentes, prémium anti-aging gépi
kezelést 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. október 10. és november 7.
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!

A TRD oxigénterápia
támogatási rendszere
Támogatási rendszerünket úgy ala-
kítottuk ki, hogy segítsük a TRD
oxigénterapeutákat környezetük
legjobb kozmetikusává válni. Terü-
leti képviselőnk segíti munkádat a
hétköznapokban, profi marketing-
csapatunk pedig további segítséget
nyújt az értékesítésben, széles körű,
felhasználható marketinganyagok
formájában. Üzleti képzéseinket úgy
terveztük meg, hogy minél jobban
személyre szabott információkat és
tanácsokat tudjunk adni.

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.
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egfelelő állapotú bőrt
csak a mindennapos bőr-
ápolási rutin és a hidra-
táló készítmények rend-

szeres használatával lehet elérni. Az
otthoni ápolás során kiemelten
fontos a bőr napi legalább egyszeri
letisztítása és hidratálása. Emellett
célszerű – bőrtípustól függően – leg-
alább hetente egyszer a bőrtípus-
nak megfelelő mélytisztító készít-
mények alkalmazása is, hiszen az
elhalt szarusejtek eltávolításával és
a szaruréteg hidratálásával a bőr
még hatékonyabban tudja beszívni a
számára értékes, tápláló hatóanya-
gokat. Ha nem készítjük elő a bőrt a
hatóanyagok befogadására, az
olyan, mintha száraz szivaccsal
próbálnánk a nedvességet felitatni
egy felületről. Ugye mennyivel haté-
konyabb ez az egyszerű mindenna-
pos rutin is nedves szivaccsal? Gon-
doljunk bele, hogy a pergamenszerű-
en hámló bőrbe hogyan tudunk
hatóanyagot bejuttatni? Sehogy
sem!

A bőr előkészítése
a hidratálásra
Letisztítás – a bőr apoláros szennye-
ződésektől való megtisztítása a bőr-
típusnak megfelelő arctej, habzó le-
mosó, gél, micellás víz vagy olaj al-
kalmazásával történik.
 Amennyiben zsíranyagot tartal-
mazó letisztító készítményt alkal-
mazunk, érdemes a peeling alkal-
mazása előtt tonikkal áttörölni a
bőrt, hogy a peeling hatni tudjon. 
 Habzó lemosónál, micellás víznél,
géleknél ez a lépés kihagyható.

Hidratáló anyagok
A hidratáló kozmetikumok megje-
lenési formája sokféle lehet. Egy
egyszerű tonik is tartalmazhat hid-
ratáló anyagokat annak érdekében,
hogy előkészítse a bőrt a hatóanya-
gok befogadására. Mivel azonban a
tonikokkal csak áttöröljük a bőrt, be-
láthatjuk, hogy hosszan tartó hidra-
tálásra nem lesznek elegendők. Ah-
hoz, hogy valódi hidratálást tud-

junk elérni, ampullákat, szérumo-
kat, krémeket és pakolásokat alkal-
mazunk, melyek hatását, a bennük
lévő hatóanyagok beszívódását még
fokozhatjuk masszázzsal vagy akár
elektrokozmetikai készülékekkel. 
A hidratáló hatóanyagokat több
szempont szerint lehet csoportosí-
tani. 
1. Vannak ún. okkluzív hidratáló
anyagok, melyek az „elzáró” hatá-

M

A HIDRATÁLT BŐR
AZ ÉLŐ ANYAG HIDRATÁLT ÁLLAPOTBAN VAN – Előző számunkban áttekintettük a száraz bőr

kialakulását, jellemzőit és a bőr hidratáltságának mérési lehetőségeit. Most a megfelelő,
a bőr hidratációját fokozó bőrápolási rutint tekintjük át.
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suk révén hatnak, tehát egy védőré-
teget képeznek a bőrön, emiatt a
TEWL (láthatlan vízleadás) kevésbé
tud érvényesülni, így a szaruréteg
hidratáltabb maradhat. 

TEWL-t gátló anyagok:
→ viaszok, pl. méhviasz;
→ lassan felszívódó olajok (fé-
lig száradó olajok), pl. repce-,
kukoricacsíra-, szója-, tökmag-,
szőlőmagolaj;
→ egyéb anyagok: nagy mole-
kulasúlyú hyaluronsav, urea;
→ ásványi zsírok, pl. paraffin-
olaj, vazelin – nem bőrrokon
hatásúak, ezért használatuk
háttérbe szorult napjainkban.

2. A hámhidratáló anyagok, ahogy a
nevükben is benne van, a hám réte-
geit hidratálják. Tulajdonságaiknál
vagy molekulaméretüknél fogva
nem jutnak a bőr mélyebb rétegeibe. 

Hámhidratáló anyagok:
természetes hidratáló faktorok
(NMF, SSzF), pl.: PCA, laktátok
(tejsav sói), szénhidrátok (pl.:
→ glükóz, magas cukortartal-
mú növények, méz stb.

→ poliolok, pl. glicerol (glice-
rin), xilitol stb.
→ zsírkísérő anyagok, pl. cera-
midok, koleszterin, lecitin stb.
→ egyéb anyagok: közepes mo-
lekulasúlyú hyaluronsav, Aloe
vera, algák, iszapok, chitosan
(tengeri rákokból előállított ha-
tóanyag).

3. A kötőszövetet hidratáló anyagok
a bőr mélyebb rétegeibe jutva hidra-
tálnak. Utóbbi két csoportot nehéz
elkülöníteni egymástól, mivel a
hámhidratáló anyagok közül is van
olyan, ami a kötőszövetig tud jutni
molekulaméreténél fogva, pl.: a nát-
rium laktát vagy az urea. 

Kötőszövetet
hidratáló anyagok:
→ aminosavak, peptidek;
→ egyéb anyagok: kis moleku-
lasúlyú hyaluronsav, gamma
PGA (poliglutaminsav).

Külön csoportot képezhetnének
azok a hatóanyagok, melyek nem
hidratálnak, viszont növelni képe-
sek a bőr vízfelvevő képességét. Ilye-
nek pl. a zsurló, a berkenye és a szó-
ja.

Ahhoz, hogy valóban hidratált bő-
rünk legyen, célszerű minden fron-
ton megtámogatni a bőrt, és kombi-
náltan alkalmazni a hatóanyago-
kat. 
Hívjuk bátran segítségül a még jobb
hatás elérése érdekében az elektro-
kozmetikai készülékeket is (iontofo-
rézis, ultrahang, elektroporáció stb.)!

SZEM-
PONTOK
/ PEELING-
FAJTÁK

Hatás-
mechanizmus

Főbb
hatóanyagai

Ajánlott
bőrtípus/
rendelle-
nesség

MECHANIKAI 

Mechanikai úton távolítják
el az elhalt szarusejteket.

Abrazív anyagok
• Szervetlen: kaolin,
talkum, kvarc, kovaföld,
homok, só.
• Szerves: korpák (búza,
mandula stb.), tengeri
homok, iszap, cukor, jojoba-
golyócskák stb.

Fiatal szeborreás bőrök

BIOLÓGIAI 

A fehérjebontó enzimek
(proteázok) oldják az elhalt
szarusejteket. 

Protezáok
• Papain, az éretlen
papayából,
• bromelain a zamatos
ananászból,
• ficin a fügéből,
• asclepain
a selyemkóróból.

Kipirosodásra hajlamos,
érzékeny, valamint
gyulladásra hajlamos
érzékeny bőrök, alipikus
bőrtípusok, érett bőrök.

KÉMIAI 

A savak oldják a keratin
közti kötéseket  –
tulajdonképpen
a ceramidot, ezért jutnak
a legmélyebbre.

Savak 
• AHA-k: almasav, borkősav,
citromsav, tejsav, glikolsav,
A-vitaminsav,
• BHA: szalicilsav,
• PHA: lactobionicus savak,
pl. mandelicsav,
glükonolakton.

A nagyon-nagyon érzékeny
bőr kivételével minden
bőrtípus bírja. Soft-
változatait érzékeny bőrre is
fel lehet tenni.  

KOMBINÁLT 

A mechanikai peelinget
kombinálják enzimekkel,
vagy savakkal.

Lásd előbb

Lásd előbb, értelemszerűen
és ahogy a kozmetikus
tanácsolja. 

Mélytisztítás

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.

Hallgasd meg Báthory Kati és Juhász Klári előadását az Őszi Beauty

szakkiállításon, október utolsó hétvégéjén a Lurdy Házban!
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HOLISZTIKUS ARCdiagnózis
A HOLISZTIKUS DIAGNOSZTIKA EGYSÉGÉBEN TEKINT AZ EMBERRE – Sikere abban rejlik,

hogy minden esetben a kiváltó okokat kutatja és eliminálja úgy, hogy mindeközben
a harmónia kialakítására fókuszál, és végül az alapoktól építi fel újra

az egész szervezetet egészséges formára.
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a ezzel a szemlélettel köze-
lítjük meg a kozmetikai
vagy akár a dermatológiai
arc- és bőrdiagnosztikát, ak-

kor rövidebb idő alatt, sokkal inten-
zívebb eredményeket érhetünk el.
Kiváló modern arcdiagnosztikai be-
rendezések állnak rendelkezésünk-
re, mégis az a tapasztalatom, hogy
egy jó terapeuta precíz diagnózisát a
gépek esetleg kiegészíthetik, bizo-
nyossá tehetik, de nem helyettesít-
hetik. Főképp, ha figyelembe vesz-
szük, hogy emberi mivoltunknak kö-
szönhetően az intuitív érzések, meg-
érzések segítenek bennünket, ha jól
kapcsolódunk vendégeinkkel.

Bőrdiagnózis
bőrproblémáknál
A rosacea bőrképet érdemes példa-
ként tekinteni, mert sokakat érint,
és a jelenlegi növekedő tendencia
azt mutatja, hogy idővel egyre több
ehhez hasonló bőrszerkezeti sérülés
megjelenése várható. Érdekes ta-
pasztalat, hogy az akne, az akne ro-
sacea és még más bőrszerkezeti ká-
rosodások is ugyanezen dinamikák
alapján alakulnak ki, éppen attól
függően, hogy kinek milyen bőrvé-
dekezési mintázatai vannak.
A rosacea egyszerűen az arc kipiro-
sodását jelenti. Mégis legalább 10-fé-
le ok válthatja ki, sőt ezen okok kom-
binálódásával és keveredésével szá-
mos rosacea típusú bőrprobléma
alakulhat ki. Igaz, vannak olyan tu-
lajdonságok, melyek minden típus-
nál megvannak, ilyen az izmok ext-
rém feszültsége, a kötőszövet kró-
nikus gyulladása vagy a bőr felhám-
jának erős elvékonyodása, éppen

ezért a gyógyuláshoz
szükséges alapkezelés is
komplex. A többi tulaj-
donságban viszont nagy
eltérések lehetnek: 
 Az izomfeszültség jár-e
„sorvadással”? 
 Fokozott szarusodás-
sal reagál-e a bőr?
 Intenzív-e a faggyú-
termelődés?
 Fennáll-e nyakcsigo-
lya probléma?
 Védekezik-e a bőr
fokozott kötőszöveti
megvastagodással az
elvékonyodás ellené-
ben?
Van-e akut kötőszöveti
gyulladás, és az érinti-e
a bőr felsőbb rétegét
vagy az érrendszert?
Ezt követően vizsgáljuk
meg a bőr mikrobioló-
giai egyensúlyát.
 Található-e demodex
atka-egyensúlytalanság az arcon, a
fejen?
→Ha igen, milyen agresszív az adott
demodex atka-populáció, vagyis mi-
lyen baktériumok, vírusok, gombák
jelenléte lehetséges?
Van-e már fertőzés? 
 Ha már kialakult a fertőzés, az mi-
lyen szinten károsította a bőrt?
A terapeuta számára a fejtartás, az
arc, a haj, a körmök, a szem, a fül
elváltozásai mind-mind lényeges
információkat hordoznak. Az ala-
pos megtekintés mellett termé-
szetesen a kikérdezés és megtapin-
tás is fontos részét képezik a diag-
nózis felállításának. Szükség szerint

a vérkép elemzése is nagy segítség
lehet a bőrprobléma okainak kide-
rítésében.
Ezen információk tudatában vizs-
gáljuk meg, hogy a bőr hogyan képes
tolerálni azokat a hatóanyagokat,
melyekkel a kórokozók kizárhatóak,
és a bőr állapota normalizálható.
Elvékonyodott bőr esetében a kezde-
ti feladat a páciensek arcbőrének
kezelhetővé tétele.
A bőrmegújításokat komplikálja a
bőr elvékonyodása mellett, hogy ép-
pen a megvastagodott szaruréteg
vagy a megvastagodott kötőszövet
miatt alakul ki a bőr fertőzöttsége.
Ezért az elvékonyodott felhám mel-
lett ezeket a rendellenes elváltozá-
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sokat is meg kell szüntetnünk,
méghozzá úgy, hogy a bőrt közben
erősítsük.
Idővel, ha a bőrállapot engedi,
fokozatosan regenerálni szükséges
az izomrendszert, a kötőszöveti
rendszert, ami szépen fogja
erősíteni a csontrendszert, és meg-
tartja a bőr egészségét.

Bőrdiagnózis
bőrfiatalításnál
Az arcbőr öregedésének, rán-
cosodásának és megereszkedésének
a kiváltó okai nagymértékben ha-
sonlóak a bőrproblémák kialaku-
lásához, csak épp a folyamat sokkal
enyhébb, és a kialakulása is lassabb,
így a legtöbben természetesnek te-
kintik és könnyebben elfogadják.
Pedig itt is éppen az előbb említett
tünetek állnak fenn, csak épp sza-
bad szemmel nem, de már 6X-os
nagyításban jól láthatóak. Kiváltó
okok:

 Az izomrendszer feszültsége, „sor-
vadása” okozza a tápanyag- és oxi-
génhiányt.
A tápanyaghiány miatt szöveti sor-
vadások keletkeznek, a csont el-
vékonyodik és az irharéteg is le-
csökken.
 Emiatt erős mélyrétegi dehidratá-
ció keletkezhet, a bőr elvékonyodik. 
 Az elvékonyodott felhám miatt
sejtsorvadásos fotokárosodások,
pigmentfoltok jelennek meg.
 A bőr fokozott szarusodással,
kötőszöveti megvastagodással rea-
gálhat, vagy csak szimplán elvéko-
nyodik, és kialakulnak a ráncok.
A holisztikus arcfiatalításban – a
bőrgyógyításhoz hasonlóan – az
alapoktól kezdve építhetjük fel a
bőrt, az arcot. A csont- és ízületi
rendszer normalizálása, az izom-
rendszer manuálterápiás szöveti
regenerációja az alapja annak,
hogy az arcot és bőrt formába hoz-
zuk.

A holisztikus arcfiatalítás együtt jár
a teljes test fiatalításával, regene-
rálásával. Nem szabad elfeledni,
hogy az arcbőr állapotát, a kialakult
tüneteket nem csupán a környezet
alakítja. A testi, lelki és szellemi
tényezők összessége határozza meg
a bőr, az arc és az egész test
egészségét, szépségét és har-
móniáját, így a kezelési metódusok
kialakításánál a bőrtünetek mellett
érdemes figyelembe vennünk a test
által mutatott egyéb tüneteket, az
alkatot, az életvitelt és a meglévő
szokásokat. Ehhez nagy segítséget
adhat a BioScan vizsgálat és az álta-
la egyénre szabottan kialakítható
életmódi, szépségápolási javaslatok. 

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

Hallgasd meg Dr. Házi Edina előadásait

október utolsó hétvégéjén a Lurdy Házban,

az Őszi Beauty kiállításon! 
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PROFESSZIONÁLIS KOZMETIKA
ÉGETŐ KÉRDÉSEK – Mindennap tapasztalhatjuk a világháló áldatlan hatásait, a közösségi média

mindenható tudásbázisként való használatától kezdve, a bárhol megvehető kozmetikai
készítményekig, gépekig. Mit tegyünk, tehetünk? 

fejlődő kozmetikai iparba
újabb és újabb technoló-
giák épültek, épülnek be.
Egyre kifinomultabb lesz

minden kozmetikai és bőrápolási
termék.  
 A terápiás kezelések, folyamato-
san fejlődő technikák szükségessé
teszik, hogy mi kozmetikusok élet-
hosszig képezzük magunkat, hogy
ismerjük és megértsük a modern
összetevőket, formulázási techno-
lógiákat. Ez az egyik oldal.

 A másik oldal, hogy a vendégein-
ket mindennapos szinten érik inge-
rek a közösségi médiában, aminek
köszönhetően egyrészt tájékozottak
és képzettek, másrészt viszont az is-
mereteik sokszor tévesek, felülete-
sek. A közösségi média relatív olcsó
és mindenki által hozzáférhető esz-
közökből áll, kivetíti a vágyainkat,
melyeket egy kattintással elérhető-
vé tesz: azonnal megrendelhető,
megvehető a világ –, legalábbis egy
része.

A hitelesség kérdése
Ma már bárki publikálhat, bárki hoz-
záférhet az online elérhető informá-
ciókhoz, így a hitelesség gyakran
kétségessé válik. 
Ma (is) megbízható forrásnak egy
ismert szakember, az írott sajtó,
szaklap, szakkönyv és a tanfolya-
mokon, továbbképzéseken való
részvétel számít.
A mai felgyorsult világban a „Google
a barátunk” – ezt meglovagolva sok
vezető szépségipari márka keresi a
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közvetlen kapcsolatot a termékei-
ket felhasználókkal, azaz a vendé-
geinkkel, új technológiákkal segít-
ve őket a „profi” felhasználásban:
 Google Glass segítségével egy
sminkművész e-mailben küldheti el
az ügyfeleinek az aktuális sminket.
 A ModiFace AI-alapú élő -videó
bőr-szimulációs technika, mestersé-
ges intelligencia, méri a bőr pontos
állapotát és szimulálja a bőr lehetsé-
ges változásait.
A szociális média összekuszálta, el-
vágta a márkák összekapcsolódá-
sát a fogyasztókkal, és egy teljesen
új üzleti modellt is bevezetett, ma
már több formában és helyen is vá-
sárolhatunk, pl. webshop, eBay. 
A professzionális kozmetikumok
használata, szalonbeli alkalmazása
ezáltal zavart szenved. 
Hisz a vendégeink egy része szakér-
telem nélkül a világhálóról szerzi be
jó esetben csak a bőrápoló készítmé-
nyeit, rosszabb esetben a kozmetikai
gépeket is. 
Mert ma a professzionális termékek
egy része magyar és külföldi web-
shopokon elérhető bárki számára.

Mitől professzionális?
Sokat és előszeretettel használjuk
mi, kozmetikusok a professzionális
szót. Professzionális termékekkel
dolgozunk, professzionális kozmeti-

kánk van, professzionális technoló-
giákat alkalmazunk. Ez ma az egyik
legmegfelelőbb kifejezés arra, hogy
rámutassunk, a munkánkat kiemel-
kedően, a legjobb tudásunk szerint
végezzük. 

Mit is jelent a szó?
• Professzionális: Szakképzett
és gyakorlott személy, aki a
szakmáját elsajátította. Szak-
maiságában rejlő profizmussal
végzi munkáját.
• Professzionális kozmetikus:
Fő feladata az egészséges bőr
megőrzése, működésének sza-
bályozása, az esetleges bőr-
probléma megoldó kezelése.
Szakmai tanácsot adunk, pro-
fesszionális gépekkel keze-
lünk, professzionális termé-
kekkel dolgozunk, és e készít-
ményeket a vendégeink felé ér-
tékesítjük két kezelés közötti
otthoni használatra.
• Professzionális kozmetikai
termék: A szakmai felhaszná-
lásra gyártott termékekben
(amelyekkel csak kozmetikák-
ban találkozhatunk) egyes
anyagok magasabb százalék-
ban, magasabb pH-értékben
szerepelhetnek, mint az ott-
hon használatosakban. Ezek-
ben a termékekben a ható-

anyag-koncentráció magasabb
lehet. A különböző bőrproblé-
mákra, bőrelváltozások kezelé-
sére, termékcsaládok vannak
kifejlesztve, melyek egymásra
épülő szinergikus hatással se-
gítik a bőrprobléma megszün-
tetését. Az otthonra ajánlott
termékek tanult szakember se-
gítségével a szalonkezelések
közötti időben is lehetővé te-
szik az adott bőr ápolását.  Így
lesznek hatékonyabb eredmé-
nyek, rövidebb idő alatt.

Tanfolyamokon, továbbképzéseken
tanulhatjuk meg a különböző pro-
fesszionális termékek hatását, keze-
lési metodikákat, terápiákat, kúrá-
kat, a gépek és eszközök használa-
tát. Erről tanúsítványt vagy oklevelet
állítanak ki a forgalmazó cégek. 

A professzionális
termékeknek
a szalonban a helye! 
Számunkra alapvető fontossággal
bír, hogy a kabinban használt ter-
mékek csak a kozmetikákban le-
gyenek elérhetőek és ne a forgal-
mazó webshopjában!
A tanulmányaink során, vizsgákon,
továbbképzéseken, tanfolyamokon,
bemutatókon, kiállításokon, előadá-
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A Bőrtípusok a kozmetikai gyakorlatban című könyv
magában foglalja az alap-bőrtípusok jellemzését,

a különböző bőrtípusok
kialakulásának
megértését.
Különlegessége, hogy
a különböző bőrtípusokat
korok szerint
csoportosítottuk,
és aszerint adunk
gyakorlati
és kezelési ajánlatot.  

Kozmetikai diagnosztika
A képekkel illusztrált diagnosztikai könyv

az elméleti tananyag
gyakorlati oldalról
való megközelítése.
Kozmetikustanulók
és gyakorlati
szakemberek
számára egyaránt
hasznos olvasmány.  

sokon mindig elhangzik az otthoni
professzionális ápolás fontossága és
az ezzel járó profit lehetősége.
Több kolléganő kérdezte már tőlem:
„Mit tegyünk? Váltsunk másik cégre,
aki nem adja el a termékeit a vendé-
geinknek?”
A válaszom: „Bízz magadban! Bízz
a tudásodban! Válts stratégiát!”
A fejlődést nem lehet megállítani –
se a pozitívat, se a negatívat. A ven-
dégek csillapíthatatlan újdonságo-
kat kereső vágyait csak a hitelessé-
gen alapuló bizalmi viszonnyal, a ke-
zelésekhez szinergikusan kapcsoló-
dó, hatékony otthoni ápolókkal
lehet kielégíteni.

Kínálj újdonságokat!
Itt jön újra elő a valódi emberi kap-
csolatok, a beszélgetések értéke a
szalonmunkánkban. A mi állandó
fejlődésünk titka a tudás hiteles
forrásból való megszerzése és to-
vábbadása. 
Az újdonságok legyenek nálad is
megtalálhatóak! Kínálj speciális ke-
zeléseket!
 Mindig legyen legalább egy újdon-
ság, egy speciális, szezonális keze-
lés!
 Évente minimum 4 új kezelési
protokoll lesz így a szalonodban,

melyhez mindig más és más ottho-
ni ápoló kapcsolódik, így a vendé-
ged nem fogja ugyanazt a terméket
legközelebb a webshopról megvenni. 
 Speciális kúrákat, kezeléseket
ajánlj a mindenkori bőrállapotnak
megfelelően, és adj hozzá mintákat!  
 Személyre szabottan értesítsd a
vendégeidet, ha olyan új termék ér-
kezik, ami az ő bőrének a korábbinál
jobb megoldást nyújt.
 Figyeld a trendeket te is! Légy
naprakész! Ha a vendég olyat kér-
dez, amiben nem vagy felkészült,
biztosítsd, hogy utánanézel, és a
szakmai tudásoddal fogod segíteni
őt eligazodni az adott témában.
Például most újra trendi otthon arc-
maszkot használni.  Ajánlj profesz-
szionális maszkokat!
 Figyeld vendégeid élethelyzeté-
nek változásait, melyekhez más és
más kezelési metodika és felkészü-
lés szükséges – pl. sport a szabad-
ban, vizsgák előtti stressz, álmatlan-
ság, válás, házasság, gyermekvárás,
nyaralás, téli sportok – és alakítsd
hozzá a kínálatodat! Két példa a tel-
jesség igénye nélkül:
→ Utazás: Kínálj kisebb kiszerelésű
termékeket fókuszban a fényvéde-
lemmel és a helyreállító kezelések-
kel.

→ Esküvő, évfordulók: Kínálj fel egy
szépségrituálét a nagy nap előtt, az
esküvő napjára pakolást, szérumot,
sminktanácsadást stb.
Egy másik stratégiai változtatás le-
het, ha a mi gyönyörű szakmánkon
belül egy „rész-szakmára” speciali-
zálódsz, és sminktetováló, pillás
vagy épp szőrtelenítő szakember le-
szel, e részterületeken a hagyomá-
nyos kozmetikánál jóval szélesebb
kínálati palettával. 

Folytatjuk!

GAJDÁR MÓNIKA 
Aranykoszorús kozmetikusmester, a MOSZI

alelnöke. Több éve részt vesz
a jövő generációjának
kozmetikusképzésében.
Kozmetikus mestervizsga
bizottsági elnök. PMKIK
küldöttgyűlés tagja. Feladatul
tűzte ki, hogy a magyar
kozmetikusképzés megtartsa
régi fényét, színvonalát.



E/A7b stand



www.beauty-forum.hu   2019/932

BEAUTY & CAREBEAUTY & CARE

FÓKUSZBAN a szemkörnyék
A SZEMKÖRNYÉK BŐRE SOKKAL ÉRZÉKENYEBB, VÉDTELENEBB, VÉKONYABB, mint az arc
többi részén található bőr. Kisebb méretű faggyúmirigyek találhatók itt, az irha rostrendszere

gyengébb, a bőralja zsírszövete vékony vagy hiányzik. Mivel sérülékeny terület, folyamatosan óvni,
védeni, ápolni kell otthon és a szalonkezelések során is.

napi smink és annak eltá-
volítása, a műszempilla, a
környezeti ártalmak (a le-
vegőben keringő por, az

éles fények, a villódzó képernyők, a
légkondicionáló) és a szemünk fo-
lyamatos „használata”, a nézés, aho-
gyan létezünk a világban, mind-
mind igénybe veszik arcunknak ezt
az érzékeny bőrfelületét.  A szemet
körülvevő izmok folyamatosan dol-
goznak, ahogy fókuszáljuk a közeli
és távoli tárgyakat, hunyorgunk, ha
éppen nincs kéznél a napszemüveg.
A szem körkörös izma a bőrön ered
és tapad, ezáltal minden mozgás-
kor együtt mozog a felette lévő bőr-
rel, ami megfelelő ápolás hiányá-
ban a ráncok kialakulásához vezet.

Milyen problémákkal
találkozik a kozmetikus?
Vendégeink tőlünk várnak tanácsot,
megoldást a bőrproblémáikra. Általá-
ban a 20-as éveik végén, 30-as éveik
elején szembesülnek azzal, hogy
szemkörnyékük bőre már nem olyan
feszes, mint korábban. Már nem le-
het büntetlenül átbulizni az éjsza-
kát, mert reggel nem annyira jó tü-
körbe nézni, tehát itt az idő, hogy va-
lamit kezdjünk vele. 
A szemkörnyék öregedésében nagy
szerepet játszanak az öröklött té-
nyezők és az életmód. Az allergia,
az egészségtelen ételek, a kevés fo-
lyadék, a kávé, az energiaital, a túl
sok alkohol, a dohányzás, a túlzásba
vitt napozás, szoláriumozás és a
stressz mind-mind hatással van erre
a területre.

A

A pakolás hatóideje alatt a szemkörnyékre speciális hatóanyagokat tehetünk attól függően,
hogy mit igényel a vendég bőre: a szemre helyezett nedves vattakorongot átitathatjuk például

ápoló tonikkal, hidratáló és nyugtató hatású aromavízzel
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1. Először csak kis, felszíni hajszál-
ráncok keletkeznek a felszíni víz-
hiány miatt, majd kb. 30-35 éves
kortól már mélyrétegű vízhiány, ké-
sőbb vagy ezzel egy időben zsír-
hiány is kialakul.  
2. Az évek előrehaladása, a hormon-
változások (menopauza, műtéti be-
avatkozások), anyagcsere a problé-
mák (pl. cukorbetegség), a keringési,
a kiválasztó, az emésztő szervrend-
szerek problémái, zavarai, a bőr
funkcióinak csökkent működése mi-
att mélyrétegű vízhiány és/vagy
zsírhiány is kialakul. Ha a zsír-
hiányt nem kezeljük, a bőr kipiro-
sodik, viszket, hámlik, érzékeny, és
folyamatosan szárazságérzettel
küzd, minden hatást túlreagál.
Mindkét esetben fontos a hidratá-
ció és a zsírhiány pótlása.

Karikás és táskás szemek
Az öregedési folyamatokkal az irha
is változik: a kocsonyás alapállo-
mányban csökken a hyaluronsav ter-
melődése, és felerősödnek a lebontó
folyamatok, a hyaluronidáz-enzim
aktivitása előtérbe kerül. A szem kö-
rüli bőrben a fibroblasztok működé-
se is lelassul, kevesebb kollagén- és
elasztikus rost termelődik. Mivel
számuk és térfogatuk is csökken, a
bőr még inkább vékonyodik. Ilyen-
kor a hidratálás és a zsíranyagok
pótlása mellett a feszesítés, táplálás
is opció, tehát peptideket, kollagént,

elasztint, retinolt, C-vitamint, növé-
nyi őssejteket is tartalmazó, nyirok-
keringést fokozó készítményeket al-
kalmazzunk. 
 Karikás szemek: alkati adottság
(mélyen ülő szemek), a szemüreg és
a szem körizmának egymáshoz vi-
szonyított helyzetéből adódik. Azon-
ban a bőr csökkent mikrocirkuláció-
ja következtében a vénás hajszál-
erekben pang a szén-dioxidban dús
vér, a vékony hámrétegen átlátszik,
és kékes, lilás színű karikák látha-

tóak. Olyan készítményeket hasz-
náljunk, amelyek javítják a kerin-
gést.Van, akinél a szem alatti terület
barnás elszíneződést mutat. Nagy
valószínűséggel több melanin ter-
melődik. Koffeint,  C-vitamint, niaci-
namidot, resveratrolt, zöld teát,
édesgyökér-kivonatot tartalmazó
készítmé- nyekkel, fényvédelemmel
és progreszteron hatású gyógysze-
rek kerülésével próbálkozhatunk.
 Hiperpigmentált bőr: örökletes
probléma, némely szakirodalom

Akár önmagában, akár a teljes arc masszázsa során, a szemkörnyék masszírozása kiemelkedő
fontosságú, mert nyugtatja, ellazítja az állandóan munkában lévő izmokat, ráadásul még

hatóanyaggal is ápoljuk ilyenkor
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szerint a veseműködés zavaraira
utalhat. Nehéz kezelni, fontos az
erőteljes hidratálás, mivel a hidra-
tált sejtek teltebbnek, feszesebbnek,
ezért világosabbnak látszanak. Ha
nagyon zavaró, mikroszemcsés opti-
kai világosítót javasolt használni, a
hagyományos korrektor beleül a
ráncokba. A nyugati országokban
mostanában kezd elterjedni a
camouflage-technikával történő te-
toválás, amely szintén egyfajta meg-
oldás lehet a problémára. Megoldás
lehet még az elektroporációval be-
juttatható, pigmenteket tartalmazó
ampulla is.
Táskás szemek: az évek előrehala-
dásával a szemhéj bőre megereszke-
dik, a kötőszövet elveszti rugalmas-
ságát, csökken a nyirokkeringés, nyi-
rokpangás alakul ki, felszaporodik a
zsírszövet a szem körizma között, az
alsó szemhéj alatt állandósul, duz-
zanat alakul ki. A felső szemhéjon is
előfordul, ez műtéttel korrigálható.
A-, E-, C- és K-vitamin-tartalmú és
mikrocirkulációt segítő készítmé-
nyek ajánlottak.
 Érzékeny szem: sokszor találko-
zunk ilyennel, akár szempillafestés,
akár kezelés során. Bizony nincs
egyszerű dolgunk, mert ez a szem
könnyezik, minden csípi, könnyen
kipirosodik. Ajánlhatunk a vendég-
nek otthonra bórvizes szemfürdőt
vagy szemvidítófű teából készült
borogatást.

Mit tehetünk a szalonban?
A kabinkezeléseknél lehetőleg illat-
anyagmentes vagy terméksorunk
sensitive családját részesítsük
előnyben. A letisztítás, tonizálás és
gyengéd peelingezés után használ-
hatunk ampullákat, szérumokat,
peptideket, maszkokat, pakolásokat,
szemborogatást, szempárnát, ható-
anyagos lapocskát, lapmaszkot, fá-
tyolmaszkot, rögzülő maszkot,
gyógynövényes labdacsokat, attól
függően, hogy egyrészt a vendég
bőre mit igényel, másrészt, hogy mi-
lyen anyagaink vannak.  A lényeg az,
hogy az anyagok és a módszerek

szinergiában legyenek, egymásra
épüljenek, erősítsék egymás hatá-
sát. Itt is érdemes több módszert
kombinálni a látványos hatás eléré-
se érdekében.
Napjaink nagy részét mesterséges
fényben, különböző monitorok meg-
terhelő villódzása közepette töltjük,
tehát szemünk nagy igénybevétel-
nek van kitéve. A masszázs nem
csak jólesik a fáradt szemnek, ha-
nem azon túl, hogy segíti a vendég
relaxációját, ellazítja őt, gondolatait
kikapcsolhatja, megtalálhatja lelki
békéjét, hatóanyagot is juttatunk be.
A masszázshoz használhatunk fél-
drágaköveket is. A mozdulatok las-
súak legyenek. Az akupresszúrás
pontok nyomásával még inkább fo-
kozhatjuk a teljes ellazulást. 
A szemkörnyéken lényegesen ke-
vesebb elektrokozmetikai gép al-
kalmazható, mint az arc többi terü-
letén, de Iontoforézis, elektroporá-
ció, oxigénterápia szakszerű és he-
lyes használatával mélyebbre
juttathatjuk  a hatóanyagokat.
A szemkörnyék kezelését végezhet-
jük önállóan vagy az arckezelés ré-
szeként. 

A kezelés célja:
 a finom és erőteljesebb ráncok, vo-
nalak csökkentése,
 a szemkörnyék hidratálása, táplá-
lása, feszesítése,
 a szemkörnyéki mikrokeringés
gyorsítása, az esetleges ödéma csök-
kentése,
 a szem alatti sötét karikák halvá-
nyítása.

Szemápoló hatóanyagok
Felhasználható anyagok, a teljes-
ség igénye nélkül:
 Hyaluronsav, peptidek, növényi
őssejtek – Hatékonyságukról ódákat
lehetne zengeni. Az anti-aging keze-
lések favoritjai.
 Adenozin-trifoszfát (ATP)  – A sej-
tek megfelelő működéséhez bizto-
sítja az energiát, ezzel segítve a kol-
lagén- és elasztinrostok szintjének
emelkedését a bőrben. Különösen
hatékony a szemek körüli szarkalá-
bak kialakulásának gátlásában. 
 E-, F-, C-, B2-, B5-, B6-vitamin – An-
tioxidánsok, bőrvédő hatásúak, a kö-
tőszövet megfelelő víz- és zsírtartal-
máért, a normális anyagcsere-folya-
matokért felelnek.

A féldrágakövekkel végzett masszázs fokozza a pihenést, az ellazulást és a relaxációt
– és kellemes érzés a vendég számára
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 Rutin vagy P-vitamin – A C-vita-
min felszívódását segíti és megvédi
az oxidációtól, csökkenti a hajszál-
erek törékenységét. 
 Niacinamid vagy B3-vitamin –
Nagyon eredményes ránctalanító,
anti-aging és bőrszépítő hatóanyag.
Erőteljesen csökkenti a bőr pórusai-
nak  méretét, segíti a  sejtek közötti
kommunikációt, a bőr védelmi rend-
szerét, csökkenti az irritációt, javítja
a  bőr rugalmasságát.  A bőr sejt-
jeit  egészségesebb és aktívabb mű-
ködésre serkenti.
 Retinol vagy A-vitamin – A retinol
az  A-vitamin  legtisztább formája,
előszeretettel alkalmazzák anti-
aging készítmények alapvető össze-
tevőjeként. Mivel a sejteket gyors
megújulásra készteti, serkenti növe-
kedésüket, növekszik a kollagén
aránya is, ezáltal a bőr tömörebb és
egészségesebb  lesz a mélyebb réte-
gekben is, és láthatóan kisimul.
 Növényi olajak, vajak – Szinte az
összes növényi olaj és vaj felhasz-
nálható, mert vitaminokat, antioxi-
dánsokat tartalmaznak, mélyhidra-
tálóak, bőrpuhítóak (pl. argán, avo-
kádó, borágó, búzacsíra, jojoba, sző-
lőmag, sheavaj, mangóvaj).
 Illóolajok – Az első helyen közülük
az örök kedvencem, a damaszkuszi
rózsa szerepel; geranium, mirtusz,
narancsvirág, rózsafa, szantál, töm-
jén.

 Algák – Az algák hatékony antioxi-
dánsok és bőrvédő hatásúak, szabá-
lyozzák a bőr élettani folyamatait.
A rögzülő maszkok alapanyagai,
gyönyörűen hidratálják, simítják a
bőrt, a kezelés megkoronázásaként
alkalmazhatjuk.
 Keringést támogató anyagok –
Növényi eredetű flavonoidok (pl. es-
cin, hesperidin,  resveratrol), gin-
seng, gyömbér, rozmaring, szúrós
csodabogyó (ruscus aculeatus).

A szemkörnyék-
ápolóval
kapcsolatos elvárások
→ Ne tartalmazzon allergizáló
illatanyagokat, színezéket, ás-
ványi olajat vagy ennek szár-
mazékait, vastag szilikonola-
jat. (A modern kori szilikonola-
jokat vastagság, törésmutató
és illékonyság szerint jelle-
mezhetjük, és egy krémben a
gyorsan illanó szilikonnak a
kenhetőség a fő szerepe.)
→ Hidratáló, feszesítő, tápláló,
mikrocirkulációt javító anya-
gokat tartalmazzon;
→ a tartósítás természetes
konzerválószerekkel történ-
jen;
→ a  pH-ja 7-es értékű, tehát
savas legyen, ami a szem és a
könny pH-ja.

A szemkörnyék ápolására nagy fi-
gyelmet és gondot kell fordítani a
szalonkezelésben és az otthoni ápo-
lásban is. Felelős szakemberként
tudatosítanunk kell vendégeink-
ben a megelőzés fontosságát és azt,
hogy tartós, hosszú távú eredményt
csak akkor lehet elérni, ha otthon is
rendszeresen használják az álta-
lunk előírt termékeket. 
A szemkörnyékre felvitt anyagok
bármennyire is hatékonyak, a szem-
be kerülve kellemetlen érzést kelte-
nek, ezért a masszázs során ne
menjünk túl közel az alsó pillasor-
hoz, mert a pillák, mint egy itatós-
papír, felszívják a nedvességet és
szinte bevezetik a szembe, ami al-
lergiás reakciót, könnyezést válthat
ki. Vendégeinket is tanítsuk meg a
helyes szemkörnyékápolásra, mert
sokszor tapasztalom, hogy sokuk-
nak fogalma sincs, hogy kell helye-
sen használni a szemkörnyékápoló
készítményeket. Lágy, simító, ütöge-
tő mozdulatokat alkalmazzunk.
Szemünk és környéke folyamatosan
fókuszban van, ezért amikor csak
mód van rá, óvjuk, védjük, kényez-
tessük, vigyázzunk rá!

KÁRÉ ANDREA
kozmetikusmester,
gyakorlati oktató

Jelentkezz Dévényi Kathy népszerű képzéseire!

Találkozzunk az Őszi Beauty-n a Sminkszínpadnál!

• 25 év oktatási tapasztalat 
• gyakorlatban használható tudás
• népszerű témák

• termékprotokoll
• ismétlő és elindító kurzusok

Témák: alap és haladó sminktechnikai tanfolyam,
téma tanfolyamok (TÉTA/DVNYi), 

marketing / kommunikáció / eladástechnika

Jelentkezés: dvnyimakeup@gmail.com •  0630 4544 744
www.devenyikathy.hu
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ALISSA BEAUTÉ PLATINA SZEMÁPOLÓ
RÁNCTALANÍTÓ KRÉM
Az öregedésgátló szemkörnyékápoló krém Cytobiol™ Lumin-Eye
(kőrisfakéreg-kivonat), szerves szilikon és B3 vitamin-tartalma

csökkenti a szem alatt megjelenő sötét
karikákat, táskákat, a platinapor
a ragyogó, megjelenésről gondoskodik.
A mandulaolaj és az E-vitamin megelőzi
a mimikai ráncok elmélyülését.  A betain
csökkent a ráncok mélységét, simábbá,
selymesebbé varázsolja a bőrt. 
www.alissa.hu
Kiszerelés: 30 ml
Lakossági bruttó ár: 13 500 Ft

Fókuszban

a szemápolók
HIGH CARE® – PURE EYE CARE
Könnyű, gélszerű, parabénmentes ránctalanító
szemkörnyékápoló, mely gyors felszívódást biztosít
az értékes hatóanyagok számára. Legfontosabb

összetevője a rendkívül magas
koncentrációjú perzsa selyemfakivonat,
melynek köszönhetően halványabbá válnak
a szem alatti sötét karikák, csökken
a szemhéj duzzanata. A hyaluronsavtól
pedig feszessé, simává válik
a szemkörnyék, csökkennek a szarkalábak.
www.nagyker.highcare.hu
Kiszerelés: 15 ml 
Bruttó nagyker. ár: 9 780 Ft

RE:GENE SZEMSZÉRUM
A RE:GENE szemszérum dupla lifting hatása: a mélyrétegi
feszesítő és élénkítő hatóanyagok fiatalítják a bőrt,
a természetes optikai összetevők pedig azonnal összehúzzák

és kivilágosítják az érzékeny
szemkörnyéki területet. Kiemelt
összetevői: természetes lifting-
molekulák, bőrvilágosítók
aktivátorok, hyaluronsav, optikai
bőrpuhító és bőrvilágosító
hatóanyagok, bőrmegújító nyírfalé.
www.naturalskin.hu 
Kiszerelés: 15 ml 
Bruttó ár: 12 990 Ft

VITAMIN C & HYALURON FILLER SZÉRUM
Könnyű, gélszerű, parabénmentes ránctalanító. Minden
bőrtípusra alkalmazható ez a C-vitaminban és
hyaluronban gazdag szérum. A C-vitamin fontos
antioxidáns. A hyaluron a bőr hidratáltságáért és
feszességéért felelős. Azonnal látható és érezhető

ránctalanító hatása, a finom
vonalak eltűnnek, a ráncok
pedig halványodnak. Tápláló
hatása miatt bármely
kezelési program részeként
alkalmazható. 
www.laneche.hu
Kiszerelés: 6 x 5 ml fecskendő
Bruttó ár: 11 850 Ft

BEARBERRY EVERYOUNG
SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ GÉL
A bőrregenerációt támogató gyógynövények kivonatával készülő
szemkörnyékápoló vízhiányos és laza struktúrájú bőrre.
A csukóka-, a ruscus-, a ginseng- és az édesgyökér-, valamint

a chia-kivonat, a hyaluronsav  és
a mandulatej hidrolizátumának
aminosavai segítik a fiatalosan
üde és bársonyos, feszesebb bőr
kialakulását.
www.biola.hu
Szalon/lakossági kiszerelés:
50 ml/15 ml
Ajánlott bruttó ár:
10 728/5 821 Ft

DRHAZI AGELESS BEAUTY EYE CREAM
Az intenzív hatású, luxus bőrmegújító feltöltő krémben

12-féle fiatalító, mimikai izomlazító,
kollagénstimuláló, bőrmátrixépítő és 2-féle
szemfrissítő (duzzadás és sötét karikák
elleni) nanopeptid maximált dózisban
strukturálja át a bőr szerkezetét, és
optimalizálja a bőrfunkciókat. A biztonságos
természetes összetevők azonnali feltöltő
és regeneráló hatásúak. 
www.drhazi.hu
Kiszerelés: 15 ml  
Bruttó ár: 26 900 Ft

E/A8  stand E/B2  stand

E/C7 stand

3/D4 stand

E/C2 stand

3/B6 stand
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YELLOW ROSE CELLULAR EYE CONTOUR
SEJTREVITALIZÁLÓ HATÁSÚ SZEMKÖRNYÉKI KRÉM 
Az érzékeny szemkörnyéki bőrre kifejlesztett Cellular Eye
Contour termékcsaládban a svájci alma liposzómákba zárt
őssejtjei megóvják a bőr őssejtjeit az oxidációtól, az UV-sugárzás

és a környezet káros hatásaitól,
támogatják a bőr megújítását. A Hibiscus
esculentus(okra)-kivonatból nyert
oligopeptidek komplexe botox-szerű
hatásként azonnal csökkenti a ráncok
mélységét, antioxidáns hatású.
www.yellowrose.hu
Kiszerelés: 15 ml/50 ml
Bruttó nagykereskedelmi ár:
7 290 Ft/10 850 Ft
Javasolt fogyasztói ár: 9 480 Ft (15 ml)

CLINICARE HYAL+ LIP&EYE RENEWAL CREAM
A speciálisan az ajak és szem környékének érzékeny bőrére
kifejlesztett ápoló krém kivételesen magas, 40% aktív

hatóanyag-tartalommal rendelkezik. Hyaluron
és antioxidáns összetevői növelik a bőr
rugalmasságát, természetes vízmegkötő
képességét és hosszan tartó, mély
hidratálással gondoskodnak a maximális anti-
aging hatásról. Eredményessége ultrahangos
gépi kezeléssel fokozható.
www.clinic-care.hu
Kiszerelés: 30 ml/50 ml
Bruttó ár: 8 877 Ft/11 976 Ft

MARIA GALLAND N°650 LIFT’EXPERT LISSEUR
RIDES FILLER 
A N°650 Lift’Expert Lisseur Rides Filler fő hatóanyagainak –

peptide bio-aktive complex, shiitake-kivonat,
mandulafehérjéből származó biopolymerek –
köszönhetően kisimítja a szem- és a szájkörnyéki
területeken kialakult mély ráncokat, javítja a bőr
rugalmasságát, feszességét, védi és energizálja
az érzékeny szemkörnyéket, csökkenti a sötét
karikákat. Egyedülálló megoldás a 40-es éveiben
járó hölgyek szépségének kiemeléséhez.
www.kalcsu.hu
Kiszerelés: 15 ml
Bruttó lakossági ár: 19 950 Ft

VAGHEGGI INTENSE SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ
AGE CARE BALZSAM 
A könnyű textúrájú, tápláló, ráncfeltöltő hatású balzsam kisimítja
a szemkörnyéki bőrt. Hatékonyan csökkenti a szemek alatt
kialakuló táskákat, megvédi a bőrt a szmogtól és a „kék fénytől”,
azaz a technológiai eszközök által okozott stressztől.
Főbb hatóanyagok: Laminaria hyperborea, energetizált tengervíz,

E-vitamin, hyaluronsav,
karité- és cupuacúvaj.  
www.vagheggi.hu
Kiszerelés: 15 ml
Bruttó lakossági ár: 
16 180 Ft

SKEYNDOR POWER HYALURONIC EYE CONTOUR
AND EYELASHES PROFESSIONAL TREATMENT
A szemkörnyék és szempilla regeneráló professzionális
szalonkezelési KIT tartalma: lifting masszázskrém ázsiai
gázló és perzsa selyemakác-kivonattal; ödémacsökkentő és
hidratáló lapmaszk mikroalgával, kék lótusszal és aloéval;
szempilla-regeneráló szérum panthenollal és biotinnal;

valamint ránctalanító
befejező krém
hyaluronsavval. 
www.skeyndor.hu
Kiszerelés: KIT 6 kezelésre
Egy kezelés ajánlott
fogyasztói ára: 
12 000–24 000 Ft, a plusz-
szolgáltatásoktól függően.

LADY STELLA MESOVITAL YOUTH ACTIVE
BŐRFIATALÍTÓ SZEMRÁNCKRÉM
Az E-vitaminban és ásványi anyagban gazdag
búzacsíraolajjal, öregedésgátló Q10 molekulával dúsított
formula nem engedi, hogy a múló idő nyomot hagyjon a szem

környékén. Európai kozmetikai innováció-
díjas hatóanyag hozzáadásával készült
kollekció: PhytoCellTech™ Malus Domestica
hatóanyag, mely a legmagasabb
hatásfokban juttatja a bőr mélyebb
rétegeibe az almából kinyert őssejteket.
www.stellart.hu
Kiszerelés: 40 ml
Bruttó szakmai ár: 3 805 Ft

E/C4 stand E/A4 stand

E/A6 stand
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Mélyhidratálás, bőrfiatalítás,
UV-fényvédelem

MINDEN BŐRTÍPUS SZÁMÁRA A NYÁR A LEGVESZÉLYESEBB IDŐSZAK –
A fokozott verejtékezés miatt az elveszített víz pótlása nemcsak a bőr felszínén, hanem

a mélyebb rétegekben is kiemelten fontos.  
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élkülözhetetlen az UVA/
UVB 24 órás fényvédelem,
mert a bőr korai öregedésé-
ért a bőrkárosító tényezők

közül legalább 80%-ban az UV-
fényártalmak a felelősek.
A kezelés célja a bőr mélyrétegi víz-
megtartó képességének növelése
és a bőr fiatalítása (rejuvenáció):
a bőrépítő vitaminok, ásványi anya-

gok és fehérjék pótlása, a bazális sej-
tek osztódásának gyorsítása, az arc-
kontúrok emelése (face lifting). 

Tű nélküli mezoterápiás,
mélyhidratáló,
bőrfiatalító kezelés
A MesoVital mélyhidratáló, bőrfiata-
lító, tű nélküli mezoterápiás proto-
kollja bármely bőrtípus esetén

komplexen kezeli és tartja optimális
szinten a bőr vízháztartását. A koz-
metikumcsalád klinikai tisztaságú,
biológiailag aktív összetevőket tar-
talmaz. A nanotechnológiával elő-
állított, 10%-os töménységű ható-
anyagkoktélok közvetlenül a sej-
tekben fejtik ki a hatásukat. A
termékcsalád tagjai manuális
és elektrokozmetikai kezelésekhez
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A LADY STELLA MESOCOMPLEX – MESOVITAL – TŰ NÉLKÜLI MEZOTERÁPIÁS, MÉLYHIDRATÁLÓ,
BŐRFIATALÍTÓ KEZELÉS LÉPÉSEI

A kezelés lépései Alkalmazott anyagok és elektro-
kozmetikai készülékek Bőrre gyakorolt hatás

A frimátor fokozza az arctej tisztító hatóanyagainak hatását,
mélyen kitisztítja a pórusok szájadékaiban megbúvó smink- és
szennyeződésmaradványokat, kíméletesen és maradéktalanul
távolítja el az elhalt hámsejteket, fokozza a bőr vérellátását.

Lady Stella MesoComplex -
MesoVital  
Bőrfiatalító Arclemosó Tej 
+ Kozmetika Frimátor

A Vákuum spray a tonik növényi hyaluron hatóanyagát
egyenletesen permetezi a bőrre. A hatóanyagos tonik csillapítja
a frimátor által okozott vérbőséget, hidratálja és visszahűti a bőrt,
visszaállítja eredeti tónusát.

Lady Stella MesoComplex-
MesoVital Bőrfiatalító Arctonik 
+ Vákuum spray 

Bőrtisztítás,
előkészítés

A peelingezést a Lady Stella Mesovital Complex Bőrfiatalító
Arctonikkal folyamatosan nedvesített bőrön végezzük az
ultrahangos hidroabráziós kezelőfejjel. A bőrt hidratálja, és
kíméletesen eltávolítja az elhalt hámsejteket.

Lady Stella MesoComplex-
MesoVital Bőrfiatalító Arctonik 
+ Hidroabrázió 

A MesoComplex Face Contour gélből kb. 6–12 ml-nyit kenjünk fel
a kezelendő területre – kollagén-, elasztin-, ceramidtartalmú).
Intenzív mezoterápiás koktélt készítünk:
→ 1 db MesoComplex Superlift (botox-hatású,   

argirelin).
+

→ 1 db MesoComplex 3R – víz-, energia- és   
tápanyagpótlás: liposoma, hyaluron, C-vitamin) – 10%

hatóanyag-tartalmú, nanotechnológiával készült ampullákból.
Stella Beauty Derm 9090 tű nélküli mezoterápiás készülék
arckezelő fejével 20-25 perces kezelést végzünk a kezelőfej
körkörös mozgatásával. Kezelés közben a hatóanyagokat
(összesen 12 ml-t) folyamatosan és bőségesen adagoljuk
a bőrre.

Lady Stella MesoComplex-
MesoVital Face Contour
Bőrfiatalító Arckezelő Gél

+
1 db Lady Stella MesoComplex-
MesoVital Supelift

+
1db Revital 3R ampulla

+
Stella Beaty Derm 9090 készülék –
elektroporációs funkció

Gépi
peelingezés

Széles spektrumú kozmetikában alkalmazható fertőtlenítő folyadékot használjunk, fontos, hogy fungicid,
vibricid, batrericid hatása is legyen!

A bőr
fertőtlenítése

Tű nélküli
mezoterápia

(elektroporáció)

A hideg kezelőfej kék fényterápiával intenzív anyagcsere-
felgyorsulást és a bőrtónus fokozását eredményezi, emellett
fokozza a szérumok hatóanyagainak bejutását az arc, a szem
és a száj körüli ráncok mély redőibe, melynek hatására a bőr
látványosan fiatalodik, bársonyossá válik.

Lady Stella MesoComplex-
MesoVital Lift Active Szérum
+
Lady Stella MesoComplex-
MesoVital Hydro Active NMF
hidratáló szérum
+
Stella Beauty Derm 9090 készülék
– hideg bőrvasaló funkció, kék
fényterápiás kezelőfej

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

egyaránt alkalmazhatóak. Kiemel-
kedő eredményeket érhetünk el a
mélyhidratálás, a bőrfiatalítás, a bőr-
öregedés-késleltetés, bőrfeszesítés,
face lifting kezelések területén, a
Stella Beaty Derm elektrokozmetikai
készülékek alkalmazásával.

Kúraszerűen végzett
szalonkezelés 
A kúraszerűen végzett kezelés inten-
zíven megfiatalítja a bőrszövetet, ké-
pes visszafordítani a mikroránc-
képződést. A már meglévő mélyebb
barázdákat lágyítja, így valóságos
arcfiatalítást tesz lehetővé. 
Az alap kezelőkúra: négy héten át,
hetente két kezelés javasolt. A kúrát,
a bőr állapotától függően, megismé-
telhetjük.
 Intenzív kezelőkúra: nyolc/tizen-
két héten át végezzük e kezeléseket,
de 12 hétnél hosszabb kezelést nem
ajánlott végezni. 
 Fenntartó kezelés: négy/hat heten-
te egy kezelést  ajánlott elvégezni.

Otthoni bőrápolás 
A kezelőkúrák ideje alatt a Lady Stel-
la MesoComplex/MesoVital mély-
hidratáló, bőrfiatalító kozmetiku-
mok használatát javasoljuk a kitű-
zött kezelési célok maximális eléré-
se érdekében.

Napi bőrtisztítás: Lady Stella Meso-
Complex Arctej és tonik használatá-
val naponta két alkalommal, este és
reggel. 
Nappali bőrápolás komplex UV-
fényvédelem, három lépésben:

1. Lépés 
A Lady Stella MesoVital Szérumok
egymással szinergiában hatva, szé-
leskörűen elégítik ki a mélyrétegi
víz- és tápanyaghiányos bőr szük-
ségleteit, ezért az alább felsorolt gé-
lekből 2-2 milliliternyit keverjünk
össze és masszírozzuk azt az arc, a
szem és a száj  bőrének területébe:
•   Lady Stella MesoComplex/Meso-

Vitál Lift Active Szérum  
    Hatóanyagok: argireline, szera-

mid.
•   Lady Stella MesoVital Hidro Acti-

ve Szérum 
    Hatóanyagok: urea, hyaluronsav.
•   Lady Stella MesoVital Age Active

Szérum – minden bőrtípusra, a
„bőrkomfort érzet” biztosítására. 

    Hatóanyagok: kollagén, nanoli-
pid.

2. Lépés
•   Golden Green Nature Superlift

Nappali krém
    Hatóanyagok: növényi őssejt

(Malus domestica), aloe, organi-

kus argánolaj,  UVA/UVB komplex
fényszűrő.

3. Lépés
•   Golden Green Nature Ráncfeltöltő

Bőrkiegyenlítő sminkbázis geno-
peptiddel

    Hatóanyagok: gyöngyökbe zárt
pigmenteket tartalmaz, amelyek
egy hatóanyagokban – Juvele-
venTM peptid, niacinamid és nö-
vényi őssejt – gazdag, könnyed
géllel vannak körülvéve. A csoma-
golás pumpás kialakításának kö-
szönhetően a gyöngyök szétnyo-
módva távoznak a géllel kevered-
ve, egyenletes felületet, egészsé-
ges, halvány bronzos árnyalatot
adva a bőrnek. Kiegyenlíti a bőr
szabad szemmel látható egyenet-
lenségeit, miközben ultravékony,
láthatatlan fátyolként körülöleli
az arcot. Gátolja az arc kifényese-
dését, tartóssá teszi a sminket.
Stimulálja a bőr természetes bőr-
megújító, önjavító folyamatait,
hidratálja a kötőszöveti kollagén-
és elasztinrostokat. Feszes, fiata-
labb bőrképet eredményez. Ön-
magában is használható, mint
sminkalap.

Találkozz a Stella
csapatával az Őszi
Beauty szakkiállításon!E/A6 stand
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TIME MIRACLE 
A VILÁG ELSŐ NYÍRFALÉBÁZISÚ ANTI-AGING BŐRÁPOLÓJA – A természetes bőrápolás

nem csupán a bőrfelszínre korlátozódik, a sejtek szintjén gondoskodik az egészséges és fiatalos
bőr megőrzéséről. Tudatos kozmetikumválasztással jobban érezhetjük magunkat a bőrünkben,

és csökkenthetjük a biológiai lábnyomunkat. 
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edezzük fel a csodálatos Má-
dara biokozmetikumok vilá-
gát! A különleges termékvo-
nalban a balti táj minden ter-

mészetes kincse és ereje megmutat-
kozik: ősi tudással felvértezve, népi
gyógymódokból inspirálódva, 21.
századi technológiával ötvözve. 

A Mádara titka
A színtiszta nyírfalé és az az ősi tu-
dás, ami a balti kultúrában anyáról
lányára száll, elegendő ahhoz, hogy
bőrünk szép és egészséges legyen.
A zord természet és a hideg északi
éghajlat különlegesen ellenálló nö-
vénytakarót alakított ki a Balti-tér-
ségben. Az itt megélő növényzetben
rejlő vitaminok és ásványi anyagok
sokkal magasabb koncentrációban
vannak jelen, mint a világ más táján
élőké. 

Nyírfalé, az új sejtszintű
antioxidáns
A Mádara biokozmetikumok egye-
dülálló fegyvere a 100%-os tisztasá-
gú nyírfalé, ami a tiszta vizet helyet-
tesíti a márka anti-aging vonalában.
A Mádara a világon elsőként vetette
be a színtelen, illatmentes, édeskés,
tápláló nedűt, amit minden tavasz-
szal frissen szüretelnek a balti nyír-
erdők kérgéből.
A nyírvíz bőrre gyakorolt hatásme-
chanizmusának vizsgálatai igazol-
ták, hogy a bőr számára értékes
aminosavakat, enzimeket és termé-
szetes savakat tartalmaz, amelyek
fokozzák a bőr védekezőképessé-
gét, ösztönzik a sejtek növekedését
és regenerálódását.

 A klinikailag bizonyított kutatá-
sok főként a nyírvíz öregedésgátló
hatásait vizsgálták, és igazolták azt
is, hogy 25%-kal gyorsítja a bőrsej-
tek növekedését, szignifikánsan
csökkenti az öregedési markerek
felhalmozódását. Azt is megállapí-
tották, hogy nyírfalében található
tápanyagok hatására a bőrsejtek
sokkal tovább képesek megőrizni
funkcionalitásukat, állapotukat, ez-
által több kollagént és elasztint tud-
nak termelni. 
 Másik jelentős tény a nyírvíz erős
antioxidáns hatása, amivel csök-
kenti a környezet olyan negatív ha-
tásait, mint a légszennyezés és az
UV-sugárzás. 

A nyírfalé
✔ felgyorsítja a bőr és az epi-
dermális sejtek regenerálódá-
sát,
✔ antioxidáns tulajdonságai-
val csökkenti a photo-aging
folyamatát,
✔ redukálja a környezet-
szennyezés és a gyulladás kö-
vetkezményeinek negatív ha-
tásait. 

Time Miracle –
nőkre hangolva
Ma már nem a ráncok felszámolása
a fő cél, hanem az, hogy célzott bőr-
ápolással és kozmetikai kezelések-

F
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kel fenntartsuk az egészséges bőr-
képet és megakadályozzuk, illetve
késleltessük a ráncok kialakulását.
 A Time Miracle termékcsalád a vi-
lágelső, 100%-os tisztaságú nyírfa-
juice-on alapuló öregedésgátló bio-
kozmetikumokból áll, ezzel telje-
sen kiváltva a vizet, azaz a legtöbb
kozmetikai termékben használt hor-
dozóanyagot. Ez azért fontos innová-
ció, mert a víz önmagában kevés a
hidratáláshoz, szükség van olyan ha-
tóanyagokra is, amelyek segítik a víz
megkötését. A nyírfalé erre önmagá-
ban is képes, hiszen sejtszinten hid-
ratál. 
 Minden tavasszal kézzel, frissen
szüretelt nedű kerül a tégelyekbe.
Ezáltal káliummal, magnéziummal
és kalciummal tudjuk ápolni a bőrt,
valamint olyan antioxidánsokkal,
mint a bizonyítottan bőrfeszesítő
rezveratrol, vagy az olyan természe-
tes gyümölcssavak, mint az almasav,
a citromsav, borostyánkősav.  
 Ehhez párosul a sejtmegújító bio-
komplex, amit kifejezetten a Time
Miracle termékcsalád ráncok elleni
fegyverének szántak. Hét különleges
gyógynövény alkotja, amelyet egytől
egyig a zord balti erdőkön és mező-
kön gyűjtenek be.  A formulát az

északi galaj, fekete áfonya, palástfű,
vörös lóhere, homoktövis, vadgesz-
tenye és mezei zsurló alkotja. 

Hatékony anti-aging
bőrápolás 
A Time Miracle kollekció speciális
hatóanyagai lehetővé teszik, hogy a
kozmetikában és otthon is profesz-
szionális bőrápolást végezzünk. A
termékcsalád egyedülálló vízmen-
tes formulával, nyírfanedvvel dúsí-
tott nappali és éjszakai hidratálóval,
a természet minden tökéletességét
tartalmazó aktiváló szérummal, egy
bőrújjáépítő szemránckrémmel és
egy arcfeszesítő liftingkrémmel dol-
gozik a bőr fiatalon tartásán. Továb-
bá lehetőséget ad a bőrápolás egyik
legfontosabb lépésére, a maszkhasz-
nálatra is, a bőrszerkezet-megújító
Re:gene lifting maszkkal. A kollekció
ősszel még tovább bővül a Re:gene
optikai lifting szemszérummal. 

Azonnal érezhető hatékonysága
miatt imádják a kozmetikákban.

• Használat után azonnal: ke-
vesebb látható vonal, bárso-
nyosabb bőr,
• 5 perc után: feszes hatás a
kollagénrost hálózatban,
• 15 perc múlva: feszesebb bőr,
láthatóan kevesebb ránc,
• 1 óra után: csökkent ránc-
mélység,
• 2 hét múlva: megújult bőr.

Time Miracle arckezelés –
a természetes luxus
A 21. század tudatos női megkövete-
lik a minőséget, a természetes ható-
anyagokat, a hatékonyságot és a ké-
nyeztetést is. Ezt a Mádara organi-
kus kozmetikumaira kidolgozott
arckezelésekkel megadhatjuk a ven-
dégeknek, és egészséges bőrképpel
és bársonyos bőrrel engedhetjük
őket haza. 
A Mádara segítségével összehan-
golhatjuk a kozmetikai kezeléseket
és az otthoni bőrápolást is, hiszen a

professzionális kabintermékek
mellett elérhető a lakossági vonal
is. Így a kozmetikában elindult folya-
matokat otthon folytatva az ered-
mény tartós és hosszú távon fenn-
tartható, nem beszélve arról, hogy a
lakossági termékek forgalmazásával
jelentős bevételhez juthatunk koz-
metikusként.
A Mádara referenciakozmetikusok
számos előnyt élvezhetnek. Bevált
praktikákat, komplett kezelési terve-
ket, ajándékokat kapnak, rengeteg
segítséget az induláshoz és a ma-
gasszintű munkához is. Támogatjuk
őket szórólapokkal, termékminták-
kal, plakátokkal, roll-upokkal, Máda-
ra-köténnyel azért, hogy a szalon is
azt sugározza, természetes, bioösz-
szetevőkkel dolgoznak. A határ a
csillagos ég, hiszen workshopjain-
kon folyamatosan újabb techniká-
kat, újabb trükköket és újabb kezelé-
seket mutatunk be. 
A márka hazai képviselőiként, hiva-
talos trénereiként a személyes kom-
munikációban hiszünk, ezért zárt
Facebook-csoportban folyamatosan
tartjuk a kapcsolatot a már hitelesí-
tett Mádara-kozmetikusokkal, refe-
renciaszalonokkal és az érdeklődők-
kel is. Ebben a csoportban derül fény
először az újdonságokra, akciókra,
itt osztjuk meg egymással tapaszta-
latainkat.
Szeretnénk, hogy a legtöbb magyar
városban lenne Mádara referencia-
szalon, ahol a Mádara kozmetikus
címet viselő munkatársaink valóban
professzionális és igényes munkával
látják el vendégeinket. Ehhez pedig
minden segítséget megadunk.

SZEMESNÉ GRASL VERONIKA
a Natural Skin koncepció
megálmodója, a Mádara
Organic Skincare hazai
kizárólagos forgalmazója,
Mádara kozmetikustréner

Találkozz a Mádara
csapatával az Őszi Beauty
szakkiállításon!E/C7 stand
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röm az is, amikor egy tanfo-
lyam során megismertethe-
tem a boldog tulajdonoso-
kat a gép és a technológia

használatának minden apró részle-
tével. 
Szomorúság, amikor azt tapaszta-
lom, hogy a kínálati piacra olyanok
is belépnek, akik az internetről vásá-
rolt rossz minőségű gépekkel, na-
gyon sokszor minimális tudással
rontják ennek az egyébként kiváló
technológiának a megítélését, és
okoznak ezzel kárt a kollégáknak, a
forgalmazóknak és az esetek nagy
részében a vendégeknek is. 

Milyen egy jó kezelőgép?
Egy kozmetikai gépnek alapvetően
két dolognak kell megfelelnie, le-
gyen biztonságos és legyen haté-
kony. És persze legyen szép, jól beál-
lítható, ne legyen túl nehéz, kis he-
lyen elférjen, ne romoljon el és ne is
avuljon hamar, és legyen olcsó… – a
legfontosabb azonban mégiscsak a
biztonság és a hatékonyság. Az a baj,
hogy ha valami nagyon olcsó, akkor
pont ebben a két szegmensben fog
rosszul teljesíteni. Én ezt több mint
tíz éve mondom el az érdeklődők-
nek, a vásárlóknak (és a nálunk so-
hasem vásárlóknak), a tanulóknak
és a tanáraiknak, egyszóval az egész
szakmának. És most mintha ezt
meghallaná a szakma.
Az idei esztendőben minden koráb-
binál többször hallottam azt a mon-
datot, hogy „jó gépet szeretnék, ez a

legfontosabb”. Egyre több kozmeti-
kusban érik meg a felismerés, hogy
IPL és IPL között hatalmas a különb-
ség. Egyre többen gondolják át, hogy
hosszú távon egy prémiumkategó-
riás berendezés nagyobb vendég-
elégedettséget és ezzel arányosan
villanásszám-emelkedést hoz. Mert
bizony nem mindegy, hogy valaki
kér egy hónalj-szőrtelenítést, és az
eredménnyel annyira meg lesz elé-
gedve, hogy további területekre is ki-
terjeszti a kezelést (amit eredetileg
nem is tervezett), és elmondja az is-
merősöknek is, hogy „na, végre, itt
van valami, ami tényleg jól műkö-
dik”. És egy jó gép tíz évig működik
jól, nem háromig.
Ez a technológia mára már letisztult.
Kialakultak azok a paraméterek,
amelyektől igazán jó lesz egy gép, és
már nem jönnek ki évente új fejlesz-
tések. Az igazán sikeres modellek
évtizedig is a piacon maradnak,
mert annyi pluszt képesek az alap-
technológiához adni, amivel az igé-
nyes vásárlókat hamar meggyőzik
arról, hogy éppen erre van szüksége
a vendégeiknek. 
Az én kedvencem a világ egyik leg-
nagyobb esztétikai gyártójának, az
EunSung Global vállalatnak a Clear-
Light IPL-berendezése, amelyik tipi-
kusan ilyen gép. 

IPL-kezelés egyszerűbben
és hatékonyabban
Az EunSung Clearlight azoknak je-
lent megoldást, akik hosszú távon

(akár 10 évnél is tovább) szeretnék a
megvásárolt IPL-berendezést biz-
tonságosan használni, vendégeik
teljes megelégedettsége mellett. 
 Cserélhető szűrőkkel rendelkezik,
amelyek sérülésmentesen és bizton-
ságosan tárolhatók a berendezés-
ben. 
 A felhasználóbarát kezelőfelület
kifejezetten az európai bőrtípusra
ad rendkívül jó beállítási értékeket,

Ö

LEGYEN BIZTONSÁGOS ÉS HATÉKONY:
TARTÓS SZŐRTELENÍTŐGÉP

HASZNOS TANÁCSOK TARTÓS SZŐRTELENÍTŐGÉP VÁSÁRLÁSÁHOZ – Több mint tizenhárom
éves tapasztalattal rendelkezem a gépi szőrtelenítő készülékek értékesítésével kapcsolatban.

Mindez sok öröm és sok szomorúság forrása is számomra.
Öröm, ha valakinek egy jó minőségű, a vásárlási céloknak valóban megfelelő gép

beszerzésében tudok segíteni, amelynek szempontjait az alábbiakban ismertetem.
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és jelentős mértékben megkönnyíti
azoknak a mindennapjait is, akik
még nem dolgoztak ilyen technoló-
giával. 
 A szűrők cseréje nagyon egyszerű. 
 Nagyméretű kezelőfeje (40x15 mm)
női kézre tervezett, könnyű, kelle-
mes fogású. Kényelmes, jó érzés vele
dolgozni. 
 A biztonságos kezelések érdeké-
ben hőmérséklet-kijelző is van a ké-
szülékben, ami igazi kuriózum. 
 Gyors lövési sebessége rövidebb
kezelési időt tesz lehetővé. 
 Automatikus hűtési rendszere
(vízhűtés + félvezetős hűtés) 0 °C kö-
rülire csökkenti a kezelőfej hőmér-
sékletét, amely magasabb energia-
bevitelt tesz lehetővé, és más gépek-
hez hasonlítva komfortosabb keze-
lésérzetet biztosít. 
A mérsékelt kezelési fájdalom, az
eredményes, gyors és biztonságos
kezelések, valamint a rövid felépü-
lési idő miatt a vendégek más gé-
pekkel szemben előnyben részesítik
az EunSung ClearLight IPL-berende-
zéssel végzett kezeléseket. 
Ez az IPL-berendezés az EunSung
Global vállalat egyik legnagyobb
számban eladott terméke, ezáltal a
gyártó legkiforrottabb gépeinek
egyike. Igényes kidolgozottságát
és kiváló minőségét a dél-koreai vál-
lalat kiemelt minőségbiztosítási

sztenderdjei garantálják. Magas ára
miatt korábban nem jutott szerep-
hez, de amióta a gyártóval új, spe-
ciálisan a magyar piacra igazított
árakban állapodtunk meg, egyre na-
gyobb számban választják a szak-
emberek.

IPL-készülék és
a photo-rejuvenáció
Egy cserélhető szűrős IPL-berende-
zés lehetőséget biztosít arra is,
hogy a szőrtelenítő kezelések mel-
lett más esztétikai kezeléseket is el
lehessen végezni a készülékkel. Ha
csak a kozmetikai kompetenciáknál
maradunk, akkor lehet vele bőrfiata-
lítást, bőrfeszesítést, rozacea- és ak-
nékezeléseket végezni, emellett
eredményesen lehet vele dolgozni
pigmentált bőrelváltozások esetén
is. Minél jobb minőségű egy készü-
lék, annál látványosabbak lesznek
ezek a kezelések és annál szélesebb
indikációs körre nyújt hatékony
megoldást.

Biztos megoldás minden
tartós szőrtelenítésre
Van még egy fontos dolog, ami mel-
lett nem szabad említés nélkül el-
menni, ha a tartós szőrtelenítésről
írunk, és ez a dióda lézer, amely a
minősítő intézetek szerint nem
számít orvosi technológiának, azaz
kozmetikusok is bátran használhat-
ják. Az kétségtelen, hogy egy jó mi-
nőségű dióda lézer nem olcsó és
nem Kínában gyártott. Ugyanakkor
egy dióda lézerrel végzett szőrtele-
nítő kezelés, noha fájdalmasabb, jó-
val gyorsabb és még az IPL-nél is
biztonságosabb. És, ami a mai fel-
gyorsult világban a vendégnek ki-
mondottan fontos, kevesebb keze-
lésre lesz szükség. Arról ugye volt
szó, hogy a dióda lézer drágább,
mint az IPL, ugyanakkor sokkal
költséghatékonyabban lehet vele
dolgozni. Nagyobb beruházás, de
alacsonyabb működési költség.
Egy dolgot kell megfontolni: a dió-
da lézerrel csak szőrteleníteni le-
het. 

Ugye nem is olyan könnyű jó döntést
hozni? Viszont az elején arról írtam,
hogy nagyon szeretek segíteni, és a
beszerzés során megtalálni a legop-
timálisabb megoldást, és ez azóta
sem változott. 
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GAJDOS FERENC
A Center Kft. vezető
terméktanácsadója,
nemzetközi tréner,
IPL-specialista.

Center Kft.
1148 Budapest,

Nagy Lajos király útja 10.
Tel.: +36 (1) 343-2975
office@centerkft.eu

www.kozmetikaigep.hu

Találkozz a Center Kft.
csapatával az Őszi Beauty
szakkiállításon!E/A4 stand
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BEAUTY & CARE NEWS 1 HABZÓ BOROS PAKOLÁS  
Afrodita Professional • Megújult a minden bőrtípusra
alkalmazható Borterápia Prestige maszk habzó borral.
A szabadalmaztatott, kapszulákba zárt tiszta rezvera-
trol erőteljes fiatalító hatással rendelkezik, miközben
védi a bőr sejtjeit a nap sugárzásának káros hatásától,
valamint egyenletessé és egységessé varázsolja a bőr
tónusát. ANTI-OX védelemmel rendelkező, szilikon- és
mesterségesszínezék-mentes, vegán kozmetikum.
www.afrodita-kozmetika.hu

2 HYALURONSAVAS PUSH UP
FILLER-KRÉM

High Care® • A Volumina hyaluronsavas push up filler-
krém nagy molekulájú hyaluronsav, indiai balzsam-
fagyanta-kivonat és más, mikrokapszulába zárt értékes
hatóanyagok szinergiájával hatékony megoldást nyújt a
rugalmasságát vesztett bőr kezelésére. A hyaluronsav
azonnal feltölti a bőrt, amely sima és feszes lesz. A
gyantakivonat aktiválja a zsírképződést és elősegíti a
zsírcseppek tárolását, a szubkután zsírsejtek térfogata
megnövekszik, ezáltal a ráncok csökkennek, kisimul-
nak. Használata ajánlott arcra, nyakra, dekoltázsra,
felkarra, kézre és a mell területére.  
www.highcare.hu; www.highcareexkluziv.com

3 3D LIFTING-HATÁSÚ AMPULLÁK
Mádara • A növényi eredetű liftingpolimerek rugalmas
és folyamatos 3D lifting-hatást biztosítanak. Azonnal
megemelik mechanikailag a bőr felszínét, javítják an-
nak struktúráját, csökkentik a vonalakat és ráncokat,
fokozzák a feszességet és a puhaságot. Az aminolipidek
pedig segítik az extracelluláris mátrix helyreállításában
részt vevő kollagének termelését és a kollagénsz-
erkezet újraépítését. Azonnal feszesítik a bőrt. Stim-
ulálják az öregedő, térfogattermelő sejtek (adipociták)
termelését, ezáltal a bőr újra visszanyeri volumenét és
feszességét.
www.naturalskin.hu

4 VÉDŐPAJZS A LÉGSZENNYEZÉS
ÉS AZ UV-SUGÁRZÁS ELLEN

Maria Galland • A légszennyezés és az UV-sugárzás a
bőr egyik első számú ellensége és a korai bőröregedés
fő okozója. Ezáltal bőrünk nap mint nap olyan veszély-
nek van kitéve, ami ellen védekezni kell. A Maria Gal-
land legújabb innovációja, a N°97 Cell’Defense Voile An-
ti-pollution Quotidien fátyolfluid-védelmet nyújt a
bőrnek ezen káros hatások ellen, miközben hidratálja
és anti-aging hatásának köszönhetően szépíti azt. A két
különböző fényvédő faktorral (SPF 30 és SPF 50+)
kapható fluid extrakönnyű, folyékony textúrájának
köszönhetően gyorsan beszívódik. 
www.kalcsu.hu 

5 ÚJ, CSAK SPECIÁLISAN KÉPZETT
KOZMETIKUSOKNÁL ELÉRHETŐ
TERMÉKCSALÁD

Babor • A BABOR idén ősszel új, exkluzív termékcsalá-
dot vezet be a magyar piacra. A Doctor Babor Pro olyan
hatékony és precíz termékekből áll, amelyek kizárólag
speciálisan képzett és felkészült kozmetikusok
számára válik elérhetővé. 9 koncentrátummal, 5 krém-
mel, 4-féle gyümölcssavval és 4 új kezeléssel bővült a
Babor palettája. Lakossági felhasználóknak otthoni
ápolásra a termékek csak a szakértő kozmetikusoknál
kaphatók, hiszen csak szakavatott kozmetikus által
elkészített kezelési terv szerint alkalmazhatóak. 
www.kalcsu.hu
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Neked nyereséges az üzleted?
ÍGY LEHET A SZALONOD NYERESÉGES(EBB) – A tapasztalataim alapján általános jelenség, hogy

bár egészen jó bevételeket produkál egy-egy kozmetika, mégis valahogy mindig kifolyik a pénz
a szalonból, nincs befektetési alap, a szakemberek nem tudnak félretenni a bevételeikből.

E probléma kiküszöbölésére alkottam meg a Szalonmatek kalkulátort.

Hogyan működik a Szalonmatek kal-
kulátor?
Nagyon egyszerűen: letöltöd, ki-
töltöd és megmondom, hol tart a
kozmetikád/szalonod. 
A kalkulátor jelzi, hogy milyen
tartalékokat rejt még magában a
szalon, s hogy ezeket a tartalékokat
hogyan lehet forrásként előhívni.
www.szalonmatek.hu.

És ha nincs elég forrás?
Megmutatjuk azt is, hogyan tudod
használni az ún. MEP-modellt,

amelynek lényege, hogy külső for-
rásból megoldást kínál a profitod
növelésére, anélkül, hogy neked
kéne megteremteni a növekedés
teljes alapját. Az Innoshape Kft. 2009
óta elkötelezetten segíti a kozme-
tikusokat és szalonokat a szakmai
és üzleti fejlődésben, ezért a part-
nerprogramjainkat is a MEP-modell
alapján építettük fel.

Partnerprogramjaink
 SEYO partnerprogram – A SEYO
transzdermális technológia az egyik
legmodernebb hatóanyag-bejuttató
kozmetikai eljárás a szépségipar-
ban, melynek titka a nem-invazív
szelíd bőrfiatalító rendszer. Ez az új
anti-aging megoldás a te szalonod
kínálatából sem hiányozhat, hiszen
rugalmas, fájdalom- és kockázat-
mentes eljárás, amely úgy juttatja a
hatóanyagot a bőr mélyére, hogy
közben hozzá sem ér. 
www.seyo.hu.
 WinShape partnerprogram –
A ReCell innovatív alakformáló gépe
a tecar-hullámok, az ultrahang
továbbfejlesztett változata, és a
lökés-hullám együttes erejével küzd
a bőrhibák halványításáért és a
tökéletes testkontúrokért. Hatására
a kezelt testrész már az első kezelés
után látványosan átalakul, a lifting-
hatás azonnal érzékelhető.
www.winshape.hu.

Hogyan teheted a szalonodat nyere-
ségesebbé?  
Röviden: a vállalkozásod átvilágí-
tásával és az eredmények alapján
tudatos pénzügyi tervezéssel a
megfelelő eszközökkel – a Szalon-

matek kalkulátorral – illetve, for-
ráshiány esetében a megfelelő üzleti
modellek alkalmazásával – a MEP-
modellel – egy rentábilisabb, előre-
mutatóbb, nagyobb tartalékokkal
rendelkező kozmetika jöhet létre.

Ha szeretnél többet megtudni arról,
hogyan teheted nyereségesebbé a
szalonodat, akkor szeretettel várlak
az Őszi Beauty Szakkiállítás ke-
retében megrendezendő Üzleti
Konferenciára, ahol „A pénz teremtő
ereje a tudatos vállalkozásban” té-
mában tartok előadást – október 25-
én, a Lurdy Házban!

További információért – a Szalon-
matek kalkulátorról, a partnerprog-
ramjainkról és az Őszi Beauty Üzleti
Konferenciáján tartandó előadá-
somról – látogass el weboldalunkra:
www.innoshape.huPesti Antal 

Az Innoshape Kft. ügyvezető igazgatója.
Több mint 10 éve dolgozik a kozmetikai
iparban, és ez alatt az idő alatt számos
kozmetikát világított már át sikerrel az

InnoShape partnerprogram keretein belül.
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info@innoshape.hu
+36 70 627 9788
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gyümölcssavak (AHA =
Alpha Hydroxy Acide) a
kémiai peelingek csoport-
jába tartoznak. Jóllehet

eredetileg az AHA-kat növényekből,
leginkább gyümölcsökből nyerték,
napjainkban a nagy részüket már
szintetikus úton állítják elő. Külön-
böző változatai léteznek, melyek ha-
tásmechanizmusukban térnek el
egymástól.
A legismertebb gyümölcssavak kö-
zé tartozik az
 almasav (Malic acid),
 a glikolsav (Glykolic acid),
 a tejsav (Lactic acid),
 a borsav (Tartaric acid) és 
 a citromsav (Citric acid). 
A leggyakrabban a glikolsavat
használják. Kis molekuláinak kö-
szönhetően különösen mélyen ké-
pes a bőrbe jutni, és a többi gyü-
mölcssavnál erősebben hat.

Felhasználása
A savak hatása általában függ a ki-
választott savak kombinációjától, a
molekuláik méretétől, a termék pH-
értékétől és a koncentráció mérté-
kétől.
Különösen meghatározó a pH-ér-
ték. Minél alacsonyabb, annál sava-
sabb a termék, s annál erélyesebb az
összhatás. Ebből következik, hogy a

A

Bőrregeneráló gyümölcssavak
HATÓANYAG-ISMERET, 5. 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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kozmetikai kezeléseknél egy bizonyos pH-érték és ma-
gas koncentráció esetén feltétlenül közömbösítésre van
szükség. Nem megfelelő alkalmazása ugyanis a bőr irri-
tációjával, sőt felmarásával járhat.
Komplikáció akkor is előfordulhat, ha az előírásoknak
megfelelően használjuk: az érzékenyebb egyének égő ér-
zésről számolhatnak be, s bőrük kipirosodhat, kiszárad-
hat. A kezelést követően a bőr fényérzékenyebbé válik,
ezért pár napig mindenképpen intenzívebb fényvédel-
met igényel. Amennyiben ez elmarad, festékfoltok és idő
előtti ráncok is kialakulhatnak. Az egész napos fényvé-
delmet biztosító készítménynek mind az UV-A, mind az
UV-B filtereket feltétlenül tartalmaznia kell. 

Hatásmechanizmus
A gyümölcssavas kezelések hatására, melynek eredmé-
nyeképpen felgyorsul a sejtek anyagcseréje, valamint a
kollagénrostok szintézise, intenzíven regenerálódik a
bőr. Emellett várhatóan halványulnak a zavaró pigment-
foltok, csökken a bőrön lévő tisztátalanságok száma, s a
túlzott szarusodástól megszabadulva puhább bőrfelszín-
re is számítani lehet. Ezenkívül, mivel a bőr nedvesség-
felvevő képességének javulását is eredményezi a keze-
lés, a finomabb ráncocskák eltűnnek és a mélyebbek
pedig laposabbá válnak.
Röviden szólva a gyümölcssavas kezelések hatására na-
gyon sok bőrproblémától meg lehet szabadítani a vendé-
geinket.  

Sorozatunk következő részének témája:  Flavonidok 

A SOROZATBAN
EDDIG MEGJELENT:
2019/4: Bőrápoló vitaminok 
2019/5: Sokoldalú peptidek
2019/6: Ápoló ceramidok
2019/7-8: A nagy klasszikus: hyaluronsav

SARAH WHITE
Nemzetközi trénerként tevékenykedik
a szépségiparban. A honlapján
a bőrápolás és a hatóanyagok aktuális kérdéseiről
nyújt tájékoztatást. 
www.iluqua.com 
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KOMPLEX, BŐRTÍPUS-SPECIFIKUS MEGOLDÁS – Az alábbi, lépésről lépésre bemutatott kezelés
hatékony, látványos és hosszan tartó eredményt biztosít.

Megoldás a vízhiányos,
érett bőrre 

Letisztítás – A könnyű, krémes Prestige
by Yamuna Artisztító tej nem nehezíti el
a bőrt. Könnyedén feloldja a szennyeződé-
seket, hozzájárul az optimális bőrállapot
megőrzéséhez. Hyaluronsav-tartalma
már a tisztítás első pillanatától kezdve
hidratál. 

1

Peeling – A Prestige by Yamuna
Gyümölcssavas peelingje egy finom állagú
hámlasztó maszk, amely kíméletesen,
mégis alaposan távolítja el az elhalt
bőrsejteket, hogy előkészítse az arcbőrt
a további hatóanyagok befogadására.
Kisimít és puhít, tisztítja a pórusokat és
világosítja a bőrtónust.

3

Hatóanyag-bejuttatás – Ultrahang
segítségével a bőr mélyebb rétegeibe
juttatjuk a Prestige by Yamuna Szérumot,
amely táplálja és feltölti a bőrt. A benne
található kis és közepes móltömegű
hyaluronsav mélyen hidratál, feszesít,
valamint segíti az I. típusú kollagén
termelődését.

4

Tonizálás – A Prestige by Yamuna
Alkoholmentes tonik nyugtat, hidratál,
segít megszabadulni az esetleges

szennyeződés-maradványoktól. Beállítja
az optimális pH-t, emellett tonizálásra és
borogatásra egyaránt kiváló.

2

ELŐTTE
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A Prestige by Yamuna termékcsalád innovatív hatóanyagai és növényi alkotói együ ̈ttesen veszik fel a harcot az öre-
gedési folyamatok ellen.
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A Prestige by Yamuna termékcsalád a biotechnológia legújabb
hatóanyagainak felhasználásával minden bőrtípusnak – normál, kombinált,
érzékeny, zsíros, aknés, vízhiányos, érett; zsírhiányos, érett – komplett
arckezelést kínál.
A Prestige by Yamuna minden bőrtípusnak megfelelő és teljes kezeléssort
lefedő termékeket, azaz minden problémára megoldást kínál allergénmentes,
kellemes illatú, könnyen beszívódó termékeivel.

CSERNUS ERZSÉBET
A Yamuna kozmetikus oktatója,
2017 óta dolgozik
kozmetikusként. Folyamatosan
fejleszti és képezi magát. Célja
a mesteroklevél megszerzése.

Találkozz a Yamuna
csapatával az Őszi Beauty
szakkiállításon!E/A5 stand

Masszázs – Az arc- és
dekoltázsmasszázst a Prestige by Yamuna
Növényi masszázsolaj és Masszázskrém
keverékével végezzük. A masszázs

feszesíti a szöveteket, megelőzi
az öregedés tüneteit, javítja a bőr ellenálló
képességét, segíti az elhalt hámsejtek
leválását, fokozza a vérkeringést.

5

Hidratálás – A könnyen felszívódó, finom
illatú Prestige by Yamuna Hidratálókrém
nem nehezíti el a bőrt, kisimítja a
finomabb ráncokat, vízmegkötő
tulajdonságú, selymes-matt hatást ad.
15-ös faktorú fényvédelmet biztosít, így
megvédi a bőrt a nap káros sugaraitól.

7

Maszk – A könnyen bemasszírozható
Prestige by Yamuna Tápláló maszk
értékes hatóanyagai táplálnak,
regenerálnak. Hatékonyan csökkenti
a ráncok mélységét, mélyen hidratál.
Alkalmazásával a bőr üde és hidratált
lesz. A körülbelül 12 perc hatóidő letelte
után lemoshatjuk, de be is masszíroz-
hatjuk a bőrbe.

6

UTÁNA
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anapság nagyon sok olyan
eszközt értékesítenek a
lakosság számára, amivel
a professzionális kozmeti-

kai kezelések úgymond „hazavihe-
tőek”. De a masszázst nem lehet he-

lyettesíteni, ezért nagyon fontos,
hogy jól és sokoldalúan alkalmaz-
zuk a szalonban. Ha különleges él-
ményt nyújtunk a masszázzsal a
vendégnek, biztosan visszatér hoz-
zánk. 

A masszázs nemcsak fizikai érin-
tés, hanem számos pozitív tulaj-
donsággal rendelkezik.
A klasszikus kozmetikai arcmasz-
százs a bőrön segíti az elhalt hám-
sejtek leválását, javítja a hatóanya-

M

BŰVÖS
masszázstechnikák

A MASSZÁZS A SZERETET NYELVE, MŰVÉSZET, ENERGIAFORRÁS – Pótolhatatlan eszköze
a kozmetikusnak, testkezelőknek, masszőröknek, mert a vendég ezt nem tudja

otthon semmivel sem helyettesíteni. 
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gok mélyebbre
szívódását, javít-
ja a bőr hidratá-
cióját, elősegíti a
bőrfeszesség fo-
kozását és a szöve-
tek rugalmasságát, a
bőröregedési folyama-
tok csökkentését. Az ideg-
rendszerre is feszültségcsök-
kentő és nyugtató hatást gyakorol.

Speciális
masszázstechnikák
Ezen túl alkalmazhatunk speciális
masszázstechnikákat a különböző
bőrproblémák kezeléséhez.
 A kozmetikai arcnyirokmasszázs
rendkívül hatékony a problémás,
zsíros bőrök és a rozáceára hajla-
mos bőrök terápiás kezelésére is.
A nyirokmasszázs egy speciális
masszázsfajta, amely javítja a nyi-
rokelfolyást, megszünteti a nyirok-
pangást, aktiválja az immunrend-
szert, serkenti a méreganyagok el-
szállítását, segíti a sejtek és szövetek
regenerálódását, csökkenti a gyulla-
dáskészséget és elősegíti a meglévő
gyulladások, sebek gyógyulását.
A nyirokkeringés szoros kapcsolat-
ban áll az immunrendszerrel, meg-
határozza a szervezet regenerációs
készségét és segíti a szövetekből tör-
ténő salakanyag-kiválasztást. A nyi-
rokrendszer mindenhol követi a vé-
nás ereket. A nyirokkeringési rend-
szernek nincs „szivattyúja”, a gravi-
táció, az izmok munkája, a bőr
feszülése adják az áramlási sebessé-
get. A nyirokerekben ún. billentyűk
találhatóak, melyek az egyirányú
áramlást biztosítják, nem engedik a
visszaáramlást. A nyirokrendszer-
ben található nyirokcsomók szűrik
meg a beléjük áramló nyirkot, fontos
szűrőállomások. A nyirokmasszázs
vagy lymphodrenázs olyan speciá-
lis masszázstechnika, melynek se-
gítségével a nyirokáramlás több-
szörösére növelhető, így megnő a
méreganyagok felszabadulása és
hatékony kiürítése. 

A nyirokkeringés irányába
történő lassú, lágy, kör-

körös, nyomó-simító,
vibráló és pumpasze-
rű mozdulatok hatá-

sára aktiválódik az

immunrendszer, javul az izmok,
az ízületek és a belső szervek vérel-
látása és méregtelenítése, valamint
a sejtek anyagcseréje, tápanyag- és
oxigénellátása. 
 A rozáceás és fokozottan érzékeny
bőröket nem javasolt erős mechani-
kai hatásnak kitenni, ezért ilyen ese-
tekben alkalmazható az ecsetmasz-
százs például legyezőecsetekkel
vagy speciális masszázseszközzel,
pl. párnaecsetekkel, amit hűteni is
lehet, így érösszehúzó hatást is gya-
korol.
 Az alakformáló kezelések fontos
része a speciális és funkcionális
masszázstechnika. Itt is nagyon ha-
tékony a kozmetikai nyirokmasz-
százs, amivel segítjük pl. a cellulit
okozta ödémás állapotot csökkente-
ni. Ha előrehaladott a celullit állapo-
ta, vagy zsírlerakódást szeretnénk
kezelni, olyan masszázsmozdula-
tokra van szükség, amivel segítjük a
zsírbontást, mély, intenzív mozdula-
tokra van szükség, a rendszeres
masszázs segít megváltoztatni a
zsírszövet eloszlását, csökkenti a
nagyságát.
A testmasszázs során javul az izmok
oxigén- és tápanyagellátása. Rege-
neráló hatása van, hozzájárul a jó
közérzethez.
 Igazi élménymasszázs a meleg
lávakövekkel végzett masszázs is.
A felmelegített köveket a test külön-
böző pontjaira helyezzük, meleg
olajjal átmasszírozzuk a bőrt, majd a
kövekkel lassú és körkörös mozdula-
tokkal átsimítjuk a vendég bőrét.
A lávaköves masszázs speciális

technikára épül, a masszázs elemei-
ben megtalálhatók az energiaköz-
pontúság, az akupresszúra és az aro-
materápia egyes elemei. A vulkáni
eredetű lávakövek sokáig megtart-
ják magas hőmérsékletüket, és ener-
giájuk, rezgésszámuk ideális. A feke-
te lávaköveket forró vízfürdőben
min. 50 0C-ra felmelegítjük, egy erre

alkalmas készülék segítségével.

Az egész masszázs különleges rit-
musban zajlik. Nagyon pihentető ér-
zést nyújt.

Bármilyen masszázsról legyen szó, a
lényeg, hogy a vendég el tudjon la-
zulni. Ehhez fontos a nyugodt, csen-
des környezet, a tisztaság, a kelle-
mes illatok és az, hogy ilyenkor csak
a vendégre koncentráljunk. Csak ar-
ra gondoljunk, hogy pozitív élményt
nyújtsunk, pozitív energiát közvetít-
sünk. A masszázs igazi művészet,
ahol nemcsak a vendég kap energi-
át, hanem az is, aki a masszázst
végzi.

PAPP MÓNIKA
Kozmetikus, közgazdász.
A Vagheggi Magyarország
szakmai és kereskedelmi
vezetője.
www.vagheggi.hu 
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Yellow Rose • A frissítő, ananász illatú, ránctalanító,
tápláló hatású Creme Revitalisante 'Traitement' Antiri-
des masszázskrém fáradt és idősödő bőrre javasolt, a
szemkontúr és a nyak kezeléséhez, arcmasszázshoz.
Rendkívül gazdag tápláló, revitalizáló és hidratáló
hatású hatóanyagokban. A szabadalmaztatott bioaktív
komplex (Farnesol- és panthenol-származékokból)
segíti a sejtek regenerációját, ránckisimító hatású,
javítja a bőr rugalmasságát. Sejtstimuláló és regene-
ráló hatású búzaplacentát, a sejtek természetes cik-
lusát segítő, nyugtató hatású szalicilsav lipofilésztert
tartalmaz. 
www.yellowrose.hu

2 BORTERÁPIA – HABZÓ BOROS
MASSZÁZSKRÉM

Afrodita Professional • Intenzív regeneráló masz-
százsterápia minden bőrtípusra. A szabadalmaztatott,
kapszulákba zárt tiszta rezveratrol serkenti a bőr sejt-
jeinek kollagénszintézisét, és védi a bőrt az oxidatív
stressztől. Az avokádó, jojoba és gabonacsíra ápoló ola-
jok hosszan tartó revitalizáló masszázst biztosítanak az
ANTI-OX védelem és bőrmegújulás segítségével. Szi-
likon- és mesterségesszínezék-mentes.
www.afrodita-kozmetika.hu

3 BŐRREGENERÁLÓ HATÁSÚ
MASSZÁZSKRÉM

BIOLA • A Ginseng age control masszázskrém a
bőrregenerációt támogató hatásukról jól ismert,
antioxidánsokban gazdag rozmaring és körömvirág
gyógynövénykivonatát tartalmazza. A vitalizáló masz-
százshoz ajánljuk a bőrtápláló hatóanyagokban gazdag
bio masszázskrémet, melyet a BDIH a COSMOS
STANDARD szerint tanúsít.
www.biola.hu

4 2 AZ 1-BEN MASSZÁZSKRÉM 
ClinicCare • A 2 az 1-ben masszázskrém a svéd pro-
fesszionális kozmetikumcsalád egyik legkedveltebb
terméke. Minden bőrtípusra, arcra és testre egyaránt
használható. 50% aktív hatóanyag-tartalommal ren-
delkezik. Gazdag növényi tápanyagainak köszönhetően
mélyen hidratálja, selymesen puhává és ragyogóvá
varázsolja a bőrt. Rendkívül gazdaságos, egy adag
valóban elegendő az arcbőr teljes átdolgozásához. 
www.clinic-care.hu

5 AROMATERÁPIÁS OLAJSZÉRUM 
DRHAZI • 100% természetes, a bőr struktúrájának
megfelelő, könnyen kezelhető, gazdag aromaterápiás
olajszérum, még a legérzékenyebb bőr masszírozó
kezeléséhez is javasolt. Csodásan kiegészíti a hidratáló
krémmaszkot. Az alapolajok felmelegítő, tápláló, míg a
hatóanyagolajok erőteljes anti-aging tulajdonságúak.
Összetétele: szkvalén, neutralis triglicerid, ligetszépe-,
búzacsíra-, homoktövismag-, málnamag-, gránátal-
mamag-, cickafark-, kamilla- és Echinácea-olaj,
bisabolol, A- és E-vitamin, bio totarol.
www.drhazi.hu
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High Care® • A gondosan összeállított ájurvédikus ola-
jat ajánljuk testre és arcra, különösen masszírozáshoz,
de akár a mindennapi testápolás részeként is
fürdővízbe, testápolóba cseppentve. Különlegessége az
olajkivonatok egyedi kombinációja (szezám-, mandula-,
jojoba- és avokádóolaj),  amelyek a hatékony tápláláson
túl szabályozzák a bőr hidratáltságát és stabilizálják a
lipidréteg nedvességét. Kellemes illata magával ra-
gadó. 
www.highcare.hu
www.nagyker.highcare.hu

7 TÁPLÁLÓ, HIDRATÁLÓ
MASSZÁZSKRÉM

Lanéche • Bármilyen bőrtípusra alkalmazható, ál-
talános masszázskrém. Kiváló felpuhító masszázshoz,
tápláló hatása miatt pedig hidratálja a bőrt.  A magas
E-vitamin-tartalmú krém antioxidánsként véd a
szabadgyökök ellen. Hatóanyagai csökkentik az irritá-
ciót, C-vitamin-tartalma javítja a bőr kondícióját, az
apróbb sebek gyógyulásáról a B5-vitamin gondoskodik.
Teltebb, feszesebb bőrtónust eredményez. Remek for-
mulája miatt könnyen csúszik. Igazi élmény vele a mun-
ka.  
www.laneche.hu

8 LIFTING-HATÁSÚ SZEMMASSZÁZS
Skeyndor • A Power Hyaluronic Eye Contour And Eye-
lashes Professional Treatment hatását nagyban emeli a
kezelés során alkalmazott különleges masszázstechni-
ka. A lifting-hatású masszázskrém fő hatóanyaga, a
perzsa selyemakác-kivonat csökkenti a glykáció
bőröregítő hatását.  A nyirokkeringést stimuláló moz-
dulatokat masszázsunk első szakaszában manuálisan,
majd egy orvosi fém masszírozóeszközzel végezzük. Így
nyújtunk élvezetes és különlegesen eredményes
kezelést. 
www.skeyndor.hu

9 ALAKFORMÁLÓ, CELLULITKEZELŐ
MASSZÁZSKRÉM 

Lady Stella • A tápláló és hidratáló hatású masz-
százskrém a hatóanyagai révén a test kontúrvonalait
előnyösen megváltoztatja. Koffeintartalma a tárolt zsír-
savak zsírszövetekből való felszabadításában segít, az
L-karnitin gyorsítja a felszabadított zsírsavak elé-
getését, a citrom-, a borókaolaj- és az algakivonat
fokozza a koffein és az L-karnitin zsírégető hatását.
A felgyorsult anyagcsere hatására egyre több zsír mobi-
lizálódik a bőr alatti zsírraktárakból, a bőr irha-
rétegében lerakódott salakanyag kiürülése gyorsul,
enyhül a narancsbőr, a problémás területek (has, kar,
comb, fenék) feszesebbé válnak. 
www.stellart.hu

10 ÉDES VANÍLIA NÖVÉNYI ALAPÚ
MASSZÁZSOLAJ

Yamuna Professional • Ez az olaj az édes illatok
kedvelőinek lesz a legnagyobb kedvence. A klasszikus
vanília ellenállhatatlan aromája üdítően hatva, lágyan
körbeöleli vendége érzékeit, miközben a mesterséges
színezőanyag- és parabénmentes növényi olajnak
köszönhetően a bőre selymesen puhává és ragyogóvá
válik. Édes kényeztetés egy fárasztó nap után!
www.yamunaprofessional.hu
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manuális nyirokdrenázs nagy hatékonyságú,
finom eljárás. Nem masszázs, hanem drenálás
(folyadékelvezetés), hiszen a masszázs hatás-
területei a hámréteg, az irharéteg, a kötőszövet,

az izomszövet és az izomfasciák. 
Ennek következtében nemcsak az anyagcserét fokozza,
hanem bőrpír, hőmérséklet-emelkedés, esetenként fáj-
dalom is felléphet.

Manuális nyirokdrenázzsal közvetlen a nyirokérháló-
zatra és a nyirokerek működési egységeire, a limfan-
giónokra hatunk. Ez a felületi nyirokérhálózat kíséri a
vérereket, párhuzamosan halad a vénásrendszer mellett
(1. kép). De amíg a keringési rendszer egy zárt rendszert,
addig a nyirokérhálózat nyílt rendszert képez. Vakon kez-
dődik a szövetközti térben, és feladata, hogy az interstiti-
umból felvegye a számára kötelezően elszállítandó ter-
heket, melyek a nyirokfolyadékot alkotják (2. kép).
Megkülönböztetünk felületi és mély nyirokérhálózatot.
Manuális nyirokdrenázzsal a felületi rendszerre tu-
dunk közvetlen hatni és ezáltal közvetve a mély nyirok-
érhálózatra is. A nyirokrendszernek fontos szerepe van a
folyadéktranszportban és az immunitásban. Erős fájda-
lomcsillapító és stresszoldó hatással bír. (3. kép).

Rendkívül fontos a technika szabályos kivitelezése.
Nem okozhatunk fájdalmat. Monoton, ritmikus, gyengéd
pumpáló bőreltolást kell végeznünk.
Óriási lehetőséget jelent a kozmetikus kezében, mind az
arc-, mind a testkezelések tekintetében. 

A nyirokmasszázs története
Bár már az ókori görög orvosok is ismerték és felvázolták
a bél nyirokereit, elsőként mégis a dán Thomas Bartholin
hozta nyilvánosságra az 1652–1654-es években az emberi
test nyirokereiről szóló értekezést, „Vasa Lymphatika”
címmel (4. kép). Ugyancsak ő volt az első, aki ezt az elne-
vezést választotta. A „lymph” szó a latin „limpidus” kife-
jezésből származik, ami a nyirokfolyadék fenotípusára
utal. Jelentése, tiszta, világos.
A manuális nyirokdrenázs „atyjának”, feltalálójának a
dán Dr. Emil Voddert tartják (5. kép), aki feleségével, Est-
rid Vodderrel fejlesztette ki a manuális nyirokdrenázs
alapjait az 1930-as években. Vodder tanítványa volt töb-
bek között Dr. Johannes Asdonk, aki 1964-ben elsajátítot-
ta a fogástechnikákat és sikeresen beültette a praxisába.

A

MANUÁLIS
nyirokdrenázs

A NYIROKRENDSZER FONTOS SZEREPET JÁTSZIK A BŐRFIATALÍTÁS,
A  FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS ÉS A STRESSZOLDÁS TERÉN – Megfelelő végzettséggel sikerrel

alkalmazhatjuk a kozmetikai alapkezelésekbe beépítve.

1

A nyirokerek kiindulása a papilláris réteg alatt

Kozmetológiai indikációi
• Bőrfeszesítés,
• bőrregenerálás,
• szem körüli ödémák csökkentése, immunerősí-
tés,
• fájdalomcsillapítás,
• betegségmegelőzés,
• cellulitkezelés,
• elnehezült lábak kezelése,
• prevenció,
• stresszoldás.

Dermatológiai indikációk
• Plasztikai műtétek elő- és utókezelése, 
• aknéterápia,
• rosacea-kezelés,
• hegkezelés.



2019/9   www.beauty-forum.hu 57

BEAUTY & CARE

Kezdetben a gerincoszlop kezeléseinek utókezeléséhez
használta nagy sikerrel, ahol hosszú időre szóló panasz-
mentességet ért el a betegeinél. Dr. Asdonk továbbfej-
lesztette a meglévő fogásokat és kiegészítette további
ödémafogásokkal. Célul tűzte ki, hogy a manuális nyi-
rokdrenázst gyógyászatilag is elismertté tegye. Fárado-
zását siker koronázta: a német betegbiztosítók 1974-ben
elismerték a technikát. 

Kozmetológiai alkalmazás
Manapság mind a gyógyászatban, mind a kozmetoló-
giában nagy sikerrel alkalmazzák a technikát. Gyógyá-

szatban elsősorban a kialakult ödématípusokat kezelik
vele. A szépségiparban nagy jelentősége van, mint már
említettem a kozmetikai alapkezelésekben, de még en-
nél is nagyobb a dermatológiai–gyógyászati kozmeti-
kában. A manuális nyirokdrenázzsal jelentősen fokoz-
hatjuk a bőr immunitását, vitalitását, és kitolhatjuk a bőr
öregedési folyamatait. De van egy még nagyobb szerepe,
mégpedig a plasztikai vagy helyreállító műtétek utókeze-
lésében, ami sajnálatos módon itthon nincsen kihasz-
nálva.  Az utókezelést mindig a plasztikai sebésszel tör-
ténő megbeszélés után tervezzük meg. Már a második
posztoperatív napon az operált terület közvetlen környé-

2 3 4

A vakon kezdődő nyirokkapilláris
a szövetközti térben

A test nyirokérhálózata Thomas Bartholin: Vasa Lymphatica

Zoltai Éva masszázsbemutatóját az Őszi Beauty

szakkiállításon testközelből megtekintheted

– Keresd a Piknikkör masszázsbemutatóit!
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kén végezhetünk manuális nyirokdrenázst, különösen
odafigyelve, hogy rángatás és húzás nélkül dolgozzunk.
Hogy mely bőrfelületen nem drenálunk és milyen gyak-
ran végezzük el a kezelést, az a beavatkozás fajtájától,
helyétől, illetve a nyirokpályák elhelyezkedésétől függ.
Szigorúan kerülendő, hogy a folyadékot az operált terü-
letre bepumpáljuk, hiszen az operált bőrterület víztelení-
tése a szándékunk. Ha ezen a területen nyirokereket vág-
tak át, akkor a szövetfolyadék nem tud elszállítódni. Ödé-
ma keletkezik, ami ránehezül a sebre, és megakadályoz-
za a var széleinek gyors összenövését, gyógyulását. A bőr
védelme a seb területén néha teljesen összeomlik, és
emiatt fogékony a fertőzésekre. A manuális nyirokdre-

názzsal a duzzanat gyorsabban lelohad, csökken a seben
a nyomás, és a nyirokerek újraképződésére ösztönzőleg
hatunk.
A gyógyászatban a „lymphológia” szakkifejezés olyan
fogalom, ami csak az újkorban keletkezett. Magába fog-
lalja a nyirok és a nyirokérrendszer anatómiáját, fizio-
lógiáját és patológiáját. 
Ha sikeresen szeretnénk használni kozmetikai praxi-
sunkban a manuális nyirokdrenázst, akkor nemcsak
gyakorlati szinten kell elsajátítanunk a technikát, el-
méleti szinten is tisztában kell lennünk nemcsak a nyi-
rokérhálózat anatómiájával és élettanával, hanem a pa-
tológiáját is ismernünk kell.
Mindezek ismeretében tudunk magas színvonalú keze-
lést és problémamegoldást nyújtani vendégeink részére.

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Rendezvény Időpont Info

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

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

Fusion Kine Konferencia 2019. 09. 28. www.nouveaucontour.hu/fusion-line-konferencia-2019

Anubis Kongresszus 2019. 09. 28–29. www.anubis-cosmetics.hu

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

Vagheggi Kongresszus   2019. 09. 30 www.vagheggi.hu

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

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

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

ZOLTAI ÉVA
manuális nyirokdrenázs-terapeuta, szakoktató,
kozmetikusmester, a Gertraud Gruber Kosmetik Hungary
tulajdonosa. 2003 óta foglalkozik nyirokkezelésekkel.
Tanulmányait a Semmelweis Egyetem limfológiai
továbbképzésén, illetve Ausztriában, a Vodder Akademie-n
végezte. Tíz éve tanítja a Vodder nyirokdrenázs-technikát.

Találkozz a Gertraud
Gruber csapatával az Őszi
Beauty szakkiállításon!E/C8 stand

5

Estrid és Emil Vodder a modernkori manuális nyirokdrenázs megalkotói 
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ANTI-AGING
arckezelés férfiaknak

FOR MEN – Ma már a férfiak jó része rendszeresen jár kozmetikushoz. Egyre kevésbé érzik ezt
kellemetlennek, kevésbé férfiasnak. Bátran mernek szakemberhez fordulni az adott
bőrproblémáikkal. Az alábbiakban bemutatunk egy, a számukra kialakított kezelést.

eljesen mások az urak elvá-
rásai a kozmetikai kezelé-
sekkel szemben, mint a höl-
gyeké, ezért is léteznek

masculin szalonok kizárólag férfiak
számára. Egy férfi elvárja, hogy a
kezelés legyen rövid, lényegre törő,
ne legyenek benne felesleges lépé-
sek, az eredmény pedig önmagáért
beszéljen. Általában nem kedvelik
az intenzív, nőies illatokat sem. 

Férfiakra specializált 
kezelés
Mindezeken túl felmerül a kérdés,
hogy szükség van-e különbséget
tenni a férfiak és a nők bőrápolásá-
ban? A válasz egyértelmű igen. 
A férfiak arcán „vastagabb a bőr” –
mondom ezt minden pejoratív fel-
hang nélkül –, melynek az oka a min-
dennapos borotválkozásban kere-
sendő. 
A férfiak arcszőrzete erős, amely
akár mindennapos borotválkozást
igényel. A borotválkozás egyértel-
műen mechanikai stressz, mi több,
sokk a bőrnek. Természetes védeke-

zési válaszreakció a bőr részéről,
hogy megvastagszik a felhám. Ezért
merészebben választhatunk egy
mechanikai peelinget, amennyiben
tolerálja a bőr a mechanikai szem-
csét. Alternatíva lehet a gépi mikro-
dermabráziós eljárás, amely még in-
tenzívebben távolítja el az elhalt sza-
rusejteket, megkönnyítve a krémek-
ben, pakolásokban lévő aktív ható-
anyagok felszívódását. 
A borotválkozás felsérti, részben el-
távolítja a bőr védőrétegét, emiatt
fokozódik a természetes vízvesztés
(TEWL), így a bőr vízhiányossá, dur-
va tapintásúvá válik. A bőr barrier
sérülése az oka annak, hogy nem
tudja megóvni a bőrt a külső irritatív
tényezőktől sem, kiütésszerű tüne-
tek jelennek meg a bőrfelszínen.
Érintése kellemetlen, fájdalmas, így
ez a bőr nem tolerálja a masszázst
sem. A férfiak gyakran használnak
az otthoni bőrápolás során alkohol-
tartalmú arcszeszeket, amelyek to-
vább rontanak a helyzeten, hiszen
ezek a készítmények – bár fertőtlení-
tő és összehúzó hatásúak –, alapo-
san kiszárítják a bőrt. 

Tipp: Javasoljuk, hogy cserélje
le az arcszeszt arcvízre, és a
szalonban intenzíven hidratál-
juk a bőrt.

A férfiaknál az elasztikus rostok
szerkezete merőben eltér a hölgye-
kétől, kötőszövetük több kollagén-
rostot tartalmaz, ezért bőrük fesze-
sebb, később jelennek meg a rán-
cok, így később is öregednek. Szá-
mukra ezáltal szinte ismeretlen a
cellulit fogalma.
Az erősebbik nem bőre – a fokozot-
tabb faggyútermelődés miatt – rend-
szeres tisztítást igényel. Mindezek
tükrében kijelenthetjük, hogy szük-
ség van speciálisan a férfiak bőré-
hez igazított kezelésekre és otthon
használatos készítményekre.

�

T

CSONTOS ANNA
kozmetikus, makeup artist,
a Yellow Rose Professional
brand managere, kozmetikusa.

Nézd meg Csontos Anna sminkbemutatóját

az Őszi Beauty szakkiállítás Sminkszínpadán,

október utolsó hétvégéjén, a Lurdy Házban!
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Tisztítsd meg az arcot és a nyakat a bőr típusának megfelelő
Yellow Rose arctisztítóval!
→ Kombinált, zsíros bőr esetében Teafa olajos arclemosó géllel,

míg 
→ száraz, vízhiányos bőr esetén a Micellás arctisztító

folyadékkal. 

ST
EP

 B
Y 

ST
EP

1

Folytasd a bőr radírozásával az alábbi, gommage-szerű
arcradírokkal: 

→ Aprószemcsés peeling gél No.1 (száraz és normál bőrre) vagy
→ a No. 2 (normál és zsíros bőrre). 
→ Tág pórusú, olajos seborrheás, illetve megvastagodott felhám

esetén a szintén gommage Pro-P géllel peelingezz – ez
mélytisztító és hámlasztó hatású gél AHA-savakkal (tej- és
glikolsavval) és szalicilsavval. 

→ Ezután tonizáld a bőrt Lotion Tonique-kal (zsíros, normál bőr
esetén) vagy Lotion Azulene-nel (száraz, érzékeny bőrre). 

2

A következő lépésben a speciálisan férfiaknak kifejlesztett
ránctalanító, feszesítő és hidratáló hatású Szemkörnyéki
szérumot masszírozd be a belső szemzugtól a külső szemzugig –
gyengéden ütögesd be, ameddig fel nem szívódik. A hatás
fokozása érdekében használhatsz Cellular Eye Contour
szemkörnyéki gélpakolást is a fáradtság jelei, a duzzadtság
és a ráncok ellen.

3

Az arcra és a nyakra tisztító és hidratáló hatású, aktív szenes
Peel-off alga maszkot vigyél fel. Figyelem: ha a vendég szakállas
vagy borostás, úgy abban az esetben kerüljük ki ezeket
a területeket! 15-20 perc után a pakolás egy darabban lehúzható.
Az esetleges maradékot arctisztító tonikkal átitatott
vattakorongokkal távolítsd el. 

4

A szemkörnyékre újra vidd fel a feszesítő és hidratáló hatású
Szemkörnyéki szérumot, majd a Ránctalanító, feszesítő és
hidratáló hatású arckrémet az arc és a nyak területére. Óvatosan
masszírozzuk körkörösen felfelé ívelő mozdulatokkal, ameddig fel
nem szívódik a krém.

5

Amennyiben a vendégnek szakálla vagy borostája van, használd
a Borotválkozás utáni balzsamot, hogy lágyítsa és kondicionálja
az arcszőrzetet.

6

Találkozz a Beauty Partner
csapatával az Őszi Beauty
szakkiállításon!E/C4 stand
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Ez a ránctalanító, feszesítő és hidratáló hatású
szemkörnyéki szérum segít eltüntetni a ráncokat, a sötét
karikákat és a duzzadtságot, így a bőr feszes, friss és üde
megjelenésű lesz. A szérum tartalmaz hyaluronsavat
(magas, alacsony és extra alacsony molekulasúlyút),
tonizáló és antioxidáns hatású ginzeng-kivonatot,
ránctalanító hatású oligopeptideket (botox- és retinol-
szerű hatásúak), hidratáló és védő hatású ceramidokat,
feszesítő és világosító hatású szilanolokat és nyugtató
hatású orvosi szemvidítót. A hatékonysága klinikailag tesztelt. 

ILCSI GENTLE MAN ARCRADÍR FÉRFIAKNAK
www.ilcsi.com

A jelen kor tendenciái és igényei vezették rá az Ilcsi
Szépítő Füveket, hogy minden tradicionális értéket
megőrizve a bionövényeik tudását ötvözzék
a 21. század legmodernebb technológiáival.
Így alkották meg a férfiak bőréhez,
bőrproblémáihoz maximálisan alkalmazkodó
Gentle Man  kozmetikumcsaládot. A porított
menta, citromfű, valamint a rizsliszt
kompozíciójával megalkotott peeling kíméletesen távolítja el az elhalt
hámsejteket. E-, F- és C-vitamin-tartalmának köszönhetően táplálja
és gyengéden frissíti, ápolja a bőrt.

BIODROGA MEN 2 IN 1 
www.biodroga.hu

A Biodroga új, többfunkciós, 24 órás készítményei
Smart Calm-komplexszel, avokádóolajjal,
koffeinnel, peptidekkel és algakivonattal ápolják
és védik a férfiak bőrét, eközben nem hagynak
fénylő réteget az arcon. Emellett mindkét termék
tud valami extrát: a 24 órás fluid géles állagával
nemcsak a bőrt, hanem a szakállt is táplálja, míg
az Anti-age krém hatékony szemápolóként is
funkcionál. Ahogy mindegyik Biodroga-készítmény,
úgy ezek sem tartalmaznak parabént és ásványi olajat.

Használata sima bőrképet, tiszta kontúrokat
eredményez. Speciális összetevője, a „derma ident
formula” gyorsítja a bőr védelmi funkciójának
regenerálódását és megerősödését. A formula
hatékonyságát in vivo és in vitro vizsgálatok
bizonyítják. Aktív DNS sejtvédő-komplex késlelteti
a természetes öregedési folyamatokat, és kisimítja
a bőr felszínét. Q10, E- és A-vitamin, szőlőmag- és
jojobaolaj, valamint sheavaj teszi teljessé ezt
az innovatív korosodásgátló formulát.

SKEYNDOR MEN ENERGISING ANT-AGE SERUM
www.skeyndor.hu

A férfiak bőrének egyéni igényeihez kialakított anti-aging
szérumkrém. Adaptogén szibériai ginzenget tartalmaz,
amely harmonizálja a sejtek anyagcseréjét, támogatja
a bőr védekezőképességét. SPF 10-es fényvédő faktorral
ideális a napi bőrápoláshoz. 

ECHINACEA & CHIA AGE CONTROL ARCÁPOLÓ BALZSAM
www.biola.hu

A zsírhiányos és kevert bőrtípus bőrtápláló és
tonizáló hatóanyagokban gazdag COSMOS
STANDARD szerint tanúsított bio hidratáló
arcápoló balzsam férfiaknak. A csukóka
kivonata a fiatalosan üdébb bőrállapot
kialakulását segíti elő. A carthamus,
a homoktövis magolaja, valamint az anti-aging
hatóanyagokban gazdag argánolaj, sheavaj és
E-vitamin, valamint a bíbor kasvirág támogatja
a bőr környezeti ártalmakkal szembeni védekezőképességét.

A legújabb trendeket követő férfi
termékcsalád kannabidiolt (CBD)
tartalmaz, melyet kenderből (Cannabis
sativa) nyernek ki. Igen sokoldalú
hatóanyag: intenzív regeneráló,
hidratáló, gyulladáscsökkentő,
antibakteriális és anti-akne hatású,
nyugtatja az irritációkat, megvédi
a bőrt az oxidatív stressztől és
a szennyeződésektől, valamint erősíti a lipidréteget. Tökéletes az
érzékeny és száraz, valamint a zsíros és kombinált bőr ápolására is.

A pumpás kivitelezésű Men anti–aging fluid hármas
hatású – intenzív hidratálás, aktív anti-aging és a bőr
optimális védelme – formulájának köszönhetően fejti ki
erőteljes hatását. Maximálisan alkalmazkodik a férfiak
bőrének igényeihez: gyorsan beszívódik és nem hagy
zsíros foltokat. Professzionális kezelések során kiváló
„elengedő” szérumként funkcionál.  Aktív hatóanyagai:
Aloe vera, jégbor.

FÉRFIKOZMETIKUMOK

AFRODITA PROFESSIONAL MEN TRIPLE ACTION FLUID
www.afrodita-kozmetika.hu

BIELENDA ONLY FOR MEN CANNABIS
www.bielenda.hu

MENXO CELL ACTIVE CREAM
www.gertraudgruber.hu

YELLOW ROSE FOR MEN 
www.yellowrose.hu

E/C4 stand

E/C2 stand

E/C8 stand

3/C1 stand

E/C4 stand
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A FÉRFI BŐR
A FÉRFI BŐR NEM ÖNÁLLÓ BŐRTÍPUS – mégis érdemes külön foglalkozni vele
sajátos fiziológiája és gyakorlati kezelhetősége miatt, hogy személyre szabottan

kezelhessük az urak bőrét.

férfiak bőrszerkezete a
hormonális különbözősé-
gükből fakadóan eltér a
női bőrtől, így kezelése is

másfajta hozzáállást igényel.
A herében termelődő androgén hor-
monoknak tulajdoníthatóan fokozó-
dik a bőr mirigyeinek aktivitása,
azaz a verejték és a faggyú termelé-
se, ami a pubertás idején a legszem-
betűnőbb. Bőrük általában póruso-
sabb, zsírosabb. Emellett a férfi bőr
hámrétegének elszarusodott része

vastagabb, kb.15–20%-kal, mint a nő-
ké. Ez a fokozottabb szarusodás az
egyik oldalon védelmet jelent, míg a
másik oldalon a bőrlégzés gátlásán
keresztül (az anaerob baktériumok-
nak kedvezve) fokozza az aknekép-
ződés esélyét. A férfi bőr irharétegé-
ben is megfigyelhető némi eltérés a
hölgyekéhez képest, ugyanis elaszti-
kus és kollagénrost-állománya tö-
mörebb, kötöttebb, emellett az
egészséges szövet (ECM) vízmegtar-
tása is jobb a gyengébbik nemnél.

Rostszerkezetük ,,rácsos”, ami stabi-
labb és feszesebb tartást biztosít.
A narancsbőr kialakulása nem jel-
lemző náluk.

Életkori sajátosságok
Az életkorok sajátosságai szerint
az erősebb nemnek is szembesülnie
kell jellegzetes változásokkal, bőr-
tünetekkel. 
 A pubertáskor idején leginkább
az akne problematikájával. A hor-
monális androgéndominancia miatt
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náluk a megfelelő bőrápolásra ko-
moly hangsúlyt kell fektetni. Mivel a
férfi bőr zsírosabb és a szarurétege
vastagabb, az így kialakuló mikro-
környezet megfelelő táptalaj a mik-
robák elszaporodásához, emiatt fi-
gyelmet kell szentelni a fertőtlení-
tésnek is. Kerülniük kell azonban a
túlszárítást, az alkoholos készítmé-
nyek rendszeres alkalmazását, mert
„visszacsapást” okozhatnak – azaz a
bőr túlzott szárítása, zsírtalanítása
hatására fokozódik a faggyúterme-
lés.
 Az ifjúkor kezdete sem hozza el
minden esetben a tünetek megszű-
nését, de kellő odafigyeléssel és
megfelelő kozmetikai segítség mel-
lett a bőrállapot jelentősen javítható.
A férfi bőrnek plusz kihívást jelente-
nek a borotválkozás esetleges sérü-
lései, amelyektől irritált és érzékeny
lehet. A kórokozók a borotválkozás
okozta parányi sérüléseken át köny-
nyebben jutnak be a bőrbe, próbára
téve annak immunrendszerét. A vi-
lágos bőrű férfiak bőre hajlamo-
sabb a kivörösödésre és az irritá-
ciók kialakulására. Ennek fényében
ugyanúgy szükség van az érzékeny
bőrállapot kezelésére a férfiaknál,
ahogyan a nőknél. Nem elhanyagol-
ható az a tény, hogy manapság re-
neszánszát éli a szakállviselés, és
egyre közkedveltebb a fiatal és kö-
zépkorúak sorában. A Barber sho-
pok napról napra népszerűbbek, a
különböző fazonok az önkifejezés
eszközévé válnak, sőt jótékonysági
mozgalmak is buzdítják a férfiakat a
szakállviselésre. A borotválkozás
előtti és utáni krémek, habok és to-
nikok helyét részben átveszik a
szőrápoló kozmetikumok. Bár a dús
szőrzet elfedheti az egyes bőrproblé-
mákat, mégsem szabad megfeled-
kezni a helyes bőrápolásról, ugyanis
a férfi bőrnek is szüksége van hidra-
tálásra, táplálásra és védelemre.
 Felnőttkorban az aknéhoz társuló
tünetek huzamosabb fennállásá-
nak vagy romlásának hátterében a
helytelen életmód és táplálkozás, il-
letve a nem jól megválasztott koz-

metikumok alkalmazása döntő
szereppel bír. Az alváshiány, do-
hányzás, zsíros, túlfűszerezett éte-
lek, finomított gabonafélékből ké-
szült kenyérfélék, tartósított kész-
ételek, cukrozott üdítők, alkoholos
italok rendszeres fogyasztása jelen-
tős terhet ró a szervezetre. 
 Az öregedést a férfiak sem kerü-
lik el, és a testi állapot az arcon is
megjelenik. A korral a férfi bőr rugal-
massága csökken, a mimika baráz-
dákat szánt a felszínre. A férfi kli-
max lassú és fiziológiásan nem túl
megterhelő folyamat, így a bőr válto-
zásai sem szélsőségesek. A ráncok
később jelennek meg, de ha kiala-
kulnak, bőrük adottságai miatt álta-
lában mélyebbek. 
Bizonyos kor felett mind a hölgyek,
mind az urak esetében a szervezetet
ért hatások, a testben zajló élettani
folyamatok a terheltség és a lelki
megélések az arc bőrén is tükröződ-
nek. 

A bőr mesél
viselője múltjáról 
A férfiak bőre ugyanúgy magán vise-
li a stressz, a környezeti ártalmak
(túlzott UV-sugárzás, munkahelyi ár-
talmak stb.) a helytelen életmód és
táplálkozás káros következményeit,
mint a gyengébbik nem képviselői-
nek bőre. A szemek külső szeglete
alatt megjelenő „táskák” vastagbél-
irritációról, a szem körüli ödémák
például a veseműködés nehezített-
ségéről, a vöröses, gyulladt, hámló
szemhéj emésztési zavarokról vagy

akár nyirokrendszeri kihívásokról is
tanúskodhat. A különböző ásványi
sók és/vagy nyomelemek hiánya/fel-
szívódási zavara is több tünetet
okozhat: a szem alatti barázdák, koc-
karedők, szarkalábak megjelenésé-
nek (pl. kalcium, szilícium) és a kü-
lönböző elszíneződéseknek – mint a
barnás fekete vagy lilás karikák (pl.
vas) – is az okozói lehetnek. 
Napjainkban egyre több férfi él kü-
lönböző kozmetikai szolgáltatás-
sal. 
 A kamaszokra általában édesany-
juk szerető nyomása vagy szerelmük
tárgyának kedves korholása neheze-
dik egy-egy tisztító kezelésre való
bejelentkezéskor. 
 A középkorú férfiak érdeklődését
az anti-aging kezelések, valamint a
nekik szóló arc- és testmasszázsok
keltik fel. Ennek egyik oka a nyitot-
tabb kommunikáció, a társadalmi
szokások megváltozása, a média-
kampányok tömkelege, ahol ,,igazi-
ként” jól ápolt, jól kozmetikázott fér-
fiideált állítanak elénk. A lélektani
háttér a kapuzárási pánikhoz köthe-
tő, ami általában egybeesik a férfi
klimax kezdetével, amikor is szem-
besülnek a (fizikai és szexuális) telje-
sítőképességük renyhülésével, és
megfiatalodásra vágynak, amit sok-
szor külsőségekben élnek meg (pl.
hajfestés, hajbeültetés, anti-aging
eljárások). 
De bármi is legyen egy férfi motivá-
ciója, amikor a kozmetikába belép,
minden esetben szükség van a sze-
mélyre szabott bőrápolási proto-
kollra, akárcsak a hölgyek eseté-
ben.

BORONKAY VICA
Kozmetikusmester, biológiatanár és
mentálhigiénés szakember. 2015-ben

„A kozmetikus szakma
kitüntetett oktatója” elismerést
kapta. A hamarosan megjelenő
„Kozmetika közép- és
mesterfokon” című szakkönyv
szerzője. Szakmai
elkötelezettségéről vallja:
„A kozmetika életem
egyik hű Kedvese.”

A kozmetikai
kezelésre érkező
urak esetében
ma már
számítanunk kell
a szakállviselésre.
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FÉRFI BŐRÁPOLÁS
NINCS OLYAN FÉRFI, AKI NEM SZERETNE SÁRMOS LENNI – Ma az ápoltság a férfiak

sikerességét erősíti. A kozmetikai piac új korszakába lépett a férfiak bőrápolási
szokásainak átalakulásával, ugyanis a kozmetikai és wellness szalonok

vendégeinek jelentős részét már férfiak alkotják.

férfiak bőrét tágabb póru-
sok és fokozottabb faggyú-
mirigy-működés jellemzi,
ezáltal a bőr felszíne olajo-

san fénylővé válhat és nagyobb
mennyiségű komedót tartalmazhat.
Emiatt a férfiak gyakrabban hasz-
nálnak szárító kozmetikumokat,
anélkül azonban, hogy a hatását el-
lensúlyoznák hidratáló vagy örege-
désgátló termékekkel. Olyan bőr-
ápoló kezelésre van szükségük,
amely támogatja a faggyúmirigyek
működésének egyensúlyban tartá-
sát, illetve lehetővé teszi a pórusok
tisztítását és hidratáló hatású. Emel-
lett javítja a bőr önmegújító folya-
matait és alkalmazkodási képessé-
gét a negatív hatásokkal szemben.

A bőrt érő negatív hatások
gyulladáshoz és a védelmi
funkció elvesztéséhez vezet-
nek. Az UV-sugárzás, a szőrte-
lenítés, a borotválkozás, a napi
tisztálkodás kiemelten fontos-
nak tekintendő. Annak érdeké-
ben, hogy hatékonyan tudjunk
fellépni a negatív hatások el-
len, egyformán fókuszálnunk
kell a gyulladásra és az epider-
misz védelmi funkciójára.

Hatóanyagok férfi bőrre 
Kulcsfontosságúak azok a hatóanya-
gok, amelyek gyorsan nyugtatják a
bőrt, miközben tápláló összetevőik-
kel hidratálják. A természetes koz-
metikumok növényi összetevői elő-
nyös hatásúak, emellett nem tartal-
maznak mesterséges illatanyagokat,

amelyek jelentős mér-
tékben irritáló hatású-
ak lehetnek a napi bo-
rotválkozás által igény-
be vett bőr számára. 

 Nyugtató, gyulladás-
csökkentő összetevők:
→ Citromfű (Melissa of-
ficinalis) – Avicenna, a
híres római orvos élet-
elixírnek tartotta a cit-
romfüvet.
Fő hatóanyagai: illó-
olaj, cseranyag, flavo-
noid, glikozidok, tanni-
nok, tanninsav, triter-
pénsav, ursolsav.
→ Fodormenta (Ment-
ha crispa) – A fodor-
menta természetes
összetevői, amellett,
hogy frissítik, kedve-
zően hatnak az olajo-
san fénylő bőrre.
Fő hatóanyagai: azu-
lén, benzoesav, betain,
béta-karotin, flavonoid,
kumarin, limonén,
mentol, pektin, szelén,
szilícium, vas, magné-
zium, mangán, foszfor,
kalcium, kálium, B1-,
B2-, B3-vitamin.
→ Cickafarkfű (Achil-
lea millefolium) – A kö-
zönséges cickafarkfű
mindenekelőtt sebgyó-
gyító, gyulladáscsök-
kentő és nyugtató tulaj-
donságai miatt népsze-
rű gyógynövény. 
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Fő hatóanyagai: azulén, achillin, fol-
sav, foszfor, inulin, kalcium, kálium,
klorofill, kolin, króm, kumarin, kver-
citrin, lizin, magnézium, mangán,
szaponin, szelén, szeszkviterpén-
lakton, szilícium, vas, B1-, B2-, B3-,
B9-, C-vitamin. 
→ Pásztortáska (Capsella bursa pas-
toris) – A hazánkban is bőségesen
előforduló gyógynövény erőteljes
vérzéscsillapító hatású.

Fő hatóanyagai: bórsav, szinigrin,
szorbitol, tanninok, vas, A-, B-, B1-,
B2-, C-vitamin.
→ Csipkebogyó (Rosa canina Linne)
– Magas C-vitamin-tartalma kiváló-
an erősíti az érfalakat, emellett kitű-
nő antioxidáns.
Fő hatóanyagai: pektin, szerves sav,
A-, B-, C- és K-vitamin.
→ Spirulina zöld alga – Gyulladást
enyhítő és a bőr élettani funkcióit

erősítő összetevői ked-
vező hatással vannak a
faggyúmirigyek műkö-
désére, a tág pórusokra
és a komedókra. Hasz-
nálata után egyenletes,
üde bőrképet kapunk.
Fő hatóanyagai: kloro-
fill, B-vitamin, béta-ka-
rotin, vas, kalcium,
cink, kálium, magnézi-
um, foszfor és szelén.
→ Poria cocos – fenyő-
fák gyökerén növő
gombafajta. Számos jó-
tékony hatása mellett
kitűnő gyulladáscsök-
kentő. 
Fő hatóanyaga: poli-
szacharidok (pachy-
man és pachymaran),
triterpének (több mint
50, főként lanosztán és
eburikán típusú).
→ Cink-szulfát – Fon-
tos szerepe van a sejtek
határoló hártyájának, a
sejtmembrán integritá-
sának fenntartásában.
Elősegíti a sebgyógyu-
lást, hámosodást, emel-
lett antibakteriális ha-
tású. 
→Tokoferol – Az E-vita-
min antioxidáns hatá-
sa abban rejlik, hogy a
nagyon reaktív szabad-
gyököket semlegesítve
maga egy igen kevéssé
reaktív szabadgyökké
alakul, megakasztva
ezzel a láncreakciók ki-
futását, azonban csak a

C-vitaminnal együtt fejt ki érdemi
hatást. Az E-vitamin emellett az epi-
dermisz- és membrán-lipideket is
óvja a károsodástól.
→ F-vitamin – Antioxidáns hatású
zsírban oldódó vitamin. Az F-vita-
min – létfontosságú esszenciális telí-
tetlen zsírsavak – alatt a linol-, a li-
nolén- és az arachidonsavat értjük,
melyek táplálják és regenerálják a
bőrt. Védi a bőr hámrétegét, részt
vesz a sejthártyák felépítésében, a
gyulladásos folyamatokban nyugta-
tó szerepet tölt be.

 Anti–aging összetevők:
Egyre több férfi keres megoldást az
öregedés jeleinek csökkentésére,
hisz a sikereiket erősítheti a fiatalo-
sabb megjelenés.
→ Nátrium-hialuronát – A nátrium-
hialuronát tulajdonképpen a hyalu-
ronsav só formája. Óriási kincs a bőr-
ápolásban: legnagyobb erőssége a
méretében rejlik, kiváló nedvesség-
megtartó képességgel rendelkezik,
kisméretű molekulája miatt köny-
nyen tudja a bőrt hidratálni.
→ Probiotikum – A probiotikum-tar-
talmú készítmények támogatják a
bőr megújulási folyamatának minő-
ségét. Kulcsfontosságú összetevője
az egészséges bőr erős védelmi funk-
ciójának. 
Egyre több férfi keres megoldást
egyéni bőrproblémáinak kezelésére.
Miután a férfiak maguk is megta-
pasztalják a valóban hatékony bőr-
ápolás előnyeit, hű visszatérő vendé-
gekké válnak a kozmetikai szalonok-
ban.

Forrás: www.naturportal.hu

SZANYI ÁGOTA
Kozmetikusmester,
az Ilcsi Szépítő Füvek Kft.
szakmai vezetője.
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FÉRFI BŐR LÉZERES KEZELÉSE
EGY FÉRFINAK NEMCSAK A BŐRE, AZ ELVÁRÁSA IS MÁS A KOZMETIKAI KEZELÉSEKKEL

SZEMBEN, mint egy nőnek. Az erősebbik nem a gyors, látványos és fájdalommentes
megoldásokat szereti, és imádja a hightech dolgokat, mint amilyen a softlézer is. 

férfi nem igazán örül, ha az
arctisztítás nyomai miatt
napokig magyarázkodnia
kell, nem szereti a pakolás-

darabokat szedegetni a hajából. Pon-
tosan ilyen hightech eljárás a softlé-
zer-terápia, amely a férfikezelések
széles skáláját biztosítja. 

Segítség aknék
és hegek esetében
A borotválkozás utáni szőrtüsző-
gyulladás teljesen általános férfi-
probléma. A kombinált kék és piros
lágylézerkezelés, akár csak helyileg,
egy-egy pontra koncentrálva azon-
nali megoldást nyújt a kellemetlen
bőrtünetre. Az egész arcot kezelve,
szükség esetén kúraként, teljesen
meg tud erősödni a bőr immunitása,
és a borotválkozás utáni kellemet-
lenség hamarosan csak emlékfosz-
lány lesz.
A férfihormonok hatására az urak
faggyútermelése fokozottabb, mint a
nőké. Ezért is küzd annyi pubertás
fiú aknéval az arcán és a hátán. Az
aknék tisztítása pokoli fájdalommal
járhat helyenként. A probléma sú-
lyosságától függően 2-3 alkalom,
maximum 6 hónap alatt teljesen
megszüntethető a gyulladás, mi
több, az aknék helye nyomtalanul
gyógyul. Egyenletes, lyukak, hegek
nélküli bőrképet tudunk létrehozni a
kombinált, kék-piros és közeli infra-
vörös lágylézer-terápiával.
A férfi bőr szerkezetileg is más, mint
a női. Sokkal olajosabb és sokkal in-
kább jellemzi a pubertásból megma-
radt akne utáni atrófiás heg. Ezek a
hegek is kiválóan kezelhetők közeli
infra- és piros lágylézerrel.

A hajhullás megállítható
Ugyancsak az erősebb nemet érinti
nagyobb százalékban az idő előtti
kopaszodás. A kopaszodást az and-
rogén hormon túlsúlyának számlá-
jára írják, és persze megkülönbözte-
tünk sokféle hajhullást. A kontrain-
dikációkat kizárva szerintem érde-
mes megpróbálni a lézeres kezelést,
mert a korai stádiumú hajkopás
eredményesen kezelhető piros és
közeli infravörös lágylézerrel. Álmo-
kat ne ígérjünk, de a hajhullás meg-
állítható, és rendszeres kezelés mel-
lett új hajszálak növekedése is meg-
figyelhető, ha nincs szervi oka a
problémának.
A férfiak ugyanolyan hiúak maguk-
ra, mint a nők, ha nem jobban, ezért
is kapják fel a fejüket rögtön a ránc-
kezelés hallatán. A megereszkedett
arckontúrokat a közeli infravörös
lágylézer-zuhannyal gyönyörűen
tudjuk feszesíteni, a ráncokat pedig
a piros lágylézer fogja kisimítani.

Mi is az a kombinált kék és pi-
ros lágylézer kezelés? A bőrt
letisztítás után 415 nm (nano-
méter) hullámhosszú kék lézer
fénnyel, majd 660 nm hullám-
hosszú piros lézerfénnyel ke-
zeljük. A nagyobb, gyulladtabb
aknékat helyileg sugározzuk
be, majd pásztázva átmegyünk
az egész kezelt felületen a kék,
ezt követően a piros softlézer-
rel.  A kék és a vörös fény szi-
nergista hatást kifejtve javít-
hatja az akne állapotát, anti-
bakteriális és gyulladáscsök-
kentő hatáskombinációja ré-
vén. A besugárzás eredménye-
képpen a gyulladás megszű-
nik, az akne összébbhúzódik,
végül teljesen eltűnik.

Tudományos vizsgálatok igazolják,
hogy az aknéban található propione
baktérium a 415 nm hullámhosszú-
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ságú kék lézerfény hatására elpusz-
tul. A piros (660 nm) lézerfénnyel be-
sugárzott makrofágokból olyan cito-
kinek szabadulnak fel, melyek akti-
válják a fibroblasztok termelődését,
ezáltal szabályozzák a gyulladásos
folyamatokat, és elősegítik a sebgyó-
gyulást. Bizonyítást nyert, hogy a
sejtmembrán kalcium-ionokra vo-
natkozó átjárhatósága is kedvezően
változik a piros lágylézer hatására.

A piros és a közeli infralézer
hatására a sejtekben az ATP
(Adenozin-trifoszfát) szintézis
aktivizálódik, és a sejtek bio-
energetikai egyensúlya helyre-
áll. Fokozódik a mikrocirkulá-
ció, a sejtregeneráció és az új
sejtek képződése. Egyszóval,
mind a piros, mind a közeli inf-
ralézer hatására a bőr önrege-
nerációs folyamatai beindul-
nak, ezért is alkalmazható a

hajhullás és az akne nyomá-
ban keletkező atrófiás hegek
kezelésére. A közeli infralézer
a mélyebb rétegekben dolgo-
zik, ezáltal az izmokat is rege-
nerálja, melynek eredménye a
rugalmasabb, feszesebb bőr
lesz. A piros lézer a szarkalába-
kat, a mély betört ráncokat si-
mítja ki.

Biostimuláció
A lézeres kezeléseket desincrustá-
cióval vagy hidroabrázióval készí-
tem elő, mert a zsírtalanított, tiszta
felületű bőrben a fény könnyebben
nyelődik el és jobban hasznosul.
Ezeknek a kezeléseknek nincs ható-
anyagigényük, mert mindegyiknél a
lágylézer fény biostimuláló hatása
érvényesül. Nincs semmi kellemet-
len érzés, nincs fertőzésveszély, és

az aknék maguktól megsemmisül-
nek a kék lézerfény hatására, a piros
és közeli infra-lágylézer pedig gon-
doskodik a megfelelő sejtregenerá-
cióról, az új sejtek képződéséről, a
hajhagymák regenerálásáról, az új
hajszálak keletkezéséről, a kopaszo-
dás megállításáról, a hegek eltünte-
téséről, a bőr kollagénállományának
megújulásáról, a feszesedéséről, a
ráncok kisimulásáról.

TÁBORI ERIKA
Kozmetikusmester, szakoktató,
aromaterapeuta, lágylézer
oktató, a Corvin köz Oktatási
Központ gyakorlati oktatója,
a Vanilla Day Spa tulajdonosa.

Hallgasd meg Tábori Erika előadásait

az Őszi Beauty szakkiállítás Kozmetikai színpadánál!

3/A5 stand
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edves versenyzők, nagyon
alaposan olvassátok el a ki-
írást, mert a látszólag egy-
szerűnek tűnő sminknek

szigorúan szabályozott kritérium-
rendszere van!   

Sugárzóan ragyogó,
természetes bőrszín
Ennél a sminknél a hangsúly a su-
gárzóan ragyogó, ámde természe-
tes bőrszínen legyen. 
Figyelem: bánjatok óvatosan a high-
lighter-ekkel, mert nem selyempo-
ros, mindenhol fénylő „bádogem-
ber” make-up-ot várunk!
•   A kidolgozás finoman árnyékolt,

természetesen fénylő legyen.
•   Nagyon fontos a szépen ívelt,

megformázott szemöldök.
•   A száj éppen, hogy csak rúzsozott

legyen – de legyen szépen megfor-
mázva!

•   A kiegészítők is nagyon fontosak
– itt is figyeljetek a kiírásra! 

K
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VERSENYZŐK,
készüljetek!

NATURAL-GLOW, azaz természetes csillogás az Őszi Beauty szakkiállítás sminkversenyének
témája, melyhez inspirációul tekintsétek meg a Make-up Magyar Kupa zsűritagjainak,

Csirik Erzsébetnek és Hovorka-Miskolczi Kingának a munkáját!

DR. STEIERNÉ
CSIRIK ERZSÉBET
Ezüstkoszorús
kozmetikusmester,
kétszeres testfestő világbajnok,
OMC zsűritag.

�
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Ragyogás strobing-technikával
A smink elkészítéséhez a  strobing-technikát* használ-
tam. Mi is ez valójában? A szó jelentése: fényezés, a meg-
villanó fény. Míg a kontúrozás az árnyékra helyezi a
hangsúlyt, a strobing a fényre koncentrál. Az arc ki-
emelni kívánt területeire fényvisszaverő hatású anyago-
kat teszünk, amely optikailag olyan ragyogó hatást kelt,
mintha fény világítaná meg a bőrt. 

Fényes, natúr árnyalatok
A színeket tekintve a natúr árnyalatokat részesítettem
előnyben, inkább a fényekkel tettem izgalmassá a ter-
mészetesen ragyogó sminket. 
A ruha stílusán megjelenő sivatag és természet árnyala-
tai jelennek meg az arcon, a szemhéjon és a szájon – ez-
zel kapott tökéletes összhangot a kész munka.

A versenyzőknek javaslom, hogy kerüljék az erős
kontrasztokat, a sötét színeket, a túlkontúrozott ar-
cot, és törekedjenek a fényes anyagok, különböző
textúrák keverésére, hogy igazán izgalmas ver-
senymunka szülessen.

*Forrás: makeuplaza.hu

HOVORKA-MISKOLCZI KINGA
Európa-bajnok, OMC világbajnoki 2. helyezett,
sminkmester, kozmetikus, sminktetováló. A Babor AgeID
trénere és a Miskolczi Kinga Sminkakadémia oktatója.
Divatlapok, magazinok, celebek kedvelt sminkese.
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Pixelhatású SZEMÖLDÖKÖK
mesterfokon

OMBRE SELECTION – Az ombre szemöldök-tetoválás, amellett, hogy nagyon tetszetős és
elegáns, kifejezetten trendi is, hiszen a poros-púderes, sminkelt szemöldököt idézi.

Széles teret ad kreativitásunknak és játékos fantázia rejlik benne. 

sszefoglalnád nekünk rövi-
den, hogy mi is az ombre
technika és hogyan alakult
ki?

Teljes szemöldöksatír
Eleinte csak a hagyományos kivitele-
zésű szemöldöksatírozást alkalmaz-
ták a tetoválók. Többnyire úgy ké-
szült, hogy először keretszerűen a
formát „ütötték be”, majd az egészet
egyféle színnel egyenletesen besatí-
rozták. Majd a 2000-es évek közepén
megjelentek a maihoz képest lénye-
gesen egyszerűbb kivitelezésű szála-
zott szemöldökök, amelyek szintén
óriási változáson, fejlődésen mentek
keresztül az utóbbi néhány évben.
Mindeközben újra a satírozott sze-
möldöktechnikák felé nyitott a szak-
ma. Ekkorra már tulajdonképpen a
dekorkozmetikumokkal formázott
poros-púderes szemöldököt igye-
keztünk megalkotni, tartós, smink-
tetovált kivitelben, mind a tetováló
szakemberek, mind a vendégek elvá-
rásainak eleget téve. 

Púderes szemöldök-
technika 
A sminktetováló szakma tehát egyre
inkább a porhatású, púderes-pixeles
satírozási technikának a megvalósí-
tására, fejlesztésére fókuszált. A ren-
geteg kísérletezésnek, gyakorlásnak
köszönhetően egyre szebbé, tökéle-
tesebbé vált a kivitelezése. A smink-
tetováló művészek valószínűleg egy-
másra is inspirálóan hatottak és hat-
nak, mert jól látható, hogy futótűz-

ként terjedt el az egész világon a pú-
deres hatású szemöldök-tetoválás.
Még azok a vendégek is ezt a techni-
kát kérik sok esetben, akik korábban
nem kedvelték a hagyományos satí-
rozott szemöldök-tetoválást. Hiszen
sokkal elegánsabb, esztétikusabb és

természetesebb hatású a megjelené-
se, mint az elődjéé.  

Ombre szemöldök-
technikák
A púderes hatású szemöldök-teto-
válási technika kiteljesedése ez,

Ö

Ombre Andante
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amelyben már nemcsak a púderes
jelleg, hanem egy sötétebb színből
világosabb színbe történő átmenet
is megfigyelhető. Szükséges volt
ugyanis a vendégek egyedi sajátos-
ságai alapján a szemöldököt bizo-
nyos területeken sötétebbre, más-
hol pedig világosabbra készíteni.
A legelső ombre-technikám az Omb-
re Forte volt, amely osztatlan sikert
aratott a hölgyek körében. Az élet
úgy hozta, hogy az egyedi, személy-
re szabott alkotáshoz szükségem
volt még többféle ombre-technika
kifejlesztésére, hiszen a vendégek
sajátosságai igen eltérőek. Így ala-
kult ki az Ombre Misty, Ombre An-
dante és OmbreMix szemöldök-teto-
válási technika. 

Bemutatnád őket?
 Ombre Forte esetén a szemöldök
alsó részét középen egész sötétre te-
toválom, majd felfelé és oldalra lágy
színátmenetet képezek. 
Az Ombre Misty-technikánál a sze-
möldök középső részét hagyom söté-
tebbre, abból kiindulva minden
irányban lágyítom, eldolgozom a
színt. Könnyed, légies formát kapok
általa, amely akkor is szépen harmo-
nizál a vendég arcával, ha nem vagy
csak enyhén sminkeli magát. Ez a
technika ideális választás lehet akkor
is, ha a vendég ritkás, de szépen ívelt
szemöldökkel keres meg minket. 
 Az Ombre Andante során még to-
vább játszottam a tónusokkal, mert
megfigyeltem, hogy a vendégeim

egy részének ugyan szép sűrű a sze-
möldöke a szemzugoknál, ám kifelé
haladva fokozatosan elvékonyodik,
szinte pihéssé válik. Számukra az
Andante is ideális választás: a sze-
möldök külső részét ombre-satírral
sötétítem, egészen a szemöldökcsú-
csig és még azon is túl. Befelé halad-
va finoman halványítom, gyengé-
debb, lágyabb árnyalatot adva a sze-
möldöknek.
 OmbreMix esetén pedig a fenti
technikák valamelyikét szálazással
és szálak közti ombre-satírozással
társítom. Ezzel a technikával igazán
személyre szabott szemöldök-teto-
válások készíthetőek.

Milyen szempontok szerint
választod ki a megfelelő
technikát? 
Ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani,
hogy melyik típust alkalmazzuk a
vendégünkön az Ombre Selection-
technikák közül, a következő ténye-
zőket fontos figyelembe venni:
 Arcforma – A négy ombre-techni-
ka az arcot négy különböző módon
formálja, így az előnyös vonásokat
hangsúlyozhatjuk, az esetleg kevés-
bé előnyösekről pedig szinte észre-
vétlenül terelhetjük el a figyelmet.
Keskenyebb archoz, illetve keskeny
orrnyereghez inkább az Ombre An-
dante illik, széles homlok esetén az
Ombre Forte vagy az Ombre Misty ja-
vasolható.
 A szemöldök aszimmetriája – Az
előrajzolással szimmetrikusra ala-
kítjuk ki az új formát. Ha felül pótol-
tuk a formát, akkor Ombre Forte, ha
felül is és alul is rajzoltunk hozzá,
akkor Ombre Misty, ha hiányos a sa-
ját szemöldökszőr, akkor pedig az
OmbreMix ajánlott.
 A szemöldökszőrök sűrűsége,
vastagsága – Túl kevés és/vagy hiá-
nyos szemöldökszálak esetén az
OmbreMix az optimális megoldás, hi-
szen így a pixelhatás mellett egyedi
szálstruktúrát is kölcsönzünk a sze-
möldöknek. Mindig vegyük figyelem-
be a természetesen növő, saját szálak
hosszát, vastagságát, dússágát! 

Ombre Forte

Hallgasd meg Méhn Tünde előadását az Őszi Beauty szakkiállítás

Kozmetikai színpadán, október utolsó hétvégéjén a Lurdy Házban!
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 A természetes szemöldök íve, for-
mája – A létrehozandó új formát a
lehető legtöbb saját szemöldökszőr
megtartása mellett kell megalkot-
nunk. Az eredeti szemöldökforma
lehetőleg köszönjön vissza a tetovált
szemöldökben is. Csak akkor nyúl-
junk bele erőteljes formaváltoztatási
szándékkal az eredetibe, ha azt az
előnytelensége miatt indokoltnak
tartjuk.
 Vendégünk sminkelési szokásai –
Kérdezzük meg vendégünket a
sminkelési szokásairól. Aki szereti
erőteljesebben sminkelni magát a
mindennapokban, annak ajánlható
az Ombre Forte vagy az Ombre An-
dante, a szolidabb megjelenést pre-
feráló vendégeknek pedig az Ombre
Misty vagy az OmbreMix jelenthet
tökéletes megoldást.
A pixelhatású, lágy színátmenetes
technika tehát lényegében a hagyo-
mányos, teljes satír tökéletesítése,
pontosabban teljes meghaladása ko-
runk trendjeinek, a vendégeink
egyedi igényeinek megfelelően. Ráa-
dásul maga a megtestesült álom a
sminktetoválók számára: minden
bőrtípuson alkalmazható, sűrű sze-
möldökszálakkal dús, már-már za-
bolátlan hatást kelt, de kevésbé elő-
nyös adottságokkal rendelkező höl-
gyeken is szépen kivitelezhető.

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.

OmbreMix

Ombre Misty

Találkozz a Méhn Tünde
csapatával az Őszi Beauty
szakkiállításon!E/A1+E/B1

stand
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1 ORGANIKUS ÉS FUSION PIGMENTEK  
Nouveau Contour • Vadonatúj pigmentkollekcióval je-
lent meg a Nouveau Contour cég. A legújabb
összetételű 10 ml-es pigmentek a korábbinál sokkal
tetszetősebbek, és használatuk még higiénikusabb,
mivel pumpás kiszerelésben kerülnek forgalomba. Két
különböző összetételű pigmentsorozat jelent meg; 1. az
Organikus pigmentek, melyek 100%-ban szervesek,
vasoxid-mentesek, kevesebb alkoholt tartalmaznak és
magas koncentrációjú élénk színek jellemzik. 2. Fusion
pigmentek, melyek a szerves és a szervetlen pigmentek
kizárólag előnyös tulajdonságait ötvözik.
www.nouveaucontour.hu

2 MŰVÉSZI KITELJESEDÉS
NPM • Az NPM Art Collection elnyerte végleges for-
máját. A művészi igénnyel megalkotott pigmentek
három további prémiumkategóriás színnel egészültek
ki. Az új, krémesen lágy, melegbarna pigmentekkel
élmény az alkotás. Kissé olajos állaguknak
köszönhetően szépen és tartósan beépülnek a bőrbe,
és elegáns, selymes fényt kölcsönöznek a
szemöldöknek. A Renoir, Matisse és Degas fantázian-
evet viselő világos árnyalatokkal teljessé vált az immár
kilenctagú festői paletta.
www.webshop.pmuartschool.com

3 HIGH-TECH TETOVÁLÓGÉP
Kalcsu Cosmetics Sminktetováló Akadémia • A
BomTech egyik csúcskategóriás gépe az i-touch S gép
egyesíti a vállalat több évtizedes technológiai tudását a
legmodernebb technikai megoldásokkal. A gép külön-
legessége, hogy két REVO kezelőfej tartozik hozzá, ami
lehetővé teszi, hogy egy időben, párhuzamosan ketten
is tudnak vele dolgozni. A kezelőfejekhez 17 különböző
REVO tűmodul érhető el, a szemöldök-tetováláshoz
3 különböző 1-es tű áll rendelkezésre, ezenfelül pedig
további 14 egyéb modul segíti a munkát. További extra a
színes, 25 cm átmérőjű érintőképernyő és a beépített
kamera.
www.kalcsu.hu

4 ÚJ CSÚCSKÉSZÜLÉK
Biotek Milano • Edzett üvegfelülete könnyen tisztítható,
fertőtleníthető, emellett mágneses eszköztartót is biz-
tosít. A berendezés két kézi egységgel felszerelt: a
strong kézi egység ideális a szálas technikához, a
szemhéj és a fejbőr pigmentációs kezelésekhez; a soft
kézi egység pedig árnyékolt szemöldök, az ajkak, areola
és hegek esetében javasolt. Valamennyi kezelés előre
programozott – esztétikai és orvosi tetoválásra egy-
aránt alkalmas. Vibráció- és melegedésmentes, rend-
kívül precíz, vezeték nélküli bluetooth pedállal ren-
delkezik. A készülékhez több mint 20-féle tűmodul
érhető el.
www.biotekhungary.hu
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Szemöldök-RESTAURÁCIÓ
ÍGY LÉPJÜK ÁT „A HOZOTT ANYAG” KORLÁTAIT! Aki sminktetovál, és megismeri vendégei

történetét, van, hogy szeretné ,,felülírni” a szakmai lehetőségeket.

ki sminktetovál, és megis-
meri vendégei történetét,
van, hogy szeretné ,,felülír-
ni” a szakmai lehetősége-

ket. Kihozni minden helyzetből a
legjobbat.
Vendégeinknek van egy belső tükre,
amilyennek magukat látják és ami-
lyennek látni szeretnék magukat.
Sokan vágynak az érettségi tablós
szemöldökükre. A LifeLike System-
mel ez megvalósulhat, ezért a Life-
LikeBrows nem egy szálrendezési di-
vatirányzat, hanem a LifeLike Sys-
tem szinte maga a szemöldök.

Aranymetszés-tervezés
A LifeLikeBrows segíthet az élet-
szerű szemöldök megalkotásában,
mellyel az eredeti  vagy fiatalkori

szemöldök újraalkotható, rekonst-
ruálható.
Hogy készül az élethű, életszerű Li-
feLike szemöldök? 
Aranymetszés-tervezéssel felfed-
hetjük a szemöldök ķódot, az erede-
ti szemöldök formája, az eleve elren-
delt hosszúság, vastagság, magasság
és kezdőpont is rekonstruálható.

Válasszunk megfelelő
pigmenteket!
Keressük meg a gyógyulás után az
életszerű árnyalatokat. Tipp: Hasz-
náljunk legalább két, egymáshoz
közeli, sötétebb és világosabb ár-
nyalatot, amely a kopás folyamán is
hasonló marad.  
Elemezzük ki az eredeti meglévő
szőrszálakat, és válasszunk ehhez
közeli tűméretet és egy vastagabb

tűt, amellyel kiemelhetjük a legdú-
sabb részeket és a legvastagabb szá-
lakat.
Válasszuk ki a pigmentek gépi vagy
manuális implantálásának módját.
Ha nincsenek szőrszálak, akkor a
szőrszálak vastagságát és a szemöl-
dök eredeti színét a természetes haj
segít meghatározni.
Így javíthatjuk a következő smink-
tetoválás lehetőségeit.
Néhány évente a szemöldököt meg
kell újítani. A sokadik generációs
sminktetoválás megújítása bonyo-
lult feladat lehet.
A szemöldök-sminktetoválás a divat
és a technika fejlődésével, változásá-
val előfordulhat, hogy több, korábbi
trendek szerint készült munka ma-
radványain már nem lenne olyan
szép a következő.

A
Manuális szisztéma, gépi technika alopéciára és tetováláseltávolítás után
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A régóta sminktetováló szakembe-
rek jól tudják, az újabb és újabb
sminktetoválás vagy egyre erősebb
lesz, vagy ha megőrizzük az archoz
illő finomságát, akkor egyre rövi-
debb ideig lesz tartós.

Anamnézis 
Húzzuk szét a bőrt, fedjük fel az előz-
ményeket. Kevés vagy sok pigment
alkotja a látható árnyalatot? Hány
tetoválás volt? Milyen vastag réteg-
ben vannak pigmentek a bőrben?
Érdemes néhány tetoválásonként
1-2 koptatást végezni, így a régi pig-
mentimplantátumok kevésbé lesz-
nek befolyással a következő mun-
kánk legyógyult színére, tartósságá-
ra.

Heg és cicatrix (sebhely)
Hogyan hozzuk ki minden helyzet-
ből a legjobbat, ha hegek és régi te-
toválásmaradványok vannak a felü-
leten?
Az irhát érintő minden ártalom heg-
gel gyógyul. Szakszerűtlenül túl
mélyre vitt sminktetoválások vagy
túldolgozott felületen is tapasztal-
ható ez a jelenség.

Ha a bőr atrophiás vagy sorvadt, ak-
kor szöveti szinten károsodnak a ru-
galmas rostok, a felszínen sorvadt
hám található, a bőr járulékos részei
hiányoznak. A hám és az irha elvé-
konyodott, a bőr kifeszítése során
mederszerű bemélyedéseket mutat.
A heges szemöldök ritkábban hi-
pertrófiás vagy keloidos is lehet.
A bőr minden egyes traumára em-
lékszik, emiatt hiányzik az egységes
alap.  Ezért a heges bőrre elvállalt új
munka nem pontosan kiszámítha-
tó, gyógyultan csak ritkán lehet tö-
kéletes.
LifelikeBrows elkészítése egy régi,
rossz szemöldök-tetoválásra nem
lehetséges. Nem kell nemet monda-
nunk, de a vendég türelme, követke-
zetes együttműködése elengedhe-
tetlen. Először is szakszerű eltávolí-
tást kell alkalmazni.

Ha már nagyon régi a tetoválás, de
mégsem kopott ki, vagy több réteg
pigment van rajta, akkor érdeme-
sebb türelmesen, következetesen
kezelni. Minden beavatkozás egy
újabb trauma, mindenképpen érde-
mes előtérbe helyezni a bőr károso-
dásának megelőzését az eltávolítá-
sok során. Használjuk a LifeLike
Systemet arra, segítsük visszaadni a
vendégeink önbizalmát.
A LifeLikeBrows a legtermészete-
sebb módon ötvözi a szabályossá-
got a természet apró szabálytalan-
ságaival, ezért e technikával életsze-
rű és természetes hatást nyújtha-
tunk, még a hegek jelenléte miatti
apró tökéletlenségeket is elfedve.

4

2

3

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

1

Gépi rekonstrukció: NaturalBrows

LifeLike manuál Brows
8 tetoválás eltávolítás után

RichBrows manuál és gépi kombináció,
3 eltávolítás és hormonkezelés után

Natural Brown gépi technikával készült
szemöldök-rekonstrukció – 12 eltávolítás

után, felül korrekció előtt gyógyult 

Találkozz a Madonna
csapatával az Őszi Beauty
szakkiállításon!3/C2 stand

https://www.facebook.com/
groups/magyarzsuzsa/
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Anita édesanyjának „lélekműhelye” Anita felrakja a Vagheggi Prima termékcsalád
hámlasztókúra-maszkját a vendég bőrére

A HÓNAP SZALONJA: YOUR TIME KOZMETIKA ÉS LÉLEKGYÓGYÁSZ SZALON

Természetes, letisztult elegancia

A VAGHEGGI SZALON-SZÉPSÉGVERSENYÉNEK GYŐZTESE – Független szakmai zsűrit kért fel
a Vagheggi cég, hogy a versenyben részt vevő szalonok közül válasszák ki

az általuk legszebbnek ítéltet.

a hónap
szalonja
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A HÓNAP SZALONJA LIFE & WORK

ADATOK

KAPCSOLAT

A szalon megnyitása:
2018. május 

Tulajdonos:
Varga Anita 

A szalonban
alkalmazott márkák:
Kizárólag Vagheggi-

kozmetikumok

YOUR TIME KOZMETIKA ÉS
LÉLEKGYÓGYÁSZ SZALON 

Telefonszám:
06 70 605 0312
(Varga Anita)

06 20 971 9895
(Varga Ildikó lélekgyógyász)

E-mail:
vargaanita2000@gmail.com 

iiiildikovarga@gmail.com

Web:
Facebook/

Instagram Your Time
www.lelkednek.hu

app Mónika, a Vagheggi
cég ügyvezető igazgatója:
„Idén első alkalommal
meghirdettük a Vagheggi
szalon-szépségversenyt a

szerződött partnereink között, mert
igazán büszkék vagyunk arra, hogy
egyre több Vagheggi-partner fektet
komoly munkát és energiát a szalon
szépítésére és kialakítására. Bízunk
benne, hogy sikerül hagyományt te-
remtenünk, szeretnénk minden év-
ben versenyt rendezni a partnereink
számára. Gratulálunk az idei nyer-
tesnek, nagyon büszkék vagyunk a
partnereinkre és mindenkinek kö-
szönjük, aki részt vett a versenyben.
A szakmai zsűri a Your Time Koz-
metika és Lélekgyógyász szalont
találta a legszebbnek, melyet az
alábbiakban a szalon tulajdonosa,
Varga Anita kozmetikus mutat be.”

Természetes,
natúr szépség
Varga Anita: „Nyolc éve dolgozom
kozmetikusként. A szalon a III. kerü-
letben, a Római lakótelepen találha-
tó, egy nagyon könnyen megközelít-
hető utcában, amely a 11-es Szen-
tendrei úttal párhuzamosan helyez-
kedik el.
A szakmai hitvallásom, hogy  olyan
területet tudjak képviselni a szak-
mámon belül, ami a természetes,
natúr, szolid, finom szépséget tük-
rözi, kiemelkedve a mai, kicsit művi
világból. 
Minden vendégünknek azt kívánom,
hogy az általunk biztosított «You ti-
me» időt tökéletesen ki tudja hasz-
nálni, és feltöltődve távozzon tőlünk. 
Öt éve dolgozom a Vagheggi márká-
val. Már a legelején szimpatikus
volt, amikor a kezembe vettem az el-
ső prospektust. Mindenképpen
olyan kozmetikummal szerettem
volna dolgozni, amely tükrözi az én
stílusomat is. Természetes, finom,
letisztult elegancia, ami jelképezi a
termékeket, és mint tudjuk az ola-
szok ebben profik. Fitokozmetikum,

állatokon nem tesztelt, ami szintén
fontos tényező volt számomra, hi-
szen nagy állatbarát vagyok. A Vag-
heggi nagyon pozitív gondolkodású
és látásmódú cég, és ez jellemzi a
csapatot is, akikkel imádok együtt
dolgozni.”

Fókuszban az arckezelések
„A kozmetikán belül az arckezelések
a legfontosabbak számomra az alap
tisztító kezelésektől kezdve, a bőrfia-
talításon és ránctalanításon, a hal-
ványításon és a hámlasztáson át,
egészen az érzékeny-rozáceás bőrök
kezeléséig, masszírozásig. Ezen-
kívül a szolgáltatásom része a ha-
gyományos gyantákkal, illetve a cu-
korpasztás technikával való szőrte-
lenítés, valamint a 3D szempilla-
hosszabbítás – két fajtáját építem, a
sima egyszálas, illetve a duplázott
technikát.”

A csend és a béke szigete
„Hat évig mindig közösségben dol-
goztam. Fodrászok, körmösök,
masszőrök vettek körül. Szerettem,
de nyüzsis volt, és nem volt meg az
az igazi nyugalom, amit én elképzel-
tem. Úgy éreztem, hogy akkor tu-
dok igazán kiteljesedni a munkám-
ban, ha olyan saját szalont tudok
létrehozni, ahol nyugalom és csend
van, hiszen pihenni jönnek hoz-
zánk a vendégeink. Nem szerettem
volna magam körül „zajos” tevé-
kenységet, így arra a döntésre jutot-
tam, hogy a legalkalmasabb partner
mellettem az édesanyám lesz, aki lé-
lekgyógyászattal és jógával foglalko-
zik. Erős kapocs van közöttünk, és
így nagyon jó csapatot alkotunk mi
ketten. Hisszük, hogy a testi és lelki
feltöltődés együttesen segít minden
vendégünknek. A sikerem titka,
hogy igyekszem mindig a legjobbat
kihozni magamból, amennyire
csak lehet. Valamint az a támogatás,
amelyet kaptam és kapok a szüleim-
től, akik nélkül ez a szalon nem jött
volna létre.”

P
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„A látványos pillák

szerelmesei vagyunk”
MINDKETTEN MAXIMALISTÁK, FOLYAMATOSAN ÚJABB ÉS ÚJABB ÁLMOKAT VALÓSÍTANAK MEG –
Prislinger Andrea és Tornyi Alexandra stylist-mestert, a Szépséggyár vezető-fejlesztő instruktorait

kérdeztük a pillázás világába való vezető útjukról, szakmai elhivatottságukról.  

Nagy Angéla: Rengeteg területe van a
szépségiparnak, miért választottátok a
szempillaépítést?
Tornyi Alexandra: Már gyerekko-
romban elbűvöltek az ilyen „lányos”
dolgok, imádtam anyukám körmeit
lakkozni, és rendszeresen szépítget-
tem a babáimat a magam módján.
A pályaválasztás számomra mindvé-
gig egyértelmű volt: kozmetikus let-
tem.
Prislinger Andrea: Kislányként arról
álmodoztam, hogy ha nagy leszek,
fodrász lesz belőlem – így is lett.
Imádok emberekkel foglalkozni, jól
boldogulok női közegben. Kilenc év-
vel ezelőtt, egy BEAUTY FORUM
szakkiállításon láttam először élő-
ben szempillaépítést. Sosem fogom
elfelejteni, ahogy csak álltam ott tá-
tott szájjal, és azonnal tudtam, hogy
szempilla-stylist lesz belőlem.

Milyen az a stílus, amit a sajátotok-
nak éreztek?
T. A.: Kozmetikus tanulmányaim so-
rán tanultam szempillaépítést, és
magával ragadott ez a varázslat, de
nagyon kevésnek bizonyult az akko-
ri tudásom a vágyaimhoz képest,
ezért elkezdtem körbetekinteni a
„pillás világban”, így került a látókö-
römbe a Szépséggyár. Beleszerettem
az egész tematikába, éreztem, hogy
ez az én utam. Imádok látványos
szempillákat építeni, és mindig
akad olyan önként jelentkező, akin
kipróbálhatom valamelyik új elkép-
zelésemet.

P. A.: Alapvetően mi, a Szépséggyár-
ban, mind a látványos pillák szerel-
mesei vagyunk, ez azonban nem azt
jelenti, hogy eszementen irreális
mennyiséget halmozunk a vendég
szemére, hanem azt, hogy feltűnő,
mégis finom szetteket applikálunk,
nem riadunk vissza az izgalmas
megoldásoktól, színes variációktól
sem. A Szépséggyár összes techniká-
ját Anita (Gera-Király Anita, a Szép-
séggyár tulajdonosa, vezetője, a vele
készült interjút a 2018/12-es szám-
ban találjátok – a szerk.) fejlesztette
ki, melyek között például a szintezés
egészen különleges dolgokra ad ne-
künk lehetőséget.

Mindig is profi szintre akartátok
emelni a tudásotokat?

T. A.: Mind szakmailag, mind embe-
rileg fontos, hogy mindenben a ma-
ximumot nyújtsam. Ezért is volt óri-
ási lehetőség számomra, hogy a
Szépséggyár vezető-fejlesztő inst-
ruktora lehetek, hiszen így nemcsak
vágyam, hanem kötelességem is a
legtöbbet, legjobbat kutatni – ez egy
nagyon érdekes, értékes feladatkör a
számomra.
P. A.: Többek között ez is egy olyan
pont a Szépséggyárban, ahol talál-
koznak az elképzelések: Mi hisszük,
valljuk és tanítjuk is azt, hogy szol-
gáltatóként mindig a maximumot
kell nyújtani vendégeinknek. Ez
nem lehet egy kívülről való elvárás,
sem a vendég, sem az esetleges veze-
tőség részéről. A Szépséggyár „Lá-
nyai”, instruktorai mindig belülről

Prislinger Andrea, Tornyi Alexandra és Gera-Király Anita
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fakadóan akarják az adott helyzet-
ben a legtöbbet adni – így én is hatal-
mas lendülettel veszek részt abban,
hogy ezt az „életérzést” tovább ter-
jesszük.

Ki adja számotokra mindehhez az
inspirációt?
T. A.: Amikor beléptem a szempilla-
építés világába, akkor Anita volt szá-
momra a leginspirálóbb, minden te-
kintetben. Ennek hatására fejlődtem
és értem el azt a szintet, hogy ma
már én inspirálok másokat. Elké-
pesztő érzés egy-egy kedves üzene-
tet olvasni, vagy látni a tanítványain-
kat szárnyalni. Egy ilyen család ré-
szének lenni, az maga a flow (áram-
lás – a szerk.) – egymásra is nagy
hatással vagyunk minden téren.
P. A.: A Szépséggyár családom adja
nekem a legnagyobb inspirációt.
Minden nap tanulok valami újat,
emberként, pillásként és instruktor-
ként is. Elmondhatatlanul fontos
szerepet töltenek be az életemben.
Soha nem lehetek elég hálás Anitá-
nak, aki számomra nemcsak men-
tor, kolléga vagy barát, hanem állít-
hatom, hogy ennél is közelebbi a
kapcsolatunk, fontos szerepet tölt
be az életemben, minden területen ő
inspirál engem a legjobban.

Megálmodtátok, majd megvalósítot-
tátok a vágyaitokat. Mindig is ennyire
céltudatosak voltatok?
T. A.: Nem, dehogy. Azonban látni
egy ilyen felnövekvő csodát, mint
amilyen a Szépséggyár-brand és csa-
lád, lehetőséget kapni a fejlődésre
minden tekintetben, ez igazán ma-
gával ragadja az embert. Itt képte-
lenség, hogy valaki ne higgyen ma-
gában.
P. A.: Nagyjából igen, de mi egyéb-
ként is ezt tanuljuk a mentorunktól:
megálmodni, megvalósítani és ki-
forgatni sarkaiból a világot.

Hogyan lesz biztos kezű szempilla-
építő valaki? Van erre praktika, techni-
ka, vagy erre születni kell?
T. A.: A Szépséggyár technikákkal
bárkiből lehet jó szempillaépítő, ha

kitartó, céltudatos és nem lusta gya-
korolni. Remek példa erre a barát-
nőm, akiről sokan nem gondolták
volna, hogy sikeres lehet, és mára
egy csodás kis üzlete van, hozzá já-
rok én is szépülni. Elképesztő érzés,
hogy mindezt én taníthattam meg
neki. Természetesen lehetnek testi
akadályok, mondjuk csökkent látás
vagy mozgáskoordinációs problé-
mák, de alapvetően még csak külö-
nösebb kézügyességre sincs szük-
ség.
P. A.: Sokszor mondjuk a programja-
inkon, hogy a Szépséggyár építési
technika egyszerű, mint a faék, ez
pedig egy tanulható, fejleszthető te-
vékenység. Ha a tanuló a megfelelő
információk birtokában nem rest
gyakorolni, akkor mi ki fogjuk hozni
belőle a biztos kezű szempillaépítőt.

Milyen építési technikák vannak?
T. A.: A Szépséggyárnak egyedi, saját
fejlesztésű építési technikája, tech-
nikái vannak, ezt adjuk tovább az ar-
ra nyitott érdeklődőknek. 
P. A.: Az összes Szépséggyár techni-
ka Gera-Király Anita fejlesztése. Ha
általánosságban kérdezed, akkor a
klasszikus szálankénti szempilla-
hosszabbítás, -dúsítás és annak ké-
sőbbi változatai a keresettek manap-
ság. Tulajdonképpen az összes tech-
nikának egyetlen fontos alapja van,
hogy egyenként történő izolálásról,
építésről beszélünk, ebből a szem-
pontból mindegy, hogy arra az egyet-
len természetes szempillára hány
darab műszálat applikálunk.

Minden vendég más, minden szempil-
la más. Válhat a szempillaépítés ru-
tinfeladattá?
T. A.: Persze, válhat azzá, de én in-
kább azt mondanám, hogy gyakor-
latra, tapasztalatra teszünk szert,
ami kialakít bennünk egy ismerős,
barátságos rutin munkamenetet. Et-
től még minden egyes építés, ven-
dég egy újabb és újabb szerelem az
életünkben, tudod, mi mániákusak
vagyunk.
P. A.: Természetesen minden ember,
minden szempilla más, mindegyik

izgalmas kihívás a munkánk során,
de mint említettem korábban, a
Szépséggyár metódus egyszerű,
könnyen követhető, érthető és tö-
kéletesen alkalmazható a minden-
napi munkánk során, így már csak
az a fontos feladatom van, hogy a
ténylegesen változó tényezőre for-
díthassam minden figyelmemet, az
pedig nem más, mint az izoláló csi-
peszem között tartott egyetlen szál
természetes szempilla.

Mit lehet tudni a duplázott techniká-
ról, mutassátok be, kérlek, a folyama-
tot!
T. A.: Hűha, hát ez így írásban elég
nehéz lesz. Ami talán a legfonto-
sabb, hogy háromféleképpen dup-
lázhatunk:
Szálanként épített klasszikus dup-
lázott technika, szálanként készí-
tett szintezett duplázási technika,
illetve tincses (volume) technikával
épített 2D-szett. Lényegében min-
den egyes, pontosan izolált, appli-
kálható, természetes szempillára va-
lamely technika segítségével felra-
gasztunk 2 db műszálat.
P. A.: Nálunk a Szépséggyárban
kétféle duplázási technika van. Az
egyik a klasszikus duplázás, ami a
szálak vízszintes irányú széttárá-
sában nyilvánul meg, a másik pe-
dig a szintezett duplázási techni-
kánk, amely a szálak függőleges
irányú széttárásával valósul meg.
Fontosnak tartjuk, hogy mielőtt a
stylist a volume-technika irányába
indul el, kialakulhasson egy biz-
tonságos munkafolyamat, ne le-
gyenek alapépítési, technikai prob-
lémák.

A kezeitek által feltöltődnek a vendé-
gek. Ez számotokra is kikapcsolódás
vagy munka?
T. A.: Számomra igazi feltöltődés a
munkám, ez egy óriási szerelem,
én is kikapcsolok az építések alatt,
és elképesztő örömforrás, hogy so-
kadik alkalommal is ugyanúgy örül-
nek a végeredménynek a vendége-
im. Hiszem, tanultam, hogy a szem-
pillaépítés „a” tökéletes szolgáltatás,

A PillaGála kiemelt szponzora, a Szépséggyár

bemutatóját az Őszi Beauty szakkiállításon

láthatod október utolsó hétvégéjén a Lurdy Házban!
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egyszerűen eltűnik a külvilág mun-
ka közben.
P. A.: Mindkettő. Egyrészt egy biztos
munka, másrészt tökéletes kikap-
csolódás. Sosem fogom elfelejteni,
amit Anita mondott az „Alapok meg-
ismerése” programon: „Igyekezz
olyan vendégeket behozni az üzle-
tedbe, akikkel szabadidődben is szí-
vesen csacsognál egy kávé mellett!
Úgy érzem, hogy ezt nekem teljesen
sikerült megvalósítanom, folyama-
tosan töltődöm én is a vendégeim
által.

Szempillaépítők, szakoktatók is vagy-
tok, mindemellett pedig termékfejlesz-
tők. Hogyan lehet a szakemberekkel,
szempillaépítőkkel megismertetni az
újabb termékeket?
T. A.: Először is nagyon fontos, hogy
értsük a munkánkat, ismerjük a ter-
mékeinket. A csapatunkat erősíti ve-
gyész végzettségű instruktor is. Ha
tudjuk, mit szeretnénk, akkor már
könnyebb keresni, kérni, informá-
lódni a gyártóktól. Az új termékeket
először mindig „belül” teszteljük,
azaz egymáson, és csak ezután a
vendégkörünkön, majd végül átad-
juk egy belső csoportnak, az általunk
tanított, kiváló stylistoknak, és ők vi-
szik tovább.
P. A.: Egy-egy konkrét fejlesztést
mindig az igény megjelenése előzi
meg. Amikor valamiben szeretnénk
valami jobbat, minőségileg, techni-
kailag vagy használhatóságában, ak-
kor megkeressük, hogy mi lenne a
legjobb nekünk. A konkrét piacra ke-
rülését mindig hosszú folyamat elő-
zi meg nálunk, legyen a termék bár-
milyen hangzatos ígéret a gyártó fe-
lől. Először mi, instruktorok próbál-
juk ki őket egymáson, aztán a
szalonmunkánk során, így a tapasz-
talatainkat is megosztjuk egymás-
sal, és rögtön arra is rálátásunk lesz,
hogy milyen környezeti tényezők
mellett, hogyan „dolgozik” az anyag.
Természetesen itt már a gyártók ál-
tal ajánlott, ellenőrzött mintákról
beszélünk. Ezután a mi kis „kemény

mag” csoportunk is megkapja kipró-
bálásra, véleményezésre ezeket, itt
már folyamatos az információcsere.
Ezen a szinten már folyamatosan
publikáljuk az eredményeinket a kö-
vetőinknek.

Mit jelent számotokra a BEAUTY FO-
RUM?
T. A.: Kis kozmetikuskorom óta kö-
vetem, több rendezvényen is részt
vettem – hatalmas élmény volt a ta-
valyi BEAUTY FORUM kiállításon a
színpadon építeni, miközben Andi
előadást tartott. Szívhez szóló pilla-
natok voltak azok nekem.
P. A.: Imádom a BEAUTY kiállításo-
kat, hiszen itt találtam rá arra, amit
ma már hivatásomnak nevezek, a
szempillaépítésre. Ráadásul tavaly a
Szépséggyár képviseletében elő-
adást tarthattam, ami óriási értékkel
bír a számomra, felejthetetlen volt. 

Ezeken a találkozókon milyen kérdé-
sekkel keresnek meg a legtöbben?
T. A.: Imádom a találkozókat, mert
ilyenkor összegyűlik a mi hatalmas
„pilla-családunk”, és végre szemé-
lyesen is láthatjuk egymást, szakmá-
zunk is persze, hiszen ugyanaz hajt
bennünket, de csacsogunk teljesen
hétköznapi csajos dolgokról is. A vé-
gén mindig alig bírunk elválni egy-
mástól, ezért mi gyakran keressük
az alkalmat az együtt töltött időkre.
Konkrét kérdéseket nekünk inkább a
mindennapokban tesznek fel, napi
kontaktban vagyunk a tanítványa-
inkkal.
P. A.: Nincs konkrétum ezeken a ta-
lálkozókon, bár a saját rendezvénye-
ink általában tematikusak, egysze-
rűen mindenről beszélgetünk, lehet
az szakma vagy magánélet, sikerek,
történések. Nagyon boldog vagyok,
hogy oszlopos tagja lehetek egy
olyan közösségnek, amelyben az
emberek igazán közel állnak egy-
máshoz.

Milyen további szakmai céljaitok van-
nak?

T. A.: Most annyira gyorsan és izgal-
masan telnek a napok, hetek, hogy
tulajdonképpen nincs is időm gon-
dolkozni ezen. Jelenleg a Szépség-
gyár legújabb irányzatain dolgo-
zunk, új képzésekre járok és új fej-
lesztéseken munkálkodunk. Egy-
szerű vágyaim vannak: továbbra is
maximalista szeretnék lenni mind
a tanulóink, mind a vendégeim szá-
mára. Az élet számomra így szép.
P. A.: Nem tekintek nagyon előre,
szeretem megélni a jelenemet, ami
most nagyon sokat nyújt számomra.
A céljaim továbbra is azok, hogy jó,
jobb, a legjobb lehessek abban,
amit csinálok, és ezt a vágyat, a
konkrét tudás mellett átadhassam a
tanítványainknak, a vendégeimmel
pedig meghitt, kedves kapcsolatban
vagyok, szeretnék számukra még a
„nyugdíjasházban” majd pillát építe-
ni...

Rengeteget dolgoztok, mikor jut idő a
pihenésre és a feltöltődésre?
T. A.: Tele vagyok energiával – mind
a munkám, mind a családom és a ba-
rátaim is feltöltenek, szánok időt a
közös semmittevésekre, programok-
ra is. Nagyon szerencsésnek tartom
magam mindannyiuk miatt.
P. A.: Kétségtelenül sokat dolgozom,
de hiszem, hogy minden csak logisz-
tika kérdése. Van két kisfiam, 4 és 10
évesek, igényeljük egymás társasá-
gát, ez mindig szab nekem egy jó kis
határt. A párommal mindig úgy ala-
kítjuk az üzleti életünket, hogy ők ne
szenvedjenek hiányt belőlünk, ren-
geteget kirándulunk, ilyenkor telje-
sen kikapcsolok. Most épp készülő-
dünk a közös nyaralásunkra, ahon-
nan újult erővel, tökéletesen feltöl-
tődve térek majd vissza.

NAGY ANGÉLA
A hajdúszoboszlói városi
televízió szerkesztője,
riportere, műsorvezetője,
a PillaGála háziasszonya.
Hitvallása: „Keresem a
lehetőségeket a
kibontakozásra, a Beauty
Forum új fejezet a szakmai
karrieremben.”
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„Szeretni kell azt,

amit csinálsz”
„EGY IGAZI NŐNEK TÖBB RÚZS IS ELFÉR A TÁSKÁJÁBAN” – vallja Fodor Piroska
kozmetikusmester, a Karaja Make Up szakmai igazgatója és vezető sminkmestere,

az Alissa Beaute naturális kozmetikai márka szakmai igazgatója, akit a szakmában töltött
30 év tapasztalatairól, a jó smink titkairól és a magánéletéről faggattunk.  

Kislány korod óta sminkes szerettél
volna lenni?
Először a kozmetikus szakma szép-
sége vonzott. Érdekelt, hogy miként
lehet a bőrt szebbé tenni. A sminke-
lés felé később fordult az érdeklődé-
sem, amikor a kozmetikus iskolában
egy profi sminkes eljött bemutatót
tartani. Ez annyira mély benyomást
tett rám, hogy ezután a szerelmese
is lettem.

Hogyan keveredtél a szépségszakmá-
ba? 
Hetedik osztályos voltam, amikor a
tinédzserkori bőrproblémák jelent-
kezni kezdtek nálam.  Édesanyám,
aki rendszeresen járt kozmetikába,
elvitt magával a kozmetikusához.
Amint beléptem a szalonba, és
megéreztem azokat a finom, tiszta
illatokat, a kozmetika világa telje-
sen magával ragadott. Emlékszem,
mindig mindenkit magam elé en-
gedtem, csakhogy minél több időt
ott tölthessek, és nagyon jól éreztem
magam ebben a környezetben. Ak-
koriban döntöttem el, hogy én min-
denképpen ezt a pályát szeretném
választani. 

Mi a véleményed a nők szépségápolá-
si szokásairól? Mennyiben változott
az elmúlt években? 
Különbözőek a szokások, vannak,
akik nagyon tudatosan ápolják a bő-
rüket, hallgatnak a kozmetikus
szakemberek véleményére. Többek-

re a média gyakorol nagy hatást, és
ez alapján választanak szépségápo-
lási termékeket. Ma nagyon elterjedt
a közösségi médiákban az influence-
rek általi ajánlások és tanácsok. De
attól, hogy valakinek bevált egy
krém vagy egy alapozó, nem biztos,
hogy az másnak is jó.  Amikor a höl-
gyek nem hozzáértő szakembertől
kérnek tanácsot, azzal bizony sok
galibát okozhatnak maguknak a
mindennapi bőrápolásuk során. Vé-
leményem szerint mindenkinek
egyénre szabottan kell megtalálnia
a saját szépségápolási rutinját,
amelyhez jó, ha egy szakember se-
gítségét kéri.

Meglátásod szerint Magyarország hol
áll a sminkelés területén?  
Itthon is egyre több hölgy sminkeli
magát, nyilván külföldhöz képest
még van hova fejlődnünk, de jó úton
járunk.

Ha látsz egy sminkes bakit, szoktál
tanácsot adni?  
Ha nagyon közeli ismerős esetén ta-
pasztalok ilyet, akkor finoman meg-
próbálok tanácsokat adni, egyéb-
ként nem szoktam, ha nem kérde-
zik. Általában, miután megtudják ró-
lam, hogy mivel foglalkozom,
tanácsot kérnek. Szoktam ismert
emberekkel is együtt dolgozni, ők is

Piroska és férje, Zoltán egy szakmai konferencián
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bátran kérdeznek és kérnek taná-
csot, hogy például mi áll jól nekik,
vagy hogy egy-egy trendet miként
tudnának megfelelően alkalmazni a
hétköznapi sminkjük elkészítésé-
nél. Én mindig szívesen és öröm-
mel segítek, ha tudok. 

Milyen sminktermékek vannak a tás-
kádban, és miért éppen azok?
A táskámban mindig találni sely-
mes porpúdert, szemceruzát és
rúzst, utóbbiból többet is. A selymes
porpúder azért szükséges, hogy nap-
közben fel tudjam frissíteni a smin-
kemet.  Minden eshetőségre felké-
szülve szemceruza is mindig van ná-
lam, bár a reggeli sminkem estig
azért fenn szokott maradni. Tartós
rúzst használok, amely akár 8 órán
át is tart, de amikor egész nap úton
vagyok, azért frissíteni kell, és előfor-
dul, hogy délután már más rúzst te-
szek fel, mint délelőtt. Napszaktól
és alkalomtól függően szeretem
változtatni a színeket. Egy igazi nő-
nek több rúzs is elfér a táskájában,
de egynek mindenképpen helye van.

Mit javasolsz, hány évesen kezdjék
sminkelni magukat a lányok, nők? 
A lányok 14-15 éves korban egy
alapsminket már nyugodtan hasz-
nálhatnak. Egy jó BB-krém, korrek-
tor, egy kis highlighter, szempillaspi-
rál és szájfény ápolt megjelenést köl-
csönözhet a tiniknek is. Tapasztala-
tom szerint sokan 40 év felett
kezdenek el sminkelni, mert érzik,
hogy most már kell valami, amitől
jobban érezhetik magukat a bőrük-
ben, fiatalosabb lesz a megjelenésük
és üde lesz az arcuk. Egy jó smink
kiemeli a természetes szépséget, és
egy bizonyos kor után mínusz éve-
ket jelent a megjelenésben. Ezen a
területen különösen nagyon szere-
tek segíteni a hölgyeknek, hogy mi-
ként sminkeljék magukat a hétköz-
napokban.

Mi az előnye, ha Karaja-termékekkel
sminkelnek? 
A Karaja-termékek előnye, hogy re-
mekül ötvöződik az ápolóanyag-tar-

talom a tartóssággal. Parabénmen-
tes, nem tartalmaz kőolajszármazé-
kokat, nem tesztelték állatokon,
gyógyszeripari engedéllyel rendel-
kező termékcsalád, nagyon magas
tisztaságú összetevőkkel. A Karaját a
színek specialistájaként is emlege-
tik, a termékek gyönyörűen pigmen-
táltak. A természetes szépségét
emeli ki a viselőjének, mindezt ex-
kluzív kiszerelésben. A termékek
széles skálája abszolút a piac igénye-
ire van szabva.  Rendkívül innovatív,

kiszámítható minőségű és
trendkövető. A Karaja egy
szóval igazi olasz életérzés
megtestesítője.

Szerinted mi a titka ma egy
sikeres vállalkozásnak? 
Először is szeretni kell azt,
amit csinálsz. Erre építkez-
hetsz kitartással, szorga-
lommal, alázattal, rengeteg
munkával és mások tiszte-
letben tartásával.

Mit javasolsz egy kezdő
sminkesnek? 
Egy sminkes nem attól lesz
jó, hogy elvégez egy tanfo-
lyamot, és sminkmesternek
nevezi magát. A siker meg-
határozója, hogy legyen
alázatos, legyen igényes a
munkájára és magára, fo-
lyamatosan fejlessze a tu-
dását, minőségi sminkter-
mékeket használjon, vala-
mint rengeteget sminkel-
jen és gyakoroljon.

Mi a hobbid, mi az, ami ki-
kapcsol? 
A férjem szokta mondani,
hogy milyen jó nekem,
mert a munkám egyben a
hobbim is. Nagyon szere-
tek kozmetikázni, masszí-
rozni, bőrápolási tanácsot
adni, sminkelni, sminkta-
nácsot adni, sminktanfo-
lyamokat tartani. A Karaja-
workshopok után feltölte-
nek a kolléganőktől érkező
pozitív visszajelzések, jó

hallani, ha azt mondják, megint ta-
nultak valamit. Jó érzés, hogy meg-
oszthatom a tudásom. Nekem igazi
örömöt ad, amikor látom, hogy tu-
dok segíteni a hölgyeknek, hogy
megfiatalodik a bőrük a kezeléseim
során. Amikor a vendég egy kezelés
után belenéz a tükörbe, és azt mond-
ja nekem: ,,Piroska, 10 évet fiatalod-
tam!”, vagy egy sminktanácsadás,
sminkelés után, meglátja magát és
önkéntelenül azt mondja: ,,De szép

FODOR PIROSKA
A magyarországi Karaja Make Up  szakmai
igazgatója és vezető sminkmestere, az Alissa
Beauté naturális kozmetikai márka szakmai
igazgatója, kozmetikusmester. Idén harminc
éve tevékenykedik a szépségiparban,
kozmetikus diplomáját 1989-ben szerezte.
Kozmetikusoknak tartott workshopjait
folyamatos innováció fémjelzi, és nagy
érdeklődés kíséri. Szakembereknek tartott
egyéni és kiscsoportos sminktanfolyamai nagy
népszerűségnek örvendenek országszerte.
34 éve boldog házasságban él férjével, 5 gyer-
mek édesanyja.
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vagyok!”, ez engem fel-
tölt és boldoggá tesz.
A munkám mellett sze-
retek időt tölteni a csa-
ládommal és a baráta-
immal, szívesen uta-
zok, olvasok és hallga-
tok zenét.

Öt gyermek édesanyja
vagy, emellett sikeres
vállalkozást vezetsz, mi
a titkod?
A férjemmel együtt ve-
zetjük a vállalkozásun-
kat. Szerintem nagyon
meghatározó, hogy mi-
lyen társa van az em-
bernek, és nagyon fon-
tos, hogy kiegyensú-
lyozott házasság álljon
a háttérben, mert erre
lehet építeni. Nekem a
család mindig is na-
gyon fontos volt, és
most is az. Sajnos azt
látom, hogy az emberek
manapság könnyen el-

dobnak egy már nem működő kap-
csolatot, holott a jó házasságért ten-
ni kell, muszáj ebbe is energiát
fektetni. Én az öt gyerek mellett ta-
nultam meg igazán a szervezést, hi-
szen a munka mellett a családomat
is el kellett látni. Nagyon szeretek
sütni, főzni, a gyerekeim házi kosz-
ton nőttek fel. Én nem értek egyet
azzal, hogy család, gyerekek mellett
nem lehet karriert építeni. Ez inkább
inspirálja az embert. Hálás vagyok
Istennek a családomért, a munká-
mért.

A gyerekek viszik tovább majd a vál-
lalkozást? Ők is szépségiparban dol-
goznak vagy oda készülnek? 
A gyermekeim mára már felnőttek.
Hagytuk, hogy mindenki a saját ér-
deklődésének megfelelően tanul-
jon és dolgozzon. A legnagyobb lá-
nyom nemzetközi tanulmányokat
folytatott, a másik lányom a Zene-
művészeti Egyetem fuvola szakán
végzett, a legkisebb lányom pedig
neves fodrász lett. A nagyobbik fiam
gazdasági egyetemen tanult, egyéb-
ként ő és a felesége a marketingve-
zetője a cégnek. A kisebbik fiam ma-
gyar válogatott élsportoló, koronglö-
vészetben országos junior bajnok.
Nagyon büszke vagyok rájuk.

Mi a filozófiád, mi vezérel a munkád-
ban, a magánéletben? 
Mindig legyenek céljaink, amiket
szeretnénk elérni, ez szükséges az
előrejutáshoz. Ahogy korábban is
említettem, fontosnak tartom má-
sok tiszteletét is. A türelemről is ér-
demes szót ejteni, mivel ma sajnos
nem annyira divatos, pedig hosszú
távon kifizetődő erény. A munkám
során arra törekszem, hogy becsüle-
tesen, tisztességesen tevékenyked-
jünk és viszonyuljunk másokhoz.
Úgy látom, hogy ez a hozzáállás gyü-
mölcsöző.

Ha újrakezdhetnéd, újra ezt választa-
nád?
Igen.

J. Zs.

Természetesen Piroska készítette el lánya,
Lídia esküvői sminkjét

Találkozz az Alissa Beauté és
a Karaja Make Up csapatával
az Őszi Beauty szakkiállításon!

E/A7a+ E/A8
stand

Piroska a Karaja Make Up Kongresszus  sztárvendégeivel,
Nyári Alíz és Nyári Edit énekesnőkkel
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GAZDAG SZAKMAI PROGRAM
VÁR MÜNCHENBEN

Fedezd fel a szakkiállításon a professzionális szolgáltató
kozmetikai ágazat legújabb trendjeit, melyeket több
mint 1 100 cég és márka képviselői mutatnak be, köztük
nagy, neves márkák, valamint a szépségipar ígéretes
„újoncai”.

Gazdag program a BEAUTY POINT
és az új, Hair Forum kiállítási területen
Semmi esetre sem szabad kihagynod a színpadi bemuta-
tókat a nagy C3 csarnokban, a BEAUTY POINT-on. Szom-
baton make-up show-val jelentkeznek a Make Artst Fac-
tori (MAF) oktatói és tanulói. Bemutatójuk mottója: „We
create Beauty-Talents”. A legújabb frizuratrendekkel va-
sárnap ismerkedhetsz meg a BEAUTY POINT színpa-
dán, az „Ich been Friseur” egyesület tolmácsolásában.
Újdonság a HairForum a C1 csarnokban, melynek kere-
tében a színpadon a kiállítás mindkét napján izgalmas
frizurabemutatók és fodrászbajnokságok kerülnek meg-
rendezésre.
A szépségipar szakemberei e programok mellett infor-
mációban gazdag szakmai előadásokon ismertetik
a BEAUTY POINT-on, a C3 csarnokban a legújabb tren-
deket és szakmai fogásokat a kozmetikusok számára.

A lábápolók és podológusok a C2 csarnokban, a FussPo-
inton várják a szakembereket kezelési bemutatókkal és
szakmai előadásokkal.

Izgalmas bajnokságok
A szervezők jó adag feszültségről is gondoskodtak: a lát-
ványos bajnokságokon német és nemzetközi bajnokok
mérik össze tudásukat a smink, a szempilla, a testfestés
és a köröm területén. A győztesek ünneplésére a C3
csarnokban, a BEAUTY POINT színpadán kerül sor. A vá-
sár valamennyi információja, a teljes program, valamint
az aktuális kiállítói lista a www.beauty-fairs.de/munich
honlapon található.

A magyar látogatók számára akciós áron, kizárólag elővételben érhetők
el a belépőjegyek. Az engedmény kódja: INT2019

Rendelje meg most: www.beauty-fairs.de/munich 

MÁR MOST JEGYEZD FEL: 2019. OKTÓBER 26–27. – 34. BEAUTY FORUM MÜNCHEN szakkiállítás! 
A professzionális szolgáltató kozmetikai ágazat sokoldalú szakkiállítása izgalmas bajnokságokkal

és lenyűgöző színpadi produkciókkal vár október utolsó hétvégéjén. 

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
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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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DOSSZIÉ: Bőrmegújítás újgenerációs savakkal
A nyári hidratáló kezelések után a bőrregenerálás és a bőrmegújítás
áll a kozmetikai kezelések középpontjában. Milyen bőrtípusra, milyen
új, korszerű savakat alkalmazzunk? Keresd az októberi lapszá-
munkban!

Következő számunk megjelenése: 

2019. OKTÓBER 11.
A 2019/11-es szám vezető témái: 
– Speciális bőrfiatalító kezelések 
– Anti-aging hatóanyagok 
– Kozmetikai trendek 
– Mezoterápiás koktélok 
– Fényterápia a szalonban 
– Pilla- és PMU-körkép
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