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VEZÉRCIKK

Az újabb és újabb trendek fókuszában természetszerűleg az öregedési folyamatok
lassítása, a nem kívánatos tünetek mérséklése áll. És nemcsak a kozmetikában
vagy a kozmetológiában. 
Mindannyian szeretnénk sokáig élni úgy, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.
A Tavaszi Beauty Szakmai Napon a legújabb aging-trendeket vesszük górcső alá, az
epigenetikától kezdve, a fotobiomoduláción és a detox-kozmetikán át, egészen a
Tecar-hullámokban, a kannabiszban és a holisztikában rejlő lehetőségekig.

Az örökzöld hidratálás
Ma, az energiaitalok és gyorskaják világában már a megfelelő hidratálás, azaz a
bőrápolás melletti elegendő tiszta víz fogyasztása is anti-aging hatással bír. Figyel-
medbe ajánlom Káré Andrea cikkét a 14-17. oldalon, és e témájú termék-összeállí-
tásunkat a 18-19. oldalon.

Fókuszban az INCI
A hatóanyag-ismeret a kozmetikus iránytűje a mai, óriási termékkínálatban. Ehhez
nyújt segítséget Halmos Judit szakcikke a 49-51. oldalon, az INCI-lista gyakorlati
használatáról, értelmezéséről. 

Esküvő 2020
Lágy színek és üde árnyalatok jellemzik az idei esküvői trendeket. A 66-69. oldalon
csodaszép munkákat találsz inspirálóul, hogy házasulandó vendégedből trendi
menyasszonyt varázsolhass.  

Hasznos olvasást kívánok! S ne feledd, az aktuális trendekkel várunk a Tavaszi
Beauty Szakmai Napon, hogy első kézből megismerhesd az új évtized trendjét,
a new-aginget!

Anti-aging, best-aging
– new-aging

Marton Gabriella
főszerkesztő

TÉGED IS VÁRUNK
A TAVASZI BEAUTY
SZAKMAI NAPON,

ÁPRILIS 27-ÉN,
A LURDY HÁZBAN!

A már
hagyományosnak

számító Tavaszi Beauty
Szakmai Napon idén is

neves szakemberek
előadásaiból,

első kézből ismerheted
meg a szépségszakma
aktuális újdonságait.

Lapozz a 8-9. oldalra!

Részvételi díj:
13 900 Ft

Várjuk
a jelentkezésedet!

E-mailen:
akademia@health-

and-beauty.hu
Telefonon:

+36-1-457-0067

www.beauty-day.hu
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COMMUNITY NEWS

Maria Galland Petit Paris:
Szakmai konzultáció arckezeléssel
Maria Galland • A Maria Galland hivatalos magyarországi trénere személyre szabott
arckezelést és szakmai konzultációt tartott az érdeklődő partnerek részére.
Létfontosságú, hogy egy kozmetikus naprakész szaktudással rendelkezzen.
Ennek jegyében került megrendezésre a Petit Paris: személyre szabott arckezelés és
szakmai konzultáció, amin minden Maria Galland kozmetikus részt vehetett.
A Petit Paris keretein belül minden egyes kozmetikus amellett, hogy felfrissíthette
a tudását és feltehette a személyes kérdéseit, egy általa választott kezelésen is részt
vehetett, így nemcsak szellemileg, de testileg is feltöltődhetett. 
www.kalcsu.hu 

KÉSZÜLŐDÉS AZ EUROSKILLSRE
PANDHY'S™ • Ismét a PANDHY'S™ támogatja a szépségápolókat
a EuroSkillsen, a szakmák Európa-bajnokságán, amelynek ezúttal
a szomszédos Ausztria, azon belül is Graz ad otthont szeptemberben.
A 2018-as budapesti EuroSkills és a 2019-es kazani WorldSkills után
várható volt, hogy az országok delegáltjai ismét a világhírű, magyar
szőrtelenítő cukorpasztával és a márka további látványos arc- és testkezelő
termékeivel készülnek fel és mérettetnek meg. A PANDHY'S™ a támogatás
mellett  folyamatosan gondoskodik a felkészülésről szóló információk
megosztásáról is a csatornáikon. Szurkoljunk együtt a magyar
résztvevőknek!
www.pandhys.hu

Új oktatóközpont
Matis Paris • Megnyitotta Budapesten iroda- és oktatóközpontját a Matis Hungary Kft.,
a Matis Paris leányvállalata. Az új cég a megújult környezettel és forgalmazással
méltón képviseli a 2020-tól teljes arculat- és koncepcióváltással modernizálódó, anti-
aging márkát. Mint ahogy az a megnyitón kiderült, a modern kereskedelmi rendszer
mellett három szakmai tréner gondoskodik
a kozmetikusok színvonalas munkájáról.
www.facebook.com/MATIS-Paris-Hungary

GOLD PARTI ÉS DÍJÁTADÓ GÁLA
Vagheggi • Január 20-án rendezte meg a cég az Armada Prestige
hajón, stílusosan csodálatos arany enteriőrben az „Arany Partneri”
gálát. Kellemes sétahajókázás közben értékelték a 2019-es év nagyon
sikeres eredményeit, és több kategóriában is díjazták a legjobb
eredményeket elért partnereiket.
www.vagheggi.hu
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Borbíró Gertrud, a PANDHY’STM megálmodója és tulajdonosa
és Josef Herk, az osztrák iparkamara elnöke
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Kód: By2020-3
Az ajánlat 2020. március 16-tól április 15-ig érvényes**

* Az ajándékcsomagot az ST Beauty Kft. postázza az akció lezárását követően. Reklamáció esetén hívja a 06 1/329 4060 telefonszámot!
** A jelzett időpontig beérkezett előfizetési díj esetén.

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

A háromféle hyaluront tartalmazó Hóalga zselé gépes kezelésekhez hatóanyagos vezető gélként vagy ampullákkal
keverve alkalmazható. Masszírozásra kiválóan alkalmas a natúr összetételű, bőrkisimító és regeneráló hatású
Bio olíva krém. A Hyaluron fátyolmaszk a bőr hidratálására, illetve megnyugtatására kiváló. A Bio argánolaj
hajsimító szérum ideális az összevissza szálló haj simítására. A C-vitamin a kollagén indukciós és a
kollagéntermelés fokozását igénylő kezelések kiegészítője.

MEGAJÁNDÉKOZUNK
EGY  FITO•C 

AJÁNDÉKCSOMAGGAL

FITO•C ajándékcsomag 15 300 Ft értékben:
Az ajándékcsomag tartalma*: 

•  Hóalga Mezo Alapzselé (150 ml)
• Bio Olíva masszázskrém (250 ml)

• Hyaluron fátyolmaszk (1 db) 
• Bio argánolaj hajsimító szérum (150 ml) 

• C-vitamin retard tabletták (1000 mg – 100 db) 

AZ ELŐFIZETÉSÉVES DÍJA:8990 Ft
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New-aging, az új évtized trendje
A tavasz

legizgalmasabb
rendezvénye, már

5. alkalommal!
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New-aging, az új évtized trendje

08.50 Megnyitó

09.00  Az anti-aging különböző megközelítései. Örök fiatalság vagy szelíd idősödés?
    Kerekasztal-beszélgetés Feller Adrienne-nel és vendégeivel

09.30  Manuálterápia a mindennapi anti-aging kezelések során
    Dr. Házi Edina, gyógyszerész, high-tech kozmetikumfejlesztő

10.00 Szünet

10.30  Tecar, mint sokrétű, biostimulativ, orvosi és kozmetikai eljárás
    Szőke Márta, kozmetikusmester, szakoktató

11.00  Kannabisz: az anti-aging csodafegyver?
    Halmos Judit, vegyészmérnök, több szakmai kiadvány szerzője

11.30 Új energia a sejtfiatalításban: fotobiomoduláció
    Tábori Erika, kozmetikusmester, szakoktató

12.00 Ebédszünet

13.00  Salaktalanítás és detox az anti-aging fókuszában
    Drávai-Babják Judit, kozmetikusmester, tréner

13.30 A ,,mentes-kozmetika” töretlen sikere: natúr, bio, vegán, gluténmentes, parabénmentes megoldások
    Dr. Gyovai Viola, okleveles biológus, az MTA kandidátusa

14.00 Szünet

15.00  Trend és élmény alapú, személyre szabott szépségápolás, avagy hogyan születnek a kozmetikumok
    Borbíró Gertrud, közgazdász, vegyész

15.30  A holisztikus megoldásokban rejlő potenciál
    Zoltai Éva, kozmetikusmester, szakoktató, természetgyógyász kineziológus

16.00 Epigenetika – avagy mi köze a géneknek a szépséghez?
    Csernai Judit, szakkozmetikus, ayurvéda jógaterapeuta

16.30 Kapcsolatépítés és konzultáció a kiállítókkal, shopping

PROGRAM 

A szervező a változtatás jogát fenntartja.

Borbíró Gertrud Csernai Judit Drávai-Babják Judit Feller Adrienne Dr. Gyovai Viola 

Halmos Judit Dr. Házi Edina Szőke Márta Tábori Erika Zoltai Éva

Belépőjegy ára:

13 900 Ft

Regisztráció:

akademia@health-

and-beauty.hu

Telefon:

+36 1 457 0067

Jegyvásárlás:

www.beauty-day.hu
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HÓNAPKOZMETIKA BEAUTY & CARE
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Adj energiát a bőrnek!
DETOX ENERGIAKEZELÉS – Ki ne vágyna arra, hogy a bőre minél tovább megőrizze

fiatalos kinézetét? Ehhez azonban, amennyire csak lehet, védeni kell a bőrt a káros hatásoktól. 
Az alábbiakban bemutatunk egy hatékonyan salaktalanító anti-pollution eljárást,

amelytől a vendégek bőre újra energiával töltődhet fel. 

környezetszennyezés fo-
kozódásával az emberek
bőre bizonyítottan gyor-
sabban öregszik. 

Márcia Ferreira da Silva és Vanete Vogt
kozmetikus ezért intenzív hatású, a
szennyeződéseket elimináló anti-
pollution arckezelésükkel hadat
üzentek a szálló pornak és a hasonló
környezeti szennyeződéseknek.
„A megfelelő otthoni napi rutin bőr-
ápolás és a kozmetikai kezelések so-
rán végzett salaktalanítás hatására
vendégeink bőrének stresszes álla-
pota egészen minimálisra csökkent-
hető, a bőr ellenálló képessége
ugyanakkor számottevően megnö-
velhető” – állítja a szalon két tulajdo-
nosa.

A környezetszennyeződés is felelős
lehet azért, ha a bőr mikrobiomja
sérül. A káros anyagok hatására le-
gyengült bőr egyre kevésbé képes
megvédeni magát. Éppen ezért van
különös jelentősége a napi otthoni
bőrápolás mellett az intenzív kezelé-
seknek, mint amilyen a bemutatott
anti-pollution energiakezelés is.  

Tudtad?
A mikrobiom az emberi test-
ben élő mikrobák összessége,
amelyek velünk, bennünk, raj-
tunk élnek, táplálnak, véde-
nek.

Wikipédia

A

MÁRCIA FERREIRA DA SILVA ÉS VANETE VOGT
Kozmetikusok és smink-stylistok. A Beauty Loft szalon tulajdonosai
a németországi Fleinban. Fő profiljuk az anti-aging, a spa-testkezelés,
a cukorgyantázás és a smink. Sothys márkával dolgoznak.
www.sothys-beauty-loft.de
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Az előkészületeket, beleértve az arc és
a nyak letisztítását követően körkörös
mozdulatokkal felvisszük a peelinget
a bőrre. Vapozonnal begőzöljük, majd
ezt követően kitisztítjuk a megtelt
pórusokat és a komedókat.

1

Ráfújjuk az arcra a salaktalanító hatású
sprayt, amit gyengéd mozdulatokkal
bedolgozunk a bőrbe.

2

Speciális, a nyirokáramlást serkentő
mozdulatokkal az arc és a nyak bőrére
felvisszük a szérumot.

3

A bőr állapotának megfelelő
masszázskrémet nyugtató
mozdulatokkal bemasszírozzuk az arc,
a nyak és a dekoltázs bőrébe. Végül
a maradékot borogatással eltávolítjuk.

4

Spatula segítségével felkenünk egy,
a bőrt energetizáló maszkot, de előtte
még nedvesítőkomplexet és a tiszta
C-vitamint tapogatunk be a bőrbe.
A szemeket vattalapkával védjük.

5

A hatóidő leteltével eltávolítjuk
a maszkot, a felesleges anyagokat
meleg borogatókendővel letöröljük.
Végezetül hatóanyag-koncentrátumot
tartalmazó, környezeti
szennyeződésektől védő krémmel
kenjük be a vendég bőrét.

6

STEP BY STEP

Bodzabogyó-kivonat 
Védi a bőrt a környezeti károktól, valamint
a szabadgyököktől, hatására a sejtek épsége és
megújulási készsége javul.

Szibériai ginzenggyökér-kivonat 
Erősíti a bőr energiakapacitását, megnöveli az ATP
(Adenozin-tri-foszfát) mennyiségét a bőrben.
Szabadgyökfogó tulajdonsággal bír. 

Méregtelenítő peptidek
A kívülről-belülről eredő toxikus molekulákat
semlegesítik.

Orvosi zilizkivonat
Védőréteget képez a bőrön a különféle
környezetszennyeződésekkel szemben, megakadályozza
azoknak a bőrre tapadását és elősegíti a könnyebb
eltávolításukat.

A FONTOSABB HATÓANYAGOK ÉS ÖSSZETEVŐK
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HIDRATÁLÁS
AZ EMBERI TEST MINTEGY 50–60%-A VÍZ – A csecsemők és kisgyermekek bőrében a sejtek

víztartalma magas, ezért bőrük feszes, tapintása bársonyos. A kor előrehaladásával,
a nem megfelelő életmód, a káros környezeti hatások miatt a bőr víztartalma fokozatosan csökken.
Az öregedési folyamat része a faggyútermelés hanyatlása, ami a bőrfelszíni emulzió összetételére

van rossz hatással, emiatt nagyobb az epidermális vízvesztés, a bőr veszít hidratáltságából. 

lyan esetekben, amikor a bőr különböző réte-
geiben vízhiány alakul ki, dehidratált bőrről be-
szélünk. Fontos megjegyezni, hogy nemcsak
arról van szó, hogy kevesebb víz van jelen a

szükségesnél, hanem hiányoznak a víz megtartásáért
felelős anyagok is.
Megkülönböztetünk felszíni és mélyrétegi vízhiányt.

Felszíni vízhiányos bőr 
Szinte minden bőrtípus kísérője, kivéve a normál bőrt. El-
sősorban a szaruréteget alkotó keratin dehidratált, de a
hám többi rétegének víztartalma sem elegendő. A bőr
üde színű, a pórusok zártak. A keringés, a rugalmasság,
az izomtónus, a faggyútermelés megfelelő, azonban a
csökkent hidratáltságú keratin húzódó érzést válthat
ki, emiatt a tapintása is kissé érdes lehet. 

Kialakulása

A kezelés célja: az elhalt szarusejtek eltávolítása a
bőrlégzés fokozása érdekében, a hám hidratálása
és a hidrolipid réteg helyreállítása.

O Külső ok: nem megfelelő
kozmetikumok használata,
túlzásba vitt napozás és
szoláriumozás,
légkondicionáló, alacsony
páratartalom, hosszú ideig
tartó fürdőzés. 

Belső ok: bőrtípus,
vízhajtó ételek
fogyasztása,
kevés folyadékbevitel,
dohányzás.
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Külső ok: minden olyan
tényező, ami a felszíni
vízhiány kialakulásában is
szerepet játszik.

Belső ok: genetika,
a hormonkészítmények
korai alkalmazása,
stresszes életmód,
hormonális változások,
az emésztőrendszer
betegségei,
kevés folyadékbevitel,
belső elválasztású
mirigyek zavara,
öregedési folyamatok.

Mélyrétegi vízhiányos bőr
Az irha és a bőralja érintett. A vízmegkötésért felelős glü-
kóz-aminoglikánok (GAG) hiányoznak, emiatt nincs ele-
gendő mennyiségű víz, amit a kötőszöveti rostok meg-
köthetnének. A sejtekben és a sejt közötti állományban
kevesebb a víz a normálisnál.
Az elégtelen keringés miatt a bőr színtelen, fakó, sá-
padt hatású, érdes tapintású. Mivel a bőrfelszíni emul-
zió nem tud tökéletesen kialakulni, a hám sérülékennyé
válik. Szeborreás bőröknél a szűk pórusokban fonálszerű
komedók találhatóak.
Az irha kocsonyás alapállományában a hyaluronsav és a
rostok mennyisége csökken, illetve a rostok minősége is
negatív irányba változik, emiatt a bőr izomtónusa, ru-
galmassága, turgora a csökkent víztartalom miatt nem
megfelelő, a bőr tapintása petyhüdt, nyúlós, csípésre
hosszú idő múlva áll helyre.

Kialakulása

A kezelés célja: a bőr víztartalmának fokozása, a
bőrlégzés normalizálása, a bőrfelszíni emulzió
helyreállítása, az anyagcsere élénkítése, az örege-
dési folyamatok lassítása, az izomtónus fokozása,
fényvédelem.

Mit tehetünk a hidratáltságért 
a kozmetikában?
A vízhiányos bőröknél egyaránt lényeges az otthoni
ápolás és a kabinkezelés.
Meg kell értetni a vendéggel, hogy tartós javulás csak
akkor várható, ha a folyamatban ő is aktívan részt vesz,
és mindennap szorgalmasan ápolja a bőrét az általunk
javasolt anyagokkal. 
– Azonban nem elég csak a bőrápolás, az életmódnak is
nagy szerepe van a bőrállapot javításában. Kulcsfontos-
ságú a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, ami lehet
víz, nem cukrozott gyümölcslé, tea, zöldség- és gyü-
mölcslevek stb., az egészséges táplálkozás, a sport, a do-
hányzás és a túlzott mértékű kávéfogyasztás mellőzése. 
– Minél kevesebb időt töltsön a vendég napozással és a
szoláriumban. Nyilván kevés olyan vendég van, aki
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mindezeket betartja, de ha nem mű-
ködik velünk együtt, akkor nem
tudjuk garantálni az általa elvárt
eredményeket, még a legjobb anya-
gokkal sem. 
– A nyári időszakban több napsugár-
zás éri a bőrt, a vendégek több időt
töltenek fürdőzéssel, ez külön-külön
is, de együtt még inkább igénybe ve-
szi az arc és a test bőrét. Ilyenkor a
vendégek szívesen használnak hid-
rolátumokat, arcpermeteket, általá-
ban az O/V típusú emulziókat része-
sítik előnyben. 
– Télen az egész testet ruha borítja,
akár több rétegben is, ami egy folya-
matos irritáció a bőrnek, a kinti hi-
deg, a helyiségek meleg és száraz
levegője okozta nagy hőmérséklet-
különbség szintén rossz hatással
van az amúgy is vízhiányos bőrökre. 
A V/O vagy V/O/V típusú emulziók
megoldást jelenthetnek. 
– Hívjuk fel arra is a figyelmet, hogy
aktív sportolás, szaunázás után fel-
tétlenül pótolják az elvesztett ned-
vességet.
 A kezelés során fontos a bőr oxi-
génfelvételének javítása az elhalt
hámsejtek eltávolításával, ami tör-
ténhet hidro- vagy hidrodermabrá-
zióval, mikrodermabrázóval, mecha-
nikai, biológiai, kémiai peelingekkel.
Az utóbbiaknál különösen fontos a
hidratálás.
 Az előkészítő fázis után a ható-
anyag-bevitel következhet. 
– Az iontoforézis, az ultrahang, az
elektroporáció, a hidrogén- és oxi-
génterápia lehet segítségünkre eb-
ben.
– A téli időszakban alkalmazhatunk
mezopenes kezeléseket is. A lényeg
a vízben oldódó hatóanyagok bejuttatása és megtartása.
Ezek lehetnek ampullák, szérumok, szérumgélek. 
 Nem elég csak bejuttatni a hatóanyagokat, pótolni kell
a sérült ceramidréteg újraképződését, mert a barrier-ré-
teg sérülése okozhatja a ceramidok hiányát, ami látha-
tatlan vízleadáshoz vezet (TEWL). 
 A hatóanyag-bevitel után tehetünk fel fátyol/patch-
maszkot, kollagénlapot, matrigélt, maszkot, pakolást,
amit egy növényi olajokban gazdag masszázs követhet,
majd megfejelhetjük egy alginát-maszkkal.

 Az öregedési folyamatok késleltetésére a peelingezés
után alkalmazhatunk rádiófrekvenciát vagy passzív
izomstimulációt, hiszen ezeknél a bőröknél szükséges az
irha rostjainak stimulálása, a keringés élénkítése.
 A hidratáló kezeléseknél kiemelt figyelmet szentel-
jünk a szemkörnyékápolásra, hiszen az arc ezen terüle-
tén a legvékonyabb, legérzékenyebb a bőr, és emiatt a leg-
hamarabb itt jelennek meg a ráncok. Ne feledkezzünk
meg az ajkak ápolásáról sem. 
 Emellett érdemes évszakonként más jellegű kúrákat
is beiktatni a szalonkezelésbe. 
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 Az elmélyülő ráncok, a kontúrok megereszkedése mi-
att sok vendég csináltat kisebb-nagyobb plasztikai be-
avatkozást. Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy egy hya-
luronsavas vagy saját zsíros, vérplazmás feltöltés ese-
tén sem mondhatnak le a bőrápolásról. Lehet, hogy a
mély ránc a töltőanyag vagy a szálazás hatására eltűnik,
de ha a bőr nem kap megfelelő „táplálékot”, a töltőanyag
is hamarabb felszívódik és a bőrkép sem lesz az elvárás-
nak megfelelő.

Hatóanyagok a teljesség igénye nélkül
 Hámhidratáló anyagok:
– A passzívan hidratáló anyagok egy vízzáró, ugyanak-
kor a bőrlégzést nem gátló réteget képeznek a bőrön,
ezek a viaszok (pl. méhviasz) és a lassan felszívódó növé-
nyi olajok (pl. szőlőmagolaj).
– A közvetlen hidratálást biztosító anyagok visszatart-
ják a vizet a hámban, pl. a glicerin, a méz, a karbamid.
– Az aktívan hidratáló anyagok a hámon belüli vízterme-
lést módosítják, fokozzák a bőr nedvességtartalmát, és
hozzájárulnak a nedvesség tárolásához, pl. a hyaluron-
sav és egyéb mukopoliszacharidok.
 Kötőszövetet hidratáló anyagok: ezek az anyagok  a
bőr mélyebb rétegeibe jutva fejtik ki hatásukat, például
aminosavak, peptidek, kis molekulasúlyú hyaluronsav. 
A hámhidratáló anyagok között találunk olyat, ami mo-
lekulaméreténél fogva a kötőszövetig tud jutni, ilyen pél-
dául az urea.
Általánosságban elmondható, hogy a letisztítás és a
peeling után minden bőrtípusnál a hidratálás az egyik
legfontosabb fázis a bőrápolásban. Vendégeinkben is
tudatosítsuk ezt, egyrészt a saját érdekükben, másrészt
pedig a mi munkánk is könnyebb egy hidratált bőrrel.

KÁRÉ ANDREA
kozmetikusmester, gyakorlati oktató

Dehidratált bőr esetében
nemcsak kevesebb víz van jelen
a szükségesnél, hanem
hiányoznak a víz megtartásáért
felelős anyagok is.
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DOCTOR BABOR PRO
A Doctor Babor PRO exkluzív termékcsaláddal megérkeztek

a Babor termékpalettájára is a gyümölcssavak
és a tiszta hatóanyagokat tartalmazó, illat-
és mesterséges színezőanyag-mentes termékek.
A HA – Hyaluronic Acid szérum azonnali felüdülést,
hidratálást és védelmet biztosít az arcbőrnek.
Három hyaluronsav-típus és egy keresztkötésű
hyaluronsav gondoskodik a mélyen hidratált
és sima bőrről.
www.kalcsu.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó lakossági ár: 26 300 Ft

Fókuszban a hidratálók
BIODROGA INSTITUT 24 ÓRÁS KRÉM
Az Intense Moisture Formula speciális hatóanyagkomplex
a 2003-ban Nobel-díjat nyert felfedezésen, az aquaporinok
stimulálásán alapszik. Ez a sejtfalon található fehérje
a kétféle hyaluronsav, az ázsiai tigrisfű, a béta-glükánok,
a zöldalga és a fucogel együttes hatásával képes több és
hosszan tartóbb vízfelvételre. A formula minden rétegben

hidratál, nem hagy zsírnyomot
maga után, sminkalapnak is
tökéletes.
www.biodroga.hu
Kiszerelés: 50 ml
Ajánlott bruttó lakossági ár:
11 000 Ft

    BIO MIMÓZA & ARGÁN ARCÁPOLÓ BALZSAM
Hidratáló, a bőrregenerációt támogató olajokat tartalmazó,
bőrnyugtató nappali arcápoló szeborreás és kevert bőrtípusokra.

A búzavirág-, aranyvesszőfű kivonatok
bőrnyugtató hatóanyagai elősegítik
a bőrregenerációt. Az anti-aging hatóanyagairól
ismert argán-, a tamanu-, kandillaolajok,
valamint a shea vaj táplálják és a vízveszteségtől
segítenek megóvni a bőrt. A hyaluronsav-keverék,
a homoktövis antioxidánsai, a mimózakivonat
hatóanyagai, az érzékeny bőr hidratáltabb,
feszesebb bőrállapotának kialakulását segítik.
www.biola.hu
Kiszerelés: 50 ml
Ajánlott bruttó fogyasztói ár: 8 598 Ft

DERMA CARE FLUID CREAM
Kiváló minőségű luxusolajokkal és mátrixylal kiegészített,

szuper ár–érték arányú hidratáló.
A Fluid Cream az egyedülálló DMS-rendszerű,
a dermaceutical® prekozmetológiai
termékcsalád népszerű tagja. Kiváló hidratációs
tulajdonsága mellett  Photo Aging System
szűrőrendszere nagymértékben
megakadályozza az UVA-fény okozta károk
kialakulását. Extra gyors felszívódású, tartó
hatás jellemzi. 
www.kwik.hu
Kiszerelés: 5 ml/50 ml/100 ml
Bruttó szakmai ár:
1 350 Ft/10 626 Ft/14 825 Ft

CLINICARE HYAL+ SZUPER HIDRATÁLÓ KRÉM
Rendkívül hatékony sejtregeneráló és hidratáló krém,
szuperkönnyed formulába rejtve. 50% aktív hatóanyag-
tartalommal rendelkezik, melyből a kis molekulasúlyú
hyaluronsav a bőr mélyebb rétegeibe jutva biztosít hosszan tartó

hidratáló hatást. Száraz, öregedő
és igénybe vett bőrre, valamint
drasztikus kezelést
(pl. hámlasztást, sebzéssel járó
eljárást) követően különösen
ajánlott.  
www.clinic-care.hu
Kiszerelés: 300 ml
Bruttó ár: 30 937 Ft

DRHAZI HIDRATÁLÓ KOMPLEX 
A Rejuventaing Complex Serum a bőr számára természetes
hirdratáló faktorok optimális, bőrazonos, vegán keveréke.

A négyféle biotecnológiai hyaluronsav-,
növényi kollagén-, Sodium PCA-, szorbit-,
növényi tejsavtartalmú komplex
gondoskodik a víznek a bőr mélyében való
megkötéséről. Enzimaktivátorként védi
a sejteket, és az őssejteket stimuláló
szignálpeptid-aktivitással intenzív
szövetregenerációt eredményez.
www.drhazi.hu
Kiszerelés: 100 ml 
Bruttó ár: 39 800 Ft
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FITO•C HÓALGA MEZO ALAPZSELÉ 
A hóalga, a hyaluronsav és az NMF komplex hatást fejt ki a bőr

védelmére. A hóalga kivonata megújítja és védi
a sejteket az idő előtti öregedéstől, illetve azzal,
hogy kevesebb energiát enged felhasználni
a sejteknek. A háromféle molekulaméretű
hyaluronsav különböző mélységekben fejti ki
vízmegkötő hatását. Az NMF pedig támogatja a bőr
vízháztartását. Parabéneket és parfümöt nem
tartalmaz.
www.fito-c-beauty.com
Kiszerelés: 150 ml
Bruttó szakmai ár: 4 200 Ft

HIGH CARE® – URBAN DAY
Az Urban Care anti-pollution termékeket (nappali, éjszakai
krém, maszk, szérum) a környezeti ártalmaktól terhelt bőr
ápolására fejlesztették ki. Az Urban Day nappali krém
tökéletes bőrvédő, ránctalanító, 12 órás hidratáló,
amelynek hosszan tartó nedvességpótló hatása van.
Aktiválja a bőr saját védőmechanizmusát, támogatja a bőr

természetes regenerálódását, így
minimalizálja a ráncok
kialakulását. 
www.nagyker.highcare.hu
Kiszerelés: 50 ml  
Bruttó nagykereskedelmi ár:
15 200 Ft

MARIA GALLAND N°96 INTENZÍV HIDRATÁLÓ KRÉM
A Maria Galland N°96 Crème hydratante intense hidratáló krém
innovatív hatóanyagainak, kellemes textúrájának és kényeztető
illatának köszönhetően tökéletes, minden igénynek megfelelő
ápolást nyújt a bőrnek. Összetevői között szerepel a Glycengene
Thalaspheres®, a tokozott tengeri kollagén és hyaluronsav,

melyek biztosítják a hosszan tartó
hidratáltságot. Az A- és E-vitamin védi
a bőrt az idő előtti öregedés ellen. 
www.kalcsu.hu 
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó lakossági ár: 23 400 Ft 

PANDHY’S™ MULTI MOL
HYA GEL HYDRO SZÉRUM 
Az őszibarackvíz alapú PANDHY’S™ Multi Mol Hya Gel
négyféle hyaluronsav keverékét tartalmazza, az egészen
kicsi molekulamérettől, a közepesen át, egészen a nagy
molekulaméretűig, a bőr különböző rétegeit megcélozva.

A nagy molekuláris súlyú hyaluronsav
a felhám legkülső rétegeit hidratálja, míg
a kisebb súlyú molekulák a felhám mélyebb
rétegeibe hatolnak, valamint más bőrápoló
szerek célba jutását is segítik.
www.pandhys.hu
Professzionális kiszerelés és bruttó ár:
30 ml/25 400 Ft 
Lakossági kiszerelés és bruttó ár: 
30 x 0,5 ml/14 478 Ft

PAYOT HYDRA 24+ ESSZENCIA
A Hydra 24+ esszencia többet nyújt, mint egy hidratáló: segít
megőrizni a bőr fiatalságát, globális védelmet biztosítva

számára. A görögdinnye és a füge hidratál,
erősíti a barriert, védőfilmet képez a bőr
felszínén. A vörös és barna algák védenek
a külső irritációktól, a fehér búzavirág puhítja,
nyugtatja a bőrt. A hyaluronsav feltölt és véd
az öregedéstől. Ajánlott minden bőrtípusra és
minden bőrállapothoz.
www.facebook.com/payothungary
Kiszerelés: 125 ml
Javasolt lakossági ár: 8 300 Ft

QMS ADVANCED PEARL
PROTEIN DAY & NIGHT CREAM 

Luxus, bőrfeszesítő és gyógyító hidratáló krém,
amely olyan különleges és természetes
összetevőket tartalmaz, mint a selyemprotein
és az exkluzív gyöngykagylókivonatok. Ideális
a kiszáradásra hajlamos bőrre. Tökéletesen
beszívódva enyhíti és megelőzi a dehidratációs
ráncokat, selymes és luxus ápoltságú
bőrérzetet keltve a bőrápolás új dimenzióját
nyitja meg.
www.qmshungary.hu
Kiszerelés: 50 ml
Bruttó lakossági ár: 85 500 Ft

SKEYNDOR POWER HYALURONIC
MOISTURISING BOOSTER
Kis és nagy molekulatömegű hyaluronsavat és
xylitol-származékot tartalmazó, könnyű, hidratáló
szérum. Minden bőrtípus számára ideális.
www.skeyndor.hu
Kiszerelés: 30 ml 
Ajánlott bruttó fogyasztói ár: 17 500 Ft

PRESTIGE BY YAMUNA SZÉRUM
VÍZHIÁNYOS, ÉRETT BŐRRE 

Könnyű, krémes állagú szérum, amely táplálja
és feltölti a bőrt. Innovatív hatóanyagai
hidratálnak, feszesítenek és feltöltik a mélyebb
ráncokat. Emellett kis és közepes móltömegű
hyaluronsav komplexet tartalmaz, amely segíti
az I. típusú kollagén termelését, bejut a bőr
mélyebb rétegeibe, ezáltal ott fejti ki hidratáló,
vízmegkötő hatását.
www.yamunaprofessional.hu
Kiszerelés: 50 ml 
Bruttó ár: 10 990 Ft
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ORVOSI BIOSTIMULÁCIÓ
A KOZMETIKÁBAN

Az Innoshape Kft. ügyvezető igazgatójaként több mint 10 éve azon dolgozom, hogy a hazai
kozmetikusok megismerhessék a legújabb technológiákat és emellett üzletileg is napról napra
többé válhassanak. A cikkben bemutatom a legújabb, általunk forgalmazott technológiát, amely

számtalan problémára megoldást nyújthat. 

rádiófrekvencia kozmeti-
kai hatásait már mindany-
nyian ismeritek, sokan el-
lene, sokan mellette vagy-

tok. Azt azonban évek óta tudjuk,
hogy a hő- és energiakontroll nél-
küli gépek használata számtalan
kockázattal jár, nem beszélve arról,
hogy a kezelést végző szakember
egészségét is veszélyezteti. Régóta
kutattam már olyan technológia
után, amely ötvözi a legmodernebb
energiaátadó rendszereket egy
olyan magas fokú biztonsági proto-
kollal, ami mellett mind a vendég,
mind a kozmetikus tökéletes bizton-
ságban lehet. 
A TECAR CRV nem egy rádiófrek-
venciás gép, annál sokkal természe-
tesebb módon fejti ki hatását, egye-
di, 480 ezer Hz-es frekvencián dolgo-
zik. Ezt TECAR-hullámnak nevezzük.
Az olasz Winform Medical saját fej-
lesztésű technológiája egy olyan
energiaátadó rendszer, amely pre-
cízen kontrollálja és
meghatározza a fel-
használt energia
minőségét és meny-
nyiségét. 

A TECAR CRV
működési elve
Az emberi szövetek
rengeteg vizet tartal-
maznak, és a szöveti
rétegek a vizes köze-
geken csúsznak el
egymáson, optimá-

lis esetben. Amikor az öregedés fo-
lyamata elindul, akkor e rétegek he-
gesednek, csökken a csúszási képes-
ségük, átjárhatatlanná válik a ned-
ves közeg, az egyes anyagok sem
vándorolni, sem pedig ürülni nem
lesznek képesek a szervezetből.
A TECAR CRV az ember szervezeté-
ben molekuláris szinten megtalál-
ható víz frekvenciájával együtt ké-
pes dolgozni, így a hegeket és a szö-
veti átjárhatatlanságot optimális
mértékű víz odarendelésével felold-
ja – végül gondoskodik ennek a víz-
nek az elvezetéséről is.
A TECAR-hullám alapja egy olyan
elektrolitikus mozgás, amelynél a
súrlódási  energia keletkezése során
hőenergia szabadul fel. Ez a hőha-
tás a szöveti hőmérsékletre hat köz-
vetlenül, azonban ezt a szöveti hő-
mérsékletet folyamatosan kontrol-
lálja, ellenőrzése alatt tartja, így el-
kerülhető vele a szöveti károsodás,
a sejtekben lévő fehérje kicsapódá-

sa. Segítségével lehetővé válik a ha-
tóanyagoknak a bőr mélyebb rétegei-
be való bejutása anélkül, hogy akár
magas nyomást, akár mechanikai
hatást alkalmaznánk. A speciális ke-
zelőfejjel 4-féle (Ózon, Hyaluronsav,
Boswellia Serrata, Deanol), orvosi
tisztaságú, magas koncentrációjú
hatóanyagot juttatunk be a kezelés
során a bőrbe, melyek mindegyike
aktívan részt vesz a bőr újrastruktú-
rálásának folyamatában. Az ózon fő
szerepet kap a kezelés folyamán,
mert a szövetekben a Tecar-hullám,
oxigénné bontja.

Mire nyújt megoldást
a TECAR-kezelés?
• Enyhíti a periokuláris ráncok
láthatóságát.
• Segít eltüntetni az aknékat,
striákat.
• Segít felgyorsítani a bőrben
az anyagcsere-folyamatokat.

TECAR CRV technológiával
végzett kezelések
A gép működésbe lépéséhez a keze-
lőfejet minden esetben a kezelendő
felületre helyezzük, hiszen ez a fej
olyan, mint egy mágnes, amely
megmozgatja az ionokat a bőrben.
Az ionok vándorlását előidézve a
zselés anyagból kiszabadul a víz, új-
ra folyékonnyá válik a közeg. Ezt a vi-
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zet elvezetjük, a helyébe friss, táp-
anyagdús, tisztított víz kerülhet.
A szervezet természetes metaboliz-
musának fokozásával és a 4 külön-
böző, saját fejlesztésű hatóanyag-
koncentrátum segítségével könnye-
dén eltávolíthatjuk a felgyülemlett
lerakódásokat, káros anyagokat, és
belindíthatjuk a bőr ránctalanító fo-
lyamatait. 

A Winform Medical által
fejlesztett precíziós szoftver
Az előzetesen kiválasztott kezelési
protokoll elvégzése során folyama-
tosan visszajelző adatokat (SIVSEA
és SCE) kapunk, melyek kimutatják
a szövetekben végbemenő változá-
sokat. A gép szintén figyeli az ener-
gia mértékét, hogy elkerüljük az
energiatöbbletet, mely egy klasszi-
kus rádiófrekvenciás gép eseté-
ben a kezelő szakembert károsítaná.

A másodpercenkénti 200-szoros szö-
veti hőmérsékletmérés pedig nem
engedi a szövetek károsodását. 

Hő- és energiaérzékelő
A kéziegység lehetővé teszi a bőr hő-
mérsékletének és víztartalmának
azonnali és folyamatos ellenőrzését.
Ennek köszönhetően figyelemmel
kísérhetjük a kezelés előrehaladá-
sát, és megbizonyosodhatunk arról,
hogy semmilyen szöveti károsodást
nem okozunk. 

Szerezz személyes
tapasztalatot
a TECAR CRV-ről!
Ha kíváncsi vagy, hogyan is működik
pontosan a TECAR CRV, bármikor ki-
próbálhatod személyesen a nyílt
napjainkon és az oktatásainkon.
Tudj meg többet honlapunkról:
www.innoshape.hu

Ha úgy érzed, hogy nem engedheted
meg magadnak a csúcstechnológiák
bevezetését a szalonodban, akkor
ebben is segítünk. 

Hallottál már partnerprogramjaink-
ról? Minden általunk forgalmazott
technológia mellé létrehoztunk egy-
egy szuperlehetőségeket biztosító
partnerprogramot is. Kedvezményes
bérleti konstrukcióinkat azoknak a
szakembereknek állítottuk össze,
akik anyagi kockázat nélkül szeret-
nének hatékony, új szolgáltatásokat
bevezetni. Rendszeres továbbképzé-
seket, marketinganyagokat és szak-
mai fejlődési lehetőséget biztosí-
tunk minden partnerünknek, így
könnyedén és hatékonyan növelhe-
ted nemcsak a szalonod forgalmát,
de a vendégeid számát is.
Mi nem engedjük el a kezed. Ha ve-
lünk dolgozol, biztos lehetsz benne,
hogy folyamatosan figyelünk rád, se-
gítünk téged, és mindent megte-
szünk, hogy sikeressé válhass.
Partnerprogramjainkról részlete-
sen a www.innoshape.hu oldalon
olvashatsz. 

TECAR-kezelés előtt  TECAR-kezelés után  TECAR-kezelés után 5 hónappal

PESTI ANTAL
az Innoshape Kft.
ügyvezető igazgatója

INNOSHAPE KFT. – TÖBB MINT 10 ÉVE VELETEK
2009 óta elkötelezetten segítjük a kozmetikusokat, bőrgyógyászokat és más
kozmetikai kezelésekkel foglalkozó szakembereket és szalonokat
a legmodernebb szépségápolási megoldásokkal. Folyamatosan törekszünk
a megújulásra, ezért kizárólag a legújabb, leghatékonyabb gépeket
forgalmazzuk. Az általunk kínált kozmetikai megoldások lehetővé teszik
a hatékony bőrápolást és bőrfiatalítást, amely látványos eredménnyel jár
már az első kezelések után.
Folyamatosan kutatjuk a leginnovatívabb technológiákat, célunk, hogy
elérhetővé tegyük ezeket a hazai szakemberek számára is. 
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Meghívó
A MEZOTERÁPIA VILÁGÁBA
HA MEZOTERÁPIA, AKKOR MESO LASER – Ez ma már nem csupán egy szlogent, hanem nagyon

sok kozmetikusmester részére az innovatív mezoterápia kulcsmondatát jelenti.
Az arckezelések terén 10 éve bizonyítja a sikerességét. 

German Derma Concept ál-
tal megalkotott lézeres me-
zoterápia-protokoll egye-
dülálló, tartós eredményei

a mai napig megállják a helyüket.
A tapasztalatunk azt mutatja, hogy a
kozmetikus kolléganők a magasabb
árfekvés ellenére stabilan és egyre
nagyobb számban teszik le a voksu-
kat e magas minőséget képviselő, ha-
tékony készülékek mellett. Az a ko-
rábban tapasztalható tendencia,
amely szerint „minden mezoterá-
piás készülék ugyanazt tudja”, sze-
rencsére mára már érvényét vesztet-
te. Rengeteg munkánk fekszik ben-
ne, hogy a kolléganők egyértelmű-
en lássák a különbségeket a készü-
lékek és azok hatékonysága között.
A sok belefektetett munka nem ve-

szett kárba. Jóformán nem találko-
zunk már olyan érdeklődővel, akinek
ne lenne egyértelmű, hogy elképesz-
tő különbségek vannak. Az is köztu-
dottá vált mára, hogy a mi egyedisé-
günk a készülékek piacán abban (is)
tükröződik, hogy a Meso Laser az
egyetlen készülék, amely rendelkezik
független szakértői bevizsgálással.
Ennek az európai uniós hatástanul-
mánynak köszönhető, hogy 10 éve
tudjuk fenntartani az új készüléket
vásárlóknak a 100%-os pénz visszafi-
zetési garanciát – büszkén jelenthet-
jük ki, hogy még senki nem akart élni
e garancia érvényesítésével. 

Hódítanak a testkezelések
A Meso Laser készülék egyre jobban
hódít a testkezelések terén is, hiszen

a hatóanyag-beviteli technológiája
(jénai tanulmánnyal igazolt, Európá-
ban is egyedülállóan magas haté-
konyságú fókuszált elektroporáció)
kiváló eredmények elérésére képes
a lokális alkalmazás során. Főleg a
megereszkedett belső combnál, a ka-
ron levő „szárnyacskák” tömörítésé-
nél és a tokakezeléseknél tapasztal-
ható a gyakori alkalmazása. Kombi-
náltan is hatékonyan bevethető vá-
kuumterápia vagy nyirokmasszázs
után.

Kétféle extrém
felhasználási lehetőség
A Meso Laser különlegessége, hogy
lehetőséget teremt két speciális te-
rület lefedésére is. 
 Az egyik a hajkezelések területe,

mely kezeléstípu-
sok egyre gyak-
rabban jelennek
meg a szépség-
szalonok kínála-
tában, nem ritkán
fodrászatokkal is
együttműködve. 
 A másik a ter-
mészetes hatású
ajkak dúsításá-
nak területe: az
ajkak tű nélkül
történő hyaluron-
savas töltésével és
a bejuttatott trip-
lex hyaluron fóku-
szált lézeres bekö-
tésével. 
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Pure peptid – V.I.P-kezelés
Az Age Attraction legújabb fejlesz-
tése, a lézeres mezoterápia peptid-
alapú báziskezelése.  10 év töretlen
siker után – egy speciális német fej-
lesztésnek köszönhetően – a Meso
Laser még mindig képes innováció-
ra. A naprakész trendnek megfelelve
még nagyobb hatékonyságot kínál
azoknak, akik az elmúlt évben mel-
lettünk tették le a voksukat. Nagy
előny ez, hiszen minimális anyagi
ráfordítással egy rendkívül vonzó és
magas profitot biztosító, új szolgál-

tatás bevezetését teszi lehetővé
minden partnerünknek. 

Formabontó meghívó 
Az új fejlesztés kapcsán egy forma-
bontó bevezető kampányt terve-
zünk: 
Ha Meso Laser partner vagy, ezúttal
szeretnélek meghívni egy Pure pep-
tid – V.I.P.-kezelésre. Az itt található
Meghívó neked szól. Várlak szeretet-
tel, és ezen a fórumon keresztül is
köszönöm neked azt a bizalmat és
hűséget, amit megszavaztál az Age

Attraction márkának akkor, amikor
a Meso Laser készülék mellett tetted
le a voksodat. A jövőben is mindent
meg fogok tenni azért, hogy magas
minőségű, hiteles szolgáltatásokat
tudj biztosítani a vendégeidnek a
termékeink és készülékeink által. 

BOB CSILLA 
German Derma Concept
ügyvezető.
Kozmetikus, lézeres
mezoterápiás szakértő,
brand manager. 

ÚJDONSÁG
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AYURVÉDIKUS PROFESSZIONÁLIS
NATÚRKOZMETIKUMOK

A natúrkozmetikumok kedvelői számára bemutatkoznak a több ezer éves ayurvédikus bőrápolási
irányelveknek megfelelő, természetes és kiváló spa-minőségű Holistic Essentials termékek.

Holistic Essentials termék-
családot, amelynek minő-
ségét számos díjjal* elis-
merték, az alábbi ayurvé-

dikus alapelv alapján fejlesztették
ki: 

„Bármi, ami a bőrre kenhető,
annak olyan természetesen
tisztának kell lennie, hogy
gondolkodás nélkül a nyelvé-
re is rákenje.”

A Holistic Essentials
termékcsalád jellemzői
A Dr. Deepa Apté vezetésével ayur-
védikus és bőrápolási szakértők ki-
váló csapata által lett kifejlesztve a
termékcsalád, ami …
 100%-ban természetes, első osz-
tályú, spa-minőségű;
 az ayurvéda irányelvei alapján az
Egyesült Királyságban szeretettelje-
sen, kézzel készített;
 mesterséges illatanyagoktól, pa-
rabén-, SLS-mentes és vegán;
 állatokon nem tesztelt;
 az ayurvéda 5000 éves hagyomá-
nyán, az egészség és a szépség ősi in-
diai tudományán alapul.
A termékek kifejlesztésénél fontos
szempont volt, hogy az ayurvédi-
kus személyiségtípusoknak megfe-
lelőek legyenek.

Személyiségtípusoknak
megfelelő termékek
A Holistic Essentials termékcsalád
több szempontból is egyedülálló, hi-
szen az alapanyagok úgy lettek ösz-
szeválogatva, hogy azok a legjobbak

legyenek az adott személyiségtípus
számára.
Az ayurvéda holisztikus tudomány,
ezért a kezeléseknél is fontos, hogy
mind belsőleg, mind pedig külsőleg
is figyelembe vegye az egyén adott-
ságait, ezért a kozmetikai termékek
ennek megfelelően lettek megalkot-
va.
 A Vata típusú ember bőre száraz,
ugyanakkor hajlamos a stresszre, az
idegrendszeri kibillenésekre, ezért a
bennük rejlő kincsek ennek megfe-
lelően támogatják a belső feszültsé-
gek oldását és a külsőleg a bőrön
megjelenő állapotot. Ezért ez a ter-
mékcsalád a De-Stress nevet és a
kék színt kapta.

 A Pitta típusú ember bőre érzé-
keny, gyulladásra hajlamos, ugyan-
akkor lobbanékony, heves természet
is jellemzi, gyakran izzad a benne lé-
vő tűz dominanciájának köszönhe-
tően, ezért a Re-Fresh nevet és a pi-
ros színt kapta a termékcsalád,
amely e tulajdonságokat harmoni-
zálja.
 A Kapha típus kevésbé szereti az
aktivitást, az anyagcseréje is las-
sabb, bőre zsíros és puha tapintású,
ugyanakkor a víz elem dominanciá-
ja következtében hidegek a végtag-
jai, ezért a Re -Energise nevet és a
zöld színt kapta ez a termékcsalád.
 A Tridosha termékcsalád min-
den bőrtípus számára alkalmazha-
tó, gazdag hatóanyagai lehetővé te-
szik a kreatív felhasználást. A na-
rancssárga színt kapta és a Re-Ba-
lance nevet.

Különleges illatok
és textúrák
A termékek illatában visszaköszön-
nek a természet tiszta illatai, ráadá-
sul az egyes termékekre jellemző
domináns illatok az adott személyi-
ségtípusú vendég számára kifeje-
zetten vonzóak. 
A Holistic Essentials termékcsalád-
nak nemcsak az illatai, hanem a tex-
túrái is különlegesek.
 A tisztító tejek gazdag ható-
anyag-tartalmuknak köszönhetően
rendkívül hatékonyan távolítják el a
szennyeződéseket, miközben táplál-
ják, nyugtatják, hidratálják és gyó-
gyítják a bőrt, és már a tisztításnál
segítik megelőzni a ráncok kialaku-
lását.
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 A krém-peelingekben lévő jojo-
ba-gömböcskék is az adott típusnak
megfelelően változóak.
 Az aktív, fiatalító tonikok egyedi
virágvizek keverékei, az érzékeinkre
hatva csodát tesznek a bőrrel. A ter-
mészetes alapanyagú, bőrregeneráló,
összehúzó, vérzéscsillapító, mélytisz-
tító és keringést javító egyedi virágvi-
zek keverékei fényessé és ragyogóvá
varázsolják a megtisztított bőrt.
Csökkentik a gyulladásokat, rendkí-
vüli módon nyugtatják, enyhítik a
stresszt és a feszültséget, kisimítják a
bőrt. Közülük kiemelkedik az ayurvé-
dikus szépségápolás csodaszere, a
damaszkuszi rózsavíz.
 Géles, krémes és por alapú masz-
kok is megtalálhatóak a kínálatban,
amelyek tökéletes táplálást nyújta-
nak a bőrnek.
 A hidratáló gélmaszkok különle-
ges tulajdonsága, hogy re-
vitalizálják, feltöltik, hid-
ratálják, frissítik a bőrt. Se-
gítik elkerülni az aknék ki-
alakulását, folthalványító
és nyugtató hatásúak, mi-
közben segítik megelőzni
a bőr kiszáradását.
 Az organikus, tápláló
krémpakolások mélyen
táplálják és regenerálják a
bőrt, kiegyenlítik a doshá-
kat, azaz helyreállítják az
öt elem egyensúlyát.
 A nagy kedvenc a krea-
tív felhasználást lehetővé
tévő ránctalanító, gyógy-
növényes anti-aging por
állagú arcmaszk –  rózsá-

val, agyaggal, szantálfával, mandulá-
val és dióval. A maszk különleges tu-
lajdonsága, hogy mélyen tisztítja és
feltölti a bőrt ásványi anyagokkal.
A maszk egyenletes bőrképet ered-
ményez.
A Holistic Essentials termékcsalád
dosha olajai nemcsak az arcra, ha-
nem a testre is alkalmazhatóak –
gazdag összetevőiknek köszönhe-
tően lehetővé teszik, hogy a legtöké-
letesebbet tudjuk nyújtani vendége-
inknek.
A termékcsaládban található hide-
gen sajtolt növényi olajokban szin-
tén az adott dosha-típusnak megfe-
lelő gyógynövények találhatóak.

Különleges hatóanyagok
A termékek gazdag összetevői kö-
zött különleges hatóanyagokat talál-
hatunk, amelyek ápolják és csodála-

tosan széppé teszik a bőrt, miközben
jótékonyan támogatják a szervezet
egészséges, kiegyensúlyozott műkö-
dését.
 Például az agytoniknak is hívott
Brahmi (Bakopa monnieri néven is-
mert növény = kecskefű vagy vizi
izsóp), amely tökéletes egyensúlyt
biztosít a Vata típusú embereknek,
hiszen oldja a stressz tüneteit, mi-
közben bőrápoló hatása kifejezetten
az öregedő, korán ráncosodó bőrökre
kiváló. Ily módon Vata típus esetén
nagyszerű választás. Tónus- és vérel-
látást javító hatású, csillapítja a bőr-
bántalmakat, enyhíti a kipirosodás
tüneteit. Ezért a Pitta bőr számára is
nagyszerű választás.
 Az ashwagandha, azaz az indiai
ginzeng  (Withania somnifera) a leg-
jobb választás, ha a cél a bőr fiatalítá-
sa, öregedésgátlása. Antioxidáns, to-
nizáló, regeneráló hatású. Hegkezelő,
segíti a bőr szárazságának a meg-
szüntetését, harcol a szabadgyökök
ellen, csökkenti a sejtkárosodást.
 A tulsi, vagyis a szent bazsali-
kom  (Ocimum sanctum) a Kaphák-
nak nagyszerű, hiszen keringésfo-
kozó hatásáról ismerjük, ugyanak-
kor immunerősítő és melegséget
adó tulajdonságú. A stressz leküzdé-
sét is támogatja. Méltán emlegetik a
gyógyfüvek királynőjeként.

Szakmai nyílt napunkon bemutatjuk az összes hatóanyagot, és rávilágítunk
a bennük rejlő értékes, jótékony tulajdonságokra. Az alapképzésen
megismerheted az ayurvédikus személyiségtípusokat, hogy aztán
a szépségápolási tanfolyamon már egy komplett ayurvédikus szépségápolási
metódus alapján képes lehess kreatívan e tudást alkalmazni, azaz személyre
szabni a kezeléseket. 
Ezenfelül kétféle arcmasszázs-technikát is elsajátíthatsz a vendégeid
kényeztetésére.
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A Holistic Essentials
termékei
natúrkozmetikumok
Az ayurvédában a személyiségtípu-
sok ismeretében tudjuk, hogy az
egyes típusok esetében melyek azok
a növények, hidegen sajtolt növényi
olajok, illóolajok, virágvizek, gyógy-
teák, ásványi anyagokban gazdag
agyagok, amelyek ápolják, szépítik,
harmonizálják a bőrt, a testet és ma-
gát az adott embert.
A Holistic Essentials termékek ép-
pen ezért egyedülállóak, és minden
szempontból a legtökéletesebb szép-
ségápolást tudják nyújtani a natúr-
kozmetikumok piacán.

Ayurvédikus
anti-aging kezelés
A szépséghez elengedhetetlen az
érintés ereje, amely legalább olyan

hatékony és legalább annyira fon-
tos, mint egy-egy jól megválasztott
hatóanyag. 
Mindig is fontos szerepe volt a koz-
metikai kezelésnek a bőr feszesíté-
se, az arc kontúrjainak megemelése.
Ayurvédikus anti-aging kezelése-
ink 
 egyik titka, hogy a termékeink-
ben rejlő hatalmas erő, hatóanyag-
bomba feszesíti, feltölti, ugyanakkor
a természetes hatóanyagoknak kö-
szönhetően a kezelések alkalmával
napról napra, hétről hétre, hónapról
hónapra megújítja és sejtszinten
megtámogatja a bőrt, ezáltal megfi-
atalítva a hozzánk érkező vendége-
ket.
 A másik titok az érintésben, a
masszázsmozdulatainkban rejlik,
ugyanis az ayurvédikus arcemelő fa-
ce-lifting masszázs fokozza a ható-
anyagoknak a bőr mélyebb rétegeibe
való bejutását. Az egymásra épülő
mozdulatok úgy lazítják el a megfe-
szült idegeket, hogy közben meg-
emelik és feszesítik az arc érzékeny
területeit.
 A harmadik titok pedig a fiatalí-
tás, mert már a kezelés korai fázisá-
ban érzékeljük az egyenletes, kisi-
mult, tökéletes bőrképet.
A Holistic Essentials termékek min-
den szempontból tökéletesek, és ki-
emelkedően hatékonyak a natúrkoz-

metikumok színes palettá-
ján!
Ismerd meg a termékeinket,
és nyújts különleges kezelé-
seket a vendégeidnek az
ayurvédikus szépségápolási
metódus alapján!

Gyere el ingyenes szakmai
nyílt napunkra és engedd
az érzékeidet elvarázsolni!

Csatlakozz hozzánk, legyél
ayurvédikus szépségtera-
peuta!
Várunk szeretettel! Her-
mann Mónika és az Ayurvé-
da Szépség Center csapata.

HERMANN MÓNIKA
Kozmetikusmester, ayurvéda
terapeuta, szépségterapeuta,
az Ayurvéda Szépség Center
tulajdonosa és vezető oktatója.

AYURVÉDA SZÉPSÉG CENTER
1211 Bp., II., Rákóczi F. út 125.

Telefon: 06 70/7012 227
www.ayurvedacenter.hu

*Díjak:
Best Soa of the year – At English Hair and
Beauty Awards 2013
Great Taste Award for Chyawanprash 2013
Great Taste Award for De-Stress and Re-
Energise Tea 2013
Dr Deepa Apte: Outstanding Achievements
Award 2014 at APCTC Awards
Dr Deepa Apte: Outstanding Achievements
Awards 2013 at CAMEXPO
Dr Deepa Apte: FHT Excellence in
Education Awards Tutor of The Year 2014





www.beauty-forum.hu   2020/328

BEAUTY & CARE

A SZÉPSÉG harmóniája
A szépség az esztétika és a harmónia az aranymetszés szabályain alapszik évezredek óta. 

Az aranymetszést tartják az univerzális harmóniának.
Az emberi szem számára ez a tökéletes arány két elem között. 

φ = 1,6, azaz az aranymet-
szés arányai reprezentál-
ják a harmóniát és egyen-
lőséget a természetben és

a művészetekben is. 
 Az ideális függőleges arány, ha a
száj és az áll közötti távolságot
1 egységnek tekintjük, akkor a száj

és a szem közötti távolság 1,6 egy-
ség, és 
 ha az orr alsó része és az áll alsó
része közötti távolság 1 egység, ak-
kor az orr alsó része és a homlok-
hajtő távolság 1,6 egység. 
Az ideális arckontúr arányok meg-
tartására ad megoldást a lifting code

kozmetikai kezelés feltöltő és emelő
ereje. 
A kozmetikai lifting újratervezi az
arc és a nyak kontúrját, amely azon-
nali és látható eredményt nyújt. 
Ezt  a természet és a tudomány ihlet-
te kozmetikai kezelési vonalat pré-
miumminőségű, innovatív szépség-

A



ápoló formulák, magas koncentráci-
ójú, aktív hatóanyagok jellemzik, az
egyedülálló, feltöltő és lifting hatás
biztosításáért. 

Négyet egy csapásra
Az alkalmazott hatóanyagok foko-
zatosan, négyféle módon gyakorol-
nak hatást a bőr különböző rétegei-
ben, a kialakult élettani hiányossá-
gokra.

1. Megtartás – Az antarktiszi óriás
barnaalga-kivonat két különböző tí-
pusú kollagén (I. és IV.) szintézise-
ként erősíti a kohéziót az epidermisz
rétegei között, javítja a bőr rugal-
masságát, feszesítő hatású.
2. Revitalizálás – Hyaluronsav és
elasztin booster az a titkos összete-
vő, amely a természetes szénhidrát-
átalakulást segíti. Ez az aktív ható-
anyag képes stimulálni a hyaluron-
sav és az elasztin előállítását. Hatá-
sára a bőr visszanyeri az optimális
rugalmasságát.

3. Feszesítés – A feszesítő komplex
titkos formulájának fontos főszerep-
lője a Btx peptid és az Acetyl Hexa-
peptide. E formula a hám rétegeiben
rugalmas filmréteget képezve meg-
emeli a bőrfelszínt, és sima, kipihent
bőrt eredményez. 
4. Feltöltés – A hidrolizált növényi fe-
hérjékből álló polimerek a bőrön be-
töltik a mikromélyedéseket és a
ráncokat, fokozatosan (a bőr mé-
lyebb rétegeiből a bőrfelszín irányá-
ban) újrahidratálják, ezáltal látha-
tóan simább bőrfelszínt eredmé-
nyeznek. A nagyon hosszú polimer-
lánc, a hyaluronsav, átjárható
filmréteget képez az epidermisz fel-
színén, limitálja a vízveszteséget, ez-
által is elősegíti a hidratációt. 
Egy természetes peptidet utánozva
az AGR (Accessory Gene Regulator)
peptid és az acetil-tetrapeptid-2 tá-
mogatja a bőr megújulását. Segítik
láthatatlanná tenni, halványítani a
ráncokat, emellett közvetett hidra-
táló hatásúak. 

Ez a „kódolt” kozmetikai lifting-ke-
zelés az arc és a nyak területén, az
alkalmazott magas koncentrációjú
hatóanyagoknak és a bennük rejlő
szinergiának köszönhetően   azon-
nali és látványos kezelési eredményt
biztosít. 

A kozmetikai lifting-
kezeléssel az ideális
arckontúr arányok
megtartása a cél.

Aranymetszés:
Φ = 1,618
Az aranymetszés  egy
olyan arányosság, ami
a természetben és
a művészetben is gyakran
megjelenik, természetes
egyensúlyt teremtve
a szimmetria és
az aszimmetria között.
Ennek alapján akkor aránylik
egymáshoz két rész
az aranymetszés szabályai szerint,
ha az egész úgy aránylik
a nagyobbik részhez, ahogyan
a nagyobbik rész
a kisebbik részhez. Ezt fejezi ki
az ún. arany arány, a Φ = 1,618.
(A görög nagy „fí”  betű Pheidiász
ógörög szobrász nevéből
származik, aki gyakran alkalmazta
munkájában az aranymetszést.)
Forrás: Wikipédia

KANCSÁR ANDREA
Kozmetikusmester, szakoktató,
nemzetközi tréner.
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harmadik rész-
ben sok min-
dent megtud-
hatnak azokról

a hatékonyabb termé-
szetes anyagokról (A–Z-
ig), amelyeket fel lehet
használni az érzékeny
bőrök ápolásánál.
Az érzékeny bőr köny-
nyen felismerhető a bő-
rön átütő vörös erecs-
kékről és a bőr világos
színéről.  Jellemzője
még, hogy a különféle
hatásokra, mint például
a meleg, a száraz levegő,
az alkoholfogyasztás, a
feszültség ez a bőr gyor-
san vörösödéssel, kiüté-
sekkel és allergiával
reagál.
Ez a bőrállapot bármely
korosztálynál előfor-
dulhat, és valamennyi
érintett személy szen-
ved tőle. A kozmetikus-
nak tapintatra, komoly
szakismeretre van szük-
sége a gyors és eredményes kezelés-
hez.  Ahhoz, hogy az érzékeny bőr
baktériumflórája és a bőr intakt vé-
dőrétege ne sérüljön, enyhe arc-
tisztító készítményt, szelíd bőr-
ápoló kozmetikumokat, kevés, de
megfelelő alkotórészeket, sok ned-
vességet és a szabadgyökök káros
hatásait kivédő anyagokat tartal-
mazó termékeket javasolt használ-
ni. 

Gyengéden kezelni
A kutatók szerint a tisztító- és mosó-
szerek, a ruhaneműkben található
káros anyagok, valamint a konven-
cionális kozmetikumok használata
mind-mind hozzájárul az érzékeny
bőr kialakulásához, az egyre növekvő
számú érzékeny bőrhöz. Az érzé-
keny, irritált bőr ápolásánál a leg-
fontosabb a bőr védőrétegének meg-
őrzése nyugtató és gyulladáscsök-

kentő anyagok használatával, mint
például a különféle növényi vizek, az
illóolajok közül a balzsamos szuhar
(Cistrose), a kamilla, a manuka. Ezek
megfelelően fertőtlenítik bőrt, és tá-
mogatják a bőrben zajló folyamatok
egyensúlyát. Az erélyesebb anyago-
kat kerülni kell. A gyengéd kezelések
pozitívan hatnak mind a bőrre, mind
a lélekre. Így válhat a bőr simává,
sugárzóvá és friss kinézetűvé.

A

Hatóanyag-LEXIKON
3. RÉSZ: ÉRZÉKENY BŐR – Az illóolajakat, növényi olajokat és aromavizeket
használó natúrkozmetika erősíti a bőrt, aktivizálja védőerejét.
Hatóanyag-sorozatunkban Marianne Nick, a natúrkozmetikumok szakértője bemutatja
önöknek az érzékeny bőr számára értékes természetes hatóanyagokat, hatásmechanizmusaikat,
a felhasználási lehetőségeket, illetve az esetleges kontraindikációkat. 

3.
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HATÓANYAG-LEXIKON A-TÓL Z-IG – ÉRZÉKENY BŐR
ABC

A (NK) Aloe vera gél Hűt, nyugtat, nedvességet ad Napozást követően

Nyugtató szérumban

Hűtő pakolásként

Rendszeresen használni az
érzékeny bőr nyugtatására

B (IO) Balzsamos szuhar Tisztít, pórusösszehúzó, ápoló Krémben és sprayben

Nyirokstimulálásnál

Arcvízbe

Különösen ajánlott
pikkelysömör és száraz bőr
esetén

B (N) Birs Csökkenti a gyulladást

Enyhíti az irritációt

Véd

Szájápoló

Borogatás

Krémekben 

Védje a bőrét birskrémmel

B (NO) Borágóolaj Javítja a bőr anyagcseréjét

Erősít 

Nedvességmegkötő

Tiszta olajként

Krémekben

Nyugtató arcvizekben

Gazdag gamma-
linolénsavban

CS Csipkebogyóolaj Finomítja a bőr szerkezetét

Hegek ellen

Szabályozza a sejtosztódást

Arc- és testápolókban

Olajkeverékekben

Intenzív pakolásokban

Hatásos hegápoló

Gyorsan avasodik

Rövid idő alatt felhasználni

G (E) Görög joghurt Finomítja a bőr szerkezetét

Hegek ellen

Szabályozza a sejtosztódást

Arc- és testápolókban

Olajkeverékekben

Intenzív pakolásokban

Hatásos hegápoló

Gyorsan avasodik

Rövid idő alatt felhasználni

J (NO)

AV = aromavíz | E = egyéb | NK = növényi kivonat | NO = növényi olaj | IO = illóolaj | ZS = zsír

Jojobaolaj Nedvességet megtart

Megnöveli a bőr ellenálló
képességét

Bőrpuhító

Napi bőrápoláshoz

Arcra, testre is

Sminkeltávolító

Masszázshoz

Sokáig eláll

Semleges illatú

NÖVÉNY HATÁS KEZELÉS ÉS ALKALMAZÁS JAVALLATOK ÉS ELLENJAVALLATOK

K (no) Kamélia-magolaj Erősíti a bőr barrierjét

Nedvességmegtartó

Nyugtató

Masszázsolaj-keverékbe 

Éjszakai ápoláshoz

Pakolásokban

Különösen nagyon érzékeny,
allergiára hajlamos bőrre
ajánlott

M (IO) Manukaolaj Fájdalomcsillapító

Antibakteriális

Sebgyógyító

Pontszerűen alkalmazva
gyulladásra

Regeneráló pakolásokba

Sejtmegújító pakolásba

Tisztán is a bőrre vihető 

Alkalmanként pontszerűen

L (IO) Levendula Bőrápoló

Viszketést csillapító

Nyugtató

Nyugtató SOS illóolaj

Krémekben

Akut bőrproblémák esetén

Kézitáskába való

SOS bőrsegítő

Lélekre ható
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AV = aromavíz | E = egyéb | NK = növényi kivonat | NO = növényi olaj | IO = illóolaj | ZS = zsír

HATÓANYAG-LEXIKON A-TÓL Z-IG – ÉRZÉKENY BŐR
ABC

N (AV) Narancsvirág-aromavíz Finomítja a bőrt és a pórusokat

Nyugtató 

Ápoló

Borogatáshoz

Arcvíz

Make-up fölé

Illata friss

Hangulatjavító

N (IO) Neroli illóolaj Bőrnyugtató

Sejterősítő

Hangulatjavító

Jó kedvre hangoló Illóolaj –
natúr parfüm

Problémás bőr 

„Rescue” a bőr számára

Drága

10%-os hígításban is
hatásosan felhasználható

P (E) Probiotikum
(joghurt által)

Csillapítja az irritációt

Csökkenti a pirosságot

Viszketést csillapít

Nyugtató pakolás

Regeneráló éjszakai krém 

Érzékeny bőr

A bőrön maradhat

R (NK) Réti palástfű Pórusösszehúzó

Viszketést csillapít

Sebgyógyító

Teákhoz

Tinktúrában

Arcvízhez

Külsőleg és belsőleg is
felhasználható

R (IO) Római kamilla Heggyógyító

Neurodermitist (atópiás
ekcéma) csökkent

Gyulladást csökkent

Tisztításra

Arcvízbe

Arckrémbe, mint nyugtató

Fájdalomcsillapító illóolaj

Alacsony dózisban
szabad használni

S (NO) Sáfrányosszeklice-olaj Gyulladáscsökkentő

Zsírtalanít

Bőrirritáció ellen

Akne-kezeléseknél

Nyugtató masszázsnál 

védőkrémbe

Gazdag a többszörösen
telítetlen zsírsavakban

Gyorsan romlik

S (ZS) Sheavaj Visszazsírozó

Rugalmasságot fokozó 

Nedvességet szabályozó

Mint alap testvajhoz, 

kenőcsökbe,

ajakápolókba

Tisztán nagyon száraz 

Konzisztenciát növelő
krémekben

T (AV) Teafa-aromavíz Vírusellenes

Gombaellenes

Baktériumellenes

Pakolásokba

Gyulladást csökkentő 

Fertőtlenítő

Sebgyógyító

Szelíd hatású aromavíz

Tisztán is felhasználható

V (NK) Vasfű Vírusellenes

Gombaellenes

Baktériumellenes

Parfümökben

Testápolókban

Tusoláshoz

Kellemesen citromillatú

NÖVÉNY HATÁS KEZELÉS ÉS ALKALMAZÁS JAVALLATOK ÉS ELLENJAVALLATOK

MARIANNE NICK
20 éve tevékenykedik
a szépségiparban.
Fő érdeklődési köre a bio-
és a natúrkozmetika területe.
Szemináriumokat tart,
szaktanácsadó, aromaszakértő.
www.mn-turkosmetikundaromatherapie.de

O (AV) Olasz szalmagyopár-
aromavíz

Kötőszövet-feszesítő

Felépítő

Javítja a couperoza
és a rozácea állapotát 

Salaktalanító kezeléshez

Csökkenti a vörösödést

Ideális napi aromavíznek 

Borogatásnak – nyugtat,
vörösséget szüntet

www.beauty-forum.hu   2020/3

EDDIG MEGJELENT 
Érett bőr.................................................................................................. 2019/11

Tisztátalan bőr ....................................................................................... 2019/12





www.beauty-forum.hu   2020/334

BEAUTY & CARE

High-tech kozmetikumokat

AJÁNLJUNK!
A mindennapi gyakorlatban fő szempontunk, hogy olyan kozmetikumcsaládokat ajánljunk,

forgalmazzunk, amelyekkel a hagyományos hétköznapi ápolásnál többet adhatunk a vendégeinknek.
A nők vágynak a különleges hatóanyagokra, és egyre inkább tudatosan választanak fiatalító

kozmetikumokat. Ez új kihívást ad a kozmetikusoknak, hogy hitelesen, tiszta, modern
és mégis hatékony terméksorokat találjanak.

mai trendek egyike, hogy
személyre szabott, az
adott egyéni bőrkép keze-
lésére összeállított keze-

lési sorokat és kezeléseket adjunk
a vendégeknek.
A 100%-os hatóanyag-kozmetiku-
mokban megbízhatunk, mert ezek a
készítmények az arcápolás csúcsát
jelentik. Méltán van helyük a pro-
fesszionális, luxus arckezelésekben.

A kozmetikumok koncentráltak, in-
tenzív hatásúak, képesek a bőr szer-
kezetét regenerálni, a bőrfunkciókat
helyreállítani. Hatásuk alapját az ad-
ja, hogy sejtszinten képesek pozití-
van befolyásolni a bőr szerkezetét és
működését, így általuk könnyen el-
érhetővé válik az egészséges, opti-
málisan működő bőrszerkezet és a
sugárzóan szép bőr. Alapjukat a
100%-os természetes összetétel és a

bőrazonos alapformulák jelentik, er-
re épülnek a modern high-tech ható-
anyagok.

Bőrazonos kozmetikumok
A bőr szerkezetének molekuláris is-
meretén alapulnak a bőrazonos koz-
metikumok. Ezek a formulák opti-
mális mennyiségben éppen azokat a
bőrfelépítő anyagokat tartalmazzák,
amelyekre az adott arcbőrnek szük-
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sége van, ezáltal könnyen beépülnek
a bőrbe, azaz „bőrré válnak”.
A luxus és természetes bőrazonos
kozmetikumok alapkövetelménye,
hogy a szükséges hatóanyagok ma-
gas minőségűek és a bőrnek megfe-
lelő optimális mennyiségűek is le-
gyenek. Emellett fontos, hogy az arc-
krém olajkompozíciója az arcbőr sa-
ját faggyúösszetételével kompatibi-
lis felépítésű legyen. A bőrazonosan
felépített arcápoló kozmetikum
mindent megad a bőrnek, amire an-
nak szüksége van. Használata során
a bőrkép láthatóan és érezhetően ja-
vul, a bőr védelmi funkciói helyreáll-
nak.

Értékes, luxus hatóanyagok
A hatóanyag-kozmetika értékét a
bőrazonos hatóanyagok és a bőrazo-

nos felépítés mellett az aromaterá-
pia, a nanopeptid és a nanokristály-
terápia adja.

Aromaterápia
A tudatosan alkalmazott 100% tiszta
és természetes illóolajok a legérté-
kesebb növényi esszenciák. Az aro-
materápiával illatosítjuk a kozmeti-
kumokat, de ennél sokkal többet is
teszünk. A tiszta és természetes illó-
olajok segítségével harmonizáljuk,
erősítjük vagy gyógyítjuk a bőrt,
emellett az illóolajok belégzése is
pozitívan hat az ember teljes lényé-
re.

Nanopeptidek
Célzott terápiákra alkalmas mole-
kulák. Megfelelő dózisban alkalmaz-
va a nanopeptidekkel kiváló bőrre-

generáló és bőrfiatalító hatást érhe-
tünk el, éppen attól függően, hogy
mi a célunk.
Funkciójukat tekintve, sejtszinten
regenerálják a szöveteket. A DNS-
szekvenciákban kialakult károso-
dásokat helyreállítják úgy, hogy az
adott sejtek megfelelő receptoraihoz
kötődnek, ott belső jelátviteli lánco-
kat aktiválnak, amelyekkel megvál-
toztatják a sejtek működését. Nor-
malizálják a sejtműködést, serken-
tik vagy gátolják a fehérjék vagy az
enzimek működését, termelődését,
ami által optimalizálják a bőrfunk-
ciókat.
A pigmentfoltkezelő nanopeptidek
közvetlenül a tirozináz enzim ter-
melésének normalizálásával szabá-
lyozzák a melanin optimális terme-
lődését a bőrben. A gyulladáscsök-
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kentő nanopeptidek a gyulladáskel-
tő faktorok termelődését blokkolják
a bőrben. 
A fiatalító peptidek speciális cél-
pontjai a dermisz rostrendszerei,
elsősorban az elasztin, illetve a kol-
lagén. Egyes peptidek a fibroblaszto-
kat ösztönzik új kollagén és elasztin
termelésére, ezáltal intenzív sejt-
megújulás történik a bőrben. A rege-
neráló hatás így tartós és látványos
lehet. 
A botox-hatást imitáló természetes
peptidmolekulák az arcizmok
stresszkezelését segítik. Az izmokat
behálózó idegrendszerre hatva ella-
zítják a mimikai izomrendszert –
azonnali ránctalanító hatásúak.
Emellett támogatják az arcbőr vér-
és tápanyagellátását, így hozzájárul-
nak a teljes arc egészséges szépségé-
hez. Egy adott szérumban, krémben
általában 10, de szükség szerint akár
20-féle nanopeptidet is kombinálha-
tunk.

Nanokristályok
Ezek a nanofém hatóanyagok a víz-
zel érintkezve azonnal kolloidkris-
tály-oldatokat hoznak létre, melyek
sejtszinten energetizálják, vitali-
zálják és normalizálják a sejtek
működését. Emellett kiváló enzim-
katalizátorok, így a bőrazonos ható-

anyagok és a nanopeptidek hatását
is megsokszorozzák.
A kolloidkristály-oldatok tiszta ion-
mentesített vízben szuszpendált
tiszta nanofémeket tartalmaznak,
ionizált fémrészecskék nélkül.
Az értékes, minőségi hatóanyagok
az alapját képezik egy kiváló luxus-
kategóriás kozmetikumnak, mégis
talán az tesz prémiumkategóriássá
egy terméket, ha az adott kompozí-
ció felépítése által a hatóanyagok
tökéletes összhangja, maximális ha-
tékonysága kialakul. 

Miért érdemes a DRHAZI-t
választani?
 Megfelelő képzettséget biztosí-
tunk, így a 100% természetes high-
tech kozmetikumok segítségével – a
kozmetikai kezelések mellett – der-
matológiai kezeléseket is végezhet.
 Igény szerinti, egyénre szabott
gyakorlati oktatást biztosítunk.
 Oktató- és referenciaszalon-
jainkban működő újszerű és sikeres
marketingstratégiánkat szívesen
átadjuk a kollégáknak.
 A magyar piacon kollégáinknak a
DRHAZI kozmetikumok forgal-
mazásához 150%-os árrést biztosí-
tunk.
 High-tech kozmetikumgyártó-
ként vállaljuk a saját neves, „Private

label” kezelési sorok fejlesztését és
gyártását.
 Szívesen várjuk vállalkozó kedvű
vidéki kollégák jelentkezését
DRHAZI Bőrmegújító Központ vagy
Szalon alapítására.
 Magyar kutató–fejlesztő cégként
rugalmasan reagálunk a trendekre,
az igényekre, így folyamatos és biz-
tos támogatást nyújtunk part-
nereinknek.

DRHAZI SZALONKEZELÉSEK
1.  Természetes arcfiatalítás – A sza-

badalmaztatott DRHAZI Bio
arcplasztikát, a kötőszöveti és fa-
celift manuálterápia, a high-tech
kozmetikumokkal való sejtszintű
bőrmegújítás egészíti ki. Az arcfia-
talítási metódus alkalmas nem
csupán a bőr, de az egész arc szö-
veti regenerációjára.

2.  Természetes bőrmegújítás –
A high-tech kozmetikumok gyó-

gyító hatóanyagai által a rosaceás,
aknés  bőr normalizálása történik.
A módszer magában foglalja a
DRHAZI bio arcplasztikával vég-
zett manuálterápiát és a sejtszin-
tű bőrmegújítást. 

3.  Holisztikus testfiatalítás –
A szervrendszer-szintű testfiatalí-
tás szén-dioxid-terápiával, kötő-
szöveti, szalag- és mélyizomkeze-
léssel történik.

4.  Holisztikus testdiagnosztika – Az
agy frekvenciáinak magnetikus
szkennelésével információt ka-
punk a belső szervek sejtszintű ál-
lapotáról, így célzottan és tudato-
san segíthetjük a bőr fiatalítását
és gyógyítását.

5.  Holisztikus méregtelenítő és tisz-
tító programok – 100% természe-
tes gyógyító anyagokkal történő
belső szervi kiegyensúlyozás.

DR. HÁZI EDINA
Gyógyszerész, high-tech
kozmetikumfejlesztő,
a DRHAZI bőrmegújítás
és bio arcplasztika kidolgozója.

2083 Solymár, Terstyánszky út 68. 
Telefon: 06 30/871 4668

info@drhazi.hu
www.drhazi.hu
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SZŐRELTÁVOLÍTÁS
FELSŐFOKON

A SZŐR NEM DIVAT – A szőreltávolítás egyre inkább önálló ága a kozmetikának.
Ma már Magyarországon is vannak szalonok, amelyek csak és kizárólag ezzel foglalkoznak. 

vendégek igényei sok min-
denben megváltoztak
ezen a területen is – ami-
nek, mi kozmetikusok

igyekszünk továbbra is megfelelni.

Mindent feltenni
egyetlenegy módszerre?
Megkülönböztetünk depilálást és
epilálást, azaz tartós és végleges
szőreltávolítást.
Több termékkel, különböző gyantá-
val vagy akár cukorral, mesterfokon
távolíthatjuk el a szőrt. Különböző
technikák közül választhatunk,
anyagtól és szőrtípustól függően. 
Vannak szalonok, ahol csak nagy-
energiájú lámpákat, lézereket vagy
villanófényt használnak.
És vannak kollégák, akik csak elekt-
roepilációt alkalmaznak.

Módszerek kombinálása
Többen felismerték már, hogy példá-
ul sem az IPL, sem a lézer nem jobb
vagy rosszabb a másiknál – az eltérő
fénytulajdonságaiknak köszönhe-

A

Egyik szőrtelenítési
módszer sem zárja ki
a másikat. Csak azt
kell tudnunk, hogy
melyiket kinél,
mikor, mi után és
mennyi idő elteltével
szabad alkalmazni.
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tően különböző szőrtípusoknál tud-
juk hatékonyan az egyiket és a má-
sikat is alkalmazni. Így mindkettő
jól megfér egymással a szalonban.
Ma még újdonságnak számít, hogy
az újgenerációs diódáknak köszön-
hetően többféle hullámhossz is
megtalálható egy lézerfejben. Ezál-
tal szélesebb hullámhossztarto-
mány áll a rendelkezésünkre, ami-
nek következtében megnő az ab-
szorbciós spektrum (a fény elnyelő-
dése a melaninban), így rövidebb
idő alatt, illetve a nehezen kezelhe-
tő, vékonyabb szőröket is el tudjuk
a segítségével távolítani.

Komplex megoldások
a sikerért
A szőreltávolítás felsőfoka az, ami-
kor a vendég valamennyi nem kívá-
natos szőrét el tudjuk távolítani.

Egyre több szalon kínálatában talál-
ható meg a különféle szőrtelenítési
módszerek gazdag tárháza, hogy
hosszú távon is sikeresen kiszolgál-
hassák a vendégeiket.
Egyik módszer sem zárja ki a mási-
kat. Csak azt kell tudnunk, hogy me-
lyiket mikor, mi után és mennyi idő
elteltével szabad alkalmazni.
Ha a vendég például rendszeresen
fénykezelést csináltat, de szabad-
ságra megy, akkor alkalmazhatunk
nála gyantát, csak tájékoztassuk őt
arról, hogy mikor visszatér, akkor
hosszabb ideig tart, amíg újra fény-
nyel tudjuk kezelni – hiszen az egyes
szőrszálak növekedési szakasza kü-
lönböző, és több hónapig is eltarthat,
amíg újra minden szőrszál felér a
bőrfelületre.
Ha például az IPL-es vagy lézeres
kezeléssel nem tudjuk megoldani

vendégünk problémáját, akkor bi-
zony eljött az a pillanat, hogy be-
vessük az elektroepilációt. Több
olyan testtáj is van, ahol gyakran
nem tudjuk a vendég kívánságát
teljesíteni egyetlen módszer alkal-
mazásával, hogy tükörsima, szőr-
telen bőre legyen egy adott terüle-
ten.  
A női alkar és a férfi hát makacsabb
szőreit, illetve az ősz szálakat tűs
epilációval lehet sikerrel eltávolíta-
ni. 
Szőke szőrrel rendelkező vendége-
inknél sem érdemes alkalmazni
IPL-t vagy lézert. Ebben az esetben is
a tűs epiláció lesz a megoldás.
Az elektroepiláció is sokat fejlődött
az utóbbi évek során. A gépek is, a
tűk is és a technika is. 
A szükséges kezelések számát te-
kintve – a nagy testtájaktól eltekint-

Férfi mell az első IPL-es kezelés után Az utolsó IPL-es kezelés után
elektroepilációra váltottunk, mert az utolsó

két kezelés nem nyújtott jobb eredményt

Az utolsó tűs epiláció utáni kezelés
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ve – fel tudja venni a versenyt a villa-
nófénnyel.

Tanácsadás, felvilágosítás
felsőfokon
A villanófényes kezelések megjele-
nésével fokozottabbá vált az igény a
bővebb felvilágosítás iránt. Enélkül a
legmodernebb és legdrágább gép
sem ér semmit sem – a megfelelő tá-
jékoztatás hiányában nem nyerhet-
jük el a vendég bizalmát.  
Ha mesterien, felsőfokon akarunk
szőrt eltávolítani, ismernünk, tud-
nunk kell mindent az általunk al-
kalmazott módszer(ek)ről, és ter-
mészetesen mindent a különféle
szőrtípusról is. Ehhez dokumentál-

va követnünk kell az egyes eredmé-
nyeket, kezelésről kezelésre. Tud-
nunk kell, hogy az egyes kezelési kú-
rákban mindig is voltak, vannak és
lesznek hullámok. És ezt előre el is
kell mondanunk a vendégeinknek,
tehát, hogy ezek a látszólagos visz-
szaesések teljesen normálisak, a
hajnövés ciklusaival és a szőrtüsző
regenerációs képességével függenek
össze. És ne feledjük, minden kezelé-
si kúra lefolyása individuális.
Ha a vendéget részletesen tájékoz-
tatjuk a folyamatról, a szőrtípusá-
ról, az általunk választott módszer-
ről, és arról is, hogy mi magunk mi-
lyen eredményességre és felléphe-
tő nehézségre számítunk, akkor

sok reklamációtól megkímélhetjük
magunkat.
A szaktudásunkkal, a tapasztaltsá-
gunkkal és az őszinte, részletes tájé-
koztatóval nyerhetjük el csak a ven-
dég bizalmát.

Az utolsó IPL-es kezelés után Elektroepilációs módszerrel folytattuk
a hát szőrtelenítését, hogy az utolsó

szőrszálak is eltűnjenek

ARTNER ÉVA
Kozmetikusmester (1985 óta). A németországi
Hautregenerations Zentrum és az Ästhetik
Akademie tulajdonosa. Fő szakterülete
az elektrokozmetika, ezen belül is az

elektroepilációs
és a villanófényes
(IPL) epiláció. Oktat,
továbbképzéseket és
előadásokat  tart. Az osztrák
Mepix Kereskedelmi Vállalat
vezető oktatója, a Helia-D
Professional németországi
és ausztriai képviselője.

Egy átlagos állkezelés szőrtelenítési folyamata

TÁJÉKOZTASSUK
A VENDÉGET!

–   Milyen kezelési módot
alkalmazunk.

–   A kezelés menete és lefolyása.
–   A kezelés ára. 
–   Milyen időközönként kell majd

jönnie az egyes kezelésekre
     és előreláthatólag hányszor.
–   Milyen részeredményekre

számíthat.  
–   Mit kell majd betartania
     az egyes kezelések után.
–   Milyen eredményekre

számíthat. 
–   Az ellenjavallatokról,
     az esetleges kizáró okokról. 
–   Jogi feltételekről, például:

beleegyezési nyilatkozat
     és nagykorúság

szükségességéről.
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Precizitás és tökéletesség
SZAKÉRTŐKTŐL SZAKÉRTŐKNEK – Minden bőr különböző, egyedi igényekkel rendelkezik
és egyedülállóan gyönyörű. A BABOR új termékcsaládjával megalkotta a személyre szabott

bőrápolás következő szintjét, a gyengéd, mégis hatékony gyümölcssavas hámlasztást. Több mint
60 éves kozmetikai kutatásainak tapasztalatát egyesítette a szakértők tudásával,

így fejlesztette ki az egyedi bőrápolás csúcsát.

DOCTOR BABOR PRO ter-
mékcsalád olyan haté-
kony és precíz termékeket
tartalmaz, hogy kizárólag

speciálisan képzett és felkészült
szakértő BABOR kozmetikusoknál
elérhető.
A TheraPRO peel-kezeléseket
DOCTOR BABOR PRO termékekkel és
a különös gonddal összeállított gyü-
mölcssavak keverékéből álló AHA
savakkal (10–30%) végzik a szakértő
BABOR kozmetikusok. A kezelések a
specifikus bőrápolást szem előtt
tartva úgy lettek megalkotva, hogy a
bőrproblémák széles skálájára alkal-
mazhatóak legyenek, ezáltal még a
legérzékenyebb bőr számára is kí-
méletes, egyben látványos haté-
konyságú hámlasztó kúra alakítha-
tó ki.

A kabinban 10% (pH 3,5), 20% (pH 3,0
és 2,7) és 30% (pH 2,7) savakkal bővül
a BABOR kozmetikusok palettája,
otthoni ápolásra pedig egy különle-
ges, AHA peeling overnight (pH 4,0)
termék koronázza meg a DOCTOR
BABOR PRO kezeléseket.
Ha szeretnél kiemelkedő támoga-
tásban részesülni a munkád során,
és olyan innovatív termékekkel dol-

gozni, amelyek eredményessége el-
kápráztatja vendégeidet, csatlakozz
a BABOR professzionális kozmeti-
kai csapatához! Velünk megvalósít-
hatod álmaidat és elérheted karrie-
red csúcsát!

Amit garantálunk
1. Eredményes kezelések – A ter-

mékeinkkel végzett kezelések
azonnal látható hatást és hosszú
távú eredményeket biztosítanak.

Specialitásunk a személyre sza-
bott bőrápolás és az anti-aging.

2. Innovatív hatóanyagok –
A BABOR termékekben a legújabb
kozmetikai innovációkat találod
meg, így mindig biztos lehetsz
benne: te a maximumot nyújtod.

3. Elégedett vendégkör – Tapaszta-
latból mondjuk, hogy a vendé-
geid imádni fogják BABOR keze-
léseket, ezért a váltás könnyedén
fog menni. PR
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100% egyediség
a BABOR legújabb,
gyümölcssavas
termékcsaládjával.
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  Területi védelmet biztosítunk,
hogy a közeledben ne legyen má-
sik BABOR kozmetika, akivel ver-
senyezned kell. Ezáltal kizárólag
a szakmai fejlődésedre tudsz fó-
kuszálni, hogy a vendégeidnek a
lehető legmagasabb színvonalat
nyújthasd.

  Rendszeresen továbbképzünk a
szakmai és az üzleti tanfolya-
mainkon, így biztos lehetsz ab-
ban, hogy naprakész tudással
állsz a vendégeid rendelkezésé-
re. Felkészültségedet könnyedén
eredményre válthatod, mi meg-
mutatjuk, hogyan csináld.

  Áruellátásunk stabil, így semmi-
ben sem kell hiányt szenvedned.
Kozmetikusként nagyon fontos,
hogy minden vendéged igényét
maradéktalanul ki tudd elégíte-
ni, mind a kezelések, mind a la-
kossági termékek tekintetében.
Kiszámítható áruellátásunk ezt
lehetővé teszi.

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

    Rendszeres, személyes támoga-
tást kaphatsz a képviselőinktől,

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

  Marketingtámogatást nyújtunk,
hogy ne „csak” kiváló kozmeti-
kus, hanem sikeres üzletasszony
is lehess. Részt vehetsz az üzleti
képzéseinken, termékmintákkal
és eladáshelyi kommunikációs
anyagokkal állunk a rendelkezé-
sedre.  BABOR Gyémánt szalonja-
inknak személyes marketing-
konzultációt, illetve magazin-
megjelenést is biztosítunk.

AMIT MÉG KÍNÁLUNK

TEDD MEG AZ ELSŐ LÉPÉST A SIKERHEZ VEZETŐ ÚTON!

Olvasd el kolléganőnk véleményét a
márkáról és a DOCTOR BABOR PRO ter-
mékcsaládról!

FABI ALEXANDRA
BABOR kozmetikus, Sopron
„A BABOR termékcsaláddal az iskolás
éveim alatt, a mesteremnek köszönhe-
tően találkoztam. A gyakorlatom során
közelebbről is megismerhettem a ter-
mékeket, dolgozhattam velük –  részem-

ről szerelem lett az első látásra… Már akkor biztos voltam benne,
hogy a BABOR-ral szeretnék dolgozni.
Amikor a saját szalonom megnyitását terveztem, az első dol-
gom az volt, hogy megkeressem a márka képviseletét, ahol
készséggel álltak és állnak a mai napig a rendelkezésemre. Fo-
lyamatosan biztosítják a képzéseket, mindig bővül és újul a kép-
zéskínálat, amelynek köszönhetően a szakmai fejlődésem is
garantált. 

A célom az volt, hogy olyan helyen és olyan termékkel dolgozhas-
sak, hogy a vendégeim a lehető legmagasabb minőségben, szak-
értelemmel és kényelemmel legyenek körülvéve, kiszolgálva.
Ebben segített nekem a BABOR, hiszen a termékek precízek, szé-
les skálán mozognak, a szükséges szakértelmet magas minő-
ségben adják át, és segítik a munkámat abban is, hogy a vendé-
geimnek minden kezelést luxusélménnyé varázsolhassak. En-
nek köszönhetően büszkén mondhatom, hogy a vendégeim na-
gyon elégedettek. A cég által nyújtott marketingtámogatás,
valamint a területi védelem megalapozza a biztos üzleti sikert. 
A vendégeim nagy érdeklődéssel fogadták a DOCTOR BABOR
PRO termékcsaládot. Látva a saját magamon elvégzett TheraPRO
peel-kezelés eredményét pedig még nyitottabbakká váltak a gyü-
mölcssavas hámlasztásra. Tetszik nekik a termékek letisztult
csomagolása és az is, hogy illat- és mesterséges színezőanyag-
mentesek. Azokkal a vendégeimmel is sikerrel ismertettem
meg a BABOR termékeket, akiknél más készítmények korábban
allergiás reakciókat váltottak ki – és akik azóta is rajongói az új
BABOR termékeknek.”

ÍRD MEG TE IS A SIKERTÖRTÉNETEDET A BABORRAL!

Gyere el a kétnapos BABOR alapképzésünkre – ezzel
megteszed az első lépést a DOCTOR BABOR PRO-hoz ve-
zető úton. Az alaptanfolyam keretein belül megismer-
kedhetsz a filozófiánkkal és a márka meghatározó ter-
méksorozataival. Trénerünk vezetésével elsajátíthatod a
BABOR metódust, amelynek segítségével felejthetetlen
élménnyé varázsolhatod a kezeléseket a vendégeid szá-
mára.

Időpont: 2020. április 21-22.

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

Kövess minket közösségi médiafelületeinken is!
Facebook: babor.kozmetikumok
Instagram: babor_magyarorszag

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

A Babor magyarországi forgalmazója:
KALCSU COSMETICS
1139 Budapest, Frangepán u. 8–10.
Telefon: 06 1 237 0370  web: www.kalcsu.hu
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kozmetikákban használa-
tos hatóanyagok közül a Q10

egy igazi klasszikus, külö-
nösen az anti-aging kezelé-

seknél számít kihagyhatatlannak.
Az ubikinonnak is nevezett Q10 a
vitaminokhoz hasonló koenzim,
amely mindenhol előfordul az élő
szervezetben.  A neve is tartalmazza
ezt, hiszen a latin ubikue szóból
ered, ami azt jelenti: mindenütt.

Energiabomba
Különféle tápanyagokból a szerveze-
tünk maga is képes előállítani ezt a
koenzimet, ugyanakkor a termelő-
dése a húszéves életkort követően
lecsökken. Q10-hez a táplálékok ré-
vén is hozzájuthatunk, például ha
húst, halat, olívaolajat, szójaolajat,
diót, mandulát fogyasztunk. 
Az ubikinonnak a szervezetben na-
gyon fontos feladatai vannak. Ez a
koenzim segít abban, hogy a felvett
táplálékok ATP-vé alakuljanak, és
ily módon fontos elem a szervezet
energiaszintjének fenntartásában.

Testünk energiatermelésének
95%-a a Q10 részvételével törté-
nik. 

Kozmetikai alkalmazása
Ezenkívül egyéb jótékony hatásai is
vannak: csökkenti a szervezet sejtjeit
károsító oxidatív stresszt, vagyis a
szabadgyökök képződését, eliminálá-
sát. A Q10-nek gyulladást gátló tulaj-
donsága is van. Elsősorban a 90-es
években kezdték a Q10-et a kozmeti-

A

Q10 a kozmetikában
HATÓANYAG-ISMERET 10. 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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kumokban is sikerrel felhasználni,
és azóta már elképzelhetetlen, hogy
ne legyen jelen ezen a területen. 

Hatásmechanizmusa 
Ezt a koenzimet elsősorban bőrá-
poló szerekben – különösen az anti-
aging készítményekben – alkalmaz-
zák, mint például a krémek, a széru-
mok, a testápolók és hasonló készít-
mények. 

Számos jótékony
hatása van a bőrre: 
  stimulálja a sejtmegújulást, 
  fékezi a kollagének lebomlását, 
  erősíti a kötőszöveteket és óvja
    a bőrt a szabadgyököktől. 
  Emellett a hatására rugalmasab-

bá is válik a bőr. 

Alkalmazása
A Q10-et kozmetikai összetevőként
elsősorban – fermentáció révén –
baktériumok segítségével nyerik.
A narancs-pirosas színű hatóanyag
alkoholban és lipidekben oldódik. 
A csomagoláson az Ubikuinone
vagy Ubikuinol neveken jelölik.

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

Sorozatunk következő részének
témája: Liposzómák

A SOROZATBAN EDDIG MEGJELENT:
2019/4:         Bőrápoló vitaminok 
2019/5:         Sokoldalú peptidek
2019/6:         Ápoló ceramidok
2019/7-8:     A nagy klasszikus: hyaluronsav
2019/9:         Bőrregeneráló gyümölcssavak
2019/10:       Óvó-védő flavonidok
2019/11:       Sokoldalú szalicilsav
2019/12:       Bőrvédő antioxidánsok
2020/1-2:     Regeneráló pantenol
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BEAUTY & CAREBEAUTY & CARE  NEWS 1 RAGYOGÓ BŐR A KAVIÁR EREJÉVEL
Matis • A Caviar-sorozat készítményei ellenőrzött
körülmények között előállított, 100%-ban tiszta kaviárt
tartalmaznak. A Bordeaux mellől származó kaviár
hatóanyag ásványokkal tölti fel a bőrt, miközben táplál
és globális anti-aging hatást biztosít. A „The Serum”
készítmény csökkenti a mélyebb ráncokat, feszesebbé,
ragyogóbbá teszi a bőrt. A kaviár a világon mindenhol a
luxus és az elegancia jelképe, ennek és a készítmények
hatásainak megfelelően 40-45 éves kortól javasolt az
alkalmazása. A márka megújult megjelenése hűen
tükrözi a várható eredményeket. 
www.matis-paris.hu

2 ARANYBA CSOMAGOLT
SZÉPSÉGELIXÍR

Babor • Aranyékszer a hét minden napjára a With love
ampulla szettel. A Babor aranyozott ampullákba töltötte
legendás szépség elixírjeit: maximális hatékonyság
exkluzív, arany külsőbe csomagolva. A szettekkel most
a nők szerepvállalásának növekedését is támogatja a
Babor: minden eladott ampullaszett után 1 eurót
adományoz a dél-afrikai kozmetikusképző iskola
kétéves ösztöndíjprogramjának támogatására, melyet a
professzionális kozmetikusképzés nemzetközi vezető
szervezetével, a CIDESCO-val (francia: Comité Interna-
tional d'Esthétique et de Cosmétologie) közösen
alapítottak.
www.kalcsu.hu

3 EPIGENETIKAI BŐRMEGÚJÍTÁS
Biodroga MD • Az Ultimate termékcsalád epigenetikai
kutatások eredményeként, egy speciális power peptid
variáns, a Novo Peptide™-technológia alkalmazásával
jött létre. A clothide jelzőpeptid képes leutánozni a
fiatalsághormon hatását, a pentalactin feléleszti az alvó
sejteket, és a DNS specifikus szakaszait újra-aktiválja.
A tripeptid-5 serkenti a kollagénszintézist. A hármas
peptid-rendszert kiegészíti a nagy molekula-súlyú
hyaluronsav, a sejtmegújulást támogató CM-glükán, az
Aquarich, a szkvelén, a ligetszépe-, a szójaolaj és a
sheavaj. Parabén-, ásványiolaj-, PEG-, emulgeátor-,
szilikon- és állati eredetű összetevőktől mentes orvos-
kozmetikum.    
www.biodroga.hu
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BEAUTY & CAREBEAUTY & CARE  NEWS 1 ADAPTOGÉN FITOÖSZTROGÉNEK
A SZÉPSÉGÉRT

DRHAZI • A női hormonok közötti harmónia
helyreállítására szolgáló, fiatalító krémgél. Liposzómás
összetételének köszönhetően kiválóan felszívódik,
ezáltal az adaptogén fitoösztrogének hatékonysága is
biztosított. A növényi hatóanyagok a bőrön át felszívódva
hatnak: a szervezet azt a hormont állítja elő belőlük,
amilyenre éppen szüksége van az egyensúly kiala-
kításához. Segítségükkel a bőr, a kötőszövet, a csontok
és az erek visszaszerzik elveszített előnyös tulajdon-
ságaikat.
www.drhazi.hu

2 PÓRUSÖSSZEHÚZÓ FLUID  
Afrodita Professional • A Pure Skin Solution könnyű,
gyorsan felszívódó textúrájának köszönhetően fenn-
tartja a bőr megfelelő hidratáltságát*, mattítja az
arcbőrt. Az összehúzó hatóanyagok szinergiája révén
pórusösszehúzó hatással rendelkezik**. Független
laboratóriumban végzett klinikai vizsgálatok kimutatták,
hogy a Pure Skin Solution pórusösszehúzó fluid akár
43%-kal képes csökkenteni a kitágult pórusok méretét. 
*in vivo klinikai vizsgálat 12 önkéntes alanyon elvégezve, napi
kétszer alkalmazva, 4 hét után (Tanno 2000). 
**in vivo klinikai vizsgálat 10 önkéntes alanyon elvégezve, napi
kétszer alkalmazva, 28 napos kezelés után.
www.afrodita-kozmetika.hu

3 LIFTING ARCKEZELÉS
AZ ÖREGEDÉS MEGELŐZÉSÉRE

Bielenda Professional • A Total Lifting PPV+ kezelés egy
lifting- és feszesítő hatású arckezelés, az érett,
rugalmasságát és feszességét vesztett bőrre, ráncokra,
mimikai ráncokra, az öregedés jeleinek és a photo-
aging tüneteinek a megelőzésére. A hatásról különleges
hatóanyagok gondoskodnak: peptidek, IST-komplex,
Argireline™, organikus szilícium. 
www.bielenda.hu

4 SOS REGGELI BŐRÉBRESZTŐ DUO:
A FRISS ÉS TISZTA ARCBŐRÉRT! 

Maria Galland • A reggeli letisztítás épp olyan fontos,
mint az esti, hiszen az éjszaka folyamán rengeteg
méreganyagot termel a szervezetünk, amit el kell
távolítani a bőr felszínéről. A Maria Galland új letisztító
szettje, az SOS reggeli bőrébresztő duo kiváló társ a
reggeli készülődésnél. A N°2 Masque souple
mélytisztító maszk mellé most ajándékba adunk egy
N°95 Masque froid contour des yeux szemkörnyék-
hűsítő maszkot, így nemcsak az arcbőr, hanem a
szemkörnyék is felfrissül.
www.kalcsu.hu

5 KÖNNYŰ NAPPALI ARCKRÉM 
Biola • A Búzavirág Age Control a víz- és zsírhiányos bőr
kezelését lezáró arckrém. Nappali arckrém, amely
különösen támogatja a bőr környezeti ártalmakkal
szembeni védelmét. Gyorsan közkedveltté vált könnyű
textúrája és kellemesen trendi illata miatt. A búzavirág,
a nyári orgona és a körömvirág kivonata támogatja a
bőrregenerációs folyamatokat. A bársonyos bőrérzet
kialakulását az édes mandula-, a baobab- és a maka-
dámiaolaj, valamint az E-vitamin is támogatja.
www.biola.hu
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FÓKUSZBAN AZ INCI
EGYRE NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A SZAKEMBEREK KÖRÉBEN A HATÓANYAG-ISMERET –

a kozmetikus gyakorlati, „kézzel fogható” tudása mellett.
Óriási segítségül szolgál e téren az INCI-lista ismerete.

zigorú szabályok vonat-
koznak arra az Európai
Unióban, hogy milyen
adatokat kell feltüntetni

egy kozmetikum csomagolásán ah-
hoz, hogy az az EU területén forgal-
mazható legyen. Ezeket a szabályo-
kat az 1223/2009/EK Rendelet tartal-
mazza, az azóta elkészült módosító
és kiegészítő rendeletekkel együtt.
Erre vonatkozik továbbá Magyaror-
szágon a 246/2013. (VII. 2.) sz. Kor-
mányrendelet, amely előírja, hogy a
hazánkban forgalomba hozott, de

nem előre, hanem azonnali eladás-
ra csomagolt kozmetikumokon ma-
gyar nyelven szintén kötelező fel-
tüntetni az EU-rendeletnek megfe-
lelő adatokat.

A kozmetikumok
csomagolásán
fel kell tüntetni
A gyártó és/vagy a forgalmazó ne-
vét, székhelyének címét – az Euró-
pai Unión kívüli országból származó
kozmetikai termék esetében a szár-

mazási országot is. Lehet azonban
rövidítést, védjegyet, a származási
helynél jelet vagy egyéb jelölést is
használni.
 A termék megnevezését, rendel-
tetését – kivéve, ha az egyértelműen
kiderül a termék megjelenéséből).
 Az esetleges, a termékkel kapcso-
latos különleges óvintézkedéseket,
amennyiben az indokolt.
 A minőségmegőrzési időt, és
amennyiben az lényeges, az ebből a
szempontból fontos tárolási körül-
ményekre vonatkozó előírásokat. 

S
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→ A minőségmegőrzés legrövidebb
idejét, a 30 hónapot meg nem hala-
dó minőségmegőrzési idejű kozme-
tikai termékek esetében a követke-
zőképpen kell megadni: „felhasz-
nálható (hónap/év)”, illetve „fel-
használható (nap/hónap/év)”, azaz

a dátum feltüntetése a megadott
sorrendben kötelező a csomagolá-
son.
→ A 30 hónapot meghaladó minő-
ségmegőrzési idejű kozmetikai ter-
mék esetében azt a felnyitástól szá-
mított időtartamot kell feltüntetni,

amelyen belül a termék a fogyasz-
tóra nézve káros következmény
nélkül felhasználható. Ezt az infor-
mációt egy felnyitott tégelyes ábra
jelöli, amelyen a fedél alatt vagy ma-
gán a tégelyen az időtartam (hóna-
pokban vagy évben) látható. 
 A termék összetevőit.
Az összetevők felsorolását az INCI
(International Nomenclature of Cos-
metic Ingredients, azaz a „kozmeti-
kai összetevők nemzetközi nevezék-
tana”) előírásainak megfelelően
kell megadni, a felsorolást az „ing-
redients” (=összetevők) kifejezés
előzi meg. Minden szándékosan fel-
használt összetevőt fel kell tüntetni
(tehát a szennyezéseket nem!), a ter-
mékhez való hozzáadás időpontjá-
ban mért tömegük szerint, csökke-
nő sorrendben. 
Az 1% alatti koncentrációban előfor-
duló összetevők tetszőleges sor-
rendben is megadhatók. 
A színezékek tehát (a hajszínezők
esetét kivéve) tetszőleges sorrend-
ben is felsorolhatók. 
A nanoanyagokat, mivel ezek hatá-
sai eltérhetnek az azonos, de nem
nanoméretű anyagokéitól, a felsoro-
lásban zárójeles „nano” jelöléssel
kell ellátni.
Az egyes országokban a vegyületek
elnevezése különböző lehet, ezért
fontos szabály, hogy az egyes össze-
tevők megnevezéseit az INCI-listá-
ban meghatározott módon kell
megadni, így azok az INCI-nevük
alapján egyértelműen beazonosít-
hatók.

Mire figyeljünk
az INCI-listában?
Amennyiben tudni szeretnénk ar-
ról, hogy az általunk vásárolt, hasz-
nált vagy a vendégeink számára
ajánlott kozmetikumok milyen ösz-
szetevőket tartalmaznak, érdemes
az alábbi szempontok szerint gór-
cső alá vennünk a csomagoláson
található összetevőlistát.
 A kozmetikumok általában leg-
nagyobb mennyiségben vizet tar-
talmaznak, így az INCI-lista első
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tagja többnyire – né-
hány, ritkán előforduló
vízmentes vagy különö-
sen alacsony víztartal-
mú kozmetikum kivéte-
lével – „Aqua”. 
 Legtöbbször ezt köve-
tően találjuk a kozmeti-
kumok alapanyagait,
amelyek között termé-
szetes és mesterséges
egyaránt előfordulhat.
A természetes alap-
anyagok között vannak
növényi, állati és ásvá-

nyi eredetűek is, vagyis itt érdemes figyelnünk arra,
hogy ha például paraffinmentes kozmetikumot szeret-
nénk választani, kőolajszármazékot találunk-e a listá-
ban, vagy ha például az állati eredetű termékeket szeret-
nénk elkerülni, találunk-e köztük olyat. 
 A hatóanyagok – mivel azok mennyisége az alapanya-
gokénál általában kisebb – általában az alapanyagok
után találhatóak meg a listában. Ezek alapján tudunk
következtetni arra, hogy milyen hatásokat várhatunk el
a készítménytől és milyen bőrökre ajánlhatjuk azt.
 Az INCI-lista alján találhatóak általában a potenciáli-
san bőrizgató, allergizáló komponensek: a fényvédők, a
színezékek, az illatanyagok és a konzerválószerek. Ezek
már a fent idézett rendelet értelmében (mivel többnyire
1% alattiak) – az EU-rendeletben említett esetek kivételé-
vel – tetszőleges sorrendben is megadhatóak. 
Amennyiben tehát valaki egy-egy készítményre érzé-
keny, sőt esetleg allergiás reakciókat tapasztal, legin-
kább ezek között érdemes vizsgálódnia, és a későbbiek-
ben megvásárolt készítmény esetében olyat választani,
amelyben az INCI-lista vége felé más, az előzőleg allergi-
zálótól különböző összetevők vannak.
A választásban érdemes a professzionális kozmetikai cé-
gek tájékoztatására támaszkodni, azok ugyanis tanfolya-
mokkal, információs anyagokkal mindenben igyekeznek
segíteni a kozmetikusokat.

HALMOS JUDIT
vegyészmérnök, a 12. sz. Ipari és Kereskedelmi
Szakközépiskola és Szakmunkásképző anyagismeret-
és laboratóriumi ismeretek tanára, majd a Szépmíves
Szakképző Iskola igazgatója és tanára volt.
Több szakmai kiadvány szerzője

Felbontás után 12 hónapig
használható 



TESTKEZELÉSEK ELEKTROKOZMETIKAI KÉSZÜLÉKEKKEL

DOSSZIÉ

Fo
tó

: S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om



2020/3   www.beauty-forum.hu 53

TESTKEZELÉSEK ELEKTROKOZMETIKAI KÉSZÜLÉKEKKEL DOSSZIÉ

SIKERES ALAKFORMÁLÁS
többféle technológiával

FONTOS GONDOLATOK AZ ALAKFORMÁLÁSRÓL – Az alakformáló készülékek forgalmazásával
eltöltött 29 év alatt végigkísérhettük a különböző technológiák fejlődését, és a visszajelzéseknek

köszönhetően az egyes módszerek hatékonyságát is. Ennek alapján kívánok az alábbiakban
betekintést nyújtani a leghatékonyabb megoldásokba.

ássuk a sikeres alakformálás
alapjait!

Diagnosztizálás 
Minden hatékony alakformálás
alapja a megfelelő diagnosztizálás.
Az elhízásnak különböző okai lehet-
nek, ezáltal az alakproblémák is kü-
lönbözőek. Általában helyi zsírlera-
kódásról beszélünk, de ehhez a leg-
több esetben bőrproblémák és kötő-
szöveti problémák is tartoznak.
A technológiákat, illetve azok kom-
binációját tehát úgy kell megválasz-
tanunk, hogy azok a zsírra, a bőrre és
a kötőszövetre egyaránt hatni tudja-
nak. Olyan nincs, hogy egy gép
minden vendégnél hatékony. Ha
például egy kavitációs bérlet nem
hoz eredményt, akkor nem a techno-
lógiával van baj.
Amennyiben az alakformáló szalon
csak egy technológiával dolgozik,
fennáll annak a veszélye, hogy bár-
mit tesz is a szakember, a vendég
egyéni sajátosságai miatt a kezelés
eredménytelen lesz. Minél széle-
sebb a vendégkör, annál több tech-
nológiára van szükség, és minél
több tapasztalattal rendelkezik az
alakformáló szakember, annál több
technológia összehangolásával tud
még jobb eredményt elérni. 

A legeredményesebb
alakformáló technológiák
Az optimális alakformálás zsír-
csökkentésből + a bőr feszesítésé-
ből + a lebontott salakanyagok szer-
vezetből történő kiürítéséből áll.

A különböző technológiák tudatos
és alaposan átgondolt egymásra épí-
tésével egy olyan hatékony alakfor-
máló rendszert dolgozhatunk ki,
amely garantált eredményeket ké-
pes nyújtani a fogyni vágyóknak.
Lássuk, hogy melyek a leghatéko-
nyabb zsírcsökkentő és feszesítő
technológiák!
 Aromaterápiás testfáslizás –
100%-ban természetes eljárás,
amely azzal emelkedik ki a többi
testfáslizó módszer közül, hogy szé-
les hatóanyag-választékának kö-
szönhetően a kezelések egyénre
szabhatóak. Önmagában is rendkí-
vül hatékony, de más alakformáló
technológiákkal kombinálva lesz-
nek az eredmények igazán kiválóak. 
 Hexapoláris rádiófrekvencia –
A valódi hatpólusú rendszer (nem
egyenértékű a kétszer hárompólusú
megoldással) a jelenleg legfejlet-
tebb RF-technológia. Egyenletes tér-
beli és több mélységű energiaelosz-
lásával kiküszöböli a pontszerű hő-

koncentrációt, ezáltal kellemes keze-
lésérzet mellett nagyobb energia-
mennyiség vihető be a célterületre, így
maximalizálhatjuk az eredményeket. 
 Vákuum – Felszívja a gátolt ener-
giaáramlású, rosszul működő testré-
szen elhelyezkedő bőrt, és a szívás
hatására széttöri az elzáródást oko-
zó blokkot vagy csomót. Ez a techno-
lógia egy ősi módszeren, a köpölyö-
zésen alapul, és nem véletlenül
használják még a 21. században is.
A vákuumot mindig csempésszük
be a kezelésekbe – ha a vendég nem
kéri, még akkor is! 
 Izomstimuláció – Elektromos im-
pulzusokkal dolgozik, amelyek pon-
tosan leképezik azokat a bioelektro-
mos jelrendszereket, amelyekkel a
központi idegrendszer vezérli az em-
beri test alrendszereit (szerveit és
szövetegységeit és azok funkcióit).
A teljes szövetrendszert folyamato-
san váltakozó beállításokkal, a fel-
színtől a mély izomlapokig átdolgozó
fizio-szekvenciális programfelépítés-
sel dolgozik. Végleges fogyás nincs,
de mivel az izomstimulációs biocom-
puter egyedülálló módon az alakfor-
málást az izomzat szintjén erősíti
meg, segítségével az eredményeket
valóban tartóssá tehetjük.
 Kavitáció extrákkal – Az ultra-
hang energiája a sejt közötti térben
tömeges mennyiségű mikrobuboré-
kot képez, amelyek a lökéshullámok
hatására szétroppannak, és szétfe-
szítik a zsírsejtek membránját. Az
abban lévő triglicerid szétfolyik a
sejt közötti térben, ahonnan a kivá-

L

HULLÁMMASSZÁZS
A nyirokkeringés fokozásával
gondoskodik a felhalmozódott
salakanyagok szervezetből
történő kiürítéséről. A felelős
alakformálás elengedhetetlen
része, ezért kijelenthetjük, hogy
hullámmasszázs nélkül
az alakformálás olyan, mintha
a kezelést félbehagytuk volna.
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lasztórendszeren keresztül, termé-
szetes úton távozik a szervezetből.
Ez egy hatékony zsírcsökkentő
technológia, amelyet a kombinált
alakformáló gépekben általában
görgőkkel és melegítő eljárással
egészítenek ki, így teszik a készülé-
ket feszesítésre is alkalmassá.  

A zsírcsökkentés
eredményét fokozó
technológiák
– Soft-lézer: 660 nm hullám-
hosszúságú speciális lézer-
fény, amely fokozza a rádió-
frekvenciás zsírcsökkentő
technológia eredményességét. 
– LED-fényterápia: Nem kifeje-
zetten zsírcsökkentő technoló-
gia, de hatékonyan feszesíthe-
tünk vele. A több technológiát
tartalmazó alakformáló készü-
lékekben általában megtalál-
ható.

Egy készülékben 
több hatékony technológia
A leghatékonyabb alakformáló ké-
szülékek nem egy technológiával
dolgoznak. A technológiákat és
azok egy kezelőfejbe épített kombi-
nációját a szépségipar legnagyobb
gyártói sok évtizedes tapasztala-
taik alapján válogatják össze.
A high-tech gépek kombinált kezelő-
fejében együtt dolgozik pl. a rádió-
frekvencia, a vákuum, a görgős tech-
nológia és még egy fényeljárás is.
A technológiák, egyszerre használ-
va segítik egymás működését, és
felerősítik a hatásfokot. A vákuum
megemeli a bőrt, annak érdekében,
hogy a rádiófrekvencia és a fény még

mélyebben tudja kifejteni a hatását,
a görgők pedig mechanikus masz-
százzsal dolgozzák meg a kötőszöve-
tet. 
Fontos, hogy az egyes technológiák
erőssége és a paraméterek változtat-
hatók legyenek. Minél kifinomul-
tabb a készülék, annál több állítási
lehetőség van rajta. Emellett az is
fontos, hogy a készülékhez többféle
méretű kezelőfej tartozzon a külön-
böző testfelületek kezelésére. 

Hogyan válasszunk
alakformáló készüléket?
Folyamatosan jelennek meg a pia-
con a fantasztikusabbnál fantaszti-
kusabb alakformáló készülékek,
amelyek jó részéről a következő év-
ben kiderül, hogy az eredmények el-
maradnak az elvárásoktól. Ezért is
nagyon fontos, hogy körültekintően
válasszuk meg a forgalmazót és a ké-
szüléket.
1. Az igények felmérése – Egy beru-
házás akkor térül meg, ha megfelelő
kereslet mutatkozik a szolgáltatá-
sunk iránt. Első lépésben meg kell

Olyan berendezést érdemes vásárol-
ni, amellyel prémiumszolgáltatást
kínálhatunk, és ezáltal új, fizetőké-
pes vendégeket csábíthatunk a sza-
lonba, vagy a meglévő vendégkö-
rünknek magasabb szolgáltatást
nyújthatunk.
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határoznunk, hogy mi az az értékha-
tár, amit a vendég hajlandó kifizetni,
hány kezelésre számíthatunk, és
mennyi időt szánunk a berendezé-
sünk megtérülésére. Ennek alapján
számíthatjuk ki a költségkeretet,
hogy milyen kategóriájú és összegű
elektrokozmetikai gépben gondol-
kodhatunk.
2. A forgalmazó kiválasztása – A for-
galmazó kiválasztásával nemcsak a
megvásárolni kívánt berendezés
mellett tesszük le a voksunkat, de
amellett is, hogy milyen tanfolya-
mot és szervizt kapunk a készülék-
hez. Ezért a forgalmazó kiválasztása
talán még a megvásárolni kívánt
gépnél is fontosabb. A régóta a pia-
con lévő, hiteles forgalmazó ismeri
az elektrokozmetikai készülékek
gyártóit, és nagyszámú gépből
nagy biztonsággal választja ki azo-
kat, amelyek ár–érték arányban a
legmegfelelőbbek lehetnek szá-
munkra. 

3. Hogyan válasszuk ki a készülé-
ket? – A szakmailag hiteles, jó forgal-
mazó a megbeszélések során megis-
meri az igényeinket. Nem a konku-
rencia kritizálásával foglalkozik, ha-
nem azzal, hogy olyan készülékeket
ajánljon, amelyek leginkább alkal-
masak arra, hogy hosszú távon biz-
tos bevételt termeljenek. Minden-
képpen érdemes olyan gépeket vá-
lasztanunk, amelyek idővel egy-
másra épülő kezelési rendszerré
állhatnak össze.
Ne dőljünk be az átlátszó marke-
tingígéreteknek, hiszen hogyan tud-
hatja ugyanazt az a három-négy
technológiát tartalmazó készülék,
amely kevesebbe kerül, mint az egy
technológiás. Ha kiválasztottuk a ké-
szüléket, győződjünk meg a haté-
konyságáról saját magunk! Kérjünk
referenciát a forgalmazótól, és sze-
mélyesen kérdezzük meg azokat a
szakembereket, akik már hosszú idő
óta kezelnek a géppel. 

A pontos diagnosztizálás és a leg-
hatékonyabb technológiák jól át-
gondolt kezelési rendszerben törté-
nő használata a profi alakformálás
kulcsa. Sok elégedett ügyfelet sze-
rezhetünk, ha szakmailag jól felké-
szültek vagyunk, és a legolcsóbb he-
lyett valódi eredményekre képes gé-
pekkel dolgozunk.

GAJDOS FERENC
A Center Kft. vezető
terméktanácsadója,
alakformálási specialista,
kiemelt szakterülete
a testkezelő készülékek
és technológiák.
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Kombinált
ALAKFORMÁLÓ KEZELÉSEK

A KÖZELGŐ BIKINISZEZONRA A VENDÉGEINK TÖBBSÉGE SZERETNE MEGSZABADULNI A NEM
KÍVÁNT ZSÍRPÁRNÁKTÓL, CELLULITTÓL – Mint minden kozmetikai kezelésnél, a testkezelések

kapcsán is azt vallom, hogy az eredményes kezelésekhez kúraszerű alkalmazás szükséges. 

szalonkezelések mellett
elengedhetetlen a vendég
életmódbeli változtatása,
a rendszeres testmozgás

és a megfelelő folyadékbevitel (napi
legalább 3 liter folyadék) biztosítása. 

Konzultáció és kezelési terv
Minden esetben a kezeléssorozat
megkezdése előtt szükséges egy
konzultáció, ahol felmérjük vendé-
günk elvárásait (pontosan mit sze-
retne elérni a kezelés során), illetve
diagnosztizáljuk a kezelni kívánt te-
rületet, kikérdezzük a kontraindiká-
ciókról és felállítjuk a kezelési ter-
vet. 

Vákuum
Az alakformálás alapjának a tapasz-
talatom szerint a vákuumos kezelé-
sek számítanak.
Régebbi fajtájú készülékeknél kis
üveg- vagy gumiharangokat helye-
zünk a kezelni kívánt területre,
amelyben vákuum keletkezik, ezál-
tal beszippantja a kezelt bőrfelüle-
tet. Ma már görgőfejes, illetve pul-
záló vákuumot alkalmaznak. 
A kezelés hatására a nyirokfolya-
dék áramlási sebességét a sokszo-
rosára gyorsítjuk fel. 
A kezelés alatt a zsírdepók sejtfala
megreped (a vákuum önálló mecha-
nikus ereje miatt), és a nyirokáram-
lás segítségével kiürül a zsír a szer-
vezetből. 

A kezelést kúraszerűen alkalmaz-
zuk (10-12 alkalom), heti 2-3 alka-
lommal – kombinált alakformálás
esetén 6-8 alkalom, heti 2 alkalom-
mal. 

Kavitáció
Általában 35-45 kHz tartományban
működnek a készülékek. Az ultra-
hang kavitáló (üregképző) hatásán
alapul. 
Az üregek, buborékok az ultrahang-
ban keltette nyíróerők miatt alakul-
nak ki, a buborékok azonban az ult-
rahanghullám hiányában (a kezelő-
fej továbbhaladásával) azonnal ösz-
szeomlanak. 
Az összeomló buborék felszínén ta-
lálható struktúrák (pl. a zsírsejt
membránjainak) szerkezete sérül,
mintegy megszaggatódik. 

A zsírsejteket diszpergáló hatása
révén szétrobbantja, elfolyósítja.
Magukat a triglicerid-molekulákat is
felbontja, kijuttatja a zsírokat és a
bomlástermékeiket a sejt közötti ál-
lományba, amelyet a nyirok szállít
majd el. 

A
JAVALLATAI

• Fokozza a vér- és nyirok-
keringést.

• Lazítja az izmokat.
• Salaktalanít.
• Feszesíti a bőrt.
• Segít a zsírbontásban.
• Stimulálja a fibroblaszt sejteket.
• Csökkenti az ödémát.

Fo
tó

: M
ag

ic
Po

t r
ád

ió
fr

ek
ve

nc
iá

s 
ké

sz
ül

ék
/C

en
te

r K
ft.



TESTKEZELÉSEK ELEKTROKOZMETIKAI KÉSZÜLÉKEKKEL DOSSZIÉ

Fontos megjegyezni, hogy nem
kontrollált mélységben dolgozik, il-
letve kalcium, csontbontó (!!) hatá-
sa is van. 
A kezelés során ügyeljünk a követke-
zőkre: 4 cm vastagságot meghaladó
zsírszöveteknél javasolt a haszná-
lata.
Alkalmazása nem veszélytelen,
mert nem csak a zsírsejteket rob-
bantja szét – például egy még nem
diagnosztizált rosszindulatú daga-
nat diszpergálása felgyorsítja az át-
tétek képződését!

Kúraszerű alkalmazása: 8-10 alka-
lom, heti 1-2-szer. 

Rádiófrekvencia (RF)
A RF-készülékekben az elektro-
mágneses hullámokat kibocsátó
pólusok számával szorosan össze-
függ, hogy a hullámok milyen
mélységig tudják kifejteni hatásu-
kat. Általánosságban azt mondhat-
juk, hogy az elektromágneses hul-
lám hatásának mélysége a két pólus
közötti távolság felével egyenlő.

Az RF-energiával szelektív hőha-
tást gyakorolunk a szövetekre.
A bőrfelszínt 40-42 ˚C fokra emeljük,
a bőr mélyebb rétegei (1,5-3 mm)
60-65 ˚C-ra emelkednek.
Zsírbontás során a zsírsejtek anyag-
csere-folyamatainak felgyorsítására
alkalmazzuk. 
Az intenzív hőenergia hatására a
zsírsavak és a triglicerid egy része tá-
vozik a sejtmembránon keresztül, és
kiürül a szervezetből.
Kúraszerű alkalmazása célszerű
(5-6 alkalommal), heti rendszeres-
séggel.

RF-készülékek fajtái
– Monopoláris.
– Bipoláris.
– Tripoláris.
– Hexapoláris.

Zsírbontásra alkalmas készülékek
 Kavitáció.
 Rádiófrekvencia.
 Vákuum.
 Cryo.

Bőrfeszesítésre alkalmas készülékek
 Rádiófrekvencia.
 Vákuum.
 Fényterápia

(LED, infravörös fény, lipolézer).
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HIFU
Nagy Intenzitású Fókuszált Ultra-
hang – Az ultrahanghullámok egy
pontban fókuszálódnak.
A HIFU fókuszált ultrahang ener-
giával áthatol a bőr felszíni és mé-
lyebb rétegein, eléri az SMAS (a bőr
és az izomzat közötti kötőszövetes
réteg) szintjét.
 A mikrofókuszált ultrahangos ke-
zelőfejjel pontosan szabályozott
energiamennyiséget lehet eljuttatni
– testkezelés esetében 13 mm mély-
ségben kezelünk. 
 A kezelőfej egy lövés során 1-30
fókuszált impulzust ad le, mely im-
pulzusok 1,0 -1,5 mm-re vannak egy-
mástól. 
 A hőmérséklet a célterületen
65-85 °C közé emelkedik egy kis idő-
re. 
A képződött termokoagulációs hő
hatására a bőrben található kötőszö-
vet rostos szerkezeteiben (és mély-
ségtől függően akár a SMAS-ban is),
a bekövetkezett koaguláció (ami
tulajdonképpen egy sérülés) hatásá-
ra azonnali rövidülés történik, ami
már a kezelés után látványosan fe-
szesebb bőrképet eredményez.
Majd a mikrosérülések gyógyulása
során bekövetkezik egy hosszú tá-
vú hatás is, ami a fibroblaszt sejtek
kollagén–elasztin–hyaluronsav ter-
melődésének a következménye. 
A bőrben található kötőszövet szer-
kezete hétről, hétre feszesedik.       

Zsírfagyasztás
Zsírsejteket ért sokkterápia, ami a fa-
gyasztás során éri a zsírszöveteket,
és szelektív, lokalizált sejthalált
okoz, amelynek során kikristályoso-
dik és kiürül a sejthártyahasadás so-
rán.

Nyirokmasszázs
Az alakformáló kezelések elenged-
hetetlen eleme – a kezelések legvé-
gén alkalmazzuk!
 A lábakra, derékra, hasi részre
(törzsre) felhelyezünk applikátoro-
kat. Ezek az applikátorok több lég-

kamrából állnak, melyek a kezelés
során a sűrített levegővel fogják fúj-
ni. 
 A felfújt légkamra rásimul a kezelt
területre és nyomást gyakorol rá – az
emberi test keringését intenzíven
befolyásolja.
 A kezelés során hullámszerű
masszázs történik a nyirokelvezető
csatornák felé. 
A nyomás nagysága függ a kezelési
céltól és a vendég tűrőképességétől. 
 A kezelési idő 20-60 perc közötti,
attól, hogy milyen felhasználási cél-
ra alkalmazzuk, heti 1-2 alkalommal. 

Kombinált alakformáló
berendezések
Sokszor egyetlenegy technológia
kevés a sikeres alakformáláshoz.
Ezért a piacon ma már több techno-
lógiát magába foglaló gépek is meg-
jelentek, az eredményesebb kezelés
biztosítására. 
Egy technológia alkalmazása a
szalonban kevés, hiszen minden
egyes vendégnek eltérő kötőszöveti
adottságai vannak. Ebből is adódik,
hogy mindenkinek más-más keze-
lésre és kezelési számra lesz szük-
sége. 
A mai modern gépek már arra is ké-
pesek, hogy egy időben alkalmaz-
zák a különböző technológiákat, így
még eredményesebb kezeléseket
biztosítanak (felerősítik egymás ha-
tásfokát), illetve a kezelési idő is
lecsökken. Sikerrel alkalmazzák
együtt a rádiófrekvenciát, a vákuu-
mot és a LED-terápiát. 

Hatóanyagos alakformálás
 Elektroporáció
Az elektroporáció a leghatékonyabb
non-invazív hatóanyag-beviteli eljá-
rás a kozmetikán belül.
A készülék által kibocsátott nagy-
frekvenciájú, rövid impulzusok
használatára épül ez a módszer.
A készülék által kibocsátott impul-
zusok hatására a sejthártya lipidjei
statikusan feltöltődnek, ennek kö-
vetkeztében összetömörödnek, és
köztük átjárható csatornák alakul-
nak ki (aquaporin-csatorna), ezeken
a pórusokon keresztül juttathatjuk
be a hatóanyagokat. 
MezoPen
A kezelés során a készülékbe helye-
zett kezelőfejben található tűk segít-
ségével végigszurkáljuk a kezelt te-
rületet, mikosérüléseket okozva.
Testkezelés esetén, ahol striákat
vagy a cellulitot szeretnénk kezelni,
36-tűs fejjel kell dolgoznunk, 1-2 mm
mélységben.  Ezeken a szúrt csator-
nákon keresztül a bőrproblémának
megfelelő hatóanyagokat tudunk ju-
tatni a bőr mélyebb rétegeibe.

Alkalmazott
hatóanyagok lehetnek
– Koffein.
– Organikus szilícium.
– L-karnitin.
– Articsóka.
– Ginkgo biloba.
– DMAE.
– Foszfatidilkolin.

Fontos tájékoztatni vendégünket,
hogy az elért eredmények nem vég-
legesek, azaz, ha a vendégünk a ke-
zelési sorozat után visszatér a régi
életmódjához, akkor az elért ered-
mények szertefoszlanak!

VARGA-RÁKOSI BEÁTA
Kozmetikusmester, a Corvin
Oktatási Központ gyakorlati
oktatója, a White Beauty Pest
és White Beauty Buda
kozmetikai szalonok
tulajdonosa.
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Két vadonatúj, aktív hatóanyag, amelyek
közül a feketebodza-kivonatot és
a gliceril-poliakrilát gélt tartalmazó
redulite megakadályozza a víz
visszatartását és csökkenti a zsírréteg
vastagságát. A Laminaria digitata algát
tartalmazó PHYCO R 75 pedig azokat
a hatóanyagokat serkenti, amelyek
a zsírok lebontásáért és a sejtek anyagcseréjéért felelősek
az adipocitákban. Hatásuk klinikailag is bizonyított.

WIENER KOSMETIKUM 
www.kozmetikaigep.hu

A Wiener Kosmetikum
aromaterápiás testfáslizás
személyre szabható, kreatív
megoldást garantál a karcsúsítás,
cellulitcsökkentés, bőrfeszesítés
és zsírbontás területén.
Négyszeres hatékonyság, ezúttal
másképp. A fáslizás könnyen
megtanulható, már az első kezelés is látványos. Az induló készlet
33%-os kedvezménnyel kapható, és 60 kezelés hatóanyagát
tartalmazza, kezelői kézikönyvvel, vendégtájékoztató szórólapokkal. 

HIGH CARE® – SPM POPO-TUNING 
www.highcare.hu

A High Care® Cosmetics non-invazív
kozmetikai eljárása fiziológiai
szempontból két eljárást egyesít.
Egyrészt a vér- és nyirokáramlás
fokozásával hatással van
a kollagénszintézisre, másrészről a nagy
farizomra gyakorolt vákuum befolyásolja az izomtömeg alakulását.
Szike és szilikon nélkül nyújt látványos eredményt a nyomás és
negatív nyomás, azaz a vákuum segítségével. Az új  „SPM Bottom”
módszer  egyediségét az SPM Vacupress DIGITAL készülék és a hozzá
csatlakoztatható POPO-kapszula szavatolja.

A készülék ötvözi a vörös LED-
fényt, infrahőt, izomstimulációt
az anti-cellulit-drón aktív
hatóanyagával, amely egyszerre
hat az adipogenezisre és
a lipogenezisre is. Tehát
a zsírsejtek számát és a bennük
tárolt zsír mennyiségét is képes
csökkenteni.  A Cyclohexapeptide ligand specifikusan a zsírsejtek
receptoraihoz kötődik, és ezáltal a drón a hatóanyagot célzottan
a zsírsejtek számára adja le.  

PAPRIKÁS KRÉM
www.yamunaprofessional.hu 

Az intenzív melegítő hatású, zsírbontó,
keringést fokozó krém hatóanyaga
a természetes paprikakivonatban rejlő
kapszaicin élénkíti a vérkeringést, ezáltal
fokozott bőranyagcserét idéz elő. Emellett
biztosítja a zsírraktárak
mobilizálhatóságát, a salakanyagok
véráramon keresztül történő kiürítését
a szervezetből. Cellulit kezelésére, illetve
alakformáló masszázsra ajánlott.
Testtekercselésre és köpölyözésre is
kiválóan alkalmas. Puhává varázsolja a bőrt.

MUSCLE REGENERATING OLEOGEL  
www.drhazi.hu

Speciálisan a mélyizmok manuálterápiájára
fejlesztett, intenzív regeneráló oleogél. Gyógynövény-
komplexe méregtelenítő, izomgörcsoldó és az izületi
regenerációt segítő tulajdonságú. Hatóanyagai
serkentik a bőr anyagcseréje ́t és kötőszövet erősítő
tulajdonsa ́gúak. Liposzo ́más oleoge ́l szerkezete ́vel
könnyen bejut a bőr mély re ́tegeibe, ezzel segíti
a kivonatok e ́s az aromatera ́piás olajok bejutását
a mély szövetekbe.  

BIRS–ASZÚ BŐRFESZESÍTŐ MASZK 
www.biola.hu

A téli időszak során a bőrben lecsökkenő
antioxidáns-szintet érdemes gyorsan
visszatölteni egy tápláló arcmaszkkal. Csodás
ajándék az arc és a dekoltázs bőrének a birs-,
lenmag-, homoktövis-, orvosi ziliz- és
hibiszkusz-kivonatot, Q10-, E-vitamint és aszús
szőlőnektárt tartalmazó lemosható maszk. A melanin aggregációját
fékező aktivitásukról ismert antioxidánsokat is tartalmaz.
A máriatövis természetes szilimarintartalma a bőr méregtelenítési
folyamatait támogatja, így az ún. öregségi pigmentfoltok
kialakulásának a kockázata csökkenhet. 

TESTKEZELÉS

A LED T.H.E.S. BODY SYSTEM
www.sleyndor.hu

A Meso Laser lokális testkezelése forradalmi megoldást
jelent a hatékony cellulitkezelésben és az intenzív
alakformálásban. Az egyedülálló Meso Laser
elektroporációs technológia pedig lehetővé teszi, hogy
az aktív hatóanyagokat igazoltan a bőrbe juttassuk.
A kezelés során a kialakult cellulit tünetei finomodnak,
a bőrkép simább, tapintásra egyenletesebb lesz.
A zsírbontó hatóanyagok sejtszintű bejuttatásának
hatására pedig a kezelt terület körméretében is csökkenés
várható.

SECRET SMOOTHING CONCENTRATE  
www.age-attraction.hu

AFRODITA PROFESSIONAL LIPO-DETOX
AKTÍV FOGYASZTÓKRÉM
www.afrodita-kozmetika.hu
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Karcsúsítás, ZSÍRBONTÁS,
feszesítés

TESTKEZELÉSEK ELEKTROKOZMETIKAI KÉSZÜLÉKKEL – A világon mindenhol a nők első számú
szépségcélja a karcsúsodás és a cellulitcsökkentés, ezért a kozmetikákban is töretlenül

népszerűek a karcsúsító és feszesítő testkezelések.

Mary Cohr egy egyedül-
álló, aromaterápiára épü-
lő, francia prémiummár-
ka, mely a bőrápolási ku-

tatások élvonalára támaszkodva
hozta létre termékeit és gépeit, hogy
a kozmetikusok kivételes eredmé-
nyeket érhessenek el a szépségápo-
lás területén.

Két karcsúsító készülék
A testkezelésekre jelenleg két szaba-
dalmazott gépet kínálnak a kozmeti-
kusok számára, amelyekkel karcsú-

sító, zsírbontó, feszesítő és cellulit-
csökkentő kúrákat végezhetnek.
Külalakjában mindkét gép egyfor-
ma, dizájnos, leginkább egy gyönyö-
rű királylány ruhájához hasonlítha-
tó. A Mary Cohr legújabb innovációs
gépeihez nem lesz szükség túl nagy
helyre a kabinban, viszont annál in-
kább lesz hely pácienseink ruhái-
ban, hiszen aki használja, az karcsú
és sovány lesz a segítségével.
Mindkét gép, a TechniSPA Connec-
ted és a TechniSPA Slim Master is
forradalmian új technológiával mű-

ködik – segítségükkel fantasztikus,
látványos eredményeket érhetünk el
a pácienseinknél, amennyiben kúra-
szerűen végezzük a kezeléseket a
szalonban, és emellett odafigyelünk
az otthoni ápolásra is.

TechniSPA Connected 
A TechniSPA Connected készülék-
kel három, teljesen különböző ke-
zelést végezhetünk:
1. Karcsúsító anticellulit kezelés:
Tripla karcsúsító művelet egy lépés-
ben, hiszen a gép mindhárom funk-

A

TechniSPA karcsúsító anticellulit-kezelés



2020/3   www.beauty-forum.hu 61

TESTKEZELÉSEK ELEKTROKOZMETIKAI KÉSZÜLÉKEKKEL DOSSZIÉ

cióját egyidőben
használjuk. A na-
rancsbőr effektus
gödröcskéi kisi-
mulnak, a legma-
kacsabb cellulitot
is feltöri a készü-
lék, ezáltal töké-
letes alakot for-
mál, és ráadásul
kellemes masz-
százsérzést bizto-
sít.
2. Termo-relax
feszesítő keze-
lés: Három egy-
idejű feszesítő
hatás a tökéletes
alak eléréséhez.

Ennél a kezelésnél is a gép összes
funkcióját használjuk. Feszesíti és
tisztítja a kötőszöveteket, puhítja a
bőrt, formálja az alakot és pihentető
wellness-élményt biztosít.
3. Könnyű lábak kezelés: Két egy-
idejű, méregtelenítő művelet, ami ja-
vítja a mikro- és a nyirokkeringést.
Ennél a kezelésnél a gép két funkció-
ját használjuk. Méregtelenít, a keze-
lés után könnyebbnek érzi magát a
vendég, felfrissíti és könnyűvé teszi
az elnehezült lábakat.

Ez a készülék nemcsak egy
szokványos testkezelő gép,
hiszen:
1. android operációs rendszer-
rel működik;
2. a kijelzője ,,kapacitív”, ami
jobb felbontást eredményez, és
nyomás nélkül reagál az érin-
tésre;
3. multi-coach, ami azt jelenti,
hogy a három különböző Tech-
niSPA-kezelésről kisfilm talál-
ható a gépben: a kozmetikus a
kezelést együtt végzi a kisfilm-
mel, lépésről-lépésre. 
Valamennyi Mary Cohr-keze-
lés felvétele megtekinthető
(arc, test, szőrtelenítési metó-
dusok) a gépben –, hogy csak a
legfontosabbakat említsük.

A gép használatához nem szükséges
kozmetikusbizonyítvány. Kezelhet-
nek vele testterapeuták és test-
masszőrök is. Nem feltétel a már
meglévő Mary Cohr partneri kapcso-
lat, viszont a gép megvásárlása tan-
folyamhoz kötött.

A TecniSPA Slim Master gépet
viszont kizárólag Mary Cohr
partnerek vásárolhatják meg,
mellyel kétféle kezelést végez-
hetünk: egy karcsúsító anti-
cellulit és egy könnyű lábak ke-
zelést.

Összegzés
Miért ajánljuk a kozmetikusoknak e
két testkezelő készüléket?
 Mindkét gép esetén a kezelések
végrehajtása nagyon könnyű, nem
fárasztó, akár egy gurulós székről,
egész nap is végezhetők.
 Ajánlhatunk teljes testkezelést,
illetve helyspecifikus rövid kezelé-
seket is.

Miért szeretik pácienseink?
 Azért, mert látható eredményeket
tapasztalunk már az első alkalom
után, a bőr minősége azonnal javul,
sokkal feszesebb lesz.
 Nem roncsolja a bőrt, a kezelés

kellemes, és
nem igényel
semmilyen
speciális ru-
házatot.
A gépek
egész évben
használható-
ak a páciens
és a kozmeti-
kus kölcsö-
nös megelé-
gedésére. A
készülékek
könnyen ke-
zelhetőek és
tisztíthatóak,
illetve a gör-
gős lábaknak
köszönhető-

en könnyedén
mozgathatóak a
szalonban.
Mindkét gép
használata spe-
ciális, ezért tan-
folyam elvégzé-
séhez kötött. A
tanfolyam során
megtanulhatjuk
a gép által kínált
kezelési metó-
dust, a kezelés-
hez használatos
termékek ható-
anyagait és azok
hatásmechaniz-
musát, valamint
a megfelelő kon-
zultációt és szak-
szerű tanács-
adást az otthoni
termékek hasz-
nálatáról.

GOMBOS EDINA
Kozmetikus, Mary Cohr
szakmai vezető  

1138 Budapest, Dagály u. 11.
Telefon: +36 1 288 0099

Facebook: Mary Cohr Magyarország
Instagram: Mary Cohr Magyarország

TechniSPA Slim master

TechniSPA Connected
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Digitális vezérlésű
ALAKFORMÁLÁS

ZSÍRBONTÁS, NARANCSBŐRKEZELÉS, BŐRFESZESÍTÉS, IZOMTÓNUS-JAVÍTÁS –
Mindez egy lépésben a Beauty Derm IB-RF 02 fókuszált, nagy energiájú rádiófrekvenciás

kozmetikai készülékkel.

különleges kezelőeljárás
azonnal látható és tapint-
ható eredményt biztosít.
A berendezés alkalmazá-

sának további előnye a rövid munka-
idő és az egyszerű használat. A Bea-
uty Derm IB-RF 02 úgy működik,
mint egy arc- és testkezelő „mű-
szer”. A beépített, digitálisan vezé-
relt programok közül a kozmetikus-
nak csak ki kell választania, hogy
melyik testtájékon szeretné a keze-
lést elvégezni. A kiválasztott prog-
ram elindítása után a kezelőfejből
kilépő nagy energiájú, fókuszált rá-
diófrelvenciás rezgéshullámok (al-
kalmazott frekvenciatartomány:
500 Khz–5 MHz) célirányosan és
szelektíven kezelik a bőr megfelelő
rétegeit. A beavatkozás felmelegíti a
mélyebben fekvő bőrrétegeket, ami-
nek következtében az irhában és a
bőraljában különleges élettani hatá-
sok jönnek létre. A kollagén- és
elasztinrostok hidratációja felgyor-
sul, miközben az öregedésük lelas-
sul. A páciens a kezelőfej meghatá-
rozott irányú és gyorsaságú mozgá-
sa közben enyhe felmelegedést érez,
ami kimondottan kellemessé teszi a
rádiófrekvenciás kozmetikai kezelé-
seket. 

Kúraszerű kezeléssel
hosszú távú hatás
A Beauty Derm IB-RF 02 rádiófrek-
venciás kezelés bőrre gyakorolt kü-
lönleges hatásai egyedülállóak a
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kozmetikai gyakorlatban. Kúraszerű
alkalmazása maradandó eredmé-
nyeket biztosít a vendégek számára.
Az alapkúra négy héten át, hetente
két kezelésből áll. A kúra ideje alatt
a megfelelő napi folyadékbevitelt
(minimum két liter tiszta ivóvíz), va-
lamint a zsírban és szénhidrátban
gazdag élelmiszerek elhagyását biz-
tosítani kell. Az elért eredmények
fokozhatóak a kúraszerű alkalma-
zás ismétlésével, illetve a (csak koz-
metikusok által forgalmazható) Gol-

den Green Nature intenzív cellulit-
kezelő krémgél, valamint a Golden
Green Nature intenzív karcsúsító
zsírégető krémgél otthoni haszná-
latával. 

Kúraszerű eredményei 
 Azonnali bőrfeszesítés – összehúzza, újrarendezi
a megnyúlt kollagénrostokat. Akadályozza az elasztinrostok
elzsírosodását. 
 Bőrmegújítás, narancsbőrcsökkentés – kúraszerű
alkalmazása folyadékelvezető és kötőszövet-tisztító hatású,
csökkenti a narancsbőr tüneteit, segít megelőzni a cellulit
kialakulását.
 Sejtanyagcsere fokozása – gyorsítja a zsír és
a salakanyagok kiürülését, csökkenti a zsírfelhalmozódás
mértékét, formálja az alakkontúrokat.

A kezelések eredményének hosszú távú megőrzésére
állapotfenntartó kezeléseket javasolunk, amelyeket
havonta egy-két alkalommal kell megismételni a Beauty
Derm IB-RF 02 rádiófrekvenciás készülék alkalmazásával.

A kozmetikai kezelések fajtái
 Face Wrinkle/arcránckezelés – a ráncok mélységének
csökkentésére.
 Face Lifting/arcemelő kezelés – a megereszkedett
kollagén–elasztin–retikuláris rosthálózat tömörítése, az
arcbőr dehidratált állapotának megszüntetése.
 Buttocks/fenékkezelés – a bőr anyagcseréjének
helyreállítása a lógó bőr feszesítése, a fenék izomtónusának
növelése.
 Belly Wrinkl/has ránckezelése – a zsírpárnák és
a terhességi csíkok, a striák csökkentése, a has bőrének
feszesítése.
 Body Slimming/testkarcsúsítás – a felkar, a törzs és
a combok területén kialakuló helyi zsírpárnák méretének
hatékony és tartós csökkentése, az újabb zsírfelhalmozódás
és a cellulit kialakulásának megelőzése.

BEAUTY DERM IB-RF 02 RÁDIÓFREKVENCIÁS KEZELÉS

ELLENJAVALLATOK
• Terhesség vagy menstruáció.
• Szív-, koronaér- vagy pajzs-

mirigybetegség, magas
vérnyomás, cukorbetegség,
glaukóma, bőrrák.

• AIDS, pacemaker vagy más
szívkészülék.

• Amennyiben a vendég bőrébe
Clostridium botulinumot,
hyaluronsavat vagy arany-
selyem-kivonatot fecskendeztek,
készülék csak a kezelést követő
3 vagy 6 hónap elteltével
használható.  

• Hormonkezelés. 
• Idegrendszeri megbetegedés.
• Égési sérülés a bőrön. 
• Car. hyperplasia.
• Az elektromos készülékekre való

érzékenység.
• 12 éven aluli gyermekeken nem

ajánlott az alkalmazása.

BAGÓNÉ HORVÁTH KATALIN
Diplomás szakoktató,
a STELLA kozmetikai
oktatásvezetője.
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A KEZELÉS LÉPÉSEI

BEAUTY DERM IB-RF 02 RÁDIÓFREKVENCIÁS (BUTTOCKS) FENÉKKEZELÉS 
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A BŐR TISZTÍTÁSA/
ELŐKÉSZÍTÉSE

ELEKTROKOZMETIKA

A KEZELÉS
ZÁRÁSA

OTTHONI
ÁPOLÁS

Spa Spirit mézes cukor-peeling természetes olajokkal – Mézzel gazdagított
összetétele miatt táplálja és hidratálja a száraz bőrt. A benne található ásványi
anyagoknak és vitaminoknak köszönhető kiváló vízmegkötő tulajdonsága révén
feszesítő és rugalmasító hatású. A természetes olajokkal dúsított peeling nemcsak
az elhalt hámsejteket távolítja el, hanem mélyen tisztítja is a bőrt. A vérkeringés
serkentésével elősegíti a hámsejtek regenerációját, bársonyosan selymessé, simává
és élettelivé varázsolja az arc és a test bőrét.

Beauty Derm IB-RF 02
készülék – A készülékhez
kifejlesztett vizes bázisú
kontakt gélből körülbelül 
15-20 milliliternyi
mennyiséget használjunk.
A gélt folyamatosan
adagoljuk. A kezelőfej
határozott, lendületes,
folyamatos mozgatásával
körkörös irányban haladunk
a kezelt területen.

A kezelés zárása – Mentol-, kámfor-, vadgesztenye-, citrom- és borsmentaolaj-
tartalmú Slim Contour Cool Active Ice Gél a cellulitkezelő, folyadékelvezető,
feszesítő, alakformáló kozmetikai kezelésekhez. A test problémás területein
jelentkező narancsbőr, striák, cellulit okozta szépséghibák hatékony alakformáló
kezelésére alkalmazható érzékeny, hajszálértágulatos, visszeres vagy arra hajlamos
bőrtípusoknál. Hűsítő mentolt és kámfort tartalmaz. Vadgesztenye-kivonat, citrom- és
borsmentaolaj gyulladáscsökkentő komponenseivel javítja a hajszálerek állapotát
és csökkenti a víz visszatartását. Hűtő hatása élénkíti az anyagcsere-folyamatokat
a bőrben, segít kiüríteni a lerakodott salakanyagokat és javítja a bőr rugalmasságát.

A koffein-, L-karnitin-, citromolaj-, fahéjkivonat-tartalmú Golden Green Nature
intenzív karcsúsító zsírégető krémgél. A mindennapos alkalmazásra ajánlott termék
hatóanyagai révén a vendég testének kontúrvonalait előnyösen megváltoztathatja.
Koffeintartalma a tárolt zsírsavak zsírszövetekből való felszabadításában segít,
az L-karnitin pedig a felszabadított zsírsavak elégetését biztosítja. A citromolaj
fokozza a koffein és L-karnitin zsírégető hatását. Fahéjkivonat- és Hot Flux-tartalma
fokozza a hatóanyagok mélyebb bőrrétegekbe való bejutását. Gyorsul az anyagcsere,
a bőrfelszín kisimul, a bőr üdesége visszatér. Használata: naponta kétszer, vékony
rétegben masszírozza a krémgélt a kívánt testrészekre. Figyelmeztetés: nyílt sebre,
szembe ne kerüljön!

Laminaria alga-, guarana-, citrom-, hyaluronsav-
tartalmú SkinComplex Body Contour RF
alakformáló kontakt gél – rádiófrekvenciás és
ultrahangos elektrokozmetikai készülékekhez.
Kiemelkedő minőségű, magas viszkozitású, vízben
oldódó kontakt gél. Korszerű karcsúsító hatású
összetevőket és bőrfeszesítő hyaluronsavat
tartalmaz. Nem tapad, pH-semleges, bőrbarát
anyag, könnyen felszívódik. Javasolt
rádiófrekvenciás/ultrahangos alakformáló
testkezelésekhez, a zsírpárnák és a narancsbőr
megelőzéséhez, illetve kezeléséhez.

FELHASZNÁLT ANYAG/BŐRRE GYAKOROLT HATÁS

RENDEZVÉNYEK. MIKOR? HOL? 
www.beauty-forum/esemenyek

Kattints, és légy mindig naprakész!
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VISSZAFOGOTT ÉS VONZÓ
A stílusában visszafogott, de a tekintetet magához vonzó megjelenés alapját
a modell kék szemeinek kiemelése adja. Üde tavaszi színvilágot választottam
a sminkhez, amelyben megjelennek a cseresznye- és a barackvirág halvány
színei. A mélységet a pillák adják. A leheletkönnyű alapozásra a szemsminkkel
harmonizáló pír került. Az ajkak színezett fénnyel lettek kiemelve.

SIGULINSZKI LAURA 
Nemzetközi és magyar bajnok
sminkmester. A sminkelés
számára nem munka, hanem
szenvedély. A beauty sminkek
szerelmese – a színek és
formák kavalkádjában teljesül
ki igazán.
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Sminktermékek: INGLOT Magyarország 
Smink: Kovács Rebeka 
Modell: Hoffmann Mercédesz 
Iskola: Eva Fabian Makeup Academy 
Fotó: Fábián Éva fotográfus

Esküvő 2020
Lágy színek és üde árnyalatok jellemzik az idei esküvői trendet.

A lenti munkákból meríts ihletet, hogy élete nagy napjára készülő vendéged varázslatos napját
a te munkád is emlékezetessé tegye!

KACÉR ÉS BÁJOS
A smink elkészítésénél szempont volt a „valódi” menyasszonyok

ízlése, igénye. A bőrt folyékony alapozóval alapoztam, porpúderrel
fixáltam, barackos árnyalatú pirosítóval varázsoltam üdévé.

A szemhéjra natúr színek kerültek, fényes, aranyló rózsaszín
pigmenttel emeltem ki a mozgó részt. A szempillatőbe tusvonalat

húztam. A szempillákat műszempillával hangsúlyoztam. Az ajkakra
fényes, üde rózsaszín rúzst tettem.

NŐIES ÉS EGZOTIKUS
Gyönyörű, napbarnított bőr, finom, púderes, lágy színek.
Csodálatos kontraszt. A fülbevaló némi egzotikus és merész
fűszerezést ad, viszont a csipkének és a gyöngyöknek
köszönhetően kellően visszafogott és nőies az összkép. 

KÁDÁR ANDREA
Kozmetikus, sminkes. 24 éve dolgozik a szépségszakmában.
Mestere és példaképe: Sipos Zita. Fő profilja a személyre szabott,
elegáns menyasszonyi és esküvői sminkek készítése. Számos saját
tervezésű esküvő témájú fotózást szervezett és publikált magazinokban
az elmúlt években, melyek célja, hogy a menyasszonyok számára minél
magasabb szintű szolgáltatást nyújtson. Hitvallása: megmutatni
a nőkben rejlő szépséget a sminkelés segítségével.
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GALGÓCZY VANDA 
Sminkmester, stylist, sminkoktató. Make-up Magyar Kupa
1. helyezett (2017), International Make-up Award Munich 2018
(4. helyezett), 2016 MOSZI alkalmi smink (2. helyezett)

TERMÉSZETES RAGYOGÁS
Az egyik trendszínnel, kékkel, emeltem ki a modell tekintetét
az alsó vízvonalon, mivel ez az év színe. Mellette marad a klasszikus
földszín, a barna és az arany árnyalatai, ragyogó, fénypontokkal
kiemelt arccal.

Smink és styling: Galgóczy Vanda (asszisztens: Orvos-Kiss Noémi)
Fotó: László Zoltán/Philip Creative Photographer
Frizura: Zsuga Gabriella/Hedge Hair; Ékszerek: Bijou Brigitte
Ruha: Eleonor Szalon; Modell: Szepesi Emese

ÜDE BÁJ
„A modellem szépsége inspirált... A smink tintatechnikával készült.

Selyem- és csillámporokat használtam. Az idei egyik trendszín, a korall
dominál a felső szemhéjon – vidámságot, üdeséget tükrözve. Liquid-lila

szemfesték segítségével egyedivé varázsolt komplementer színnel tettem
különlegesebbé. Krémes highlighter, finom kontúrozás jellemzi

a sminket, halvány fénnyel az ajkakon.”

TAMIS TIJANA 
Kozmetikus, többszörös
magyar és nemzetközi bajnok
sminkmester.

Fotó, smink, styling: Tamis Tijana
Modell: Nyárády Nóra



RÓZSÁS CSILLOGÁS
Galgóczy Vanda: „A másik idei trend a csillogó szemhéj, fehér
vagy más színes tusvonallal. A szemhéj színében
visszaköszönnek a pirosító árnyalatai.”

Fotó: Smink és styling: Galgóczy Vanda (asszisztens: Orvos-Kiss Noémi)
Fotó: László Zoltán/Philip Creative Photographer
Frizura: Zsuga Gabriella/Hedge Hair; Ékszerek: Bijou Brigitte
Ruha: Eleonor Szalon; Modell: Szabó Orsolya
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SZEMÖLDÖK-TETOVÁLÁSOK
javítása 3 lépésben

MEGKOPOTT, ELSZÍNEZŐDÖTT VAGY ELRONTOTT SZEMÖLDÖK-TETOVÁLÁSOK JAVÍTÁSA –
Egyre többen viselnek tartós sminket, ezért egyre több az olyan vendég, akinek

a régebbi sminktetoválását fel kell frissítenünk vagy át kell alakítanunk.
Erre kifejlesztett technika a Triple Brows®.

ermészetes velejárója a
sminktetoválásoknak, hogy
néhány év alatt megválto-
zik a színük, kifakulnak,

megkopnak, halványodnak.
Nehezíti a helyzetet az, ha nemcsak
az elszíneződést, hanem egyúttal
egy elrontott formát is ki kell javíta-
nunk. 

A leggyakoribb hibák: 
 előnytelen formák, 
 rosszul kiválasztott színek, vala-
mint 
 a helytelen javítási és frissítési
módszerek, amelyek után még rosz-
szabb helyzet alakul ki – ilyennel is
sokszor találkozhatunk. 
Ilyenkor sokan vagy lézeres teto-
váláseltávolításra küldik a vendéget,
vagy egyszerűen csak átszínezik bar-
na pigmenttel a megszürkült, kivö-
rösödött tetoválást. Míg az előbbi
drasztikus és bizonyos estekben tel-
jesen indokolatlan eljárás, addig
utóbbi hatása ideig-óráig tart csu-
pán, vagy akár még előnytelenebb
színű lesz. Hiába a „felülfestés”, a
régi szín „át fog ütni”, ez csupán
idő kérdése.

Mi a megoldás?
Gyors, esztétikus és tartós megol-
dást szerettem volna találni ezekre a
problémákra. Hosszas kutatómunka
és kísérletezés eredményeképpen

jött létre a Triple Brows technika,
melynek során három különböző el-
járás kombinációjával érjük el a
professzionális és lenyűgöző össz-
hatást. A Triple Brows során a (szín-
elmélet-oktatást, illetve a komple-
menter színek alkalmazásának gya-
korlati útmutatóját is magába fog-
laló) camouflage mellett a szálazás
és az ombre satíros technika bizto-
sítja a 100%-os fedést. 
A Triple Brows-ban szereplő három
altechnika a következő funkciókat
tölti be a tökéletes végeredmény el-
érése érdekében:

 Camouflage: az előnytelen színű,
vagy az idő múlásának köszönhető
elszíneződéseket alakítja át, semle-
gesíti és halványítja a kellemetlen
színeket.
 Szálazás: a rontott ívek korrigálá-
sára és átalakítására, a hiányos sze-
möldökforma kiegészítésére, vala-
mint a szép, előnyös forma kialakítá-
sára szolgál a szálimitáció.
 Satírozás: a finom, poros, azaz
természetesen sminkelt hatás létre-
hozása és a lágy színátmenet megte-
remtésének az eszköze. Egybemos-
sa, közös nevezőre hozza a színeket

T
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az esztétikus, egységes színhatás ér-
dekében.

TIPP
A Triple Brows technika során,
amikor szálazok, akkor az álta-
lam létrehozott Re’Brows szá-
lazási technikát alkalmazom,
amelynek alapja a természetes
szálnövekedési irányok köve-
tése.
A satírozásnál pedig a vendég
arckarakterétől és a régi teto-
válástól függően választom ki,
hogy az Ombre Selection púde-
res satírozási technikáim
(Ombre Forte, Ombre Misty,
Ombre Andante, OmbRemix)
melyik fajtáját alkalmazzam.

Hogyan és miért
változik meg
a sminktetoválások színe?
Bőrünk a legnagyobb felületű szer-
vünk, a szervezetünk első védelmi
vonala, amelyben élettani folyama-
tok zajlanak – egy komplex, élő
anyag. Ebből is adódik, hogy a
sminktetoválások színe módosul.
Elmondható, hogy minél egészsége-
sebb életmódot folytatunk, annál
egészségesebb a szervezetünk, ezál-
tal jobb minőségű a bőrünk, ami pe-
dig támogatja a sminktetoválásaink
szépségét és tartósságát is.

A bőr állapotát befolyásoló tényező-
ket három fő csoportra oszthatjuk: 
1.  Külső tényezők, környezeti hatá-

sok.
2.  Belső tényezők, a szervezet egész-

ségi állapota.
3.  Örökletes tényezők.
    A bőrünk állapota, minősége

nagyban meghatározza a smink-
tetoválások kinézetét, színét, tar-
tósságát. 

Szemöldök-tetoválás
javítása
A Triple Brows technika alkalmazá-
sa során a következő tényezőkre
kell figyelni:

 A bőr színe – A Fitzpatrick-skála
alapján 6-féle típust különböztetünk
meg a fehértől a feketéig.
 A bőr tónusa – A három alapszín
(kék, piros, sárga) egyedi módon öt-
vöződik mindenki bőrében. Ez alap-
ján van kékes, pirosas, sárgás bőrtó-
nus, valamint ezek kombinációi.
Ezek a tónusok erőteljesen meghatá-
rozzák, hogy milyen színűvé válik a
tetoválás a gyógyulás után.
 A bőr típusa, állapota, bőrproblé-
mák – Szintén befolyásolják, hogy
milyen lesz a végleges szín. Ugyanaz
a pigment másképpen alakul egy tág
pórusú, zsíros, rosaceás bőrben,
másképpen egy elvékonyodott, de-
hidratált, ráncos bőrben és szintén
másként egy feszes, hidratált, fiatal
bőrben.
 A haj és a szemöldökszőr színe –
A szemöldök-tetoválás színe úgy ter-
mészetes, ha ezekkel harmonizál.
 A régi tetoválások színe, amelyek
még látszanak – A Triple Brows tech-
nika kivitelezésekor be kell kalkulál-
nunk a még ki nem kopott festék szí-
nét, mert a bőrben összeadódik a be-
vitt pigmenttel. Eszerint választunk

hideg vagy meleg árnyalatú festéket,
zöldes, sárgás vagy vöröses barnát.
 Milyen színt szeretnénk elérni
végeredményként – A bőr, a haj és a
szemöldökszőr alapján határozzuk
meg az elérni kívánt szín sötétségét,
valamint azt, hogy hamvasabb vagy
melegebb árnyalatot szeretnénk el-
érni. Színelméleti tudásunkat kell
latba vetni: a színek tulajdonságai, a
színkeverés szabályai, a komple-
menter színek ismerete, a színkerék
használata – ezek mind elengedhe-
tetlenek ahhoz, hogy tökéletes Triple
Brows szemöldököt alkossunk.
 Milyen színű festékkel/festékek-
kel érhető el a kívánt eredmény –
A camouflage-színek alkalmazása
elengedhetetlen lépése a Triple
Brows technikának, főként, ha hal-
ványítani vagy semlegesíteni szeret-
nénk a régi színt. Lényeges, hogy is-
merjük a camouflage-technika lehe-
tőségeit és a határait is. Majd ehhez
a színhez adódik hozzá a választott
barna szín.
 Milyen sorrendben alkalmazzuk
a Triple Brows-ban szereplő techni-
kákat – Az alapján választunk sor-

EGY RÉGI SZEMÖLDÖK-TETOVÁLÁS TRIPLE BROWS
TECHNIKÁVAL 

JAVÍTHATÓ, HA
• sminktetováló pigmenttel készült;
• a színe már megfakult, nem túl

tömény;
• szürke, lila, kék és narancs

árnyalatokból vagy ezek
keverékéből áll; 

• a formája nincs elrontva – csak
a kisebb formai hibák javíthatók;

• kis aszimmetriavastagítással
korrigálható – az új formából
ne lógjon ki a régi.

Az elrontott és elszíneződött smink-
tetoválások javítása komplikáltabb,
hosszadalmasabb és költségesebb
folyamat, akár több lépcsőből is
állhat. 

NEM JAVÍTHATÓ, HA
• testtetováló pigmenttel készült

(fekete, szürkésfekete, kékes-
fekete színű);

• túl tömény, nagyon sötét,
természetellenes a színe;

• túl vastag, elrontott vagy extrém
a formája;

• túlzottan eltér egymástól a két
szemöldökforma, azaz nagyon
aszimmetrikus.

A fenti esetekben a Triple Brows
technika alkalmazásával nem lehet
szép eredményt elérni, csak tovább
rontanánk a helyzeten, ezért ilyenkor
a tetoválás eltávolítását lehet java-
solni.
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rendet, hogy mi a kiindulási helyzet
és mit szeretnénk elérni, tehát a sor-
rend felcserélhető, amennyiben
szükséges. A Triple Brows általában
a camouflage-technikával kezdődik.
Második lépés a szálazás, majd az
ombre-satírozás.
 Milyen tűmodulokat használunk
a Triple Brows technika során – Szá-
lazáshoz mindig 1-es tűt haszná-
lunk, a satírozáshoz nagyobb satíro-
zótűt, a camouflage-technikához
változó, 1-es, 3-as outline vagy na-
gyobb satírozótűt alkalmazhatunk, a
választott technikától függően.
 Hány alkalomra tervezhető a
Triple Brows javítási folyamat – Ha
kisebb a hiba, akkor 1 alkalom + kor-
rekció elegendő. Nagyobb probléma
esetén 2, 3 vagy összesen 4 alkalom
is szükséges lehet. Azonban ez a
megoldás, ha lehetséges, sokkal hu-
mánusabb és kíméletesebb a bőr-
höz, és nem utolsósorban rögtön
esztétikus, kellemes megjelenést
nyújt, mintha bármelyik típusú eltá-
volítást választottuk volna a javítás
helyett.

Tetováláseltávolítás
Alapvetően kétféle eltávolítási
módszer létezik: a lézeres és a bio-
kémiai. 
 Lézeres eltávolítás: a lézersugár
nagy fényenergiája elnyelődik a bőr-

ben lévő sötét színű pigmentekben
és szétzúzza azokat. Majd az im-
munrendszer falósejtjei takarítják ki
a szervezetből a festékmaradványo-
kat. Általában 3-10 alkalomra van
szükség, mire teljesen elhalványo-
dik a tetoválás. 6 hetente lehet meg-
ismételni a kezelést. Nagy körülte-
kintést igénylő művelet, nehogy heg
képződjön a bőr mélyében. Világos,
camouflage-színek, valamint hal-
ványra kifakult pigmentek eltávolí-
tására nem alkalmas, mivel csak a
sötét színekre tud hatást gyakorolni.
Gyakran a kivörösödött pigmentek
eltávolítására sem alkalmas.
 Biokémiai eltávolítás: egy speciá-
lis összetételű, egészségre ártalmat-
lan emulziót kell a bőr felső rétegébe
tetoválni, amely körülveszi a festék-
molekulákat. Mivel a bőr idegen
anyagot érzékel, ezért próbálja azt
majd magából kidolgozni. A gyógyu-
lás során a bőr felszínén egy var-ré-
teg képződik, amely mágnesként
húzza ki a bőrből a betetovált bioké-
miai anyaggal együtt a felesleges
pigmenteket. Speciális kialakítású
tűmodullal kell végezni az eltávolító
tetoválást, nehogy heg képződhes-
sen. Már egy alkalom után is sikeres
lehet az eljárás. Maximum 1-3 alka-
lomra van szükség, hathetente lehet
megismételni ezt a kezelést. Előnye,
hogy bármilyen színű pigment eltá-

volítására alkalmas ez a módszer,
valamint ilyenkor a bőrből kifelé tá-
vozik a felesleges festék, és nem a
szervezet belseje felé történik meg
ez a folyamat.
A sminktetováló hivatás megfontolt,
felelősségteljes munkát követel, hi-
szen a vendégeink arcán tartósan
idézünk elő kisebb-nagyobb változá-
sokat. Ezért évente több alkalommal
is tartok Triple Brows mesterképzést
a régi, elszíneződött-, megkopott és
elrontott szemöldök-tetoválások ja-
vítására.
Tartozz te is azok közé a sminkteto-
válók közé, akik szépséget, boldogsá-
got varázsolnak a vendégeik min-
dennapjaiba!

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.
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Lehet, hogy veled is
ez történik?

KÉTELYEK ÉS NEHÉZSÉGEK A SMINKTETOVÁLÓK VILÁGÁBAN – A sminktetováló szakma
népszerűsödésével, a folyamatosan megjelenő újdonságokkal, a szakemberek számának

növekedésével egyidejűleg felbukkant egy olyan jelenség, amely mellett nem lehet szó nélkül
elmenni. Ez a jelenség sok sminktetoválót érint és tart bizonytalanságban. 

sminktetováló szakma ki-
emelkedő előrelépési és
fejlődési lehetőséget kínál
a kozmetikus végzettségű

szakembereknek. Az elmúlt hét év-
ben a sminktetováló technikák, az
elérhető hatások és az alkalmazott
eszközök, anyagok hatalmas átala-
kuláson mentek keresztül. A smink-
tetováló szakma nagyobb elismert-
séget, megbecsülést és rangot ka-
pott, hála a folyamatos megújulás-
nak és fejlődésnek, amelynek
köszönhetően a kozmetikusoknak
egy jobban jövedelmező hivatásra,
ezáltal a kényelmesebb életre kínál
lehetőséget. Az elmúlt években a
sok sikeres szakmai életút és meg-
annyi művészi munka bizonyítja,
hogy érdemes ezt a hivatást válasz-
tani. 

Bizonytalanok világa
A szakma azonban egyértelműen
tagozódik, és jelentősen megnőtt
azoknak a sminktetoválóknak a
száma, akik érezhető bizonytalan-
sággal végzik a munkájukat és az
üzleti tevékenységüket. 
Ők azok, akik már egy olyan időszak-
ban kezdtek sminktetoválást tanul-
ni (az elmúlt 2-3 évtől napjainkig),
amikor már kifinomult módszerek
és magas szintű művészi megoldá-
sok jelentették a szakmai színvona-
lat. A szakmai tudáson kívül pedig
számos olyan dolgot kell(ene) még

elsajátítaniuk, ami az érvényesü-
léshez szükséges: fotózási ismere-
tek, a social media használata, mar-
ketingismeretek, vendégkommuni-
káció, a szépérzék fejlesztése, az üz-
leti gondolkodás, a helyes árképzés
vagy a vendégkör bővítésének lehe-
tőségei. Más szóval: hatalmas az a
„tananyag”, amely belépést biztosít
a profi, hiteles sminktetováló státu-
szába.

A sminktetováló szakmának ez a
rétege két irányból gyarapodik.
 Egyrészt a rengeteg gyorstalpaló
tanfolyam hatására egyre több
olyan sminktetováló kezd el dol-
gozni, akinek nagyon sok szakmai
hiányossága és bizonytalansága
van. A 3-5 napos tanfolyamok során
nincs lehetőség a kellő információt
és a szakmai összefüggéseket átad-
ni. 

A
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 Másrészt pedig a kezdő sminkte-
továló nincs tisztában azzal, hogy
milyen egyéb kiegészítő tananya-
got kell elsajátítania, illetve azok
megtanulására időt szánnia, hogy
megerősödhessen a szakmában és
folyamatosan bővíthesse a vendég-
körét. 
Mindezek oda vezettek, hogy foko-
zódott ezen szakemberek belső bi-
zonytalansága, a munkájuk során
sok kétellyel találkoznak, látják,
hogy munkájuk művészi értéke nem
éri el a megfelelő szakmai színvona-
lat, és szembesülnek azzal, hogy a
vendégek is lényegesen tájékozot-
tabbak sminktetoválási ügyekben,
mint korábban. Nagyon megnőtt az
igény a javítási, átalakítási munkák-
ra, és a kevésbé tapasztalt szakem-
ber nagyon sok nehézséggel és kér-
déssel találja szemben magát. Mun-
kája végeztével pedig kapkod a vál-
lalkozással, érvényesüléssel kap-
csolatos tennivalók között. Sokszor
úgy érzi, hogy az egész napját ki tud-
ná tölteni a szakmai dolgokkal, a
gyakorlással, a social media tartal-
mak gyártásával és a marketingfel-
adatokkal. A munka alatti és munka
utáni bizonytalanságok pedig még
nagyobb „éhséget” szülnek, amelyet
tanfolyamok elvégzésével próbálnak
csökkenteni. 
Ezzel zárul is az ördögi kör. 

Számtalan ígéretes, új információ-
val és sminktetováló nézettel talál-
kozik, de a belső zaklatottság és a
tennivalók száma ettől nem csök-
ken. Ha egy kérdésre megkapja a vá-
laszt, akkor felbukkan újabb három,
és a helyzet mit sem változik. Még
azelőtt újabb tudással vonja el a fi-
gyelmét, mielőtt az előzőt kellően el-
sajátította és helyesen értelmezte
volna.

Az teljesen biztos, hogy mind-
ezek mellett és mindezek elle-
nére elérhető az a magas szak-
mai tudás és munka–magáné-
let közötti összhang, amely jó
közérzetet és kellő magabiz-
tosságot nyújt, de ezt fel kell
tudni ismerni és megfelelően
kezelni. 
A szakmai elvárások nem fog-
nak egyszerűbbé válni, és a
kedvező hatások mellett a ne-
gatív előjelű következmé-
nyekkel is számolni kell. 

„Sok az eszkimó,
de kevés a fóka”
Ahogy a sminktetoválók száma
nőtt, úgy az oktatók is gombamód
szaporodnak. Szinte divatossá vált
gyakorlott sminktetoválóként oktat-
ni, de az sem ritka, ha valaki egyik

hónapban elvégzi a tanfolyamot, a
másikban pedig már oktatja az ott
tanultakat. Ezek a jelenségek előidé-
zik a szakmai tagozódást, az infor-
mációzavarokat, az irreális elváráso-
kat, az egyén csalódásá, és létrehoz-
nak sokakban egy olyan érzést, hogy
nem tiszták a célokhoz vezető fela-
datok.

„Lehetsz több,
mint ami most vagy” 
E szakmai mottó alapján törekszem
a hozzám fordulókat hozzásegíteni
ahhoz, hogy megtalálhassák a sze-
mélyes céljaikhoz illeszkedő szak-
mai és üzleti fejlődés útját. Úttörő
szerepem volt a magyar sminkteto-
váló szakma fejlesztésében, így
most is az elsők között kínálok meg-
oldást a szakmában megjelenő ne-
hézségek kezelésére. 
Küldetésem nemcsak az Arcművész-
szintű sminktetoválások oktatása,
hanem a szakmai színvonal min-
denkori fenntartása is. 

PATKÓS ALEXANDRA 
Arcművész sminktetováló,
az Arcművészet megalkotója,
mely módszer a kiválóságra
törekvő sminktetoválókat
hivatott megszólítani.
Az Alexandra Academy és
az Alexandra sminktetováló
márka tulajdonosa és
művészeti vezetője.
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Andrea Meso I Laser-rel feltölti a vendég bőrét…Kormanik Andrea:
„Hiszek a szelíd megoldásokban”

...masszázzsal és az energiájával pedig a lelkét

A HÓNAP SZALONJA: BEAUTY-MED SZÉPSÉGSZALON

Kortalan szépség szelíd megoldásokkal
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SZÉPSÉGSZALON A PREKOZMETOLÓGIA JEGYÉBEN – „Valódi változást csak akkor érhetünk el,
ha szakítunk a megszokott, hétköznapi módszerekkel és egy teljesen új szemléletmódot

képviselünk. Ez a prekozmetológia” – hangsúlyozza Kormanik Andrea kozmetikus, szépség- és
masszázsterapeuta, a beauty-med szépségszalon tulajdonosa.
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ADATOK

KAPCSOLAT

A szalon megnyitása
2018

Tulajdonos
Kormanik Andrea szépség-

és masszázsterapeuta,
Access Bars facilitátor®,

Mandorla Eszencia konzulens 

Helyiségek
Üzlet: 16 m2

Alkalmazott márkák
Gépek: Meso I Laser, HydroCare,

o2-balance, Sonomatrix
ultrahang, Ionto-comed

mikrotűs meso

Termékek
age attraction, o2-balance,
dermaceutical, kleanthous

Kezelési profil
Problémás bőr, rozácea,

anti-aging

BEAUTY-MED SZÉPSÉGSZALON 

2330 Dunaharaszti,
Haraszty Ferenc utca 45/B.

06 70/770 9158

www.beauty-med.hu

ormanik Andrea: „Felnőtt
fejjel választottam ezt a
csodás szakmát a maga-
ménak, 13 éve.   2004-ig a
médiában dolgoztam, sike-

res voltam, mígnem 2005-ben ráta-
láltam a MA-URI® masszázsra, ami
gyökeresen megváltoztatta nem-
csak az életemet, hanem az élethez
való hozzáállásomat is. A masszázs
mellett a kozmetikus szakmában ta-
láltam meg a hivatásomat.
2007-ben nyitottam meg az első
kozmetikámat. Már akkor a tüneti
kezelések helyett a problémameg-
oldást tűztem ki célomnak, sze-
mélyre szabott kezeléssel, méreg-
anyagmentes kozmetikumokkal és
minőségi kozmetikai gépekkel. Első
perctől a német minőség és hiteles-
ség mellett tettem le a voksomat.
Janssen-nel tanultam, az első gépe-
im Ionto-comed gépek voltak. 

Holisztikus megoldások
A tiniknek külön világot alakítottam
ki. Nem hiszem, hogy a tisztítókeze-
lések a megoldások mindenre, nem
hiszek benne, hogy egy gyulladt bőr-
nek neki kell esni, de hiszek a gócke-
resésben, a gyulladáscsökkentés-
ben, a faggyúszabályozásban és még
sorolhatnám… A filozófiám holiszti-
kus szemléletű, úgy gondolom, a
testünk/bőrünk nem egy különálló
egység, az egész szervezetet figye-
lembe kell venni annak kezelése-
kor.”

Prekozmetológia
„2015-től, a mindennapi munkám
mellett a German Derma Concept né-
met kozmetikai cég szakmai vezető-
jeként képviselem a Meso I Laser, az
o2-balance és a HydroCare kezelése-
ket. Szinte naponta jelennek meg új
kozmetikai divatkezelések, melyek a
plasztikai sebészethez hasonló ered-
ményekkel ámítják a vendégeket.
Ám ezek legtöbbször hagyományos
kozmetikai eljárásokra épülnek, és
közel sem hozzák azt az eredményt,
amit ígérnek. Valódi változást csak
akkor érhetünk el, ha szakítunk a
megszokott, hétköznapi módszerek-
kel és egy teljesen új szemléletmódot

képviselünk. Ez a prekozmetológia.
Ezzel a szemléletmóddal és célkitű-
zéssel nyitottam meg a mostani sza-
lonomat 2018-ban. Hiszek a szelíd
megoldásokban a valódi probléma-
megoldó kezelésekben. Hiszem,
hogy szike és szúrás nélkül kiváló
kozmetikai készítményekkel és va-
lódi hatással rendelkező készülék-
kel valódi problémamegoldó kezelé-
seket lehet végezni, és szépen, a vo-
násaink megtartásával lehet meg-
öregedni. Az, hogy ezeket a
fantasztikus kezelések a szakmának
tovább is adhatom, hisz a beauty-
med egyúttal a német  German Der-
ma Concept szakmai központja is,
az minden álmomat felülírta.”

A nyugalom szigete
,,A vendégeim között vannak cele-
bek, vannak tinik és nagymamák is,
van, aki a szomszéd utcából jön, és
van, aki akár 100 km-t is vezet egy-
egy kezelésért, de külföldről is jár-
nak hozzám vendégek. A hely és a
kezelések varázsolták el őket,
ahogy mondják, a nyugalom szige-
te, ahol a high-tech feltölti a bőrü-
ket, az energiám és a masszázs pe-
dig a lelküket. A MesoLaser és az o2-
balance kezelés az nagy kedvenc, de
lassan egy éve a HydroCare, ami
nyomkodásmentes tisztítást és cso-
dás bőrmegújitást tesz lehetővé. Va-
lódi élményterápiát, csodás eredmé-
nyeket nyújtanak a Kleanthous-ke-
zelések, melyeket a Sonomatrix
színterápiás és biorezonanciás ultra-
hang tesz teljessé. Az idei év újdon-
sága az Ionto-comed mikrotűs keze-
lése, ami a bőr öngyógyító mecha-
nizmusait használja. A kezeléseim a
német  Dermaceutical  egyedülálló
DMS-rendszerű transzdermális ha-
tóanyagaira épülnek.”

További tervek
„Sosem állok meg, azt hiszem. Imá-
dok tanulni, mindig figyelem, merre
tudok fejlődni, akár a masszázsok,
akár a technológia területén. 
A kislányom 10 éves, még van jó pár
év előttem, hogy átadjam neki a tu-
dásomat, mert őt már most beszip-
pantotta ez a szakma…”

K
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„Sajátunk a kudarc
és a siker egyaránt”

Ha valaki, hát Vámos Mónika igazán büszke lehet, hiszen mindkét gyermeke, Kata és Ádám is
mellette helyezkedett el. Bár azt hihetnénk, hogy közülük Monika lánya tanulta ki a sminktetoválás

fortélyait, de nem. Legnagyobb meglepetésünkre Ádám dolgozik ezen a területen, míg Kata
a marketing üzleti vonalat erősíti a Swiss Color Magyarországnál.

Beauty Forum: Hogyan kerültetek a
szépségiparba?
Vámos Mónika: A kozmetikát köze-
linek éreztem magamhoz, és úgy
gondoltam, megpróbálom. Akkori-
ban oda bekerülni legalább olyan ne-
héz volt, mint egy egyetemre. Rövid
időn belül kiderült számomra: jól
döntöttem, szerelem lett.
Németh Kata: Egyszer az édes-
anyám megkért, hogy menjek ki vele
egy külföldi szépségipari kiállítás-
ra, hátha látunk valami érdekeset.
Ott kezdtünk el fantáziálni arról,
hogy közösen belevágunk egy ter-
mékcsalád forgalmazásába, és
majd ő viszi a szakmai részét, én
pedig az üzleti dolgokkal foglalkoz-
hatnék. Így is lett: 12 évvel ezelőtt
belevágtunk a közös vállalkozá-
sunkba. Menet közben természete-
sen elvégeztem a kozmetikuskép-
zést, elsősorban azért, hogy a vásár-
lóink fejével tudjak gondolkodni,
hogy értsem a szakmát, hogy hitele-
sen tudjak – akár konkrét termékek-
ről vagy eljárásokról – tájékoztatást
adni az érdeklődőknek, de a mun-
kám valójában az irodában zajlik, és
marketing-, üzletviteli, pr-, sales-te-
vékenységeket foglal magába.
Németh Ádám: Ekkor vetette fel az
anyum, hogy próbáljam ki magam a
sminktetoválásban. Elsőre nemet
mondtam, de elgondolkodtam a dol-
gon, és végül belevágtam – és itt va-
gyok immár 5-6 éve.

Miért éppen azt a szakterületet vá-
lasztottátok, amelyben dolgoztok?  
V. M.: 1990-ben Düsseldorfban jár-
tam, és ott éppen akkor volt a Beauty
Forum kiállítás. Annyira lenyűgözött
az ott látott sminktetoválás, hogy 1
hónap múlva kimentem egy tanfo-
lyamra. Mindenki le akart beszélni er-
ről az eljárásról, mondván senki nem
akarja majd, hogy tűvel szurkáljam.
Szerencsére nekem lett igazam, azó-
ta is folyamatosan dolgozom.
N. K.: Szeretem a kreatív munkát,
szeretek alkotni és mindig valami
újat tanulni. A munkám során eze-

ket ki is élhetem, hiszen a képzése-
ink szervezése, a brand megjelenése,
a rendezvényeink koordinálása, a
promóciók kitalálása bőven állít ki-
hívások elé. Míg édesanyám tovább-
ra is a cég szakmai vezetője, immár
majd 40 év tapasztalatával a háta
mögött, addig én a kolléganőmmel a
hátteret biztosítom a lehető legszín-
vonalasabb munkához. Szeretem
azt, hogy nem egy arctalan, nagy
szervezet vagyunk, hanem tényleg
családi hangulatban dolgozunk, a
vásárlóink többségét is személye-
sen ismerjük.

Családban marad
Új sorozatunkban olyan kozmetikus-
dinasztiákat mutatunk be, ahol a szülők
és a gyermekek együtt dolgoznak, vagy
viszik tovább a családi vállalkozást.

Németh Kata, Vámos Mónika, Németh Ádám
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N. Á.: Ez nálam adott volt, egyrészt a
családi vonal miatt, másrészt azért
is csöppentem bele ebbe, mivel gye-
rekkorom óta jól rajzolok és festek,
így a szépségiparon belül csak ez le-
hetett az utam.

Mi vagy ki inspirál, inspirált a kezde-
tekkor, illetve a mostani időszakban?
V. M.: Szerencsém volt, mert két
olyan ember indított el a pályámon,
akik elkötelezettek és hitelesek vol-
tak számomra. Az egyikőjük Bodor
Kati néni volt, aki az iskolában taní-
tott, és nagyon jó tanár volt. A mási-
kuk a mesterem, Ujhelyi Jánosné,
Ica néni, aki a gyakorlatot tanította,
és egyben a munkához való hozzáál-
lást. Mindkettőjüknek hálás vagyok. 
N. K.: Eleinte az inspirált, hogy vál-
lalkozóként a magam ura lehetek,
hogy szabad időbeosztásban dolgoz-
hatok, magamért. Aztán hamar rá-
jöttem, hogy a szabad időbeosztás
azt jelenti, hogy a munkának so-
sincs vége, hogy minden döntése-
mért én vagyok a felelős, nincs felet-
tesem, akire rábízhatnám a döntés
súlyát, és én maximum végrehajtom
az utasításokat. Nagyobb a felelős-
ség, nagyobb a kockázat, de termé-
szetesen a siker íze is édesebb. 
Elég perfekcionista vagyok, ami
egyébként többször teher, mint jó tu-
lajdonság, ezért magamtól mini-
mum a tökéleteset várom el. Ez egy
olyan belső hajtóerő, ami folyamato-
san arra késztet, hogy haladjak, fej-
lődjek, tanuljak, és mindig egy kicsit
jobban végezzem a munkám. 
Szintén alapot szolgáltat a motivá-
ciómnak a vásárlóink, tanulóink
visszajelzése. Ha kritikát kapunk,
akkor igyekszünk elgondolkodni,
hogy miben javíthatnánk, hogy leg-
közelebb ezt elkerüljük, ha pedig va-
lamiért dicséret ér bennünket, akkor
jólesik egy kicsit büszkének lenni,
hiszen minden, amit elértünk, az a
mi kis csapatunk eredménye, telje-
sítménye, így sajátunk a kudarc és a
siker egyaránt.
N. Á.: A határok feszegetése. Már az
első pillanattól kezdve olyan sze-

möldök-tetoválást szerettem volna
készíteni, amelynél inkább csak a
változás látszik és maga a tetoválás
nem. 

Megosztanátok az első szépségipari
emlékeiteket?
V. M.: Pattanásos kamasz voltam, és
anyukám elvitt a kozmetikushoz,
aki rendbe hozta a bőrömet – később
ő lett a mesterem. A személyes ta-
pasztalatom az, hogy mennyit lehet
javítani egy bőrön, abszolút meggyő-
zött.
N. K.: Emlékszem a gyanta szagára,
arra a régifajta, melegítős-kenegetős
fajtáéra. Meg arra, hogy az édes-
anyám az akkor még picike, kb. 20
m2-es üzletében – ahol volt két keze-
lőszék, egy szolárium és egy gyantá-
zó –, halomban ülnek a vendégek a
kezelőszékekben és a „váróban”. Ez
utóbbi az egy légterű kozmetikában
néhány széket jelentett… 
Egyikükön száradt a maszk, a mási-
kon a szempillafesték, anyu pedig
Síva istennőként nyolc kézzel dolgo-
zik, szimultán végez több folyama-
tot. Mindig volt vele egy-két tanuló,
aki a keze alá dolgozott. A nagyma-
mám pedig a szomszédból hozta a
krumplis tésztát ebédre, amit anyu
állva evett meg. Azóta rájöttem,
hogy az állva evés amolyan kozmeti-
kus betegség.
Akkoriban még más volt a szakma,
kevesebb elérhető anyag, a Nyugat
szele épp csak kezdett fújni. A ven-
dégek akkor nem az intimitást, ha-

nem a társasági életet igényelték
egy szalonban, nagy volt a lüktetés
és a zsivaj. 
N. Á.: Anyu régi kozmetikai üzleté-
ben egy harmonikaajtóval játszot-
tam villamososat, a vendégek legna-
gyobb örömére...

Véleményetek szerint könnyű manap-
ság ebben az iparágban boldogulni?
V. M.: Egyáltalán nem könnyű. Ah-
hoz, hogy legyen egy jól felszerelt
szalonja az embernek, nagyon sok
pénzre van szükség. Nemcsak a kez-
dőknek nehéz, de a régóta szakmá-
ban dolgozóknak sem könnyű, hi-
szen naponta meg kell újulni és min-
dig a maximumot kell adni. Hiszek a
specializálódásban, mert nem lehet
és nem is kell mindent egyformán
jól csinálni. Azt kell kiragadni, ami
közel áll hozzánk.
N. K.: Én azt gondolom, hogy sehol
nem könnyű boldogulni. Sok min-
den kell ahhoz, hogy valaki sikeres
legyen, nem elég a jó csillagállás.
A szépségiparban gombamód elsza-
porodtak az iskolák, a szakma törvé-
nyi hátterét is folyton variálják, hol
szigorodik, hol lazul –, de nagyon sok
szakembert képez ki ez az iparág.
Aztán persze nem lesz mindenkiből
pályán maradó és sikeres kozmeti-
kus. De aki a szakmában marad, az
folyamatos kihívásokkal néz szem-
be. Egyrészt rohamléptekben halad a
technológia, egyre inkább összemo-
sódik a kozmetika és bizonyos orvo-
si területek közötti határmezsgye,
egyre nagyobb a szakmai felelősség,
óriási a kínálat a professzionális ter-
mékek, kezelések és készülékek te-
rületén. Másrészt mindenhonnan
ömlik az információ, a vendégek igé-
nye is változik, nagy az árverseny.
Míg korábban elég volt, ha valaki jó
szakember, szerintem ma még leg-
alább két szakmához értenie kell
ahhoz, hogy igazán sikeres legyen,
gondolok itt a marketing-, kommu-
nikáció, sales, pszichológia terüle-
tekre.
N. Á.: Telített, gyorsan fejlődő piac
ez. Résen kell lenni.

Vámos Mónika:
„Hiszek a
specializálódásban,
mert nem lehet és
nem is kell mindent
egyformán jól
csinálni.” 
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A családi összejöveteleken szóba ke-
rül a szépségipar, vagy inkább kerüli-
tek a témát?
V. M.: Nehéz szétválasztani a ma-
gánéletet a munkánktól, pláne, ha
az a hivatásunk is. Nekem nem na-
gyon sikerült. Amióta a gyerekeim-
mel dolgozom, azóta tudatosabban
törekednem kell erre, mert Kata rám
szól, hogy most ezt hagyjuk. 
N. K.: Amikor anyuval belevágtunk a
közös vállalkozásba, rendszeres volt,
hogy a vasárnapi családi ebéd köz-
ben vitattunk meg néhány, munká-
val kapcsolatos témát. De ez nem
egészséges állapot, meg kell találni
a határvonalat a munka és a magá-
nélet között, mert ha ezek nem áll-
nak egyensúlyban, akkor fennáll pl.
a kiégés veszélye. Szóval mostaná-
ban már jobban figyelünk arra, hogy
minden témának meglegyen a meg-
felelő helye és közege. Néha belecsú-
szunk még a régi hibába, de ha az
ember a saját vállalkozásában dolgo-
zik, akkor igazán sosem tudja magá-
ról leválasztani azt.  
N. Á.: Ez egy családi vállalkozás, így
a munkáról való beszélgetés a nagy
családi asztalnál is elkerülhetetlen.

Mi a siker titka szerintetek?
V. M.: Szeretni kell azt, amit csi-
nálsz. Szeretni kell az embereket, és
elfogadni olyannak, amilyenek. Na-
gyon nagy kitartás és türelem szük-
séges, hogy valaki elérje a célját.
A folyamatos tanulás és továbbkép-
zés elengedhetetlen.

N. K.: Azt hiszem, kell hozzá nagy
adag szerencse is. Szeretném azt
hinni, hogy a szorgalom, a tisztes-
ség, az emberség és a szaktudás így
együtt meg tudja hozni a sikert. Ez
picit idealista hozzáállás, mert a vi-
lágban nem pont a legbecsületesebb,
legképzettebb, legműveltebb embe-
rek prosperálnak. De ha az ember
kihozza magából a maximumot,
akkor talán már szabad a többit az
életre bízni, és megérkezik a meg-
érdemelt siker.  
N. Á.: Mivel ez az iparág eléggé sze-
mélyre szabott és kézműves jellegű,
ezért az a minimum, hogy minden
munkának százszázalékosnak kell
lennie – és nemcsak most, hanem
2-3 év múlva is. És itt még nem áll
meg a dolog, hiszen a vendégkör fo-
lyamatosan változik, tehát az új
munkákat is megfelelő formában kell
tálalni a nagyközönségnek, minden
létező platformon. Akkor beszélhe-
tünk sikerről, ha a korábbi vendégek
pár év múlva visszatérnek. 

Hogyan látjátok, hol hibáznak azok,
akik nem sikeresek a saját területü-
kön?
V. M.: A legnagyobb gond az, hogy
ha valaki elvégez egy tanfolyamot,
az csak a kezdet. Ha azt gondolja,
hogy másnap úgy fog dolgozni, mint
a mestere, vagy olyan munkákat ké-
szít, mint amilyeneket a Facebookon
lát, az nagy tévedés. A tanfolyam
után indul a kemény munka, sok-
sok gyakorlással. Ha nem ad magá-
nak időt erre, akkor soha nem lesz
elég jó, és esetleg el is megy tőle a
kedve emiatt. El szoktam mondani

a tanfolyamon, hogy a sminkteto-
válás olyan, mint az autóvezetés.
Megkapjuk a jogosítványt és nem
tudunk vezetni. Csak akkor tanul-
juk meg, ha rendszeresen csinál-
juk. Akinek csak ritkán van lehető-
sége sminktetoválni, az nem tud ru-
tint szerezni és fejlődni.
N. K.: Ahogy a sikernek, úgy a siker-
telenségnek is számtalan összetevő-
je lehet, úgyhogy egyértelmű választ
nem tudok adni erre a kérdésre. De
amit mondjuk a sminktetoválás te-
rületén látok, az az, hogy sokan úgy
vágnak bele ennek a területnek a
kitanulásába, hogy azt hiszik, egy
tanfolyam után profikká válnak,
hamar súlyos összegeket számláz-
hatnak a vendégeknek egy-egy
sminktetoválásért. Mert kívülről
mindenki ezt látja, drága szolgálta-
tás, ergo jól lehet vele keresni. Ez
igaz is, de a kezdők közül sokan a
gyors meggazdagodás reményében
elfelejtik azt, hogy hiába jó az oktató,
hiába alapos a tanfolyam, ha ő nem
gyakorol, nem tesz bele a képzésen
túl még egy csomó energiát, időt és
bizony pénzt is, akkor hiába vett drá-
gán gépet, tanfolyamot, nem lesz si-
keres, mert nem lesz elég ügyes.
A sminktetoválásban azonnali és
látható az eredmény, nem lehet leta-
gadni. És ha valaki nem végzi jól a
munkáját, akkor előbb-utóbb a ven-
dégek sem fogják igénybe venni a
szolgáltatását. Úgyhogy ezen a terü-
leten azt látom, hogy a szorgalom
és az alázat bizony olykor hiányzik.  

Milyen jó tulajdonságotokat emelné-
tek ki?
V. M.: Empátia és maximalizmus.
N. K.: Talán jó tulajdonságom, hogy
nyitott vagyok az új dolgokra, sze-
retek tanulni. Eléggé empatikus va-
gyok, és még az üzletkötés során
sem csak az önös érdekeimet ve-
szem figyelembe, hanem a partner
fejével is igyekszem gondolkodni. 
N. Á.: Erről inkább a környezetem-
ben élőket kérdezd…

JZs

Németh Kata:
„Perfekcionista
vagyok, magamtól
minimum
a tökéleteset
várom el.”

Németh Ádám:
„Minden munkának
százszázalékosnak
kell lennie –
2-3 év múlva is.”
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többek között: kisimítja az arcbőrt, finomítja az apró ráncokat,
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