AZ IONTO-COMED PROFESSZIONÁLIS
BŐRÁPOLÁSI PROGRAMJA

A CÉG TÖRTÉNETE
Németországi családi vállalkozásként indulva, immár 40 éves tapasztalatunkkal képviseljük a kiváló minőséget a kozmetika és a wellness területén. Az IONTO-COMED márkájú
termékek segítenek megőrizni a vendégek jó közérzetét és természetes szépségét. Ezt a célt
szem előtt tartva fejlesztettük ki az IONTO-COMED PROFESSZIONÁLIS BŐRÁPOLÁS programunkat, melyet folyamatosan bővítünk innovatív összetétellel a teljeskörű szépségápolás érdekében.
PROFESSZIONÁLIS KEZELÉSEK HIGH-TECH TECHNOLÓGIÁVAL
A géppel végzett kozmetikai kezelések piacvezetőjeként az új, modern tudományos ismeretekre alapozva olyan termékeket hoztunk létre, melyek igazodnak a
felmerülő bőrproblémákhoz. Kozmetikumaink a legmagasabb minőségi követelményeknek eleget téve, aktív komponensekkel biztosítják a méreganyagmentes táplálást.
GONDOSKODUNK BŐRE IGÉNYEIRŐL
Ennek érdekében különleges hangsúlyt fektetünk a hatékonyságra: körültekintő
alapossággal választjuk ki az alapanyagok összetevőit. Innovatív hatóanyagaink
optimális koncentrációban dúsítják bőrápolási termékeinket. Tudományos vizsgálatok
igazolják ezen összetevők hatékonyságát és hatásait a bőrön. Mi törődünk bőre egészségével, és nagy gondot fordítunk rá, hogy feltérképezzük és kielégítsük annak minden igényét.

AZ IONTO-COMED PROFESSZIONÁLIS BŐRÁPOLÁSI PROGRAMJA
Professzionális
termékcsaládunk
MENTES
minden
ismert
irritáló
hatású
összetevőktől (parabének, PEG vegyületek, szilikon, ásványi olaj, lágyító szerek, illatanyagok vagy parfümök, színezőanyagok, stb.) amelyek allergiás reakciót okozhatnak a bőrön,
viszont koncentráltan tartalmaz tiszta
és természetes hatóanyagokat. Az IONTO-COMED
PROFESSZIONÁLIS BŐRÁPOLÁSI termékei szigorú dermatológai ellenőrzéssel tesztelték.
MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG
Főbb hatóanyagaink kiválasztásakor mindig a legnagyobb körültekintéssel állapítjuk meg
a legideálisabb és a lehető legmagasabb koncentrációt annak érdekében, hogy Ön személyre
szabott kezelést kapjon mind a gépi kabinkezelések, mind pedig az azt követő, otthoni
ápolás során. Csak a megfelelő otthoni tartós bőrápolás biztosítja ügyfeleinknek, hogy hosszú
távon fenntartsák a szalonban végzett kezelésünk eredményeit. Az értékes hatóanyagok,
amelyek változatlan módon megőrzik természetes szerkezetüket, tudományosan bizonyított,
eredményes hatással rendelkeznek.

KORLÁTLAN KOMPATIBILITÁS
Saját szépségápolási know-how-t használunk a
kezelések során. A PROFESSIONAL CARE termékcsalád rendkívül hatékony, különösen akkor, ha
alkalmazását
gépi
kozmetikai
kezeléssel
kombináljuk. Az IONTO-COMED technológiák,
mint pl. az ultrahang, a rádiófrekvenciás kezelés,
a mikroneedling vagy a mikrodermabrázió,
a készítményekkel együtt használva szinergikus,
azaz egymást segítő hatást fejtenek ki.
A gépi kezelésekbe – bőr igényének megfelelően –
a kozmetikus beépítheti kedvenc termékeit.
A kezelési terv kialakításánál nem csupán a
kabinkezelés alatt használhat professzionális
termékeket, de ugyanezt a magas színvonalat
tudja kínálni vendégének az otthoni bőrtápláláshoz,
utógondozáshoz is.

AKTÍV HATÓANYAGOK
A BŐR TISZTÍTÁSÁHOZ
Termékeinket oxigénnel dúsítottuk, mely a használat során felszabadulva gyengéd, mégis
hatékony tisztítást biztosít a bőrnek. Az eredmény magas szintű kompatibilitás, élénkítő,
alapos tisztítás.
Oxigénnel dúsított formula: A használat során felszabaduló oxigén gyengéden tisztítja
meg az arcbőrt a rárakódott szennyeződésektől.
Magnézium: Ez a nyomelem katalizátorként működik a tisztító hatás fokozása érdekében,
mivel stimulálja a sejtek anyagcseréjét.
Cink: Elősegíti a szennyeződések eltávolítását.
Réz: Ez az ásványi elem gátolja a szabad gyökök képződését a bőrben, ezáltal lassítja a bőr
öregedési folyamatait.

9211.20 - 150 ml
CLEASING FOAM
Arctisztító hab

A finom, bársonyos tisztítóhab nem oszlik
fel azonnal, gondosan kiválasztott felületaktív hatóanyagai gyengéden, de alaposan
tisztítják meg a bőrt. Minden bőrtípusra ajánlott.

9211.16 - 500 ml
NEUTRALIZING FACIAL TONIC
Közömbösítő arctonik

A tonik gyorsan helyreállítja a bőr eredeti
pH értékét peeling vagy egyéb hámlasztó
hatású arctisztítás után, így megóvja a bőr természetes védőrétegét. Minden bőrtípusra ajánlott.

AKTÍV HATÓANYAGOK
A BŐR HIDRATÁLÁSÁHOZ
Hidratáló hatású aktív hatóanyag szérum-koncentrátum, krém és szemkörnyékápoló gél.
A termékekben található aktív hatóanyagok olyannyira természetesek, hogy jórészt maga
a testünk termeli őket, illetve a bőrünk alkotórészeit képezik.
Hialuronsav: A hialuronsav bőrsejtjeink természetes összetevője, hasonlóan a cukorhoz.
A kötőszövetben hálószerűen összekapcsolja és kitölti a sejtek közti állományt. Ahogy
a bőr öregszik, csökken a hialuronsav termelés, így a sejtek közti állomány kitöltöttsége
is csökken, ami miatt a bőr veszít rugalmasságából. Hidratáló termékeinkben egyaránt
használunk rövid és hosszúláncú hialuronsavakat, amelyek így sokoldalú hatást fejtenek
ki. Míg a rövidláncú hialuronsav a bőr mélyebb rétegeiben lévő nedvesség-raktárakat tölti
fel, addig a hosszúláncú hialuronsav a bőr felszínén elhelyezkedve a bőr dehidratáltságából
adódó ráncokat tölti fel. A szárazság okozta ráncok kisimulnak, a bőr rugalmassága és
tónusa javul, nedvesség-raktárai feltöltődnek.

Aminosavak: Bőrünk természetes hidratálását nagyrészt az aminosavak biztosítják.
A változatlan szerkezetű aminosavak hozzáadásával előállított hidratáló termékeink növelik
bőrünk természetes nedvességtartalmát, mivel javíják a felhám barrier funkcióját.
Az aminosavak stimulálják a sejtek anabolikus folyamatait, fokozzák a bőrben
az elasztin és kollagén termelődését. Megakadályozza a bőr nedvességvesztését,
javítja a felhám védőrétegét, valamint erősíti a bőr belső struktúráját.
Urea (karbamid): A karbamid olyan speciális szerves vegyület, amely nagyon jól tudja megkötni a nedvességet, egy-egy molekula akár a saját tömegének többszörösét is.
Ezért tehát az urea – megfelelő koncentrációban – képes arra, hogy megakadályozza a
felhámon keresztül történő nedvességvesztést, és így enyhítse a bőr kiszáradásának
szemmel látható jeleit. Ennek eredménye: selymesebb, feszesebb bőr, a szárazság
okozta ráncok csökkenése.
Allantoin: Az allantoin enyhíti a bőrirritációt, javítja a sejtek működését, és rendkívül jól
tolerálható a bőr számára. A durva, száraz bőrt puhává és simává teszi. Megnyugtatja
a bőrt, enyhíti az irritációt, javítja a sejtek működését.

9211.41 - 50 ml
ACTIVE CONCENTRATE
Aktív szérum

Hidratáló hatású aktív hatóanyag szérumkoncentrátum. Molekuláris tulajdonságainak köszönhetően a folyékony hatóanyag koncentrátum
mélyen behatol a bőrbe. Aktívan kötődik a bőr
felső rétegében található nedvességhez, belülről
töltve fel a ráncokat. Száraz bőrtípusra ajánlott.

9211.32 - 50 ml
EYE GEL-CREAM
Hidratáló hatású szemkörnyék ápoló gél

A
hidratáló
hatású
gél-krém
felfrissíti
a fáradt és száraz bőrt a szem környékének
területein, tartósan sima érzést hagyva maga után.

Minimalizálja a mimikai ráncokat és egyéb bőr
egyenetlenségeket.

9211.37 - 200 ml
CREAM
Hidratáló krém

A gyorsan felszívódó, hidratáló hatású krém
lágy, könnyű érzést és tartós megkönnyebbülést biztosít a száraz, feszülő bőr számára.
Erősíti a bőr természetes védőrétegét, csökkenti
a felhámon keresztül történő vízveszteséget.

AKTÍV HATÓANYAGOK
KOMBINÁCIÓJA
Cégünk átfogó bőrápolási programjának alapkoncepciója, hogy termékeinket – a bőr egyedi tulajdonságainak figyelembevételével – egymással kiegészítve használjuk, így a vendég
bőrének összes szükségletét a lehető legmegfelelőbb módon tudjuk kielégíteni. Kombinálhatjuk a hámlasztó termékeket, hidratáló ampullákat és maszkokat a személyre szabott
kezelés kialakítása érdekében. A kémiai hámlasztók kétféle AHA (alfa-hidroxi) savat tartalmaznak, amelyek keratolitikus módon, azaz a keratint oldva hámlasztják a bőrt, szüntetik
meg a szennyeződéseket és csökkentik a ráncokat. A gyümölcssavas hámlasztók mindegyike egyénileg illeszthető be a kezelési koncepciókba.
Glikolsav: A glikolsav cukornádból származik, molekulái kicsik és vízben oldódóak (hidrofilok) és erős hámlasztó hatással rendelkezik.
Mandulasav: A mandulasav egyenletessé teszi az arc tónusát, molekulái hidrofóbok, vagyis
víztaszítóak, ezért kiválóan védi a bőrt a rárakódó szennyeződésektől.

9211.24 - 50 ml
FRUIT ACID PEELING 5%
Gyümölcssavas peeling 5% hatóanyag
tartalommal

Optimalizálja, egységesíti az arc tónusát,
tisztítja a bőrt, csökkenti a bőrhibákat, a pigmentfoltokat és ráncokat, eltávolítja az elhalt szaru
részecskéket. Otthoni használatra is alkalmas.

9211.25 - 50 ml
FRUIT ACID PEELING 10%
Gyümölcssavas peeling 10% hatóanyag
tartalommal

Optimalizálja, egységesíti az arc tónusát, tisztítja
a bőrt, csökkenti a bőrhibákat, a pigmentfoltokat
és ráncokat, eltávolítja az elhalt szaru részecskéket.
Kizárólag professzionális kabinkezeléshez javasolt!

HÁMLASZTÓ HATÁSÚ ENZIMPOR
Papain: A papayából kivont enzim megszünteti a sejtközi kötéseket, így hatékonyan
távolítja el a bőr felső rétegét.
Rizskeményítő: A rizskeményítő abszorpciós hatást fejt ki, gyengéden magába szívja a bőr
felületéről eltávolított bőrrészecskéket és szennyeződéseket.
E-vitamin: Az E-vitamin ránctalanító és antioxidáns hatású. Gyökfogó hatása révén segít
lassítani a külső hatások okozta bőröregedési folyamatokat.
Az enzimporban található enzimek víz hozzáadásakor aktiválódnak.
A termék enzim-alapú, hatékony, mégis gyengéd mélyhámlasztást eredményez.

9211.29 - 75g
PEELING PUDER
Peeling Enzimpor
Az
enzimbázisú,
hámlasztó
hatású
por
gyengéd
megtisztítást
végez,
mégis alaposan távolítja el a bőrről a
környezeti ártalmak okozta szennyeződéseket.
Gyümölcssavas
kezelést
megelőzően
is
használható.

BIO-CELLULOSE
MASZKOK
Sokoldalú – hatékony – gyors megoldás
cellulóz maszkok 30 ml aktív hatóanyag tartalommal
Az IONTO SYMBIOSIS® CONCEPT egyedülálló alapja:
BIO CELLULOSE MASK – sokkal több, mint egy maszk: egy második bőr
Az IONTO saját SYMBIOSIS koncepciója a cellulózt hasznosítja, egy olyan természetes
anyagot, amely szokatlan és rendkívül innovatív tulajdonságokkal rendelkezik.
A BIO CELLULOSE MASK egy igazi vízraktár. Különlegesen finom rostjainak és egyedülálló hálóstruktúrájának köszönhetően nemcsak hogy a szokásosnál hosszabban tárolja
a nedvességet, hanem egyenletesen és állandóan védő és tápláló hatóanyagokkal
látja el a bőrt. Az IONTO SYMBIOSIS® CONCEPT átlagon felüli kezelési eredményeket
ér el, mivel a BIO CELLULOSE MASK egyedülállóan magas viszkoelasztikus tulajdonságának
köszönhetően „ második bőrként ” tökéletesen hozzáidomul a bőr legfinomabb kontúrjaihoz is. Kezelés során hidratáló szérumként és kontaktanyagként viselkedik.
A maszkok különböző bőrtípusokhoz alkalmasak, többféle hatóanyagkombinációval
vannak gazdagítva. Használja ki a maszkok sokoldalúságát!

8228.080
CELLULOSE MASK CHERRRY BLOSSOM
Bio-cellulóz maszk cseresznye
virág kivonattal és hialuronsavval

8228.083
CELLULOSE MASK DEEP SEA
Bio-cellulóz maszk mélytengeri
hínár kivonattal és E-vitaminnal

8228.081
CELLULOSE MASK GREEN TEA
Bio-cellulóz maszk zöld tea kivonattal
és Aloe verával

8228.089
CELLULOSE MASK HYALURON
Bio-cellulóz maszk
hialuronsavval

Gondosan kiválasztott összetevőinek köszönhetően
a cseresznyevirág maszk csökkenti a bőrpírt,
hidratálja és megnyugtatja a stresszes, irritált bőrt.
Kifejezetten érzékeny bőrre!

A zöld tea hatóanyagú maszk antioxidáns
tartalmának köszönhetően tisztító, méregtelenítő, bőrnyugtató hatással rendelkezik. A gyulladáscsökkentő zöld tea és a sebgyógyító hatású kamilla
optimális választás a sokoldalú bőrproblémák
kezelésére.
Pigmentfoltos
bőrre
egyaránt
alkalmazható.

A hidratáló hatású maszk hínárkivonatot és ásványi anyagokban gazdag mélytengeri vizet tartalmaz,
melyek élettel töltik fel a bőrt. Fáradt, élettelen
bőrre ajánlott.

A hialuronsavas maszk a legideálisabb választás
a dehidratált, száraz bőr ápolására. Aktív hatóanyagai értékes tápanyagokkal és nedvességgel töltik fel a bőrt. A nagy dózisú hialuronsav fokozza a bőr
vízmegkötő kapacitását, friss és feszes tónust
eredményez.

8228.082
CELLULOSE MASK CAVIAR Q10
Bio-cellulóz maszk Q-10-zel

8228.095
CELLULOSE MASK BETOX AGE REVERSE
Bio-cellulóz maszk méhtoxinnal

8228.088
CELLULOSE MASK COLLAGEN
Bio-cellulóz maszk kollagénnel

8228.090
EYE MASK
Szem maszk

A kaviár Q10 maszk csökkenti a bőröregedés
jeleit, visszaállítja a szövetek rugalmasságát, használata fiatalosabb és egészségesebb arcbőrt
eredményez. Q10 koenzim hatóanyaga energiával
tölti fel a sejteket, nátrium-aszkorbil-foszfát tartalma pedig bőrhalványító funkcióval rendelkezik, mivel
gátolja a melanin szintézist.

A luxuskényeztetést nyújtó kollagén maszk a bőr
öregedésének első jeleit kezeli hatékonyan. A nagy
dózisban kollagént tartalmazó, regeneráló tulajdonságú hatóanyagok csökkentik a finom ráncokat,
simábbá varázsolják az arcbőrt.

A méhméreg és a méhkirálynő eledeléül szolgáló
méhpempő csodálatos kombinációját adja a „fiatalság elixírjének”. A BETOX a botox természetes
alternatívájának tekinthető. A méhek által termelt
méreg, az apitoxin serkenti a bőr feszességéért és
volumenéért felelős rugalmas kötőszöveti rostok
fehérjéinek termelődését, a kollagén és elasztin
állomány növekedését. Bőrfeszesítő, ránctalanító arcmaszk anonnali hatással.

A revitalizáló hatóanyagokat tartalmazó, egyedülálló
formulájú cellulóz szemmaszk csökkenti a szemek körüli ráncokat és duzzanatokat. A maszk gyengéden,
bárminemű irritáció nélkül fejti ki hatását ezen az érzékeny területen. Intenzív hidratálást nyújt, rugalmassá
teszi és feszesíti a szemkörnyéki bőrszöveteket. Főbb
hatóanyagai a hialuronsav és az algakivonat.

CARE BEAUTY
AMPULLÁK
Valódi hatóanyagbomba! Az IONTO-COMED ampullák koncentrált, természetes, aktív, kiváló
minőségű összetevőket tartalmaznak. Gyorsan felszívódnak és azonnali, látványos hatást eredményeznek. Ultrahang-, mezoterápia-, iontoforézis kezelésekhez egyaránt használhatók minden
bőrtípus és bőrprobléma igényeinek megfelelően. Valamennyi Care&Beauty hatóanyag-ampulla
parabén, festék- és illatanyagmentes!

9223.90 - 10 darab x 2 ml
CARE&BEAUTY SUPER-CLEAN
Tisztító ampulla

9223.92 - 10 darab x 2 ml
CARE&BEAUTY HYDRO
Hydro ampulla

9223.91 - 10 darab x 2ml
CARE&BEAUTY ANTI-AGE
Öregedés-gátló ampulla

9223.93 - 10 darab x 2 ml
CARE&BEAUTY SENSITIV
Ampulla érzékeny bőrre

Kíméletes pórus mélytisztító és faggyúoldó
készítmény. Eltávolítja a bőr alatti szennyeződéseket
és többlet faggyút, tiszta és rózsás arcszínt hagyva
maga után. Valamennyi bőrtípushoz használható, de
a legideálisabb a zsíros, pigmentfoltos bőr számára.

Felveszi a harcot a bőröregedés első jelei ellen.
A ráncok intenzitása csökken, a bőr feszesebbé,
simábbá és fiatalosabbá válik. Valamennyi bőrtípushoz ajánlott, de használata leginkább az érett,
ráncosodásra hajlamos bőr számára javasolt.
Azonnali hatás a szezámmag (fehérje) kivonatnak
köszönhetően.

Intenzíven hidratáló hatóanyag koncentrátum a
sugárzó és rugalmasabb arcbőrért. Valamennyi
bőrtípusnál alkalmazható, de különösen ajánlott a
nagyon száraz, dehidratált bőr kezeléséhez.

Enyhíti a bőr feszülését, fokozza rugalmasságát
és erősíti barrier funkcióját. Gyulladáscsökkentő
hatású, gátolja a felhámon keresztül történő
folyadékvesztést, megfelelő nedvességgel és tápláló lipidekkel látja el a bőrt. Különösen hatásos
endogén ekcéma, hiperérzékeny, száraz és viszketésre
hajlamos bőr esetén.

9223.94 - 10 darab x 2 ml
CARE&BEAUTY PURE
Pure ampulla

Csökkenti a bőrpírt és gyulladásra való hajlamot,
megelőzi a pattanások kialakulását. Hidratáló tulajdonságai miatt fokozza a bőr nedvességtartalmát,
javítja a bőr általános állapotát. Fertőtlenítő, antibakteriális, gyulladáscsökkentő hatású. Különösen
javasolt pigmentfoltos, irritációra és zsírosodásra
hajlamos bőr kezeléséhez.

9223.95 - 10 darab x 2ml
CARE&BEAUTY CUPEROSE
Kuperózis ampulla

Hatékony és azonnali enyhülést adó készítmény
orbánc okozta bőrgyulladás, hajszálértágulat és
szemek körüli fekete karikák esetén. Csökkenti
a folyadék visszatartást az erekben, halványítja a
hiperpigmentált területeket és megnyugtatja a gyulladt, irritált bőrt. Erősíti a bőr természetes barrier
funkcióját, szabályozza a fibroblasztok aktivitását.

9223.97 - 10 darab x 2 ml
CARE&BEAUTY OCEAN
Óceán ampulla

Az ampulla hatóanyagai érezhetően feszesítik és
intenzíven hidratálják a bőrt, emellett védelmet nyújtanak a szabad gyökök káros hatásai ellen. Az elasztin
szintézis fokozásának és sejtregeneráció felgyorsításának köszönhetően csökkentik a ráncok mélységét,
így a bőr simábbá és fiatalosabbá válik. Különösen
az érett, ráncosodásra hajlamos bőr számára ajánlott.
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