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AKTUÁLIS TÉMA

A gépi kezelések újdonságai
A

z utóbbi hónapokban a női-magazinok színes világa – többek közt olyan
lapok, mint az eLLe, a CoSmoPoLItAn,
a maire Claire stb. – egy viszonylag friss
témát fedezett fel, amely azóta újra és újra, a legkülönbözőbb szempontokból kerül
terítékre: elektrokozmetikai vagyis gépi
kezelések és a bennük rejlő hihetetlen lehetőségek.
ezek a cikkek döntő jelentőségűek, és nagyon fontos „terepmunkával” szolgálnak
a készülékes kezelési eljárásokkal kapcsolatos felvilágosítás és a módszerek népszerűsítése szempontjából. ezen kívül új
trendeket vezetnek be az Anti-Aging és
a Bodycontouring területein. olyan témák
ezek, amelyek a mai vendégeknél – korosztálytól függetlenül – a legelső helyeket foglalják el a személyes igények és vágyak
listáján.
A mostani trend lényege, hogy a vásárlók,
vendégek egy professzionálisan felszerelt
kozmetikában, magas hatékonyságú gépi
kezelések segítségével szeretnének azonnal látható és tartós hatású eredményeket

elérni – ebből pedig Ön, mint kozmetikus
is proﬁtálhat!
Az eLeKtRoKoZmetIKA vezető márkájaként épp ezért a támogatás egy teljesen új
módját kínáljuk Önnek segítségül, hogy
lépést tarthasson az új irányokkal. Használja ki a jelenlegi piaci helyzetet, és válaszoljon célzottan az ügyfelek aktuális
vágyaira! mert a vendégek csak Önnél találják meg azokat a kezelőrendszereket, és
a hozzájuk szükséges professzionális tudást, amely a luxusminőségű és utánozhatatlanul hatékony kezelésekhez szükséges.

A tanfolyamok új vezérmotívumai a gépi
kezelési módokat exkluzív luxus stílusban
mutatják be, amelyek ezáltal teljesen új
megvilágításba kerülnek az ügyfelek számára. ez felkelti az érdeklődést és egyidejűleg azt sugallja, hogy a felkínált kezelések
egészen különlegesek. A vendégek meggyőződése és elköteleződése pedig hosszú
távon támogatja Önt abban, hogy nyereségesen értékesíthesse gépi kezeléseit. mindemellett vonzó információs prospektusokat
ajánlunk fel, amely illeszkedik az új bemutatási stílus magas színvonalához. ezek
érthetően, ugyanakkor tudományos megalapozottsággal írják le a kezelések által kiváltott folyamatokat, és az elérhető hatásokat, eredményeket.
Videókat is a rendelkezésére bocsátunk,
amelyeket szalonjában vagy honlapján
használhat fel tetszés szerint.
Használja ki most ezt a lehetőséget! mutassa be saját magát és intézményét úgy,
mint a gépi kozmetikai kezelések irányadó
szereplőjét az Anti-Aging és a Body contouring terén!

NYÍLt Nap! mi nem árulunk zsákbamacskát! ismerje meg SkeYNdor kezeléseinket és az ioNto-comed® készülékeinket minden kötelezettség nélkül! Jöjjön el nyílt napunkra és próbálja ki az Ön által kiválasztott SkeYNdor kezelést egy ioNto-comed®
gépi kezeléssel kombinálva! most legyen Ön a vendég, a mi szalonunkban! Választható napok: május 11., 20., 29.; június 1., 10.

a z új ionto ak adémia ,
széleskörű szeminárium- kínál at tal

A

z Ionto-Comed® kiemelt ﬁgyelmet szentel a szakmai
továbbképzésnek a kozmetika, a wellness és a lábápolás területein. eddigiekben cégünk az Ionto-Comed®, a SÜdA® és
a SKeYndoR márkanevein keresztül tartott tanfolyamokat különböző témákhoz és készülékekhez kapcsolódóan.
ezeket a kurzusokat ezentúl az új Ionto-Akadémia és
a SKeYndoR-Akadémia szervezi majd
meg. ezzel párhuzamosan történik
a programok kibővítése és optimalizálása,
annak érdekében, hogy a biztos háttértudás, a kezelési tanácsok, illetve az új trendekről szóló megbízható információk és
ötletek iránti igényeknek maximálisan
meg tudjunk felelni.
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Az olyan szakmai témák mellett, mint az anti-aging vagy a mikrodermabrázió, illetve a legújabb kezelési módszereken túlmenően a továbbképzés közgazdasági tematikájú kurzusokat is
elérhetővé tesz, melyek az egyéni vállalkozóként dolgozó kozmetikusok, lábápolók és spa-managerek számára különösen
ajánlott. mert a megfelelő kezelési lehetőség kiválasztása mellett a vendégek célzott megszólítása, illetve
a pénzügyek magabiztos kezelése egyaránt
döntő jelentőségű a siker szempontjából.
Csak az állja meg a helyét tartósan a piacon,
aki okosan gazdálkodik, alkalmazkodik
a legújabb trendekhez és a tevékenységei
alapjait képező tudását fenntartja és megújítja.
t www.akademia.ionto.hu
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2014-es Award
eLSőoSztáLYú kéSzüLékek

Beauty Forum
kitüntetés

A

z Ionto-Comed® a Beauty Forum Award
2014-es díjátadóján első helyezett lett
az elektrokozmetika kategóriában. ez
a kitüntetés, amely tükrözi az ügyfelek általános elégedettségét, különleges büszkeséget jelent számunkra, és
megerősít minket abban, hogy eredményeket hozó és előremutató elképzeléseink mentén haladjunk tovább.

a weLL-beiNg úJ uNiVerzuma

wellness & sPa innovation
award 2015

I

onto-SPA eVoLUtIon kezelőágy lett
a márciusban megrendezett düsseldorﬁ kiállításon a Wellness & Spa Innovation Award
2015 Hotel&Spa Interior kategória győztese.
Az Ionto-Comed® gyakorlati megvalósításba ültette át a rezgésterápia lehetőségeit...
Az új Ionto-SPA eVoLUtIon kezelőágy, Bluetooth segítségével kezelhető hangrendszerrel, innovatív egész testes
stimulációval, illetve célzottan irányítható csatornákkal, melyek a kiválasztott zenét különböző hullámtípusok révén,
kellemes és határozottan érezhető módon áramoltatja át
a testen. A kezelés,
amellett hogy a semmi máshoz nem fogható harmónia érzését és a súlytalanság
élményét
nyújtja,
erősíti az immunrendszert, és csökkenti a stresszt.

Hotelek
B

udapesten a Bazilika
tőszomszédságában
megnyílt a zenetematizációra épült ötcsillagos
Aria Hotel. A négyszintes
épületben a szobákat híres zeneszerzőknek, zenészeknek dedikálják,
zenekönyvtárának anyagát, a könyveket és dVd-ket a vendégek
használatára bocsájtják. A szálloda tetején található a gyönyörű kilátást nyújtó Sky-Bar. A hotel a Spa berendezésnél is ﬁgyelembe vette a csúcsminőséget, így az arc- és a testkozmetikát
igénybe vevő vendégek
a kényelmes és elegáns
Ionto-WeLLneSS kezelőágyon élvezhetik a professzionális SKeYndoR
masszázsokat és kezeléseket, valamint a kéz- és
lábápolást.
t www.ariahotelbudapest.com

m

egújult a SPA InterContinental! A szálloda már 2008-ban
a legigényesebb Ionto - Comed® berendezéseket választotta a Spa felújításánál, de idén úgy érezte a vezetőség, hogy
eljött az idő a cserére! Vadonatúj, csúcsminőségű Ionto-Comed®
kezelőágyak, kiegészítők biztosítják a csodás környezetet a felfrissüléshez és relaxációhoz, valamint pazar SKeYndoR szolgáltatásokkal és wellness kezelésekkel kényeztetik a vendégeket!
t www.budapest.intercontinental.com

cosmetic trade kft.
hungary, 2083 solymár, terstyánszky út 68.
tel.: (+36) (26) 36 29 29, (06 20) 932 44 41
www.ionto.hu, www.akademia.ionto.hu, www.skeyndor.hu
info@ionto.hu, info@skeyndor.hu

kövessen minket
a Facebook-on
és weboldalainkon:
ionto comed hungary
skeyndor Budapest

Nyomdai munkákból eredő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!
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A tanulmány főbb adatai: 10
kezelés, 5 héten át, heti két
alkalommal. Az IontomeSosono arckezelés időtartama kb. 45 perc, amely
magában foglal kb. 10 perc
Ionto-meSo kezelést, illetve arcfelenként 5-5 perc
ultrahangkezelést.

Forradalom a kozmetikai kezelésekben:
a mezo és az ultrahang kombinációja
m

egszületett az első olyan független
kutatás, amely egy konkrét és életszerű kezeléssorozat segítségével bizonyította az Ionto-Comed® által kifejlesztett, ultrahanggal kombinált kozmetikai mezo kezelés hatékonyságát. Az
Ionto®-meSosono egy professzionális
szépségápolási készülék, amely a kozmetikai mezo-kezelést (Ionto-meSo
technológia, műanyag tűpárnával) tökéletes szimbiózisban egyesíti az 1 és 3
mHz-es frekvenciájú ultrahang-technológiával.

jesen fájdalommentes, gyengéd és
gyors módszerrel. Így még a nagy molekulájú koncentrált hatóanyagok is
közvetlenül és egyenletesen elosztva
juttathatók a bőr mélyebb rétegeibe.
ezáltal nem pusztán a bőr megfelelő
táplálása valósul meg, hanem belülről
kifelé történő regenerációja is biztosított.

„azonnali hatás” Pusztán
két léPéssel
1. LÉPÉS:
IONTO-MESO módszer
Az extrafinom meSo-tűfejek mikroréseket nyitnak a bőr hámrétegén (epidermis), amely ugyanakkor továbbra is
megtartja természetes védőfunkcióját.
A meSo-fejek teljesen automatikusan
mozognak fel és le, bélyegzőhöz hasonló módon. ez biztosítja a felhámon való precíz és egyenletes áthatolást, tel-
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IONTO-MESO módszer

2. LÉPÉS:
ULTRAHANG
AZ IONTO®-tól
Az Ionto-Comed®
ultrahangkezelése
rögtön háromszoros hatású: egyesíti
ULTrAhANg
a hőkezelést, a mikaz IONTO®-tól
romasszázst, illetve
a hatóanyagokat mélyre juttató fonoforézist.
ezáltal a kötőszövet feszesebbé válik,
a bőrsejtek hatóanyag-felvevő képessége
többszörösére nő, a helyi mikrokeringés
pedig fokozódik, biztosítva a láthatóan
hatékony kezelést.

IONTO-COMED®

a kötŐszövet FeléPítése
Az öregedési folyamat következtében
a bőr kötőszövete veszít feszességéből,
rugalmasságából és általános minőségéből. Az Ionto-meSosono egészen
a kötőszövet aljáig fejti ki hatását.
A kezeléssorozat alatt és után a kollagén és az elasztikus rostok regenerálódnak, termelődésük fokozódik, emellett a rostszerkezetek szervezettsége
javul. mindez feszesebb kötőszöveti állományt és fiatalosabb, simább bőrt
eredményez.
A bőr ultrahangos sűrűségmérése azt
mutatja, hogy a kötőszöveti regeneráció és megújulás akár a 117,6%-os
szintet is elérheti.
(Átlagosan 51,3%, összehasonlítva a kezeléssorozat előtti állapottal, 4 héttel
az utolsó kezelés után mért eredmény
alapján.)
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a szemkörnyék széPülése
4
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1. bőrfelhám (dermis)
2. irharéteg felszíni része (felső dermis)
3. irharéteg mélyebb része (alsó dermis)

A kozmetikai mezo és ultrahangot alkalmazó kezeléssorozat látványosan csökkenti a szemkörnyék ﬁnom ráncainak
mélységét. A szarkalábak mértéke
a kezelés előtti állapothoz képest átlagosan 46%-kal csökken, 1 héttel
az utolsó kezelés után mért eredmény
alapján.

1. bőrfelhám (dermis)
4. a kötőszövet regenerációja,
a kollagéntermelés fokozódása

eLőtte

eLőtte

FinomaBB BŐrFelszín
A bőr láthatóan és érezhetően egyenletesebbé válik, a pórusok ﬁnomodnak: a tág pórusok akár 71%-os mértékben ﬁnomabbá, szűkebbé válnak.
(Átlagosan 41,6%, összehasonlítva a kezeléssorozat előtti állapottal, 4 héttel
az utolsó kezelés után mért eredmény
alapján.)

utáNa

a hatékony mezonak nem
kell Fájdalmasnak lennie
utáNa
A bőrfelszín porozitásának elemzése
(a szőrtüszők kivezetőnyílásainak nagysága)

Az Ionto-meSosono kezelés az intenzív
regeneráló hatást és a bőr felépítésének
javítását egy gyengéd kezelési módszerrel valósítja meg.

elégedett résztvevŐk,
a látványos eredményeknek köszönhetŐen:
a kutatásban résztvevő személyek 100%-a nyilatkozott úgy, hogy szívesen megismételné a kezeléssorozatot a következő
évben és/vagy további utókezelésekre jelentkezne. ezeket mondták a kutatás alanyai az ionto-mesosono kezeléssorozat után:
irena (44 éves), bőrtípus: normál
liliana (55 éves), bőrtípus: kombinált
„A bőröm sokkal ﬁatalabbnak látszik! Az egyenletlenségek is na- „A bőröm állapota 10 kezelés után nagyon jó: a szemem körüli
gyon sokat javultak, a bőrtónusom egységesebb lett, kevesebb folt ráncok kevésbé feltűnőek – akár egy speciális lifting-kezelés után.
látható. A bőröm feszesebb, sőt a rugalmassága is javult. Külö- A homlokráncaim szinte teljesen eltűntek, a sötét karikák a szenösen a szemeim környékén látványos a lifting-hatás. Sokkal mem körül kevésbé láthatóak. A bőröm pedig egyébként is sokkal
frissebbnek látszanak szemeim.”
egyenletesebb és puhább, mint volt.”

A kutatás: független, kontrollált, összehasonlító in vivo dermokozmetikai kutatás. megvalósítás időtartama (mérésekkel együtt): 2014. november – 2015 január. A tesztalanyok életkora 44-55 évig terjedt. Kezelt bőrtípusok: érzékeny száraz, normál, kombinált bőr, dohányzás károsította bőr. Fitzpatrick-típusok szerint: II és III. bőrtípusok. minden tesztalany esetén 10 kezelésből álló kúrát alkalmaztak, 5 hetes
időtartamon keresztül. A kezeléseket Care&Beauty termékekkel végezték. otthoni ápolás keretében a tesztalanyok az általuk már szokásszerűen alkalmazott készítményeket tovább használhatták.
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KEZELÉS

A sokoldalú
AQUASONIC
A bőr egySzerű megújítáSA,
mINdöSSze két lépéSbeN

A

z alacsony frekvenciás (AF) ultrahang segítségével lehetővé válik
olyan gyengéd, ugyanakkor magas hatékonyságú kezelési koncepciók megvalósítása, melyek jól alkalmazhatók a bőr
regenerálására, illetve anti-aging programként.
A megfelelő hatóanyagokkal kombinálva a kezelési technika peelingként, illetve intenzív ápolás céljából is használható.

1. léPés:
gyengéd mélyhámlasztás
A készülék Aqua-Peel funkciójának
használatakor a kezelőfej AF-ultrahanghullámokat közvetít a bőrfelületre.
Hasonlóan a fertőtlenítő ultrahangfürdő
elvéhez, a kezelés speciális rezgések se-
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gítségével lazítja fel és távolítja el a felesleges részecskéket.
A kezelés hatása a bőrre: Aqua-Peel
Lotion használatával kombinálva kíméletes módon és kifejezetten alaposan
távolíthatók el a sminkmaradványok,
a kérges, elszarusodott bőrrészek és
az elhalt hámsejtek, illetve a szilikontartalmú termékek maradványai.
Az AF-ultrahanggal végzett mélyhámlasztást sokrétű hatása miatt az orvostudomány is nagyra becsüli. A kezelés nem
csak hámlaszt, hanem bizonyítottan elősegíti a sebgyógyulást, anélkül, hogy károsítaná a bőrt. Hatására a bőrfelszínen
található mikroorganizmusok ártalmatlanná válnak. Az egészségügyben így
sikeresen alkalmazzák a kezelést kiegészítő terápiaként

krónikus sebek (pl. fekélyek) gyógyításában.
Gyümölcssavakkal, kristály- és gyémántabrázióval vagy az erős kefével végzett
hámlasztással ellentétben az Aqua-Peel
kezelés kifejezetten gyengéden, horzsolásoktól és karcolásoktól mentesen, agresszív savak használata nélkül fejti ki
hatását. Éppen ezért még érzékeny és
vékony bőr esetén is alkalmazható.
emellett a kezelés hatásfoka meghaladja a kefés peelingezés, az Aqua-abrázió
vagy az enyhébb gyümölcssav hatékonyságát. Az AquaPeel Lotion emellett már
a peeling közben intenzíven hidratálja
a bőrt, illetve fertőtlenítő hatással bír.
A kezelés nem teszi szükségessé
a bőr szokásostól eltérő UV-védelmét, sem pedig azt, hogy nyáron szüneteljen a kezelés.

IONTO-COMED®

KEZELÉS
Az AQUAPeel kezelés után elért eredmény: friss és selymesen sima bőr minden
bőrtípus esetén.
Az egyes kezelések hatékonysága, növekvő sorrendben:
kefés peelingezés I Aqua-abrázió / enyhe gyümölcssav I AQUAsonic AQUApeel
I erős gyümölcssav I kristály-/mikrodermabrázió

2. léPés: regeneráló vagy revitalizáló intenzív áPolás
Az ápoló SonICrepair és SonICrevital kezelések esetében az AQUASonIC-kéziegységet laposan, a bőrfelület mentén mozgatjuk. Így az AF-ultrahanghullámokat teljes
felületén közvetíti a bőr mélyébe. A hatás: a részecskék úgynevezett tömegkilengése
AF-ultrahang esetén jóval nagyobb mértékű, mint a hagyományos magasfrekvenciás
(mF) ultrahangkészülékek esetében (1 és 3 mHz). ez azt jelenti, hogy a mechanikus hatás fokozottan érvényesül, és ezáltal a hatóanyagok sokkal mélyebbre jutnak a bőrben:
a SonICrepair és SonICrevital kezelések kitágítják a sejtek közti teret, és biztosítják
a hidroﬁl (vízzel elegyedő) hatóanyagok transzcelluláris (sejten keresztüli) szállítását.
ezen túlmenően, a sejtmembrán áteresztőképessége is fokozódik, elősegítve a szépségápolási szerek hatóanyagainak optimális felvételét. A kezelések a szövetek biostimulációját eredményezik és serkentik a bőr anyagcseréjét.

az aquasonic
kezelés (kúra)
eredményei:
az atróﬁás bőr regenerálódása
a sápadt, fakó bőr felfrissülése
ráncok és barázdák kisimulása
a dohányzás károsította bőr
revitalizációja
t az uv-károsodott bőr állapotának
javulása
t a bőrszennyeződések csökkenése
minden bőrtípus esetén és minden
évszakban alkalmazható.
t
t
t
t

Fedezze fel...

...a proLiNe
ceLLuLoSe
maSkot
Sokkal több,
mint egy maszk:
egy második bőrréteg

! úgy hat, mint egy
ampulla
egyetlen Proline cellulose mask
annyi magas koncentrátumú ható anyagszérumot tartalmaz, mint egy
ampulla.

! intenzíven hidratál

A SonICrepair kezelést közvetlenül a PRoLIne CeLLULoSe mASK-on végezzük el.
ennél a kezelésnél a gyulladásgátló, regeneráló és igen erős hidratáló hatású hatóanyagok bejuttatása áll a középpontban. emellett a kezelés serkenti a bőr saját tápanyag- és oxigénellátását is, anélkül, hogy túlságosan megterhelné a bőrt.
A SonICrevital kezelést is közvetlenül a PRoLIne CeLLULoSe mASK-on végezzük.
A kezelés fókuszában az anti-aging áll. A felhasználható hatóanyagok közt említhető
az energiát adó Q10, a Gelee Royal és a Beetox. A méhek méreganyaga a természet válasza a botoxra, bőrsimító és lazító tulajdonságokkal rendelkezik. A SonICrevital
kezelés továbbá fokozza a bőr vérellátását és saját revitalizáló képességét.

az aquasonic anti-aging kezelést
az aláBBi menet szerint kínálhatja vendégeinek:
1. A bőr letisztítása.
2. AQUApeel alkalmazása AQUApeel Lotion vagy SKeYndoR Radiance zselé használatával.
3. tonizálás AQUApeel Lotion vagy SKeYndoR thermalvíz használatával.
4. SonICrevital program PRoLIne CeLLULoSe mASK Beetox használatával.
(nagyjából 10-15 percen keresztül dolgozzon, közvetlenül a felvitt maszkon.)
5. Levezető ápolás vagy masszázs.
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a cellulóz értékes és kiváló minőségű,
természetes hatóanyag, mely folyamatosan, nagy mennyiségben látja el
a bőrt nedvességgel.

! átlagon felüli kezelési
eredményeket biztosít
a Proline cellulose mask hozzásimul a bőr legﬁnomabb kontúrjaihoz.

NYÍLt Nap! mi nem árulunk zsákbamacskát! ismerje meg SkeYNdor
kezeléseinket és az ioNto-comed®
készülékeinket minden kötelezettség
nélkül! Jöjjön el nyílt napunkra és próbálja ki az Ön által kiválasztott
SkeYNdorkezelést egy ioNto-comed®
gépi kezeléssel kombinálva! most legyen Ön a vendég, a mi szalonunkban!
Választható napok: május 11., 20., 29.;
június 1., 10.
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KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS

készítse fel a lábakat a nyárra!

e

gyre közeledik a nyár, vele együtt lejár a téli csizmák és vastag zoknik
ideje. Az emberek (és lábaik) ilyenkor
már előre örülnek a szandáloknak, várják a mezítlábas futkosást a strandokon.
Azonban előtte még vendégeinek szüksége lesz egy különleges kényeztető kezelésre a hosszú téli hónapok után.
Kezdésnek ajánlunk egy ellazító lábfürdőt (kb. 37 fok), különleges fürdőhozzávalóval (pl. 5057-es cikkszámú lábfürdősó).

Az erős bőrkeményedéseket könnyedén
kezelheti a 2193-as termékszámú reszelővel, hogy a lábakat újra formába hozza.

Az elhalt hámrészeket távolítsa el
peelinggel. A hámlasztás által a bőrfelület egyenletesebbé, simábbá válik.
A Fuss-Peelinget használja erre a célra.
további eredményeképp a bőr vérellátása javul, felkészülve az ezt követően alkalmazandó ápolókrém hatóanyagainak
felvételére.
Különös ellazulást jelent, ha a peelinget
meleg borogatással távolítja el.
Zárásként törölje alaposan szárazra a lábakat, beleértve a lábujjak közti részeket is!
ezzel optimálisan előkészítette vendége lábait egy lábápoló krém használatához, mely útravalóul kellemes, rugalmas puhaságot kölcsönöz a lábaknak.
Kliensei így már tökéletesen készen
állnak arra, hogy belevessék magukat
a nyárba.

a m egFele lŐ Frézer és esz köz ki vá l a s z tá s a

A

jó minőségű, magas színvonalú
munkához megfelelő eszközök szükségesek. A lábápolók ezért jó, ha körültekintően választanak frézert és készülékeket.
egy korábbi felszerelés lecserélése elképesztő könnyítést hozhat a munkavégzés
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során. Annak érdekében, hogy a megfelelő választásban támogatást adhassunk,
az Ionto-Akadémia mostantól fogva
rendszeresen tart szemináriumot a frézerek és kapcsolódó eszközök használatának
és karbantartásának témakörében. ennek
keretében szó lesz alapvető kritériumokról, melyekkel a készülékvásárlás előtt
mindenképp érdemes tisztában lenni.
A kurzus fontos része lesz a kezeléshez
kapcsolódó optimális előkészületek áttekintése, illetve a karbantartás témája is.
Így biztosíthatja, hogy a lehető legjobban
fel legyen szerelkezve, és hogy a kivá-

lasztott frézerekkel és eszközökkel a lehető legtovább tudjon hatékonyan dolgozni. Az időpontokkal és szabad
helyekkel kapcsolatos további információkat a www.akademia.ionto.hu oldalon
talál.

IONTO-COMED®

KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS

gond ol atok a géP i Ped i kű rrŐ l

A

gépi pedikűr több évtizede alkalmazott pedikűrözési mód. Az esztétikai és gyógypedikűr minden fázisa
elvégezhető a speciális pedikűr géppel.
Az orvosoknak a gépi pedikűrt „kíméletes” pedikűrnek nevezik és különö-

sen ajánlják különböző belgyógyászati
betegségekben szenvedőknek. A láb
az a testrészünk, amit sajnos egy bizonyos kor után vagy mozgásszervi betegségek miatt nem tud minden ember
megfelelően ápolni a napi testápolás
során. A vértágító gyógyszerek késleltetik a sebek gyógyulását, ezért nagyon
fontos, hogy a pedikűrös mindig tudja
melyik vendége szed vérhígítót.
A cukorbetegség nem csak belgyógyászatilag okoz gondot a betegnek és
orvosnak, hanem nyomot hagy a láb
körmein, melyek egy idő után megvastagodnak és megjelenik a körömgomba, mely kezelés nélkül az összes körmöt megtámadja és sajnos a lábujjközt
sem kíméli. nem ajánlott náluk a szi-

kével való pedikűrözés. deformált lábak kezelése szintén sokkal kíméletesebb és biztonságosabb a speciális gépi pedikűrrel. Gyakori kérdés, hogy
a kézi vagy a gépi pedikűr jobb vagy
gyorsabb. Általában a vendég lábának
állapota határozza meg.

a he lye s e l já r á s a v i z es t ech ni k á j ú géPekkel
vevŐinFormációk

A

vizes technika a lábápolás egy modern, biztonságos és vendégbarát kezelése.
A magas fordulatszámú mikro-motor a ﬁnom adagolású vízszórással kombinálva biztosítja a higiénikus és kellemes pedikűrt.
A ﬁnom permet megköti a levegőben szállongó, lecsiszolt port,
ami egyébként bejutna a vendég és a pedikűrös tüdejébe. A készülék halk, a kéziegység rendkívül könnyű, a frézerfejek cseréje
egyszerű.
Íme néhány tipp, a vizes technikájú készülékek működtetéséhez:
s A vizes technikának elve, hogy a vízpermet megköti a port és
hűsíti a kezelt felületet. A vízmennyiség beállításnál ügyelnünk kell, hogy egy ﬁnom vízpermet keletkezzen. ezt a könynyen szabályozható vízadagolóval érhetjük el. Fontos, hogy ne
vízsugárral, hanem permettel dolgozzunk.
s A beállításnál fontos szabály,
hogy a fordulatszám akkor megfelelő, ha:
minél nagyobb az
átmérője a frézernek, annál kisebbre állítjuk
a fordulatszámot.
Fontos: A legtöbb frézer fordulatszámát a gyártó feltünteti. ez
a legmagasabb fordulatszámot
jelenti, nem pedig azt a fordulatszámot, amelyen használni
kell!
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s egyszer-használatos csiszoló kupak alkalmazását ehhez a technikához nem ajánljuk
A vizes technikájú készülékhez alkalmazza az alábbi folyadékokat:
s Használjon Podo-Liquid fertőtlenítő folyadékot, ennek a speciális összetétele elősegíti a vízpermet ﬁnomabb eloszlását, valamint
a víz tartósságát és egy hűsítő érzést biztosít.
s Az Ionto-Comed® vagy Süda vizes technikájú készülékhez
desztillált víz is használható.

tisztítás
s ne használjon semmiféle erős, maró hatású tisztítószert.
s Ügyeljen, hogy semmilyen folyadék, tisztítószer ne kerüljön
a kézegységbe.
s A kéziegység befogó részét és a frézer szárát is törölje mindig
szárazra alkalmazás előtt.
s Hetente olajozza a kéziegységet (egy csepp).
s A frézert mindig ütközésig, szárazon helyezze
a kéziegységbe.
s A kéziegységet sose használjuk frézer nélkül és a frézer
szára ne legyen elgörbülve.
s Ügyeljen mindig arra, hogy
a kéziegység befogó részén
lévő 3 pici lyuk mindig tiszta
legyen.
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T ER MEL J E VIS SZ A KÉ SZÜLÉKE
AKCIó

ionto-skin aBrasion
comFort
®

az ioNto-SkiN® abraSioN comFort mind hatásában,
mind kezelésében megkönnyíti a kozmetikus munkáját.

Az innovatív készülék digitális kijelzőjén kiválasztható
a megfelelő nyelv (magyar, angol vagy német), 5 gyári elmentett program és a manuális kezelési lehetőség. 5 extra
memória tárhelyre egyéni beállítások menthetők, melyek
mindegyike felülírható.
A készülék bekapcsoláskor önellenőrző programot futtat le,
mellyel kalibrálja önmagát. Hibaüzenetet ad a lehetséges
hiba-okokról, öntisztító funkciója dugulás-elhárítást végez.
A készülék használati idejéről a beépített üzemóra-számláló nyújt korrekt tájékoztatást.
Az egyedülálló kéziegység cserélhető
üvegfúvókái különböző bőrtípusok kezelésére szolgálnak, a megfelelő
szemcsenagyságú kristállyal kombinálva. A gyártó kétféle méretű
SKEYNDOR
Ajándékcsomag!
kristályt kínál (mikro és makro)
300 000 Ft
a választás megkönnyítésére.
értékben!
A kivehető friss-kristály tartály
80-100 kezeléshez
biztosítja a kristályok könnyed
elegendő anyag
cseréjét.
IONTO-SKIN® ABRASION
COMFORT
1 100 000 Ft + SKEYNDOR
ajándékcsomag

ionto-sono® imPression
az ultrahang új formája az ioNto-comed®-től.
egyénileg testre szabható – beállított és szabadon megalkotható programok
Az új, intuitív és
rendkívül egyszerű menüvezetés
gyorsítja és megkönnyíti a programok kiválasztását.
A kényelmesen
átlátható, nagyméretű kijelző
pedig még könnyebbé és természetesebbé teszi a kezelést. A 20
előre beállított program mindegyike a megfelelő testtáj és bőrtípus tulajdonságaihoz igazított, legyen szó akár arc, nyak, dekoltázs, kezek vagy a test más területeiről. ezek a gyári beállítások biztosítják az ideális behatolási mélységet és ultrahanghatást. Így érhet el maximális hatékonyságot és páratlan eredményeket, anélkül, hogy időigényes és nehéz beállításokkal
kellene törődnie.
Az Ionto-Sono® impression ezzel együtt megadja Önnek azt
a lehetőséget is, hogy saját programokat
hozzon létre.
Az új, kiváló minőségű, elegáns és ergonomikus kéziegység segítségével most
még a legkörülményeSKEYNDOR
sebb helyek és a probAjándékcsomag!
lémás zónák célzott ke300 000 Ft
értékben!
zelése is megoldható.
80-10
0 kezeléshez
egy beépített szenzor
elegen
dő anyag
jelzi, hogy létrejött-e a kezeléshez szükséges teljes
bőrkontaktus, illetve hogy elegendő-e a felvitt kontaktanyag.
Így támogatja és optimalizálja munkáját a Sono® impression,
hozzásegítve Önt a még jobb eredmények eléréséhez.

IONTO-SONO® IMPRESSION
1 000 000 Ft + SKEYNDOR
ajándékcsomag

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig érvényes!
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IONTO-COMED®

ÁR ÁT A JÁNDÉKCSOMAGUNKK AL!
AKCIó

ionto-mesosono
Az Ionto-meSosono két kezelési technológiát ötvöz egymással. Finoman tömött tűpárnájával a meSo-kéziegység
gyengéden áthatol a bőrgáton, ezáltal elősegítve a a hatóanyagok felvételét. Az egyenként csomagolt, steril, egyszer használatos tűpárnák rugalmasan alkalmazkodnak
az arcformához. Az ezt követő ultrahang-kezelés a fonoforézis révén tovább fokozza a hatóanyagok felszívódását,

hogy azok elraktározódva kifejthessék
depo-hatásukat; emellett serkenti a vérellátást és a nyirokkeringést.
Az Ionto-meSosono alkalmas arc, nyak, dekoltázs, kézfej és test kezelésére. A meso-kezelés során apró mű anyaghegyek gyengéden megnyitják a bőrgátat, amely
a hatóanyagok felvételének
elősegítését szolgálják.
A kiegészítő ultrahang-kezelés 3 mHzes frekvenciával dolAjándékcsoma
g!
gozik, és lehetőséget
SKEYNDOR
ad az előre beállított
Mesoscience te
rmékek
programokból való
250 000 Ft
választásra,
illetve
értékben!
egyéni kezelőprogramok
beállítására és tárolására.

IONTO-MESOsono
990 000 Ft + SKEYNDOR
ajándékcsomag

ionto-liFt® rF
Sugárzóan ﬁatalos bőr
rádiófrekvencia segítségével.
azonnali eredmény hosszú távú
hatással.
A rádiófrekvenciás kezeléskor
SKEYNDOR
Ajándékcsomag!
a rádiófrekvencia-tartományba
500 000 Ft
eső hullámokat egy kéziegység
értékben!
segítségével irányítjuk a bőrbe.
80
-1
00 kezeléshez
Így egy kontrollált elektromágelegendő anyag
neses tér keletkezik, közvetlenül
a kezelt területen. emellett az energia a szövetekben hővé alakul, kellemes
melegségérzést okozva. A rádiófrekvenciás
kezelések az alkalmazási lehetőségek széles spektrumát biztosítják az arc és a test különböző területein, életkortól, nemtől,
bőrtípustól és bőrszíntől függetlenül.
Az Ionto-Comed® új, nagy hatékonyságú rádiófrekvencia-készüléke az RF alkalmazásának egy különlegesen gyengéd formáját kínálja arc, nyak és dekoltázs területének, illetve a test kezeléséhez. A kétpólusú arc-, ill. a hatpólusú testkezelőfejnek köszönhetően a vendég a kezelés alatt pusztán egy kellemes, ellazító melegséget érzékel, bármiféle áramszerű érzés nélkül. Az intenzitás
beállítás folytonossága lehetővé teszi Önnek, hogy érzékenyebb
területeken, mint például a homloknál, a kezelés folyamatában is
vendégének megfelelően alakítsa az intenzitást. A készülék
15 – orvosok által – beprogramozott arc- és testkezelést tartalmaz,
melyekkel megkönnyíthetjük munkánkat.
Az IONTO-LIFT® RF segítségével kiváló eredmények érhetők el
az arc, a nyak és a dekoltázs területén, illetve a felkar kezelésében,
többek között az alábbi esetekben:
s arcformálás
s toka kezelése
s megereszkedett arcbőr kezelése
s petyhüdt felkar kezelése
s vérellátás fokozása.
Az IONTO-LIFT® RF hatékony
lehetőséget nyújt a testkezelés
alábbi területein:
IONTO-LIFT® RF
s cellulit-kezelés
1 660 000 Ft + SKEYNDOR
ajándékcsomag
s zsírödéma („lovaglónadrág”) kezelése
s csípő, has, hát kezelése, illetve:
s a petyhüdt bőrrészek kezelése terhesség, diéta vagy zsírleszívás
után. IONTO-LIFT® RF – Anti-Aging-alkalmazások meggyőző
eredménnyel.
NYÍLt Nap! mi nem árulunk zsákbamacskát! ismerje meg
Skeyndor kezeléseinket és az ionto-comed készülékeinket minden kötelezettség nélkül! Jöjjön el nyílt napunkra
és próbálja ki az Ön által kiválasztott Skeyndor kezelést
egy ionto-comed gépi kezeléssel kombinálva! most legyen Ön a vendég, a mi szalonunkban! Választható napok:
május 11., 20., 29.; június 1., 10.
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OKTATÁS

A tanulás befektetés! képezze magát!
több tudás = több vendég = több bevétel
Vegyen részt az Ionto-Comed® cég 1-1 napos tanfolyamán, ahol aktualizálhatja elektrokozmetikai
szakismereteit. Az oktatás keretében kipróbálhatja és elsajátíthatja a legújabb fejlesztésű Ionto-Comed®
kozmetikai rendszereket és kezelési eljárásokat.

1 NapoS – proFi áLtaLáNoS kéSzüLékiSmeret, aLaptaNFoLYam
A leggyakrabban használt elektrokozmetikai készülékek, melyekkel a bőrt előkészítjük a kozmetikai kezelésekhez és a hatóanyag
bejuttatására adnak lehetőséget. Bemutatásra kerülő készülékek:
• Ionto-Peel
• Ionto-Steam
• Ionto-Vac & Spray
• Ionto-HF
• Ionto-Ice & Heat
• Ionto-Herb
• Ionto-Skin-Regulator
• Ionto-Galvano

1 NapoS – SpeciaL Face arckezeLéSek FeLSőFokoN
A modern kozmetika technikai vívmányait ismertetjük meg, melyek alkalmazásával hatékonyan bővíthető a szolgáltatási proﬁl:
• Ionto-SKIn® ABRASIon Comfort
• Ionto-AQUASonIC
• Ionto-Sono® effect ultrahang
• Ionto-meSo + rendszerek
• Ionto-Sono® Impression
• Ionto-LIFt® RF rádiófrekvencia

1 NapoS – SpeciaL bodY coNtour kezeLéSek
napjainkban fokozódik az igény a testkezelések iránt. tanfolyamunkon az alakformáló, testkontúr eljárások gépi lehetőségeit
mutatjuk be:
• Ionto-Sono® effect ultrahang
• Ionto-LIFt® effect izomstimuláló
• Ionto-VAC vákuumos testkezelés
• Ionto-LIFt® RF Body Contour kezelés
• Ionto-SKIn® ReGULAtoR nyirokmasszázs

A tanfolyam gyakorlati részében a kezeléseket az Ön által használt termékcsaláddal kombinálhatja. Várjuk kozmetikus tanulók,
végzett szakemberek és már Ionto-Comed® készülékkel rendelkező partnereink jelentkezését.
tanfolyam ára

25 000 Ft

tanfolyam időpontjai

2015. május 25.
2015. július 11.
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2015. június 15.
2015. szeptember 21.

IONTO-COMED®

