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Egyedülálló
technológia
IONTO-SONO® LDM =
az ultrahang egy új dimenziója.
Az IONTO-SONO® LDM már majdnem

egy csoda. A látható eredmények már az első

kezelés után elkápráztatják vendégeit

és biztosítják ezáltal Ön számára

a gazdasági sikert > 6. old.

_ Új kozmetikai
kezelőágy
Német minőség, német gyártmány

bevezető áron > 9. old.

_ Kérje
ingyenes
kozmetikai
és pedikűrös
katalógusunkat!

A Hírlevélben megadott akciós áraink
2010. május 30-ig érvényesek!
Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!
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Refectocil szempillafesték, különböző színekben
9872 natúrbarna, 9873 kékesfekete, 9875 fekete,

9876 világosbarna, 9876.11 vörös,

9876.12 gesztenyebarna, 9876.13 szőke

Frottír vendég takaró
fehér színben 160x200 cm

sötétbarna színben 100x150 cm

Frottír fejpánt, tépőzáras

Frottír lemosó kesztyű, 1 pár

Flíz huzat
Minden kezelőágyra teríthető,

többször mosható védőhuzat

Flíz sapka, mosható, 100 db

Spatula

Tégelyek

5 ml-es

30 ml-es

Speciális gumiból készült keverőtál,
maszkok, modelage kikeveréséhez

Wellness CD
Többféle zenei hangzású harmonikus relaxáló CD

Előjegyzési kártyák
Wellness, Kozmetika, Pedikűr

50 db / csomag

Ajándékutalvány
Wellness, Kozmetika, Pedikűr

25 db / csomag

Fertőtlenítőszerek
Kodan bőrfertőtlenítő spray 250 ml

Kodan bőrfertőtlenítő utántöltő 1l

Mikrozid kendő, 150 db

Mikrozid utántöltő kendő

Mikrozid eszközfertőtlenítő spray 250 ml

Mikrozid eszközfertőtlenítő utántöltő 1 l

Smink ecsetek
9862.43 alapozó ecset

9862.42 alapozó ecset

9862.41 alapozó ecset

9861.5 púder ecset

9861.41 púder ecset

9861.6 púder ecset

9884.2 Kézi tükör

Kozmetikai lemosó szivacs

2 db

4 db

Vio tartozékok

8273.001 vió elektróda, normál

8273.002 vió elektróda, görgős

8273.003 vió elektróda, fésűs

8228.023 Biomatrix flíz
4 féle változatban: kollagén, kaviár, aloe vera,

regeneráló

8228.017 Biomatrix maszk
20 db púderezett, többször használatos

Vinyl- és Latex kesztyű
100 db, 3 méretben

8519 Azulénes gyantázó

1990 Ft

1590 Ft

2990 Ft-tól

10 990 Ft

1990 Ft

2290 Ft
2840 Ft
2590 Ft
1990 Ft
1290 Ft
1790 Ft

4390 Ft
3190 Ft
1790 Ft
1990 Ft
2690 Ft
3290 Ft

1690 Ft

350 Ft

1390 Ft

3900 Ft

500 Ft

1190 Ft

990 Ft

4500 Ft

8500 Ft

4500 Ft

890 Ft

5340 Ft

990 Ft

1490 Ft

990 Ft

1390 Ft

190 Ft

450 Ft

Cipővédő, kék

50 db

100 db

500 Ft

800 Ft
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Használt IONTO-PROFI RENDSZER
Mikrochip által vezérelt univerzális arc- és testkezelő rendszer.

Modern formatervezésben az eszköztároló ergonómiailag meg-

felelően került beépítésre. Egy képernyőn gombnyomással vá-

laszthatók ki az egyes programok. Az IONTO-COMPACT rend-

szerrel azonos gőzölőt és készülékeket tartalmazza.

Tartalma:

• 3 db PROFI üvegpolc

• tartozék szett: 13 részes

• IONTO-PEEL: peelingező

• IONTO-VAC SPRAY: vákuummasszírozó, tisztító, permetező

• IONTO-SKIN REGULATOR: mikromasszázs

• IONTO-GALVANO: iontoforézis

• IONTO-ICE & HEAT: hideg/meleg arcvasaló

• IONTO-HF: vió

• IONTO-HERB: acéledényes gyógynövényes gőzölő

1 db 5 éves, új tartozékokkal

1 db 2,5 éves, új tartozékokkal

Használt IONTO-SKIN ABRASION
Mikrodermabráziós arc- és testkezelő készülék. Mechanikusan

szabályozható vákuummal és kristályszórással.

Az abrasion a mikropeelingnek egy modern és hatásos módsze-

re. Egy irányított, finom mechanikai hatásra a bőr felső rétegét

eltávolítjuk, ezáltal a bőr egy jelzést kap a gyors regenerálódás-

hoz, vagyis új sejteket épít. A megújult, sértetlen sejtek a felső

bőrrétegbe hatolnak és pótolják az eltávolított felső hámréteget.

A folyamat által új, egészséges bőr képződik, amely nagyobb

mértékben képes a hatóanyagokat felvenni. A kezelés eredmé-

nye egy optimális bőrképet mutat. Olyan bőrproblémákat kezel-

hetünk az eljárással, mint a heg, ránc, tágpórusú bőr, pigment-

foltok, striák, aknék.

1 db 2,5 éves IONTO-SKIN

ABRASION készülék.

Frissen szervizelve (szűrő csere, vákuum ellenőrzés, tisztítás).

Használt IONTO-KOMFORT Typ 4 kezelőszék
Exkluzív-modellből vált közkedvelt klasszikussá. Csendes és egy-

szerűen kezelhető. A kartámaszok lehajthatóak, ez megkönnyíti

a vendég elhelyezkedését és a kozmetikus hozzáférhetőségét

a masszírozásnál. A négy darab rögzíthető görgő lehetővé teszi

a gyors helyváltoztatást.

4 motoros kezelőszék, távirányítóval, beprogramozható ülési po-

zíciókkal.

1 db 5 éves, fehér kezelőszék

1 db 3 éves, fehér kezelőszék

Használt lábápolószék EF1
Teljes automata. Mechanikusan állítható vádli- és lábtartó. A szék

jobbra és balra 90°-kal elforgatható.

1 db fehér pedikűrszék

Használt IONTO-LIFT BF testkezelőrendszer
Az IONTO- LIFT BF „Body and Face” készüléket az IONTO-COMED

GmbH K. Meyer Wardennel, a karslruhei Műszaki Egyetem pro-

fesszorával együtt fejlesztette ki. Ez egy többfunkciós berende-

zés, mely arc- és testkezelésre használatos.

A közép – frekvenciás stimuláló készülék egy apoláris stimulációs

elven működik. Az alacsonyfrekvenciás jel váltakozása az izom-

zat szelektív stimulációját váltja ki. Az alacsonyfrekvenciájúhoz

hasonlóan, a közép- frekvenciás stimuláció is az izomzat fájda-

lommentes stimulálását idézi elő.

Az IONTO – LIFT BF többfunkciós berendezés a test és az arc

módszeres regenerálódását teszi lehetővé. A programkártyák

a kezelési eljárások számtalan fajtájához kaphatóak.

Felhasználási területek arcon: orca, áll, száj, homlok, szem

Face Aktive: fáradt, rossz vérellátottságú, száraz, atrófiás bőrre.

Face Relax: mimikai ráncokra, letapadt izmokra, izomgörcsökre.

Face Lifting: atrófiás, regeneráció igényes, petyhüdt bőrre.

Felhasználási területek: mell, felkar, hát, has, derék, ülep, comb, láb

Body Slimming: zsíranyagcsere fokozás nem beteges túlsúlynál

Body Toning: az izomzat és a kötőszövet erősítése

Body Cellulite: cellulitisz kezelés, a kötőszövet erősítésére, feszí-

tése vérkeringés aktiválása

Body Drainage: a nyirokfolyadék elvezetése, a vérkeringés foko-

zása

1 db 4 éves, használt de jó állapotú

testkezelő-rendszer, tartozékokkal

790 000 Ft
Új ár 1 490 000 Ft

450 000 Ft
Új ár 890 000 Ft

395 000 Ft
Új ár 890 000 Ft

650 000 Ft

440 000 Ft
Új ár 899 000 Ft

285 000 Ft
Új ár 650 000 Ft

330 000 Ft

A fénykép illusztráció!

A fénykép illusztráció!

A fénykép illusztráció!

A fénykép illusztráció!

A fénykép illusztráció!
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Kezelés

A szépségiparban már hosszú ideje folyik

a küzdelem a különböző bőrproblémák

megszüntetésére és a bőröregedés folya-

matának lassítására.

Ennek egyik leghatásosabb eszköze a mik-

rodermabrázió, mely a bőr felső, elhalt ré-

tegének eltávolítását mikrokristályok segít-

ségével teszi lehetővé. E kezelés után

a sejtek önmegújító képessége felgyorsul,

hatóanyag-felvétele javul, csökken a rán-

cok mélysége, elhalványodnak a foltok,

hegek.

Az IONTO-SKIN-ABRASION COMFORT

arc- és testkezelő készülék egy steril vákuum

kompresszor segítségével juttatja a bőrre

a finom szemcséjű kristályokat, egyenletesen

és teljesen fájdalommentesen lazítva fel

a mikroszkopikus méretű bőrrészecskéket.

Az eljárás során a higiénia biztosított, mivel

az elhasznált kristály és az eltávolított hám-

részek egy külön tartályba kerülnek. A bőr e

kezelés során nincs kitéve semmilyen – eset-

legesen allergiát okozó – maró kémiai hatás-

nak. A problémás terület nagyságától és fo-

kától függően alkalmanként vagy kúrasze-

rűen is alkalmazható az eljárás.

A megújult IONTO-SKIN-ABRASION COM-

FORT mind hatásában, mind kezelésében

megkönnyíti a kozmetikus munkáját.

Az egyedülálló kéziegység – már szériatarto-

zék – cserélhető üvegfúvókái különböző bőr-

típusok kezelésére szolgálnak, a megfelelő

szemcsenagyságú kristállyal kombinálva:

• 1.8 mm átmérőjű fúvóka mik-

rokristállyal: atrófiás, fáradt,

fakó, tisztátalan bőrökre

• 1.5 mm átmérőjű fúvóka

mikro- vagy makrokristály-

lyal: striára, hegekre, tisz-

tátalan és tágpórusú bő-

rökre

• 1.2 mm átmérőjű fúvóka

makrokristállyal: hiperke-

ratózisra, akne utáni hegek

kezelésére

A gyártó kétféle szemcsenagyságú kristályt

kínál (mikro és makro) a választás meg-

könnyítésére. A kivehető friss-kristály tar-

tály biztosítja a kristályok könnyed cseréjét.

Az innovatív készülék digitális kijelzőjén ki-

választható a megfelelő nyelv (magyar, an-

gol vagy német), az 5 gyári elmentett prog-

ram, a manuális kezelési lehetőség. 5 extra

memória tárhelyre egyéni beállítások ment-

hetők, melyek mindegyike felülírható.

A készülék bekapcsoláskor önellenőrző

programot futtat le, mellyel kalibrálja ön-

magát. Hibaüzenetet ad a lehetséges hiba-

okokról, öntisztító funkciója dugulás-elhárí-

tást végez.

A készülék használati idejéről a beépített

üzemóra-számláló nyújt korrekt tájékozta-

tást.

IONTO-SKIN-ABRASION
COMFORT

2010/1

IONTO-SKIN-ABRASION COMFORT
Akciós ár: 990 000 Ft



Újdonságok

LED világítású lámpák hódítják meg a koz-

metikai piacot. Az IONTO-COMED, élen

járva az újítások terén, megalkotta saját

LED-technológiás nagyítós lámpáját. Az

energiatakarékosság mellett számos előnyt

nyújt a kozmetikai felhasználás területén:

erős pontszerű megvilágítás, csekély hőle-

adás, barátságos fény, hosszú élettar-

tam. Az első széria lámpái

szögletes és kerek dizájn-

ban is 56 db LED izzóval, 3 dioptriás, 13 cm

átmérőjű lencsével rendelhetők, az ergo-

nomikusan kialakított

lámpakar hossza 90

cm-ig állítható.

Nagyítós lámpa – LED technológia

5
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Monique Mathieu – munkaruházat
25 éve biztosítja a nemzetközileg elismert francia márka, Monique Mathieu munkaruháit az első osztályú Spa/Wellness hotelek, valamint

számos igényes szépségszalon számára az egész világon. A Monique Mathieu megjelenés pozitív benyomást, tisztaságot, eleganciát sugá-

roz vendégei körében.

A Monique Mathieu kollekció mára már hazánkban is egyre népszerűbb darabjai egyedi tervezésűek, letisztult vonalúak, kényelmes visele-

tet biztosítanak.

Újdonság

IONTO-COMED Nagyítós lámpa
LED MAGIC
54 900 Ft

Monique Mathieu munkaruhák
12 500 Ft-tól

Mechanikus kezelőszék most reklám áron

299 000 Ft helyett 99 000 Ft-ért

a készlet erejéig!

IONTO-
UNIVERSAL

TYP K3



Újdonság

Próbálja ki saját bőrén!

A Cosmetic Trade Kft., alapelveinek megfe-

lelően, luxuskategóriás készülékkel jelenik

meg a tavaszi szépségipari kiállításon.

Standunkon bemutatásra kerül a világújdon-

ságnak számító IONTO-SONO® LDM készü-

lék, valamint folyamatos kipróbálási lehető-

séget biztosítunk a készülék iránt érdeklő-

dőknek.

Az IONTO-SONO® LDM esetében olyan új

technológiáról van szó, mely mind a kozme-

tikusok, mind pedig a bőrgyógyászok,

plasztikai sebészek számára jelentős előnyt

kínál.

Az LDM – helyi dinamikus mikromasszázs –

olyan új kezelési módszer, melynek során

az ultrahang-frekvenciák nagy sebességgel

váltakoznak, minek során a szövetben a nyo-

másfokozatok lüktető váltakozása jön létre,

egyazon intenzitás mellett. Ez

a szövet mikromasszázsának új

módja.

E speciális ultrahang hullámok

10 MHz frekvenciájú sugár-

zása 3-5 mm-es behatolási

mélységgel majdnem kizáró-

lag a bőrben nyelődik el,

az eddigi gyakorlattal szemben.

Az LDM technológia hatékony kezelési mód-

szer a ráncok, aknék, hegek, foltok, striák,

cellulitisz ellen, segíti a zsírleszívás elő- és utó-

kezelését.

A kozmetikusok változatos munkáját kielégí-

tő, felhasználóbarát készülék.

6
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Új, hatékony kezelési mód a bőr állapotának javítására
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Újdonság

Míg a napsütés jótékony hatású a lélekre, saj-

nos szabadgyökök keltette ráncképző hatása is

ismeretes. A kozmetikusok számára változatos

lehetőségek adódnak a ránckezelés terén,

mégis egyetlenként említhetjük az IONTO-

COMED cég által forgalmazott IONTO-SONO®

LDM ultrahang készüléket a gépi kezelési le-

hetőségek közül, amit bátran alkalmazhatunk

a szemkörnyéki bőr ápolásában is.

Az IONTO-SONO® LDM egy ultrahang

technológián alapuló speciális kozmetikai

kezelő készülék, amely eltér a hagyományos

ultrahang készülékektől. A fonoforézis keze-

lésen felül még két új technológiát is kínál,

melyek a kezelés hatékonyságát jelentősen

megnövelik:

• LDM technológia

• 10 MHz-es technológia

LDM-technológia

Az LDM (helyi dinamikus mikromasszázs)

olyan új kezelési módszer, melynek során

a gép által kibocsátott egyenletes amplitú-

dójú (kb. 1 W/cm2) ultrahang-hullámok

frekvenciái nagy sebességgel váltakoznak.

Ennek következtében a szövetekben az ult-

rahanghullámok keltette túlnyomás és ala-

csonynyomás lüktető váltakozása jön létre.

Ez a szövet mikromasszázsának új módja.

10 MHz-es technológia

A kozmetikában eddig 1 MHz és 3 MHz

frekvenciájú ultrahanghullámot alkalmaztak,

amelyek behatolási mélysége nem tette le-

hetővé az igazán problémás területek ápolá-

sát. Az IONTO-SONO® LDM 10 MHz frek-

venciájú ultrahanghullámot is képes sugá-

rozni, amely kb. 3 mm-es mélységben majd-

nem kizárólag a bőrben nyelődik el. Ez

jelentős előnyt kínál a szemápolás terén: ak-

tiválja a fibroblasztokat, a bőr rugalmasságát

fokozza, a kötőszövetet feszesíti. Már egy-

szeri kezelés is látványos eredményt nyújt,

kúraszerűen alkalmazva hónapokkal a keze-

lés időszakát követően is tovább javul a bőr

szerkezete.

Professzionális ránckezelő
program lefutása

Kezelési idő: 40 perc

Kezelési terület: arc

Kúra: 8-10 kezelés

Kezelési időközök: hetente kétszer

Az LDM technológia hatékony kezelési

módszer a ráncok ellen. Az IONTO-SONO®

LDM a kozmetikusok eszköztárának jelenle-

gi leghatékonyabb berendezése.

Szemápolás váltakozó frekvenciás
ultrahanggal

2010/1

Testkezelés:
IONTO-

SONO® LDM
A tavasz közeledtével egyre több ven-

dég fordul kozmetikusához segítségért

a cellulit leküzdéséért folytatott küz-

delemben. A testkezeléssel foglalkozó

szakembereknek ehhez nyújt felülmúl-

hatatlan segítséget az IONTO-COMED

cég IONTO-SONO® LDM készüléke.

A speciális ultrahang hullámok alkal-

mazására épülő készülék többféle

programlehetőséget kínál a problémá-

nak megfelelően: cellulit-kezelés,

stria-kezelés, kötőszövet-feszesítés.

Az 1 MHz frekvenciával behatoló ult-

rahang 3-5 cm mélységben lehetővé

teszi a zsírbontást, míg a 3 MHz frek-

vencia 1 cm mélységben a kollagén-

háló-szerkezet módosításával a mikro-

keringés és az anyagcsere javítását.

Az LDM technológia pedig, a két kü-

lönböző frekvencia kombinációja által

a tökéletes feszesítést.

Kiváló eszköz a bőrgyógyászok kezé-

ben is: zsírleszívás elő- és utó-kezelé-

séhez.
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TOP termék

Elektrokozmetikai komplex rendszerek vonat-

kozásában alap és luxus készülékekről beszél-

hetünk. Az alaprendszerek kiszolgálják a tel-

jes klasszikus elektrokozmetikai rendszerekkel

szemben támasztott elvárásokat. Ettől meg-

különböztetjük a luxus osztályú készülékeket,

melyek árfekvése magasabb az előzőeknél,

de műszaki tartalmukban is jelentős különb-

ségeket hordoznak.

Alapkészülékek

Bőrgyógyászati szakismereteket adoptálva fej-

lesztették ki a mérnökök az elektrokozmetikai

gépeket. A gépi technika megjelenése a ma-

nuális munkát könnyítette és kiegészítette új

módszerekkel, elősegítette a hatóanyag bevi-

telt. E készülékek műszaki tartalmukat tekint-

ve teljesen kiforrottak, csupán a kor követel-

ményeinek megfelelő technikai újításokat ve-

hetünk észre rajtuk, úgy, mint digitalizálás,

távirányítás, programozhatóság, stb.

Komplex rendszerek

Kezdetben a készülékek részegységenként

voltak megvásárolhatók, ma már egyre prak-

tikusabb formában, összeépítve, mintegy

rendszerként helyezhetjük be a kozmetikába.

Elsősorban helytakarékos, tetszetős, forma-

tervezett, ha a vendég belép a szalonba, már-

is bizalmat kelt. A komfortfokozatnak megfe-

lelően hatóanyagállvány és nagyítós lámpával

egészülnek ki.

Műszaki tartalom és kezelési lehetőség

Az IONTO-COMED Compact rendszer min-

den lényeges arc- és testkezelési technika

végrehajtására lehetőséget nyújt.

Frimátor: a különböző méretű és finomságú

kefékkel, habkövekkel, szivacsokkal felszerelt

peelingező egység könnyedén eltávolítja

a bőr felső, elhalt rétegét valamint a krémma-

radékokat. A készülék fordulatszáma a keze-

lésnek megfelelően szabályozható, a bőr álla-

potához és a kezeléshez igazítva. Külön kap-

hatók testradírozásra szolgáló kefék, melyek

erősebb peelingezést tesznek lehetővé.

Vacuum: a Vac-Spray kíméletes tisztítással tá-

volítja el a komedókat, segíti vagy akár he-

lyettesítheti a kézi tisztítást az eddiginél ma-

gasabb színvonalon és eredménnyel. A bőr

felpuhítása és peelingezése után, az üvegcső-

ben képződött vákuum segítségével távolít-

hatók el a faggyúcsapok, különösen jól alkal-

mazható olyan hozzáférhetetlen helyeken,

mint a fül belső része, orrhajlat, stb. A na-

gyobb üvegcsövekkel, szívóharangokkal kü-

lönböző masszázsok, pl. nyirokdrenázs, kö-

pölyözés végezhető, melynek segítségével ki-

válóan méregteleníthetők a szövetek és haté-

konyan kezelhető a cellulit. A Vac-Spray ké-

szülék tartalmaz egy szóróflakont is, mely to-

nikok, gyógynövények finom permetezésére

alkalmas. A bőr frissítését, tonizálását teszi le-

hetővé.

Ice and Heat (vasaló): az Ice-Heat egy kettős

hatású eszköz: hideg/meleg kezeléssel a bőr

vérellátottságát javítja, hatása azonnali.

A meleg tartomány használható vasalóként

ránckezelésre, hatóanyagok mélyebbre jutta-

tására, biológiai peelingekhez, anyagcsere-fo-

kozásra masszázsok előtt. Hideg tartománya

alkalmazható pórusösszehúzásra, gyulladások

és ödéma csökkentésére. A készülék kombi-

nált, ún. arc-szauna funkcióval is rendelkezik

a bőr anyagcseréjének kezelésére, értornázta-

tására, erősítésére, tonizálására.

Skin-Regulator: elektromos nyirokmasszázs

készülék. Ennél a készüléknél az elektromos

áram keltette ingerek pulzáló hatása serkenti

a nyirokkeringési rendszer működését, mely

a vendég bőre és a kozmetikus keze közötti

két ellenpólus között jelentkezik. Hatása: ödé-

ma csökkentő, a szervezet folyadékháztartá-

sát helyreállító, salaktalanító. Arc- és testkeze-

lésekhez egyaránt használható, öregedési fo-

lyamatok lassítására, cellulit kezelésére, stb.

Iontoforézis: a vízben oldódó hatóanyagok és

a víz bőrbe juttatására szolgáló, páciens-vé-

delemmel ellátott készülék, melyen beállítha-

tó a hatóanyagnak megfelelő polaritás, inten-

zitás, kezelési idő. Az iontoforézis készüléket

leggyakrabban arcápolásra használjuk.

Vió: a nagyfrekvenciás készülék használható

fertőtlenítésre, pórusösszehúzásra, vérbőség-

Hogyan válasszunk komplex elektrokozmetikai rendszert?
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TOP termék

IONTO-KOMFORT Xtension

A piacon egyedülálló kozmetikai ágyat alkotott meg az IONTO-COMED,

ami a cég termékpalettáján is luxus kezelőágynak bizonyul. 4 vagy 5

motoros változatban készül, amik a szék egyes elemeinek külön-

álló elektronikus mozgatását biztosítják. 53–98 cm-ig minden

testmagassághoz maximálisan alkalmazkodik. Az ülőfelü-

let 3 részből áll, mérete egyedileg változtatható, ezáltal

a fekvőfelület 1,5 m és 2 m között szabályozható. A tö-

kéletes vízszintes beállításnak és a kihajtható kartámasz mind-

két oldali kárpitozásának köszönhetően kiváló testkezelésekhez is.

Többféle felszereltséggel, kárpitozással, beépített fűtőszállal

rendelhető, luxus kivitelben.

IONTO-BEAUTY TOWER CONCEPT

Első pillantásra „csak” egy zárt doboznak tűnik, pedig ez egy uni-

verzális arc- és testkezelő rendszer, amelyet a modern technika,

az optimális kezelhetőség és a kitűnő design együttese alkot. Ma-

gába foglalja mindazokat a készülékeket, amelyek az Ön számá-

ra elengedhetetlenek. A saját igénye szerint állíthatja össze ké-

szülékrendszerét az alábbi funkciókból: IONTO-PEEL, IONTO-

VAC SPRAY, IONTO-ICE&HEAT, IONTO-SKIN REGULATOR,

IONTO-GALVANO, IONTO-HF VIÓ.

Minden rendszerben megtalálható a legújabb fejlesztésű gyógynövényes és ózonos gőzö-

lő: a STEAM-CONCEPT, mely 2 literes tartályával az egész napi munkához szükséges víz-

mennyiséget tárolja. Valamint szabályozható gőzmennyiséggel rendelkezik.

Végül találunk benne hatóanyagok és tartozékok számára kialakított fiókot is. E kis hely-

igényű professzionális rendszer könnyed mozgatását görgők teszik lehetővé.

A többfunkciós rendszer rendelhető fehér, juhar illetve wenge színű faburkolattal. A szek-

rény oldalán egy kihúzható lámpakonzol található.

A kisméretű szalonokban, kabinokban a BEAUTY TOWER CONCEPT-tel valósítható meg

a nagy csoda.

IONTO-WELLNESS BALANCE kezelőágy

Az IONTO-COMED cég élen járva a kozmetikai gépek

fejlesztésében – megalkotta az IONTO-WELLNESS

BALANCE kezelőágyat.

Népszerűsége egyre nő azon szakemberek körében, akik

a szépítés mellett páratlan relax-élménnyel kívánják ké-

nyeztetni klienseiket.

Az IONTO-WELLNESS BALANCE ágy speciális rezgés-

hullámok és zene segítségével teljes mentális és fizikális

kikapcsolódást nyújt. Az ágy rezonanciája szabadon állítható, vagy a programkártyák variá-

cióiból választhatunk a vendég igényeinek megfelelően, úgy, mint frekvencia, vibráció, zene.

Alkalmazható kezelések előtt a vendég ellazítására, kezelés vagy masszázs alatt a relaxáció fo-

kozására, a fájdalomérzet csökkentésére, az izmok lazítására a kontraindikációk figyelembe-

vételével.

fokozásra és különböző vérbőségfo-

kozó kezelésekhez.

Gőzölő: gyógynövényes vagy ózonos

gőzölésre szolgál, mely segít felpuhítani

a bőrt, masszázs során mélyebbre juttatni

a hatóanyagokat.

Luxus osztály

Az IONTO-COMED cég elektrokozmetikai

gépeit luxus kivitelben is gyártja, amelyek

műszaki tartalmát tekintve kevéssé térnek el

a kompakt kategóriájú készülékektől, azon-

ban anyagfelhasználás, dizájn, automatizálás,

kezelési komfort (távirányítás, digitalizálás),

külső megjelenés tekintetében jelentős kü-

lönbségeket tapasztalhatunk.

Gépismeretek és oktatás

A vásárló egyéni lehetőségeihez és a vendég-

kör igényeihez mérten a leírtak alapján köny-

nyen választhat a kínálatból, melyhez a cég

térítésmentes tanfolyam keretében teljes kö-

rű elméleti és gyakorlati oktatást biztosít.

Az IONTO-COMED a gépei iránt érdeklő-

dőknek bemutatási és kipróbálási lehetőséget

is nyújt szervezett tanfolyamán, ahol saját

anyagokkal és modellen sajátíthatják el

az adott gépcsalád kezelési ismereteit.

Szervizháttér

Az IONTO-COMED a jogszabályokban meg-

határozott garanciális feltételeknek eleget

tesz, a helyszínen nem javítható készülékek-

nél cserekészüléket biztosít. Az elektrokoz-

metikai rendszerek meghibásodása nem jel-

lemző, az előforduló problémák 99%-ban

a használati utasítás be nem tartására, ill. ke-

zelési problémákra vezethetők vissza.

Egyéb szolgáltatások

Az IONTO-COMED elektrokozmetikai ké-

szülék vásárlói háttérszolgáltatásként szalon-

kialakítási és felszerelési tanácsadást, eszköz-

és hatóanyag-ismeretet, versenyképes árkal-

kulációt, szolgáltatásbővítési ötleteket is kap-

hatnak.

IONTO-KOMFORT Xtension
699 000 Ft-tól

IONTO-BEAUTY TOWER CONCEPT
Akciós ár: 1 190 000 Ft

IONTO-WELLNESS kezelőágy
890 000 Ft-tól
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Oktatás

Oktatás

Tartson lépést a korral!
Vegyen részt az IONTO-COMED cég kurzusán, ahol aktualizálhatja elektrokozmetikai szakismereteit. Az oktatás keretében kipróbálhatja és el-

sajátíthatja a legújabb fejlesztésű IONTO-COMED kozmetikai rendszereket és kezelési eljárásokat.

TANFOLYAMAINK

COMPACT általános készülékismeret, alaptanfolyam

A leggyakrabban használt elektrokozmetikai készülékek, melyekkel a bőrt előkészítjük a kozmetikai kezelésekhez és extra hatóanyag bejuttatá-

sára adnak lehetőséget. Bemutatásra kerülő készülékek:

• Ionto-Peel • Ionto-Galvano

• Ionto-Vac & Spray • Ionto-HF

• Ionto-Ice & Heat • Ionto-Herb

• Ionto-Skin-Regulator

SPECIAL FACE arckezelések felsőfokon

A modern kozmetika technikai vívmányait ismertetjük meg, melyek alkalmazásával hatékonyan bővíthető a szolgáltatási profil:

• IONTO-SKIN ABRASION comfort • IONTO-SONO LDM ultrahang

• IONTO-PEEL-SONO • Biomatrix koncepció

SPECIAL BODY Spa és Wellness kezelések

Napjainkban fokozódik az igény a testkezelések iránt. Tanfolyamunkon a kényeztető és alakformáló eljárások gépi és kézi lehetőségeit mutatjuk be:

• IONTO-SONO LDM ultrahang • KRAUTERSTEMPEL alpesi gyógynövénymasszázs

• IONTO-VAC • IONTO-WELLNESS LIEGE BALANCE

• HOT STONE

A tanfolyam gyakorlati részében a kezeléseket az Ön által használt termékcsaláddal kombinálhatja. Várjuk kozmetikus tanulók, végzett szakem-

berek és már IONTO-COMED készülékkel rendelkező partnereink jelentkezését.

Tanfolyamok 2010:
május 6. június 10. július 8. szeptember 18. október 28. november 26.

Tanfolyami díj: 18 500 Ft

Pedikűr tanfolyam – okleveles képzés
Várjuk pedikűrös tanulók, végzett szakemberek és már IONTO-COMED vagy SÜDA készülékkel rendelkező partnereink jelentkezését az alábbi

tanfolyamainkra:
Gépi pedikűr tanfolyam Wellness lábápoló tanfolyam
• Vizes és száraz technikás gépi pedikűr • Gőzfürdős lábmasszázs

• Frézerek széles skálája, használata • Lávaköves lábmasszázs

• Ionto-Comed, SÜDA hatóanyagok • Mikromasszázs

• Tehermentesítő kellékek • Podosan lábmasszázs

• Professzionális szalonberendezések • Paraffinos lábápolás

Tanfolyamok 2010:
május 5. június 9. július 7. szeptember 16. október 29. november 25.

Tanfolyami díj: 18 500 Ft

1 napos

1 napos

1 napos
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Akadémia

2010-től megnyitotta kapuit az
IONTO-COMEDKOZMETIKUSAKADÉMIA

Gyakorlatorientált képzési programunkra várjuk azok jelentkezését, akik

• alapfokú kozmetikus képzéssel rendelkeznek, de nem érzik magabiztosnak tudásukat

• hosszú ideje nem dolgoznak és szeretnének visszatérni a szakmába

• befektetők, akik szépségszalont nyitnak vagy egyéb szépségápolási területen végzett szakemberek

• spa és wellness irányzatok elmélyítését és beillesztését kívánják megvalósítani szakmai gyakorlatukban

• elektrokozmetikára épített szolgáltatást kívánnak vendégeiknek nyújtani

• speciális szakmai fogások elsajátítására

• vagy csak egyszerűen magasabb szintű, korszerű tudásra vágynak

TANTÁRGYAK – 90% GYAKORLAT – 10% ELMÉLET
• elektrokozmetika

• speciális masszázsok

• wellness szolgáltatások

• testkezelések

• arckezelések

ELEKTROKOZMETIKA
Általános készülékismeret az Ionto-Comed termékek keresztmetszetében:

Frimátor, Vacuum, Ice & Heat, Skin Regulator, Galvano, Magasfrekvenciás kezelő, Ionizátor

Speciális készülékismeret: Mikrodermabrázió, Hidrodermabrázió, Ultrahang, LDM ultrahang, Rádiófrekvencia, Mezoterápia, Fotorejuvenáció

MASSZÁZSOKTATÁS
Vákuum masszázs, Elektromos nyirok masszázs, Hot stone masszázs, Krauterstempel alpesi gyógynövény masszázs, Manuális cellulit masszázs,

Kényeztető arcmasszázsok, Frissítő-kényeztető testmasszázs

SPA ÉS WELLNESS SZOLGÁLTATÁS
Hő- és fénykezelések, keleti és nyugati irányzatok kombinációja, spa lábfürdős méregtelenítés, wellness lábápolás, tengeri hatóanyagos kezelé-

sek, a gyógynövények jótékony hatásai, marketing ötletek a szalon arculatának kialakításához és módosításához

Legyen naprakész!
Vegyen részt az IONTO-COMED akadémiai szintű kozmetikai továbbképzésén!

Tanfolyam időtartama: 108 óra (heti 9 óra) + vizsga
Tanfolyam díja: 189 000 Ft



Kérje ingyenes

kozmetikai

és pedikűrös

katalógusunkat!

1. Manikűr asztal 99 000 Ft

magasfényű fehér, beépített elszívóval

– 120 x 60 x 75 cm

2. Fiókos, görgős szekrény 84 900 Ft

40 x 48 x 66 cm

3. Polcos szekrény 65 000 Ft

80 x 45 x 75 cm

4. Görgős ülőke 23 000 Ft

fehér, bordó, kiwi zöld, lila,

narancs színben – 42 x 42 x 45 cm

5. Asztali lámpa 13 W 12 900 Ft

6. UV-lámpa 36 W 16 900 Ft

Minden termék önállóan is megrendelhető!

• Távirányítóval szabályozható 4 motoros kezelőágy

• Kihúzható fejtámla és lábrész

• Ideális arc- és testkezelésekhez egyaránt

• Kiváló minőségű, könnyen tisztántartható fehér kárpittal

• Rendelhető beépített fűtőszállal

Újdonság

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!
Az árváltozás jogát fenntartjuk, nyomdai munkákból eredő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!

Cosmetic Trade Kft.
2083 Solymár,

Testyánszky út 68.
Hungary

Tel.: (+36) (26) 36 29 29
Fax: (+36) (26) 56 41 14

www.ionto.hu
info@ionto.hu

Várjuk szeretettel a Beauty Forum szakkiállításon!

IONTO-KOMFORTXdream
német minőség – német gyártmány – bevezető áron

Komplett Körmös Sarok

Bevezető ár

499 000 Ft

A szett bevezető ára

299 000 Ft

Újdonság


