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Fiatalos,
feszes bó´r
Hogyan tartsuk meg
vonalainkat!
Egészségmegőrző, alakformáló testkezelések
új és ismert eljárásokkal > 4-6. old.

: Középpontban
a kezelőszékek –
Ár-funkció-minőség
viszonya
Hasznos tanácsaink kezelőszék választásához
az alaptól a prémium kategóriáig > 8-9. old.

: Akciós és használt
termékek > 10-12. old.
A Hírlevélben megadott akciós áraink
2010. november 30-ig érvényesek!
Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!
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Oktatás

Újdonság

Komplett Körmös Sarok

Ionto-Comed – Lukéj Gabi sminkiskola

SKEYNDOR egy spanyol professionális kozmetikai hatóanyagokat gyár-

IONTO-COMED „…A szépség szolgálatában…” címmel meghirdetjük Lukéj Gabi média-sminkoktató vezetésével sminkiskolánkat minden kedves

tó cég, melyet 1966-ban alapítottak Terrassa-ban (Barcelona).

vásárlónknak, végzett kozmetikusoknak, tanulóknak és mindazoknak, akik tanulmányaik során a sminkkészítésben mindeddig nem mélyültek el.

A SKEYNDOR márkanév a spanyol piacon és világszerte is jól ismert, mi-

Az oktatás kis csoportokban történik, párban vagy hozott modell igénybevételével.

9 alkalom

vel több mint 40 országban találhatjuk termékeit.
A SKEYNDOR termékpalettája igen nagy és sokoldalú.

Smink tematika

Smink tematika

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elméleti oktatás
Nude smink
2-3 szín satírozása
Mélyítő vonalas smink
Menyasszonyi smink
Tincses szempilla ragasztás
„Húszas évek”
Fantázia smink
Vizsga

•
•
•
•
•
•
•

1-8 ugyanaz
Glamour / playboy smink
Alkalmi smink
Férﬁ és középkorú nő sminkje
Gésa smink
Indiai, keleti stílusú sminkek
Vizsga

•

Ár: 180 000 Ft

•

Ár: 300 000 Ft

15 alkalom

További információért keresse fel az alábbi honlapot: www.lukejgabi.hu

Pedikűr tanfolyam – okleveles képzés

Megtalálhatók benne:

Ránctalanító arckezelések:
Minden termék önállóan is megrendelhető!

1. Manikűr asztal
magasfényű fehér, beépített elszívóval
– 120 x 60 x 75 cm
2. Fiókos, görgős szekrény
40 x 48 x 66 cm
3. Polcos szekrény
80 x 45 x 75 cm
4. Görgős ülőke
fehér, bordó, kiwi zöld, lila,
narancs színben – 42 x 42 x 45 cm
5. Asztali lámpa 13 W
6. UV-lámpa 36 W

Várjuk pedikűrös tanulók, végzett szakemberek és már IONTO-COMED vagy SÜDA készülékkel rendelkező partnereink jelentkezését az aláb-

Gépi pedikűr tanfolyam

Wellness lábápoló tanfolyam

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

99 000 Ft

84 900 Ft
65 000 Ft
23 000 Ft

12 900 Ft
16 900 Ft

299 000 Ft

Gőzfürdős lábmasszázs
Lávaköves lábmasszázs
Mikromasszázs
Podosan lábmasszázs
Parafﬁnos lábápolás

Corrective
Eternal
Platinum és a
Natural Defence arckezelések

A szett bevezető ára

bi tanfolyamainkra:
Vizes és száraz technikás gépi pedikűr
Frézerek széles skálája, használata
Ionto-Comed, SÜDA hatóanyagok
Tehermentesítő kellékek
Professzionális szalonberendezések

SKEYNDOR

Preventatív arckezelések:
Lift Vitamin C
Q-10 Anti Oxidant
Oxigen
SK-Algymask

Állapotjavító arckezelések:
Radiance Renewing
Crystal White

Normalizáló arckezelések:
Essential
Oily Skin

Az infra jótékony melege

Tanfolyami díj: 18 500 Ft

Aquatherm

Az IONTO-COMED cég,

Testkezelések:

a vásárlók elégedettségé-

Svelte Contour-Cavitation concept

nek megtartására innovatív

Body Slindy

termékekkel és eljárásokkal
jelenik meg időről-időre

Férﬁkezelések

piacon. Így ismerkedhetünk
meg a rövidhullámú infravörös sugarakat kibocsátó, wellness és
egészségmegőrző kezelésekre alkalmazható infralámpa megújult
változatával.
Az IONTO-COMED külön terméket biztosít az arc- és a testkezelésekhez. A testkezelésekhez alkalmazott, 3 szekciós infralámpa lá-

Spa Termékvonal:
Spa Senses

Napozó Termékcsalád

bakon álló, mobil változatát mennyezetre rögzített k állítható ma-

Cosmetic Trade Kft.
2083 Solymár, Testyánszky út 68.
Hungary

gasságú kivitel követi. A fejlesztést a kabinkialakítási stratégiákban

Smink:

bekövetkezett változások – a meghökkentő elrendezések, a tér

Golden Colour Collection

maximális kihasználása, az ergonomikus kialakítások, a szakember
munkáját megkönnyítő igények – tette szükségessé.

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

Ezenkívül sok kiegészítő eszközt találhatunk még a SKEYNDOR világában,

Az infralámpa formavilága az Ionto-Wellness Balance kezelőágy és

mint például munkaruha, törülköző, poszterek, tálak és minden egyéb

www.ionto.hu
info@ionto.hu

Beauty Tower eleganciájához igazodik. A mennyezetre rögzíthető,

ami egy kozmetikában, illetve Spa-ban elengedhetetlenül szükséges.

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

a kezelőfelülethez való távolsága, a hő intenzitása és a kezelési idő
távirányítóval szabályozható. Mindezek a változtatások lehetővé
teszik a kezelőágy szabad körüljárását, megkönnyítve ezzel

Reméljük, sikerült felkelteni érdeklődésüket, várjuk jelentkezésüket
a SKEYNDOR oktatásokra, tréningekre.

a munkavégzést.
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Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!
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Fogyasztó kezelések a szalonban
A túlsúly problémája számtalan egészségügyi

sa elégtelenné válik, nagy részük visszamarad

problémát, illetve esztétikai és kozmetikai hi-

a kötőszövetben. A készülékekkel végzett

bát hordoz magában. A tavasz közeledtével

kezelésekkel elérhető, hogy

a szépségszalonok az egészségmegőrzés és jó
közérzet leghatékonyabb módszerét, az alakformáló-fogyasztó kezeléseiket kínálják vendégeiknek, melyek leginkább kiegészítői, nem
pedig helyettesítői a valódi alakkorrekciónak.

:

:

:

a zsírsejtekben felhalmozódott zsír lebomoljon,
a vér- és nyirokkeringés aktivizálódjon,
IONTO-SONO® LDM
2 190 000 Ft

a kötőszövet a salakanyagoktól megtisztuljon, s feszesebbé váljon.

Annak érdekében, hogy a plusz kilóktól való
megszabadulásban a gépi kezelések megfele-

Az IONTO-COMED Szépség és Wellness

lő hatékonyságot biztosítsanak, szükséges

Központban az alábbi elektrokozmetikai ke-

a vendég szakszerű tájékoztatása az eljárásról

zelések válnak a vendégek egészségére.

INFRATRÉNER
2 900 000 Ft – bevezető áron

és az együttműködés szükségességéről.

Méregtelenítés infratrénerrel
A kozmetikusok feladata a túlsúly által oko-

hatoló infravörös melege ellazítja az izmokat
és serkenti a vérkeringést, így hatékonyabb

zott kozmetikai hibák diagnosztizálása,

Első lépésként az elektrokozmetikai kúra so-

a szövetek oxigén- és tápanyagellátása. Szi-

melynek mértékegysége a testzsír százalékos

rán helyreállítjuk a szervezet folyadékháztar-

gorú pulzus-kontroll mellett 50 percet kell

aránya, a testmagasság és életkor függvé-

tását, felgyorsítjuk a salakanyagok kiürülését

eltölteni könnyű tekeréssel a berendezésben,

nyében meghatározható ideális testtömeg,

a szervezetből, a méregtelenítés által meg-

ez alatt a szervezet 600-800 kalóriát éget el.

a cellulit fokozatai, valamint a striák mélysé-

növeljük a bőr hatóanyag befogadó képes-

Rendkívül hatásos eszköz a méregtelenítés

Nyirokkeringés stimulálás
mikromasszázzsal

ségét. A méregtelenítést vérbőségfokozó ké-

és testsúlycsökkentés terén, illetve az alak-

a kezelések a bőr állapotának jelentős és

szítményekkel is segítjük. A helyreállító fo-

formálásban is, mivel a kezelések alatt nagy

hosszú időn át fennmaradó javulását ered-

A cellulit esetében a bőralatti zsírszövetben

lyamat eredménye feltöltődött, feszes, sima,

mennyiségű méreganyagokkal telített folya-

ményezik.

felhalmozódnak a zsírsejtek. A zsír anyagcse-

rugalmas bőr.

dék távozik a szervezetből verejtékezés út-

Különösen

számít

Az Ionto-Skin-Regulator készülékkel végzett

A megfelelő frekvencia megválasztásával

re zavara miatt a zsír mennyisége a sejtekben

Az új wellness gép, az INFRATRÉNER, egy

ján. Egy intenzív, 15 kezelésből álló kúra vár-

az ultrahang és a vákuum készülék egyidejű

masszázs hatására a felgyűlt salakanyagok

megszünteti az érrendszeri és a nyirokrend-

akár a tízszeresére is megnőhet. Ennek hatá-

olyan fekvő kerékpár, amely a PHILIPS VI-

ható eredménye 3-8 kg fogyás.

alkalmazása. A gyakorlatban legalább tíz ke-

és méreganyagok távoznak a szervezetből.

szeri pangást, csökkenti az ödémát, aktiválja

sára lelassul a vérkeringés, és a nyirok pang.

TAE infra- sugárzók és egy mágnesterápiás

zelés az ideális, heti 2-3 alkalommal.

Ez a típusú masszázs stimulálja a fáradt nyi-

a sejtanyagcserét, az irritált bőrt nyugtatja,

A szövetek tápanyag- és oxigénellátottsága

készülék hatásait egyesíti a maximális haté-

rokrendszert és segít a méreganyagok távo-

ellazítja az izmokat, nyugtatja az idegrend-

jelentősen romlik. A salakanyagok elszállítá-

konyság érdekében. Az infralámpa mélyre

ge, színe, hossza.

4

Zsírbontás Ionto-Sono LDM
ultrahanggal

hatékony

eljárásnak

Cellulit kezelés vákuummal

zásában. A keringés javításával segít a „fá-

szert, sima, feszes, üde, rugalmas bőrt ered-

radt láb” jelenség kiküszöbölésében, a fe-

ményez. A Skin-Regulatorral végzett kezelés
nemcsak a szépségápolásban, hanem az

A combok és a fenék párnácskáitól a legtöbb

A köpölyözés már kb. 3000 éve ismert eljá-

szült izmok ellazításában és a narancsbőr eltüntetésében.

nő egyedül képtelen megszabadulni. Az ét-

rás, melynek célja főképpen a salakanyagok

kezési megszorítások és a rendszeres mozgás

eltávolítása. Ez a speciális ingerterápia ún.

szik. Alkalmi és kúraszerű kezelésként is

sem bizonyul minden esetben elegendőnek.

vákuumos harangocskák segítségével végez-

nagy segítséget jelent a szervezet számára.

Mindez kiegészítve a megfelelő elektrokoz-

hető el, melyeket a test különböző pontjaira

metikai készülékek bevetésével, a sikeres ke-

helyezzük rá. Kiválóan alkalmazható a bőr és

zelés egyik biztosítéka.

kötőszövet keringési zavara esetén. A vá-

Az IONTO-SONO LDM (lokális dinamikus

kuumos nyirokdrenázs salakanyag-eltávolí-

mikromasszázs) készülék forradalmian új

tó, cellulit- és stria kezelő, bőrfeszesítő, vér-

technológiát alkalmazva, különböző és gyor-

keringés fokozó, zsírdepókat megszüntető

san váltakozó frekvenciájú ultrahanggal hat

hatású. A vákuum készszülék negatív nyo-

a bőr több rétegére. A speciális hullámok be-

mást, azaz szívást produkál. A szívás erőssé-

hatolási mélysége lehetővé teszi a zsírbon-

ge állítható az egyéni érzékenységnek, a ke-

tást, a zsírsejtek elfolyósítását, a salakanya-

zelt problémának megfelelően. Az ultrahang

gok eltávolítását, ezáltal a cellulit hatékony

kezelés által elfolyósított zsír elszállítását

kezelését is. Frekvenciaváltással kötőszövet

megkönnyíti, ezért e két készülékkel végzett

feszesítés, stria kezelés, testtónus javítás vá-

kúra hatékony és gyors megoldást nyújt már

lik lehetővé. Eredményesen alkalmazható

rövid idő alatt is. Heti két kezelés javasolt

zsírleszívás elő- és utó-kezelésénél. Ezek

4-6 héten át.
Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

egészségmegóvásban is fontos szerepet ját-

IONTO-SKIN REGULATOR
159 900 Ft – akciós áron
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Kezelés

Feszesítés elektrostimulátorral
Amiről vendégeinket
tájékoztatni kell

A közép-frekvenciás készülék az izomzat
szelektív stimulációját váltja ki, mely az
izomzat fájdalommentes összehúzódását és

:

elernyedését idézi elő. A kezelés melegítő és
szövetstimuláló hatása alapján hatékony esz-

:

köze a zsírégetésnek, az izmokra gyakorolt
hatása miatt pedig tagadhatatlanul jól alkal-

:

órás aktív tornának felel meg.

:

ni tulajdonságokban rejlik, miszerint nem
okoz izomlázat, a fáradtságérzet és fáradtsá-

10-12 alkalomból álljon, legalább heti 3 al-

gi termék keletkezése nélkül végezhető, va-

kalommal. Kezelési idő 40-60 perc.

lamint nem csak a tornáztatható izom kerin-

12-15 alkalmas kúra hasznos cellulit kezelé-

gése fokozható általa. Az izomrostok ilyen

sére, a kötőszövet erősítésére, feszítésre,

fajta speciális reakcióját semmiféle más mód-

vérkeringés aktiválására, 45-50 perces keze-

Felhasználási területei célirányosak: mell, felkar, hát, has, derék, fenék, comb, láb.
Az izomzat és a kötőszövet erősítése esetén
3 heti, 6 alkalmas kúra javasolt, 30 perces
kezelési idővel.

:

a kényeztetés. A wellness világába vezetve
A masszázs az egyik legősibb és legkelleme-

együttműködésével érhető el

órára kilépjen megszokott életritmusából, és

sebb természetes (káros mellékhatásoktól

új erőt merítsen a hétköznapokra.

mentes) módszer, a betegségek megelőzésé-

cellulit kezelést csak kúrában érde-

lésekkel.
:

HOT STONE lávakő-masszázs

re és gyógyítására.

A HOT STONE masszázs a természetben rej-

TESTPEELING

Kezelés menete: számos masszázs féle létezik

lő erőket használja fel, az indiai népek mód-

már, csupán egy dologban közösek, hogy

szerén alapul, akik a gyógyításhoz erőt merítet-

A bőr intenzív légzését, hatóanyag felvételé-

mindegyik a szervezet testi-lelki vonatkozásá-

tek a felmelegített kövekből. A HOT STONE

a kúrát diétával javasoljuk kiegészí-

cukor, zsír, kávé, alkohol, cigaretta

nek fokozását az elhalt hámsejtek eltávolítá-

ban jótékony hatással bír. De minden masz-

masszázs ma már kellemes érzést nyújt

fogyasztása kerülendő

sával érjük el. A teljes testpeelinget követően

százsnak meg van a maga ﬁlozóﬁája, eredete,

a wellness vendégeknek, ez a módszer a for-

a bőr puhává, selymessé és hidratálttá válik.

és mindegyiknek megvannak a maga határai.

ró terápia és a svéd masszázs keveréke, ösz-

a napi folyadékbevitelt min. 2, 5-3

Kezelés menete: a ﬁnom granulátumokat tar-

szeköttetésben áll a klasszikus testmasszázs-

talmazó készítménnyel átmasszírozzuk a tes-

zsal. A masszázs segítségével a páciensek

kezelés előtt egy órával már szilárd

tet. A peeling maradványainak eltávolítását

megszabadulnak mindennapi terheiktől.

ételt nem ajánlott fogyasztani

egy gyors és frissítő zuhany segíti. Alkalmi és

Kezelés menete: kellemes meleget, félho-

sporttal kiegészítve hatásosabb és

kúrajellegű kezelések előtt javasoljuk a test-

mályt teremtünk, meggyújtunk egy füstölőt,

peelinget minden vendégünknek.

lágy dallamot indítunk el. Elhelyezzük a test-

tartósabb eredmény érhető el
:

A masszázst lehet kombinálni aromaterápiával, amivel még hatékonyabbá lehet tenni.

segítjük vendégünket abban, hogy néhány

literre kell emelni
:

TESTMASSZÁZS, olajos

mérhető eredmény csak a vendég

teni

A kezelés hatékonysága a tornával szembe-

szerrel nem tudjuk elérni, ez különösen

A testkezelések két fő iránya a karcsúsítás és

mes igénybe venni

mazható a bőr feszesítésére. Egy kezelés 4

a cellulit kezelésnél alkalmazható.

Kiegészító´ / Kényeztetó´ / Wellness testkezelések

a kezelést érdemes otthon is folytatni, vérbőségfokozó készítményekkel kiegészíteni.

Hatásai: segíti az elhalt szarusejtek eltávolítá-

köveket, kéz- és lábujj köveket, tenyérköve-

sát, a vérkeringés fokozását, hozzájárul a bőr

ket. Beolajozzuk a masszázskövet, bokától

megújulási folyamataihoz.

Zsíranyagcsere fokozás során a javasolt kúra

IONTO-LIFT® Effect készülék
890 000 Ft

kezdve mindig kellően meleg bazalt kövekkel
Hatásai: a bőrben vérbőség keletkezik, javul

végezzük a masszázst.

a sejtek anyagcseréje. Élénkül a vér- és nyi-

Hatásai: a kezelés egyszerre ha testre, érte-

rokkeringés, ami elősegíti a különféle kötő-

lemre, lélekre. Energiát ad a testnek és a lé-

szöveti lerakódások felszívódását, így csökken

leknek, fenntartja a belső harmóniát, a belső

a lerakódó zsír mennyisége. Ellazítja az izmo-

egyensúlyt. A kellemes meleg hatásárba bol-

kat, tehát nyugtató hatással bír.

dogság érzet áramlik át a testen.

PAKOLÁS
A pakolásokat különböző problémák megoldására használhatjuk pl. keringés javítás, cellulit, hidratálás, karcsúsítás, regenerálás stb… .
Kezelés menete: az egész test területére lágy
simító mozdulatokkal felvisszük a különböző
célt szolgáló krémeket, algákat, csokit, iszapot
stb… . Ezután becsomagoljuk a testet, a kezelés 38-39 °C-on történik. A pakolást kényelmes fekvő pozícióban végezzük a vendégen.
Hatásai: revitalizál, aktivizálja a zsírbontást,
hidratálja a bőrt és biztosítja az ásványi anyag
utánpótlását.
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Hogyan válasszunk kezeló´széket?

:

Ergonómia, kezelhetőség: az ergonomi-

cserét a szerviz idejére. A gyártónál van-

kusan kialakított kezelőszék használata

e mód szervízelésre, ill. hány évre bizto-

a dolgozó biztonságos és komfortos

sít a gyártó alkatrészt a vásárolt termék-

Minden szépségszalon középpontjában a ke-

Egyes kezelőágyak kárpitozása a wellness vi-

munkavégzésének a lehetőségét nyújtja,

hez.

:

zelőszék áll. A vállalkozónak komoly fejtörést

lágából átvett technológia segítségével ké-

a vendég kényelmét biztosítja, a köny-

okoz a megfelelő kozmetikai ágy kiválasztá-

szült, új soft kárpittal is választható, mely

nyed kezelhetőséggel egyetemben.

vényben lévő szabályozás szerint minden

sa, főképp, hogy az ár-funkció-minőség hár-

egyedülálló kényelmet biztosít.

Méret: a vendég kényelmesebb elhelyez-

forgalmazásra kerülő termékre vásárlói

:

Garancia: a Magyarországon jelenleg ér-

mas viszonyítás tekintetében a piacon szám-

kedését természetesen a nagyobb felület

szerződéstől függően szavatosság/jótál-

talan termékkel találkozik.

biztosítja, de ne feledkezzünk meg a ren-

lási kötelezettség/garancia jár.

:

A választásnál természetesen mindenkinek jó

delkezésünkre álló tér méretéről sem.

:

Teszt: győződjünk meg róla, van-e lehe-

Mozgathatóság: léteznek görgővel ellá-

tőség a kezelőszéket vagy ágyat esetleg

recept nem létezik. A leendő vásárló számára

tott kezelőszékek- és ágyak, ami a keze-

teszt-bérlés keretében a gyakorlatban ki-

több szempont lehet meghatározó, melyek

lőhelyiségen belüli mozgatást megköny-

rangsorolása egyéni igények alapján történik.

nyíti. A görgőket két pozícióba: guruló és

Ezekhez kell igazítani az elvárásokat és a le-

álló helyzetbe állíthatjuk.

funkciójú ágyakat változatos árakon

:

hetőségeket is. A berendezési tárgyak kivá-

:

próbálni.

Szállíthatóság: lényeges szempont azon

kínálják

vásárlók számára, akik a vendég ottho-

a szempontok

a személyes elképzeléseinknek és a vendé-

nában végzik munkájukat. Ez a kezelő-

gyakran ez áll első helyen, hiszen feltéte-

Az elektromos kezelőágyak minden beállítás-

szék vagy masszázságy legyen egysze-

lezhetően összefüggésben van a minő-

ban tökéletes kényelmet biztosítanak. Általá-

rűen összecsukható, a szállítást meg-

séggel, a kivitellel és egyéb háttérténye-

könnyítő táskában hordozható.

zőkkel. Vásárlásnál részesítsük előnyben

Tisztítás: a manapság használt soft-kárpit

az ár-funkció-minőség hármast, hogy

jó minőségű, strapabíró, UV-stabil és

megelégedéssel használjuk a vásárolt terméket.

Az alábbi összeállítás útmutatót igyekszik

ban egy vagy több hidraulikus motorral ellá-

nyújtani a helyes opció kialakításához, az Ion-

tottak, így mindig a kezelésekhez szükséges

to-Comed termékek keresztmetszetében.

legoptimálisabb pozíció állítható be általuk.

Általános szempontok:

:

forgalmazóik.

vételénél

Mindez fokozatmentesen történik, így a ven-

Egy wellness kezelőágy esetében a luxus

könnyen tisztítható, de védőhuzat hasz-

funkciók kerülnek előtérbe. A vendég maxi-

nálatával óvni tudjuk, és hosszabb életű-

Segítség az is, ha a forgalmazó személy-

mális kényelmét és a kozmetikus könnyed

vé tehetjük székünket.

re szabott feltételeket kínál, hitel vagy lí-

Megfelelőségi nyilatkozat: győződjünk

zing formájában is.

meg róla, hogy a gyártó-forgalmazó cég

Végül ne feledjük, hogy a szalon megha-

Méret szempontjából arra kell ügyelni, hogy

A legmodernebb ágyak esetében távirányító

munkáját az állítható magasság, az átlagon

segítségével könnyen és egyszerűen állítható

felüli szélesség, az optimális matracvastagság,

:

nak feküdni rajta. Célszerű az ágy fokozatok

a kezelési magasság, a dőlésszög, a háttámla

a speciális ágyhuzat, a fokozatok nélküli beál-

tisztában van-e az éppen érvényben lévő

tározó bútordarabjáról döntünk, aminek

nélküli állítási lehetősége, hogy a kezelés alatt

és lábtartó helyzete. Egyszerűen alakíthatók

lítási lehetőség, a párnázott és leengedhető

minőségi és biztonsági szabályokkal.

a kivitele, stílusa vendég-csalogató is le-

különösebb erőkifejtés nélkül tudjuk az éppen

masszázsággyá, miközben a vendég rajta fek-

kartámasz, a melegíthető matrac, a beépített

Szerviz: tájékozódjunk, hogy a cég ren-

het, így hosszú távú partner a célközön-

delkezik-e szervízhálózattal, biztosít-e

ség kialakításában.

kívánt pozícióba állítani. Figyelni kell arra is,

szik. Könnyű kezelhetőségükkel, beállítási le-

zene és rezgőfunkció biztosítja. Az ágy ren-

hogy az ágy minden egyes funkcióját maxi-

hetőségeikkel a mai kor speciális igényeit

delhető natúr vagy wenge faburkolattal,

málisan ki lehessen használni. Alapvető, hogy

szolgálják.

ezüst vagy fehér színű műanyag burkolattal.

:

-50%

Természetesen

ﬁgyelembe

dég nem zökken ki a relax állapotból.

a vendégek kényelmesen férjenek el és tudja-

t helyett
174 900 F
!
Kezelőágy
let erejéig
ért a kész
tF
0
5
4
7
8

Ár: a különböző komfortfokozatú és

lasztásánál érdemes arra is ügyelni, hogy azok
geknek is megfeleljenek.

IONTOSTANDARD

Top termék

Top termék

IONTO-KOMFORT
XDREAM

á
Bevezető

00
ron 499 0

Ft-ért!

a karfája, fej- és lábrésze állítható legyen, to-

Szempontok a vásárláshoz:

vábbá, hogy az ágy biztonságos és stabil legyen. Általános teherbírásuk érje el a 150 kgot.

:

IONTO-WELLNESS Kezelőágy
850 000 Ft-tól

Minőség: megbízhatóság és tartósság,

IONTO-ERGO

aminek alapja a megfelelő konstrukció,
és a kiváló minőségű anyagok felhaszná-

A kínálatban különböző komfortfokozatú kezelőszékekkel találkozunk, melyek mindegyike kiváló minőségű.

:

lása.
Funkció: ha kozmetikusként egyéb területen is szeretnénk szolgáltatást nyújtani,

Alaptípusnak nevezzük a mechanikusan állít-

pl. testmasszázs, pedikűr, válasszunk

ható, hordozható kezelőszéket, mely kiváló

olyan kezelőszéket, amelyik többféle

választás egyszemélyes üzletbe, kezdő befektetőknek-munkavállalóknak-kozmetikusok-

:

funkciót is betölt.
Kivitel, stílus: a szalon berendezésénél el-

nak, kozmetikai tanműhelyek felszereléséhez,

engedhetetlen szempont, hogy válogat-

illetve azok számára, akik gyakori helyváltoz-

ni tudjunk az anyagokban és színekben,

tatással végzik munkájukat. Kézi erővel moz-

mert ettől tudjuk egyedivé és hangula-

gatható a kezelőszékek háttámlája és lábrésze

tossá varázsolni a kezelő kabint, amivel

egyaránt. Súlya kb. 15 kg.

a munka hatékonyságát fokozhatjuk.

8
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Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

9

2010/2

2010/2

Használt IONTO-KOMFORT Typ 4 kezelőszék

Használt IONTO-SKIN ABRASION

Használt IONTO-P3 pedikűrös kezelőszék

Exkluzív-modellből vált közkedvelt klasszikussá. Csendes és egy-

Mikrodermabráziós arc- és testkezelő készülék. Mechanikusan

Automata pedikűrszék elektromos magasságállítóval, fehér vagy

szerűen kezelhető. A kartámaszok lehajthatóak, ez megkönnyíti

szabályozható vákuummal és kristályszórással.

kék színben.

a vendég elhelyezkedését és a kozmetikus hozzáférhetőségét

Az abrasion a mikropeelingnek egy modern és hatásos módsze-

a masszírozásnál. A négy darab rögzíthető görgő lehetővé teszi

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

a gyors helyváltoztatást. 4 motoros kezelőszék, távirányítóval,

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

beprogramozható ülési pozíciókkal.

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

1 db 5 éves, fehér kezelőszék
A fénykép illusztráció!

280 000 Ft
Új ár 899 000 Ft

bőrrétegbe hatolnak és pótolják az eltávolított felső hámréteget.

1 db fél éves, bemutató darab, fehér
1 db 5 éves, kék

660 000 Ft

Az infralámpa mélyrehatoló infravörös melege ellazítja az izmokat

390 000 Ft

és serkenti a vérkeringést, így hatékonyabb a szövetek oxigén és

Új ár 879 000 Ft
A fénykép illusztráció!

tápanyagellátása. Szigorú pulzus-kontroll mellett 40-50 percet kell
eltölteni könnyű tekeréssel a berendezésben, ez alatt szervezetünk
600-800 kalóriát éget el. Rendkívül hatásos eszköz a méregtelenítés és testsúlycsökkentés terén, illetve az alakformálásban is, mivel

mértékben képes a hatóanyagokat felvenni. A kezelés eredmé-

a kezelések alatt nagy mennyiségű méreganyagokkal telített folya-

nye egy optimális bőrképet mutat. Olyan bőrproblémákat kezel-

dék távozik a szervezetből verejtékezés útján. Egy intenzív, 15 ke-

hetünk az eljárással, mint a heg, ránc, tágpórusú bőr, pigment1 db 2 éves, újszerű állapotú

Az infratréner (infrabicikli) az infralámpa és a kontrollált mozgás
kombinációja, mely egy forradalmian új technológia a cellulit ellen.

A folyamat által új, egészséges bőr képződik, amely nagyobb

foltok, striák, aknék.

Használt INFRATRÉNER

zelésből álló kúra várható eredménye 3-8 kg fogyás.

299 000 Ft

1 db 2 éves

Új ár 650 000 Ft
Frissen szervizelt (szűrő csere, vákuum ellenőrzés, tisztítás).

Használt IONTO-WORKSTATION CONCEPT Proﬁ C

nikus programfolyamattal rendelkező középfrekvenciás stimulá-

Modern formatervezésben az eszköztároló ergonómiailag meg-

ló készülék, mely az izomzat fájdalommentes stimulálását idézi

felelően került beépítésre. Egy képernyőn gombnyomással vá-

elő.

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

1 db 2,5 éves, megkímélt állapotban
A fénykép illusztráció!

790 000 Ft
Új ár 1 390 000 Ft

Három arckezelő programmal rendelkezik.

Használt IONTO-PEDO SYSTEM ST állvány

Használt IONTO-LIFT BF testkezelőrendszer

Face Relax

Hatóanyagállvány 3 db üvegpolccal, 3 db ﬁókkal, lámpakonzol-

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

Ez a program enyhíti az izomfeszültséget, görcsöt, ellazítja a ke-

lal, fékezhető görgőkkel.

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

mény izomkötegeket, és az általános arckifejezés okozta arcrán-

fesszorával együtt fejlesztette ki. Ez egy többfunkciós berende-

cokat kisimítja. Segít eltávolítani az elhalt hámsejteket és fokoz-

zés, mely arc- és testkezelésre használatos.

za a nyirokkeringést.

A közép – frekvenciás stimuláló készülék egy apoláris stimulációs

Mimikai ráncokra, letapadt izmokra, izomgörcsökre.

Tartalma:
• IONTO-STEAM: gyógynövényes gőzölő
• IONTO-PEEL: peelingező
• IONTO-VAC SPRAY: vákuummasszírozó, tisztító, permetező
• IONTO-ICE & HEAT: hideg/meleg arcvasaló
• IONTO-SKIN REGULATOR: mikromasszázs
• IONTO-GALVANO: iontoforézis
• IONTO-HF: vió
• Tartozékokkal, fehér vagy sötétbarna színben
1 db fél éves, bemutató darab
A fénykép illusztráció!
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1 150 000 Ft
Új ár 1 550 000 Ft

1 db 5 éves
A fénykép illusztráció!

190 000 Ft
Új ár 350 000 Ft

elven működik. Az alacsonyfrekvenciás jel váltakozása az izomzat szelektív stimulációját váltja ki. Az alacsonyfrekvenciájúhoz

Face Active

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

Ez a program serkenti a vérkeringést, a nyirokkeringést és toni-

lommentes stimulálását idézi elő.

zálja az izmokat.

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

Fáradt, rossz vérellátottságú, száraz, atróﬁás bőrre.

módszeres regenerálódását teszi lehetővé. A programkártyák

Használt IONTO-BEAUTY TOWER

Új ár 2 900 000 Ft

A fénykép illusztráció!

Az IONTO- LIFT F készülék egy komputer által vezérelt elektro-

A fénykép illusztráció!

Mikrochip által vezérelt univerzális arc- és testkezelő rendszer.

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

Használt IONTO-LIFT F ránctalanító készülék

1 690 000 Ft

Használt IONTO-STIM BMS készülék

a kezelési eljárások számtalan fajtájához kaphatóak.

Face Lifting

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

Ez a program aktivizálja a sejtregenerálódást, elősegíti a szöve-

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

tek szerkezetének megújulását, erősíti az izomzatot, csökkenti

Face Relax: mimikai ráncokra, letapadt izmokra, izomgörcsökre.

a mély és felszíni ráncokat.

Face Lifting: atróﬁás, regeneráció igényes, petyhüdt bőrre.

Atróﬁás, regeneráció igényes, petyhüdt bőrre.

Felhasználási területek: mell, felkar, hát, has, derék, ülep, comb, láb
Body Slimming: zsíranyagcsere fokozás nem beteges túlsúlynál

Megkülönböztetjük a „megelőző kezeléseket”, amelyeket egy

Body Toning: az izomzat és a kötőszövet erősítése

rendszeres kozmetikai kezelés keretében 3-4 hetente alkalma-

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

zunk és a „kúraszerű kezeléseket”, amelyek több önálló kezelés-

tése vérkeringés aktiválása

ből állnak és a rendszeres kozmetikai kezelések mellett alkalmaz-

Body Drainage: a nyirokfolyadék elvezetése, a vérkeringés foko-

zuk. Kúraként hetente 2-3 kezelést végezzünk.

zása
1 db 4 éves, használt de jó állapotú
testkezelő-rendszer, tartozékokkal
A fénykép illusztráció!

450 000 Ft
Új ár 890 000 Ft

1 db 4 éves, tartozékokkal
A fénykép illusztráció!

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

149 000 Ft
Új ár 249 000 Ft

Az IONTO-STIM BMS eljárás során nem alkalmazunk elektromos
áramot, sem pedig kémiai hatóanyagokat. Ehelyett egy úgynevezett
„biomechanikus izomstimulálást” használunk. Csak a különleges
amplitúdójú mechanikus vibráció, és a kiválasztott frekvencia alkalmazásával kezeljük az izmokat. Ellentétben a hagyományos „vibromasszázzsal”, az IONTO-STIM BMS készülék közvetlenül a túlterhelt vagy túlzottan feszes izmokat dolgozza meg. Közismert, hogy
a stimuláció számos formája eredményezheti az izmok méretének
megnövekedését. Az IONTO-STIM-mel végzett módszer ahhoz hasonlítható, mint amikor egy dinamikus gimnasztikai edzést végzünk,
csak sokkal hatásosabb eredményt érhetünk el ennek segítségével.
1 db fél éves, bemutató darab
A fénykép illusztráció!

170 000 Ft
Új ár 399 000 Ft
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Refectocil szempillafesték, különböző színekben

Fertőtlenítőszerek

9872 natúrbarna, 9873 kékesfekete, 9875 fekete,

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

890 Ft
9876 világosbarna, 9876.11 vörös,
9876.12 gesztenyebarna, 9876.13 szőke

790 Ft
Frottír vendég takaró

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

fehér színben 100x150 cm

Cipővédő, kék

2990 Ft

500 Ft

50 db

800 Ft

100 db

Frottír fejpánt, tépőzáras
Ultrahangos tisztítókészülék

990 Ft

17 900 Ft
Frottír lemosó kesztyű, 1 pár
1490 Ft

Ecsetek, eszközök, szivacsok
fertőtlenítése, tisztítása

Lávakőszett
59 900 Ft

Flíz huzat
Minden kezelőágyra teríthető,

Készülék + 34 db
különböző
méretű lávakő

többször mosható védőhuzat

990 Ft

Kozmetikai lemosó szivacs
990 Ft

4 db

Flíz sapka, mosható, 100 db
1490 Ft
Nagyítós lámpa
Spatula

19 900 Ft

fehér

350 Ft
Vesetál szett
2490 Ft

8228.023 Biomatrix ﬂíz
2 db

4 féle változatban: kollagén, kaviár, aloe vera,

990 Ft
Speciális gumiból készült keverőtál,
maszkok, modelage kikeveréséhez
990 Ft

11 cm

Wellness CD
Többféle zenei hangzású harmonikus relaxáló CD

2990 Ft-tól

regeneráló

8228.017 Biomatrix maszk
20 db púderezett, többször használatos

3900 Ft
Vinyl- és Latex kesztyű
100 db, 3 méretben

1490 Ft

Előjegyzési kártyák
Wellness, Kozmetika, Pedikűr

8519 Azulénes gyantázó

1590 Ft

10 990 Ft

50 db / csomag

Ajándékutalvány

Frottír papucs

Wellness, Kozmetika, Pedikűr

990 Ft

elől zárt papucs

1990 Ft

1190 Ft

spa papucs

25 db / csomag

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

