
2 0 1 1 / 1 I O N T O - C O M E D – M i n d e n a m i k o z m e t i k a é s l á b á p o l á s

Tavaszi
felfrissülés
a lábaknak
Kozmetikusok lábápoló fortélyai > 4-5. old.

� Ránctalanítás
felsőfokon
Hatásos és azonnal látható,

tartós eredményt hozó eljárások SKEYNDOR

ajándékcsomaggal > 2-3. old.

� Kérje ingyenes
katalógusainkat!
www.ionto.hu
www.skeyndor.hu
www.sueda.hu

A Hírlevélben megadott
akciós áraink 2011.
május 30-ig érvényesek!
Áraink az Áfa-t nem

tartalmazzák!



IONTO-SKIN REGULATOR

Az IONTO-SKIN-REGULATOR készülék-

kel történő masszázs Lymphdrainage.

A vendég relaxálását egy mikro-masszázs

gép segítségével fokozzák. A kezelés

megfelel az új trendnek is ahol a manuá-

lis munkát részesítik előnyben, mivel

az eljárást a kozmetikus saját kezével

végzi, így megteremtve a bensőséges

kontaktust a pácienssel.

Az egészséges kötőszövet konstans folyadék háztartással rendelkezik, vagyis

az oda- és elvezetés a test legkisebb részeibe is biztosítva van. Ez humorális (test-

nedv) úton történik, vagyis az ereken, a nyirkon, a sejteken stb. keresztül. A kö-

tőszövet tehát az a szerv, amely az egyes sejtek életfunkcióinak a feltételeit biz-

tosítja.

A kezeink között egy erősen lüktető elektrosztatikus mező alakul ki, ezek az erők

pontosan adagolhatók és egy vibráló, pumpáló effektust képeznek mélyen a kö-

tőszövetben.

A nyirokvezetés felgyorsul így egy elektrodranázsról beszélhetünk. Serkenti a vér-

keringést, a feszült kötőszövetet ellazítja így a ráncok kisimulnak.

A vendég rövid idő után érzi a nyugtató hatást, az eljárás 20 perce alatt meg-

nyugszik. A bőr látványosan üde és kisimult lesz.

Mivel a cellulitisznél a kötőszövet anyagcserezavaráról van szó ezzel a kezeléssel

elősegíthetjük a salaktalanítást és az anyagcsere normalizálódását.

Összetett hatása során – a kötőszövetben a sejtanyagcsere akti-

vizálása és a nyirokfolyadék normalizálása, az izomzat erő-

sítése, izomgörcsök lazítása, az idegek és véredények

salaktalanítása és relaxálása, az epidermisz hatóa-

nyagfelvétele – fokozódik.

A Skin-Regulatorral végzett kezelés nemcsak

a szépségápolásban, hanem az egészségmegóvás-

ban is fontos szerepet játszik. Alkalmi és kúraszerű

kezelésként is nagy segítséget jelent a szervezet

számára.

IONTO-PEEL-SONO

Az Ionto-Peel-Sono kétfunkciós hidroder-

mabráziós készülék komplett arcápolási szol-

gáltatást tesz lehetővé.

Alapfunkciója a vizes technikás bőrcsiszolás.

Működése során a bőrön lévő folyadékban

gázbuborék-képződés lép fel, amelyek a ka-

vitáció jelenség során szétrobbannak és lét-

rejön a víz porlasztása. A folyamat hatására

az elhalt hámsejtek könnyedén leválnak

a bőr felületéről, ami növeli a bőr ható-

anyag-felvételi képességét.

Ultrahang hatására célzott hatóanyag bejut-

tatás valósul meg, liftinghatást eredményez

arcon vagy testen, valamint hozzájárul a bőr

megújulási folyamataihoz.

E kis helyigényű, kedvező árú készülékkel

nagy hatékonyságú kezeléseket végezhetünk

akár érzékeny bőrök esetén is egész évben.
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Akció

Bőrünk állapota jól tükrözi egész szerveze-

tünk kondícióját: a stressz, a szmog, a ciga-

rettafüst, a kevés folyadékbevitel, a túlzásba

vitt napozás, a változó korban bekövetkező

hormonális változások, a helytelen táplálko-

zás – mind egy-egy hadüzenetet jelent

a bőrnek, amely foltokkal, ráncokkal, aknék-

kal, petyhüdtséggel jelzi, hogy nem érzi jól

magát. Az évek előrehaladtával bőrünk egy-

re szárazabbá válik, a sejtek regenerálódása

lelassul, a felső hámréteg elszarusodik, fé-

nyét veszti, gyakran jelennek meg rajta pig-

mentfoltok, striák.

A szépségiparban már hosszú évek óta folyik

a küzdelem, hogy minden lehetséges eszköz-

zel késleltessék ezt a folyamatot: számtalan

hámlasztó krém, nyugtató maszk, hidratáló

gél és ampulla hivatott megakadályozni a bőr

ráncosodását, elősegíteni megfiatalodását.

A kozmetikai kezelés sikerét a szaktudás

mellett nagy mértékben befolyásolja a meg-

felelő kozmetikai berendezés alkalmazása.

Vendégeink rövid idő alatt eredményt muta-

tó eljárást igényelnek, amely mellett fontos

követelmény a relaxáció.

Hogyan érjük el ezt a mai világban?

Az alábbiakban felsoroljuk a leghatásosabb

és azonnal látható, tartós eredményt hozó

eljárásokat.

Hatékony eljárások a bó́r öregedése ellen

IONTO-SKIN REGULATOR
189 900 Ft + SKEYNDOR
ajándékcsomag
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Ajándékcsomag!

SKEYNDOR

Greasy Line termék-

család 89 000 Ft

értékben!

Ajándékcsomag!SKEYNDOR Aquathermés Corrective termék150 000 Ftértékben!

IONTO-PEEL-SONO
419 000 Ft + SKEYNDOR
ajándékcsomag



IONTO-SONO Effect

Az ultrahang hatásmechanizmusának variációi látványos eredmé-

nyekhez vezetnek a kozmetikai kezelések során. A különböző frek-

venciájú ultrahang hullámok (1, 3, 10 MHz) alkalmazására épülő

Ionto-Sono Effect készülék többféle programlehetőséget kínál

az arc- és testkezelések terén. Lehetővé teszi a ráncok, aknék, he-

gek, foltok, striák, cellulit kezelését, segíti a zsírleszívás elő- és utó-

kezelését.

Az LDM – helyi dinamikus mikromasszázs – olyan új kezelési mód-

szer, melynek során az ultrahang-frekvenciák nagy sebességgel vál-

takoznak, minek során a szövetben a nyomásszintek lüktető válta-

kozása jön létre, egyazon intenzitás mellett. Ez a szövet mikro-

masszázsának új módja.

LDM technológia = sugárzó tekintet

Az IONTO-SONO Effect hathatós segítséget nyújt a szemkörnyé-

ki ráncok kezelésében és azok megelőzésében.

A kozmetikában eddig alkalma-

zott 1 MHz és 3 MHz frekvenciá-

jú ultrahanghullámok behatolási

mélysége nem tette lehetővé

az igazán problémás területek

ápolását. Az IONTO-SONO Ef-

fect 10 MHz frekvenciájú és vál-

takozó frekvenciájú ultrahang-

hullámot is képes sugározni,

amely kb. 3 mm-es mélységben majdnem ki-

zárólag a bőrben nyelődik el. Ez jelentős

előnyt kínál a szemápolás terén: aktiválja

a fibroblasztokat, a bőr rugalmasságát fo-

kozza, a kötőszövetet feszesíti. Már

egyszeri kezelés is látványos ered-

ményt nyújt, kúraszerűen alkal-

mazva hónapokkal a kezelés

időszakát követően is tovább

javul a bőr szerkezete.

IONTO-SKIN® ABRASION

Az IONTO-COMED mikroder-

mabráziós készüléke egy spe-

ciális, mélyreható mechanikai

peeling az arc és a test kü-

lönböző problémáinak ke-

zeléseihez.

Kúraszerű használatával

elősegíthetjük az arc teljes

felfrissülését, hatására a bőr

egyenletessége javul, a pig-

mentfoltok halványulnak,

csökken a ráncok és hegek

mélysége, az érzékeny, dehidratált és problémás bőrök álla-

potában is látványos eredményeket érhetünk el, kiváló ala-

pot biztosítva a további kiegészítő külső kezelésekhez.

A munkánk eredménye/hatása már az első kezelés után ta-

pasztalható Vendégünk teljes megelé-

gedésére.

Az alkalmazott kristály kétfé-

le szemcseméretben kerül

forgalomba, amely lehe-

tővé teszi a bőr egyedi

kezelését, adagolása és

a vákuum erőssége sza-

bályozható, ezáltal bizton-

ságosabbá válik a kezelés.
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Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

IONTO-BEAUTY TOWER CONCEPT

Az IONTO-BEAUTY TOWER CONCEPT első

pillantásra „csak” egy zárt doboznak tűnik, pe-

dig ez egy univerzális arc- és testkezelő rend-

szer, amelyet a modern technika, az optimális

kezelhetőség és a kitűnő design együttese alkot.

Magába foglalja mindazokat a készüléke-

ket, amelyek az Ön számára elenged-

hetetlenek. A saját igénye szerint ál-

líthatja össze készülékrendszerét

az alábbi funkciókból: Ionto-Peel,

Ionto-Vac Spray, Ionto-Ice&Heat,

Ionto-Skin Regulator, Ionto-Galva-

no, Ionto-HF vió.

Minden rendszerben megtalálható

a legújabb fejlesztésű gyógynövé-

nyes és ózonos gőzölő: a Steam-

Concept, mely 2 literes tartályával

az egész napi munkához szüksé-

ges vízmennyiséget tárolja. Vala-

mint szabályozható gőzmennyi-

séggel rendelkezik.

Végül találunk benne hatóanyagok

és tartozékok számára kialakított

fiókot is. E kis helyigényű profesz-

szionális rendszer könnyed mozga-

tását görgők teszik lehetővé.

IONTO-SKIN® ABRASION
400 000 Ft + SKEYNDOR
ajándékcsomag

IONTO-BEAUTY TOWER
CONCEPT
1 550 000 Ft + SKEYNDOR
ajándékcsomag

Ajándékcsomag!SKEYNDORinduló készlet kabinés eladási termék300 000 Ftértékben!

Ajándékcsomag!

SKEYNDOR Aquatherm

és Corrective termék

200 000 Ft

értékben!
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Ajándékcsomag!SKEYNDORinduló készlet kabinés eladási termék300 000 Ftértékben!

IONTO-SONO® Effect
2 190 000 Ft + SKEYNDOR
ajándékcsomag



Kezelés

Csábítóbbnál csábítóbb SPA és WELLNESS

szolgáltatásokkal találkozhatunk mostaná-

ban, bármerre is járunk. Felmerül a kérdés,

hogyan bővíthetnénk szalonunk szolgáltatá-

si repertoárját, hogy mi is e divatos, kényez-

tető kezelésekkel kedveskedhessünk vendé-

geinknek. A kozmetikai cégek természetesen

számtalan tanfolyamot kínálnak erre vonat-

kozóan, de ha szétnézünk kozmetikánk pol-

cain, rájövünk, hogy elektrokozmetikai ké-

szülékeinkben rejtőzik a válasz.

A kozmetikus a vendégnek nem csak arc,

vagy testápolója, hanem lélekápolója is. Sok-

szor felfedezhetjük, hogy dominánsabb a ké-

nyeztetés igénye a szépségápolásnál is. Ra-

gadjuk meg a kínálkozó lehetőséget és ve-

gyük kezelésbe vendégünk kezét-lábát is, így

téve teljessé, wellnessé a szolgáltatásunkat.

Egy színvonalas wellness szalon kialakításá-

nál a szakmai tartalom mellett arra is kell

ügyelnünk, hogy a vendég valóban vendég

legyen. Királynő, ha csak néhány órára is.

A wellness szalon az a hely, ahol az ember

nemcsak „aláveti magát” a kezeléseknek,

hanem részese is, pihen, feltöltődik, beszél-

get.

A spa kezelések a nyolcvanas években jelen-

tek meg Amerikában. Lényege, hogy vizet

és vízből származó anyagokat (iszap, alga,

ásványok, só, gőz) használnak a szépítéshez,

relaxációhoz.

A masszázs az egyik legősibb és legkelleme-

sebb természetes módszer, a betegségek

megelőzésére és gyógyítására, az egészség

megőrzésére.

Mindezeket a lehetőségeket összekombinál-

va, igazán sokrétű szolgáltatásban tudjuk ré-

szesíteni vendégeinket. A munkafolyamatok

elvégzésére többféle alternatíva áll a rendel-

kezésünkre, ki-ki a saját felszerelése szerint

alakítja ki szalonja szolgáltatásait.

Íme, néhány kozmetikusi lábápoló fortély,

melyek megvalósításához csak némi kéz-

ügyesség szükségeltetik.

A kezeléseket egy relaxáló lábfürdővel érde-

mes kezdeni. Az áztatáshoz a bőrproblémá-

nak és kezelési célnak megfelelő készítmény

használata ajánlott, ú.m. fungicid lábfürdő fo-

lyadék, bőrkeményedést puhító készítmény,

esetleg aromával gazdagított lábfürdő só.

A borsmenta lábfürdő só frissítő és fertőtlení-

tő hatást biztosít egy nehéz nap után, felpu-

hítja és előkészíti a bőrt a lábápoláshoz.

A csokoládés lábfürdő só ellazító és harmoni-

záló hatású. A termálvíz koncentrátum gaz-

dag ásványi anyag tartalma elűzi az elnehe-

zült lábak fáradtságát és kellemesen ellazít.

Lábáztatás után ajánlott egy különösen

gyengéd, védő és regeneráló peeling-krém

alkalmazása, mely bőrregeneráló összete-

vőkkel gazdagított, benne dörzshatású apró

szemcsékkel. A nedves lábakat peelinggel lá-

gyan átmasszírozzuk lábujjaktól a térdekig.

Ezután bő vízzel lemossuk a maradékot,

vagy előre felmelegített törölközőket hasz-

nálunk az eltávolításhoz.

A wellness lábápolásban különböző masz-

százstechnikák állnak rendelkezésre igény

szerint, mellyel igazán kellemessé tehetők

a láb higiénés programok.

� Gőzfürdős lábmasszázs: a meleg gőzben

végzett masszázs során a bőr keringése fo-

kozódik, pórusai kitágulnak, együttes hatá-

suk következtében megnő a hatóanyag fel-

vevő képessége, s a láb puhább, ápoltabb,

kellemesebb benyomást nyújt.

Kézzel vagy ecset segítségével eloszlatjuk

a hidratáló, bőrpuhító pakolást a lábfejeken.

Betekerjük a lábakat egy törölközőbe, majd

gőzfürdőt alkalmazunk, mely segít a ható-

anyagok bejuttatásában. Ennek hatását fo-

kozhatjuk illóolajokkal, gyógynövényekkel. 5

perc elteltével térdig bemasszírozzuk a ma-

radék krémet.

4

2011/1

Kozmetikusok lábápoló fortélyai



Lávakő szett
Készülék + 34 db különböző

méretű lávakő.

5

Kezelés

� Lávaköves lábmasszázs: a perui indiánok

ősi módszere, mely meghódította a lábápo-

lást. A köveket hűvös, tiszta perui folyó vize

alakította megfelelő formára. A masszázsfo-

gások meleg kövekkel energiát közvetítenek,

a kézi simogatással vetekszenek.

Egy lávakővel simító fogásokkal kezdjük

a masszázst a talpon, a lábujjakon, a lábfe-

jen, majd köveket helyezünk az ujjak közé,

végül óvatosan felhúzzuk a vendég lábára

a lábtyűt, mely melegen tartja a lábfejeket.

A lábszárak masszírozásával folytatódik a ke-

zelés, változatos masszázsfogásokkal. Leg-

végül betakarjuk a kezelt lábat és a másik ol-

dalon megismételjük a kezelést.

� Nyirokmasszázs: nyirokkeringést, salak-

talanítást segítő Ionto-Skin-Regulator masz-

százs készülékkel végzett kezelés, mely nyi-

rokkeringés fokozó, ödéma csökkentő, ne-

héz láb effektust megszüntető hatással bír.

Nagy hatékonysággal alkalmazható cellulit

megszüntetése céljából.

Előkészítés után a vendég lábát szárazra tö-

röljük, majd behintőporozzuk. Gumikesztyűs

kézzel, a hagyományos masszázs mozdula-

tokat alkalmazva masszírozzuk a vendéget,

folyamatosan növelve a készüléken az inten-

zitást.

Az idegnyugtató, hipnotikus simítások csak-

nem azonnal ellazítják a masszírozásban ré-

szesülő személyt, így a lazító masszázsban

részesülők gyakran kerülnek álom közeli ál-

lapotba. Egy elektromos nyirokmasszázs ke-

zelés után felfrissülve, megkönnyebbülve

térhet vissza vendégünk a hétköznapokba.

A kúra segíti az ellazulást, feltöltődés élmé-

nyével hat, s mindezek mellett még számos

további pozitív élettani hatással bír.

� Paraffinos lábápolás: a hideg évszakokban

paraffinos ápolással kombináljuk kezeléseinket.

Előkészítés után bőrápoló pakolást oszlatunk el

a lábfejeken. Ezután a folyékony paraffinba

mártjuk a kezelt végtagot, fóliát majd frottír

lábzsákot húzunk rá. 30 perc elteltével a láb-

zsákot a megszilárdult paraffinnal együtt eltá-

volítjuk. Válasszunk illataromával gazdagított

paraffint a kezeléshez, mert jó közérzetet, fel-

szabadult lelkiállapotot, megnyugvást biztosít.

� Pakolás: különböző problémák megoldá-

sára használhatjuk pl. keringés javítás, hidra-

tálás, regenerálás, stb …

Nyáron alkalmazhatunk lazító-frissítő hideg

pakolást fáradt, duzzadt lábakra , amelyet

a bokától a comb irányába tartó gyengéd

mozdulatokkal masszírozzunk be a lábakba.

A krém friss, bizsergő érzést ad, fokozza

a nyirokrendszer működését és javítja a ke-

ringést a kitágult vénákban.

Választhatunk egy Hematit tartalmú remine-

ralizáló iszappakolást– a hematit gazdag vas-

tartalma elősegíti a kötőszövetek megerősí-

tését és feszesíti a bőrt. Hagyjuk a pakolást

10-15 percen át a vendég lábán, hogy a ha-

tóanyagok jól beszívódhassanak a bőrbe, ez-

alatt tartsuk a pakolást és a vendéget is kel-

lemes hőmérsékleten, ha kell, használjunk

előmelegített törülközőket.

Végül finom mozdulatokkal távolítsuk el

a pakolást, és teljesen tisztítsuk meg a bőrt.

Körömlakkozással zárjuk a kezelést, amely

akár hétköznapi, akár alkalmi jelleggel ápol

és dekorál.

A wellness kezelések test és lélek karbantar-

tására, illetve gyógyítására egyaránt alkal-

masak. A számtalan szépítő és egészség-

megőrző kezelés összeköti a kellemest

a hasznossal; ellazít, felfrissít, s mindeközben

az addig keletkezett testi-lelki problémákra is

megoldást jelent.
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SKEYNDOR szett
SPA SENSES

komplett testápolócsomag

mely tartalmaz különböző

testradírokat, pakolásokat,

masszázskrémeket,

masszázsolajokat

és ötféle esszenciaolajat.

Akciós ár: 39 900 FtAkciós ár: 59 900 Ft

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!
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Trend

A bőrápolás és

mindaz, ami a

szépség megőrzését

jelenti korunkban, állandó

kihívások elé állítja cégünket, a SKEYNDOR-

t, melynek célja, hogy termékeivel harmoni-

kusabbá, arcukkal, testükkel, egész megjele-

nésükkel kapcsolatosan elégedettebbé tegye

az embereket.

A SKEYNDOR egy professzionális kozmetikai

cég, mely idén ünnepli alapításának 45. év-

fordulóját. E hosszú időszak alatt végig egyet-

len cél vezérelt minket: a legjobb minőséget

nyújtani, és úttörő jellegű tudományos kuta-

tómunka során megtalálni a leghatékonyabb

kozmetikai alapanyagokat.

A SKEYNDOR egy spanyol márkanév, mely

mára világszerte elismertté vált, és tapaszta-

latai révén a bőrfiatalító kezelések szakértőjé-

vé lett. Filozófiánk, hogy manuális kezelések-

kel, illetve a cég saját márkanéven kifejlesztett

készülékeinek segítségével a lehető legjobb

bőrfiatalító eredményeket érjük el.

Több mint 20 féle termékcsaládunkkal a pro-

fesszionális esztétikai kezelések valamennyi

válfajára megoldást kínálunk, ezért mára

a SKEYNDOR a bőrfiatalítás terén a kutatás-

fejlesztésben élen járó, egyik legjelentősebb

céggé nőtte ki magát.

A SKEYNDOR esztétikai kezelőprogram több

mint 15 000 kozmetikai szalon számára jelent

hatékony napi munkamódszert világszerte.

A SKEYNDOR-t a ’60-as években alapította

Publio Puente, a kémiatudományok doktora,

és Juan Morcillo kutatómérnök, mindketten

a Terassa-i Műszaki Főiskola tanárai, akik elő-

ször egy hajregenáló wax készítménnyel je-

lentek meg a piacon. A párizsi születésű Mor-

cillo tisztában volt a kozmetikai ipar jelentő-

ségével, így ő alakította ki a cég üzleti és

kereskedelmi arculatát, míg Puente a labora-

tóriumi kutatások és a termékfejlesztés felelő-

se lett.

A ’70-es években a SKEYNDOR folyamatosan

bővülő termékskálájával és egyre újabb, von-

zó professzionális szépségápolási termékcso-

magok piacra dobásával kiterjesztette szolgál-

tatásait egész Spanyolországban. A cég hazai

terjeszkedésének csúcspontját 1980-ban érte

el, amikor is megalakult első leányvállalata

Madridban. A terjeszkedés befejezéseként

a ’90-es évek derekán Barcelonában és Mad-

ridban professzionális kezelőközpontokat hoz-

tak létre.

Az 1987-es és 1988-as évben a SKEYNDOR

piacra dobta liposzómás termékeit, ezek vol-

tak az első kapszulásított aktív hatóanyagok,

amelyek miközben hatóanyagaikat a bőr irha-

rétegébe juttatták, minimális irritációs és aller-

gizáló kockázatot jelentettek. A termékek si-

kert arattak, és ma már nanotechnológiai eljá-

rással történik a gyártásuk, mely nanotechno-

lógia a jelenleg folyó SKEYNDOR kutatások

egyik vezető ágazatává vált.

1996-ban megalakult a SKEYNDOR Export

Részlege. A cég ekkor kezdte meg együttmű-

ködését Ázsiával, és lerakta a jövőbeni sikeres

együttműködés alapjait ezen a feltörekvő pia-

con is, ahol a szépségipar legrégebbi hagyo-

mányai gyökereznek. 2002 a SKEYNDOR

számára a nemzetközi üzleti kapcsolatok

megszilárdulását jelentette. Szerződést kötött

a japán multinacionális Kanebo céggel a Body

Slindy karcsúsító testápoló család kutatás-fej-

lesztési és gyártási együttműködésére vonat-

kozóan, és 2006-ban közös vegyesvállalatot

hoztak létre. Ez a megállapodás sikeres rek-

lámkampányt jelentett külföldön és a cég

megkapta a Kereskedelmi Kamara „Kiváló Ex-

portőr” díját is.

SKEYNDOR –A tudomány alapú kozmetika
Alapítva 1966-ban

Egy utazás története Spanyolországból a világ minden tájára

A SKEYNDOR üzleti
filozófiájának

három fő alappillére:

� Kiváló minőség: 45 éve tartó siker

és bizalom a piacon.

� Innováció: Folyamatosan megúju-

ló technológiák kifejlesztése az

esztétikai kezelések terén.

� Dinamizmus: A szakmai piac vál-

tozó igényeire adott adekvát vá-

lasz, melynek alapja a kiváló aktív

hatóanyagok kifejlesztése és azok

megfelelő alkalmazási technikája.

E három alappillér egyetlen közös célt

szolgál: a szépségterapeutákat tökéle-

tesen megbízható tanácsadókká ké-

pezni, miközben olyan anyagi erőfor-

rásokat és termékeket biztosítunk szá-

mukra, amelyek garantálják a biztos si-

kert.
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Trend

2004-ben a SKEYNDOR megalkotta a Hydra

Filler termékcsaládot, és ezzel az elsők között

fejlesztette ki a ráncfeltöltésben fontos szere-

pet játszó térfogatnövelő mikro-kapszulákat.

Még ugyanebben az évben a rangos Herald

Tribune című lap Sydney-ben díjjal jutalmazta

a Platinum termékcsaládba tartozó Sublime

Eye Contour szemkörnyék ránctalanító koz-

metikumot.

Két évvel később, 2006-ban a SKEYNDOR

megjelentette az Aquatherm termékcsaládot,

a francia Pireneusokban található Salies-de-

Béarn-ből származó termálvizet tartalmazó

termékeit, megalkotva ezzel a világ első, mag-

néziumban leggazdagabb termálvizes kozme-

tikumait.

2007-ben került a közönség elé a C-vita-

minos, parabén mentes termékcsalád,

mely a C-vitamin egy új generációját, a NIK-

KOL-C-vitamint tartalmazza, amelynek fel-

szívódási képessége hétszer hatékonyabb,

mint a tiszta C-vitaminé.

2008-ban indult a cég Eternal elnevezésű,

öregedés-gátló termékcsaládjának gyártása,

mely aktív hatóanyagként növényi eredetű

nano-liposzómás őssejteket tartalmaz, és amit

a SKEYNDOR saját laboratóriumában fejlesz-

tettek ki. Még ugyanebben az évben az Euró-

pai Kozmetikai Akadémia a „Leginnovatívabb

aktív hatóanyagért” díjjal jutalmazta e ter-

mékcsomagot.

2010 lett a Corrective elnevezésű termékcsa-

lád bevezetésének éve. Két év kutatómunka

és több mint 25 aktív hatóanyag tesztelése

után a SKEYNDOR végre megjelentette

a nagyközönség előtt ezt a ránctalanító cso-

magot, mely a plasztikai sebészet valódi alter-

natíváját jelenti, hiszen aktív ható-

anyagai már néhány perc után

látható javulást eredményeznek a

mimikai ráncok állapotában.

2006 és 2010 között a SKEYNDOR

megerősítette nemzetközi pozícióit, így

mára eladásainak mintegy 30%-át export

teszi ki. Napjainkban a cég több,

mint 45 országban van jelen.

Termékeit eltérő klímájú orszá-

gokban, különböző fajú és bőrtípusú vendé-

geken használják nagy megelégedéssel.

A kutatás-fejlesztésbe a vállalat éves árbevé-

telének 4,5%-át forgatja vissza. Ebben a rész-

legben állandó kísérleti tanulmányok folynak

több mint 50 nemzetközi IT-cég (innováció és

technológia) együttműködésével. Ezen túlme-

nően a SKEYNDOR megállapodást kötött há-

rom, kozmetikai termék hatékonyságot és to-

leranciatűrést tesztelő központtal: az Evic

Internacional, a Biolab és a Micro-Bios nevű

cégekkel. 2000 óta a SKEYNDOR együttmű-

ködik a Tudományos Kutatások Legfelsőbb

Tanácsával is, annak érdekében, hogy a kifej-

lesztett új aktív hatóanyagok megkaphassák

a „Tudományos Kozmetikum” nevet.

A SKEYNDOR, mint professzionális kozmeti-

kai cég, ellenőrzése alatt tartja és saját sza-

lonjaiban teszteli az általa gyártott terméke-

ket, így a felhasználás során a kozmetikus

szakemberek szerint leghatékonyabbnak ítélt

hatóanyagok koncentrációját szükség esetén

növelni tudja. Ily módon jól nyomon követ-

hetők az esetleges allergiás reakciók, még

mielőtt egy termék a széles nagyközönség elé

kerülne. Akár szalonban, akár otthon kerül

felhasználásra egy kozmetikum, a fogyasztó

maga mögött tudhat egy olyan szakértő gár-

dát, akik előzetesen a felhasználó személyes

igényére, bőrtípusára formálták az adott ter-

méket.

A SKEYNDOR állandó újításaival folyamato-

san kész megfelelni a szépségipar

változó igényei-

nek.

A SKEYNDOR választéka a következő termékcsaládokból áll:
� Arcápoló termékek:

Bőrfiatalítás (Corrective, Eternal, Platinum, Natural Defence termékcsalád)

Megelőzés (C-Vitamin, Skin Oxygen)

Regenerálás (Radiance Renewing, Urban White)

Normalizálás (Essential, Oily Skins, Aquatherm)

� Testápoló termékek:
Karcsúsító testápolók (Svelte Contour és Body Slindy)

� SkeyndorMen – termékek férfiaknak (2010-es újdonság)

� Mezoterápiás termékek (elektrokozmetikához)

� Spa Senses termékek

� Napvédelem (Biológia fényvédők)

� Smink termékek (Golden Colour kollekció)

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!
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Kezelés

2010 lett a Corrective elnevezésű termék-

család bevezetésének éve. Két év kutató-

munka és több mint 25 aktív hatóanyag

tesztelése után a SKEYNDOR végre megje-

lentette a nagyközönség előtt ezt a ránctala-

nító csomagot, mely a plasztikai sebészet va-

lódi alternatíváját jelenti, hiszen aktív ható-

anyagai már néhány perc után látható javu-

lást eredményeznek a mimikai ráncok

állapotában.

A világszerte alkalmazott orvosi-esztétikai ke-

zelések által inspirált Corrective kozmetikai

termékek csökkentik az izomfeszülést, növe-

lik a bőr volumenét, és feltöltik a mély ránco-

kat. Fokozzák a sejtek újraépülését, stimulál-

ják a bőrszövet megújulását, ezáltal megfia-

talítják az arcbőrt.

Összetevői képesek áthatolni a bőr termé-

szetes védőrétegén, hatóanyai ráncfeltöltő

tulajdonsággal rendelkeznek és ellazítják

a bőr mikro-izomzatát, azonnali simaságot

és feszes arcbőrt eredményezve ezáltal.

A Corrective kozmetikai csomag 9 féle aktív

hatóanyagot tartalmaz, többek közt kötőszö-

vet erősítő, ráncfeltöltő, izomfeszülést gátló

összetevőket és bőrfeszesítő peptideket.

Aktív hatóanyagok:

Anemarrhena asphodeloides kivonat, Dic-

tyopteris membranacea kivonat – zsírban ol-

dódó anyagok (planktonszármazékok), me-

lyek természetes módon fokozzák a zsírszö-

vet vastagságát. Az olyan típusú plasztikai

sebészeti beavatkozások során használato-

sak, amikor saját zsírral történik a ráncfeltöl-

tés. A termékek tartalmaznak hialuronsavat

is, mely képes a bőr mélyebb szövetrétegei-

be hatolva saját molekulaméretének akár

30-szorosát is elérni, kitöltve ezáltal a mé-

lyedéseket, ráncokat. További hatóanyagok:

a spanyol levendula, és az Acmella oleracea

(zsibbasztófű) kivonat, mindkettő érzéstele-

nítő hatású vegyület, melyeket helyi kezelé-

sek során alkalmaznak, a periférikus ingerü-

letátvitel megakadályozására; acetil exapep-

tid-8 és pentapeptide-18 vagy más néven

„botox típusú” hatóanyagok, amelyek az iz-

mok összehúzódását gátolják, dipeptid-dia-

minobutirol-benzilamid-diacetat vagy más

néven „viperaméreg”, végül pedig acetil he-

xapeptid-25, amely kisimítja és ellazítja a bőr

mikroizmait.

Corrective termékcsalád:
a plasztikai sebészet

alternatívája

8 Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!
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Kezelés

Corrective ápolócsomag otthoni
használatra

� Azonnali ránctalanító krém

Egy krém a mély mimikai ráncok csökkenté-

sére és az arcbőr tónusosabbá tételére, kisi-

mítására. Kötőszövet erősítő és ráncfeltöltő

hatóanyagokat tartalmaz.

� Szemkörnyék ránctalanító krém

Speciálisan a szemkörnyék vékony, érzékeny

bőrének ápolására. Bőrfeszesítő, ránctalaní-

tó összetevői azonnali lifting hatást eredmé-

nyeznek. Mikro-gyöngy pigmentjei fokoz-

zák az arcbőr természetes fényét és csök-

kentik a mimikai ráncokat.

� Szérum mimikai ráncokra

A mély nevetőráncok és egyéb mimikai rán-

cok csökkentésére szolgáló szérum. Ingerü-

letgátló hatóanyagokat, valamint preszinap-

tikus és posztszinaptikus aktivitású ráncfel-

töltő peptideket tartalmaz.

� Ajakkörnyék ránctalanító szérum

Speciálisan a száj környéki nevetőráncok

csökkentésére és kisimítására kifejlesztett

szérum. Kötőszövet erősítő és ráncfeltöltő

hatóanyagokkal dúsítva. Krémes textúrája

védi, táplálja és hidratálja az ajkak körüli ér-

zékeny bőrt.

Corrective arckezelés
1 A kezelés első lépéseként a Wrinkle Filler Hyaluronic Concentrate-t ampullát

összekeverjük az Wrinkle Filler Infusing Pad-dal. A műanyag fedelet lecsukjuk,

és félrerakjuk. Legközelebb a 6. lépésben lesz rá szükségünk.

2 A smink eltávolítása az Eye Make-up Remover-rel történik, majd az arc-nyak

dekoltázs tisztítása következik SK tisztító tejjel és tonikkal.

3 A radírozást SK peelinggel végezzük. Itt választhatunk, hogy mechanikai

(Soft peeling, Scrub), illetve kémiai peelinget (SK Enzyme peeling) használunk.

4 Felvisszük az arc-nyak-dekoltázs területére a Wrinkle Reducer Komplex egy

részét. Ha van LDM ultrahangos készülékünk, 20 percet ultrahangozzunk vele

ránctalanító programon. (Használhatunk hozzá mezoterápiát is.)

5 Felvisszük a Wrinkle Reducer Komplex ampulla maradékát és elkezdhetjük vele

az arcmasszázst.

6 Spatula segítségével összekeverjük az 1. lépésben félretett hatóanyagokat, majd

feltesszük az arc-nyak-dekoltázs területére és folytatjuk vele a masszázst.

7 A Pearl Regenerating Luxse Mask-ot és a Powder Mask-ot összekeverjük,

és egyenletesen eloszlatjuk az arcon és a nyakon. 20 percig hagyjuk hatni.

Ilyenkor fejmasszázst végezhetünk.

8 A kezelés befejezéseként a maradék hyaluronsavat simító mozdulatokkal

eloszlatjuk az arcon.

1 2

3 4

5 6

7 8
Akció!

IONTO-SONO® Effect
készülék

vásárlása esetén
ajándék SKEYNDOR

induló készlet
300 000 Ft
értékben!

IONTO-SONO® Effect
2 190 000 Ft + SKEYNDOR
ajándékcsomag
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IONTO-BOBBY III
Ideális hatóanyagállvány optimális rakodási lehetőséggel 5 db

biztonsági görgő biztosítja a könnyed helyváltoztatást.

Minden oldalán polcos + 2db kihajtható fiók. Fehér műanyagból.

Méret (m x sz x m): 740 x 410 x 430 mm

2 db 6 éves

IONTO-UNIVERSAL A1 – a kis kompakt
Az UNIVERSAL A1 egy félautomata kezelőszék elektromosan ál-

lítható magassággal a különösen alacsony beülési pozíciótól, 51

cm-től a masszázs pozícióig, 85 cm-ig. Elegáns design-nal és ke-

vés helyigénnyel rendelkezik, ezáltal ideális kis kabinokba.

2 db 2 éves, megkímélt állapotban

2 db 6 éves

PROFI – készülék- és hatóanyagállvány
Stabil, sokoldalúan kihasználható hatóanyagtartó modern de-

sign-ban. A 4 db görgő segítségével könnyen mozgatható, rög-

zíthető. Az üvegpolcok, melyek edzett üvegből készültek, nagy

rakodó-felülettel rendelkeznek. A magas műanyag kerettel ren-

delkező polc az apróságok elrejtését szolgálja. A polcok forgat-

hatók és készülékek tárolására is alkalmasak.

1 db 2 éves, jó állapotú 150 000 Ft
Új ár 240 900 Ft

25 000 Ft/db
Új ár 60 900 Ft

A fénykép illusztráció!

A fénykép illusztráció!

A fénykép illusztráció!

IONTO-KABINETT
Hatóanyagállvány 3 db polccal, biztonsági görgőkkel, lámpa-

konzollal.

Fehér, wenge és juhar színben.

Méret (m x sz x m): 800 x 663 x 318 mm

3 db 1 éves, bemutató darab 35 000 Ft
Új ár 55 000 Ft

A fénykép illusztráció!

IONTO-HERB TOWER / IONTO-HERB
Gyógynövényes gőzölő, szabályozható gőzmennyiséggel, áll-

vánnyal, fehér/ szürke színben, lámpakonzollal, szemetes tároló-

val.

1 db 6 éves,

Ionto-Herb fehér állványos

1 db 1 éves, bemutató darab,

Ionto-Herb Tower szürke állványos

90 000 Ft
Új ár 239 900 Ft

199 000 Ft
Új ár 299 000 Ft

A fénykép illusztráció!

INFRATRÉNER
Az infratréner (infrabicikli) az infralámpa és a kontrollált mozgás

kombinációja, mely egy forradalmian új technológia a cellulit ellen.

Az infralámpa mélyrehatoló infravörös melege ellazítja az izmokat

és serkenti a vérkeringést, így hatékonyabb a szövetek oxigén és

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 méregtelení-

tés és testsúlycsökkentés terén, illetve az alakformálásban is, mivel

a kezelések alatt nagy mennyiségű méreganyagokkal telített folya-

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

zelésből álló kúra várható eredménye 3-8 kg fogyás.

1 db 2 éves 1 690 000 Ft
Új ár 2 900 000 Ft

A fénykép illusztráció!

IONTO-M1 pedikűrös kezelőszék
Pedikűrszék állítható magassággal és dőlésszöggel, fehér színben.

1 db, bemutató darab 95 000 Ft
Új ár 141 000 Ft

A fénykép illusztráció!

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

250 000 Ft/db
Új ár 489 000 Ft

350 000 Ft/db
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IONTO-BEAUTY TOWER
A Beauty Concept első pillantásra „csak” egy zárt doboznak tű-

nik, amely nagyszerű technikát rejt.

Megtalálható benne a legújabb fejlesztésű gőzölő: a Steam-Con-

cept, mely 2 literes tartályával az egész napi munkához szüksé-

ges vízmennyiséget tárolni tudja.

A többfunkciós rendszer: Ionto-Peel, Ionto-Vac-Spray, Ionto-Ice-

Heat, Ionto-Skin-Regulator, Ionto-Galvano, Ionto-HF, mellyel

a kozmetikai kezelések széles skálája válik lehetővé.

Végül találunk benne hatóanyagok és tartozékok számára kiala-

kított fiókot is.

E kis helyigényű professzionális rendszer könnyed mozgatását

görgők teszik lehetővé.

1 db fél éves, bemutató darab 1 250 000 Ft
Új ár 1 550 000 Ft

A fénykép illusztráció!

IONTO-SONO S2
Ultrahang készülék arc- és testkezelésekhez, 21 beállított prog-

rammal. 1 és 3 MHz beállítási lehetőséggel.

1 db 6 éves 350 000 Ft
Új ár 699 000 Ft

A fénykép illusztráció!

Az oldalon található minden készülékhez

10% értékben

SKEYNDOR ajándékcsomagot adunk!

IONTO-HF MODUL
Vió készülék. Használhatjuk fertőtlenítésre, pórusösszehúzásra,

vérbőség-fokozásra és különböző speciális kezelésekhez.

1 db 2 éves, újszerű 66 000 Ft
Új ár 89 000 Ft

A fénykép illusztráció!

IONTO-ICE & HEAT SL
Hideg & meleg arcvasaló készülék kéziegységgel. A meleg alkal-

mazásával a megfelelő termék hatása nagy mértékben növelhe-

tő. A hidegnél és a melegnél egyaránt az anyagcsere serkentése

érhető el, amivel a vérerek edzettsége érhető el. A hideg hatásá-

ra az erek összehúzódnak, miközben a vérellátás javul.

1 db 2 éves, alig használt 95 000 Ft
Új ár 139 000 Ft

A fénykép illusztráció!

IONTO-COMPACT RENDSZER
Univerzális arc- és testkezelő rendszer. Ez az egység magába fog-

lalja mindazokat a készülékeket, melyek elengedhetetlenek a mai

modern kozmetikában. A készülékek kezelése egyszerű, helyigé-

nyük kicsi.

Tartalma:
• 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 1,5 éves, újszerű állapotban 720 000 Ft
Új ár 990 000 Ft

A fénykép illusztráció!

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

Cosmetic Trade Kft.
H-2083 Solymár, Terstyánszky út 68.

Tel.: (+36) (26) 36 29 29 • 06 (20) 932 4441

info@ionto.hu • info@skeyndor.hu
www.ionto.hu • www.skeyndor.hu • www.sueda.hu



Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

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 100x150 cm

Frottír fejpánt, tépőzáras

Frottír lemosó kesztyű, 1 pár

Flíz huzat
Minden kezelőágyra teríthető,

többször mosható védőhuzat

Flíz sapka, mosható, 100 db

Spatula

Vesetál szett

2 db

Speciális gumiból készült keverőtál,
maszkok, modelage kikeveréséhez

11 cm

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

Ultrahangos tisztítókészülék
Ecsetek, eszközök, szivacsok
fertőtlenítése, tisztítása

Lávakő szett
Készülék + 34 db
különböző
méretű lávakő

Kozmetikai lemosó szivacs

4 db

Nagyítós lámpa

fehér

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

59 900 Ft

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

17 900 Ft

990 Ft

350 Ft

1490 Ft

3900 Ft

990 Ft

990 Ft

19 900 Ft

890 Ft

790 Ft

2990 Ft

990 Ft

1490 Ft

990 Ft

1490 Ft

2490 Ft

Frottír papucs

Elől zárt papucs

Spa papucs1190 Ft

990 Ft

Cipővédő, kék

50 db

100 db

500 Ft

800 Ft


