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_ Innovatív, 
csúcshatékonyságú az új 
IONTO-MESOphorese > 3. old.

_ SKEYNDOR Derma Peel
& Urban White
Mélyhámlasztás & Fehérítés > 8-9. old.

It’s so easy...
IONTO-EASY effect – egyszerűen kezelhető,

kicsi, multifunkciós, gazdaságos, 

vezetéknélküli > 4-5. old.

_ Akciós 
és használt 
termékek
> 10-11. old.

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

Kis helyigényű és sok oldalú az Ionto-Comed

által kifejlesztett IR lámpa. 

Alkalmazás

Az infravörös lámpa a bőr előkészítését szol-

gálja. Az infravörös fény felmelegíti a bőrt

a legmélyebb rétegig, ezzel segíti a vérellá-

tást és a hatóanyag felvételt. Ezen kívül la-

zítja és nyugtatja az izomzatot. Az infravörös

fény általános nyugtató hatását alkalmaz-

hatjuk egy záró masszázshoz.  

A rövidhullámú infravörös fény mélyen beha-

tol a bőrbe, felgyorsítja a salakanyagok kiürü-

lését a szervezetből, kellemes ellazulást biztosít

az egész testnek. Tökéletesen előkészíti az ar-

cot és a testet a peelingezéshez, masszírozás-

hoz, pakolásokhoz, olajos bedörzsölésekhez.

Aromaterápia közbeni alkalmazásánál a ható-

anyagok maximálisan fel tudnak szívódni.

Az infravörös sugarakat a test elnyeli, és

az elnyelt energia hővé alakul. Ez a hő mé-

lyen behatol a bőrszövetekbe, aminek kö-

vetkeztében a hajszálerek kinyílnak, ez pedig

azt eredményezi, hogy a vér- és nyirokkerin-

gés fokozódik, az anyagcsere felgyorsul,

a sejtek oxigén-ellátottsága javul.

Eljárás

A három infravörös fényforrás intenzitása

külön-külön változtatható valamint az ágy-

tól mért magassága is távvezérléssel állítha-

tó. Az infravörös fénynek közvetlenül a bőr-

rel kell érintkeznie, ezért semmivel ne fedjük

be a kezelni kívánt testfelületet.

Az új, formatervezett IONTO-Infrasugárzó

kis helyen elfér, praktikusan és elegánsan

a mennyezeten rögzíthető. Távvezérléssel le-

het gyorsan, zajmentesen a kívánt magas-

ságra állítani.

Tipp

A sugárzó reflektorok egyéni idő és intenzi-

tás beállítása lehetővé teszi a célzott kezelé-

seket: ha például a vendégének egy arcpa-

kolást helyez fel, az elülső reflektorokat egy

kellemes hőfokra beállíthatja, míg a további

kettő kikapcsolva marad. Így egy részleges,

de célzott kezelést érhetünk el. 

Ugyanígy a mindig optimális hőmérséklet

beállítása egyidejűleg egyéni csomagoknál

pl. arc, has és felsőcomb, lehetséges.

aroma gőz
ózonos gőz
kefés-csiszoló köves peeling
vákuum- spray
iontoforézis
mikromasszázs
vió
permanent make-up
low level laser
mezotherápia

Több mint egy jó közérzet 
a wellness kezelések alatt

Az IONTO-NEW TOWER első pillantásra
„csak” egy zárt doboznak tűnik, pedig ez
egy univerzális arc- és testkezelő rendszer,
amelyet a modern technika, az optimális
kezelhetőség és a kitűnő design együtte-
se alkot. Magába foglalja mindazokat
a készülékeket, amelyek az Ön számára
elengedhetetlenek. A saját igénye szerint
állíthatja össze készülékrendszerét az aláb-
bi funkciókból: Ionto-Peel, Ionto-Vac
Spray, Ionto-Ice&Heat, Ionto-Skin Regu-
lator, Ionto-Galvano, Ionto-HF vió.
Minden rendszerben megtalálható a leg-
újabb fejlesztésű gyógynövényes és ózo-
nos gőzölő: a Steam-Concept, mely 2 li-
teres tartályával az egész napi munkához
szükséges vízmennyiséget tárolja. Vala-
mint szabályozható gőzmennyiséggel
rendelkezik.
Végül találunk benne hatóanyagok és
tartozékok számára kialakított fiókot is.
E kis helyigényű professzionális rendszer
könnyed mozgatását görgők teszik lehe-
tővé.

all-in-one
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Innováció

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

Az IONTO-MESOphorese egy újfajta, nagy

hatékonyságú kezelési koncepció, mely a fi-

nom aktív-hatóanyagokat a mélyebb bőrré-

tegekbe szállítja – pontosan oda, ahol azok

a leghatékonyabban javára válhatnak a bőr-

nek.

Az IONTO-MESOphorese a bőröregedés

mindennapi hatásaival szemben fejti ki hatá-

sát. A módszer egyedülálló alternatívája

a tradicionális Anti-Aging és bőrképjavító

kezeléseknek. Krémek, maszkok és más koz-

metikai termékek csak a legfelső bőrréteg-

ben hatnak.

Hogy kifejtsék teljes hatásukat, a tápanyag-

ok, vitaminok és más alapvető anyagoknak

át kell hatolniuk a bőr gátján. Az IONTO-

MESOphorese segítségével ennek áttörése

finom módon történik, épp csak addig, hogy

a hatóanyagok a mélyebb bőrrétegekbe jut-

hassanak. Ott aztán kibontakoztathatják

speciális tulajdonságaikat, melyek hozzájá-

rulnak az egészséges, fiatalos és vonzó bőr

megőrzéséhez.

Tapasztalja meg első kézből 

az innovatív, csúcshatékonyságú, 

és meglepően gazdaságos 

IONTO-MESOphorese-kezelőrendszert.

Kezelési területek 
és a kezelés hatásai

Az IONTO-MESOphorese alkalmas az arc,

a nyak, a dekoltázs és a kézhát kezelésére.

Az eredményt az alábbiak jellemzik:

– jobb hatóanyagfelvétel, és ennek köszönhe-

tően a választott termékek fokozott hatása, 

– a helyi vérellátás serkentése, 

– fokozott sejtanyagcsere, 

– a vízmegkötő képesség javulása, 

– gyorsabbá váló regenerációs folyamatok. 

Két lépésben a sikerhez

1 Egy finoman párnázott tűpárna gyengé-

den és kíméletesen áthatol a bőr gátján,

egyenletes mélységgel. A tűpárna rugalma-

san alkalmazkodik az arcformához. Az egyen-

ként csomagolt, egyszer használatos tűpár-

nák higiénikus kezelést biztosítanak. A ható-

anyagok a tűpárnán keresztül, a gát nyílá-

sain át kerülnek a bőrbe.

2 Az iontoforézis révén a vérellátás és

az anyagok felszívódása fokozódik. Így le-

hetséges, hogy már egyszeri kezelés után is

meggyőző kezelési hatások mutatkozzanak.

A bevitt anyagok egy része elraktározódik

a bőr alatt, és így hosszabb időn keresztül is

kifejtik hatásukat.

18 apró tűhegy 
finoman 
megnyitja 
a bőrgátat

Az IONTO-MESOphorese egyedülálló hatásai

Szemkörnyék MESOphorese előtt és után A hatóanyagok beépülése a mélyebb bőrrétegekbe

Magas 
koncentrációjú 
aktív hatóanyagok
bevitele

A bőrgát rövid 
idejű megnyitása
mikroszkopikus 
finomságú tűk 
segítségével

13 nyíláson keresztül  
a hatóanyagok egyenesen 
a bőrbe szállítódnak

Egyszerű és higiénikus 

kezelés



Innováció

A kezelés
... oly könnyű

Az IONTO-EASY effect-tel az

IONTO-COMED az elektro-

kozmetika új generációját

mutatja be: kicsi, vezeték nél-

küli, multifunk ciós, gazdaságos,

és egyszerűen kezelhető. Az IONTO-

EASY effect nem nagyobb, mint

egy hajkefe, és méreténél fog-

va könnyedén eltűnhetne  egy munkaruha

zsebében. Ami azonban nagy kár lenne, hi-

szen ez a készülék a multifunkcionalitás iga-

zi gyöngyszeme, melyért vendégei biztosan

lelkesedni fognak.

Az IONTO-EASY effect gyorsan és hihetet-

lenül egyszerűen bevetésre kész:

1 Vegye a készüléket

2 Csavarjon fel egy kezelőfejet

3 Illesszen fel egy kapszulát

4 ON-gomb, és már megy is

Amint kiválasztotta a kívánt kezelőfejet és

kapszulát, minden további beállítás nélkül

nekifoghat a kezeléshez. A kijelzőn láthatja,

mennyi kezelési idő maradt még hátra.

Az alkalmazás
... oly flexibilis

Az IONTO-EASY effect vezeték nélküli, és

így hihetetlenül flexibilis. Így teljesen szaba-

don és kötetlenül mozoghat kezelés közben.

Deep Peeling
Vibra-Peel segítségével

+
Peel exfoliáló kapszulák

Hatóanyag: Mandulaolaj

Antioxidáns: E-vitamin acetát

A Vibra-Peel-kezelőfej  gépi mélyhámlasztáshoz al-

kalmazva, és a hatóanyag-kapszulával kombinálva

masszírozza a bőrt, aktivizálja a vérkeringést, és el-

távolítja az elhalt bőrpikkelyeket.

A sejtmegújulás fokozódik, a bőr pedig megfelelő

vérellátást kap. A kezelés középpontjában a bőr

megújulása, és az egészséges kollagén újraképződé-

se áll.

Az A, B1, B2, B6 és E vitaminokban gazdag mandu-

laolaj csodálatos érzés a bőrnek. Préselt mandulák-

ból nyerik, és hidratáló elemként, illetve masszázs-

olajként alkalmazzák a kozmetikai kezelések során.

Anti-Aging
Mikroáram segítségével

+
Anti-Aging kapszulák

Hatóanyag: Jojoba-olaj

A mikroáram megbízhatóan és hatékonyan javítja

a bőr megjelenését és egészségét. A hatóanyag-kap-

szulával kombinálva a mikroáramos kezelés erősíti

az arcizmokat, újra felépíti a kollagén és elasztin

rostokat, és elősegíti a kapszula hatóanyagainak

mélyebb beépülését.  Az elekrtomos jelek aktiválják

a közvetlenül az arcbőr alatt lévő izmokat, erősítve

ezzel az izomrostokat. A bőrfelszín simábbá és fe-

szesebbé válik.

A Jojoba-olaj felépítése hasonlít a bőr természetes

faggyúanyagához, mely viasz-észtert tartalmaz. En-

nek termelődése az életkor előrehaladtával csökken,

amelytől a bőr fáradtnak és ráncosnak hat. A Jojo-

ba-olaj pótolja a hiányzó faggyúanyagot.

Lifting
Vörös fény segítségével

+
Fiatalító kapszulák

Hatóanyag: Shea vaj

Antioxidáns: E-vitamin acetát

Vörös fény segítségével a nagy pórusok és enyhe

vonalak eltüntethetőek. A vörös fény stimulálja

a fibroblasztokat, kollagén és elasztin termelésére

serkentve azokat. Egyúttal stimulálja az epidermális

immundrendszert, és elősegíti a citokinek felszaba-

dítását. Ezek segítik az immunrendszert a gyulladá-

sos folyamatok megszüntetésében.

A Shea vaj mélyen behatol a bőr rétegeibe, megja-

vítja a károsodott sejteket, és visszaállítja a bőr ru-

galmasságát és tónusát. A Shea vaj elképesztően

gazdag A, E és F vitaminban, és alapvető fontossá-

gú anyagokkat látja el a bőrt, melyek szükségesek

annak kiegyensúlyozottságához és rugalmasságá-

hoz.

4
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It’s so easy....

A kezelési lehetőségek... easy effect hatékonyság
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Anti-Akne
Kék fény segítségével

+
Calming Milk kapszulák

Hatóanyag: Napraforgó- és körömvirág-kivonat

Kutatások azt mutatták, hogy a kék fény megöli a P.

acnes baktériumokat, míg a vörös fény erősíti

az immunrendszert. A kék és vörös fény egymást ki-

egészítve hatnak, és hatékony megoldást nyújtanak

ahhoz, hogy a bőr mitesszermentes és egészséges

legyen. 

A kapszulák fontos hatóanyaga a körömvirág-kivo-

nat, melyet kímélő gőzdesztilláció révén nyernek.

A körömvirág antiszeptikus, antimikotikus, antibak-

teriális, antioxidatív és gyulladáscsökkentő hatású.

Megnyugtatja és gyógyítja a gyulladásos folyama-

tokat.

Kezelés után egyszerűen he-

lyezze a készüléket a töltőre, és

a következő kezeléskor az IONTO-

EASY effect újra mobil és hasz-

nálatra kész.

A kezelőeszközhöz praktikus tás-

ka jár, így új, multifunkciós készü-

lékét bárhova magával viheti és

bármikor használhatja.

Egyszerűen
... easy perfekt

Az IONTO-EASY effect sokoldalú alkalma-

zási lehetőségeivel a tökéletes kellék a koz-

metikába való belépéshez, illetve a saját ke-

zelési választék bővítéséhez. E csekély költ-

ségű befektetés emellett lehetővé teszi Ön-

nek, hogy ezzel az alapkészülékkel tesztelje

ügyfelei reakcióját az elektro-kozmetika ke-

zelési eredményeire, hogy az elérhető sike-

reket azután további, egyéni ízlés szerint ki-

választott, még sokoldalúbb hatású speciális

készülékekkel bővíthesse és fejleszthesse.

A mobil ápoláshoz: Bővítse kíná-

latát hatásos arckezelési módok-

kal. Pusztán egy készülékre, kezelőfejekre,

és kapszulákra lesz szüksége, és nagyobb ki-

adásokat elkerülve nyújthatja a megfelelő

kezelést.

2011/2

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

Tökéletes mindenkinek, 

aki költséghatékonyan 

és flexibilisen műszeres 

kezelési sikereket akar 

biztosítani.
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Szalon

Lépésváltás
Elektromos berendezések a kéz- és lábápoló, műkörömépítő szalonokban

A kéz- és lábápoló szalon alapvető berendezé-

sét a kezelőszék és a szerszámok sora adja.

A mechanikai felszerelést és a kézi technikát

egyre inkább felváltja a gépek alkalmazása.

A technológiai váltás korkövetelmény, lénye-

ges kényelmi és higiéniai szempont, mellyel sé-

rülésmentesen, egyenletesebben, tisztábban,

kényelmesebben dolgozhatunk.

A vállalkozónak komoly fejtörést okoz a meg-

felelő felszerelés kiválasztása, főképp, hogy ár-

minőség-kivitel hármas tekintetében a piacon

számtalan termékkel találkozik.

A választásnál természetesen alapvető recept

nem létezik. A leendő vásárló számára jó né-

hány szempont lehet meghatározó, melyek

rangsorolása egyéni igények alapján történik.

Ezekhez kell igazítani az elvárásokat és a lehe-

tőségeket is. A berendezési tárgyak kiválasztá-

sánál érdemes arra is ügyelni, hogy azok a sze-

mélyes elképzelésekhez és a vendégkör igé-

nyeihez is alkalmazkodjanak.

Az alábbi összeállítás igyekszik útmutatót nyúj-

tani a helyes opció kialakításához.

Lábápoló székek

A félautomata és automata kivitelben készült

székekről elmondható, hogy egy vagy több

hidraulikus motorral ellátottak, így mindig

a kezelésekhez szükséges legoptimálisabb po-

zíció állítható be általuk. A legmodernebbek

esetében könnyen és egyszerűen állítható

a kezelési magasság, a dőlésszög, a háttámla

és a lábtartó helyzete. Mindez oly fokozat-

mentes, hogy a vendég nem zökken ki a relax

állapotból. Könnyű kezelhetőségükkel, beállí-

tási lehetőségeikkel a mai kor speciális igényeit

szolgálják. Általában 900–3600-ig elforgatha-

tók. A legkedveltebb pozíciók egyes típusoknál

memorizálhatók is. Általános teherbírásuk 150

kg. Fix talapzaton állnak vagy görgők segítsé-

gével könnyedén mozgathatók.

Szempontok a választáshoz:

Minőség: megbízhatóságot és tartósságot je-

lent, aminek alapja a megfelelő konstrukció, és

a kiváló minőségű anyagok felhasználása.

Funkció: ha a szépségipar egyéb területén is

szeretnénk szolgáltatást nyújtani, pl. testmasz-

százs, válasszunk olyan kezelőszéket, amelyik

többféle funkciót is betölt.

Kivitel, stílus: a szalon berendezésénél elen-

gedhetetlen szempont, hogy válogatni tudjunk

az anyagokban és színekben, mert ettől tudjuk

egyedivé és hangulatossá varázsolni a kezelő

kabint, amivel a munka hatékonyságát fokoz-

hatjuk.

Ergonómia, kezelhetőség: az ergonomikusan

kialakított kezelőszék használata a dolgozó

biztonságos és komfortos munkavégzésének

a lehetőségét nyújtja, a vendég kényelmét biz-

tosítja, a könnyed kezelhetőséggel egyetem-

ben.

Méret: a vendég kényelmesebb elhelyezkedé-

sét természetesen a nagyobb felület biztosítja,

de ne feledkezzünk meg a rendelkezésünkre

álló tér méretének figyelembe vételéről.

Tisztítás: a manapság használt soft-kárpit jó mi-

nőségű, strapabíró, UV-stabil és könnyen tisz-

títható, de védőhuzat használatával óvni tud-

juk, és hosszabb életűvé tehetjük székünket.

Lábápoló készülékek

A gépi pedikűr egyre elterjedtebb, a lábápolás-

hoz használt eszközök és készülékek egyre kor-

szerűbbek. Többféle kivitelben készülnek, hasz-

nálatuk a gyors és biztonságos kezelést, a töké-

letes higiéniát, a vendég és a pedikűrös számá-

ra egyaránt a kényelmet jelentik. A lábápolás új,

modern eszköze önmagában is alkalmazható,

de kiegészítője is lehet a kézi eljárásnak. 

Száraz technikás lábápoló készülékek:

Alacsony fordulatszámú, porelszívó nélkül mű-

ködő készüléket manikűrözéshez és pedikűrö-

zéshez is használhatunk. A frézereket mikro-

motor működteti, általában 1500-20000 for-

dulat/perc közötti sebességgel forognak, és

ma már tetszőlegesen változtatható a frézerek

forgási iránya. A mai, modern gépek jellemző-

je a csendes működés és a kis terjedelem, így

mobil munkához is kiválóan használhatók.

Az egyszerűbb gépek a száraz lábápolás tech-

nikáját követik: szabályozható porelszívással

működnek, a beépített szűrők gondoskodnak

arról, hogy a por ne kerüljön a levegőbe. Elekt-

ronikusan vezéreltek, a fordulatszámuk maga-

sabb, 20000 vagy akár 40000 fordulat/percig

állíthatók, valamint szabályozhatók a forgási

irányuk és a porelszívás intenzitása. A csatla-

koztatható lábpedál a gondtalan munkavég-

zéshez biztosít szabadságot, a leggyakrabban

használt beállítások általában több memória

tárhelyre menthetők a profi gépeknél.

Vizes technikás lábápoló készülékek

A pedikűrtechnológia csúcsát jelentő gépek

csendes motorral ellátottak, minimális rezgés-

sel működnek, a finom és jól adagolható víz-

permet optimálisan hűti a munkaterületet, így

a kezelés fájdalommentes és higiénikus. A víz-

permet megköti a lecsiszolt bőrrészecskék szál-

ló porát, így azt nem lélegezzük be. Használ-

ható desztillált vízzel, illetve fertőtlenítő folya-

dékkal is. Szabályozható a frézerek forgási irá-

nya, sebességük, valamint folyadékszórásuk

intenzitása. A leggyakrabban használt progra-

mok több tárhelyen memorizálhatók. Lábpe-

dál és kéziegységbe épített lámpa javítja

a munkafeltételeket.
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IONTO-PODO Xdream 
kiválóan alkalmas 

lábápolásra
német minőség – német gyártmány –

kedvező ár

A lábápolási szék a Xdream modellek-

ből – az IONTO-PODO XDREAM –

a kezelőágy minden előnyét birto-

kolja, az osztott és kihúzható, va-

lamint a magasra állítható

lábtartóval együtt.

Az ülésmagasság

elektromos állítható-

sága, valamint az ülő-

és a hátrész szinkron

PEDO-SPRAY NT 40
Vizes technikás készülék digitális kijelző-

vel. Finom permet fertőtleníti, hűti

a bőrt és megköti a bőrport. Fordulat-

szám 3000-40000 for-

dulat/perc között

állítható. Szabá-

lyozható forgási

irány, sebesség,

spray funkció.

A leggyakrabban

használt progra-

mok 3 programban memorizálhatók.

SÜDACare
A SÜDA kéz- és lábápoló készítmények

magas színvonalat képviselnek és kizá-

rólag a legkiválóbb alapanyagokat tar-

talmazzák. A készítmények lakossági és

kabinet kiszerelésben kaphatóak.

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák! 7

Forgó eszközök

A csiszolófejek a lábápoló készülékek tartozé-

kai. Gyors, hatékony és higiénikus munkát

tesznek lehetővé a körmökön és a szarus bő-

rön. Helyesen alkalmazva megspórolják a pá-

ciensnek a kellemetlenségeket és a fájdalma-

kat. 

Forgó szerszámokat különböző méretben, át-

mérővel, formában és szemcsézettel lehet kap-

ni. A megfelelő csiszolófej kiválasztásában el-

sősorban a csiszolóerő a döntő, azaz az anyag-

eltávolító tulajdonság. Ezt a szemcsézettségi

fok határozza meg – a szerszám felületén ta-

lálható szemcsék nagysága, melyek dörzshatá-

sa annál nagyobb, minél nagyobbak és éle-

sebb szélűek a szemcsék. A szerszám csiszolá-

sa és fogazata, valamint a forgási sebessége

szintén szerepet játszanak a választás során.

A frézerfejekkel rövidíthetünk, formálhatunk,

csiszolhatunk, fényesíthetünk. Alakjuk az el-

végzendő munka szerint változik: gömbölyű,

vésett, kúp, csiszoló. Anyaguk a felhasználás

tekintetében készülhet gyémántból, rozsda-

mentes acélból, kemény fémből, illetve ásvá-

nyi anyagból.

Fény munka közben

A jó megvilágítás természetesen nemcsak

a kabinban lényeges, hanem a munkaterüle-

ten is.

A kéz- és lábápolást végző szakembernek

megfelelő fényre van szüksége, hogy ponto-

san tudjon dolgozni. Fontos a helyi megvilágí-

tás a szarus-gombás köröm elvékonyításánál,

a benőtt köröm kivételénél. A munkaterület

rossz megvilágítása akár odáig is vezethet,

hogy egy körömgomba észrevétlen marad.

A kézen-lábon végzett finom munkálatokhoz

ideális a kerek alakú nagyítós lámpa, amiben

a nagyítóüveget egy kerek formájú fénycső

veszi körül. Így a kezelt terület árnyékmente-

sen lesz megvilágítva- ez alapvető feltétele

a megfelelő munkának. A kínálat tekintetében

választhatunk különböző méretű és dioptriájú

lencséket, hideg és meleg fényű fénycsöveket.

A kiegészítő fényről a lábápolás során olyan

eszközök gondoskodnak, amelyeken mindjárt

világítás is van, mint például a beépített világí-

tással rendelkező kéziegység, így a lámpa ép-

pen azt a területet világítja meg, amelyet csi-

szolunk. Aki technikai értelemben korszerűen

kívánja a munkahelyét felszerelni, mindenkép-

pen előnyt élvez a munkája során.

Eszközök fertőtlenítése

Mind a manikűrnél, mind a pedikűrnél, nem-

csak a bőr fertőtlenítése szükséges a munka

megkezdésekor és befejezésekor, hanem

az eszközök tisztítása, fertőtlenítése is. Ehhez

bőrfertőtlenítőre, eszközfertőtlenítőre, sebfer-

tőtlenítőre van szükségünk. A megfelelő kar-

bantartás hiányában új kórokozók alakulnak

ki, melyek könnyedén megtapadhatnak esz-

közeinken. Az eszközöket minden egyes hasz-

nálat után alaposan el kell mosni, és teljesen

szárazra kell törölni. Tisztítás után következik

a fertőtlenítés, melyhez eszközeink anyagának

megfelelően választhatunk sterilizáló készülé-

ket. Hőlég sterilizátorban 60-180 °C között, 60

perc alatt készülnek el fémből készült szerszá-

maink. Az ultrahanggal való tisztítás ma a leg-

modernebb tisztítási folyamatok közé tartozik.

Még a legmakacsabb szennyeződéseket is ki-

rezegteti a pórusokból. Kiváló választás kerá-

mia és gyémánt csiszolófejek fertőtlenítéséhez.

UV lámpák

Kéz- és lábdíszítéshez egyaránt használatosak,

ezért lényeges, hogy a kéz- és lábalátét köny-

nyen cserélhető legyen. A modern darabokon

időszabályozó is található, valamint beépített

ventilátor rövidíti a körömlakk száradási idejét.

Wellness készülékek

A kéz- és lábápolásban is hódít a wellness szol-

gáltatás – a testi-lelki harmóniára való törek-

vés, a jó közérzet megteremtése a szépség-

 ápolásban. Pl. Paraffinos készülék, Hot Cabi,

Hot Stone, Ionto-Herb stb.
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Kezelés

Az URBAN WHITE termékcsalád a bőrhalvá-

nyító kezelések egyik új generációját képviseli,

biológiai depigmentáló hatóanyagai közvetle-

nül a festékanyagot termelő sejtekre hatnak.

Újszerű, speciális összetevői képesek újra-

programozni a pigment termelő sejtek visel-

kedését és csökkenteni az alapvető (vagy

genetikai) illetve a napfény által kiváltott

(vagy szerzett) festékanyag mennyiséget.

Az URBAN WHITE készítmények csökkentik

a melanociták (bőrfesték termelő sejtek) mű-

ködését azáltal, hogy hatással vannak a sza-

bályozásukért felelős génekre.

E termékcsalád egyaránt hatékony stratégiai

fegyver a napfény okozta és öregségi máj-

foltok ellen (szerzett pigmentáció) és a söté-

tebb típusú bőr halványítására is (genetikai

vagy alkati pigmentáció). 

Az általánosan elterjedt bőrhalványító koz-

metikumokkal ellentétben a SKEYNDOR ter-

mékei nem tartalmaznak sem toxikus, sem

fényérzékenységet fokozó anyagokat, és

ideális kezelést jelentenek az érzékeny és ir-

ritációra hajlamos bőr számára is. 

Az URBAN WHITE termékek kétféle depig-

mentáló összetevőt tartalmaznak: egyrészt

biológiai, másrészt új fejlesztésű, nem-bioló-

giai hatóanyagokat, melyek hatékonyab-

bak, mint a professzionális kezelésekhez

szánt, jelenleg piacon lévő bőrhalványító

termékek, ugyanakkor alkalmazásuk kisebb

toxikológiai terhelést jelent a bőrsejteknek

(LCR > 10) és nem okoznak kellemetlen

mellékhatásokat. 

Az URBAN WHITE kozmetikumok egy sza-

badalmaztatott, alfa-hidroxisav származékot

(AHCs) tartalmaznak, mellyel hosszantartó,

ugyanakkor irritáció nélküli bőrhámlasztás

érhető el. A bőr tónusa egységessé válik, mi-

közben a bőrhalványító hatóanyagok köny-

nyebben szívódnak be és gyorsabban fejtik

ki hatásukat.

Urban White termékek otthoni 
használatra

_ Bőrhámlasztó arctisztító hab

Arginin és tejsav kombinációját tartalmazó

arctisztító hab. Szabadalmaztatott alfa-hid-

roxisav (AHA) hatóanyaga megújítja a bőr-

DErMA PEEL & urbAN whITE
Mélyhámlasztás & Fehérítés

DErMA PEEL & urbAN whITE – Kabinkezelés lépésről lépésre 
1 Alaposan tisztítsuk meg a bőrt a bőrtípusnak leginkább megfelelő sminkeltávolító segítségével.

2 Kezdjük meg a DERMA PEEL kezelést a  bőrhámlasztó hatású DIAMOND SKIN EXFOLIATING GEL al-

kalmazásával. 

3 A gél eltávolítása után fújjuk be a legérzékenyebbnek tűnő kezelt területeket a nyugtató hatású COMFORT

RE-BALANCING FACIAL SPRAY nevű termékkel. 

4 Keverjük össze majd vigyük fel a bőrre a bőrhámlasztó és az enzimes szérumot, azaz a SKIN EXFOLIATING

FACTOR – Phase I. és az ENZYMATIC FACTOR – PHASE II.-t. A kezelt bőr típusától függően hagyjuk hatni

2-10 percig, majd bőséges hideg vízzel mossuk le. 

5 Újra fújjuk be az arcot és a nyakat a nyugtató hatású COMFORT RE-BALANCING FACIAL SPRAY nevű  arcvíz-

zel, különös tekintettel a kipirosodott részeken.

Urban white Advanced Kit használata: vigyük fel a depigmentáló hatású szérumot (BIOLOGICAL CLARIFYING FACTOR) vagy

masszázzsal, vagy mezoterápiás, ultrahangos berendezések segítségével.

6 Ezután tegyünk fel egy közömbösítő-frissítő maszkot (NEUTRALISING FRESH MASK). 10 perc után távolítsuk el, alaposan lemosva

a maradék hatóanyagokat.

7 Derma Peel Advanced Kit használata: fejezzük be a kezelést a depigmentáló védőkrém (CLARIFYING PROTECTIVE CREAM) haszná-

latával, melyet a Derma Peel Advanced Kit csomag tartalmaz.

1 2 3 4 5 6 7
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felszínt, anélkül, hogy irritációt okozna. Tartós, napi használat esetén

a bőr mélyebb rétegeiből is eltávolítja a szennyeződéseket, egyben

stimulálja a külhám megújulását. Valamennyi bőrtípushoz ajánlott.

_ Védőkrém környezeti ártalmak ellen

Dél-Franciaországból származó termálvíztartalmú frissítő krém. Hely-

reállítja a bőr természetes pH egyensúlyát. A francia-polinéziai ere-

detű exopoliszachariddal dúsított termék elősegíti a bőrfelszín meg-

újulását, és csökkenti a városi környezeti ártalmak káros hatásait,

melyek a bőr idő előtti pigmentációját okozzák.

_ Mattító kompakt púder 50-es fényvédővel

Krémes állagú kompakt púder, mely azonnal halványítja és egyenle-

tessé teszi az arc tónusát, egyben védi a bőrt a káros UV-sugarak el-

len (50-es fényvédő faktort tartalmaz). Nagyon világos bőrre aján-

lott.

_ Depigmentáló nappali védőkrém 20-as fényvédővel

Bőrhalványító krém, mely csökkenti az arc barnás foltjait és egysé-

ges, ragyogó tónust biztosít. Exopoliszacharidokat tartalmaz, melyek

megóvják a bőrt a túlzott pigmentációt okozó környezeti ártalmak

ellen. Különösen ajánlott nagyvárosi környezetben, magas fokú

szennyeződésnek kitett személyek számára. 

_ Éjszakai depigmentáló szérum

Bőrhalványító szérum, a pigmentfoltos és akné-heges bőr kezelésé-

re és regenerálására. Koncentrált hatóanyagai megújítják az epider-

miszt, egyenletessé teszik az arcbőr tónusát és elsimítják az apróbb

bőrhibákat. Minden bőrtípusra, de kifejezetten vegyes/zsíros bőrre

ajánlott.

_ Folthalványító krém

Speciális formulája depigmentáló hatóanyagok egész sorát tartal-

mazza. Használatával azonnali halványító hatás érhető el. Alkalma-

zása kifejezetten csak az elszíneződött területeken, pigmentfoltokon

ajánlott.

_ Nappali kézvédőkrém 15-ös fényvédő faktorral

Öregségi pigmentfoltok kezelésére szolgáló készítmény. Aktív ható-

anyag formulája világosítja és egységessé teszi a bőr tónusát, rege-

neráló-feszesítő hatással bír, és ellensúlyozza a dohányfüst, szmog és

egyéb környezeti tényezők okozta káros hatásokat.

Készülékek mélyhámlasztó & fehérítő
kezelésekhez

IONTO-PEEL-SONO
Az Ionto-Peel-Sono kétfunk-

ciós hidrodermabráziós ké-

szülék komplett arcápolási

szolgáltatást tesz lehetővé. 

Alapfunkciója a vizes technikás bőrcsiszo-

lás. Működése során gázbuborék-képződés jön létre, melyek

a bőrön lévő folyadékkal érintkezve szétrobbannak és létrejön a víz

porlasztása. A porlasztás következtében az elhalt hámsejtek köny-

nyedén leválnak a bőr felületéről, ami növeli a bőr hatóanyag-fel-

vételét.

Ultrahang funkciója által célzott hatóanyag bejuttatás valósul meg,

liftinghatást eredményez arcon vagy testen, valamint hozzájárul

a bőr megújulási folyamataihoz.

IONTO-SKIN ABRASION COMFORT
Az IONTO-COMED mikrodermabráziós

készüléke egy speciális, mélyreható me-

chanikai peeling az arc és a test külön-

böző problémáinak kezeléseihez.

Kúraszerű használatával elősegíthetjük

az arc  teljes felfrissülését, hatására a bőr

egyenletessége javul, a pigmentfoltok halványulnak, csökken

a ráncok és hegek mélysége,  az  érzékeny, dehidratált és problé-

más bőr állapotában is látványos eredményeket érhetünk el, kivá-

ló alapot biztosítva a további kiegészítő külső kezelésekhez.

A munkánk sikere már az első kezelés után tapasztalható Vendé-

günk teljes megelégedésére.

IONTO-SONO® effect-technológia = sugárzó
tekintet
Az ultrahang hatásmechanizmusának variációi látványos eredmé-

nyekhez vezetnek a kozmetikai kezelések során. A speciális 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-frekven-

ciák nagy sebességgel váltakoznak,

minek során a szövetben a nyo-

másfokozatok lüktető váltakozá-

sa jön létre, egyazon intenzitás

mellett. Ez a szövet mikromasz-

százsának új módja.

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!
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Használt IONTO-SKIN ABRASION 
Mikrodermabráziós arc- és testkezelő készülék. Mechanikusan szabályoz-
ható vákuummal és kristályszórással. Az abrasion a mikropeelingnek egy
modern és hatásos módszere. Egy irányított, finom mechanikai hatásra
a bőr felső rétegét eltávolítjuk, ezáltal a bőr egy jelzést kap a gyors rege-
nerálódáshoz, vagyis új sejteket épít. A folyamat által új, egészséges bőr
képződik, amely nagyobb mértékben képes a hatóanyagokat felvenni.
A kezelés eredménye egy optimális bőrképet mutat. Olyan bőrproblémá-
kat kezelhetünk az eljárással, mint a heg, ránc, tágpórusú bőr, pigment-
foltok, striák, aknék.

1 db 4 éves, újszerű állapotú

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

289 000 Ft
Új ár 500 000 Ft

A fénykép illusztráció!

Használt IONTO-STIM BMS készülék
Az IONTO-STIM BMS eljárás során nem alkalmazunk elektromos áramot,
sem pedig kémiai hatóanyagokat. Ehelyett egy úgynevezett „biomechanikus
izomstimulálást” használunk. 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  99 000 Ft
Új ár 299 000 Ft

Használt INFRATRÉNER 
Az infratréner (infrabicikli) az infralámpa és a kontrollált mozgás kombiná-
ciója, mely egy forradalmian új technológia a cellulit ellen. Az infralámpa
mélyrehatoló infravörös melege ellazítja az izmokat és serkenti a vérkerin-
gést, így hatékonyabb a szövetek oxigén és tápanyagellátása. Szigorú pul-
zus-kontroll mellett 40-50 percet kell eltölteni könnyű tekeréssel a berende-
zésben, ez alatt szervezetünk 600-800 kalóriát éget el. Rendkívül hatásos
eszköz a méregtelenítés és testsúlycsökkentés terén, illetve az alakformálás-
ban is, mivel a kezelések alatt nagy mennyiségű méreganyagokkal telített
folyadék távozik a szervezetből verejtékezés útján. Egy intenzív, 15 kezelés-
ből álló kúra várható eredménye 3-8 kg fogyás.

1 db 2 éves 1 490 000 Ft
Új ár 2 900 000 Ft

A fénykép illusztráció!

A fénykép illusztráció!

IONTO-ICE & HEAT SL
Hideg & meleg arcvasaló készülék kéziegységgel. A meleg alkalmazásával
a megfelelő termék hatása nagy mértékben növelhető. A hidegnél és a meleg-
nél egyaránt az anyagcsere serkentése érhető el. A hideg hatására az erek ösz-
szehúzódnak, miközben a vérellátás javul.

1 db 3 éves, jó állapotú 95 000 Ft
Új ár 139 000 FtA fénykép illusztráció!

IONTO-SKIN REGULATOR SL
Nyirokmasszázs készülék arc- és testkezelésekhez. Tartozékokkal.

1 db új  150 000 Ft
Új ár 180 000 FtA fénykép illusztráció!

Használt IONTO-PROFI RENDSZER
Mikrochip által vezérelt univerzális arc- és testkezelő rendszer. Modern
formatervezésben az eszköztároló ergonómiailag megfelelően került be-
építésre. Egy képernyőn  gombnyomással választhatók ki az egyes prog-
ramok. Az IONTO-COMPACT rendszerrel azonos gőzölőt és készüléke-
ket tartalmazza.
Tartalma: Ionto-Herb gyógynövényes gőzölő, Ionto-Peel, Ionto-Vac-
Spray, Ionto-Ice and Heat, Ionto-Skin-Regulator, Ionto-Galvano, Ionto-
HF vió, Tartozékokkal.

1 db 4 éves, jó állapotú 890 000 Ft
Új ár 1 490 000 Ft

A fénykép illusztráció!

IONTO-KABINETT
Hatóanyagállvány 3 db polccal, biztonsági görgőkkel, lámpakonzollal.
Wenge és juhar színben. Méret (m x sz x m): 800 x 663 x 318 mm

3 db 1 éves, bemutató darab 29 000 Ft
Új ár 55 000 FtA fénykép illusztráció!

IONTO-COMPACT RENDSZER
Univerzális arc- és testkezelő rendszer. Ez az egység magába foglalja mind-
azokat a készülékeket, melyek elengedhetetlenek a mai modern kozmeti-
kában. A készülékek kezelése egyszerű, helyigényük kicsi. Tartozékokkal.

1 db 5 éves 580 000 Ft
Új ár 990 000 Ft

A fénykép illusztráció!

2011/2
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Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

Ilash szempillafesték, különböző színekben
30 ml, barna, fekete, 

kékesfekete színekben

Frottír fejpánt, tépőzáras

Frottír lemosó kesztyű, 1 pár

Flíz huzat
Minden kezelőágyra teríthető, 
többször mosható védőhuzat

Flíz sapka, mosható, 100 db

Vesetál szett

2 db 
Roll-on gyantázó készülék
Fehér színben

Előjegyzési kártyák 
Wellness, Kozmetika, Pedikűr

50 db / csomag

Ajándékutalvány
Wellness, Kozmetika, Pedikűr

25 db / csomag

Lávakőszett
Készülék + 34 db különböző 
méretű lávakő

Kozmetikai lemosó szivacs
4 db

Nagyítós lámpa

Fehér, 3 dioptriás lencsével,
asztali lámpakonzollal

Vinyl- és Latex kesztyű
100 db, 3 méretben

Azulénes gyantázó

1990 Ft

1590 Ft 

10 990 Ft

59 900 Ft       helyett 45 900 Ft

2600 Ft       helyett 2150 Ft

2490 Ft

Azulénes koronggyanta
500 gramm-os kiszerelésben

Asztali lámpakonzol
Fehér, kompatibilis minden lámpához

Refectocil szempillafesték, különböző színekben
9872 natúrbarna, 9873 kékesfekete, 

9875 fekete, 9876 világosbarna, 9876.11 vörös, 

9876.12 gesztenyebarna, 9876.13 szőke

15 ml

Cipővédő, kék

50 db

100 db

500 Ft

800 Ft

4500 Ft       helyett 1500 Ft

Frottírhuzat munkaszékre
Fehér, ∅ 35 ill. ∅ 40 cm

4000 Ft       helyett 1500 Ft

Kristály mikrodermabráziós 
készülékhez
Kétféle szemcseméretben, 

1 kg-os kiszerelésben

4000 Ft       helyett 3500 Ft

3390 Ft       helyett 1990 Ft

1190 Ft       helyett 950 Ft

3000 Ft       helyett 2400 Ft

3600 Ft       helyett 3000 Ft
Speciális gumiból készült keverőtál, 
maszkok, modelage kikeveréséhez
11 cm, fehér vagy zöld színben

1100 Ft       helyett 850 Ft

1500 Ft       helyett 1100 Ft

2900 Ft       helyett 1900 Ft

1090 Ft       helyett 990 Ft

2800 Ft       helyett 1090 Ft

990 Ft       helyett 650 Ft

29 900 Ft       helyett 19 900 Ft



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

Cosmetic Trade Kft.
2083 Solymár, Terstyánszky út 68.

Hungary

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

www.ionto.hu
info@ionto.hu

Oktatás

SÜDA          – Az ápolt lábakért

GÉPI PEDIKűrOKTATÁS KEZDŐKNEK 
ÉS hALADÓKNAK!

AZ ELSŐ NEMZETKÖZI TRENDEKET BEMUTATÓ OKLEVELES KÉPZÉS INDUL 2011. november 5-én. 

A SÜDA MAGYARORSZÁGI OKTATÓJA, A ROUGE BUDAPEST TULAJDONOSA, 
BENKŐ LÁSZLÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TANFOLYAMOT TART .

AZ OKTATÁS SORÁN A SÜDA VILÁGHÍRŰ NÉMET MÁRKA TERMÉKEINEK FELHASZNÁLÁSÁVAL 
professzionális kéz- és lábápolókat oktatunk.

VÁRUNK MINDEN KEZDŐ ÉS, már A SZAKMÁBAN DOLGOZó manikűr- és pedikűrös KOLLÉGÁT, egész napos gépi pedikűr oktatásunkra!

ISMERJÉK MEG AZ EURÓPÁBAN PIACVEZETŐ SÜDA KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁSI TERMÉKEKET, 
ÉS A NÉMET PRECIZITÁSSAL KÉSZÜLT professzionális ESZKÖZEIKET!

Tanfolyam időpontok: november 5., november 19. és december 3.

Az oktatás időtartama: 10.00–17.30     Tandíj: 28.600 Ft 

Helyszín: Solymár, Terstyánszky út 68. Tel: 00 36 70 246 2500

Extrák:
_ végzett hallgatóink SÜDA oklevelet biztosítunk
_ személyre szabott meglepetés termékek
_ további tanfolyamainkra részvételi kedvezmények
_ az oktató programban résztvevőknek exkluzív süda vásárlási kedvezményeket kapnak

SKEYNDOR – IONTO-COMED SZAKMAI NAPOK 

Az elektrokozmetikai újdonságok széleskörű ismerete segít lépést tartani a mindennapi szakmai kihívásokkal. 
Ehhez nyújt segítséget az Ionto-Comed cég díjmentes továbbképzésein, ahol bemutatásra és kipróbálásra kerülnek 

IONTO-COMED többfunkciós készülékek • Arckezelő rendszerek • Testkezelő rendszerek • Szalonberendezések
Ionto-Skin-Abrasion digitális dermabráziós készülék

Ionto-Peel-Sono – hidroabrasion készülék • Ionto-Sono ultrahang készülékek

SKEYNDOR arc, test és spa kezelések

Várjuk kozmetikus tanulók, végzett szakemberek jelentkezését az alábbi időpontra: November 21. hétfő

Jelentkezés: 06-26-362-929, 06-209-324-441
A tanfolyamok helyszíne: COSMETIC TRADE KFT. 2083 Solymár, Terstyánszky út 68.

ÚJD
ONSÁG!

ÚJD
ONSÁG!


