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_ Speciális arckezelések
IONTO-COMED
készülékekkel
Kozmetikusok ajánlásával > 2-7. old.

Középpontban
a férﬁak bőre
SKEYNDOR MEN Professzionális és eladási
termékcsalád férﬁaknak > 8-9. old.

_ Akciós
és használt termékek extra
kedvező áron
> 10-11. old.

A Hírlevélben megadott akciós áraink
2012. május 15-ig érvényesek!
Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!
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Siklósi Zsuzsanna ajánlásával
IONTO-MESOphorese és SKEYNDOR Mesoscience
Siklósi Zsuzsanna
18 éve dolgozik kozmetikusként, és a saját
kozmetikai szalonját vezeti. A hagyományos
kozmetikai kezelések mellett nyitott
az újdonságok iránt, folyamatosan képezi magát.

Kozmetikus kezelési javaslata
komplex arckezeléshez
Minden kozmetikus, aki hivatásának is érzi
szakmáját, folyamatosan keresi azokat
a megoldásokat, melyekkel még szebbé teheti vendégei bőrét. Kezelje a kialakult prob-

A hatóanyagok egy

lémákat, bármi is annak oka. A mezoterápia

része elraktározódik,

kezeléseket évek óta ﬁgyelemmel kísértük,

így hosszabb időn keresztül is kifejtik hatá-

de most, hogy megjelent az IONTO-MESO-

sukat. Szalonunkban azt tapasztaltuk, hogy

phorese, rögtön szimpatikussá vált ez

az érzékenyebb bőrű vendégeknél bőrpír

az egyedülálló, nagy hatékonyságú kezelési

alakulhat ki, de a tünetek pár órával a keze-

koncepció. A kezelés eredménye önmagáért

lés után elmúlnak.
Az IONTO-MESOphorese egy rendkívül esz-

beszél.

tétikus, könnyen tisztán tartható, modern,
a kollagén és a rugalmas rostok termelődését,

Előtte

Utána

egyei készülék. Használata egyszerű, bizton-

fokozzák a bőr anyagcseréjét, elősegítik a bőr

ságos. Igazán kreatívak lehetünk, használ-

regenerációját, optimalizálják a működését.

hatjuk a készüléket önmagában hatóanyag

A kezelés hatására a bőr tömörebb tapintású,

nélkül, illetve különböző hatóanyagokkal,

rugalmasabb, feszesebb, ﬁatalosabb lesz.

mint például SKEYNDOR Mesoscience ter-

A mezoterápia kezelés biztonságos, gyakran

mékek.

ismételhető beavatkozás, mely segíti megA mezoterápia egy olyan bőrfeszesítő, bőr-

őrizni az egészséges és ﬁatalos bőrképet. Kú-

ﬁatalító esztétikai eljárás, mely során külön-

raszerűen lehet alkalmazni, és nagyon jól

böző hatóanyagokat (vitaminokat, antioxi-

kombinálható más arcﬁatalító kezelésekkel.

dánsokat, ásványi anyagokat, biológiai aktivátorokat, hialuronsavat, növényi őssejte-

Ajándékcsoma
g!
SK

ket…) juttatunk be a bőr különböző

EYNDOR
Mesoscience te
rmékek
100 000 Ft
értékben!

rétegeibe. 18 apró tűhegy ﬁnoman megnyitja a bőrgátat és így a magas koncentrációjú
aktív hatóanyagok egyenletesen jutnak a bőr
rétegeibe. A mezoterápiás hatóanyagoknak
köszönhetően a bőrben számos olyan molekula kezd el termelődni, melyek aktiválják
2

IONTO-MESOphorese
595 000 Ft + SKEYNDOR
ajándékcsomag
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Mezotherápiás hatóanyagok
SKEYNDOR –
A bőrﬁatalítás specialistája
A tudományos kozmetika alapjaira támaszkodva

_ Nagy molekulasúlyú szójaproteinek: Kémiailag

Step by step
MESOLIFT
kezeléshez
1. Tisztítsuk le a sminket Aquatherm
Sensitive Eye make-up Remover-rel.

módosított proteinoldat, mely a bőr proteinjeihez

2. Az arc tisztításához használjunk

kapcsolódva felszínközeli lifting hatást fejt ki.

Aquatherm Cleansing Gel-t. Majd

és az elektrokozmetikai kezelések legújabb fejlesz-

vízzel mossuk le és vigyük fel a Ther-

Mesobright Vit. „C”

mal Concentrate Water tonikot.

Jól felszívódó ionizált C-vitamin származék. Hal-

zióval. Majd lemossuk az arcot.

het felvenni a küzdelmet a leggyakoribb esztétikai

ványítja a pigmentsejteket a melanocitákban és

4. Egy kis üveg tálba tegyünk egy-

bőrproblémák, mint például a ráncok (Mesoﬁller),

a felhám alsóbb rétegeiben.

két csepp Radiance Cleansing Gel-t

téseinek felhasználásával a SKEYNDOR megalkotta a Mesoscience termékcsaládját, mellyel rövid
idő alatt nagy hatékonysággal és alapossággal le-

petyhüdtség (Mesolift), foltok (Mesobright Vit. C),
striák és narancsbőr (Mesoﬁrmness) ellen.

Mesoﬁller (Ráncfeltöltő)
_ Mikro-kollagén: „Felhám növelő szérum”.

3. Következik a peeling hidroabrá-

_ Ionizált C-vitamin: Ionizált C-vitamin szárma-

és egy vizes peeling kefével felhabo-

zék, közepes felszívódási képességgel, gyors ha-

sítjuk, majd körkörös mozdulatokkal

tékonysággal. Halványítja a pimentsejteket a sza-

vigyük fel az arcra. Pár perc eltelté-

rurétegben lévő lipidekben és felhám felső réte-

vel mossuk le az arcról kétszer.

geiben.

5. A Thermal Concentrate Water-rel

_ Amino-etilfoszfátok: Aktív hatóanyagok, me-

tonizáljuk a bőrt.

Stimulálja a kollagénszemcsék beépülését a kötő-

lyek gátolják az új festéksejtek kialakulását, és

szövetbe („dermisz feltöltés”).

_ Liposzómás polifenolok: Az öregedési folya-

késleltetik a már elhalványított pigmentfoltok új-

végig megyünk az egész száraz ar-

bóli megjelenését. Fokozzák a C-vitamin szárma-

con, hatóanyag nélkül, megnyitjuk

mat során meggyengült sejtek regenerálása. Bőr-

zékok pigmenthalványító hatását.

stimuláló hatás („bőrﬁatalítás”).

kozó, kollagén növelő hatóanyag („öregedésgát-

Mesoslim (Karcsúsítás)
_ Articsóka kivonat: természetes vízhajtó hatású készítmény, segít feloldani a zsírcsomókat

Mesolift
Lifting – Főbb aktív hatóanyagok:

_ Biopeptidek, melyek szabályozzák a bőr mechanikai funkcióját: két új generációs peptidcsalád,

a bőr pórusait.
7. Felvisszük a megfelelő mennyisé-

_ Mikro-tengerifű részecskék: rugalmasság foló hatás”).

6. Tűs Mezotherápiás készülékkel

(„ödémacsökkentő és méregtelenítő hatás”).

get az arcra a Deep Skin Layer ampullából, majd használjuk az iontoforézis készülékünket negatív póluson.
8. A maradék hatóanyagot bemasz-

_ Laminária kivonat: meggátolja az új trigliceri-

szírozzuk.

dek felhalmozódását és csökkenti a már lerakó-

9. Feltesszük a Chrono-Programmed

dott lipideket („zsírszövet vékonyító hatás”).

Outer Skin Layer ampullát és ismét

_ Dipeptidek: fokozzák a zsírégetést és csökken-

használjuk hozzá a tűs mezotherá-

melyek együttes módon hatva ellazítják a bőrben

tik a zsírmolekulák kifejlődését („zsírbontó ha-

piás készülékünket.

lévő feszültségeket és lágyítják a vonásokat.

tás”).

10. Átitatunk egy gézlapot Aquat-

Édeskömény kivonat: természetes illóolaj,

herm Thermal Concentrate Water-

Aktív sejthírvivő (messenger) mely stabilizálja és

mely fokozza a a boldogsághormonok („endorﬁ-

rel, amit felhelyezünk az arcra. Hi-

kiegészíti a szabályozó peptidek működését. Sti-

nok”) felszabadulását („sejt-anyagcsere fokozó

deg vasalóval dolgozunk az egész

mulálja a ﬁbroblaszt sejtnövekedését és fokozza

hatás”).

arcon, így zárjuk a kezelést.

_ Aminopropán-dihidrogén-foszfát („APPA”):

_

a kollagénképződést, az aszkorbinsavnál erőteljesebb lifting hatást hozva létre ezzel.
Külső lifting vagy makrolifting – Főbb aktívható-

Mesoﬁrmness (Feszesítés)

anyagok:

_ Kis molekulasúlyú, hidrolizált kollagén: hidro-

_ Szerves szilikon és kollagénes aminosavak:
erősíti a dermális mátrix kohéziós képességét

lizált tengervíz-koncentrátum, mely áthatol

(„Feszesítő hatás”).

az extracelluláris mátrixon, és fokozza a bőr tá-

_ Mikro-tengerifű részecskék: rugalmasság fo-

masztóképességét (extracelluláris lifting).

kozó, kollagén növelő hatóanyag („öregedésgát-

zabcukor-oldat, mely a bőr lipidjeihez csatlakozva

_ Liposzómás polifenolok: Az öregedési folya-

_ Közepes molekulasúlyú zabpoliszacharidok:

ló hatás”).

elindítja a bőr középső rétegének lifting folyama-

mat során meggyengült sejtek regenerálása. Bőr-

tát (lipolifting).

stimuláló hatás („bőrﬁatalítás”).

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

3

2012/1

Szalon

Harmati Ágnes ajánlásával
IONTO-SKIN ABRASION IONTO-SKIN® REGULATOR
érjük el ezt a mai világban? Megköveteli

Harmati Ágnes

a pontosan megszervezett munkát, a mun-

Kozmetikus mester, dipl. szakoktató,

kafolyamatok tudatos sorrendjének felépíté-

vizsgaelnökként

sét, az egyéni foglalkozást (kabinrendszer).

rendszeresen vizsgáztat.

A hazai piacon elsőként az IONTO-COMED
cég ezt biztosítja számunkra – a kényelmes
és komfort érzetet – proﬁ módon felépített
géppark rendszereivel. A vendég relaxálását
egy mikro-masszázs gép segítségével fokozzák. A kezelés megfelel az új trendnek is ahol
a manuális munkát részesítik előnyben, mivel
az eljárást a kozmetikus saját kezével végzi,
így megteremtve a bensőséges kontaktust

A szépségiparban már hosszú évek óta folyik

a pácienssel.

a küzdelem, hogy minden lehetséges eszköz-

Az egészséges kötőszövet konstans folyadék

zel késleltessék ezt a folyamatot: számtalan

háztartással rendelkezik, vagyis az oda- és

hámlasztó krém, nyugtató maszk, hidratáló

elvezetés a test legkisebb részeibe is biztosít-

gél és ampulla hivatott megakadályozni a bőr

va van. Ez humorális (testnedv) úton törté-

ráncosodását, elősegíteni megﬁatalodását,

nik, vagyis az ereken, a nyirkon, a sejteken

ám kétségkívül az egyik leghatásosabb és

stb. keresztül. A kötőszövet tehát az a szerv,

azonnal látható, tartós eredményt hozó eljá-

amely az egyes sejtek életfunkcióinak a fel-

rás a mikropeelingezés, vagy más néven mik-

foltok elhalványítására. A szarkalábak, rán-

tételeit biztosítja.

rodermabrázió. De mit is jelent pontosan ez

cok kisimulnak, az újonnan képződött bőr fe-

Az IONTO-SKIN® REGULATOR készülékkel

a kifejezés? A bőr felső, elhalt rétegének el-

szes, friss és egészséges fényű lesz. A bőr e

történő masszázs Lymphdrainage. A mozdu-

távolítását

segítségével,

kezelés során nincs kitéve semmilyen – eset-

latokat bentről kifelé és föntről lefelé végez-

amely kezelés után a sejtek önmegújító ké-

legesen allergiát okozó – maró kémiai hatás-

zük, szabályosan ismétlődő mozdulatsoroza-

pessége felgyorsul, hatóanyag-felvétele ja-

nak. A problémás terület nagyságától és fo-

tokkal. Hatóanyag vagy ampulla használata

vul, csökken a ráncok mélysége, elhalvá-

kától függően alkalmanként vagy kúrasze-

esetén a bőrt fóliával fedjük, – így egy dunszt

nyodnak a foltok, hegek.

rűen is alkalmazhatjuk az eljárást.

hatást érhetünk el, amely során a hatóanyag

mikrokristályok

könnyebben beszívódik a bőrbe – mi speciális

IONTO-SKIN® ABRASION

IONTO-SKIN® REGULATOR

Az IONTO-SKIN® ABRASION arc- és testke-

A kozmetikai kezelés sikerét a szaktudás

aránt csatlakoztatva van a készülékhez. A ke-

zelő készülék egy steril vákuum kompresszor

mellett nagymértékben befolyásolja a meg-

zeink között egy erősen lüktető elektrosztati-

segítségével juttatja a bőrre a ﬁnom szem-

felelő termék és a kozmetika felszereltsége.

kus mező alakul ki, ezek az erők pontosan

cséjű kristályokat, egyenletesen és teljesen

Vendégeink rövid idő alatt eredményt muta-

adagolhatók és egy vibráló, pumpáló effek-

fájdalommentesen lazítva fel a mikroszkopi-

tó eljárást igényelnek, amely mellett fontos

tust képeznek mélyen a kötőszövetben.

kesztyűt húzunk és azzal végzünk masszázst
a dekoltázsig. A kozmetikus és a vendég egy-

kus méretű bőrrészecskéket. Az eljá-

követelmény a relaxáció. Hogyan

A nyirokvezetés felgyorsul, így egy nyirok-

rás során biztosítva van a teljes higié-

masszázsról beszélhetünk. Serkenti a vérke-

nia, mivel az elhasznált kristály és az

ringést, a feszült kötőszövetet ellazítja,

eltávolított hámrészek egy külön, tet-

az arc mimikai és mélyebben fekvő

szés szerint üríthető tartályba kerül-

izmainak tornáztatásával izomtor-

nek. A kezelés elvégzése a következő

nát végez, így a bőr látványo-

esetekben ajánlott: kérges, durva bőr-

Ajándékcsomag!

felület, aknés, heges bőr kezelésére;
műtéti és égési hegek eltávolítására,
tág pórusok összehúzására, pigment4

IONTO-SKIN® ABRASION
500 000 Ft + SKEYNDOR
ajándékcsomag

SKEYNDOR Aquatherm
termékek
135 000 Ft
értékben!

san üde és kisimult lesz.
A vendég rövid idő után érzi
a nyugtató hatást, az eljárás
10-15 perce alatt megnyug-
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szik. A kezelést kézi-masszázzsal érdemes
folytatni, így a páciens közel 1 órán keresztül pihen, intenzív testkontaktusban részesül,
pszichésen egy több órás alvásnak megfelelő nyugalmi állapotba kerül.
Mivel a cellulitisznél a kötőszövet anyagcse-

BIOMATRIX-koncepció
– Wellness & Beauty

Ajándékcsomag!

IONTO-SKIN REGULATOR
®

rezavaráról van szó, ezzel a kezeléssel előse-

Tökéletes kikapcsolódás az Ön

gíthetjük a salaktalanítást és az anyagcsere

vendégének!

normalizálódását. Alkalmazhatjuk speciális

Az egyedülálló BIOMATRIX-kon-

hatóanyagos kezelések előtt is.

cepció a BIOMATRIX-maszk és

Összetett hatása során – a kötőszövetben

a kézzel végzett mikromasszázs

a sejtanyagcsere aktivizálása és a nyirokfo-

összjátéka. A kezelés összeköti

lyadék normalizálása, az izomzat erősítése,

a Wellness-t a szépségápolással és

izomgörcsök lazítása, az idegek és véredé-

egy különleges élményt nyújt.

SKEYNDOR
Radiance Renew
ing
termékek
50 000 Ft
értékben!

IONTO-SKIN® REGULATOR
190 000 Ft + SKEYNDOR
ajándékcsomag

A mikromasszázs

nyek salaktalanítása és relaxálása, az epidermisz hatóanyagfelvétele – fokozódik.

Kozmetikus kezelési javaslata
komplex arckezeléshez

Szoktassa hozzá vendégét

A mikromasszázs egy IONTO-SKIN® REGU-

A BIOMATRIX-koncepció teljes kikapcsolódást

LATORRAL végzett speciális masszázs, mely

biztosít vendége bőrének. Ez a kezelés egyesí-

lágy lüktetéssel nyugtat, és gondoskodik ven-

ti az ellazulást és a szépség ápolást.

dége teljes ellazulásáról:

Ezt a kikapcsolódást vendége szeretni fogja!

– Arcbőr és izomlazító hatású.

Az arc alapos zsírtalanítása után a száraz bő-

A BIOMATRIX-kezelés egyszerű és gyors.

– A véráramlatot élénkíti, és biztosítja a szöve-

rön kezdjük el a mikrokristályos lecsiszolást

A kezelés hatása kiváló, effektív rövid idejű,

tek közötti oxigén ellátást.

(IONTO-SKIN® ABRASION). Figyelembe kell

optimális, más kezeléssekkel is összekapcsolha-

– Alkalmazásával a BIOMATRIX- maszk ható-

venni a bőr típusát, érzékenységét, ennek

tó. A hatása rögtön látható.

anyagait a bőr könnyebben fogadja be.

megfelelően kell kiválasztani a kristály méretét ( mikro vagy makro) és a kezelés időtartamát. Ezt követően gőzölünk (IONTO-HERB),

– Aktiválja a nyirokáramlatot, és biztosítja

Tapasztalat a BIOMATRIX-kezelési
koncepcióról

A BIOMATRIX-koncepció

felpuhító krémmel rövid masszázst végzünk.
A bőrt steril (eldobható) vizes kendővel tisz-

az optimális oxigén szállítást.

„A kezelés valóban meglepett. A mikromasz-

títjuk, majd fertőtlenítjük.

százs és a BIOMATRIX-maszk kombinálása

A BIOMATRIX-maszk és a mikromasszázs

A mikromasszázs (IONTO-SKIN® REGULA-

teljes ellazulást nyújtott. Amikor már nem ju-

együtt verhetetlen párosítás, mely teljes ella-

TOR) készülék használata előtt felteszünk

tott időm hosszabb kezelésekre, ez a módszer

zultságot és szépséget biztosít vendégének.

a bőrre egy hidratáló, nyugtató, regeneráló

tökéletes megoldásnak bizonyult, és az ered-

Vendége elégedett lesz.

ampullát bőrtípusnak megfelelően+fóliával

mény rögtön látható volt.”

lefedjük, kb. 10-15 percig relaxáló nyirokdre-

„A kezelés, tökéletes kikapcsolódást nyújtott

názs masszázst végzünk.

a bőrömnek.”

Mire van szüksége a sikeres
BIOMATRIX kezeléshez?

A kezelést kézi masszázzsal folytatjuk a meg-

A BIOMATRIX-maszk

felelő masszázskrém kiválasztásával, majd felteszünk egy tápláló maszkot. A pakolást al-

BIOMATRIX-MASZK: Kiváló minőségű – kollagén maszk – 4 különböző hatóanyaggal

gával egészíthetjük ki.

A BIOMATRIX-maszk kollagén hatóanyagok-

IONTO-SKIN® REGULATOR: Az IONTO-

Végül a sort fényvédő tartamú hidratáló

ból és különleges nedvességtartalomból áll.

SKIN® REGULATOR egyszerű technikájú mik-

krémmel fejezzük be.

Már az első kezelés után bőrét frissebbnek és

romasszázs. A kezelés során az Ön keze és

A Vendég bőre a kezelés hatására megnyug-

ﬁatalabbnak érezheti, a bőr felületén lévő fol-

a vendége között apró rezgések érezhetőek.

szik, bőrképe javul és látványosan megszépül,

tokat eltűnteti, és a ráncokat is csökkenti.

Az arc simítása közben apró vibrációt érez ven-

kérésére make-up-ot teszünk fel az arcra.

dége az arcizmokon.

Mindenképpen hívjuk fel a ﬁgyelmét arra,

A BIOMATRIX-maszk 4 típusa

BEAUTY – gumi maszk: Latexből készült spe-

hogy egy héten belül szolárium és napozás

– BIOMATRIX Pure – kollagén

ciális maszk – ami a BIOMATRIX kezelésnél

használata nem javallott!

– BIOMATRIX Kaviar – kollagén + kaviárkivonat

használatos.

A kezelés időtartama kb. 1 óra, célszerű kú-

– BIOMATRIX Aloe Vera – kollagén + Aloe Vera

A BEAUTY – gumi maszk összekötve a mikro-

raszerűen ( heti 1x) alkalmazni, de alkal-

– BIOMATRIX regeneráló – kol-

masszázshoz tartozó BIOMATRIX-

mankénti használatával is eredményt érhe-

lagén + allantoin és pante-

maszkkal garantáltan eredményes

tünk el.

nol

kezelést biztosít.

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!
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Szalon

Az LDM-technológia bőrre
gyakorolt hatásai
A nagyobb frekvenciájú ultrahang hul-

Kutassy Krisztina ajánlásával

lámok az LDM technológia alkalmazá-

IONTO-SONO LDM

_ serkentik a kollagén- és elasztinter-

sával felerősítve elősegítik:
_ a jobb vízeloszlást,
melést,

_ megváltoztatják a kötőszövetben

Kutassy Krisztina
Orvosi- és sminktetováló kozmetikus mester,
1995 óta dolgozik a szakmában,

a térhálós kötéseket.
Az LDM technológia rendelkezik továbbá jó néhány sejtekre kifejtett ha-

2004 óta készít professzionális

tással, mint:

sminktetoválásokat.

_ a sejtosztódás stimulációja,

_ a proteinszintézis elősegítése,

_ a membránszerkezetek módosítása, funkcióinak és áteresztőképességének megváltoztatása.

A kozmetikában eltöltött évek alatt, mindig

az utána látható és érezhető különbség ab-

igyekeztem a vendégeimnek a lehető leg-

szolút meggyőzött a magasabb kategória

többet nyújtani, mind a szakmai tudásom

tényleges hatékonyságáról.

fejlesztésével, mind pedig a felhasznált ter-

Az LDM ultrahang azóta is a kedvencem, és

mékek és gépek alkalmazásával.

őszintén állíthatom, hogy a vendégeim közül,

Vendégköröm fokozatos bővülésével adó-

aki egyszer is kipróbálta, rendszeresen kéri

dott lehetőségem fejleszteni gépparkomat,

a kezeléseibe építve. Amit igazán szeretek

valamint ezzel egy időben magasabb színvo-

benne, az hogy bármilyen bőrtípust, problé-

Az LDM-technológia esztétikai
célú alkalmazása
_ Bőrﬁatalítás: a ﬁbrociták elkülönítése, ﬁbroblasztokká alakítása.

nalú krémeket, kezeléseket bevezetni ven-

mát tudok kezelni vele akár arcon, akár tes-

_ Bőrfeszesítés: a kollagén-szervező-

dégeim legnagyobb megelégedésére.

ten. Legyen tinédzser, gyulladásos-tágpórusú

dések javítása által a sejten kívüli

Szeretem elsőként kipróbálni magamon

vagy középkorú a vendég, ahol feszesítésre

_ Cellulit: a kötőszövet-szerkezetek

a legújabb eljárásokat, kezeléseket, hiszen

szoruló arcbőrt kell kezelnem, ránctalanítani.

az ember így tud hiteles képet alkotni a vár-

A különböző 20-40 perces programok min-

ható eredményekről. Így jutottam el, egy

denkinek látványos eredménnyel szolgálnak

Beauty kiállítás után Solymárra is, az Ionto-

már az első alkalom után is.

Comed bemutató szalonjába.

Nagy kedvencek közé tartoznak a kúrakeze-

A kiállítási standon készségesen mutatták

lések, ilyenkor személyre szabott programot

be, az akkor újdonságnak számító mikroder-

állítok össze, és az 5-10 alkalmas LDM kúrát

mabrázió és LDM készülékeket, valamint

egészítem ki Skeyndor kezelő szettel, illetve

sok információt illetve apró kezelésekbe

téli hónapokban annyira közkedvelt mikro-

építhető „trükk”-öt osztottak meg velem.

dermabrázióval.

Amikor pedig az első kezelésre elmen-

A legnagyobb örömöt számomra, mindig a vendégeim

tem hozzájuk a szalonba,

pozitív visszajelzései okoz-

Ajándékcsomag!
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IONTO-SONO LDM
2 190 000 Ft + SKEYNDOR
ajándékcsomag

SKEYNDOR
induló készlet kabin
és eladási termék
220 000 Ft
értékben!

terek bővítése.

javítása által a diffúziós folyamatok
gyorsítása, az anyagcsere megfelelő fokozásával a zsírszövetekben.

_ A kötőszövet stimulációja: a makrofágok úgynevezett ﬁbroblasztstimuláló képességének fokozása
3 MHz frekvenciájú ultrahanggal.
Egyidejűleg az 1 MHz-es frekvencia jobban képes stimulálni e faktor
hatását. Csak a két különböző
frekvencia kombinációja egy kezelésen belül tudja mindkét folyamatot optimálisan irányítani.

zák és az, hogy nem

_ Hegek, striák: a kollagénháló-szer-

csak a bőrüket hanem

kezet módosításával a mikro-kerin-

az arcukon keresztül
a belső kisugárzásukat
is szépítem – erősítem.

gés és az anyagcsere javítása.

_ Akne, aknék utáni hegek kezelése.

2012/1

Szalon

Szalay Adrienne ajánlásával
IONTO-EASY effect
A patronos módszert most még csak néhány

tozó kis berendezéssel olyan mélyen viszik

minden eddig megszokottól eltérő eljárás hó-

A kozmetikai szalonokban egy teljesen új,

szalonban

a bőrbe, hogy a kezelés eredménye szinte egy

dít, ami nagyon látványos eredményt produkál.

az IONTO-COMED Szépségszalonba kaptam

kisebb plasztikai műtéttel felér. A bemutató

Nincs szükség szikére, a kezelés élvezetes, és

meghívást. Mint megtudtam, olyan profesz-

kezelés abszolút meggyőzőtt és én az alábbiak

látványosan elbánik a ráncokkal. Érdemes kö-

szionális komoly hatóanyagokat zárnak steril

szerint alkalmazom a kezelést a saját szalo-

zelebbről is megismerkedni vele.

módon az egyes kapszulákba és a hozzá tar-

nomban:

alkalmazzák,

Kozmetikus kezelési javaslata
komplex arckezeléshez

én

kipróbálásra

Szalay Adrienne
Szakképzett kozmetikusként 20 éves szakmai
tapasztalattal, igyekszem kiszűrni vendégeim

Hagyományos módon, bőrtisztítással kezdem a kezelést, majd jöhet a várva várt cso-

számára a kozmetikai ipar által felfedezett

da, a patronos kis berendezés, amelyre kü-

újdonságokból azokat a kezeléseket,

lönböző fejek csatlakoztathatók, és erre pat-

termékeket mellyel azonnali és hosszan tartó

tintja rá a kozmetikus a szakszerűen kivá-

eredményeket tudunk elérni. Célom, hogy
Vendégeim a minőségi szolgáltatások

lasztott patront. Felmérem, hogy mire van

igénybevétele miatt, mind testi, mind lelki

éppen szüksége a vendég bőrének. Az elekt-

felüdülést nyerjenek nálam. Arckezeléseink

rokozmetika új generációjának minden tudá-

között a hagyományos kezelésektől a luxusig

sát használó készülékkel (Ionto-Easy effect)

minden megtalálható az egyéni igényeknek

olyan kezelésre képes a szakember, amellyel

megfelelően.

az arc izmai feszesíthetők. Első lépésben
az olajos peelinges kapszulát használom,
aminek óriási előnye, hogy miközben eltávolítja az elhalt hámsejteket, megszűnteti a bőr
egyenetlenségeit, és képessé teszi a további

zad kozmetikája, ahol a bőr megújulását és

hatóanyagok felvételére, sőt ezen túl egy-

lyen kölcsönhatás van a fényforrások és

ben táplálja is a bőrt, fokozza vérkeringését

a patronokba zárt hatóanyagok között.

a steril kapszulákba zárt hatóanyagok felszí-

és megtornáztatja az arcizmokat is. Az első

A fényterápiához különböző kezelő fejeket:

vódását speciális fényterápia és mikroáram

kapszula után határozottan érzi a vendég,

vörös és kék színű intenzív LED fényforráso-

támogatja.

hogy az arcát átmozgatta a gép. Ezután

kat használhatunk, attól függően, hogy

A készülék által használt elektromos jelek

a legalkalmasabb a bőr a különböző ható-

nyugtatni, feszesíteni vagy ránctalanítani

aktiválják az arcbőr alatt lévő izmokat, erő-

anyagok beszippantására és hasznosítására.

szeretnénk a vendég bőrét. A kapszulákba

sítve ezzel az izomrostokat. A karbantartott

Majd következik a bőrtípusnak megfelelő

zárt hatóanyagok egyedi technológiával ké-

arcizmok kisimítják a mély ráncokat, meg-

feltöltő kapszula kiválasztása. A patronos ke-

szülnek, és használatukkal személyre szab-

szüntetik a ﬁnom szarkalábakat. A kapszu-

zelés második lépése lehet mikroárammal

ható steril és erős koncentrációjú hatóanyag

lákba zárt hatóanyagok egyedi technológiai

történő anti-aging, vörös fénnyel történő

juttatható a bőrbe. Ezt tehát már a XXI. szá-

rendszert jelentenek, biztosítva a személyre
szabható steril, erős koncentrációjú ható-

lifting feszesítő vagy hideg kék fénnyel történő nyugtató és gyulladáscsökkentő
program kifejezetten problémás bőrre. Először a hatóanyagot helyezem

IONTO-EASY effect
199 000 Ft + SKEYNDOR
ajándékcsomag

anyagok bevitelét. A patronos kezelés utolsó fázisa egy kézi arcmasszázs.
Már egy kezelés is óriási ajándék

sávos mozdulatokkal az arcra,
majd masszírozó mozdulatokkal
a patronos fej tíz percig ﬁnom
bizsergető érzéssel pásztázza
a vendég arcát. Közben elmondom a vendégnek, miÁraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

Ajándékcso
mag!
SKEYND
OR N
Defense termatural
éke
46 000 Ft k
értékben!

a bőrnek, amit nagyon sokáig élvezhetünk, de igazán kúraszerűen ajánlom, négy kezelést, hetente egyet, ami aztán hosszú
hónapokon át megtartja hatását.
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Kezelés

SKeYndOR Men – Professzionális
és eladási termékcsalád férﬁaknak
Az utóbbi években a férﬁak érdeklődése

A SKEYNDOR MEN termékcsalád készítmé-

megnőtt a szépségápolási termékek iránt.

nyei egyaránt alkalmasak otthoni bőr-

Kezdik felfedezni – néha partnereik ösztön-

ápoláshoz és kabinkezelésekhez, esztétikai

zésére – a férﬁkozmetikumok jótékony hatá-

problémák széleskörű és hatékony kezelésé-

sát.

re a még ﬁatal, és a már idősödő férﬁ bőr

A változás tehát megkezdődött, az igények

esetében is.

megnőttek, és a szépségipar a jövőben ezt
már nem hagyhatja ﬁgyelmen kívül.

Az aktív hatóanyagok csoportját az eltérő
korú bőr igényei alapján állítottuk össze,

A férﬁak törődni akarnak a külsejükkel.

azaz:
• a 30 év alatti férﬁak és a

Ebben segít a SKEYNDOR – MEN, férﬁak

• a 30 év feletti férﬁak számára

számára kifejlesztett vonala. E termékek ﬁgyelembe veszik a férﬁak napi bőrápolási
igényét, megfelelő higiéniát és jó közérzetet
biztosítva számukra egy olyan világban, ahol
az ápolt megjelenés fontos szerepet játszik.

A férﬁ arcbőr otthoni ápolásának elmaradhatatlan
kellékei:

_ Méregtelenítő arclemosó mindennapos használatra:

Mélytisztító hab, mely hármas hatású: alaposan tisztít, visszaállítja a bőr savköpeny egyensúlyát, és sejtmegújító hatással is
rendelkezik.

_ Bőrkisimító borotvazselé: Egy zselé a gyors és irritáció nélküli
borotválkozásért. Habja megemeli a szőrszálakat, megkönnyítve ezzel a penge siklását a bőrön.

_ Mattító 24 órás hidratálótej: Mélyhidratáló emulzió, mely
csökkenti az arcbőr csillogását és zsírosodását.

_ Kipirosodást gátló borotválkozás utáni balzsam: Intenzív frissítő balzsam, mely csökkenti a borotválkozás okozta irritációt.

_ Energizáló bőrﬁatalító szérum: Egy szérum, amely energiával
tölti fel az arcbőrt. Szibériai ginzeng tartalma stimulálja a sejtek
anyagcseréjét és javítja az immunrendszer működését.

_ Szemkörnyék ápoló gél: Gyulladáscsökkentő, feszesítő gél
a szemkörnyéki fáradtság nyomainak eltüntetésére, a duzzanatok, táskák mérséklésére.

_ Haskarcsúsító krém-zselé férﬁaknak: Ápolókrém a has környékének gyors és hatékony karcsúsításához.

HIdRATÁló ARcKeZeléS féRfIAKnAK – Kabinkezelés lépésről lépésre
1 Mélyhámlasztó zselé mikrokristályokkal: tisztító zselé mikrokristályokkal, kifejezetten férﬁak arcbőrére kifejlesztve. Sárkányvér kivonattal dúsítva, mely fertőtlenítő, bőrﬁatalító hatással van a borotválkozás utáni arcbőrre.
2 Mélyhidratáló szérum: aktív taurin tartalma szabályozza a sejtek vízleadását, és megakadályozza a bőr hirtelen vízveszteségét.
3 Stresszoldó-frissítő masszázskrém: professzionális krém, hosszan tartó masszázshoz. Nincs zsíros állaga, nem hagy olajos érzést a bőrön.
4 Feszesítő arcmaszk: Lehúzható arcmaszk a megereszkedett bőrszövet feszesítésére. Hidratál és javítja a bőr rugalmasságát. Melegítő
hatása révén fokozza a biológiai hatóanyagok bőrbe jutását. Friss mangó kivonatot tartalmaz.
5 Befejezésül a Deep Moinsturing Concentrate maradék részét helyezzük fel az arcra és nyakra.
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Kezelés

A férﬁak bőre
A férﬁak bőre eltérő élettani tulajdonságokat

A SKEYNDOR MEN professzionális termék-

eredményeképpen esetlegesen fellépő irritá-

mutat, mint a nőké:

család kifejlesztésénél a két legfontosabb

ció ellen.

• Sokkal ellenállóbb a külső káros hatásokkal

szempont a következő volt:

• Faggyútermelést szabályozó és csillogást

és ezzel egyidejűleg a természetes okozta

1) MEGTARTANI a kiváló alaptulajdonságok-

csökkentő aktív hatóanyagok.

bőrkárosodással szemben is.

kal rendelkező bőr egyensúlyát (homeosztá-

– Alapvető fontosságuk van az arcbőr egész-

• Normál körülmények között a férﬁak bőre

zisát, azaz önszabályozó folyamatainak

séges külsejének megtartásában és a szeny-

csak alapgondozást igényel, melynek célja,

egyensúlyi állapotát)

nyeződések elszaporodásának megakadályo-

hogy segítsen fenntartani bőrük alapvetően

2) KORRIGÁLNI az apróbb esztétikai hibákat,

zásában.

jó védekezőképességét.

eltüntetni a kisebb szennyeződéseket, melyek

– Üreges szerkezetű mikrorészecskék

• Az epidermisz (külhám) 30%-kal vasta-

egyaránt előfordulnak a ﬁatal és az idősebb

• Felszívják a nap folyamán keletkezett feles-

gabb és 20 %-kal több szarusejtet tartalmaz,

férﬁak esetében is.

leges faggyút és zsírt, a bőr így matt és
egyenletes tónusú lesz. Azonnali hatás.

mint a nőké,
– ezáltal nagyon jó a vízmegkötő képessége,
– kiválóan tud védekezni a külső káros hatá-

1) AZ EGYENSÚLYI ÁLLAPOT
MEGŐRZÉSE

– Enantia Chlorantha afrikai fa kérgének kivonata
– Szabályozza a bőr természetes zsírtermelé-

sok ellen.
• Nagyon jó a hajszálerek vérellátása, a bőr

Gondosan kiválasztott speciális hatóanyagok

sét, rugalmassá teszi a pórusokat, normalizál-

mikro keringése,

kombinációja garantálja a bőr természetes

ja a zsíros és kevert típusú bőrt. Középtávon

– emiatt jobb a sejtek oxigén-ellátottsága,

működési funkcióinak és tulajdonságainak

kifejtett korrekciós hatása van.

– nő a sejtlégzés hatékonysága.

védelmét és támogatását.

• A bőrükben található kollagén rostok erő-

A SKEYNDOR MEN termékeinek három leg-

sebbek,

fontosabb aktív hatóanyaga:

– a magasabb kollagén tartalom miatt fesze-

• SZERVES SZILÍCIUM: erősíti a szövetek

Kétféle professzionális férﬁ arckezelés ta-

sebb bőr,

szerkezetét és fokozza regenerálódásukat.

lálható a palettánkon: hidratáló és ener-

– a ráncok később jelennek meg.

• C – VITAMIN: növeli a bőr természetes vé-

getizáló. A doboz egy komplett arckeze-

• 75%-kal több faggyútermelés

dekezőképességét és késlelteti az idő múlá-

lésre való hatóanyagot tartalmaz.

– fokozottabb hajlam a bőr zsírosodására és a

sának és a fáradtság nyomainak megjelenését

– különféle szennyeződések kialakulására.

az arcon.
• TERMÁLVÍZ: feszesíti, normalizálja és ásvá-

A férﬁak bőrének „gyenge pontja”, amikor

nyi anyagokkal tölti fel a bőrt.

az öregedés megkezdődik, a folyamat sokkal

Természetesen ezeken kívül még nagyon sok

gyorsabban zajlik le.

más hatóanyagot tartalmaznak.

Ideális kezelés a stressz hatásnak kitett,
fáradt bőr

Fontos, hogy a bőrt megfelelő esztétikai és
higiéniás állapotban tartsuk. A mindennapi

EXPRESS GYORSASÁGGAL
ÉLÉNKÍTŐ TERMÉKEK –
PROFESSZIONÁLIS CSOMAG

2) A BŐRHIBÁK KORREKCIÓJA

számára

alapápolásra fordított törődés hosszabb távon
megtérül, mert késlelteti az első ráncok meg-

KORRIGÁLNI az apróbb esztétikai hibákat,

jelenését.

eltüntetni a kisebb szennyeződéseket, melyek

A természetes ellenség: a borotválkozás.

egyaránt előfordulnak a ﬁatalabb és az idősebb férﬁak esetében is.
• Széles spektrumú hidratáló összetevők:
Megakadályozzák a bőr kiszáradását, kipirulását és egyben feszesítő hatásúak.
– TAURIN: egy olyan aktív hatóanyag, mely

INTENZÍV HIDRATÁLÁS –
PROFESSZIONÁLIS
TERMÉKCSOMAG

szabályozza a sejtek vízleadását, segít megakadályozni a bőr folyamatos vízvesztését, ez-

Ideális kezelés a rendkívüli környezeti

által csökkenti a dehidratációt.

hatásoknak kitett bőr számára.

– DERMOSZACHARIDOK: növényi eredetű
A borotválkozás irritációt okoz, megszünteti

szénhidrátok, melyek képesek hozzákapcso-

a bőr természetes védekezőképességét, emi-

lódni a szarusejtekhez. Folyamatos hidratációt

att az érzékennyé és védtelenné válik a kör-

biztosítanak a hámrétegnek, egyúttal ellenál-

nyezeti káros hatások ellen.

lóbbá teszik a gyakori mosdás és az annak

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!
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Munkaszék II
Görgős munkaszék lábtartó gyűrűvel, állítható a magassága, az ülőrésze és a háttámlája.

IONTO-UNIVERSAL TYP K3
Stabil, mechanikusan szabályozható kezelőágy, állítható a háttámla,
a lábrész, a dőlésszög és a kartámaszok.

2 db 2 éves, bemutató darab
2 db 5 éves

40 000 Ft/db
Új ár 85 000 Ft

125 000 Ft/db
Új ár 249 000 Ft

A fénykép illusztráció!

A fénykép illusztráció!

IONTO-KABINETT
IONTO-UNIVERSAL A1 – a kis kompakt
Az UNIVERSAL A1 egy félautomata kezelőszék elektromosan állítható magassággal a különösen alacsony beülési pozíciótól, 51 cm-től
a masszázs pozícióig, 85 cm-ig. Elegáns design-nal és kevés helyigénnyel rendelkezik, ezáltal ideális kis kabinokba.

1 db 3 éves, jó állapotban
2 db 6 éves
A fénykép illusztráció!

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

2 db 2 éves, bemutató darab

19 900 Ft/db
Új ár 55 000 Ft

A fénykép illusztráció!

290 000 Ft
250 000 Ft/db
Új ár 370 000 Ft

Használt IONTO-COMPACT rendszer

Komplett Körmös Sarok
Manikűr asztal elszívóval, kéztartóval, ﬁókos görgős szekrény, polcos
szekrény, görgős ülőke, asztali lámpa.

1 éves, bemutató darab

199 000 Ft
Új ár 299 000 Ft

A fénykép illusztráció!

Univerzális arc- és testkezelő rendszer. Modern formatervezésben
az eszköztároló ergonómiailag megfelelően került beépítésre. Gombnyomással választhatók ki az egyes programok.
Tartalma:
• tartozék szett: 13 részes
• IONTO-PEEL: peelingező
• IONTO-VAC SPRAY: vákuummasszírozó, tisztító, permetező
• IONTO-SKIN® REGULATOR: mikromasszázs
• IONTO-GALVANO: iontoforézis
• IONTO-ICE & HEAT: hideg/meleg arcvasaló
• IONTO-HF: vió
• IONTO-HERB: acéledényes gyógynövényes gőzölő

1 db 2,5 éves, megkímélt állapotban

590 000 Ft

1 db, 5 éves, jó állapotban

490 000 Ft
Új ár 990 000 Ft

A fénykép illusztráció!

PROFI – készülék- és hatóanyagállvány
Stabil, sokoldalúan kihasználható hatóanyagtartó modern designban. A 4 db görgő segítségével könnyen mozgatható, rögzíthető.
Az üvegpolcok, melyek edzett üvegből készültek, nagy rakodó-felülettel rendelkeznek. A magas műanyag kerettel rendelkező polc
az apróságok elrejtését szolgálja. A polcok forgathatók és készülékek
tárolására is alkalmasak.

1 db 2 éves, jó állapotú
A fénykép illusztráció!
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Ionto-Sono
Ultrahang készülék arc- és testkezelésekhez, 21 beállított programmal. 1 és 3 MHz beállítási lehetőséggel.

1 db 4 éves

130 000 Ft
Új ár 240 000 Ft

300 000 Ft
Új ár 699 000 Ft

A fénykép illusztráció!

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!
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Használt INFRATRÉNER

Használt IONTO-PROFI RENDSZER
Mikrochip által vezérelt univerzális arc- és testkezelő rendszer. Modern formatervezésben az eszköztároló ergonómiailag megfelelően
került beépítésre. Egy képernyőn gombnyomással választhatók ki
az egyes programok.
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
• Nagyítós lámpa

1 db 2 éves, új tartozékokkal

790 000 Ft

1 db 6 éves, új tartozékokkal

550 000 Ft

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 könynyű tekeréssel a berendezésben, ez alatt szervezetünk 600-800
kalóriát éget el. Rendkívül hatásos eszköz a méregtelenítés és testsúlycsökkentés terén, illetve az alakformálásban is, mivel a kezelések
alatt nagy mennyiségű méreganyagokkal telített folyadék távozik
a szervezetből verejtékezés útján. Egy intenzív, 15 kezelésből álló kúra várható eredménye 3-8 kg fogyás.

1 db 2 éves
A fénykép illusztráció!

1 350 000 Ft
Új ár 2 900 000 Ft

Új ár 1 490 000 Ft

A fénykép illusztráció!

Használt IONTO-LIFT BF izomstimuláló készülék
arcra és testre

Használt IONTO-SKIN ABRASION
Mikrodermabráziós arc- és testkezelő készülék. Mechanikusan szabályozható 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 regenerálódáshoz, vagyis új
sejteket épít. A megújult, sértetlen sejtek a felső bőrrétegbe hatolnak
és pótolják az eltávolított felső hámréteget. A folyamat által új,
egészséges bőr képződik, amely nagyobb mértékben képes a hatóanyagokat felvenni. A kezelés eredménye egy optimális bőrképet
mutat. Olyan bőrproblémákat kezelhetünk az eljárással, mint a heg,
ránc, tágpórusú bőr, pigment-foltok, striák, aknék.

1 db 2,5 éves

330 000 Ft
Új ár 500 000 Ft

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

Az IONTO- LIFT BF „Body and Face” készüléket az IONTO-COMED
GmbH K. Meyer Wardennel, a karslruhei Műszaki Egyetem professzorával együtt fejlesztette ki. Ez egy többfunkciós berendezés, mely arcés testkezelésre használatos. A közép-frekvenciás stimuláló készülék egy
apoláris stimulációs elven működik. Az alacsonyfrekvenciás jel váltakozása az izomzat szelektív stimulációját váltja ki. Az alacsonyfrekvenciájúhoz hasonlóan, a közép-frekvenciás stimuláció is az izomzat fájdalommentes stimulálását idézi elő. Az IONTO – LIFT BF többfunkciós berendezés a test és az arc módszeres regenerálódását teszi lehetővé.
A programkártyák a kezelési eljárások számtalan fajtájához kaphatóak.
Felhasználási területek arcon: orca, áll, száj, homlok, szem.
Face Aktive: fáradt, rossz vérellátottságú, száraz, atróﬁás bőrre.
Face Relax: mimikai ráncokra, letapadt izmokra, izomgörcsökre.
Face Lifting: atróﬁás, regeneráció igényes, petyhüdt bőrre.
Felhasználási területek: mell, felkar, hát, has, derék, ülep, comb, láb.
Body Slimming: zsíranyagcsere fokozás nem beteges túlsúlynál.
Body Toning: az izomzat és a kötőszövet erősítése.
Body Cellulite: cellulitisz kezelés, a kötőszövet erősítésére, feszítése
vérkeringés aktiválása.
Body Drainage: a nyirokfolyadék elvezetése, a vérkeringés fokozása.

1 db 6 éves, használt, de jó állapotú
testkezelő-rendszer, tartozékokkal

A fénykép illusztráció!

A fénykép illusztráció!

350 000 Ft
Új ár 890 000 Ft

Cosmetic Trade Kft.
2083 Solymár, Terstyánszky út 68.
Hungary
Tel.: (+36) (26) 36 29 29 • Fax: (+36) (26) 56 41 14
www.ionto.hu, www.skeyndor.hu
info@ionto.hu, info@skeyndor.hu
Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!
Az árváltozás jogát fenntartjuk, nyomdai munkákból eredő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!
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Refectocil szempillafesték, különböző színekben

Ilash szempillafesték, különböző színekben

9872 natúrbarna, 9873 kékesfekete,

30 ml, barna, fekete,

9875 fekete, 9876 világosbarna, 9876.11 vörös,

kékesfekete színekben

9876.12 gesztenyebarna, 9876.13 szőke
15 ml

1100 Ft

helyett

850 Ft

500 Ft

50 db

800 Ft

100 db

59 900 Ft

helyett

1100 Ft

helyett

helyett

45 900 Ft

Nagyítós lámpa
Fehér, 3 dioptriás lencsével,
asztali lámpakonzollal

Frottír lemosó kesztyű, 1 pár
1900 Ft

29 900 Ft

helyett

19 900 Ft

Asztali lámpakonzol

Flíz huzat

Fehér, kompatibilis minden lámpához

Minden kezelőágyra teríthető,
többször mosható védőhuzat

1090 Ft

2500 Ft

Készülék + 34 db különböző
méretű lávakő

Frottír fejpánt, tépőzáras

2900 Ft

helyett

Lávakőszett

Cipővédő, kék

1500 Ft

2900 Ft

helyett

4500 Ft

helyett

1500 Ft

990 Ft
Kozmetikai lemosó szivacs
4 db

Flíz sapka, mosható, 100 db
2800 Ft

helyett

1900 Ft

1190 Ft

helyett

950 Ft

Azulénes gyantázó
10 990 Ft

Frottírhuzat munkaszékre
Fehér, ∅ 35 ill. ∅ 40 cm

4000 Ft

helyett

1500 Ft

100 db, 3 méretben

helyett

500 gramm-os kiszerelésben

3000 Ft

Vinyl- és Latex kesztyű
3390 Ft

Azulénes koronggyanta

1990 Ft

helyett

Roll-on gyantázó készülék
Fehér színben

3600 Ft

helyett

Vesetál szett
2490 Ft

2 db

Előjegyzési kártyák
Wellness, Kozmetika, Pedikűr

1590 Ft

50 db / csomag

Speciális gumiból készült keverőtál,
maszkok, modelage kikeveréséhez

Ajándékutalvány

11 cm, fehér vagy zöld színben

Wellness, Kozmetika, Pedikűr

990 Ft

helyett

650 Ft

2400 Ft

2000 Ft

25 db / csomag

3000 Ft

