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_ Az IONTO-MESO+ 
rendszerek 
A legkülönbözőbb ANTI-AGING felhasználási

lehetőségekkel  > 4-5. old.

Cellulit
Egy kísérlet, sok névvel és arculattal

SKEYNDOR – BODY SCULPT > 6-7. old.

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

A Hírlevélben megadott akciós áraink 
2012. december 15-ig érvényesek! 
Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!
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Bevezető

Kedves ügyfelünk!

Egy nagyon mozgalmas 2012-es év közeledik a végéhez, és örülünk, hogy a BODY&FACE őszi ki-

adásában újból érdekes információkkal és újdonságokkal szolgálhatunk Önnek az IONTO-COMED

márka háza tájáról.  

Különös boldogságot jelent, hogy mindez annak ellenére lehetséges, hogy a 2012. július 9-ről

10-re virradó éjjel rettenetes tűzvész pusztított az IONTO-COMED Leipzig közelében található

thalwitz-i gyártási központjában. A tűz – melyet egy technikai hiba okozott az elektromos

hálózatban – teljesen megsemmisített egy több, mint 1000 négyzetméteres gyárépületet.

Szerencsére emberi sérülés nem történt. A helyi tűzoltóság körültekintő és lelkes munkájának

köszönhető, hogy a tűz nem terjedt át egy további gyárcsarnokra, illetve az irodaépületre.

Az éjszaka folyamán minden készülék, munkagép és alkatrész – az összeszerelési osztállyal és

az ügyfélszolgálattal egyetemben –, valamint az egész raktár, benne a legyártott és szállításra

kész gépekkel, porrá égett.

Bár nem volt könnyű, megőriztük nyugalmunkat, és tiszta fejjel átgondoltuk a helyzetet, mert

csakis egy átgondolt krízismenedzsment segíthetett. Így elsőként átmeneti munkahelyet biz-

tosítottunk, hogy az érintett gyártási folyamatot újra működésbe lendítsük. Nagy elszántság-

gal és energiabefektetéssel az egész személyzet ebben a nehéz helyzetben hatalmasat teljesített.

Így volt lehetséges, hogy a kedvezőtlen körülmények ellenére már a katasztrófa után 14

nappal ismét megkezdődhetett a gyártás egy része.

Ezzel párhuzamosan a tűzeset helyszínét megtisztították a törmeléktől, hogy szükségmegol-

dásként használhassák a telepet a tél idején. Egy gyártásra és raktározásra használható,

megfelelően stabil sátorépítményt már szeptember végén üzembe helyeztek.

Amint a költségvetés és a tervek elkészülnek, megkezdődhet a gyártelep újjáépítése. Ezáltal

megszűnnek majd az átmeneti kényszermegoldások és egy jóval nagyobb, kibővített gyártási

és tárolási terület állhat rendelkezésre.

Ezúton szeretnénk szívből megköszönni Önöknek, kedves ügyfeleinknek a megértést, melyet

eddig ebben a nehéz időszakban tanúsítottak és tanúsítanak. Még ha pótló szállításokkal

stabilizálni is tudtuk a helyzetet, egyes esetekben az elkerülhetetlen szállítási hiányosságok

kellemetlenséggel jártak vevőinknek.

Biztosítjuk Önt, hogy most és a jövőben is minden erőnkkel és tudásunkkal azon leszünk, hogy

az erősségét bizonyító IONTO-COMED márkával hozzásegítsük Önt, hogy ügyfeleit

„egyszerűen jól kezelje”.

Hálás köszönettel kívánva a legjobbakat,

Wolfgang O. Franz és Martin La Fontaine

60 tűzoltó küzdelme a lángokkal

A másik csarnok is megsérült

A romok eltakarítása

Az ideiglenes kb. 900 m2-es csarnok

Az eltakarított terület

A leégett csarnok
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Szerviz

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

Bevizsgált 
márka-minőség
Az IONTO Health &
Beauty GmbH minősített
MI-rendszere.

A magas minőségi színvonal elérése

és megtartása vállalati kultúránk

alapvető eleme. Ezt egy minőségirá-

nyítási rendszer segítségével doku-

mentáljuk, az orvosi termékekre vo-

natkozó ISO 13485 és az  ISO 9001

minőségi normák előírásainak meg-

felelően.

Világszerte több, mint egymillió be-

jegyzett vállalkozás használja az ISO

9001-es irányelvet vállalatuk veze-

téséhez és teljesítőképességük folya-

matos fejlesztéséhez. 

A norma nemzetközi szinten érvé-

nyes követelményeket állít a ma-

nagement-rendszerekkel szemben

a termékek, a szolgáltatások, és

a fejlődés minőségére vonatkozóan.

A legvégső cél az ügyfelek elége-

dettségének növelése.

2012 szeptemberében az IONTO-

COMED GmbH a minőségirányítási

rendszer első, 1998. évi bevizsgálá-

sa után, a minden 3., illetve 5. év-

ben megrendezett ellenőrzésnek ve-

tette alá magát, és ebben az évben

is sikerült rendszerünk hatékonysá-

gát és fejlődését egy külső intéz-

mény tanúsítványával igazolnunk. 

Tulajdonképpen nem történhet semmi baj. Minden készülék működik, a vevők elégedettek a ke-

zeléssel. De mi van, ha az Ön készüléke derült égből villámcsapásként rövidzárlatot vált ki, vagy

olyan funkciók aktiválódnak, amelyek az adott pillanatban kimondottan kellemetlenek lehetnek

az ügyfélnek, vagy legrosszabb esetben akár az egészségét is veszélyeztethetik?

Válassza a BIZTOS megoldást! 
A munkahelybiztonsági törvény és a helyi felelős munkaszövetkezet előírásai révén minden vállal-

kozást kötelezve van arra, hogy megfelelő szakemberek révén megfelelő munkaegészségügyi és

biztonságtechnikai ellátást biztosítson. Ez az ellátás kötelező minden vállalkozás számára, már egy

munkatárs alkalmazása esetén is, a tényleges munkaidőtől függetlenül. A munkatársak és az ügy-

felek egészségéért való felelősség kizárólag a tulajdonost, illetve a vezetőséget terheli. Hogy meg-

felelhessen ennek az elvárásnak, bátran támaszkodhat üzemorvosok és a megfelelő biztonsági

szakemberek segítségére.

Fontos szempontok egy kozmetikai vállalkozás esetében:

•  az üzlethelyiségek biztosítása tűzoltó készülékekkel és vészkijáratokkal

•  a munkahely megfelelő megvilágítása, illetve

•  az alkalmazott készülékek műszaki biztonsága. Többek között minden mozgatható készülék

elektronikáját évente ellenőrizni kell.

Tippünk: Az IONTO Health & Beauty
GmbH biztonsági szolgálata
A kozmetika-technika vezető márkájaként kínáljuk Önnek szolgáltatásunkat, mellyel elektronikai

készülékeinek hitelesített ellenőrzését biztosítjuk intézetünkben, hivatalos szakemberünk, Hermann

Gries jóvoltából, aki a VDE 0701 / 0702 / 0751 irányelvnek megfelelően, az alábbi szempontok

szerint ellenőrzi elektromos készülékeit:

– a földelési ellenállás mérése

– szigetelési ellenállás mérése

– szivárgóáram-mérés

– földelés és üzemi áram vizsgálata

Az ellenőrzést a gépen elhelyezett plakett fogja tanúsítani, illetve a vizsgálati protokollt is kézhez

kapja. Így meglesz az a biztonsága, hogy például az iparfelügyeleti hivatal ellenőrzésekor vagy akár

egy baleset esetében be tudja mutatni a szükséges igazolást.

Készülékei ellenőrzését 
az alábbi számon rendelheti meg:

06-26-362-929



A szaruréteg a bőr természetes védőköpe-

nye, és azért felel, hogy aktív sejtjeivel védje

az alatta található bőrrétegeket. Azonban

egyúttal számos aktív hatóanyag számára is

megnehezíti, hogy teljes pozitív hatását ki-

fejthesse ezekben a mélyebben fekvő bőrré-

tegekben.

Az IONTO-MESO komfortrendszer lehetővé

teszi a bőrgátként funkcionáló szarurétegen

való finom áthatolást, hogy olyan hatóanya-

gokat juttathassunk a bőrbe, mint például

a hyaluronsavat. 

A finoman párnázott MESO-Fej segítségé-

vel, melyen parányi műanyag tűhegyek ta-

lálhatók, minden nyomás nélkül dolgozhat

az arcbőrön. A stratum corneumban kelet-

kező mikronyílások utat nyújtanak az aktív

hatóanyagoknak, hogy a bőrgátat közvetlen

és hatékony módon lépjék át, és hogy mé-

lyebbre jussanak a bőrben.

Az áthatolási mélység beállítása kényelme-

sen, közvetlenül az IONTO-MESO komfort-

rendszer kéziegységén lehetséges, mely

egyénileg testre szabható intenzitást és így

kellemes, fájdalommentes kezelést biztosít

a nagyon érzékeny területeken, mint pl.

a homlok.
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Kozmetikai MESO
IONTO-MESO komfortrendszerrel

IONTO-MESO komfortrendszerrel

Kozmetikai MESO

Az aktív 
hatóanyagok 
bevitele

A bőrgát rövidtávú
megnyitása 
mikroszkopikus 
finomságú műanyag
tűk segítségével

MESO SL
• Kozmetikai Meso

• A hatóanyagok bőrbe történő bevitele a választott kezelés 
fokozásához

• A hatóanyagok mélyebb bőrrétegekben történő felszívódása

• Kozmetikai Meso: egy speciális MESO-párna, melyen apró 
műanyag tűhegyek találhatók, gyengéden áthatol a bőrgáton, 
és elősegíti a bevitt hatóanyagok felszívódását.

MESOphorese
• Kozmetikai Meso
• Iontoforézis

• Hatóanyagok bevitele a bőrbe
• Anti-Aging
• Tisztátalan bőr kezelése, pórustisztítás (dezinkrusztáció)

• A hatóanyagok mélyebb bőrrétegekben történő felszívódása
• A bevitt termék hosszútávú megkötése a bőrben
• Hatóanyagraktár kiépítése
• Dezinkrusztáció
• Vérkeringés fokozása
• A sejtanyagcsere elősegítése

• Kozmetikai Meso: egy speciális MESO-párna, melyen apró 
műanyag tűhegyek találhatók, gyengéden áthatol a bőrgáton, 
és elősegíti a bevitt hatóanyagok felszívódását.

• Iontoforézis: két aktív elektróda révén, galvanikus áram 
  segítségével ionizált hatóanyagok jutnak a mélyebb bőrrétegekbe,
ahol hatóanyagraktárt képeznek. 

Technológia

Javallat

Hatás

Funkció

Újdonság

2012/2
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Az IONTO-MESO+ rendszerek a legkülön-

bözőbb ANTI-AGING felhasználási lehetősé-

gek egyedülállóan széles palettáját kínálják,

egyéni kezelési kombinációkkal. Az aktív ha-

tóanyagok bőrbe való hatékony bejuttatásá-

hoz használt SKEYNDOR alapkezelést kü-

lönböző kiegészítő-kezelésekkel kombinál-

hatja, az Ön egyedi igényeihez legjobban il-

leszkedő kombi-rendszert pedig a kezelési

hangsúlyoknak megfelelően választhatja ki.

Az Ön előnye: Mindegy, melyik kombi-

rendszer mellet dönt, mindegyik funkciót

különállóan, illetve kombinált módon is al-

kalmazhatja. Így egyszerre kínálhat ügyfelé-

nek területspecifikus kúrát, illetve egészleges

kezelési koncepciókat.

Újdonság

Az új IONTO MESOlifttel a következő há-

rom kezelési módot alkalmazhatja különál-

lóan, vagy egymással kombinálva: Kozmeti-

kai Meso, Elektroporáció és Izomstimuláció.

Ez az innovatív kezelési technológia a legha-

tékonyabb módon kínál Önnek egy különö-

sen széles kezelési spektrumot.

A Kozmetikai Meso funkció mellett, melyet

minden MESO+ rendszer tartalmaz, az új

IONTO-MESOlift révén Ön két további,

magas hatékonyságú kezelési technológiát

vehet igénybe, különállóan, vagy akár kom-

binált módon.

Az Elektroporáció, a Kozmetikai Meso-hoz

hasonlóan, zsilip-elv szerint működik, többek

közt egyúttal sejtanyagcsere-serkentő hatás-

sal. Ugyanakkor ehhez nem szükséges a fel-

ső bőrréteg mechanikai úton történő meg-

nyitása. A bejuttatandó hatóanyagot a kézi-

egység a bőrre viszi fel, majd finom elektro-

mos impulzusok segítségével azonnal mélyen

a bőrbe szállítja, ahol rögtön be is építi őket.

Az így kiépített hosszútávú raktár a ható-

 anyagok lassú lebontásával több napig is el-

láthatja a bőrt a bejuttatott hatóanyagokkal. 

A Kozmetikai Meso-val történő együttes

használat során így egy belülről kifelé ható

folyamattal dolgozik a bőr öregedése ellen

(lásd a hatást az alábbi táblázatban).

A gyengéd és kellemes arcizom-stimuláció

többek között lifting-hatást fejt ki az arcbőr-

ön. Alkalmazzon statikus kezelést, kettő, há-

rom vagy négy öntapadós elektróda arcbőr-

re való felhelyezésével, és a kívánt program

kiválasztásával. Alternatív lehetőségként

nyújtson ügyfelének dinamikus kezelést

a duplagolyós elektródával.

Emellett két előre beállított program áll ren-

delkezésére:

A „Lift” program a kötőszöveti állomány

petyhüdtségét csökkenti, és a meggyengült

izmokat építi újjá. Az atrófiás bőr már egy

kezelés után is rózsás és friss benyomást kelt,

a ráncok és barázdák száma csökken.

Az „Active” program a kezdődő bőrörege-

dés ellen fejti ki hatását. Alkalmas táskás sze-

mek, megereszkedett arcbőr kezelésére,

vagy épp a sápadt, fakó bőr vérkeringésének

serkentésére, a rózsás hatás elérése érdeké-

ben. Az „Active” program segítségével

a gyenge kötőszövettel rendelkező, sőt,

a nap károsította bőr esetében is pozitív vál-

tozást idézhet elő.

ÚJ – IONTO-MESOlift
3 kezelési mód – 1 készülék

MESOsono
• Kozmetikai Meso
• Ultrahang

• Hatóanyagok bevitele a bőrbe
• Anti-Aging
• Lifting

• A hatóanyagok mélyebb bőrrétegekbe való bejuttatása
• A hatóanyagok beépítése a mélyebb bőrrétegekbe
• Hatóanyagraktár kiépítése
• Lifting hatás
• A mikrodomborzat javítása
• Anyagcsere-serkentés
• A mikrokeringés javítása
• A sejtmembrán áteresztőképességének fokozása
• A bőrfeszesség (turgor) növelése

• Kozmetikai Meso: egy speciális Meso-Párna, melyen apró műanyag tűhegyek
találhatók, gyengéden áthatol a bőrgáton, és elősegíti a bevitt hatóanyagok
felszívódását.

• Ultrahang: az ultrahanghullámok az ultrahangfejen keresztül jutnak a bőrbe és
a szövetbe. Könnyű, érthető kezelés 5 előre beállított ultrahangprogramnak
köszönhetően.

MESOlift
• Kozmetikai Meso 
• Elektroporáció
• Izomstimuláció középfrekvenciás áram segítségével

• Hatóanyagok bevitele a bőrbe
• Anti-Aging
• Tisztátalan bőr kezelése (dezinkrusztáció)
• Lifting

• A hatóanyagok mélyebb bőrrétegekbe való bejuttatása
• A hatóanyagok beépítése a mélyebb bőrrétegekbe
• Hatóanyagraktár kiépítése
• A sejtanyagcsere elősegítése
• Vérkeringés fokozása
• A megereszkedett bőr kezelése
• Táskás szem kezelése
• A nyirokkeringés serkentése
• A szöveti struktúra újjáépülésének elősegítése
• A sejtregeneráció aktiválása

• Kozmetikai Meso: egy speciális Meso-Párna, melyen apró műanyag tűhegyek
találhatók, gyengéden áthatol a bőrgáton, és elősegíti a bevitt hatóanyagok
felszívódását.

• Elektroporáció: a hatóanyag egy speciális görgős kezelőfejjel vihető fel a bőrre,
ahonnan galvanikus porációs eljárás révén jutnak be és épülnek be a mélyebb
bőrrétegekbe. Az intenzitás-beállítás folytonosságának köszönhetően a kezelés
kellemes érzést nyújt.

• Izomstimuláció: öntapadós elektródák segítségével statikus úton, vagy pedig
dinamikusan is alkalmazható. Az izmokat és a szövetet középfrekvenciájú áram
stimulálja.
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Cellulit – egy kísérlet, 
sok névvel és arculattal

A kozmetikákban általános témává vált

a Cellulit. Ez a páratlan probléma, nem be-

tegség, hanem szépségprobléma.

A környezeti hatások, a lúgos szappanok

használata, a túlzásba vitt napozás – mind

olyan problémák – amelyek ellen a bőrünk-

nek küzdenie kell. A mozgásszegény élet-

mód, a helytelen táplálkozás pedig azt ered-

ményezi, hogy izomzatunk és kötőszöve-

tünk megereszkedik. A túlsúly és a cellulit

főleg a nők szépséghibája és ezért kozmeti-

kai kezelésre szorul. A kezelés sikere a test-

súly illetve terjedelem csökkenésében és

a bőr feszességében nyilvánul meg. A keze-

lésnek ez a fajtája egyidejűleg egy karcsúsí-

tó kúra is. A kúrákat a hatóanyagos kezelé-

sek mellett, többféle készülékkel, eljárással

tehetjük változatosabbá.

Infravörös lámpa

Az infravörös lámpa természetes módon se-

gíti a belső megtisztulást és a szervezet mé-

regtelenítését. Használatukkal az izmok fe-

szültsége csökken, a végtagmerevség javul,

gyakran a fájdalom is megszűnik: általános-

ságban elmondható, hogy az infravörös

lámpa által keltett meleg pozitív hatással van

az egész anyagcserénkre. Javítja a vérkerin-

gést, fokozza az anyagcserét, hatékonyabbá

teszi az aromaterápiás kezeléseket. Az infra-

vörös besugárzás kiegészítője lehet más test-

kezeléseknek, amelyek ezáltal hatékonyab-

bakká válnak.

Használhatjuk az infravörös fényt a bőr pee-

lingezésre való előkészítésénél is. Az aroma-

és olajpakolások sokkal jobban kifejtik hatá-

sukat ha hőhatás mellett jutnak a bőrbe.

Ha cellulit- és fogyókúrás kezelést végzünk

az IONTO-LIFT effect készülékkel, akkor

az infravörös meleget kiegészítő terápiaként

használhatjuk, tehát a középfrekvenciás ke-

zelés előtt vagy alatt.

2012/2
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Cellulit
Milyen kezeléseket használhatunk 
a cellulit eltüntetésére?

Szalon
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IONTO-LIFT effect

Az IONTO-LIFT effect többfunkciós készü-

lék a test és az arc módszeres regenerálását

teszi lehetővé. Az IONTO-LIFT effect közép-

frekvenciás készülék egy apoláris stimulációs

elven működik. A középfrekvenciás jel válta-

kozása az izomzat szelektív stimulációját

váltja ki. A középfrekvenciás stimuláció

az izomzat fájdalommentes ingerlését idézi

elő. Az izomrostok ilyen fajta speciális reak-

cióját semmiféle más módszerrel nem tudjuk

elérni. Különösen a cellulit kezeléseknél al-

kalmazható. A kezelés alatt az IONTO-LIFT

effect automatikusan elegendő mennyiségű

hőt juttat mélyen a szövetekbe. A zsírsejtek

megnövekszenek „kinyílnak”, olyannyira,

hogy a helyileg lerakódott salakanyagokat

a vér- és nyirokkeringés könnyedén kioldja

és elszállítja. A kezelésekhez nem szükséges

különösebb anatómiai ismeret, az elektródá-

kat csak a célzott izmokra kell feltenni.

A programkártyák a kezelési eljárások szám-

talan fajtájához használhatók. 

Az IONTO-LIFT effect és az infravörös lám-

pa egyidejű használatával sikeresen, mellék-

hatások és a vérkeringés megterhelése nél-

kül kezelhetők a test problémás részei.

IONTO-SONO

Az ultrahangos kezelés teljesen új távlatokat

nyitott a kozmetikai iparban. Az ultrahang

hullámokkal végzett mélykezeléses mikro-

masszázs már néhány alkalom után 

meghozza a kívánt eredményt. Az IONTO-

SONO ultrahang készülékkel javítható

az anyagcsere, fokozható a vérkeringés, fel-

erősödik a nyirokfolyadék áramlása. Ez

a módszer a legalkalmasabb a hatóanyagok

bevitelére.

Az IONTO-SONO készülék 1 és 3 MHz

frekvencia között dolgozik. A menü 20 kü-

lönféle kezelési programot kínál az arc- és

testkezelésekhez. A cellulit kezelésekhez

a nagyobb 5 cm2 felületű kézi-egységet

használjuk. Az ultrahang mechanikus hatá-

sára a mélyen ható mikro-masszázs fokozza

a vérbőséget, erősíti a kötőszövetet, fokozza

a sejtanyagcserét és a zsírlebontást. Termikus

hatása révén a kezelt felületen fellépő hő

elősegíti az erek tágulását, ezáltal fokozza

a nyirokkeringést és az anyagcserét. A ké-

szülék kezelési programjai közül a  cellulit

kezelésére három beállítás közül választha-

tunk. Ha a vendég bőrének összenyomásá-

val lesz csak látható a cellulit a Cellulit Perip-

here (felszíni) program ajánlott. Ha a vendég

bőrén már szemmel látható a „narancsbőr”

jelenség válasszuk a Cellulit Tiefenwirkung

(mélyhatás) programot. A Cellulit Besenrei-

sern program a seprűvénás területekre ad

megfelelő kezelést.

Az IONTO-LIFT effect és az IONTO-SONO

együttes használata különösen hatékony.

A középfrekvenciás áram, valamint az ultra-

hang mechanikus, hő és kémiai hatásának

együttes alkalmazásával rendkívül látványos

sikereket érhetünk el. Ez különösen igaz

a cellulit kezelésénél, mivel a háromszoros

hatékonyságú eljárás során a bőr csodálatos

módon megújul.

IONTO-THERM-PHYSIO 
hőpaplan

A manuális, illetve hatóanyagos kezelé-

 sek eredményességét az IONTO-THERM-

PHYSIO hőpaplan segítségével fokozhatjuk.

Különböző pakolások, aroma kezelések, cel-

lulit hatóanyag-kezelések nélkülözhetetlen

kelléke. A hőpaplan lemosható, fertőtlenít-

hető. 

Az egész testet befedő takaró három része

külön beállítható hőmérsékletet tesz lehető-

vé. A törzs felső része, a középső hasi  rész

illetve a végtagok hőmérsékletét három fo-

kozatban állíthatjuk. A készülék időkapcso-

lóval ellátott, a kezelési idő elteltét szignál

jelzi. 

7

Szalon

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

IONTO-LIFT effect

IONTO-SONO 
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A cellulit vagy narancsbőr a bőr irha és bőr-

alja rétegében felhalmozódott víz és zsírsej-

tek hatására kialakuló kötőszöveti elváltozás,

amely az erek és a nyirokkeringés zavarához

vezethet.

A cellulit a nők 95%-át érinti, az elhízással

küzdőket és a karcsúbb testalkatúakat egya-

ránt.

A férfiaknál is megjelenhet a narancsbőr, fő-

leg a hasi és lágyéki részeknél (úgynevezett

hasi lipodisztrófia). Mivel a férfiak hormon-

háztartása teljesen más, mint a nőké, ezért

náluk a narancsbőr szerkezete és tünetei is

eltérőek, de a következményei őket is sújtják. 

Az elhanyagolt cellulit idővel krónikussá vál-

hat.

Cellulit...
Mi okozza a kialakulását?

Életkor: Ahogy idősödünk, a zsírsejtek fel-

halmozódása fokozódik és ez kedvez a na-

rancsbőr kialakulásának. 

Dehidratáltság: Nagy mennyiségű folyadék-

bevitelre van szükség ahhoz, hogy a szerve-

zetünk ne tartsa vissza a vizet, mert ez a szö-

vetek közti ödéma kialakulásához vezet. 

Súlyfelesleg: Az elhízás nem egyértelmű oka

a cellulit kialakulásának, de a zsír felhalmo-

zódása mindenképpen fokozott kockázatot

jelent. 

Dohányzás: A dohányzás miatt rengeteg ká-

ros szabad gyök keletkezik, szűkülnek a bőr-

ben a hajszálerek és károsodik a kötőszövet

kollagénszerkezete is.

Ülő életmód: A mozgáshiány a vérkeringés

lelassulásához vezet. 

Napfény: A túlzásba vitt napozás károsíthat-

ja a kollagén rostokat és dehidratáltságot is

okozhat, amitől a narancsbőr még inkább

szembetűnővé válik. 

Hormonok: A hormonok kémiai vegyületei

szabályozzák a szervek működését, gyorsít-

ják vagy lassítják a test anyagcseréjét. 

Stressz: A stressz kortizont termel, és ez

a hormon fokozza az étvágyat.

Székrekedés: A krónikus székrekedés növeli

a cellulitra való hajlamot, mivel felszaporod-

nak a vérben a méreganyagok. 

Cukorbetegség: A diabétesz miatt megnő

a vércukorszint, és mivel nehezebb a cukor

felszívódása, súlyosbodik a narancsbőr is. 

Táplálkozás: A túlzott tápanyagbevitel elő-

segíti a folyadék visszatartást és az elégtelen

vérkeringést, így a cellulit kialakulásában

fontos tényezőt jelent. 

Genetikai hajlam: Nagyobb az esélye a cel-

lulit kialakulásának, ha a családtagoknál hal-

mozottan fordult elő. 

BODY SCULPT –
Cellulit kezelő termékcsalád

A BODY SCULPT cellulit kezelő termékcsalád

egy innovatív, a makacs narancsbőrre kifej-

lesztett testkontúr-javító kezelés, mely csök-

kenti a zsírszövet vastagságát és a narancs-

bőr jellegzetes tüneteit a test teljes felületén.

Az örökletes tényezők, az ülő életmód, vala-

mint a túlzott kalória bevitel a zsírsejtek fel-

halmozódásához és a zsírszövet megvasta-

godásához vezet, ezért az esztétikai problé-

mákat okozó, bőr alatt összegyűlt zsírcsomó-

kat  fel kell törni és el kell távolítani. 

A BODY SCULPT anti-cellulit csomag termé-

kei egy izorhamnetin nevű molekulát tartal-

maznak. Ez mindmáig az egyetlen olyan is-

mert vegyület, amelyik képes megakadályoz-

ni az érett zsírsejtek kifejlődését, azáltal, hogy

blokkolja az ős-zsírsejtek fejlődését, azaz már

alapjaiban gátolja a zsírszövet növekedését. 

A BODY SCULPT anti-cellulit termékcso-

mag a zsírsejtek felhalmozódásának külön-

böző szakaszaira hat: 

•  Serkenti a bazális lipolízist, meggyengítve

ezáltal a triglicerideket.   

•  Fokozza a mozgás során vagy stresszhely-

zetben képződött adrenalin által indukált

lipolízist.  

•  Meggátolja a lipogenézist, azaz a triglice-

ridek képződését étkezés után.   

•  Megelőző hatás gyanánt megakadályozza

az adipogenézist, azaz a zsírsejtek kifejlődését. 

•  Érzelmi állapotunk direkt módon hat

a szervezetünk működésére.

STRESSZ és a CELLULIT

Az érzelmi megrázkódtatás, stressz rombolja

az immunrendszerünket. Az aggódás, de-

presszió és kimerültség felborítja az anyag-

cserénket és zavart okoz a keringésünkben,

ezáltal kedvez a cellulit kialakulásának.

A mai modern élethelyzetek, mint pl. a zsú-

folt nagyvárosokban való autózás, veszeke-

dés a főnökkel, a gyermeknevelés gondjai

vagy a házimunkával járó kötelezettségek

mind hozzájárulnak a stresszhez. Minél több

stressz ér minket, annál nagyobb az esélye

a cellulit képződésének.

Nevessünk többet és intsünk búcsút a na-

rancsbőrnek!

Mi az a cellulit?

Cellulit

2012/2

Kezelés
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Kezelés

Otthoni ápolás
INTENSIVE SCULPTING SILHOUETTE 

INTENZÍV TESTKONTÚR JAVÍTÓ SZÉRUM

„Sokkterápiás” kezelés gyors és

hatékony eredmény elérésé-

hez. Intenzív formulája

olyan hatóanyagokat tartal-

maz, melyek bizonyítottan na-

rancsbőr elleni és ödéma-gátló hatással

rendelkeznek.

BODY SCULPT CELLULITE CREAM 

BODY SCULPT CELLULITKEZELŐ KRÉM 

Narancsbőr elleni krém, inno-

vatív hatóanyagának mole-

kulái blokkolják a zsírszövet

őssejtjeinek keletkezését.

A cellulit kialakulásának gyökerénél hat, így

tartós és hatékony eredményt biztosít. 

ABDOMEN SCULPTING

EMULSION 

HASFESZESÍTŐ EMULZIÓ 

Speciális emulzió a has körüli

zsírszövet duzzadtságának csök-

 kentésére. Karcsúsító formulája

cupuacu vajjal dúsított. 

FIRMING STRETCH MARKS EMULSION 

EMULZIÓ FESZESÍTÉSRE 

ÉS STRIÁK KEZELÉSÉRE 

Speciális emulzió, melyet a striák

kialakulásának meg előzésé re/

ke zelésére, és a petyhüdtség tü-

neteinek enyhítésére fejlesztet-

tek ki. Lifting hatású multivita-

minos formulája cupuacu vajat

is tartalmaz. 

BUST SCULPTING EMULSION 

MELLFESZESÍTŐ EMULZIÓ 

Lifting hatású speciális emulzió,

mely természetes módon simít-

ja ki és tonizálja a mell területé-

nek bőrét. Shea vajjal dúsított

formulája nem tartalmaz növé-

nyi hormonokat. 

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

BODY SCULPT TERMÉKCSALÁD
– Kabinkezelés lépésről lépésre 

Kezdjük a kezelést a bőr kondicionálásával és megújításával,

a Peeling Glyco-30  hámlasztó szérum segítségével. Vigyünk fel  elegendő meny-

nyiségű hatóanyagot, hagyjuk hatni kb. 10 percen át, majd  bőséges vízzel távolítsuk el. 

1 Első lépés: a test ellazítása és az elme lecsendesítése. Tegyünk pár cseppet a nyugta-

tó szérumból (REST FACTOR) a köldökcsakra területére, és kezdjük itt a masszázst,

hogy a vendég kellően ellazuljon. Ezután térjünk át a kiválasztó szervek stimulálásá-

ra. Gyengéd nyomó mozdulatokkal haladjunk lefelé, végig a gyomor és a máj terüle-

tén, majd fejezzük be a kezelést a vastagbél átsimításával.

Ezt követően, ugyanezzel a hatóanyaggal dolgozva masszírozzuk ki a gerincoszlop

mentén párhuzamosan futó izmok stressz okoz-

ta csomóit. Miután a vendég már alaposan ella-

zult, oszlassuk el a bőrén a melegítő hatású

masszázs gélt, (WARM MASSAGE GEL) a hát

teljes területén és a lábakon, majd gyengéden

masszírozzuk végig. 

A már kezelt területeket fedjük le törülközővel,

hogy melegen tartsuk. 

2Második lépés: a cellulit kezelése. Vigyük fel

a BODY SCULPT BIOLOGICAL SOLUTION ha-

tóanyagát a narancsbőrrel érintett területekre,

majd gyúró mozdulatokkal haladva kezdjük

meg a masszázst, hogy feltörjük azokat a zsír-

csomókat, amik a cellulit tipikus göbös-dudoros

tüneteit okozzák. Alternatív kezelésként alkal-

mazhatunk  hidro-elektroforézist is. Ehhez hasz-

náljuk a IONTO MESO+ készülékét vagy egy

hagyományos galvanikus berendezést.  Mindig

a negatív pólust használjuk, és kövessük a gyár-

tó kezelési  útmutatását. 

3 Harmadik lépés: zsírégetés és a szövetek közt

visszatartott folyadék elvezetése, hogy a test-

térfogat csökkentjen. Vigyük fel a melegítő ha-

tású masszázs zselét (WARM MASSAGE GEL)

elsősorban a fenék, a combtő és a has területé-

re, hogy a hideg narancsbőrös részeket aktivál-

juk, mivel ezeken a területeken van a legtöbb

zsíros beszűrődés. Ezt követően stimuláljuk

a vese meridiánját. Ehhez egy finom kefét márt-

sunk bele a hatóanyagba, majd teljes hosszában

nyomkodjuk vele végig a lábszár és a combok

középső szakaszát és a far területét. 

4 Végezetül, vigyünk fel egy adagot a bőrre a hi-

deg hatású masszázs zseléből (COLD MASSAGE

GEL) és körkörös mozdulatokkal végezzünk nyi-

rokmasszázst, hogy a felgyülemlett folyadékot

kivezessük a szövetekből és ezáltal csökkenje-

nek a lábak és a has ödémás tünetei. 

1

2

3

4
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Ilash szempillafesték, különböző színekben
30 ml, világosbarna,

barna, fekete, szürke és

kékesfekete színekben

Frottír fejpánt, tépőzáras

Frottír lemosó kesztyű, 1 pár

Flíz huzat
Minden kezelőágyra teríthető, 
többször mosható védőhuzat

Flíz sapka, mosható, 100 db

Szemetes, fém

Roll-on gyantázó készülék
Fehér színben

Karácsonyi termékek 
a készlet erejéig

Lávakőszett
Készülék + 16 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

60 000 Ft       helyett 39 000 Ft

2600 Ft       helyett 1900 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

100 db800 Ft

4500 Ft       helyett 1000 Ft

Frottírhuzat munkaszékre
Fehér, ∅ 35

4000 Ft       helyett 1000 Ft

3390 Ft       helyett 1500 Ft

1200 Ft       helyett 900 Ft

3000 Ft       helyett 2500 Ft

3600 Ft       helyett 2900 Ft

Gumimaszk, 20 db

1100 Ft       helyett 850 Ft

1500 Ft       helyett 900 Ft

3000 Ft       helyett 1500 Ft

1090 Ft       helyett 990 Ft

2800 Ft       helyett 1500 Ft

Ecset-szett, 3 db

3500 Ft       helyett 1900 Ft

25 000 Ft       helyett 19 900 Ft

Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

3000 Ft       helyett 1800 Ft

Sarok reszelő

500 Ft       helyett 250 Ft

Ilash oxigenta 

1100 Ft       helyett 900 Ft

4500 Ft       helyett 2500 Ft

Cashmere takaró, natúr és sötétbarna színben

130x170 cm8500 Ft

Lábáztató zsák, lavórba, pedikűrhöz, 100 db

10 000 Ft       helyett 2500 Ft



IONTO-SKIN REGULATOR SL
Nyirokmasszázs készülék arc- és testkezelésekhez.  Mikropoceszor által ve-
zérelt High-Tech-készülék egy egységet alkot a kozmetikus kezeivel. A koz-
metikus kezei között egy erősen lüktető elektrosztatikus mező alakul ki,
amely az alkalmazás során hatni kezd. Az elektrosztatikus erők pontosan
adagolhatók és egy vibráló- és pumpáló effektust képeznek mélyen a kö-
tőszövetben. 

1 db bemutató darab, tartozékokkal  150 000 Ft
Új ár 180 000 FtA fénykép illusztráció!
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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 2 éves, újszerű állapotú

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

299 000 Ft
Új ár 650 000 Ft

A fénykép illusztráció!

IONTO-EASY effect
Az IONTO-EASY effect egy kisméretű, vezeték nélküli, többfunkciós, gaz-
daságos kezelőkészülék töltőegységgel ellátva. Négy különböző kezelőfej
csatlakoztatható hozzá, melyek négy eltérő kapszulával alkalmazhatóak.
A kezelőfejet egyszerűen fel kell csavarni, és rápattintani a megfelelő kap-
szulát. A kéziegység kijelzője mutatja a hátralévő kezelési időt. A készülék
az alábbi kezelési lehetőségeket kínálja:  Deep Peeling (Vibra-Peel + Peel
exfoliate kapszula);  Anti-Aging ( Mikroáram + Anti-Aging kapszula ); 
 Lifting (Vörösfény + Rejuvenáció kapszula);  Anti-Akne (Kékfény + Cal-
ming Milk kapszula) 

Bemutató darab 150 000 Ft
Új ár 199 000 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 550 000 Ft
Új ár 990 000 Ft

A fénykép illusztráció!

Használt IONTO-LIFT BF izomstimuláló készülék 
arcra és testre 
Ez egy többfunkciós berendezés, mely arc- és testkezelésre használatos. 
Felhasználási területek arcon: orca, áll, száj, homlok, szem. Face Aktive: fá-
radt, rossz vérellátottságú, száraz, atrófiás bőrre.Face Relax: mimikai rán-
cokra, letapadt izmokra, izomgörcsökre. Face Lifting: atrófiás, regeneráció
igényes, petyhüdt bőrre. Felhasználási területek: mell, felkar, hát, has, de-
rék, ülep, comb, láb. Body Slimming: zsíranyagcsere fokozás nem beteges
túlsúlynál. Body Toning: az izomzat és a kötőszövet erősítése. Body Celluli-
te: cellulitisz kezelés, a kötőszövet erősítésére, feszítése vérkeringés aktivá-
lása. Body Drainage: a nyirokfolyadék elvezetése, a vérkeringés fokozása.

1 db 4 éves, használt, de jó állapotú 

testkezelő-rendszer, tartozékokkal
450 000 Ft
Új ár 890 000 FtA fénykép illusztráció!

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, www.skeyndor.hu
info@ionto.hu, info@skeyndor.hu

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!



Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák!

Definíció: Azonnal tökéletes bőr, „egészséges arcszín” hatás és öregedésgátlás egyben 

Kiszerelés: 40 ml/tubus 

Forgalomba kerülő színárnyalatok: háromféle  bőrszín-típusnak megfelelő árnyalatban kapható –

nagyon világos, világos és sötét bőrszínhez. 

A BB krém nem tekinthető egyszerű színezett hidratálónak, mert ez egy valódi, komplex  kezelés, egy

„regeneráló koktél” az arcbőr számára. 

A [ProGEN-in] egy exkluzív,

a SKEYNDOR® által kifejlesztett

innovatív technológia, ami felve-

szi a harcot a bőr öregedési mu-

tatói ellen. 

Az átfogó bőrfiatalító stratégiát

úgy dolgoztuk ki, hogy teljes arc-

megújító hatást  fejtsen ki, azaz

visszaállítsa az állkapocs környé-

ki arckontúrt is, és érett bőr ese-

tén csökkentse az áll alatti zsír-

szövetek vastagságát (toka). 

Célunk volt, hogy csökkentsük

a bőr progerin szintjét, azt az in-

dexet, ami a sejtek idő előtti el ö-

regedését mutatja. 

MEZOTERÁPIÁS 
HATÓANYAGOK
SKEYNDOR – A bőrfiatalítás specialistája

A tudományos kozmetika alapjaira támaszkodva és az elektrokozmetikai

kezelések legújabb fejlesztéseinek felhasználásával a SKEYNDOR megalkotta a Mesoscience termékcsaládját, mellyel rövid idő alatt nagy haté-

konysággal és alapossággal  lehet felvenni a küzdelmet a leggyakoribb esztétikai bőrproblémák, mint például a ráncok (Mesofiller), petyhüdtség

(Mesolift), foltok (Meso bright Vit. C), striák és narancsbőr (Mesofirmness) ellen. 

Cream Age Defence SPF 15
A SKEYNDOR BB krémje

Újdonság


