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Hírek

A legelső alkalom, hogy spanyol márka nyerte el ezt a kitüntető címet

Az Év Anti-Ageing Termékvonala
munkáját, és a termékeket, melyeket

A legmagasabb színvonalú nemzetközi

használnak.

orvosi-kozmetikai kezelések által inspirált

A Skeyndor nyerte el „Az Év Anti-Ageing

Skeyndor Corrective termékcsaládja több,

Termékvonala” díjat innovatív Corrective

mint 25, 200 különböző kombinációban

anti-ageing terméksorozatának köszönhe-

tanulmányozott és tesztelt hatóanyag felhasz-

tően a nyolcadik alkalommal megrendezett

nálásával lett kialakítva. A Corrective vonal

AsiaSpa Díjátadón.

feltöltési technikákat ötvöz olyan anyagokkal,

A Corrective az első nemzetközi kezelés

melyek ellazítják a bőr mikro-összehúzódásait,

A SKEYNDOR CORRECTIVE TERMÉKCSA-

4 izomlazító peptidet tartalmazó formu-

intenzív simító hatást eredményezve a legmé-

LÁDJA KAPTA A LEGJOBB ANTI-AGEING

lával, melyek kiegészítő hatásukkal ga-

lyebb ráncok esetében is.

TERMÉKNEK JÁRÓ DÍJAT A 2012-ES

rantálják a mimikai ráncok látványos

Az eredmény: a ráncmélység akár 52%-os

ASIASPA DÍJÁTADÓN.

korrekcióját.

csökkenése.
A termékvonal egy ránctalaní-

• A Skeyndor az egyetlen

tó krémből (Instant Wrinkle

spanyol cég, amely meg-

Filler Cream), egy ránctalanító

kapta ezt a díjat.

szérumból (Expression Lines

• A márka 6 féle díjat nyert,

Serum), egy ajakkontúr-ter-

és emellett a legtöbb jelölést

mékből (Instant Lip Contour

kapta.

Filler) és egy szemránckrémből

• Az AsiaSpa Díjátadó 2005-

(Eye Expression Lines Erase)

ben alakult azzal a céllal,

áll. A Corrective emellett

hogy elismerje és jutalmaz-

tartalmaz egy professzionális

za a legjobb ázsiai SPA és

kabinkezelést, amely egy bio-

Medi-SPA

szolgáltatások,

lógiai összehúzódásmentesítő,

és

egy koncentrált hialuronsav-

szépségcentrumok magas

oldatra és egy gyöngytartalmú

színvonalát, szakembereik

regeneráló maszkra épül.

SPA-üdülőközpontok

BEAUTY FORUM Award 2012
Nagy büszkeséggel számolunk be róla, hogy 2012

termékek létrehozásán munkálkodjunk – a fejlesztéstől az elkészí-

Health&Beauty GmbH, vezető márkájának, az

tésig, a tanácsadástól a képzésig –, melyekkel a legjobb kezelési

IONTO-COMED-nek köszönhetően megtisztelő

eredmények érhetők el.

kitüntetésben részesült!
Vezetőségünk – Wolfgang O. Franz und Martin La
Fontaine – az „ Elektrokozmetika / Komplett
berendezés” kategória győzteseként vette át a BEAUTY
FORUM AWARD 2012-es díját. Ez az elismerés
egyszerre megerősítés, illetve ösztönzőerő számunkra, hogy továbbra is teljes szakértelmünkkel
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SKEYNDOR –
Biológiai fényvédelem
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A napfény az egyik legfőbb külső tényező, ami idő előtti bőröregedést okoz, és hatása az evolúció során egyre kritikusabbá válik.
Az UV sugarak elleni védelem a nap bármely szakában, bármilyen
égövön és klímában elsődleges fontosságúvá vált, hogy bőrünk és
testünk egészségét megvédjük és megőrizzük ﬁatalos külsőnket.
Mindazonáltal, egy jó napvédő termék a legjobb öregedésgátló,
hidratáló és tápláló krém a bőr számára.
A SKEYNDOR biológiai napvédő termékek három nagyon hatékony
aktív összetevőt tartalmaznak, melyek megfelelő módon védik
a bőrt.
Az első ilyen aktív hatóanyag a laminaria ochroleuca vagy más
néven „arany alga”, a tengeri hínár egy változata, amely a franciabrit partok közelében tenyészik. Több mint húsz klinikai teszt bizonyította, hogy az arany alga hatóanyaga képes leginkább csökkenteni

IONTO-EASY effect
A tökéletes ezermester – kicsi,
gazdaságos, multifunkciós

a napsugárzás és UV sugarak rövid, közepes és hosszútávú káros
mellékhatásait. Ez az egyik legtökéletesebb és leghatékonyabb
napvédő. Mindezt egyedi összetételének köszönheti, mely képes
ellenállni nemcsak az extrém sós környezetnek, de az állandó
intenzív napsugárzásnak is anélkül, hogy sejtjei roncsolódnának
vagy öregednének.

Mérje fel befektetési rizikó nélkül ügyfelei

A második aktív hatóanyag a dél-francia Salies-de-Béarn-i forrásokból

reakcióját a speciális kezelési lehetőségekre!

kinyert termálvíz. Kiegyensúlyozott ásványi anyag és nyomelem

Manapság a vendégek egyre inkább elvárják,

összetétele megakadályozza a szövetekben az izzadás miatt

hogy speciális kezelések közül választhassanak,

bekövetkező hirtelen vagy túlzott sóvesztését, aminek következtében

legyen szó anti-aging kezelésekről vagy a problémás
bőr ápolásáról. Szeretné Ön is speciális kezelésekkel gazdagítani proﬁlját,

a bőr védekezőképessége meggyengülhetne a káros külső hatásokkal
szemben.
Végezetül, a SKEYNDOR napvédők UV-PEARLTM technológiával

de nem biztos benne,

készülnek, azaz olyan mikrokapszulákat tartalmaznak, amelyek

hogyan fogadnák ven-

kiváltják a vegyi fényszűrőket, csökkentve ezáltal az allergiára való

dégei az újítást? Szeretné

hajlamot az érzékeny bőrű felhasználók esetében.

elkerülni a nagy befektetést?

Tekintse meg napozó termékeink széles skáláját a www.skeyndor.hu
weboldalon.

Akkor a kis, vezeték nélküli IONTOEASY multifunkciós rendszer a legmegfelelőbb
választás az Ön számára. Az egyszerű KLICK
technológia révén a kéziegységhez 4 különböző kezelőfejet,
azokhoz pedig a kezelési célnak megfelelő hatóanyag-kapszulát
csatlakoztathat:
• Vibra Peel kezelőfej + Peel exfoliate kapszula = Vibráció-alapú mélyhámlasztó-kezelés
• Mikroáram kezelőfej + Jojoba-olaj kapszula = Anti-aging kezelés
• Vörösfény kezelőfej + Shea-vaj kapszula = Lifting kezelés
• Kékfény-kezelőfej + Körömvirágkivonat kapszula = Anti-akne kezelés
A hatóanyag-kapszulák, melyek koncentrációja és hatóereje egy-egy
kezelésre optimalizált, és mindig utánrendelhetők. Így elkerülheti
a befektetési kockázatot és a nagy kapszulamennyiséggel felhalmozott
„holttőkét”. Egész egyszerűen mindig akkor adja le rendelését, amikor
előre látja, hogy pl. az elkövetkező 14 napban hány kezelés várható.
3
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Kezelés

Akne kezelése

Alternatív, apparatív
A gyógyszeres terápia és a kozmetikusok
tisztító kezelése mellett a gépi eljárások is
szerepet játszanak a kozmetikában az aknék
elleni küzdelemben.
Az aknék kezelése hosszadalmas. Alapvetően három pillérre támaszkodik:
• a komedók eltávolítása,
• a faggyútermelés normalizálása
• a gyulladások enyhítése.

matai intenzívebbé válnak, ami a sejtosztódást
tartósan pozitívan befolyásolja. Az újonnan
képződő sejtek a bőrfelszín felé vándorolnak

Hatásos hámlasztás

és a lehámlasztott sejtek helyére kerülnek.
A kúraszerűen végzett mikrodermabráziós

Az aknék és az aknés sebek korszerű

kezeléseknek a következményeként norma-

hámlasztó módszerrel is hatékonyan

lizálódik a hámréteg (Sratum corneum)

kezelhetők. A mikrodermabráziós

vastagsága és a bőr ﬁnomabb tapintásúvá

technológiánál egészen ﬁnom

válik. Mérések szerint ennek a kezelésnek

kristályokkal (gyakran alumínium-

a hatására drasztikusan lecsökken a bőr

oxid) kíméletes módon távolítják

faggyú tartalma.

el

szarusejteket.

Ezek a pozitív hatások azonban csak átme-

A kristályokat és a leválasztott

az

elhalt

netiek, és nem jelentenek garanciát arra,

szarusejteket ezután felszívják.

hogy más helyen ne képződne újabb akne,

Ezzel a módszerrel a bazális
réteg anyagcsere-folya-

komedó.
Említést érdemel még, hogy a mikrodermabrázió vérkeringést fokozó hatása az aknés
sebek gyógyulását is kedvezően befolyásolja.
A kozmetikában egyéb eszközökkel is kiegészíthető ez a módszer: ultrahanggal és
iontoforézissel. Ezekkel a készülékekkel
ugyanis a vékonyabbá vált szarurétegen
keresztül könnyebben bevihető a hatóanyag.

Hatóanyagbevitel
Ultrahang-kezeléseket a kozmetikában
a következő esetekben célszerű alkalmazni:
laza, petyhüdt kötőszövet, teleangiektázia,
sebek, stria (terhességi csíkok), cellulit, akne
és aknés sebek. Az ultrahangnak az aknék
esetében azt a tulajdonságát használják,
hogy serkenti a vér-, és nyirokkeringést, ami
által a kezelt területen mérséklődhetnek
a gyulladások. Emellett az ultrahang a kötőszöveti sejteket (fibroblasztok) aktiválja, s
ezáltal meggyorsítja a regemerációt. Az ener4
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Kezelés

giahordozó, adenozintrifoszfát (ATP) fokozott
képződése nyomán intenzívebbé válik
a sejtek anyagcseréje, és így a sejtek megújulása.

Készülékek akne kezelésekhez

Az aknés hegek is hatékonyan kezelhetők

IONTO-PEEL-SONO

ultrahanggal, mivel a megújuló szövetben felerősödik kollagénrostok képződése, s a szövet

Az Ionto-Peel-Sono kétfunkciós hidrodermabráziós

rugalmasabb lesz. Természetesen fontos

készülék komplett arcápolási szolgáltatást tesz

szerepet játszanak az aknék kezelésében

lehetővé.

a gyulladásgátló és a faggyúmirigyek műkö-

Alapfunkciója a vizes technikás bőrcsiszolás. Működése során

dését normalizáló hatóanyagok is. Az aknék

gázbuborék-képződés jön létre, melyek a bőrön lévő folyadékkal érintkezve

kezelésében tartós siker csak az ultrahang

szétrobbannak és létrejön a víz porlasztása. A porlasztás következtében az elhalt hámsejtek

kúraszerű alkalmazásával érhető el: heti 2-3

könnyedén leválnak a bőr felületéről, ami növeli a bőr hatóanyag-felvételét.

kezelés mellett összesen 10-15 alkalomra

Ultrahang funkciója által célzott hatóanyag bejuttatás valósul meg, liftinghatást eredményez

lehet szükség. Ezt követően szintén indokolt,

arcon vagy testen, valamint hozzájárul a bőr megújulási folyamataihoz.

hogy az eredmény fenntartása érdekében

IONTO-SKIN ABRASION COMFORT

még havi 1-2 kezelésben részesüljön a vendég,
s hogy a kozmetikus által ajánlott készítmé-

Az IONTO-COMED mikrodermabráziós készüléke egy speciális,

nyekkel otthon is ápolja a bőrét.

mélyreható mechanikai peeling az arc és a test különböző
problémáinak kezeléseihez.

A fény erejével

Kúraszerű használatával elősegíthetjük az arc teljes felfrissülését,
hatására a bőr egyenletessége javul, a pigmentfoltok halványulnak,

Az aknék kezeléséhez a színes fény is fel-

csökken a ráncok és hegek mélysége, az érzékeny, dehidratált és problémás bőr állapo-

használható. Ilyenkor azt a tulajdonságát

tában is látványos eredményeket érhetünk el, kiváló alapot biztosítva a további kiegészítő

hasznosítjuk, hogy a fény hullámhossza

külső kezelésekhez. A munkánk sikere már az első kezelés után tapasztalható Vendégünk

meghatározza a bőrbe való behatolásának

teljes megelégedésére.

mélységét: minél hosszabb a fényhullám,
annál mélyebben hatol be a bőrbe. A vörös
fény például hosszabb hullámú, mint a lila.

IONTO-SONO® effect-technológia =
sugárzó tekintet
Az ultrahang hatásmechanizmusának variációi látványos
eredményekhez vezetnek a kozmetikai kezelések során.
A speciális frekvenciájú 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, akné hegek, foltok, striák, cellulit kezelését, segíti a zsírleszívás elő- és
utókezelését.
Az LDM – helyi dinamikus mikromasszázs – olyan új kezelési módszer, melynek során
az ultrahang-frekvenciák nagy sebességgel váltakoznak, minek során a szövetben
a nyomásfokozatok lüktető váltakozása jön létre, egyazon intenzitás mellett. Ez a szövet

A színes fényt a sugárzóval pontosan

mikromasszázsának új módja.

a kezelendő bőrfelületre tudjuk irányítani, s
a használt színtől függően számos hatást
érhetünk el vele. Az aknék elleni harcban
igen gyakran használjuk a kék fényt, mert
nyugtató és gyulladáscsökkentő hatása van,
és a faggyúképződésre is kedvezően hat.
Az aknék kezelésének hatékonysága nagy

Akciós és használt
termékeink folyamatosan
változó kínálatát
megtekintheti weboldalunkon,
illetve a Facebook-on:

mértékben azon múlik, hogy mennyire sikerül
a páciens egyéni bőrproblémáira hangolni.
Ugyancsak az egyéni követelmények döntik
el, hogy a különböző – kézi, gépi, ápoló-

www.ionto.hu
Ionto Comed Hungary

eljárásokat miként kombináljuk egymással.
5
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Az androgén hormonok stimulálják a fagygyútermelést, majd a faggyútúltengéstől
eldugult szőrtüszőben felgyülemlenek
a baktériumok, melyek a bőr flórájának
részét képezik.

• faggyúképzési rendellenesség (hiperszeborrea) és /vagy
• a szőrtüsző falának megvastagodása
(hiperkeratózis).
• rendellenesség a tüsző regenerálódási
folyamatában, azaz pórustágulat (para-

Propionibacterium acnes
– az aknét okozó baktérium

keratózis).
Néhány esetben az akné első tünetei, ideális

E baktériumok glicerinre és zsírsavakra

környezetet teremtenek a propinobacterium

bontják a faggyút, mely hiperkeratózis

acnes baktériumok számára, melyek elsza-

kialakulásához vezet. A pórusokban megje-

porodásuk után irritációt okoznak és kialakul

lennek a faggyúdugók, gyulladásos reakciók

a gyulladásos akné.

keletkeznek, a folyamat további következ-

A tünetek súlyosságától függően megjelen-

ményeként pedig kialakulnak a komedók és

hetnek pattanások, pusztulák és ciszták.

pattanások.
A pubertáskor idején az esztétikai megjele-

A bőrgyógyászatban alkalmazott besorolás

nésnek igen fontos szerepe van, és az aknés

alapján a zsíros bőrön jelentkező első tüneteket

A zsíros bőr jellemzője, hogy hidrolipid rétege

bőrproblémák nagyban rombolják a kamaszok

retenciós aknénak vagy gyulladásmentes

a fokozott faggyútermelés miatt vastagabb,

önbecsülését. A gyulladt, sebes arcbőr

aknénak hívjuk. Ezek a sérülések, vagy más

a bőr fényes, tónusa megtartott.

nagyon sok ﬁatalnak okoz kisebbrendűségi

néven bőrszennyeződések a következők

A zsíros bőr további alapvető jellegzetes-

érzést és meggátolja őket abban, hogy aktív

lehetnek:

sége, hogy a fokozott szaruképződés,

tárasági életet éljenek.

nyitott (fekete fejű) komedó vagy zárt

az eltömődött szőrtüszők és a felgyülemlett

MIÉRT?

(fehér) komedó (mikro-ciszta).

faggyú miatt gyakrabban alakulnak ki rajta

• Mert az akné tünetei nagyon feltűnőek.

A faggyú pangásának okai különfélék lehet-

különféle bőrszennyeződések, sérülések,

• Mert számos kiváltó oka és diagnózisa

nek:

gyulladások.

lehet.
• Mert az akné speciális kezelést, a gyógyulási
folyamat nagy türelmet és kitartást
igényel.
Az akné kialakulása jellemzően a kamaszkor
idejére esik, és a folyamatban általában
javulás következik be a 20-25 éves életkor
tájékán. A férﬁak mindössze 1%-ának és
a nők csupán 5%-ának vannak aknés
problémái a 40 éves kor elérése után.

Aknés bőrproblémák
Az akné a faggyúmirigy és a hozzá kapcsolódó szőrtüsző területén fellépő gyulladás.
6
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A Clear Balance egy professzionális termék-

hajlamos bőr ápolására szolgál. Liposzómás

Aktív hatóanyagok: Zsírban oldódó B5

család, mely speciálisan az akné kialakulá-

formulája szabályozza a faggyúmirigy

Pro-vitamin, naringenin, cink-oxid, bisabolol,

sának okait kezeli:

működését, csökkenti a bőr faggyútermelését.

varázsmogyoró.

HIPERSZEBORREA / HIPERKERATÓZIS /

Olajmentes.
Aktív hatóanyagok: Bókafű liposzómás

FERTŐZÉS
A Clear Balance két különféle termékcsaládot

formulája, varázsmogyoró.

kínál mindkét problémás terület szakszerű

2. Termékcsalád elhúzódó,
gyulladásos bőrproblémák alkalmi
kezelésére

kezelésére:

PORE REFINING REPAIR

• Normalizáló termékcsalád, mely megelőzi

SERUM – 50 ml

STOP SPOTS / PATTANÁSTALANÍTÓ TER-

az akné alaptüneteinek elterjedését (nem

PÓRUSTISZTÍTÓ,

MÉKEK

gyulladásos folyamatok esetén).

REGENERÁLÓ SZÉRUM

• Egyszeri, azonnali hatású beavatkozást

Bőrpuhító, regeneráló szérum,

SPOT-LESS PATCH – 2x12 db
PATTANÁSTALANÍTÓ TAPASZ

jelentő termékek, amelyek megakadá-

mely csökkenti a ráncok és

lyozzák a sebek elterjedését (gyulladásos

mikrohegek mélységét az

tünetek esetén).

aknéra hajlamos bőr esetén.

A SKEYNDOR a Clear Balance termékeket

A retinolhoz hasonló sejtmegújító hatással

úgy fejlesztette ki, hogy nem okoznak

rendelkezik. Felgyorsítja a bőr megújulási

komedó képződést, zsiradék és olajmentes

képességét, összehúzza a kitágult pórusokat.

formulájuk tökéletesen illeszkedik a zsíros

Olajmentes termék.

bőr igényeihez, alkalmazásuk során sem

Aktív hatóanyagok: bakuchiol, urzolsav lipo-

csillogó, fénylő arcbőrt, sem zsíros érzetet

szómás formulája.

nem hagynak maguk után.
PURE DEFENCE GEL – 50 ml

1. Normalizáló termékcsomag

TISZTÍTÓ, BŐRVÉDŐ GÉL

Tartósan fennálló, nem gyulladt bőrrendel-

Otthoni bőrápolásra kifej-

Speciális pattanástalanító tapasz. Elnyújtott

lesztett zselé állagú termék,

hatású aktív összetevői az adott területen

mely speciális módon kezeli

koncentráltan fejtik ki hatásukat, és a probléma

a zsírosodásra, aknéra hajlamos

gyökerére hatva felgyorsítják a pattanások

PURE CLEANSING FOAM –

bőrt.

eltűnését.

150 ml

megnövelik a bőr antimik-

lenességek kezelésére

Aktív

hatóanyagai

robás, védő funkciót betöltő peptidjeinek

Arctisztító hab

Aktív hatóanyagok: Szalicilsav, kipirosodást
gátló növényi kivonatok.

Szeborreás bőr napi ápolására

arányát, javítják a külső hámréteg termé-

kifejlesztett tisztítóhab. In-

szetes védekezőképességét, így csökken

SPOT-LESS STICK

tenzív

formulája

a pattanások kialakulásának esélye.

PATTANÁSTALANÍTÓ KORREKTOR Ceruza

közvetlenül az arcbőrre rakó-

Olajmentes, mattító hatóanyaga révén

dott szennyeződésekre hat,

csökkenti a bőr csillogását. 15-ös fényvédő

tisztító

melyek eltömítik a pórusokat és különféle

faktorral.

rendellenességeket okoznak. Rendszeres

Aktív

használata javítja és erősíti az aknéra hajlamos

aminohexanol, gyöngyvessző fenolos kivo-

bőr ellenállóképességét, valamint csökkenti

nata, antimikrobás peptidek.

hatóanyagok:

Acetil-dipeptid-3

a ráncokat és megelőzi a pattanások,

Korrektor ceruza, mely hatásosan kezeli

mitesszerek kialakulását.

PURE COMFORT MASK –

a spontán aknét. Smink formulája egyszerre

Aktív hatóanyagok: Mandulasav, szalicilsav,

75 ml

fedi el és kezeli a bőrhibákat. Felgyorsítja

betain, hexamidin.

TISZTÍTÓ, NORMALIZÁLÓ

a bőr regenerálódását. Olajmentes.

MASZK

Aktív hatóanyagok: Szalicilsav, tokoferol és

PORE NORMALISING

Bőrpuhító maszk, gyenge

FACTOR – 75 ml

pórusösszehúzó

hatással.

Pórusnormalizáló szérum

Frissíti az arc bőrét és

Pórustisztító és normalizáló

normalizálja a pórusokat.

hatású készítmény, mely

Olajmentes összetétele hidratálja és védi

kifejezetten a szeborreás,

a külhám lipidrétegét, anélkül, hogy fénylő

fénylő, zsírosodásra és aknéra

hatást vagy zsíros érzetet hagyna maga után.

természetes pigmentek.
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Kezelés

Hatékonyság felsőfokon
Anti-Aging és Body Contour kezelés rádiófrekvencia segítségével
Az RF-technológia – helyi fókuszú feszesítő
hatásának köszönhetően – széleskörű alkalmazási lehetőségeket nyújt az arc és a test
kezeléséhez, kortól, nemtől, bőrtípustól és
bőrszíntől függetlenül.

A kollagén- és elasztinrost-hálózat
újrastrukturálása kollagénszintézissel
Az RF-energia segítségével megvalósítható

Kezelési javaslat

a kollagénrostok célzott felmelegítése, mely
a rostok összehúzódását eredményezi. Emellett
a kezelés során aktiválódnak a ﬁbroblasztok,

A bőrfelszín hőmérséklet-emelkedése nagyjából

és így a kollagéntermelés jelentősen fokozódik.

40 °C-t jelent, tehát a kezelés kellemes, kímélő

Ezen hatások kombinációja érezhetően újra-

és fájdalommentes, és 5-10 nap után

alakítja a kollagén- és elasztinrost-hálózatot.

megismételhető. Ajánlott egy 5-10 alkalmas,

A bőr így azonnal láthatóan feszesebbé,

kúraszerű kezelés alkalmazása, a kezelendő

stabilabbá válik. A fokozott kollagénprodukció

bőrfelület állapotának és nagyságának megfe-

révén pedig az azonnali eredmény mellett

lelően. A kezelések beépíthetőek a szokványos

hosszú távon is a bőrkép látható és érezhető

napirendbe, anélkül, hogy időkieséssel kellene

javulását érhetjük el.

A problémás területek feszesítése és
a zsíreloszlási zavarok szabályozása
A kollagénszintézis serkentésén kívül az RF-

salakanyagok és mérgek a nyirokrendszeren

számolni. Ajánlott továbbá a kezelés kombinálása

keresztül szállítódnak el. A fent leírt kolla-

más testkezelésekkel, például IONTO Skin

génszintézissel, a kollagén- és elasztinhálózat

Regulator nyirokmasszázzsal, IONTO Lift Effect

újrastrukturálásával összhangban mérhető

elektrostimulációval, IONTO VAC/Spray

térfogatcsökkenés, illetve a bőr domborzatának

vákuumkezeléssel vagy testtekercseléssel. Ezek

javulása tapasztalható.

energia a problémás területek feszesítéséhez
és a test zsíreloszlási zavarainak szabályozásához
használható a legjobb eredményekkel.

a kezelések kiegészítik egymást, és jelentősen
növelik az elérhető eredményeket.

Hosszú távú hatás
azonnali eredménnyel

Az IONTO-LIFT® RF segítségével kiváló
eredmények érhetők el az arc, a nyak és

Az RF-energia pozitív hatással van a zsírsejtekre: az erős felmelegedés révén a sejtek

A megnövekedett feszesség és a bőrfelszín

anyagcseréje felélénkül, a zsírsejtek össze-

struktúrájának javulása azonnali, látható ered-

sében, többek között az alábbi esetekben:

zsugorodnak. A magas hőmérséklet a szövet

mények. Az anyagcsere-folyamatok élénkülése

• arcformálás

mélyében fejti ki hatását, elősegítve a zsírsa-

a kezelés után még több napig is eltart, mely

• toka kezelése

vak kiválasztását a zsírsejtekből. A zsírsavak,

így hosszabb, folyamatos hatást biztosít.

• megereszkedett arcbőr kezelése

a dekoltázs területén, illetve a felkar kezelé-

• petyhüdt felkar kezelése
• vérellátás fokozása.
Az IONTO-LIFT® RF hatékony lehetőséget
nyújt a testkezelés alábbi területein:
• cellulit-kezelés
• zsírödéma („lovaglónadrág”) kezelése
• csípő, has, hát kezelése, illetve:
• a petyhüdt bőrrészek kezelése terhesség,
diéta vagy zsírleszívás után.
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Az öregedés legfőbb jelei – amit valamennyi

Egy egész üzletág épült ki a fenti problémák

hozzánk forduló vendég szeretne megszün-

kialakulásának elodázására, kezelésére és

tetni – a következők:

kiküszöbölésére kozmetikai és orvosi kezelések

• Ráncok, amelyek kialakulásában számos

segítségével, mivel ezek a jelek egyértelműen

különböző tényező közrejátszik;

felfedik az életkort .

• α-glükán és feketebors (Piper nigrum)

A bőrfiatalító terápiák végső célja, hogy

poliszacharidjai. Ezek a molekulák a bőr

fokozzák a lelassult anyagcseréjű sejtek

mélyebb rétegeiben, a retikuláris rostok

működését, mert ez a funkciózavar az oka

(reticular dermis) szintjén fejtik ki támasztó

annak, hogy a kötőszövet elveszíti tömörségét,

hatásukat, azáltal, hogy erősítik a rostok

rugalmasságát és feszességét, mint pl. az érett

térhálós szerkezetét, így javítják a bőr

vagy túl sokat napoztatott bőr esetében.

mechanikai tulajdonságait elsősorban az érett,
UV sugarak által károsított bőr esetében.

A [ProGEN-in] egy exkluzív, a SKEYNDOR®
által kifejlesztett innovatív technológia, ami
felveszi a harcot a bőr öregedési mutatói
• Májfoltok és egyéb pigmentációs rendel-

ellen.

Lift Contour
Face & Neck Cream 50 ml

lenességek, amelyek bármely életkorban

Az átfogó bőrﬁatalító stratégiát úgy dolgoztuk

Lifting hatású kontúrjavító krém arca és

kialakulhatnak;

ki, hogy teljes arcmegújító hatást fejtsen ki,

nyakra

azaz visszaállítsa az állkapocs környéki

Átfogó feszesítő hatás, [ProGEN-in]

arckontúrt is, és érett bőr esetén csökkentse

technológiával.

az áll alatti zsírszövetek vastagságát.

Aktív hatóanyagok: a [ProGEN-in] tech-

Célunk volt, hogy csökkentsük a bőr progerin

nológia összetevői, algakivonat, farkas-

szintjét, azt az indexet, ami a sejtek idő előtti

bab kivonat.

elöregedését mutatja.

Kétféle textúrában kapható, a bőr típusától függően: száraz bőrre: sűrű, krémes

A [PROGEN-IN] TECHNOLÓGIA HÁROM,

állagú; normál és kombinált bőrre: könnyű,

SPECIÁLIS HATÁSÚ AKTÍV ÖSSZETEVŐT

olajmentes textúrájú.

FOGLAL MAGÁBAN:

Lift Deﬁnition Eye Contour
Cream 30 ml

• Végül a petyhüdtté váló bőr, amelyről

• Elaﬁnból származó, biomimetikus peptidek,

a későbbiekben részletesen szót ejtünk,

mellyel cégünk 2012-ben elnyerte a legin-

mivel ez az öregedési folyamat legfőbb

novatívabb hatóanyag kifejlesztésének

Feszesítő hatású szemránckrém

tényezője.

díját Barcelonában (Innovation Zone Best

Hármas ránctalanító hatás [ProGEN-in]

Ingredient Award 2012 In-cosmetics®,

technológiával.

Barcelona 2012). Ez egy olyan enzim, ami

Aktív hatóanyagok: a [ProGEN-in]

csökkenti a bőr progerin szintjét és a kollagén

technológia összetevői, algakivonat.,

szerkezetet roncsoló elasztáz enzim

hajdinakivonat, feszesítő, ránctalanító

mennyiségét, így veszi fel a harcot az érett

lipopeptidek.

bőr megereszkedése és az öregedési folyamatok ellen.
• Vidrafű (Menyanthes trifoliata) kivonata,
egy hatékony, újgenerációs antioxidáns,
mely segít megőrizni a sejtek C-vitamin
A bőr felszínén megjelenő egyértelmű jelek

tartalmát, egy olyan esszenciális együtt-

a bőr mélyebb rétegeiben is komoly változá-

ható, ami javítja a bőr kollagén szerkeze-

sokat indítanak el.

tének mennyiségét és minőségét.
9

2013/1

Szalon

A sminkroő l felismerni a személyiséget ...
A nők sminkje híven tükrözi aktuális lelkiállapotukat és jellemzi személyiségüket.
Egy smink árulkodik arról, hogy viselője

• A túlságosan feltűnő smink erőt és
agresszivitás t is kifejezhet…

észrevétlenek akarnak maradni, míg a vörös

• Az eltúlzott make-up szolgálhat az önbi-

és fukszia-lila rúzst viselő nők szeretnek
provokálni és a figyelem központjába

mennyire törődik magával és mit szeretne

zalomhiány ellensúlyozására: egyfajta véde-

jelezni a környezetének.

kezési eszköz, amivel „elrejtjük” azt, amit

A smink nemcsak személyiségjegyünk, de

nem szívesen mutatunk a külvilág felé.

egyben a csábítás, vonzás egyik legfőbb

• Ha a hírességek smink nélkül mutatkoznak,

eszköze, textúrák, színek és árnyalatok

akkor ezzel az „ők is csak átlagos nők”

segítségével.

• Szájfényt többnyire azok használnak, akik

szerepet hangsúlyozzák.

A smink a kezdetek óta azt a célt szolgálja,

• A kevés, diszkrét smink utalhat arra, hogy

hogy csinosabbá tegye viselőjét, hangsú-

viselője félénk, passzív személyiség vagy

kerülni.
• A rózsaszín és pasztellszínek azok kedvencei,
akik erős anyai ösztönnel rendelkeznek.
• A szemek árnyalása és erőteljes kihangsúlyozása tartást és általános önbizalmat
sugároz a környezet felé.
• Az arcra felvitt túl sok pirosító általában

lyozza annak előnyös vonásait és magára

a természetesség híve, aki szereti kerülni

annak jele, hogy a viselője elégedetlen

vonzza a környezet ﬁgyelmét.

a feltűnést.

önmagával, míg azok, akik kevés pirosítót

Minden nőnek szüksége van...
egy kis sminkre!!!
Smink kellékeket csak a legjobb minőségben érdemes beszerezni, hiszen ezek egyúttal ápolják

szépen elválasztja egymástól a szempilla szálait.
Aktív hatóanyagban gazdag összetevői
táplálják a szempillákat.

PÚDEREK

is a bőrt, az ajkakat és a szem környékét. A SKEYNDOR széles skálájú smink kollekciója
a legutolsó divat szerinti bőrbarát, hidratáló és ránctalanító készítményekkel rendelkezik.

MINERALIZING COMPACT –

Bemutatjuk a retikül nélkülözhetetlen darabjait:

PÚDER ÁSVÁNYI PIGMENTEKKEL
Természetes hatású púder ásványi anyagok

SZEMEK
EYE SHADOW –

fed, gyengéd összetétele révén pedig bármilyen

pigmentjeivel, melyek egészséges bőrszínt

bőrtípushoz ajánlott.

biztosítanak. Extra gyengéd hatóanyagai óvják

LASH VOLUMIZING MASCARA –

az arcbőrt és egységes tónust kölcsönöznek

SZEMHÉJFESTÉK

VOLUMENNÖVELŐ SZEMPILLASPIRÁL

neki. 30-as fényvédő faktort tartalmaz.

Tartós hatású, extra ﬁnom

Káprázatos eredményt garantáló, dúsító

MINERAL BLUSHER –

szemcséjű, selyemfényű

hatású szempillaspirál. Legömbölyített formájú

MIKROKRISTÁLYOKKAL DÚSÍTOTT PIROSÍTÓ

szemhéjfesték.

Kiváló

keféje pillanatok alatt dúsabb, tömöttebb

Innovatív termék, mely ásványi mikroszem-

minősége és ideális tapa-

szempillákat eredményez. Speciális textúrája

cséket tartalmaz. Az aprócska gyöngyök

dási képessége miatt a szín

hajlékony és strukturált felületet biztosít.

lágyítják az arcbőrt és természetes, egységes,

egész nap a szemhéjon marad.

DRAMATICALLY LONGER MASCARA –

hosszan tartó tónust eredményeznek.

INTENZÍV HOSSZÍTÓ SZEMPILLASPIRÁL

TRANSLUCENT POWDER –

a bőr kollagén tartalmát és csökkentik

Krémes állagú spirál, mely hosszabbá teszi és

ÁTTETSZŐ PORPÚDER

a ráncok kialakulását.

finoman újraépíti a szempillákat. Tartós,

Ez a gyorsan feltehető natúr, ﬁnom porpúder

EYE PENCIL – SZEMCERUZA

intenzív, csillogó hatást biztosít, miközben

egészséges bőrszínt biztosít és egész napra

Öregedés-gátló összetevői javítják

Tartós szemceruza, amely egyenletesen
rajzolja körül a szem vonalát. Könnyed,
krémes állaga miatt könnyedén siklik és
intenzív, hosszan tartó eredményt biztosít.
Húzzunk vele egy ﬁnom vonalat a szempillák
tövének mentén.
EYELINER – SZEMKIHÚZÓ TUS
Tartós, folyékony szemkihúzó tus, extra
puha végű ecsettel. Gyorsan szárad és remekül
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viselnek vagy semennyit, nem félnek

A smink már ősidők óta a női szépség hang-

keket, de mivel náluk a fehér bőrszín

kimutatni , ha kevesebb is az önbizalmuk.

súlyozását szolgálja, és már az ókori egyip-

volt a divatos, ezért gipsz és liszt

Egy nő sminkje számtalan jelzéssel szolgál

tomiak és rómaiak is használtak különféle

keverékével tették arcukat még

a külvilág számára. A smink legfőbb célja,

sminktermékeket.

sápadtabbá.

hogy kiemelje előnyös vonásainkat és erősítse

A kutatásokból kiderült, hogy az egyiptomi

Sok férﬁ azt állítja, hogy jobban

az önbizalmunkat. Akár a sminkünk mögé

nők sosem léptek ki az utcára arcfesték

szereti, ha egy női arc természetes,

rejtőzünk – akár ellenkezőleg, felvállaljuk

nélkül, pl. szemük árnyékolására a „Khol”-t

festékmentes. Lehet, hogy így

arcunk natúr mivoltát, mindenképpen

(az antimon ásványi hamuját) használták.

van, mégis egy legutóbbi francia

felfedjük ezzel a bennünk élő nőt.

Alkalmaztak még különféle egyéb színes

felmérés szerint, amit Nicolas Geugen

Azok a jegyek, amiket egy nő hangsúlyozni

ásványokból nyert szemhéjfestékeket is,

stúdiójában végeztek el, azok a nők,

kíván az arcán, személyiségének legjellemzőbb

mint pl. az őrölt

tulajdonságaira hívja fel a ﬁgyelmet. Vannak,

„udiu”-nak nevezett sötétzöld színű port.

33%-kal több alka-

akik a nőiességüket erősítve a csábításra és

Az egyiptomiak benedvesített fekete

lommal kaptak meg-

a provokációra helyezik a hangsúlyt, és

szénporral színezték a szemöldöküket és

hívást randevúra, mint azok, akik nem!

vannak, akiknek a smink elsősorban álcázásra

a szempillájukat, és apró fapálcikákkal fésülték

és az esztétikai problémák elfedésére

át őket.

szolgál.

Az ókori rómaiak is használtak sminktermé-

malachitból készített

akik sminket viseltek

erőteljesen hidratálja a bőrt, ezáltal
csökkenti a mimikai ráncok
mélységét.
HIDRAFLUID FOUNDATION –
KOMPLEX HIDRATÁLÓ ALAPOZÓ
Természetes, egyenletes felületet
biztosító, folyékony alapozó, mely
ragyogást ad a bőrnek. Hidratáló
összetevőket, vitaminokat és antioxifixálja a sminket. Olajmentes formulája

ALAPOZÓK

valamennyi bőrtípus számára ajánlott.

AJKAK

dánsokat tartalmaz, melyek megóvják
a bőrt a napfénytől és káros környezeti

ANTI-AGE MAKE-UP BASE –

hatásoktól.

ÖREGEDÉS-GÁTLÓ ALAPOZÓ

KORREKTOR

Professzionális sminkalapozó, mely növeli

Természetes, mattító hatású tartós

INFINITY AJAKKONTÚR CERUZA

a smink tartósságát és tökéletesebbé teszi

korrektor. Antioxidánsokban és vitami-

Könnyen sikló ajakkontúr ceruza, mellyel

a kikészítés összhatását.

nokban gazdag hatóanyagai hidratálják

tökéletesen precíz, tartós rajzolatot érhetünk

HIGH DEFINITION –

és táplálják az arcbőrt, és hosszú órákon

el. Aktív hatóanyagai táplálják, lágyítják és

HIDRATÁLÓ ALAPOZÓ

át kifogástalan megjelenést biztosítanak.

hidratálják az ajkak bőrét.

Könnyű textúrájú, természetes hatást

VILÁGOSÍTÓ KORREKTOR

3D DÚSÍTÓ HATÁSÚ SZÁJFÉNY

eredményező alapozó. Hialuronsav tartalma

Folyékony korrektor, mely lágyítja a vonásokat,

Intenzív, 3D hatású, krémes állagú, extra

miatt kiválóan hidratálja a bőrt.

egységes tónust és ragyogást kölcsönöz

csillogást adó szájfény. Energizáló és élénkítő

LIFT FOUNDATION –

a bőrnek. Világosító hatása révén csökkenti

összetevői nemcsak kiemelik, de egyúttal

RÁNCTALANÍTÓ ALAPOZÓ

a szem környéki sötét árkokat és élénkíti

hidratálják és óvják is az ajkakat.

Hosszan tartó hatású, szaténfényű folyékony

a tekintetet, hatóanyagai pedig hidratálják

KRÉMES ÁLLAGÚ RÚZS 15-ÖS FÉNYVÉDŐ

alapozó. Hatékony öregedés-gátló formulája

az arc bőrét.

FAKTORRAL
Puha, krémes állagú, tartós rúzs, mely egész
nap kiválóan tapad az ajkakhoz. Gondosan
válogatott, öregedés-gátló aktív hatóanyagokat és természetes eredetű antioxidánsokat
tartalmaz.
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SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS
Kedves Kozmetikusok és Partnereink!
A SKEYNDOR magyarországi képviselete tisztelettel meghívja Önt és munkatársait második elméleti és gyakorlati
szakmai továbbképzésére.
A bemutató célja a professzionális spanyol SKEYNDOR termékek és kezelési módszerek népszerűsítése.

PROGRAM
09.00–09.30 óráig

Regisztráció

09.30–11.00 óráig

Global Lift [ProGEN-in] bőrﬁatalító termékcsalád
2012 – leginnovatívabb hatóanyaga

11.00–12.00 óráig

POWER C bőrvilágosító program
a valaha kifejlesztett leghatékonyabb antioxidáns kombináció

12.00–13.00 óráig

Ebédszünet

13.00–14.00 óráig

Skeyndor – új Make up kollekciója

14.00–16.00 óráig

Bemutatkozik a Body Sculpt termékcsalád –
egy karcsúsító testmasszázzsal egybekötve

EGÉSZ NAPOS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI BEMUTATÓ
Előadó:

Margaret Beales – a Skeyndor vezető oktatója, tanácsadója, nemzetközi mestertrénere

Időpont:

2013. május 7–8.

Helyszín:

Skeyndor / Ionto-Comed Bemutatóterem és Oktató Központ
2083 Solymár, Terstyánszky út 68.
Tel.: 06 26 362 929, 06 209 324 441
info@skeyndor.hu, www.skeyndor.hu

Részvételi díj:

25 000 Ft/fő, mely teljes mértékben levásárolható!

Részvételi szándékát 2013. május 2-ig jelezze!
A meghívott és a bejáratnál regisztrált vendégeink számára az ebéd és az italellátás is díjmentes.
A helyszíni regisztráció csak az előregisztrációs listán szereplő vendégek számára lehetséges!

Cosmetic Trade Kft.
Hungary, 2083 Solymár, Terstyánszky út 68.
Tel.: (+36) (26) 36 29 29, (06 20) 932 44 41
www.ionto.hu, www.skeyndor.hu • info@ionto.hu, info@skeyndor.hu
Ionto Comed Hungary
Nyomdai munkákból eredő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!

