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Hírek

A BEAUTY THERAPY ragyogó női világbajnokai
5 kiválósági éremmel, emberfe-

A lipcsei WorldSkills 2013 –
a hivatások világbajnoksága

letti teljesítménnyel az eddigi
legjobb szereplésén van túl Magyarország a 42. WorldSkills
versenyen Lipcsében. Bertók
Kinga szépségápoló szakmában
átlagon felül teljesített, a 8. he-

Lipcsében, július 2–7-ig tartották meg

gyantázás, szempilla- és szemöldökfestés.

lyen végzett.

a 2013-as WorldSkills versenyt, a hivatások

Mindenki a maximumot adta, az IONTO-

Gratulálunk a magyar verseny-

világbajnokságát – azt az egyedülálló vetél-

COMED által rendelkezésre bocsátott felsze-

zőknek, szakértőiknek és a fel-

kedőt, ahol a legkülönbözőbb foglalkozási

relés pedig – a kezelőágyon és a gőzölőn át

készítést

szponzoroknak!

csoportok nemzetközi tehetségei gyűltek

a nagyítólámpáig – professzionális hátteret

össze, Angela Merkel német kancellár párt-

biztosított a magas színvonalú teljesítmé-

fogásával.

nyekhez. Erről résztvevők és szakértők egy-

támogató

szakmai

aránt így vélekedtek.
Az IONTO Health & Beauty GmbH. hivatalos szponzorként támogatta az immár 42. al-

helyet és a hozzá járó bronzérmet egy svéd
Miután 2013. július 6-án, 4 izgalmas nap

versenyző, Lovisa Petri nyerte el. Ezüstérmet

kalommal megrendezett világbajnokságot,

után véget értek a világbajnoki címért foly-

nem osztottak ki, cserébe két aranyérmet

és három erős márka, az IONTO-COMED,

tatott küzdelmek, július 7-én este egy csillo-

kapott a holtversenyben legjobbnak kikiáltott Mei-Hui Fu (Tajvan) és Catherine Boey

a CARE&MORE, illetve a SÜDA termékeivel

gó záró rendezvény keretében avatták fel

látta el többek között a BEAUTY THERAPY

a világ legjobbjait, 44 foglalkozási területen.

(Szingapúr).

versenyhelyszínt, teljes munkafelszerelést és

A 2013. évi lipcsei WorldSkills alkalmával

Martin La Fontaine, az IONTO Health &

számos kiegészítőt biztosítva.

a BEAUTY THERAPY kategóriában adták át

Beauty GmbH. vezetője közvetlenül az ér-

a legjobb kozmetikusoknak járó díjakat. A 3.

mek átadása után, személyesen gratulált

A lipcsei WorldSkills 2013 keretében 21

a győztes hölgyeknek, és egyben átnyújtott

nemzet legjobb ﬁatal kozmetikusai

nekik egy egészen különleges ajándékot:

„küzdöttek” 4 napon át a világbajnoki

az IONTO Health & Beauty GmbH. meghí-

címért. A mindent átfogó versenyprog-

vását egy „all inclusive Beauty Therapy to-

ram során bizonyítaniuk kellett, hogy

vábbképzésre” Németországba.

a kozmetika összes területén csúcstelje-

A világbajnokok egy hetet fognak tölteni

sítményt tudnak nyújtani: a feladatok

2014 márciusában az IONTO Health & Beauty

között szerepelt többek között köröm-

vendégeiként, ahol lehetőségük lesz szak-

kezelés, arckezelés, testkezelés, smink,

emberekkel megvitatni különböző témákat,
és ahol megismerkedhetnek az elektro-kozmetika legújabb technológiáival.
A győztesek leírhatatlanul örültek. Megható
pillanat volt, amikor Martin La Fontaine cégvezető átadta a ﬁatal Mei-Hui Fun és Catherine Boey részére szóló, utazásra feljogosító
okleveleket. Az IONTO Health & Beauty
GmbH által nyújtott minőségi felszerelés és
professzionális támogatás láthatóan nemcsak a résztvevő hölgyeket és a szakembereket hozta lázba, hanem a WorldSkills International hivatalos szervezőit is. Ennek köszönhetően máris alakulóban van a 2014-es
franciaországi EuroSkills, illetve a 2015-ös,
São Paolo-ban megrendezendő brazíliai
WorldSkills versenyre szóló együttműködési
megállapodás.
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ÚJ – IONTO-MESOlift
3 kezelési módszer – 1 készülék
Az IONTO-MESO+ rendszerek a legkülönbözőbb ANTI-AGING
kezelések egyedülállóan széles palettáját kínálják, egyéni kezelési
kombinációkkal. Az aktív hatóanyagok bőrbe való hatékony bejuttatásához használt MESO alapkezelést különböző kiegészítő-kezelésekkel kombinálhatja, az Ön egyedi igényeihez legjobban illeszkedő kombi-rendszert pedig a kezelési

BEAUTY FORUM
Readers' Choice –
„We are the Winner!”
Nagy büszkeséggel számolunk be róla, hogy újabb sikert könyvelhettünk el!

hangsúlyoknak megfelelően vá-

Az IONTO-WELLITY Starlight kezelő-

laszthatja ki.

ágy az „Elektrokozmetika / Komplett

Az Ön előnye: Mindegy, melyik

berendezés” kategória győzteseként

kombi-rendszer mellett dönt,

elnyerte a BEAUTY FORUM AWARD

mindegyik funkciót különállóan,

2013-as díját. Ez az elismerés egyszer-

illetve kombinált módon is alkalmazhatja.

re megerősítés, illetve ösztönzőerő szá-

Így egyszerre kínálhat ügyfelének területspeciﬁkus kúrát, illetve

munkra, hogy továbbra is teljes szakértelmünkkel és tudásunkkal olyan inno-

részleges kezelési koncepciókat.
Az új IONTO MESOlifttel a következő három kezelési módot al-

vatív és magas hatékonyságú, minőségi termékek létrehozásán

kalmazhatja különállóan, vagy egymással kombinálva: Kozmetikai

munkálkodjunk – a fejlesztéstől az elkészítésig, a tanácsadástól

Mesoterápia, Elektroporáció és Izomstimuláció. Ez az innovatív ke-

a képzésig –, melyekkel a legjobb kezelési eredmények érhetők el.

zelési technológia a leghatékonyabb módon kínál Önnek egy kü-

Köszönjük, hogy cégünk kezelőágya lett 2013 TOP-Terméke!

lönösen széles kezelési spektrumot.

Sugárzóan ﬁatalos bőr
rádiófrekvencia segítségével

A SÜDA duoVAC kezelőegység a 3. helyezést nyerte el a „Lábápolás/ Speciális készülékek” kategóriában, valamint szintén a 3.
helyen végeztünk a „Kozmetika/Speciális készülékek” kategóriában
az IONTO-MESO+ rendszerekkel.

A rádiófrekvenciás kezelés során a rádiófrekvencia tartományában
lévő hullámokat egy kéziegység juttatja a bőrbe. Így közvetlenül
a kezelt területen jön létre egy kontrollált elektromágneses mező.
Emellett az energia a kötőszövetben hővé alakul át.
IONTO-LIFT® RF – Anti-Aging-kezelések meggyőző eredménynyel.
Az IONTO-COMED új, nagy hatékonyságú rádiófrekvencia-készüléke az RF alkalmazásának egy különleges formáját kínálja az arc,
a nyak és a dekoltázs területének, illetve a kezek Anti-Aging kezeléséhez.
A kétpólusú technikának köszönhetően
az ügyfél a kezelés alatt pusztán egy kellemes, ellazító melegséget
érzékel, bármiféle áramszerű érzés nélkül. Az intenzitásbeállítás lehetővé teszi Önnek, hogy érzékenyebb területeken, mint például
a homloknál, a kezelés közben ügyfelének megfelelően alakítsa
az intenzitást.
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Eredményes Bodycontouring
A közép- és rádiófrekvencia segítségével külö-

2. TISZTÍTÁS

kat a testpakolással, majd egyenként tekerje

nösen a testkezelés területén érhet el hosszan

Tisztítsa meg alaposan mindkét lábat tisztító-

körbe őket a testtekercselő fóliával.

tartó eredményeket

géllel, majd távolítsa el a maradék gélt meleg

FIGYELEM: Ha túl sok rétegben használja

borogatással.

a Body Wrap fóliát, a középfrekvenciás áram

Testkezelési koncepció
a cellulit sikeres mérsékléséhez

3. PEELING

nem lesz képes akadálytalanul áramlani.

Radírozza le mindkét lábat kb. 1 evőkanál-

Ezután helyezze fel az IONTO-LIFT® effect

bőrmegújító Skeyndor Termálvizes

szivacselektródákat a hozzájuk tartozó rugal-

IONTO-LIFT® effect plus SKEYNDOR SPA

testradír használatával. Kezdje a lábfejek-

nyi

mas pántokkal a comb felső és alsó oldalára,

SENSES termékek

nél, illetve lábujjaknál, és haladjon felfele

illetve igény esetén a fenékre is. Használja

A nők kerek 80%-a küszködik a bőr egyenet-

a comb felső részéig. Mindaddig folytassa

a készülék előre beprogramozott Body Cellu-

lenségeivel, melyeket a cellulit idéz elő. A leg-

a bőrradírozást, amíg a só magától feloldó-

lite funkcióját, és állítsa a kezelés időtartamát
30 percre.

főbb okok a kötőszövet – genetikailag meg-

dik a bőr felületén.

határozott – struktúrájában, a salakanyagok

A peeling fellazítja és eltávolítja a felesleges

lokális felgyülemlésében, illetve abban kere-

hámsejteket, és serkenti a vérkeringést.

sendők, hogy a cellulit szempontjából kritikus
területek zsírsejtei hajlamosak több zsírt elraktározni.
A kellemetlen narancsbőr sok esetben nem
kezelhető egyszerűen krémek és egyéb oldatok vagy testmozgás segítségével. Ilyenkor jelentenek segítséget a célzott hatékonyságú
MEGJEGYZÉS: A készülék a testpakolás után

gépi cellulit kezelések. Az alábbi, lábra és fenékre kialakított IONTO-LIFT cellulit-kezelés,

is alkalmazható. Előtte várjon 20 percet, hogy

®

a Skeyndor koncepció salaktalanító hatásával

TIPP: Hogy a comb alsó oldalához is hozzá-

a testpakolás kifejthesse hatását, majd a lábak

kombinálva már az első használat után mér-

férjen bőrradírozáskor, kérje meg ügyfelét,

letisztítása után indítsa el az IONTO-LIFT® ef-

hető változást képes elérni.

hogy hajlítsa be lábát.

fect kezelést a 30 perces Body Cellulite prog-

4. TESTPAKOLÁS ÉS MASSZÁZS

rammal.

KEZELÉSI FOLYAMAT

Ezután keverjen ki 300g feszesítő Skeyndor

5. TISZTÍTÁS

testpakolást zöldtea kivonattal. Ez a mennyi-

Távolítsa el az IONTO-LIFT® effect elektródá-

1. KÖSZÖNTÉSI SZERTARTÁS

ség mindkét lábra elegendő.

kat és rögzítőpántokat a fóliáról, majd óvato-

Készüljön vendége érkezésére egy meleg láb-

A zöld tea és a citrusfélék kivonata alkotják e

san tekerje le a fóliát a lábakról. Az akadályta-

fürdővel. Öntsön Termálvíz koncentrátumot

testpakolás méregtelenítő és tisztító hatóanya-

lan hozzáférés érdekében kérje meg ügyfelét,

a fürdővízhez. A Salies de bearn-i termálvíz ﬁ-

gait. A készítmény elősegíti a nyiroknedvek

hogy hajlítsa be a lábait. Ezután távolítsa el

nom illata teljes nyugalmat, ellazulást és rela-

keringését, a méreganyagok kiürülését, fo-

a felesleges testpakolást egy kozmetikai spa-

xációt biztosít. Az ásványi anyagokban gaz-

kozza a zsírégetést és lebontja a felhalmozó-

tulával, és szükség esetén meleg borogatással

dag fürdő elvezeti a negatív energiákat, me-

dott zsírmolekulákat.

tisztítsa meg a lábat az esetleges maradvá-

lyek felelősek az oxidációért és gyorsítják

nyoktól.

az öregedési folyamatot.

6. ZÁRÓKEZELÉS
A kezelés lezárásához vigyen fel a bőrre egy
kis mennyiséget a Caresse Body Serum kényeztető testápoló szérumból, mely gyengéden ápolja és illatosítja bőrét. Tisztító hatású
piros virágok (orchidea, ylang-ylang, vadrózsa
és mákvirág) kivonatát tartalmazza. Megújult, ﬁnom textúrája minden szükséges kéA pakolás felvitele előtt helyezzen Body Wrap
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nyeztetést megad a bőrnek, egyszerre bizto-

fóliatekercseket a combok alá. Végül az ecset

sítja a lágyságot és a legkiválóbb testápoló

segítségével egyenletesen vonja be a combo-

krémek által garantált hidratáltságot.
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IONTO-LIFT Effect
Az IONTO-LIFT Effect többfunkciós
készülék a test és az arc módszeres
regenerálását teszi lehetővé.
Az IONTO-LIFT Effect középfrekvenciás készülék apoláris stimulációs elven működik. A középfrekvenciás jel
váltakozása az izomzat szelektív stimulációját váltja ki. A középfrekvenciás stimuláció az izomzat fájdalommentes ingerlését idézi elő. Az izomrostok ilyen fajta speciális reakcióját
semmiféle más módszerrel nem tudjuk elérni. Különösen hatékonyan alkalmazható

cellulit

kezeléseknél.

Az IONTO-LIFT Effect – kezelés során
elegendő mennyiségű hő jut mélyen

Testkezelési koncepció
az eredményes kerületcsökkentéshez
IONTO-LIFT® RF és IONTO-SKIN® Regulator

a szövetekbe, amelynek hatására

A rádiófrekvenciás (RF) kezelések stimulálják a zsírsejteket, és serkentik az anyagcserét.

a zsírsejtek megnövekszenek, „kinyíl-

Az anyagcseretermékek és zsírmolekulák elszállításának meggyorsításához javasoljuk, hogy mi-

nak”, olyannyira, hogy a helyileg le-

den testkezelés után végezzen nyirokmasszázst. Így aktív módon támogathatja és javíthatja

rakódott salakanyagokat a vér- és

a kezelés hatását.

a nyirokkeringés könnyedén kioldja és

TIPP: Tegye könnyűvé a nyirokmasszázs elvégzését – használja az IONTO-SKIN® Regulatort!

elszállítja.

KEZELÉSI FOLYAMAT
1. A kezelendő testterület megtisztítása
2. RF-kezelés az urea tartalmú RF-kontaktgéllel
3. Tisztítsa le a bőrt nedves mosdókesztyűvel
4. Nyirokmasszázs a kezelendő testterületen az IONTO-SKIN® Regulatorral
Kezeit ﬁnom, simító mozdulatokkal vezesse végig ügyfele bőrén, a test nyirokvonalai mentén.
A többit elintézi Ön helyett az IONTO-SKIN® Regulator.
20-30 perc kezelési idő elteltével minden további előkészület nélkül felvihet egy feszesítő testápolót.
TIPP: Kínálja meg vendégét a kezelés után egy anyagcserét serkentő és méregtelenítő teával.

Ha cellulit- és fogyókúrás kezelést
végzünk az IONTO-LIFT Effect készülékkel, akkor az infravörös sugárzást a középfrekvenciás kezelés előtt
vagy alatt kiegészítő terápiaként
használhatjuk.
Az IONTO-LIFT Effect és az infravörös lámpa egyidejű használatával sikeresen, mellékhatások és a vérkeringés
megterhelése nélkül kezelhetők a test
problémás részei.
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Antioxidáns védelem és ragyogás...
MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG – AZONNALI HATÁS
Legújabb kutatásaink eredményeként megszületett a POWER C+ azaz a Skeyndor laboratóriumában valaha kifejlesztett leghatékonyabb antioxidáns kombinációt tartalmazó
termékcsalád. A C-vitamin bőrvilágosító hatásának és a gránátalma kivonat kimagasló
antioxidáns tulajdonságainak együttes eredménye: a szemmel láthatóan megﬁatalodott
és ragyogó tónusú arcbőr.

A bőr öregedése

tioxidáns, de fokozza a bőr anyagcseréjét és

Az idő múlását nem tudjuk megakadályozni,

Ahogyan Sheldon Pinnell bőrgyógyász pro-

és az évek előre haladásával a sejtek műkö-

fesszor (University of Duke, USA) állítja:

stimulálja a kollagén termelődést.

dése lelassul, funkciójukban zavar támad.

„az aszkorbinsav az a jelzés, aminek hatásá-

molekulákat a sza-

A sejtregenerációs képesség jelentősen le-

ra a sejtek kollagént kezdenek termelni”. Ki

badgyökök okozta oxidá-

csökken. Az oxidáció sejtromboló folyama-

kell hangsúlyozni, hogy az aszkorbinsav

ciótól) és csökkenti a napfény ha-

tokat indít el a szervezetben.

nemcsak a C-vitamin leghatékonyabb for-

tására bekövetkező öregedési folyamatot.

E tényezők hatására a bőrön a következő el-

mája, de a szépségiparban helyileg alkal-

• Bizonyos fokig képes semlegesíteni a nap-

változások jelennek meg :

mazva rendkívül jól hasznosul.

• Szárazság

A szájon át szedett C-vitamin a bőrben alig

• Erősíti a bőr barrier funkcióját, megakadá-

• Ráncok kialakulása

kimutatható (friss kutatások bebizonyították,

lyozza a bőrön át történő vízveszteséget,

• Petyhüdtség

hogy helyi alkalmazása harmincszor maga-

ezáltal növeli a bőrsejtek hidratáltságát.

• Fakó, fénytelen tónus

sabb C-vitamin szintet eredményez a bőr-

• Fokozza a kollagén termelődését, ily mó-

• Foltok megjelenése

ben, mivel a szervezetünk ezt a típusú vita-

don növeli a kötőszövet rugalmasságát.

A bőrszárazság oka, hogy a test veszít a hid-

mint csak korlátozott mennyiségben képes

• Sejtszinten csökkenti a gyulladásos folya-

ratációs képességéből. Ez nem csak azt je-

felvenni és hasznosítani), így lokális alkalma-

lenti, hogy romlik a test folyadékmegkötő

zása lényegesen hatásosabb.

képessége, de azzal is együtt jár, hogy

fény okozta bőrkárosodásokat.

matokat.
• Erősíti az immunrendszert és fokozza
a sejtregenerációt, ezzel egyúttal támo-

A C-vitamin szerepe a bőrápolásban

gatja a bőr védelmi rendszerét is, megóv-

is. A lelassult sejtregeneráció kollagén és

Antioxidáns hatás: megelőzi az UV sugarak

• Ez az egyik leghatékonyabb vegyület

elasztán csökkenéssel jár együtt, ami miatt

okozta immunszupressziót (megóvja a DNS

a napfény okozta égési sérülések és más

a szervezet a folyadékon túl egyre nehezebben tartja meg a fehérjéket és aminosavakat

egyre több és több ránc jelenik meg a bőrön. A szabad gyökök által okozott oxidáció
roncsolja a sejtek kollagén és elasztán szerkezetét, rugalmatlanná és szárazzá téve ezzel a bőrt. Ezért nagyon fontos az antioxidáns tartalmú termékek használata a szépségápolásban, melyek segítségével megőrizhető a bőr hidratáltsága és rugalmassága.

A C-vitamin ereje
A C-vitamin a szépségápolásban használt
egyik legkedveltebb aktív hatóanyag, mivel
számtalan, bőrre gyakorolt jótékony hatása
ismert. Nemcsak az egyik leghatásosabb an6

va azt a káros környezeti hatásoktól.
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A bőrbe kerülve, egy endogén hidrolízisnek
nevezett reakció során a vegyület molekulái
gyorsan C-vitaminná alakulnak át, és olyan

Otthoni bőrápolás

fontos élettani funkciókat támogatnak, mint
pl. a DNS sérülések kivédése, a sejtek oxidá-

Energizáló krém

ciós folyamatának gátlása vagy a kollagén

Energizáló kezelés

termelődés stimulálása. A fenti előnyös tulaj-

Antioxidánsok

donságain túl megakadályozza a melanin

Bőrvilágosító hatás

képződést, így bőrfehérítő hatással is rendel-

Jellemzők

kezik.

• Kimagasló antioxidáns tulajdonságok

2. Gránátalma kivonat

• Erőteljes szabadgyök elleni védelem,

• Bőrvilágosító hatás
A gránátalma kimagasló antioxidáns hatással
rendelkezik, mivel rendkívül gazdag vitami-

mivel fényvédő pajzsként óvja a bőrt
a káros napsugarak ellen

nokban, tanninban, polifenolokban, gallus-

• Fokozza a kollagén termelést

zsavban és ellagsavban.

• Csökkenti a melanin pigment termelést, így enyhe bőrvilágosító hatással

gyulladásos folya-

3. Három sav együttes kölcsönhatása

van a májfoltokra és egyéb elszíne-

matok kezelésére, mint

Aszkorbinsav: kimagasló antioxidáns hatású

pl. az akné, pszoriázis, mű-

vegyület, 15%-os koncentrációban (profesz-

Aktív hatóanyagok

szionális kezelésekhez). Előállítása: kémiai

3% C-vitamin származékok, 3% grá-

szintézissel

nátalma kivonat, 15-ös fényvédő faktor

Ellagsav: elősegíti az aszkorbinsav felszívó-

száraz/normál bőrtípushoz

pigmentációját és halványítja a májfol-

dását. Származása: egy afrikai fa (Anogeissus

Bőrtípustól függően két különféle vál-

tokat.

Leiocarpus) kérgéből vonják ki

tozatban elérhető:

• Ragyogó, világos tónust biztosít a bőrnek,

Fitinsav: gátolja az aszkorbinsav oxidációját,

• Normál és száraz bőrtípusra: gazdag,

mivel normalizálja a hajszálerek áteresztő-

fokozza a bőr depigmentációját. Származá-

képességét és javítja a teljes vérkeringést.

sa: természetes eredetű vegyület

tét utáni hegek és striák.
• 5%-nál

nagyobb

koncentrációban

az aszkorbinsav csökkenti a bőr hiper-

• Használata erősen ajánlott dohányosok

A Skeyndor Power C+ termékeinek széles

számára, mivel a nikotin csökkenti a szer-

skálájából mindenki megtalálja a bőrtípusá-

vezet C-vitamin készletét.

nak leginkább megfelelő készítményt. A ter-

ződésekre

krémes állagban
• Kombinált, zsíros bőrre: könnyed,
nem zsíros állagban

• Növeli az olyan bőrgyógyászati beavatko-

mékcsaládot speciálisan úgy állítottuk össze,

Szemkörnyék ápoló krém

zások hatékonyságát, mint pl. a peeling

hogy a kabinkezelések hatására megﬁatalo-

Ödéma csökkentés

vagy a mikrodermabráziós bőrhámlasztás.

dott arcbőrünket az otthoni ápolásra kifej-

Világosító hatás

A Skeyndor Power C+ termékcsaládja

lesztett egyéb termékekkel hosszú távon is

Jellemzők

a szépségápolás egyik legkedveltebb ható-

megőrizhessük.

• Kimagasló antioxidáns tar-

anyagát, a C-vitamint helyezi újra fókuszba.

talom
• Világosító hatás a szemkör-

Aktív hatóanyagok

nyéki árkok területén
• A szem körüli ödémák csök-

1. Extra hatékony felszívódású C-vitamin
származék
A Nikkol VCIP (ASCORBYL TETRAISOPALMITATE), egy, a sejtek által nagy hatékonysággal felvett vegyület, mely 700%-kal ha-

kentése
• Kisimítja a kisebb szemráncokat
• Csökkenti a szem alatti táskákat és duzzanatokat

tékonyabb, mint a tiszta C-vitamin.

Aktív hatóanyagok

Ez egy olajban oldódó, új generációs C-vita-

1.5% C-vitamin származékok, 1.5%

min származék. Molekulaszerkezetét megőr-

gránátalma kivonat, koffein, hajdina

zi magas hőmérsékleten és oxidációs folya-

7.5%-os koncentrációjú tiszta C-vita-

matok jelenlétében is. Bőr alatti és sejtszin-

min szérum

ten történő felszívódása kiváló értékeket
mutat.
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90%-os

javulás a dehidratáltság (vízhiány) miatt
kialakuló ráncok esetében.

100%-ban
mélyhidratált bőr már egyetlen

Kezelés

POWER HYALURONIC
Mélyen hidratált bőr, megnövekedett komfortérzet, puhább arcbőr

professzionális arckezelést követően.
Folyamatos, 24 órán át tartó
hidratáltság.

megkötni. Belső és külső tényezők hatására

nyiben ezt az érték egyensúlyban van, a bőr

a hyaluronsav készlet minden ember esetében

megtartja optimális hidratáltsági fokát, ezáltal

másképp alakul, és ez meghatározza az adott

biztosítja megújulási képességét és a sejtek

egyén bőrének általános állapotát.

normális működését.

A POWER HYALURONIC termékek javítják

A bőr hidratáltságának szintje a nettó hidrodi-

a bőr hidrodinamikáját azáltal, hogy össze-

namikai egyensúlyától függ.

kapcsolják az eltérő molekulatömegű hyalu-

A hidratált bőr egyben egészséges bőrt is jelent.

A hyaluronsav testünk természetes alkotóele-

ronsav részecskéket egy nagyon hatékony ak-

me, nagy mennyiségben fordul elő a bőrben.

vaporin aktivátorral, így megnövelik a sejtek

Legfontosabb feladata, hogy magához vonz-

vízfelvevő képességét.

Aktív hatóanyagok

za és megkösse a vízmolekulákat és ily módon
javítsa a szövetek vízháztartását. A hyaluron-

A bőr hidrodinamikája

sav részecskék valódi „szivacsként” funkcio-

FRAGMENTÁLT HYALURONSAV
(molekuláira bontott)

nálnak, mivel saját molekulatömegüknél

A hidrodinamika a bőrbe jutó és azt elhagyó

Mélyen hidratálja a bőrt és meggátolja a bőr

1000-szer nagyobb mennyiségű vizet képesek

víz mennyiségének az arányát jelenti. Ameny-

alatti vízveszteséget.

Arckezelés Power Hyaluronic termékekkel
Kiegyensúlyozza a bőr természetes hidrodinamikáját és optimális hidratáltságot biztosít.
Ajánlott életkor: 20 évtől felfelé

Arctisztító tejjel tisztítsuk meg az arc, nyak és

mindig negatív pó-

Ajánlott bőrtípus: száraz, vízhiányos, érdes

dekoltázs területét, majd töröljük át a bőrt

lust használjunk.
4. Ezt követően

arcbőr, melyen már kisebb ráncok is megje-

SKEYNDOR arctonikkal.

lentek

2. Hogy megkönnyítsük az aktív hatóanyag-

lágy, simító moz-

Ajánlott termék-kombinációk az arckezelés

ok bejutását a bőr mélyebb rétegeibe, végez-

dulatokkal vigyük

során:

zünk archámlasztást az erre a célra leginkább

fel az Akvaporin

Fiatal arcbőr esetén: a Skeyndor Power C+

megfelelő peelingezővel. A termék, illetve

masszázs

termékeivel

az eljárás kiválasztását a kezelést végző koz-

Opcióként, a gélt bejuttathatjuk a bőrbe

Érett arcbőr esetén: az Eternal, Corrective és

metikus szakember döntse el a vendég bőrtí-

iontoforézis vagy elektroporáció segítségé-

Global Lift termékcsaládok ránctalanító ké-

pusát is ﬁgyelembe véve, de lehetőleg folya-

vel.

dék alapú peeling legyen, mint pl. a GLYCO

5. Következő lépésként tegyünk fel egy kis

szítményeivel együtt
1. Távolítsuk el a sminket az ajkak és a szem

gélt.

30 vagy a SK ENZYME PEELING.

mennyiséget a Hyaluronsavas hidratáló zse-

3. Kezdjük meg a HA Dynamic arckezelést.

léből (HA ULTRA HYDRATING GEL) az arc,

környékéről a SKEYNDOR speciális szemkör-

Egy fecskendő segítségével mérjünk ki 2 ml-t

nyak és dekoltázs területére. Polarizált víz

nyéki sminkeltávolító emulziója segítségével.

a Hyaluronsav szérumból (1.5%), majd felfe-

segítségével masszírozzuk be alaposan

lé irányuló simító mozdulatokkal vigyük fel

a bőrbe. A maradék Hyaluronsavas hidratá-
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az arc és nyak területére és gyengéden masz-

ló zseléből képezzünk egy vékony maszkot

szírozzuk a bőrbe. A masszázs hatásának fo-

a kezelt területeken, és hagyjuk hatni 20

kozása érdekében nedvesítsük meg a kezelt

percen át.

felületet polarizált vízzel, és masszírozzuk ad-

6. A kezelés befejezéseként egy nedves

dig, míg teljesen be nem szívódik a bőrbe.

kesztyűvel töröljük le a maradék hatóanya-

Masszázs helyett a polarizált vizet SKEYNDOR

gokat, majd utolsó lépésként vigyünk fel

MESOSCIENCE készülékkel is bejuttathatjuk

a kezelt területekre elegendő mennyiséget

a bőrbe, 4-5 percen át tartó HIDRO-ELEKT-

az Intenzív hidratáló emulzióból. (INTENSIVE

ROFORÉZIS segítségével. E kezelés során

MOISTURISING EMULSION).
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Kezelés

A hyaluronsav molekularészecskéi különfélék
lehetnek. A molekulák mérete vagy súlya

Otthoni arcápolás

meghatározza a bőrre kifejtett biológiai aktivitásukat, továbbá áthatolásukat és eloszlásukat a bőr különféle szövetrétegeiben.

INTENZÍV HIDRATÁLÓ KRÉM
* 20 önkéntesen elvégzett laboratóriumi és

A nagy molekulatömeggel rendelkező részecskék (>500 KDa) elsősorban védelmi

Mindennapos hidrodinamikai kezelés

valós használati tesztek során kapott ered-

funkciót töltenek be a külvilágból érkező ká-

Hatása

mények. Otthoni (1 hetes) arcápolás: In-

ros környezeti hatásokkal szemben, és nem

• 100%-os hidratáltság *

tenzív hidratáló krém vagy emulzió + mély-

tudnak mélyebbre hatolni a bőr szarurétegé-

• Folyamatos, 24 órán át tartó hidratált-

hidratáló booster krém + mélyhidratáló

nél. Ellenben a nagyon kis molekulatömegű
részecskék (<200KDa) képesek arra is, hogy
bejussanak a dermisz (irharéteg) belsejébe,
és elősegítsék további hyaluronsav molekulák képződését, azaz erősítsék a bőrszövetek

ság*

maszk használatát jelenti.

• Javulás a dehidratáltság miatt kialakuló
ráncok esetében*
• Javulás a mikrobarázdák és egyéb ráncok
esetében

elsődleges víztartalékát.
Aktív hatóanyagok
A POWER HYALURONIC termékek nagyon
magas és nagyon alacsony molekulatömegű

• Nagyon kicsi, illetve nagyon nagy molekulatömegű hyaluronsav (0.25%)

hyaluronsav részecskéket is tartalmaznak,

• Napraforgó-kivonat

így az alsóbb szövetrétegekben is hidratálják

• Xilitol és származékai

a bőrt, egyúttal csökkentik a bőr káros környezeti hatások miatti vízveszteségét.

Bőrtípustól függően, kétféle kiszerelésben
kapható:

AKVAPORIN AKTIVÁTOR
36%-kal növeli meg a bőr akvaporin szintjét
Az akvaporinok a sejtek plazmamembránjának falát képező fehérjék. Ezek a vízpórusok
biztosítják a sejtek nagy vízáteresztő képes-

• Száraz és nagyon száraz bőrre: gazdag
textúrával, kissé zsírosabb állagban
• Normál és zsíros bőrre: könnyedebb,
nem zsíros állagban
Kiszerelés: 50 ml, tégelyben

ségét, meggyorsítva az ozmózis folyamatát
a sejtek belsejében. Ezek mennyiségétől és
minőségétől függ, hogy a mennyi víz képes

MÉLYHIDRATÁLÓ BOOSTER
SZÉRUM

MÉLYHIDRATÁLÓ MASZK

megfelelően eloszlani a bőrszövetek középső és mélyebb rétegeiben.

Nagyhatékonyságú hidratáló kezelés

Hidratálás a bőr legalsóbb ré-

Hatása:

tegeiben

A POWER HYALURONIC termékek xilitolt

• 100%-os hidratáltság *

Hatása:

és xilitol-származékokat tartalmaznak.

• Folyamatos, 24 órán át tartó hidratált-

• Fokozza

Ezek olyan természetes eredetű cukoralkohol molekulák, amelyek teljes mértékben kompatibilisek a bőrsejtekkel, mivel
az emberi test maga is előállítja őket. Invitro laboratóriumi kísérletek során bebizonyosodott, hogy ezek a vegyületek akár
36%-kal megnövelik a bőr akvaporin

ság*
• Javulás a dehidratáltság miatt kialakuló
ráncok esetében*
• Fokozza a naponta használt hidratálókrémek hatékonyságát*
• Javítja a bőr szárazság okozta érdességét*

szintjét, különösen a 3(AQP-3) molekulák

hidratáltságot

területein
• 100%-os hidratáltság *
• Komfortérzést és puhaságot
biztosít*
• Javítja a bőr szárazság okozta érdességét*
Főbb hatóanyagok:

esetében.

Főbb hatóanyagok:

Ezen túlmenően, a xilitol vegyületek erőtel-

• Nagyon kis, illetve nagyon nagy moleku-

jes módon hidratálják is a bőrt. A klinikai

a

a bőr leginkább vízhiányos

latömegű hyaluronsav (1%)

tesztek során beigazolódott, hogy javítják

• Xilitol és származékai

a bőr vízháztartását, ezáltal erősítik a külhám

Kiszerelés: 30 ml-es pipettás üveg

• Nagyon kicsi, illetve nagyon nagy molekulatömegű hyaluronsav (0.25%)
• Liposzómákba zárt polarizált víz
Xilitol és származékai
Kiszerelés: 50 ml-es tubusban

barrier (gát) funkcióját és egyben késleltetik
a petyhüdtség kialakulását.
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Oktatás

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS
A SKEYNDOR magyarországi képviselete tisztelettel meghívja Önt és munkatársait
elméleti és gyakorlati szakmai tanfolyamra.
A bemutató célja a professzionális spanyol Skeyndor kozmetikai termékek
és kezelési módszerek megismertetése.
1 napos – SKEYNDOR arckezelések /Elméleti és gyakorlati bemutató
• Power C – C vitaminos

• Aquatherm – hidratáló

• Radiance Renewing – mikrodermabráziós arckezelés

• Mezotherápiás hatóanyagok

• Clear balance – problémás bőrök kezelésére

Továbbá díjnyertes arckezeléseink:
• Eternal – őssejtes

• Corrective – ránctalanító, ráncfeltöltő

• Global Lift-lifting

• Hyaluronic – hyaluronsavas arckezelés

• Dermapeel – hámlasztó, pigment folthalványító program

1 napos – SKEYNDOR Wellness és Spa testkezelések – Elméleti és gyakorlati bemutató
Az emberi szervezet három összetevőből: ﬁzikai, energetikai és érzelmi egységből épül fel. A harmónia eléréséhez ennek a három tényezőnek
egyensúlyban kell lennie. Ennek az egyensúlynak a fenntartásához a SPA SENSES termékcsalád a VÍZ és DRÁGAKÖVEK, a NÖVÉNYEK és CITRUSFÉLÉK, továbbá az ESSZENCIÁK és FŰSZEREK hatóanyagait hívta segítségül.
• Testpeelingek

• Testpakolások

• Wellness kényeztető masszázs

• Lávakő masszázs

1 napos – SKEYNDOR Make Up Kollekció megismertetése + Sminkoktatás – Elméleti és gyakorlati bemutató
• Skeyndor smink kollekciónk megismerése, anyag és eszköz ismeret
• Hogyan állíts össze egy számodra megfelelő smink szettet
• Nappali smink
• Alkalmi smink

Tanfolyam ára

25 000 Ft

Tanfolyam időpontjai

2013. november 26.

2013. december 4.

2014. február 11.

2014. március 17.

2013. január 20.

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!
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Oktatás

TARTSON LÉPÉST A KORRAL!
Vegyen részt az IONTO-COMED cég 1-1 napos tanfolyamán, ahol aktualizálhatja elektrokozmetikai szakismereteit.
Az oktatás keretében kipróbálhatja és elsajátíthatja a legújabb fejlesztésű IONTO-COMED kozmetikai rendszereket
és kezelési eljárásokat.

1 napos – COMPACT általános készülékismeret, alaptanfolyam
A leggyakrabban használt elektrokozmetikai készülékek, melyekkel a bőrt előkészítjük a kozmetikai kezelésekhez és extra hatóanyag bejuttatására adnak lehetőséget. Bemutatásra kerülő készülékek:
• Ionto-Peel

• Ionto-Galvano

• Ionto-Vac & Spray

• Ionto-Ice & Heat

• Ionto-Herb

• Ionto-Skin-Regulator, Ionto-Steam

• Ionto-HF

1 napos – SPECIAL FACE arckezelések felsőfokon
A modern kozmetika technikai vívmányait ismertetjük meg, melyek alkalmazásával hatékonyan bővíthető a szolgáltatási proﬁl:
• IONTO-SKIN ABRASION Comfort

• IONTO-PEEL-SONO Hidroabrasion

• IONTO-SONO effect ultrahang

• IONTO-MESO + rendszerek

• IONTO-LIFT RF rádiófrekvencia

1 napos – SPECIAL BODY CONTOUR kezelések
Napjainkban fokozódik az igény a testkezelések iránt. Tanfolyamunkon az alakformáló, testkontúr eljárások gépi lehetőségeit mutatjuk be:
• IONTO-SONO effect ultrahang

• IONTO-LIFT effect izomstimuláló

• IONTO-VAC vákuumos testkezelés

• IONTO-LIFT RF Body Contour kezelés

• IONTO-SKIN REGULATOR nyirokmasszázs

A tanfolyam gyakorlati részében a kezeléseket az Ön által használt termékcsaláddal kombinálhatja. Várjuk kozmetikus tanulók, végzett szakemberek és már IONTO-COMED készülékkel rendelkező partnereink jelentkezését.

Tanfolyam ára

25 000 Ft

Tanfolyam időpontjai

2013. november 25.

2013. december 3.

2014. január 21.

2014. február 10.

2014. március 18.
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35 éve „A tökéletes kezelésért” –
1979-től napjainkig
A következő, 2014-es évben lesz 35 éves az IONTO-COMED. A céget 1979-ben alapította egy bátor
és elszánt nő, Gertraud La Fontaine, azzal a célkitűzéssel, hogy a kozmetikai kezeléseket a kényelem és
a hatékonyság nevében forradalmasítsa.
Az egész egy elemmel működő, galvanikus iontoforézis készülékkel kezdődött, amely a hatóanyagok
bevitelét volt hivatott támogatni és hatékonyabbá tenni. Az elektromos áram alkalmazási lehetőségeiről
Gertraud La Fontaine – aki 1972-ben, Münchenben szerezte meg Cidesco diplomáját Prof. Birchlernél –
Steuernagel úr egyetemi jegyzeteinek, valamint orvosi szakcikkeknek a tanulmányozásával szerezte meg
a szükséges ismereteket.
„Az IONTO-COMED elindítását nagyban meghatározták azok a tanfolyamok, amelyek során kozmetikusnak készülő diáklányokat tanítottam. Nagyon szívesen fogadtak olyan helyeken, mint például
a Schrammek- vagy a Pietrulla-iskolában, mivel annak idején még nagy volt a félelem az elektromos áramot hasznosító kezelésekkel kapcsolatban.” – mondta a cég alapítója.

Eközben La Fontaine asszony egész családjával tovább dolgozott az iontoforézis készüléken: „Egy varrógépen állítottunk elő új elektródákat, amelyeket
aztán többek között testkezelésekhez is lehetett alkalmazni” – emlékszik
mosolyogva Gertraud La Fontaine. A galvanikus áram használata után
következett az izomösszehúzódást kiváltó kezelések megvalósítása stimulációs árammal.
La Fontaine asszony – Steuernagel úrral közösen – Svájcban is
tartott elektrokozmetikai képzéseket, melyek szintén hozzájárultak a kezelésekre vonatkozó ismeretek gyarapodásához. Gertraud La Fontaine egy ilyen kurzus alkalmával
ismerte meg Pietrulla asszonyt is, akivel azután közös
munkával fejlesztették ki a gyógynövényes gőzölőt.
Ezután sorra következtek az újabb és újabb készülékek...

Hogy a kozmetikai technológiának ezt a forradalmi fejlődését átélhetővé tegyük, a cég 35 éves
fennállásának alkalmából egy IONTO-COMED Elektro-kozmetikai Múzeum kialakítását tervezzük. Ehhez keressük a legöregebb IONTO-COMED-készülékeket Magyarországon!

Amennyiben rendelkezik idős készülékkel, küldjön róla egy fotót, mellékelve a gyári számot, illetve minél több információt!
Beküldési határidő: 2013. december 30.
A 3 legöregebb készüléket egy-egy nagyértékű ajándékcsomaggal díjazzuk!

