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_ AQUATHERM
Az érzékeny bőr ápolására 
kifejlesztett termálvizes 
termékcsalád 

> 8-9. old.

Háromdimenziós
kezelés

IONTO® SYMBIOSIS CONCEPT 

> 5. old.

_ 35 éves az IONTO
= 35% kedvezmény 
egyes termékeinkre

> 10–11. old.

_ Kövessen minket 
a Facebook-on 
és weboldalainkon:

Ionto Comed Hungary

Skeyndor Budapest

www.ionto.hu

www.skeyndor.hu
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Hírek

2014-ben az IONTO-COMED immár 35. éve dolgozik

a magas minőségért és az állandó megújulásért a profesz-

szionális kozmetikai és a wellness-berendezések területén.

Ezen belül is különös hangsúlyt kapott és kap jelenleg is –

a kiváló minőségű kezelőágyak mellett – a gépi dermo-

kozmetikai kezelőrendszerek fejlesztése és gyártása.

Nem ok nélkül piacvezető az IONTO-COMED eb-

ben a szegmensben. 

Mégis meglepő volt számunkra az a lenyűgöző

reakció, amelyet a „Klasszikus készülék kerestetik”

felhívásunkra kaptunk (BODY&FACE, 2013/2. ki-

adás). Elképesztően lelkesítő volt az ügyfeleink bir-

tokában lévő, sok esetben mindmáig használt készülé-

kek nagy száma és sokfélesége. Ezek a készülékek, pl.

az IONTO-PEEL az 1980-as évekből, vagy az IONTO-

COMPACT az 1990-es évekből, melyek néhol még mindig

használatban vannak, utánozhatatlan módon testesítik meg

az IONTO-COMED márka kompetenciáját.

Különös örömmel fogadtuk a sok érdekes informá-

ciót és a történeteket, amelyek az egyes készülé-

kekhez kapcsolódnak, és amelyek pl. egy termék

2-3 generáción át vezető útjáról számoltak be. Ez

a csodás visszajelzés egyszerre jelent számunkra

ösztönzést és kötelességet. Szerettük volna elöljáró-

ban is köszönetet mondani minden résztvevőnek!

35 éve egyszerűen jól kezelve

1990

1980

2000

2010

NYERTESEINK:
Britzky Tamásné

Szabados Mária

Deák Mariann
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Hírek

Új otthonban, 
teljes gőzzel

Az IONTO-COMED szerelőüzem 
és raktár az új csarnokban

Az első hivatalos láto-

gatók izgatottan és ér-

deklődve hallgatták

Günter Wedler üzem-

vezető tájékoztatóját

az új üzem- és raktár-

csarnok 2013. őszén

tartott felavatásán, ahol

a kozmetikai kezelőszékek

és rendszerek  összesze-

reléséhez kapcsolódó

munkafolyamatokkal

lehetett közelebbről is

megismerkedni.

Havonta akár 100 termék is elhagyja ezt a részleget az IONTO-

STEAM, illetve az immár klasszikus IONTO-HERB termékcsa-

ládból. Emellett itt kapják meg végső formájukat az IONTO-

COMED alap és speciális kezelési rendszerei is. Ez a kihívásokkal

teli folyamat rendkívül sokrétű technikai tudást és nagyon sok ta-

pasztalatot igényel. Ugyanis csak akkor érhető el a készülékekkel

a kívánt teljesítmény, ha a különösen érzékeny elektronikus alkat-

részek és a bonyolult mechanikus komponensek tökéletes össz-

hangban működnek. Éppen ezért, legyen szó akár a MESO plus

sorozat vagy az IONTO-SONO család termékeiről, akár mikro der-

mabráziós vagy más rendszerekről, minden egyes rendszert

egyenként szerelünk össze, mérünk le és tesztelünk. „Az automa-

tizáltságnak és a számítástechnikának még a 21. század véglete-

kig specializált munkaterületein is megvannak a maga korlátai. Mi-

vel rendszereink különböző fiziológiai folyamatokat váltanak ki

a bőrben és annak felületén, minden egyes készüléket szakemberek

szerelnek össze és ellenőriznek, manufakturális keretek között. Csak

így válik lehetővé, hogy megfeleljünk az IONTO-COMED által meg-

fogalmazott minőségi igényeknek.”

Nyomdai munkákból eredő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!

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

Az új sokszínűség a kabinokban 

Azt, hogy a kozmetikai kezelések nem pusztán egy esetleges szüksé-

gesség, hanem az uralkodó fitness- és szépségtrendek teljes értékű és

fontos része, Ön nap mint nap bizonyítja vendégeinek, kezeléseinek

magas minőségével és széles hatásspektrumával, illetve csodálatos ér-

zést biztosító és modern kényeztető-ápoló ajánlataival.

Mutasson trendtudatosságot 
a kezelőkabinban is!

Az IONTO-COMED színpalettájának új standardjaival most minden

lehetősége megvan, hogy munka- és kezelőszékeit ennek megfele-

lően alakítsa! 

A divatos tónusok egya-

ránt passzolnak egy me-

leg hangulatú, inkább

wellness-orientált praxis

sajátosságaihoz, egy friss,

és modern innovatív kör-

nyezetbe. Amennyiben

a standard színek között

mégsem találná meg az éppen megfelelőt, különleges gyártási aján-

latunk keretében egy 16 további árnyalatot tartalmazó palettáról vá-

laszthat. Emellett a már ismert standardszínek – sárga, zafír, cseresz-

nyepiros és brandy – továbbra is kínálatunk részét képezik, és szaba-

don választhatók.

A standard-színek minden IONTO-kozmetikai ágyhoz, SÜDA-

lábápolószékhez habos és CONTOUR-kárpittal, illetve IONTO-

Wellness ágyakhoz egyaránt (Fehér, Beton, Gyöngyház, Föld).

Ezekhez illeszkedő székek – pl. a kombi-szék program munkaszékei.
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IONTO-SONO® IMPRESSION

20 előre beállított program a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz az arc,

a nyak, a dekoltázs, a kéz és a test területein.

Az IONTO-COMED új ultrahang-rendszere – nevéhez méltó módon –

igazán jelentős benyomást kelt. „Egyszerűen jól kezelve” hitvallásunk-

hoz hűen az IONTO-SONO® impression kifejlesztésével egy olyan extra-

klasszis kezelőrendszer megalkotását tűztük célul, amely segítségével

egészen könnyedén érhet el nagyszerű eredményeket. 

Megnyerően testre szabható – beállított és szabadon megalkotható

programok

Az új, intuitív és rendkívül egyszerű menüvezetés gyorsítja és megköny-

nyíti a programok kiválasztását. A kényelmesen átlátható, nagyméretű

kijelző pedig még könnyebbé és természetesebbé teszi a kezelést. A 20

előre beállított program mindegyike a megfelelő testtáj és bőrtípus

tulajdonságaihoz igazított, legyen szó akár az arc, a nyak, a dekoltázs,

a kezek, vagy a test más területeiről. Ezek a gyári beállítások biztosítják

az ideális behatolási mélységet és ultrahang-hatást. Így érhet el maxi-

mális hatékonyságot és páratlan eredményeket, anélkül, hogy idő-

 igényes és nehéz beállításokkal kellene törődnie.

VIP-ULTRAHANG

Az IONTO-SONO® impression ezzel együtt megadja Önnek azt a lehe-

tőséget is, hogy saját programokat hozzon létre. Így vendégi kérésére

teljes rugalmassággal alkalmazkodhat bőrük egyedi igényeihez.

Az Ön által létrehozott programok bármikor előhívhatók, ráadásul

az egyes profilok elnevezését is meghatározhatja. Így minden vendége

részesülhet a névre szóló kezelés örömében, hogy valóban a legjobb

eredményeket érhesse el. A programok figyelembe veszik a legkülön-

bözőbb bőrtípusok sajátosságait és az eltérő kezelési célokat – az Anti-

Agingtől kezdve a szövetfeszesítésen át a bőrszennyeződések, a cellulit

és a hegek kezeléséig.

Az új, kiváló minőségű, elegáns és ergonomikus kéziegység segítségé-

vel most még a legkörülményesebb helyek és a problémás zónák célzott

kezelése is megoldható. Egy beépített szenzor jelzi, hogy létrejött-e a ke-

zeléshez szükséges teljes bőrkontaktus, illetve hogy elegendő-e a felvitt

kontaktanyag.

Így támogatja és optimalizálja munkáját az SONO® impression, hozzá-

segítve Önt a még jobb eredmények eléréséhez.

Az ultrahang új formája 
az IONTO-tól

HATÁRTALAN TELJESÍTMÉNY
HIGHTECH-FORMÁBAN 

ÚJ BASIC-LINE az IONTO-tól

Bemutatjuk az új IONTO-

BASIC LINE termékcsaládunkat,

az alapvető dermokozmetikai

kezelőrendszerek teljes spektrumát

új, high-tech kivitelezésben.

A készülékek organikusan kerekített formá-

ja olyan nemes anyagokkal és megoldások-

kal társul, mint az alumíniumborítás, vagy

az inverz nyomatú, LED-világítású üveg-

kezelőfelület, melynek köszönhetően a széria

minden egyes készüléke igazi látványosság-

gá válik. Ugyanakkor több készülék, pl.

az IONTO-PEEL, az IONTO-VAC SPRAY és

az IONTO-MESO együttese – elegáns kombiná-

cióként vagy az új IONTO-VAPO Tower állványon –

nem pusztán eleganciája révén, hanem a hatékony

teljesítmény és a kényelmes kezelés miatt is

lenyűgöző. 

Rugalmas és gazdaságos.

ÚJ BASIC-LINE AROMAGŐZÖLŐ  
IONTO-VAPO

A kezelések gépi támogatásának előnyei a kéz

kozmetikai alapkezelései esetében érvényesül-

nek igazán. Konkrétan az aromagőzölők alkal-

mazása nemcsak hogy nagyon hatékony, de

sok további, érdekes és nyereséges kezelés le-

hetőségét biztosítja.

Az új IONTO-VAPO termékünkkel egy nagy tel-

jesítményű, rendkívül rugalmasan alkalmazható

és emellett kimondottan kedvező árú gőzölőt kí-

nálunk, amely remekül kiegészíti az IONTO-BASIC

LINE szériát.

A rendkívüli flexibilitás előnye: az IONTO-VAPO

különböző kivitelezésekben áll rendelkezésre:

IONTO-VAPO önálló, rugalmasan állítható verzió-

ban, egy helytakarékos állványon, vagy TOWER

formátumban, egy multifunkcionális kombi-kocsin,

amelyen az új IONTO-BASIC LINE további 3 készü-

léke, emellett nagyítós lámpa és különböző

tartozékok is elhelyezhetőek.

Bevezető-akció: IONTO-VAPO
115 000 Ft +Áfa



1 DEEP TREATMENT DIMENSION

Készülék plusz hatóanyag-maszk –

A Beauty-készülékek ereje a PROLINE

CELLULOSE MASK hatóanyagait még

mélyebbre juttatja a bőrben és serken-

ti a bőr anyagcseréjét.

2 Hatóanyagmaszk a készülék után –

Egy intenzív gépi kezelés után a cellu-

lóz hidratáló hatóanyaga ellazítja

a bőrt. 

3 Kézi ápolás plusz hatóanyag-maszk

– A közvetlenül a PROLINE CELLULOSE

MASK-on végzett masszázs egy párat-

lanul érzéki luxusélményt biztosít ven-

dégeinek.

Cherry Blossom (cseresznye kivonat) – Érzékeny bőrre

Deep Sea (alga)– Dehidratált, fáradt bőrre

Green Tea (zöldtea kivonat) – Egyensúlyhiányos, 

problémás bőrre

Caviar Q10 (kaviár) – Érett bőrre

Hyaluron – Dehidratált bőrre

Collagen – Öregedő bőrre

5

Újdonság

Az IONTO által kifejlesztett SYMBIOSIS

CONCEPT három dimenziója a tökéletesen

összehangolt kezelést szolgálja. A vendége

bőre még semmilyen más kezelés után nem

volt ilyen szép.

Az IONTO® SYMBIOSIS CONCEPT egyedül-

álló alapja: PROLINE CELLULOSE MASK –

sokkal több, mint egy maszk: egy második

bőr.

Az IONTO saját SYMBIOSIS koncepciója

a cellulózt hasznosítja, egy olyan természetes

anyagot, amely szokatlan és rendkívül innova-

tív tulajdonságokkal rendelkezik. A PROLINE

CELLULOSE MASK egy igazi vízraktár. Külön-

legesen finom rostjainak és egyedülálló

háló struktúrájának köszönhetően nemcsak

hogy a szokásosnál hosszabban tárolja a ned-

vességet, hanem egyenletesen és állandóan

védő és tápláló hatóanyagokkal látja el a bőrt.

Az IONTO SYMBIOSIS® CONCEPT átlagon

felüli kezelési eredményeket ér el, mivel

a PROLINE CELLULOSE MASK tökéletesen

hozzáidomul a bőr legfinomabb kontúrjai-

hoz is.

2013/2

Háromdimenziós kezelés
Új beauty-trend, az igényesség híveinek

kontaktgél = 
elektroporációs 
zselé

tökéletes masszázs felület

hatóanyagkoncentrátum 
/ ampulla

hűsítő hatású

hidratáló = „nedvesség bomba”
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A 2014-es tavaszi sminktrendek tava-

szi-nyári kollekciói napfényt csempész-

hetnek a mindennapjainkba. Nincs más

dolgunk mint ellesni egyenesen a kifu-

tókról a legújabb sminktrendeket és al-

kalmazni őket.

Népszerű a természet jegyében alkotott

smink, melyre leginkább a pasztelles ár-

nyékolás, a rózsaszín pír és matt ajkak

jellemzőek. Ezt egyenes hajjal és aszim-

metrikus elválasztással egészítették ki

a márka szakemberei.

A 2014-es sminktrend legfontosabb

ismertetőjele a csillogó, hangsúlyos

szemek úgy, hogy az arc többi része

természetes, natúr marad. A haj termé-

szetesen hullámos.

A rúzsok és szájfények között idén

az élénk narancs az egyik legtrendibb

árnyalat.

2014-es tavaszi sminktrendek

CC krém
Táplál, ápol és fed, egyetlen egyszerű lépésben

Csupán néhány hónappal a sok problémára egyszerre megoldást nyújtó BB

krémek megjelenése után máris itt vannak a CC krémek. Csak úgy, mint

a BB krémek (blemish balm), a CC krémek, azaz „színkorrektorok” (color

correcting) is antioxidánsokkal megtöltött keverékei a nappali krémeknek

és az alapozóknak. 

A különbség a két fajta krém között, hogy a CC krémek némileg könnyebb

állagúak, sokkal erősebb napvédelmet nyújtanak, és nem utolsósorban

helyrehozzák a bőr pigment hibáit.

A CC krém azonnali fedést biztosít, eltünteti a pigmentfoltokat, kiegyenlí-

ti a bőr színét, 24 órás hidratálást biztosít,  véd a külső hatásokkal szemben

és SPF 30-at tartalmaz. Kiváló smink alap, gyorsan felszívódik, nem csillog.

3 féle árnyalatban kapható.
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Az alakformáló, karcsúsító nadrág a legújabb

forradalmi vívmánnyal rendelkezik. Nem

csak fogyáshoz ideális, de a fenék, a combok

és a csípő tájékán kialakult cellulit és na-

rancsbőr ellen is segít.

Anyaga speciális mikroszálakból álló kombi-

náció. Kerámiakristályokból álló intelligens

rostokat és új kozmetikai hatóanyagokon

alapuló több millió mikrokapszulát tartalmaz.

A mikrokapszula egy zsírégető és bőrfeszesí-

tő komplex vegyület, mely csökkenti a na-

rancsbőr mértékét. Hatását azonnal kifejti és

korlátlan ideig megőrzi. 

Az intelligens rostoknak köszönhetően hosz-

szan tartó a hatás, hiszen a bőr rugalma-

sabb, feszesebb lesz. 

Segítségével cm-ben mérhető a fogyás és

csökken a narancsbőr látványa miközben vi-

selete a szabadság egyedi érzését nyújtja,

mintha második bőrünk lenne.

Több mosás után is megőrzi hatását miköz-

ben fogyasztó és alakformáló teljesítménye

megmarad.

Ajánlott 28 napig, naponta 8 órán át viselni

a napi öltözék alá vagy a kellő hatás érdeké-

ben éjszaka is. Az alakformáló nadrág remek

ötlet azoknak, akik alakformáló ruhákat ke-

resnek, karcsúsodni szeretnének vagy úgy

hordani a testre simuló ruhákat, hogy abban

jól érezzék magukat.

•  Nagyon kényelmes viselni.

•  Karcsúsítja és tökéletessé formálja a testet

a térdektől a dekoltázsig.

•  Nem látszik a ruha alatt, bármilyen öltö-

zet alatt viselhető.

•  Hordása növeli a magabiztosságot.

A kozmetikai termékekkel kiegészítve

fokozódik a hatás (BODY SCULPT).

A látszólagos karcsúsodás mögött, ke-

mény munka zajlik. A karcsúsító nadrág

a felszín alatt, valódi zsírégetést, állandó

masszírozást biztosít viselője számára.

Ezáltal hosszú távon válik valóra a hepe-

hupa mentes bőr.

Szalon

7

Alakformáló & karcsúsító nadrág
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Gyógyhatású arckezelések

az ásványi anyagokban és

nyomelemekben gazdag Salies-de-Bèarn-i

termálvíz erejével.

Olyan helyzetekben, amikor a bőr nyugta-

tást igényel, így például napfény okozta bőr-

pír, irritáció esetén, utazás vagy sportolás

után, illetve száraz és érzékeny, vagy külö-

nösen érzékeny bőrtípusnál ajánljuk

a Skeyndor Aquatherm család termékeit ill.

professzionális arckezelését. 

Az érzékeny bőr ápolására, a külső hámréteg

anyagcsere-szabályozásának és az egészsé-

ges PH érték visszaállításának céljára kifej-

lesztett kozmetikumok, hogy a bőr képes

legyen védekezni a káros környezeti hatá-

sokkal szemben, elkerülni a kipirosodást,

ödémásodást vagy hámlást.

Ez az ásványi anyagokban gazdag, gyógy-

víztartalmú termékcsalád a tökéletes válasz-

tás a mindennapi bőrápoláshoz. Azonnal

csökkenti a száraz bőr diszkomfort érzetét,

üde frissességet és puhaságot biztosít.

Termálvizes arckezelés

•  Erősíti a külső savköpeny barrier funkció-

ját

•  Visszaállítja a bőr természetes pH értékét

•  Javítja a hámréteg hidrolipid filmrétegét

•  Csökkenti a bőr érzékenységét 

•  Csökkenti a felhám sérüléseit, fokozza

a bőr mechanikai védekezőképességét

A termálvíz főbb jellemzői

•  Ásványi sók jelenléte 320 mg/liter

•  Kémhatás: pH 6.5 (semleges)

•  Nátrium/kálium-klorid tartalmú ásványvíz

•  A magnézium/kalcium aránya közel 0.7

•  26 féle ásványi anyagot és nyomelemet

tartalmaz, mint pl. mangán vagy cink

•  Langyos termálvíz (hőfoka 20 és 30 ºC

közti)

2014/1

Kezelés

AQUATHERM –     
Egészséges bőr és fiatalos külső = AQUATHERM



Kezelés
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Nyugtatja és hidratálja a bôrt
      

Az AQUATHERM termékek aktív hatóanyagai

AQUATHERM – Kabinkezelés lépésről lépésre

TERMÁLVÍZ A FRANCIAORSZÁGI
SALIES-DE-BEARN-BŐL

Salies-de-Bearn Dél-Franciaország völ-

gyeiben található, mely 1857 óta elismert

termálvizes gyógyászati központ. A Bearn

vidéke gyógyvizekben gazdag, területén

számos, eltérő hőmérsékletű termálvizes

forrás fakad. 

„A MAGNÉZIUM ION ARÁNYA A VILÁG

ÖSSZES, BEVIZSGÁLT ÁSVÁNYVIZE KÖ-

ZÜL ITT A LEGJOBB”

PREBIOTIKUS 
OLIGOSZACHARIDOK

A cukor természetes szénhidrátjai vissza-

állítják a bőr normál pH értékét és egész-

séges baktériumflóráját, ezáltal megvédik

a külső hámréteget a káros mikroorganiz-

musok támadásai ellen.

CERAMIDOK

A ceramidok, a bőr természetes lipidmole-

kulái a szaruréteg legfontosabb összetevői

közé tartoznak. A ceramidok mennyiségé-

nek csökkenésével romlik a bőr nedvesség

megtartó készsége és védekezőképessége,

ezért hiányuk nagy mértékben fokozza

a bőr általános érzékenységre való hajlamát. 

SÜTŐTÖK KIVONAT

E növény gazdag egy curcubitin nevű

aminosavban, amely csökkenti az érzé-

keny bőr reakcióit. A curcubitin gátolja an-

nak az enzimnek a termelődését, ami

az allergiás folyamatokban a hisztidint

hisztaminná alakítja át.

KÜLÖNFÉLE EGYÉB 
NÖVÉNYI 

KIVONATOK

Különféle növényi kivonatok, melyek sza-

bályozzák a bőr érzékenységét: Menta,

Kamilla, Közönséges komló, Édeskömény,

Fagyöngy, Cickafark, Árnika, Bisabolol.

Ezek hosszútávon javítják a külső hám-

réteg természetes védekezési mechaniz-

musát, csökkentik a bőr érzékenységét,

rövidtávon enyhítik a feszülést és vértolu-

lást a bőrben, megakadályozzák a nyakon

és az orcákon megjelenő piros foltok meg-

jelenését.

1. lépés: Smink eltávolítása a Sensitive Eye Make-Up Remover-rel.
2. lépés: Tisztítsuk le az arc-nyak-dekoltázs részt Delicate Cleansing
Milk-el, majd mossuk le bő vízzel.
3. lépés: Tonizáljuk a bőrt a Thermal Spring Concentrate Water-rel.
4. lépés: Használjunk az érzékeny bőrtípusnak megfelelő SKEYNDOR ké-
miai, illetve mechanikai peelinget. (Könnyű mozdulatokkal, rövid ideig.)
5. lépés: Tegyük fel az arc-nyak-dekoltázs területére az Anti Redness
Factor-t. (Ha van ultrahangos készülékünk, ultrahangozhatunk vele.
Használhatunk hozzá iontoforézist, vagy mezoterápiát is.) Könnyű nyirok-
masszázs következik.
6. lépés: Folytathatjuk a masszázst a Revitalizing Anti-Ageing Cream-mel.
(Nincs a dobozban.)
7. lépés: Itassuk át a gézlapot Lift Collagén Thermal Factor-ral. Majd
vigyük fel rá a Re-Balancing Thermal Mask-ot. 15-20 percig hagyjuk
az arcon, majd bő vízzel mossuk le.
8. lépés: Tonizáljuk a bőrt a Thermal Spring Water Concentrate-tel.
9. lépés: Végezetül tegyük fel a High Tolerance Revitalizing Cream-et.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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GUMIMASZK
Irritált, rozáceás, érzékeny bőrök hideg terápiás kezeléséhez, relaxá-
ló, frissítő hatású többször használatos, arcformához igazodó. 
Alkalmazás: a maszkot mélyhűtőben tároljuk, a lehűtött jeges masz-
kot összehúzó pakolásokra, kezelések zárásaként felhelyezzük
az arcra. A táskák, karikák, sötét duzza-
natok, kialvatlanság okozta fáradtság
ellen a megereszkedett alsó szemhéj
legjobb orvossága. A hideg sti-
mulálja a keringést, így a pe-
riferikus helyekre is gyorsab-
ban kezd áramolni a vér és
vele együtt az oxigén. 

GUMIKESZTYű (100 db)
Latex, vinil vagy nitrit alapanyagú, púderezett
vizsgálókesztyű, fehér színű. Egy doboz / 100
db, három féle méretben kapható.

NAGYÍTóS LED LÁMPA 
Gazdaságos, hosszú élettartamú, LED-es, hidegfényű nagyítós
lámpa, 3 dioptriás lencsével, védőfedéllel, asztali konzollal.

40 000 Ft
helyett

26 000 Ft

FLÍZSAPKA
Körgumis, hajfogó sapka, mosható, flíz
anyagból, 1 csomag/ 100 db, fehér színű.

2800 Ft
helyett

1820 Ft

PAPÍR LEPEDŐ
Kiváló minőségű, az egészségügy és a szépség-
 ipar területén széleskörűen felhasználható higié-
nikus és praktikus termék. Fehér, kétrétegű,
egyszer használatos, perforálva,
1 tekercs hossza
50méter, szélessége
60 cm.

KABINETT HATóANYAGÁLLVÁNY
Fehér színű 3 polcos állvány, 2 db fiókkal, fé-
kezhető görgőkkel ellátott gurulós állvány,
mérete: 1 020 x 663 x 414 mm, lámpa kon-
zollal.

85 000 Ft
helyett

55 250 Ft

FóLIA LÁBÁZTATóBA
Egyszer használatos fólia a lábázta-
tó tálakba, higiénikus, átlátszó,
1 csomag/ 100 db.

2500 Ft
helyett

1625 Ft

2400 Ft
helyett

1560 Ft

2000 Ft
helyett

1300 Ft

2600 Ft
helyett

1690 Ft

iLash FESTÉKEK
Az iLash festékek fő jellemvonásai:
• Minden típusú testszőrzet, szemöldök, 

szempilla, szakáll festésére használható.
• Hosszantartó hatás (akár 7-8 hétig).
• Gyors és egyszerű használat.
• Fény- és vízálló.
• Tiszta színek: fekete, barna, világosbarna, kékesfekete, kék és

szürke.
• A színek egymással tetszés szerint keverhetők.
• Speciális, stabilizált hidrogénperoxidjával keverve zselés állagú

elegyet képez, amely nem folyik, így szakszerű alkalmazás mel-
lett nem jut a szembe.

• Kondicionálja a szőrzetet.
• Jól lezárt tubusban korlátlan ideig eltartható.

765 Ft
helyett
500 Ft

35 éves az      =         

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig érvényes!
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Ionto-Skin Regulator SL
Nyirokmasszázs készülék arc- és
testkezelésekhez.
Mikroprocesszor által vezérelt
High-Tech-készülék egy egysé-
get alkot a kozmetikus kezeivel.
A kozmetikus kezei között egy

erősen lüktető elektrosztatikus mező alakul ki,
amely az alkalmazás során hatni kezd. Az elektrosztatikus erők pon-
tosan adagolhatók és egy vibráló- és pumpáló effektust
képeznek mélyen a kötőszövetben. 
Már rövid idő után érzi a vendég a kellemes,
látható és nyugtató hatást. A nyirokelvezetés
felgyorsul és így egy elektrodrenázsról be-
szélhetünk, ezenkívül serkenti a vérkerin-
gést. A feszült kötőszövetet ellazítja és ezál-
tal kisimítja a ráncokat. Így lesz bőrünk sima és
üde.

IONTO-KOMFORT Typ 4
Bodyform
Elektromosan állítható kezelőszék,
fokozatmentesen szabályozható hát-
támla, lábrész, dőlésszög, magasság

négy hajtómotor segítségével, távirá-
nyítóval, beprogramozható pozíciókkal,

kárpit levegővel felpumpálható s,
ezáltal felveszi a test formáját.

A kezelőágy pozíciója a 4 db biz-
tonsági görgőnek köszönhetően

könnyen mozgatható. A ke-
zelőágy masszázshoz is kivá-
lóan alkalmas.

IONTO-ERGO – a formatervezett 
• Teljesen automatikusan beállítható kezelési pozíciók

egy programozható távirányító segítségével.
• Fokozatmentesen szabályozható hát-

támla, lábrész, dőlésszög, magas-
ság négy hajtómotor segítségé-
vel.
• Alacsony beülési pozíció.
• Szabadalmaztatott kartáma-

szok automatikusan illeszked-
nek minden pozícióhoz.

• A talpazat garantálja a szék stabi-
litását.

• Ergonómiailag kialakított kárpit kiszé-
lesített háttámlával.

• Vízszintes masszázs-pozícióba állítható,
max. magasság 89 cm.

• Kék színű kárpittal.

IONTO-SKIN ABRASION COMFORT
A megújult mikrodermabráziós készülék
mind hatásában, mind kezelésében meg-
könnyíti a kozmetikus munkáját.
A kristály kétféle szemcseméretben kerül
forgalomba, amely lehetővé teszi a bőr
egyedi kezelését. A kivehető friss-kristály tar-
tály biztosítja a kristályok könnyed cseréjét.
Az innovatív készülék digitális kijelzőjén kiválaszt-
ható a megfelelő nyelv (magyar, angol vagy német),
az 5 gyári elmentett program, a manuális kezelési le-
hetőség. 5 extra memória tárhelyre egyéni beállítások
menthetők, melyek mindegyike felülírható.
A készülék bekapcsoláskor önellenőrző programot futtat
le, mellyel kalibrálja önmagát. Hiba üze netet ad a lehetséges
hiba-okokról, öntisztító funkciója dugulás-elhárítást végez.
A készülék használati idejéről a beépített üzemóra-számláló nyújt korrekt
tájékoztatást.

IONTO-STEAM CONCEPT 
A német cég egy forradalmian új
technológiájú gőzölőt alkotott.
A szabadalmaztatott, elektronikus
túlhevülés védelemmel ellátott ter-

mék soha nem tapasztalt biztonsá-
got nyújt a felhasználók számára. 1,8

literes tartállyal rendelkezik, így az egész na-
pi munkához szükséges vízmennyiséget tá-
rolni tudja. 
Az Ionto-Steam Concept gyógynövényes,
ún. aromagőzölésre, valamint ózonos gőzö-
lésre is alkalmas. Szabályozható a gőz
mennyisége és a gőzölési idő. 
Beépített lámpakonzol és 80 cm hosszú gőz-
kar teszi ergonomikussá a készüléket. 

IONTO-LIFT RF
Az IONTO-COMED új,

nagy hatékonyságú rádió-
frekvencia-készüléke az RF al-

kalmazásának egy különlege-
sen gyengéd formáját kínálja

az arc, a nyak és a dekoltázs te-
rületének, illetve a test kezelésé-

hez. A kétpólusú arc-, ill. a hatpólusú testke-
zelőfejnek köszönhetően a vendég a kezelés

alatt pusztán egy kellemes, ellazító melegsé-
get érzékel, bármiféle áramszerű érzés nélkül.

Az intenzitásbeállítás folytonossága lehetővé teszi
Önnek, hogy érzékenyebb területeken, mint például a homloknál,
a kezelés folyamatában is ügyfelének megfelelően alakítsa az inten-
zitást. A készülék 15 – orvosok által – beprogramozott arc- és testke-
zelést tartalmaz, melyekkel megkönnyíthetjük munkánkat. 

270 000 Ft
helyett

175 500 Ft

1 890 000 Ft
helyett

707 850 Ft

1 660 000 Ft
helyett

1 079 000 Ft

550 000 Ft
helyett

357 500 Ft

1 060 000 Ft
helyett

689 000 Ft

1 030 000 Ft
helyett

669 500 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig érvényes!

                35% kedvezmény



Manapság mindenki a BB krémekről be-

szél…de tudjuk valójában mi is ez a ter-

mék? Se nem korrektor, se nem színezett

arckrém vagy hidratáló …ennél sokkal

többről van szó! 

A BB krém elnevezés a Blemish Base vagy

Blemish Balm (alapozó/balzsam bőrhibákra)

kifejezések rövidítéséből ered. 

A termék története jó néhány évvel ezelőtt

kezdődött. A BB krémet Németországban ere-

detileg gyógyszerészek készítették el bőr-

gyógyászok számára azzal a céllal,  hogy eny-

hítsék vele az agresszív, bőrfelszínt károsító

kozmetikai kezelések okozta bőrpírt és hege-

ket. A BB krém elsődleges célja tehát az volt,

hogy megóvja az arcbőrt a napfénytől és a ká-

ros környezeti hatásoktól az olyan kozmetikai

kezelések után, mint pl. a bőrhámlasztás, to-

vábbá regenerálja, hidratálja a kipirosodott arc-

bőrt és természetes ragyogást biztosítson neki. 

A BB krém nem tekinthető egyszerű színezett

hidratálónak, mert ez egy valódi, komplex  ke-

zelés, egy „regeneráló koktél” az arcbőr szá-

mára. 

Miért olyan népszerűek 
a BB krémek?

A BB krémek a napi szépségápolás „elenged-

hetetlen kellékévé” váltak annak a ténynek

köszönhetően, hogy összetevőik nemcsak

az első alkalmazás után tökéletesítik az arc-

bőrt, hanem tartós használatuk során folya-

matosan javítják a bőr állapotát. Emiatt jelen-

tősen különböznek a hagyományos sminkter-

mékektől. 

•  A termék textúrája: A BB krémek nem

olyan sűrű állagúak, mint egy átlagos ala-

pozó, inkább valahol a krém, a balzsam és

a gél közé tehető a textúrájuk.  

•  Tónus: a BB krémek áttetszőek, és felvitel-

ük után alkalmazkodnak a bőr színéhez,

így természetes hatást keltenek. 

•  Fedőképesség: A BB krémek kevésbé fed-

nek, mint a hagyományos alapozók. 

•  Felület:  A BB krémek matt, természetes

felületet biztosítanak. 

•  Fényvédelem: A BB krémek általában a mi-

nimális, 15-ös fényvédő faktort tartalmaz-

zák, ami alapvető a megfelelő napi bőr-

 ápoláshoz. 

•  Bőrbarát összetevők: rengeteg, a bőr szá-

mára jótékony hatóanyagot tartalmaznak. 

•  A bőr egészségének védelme: A BB kré-

mek semmiféle bőrre káros anyagot (para-

bének, talkum, stb.) NEM tartalmaznak. 

Multifunkciós termék, 
mely egyszerre tökéletesíti 

és ápolja az arcbőrt

A legkiválóbb sminktermék

•  Egységes arcszínt biztosít

•  Csökkenti a bőrhibákat

•  Elfedi az az apróbb 

szabálytalanságokat

Öregedésgátló hatás

•  Hidratál

•  Ránctalanít

•  Antioxidánsokat tartalmaz

•  Ásványi anyagokkal tölti fel a bőrt

•  Revitalizál

•  Normalizálja az arcbőrt

•  Véd az UV-sugarak ellen

(15-ös fényvédő faktorral)

krémek – A termék története

A BB krém felviteléhez tetszés szerint használhatunk szivacsot vagy

ecsetet, de miután az arc ápolásáról van szó, legjobb, ha kézzel visz-

szük fel a bőrünkre.  Miért? 

1.  Mivel  a frissen megmosott kéz  mindig tisztább, mint bármilyen

sminkeszköz. 

2.  Mivel az ujjak melege elősegíti, hogy a termék jobban behatol-

jon a bőrbe. Ha ecsetet vagy szivacsot használunk, a BB krém

csak a bőr felszínén oszlik el, és ez csökkenti a termék haté-

konyságát. 

3.  Ha a krémet kézzel visszük fel, a művelet sokkal egyszerűbb:

nincs szükség kiegészítő eszközökre, nincs komplikáció azok tisz-

tításával. 

4.  A maradék krémet felszívja a kezünk, így semmi nem vész kár-

ba az ecset vagy a szivacs felületén. 

5.  Mivel a kézzel felvitt krém esetén alkalmazhatjuk a klasszikus,

körkörös arcmasszázst, ezáltal a krém jobban bejut a bőr mé-

lyebb rétegébe. 

6.  Arcmasszázs közben felfrissíthetjük, élettel telivé tehetjük az arc-

bőrt, fokozva a szövetekben a nyirokkeringést és a vérkeringést. 

7.  Mert ily módon hamarabb  látszik a krém hatása és kiderül,

szükség van-e utólag további rétegek felvitelére. 

Hogyan használjuk a BB krémet?

12
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