
oha nem végeztem 
klasszikus kozmetikai 
kezeléseket. 2006 óta 
foglalkozom mezote-
rápiás kezelésekkel. Az 

elsők között vásároltam meg a 
Meso Laser készülékemet, ami 
elsöprő sikert aratott a vendége-
imnél. A klasszikus mezoterápiás 
kezelésekről a vendégeim gyor-
san váltottak a modernebb, léze-
res mezoterápiás „Age Attracti-
on” technikára. A régi vendégek 
hozták az új klienseket és a „köz-
ponti reklám” is eredményezett 
új vendégeket.

Azt látom, hogy az igények már 
túl mutatnak a klasszikus koz-
metikán. Egyesek még tartanak 
az orvosi beavatkozásoktól, de 
valós és tartós eredményt sze-
retnének egy kezelés után. A 
prekozmetológiai kezelések el-
odázzák vagy kiváltják az or-
vosi beavatkozásokat és egy 
személyre szabott kúra stabil 
eredményt hoz, ami fenntartó 
kezelésekkel tovább is fokozha-
tó.

A két gép jól kiegészíti egymást. 
Egyrészről tudom kombinálni 
őket, másrészről tudom variálni 
a kezeléseket.
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Milyen változásokat tapasz-
taltál, mióta beiktattad a 
szolgáltatásodba a prekoz-
metológiai területet? Mekko-
ra igény lett rá a vendégeid-
nél? Mennyire jelentkeznek új 
vendégek? 

S

Mindkét vezető prekozmeto-
lógiai technológiánkat alkal-
mazod a szalonodban: a Meso 
Lasert, és a HYDROcareH2O-t 
is. 
Milyen előnyöket tapasztaltál 
meg így, hogy mindkét géppel 
dolgozni tudsz egyszerre?

Mióta vagy a szakmában?

A szépségiparban 1996 óta dol-
gozom, de prekozmetológiával 
2006 óta foglalkozom.

Szeretném tartani a lépést a 
technika és a hatóanyagok fej-
lődésével. Szeretném a meglévő 
vendégeim szépülési igényeit ki-
elégíteni. Természetesen nyitott 
vagyok új vendégek fogadására 
is.

Milyen terveid vannak a 
közeljövőben?

Milyennek látod a prekoz-
metológiai kezeléseid ered-
ményeit?



Kedvenc kezelésem a Meso La-
ser géppel végzett „klasszikus” 
anti-aginig kezelés (pl. 40+ ven-
dégnél) illetve a Pure Peptides 
kezelés. Az előbbi azért, mert 
már kezelés közben is rácsodál-
kozom az eredményre és sze-
retem látni a vendég arcán az 
ámulatot az eredmény láttán. A 
Pure Peptides kezelés azért vált 
kedvencé, mert a régi vendé-
geknek is tudtam újabb ámula-
tot okozni. A másik ok abszolút 
szubjektív: mert nagyon jó érzés 
volt megtapasztalni a kezelés 
utáni érzést, ami hosszantartó 
volt és mindenki észrevette. Re-
mélem, vagyis tudom, hogy a 
vendégeim is ezt élik át utána.

Leggyakrabban a „klasszikus” 
Meso Laser kezelést végzem, 
ami a vendégkörömből adódóan 
legtöbbször Magic Winkle Stop 
koncentrátum hangsúlyos. A 
Pure peptides kezelést is mindig 
beiktatjuk a visszatérő vendé-
geknél. A vírus és a maszk viselé-
se egyre több másfajta kezelést 
is behozott az életembe: gyakori 
a problémás bőr, gyulladások, 
bőrgyógyász által átirányított 
vendég, aki megoldást vár.

Mikor új vendég jön, mindig szá-
nok időt arra, hogy átbeszéljük a 
kezeléseket, a problémáit, lehe-
tőségeit és az elérhető célokat. 
Próbálok összeállítani egy olyan 
kezeléssort, amivel a legjobb 
eredményt célozzuk meg. A régi 
vendégeim rám bízzák a döntést 
és látva az állapotukat (lelki és 
fizikai) választom ki a legmegfe- 
lelőbb hatóanyagokat vagy aján-
lom az esetleges újdonságokat.

Többségében anti-aging gon-
dokkal keresnek, 40+ hölgyek 
és 50+ férfiak. A maszk okozta 
problémák miatt azonban több 
lett a fiatal, 20-as éveiben járó 
vendég. 

Melyik a kedvenc prekoz-
metológiai kezelésed? Miért?

Melyik a legtöbbször vég-
zett kezelésed? Miért?

Mit szoktál javasolni, ha meg-
keresnek és nem tudják el-
dönteni milyen kezelést ve-
gyenek igénybe?

Melyik korosztály jelentkezik 
leginkább a kezeléseidre?



Azt gondolom, hogy ezekre a 
kezelésekre a vendégek nem 
egy pillanatnyi ötlettől vezérelve 
jelentkeznek be, illetve hozzám 
nem az utcán sétálva kopog-
tatnak be. A vendégeim a város 
több pontjáról érkeznek. Az élet 
valahogy úgy hozta, hogy nem 
is igazán van a környékről ven-
dégem és nem is gondolkoztam 
el azon, hogy valami extra aján-
latot dolgozzak ki a közelemben 
élőknek.

Milyen ajánlatod van azok-
nak, akik a közeledben laknak 
vagy dolgoznak, és kipróbál-
nák valamelyik kezelésed?

Bejelentkezni telefonon lehet az 
alábbi mobilszámon, vagy e-ma-
ilben, de akár Facebook messen-
geren is kereshetnek a Mezomá-
nia oldalon, de akár privátban is.

Hogyan tudnak bejelentkezni 
hozzád?
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Ha többre vágynak egy pako-
lásnál és masszázsnál, ha valós 
eredményt szeretnének, ha tar-
tós és stabil kezelést szeretné-
nek, ha újdonságot szeretnének 
kipróbálni, ha szeretnék kitolni 
az öregedés jeleit, ha újra friss 
és feszes kontúrú arcot szeret-
nének látni a tükörben, ha prob-
lémás bőrükre gyors segítséget 
keresnek, ha professzionális, 
magas minőségű hatóanyagokat 
szeretnének kipróbálni, akkor 
válasszák a prekozmetológiai 
kezeléseket.

Mit üzensz a vendégeknek, 
miért érdemes a prekozmeto-
lógiai kezeléseket kipróbálni-
uk?


