désemet ezeknek a folyamata,
bőrre gyakorolt hatása.
Látva, olvasva az eredményeket,
a célom az volt, hogy alkalmazni
tudjam ezeket a munkám során.

Beszélgetés
Báló
Judittal

Mindhárom vezető prekozmetológiai technológiánkat
alkalmazod a szalonodban: a
Meso Lasert, a HYDROcare-t
és az o2-balance-t is. Milyen
előnyöket tapasztaltál meg
így, hogy mindhárom géppel
dolgozni tudsz
egyszerre?
Mikor eldöntöttem, hogy újra itthon szeretnék dolgozni, tudtam,
hogy többet akarok nyújtani a
hozzám érkező vendégeknek,

Mióta vagy a szakmában?
1986- ban végeztem kozmetikusként, a szakiskolában, és azóta, azaz immár 35 éve dolgozom
ebben a csodálatos szakmában.
A 35 évből közel 10 évet külföldön, Ausztriában dolgoztam.
E hosszú idő alatt rengeteg technológiát, kozmetikai kezelést
megismertem és használtam.
Milyen változásokat tapasztaltál, mióta beiktattad a
szolgáltatásodba a prekozmetológiai területet? Mekkora igény lett rá a vendégeidnél? Mennyire jelentkeznek új
vendégek?

Amikor a szakirodalomban olvastam a prekozmetológiai eljárásokról, felkeltette az érdeklő -

mint egy hagyományos kozmetikai szalon. Mivel a German
Derma Concept cég teljes gépparkját sikerült beszereznem,
így olyan kezelési protokollt tudok összeállítani a hozzám érkező vendégeknek, amely bármely
problémára megoldási lehetőséget biztosít. Legyen az aknés,
vagy pigmentációs, rosaceás
bőr probléma, illetve anti-ageing
kezelés.

Mit szoktál javasolni, ha megkeresnek és nem tudják eldönteni milyen kezelést vegyenek igénybe?

Nagyon nagy igény van ezekre a
kezelésekre, a vendégek kimondottan keresik az új innovatív
megoldásokat a szépségápolás
területén. A közösségi médianak
köszönhetően meglehetősen tájékozottak azzal kapcsolatban,
hogy milyen lehetőségek léteznek. Így tőbbnyire célirányosan
keresik ezeket a megoldásokat.
Mindig is kiemelten fontos volt
számomra a hitelesség. Így
egyértelmű volt, hogy GDC fejlesztése, a német precizitás, a
tudományos kutatás és a jénai
egyetem hatástanulmánya garancia az eredményekes munkához. A cég teljes prekozmetológiai gépparkját használom, így
olyan kezelési protokollt tudok
ajánlani a hozzám érkező vendégeknek, amellyel tökéletes eredményt tudunk elérni, non-invazív
eljárásokkal is.

Melyik a legtöbbször végzett kezelésed? Miért?

A legtöbbször jelenleg a HYDROcareH2O géppel dolgozom kombinálva vagy a o2 - balance kezeléssel vagy Meso Laserrel.

Mit üzensz a vendégeknek,
miért érdemes a prekozmetológiai kezeléseket
kipróbálniuk?

Minden vendéggel egy előzetes
konzultáción beszélgetünk arról, hogy mi a problémája, akár
az életmódbeli tényezők, akár
egyéb hatások okozzák a bőrelváltozásokat. Ezután tudom
felépíteni a kezelési tervet, akár
több pre-kozmetológiai eljárás
kombinálásával.
A közösségi média hatására egyre inkább fontos az esztétikus
megjelenés, de nem mindenki
szeretné a drasztikus plasztikai
beavatkozásokat igénybe venni.
Nekik nyújt tökéletes megoldást
és közel hasonló eredményt a
prekozmetológia.
Minden kezelés után hihetetlenül
látványos és pozitív a változás a
vendég bőrén és ezáltal visszatér a pozitív önképe, így egy lelki
változás is kialakul, magabiztosabb, elégedettebb lesz önmagával.

Milyennek látod a prekozmetológiai kezeléseid eredményeit?
Sokkal látványosabb eredmények érhetők el, ha egymásra
építve használom a prekozmetológiai eljárásokat.
Melyik a kedvenc prekozmetológiai kezelésed? Miért?

Minden kezelést szeretek végezni, mert mindegyik a maga
szisztémájával
különleges és
rendkívül hatékony. A szívem
csücske mégis az o2 - balance
berendezéssel végzett hialuronsavas feltöltés. De nagyon szeretek a HYDROcareH2O géppel
is dolgozni, mivel végre valóban
fájdalommentes tisztítást lehet
végezni, tökéletes eredménnyel.

Már közvetlenül a kezelés után is
hihetetlenül látványos az eredmény, de mivel a bőr mélyebb
rétegeibe juttatott hatóanyagok
illetve a kollagén- és sejtstimuláció beindítása hosszantartó bőr
megújulási folyamatokat generál, a kezelést követő napokban
fokozódik ez a hatás. Ha kúraszerűen végezzük ezeket a kezeléseket, hosszú távú, tartós
változás érhető el, a bőr feszesebb, tömörebb lesz, a bőrkép
fiatalabb a kollagén indukció beindulása, és a hatóanyagok mély
rétegben történő bejuttatása
révén. Az elért eredmény pedig
több hónapig tartós marad, különösen fenntartható kiegészítve
a megfelelő otthoni ápolással.

Melyik korosztály jelentkezik
leginkább a kezeléseidre?

Milyen terveid vannak a
közeljövőben?

Mivel nálam minden korosztály
megfordul, a tizenéves korúaktól egészen a 70+ korosztályig,
ezért fontos, hogy mindenkinek
megfelelő kezelést tudjak végezni az adott problémájára.

Már megvalósult egy részük. A
legnagyobb álmomat sikerült
elérni azzal, hogy a jelenleg elérhető prekozmetológiai eljárásokat alkalmazhatom sikeresen
a központomban.

SkinMed by Báló Judit
Orvos-esztétikai és
prekozmetológiai központ
cím:
1033 Budapest,
Reményi Ede u. 1-3
e-mail:
balojudit66@gmail.com

Milyen ajánlatod van azoknak, akik a közeledben laknak
vagy dolgoznak, és kipróbálnák valamelyik kezelésed?
Mind távolabbról, mind a közelből érkeznek hozzám vendégek.
Azt tapasztaltam, hogy a látványos, magas színvonalú szolgáltatást igénylik a vendégek
és ezért hajlandóak akár mes�szebbre is elmenni. Természetesen a professzionális szaktudás
mellett a maximális figyelmességet, kellemes légkört is szükséges nyújtani, hogy tökéletes
szolgáltatást kapjanak a hozzám
érkező vendégek.
Hogyan tudnak bejelentkezni
hozzád?

Tel.:
+36 20 315 3316

A vendégek elérhetnek telefonon, e-mailben illetve a közösségi oldalakon keresztül küldött
üzenetben is.

