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Mióta vagy a szakmában?
1990-ben végeztem a Dallos Ida
kozmetikusképzőben, azóta is
tart a szerelem a szakma iránt.

Milyen változásokat tapasztaltál, mióta beiktattad a
szolgáltatásodba a prekozmetológiai területet? Mekkora igény lett rá a vendégeidnél? Mennyire jelentkeznek új
vendégek?

A prekozmetológia bevezetése
előtti években holisztikus szemléletű kozmetikusként csak manuális kezeléseket végeztem.
Pályám elején természetesen
alkalmaztam gépi eljárásokat,
de az utóbbi években lemondtam ezekről az érintés javára.

A vendégeim nagyon kedvelték
ezeket a kezeléseket, de az évek
múlásával szerettem volna kicsit
megállítani az idő kerekét, és hatékony megoldást találni a bőr
öregedésével járó változások ellensúlyozására. Mikor keresésbe
kezdtem, fontos szempont volt
számomra, hogy a kezeléshez
használt termékek ne tartalmazzanak bőrt terhelő anyagokat, az
eljárással pedig hosszú távú, valódi és látványos eredményeket
tudjak elérni. További szempont
volt a biztonságos használat és
a szakmai kompetencia határok
szem előtt tartása. Nagy öröm
volt számomra amikor rátaláltam az Age Attraction lézeres
mezoterápiás készülékére, a
Meso Laser-re, mert mind a technológia, mind a kezelőanyagok
megfeleltek a keresési kritériumaimnak. Ezután nem sokkal az
o2-balance készüléket is megvásároltam. Mindkét készülék be-

vezetése nagyon jó döntésnek
bizonyult, szinte minden vendégem kipróbálta valamelyik eljárást. Az eredmények magukért
beszélnek, ma már csak egyszer-egyszer, a kényeztetés kedvéért választanak hagyományos,
masszírozó kezelést. Új vendégeim is lettek, akik a mai napig
rendszeresen járnak hozzám.

Két vezető prekozmetológiai
technológiánkat is alkalmazod a szalonodban: a Meso
Laser-t és az o2-balance -t.
Milyen előnyöket tapasztaltál
meg így, hogy mindkét géppel dolgozni tudsz egyszerre?

Az o2-balance eljárást elsősorban azért vezettem be mert
szerettem volna azon vendégeim számára is mélyreható, inno-

vatív kezelést biztosítani, akik
a lézeres eljárásokat valamilyen
ellenjavallat miatt nem vehetik
igénybe. Azonban gyakran alkalmazom mindkét eljárást egy
általam felépített kúra során,
mert nagyon szépen kiegészítik egymás hatását. Míg a lézeres bőrfiatalítás a megereszkedésért felelős kollagén rostok
rekonstrukciójára fókuszál, az
elektroporáció pedig a mélyebb
sejtrétegekbe juttatja a hatóanyagokat magas koncentrációban, addig az o2-balance eljárásnál a 98%-os molekuláris oxigén
+ hyaluron bevitel teszi lehetővé
a sejtszintű bőrfiatalítást és az
öregedési folyamatok lassítását.
Milyen terveid vannak a
közeljövőben?

Ámulatba ejtő az a változás ami
az elmúlt években a kezelési eljárások terén bekövetkezett, és
a lehetőség amit mi kozmetikusok a kezünkbe kaptunk általuk.
Olyan eredményeket érhetünk el
fájdalommentesen és biztonságosan, amiről nem olyan régen
még csak álmodni sem mertünk.
A fejlődés jegyében szeretném
kibővíteni a szolgáltatásaim körét a HydroCareH2O készülékkel
végezhető kezelésekkel is, hiszen a tökéletesre fejlesztett
előkészítés hozzájárul a látványos és hosszantartó eredményekhez.

Milyennek látod a prekozmetológiai kezeléseid eredményeit?
A bevezetés óta rajongója vagyok a kezeléseknek, a mai
napig lenyűgöznek az eredmények. A vendégeim bőre
látványosan életre kel, sugárzóvá és telítetté válik, a ráncok
kisimulnak, a problémák pedig
egyszerűbben
megoldhatóvá
vállnak. Nagyon szeretem az
érzést, amikor a hölgyek a kezelés végén elégedetten nézegetik arcukat a tükörben. Otthoni ápolással kiegészítve pedig
folyamatos a bőr szerkezetének változása, az eredmények
hosszútávon
megőrizhetőek.
Melyik a kedvenc prekozmetológiai kezelésed? Miért?
Nehéz rangsorolni. A MILSYS
lézeres mezoterápiát azért szeretem nagyon, mert a kezelési protokollokon belül, teljesen
személyre szabottan, a bőr aktuális igényeinek megfelelően
tudok kezelni. A kúrában végzett
kezelések úgy, mint a Diamond
Dream Genocare, vagy a Shin-

ning Star transzepidermális kúra
eredményei pedig önmagukért
beszélnek.
Melyik a leggyakrabban végzett kezelésed?
Talán a lézeres mezoterápia,
amit a vendégköröm életkorának
megfelelően leginkább Magic
Wrinkle Stop szérummal, Youth
Wonder peptid szuperkoncentrátummal, vagy Diamond Dream
hó-algás krémmel alkalmazok.
Az ampullázott hatóanyagokkal és elixírekkel kiegészítve
azonnali látványos feltöltő hatás érhető el, ami a következő
napokban a lézeres sejt- stimulációnak köszönhetően még határozottabbá, teljesebbé válik
és akár 3-4 hétig fennmarad.

Mit szoktál javasolni, ha megkeresnek és nem tudják eldönteni milyen kezelést vegyenek igénybe?
A vendégek szinte mindig rám
bízzák a döntést és szerintem
ez teljesen természetes, hiszen
a kozmetikus feladata, hogy tájékoztasson és tanácsot adjon.
Mindig a bőr aktuális állapota
alapján teszek javaslatot a kezelési koncepcióra, szeretek
hosszú távon gondolkodni és
a kezeléseket vendégkartonon
dokumentálom. Így nyomon
tudjuk követni az alkalmazott
hatóanyagok és kezeléstípusok
váltakozását és hatását.

Melyik korosztály jelentkezik
leginkább a kezeléseidre?

Fiatal felnőttől a nyugdíjas korosztályig van vendégem, akik
leginkább az öregedés gátló, fiatalító kezeléseket veszik igénybe.

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

A kozmetikus feladata a bőr állapotának fenntartása, szépségének minél tovább tartó megőrzése, ám ez csak kifogástalan
minőségű, magas hatóanyagtartalmú, koncentrált termékekkel
és kiváló felszívódást biztosító
innovatív technológiával lehetséges. A prekozmetológia olyan
eredményeket tesz lehetővé a
bőr sérülése és irritációja nélkül,
melyek a hagyományos kezelésekkel és hatóanyagokkal nem
lehetségesek.

Hálás vagyok, hiszen nagyon
sok hűséges vendégem van
évek óta, őket időről-időre új
kezelésekkel igyekszem megörvendeztetni. Ezért sok energiát
fektetek a folyamatos tanulásba,
fontosnak tartom az önfejlesztést. Új vendégekkel sajnos így
nem egyszerű időpontot egyeztetnem: a várakozási idő akár 1-2
hónap is lehet, de ezeket a kezeléseket mindenképpen érdemes
kipróbálni.

Hogyan tudnak
bejelentkezni hozzád?

Telefonon, illetve a közösségi
média platformomon keresztül
vagyok elérhető.
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Milyen ajánlatod van azoknak, akik a közeledben
laknak vagy dolgoznak és
kipróbálnák valamelyik kezelésedet?
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