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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? 

avaly, 2020 augusztu-
sában, a pandémia kel-
lős közepén vezettem 
be a prekozmetológiai 
szolgáltatásokat a sza-

lonomba. Nagyon szerettem 
volna egy valódi pórustisztító 
gépet, ami valóban tudja a tech-
nológiát. Két gép jöhetett csak 
számításba, végül a German 
Derma Concept HYDROcareH2O 
gépe mellett tettem le a vokso-
mat. Nagyon jó döntés volt, ren-
geteg vendégem próbálta ki és 
nagyon sok új vendég jelentke-
zett a kezelésre. Aki kipróbálja 
egyszer, többé nem is szeretne 
hagyományos mechanikai tisztí-
tást. Függők lettek a vendégeim, 
a legfiatalabb nyolcéves a leg-
idősebb több mint hetven.

A mechanikai tisztító kezelések a 
tinik rémálma, hiszen a nyomko-
dás fájdalmas művelet és nagyon 
sokszor elveszi a kiskamaszok 
kedvét attól, hogy visszatérje-
nek a kozmetikába egy ismételt 
kezelésre. A rendszeres tisztítás 
azonban nagyon fontos és mió-
ta létezik a HYDROcareH2O, azóta 
nagyon szívesen jönnek.

T
Amikor gépet vásárolok sze-
retem kipróbálni őket, a saját 
bőrömön megtapasztalni a hatá-
sát. Nem volt ez másképp akkor 
sem, amikor a Meso Laser gé-
pet mentem el kipróbálni. Pure 
Peptid kezelést kaptam, prekoz-
metológiai előkezeléssel. Amikor 
a tükörbe néztem a kezelés vé-
gén megvolt a WAOOOO érzés. 

Mindkét vezető prekozmeto-
lógiai technológiánkat al-
kalmazod a szalonodban: a 
Meso Lasert és a HYDROca-
reH2O-t is. Milyen előnyöket 
tapasztaltál így, hogy mind-
két géppel dolgozni tudsz 
egyszerre?



Egészségügyi végzettséggel 
rendelkezem, 25 évet húztam le 
az egészségügyben, majd fel-
nőtt fejjel váltottam szakmát, 5 
éve dolgozom kozmetikusként. 
Nagyon szeretem, számomra ez 
nem is munka hanem szerelem, 
olyan mintha a gyermekem len-
ne, minden percét élvezem amit 
a szalonban töltök, imádom a 
vendégeimet. Bár hamarabb 
kezdtem volna!

Melyik a legtöbbször vég-
zett kezelésed? Miért?

Nagyon sok távolabbi tervem 
valósult meg az elmúlt időszak-
ban, nagyon rövid idő alatt, egy 
sajnálatos balszerencse követ-
keztében. Szeretnék folyamato-
san fejlődni, még többet tanulni, 
bővíteni  a gépparkot profesz-
szionális gépekkel és nagyon sze-
retném a mestervizsgát letenni.

Szavakba önteni nem lehet. Na-
gyon sok olyan vendég fordul 
hozzám, akik több szakember-
nél, orvosnál jártak már, sajnos 
eredménytelenül. Gondolok itt 
a nagyon problémás bőr keze-
lésére, vagy idősödő bőr esetén. 
Imádom amikor kezelésről keze-
lésre látom a ragyogást a sze-
mükben, látom az eredményt, 
visszaadom az önbizalmukat, 
ez az érzés felbecsülhetetlen.

Nagy kedvencem a HYDRO-
careH2O prekozmetológiai ke-
zelés, hiszen itt a vendég több 
szolgáltatást is kap egyszer-
re. Imádják az előkezelő liqu-
ideket, a több szintű intenzív 
mélytisztítást,  a különleges 
peeling rendszert és előkeze-
lést,  a hyaluronsavas feltöltést, 

a hatóanyagos  oxy spray-t.
Számomra nagy kedvenc a Pure 
Peptides kezelés is, a peptidek 
hatására a bőr szerkezete bioló-
giai átalakuláson megy keresztül.

A legnagyobb favorit a mai na-
pig a HYDROcareH2O gépi tisztító 
kezelések, egyszerűen felülmúl-
hatatlan. Mindig kombinálom a 
kezeléseket, a vendég bőrtípusa, 
igénye szerint. Mivel a Meso La-
ser nemcsak a felhámba, hanem 
a mélyebb irharétegbe is beha-
tol, jóval több egy egyszerű koz-
metikai kezelésnél. Igazolt ható-
anyag beviteli lehetőséget nyújt, 
szívesen alkalmazom a prekoz-
metológiai kezelések után. A 
bőr hidratáltabb, egyedülállóan 
tiszta bőrkép alakul ki már egy

Mióta vagy a szakmában?

Milyen terveid vannak a 
közeljövőben?

Milyennek látod a prekoz-
metológiai kezeléseid ered-
ményeit?

Melyik a kedvenc prekoz-
metológiai kezelésed? Miért?

Ha ez nincs meg, sosem vásá-
rolok. Első látásra szerelem lett. 
Biztos voltam benne, hogy a 
két technológia egymás nélkül 
nem létezhet számomra, így egy 
hónap késéssel megérkezett a 
Meso Laser gépem is. Számomra 
nagyon fontos a hitelesség és ez 
a gép rendelkezik egy független 
hatástanulmánnyal, ami Magyar-
országon egyedülálló.
A két gép együtt egy igazi na-
gyágyú. Azonnali látványos ke-
zeléseket tudok velük biztosí-
tani, ami hosszú távon fejti ki 
a hatását. Minden évszakban 
biztonságosan végezhető, fan-
tasztikus alternatíva hölgyek és 
férfiak, sőt fiatal tinik esetében 
is, akik tartanak az invazív keze-
lésektől mégis tökéletes bőrre 
vágynak. Nem elhanyagolható, 
hogy nem jár felépülési idővel, 
kényelmes és pihentető, a hihe-
tetlen hatás ellenére minden ké-
nyelmetlenségtől mentes. Gya-
korlatilag 5 különböző kezelést 
kap a vendég egyetlen kezelés-
be építve: tisztítást, hidratálást, 
anti aging-et, liftingelést, folthal-
ványítást.



Első lépésként mindig a HYDRO-
careH2O kezelést javaslom, de a 
kezelések személyre szabottak 
és bőrproblémához vannak iga-
zítva. Minden esetben egy sze-
mélyes konzultáció előzi meg 
a kozmetikai kezeléseket, hi-
szen nincs két egyforma ember 
és bőrtípus. A vendégek sze-
rencsére nagyon tájékozottak, 
sokszor célirányosan érkeznek, 
és előfordul az is, hogy szájról 
szájra járok és úgy érkeznek, 
hogy „olyan kezelést szeretnék, 
mint amit a barátnőm kapott tő-
led”. Számomra a hitelesség na-
gyon fontos, nem is volt kérdés, 
hogy a német precizitás, a Jénai 
független tanulmány garancia 
az eredményességre. A termé-
kek hatékonysága aktív össze-
tevők nagyfokú koncentrációján 
alapul.

Szerencsésnek mondhatom ma-
gam, hiszen minden korosztály 
megfordul nálam. A tiniktől az 
idősebbekig, a problémás bőr 
képtől az idősödő bőrig.

Bátran ajánlom azoknak, akik egy 
extrább kezelésre vágynak, de 
nem szeretnének drasztikusabb 
megoldásokhoz folyamodni.
A prekozmetológiai kezelések 

hatására  megváltozik a bőrben 
a kollagén mátrix minősége, a 
kezelések a teljes arcra, annak 
minden ráncára, a bőr tömörsé-
gére, ép és feszes struktúrájának 
előidézésére fókuszálnak.

Sok kozmetikus kolléganő jött 
már el hozzám és próbálta ki a 
kezeléseket, eddig mindenki elé-
gedetten távozott. 
A kezelések szigorú protokoll  
szerint vannak felépítve, kb. 1,5-
2 óra időintervallumot vesznek 
igénybe. 

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

Melyik korosztály jelentkezik 
leginkább a kezeléseidre?

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

miért érdemes a prekozmeto-
lógiai kezeléseket kipróbálni-
uk?

alkalom után.  Intenzívebb, gyor-
sabb a hatóanyag felszívódás, 
feszesebb, kontúrosabb külsőt 
kölcsönöz az arcnak. Mivel a ha-
tóanyagok igazoltan a bőrbe ke-
rülnek és elraktározódnak, jelen-
tősen lelassulnak az öregedési 
folyamatok és sokáig megmarad 
a fiatalosabb arckép.



Havas Nikoletta
Havas Nicky Beauty

cím: 
1118 Budapest 

Frankhegy utca 2.
 

e-mail: 
nikihavas@gmail.com

Tel.:
+36 20 4956100

Csak előre bejelentkezéssel. 
Személyesen, telefonon, üzenet-
ben, változó idő intervallummal.
Előfordul, hogy csak hetek múl-
va tudok szabad időpontot adni.

Időpont már online is foglalható:

https://havas-nicky-beauty.salonic.hu

Fizetési lehetőségek:

• készpénz 
• bankkártya 
• azonnali átutalás 
• OTP Szép kártya 

Hogyan tudnak bejelentkezni 
hozzád?


