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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? 

mikor megnyitottam a 
kozmetikámat, szinte 
a kezdetekkor elkezd-
tem alkalmazni a pre-
kozmetológiai mód-

szereket, így vendégköröm erre 
épült. Sokan célirányosan a léze-
res mezoterápiás kezelések miatt 
kerestek fel. Az Age Attraction 
márka  reklámjait látva a vendé-
gek utánanéztek a cég webolda-
lán a kozmetika keresőben, hol 
található a legközelebbi szalon, 
így rám találtak. Nagyrészük a 
mai napig jár hozzám. Vendé-
geim jellemzően nem a „hagyo-
mányos” kozmetikai módszere-
ket keresik, annál sokkal többre 
vágynak. Fontos, hogy jól érez-
zék magukat, el tudjanak lazulni, 
ne legyen fájdalmas a kezelés, de 

a látványos és tartós eredményt 
mindennél fontosabbnak tartják.
Természetesen azóta is folyama-
tosan érkeznek új vendégek, so-
kan a már törzsvendégeim aján-
lására keresnek fel. 
Weboldalamon, illetve közösségi 
média oldalamon is nagy hang-
súlyt fektetek a prekozmetológi-
ai módszerekről szóló kommuni-
kációra.

A
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?

A két készülék külön-külön is 
elképesztően hatásos, együttes 
alkalmazásukkal azonban nagy 
mértékben fokozható az ered-
mény. Jó pár évig csak a lézeres 
mezoterápiás géppel dolgoz-
tam, amelynek önmagában is le-
nyűgöző a hatása, a HYDROca-
reH2O készülékkel azonban sokkal 
alaposabban elő lehet készíteni 
a bőrt, így a kezelés is látványo-
sabb. Aki elsősorban a HYDRO-
careH2O módszerre vágyik, sze-
retné felfrissíteni a bőrét, egy kis 
plusz hatóanyag bevitellel azon-
nal megkaphatja az anti-ageing 
hatást is, illetve eredményes 
gyulladáscsökkentő, pigment-
folthalványító terápiát tudunk 
végezni.



Mióta vagy a szakmában?

2014- ben kezdtem a kozmetiká-
val foglalkozni. Régi vágyam tel-
jesült, és nem bánom, hogy már 
érett fejjel vágtam bele. Kiemelt 
figyelmet fordítottam a tanulás-
ra, azóta is folyamatosan kép-
zem magam.

Hatalmas örömömet lelem a 
munkámban, mivel csodálatos 
vendégköröm alakult ki, akikkel 
boldogan találkozom hónapról 
hónapra, reményeim szerint még 
hosszú évtizedeken át. Termé-
szetesen a jövőben is tervezem 
továbbfejleszteni a tudásom, 
amit elősegít az is, hogy a közel-
múltban lehetőségem nyílt egy 
kicsit mélyebben részt venni a 
szakmai életben, a prekozmeto-
lógiai gépek bemutatásában, 
illetve oktatásában. Ez a lehető-
ség izgatott várakozással tölt el.

Milyen terveid vannak a 
közeljövőben?

Örök favorit kezelésem a lé-
zeres mezoterápia diamond 
dream névre hallgató kezelése, 
sok esetben HYDROcareH2O elő-
készítéssel végezve. Ez volt az 
első újdonság, ami a klasszikus 
lézeres mezoterápiás kezelés al-
tenatívájaként megjelent, mint 
protokoll kezelés. Hatalmas si-
kert aratva vendégeim körében, 
látványos hatása miatt nagyon 
sokan beleszerettünk a csodá-
latos „hó-alga” készítménybe, 
ahogyan vendégeimmel azóta 
is emlegetjük. Állandóan visz-
szatérő, örök kedvenc, soha nem 
csalódunk az eredményben, 
egy-egy új hatóanyaggal alkal-
manként kiegészítve, még to-
vább fokozva a hatást. 
A Diamond Dream krém a keze-
lés egyik fő alkotóeleme, olyan 
zseniális módon került összeál-
lításra, hogy az a mai napig fe-
lülmúlhatatlan. Szinte az összes 
olyan innovatív, intenzív fiatalító 
hatóanyagot tartalmazza, ame-
lyekkel csodát lehet tenni az 
idősödő bőrrel. (Hó-alga, retin-
ol, DMAE, organikus szilícium, 
selyem, hyaluron stb.). Nem ta-
lálkoztam másik olyan készít-
ménnyel, amely egy termékben 
tartalmazna ennyi high-tech ösz-
szetevőt.

Rendkívül látványosak már a 
kezelés után közvetlenül is, de 
mivel nagyon mély rétegű ható-
anyag bevitelt végzünk, illetve 
sejtstimulációt, így az igazi ered-

Melyik a kedvenc prekoz-
metológiai kezelésed? Miért?

Milyennek látod a prekoz-
metológiai kezeléseid ered-
ményeit?

mény általában 2-3 nappal ké-
sőbb kezd mutatkozni. Már az 
első alkalom után is gyakran 
egy-két hónapig látható, hiszen 
a kollagénszintézis a kezelést 
követő hónapban folyamatos. 
Többhavi kezelést vagy egy 5-8 
alkalomból álló kúrát követően, a 
rendszerességnek köszönhetően 
a hatás nem múlik el, hanem ösz-
szeadódik, így hónapról-hónapra 
átalakul az arc. Tömörebbé, kon-
túrozottabbá válik, kisimulnak a 
ráncok, fiatalabb korra emlékez-
tető állapot tapasztalható. Ott-
honi ápolással kiegészítve meg-
döbbentő eredményeket lehet 
elérni. Azonban lényeges, hogy 
a prekozmetológiai eljárásokat 
soha nem szabad összekeverni 
az esztétikai sebészeti, illetve 
bőrgyógyászati beavatkozások-
kal. Minden esetben szükséges 
korrekt módon tájékoztatni a 
vendéget a várható eredmény-
ről, illetve ezen beavatkozások 
korlátairól. Itt az egész arcot ke-
zeljük, nem csak egy-egy terü-
letet, a beavatkozás szelídebb, 
a változás egészen más jellegű 
lesz, mint az előbb említett inva-
zív eljárások esetén.



Előbbiekre hivatkozva talán azt 
mondanám, hogy a Diamond 
Dream kezelést végzem legy-
gyakrabban.

Melyik a legtöbbször vég-
zett kezelésed? Miért?

Ez a helyzet elég gyakori, jellem-
zően a vendégek nem tudják ön-
maguk eldönteni, hogy pontosan 
mire van szüksége a bőrüknek, 
ami így normális. Általában tisz-
tában vannak azzal, hogy mi 
zavarja őket, de a pontos keze-
lést nem az ő feladatuk megha-
tározni. Közösen megbeszéljük, 
melyik arcterületnek mire van 
szüksége, természetesen az sem 
mellékes, mennyi időt, energiát 
tud, illetve szándékozik arcának 
ápolásával tölteni. Ezek ismere-
tében közösen eldöntjük, melyik 
lenne számára a legmegfelelőbb 
kezelés.

A fiatalító kezelések a legnép-
szerűbbek, mondhatni a vendé-
geim legnagyobb hányada eze-
ket veszi igénybe. Így leginkább 
a 35-65 év közöttiek látogatnak 
el hozzám, ők alkotják a többsé-
get, persze elvétve minden kor-
osztály megfordul. Lokációmból 
adódóan leginkább az aktív, dol-
gozó, magukra igényes hölgyek 
választják kozmetikám szolgál-
tatásait.

Véleményem szerint az igazán 
látványos kezeléshez szükség 
van komoly elektrokozmetikai 
gépekre, illetve korszerű ható-
anyagokra, mert kézi technikával 
és régebbi típusú elektrokozme-
tikai eljárásokkal nem lehet olyan 
mély rétegekbe hatóanyagokat 
juttatni, illetve kollagén szinté-
zist, sejtstimulációt előidézni.

Természetesen szeretettel vá-
rom mind a közelben, mind a 
távolabbról érkező vendégeket 
egyaránt. Tapasztalatom szerint 
a közelből érkező vendégek szá-
mára talán valamivel könnyeb-
ben elvégezhetőek olyan kúrák, 
amelyekhez gyakrabban szüksé-
ges megjelenni a szalonban, akár 
hetente több alkalommal.

Vendégeim általában telefonon, 
emailben, vagy valamelyik kö-
zösségi média oldalt használva 
szoktak időpontot egyeztetni.

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

Melyik korosztály jelentkezik 
leginkább a kezeléseidre?

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

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

Hogyan tudnak bejelentkezni 
hozzád?
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