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Milyennek látod a prekoz-
metológiai kezeléseid ered-
ményeit?

Kezdő kozmetikusként 
sikerült hozzájutnom 
a Meso Laser géphez. 
Szerencsésnek érzem 
magam, hogy a koz-

metikus vizsga után nagyon 
hamar találtam magamnak egy 
olyan helyet, amelyet a saját íz-
lésem szerint alakíthattam, és 
beiktathattam kezeléseim közé a 
Meso Lasert. Kezdő kozmetikus-
ként még nincs nagy vendég-
köröm, de nem panaszkodom. 
Sajnos ebben a vírushelyzetben 
nem könnyű kezdőként szalont 
nyitni, de a kitartó munkának 
meg lesz a gyümölcse. Egyre 
többen kérik az általános keze-
léseim mellé a Meso Lasert. Sze-
rencsére megbíznak bennem a 
vendégeim. Azok a vendégek, 

akik már jártak nálam Mezo La-
seres kezelésen, eddig elége-
detten távoztak. Nagyon látvá-
nyosak az eredmények. Egy-egy 
kezelés során először lefotózom 
a vendég arcát, majd megcsiná-
lom az arc egyik oldalát és így 
is készítek fotót. Nem volt még 
olyan vendég, aki ne látta volna 
a különbséget. A kezelés végén 
szintén készítek egy fotót, hogy 
lássa, milyen lett a végeredmény.

Az egyik kedvencem az Acne 
Control. Vannak fiatal, pubertás 
korú vendégeim, akik mindig 
félve jönnek el az első arckeze-
lésükre, mert sokukban még az 
a felfogás él, hogy az amúgy is 
gyulladt arcukat a kozmetikus 
jól megnyomkodja és ennek ter-
mészetes velejárójaként piros, 
esetleg még gyulladtabb arc-
cal mennek haza. A Mezo Laser 
Acne Control lépéseivel ma már 
a gyulladás szépen, látványosan 
kezelhető, anélkül, hogy fájna és 
még inkább gyulladtabbá tenné 
az amúgy is piros, gyulladásra 
hajlamos arcbőrt.

Melyik a kedvenc prekoz-
metológiai kezelésed? Miért?



Milyen változásokat tapasz-
taltál, mióta beiktattad a 
szolgáltatásodba a prekoz-
metológiai területet? Mekko-
ra igény lett rá a vendégeid-
nél? Mennyire jelentkeznek új 
vendégek? 

Mint mondtam, kezdő kozmeti-
kus vagyok és még a kozmeti-
kus vizsgám megszerzése előtt 
ismertem meg a Meso Lasert. 
Amikor a saját bőrömön tapasz-
taltam a kezelés látványosságát, 
már akkor eldöntöttem, hogy 
biztos, hogy ezzel fogok dol-
gozni. Azok a vendégek, akik 
egyszer kipróbálták, azok eddig 
még mindig visszajöttek keze-
lésre. Általában ajánlás során 
jönnek új vendégek. 

Már nagyon régóta szerettem 
volna kozmetikus lenni és ez 
2020 decemberében vált va-
lóra. 25 évig dolgoztam anesz-
teziológus asszisztensként. A 
mai napig nem engedtem el az 
egészségügyet, és az egész-
ségügy mellett csinálom a koz-
metikát, és ez egyelőre jól van 
így. Mindkét szakma „segítő” 
szakma és az én életem erről 
szólt és erről is fog szólni. Alá-
zat kell mindkét szakmához, hi-
szen mind a vendégeim mind a

betegek, valamilyen formában 
ki vannak szolgáltatva. A beteg-
nek akkor abban a pillanatban 
az egészsége a legfontosabb, 
míg a kozmetikában a vendég 
az arcát, a bőrét bízza rám és ez 
óriási felelősség.

Mióta vagy a szakmában?

A legtöbbet végzett arckeze-
léseim közé tartozik az Acne 
Control és a MILSYS Lézeres 
Mezoterápia.  Azonnali látványt 
eredményez és a bőrérzet is pu-
hább, teltebb lesz. A visszajel-
zések szerint, ez akár hetekig is 
eltart.

A vendégeim egyáltalán nem 
tudják eldönteni, hogy mit 
szeretnének, pedig elég szé-
les a kínálatom a kezelésekből.  
Nagyjából el tudják mondani, 
de segítenem kell nekik. Én az 
összes kezelésem előtt bőrdi-
agnózist végzek, majd közösen 
választjuk ki azt a kezelést, ami 
a bőrének a legmegfelelőbb. 
Természetesen figyelembe kell 
venni azt is, hogy milyen időkö-
zönként tud eljönni az adott ke-
zelésre, illetve, hogy mit bír el a 
vendég anyagilag.

Melyik a legtöbbször vég-
zett kezelésed? Miért?

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

Szeretném a vendégkörömet 
folyamatosan bővíteni, képez-
ni magam, valamint több gépi 
kezelést is beiktatni a repertoá-
romba.

Milyen terveid vannak a 
közeljövőben?



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

Hogyan tudnak bejelentkezni 
hozzád?
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Mit üzensz a vendégeknek, 
miért érdemes a prekozmeto-
lógiai kezeléseket kipróbálni-
uk?

Melyik korosztály jelentkezik 
leginkább a kezeléseidre?

Vegyes a korosztály, akik el-
jönnek hozzám. Sok fiatal jön 
probémamegoldó kezelésre, il-
letve a 35-60 éves korosztály a 
tartós anti-ageing kezeléseket 
részesíti előnyben.

A prekozmetológiai kezelések 
előnye, hogy rendkívül látványo-
sak, hatékonyak és egy kis kitar-
tással tartós eredményt hoznak. 
Mindezt fájdalom és tűszúrás 
nélkül.

Mindenkit várok szeretettel. 
Amennyiben csak egy konzultá-
cióra szeretne eljönni, arra is van 
lehetőség, ilyenkor megvizsgá-
lom a bőre állapotát és kiválaszt-
juk a legmegfelelőbb kezelést. 
Ezek a konzultációk természete-
sen ingyenesek.

Telefonon, közösségi média ol-
dalon szoktak leginkább időpon-
tot egyeztetni a vendégek.


