Beszélgetés
Szalma
Beátával

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

M

ióta bevezettem a
prekozmetológiai
kezeléseket,
vendégeim nagy része
szinte csak ezeket
veszi igénybe, 15 éves kortól 80
éves korig. Nagyon látványos
eredményeket érek el a kezelésekkel. A problémás bőrök 2-3
hónap alatt rendbejönnek, az
érettebb, ráncosabb vendégek
bőre feltöltődik és szépen kisimul.

Milyen terveid vannak a
közeljövőben?
Szeretném bővíteni a gépparkomat és a szolgáltatásaimat, hogy
még jobb és hatásosabb kezeléseket tudjak nyújtani a vendégeimnek. Tervben vannak oxigénes
eljárások és a teljes testre kiterjedő kezelések is.

Milyennek látod a prekozmetológiai kezeléseid eredményeit?
Fantasztikus eredményeket érek
el a prekozmetológiai eljárásokkal, legyen az acnés tini vagy
idősödő, érett bőrű vendég. A
világszínvonalú gépek és technológiák nagy segítségemre
vannak egy-egy probléma megoldásában.

Mióta vagy a szakmában?

Melyik a kedvenc prekozmetológiai kezelésed? Miért?

2000-ben végeztem, 21 éve dolgozom a szakmában és 2009
óta az oktatásban is.

Jelenleg nagy kedvenceim a
géppel
végHYDROcareH2O
zett kezelések. Anti-ageing-re

illetve gyulladt, aknés, problémás bőrökre is tökéletes választás. Nagyon sokszor választom a
Meso Laser kezeléseket is, van,
hogy kombinálom vagy felváltva alkalmazom a technológiákat. Személyes nagy kedvencem
a dermapenes tűs mezoterápia,
Meso Laserrel, tű nélküli mezoterápiával kombinálva peptidekkel, hyaluronsavval. A kezelést
6-10 alkalmas kúrában végezzük
2 hetente. Eredménye mind kötőszöveti, mind a bőr felszínén
nagyon látványos és hosszan
tartó, legalább 6-8 hónap. Sokan
választják, akik még nem szeretnének a plasztikai sebész kése
alá feküdni, de vágynak egy fiatalabb, feszesebb, ragyogóbb
tükörképre.
Amit nem szeretnék kihagyni a
felsorolásból, az a HYDROcareH20 és a Meso Laser, a két gép
kombinált kezeléssorozata. A
felhám és a kötőszövet együttes megújulása, fiatalítása. A
hatóanyagok kombinálhatósága lehetővé teszi az acnés, pigmentfoltos, ráncos bőrök teljes
újjászületését.

Melyik a legtöbbször végzett kezelésed? Miért?

A HYDROcareH2O 40+os seborrhoeás protokoll kezelése, mely a
3 előkezelő liquidjével, hyaluronsavas feltöltéssel és oxy spray
hatóanyagos feltöltésével számomra is hihetetlen eredményt
hozott, a vendégek pedig függővé váltak a hatásatól. Vendégeim kedvence még a Diamond
Dream hóalgás Meso Laseres
kezelés, amitől már az első alkalommal látványosan javul a bőr
textúrája, simábbá, ránctalanabbá és fiatalosabbá válik.
Mit szoktál javasolni, ha megkeresnek és nem tudják eldönteni milyen kezelést vegyenek igénybe?
Mivel nagyon szép eredményeket érek el a HYDROcareH2O és
Meso Laser géppel egyaránt,

nagyon sokszor dokumentálom
a munkáimat. Vendégeim a facebook szakami oldalamról is
tudnak tájékozódni a gépek hatásáról. A kezeléseket személyre szabottan a bőr jelenlegi állapotához igazítom, hogy mivel
tudom a kívánt és a legszebb
eredményt hozni.
Melyik korosztály jelentkezik
leginkább a kezeléseidre?

Mit üzensz a vendégeknek,
miért érdemes a prekozmetológiai kezeléseket kipróbálniuk?
Ha tényleg eredményes és hos�szú távú megoldást keres valaki
a problémájára, legyen az acné
vagy ráncok, a prekozmetológiai
eljárásokban nem fog csalódni!

Vendégeim főként 40-es éveiben járó hölgyek, de sok a problémás bőrű tini, szép számmal
akad idősebb 60-80 éves vendégem is, valamint magukra
sokat adó férfiak, akik szintén a
Meso Laser vagy a HYDROcareH2O
szerelmesei.

Milyen ajánlatod van azoknak, akik a közeledben laknak
vagy dolgoznak, és kipróbálnák valamelyik kezelésed?
A prekozmetológiai kezelések
szigorú protokoll szerint épülnek
fel. Az Age Attraction és dermaceutical® cég által meghatározott anyagokkal, kiváló minőségben. Kezelési idejük 1-1,5 óra,
tehát nem kell több órát rászánni a vendégek a drága szabadidejéből. Tiszta szívből ajánlom,
hogy mindenki próbálja ki!

Hogyan tudnak bejelentkezni
hozzád?
Telefonos bejelentkezés alapján
dolgozom. Van, hogy 1-2 hónapos várakozási idővel, de mindig
van lemondás, emiatt senki nem
marad le a kedvenc kezeléséről.
Telefonon vagy a facebook szakmai oldalamon a Szalma Beáta
kozmetikus mester és szakoktató - SzalmaBeauty oldalon megtalál minden kedves érdeklődő.
Szakmabeliek is sokszor megkeresnek, nekik is szívesen adok
tájékoztatást, kipróbálhatják a
prekozmetológiai
eljárásokat
magukon, segítve ezzel a jövőbeli gépválasztást.
Szeretettel várok mindenkit, aki
szeretné megtapasztalni mindazt a csodát, amit ezen gépekkel, eljárásokkal és csúcsminőségű anyagokkal létre tudunk
hozni!

Szalma Beáta
Szalma Beauty
cím:
1034 Budapest,
Tímár u. 22
e-mail:
szalmabea78@gmail.com
Tel.:
+36 302127232

