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Peeling, magyarul hámlasztás évszázadok óta ismert és kedvelt módszer. A peeling a bőrmegújítás 

hatékony eszköze. Ma már minden kozmetikusnak rendelkezésére áll egy vagy több kozmetikai 

eljárás, illetve hatóanyag, amivel sikeres hámlasztást tud végezni. Alkalmas apró ráncok, aknék, 

hegek, pigment foltok, terhességi csíkok kezelésére, igénybevett, fáradt arcbőr fiatalítására. Fontos 

tudni, hogy csak a megtisztított arcot, nyakat és dekoltázst szabad így kezelni. A pontos 

bőrdiagnózis után a kezelés céljának megfelelően választjuk ki a többféle hámlasztási eljárás közül 

a legoptimálisabbat. A bőrfelszínen található szaruréteg (ami a fő kezelési terület) vastagsága függ a 

bőrtípusától, az életkortól, az évszaktól, illetve a bőrre ható külső-belső tényezőktől. 

Ennek a szarurétegnek a feladata a bőr mechanikai és fényvédelme, és a vízveszteség 

megakadályozása. A csiszolás után a bőr hatóanyag felvevő képessége megnő, elősegítve az aktív 

hatóanyagok, ránc elleni krémek bejutását. Fontos tudni, hogy bőrhámlasztás után ne menjünk 

azonnal napra. 

A mélyhámlasztásnak több típusát ismerjük.  

1.Mechanikai hámlasztás: ismertebb neve mechanikai peeling. 

2.Kémiai hámlasztás: A felületi, közép mély vagy mély hámlasztást gyenge savakkal végzik. 

(gyümölcssav, glikolsav, tejsav, gyógynövényes sav). Orvosi savakkal is végezhető. A 

mélyhámlasztást orvos végzi, altatásban! 

3.Lézeres kezelés: Orvosok által alkalmazott módszer. A bőreltávolítás mélysége nagyon pontosan 

szabályozható. Általában altatásban végzik.  

 

Lézeres kezelés  

A lézeres hámlasztásnak kettő fatáját ismerjük, bőrsérüléssekkel járó (ablatív) és a bőrsérülés nélkül 

járó (non ablatív). 

Bőrsérüléssekkel járó (ablatív )fajtái: MicroLaserPeel hámlasztás és a ContourPeel mélyhámlasztás 

és South Beach Peel és S.T.A.R kezelés ProFractional és Frakcionált 

ablatív kezelés Bőrsérülés nélkül járó (non ablatí) fajtái: BBL- 

Fotorejuvenáció és a Frakcionált non-ablatív rejuvenáció. A lézeres 

kezeléseket már több éve használják az öregedés és a környezeti hatások 

külső nyomainak megszüntetésére. Mint tudjuk, hogy a hagyományos 

ablatív (hámsérüléssel járó) esztétikai lézerekkel az eredmények 
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eléréséhez és a gyógyuláshoz hetek, esetenként hónapok (CO2 lézerek) szükségesek. A mai 

felgyorsult életmód mellett a páciensek nem tudnak ennyi időt szánni az eljárásra. A mélyrétegű 

lézeres eljárások alternatívájaként megjelentek a hagyományos ER:Yag lézerek.  

Népszerűségük azon egyedülálló tulajdonságuk miatt nőtt rohamosan, hogy képesek a felületi 

bőrrétegek finomabb hámlasztására, így a bőr regenerálódási ideje 2-3 hétre rövidült. 

A módosított erbium technológiával a lézeres esztétikai kezelések új fejlődési szakaszának lehetünk 

tanúi. Ennek segítségével az orvos a bőrmegújítást rövidebb kezelési szakaszokkal és minimális 

hámsérülés mellett végezheti. Az eredmények lenyűgözőek. A páciens akár ebédidőben is 

megkaphatja a kezelést és azt követően akár azonnal visszatérhet munkájához. LaserPeel módosított 

Erbium berendezés gyengéd ablációt végez, hogy felfrissítse, kisimítsa a bőrt tökéletesítse a 

megjelenést, és megadja azt a jól látható tiszta és friss feszességet, mely csodálatos sugárzást ad az 

egész arcnak. A bőrsejteket azonnal és egyenletesen távolítja el, egyetlen gyors és egyszerű 

eljárással. Ráadásul a dyschromiás és nap által károsított bőr is kezelhető egy egyrétegű ablációs 

kezeléssel. A lágy és gyengéd eljárás gyorsan elvégezhető, és gyakorlatilag fájdalommentes. Még a 

teljes arcra kiterjedő új felületkialakítások is 10-percen belül elvégezhetők. LaserPeel precíz 

mélységszabályozást nyújt a felhám egyenletes ablációjához. Ez a 

kontrollált abláció elősegíti a bőr felhám rétegének simább újra 

fejlődését és az új bőrsejtek egyenletesebb és szebb regenerálódását. A 

variálható beállítások a pontos és kontrollált hő bevitel segítségével a 

dermisben stratégiailag stimulálja a kollagén struktúrák 

remodellezését. LaserPeel 5G biztonságosm, könnyen kezelhető és lágy lézer impulzusokat használ 

a gyors és tiszta bőr ablációhoz. Az arcfiatalítás és egyéb más népszerű kezelések beleértve az IPL 

és egyéb kozmetikai lézer kezeléseket sokkal hatékonyabbak, ha LaserPeel Soft-MED kezelésekkel 

kombináljuk. 

http://www.youtube.com/watch?v=I7zxRDoWlZQ Micro Laser Peel Before and After 

http://www.youtube.com/watch?v=NXfOV4P3uis ProFractional Therapy 

 

CO 2 lézerek 

CICU CO2 frakcionális lézer, szkennerrel 

A CICU lézer állandó kimenetet és sugárnyaláb minőséget biztosít. A finom, mesterséges 

lézernyaláb lyukak a bőrön egészen a dermisz (irha) szintig hatolnak le, és segítik a bőr 

helyreállítását, ezáltal a bőr feszesedik, lifting hatást, fehérítést és a hegek javulását idézi elő. 

A CICU stabil lézernyaláb finom és precíz mikor termál kezelési zónákat hoz létre a bőrön. Segíti a 

kollagén regenerálódását, mélyen az irhába hatol, és az egészséges bőr felépülését eredményezi. 

http://www.youtube.com/watch?v=I7zxRDoWlZQ
http://www.youtube.com/watch?v=NXfOV4P3uis
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Indikációk aknés hegek ráncok fehérítés bőrfeszesítés pórusok minimalizálása tónus és bőrállapot 

javulása frakcionális bőrfelület megújítás 

 

 

Bőrcsiszoló eljárások  

Gyémátfejes mikrodermabrázió,  

A kozmetikus a kristályos kezelés során a bőr felső rétegén lévő elhalt hámsejteket és 

bőrszennyeződések távolítja el a csiszolófej (alumínium-oxid kristályok) segítségével, amely 

nemcsak a sérült hámréteget csiszolja, hanem fokozza a bazális réteg vér és nyirokkeringését is. 

Ezáltal felgyorsul a működőképes és kollagénben gazdag bőrsejtek képződése, amelyek felfelé 

vándorolva felépítik az új hámréteget. A peeling hatására a bőr tápanyag-oxigénfelvevő képessége 

is javul, az alkalmazott hatóanyagok felszívódása többszörösére nő. 

Az ellenőrzött mikrodermabrázió folyamán nem keletkezhetnek sebek 

mivel a bőrt egyénre szabottan, megfelelő erővel és mélységben 

radírozzuk le (a készülék finom csiszolókristályt fúj a bőrre és azt 

vákuum segítségével visszaszívja). A változás már egy kezelés után is 

látható. A hosszú távú eredményt kúraszerű alkalmazással lehet 

biztosítani. Bármely probléma esetén a legintenzívebb hatás a speciális kozmetikumok és a 

mikrodermabráziós kezelés együttes alkalmazásával érhető el, nemcsak az arcon, hanem az egész 

testfelületen is. A kezelések intenzív, szalonbeli kúrából, otthoni kiegészítő utóápolásból és az 

eredmény elérése után ritkább, fenntartó kezelésekből állnak. Klinikai tanulmányok igazolják a 

kezelés hatására az élő sejtsorok számának megnövekedését, a hám és a bőr alatti kötőszövet 

vastagságának növekedését, a mikrokeringés fokozódását, valamint a kozmetikai hatóanyagok 

felvételének jelentős növekedését biztosítja. Mielőtt nekilátunk, alaposan ki kell kérdezni a 

vendéget, nincs-e valamilyen akadálya a bőrcsiszolásnak (lázas betegség, bőrbetegség, 

fényérzékenyítő gyógyszerek szedése, epilepszia, stb.) ajánlatos tájékoztatni a mikrodermabrázió 

utáni teendőkről is: szolárium, napfény elkerülése, 24 órán belül ne szaunázzon, ne menjen 

szennyezett levegőjű helyre, ne sportoljon intenzíven, hiszen az elszarusodott bőr réteget 

eltávolítjuk és az emiatt védtelen bőrfelületet óvni kell a regenerálódásáig. A kezelés időtartama 20-

60 perc, a kezelendő terület nagyságától függően. Leggyakrabban előforduló mellékhatás a bőrpír, 

amely főként a kezeléseket követő 24-órában jelentkezhet, de általában néhány órán belül 

megszűnik. Ennek kiküszöbölésére a mikrodermabrázió végén bőrnyugtató krémet kap a vendég. 

Ajánlott a csiszolást követően 2-héten keresztül nappal magas (min.50SPF) faktorú fényvédőkrémet 

használni, s a szoláriumozást, napozást kerülni. A mikrodermabráziót egyre több kozmetikus 

használja a különböző kezelések kiegészítéseként,hiszen a bőrcsiszolás megnyitja a bőrt a 
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hatóanyagok előtt (pl. mezoterápia) de a derma-rolleres kezelés előtti érzéstelenítés is sokkal 

hatásosabb így. 

http://www.youtube.com/watch?v=xk1p2iWwYgo 3 perces a video  

http://www.youtube.com/watch?v=z0_yfbx1UfA 

 

Hidrodermabrázió rádiófrekvenciával  

Az Ultra Set készülék két speciális ultrahangos spatulával rendelkezik. 

Alkalmazásuk során figyelembe kell vennünk a kezelendő felület 

nagyságát valamint azt, hogy milyen hatást kívánunk elérni. 

Nagy spatula: arc nagyobb területein dolgozunk vele. 

Kis spatula: mimikai területekre (szemkörnyéke) koncentrált rezgéseket juttat be. 

Mindkét spatula a hagyományos spatulákhoz képest speciálisan alacsony frekvenciával dolgozik 

25 KHz (25 ezer rezgés/másodperc) valamint a spatulákat rádiófrekvenciával kombinálták, így 

nemcsak a felszínen, hanem mélyebb rétegekben (sejtszinten) is hatnak. Ez az arckezelésekhez 

olyan optimális frekvencia, amely által tökéletes eredmény biztosítható. Az Ultra Set készülék 

kifejlesztéséhez a piezoelektromos hatást használták fel. A fej elasztikus hullámokat juttat a bőrbe 

percenként 25 000-es rezgésszámmal. Ezekkel az ún. „elasztikus hullámokkal” a következő hatást 

érhetjük el. Rétegenként leszedi az elhalt hámsejteket, aminek hatására bőrünk megújítja önmagát. 

Előkészítő kezelésként is alkalmazhatjuk, hiszen a megtisztított felületen keresztül könnyebben 

hatolnak be a bőrbe a kozmetikai anyagok. Az elasztikus hullámok különleges előnye továbbá a 

kavitáció. Ez egy mélyenható, sejtregenerációt elősegítő forradalmian új kozmetikai kezelés. A 

rezgések egy szabad szemmel is megfigyelhető vízpermet-felhőt hoznak létre ott, ahol a spatula a 

bőrrel érintkezik. Ezzel a kezeléssel mélytisztítást végzünk a bőr felületén. Ráadásul az ultrahang 

25 KHz frekvenciájú hullámai a baktériumokat elpusztítják, abszolút steril környezetet teremtve a 

munkához. A spatula RF hullámai eltávolítják a mélyebb rétegekből a szennyeződéseket, 

toxinokat, méreganyagokat, melynek hatására a bőr puha, hidratált lesz, a foltok elhalványodnak, 

a mimikai ráncok kisimulnak. 

http://www.youtube.com/watch?v=P18e-A1xE5A&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=KeE0rji0zmM&feature=related  

 

Gyümölcs savas hámlasztás  

Napjainkban a kozmetikumok között az ún. AHA-tartalmú készítmények fénykorukat élik. Az 

AHA-rövidítés alfa-hidroxi-savat jelent melyek gyümölcsökben és egyes élelmiszerekben fordulnak 

elő. A kozmetológiában legelterjedtebben használt gyümölcssav a glikolsav, mivel szerkezetét 

http://www.youtube.com/watch?v=xk1p2iWwYgo
http://www.youtube.com/watch?v=z0_yfbx1UfA
http://www.youtube.com/watch?v=P18e-A1xE5A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KeE0rji0zmM&feature=related
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tekintve a legkisebb méretű és legjobban felszívódó, a legbiztonságosabban használható az alfa-

hidroxi-savak közül. 

A gyümölcssavak fellazítják és hatékonyan leoldják a legtöbb bőrproblémát okozó felvastagodott, 

elhalt szarurétegeket, és elősegítik a sejtek megújulását. Hatásukra a bőr megfiatalodik, a kisebb 

ráncok eltűnnek, a pigmentfoltok halványabbá válnak, és általában javítják a hidratációt. A 

gyümölcstartalmú AHA-s kezelésekkel a legmakacsabb bőrprobléma is hatékonyan, gyorsan 

megoldható (pl.:hegek, aknés bőr, tág pórusok, májfoltok, fénykárosodott bőr és ráncok kezelésére, 

arcbőr fiatalítására, megújítására) 

A kezelés során magas koncentrációjú savat viszünk fel a bőrre, hogy a felső, elhalt hámréteget 

távolítsuk el, gyógyulás után új hámsejtek képződnek, így a bőr simább és fiatalosabb lesz. Minden 

bőrtípusra használható, jól tolerálható és a hámlasztás folyamata a kezelőorvos által jól irányítható. 

A kezelés előtt 1 hétig a páciens otthonában előkezelést végez 12%-os glikolsavas krémmel, melyet 

éjszakára kell felvinni a kezelendő területre. Szappan használata nem ajánlott, mivel ez 

semlegesítheti a glikolsavat. Nappalra már ekkor nagyon fontos magas faktorszámú fényvédő 

rendszeres használata, a napfény lehetőség szerinti kerülése. 

 
 

Ilcsi professzionális natúrkozmetikai termékcsaláddal tudunk ilyen kezelést végezni. AHA-s 

biológiai hámlasztó peeling, minden bőrtípusnál, minden bőrprobléma kezelésénél azonnal látható, 

érezhető, gyors eredményt tesz lehetővé. Fellazítja és eltávolítja a bőr felszínén elhalt hámsejteket, 

segíti a bőr megújulását, ráncsimító és felszíni keratinoldó hatása van, javítja a bőr vízmegkötő 

képességét. A benne lévő alma, szőlő, naspolya és citrom cirokolaj segítségével a bőr kívülről-

belülről megtisztul, szinte újjászületik. Használatával hatékonyabbá tehetjük a cellulit, striakezelést, 

a ránckezeléseket, pigment foltok halványítása. 

 

A Holy Land Kozmetikum az Alpa Comlex formulák fő célja a sima egységes 

bőrszerkezet kialakítása a természetes gyümölcskivonatból készült Alpha 

Hidroxi-savak (AHA) jótékony hatását felhasználó gyöngéd és összetett 

hámlasztó folyamat során. A formulák hozzáadott növényi kivonatokat 

tartalmaznak, hatékonyan gyorsítják a bőr természetes hámlasztó folyamatait és 

erősítik a megújult sejteket. Aktív összetevők többek között: glikolsav, tejsav, citromsav, borkősav 
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AHA komplex; füge, gránátalma, papaya és barack kivonatok. Az Alpha Complex termékek 

hatására:a bőr esztétikailag jelentősen javul, a gyöngéd hámlasztás és a természetes bőrmegújító 

folyamatok stimulálásának köszönhetően. A faggyútermelődés csökken a faggyúmirigyek 

szabályozásának köszönhetően, így a bőr kevésbé lesz olajos, fénylő. A mimikai ráncok és redők 

elhalványulnak. A bőr struktúrája egységesebb lesz, rugalmassága megnő megjelenése 

energikusabbá, fiatalosabbá válik. 

 

Gyógynövényes mélyhámlasztás 

A hámlasztás mélysége függ a gyógynövényes masszázs intenzitásától és annak hosszától. A 

növényi hatóanyagok az elszarusodott bőrt leoldják, ezáltal fokozódik a citokin termelés, a 

kötőszövet megújul. Minimum hat hét különbséggel ajánlott végezni a következő csiszolást. Önálló 

kezelésként, de kúraszerűen alkalmazva is fantasztikus eredményeket érhetünk el! 

Anesi kozmetikai termékcsaláddal tudunk ilyen kezelést elérni a Dermo Control Gyógynövényes 

pakolásával, amelyben megtalálható a plankton, zsurló, gyöngyvessző, borsmenta.  

 

Kémiai Hámlasztás 

Glikolsavas  

A kezelés során a 70%-os glikolsavat applikátor segítségével visszük fel a hámlasztandó 

bőrfelületre. A savat a bőrelváltozás és a beteg bőrtípusának függvényében hagyjuk fenn hosszabb-

rövidebb ideig. Az első alkalommal ez 2 perc, amit a későbbi kezelések során 1-1 perccel növelünk. 

A megfelelő idő elteltével a savat közömbösítő oldattal lemossuk, hidratáló, fényvédő krémet 

alkalmazunk. A kezelés után előfordul enyhe bőrpír és kisfokú égő érzés, ami rendszerint pár óra 

alatt megszűnik. A kezeléseket érdemes 6-8 alkalommal megismételni egy hetes szünetekkel. Egy 

év alatt 6-8 kezelésből álló kúra javasolható a kívánt hatás elérése és fenntartása érdekében. 

A kezelések alatt a 12%-os glikolsavas krémet már nem szabad használni, a kúra alatt és utána több 

hétig nagyon fontos a szigorú fényvédelem, 50+ faktorú fényvédőkrém rendszeres használata. 

A glikolsav egy gyümölcssav, ami az AHA (alfa-hidroxisav) csoportba tartozik. Az egymást követő 

különböző koncentrációjú savval végzett hámlasztás. A savazás során kíméletesen leoldjuk az 

öregedés és fénykárosodás következtében megvastagodott, elhalt hámsejtekből álló réteget. Ennek 

következtében javul a bőr textúrája, tónusa, fokozódik a bőr természetes vízmegkötő képessége, 

ezáltal hidratálttá, teltebbé válik, s csökken az apró ráncok mennyisége. A bőr érezhetően simává, 

puhává és láthatóan ragyogóbbá válik. A kezelés segít a fénykárosodás jeleinek enyhítésében, az 

apró pigmentfoltok halványításában is. A glikolsavas hámlasztás kitisztítja a pórusokat, így hasznos 

segítséget jelent a zsíros, aknés arcbőr kezelésében is. A kezelést az indikációnak megfelelően az 

http://www.phlebo-med.hu/oregedo-fenykarosodott-bor
http://www.phlebo-med.hu/pigmentfoltok-kezelese
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arcon, a nyakon, a dekoltázsban és a kezeken egyaránt el lehet végezni. A hámlasztást összesen 6-8 

alkalommal ajánlott végezni 8-14 naponta ismételve, melynek során egyre töményebb savat 

használunk. Mivel csak a hám felületes rétegeit oldjuk le, nem képződik hámfosztott terület, tehát 

nincs sebesedés, sőt látható hámlás sem. A kezelés teljesen fájdalommentes, s néhány óráig tartó 

enyhe alapozóval azonnal elfedhető bőrpíron kívül egyéb látható következménye nincs. A hatás az 

ismétlések számával egyre kifejezettebbé válik. A hámlasztás eredményeként az otthoni bőrápoló 

készítmények jobban beszívódnak, s jobban ki tudják fejteni hatásukat. A glikolsavas peeling 

kitűnően kombinálható egyéb kozmetológiai beavatkozásokkal, például 

dermaroller kezeléssel, mezoterápiával vagy ráncfeltöltéssel. 

 

Triclorecetsavas (TCA) hámlasztás 

Ez egy erősebb savval végzett inkább közepes mélységű hámlasztás. 

A hámlasztás során kicsit mélyebb rétegig roncsoljuk a hámot, ami nemcsak a hámfelszín 

megújulásához vezet, hanem a kötőszöveti rétegben is serkenti a kollagén rostok termelődését, tehát 

egy igen hatékony ránctalanító kezelés. A nem túl mély aknés hegek ugyancsak elsimulnak ennek 

hatására. Az arcon gyakran terhesség után, vagy hormon tartalmú fogamzásgátlók hatására 

megjelenő májfoltok gyakran nehéz terápiás problémát jelentenek, de TCA hámlasztás az ilyen 

esetekben is hatékony lehet. Ezt követően 4 alkalommal, 8-14 naponta ismételve végezzük 

a napfényszegény hónapokban. A kezelés nem igényel érzéstelenítést, de kb. 1-2 perces behatási idő 

alatt erős égő, csípős érzés tapasztalható. Ezután az arcon bőrpír látható, s a bőr feszülni kezd, ami 

másnapig fokozódik. Ezután megindul egy látványos lemezes hámlás, mely alatt a megújult bőr 

látható (sebképződés nincs!) Ezt a hámlást nem lehet semmivel hatékonyan elfedni. Általában 3 nap 

után befejeződik a hámlás, utána ismét lehet közösségbe menni. Mivel az új bőr erősen 

fényérzékeny, nagyon fontos az otthonra előírt kezelést, tehát a megfelelő krémek használatát és a 

szigorú fényvédelmet betartani. 

 

Az Image Skincare többféle peeling oldatot kínál a különböző bőrproblémákra.  

Minden peeling forradalmi, aloe vera alapú és gél állagú, mely egy lépésben 

védi is a bőrt. Személyre szabva peeling 3 szinten egyszerűség a kémiai 

peelingezés művészetében. Az Image 3 szintű peelinget kínál, lehetővé téve a 

személyre szabott kezelési sorozat kialakítását, kezdve a felszíni kezelésektől, 

haladva a mélyebb peeling szintig. Az 1. szint felszíni hámlasztás, a páciens 

számára relaxáló, bőrfiatalító és helyre állító hatással. A 2. szint közepes peeling, melynek célja a 

feszesítés, világosítás és a ragyogó bőr. A 3. szint a mély peeling, az orvosi szintű beavatkozás. 

Hiszünk abban, hogy a peelingezés olyan, mint amikor létrára mászunk. Mindig az enyhe 

http://www.phlebo-med.hu/dermaroller
http://www.phlebo-med.hu/mezoterapia
http://www.phlebo-med.hu/rancfeltoltes
http://www.phlebo-med.hu/acnes-heg-kezeles
http://www.phlebo-med.hu/fenyvedelem
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peelingekkel indulunk, és fokozatosan haladunk a 3. szintig. A bőr peelingje nagyon hasonlít az 

edző termi munkához. Senki nem tudja lefutni a maratont, ha előtte nem futja végig az utcát. 

Ugyanez a filozófia igaz a kémiai hámlasztásra. Nem kezdhetünk TCA savazással, ha előtte nem 

készítettük elő a bőrt a napi szinten használatos készítményekkel, illetve a felszíni peelingekkel. 

 

Összegfoglalás  

Bőrünk hámrétege folyamatosan cserélődik, de az életkorral ez a ritmus folyamatosan lassul. A 

szaruréteg megvastagodása mellett a légszennyezés, a pára pórusokat eltömítő hatása is hozzájárul 

ahhoz, hogy a bőr veszít nedvességtartalmából és csökken a bőrlégzés. A felső, elhalt hámréteg 

eltávolításának legegyszerűbb módja a mechanikai hámlasztás gyógynövényes hámlasztás, kémiai 

hámlasztás, és a mikrodermabrázió. Ezek elsősorban kozmetikai kezelések, kozmetikai 

hatóanyagokkal együtt szép eredmények érhetők el. 

Ajánlom azoknak a szépülni vágyó hölgyeknek és uraknak, akik a tűszúrásoktól és radikális 

hámlasztó technikáktól tartanak, azonban fiatalos, szép bőrt szeretnének. 

A videókkal segítségével próbáltam a különféle eljárásokat ismertetni. 

 

Irodalmi jegyzék  

Beauty-Forum Magyar Kiadása  

Seres Jánosné Elektorkozmetika könyv  

Dr. Szolnoky Erzsébet Elektrokozmetika könyv  

Bodor Ferencné  Kozmetikus anyagismeret könyv  

Bodor Ferencné Kozmetikus szakmai ismeretek könyv  

http://www.phlebo-med.hu/kemiai-hamlasztas 

http://www.drderm.hu/kezeleseink/borfiatalitas/microlaserpeel_hamlasztas?gclid=CMifvf2o36UCFcMq3wo

dYwl9zQ- Lézeres hámlasztás  

http://www.pro-medics.org/kozmetika.html 

http://www.tokeletesbor.hu/CO2_lezerek 

http://www.medconnexus.hu/borgyogyaszat/glycolsavas-feluleti-hamlasztas.html 

 

  

http://www.phlebo-med.hu/kemiai-hamlasztas
http://www.drderm.hu/kezeleseink/borfiatalitas/microlaserpeel_hamlasztas?gclid=CMifvf2o36UCFcMq3wodYwl9zQ-
http://www.drderm.hu/kezeleseink/borfiatalitas/microlaserpeel_hamlasztas?gclid=CMifvf2o36UCFcMq3wodYwl9zQ-
http://www.pro-medics.org/kozmetika.html
http://www.tokeletesbor.hu/CO2_lezerek
http://www.medconnexus.hu/borgyogyaszat/glycolsavas-feluleti-hamlasztas.html

