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 Az utóbbi időben egyre jobban figyelünk a bőrünk öregedéséért felelős külső és belső 

tényezőkre. A páciensek egyre nagyobb számban keresik a bőrmegújító eljárásokat. Az aktív 

életstílus mellett elvárás, hogy a kezelések gyorsak legyenek, ne kelljen miattuk szüneteltetni a napi 

tevékenységet, kockázat- és mellékhatás-mentesek legyenek. Az egyre nagyobb igények és a divat 

is ösztönzi a kozmetikát az egyre nagyobb fejlődésre. 

Bőr öregedése: 

- a ráncok, az izomtömeg és a bőrvastagság csökkenésének következményei 

- az irhában a kollagén, elasztin (bőr rugalmasságát adó fehérje) termelődése lecsökken, tehát a bőr 

egyre rugalmatlanabbá válik. 

- bőrünk veszít nedvességtartalmából, a hialuronsav (lazarostos kötőszövet fontos vízmegkötő 

alkotórésze) tartalmának vesztesége miatt. 

 

Az elektrokozmetikai egyre nagyobb teret hódít. Eleinte ismertük az ultrahangot, iontoforézist, 

arcvasalót, mikrodermabráziót. Az utóbbi években robbanásszerűen kerültek piacra az újabb ás 



újabb gépek, mint pl. elektromos face lifting, lézer, IPL, mezoterápia, tripoláris rádiofrekvencia. A 

kutatások a mai napokban is tovább folynak, a legújabb felfedezés a thermage, mely kozmetikusok 

számára egyelőre elérhetetlen, de orvosok már alkalmazzák. 

 

Az előbb említett gépekről részletesebben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrahang: hangrezgéseket bocsájt ki, mellyel un szonoforézis (hatóanyagok felszívódásának 

serkentése) hatást érünk el. Az ultrahangnak eltérő terjedési sebessége van, így a szövetalkotók 

mozgása, a rákényszerített rezgés hatására más és más lesz, így szinte „sejtmasszázst” eredményez. 

Az eltérő terjedési sebességből adódóan, a szövetalkotók egymásnak ütköznek, dörzsölődnek, ill. a 

szöveti elnyelődés és visszaverődés miatt endogén hő képződik. A hőhatás miatt vérbőség alakul ki, 

a bőr áteresztőképessége megnő, így a hatóanyagok felszívódása javul. Az ultrahang, a kötőszövet 

régi kötésit új kötésekre cseréli, kollagénszintézist eredményez. A bőr általános állapotát javítja, 

rugalmasít, feszesít. 

 

   



Video: http://www.youtube.com/watch?v=ILItKgbcvA0 

 

Iontoforézis: galván áramú kezelés. A kezelés célja, hogy elektromos árammal ionokat, 

hatóanyagokat juttassunk a bőr mélyebb rétegeibe. A vendég jobb karjára felhelyezzük a passzív 

elektródát, a kezelendő felületre pedig az aktívat, ezzel zárt áramkört létrehozva. Iontoforézis során 

kihasználjuk a galván áram jótékony hatását: az egyenáram ingerli az érmozgató idegeket, hatására 

az erek kitágulnak, az alkalmazott kozmetikai anyagok hatása erősödik. Javul a sejtek 

tápanyagellátása, a bőrfunkciók, így lassítja az öregedési folyamatokat. A szövetekben ionvándorlás 

indul be, ezért olyan kozmetikumokat alkalmazunk, melyek magas koncentrációban tartalmaznak 

vizet (géleket), mert jól vezetik az elektromos áramot. A kezelés során kialakult hiperémia kb. 1 óra 

alatt megszűnik. 

 

Arcvasaló: a cél minden esetben, hogy hatóanyagot juttassunk a bőrbe. Az arcvasaló esetén a 

lényeg, a hideg és a meleg közti lényeges különbség (hideg kb. 0 °C, meleg kb. 45 °C). A hideg-

meleg váltakozás jó rugalmasító kezelésekhez és hatóanyagcsapdákhoz: rugalmasító kezelés esetén, 

a hideg-meleg váltakozásával tornáztatjuk a bőrt, ereket, izmokat. Hatóanyagcsapdák esetén, a 

meleg oldallal kezdünk, hatására kitágulnak a pórusok, vérbőség alakul ki, melynek eredménye, 

hogy a hatóanyagok könnyebben és mélyebbre tudnak a bőrbe jutni, az anyagcsere folyamatok 

gyorsulnak, a bőr öregedési folyamatai lassulnak. A kezelés a hideg oldallal fejezzük be, melynek 

hatására a pórusok bezárulnak, bezárva ezzel a hatóanyagokat a bőrbe. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ILItKgbcvA0


Video: http://www.youtube.com/watch?v=sYrkJJucaPU 

 

Mikrodermabrázió: 3 fajtája ismeretes: alumínium- oxid kristályos, gyémántfejes, 

hidroabráziós. Mindharom lényege, hogy egy mélyreható peeling eljárással eltávolítsuk a hám 

legfelső rétegét. Eredménye, hogy az elhalt sejtek rétege vékonyabb lesz, javítja a bőr külső 

megjelenését és szerkezetét, a bőr finomabb és egyenletesebb lesz, a hámréteg megújul. Alkalmas 

ráncok, pigment foltok, hegek kezelésére, melyek eltüntetése után fiatalosabb bőrt kapunk. A 

kezelés fájdalommentes, hiperémiát okoz, ami pár óra múlva megszűnik. A kezelést leginkább 

ősszel és télen alkalmazzuk, mert a kezelést követően fontos a fényvédelem. 

 

  

Video: http://www.youtube.com/watch?v=K50y4OkE7MU 

 

Elektromos face lifting: a kezelés során interferencia- vagy más néven ingerárammal 

dolgozunk. Az izmok eredési és tapadási pontjába elektródákat helyezünk. A szövetekbe áramot 

vezetünk, az elektródák metszéspontjában kialakul, un. lebegő áram. A kezelés során izom 

összehúzódást érünk el, közben a szervezet pihen. Az eljárást, az elektródák elhelyezésétől függően 

végezhetjük az egész testen, ill. egy-egy izomcsoportot tudunk stimulálni. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sYrkJJucaPU
http://www.youtube.com/watch?v=K50y4OkE7MU


    

    

  nyugalmi állapot   összehúzódás 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=ybOKy92h-hc 

 

 

Lézer és IPL: többféle lézeres technika létezik. Pár gondolat ezekről: 

- Pulzáló festéklézer: lehetőséget nyújt a bőrfelszín megsértése nélkül történő fiatalító, 

kisimító kezelésre. A lézerfény a bőr mélyebb rétegeibe úgy hatol be, hogy közben 

érintetlenül hagyja a bőrfelszínt. A fény a kollagén és elasztin rostok mennyiségének 

növelését idézi elő. 

- CAP technológia: kis oszlopocskákra kiterjedő szöveti károsodást idéz elő, melynek 

gyógyulása során a bőr megújul. 

- YAG lézer: finom hámlasztást idéz elő, mely a bőrt megújítja anélkül, hogy a mélyebb 

rétegeket károsítaná. 

- ContourPeel: lézeres hámlasztás intenzívebb módja. A bőr plasztikai sebészek dolgoznak 

vele. 

A lézer továbbfejlesztésével született meg az IPL. Ezzel a technikával fotorejuvenációt 

(bőrfiatalítás) végezhetünk. Az eljárás lényege, hogy a fény a világos felületekről visszaverődik, 

míg a sötét felületekben elnyelődik és ott hővé alakul. Nagy energiájú, fényfelvillanásokkal 

http://www.youtube.com/watch?v=ybOKy92h-hc


hőenergiát juttatunk a kötőszövetbe, anélkül, hogy a bőr felső rétegeit károsítanánk. A hőenergia 

serkenti a kötőszöveti sejteket, hogy több kollagént és elasztint termeljenek. Végezhetünk 

fotorejuvenációt az egész arcon, de egy-egy ránc esetén is. A kezelés 4-5 alkalomból áll. Az 

eredmény azonnal nem látható, fokozatosan alakul ki, a kötőszövet még kb. fél évig változik. 

További előnye, hogy kezelhetünk vele aknékat, pigment foltokat, herpeszt, rosaceát 

(hajszálértágulat), melynek eredményeként a bőr fiatalosabbá, egyenletesebbé válik.  

 

Mezoterápia: elektroporáció. A mezoterápia elmélete, hogy a hatóanyagok akkor fejtik ki a 

hatásukat a legintenzívebben, ha pontosan oda juttatjuk, ahol el szeretnék érni a várt eredményt. 

Olyan fájdalommentes, tű nélküli eljárás, mely a bőr mélyebb rétegeibe, sejtszinten juttatja be a 

bőrfiatalító hatóanyagokat. A sejtek falát egy-egy pillanatra megnyitja, így lehetővé teszi a 

hatóanyagok bejutását. Egy kezelés 40-50 percig tart. Az eljárás elősegíti a kollagén és elasztin 

képződést, hidratálja, táplálja és tonizálja a bőrt, méregtelenít. 

     

     

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kollag%C3%A9n&action=edit&redlink=1


 előtte   utána 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=KL1uYOxlkRE 

Tripoláris rádiófrekvencia: arc és testkezelő elektrokozmetikai gép, a bőr fiatalságának 

megőrzéséért. Ez a technológia tű és szike nélkül ránctalanít és zsírt bont. Mindkét eljárás lényege, 

a felmelegített szöveteken alapul. (Cellulit kezelés során, a zsírsejtek felmelegszenek, a zsír 

halmazállapota megváltozik, átlép a sejtfalon, majd a nyirokrendszerbe kerül). Ráncok esetén is és 

zsírbontás után is lényeges a feszesítés. A rádiófrekvenciás áram bőrbejutási mélysége 

változtatható, így egy időben melegíti a mély és felszíni szövetrétegeket a bőrben. Azonnal 

kisimítja és feszesíti a bőrt  a kollagén rostok összehúzódnak, megfeszítve a körülötte lévő bőrt 

azonnali hatást nyújtva. Aktivizálja a fibroblasztokat (kötőszövetet alkotó alapsejtek), így megindul 

az új kollagén rostok szintézise. Látványos eredmény a következő 4-6 hónapban. 

   

Video: http://www.youtube.com/watch?v=Q3R2YteiHRQ 

 

Thermage: kezelés a bőrfeszesítésnek, és kontúrjavításnak egy biztonságos, klinikailag 

ellenőrzött módja. A szervezett saját kollagénjének stimulálását végzi, ezáltal a bőr tónusát, 

kontúrját és szerkezetét újítja meg. Nincs szike, nincs injekció, nincs komplikáció. Egyszeri 

beavatkozás. A kezelés alatt a bőr meglévő kollagénjét feszíti meg és a tovább pedig stimulálja a 

kollagén termelést. A hatás ezért részben azonnali és látható, illetve másrészben elhúzódó és 

állandóan javuló a kezelést követő hatodik hónap végéig. Az eredmény évekig látható. A Thermage 

kezelés a világon mindenhol csak orvosi közreműködés mellett, elsősorban plasztikai sebészeti 

klinikákon található meg.  

 

50 év feleletti hölgy arconásainak változtása a Thermage kezelés után azonnal és 3 hónappal később 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KL1uYOxlkRE
http://www.youtube.com/watch?v=Q3R2YteiHRQ


 

 

 

 

 

 

 Az utóbbi időben, az embereknek igénye lett arra, hogy minél tovább megőrizzék 

fiatalságukat. A tudomány és technika egyre jobban fejlődik, hajmeresztő eredményeket érünk el a 

bőrfiatalítás terén, és nincs megállás:  

 

„A tudósnak a napfogyatkozás sötét pillanata is alkalom arra, hogy valamire fényt derítsen” 

Török László     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irodalomjegyzék: 

 Gépkönyvek (IPL-, mikrodermabrázió-, mezoterápia-, tripolár) 

 Thermage: 

http://www.szepsegbroker.hu/beavatkozas/thermage_borfeszesites_es_konturjavitas_161/ 

 Tanulmányok, oktatói segítség 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

Szeretnék köszönetet mondani: 

 

- Családomnak, akik midvégig támogattak 

http://www.szepsegbroker.hu/beavatkozas/thermage_borfeszesites_es_konturjavitas_161/


- Dr. Dutkay Lórántné mesterkozmetikusnak és egyben gyakorlati oktatómnak, aki 

szakértelmével segítette munkámat 

- Osztálytársaimnak, akik segítettek anyagot gyűjteni és a videókat elkészíteni 

- Azoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy készíthessek képet és kis videót a kezelésükről, és 

ezt nyilvánossá tehessem youtube.hu oldalon 

- A verseny kiíróinak és támogatóinak 

 

 


