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Szépészetben jelenleg alkalmazott alakformáló kezelések, ezek jövője (előnyei, 

hátrányuk) 

I. Bevezetés 

A testkezelési eljárások alapvetően szépségipari, testkezelésre kifejlesztett eszközökkel történnek és 

mindig a problémás területek kifejezett és célzott alakformálására irányulnak. Minden választható 

kezelés előtt állapotfelmérést kell végezni. 

Fizikális állapotfelmérés:  

 testsúlymérés 

 testzsír % mérés 

 kötőszövet állapota 

 testforma besorolása 

 genetikai fizikális jellemzők 

 cellulit állapota 

 bőr állapota  

Általános állapotfelmérés:  

 korábbi és jelen betegségek 

 gyógyszerszedés 

 korábbi fogyókúrák eredménye és tartóssága 

 plasztikai sebészeti beavatkozás 

 idegrendszerre ható környezet (stressz, túlhajszoltság, kevés alvás) 

 diéta (folytat-e jelenleg, ha nem mennyire tudja betartani) 

 folyadékfogyasztási szokások (mit és mennyit) 

 általános étkezési szokások 

Az egész kezelést a bőr letisztításával kezdeném, majd peelinget helyezek fel a kezelni kívánt 

területre, ezzel elősegítem a hatóanyag felszívódását. Azért hogy a peeling hatását még jobban 

megerősítsem frimátort használok (körkefés peelingező gép), mert hatására fokozzuk az elhalt 

szarusejtek eltávolítását, fokozza a mechanikai peeling hatását, emeli a bőr hőmérsékletét, és 

fokozzuk a hatóanyagok felszívódását. 
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A testkezelést érdemes a szalon egy elkerített részében végezni, és sohasem hagyhatjuk egyedül a 

vendéget. Az elkerített rész azért fontos, hogy ne érezze a vendég kiszolgáltatottnak magát, ebben a 

helyzetben. Fontos a hangulat megteremtése, halk nyugtató zene, kellemes környezet megteremtése.  

Cellulit: a kötőszövet elváltozása. Az összetapadt zsírsejtek a bőr felszíne felé vándorolnak és 

átnyomódnak a kötőszöveten. Ezzel egy időben a sejtek között folyadék gyülemlik fel, a 

kötőszövetek elernyednek, megnyúlnak. A megnövekedett zsírsejtek összenyomják a véredényeket, 

amitől lelassul a vér és nyirokkeringés és a méreganyagok elraktározódnak a szövetekben. 

Megelőzésként táplálkozási szokásainkat kell megváltoztatni, és sportolnunk kell (legalább séta).  

Stria: A kötőszövet szakadása. A kollagén és elasztin rostok sérülnek a bőrben, ezeket kell 

regenerálni és folyamatosan rugalmasan tartani.  

II. Kavitációs ultrahang 

Kavitációs ultrahang során a komputer-vezérelt nagyteljesítményű ultrahang hullámok a kezelt 

terület szövetein belül mikro buborékokat hoznak létre. Ezen mikro buborékok összeroppanása 

során olyan potenciájú nyomásváltozást jön létre, melynek köszönhetően a lokálisan elhelyezkedő 

zsírsejtek szétesnek Az ily módon folyékonnyá vált zsír és egyéb bomlástermékek a 

nyirokrendszeren át a májba kerülnek, ahol a lebontás megtörténik, majd a vizelettel együtt 

eltávoznak a szervezetből. 

A készülék használatával a plasztikai sebészeti beavatkozásokhoz hasonlóan maradandó 

alakváltozás érhető el. A kavitációs ultrahang alkalmazásával a látványos eredmény már rövid idő 

alatt szembetűnővé válik és ehhez nincs szükség táplálék kiegészítő termékek fogyasztására 

valamint megfeszített tempójú testmozgásra sem! 

Alkalmazása: 

 Lokális zsírbontásra 

 Cellulitos bőrkép enyhítésére, illetve csökkentésére 

 Testformálásra, testszobrászatra 

 Karcsúsításra, feszesítésre 

A kezelés olyan személyeknek lett kifejlesztve, akik nem túlsúlyosak csoportba tartoznak (normál 

és az enyhén túlsúlyos személyek) és szeretnének megszabadulni a nem kívánatos zsírrétegtől (has, 

csípő, kar, comb).  

Contra indicatio: 

 Lázas állapot 

 Magas vérnyomás 

 Súlyos keringési elégtelenség 
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 Terhesség 

 Vérzékenységre való hajlam 

 Szívritmus szabályzó esetén 

 Rosszindulatú daganat esetén (onkológus véleménye szükséges 

ilyenkor).

 

Előnye:  

 A sebészeti zsírleszíváshoz hasonló tartós eredményt nyújthat, hiszen a megsemmisült 

zsírsejtek helyett a kezelt területen újak nem jönnek létre.  

 Szövődmények nem alakulnak ki úgy, mint a sebészeti beavatkozásnál.  

 Olcsóbb, így a fogyasztói réteg számára elérhetőbbé válik ez az eljárás. 

 A zsírsejtek a kezelt területeken megszűnnek, így a hatása hosszan tartó.  

A kezelés fájdalommentes, és biztonságos. A kezelés során a páciens „ciripelő” hangot hall.  

Pozitívum, hogy a kezelt bőrfelszínen nem alakulnak ki bevérzések, véraláfutások. 

Kavitációs ultrahang vákuum terápiával kombinálva  

Vákuum terápia erőteljes nyirokmasszást tesz lehetővé, fokozza a vérkeringést, önmagában is 

segítve a méregtelenítést. 

Előnye: 

 Elvezeti a nyirok folyadékot 

 Csökkenti a szöveti ödémákat 

 Mérséklődik a nyomás miatti fájdalom, feszülés 

 Élénkül a nyirokrendszer működése és a vérkeringés 

 Aktiválja az immunrendszert és a sejt- anyagcsere folyamatokat 

 Fokozódik a salakanyagok felvétele a véráramba 

 Hat a vénákra is 

 Közérzetjavító 

 Relaxál testi, idegi és agyi szinten 
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 Felgyorsítja a gyógyulási folyamatokat 

 Mérsékli a cellulitot 

Különböző szívófejekkel vákuumot képzünk, mely testtájra és egyénre szabottan fejti ki szívóerejét. 

A kezeléshez történhet masszázskrémmel, és szárazon is. 8- 10 kezelésre van szükség, időnként egy 

fenntartó kezelés végzése is szükséges.  

III. Mezoterápia 

Speciális kozmetikai, esztétikai kezelések, melyek a hatóanyag koncentrátumok 100%-osan precíz 

kötőszövetbe juttatása következtében, képesek a zsírbontásra, cellulit kezelésre, feszesítésre. 

Kéthetente, egy kezelést végzünk, és általában 4-6 kezelés körül kell egy-egy zsírdepó 

eltüntetéséhez. 

Nincs olyan kezelés, amellyel megszüntethető lenne a stria, mint bőrprobléma. A bőrön futó 

vonalak kötőszöveti gyengeség miatt alakulnak ki: hízás következményeként és fogyás 

következményeként a bőrünk nem tudja követni ezt a szövetfeszülést, emiatt az irha rostjai 

szétszakadnak.  

A kezelés során gyógyszerészeti tisztaságú (steril gyári ampulla) hatóanyagokat használunk, 

általában 100%-os koncentrációban. Mindig a kezelés céljának megfelelő hatóanyagot alkalmaznak 

(például: Hyaluronsav, organikus szilícium, nyomelemek, DMAE, koffein, növekedési faktorok, 

különféle növényi kivonatok). A hatóanyagokat szükség szerint keverjük is egymással, úgynevezett 

koktélt készítenek 

Tűs mezoterápia: A kezelés során az analítikai tisztaságú hatóanyagokat egy digitális 

mikroinjekciós készülékkel (pisztollyal) juttatjuk be. A kezelést speciális felületi érzéstelenítő 

eljárással fájdalommentessé vagy - nagyon érzékenyek esetén - elviselhetővé tesszük. A 

tűszúrásokkal halványítani lehet a terhességi csíkokat, a tű segítségével a striákba juttatjuk a 

hatóanyagokat.  

Tű nélküli mezoterápiában mellőzzük a tűt, ebben az esetben készülék által kibocsátott 

elektromágneses hullámok hatóanyag csatornákat hoznak létre a bőrfelszíntől a mélyebb rétegek 

felé, ezeken keresztül szívódik fel a hatóanyag. A bőrbe jutatott hatóanyagkoktél stimulálja a 

fibroblast sejteket. Ezek a bőr "őssejtjei", amelyek a rugalmasságot biztosító kollagént és elasztin 

rostokat állítják elő. A fibroblast-szaporulat hatására újraépül takarószervünk, a csíkok láthatóan 

"kitöltődnek" és csökken a lilás, vöröses elszíneződés is. A mély és vastag striák esetén 40%-os, a 

friss és vékony sávoknál 80-90%-os a szövet felépülése és bebarnulása. 
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A mezoterápiás kezeléseket egyszer használatos eszközökkel kell végezni, mert fent állhat a 

fertőzés lehetősége. Előírás, hogy gyógyszertárakban előállított steril és ampullázott készítmények 

használata, és szigorú szabályai vannak a bőrfertőtlenítésnek. A kezelés fájdalommentes.  

Contra indicatio:  

 Cukorbetegség 

 Vérzékenység 

 Terhesség 

 Gyulladt bőr 

Kezelések menete 

 A bőr alapos tisztítása  

 A bőrfelszín érzéstelenítése (lokális érzéstelenítő krémmel)  

 A Bőr fertőtlenítése (fertőtlenítő folyadékkal)  

 Mikroinjekciózás (területtől függően kb. 30-60 perc)  

 A maradék hatóanyag bejuttatása (elektroporációval)  

 A kezelt terület tisztítása (fertőtlenítő folyadékkal)  

 Nyugtató krém vagy maszk alkalmazása (5-10 perc) 

 Gyulladt bőr 

A kezelést kéthetente javasolják, 3-6 alkalommal, fél-egy órás a kezelés.  

IV. Hullámmasszázs 

A salak- illetve méreganyagok testünkből történő 

eltávolítása kulcsfontosságú egész szervezetünk 

megfelelő működése szempontjából. A méreganyagok 

eltávolítását részben nyirokrendszerünk végzi. Az emberi 

test több nyirokeret tartalmaz, mint véreret. A nyirok keringését izmaink működése, 

pumpafunkciója biztosítja. A nyirokfolyadékot a verőérrendszer juttatja a szövetek közé, aminek 

nagy részét a visszérrendszer el is szállítja. A nyirokrendszer elégtelensége a végtagok és a törzs 

olyan duzzanatát eredményezhetik, ami a hétköznapi értelemben vett vízfelszaporodáson túl a 

nyiroknedv nyugalmi állapotú felhalmozódását takarja, amely számtalan esztétikai és egészségügyi 

problémát okoz. 
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A hullámmasszázsnál egy gyengéd gépi masszázstechnikát alkalmazunk, amellyel egyrészt a 

szövetek között felhalmozódott nyirkot a törzs felé irányítjuk, másrészt a nyirokerek működését 

serkentjük, azokat aktívabb összehúzódásra bírjuk rá. A harminc-negyven percen át tartó kezelések 

minden alkalommal látványos, és egyre tartósabb eredményeket biztosítanak. 

Alkalmazása: 

 Cellulit kezelésre 

  Nyirokmasszázs kezelésére 

 Nehéz-fájó lábak kezelésére 

 

Előnye:  

 Csökken a comb 

 Csökken a fenék 

 Csökken a derék térfogata 

 A bőr szebb lesz 

 Narancsbőr kezd eltűnni 

 Nyirokkeringés ideális állapotú lesz 

Már az első kezelést követően kellemes meglepetéssel tapasztaljuk, hogy lábaink könnyebbek, 

felszabadultságot érzünk, úgy tűnik, mintha cipőnk egy számmal nagyobb lenne. 

V. Vákuumkezelés 

A köpölyözés, más néven vákuumterápia célja főképpen a salakanyagok eltávolítása, az áthangolás, 

az új egyensúly kialakítása. A köpölyözés olyan speciális ingerterápia, amely a le-, illetve kivezető 

eljárások közé tartozik. Célja a salakanyagok 

eltávolítása.  

Alkalmazása: 

 Fájdalomcsillapítására 

 Izom- duzzanatok csökkentésére 

 Bőr és kötőszövet keringési zavara esetén 

 Hátfájás, kötegeges, csomós hátizmok 

 Magas vérnyomás, alacsony vérnyomás, 

szédülés, fülzúgás/csengés 

 Hasi görcsökre 

 Menstruációs zavarok: rendszertelen menzesz, görcsök, klimaxos panaszok 

 Emésztési panaszok (székrekedés, puffadás) 
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 Gyomorfájásra 

 Epe/májbetegség, aranyeres fájdalmak 

 Krónikus felső légúti fertőzések 

 Asztma, makacs köhögés 

 Szívpanaszok - angina 

 Húgy-, ivari szervek panaszai: vesekövek, krónikus húgyúti fertőzések 

 Ízületi betegségekre: gyulladásokra 

 Cellulitisz terápiára 

A vákuummasszázs során egy speciális vákuumgép segítségével a problémás területeken, mint a 

has, popsi, csípő combok, végzünk szívómasszást. Hatására a felesleges zsírok és méreganyagok 

felszabadulnak, majd a keringés segítségével kiürülnek a szervezetből. Az eredmény: látványos 

méretcsökkenés, feszesebb, simább bőr. 

Vákuummasszázs folyamata: 

 Bőrradírozás a kezelendő területe 

 Kézzel átmasszírozzuk a kezelendő területet 

 Vákuummal átdolgozzuk a kezelendő területet 

 Zsírégető, méregtelenítő krémet masszírozunk a bőr mélyebb rétegeibe 

 

Ultrahangos zsírbontással, testtekercseléssel fokozható a vákuumkezelés hatása.  

Hatásai: 

 Erősíti a kötőszövetet 

 Terhesség utáni  csíkok halványítása 

 Depózsír lebontása a tipikusan problémás területeken: has, fenék, comb 

 ,,Lovaglónadrág" eltüntetése 

 Cellulit (narancsbőr) megszüntetése 

 Lerakódott zsírpárnák csökkentése 

 Stressz okozta görcsök oldása (háton és vállon) 

 Ödémák megszüntetésére 

Contra indicatio: 

 Vérzékenységi betegséghajlam 

 Trombózis/vérrögösödés 

 Érgyulladás 

 Nyirokcsomó gyulladás, nyirokérgyulladás 

 Véralvadásgátló kezelés 



 10 

 Veseelégtelenség 

 Daganatos betegségek 

 Májcirhosis/májzsugor 

 Extrém magas vérzsír szint 

 Köszvény 

 Fertőző betegségek, lázas állapotok 

 Szívinfarktus után fél évvel 

 Előrehaladott érelmeszesedés 

Kezelőruha használata is fontos, a ruha lehetővé teszi a kezelőfej minél jobb gördülését és 

megfelelő higiéniát biztosít. Ne hagyjuk figyelmen kívül azt sem, hogy lehetséges a ruha 

használatával még a szégyenlősebb vendégek is belevágnak egy-egy testkezelésbe. 

VI. Hőpaplan 

Az infravörös sugarú szauna takaró méregtelenítő és salaktalanító hatással rendelkezik.  

Használata kimondottan ajánlott karcsúsító, alakformáló és fogyasztó testkezeléseknél. A távoli 

infravörös sugár nagyon mélyen hatol a bőrbe és a bőr alatti szövetekbe. Belülről felmelegíti a 

testet, serkenti az anyagcserét. A káros és felesleges anyagok, verejtékezés közbe távoznak a 

szervezetből. Melegítéssel történő szövetlazítás és zsíroldás Kozmetikai hatóanyaggal kezelhetjük a 

bőrt, pl.: alga. 

Contra indicatio: 

 Fertőző betegségek 

 Láz, gyulladások 

 Vérzékenység, vérzésveszély 

 Szívrendellenesség  

 Keringési rendellenességek 

 Trombózis 

 Magas vérnyomás 

 Veszélyeztetett terhesség 

 Pajzsmirigy túlműködés  

 Egyes szembetegségek  
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VII. Rádiófrekvencia 

Rádiófrekvenciás készülék esetében két tényezőt kell figyelembe vennünk: a frekvenciatartományt 

(rádiófrekvencia rezgésszáma - mHz) és a gépek energiaszintjét (rádiófrekvencia energiája - 

Joule/Watt). 

Megkülönböztetünk: monopoláris, bipoláris, tripoláris és hexapoláris rádiófrekvenciát. 

Monopoláris: elsősorban zsírbontásra, toka és mély ráncok kezelésére használható. Nagyobb 

hőmennyiséget ad le, képes mélyebbre hatolni és ezáltal a mélyebben fekvő kollagén és 

zsírsejtekben kifejteni a hatását. 

Bipoláris: alkalmas akár cellulitisz kezelésre, de legjelentősebb hatást a ráncok eltűntetése és a 

feszesítés területén képes elérni. 

Tripoláris: narancsbőr kezelésére, rántalanításra, bőrfeszesítésre alkalmazható. A hatás mindegyik 

technológia esetében függ az adott készülék energiaszintjétől is, vannak olyan készülékek amelyek 

hexapoláris technológiával dolgoznak.  

Contra indicatio: 

 Fémprotézisek 

 Pace- Maker 

 Szívizom-érelmeszesedés 

 Akut vérrög 

 Visszérgyulladás 

 Nagyobb fokú szívbetegségek 

 Artériás magas vérnyomás 

 Fertőzött vagy fekélyes sebek 

 Gyakori vérzés 

 Áttételes daganat 

 Hasi vagy köldöksérv 

 Fertőző vagy traumatikus eredetű bőrbetegségek 

 Csonttuberkolózis 

 Központi idegrendszer krónikus sérülései 

 Epilepszia 

 Csontritkulás 

 Terhesség 
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 Szoptatás 

 Spirálviselés (fém) 

Rádiófrekvencia ultrahanggal 

Zsírbontó és zsírégető hatású, kezeli a lerakódott zsírpárnák következtében fellépő narancsbőrt is. A 

fogyókúra kiváló kiegészítője, ám a készülék hatékonysága révén még diéta nélkül is látványos, 

akár több ruhaméretben és centiméterben mérhető hatás és jelentős zsírtömeg - illetve 

súlycsökkenés érhető el. 

Alkalmazása: 

 lovaglóizmoknál, felhalmozódott zsírpárnákra 

 csípő tájékon levő zsírbontásra 

 toka zsírbontására 

 zsírtömörülések kezelésére 

 felkar feszesítésére 

 dudorok eltüntetésére 

  méretcsökkentésre 

 hason levő zsírhalmok kezelésére 

 cellulitisz kezelésére 

 bőrfeszesítésre 

Rádiófrekvenciás zsírbontás: kiváló módszer a fogyókúra után megmaradt zsírpárnák és a 

narancsbőr eltűntetésére. A rádiófrekvencia felmelegíti a zsírsejteket, ezáltal megnyílnak a cellák 

falai, és a zsír kötőszövetbe távozik. a melegítés hatására a zsír a nyirokkeringésbe kerül, ami az ezt 

követő időszakban a kiválasztó rendszeren keresztül távozik. A kiválasztott zsír és salakanyagok 

kiürülését sok folyadék fogyasztásával valamint megfelelő, zsírmentes diéta betartásával segíteni 

kell. A kiválasztás időszakában (2-3 hét) nagyon fontos a helyes táplálkozás.  

Ultrahangos zsírbontás: ultrahang hatására az erek kitágulnak, a nyirokkeringés fokozódik és 

felgyorsul a sejtanyagcsere, ami így jelentősen hozzájárul a fölösleges zsír és salakanyagok 

mielőbbi kiürítéséhez. Az ultrahangos kezeléssel látványos eredmény érhető el a felhalmozódott 

zsírok bontásánál, illetve a cellulit eltüntetésénél, ráadásul az így kezelt zsírsejtek teljes egészében 

kiürülnek a szervezetből. A zsír a nyirokkeringésbe kerül, ami az ezt követő időszakban a kiválasztó 

rendszeren keresztül távozik. Változás már az első kezelés után észrevehető, az elveszített 

zsírszövet nem kg-ban, hanem cm-ben mérhető.  
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Bőrfeszesítés, arcfeszesítés Az életkor haladásával a kollagént, elasztint és más proteineket termelő 

fibroblast sejtek aktivítása fokozatosan csökken. Ennek hatására a bőr egyre inkább elveszíti 

feszességét és rugalmasságát, a finom vonalak ráncokká mélyülnek és a bőr lazává, 

megereszkedetté válik. 

Fejlett hatpólusú rádiófrekvenciás technológiával szelektív hő károsítást hozunk létre, melynek 

hatására a kollagén rostok spontán hatásként összehúzódnak, mely azonnali bőrfeszesítő hatást 

eredményez. Hosszabb távon a kollagén rostok törései mentén a fibroblastok aktivizálódnak, új 

kollagén és elasztin sturktúrákat képezve.  

Előnye: 

 arc fokozatosan visszanyeri rugalmasságát 

 a ráncok mélysége csökken 

VIII. Izomstimulálás 

Izomstimuláló kezelésünk során tappancsokat helyezünk fel az izmok eredésére és tapadására. A 

kezelés arcon és testen is végezhető egyaránt. 

Testen: 

 Karcsúsításra 

 Alakformálásra 

 Izomstimulálásra 

 Mélyizom tonizálásra 

 Izom kidolgozásra 

 Cellulit kezelésre 

 Nyirokmasszázs 

 Csípő- comb- popsi emelés és karcsúsítás 

 Terhesség és szülés utáni regenerálásra 
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Arcon: 

 Arcfiatalításra 

 Face liftingre 

 Tornáztatásra 

A bőrön áthatoló áram (interferenciaáram) nem okoz kellemetlen áramérzetet. Akadálytalanul 

behatol a bőrbe, mert a vákuum csökkenti a bőr elektromos ellenállását. 

Frekvenciák hatására: 

 Szövetek regenerációs folyamatai élénkülnek 

  Nyirokkeringés fokozódik 

  Erősödik az izomzat 

 Átalakul a test kontúrja is 

Narancsbőr esetén a dudorosság megszüntetésére vagy a kényes területek helyi fogyasztására, 

sejtanyagcsere fokozására használhatjuk az izomstimulálást. 

Izomstimulálás után a hullámmasszázst, vákuummasszázs vagy a testtekercselés javasolt.  

IX. Infrakabin 

35-55
0
C hőmérséklet között sokkal biztonságosabb és kellemesebb hőmérsékleten dolgozik, mint a 

hagyományos szaunák. A hosszúhullámú infravörös 

sugárzás 3,5-4 cm mélyen az izomrostokba hatol. 

Ennek hatására a normálisnál 3-4-szer erősebb 

verejtékképződés tapasztalhat.  

Infrakabin infravörös sugarai mélyen a bőr alá 

hatolnak, a narancsbőr ily módon történő kezelése 

sokkal eredményesebb, mint a hagyományos 

módszerek. 

Hatása: 

 Nyugtató hatású 

 Erősíti az immunrendszert 

 Elégeti a kalóriákat  
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 Salaktalanító, méregtelenítő 

 Csökkenti a stresszt és a fáradékonyságot 

 Javítja a vérkeringést 

 Celullit megszüntetése 

Narancsbőr jelenség bármilyen alkatú emberen megjelenhet, ez a jelenség hormonális eredetű, a 

bőrsejtek több zsírt raktároznak el a kelleténél, így a bőr dudorossá, szivacsos tapintásúvá válik. Az 

infrakabin megszabadít a lerakódott zsírpárnácskáktól, salakanyagoktól, amely a bőr dudorosságát 

adja.  

X. Összefoglalás 

Úgy gondolom, hogy mi mint kozmetikusok a kozmetika területén minden elvárásnak igyekszünk 

megfelelni.  

A testkezelésekkel azokat a nőket célozzuk meg, akiknek problémájuk van a bőrük állapotával 

(cellulit, stria). Mindamellett, hogy ezekkel a kezelésekkel nagyon jó eredményeket lehet elérni, 

mellette nélkülözhetetlen a vendég együtt működése is. Itt az életmódváltásra gondolok, beépíteni a 

testmozgást a mindennapokba. Diétával hatékonyabbá tudjuk tenni a kezeléseket, étkezési 

tanácsokat adunk, illetve otthoni használatra krémeket.  A változás látható már az első kezelés után, 

de ahhoz, hogy meg is maradjon és elérjük a kívánt eredményt, kúrakezelésen kell részt venni, 

amely 6-10alkalmas szokott lenni. Megéri a pénzt, de amint már említettem életmódváltás 

szükséges az eredmény fenntartása érdekében.  

Egy kozmetikában fontos kialakítani a vendégkört, és ha hatásosak ezek a kezelések, akkor 

törzsvendégeket tudok szerezni, akik tavasszal újra- és újra ellátogatnak majd hozzám, ha a kezelés 

eredményes. Kúraszerű alkalmazása ajánlott. A vendégek többnyire tavasszal látogatják meg a 

kozmetikákat testkezelés ügyben, mert jön a tavasz, mindenki csinos és cellulit mentes szeretne 

lenni.  

Tapasztaltam már én is néhány kezelésnek a hatékonyságát, kozmetikusként (tanulóként) fontosnak 

tartom kipróbálni a készülékeket, hogy el tudjam mondani, hogy mit fog érezni, tapasztalni a 

kezelés alatt.  

XI. Irodalomjegyzék 

http://mezoterapia.hu/terhes.html 

http://www.szepsegbroker.hu/beavatkozas/csipo_es_fenekformalas_velashape_pel_227/ 

http://mezoterapia.hu/terhes.html
http://www.szepsegbroker.hu/beavatkozas/csipo_es_fenekformalas_velashape_pel_227/
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http://www.e18.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=61 

http://www.sanovera.com/kavitacio/hatas.php 

http://tarrdaniel.fw.hu/documents/Medicina/kopolyozes.html 

http://sulytalansag.hu/ 

http://www.sutoevakozmetika.hu/testkezeles.html 

http://vakuummasszazs.hu/vakuummasszazs-narancsb%C5%91r-kezel%C3%A9s-

izomstimul%C3%A1l%C3%A1s-testkezel%C3%A9s-zsiregetes-fogyas-izomstimulalas-leiras.html 

http://fay.oxygenwellness.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=186&l

ang=hu 

http://fay.oxygenwellness.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=186&l

ang=hu 

http://www.zsirbontas.net/ 

http://www.canadaspa.eu/infrakabin 

http://profiderm.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=67%3Apht02&catid=25%3A

kezelotornyok-testre&Itemid=12%E2%8C%A9=hu 

XII. Köszönetnyilvánítás 

Köszönöm a segítséget Szűcs Zita tanárnőnek, aki átnézte és ötleteket adott a pályázat megírásához. 
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http://tarrdaniel.fw.hu/documents/Medicina/kopolyozes.html
http://sulytalansag.hu/
http://www.sutoevakozmetika.hu/testkezeles.html
http://vakuummasszazs.hu/vakuummasszazs-narancsb%C5%91r-kezel%C3%A9s-izomstimul%C3%A1l%C3%A1s-testkezel%C3%A9s-zsiregetes-fogyas-izomstimulalas-leiras.html
http://vakuummasszazs.hu/vakuummasszazs-narancsb%C5%91r-kezel%C3%A9s-izomstimul%C3%A1l%C3%A1s-testkezel%C3%A9s-zsiregetes-fogyas-izomstimulalas-leiras.html
http://fay.oxygenwellness.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=186&lang=hu
http://fay.oxygenwellness.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=186&lang=hu
http://fay.oxygenwellness.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=186&lang=hu
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