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„Ostoba piktor az idő mentől tovább dolgozik  

az arcképünkön, annál jobban elrontja azt.” 

Jókai Mór 

Bevezetés 

Visszatekintés a múltba 

A szépségápolás szinte egyidős az emberiség történetével. Az öregedéstől az emberek már 

az idők kezdete óta tartanak és mindent megtesznek, hogy szebbek, kívánatosabbak és fiatalosak 

legyenek. A szépségápolás és a kozmetika gyökereinek világában, tett kalandozásunkat kezdjük az 

ókori Egyiptomban. Régészeti kutatások szerint ugyanis az egyiptomiak voltak az elsők, akik 

kozmetikumokat használtak. Kleopátra szamártejben fürdött, aloét dörzsölt a bőrére, hogy finom és 

fényes legyen, arcát pedig színarany éjjeli pakolással tartotta karban. Nofretete arcára mézmaszkot 

használt. Az előkelő hölgyek pedig fürdés után illatosított olajjal kenték be testüket. Dió és 



3 

 

mandulaolajat éppúgy használtak alapanyagként, mint például a sivatagi szilvát (Balanites 

aegyptiaca) vagy különböző állati eredetű zsírokat, amelyeket a száraz, öregedő bőrre gyakorolt 

hatásuk miatt vetettek be. Ők voltak viszont azok, akik szépségüket kiemelve rontottak bőrük 

állapotán. Az akkori kultúra kedvéért különböző káros anyagokkal hangsúlyozták arcukat, 

szemöldöküket például faszénnel és korommal festették, illetve mérgező antimonittal, arcukat és 

ajkukat pedig piros színű szintén mérgező cinóberfestékkel, azaz higanyszulfiddal emelték ki. 

Az ókori görögöknél még nagyobb figyelmet fordítottak a test és bőrápolásra, ami masszázsból, 

sportból és fürdőkből állt. A gyógymasszázst például mesteri szintre fejlesztették, bőrükbe pedig 

különfél olajokat dörzsöltek. Ezek alapanyaga: rózsa, pézsma, citrusolaj, citrom és bazsalikom volt. 

Ők a természetességet helyezték előtérbe. Közismert a görög „Ép testben ép lélek” elv. Fontosnak 

tartották a sportot és a rendszeres edzést. Maga a kozmetika szó is a görög „kozmein” (én szépítek) 

szóból ered. 

A római birodalomban már olyan kis üzemek működtek, melyek rendszeresen állítottak elő 

kozmetikumokat. Az arctej, bab- vagy kukoricalisztből és olíva olajból készült. A hagyomány 

szerint Poppea, Nero felesége készítette az első vitaminos arcpakolást, földieperből és szamártejből. 

A rómaiak korában illatos púdereket használtak. A mandragórát az arcon lévő sebhelyek, 

forradások eltüntetésére használták. Ekkor a divatos nő sápadt volt, arcukat krétaporral kenték. Az 

extrém lehetőségektől sem riadtak vissza, jó példa erre a krokodil ürülékkel dúsított sárfürdő. 

A középkorban a keresztény vallás elterjedése miatt Európában a szépségápolás, a higiénia 

átmenetileg hanyatlott, ez a gyakori járványokban is megmutatkozott. XIV. Lajos, a Napkirály 

idejében kezdték használni a rizsport púder gyanánt.  

Madame Pompadour korában hozták divatba a szépségtapaszok használatát az arcon. Sokféle 

arctejet, kenőcsöt, szépségápolási cikket használtak, de a tisztálkodást teljesen elhanyagolták. 

Az iszlám középkori világában a nők többek között agyagpakolásokkal tartották karban bőrüket. 

A hammámban a muszlim nők bőrápoló krémjeik alapanyagai között például rizs-, árpa-, vagy 

mandulaliszt és halolaj szerepelt, de extrém hozzávalók is jelen voltak az iszlám csodaszerek 

között, így például a denevér-vizelet, anyatej. 

Az 1800-as évektől kezdték jobban megszívlelni Pierre le Contre orvos kijelentését, hogy a 

népesség az egészség megnyilvánulása, és így a szépítőszerek olyanok legyenek, amelyek a bőrre és 

a szervezetre nem hatnak károsan, a bőrt inkább megvédik. 
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Erzsébet magyar királyné (Sissi), meleg olívaolajjal táplálta bőrét, hogy az selymessé váljon és ő 

volt az első, aki kaviárpakolást tett az arcára. A történelem koronás szépségei tehát nagyra 

becsülték, előszeretettel használták a természet adta bőrfiatalító anyagokat. 

Kár lenne azonban lenézéssel szemlélni a korai szépség trükköket, hiszen a XXI. században sem 

nélkülözi a kozmetikai ipar a fura, néha sokkoló anyagokat. A szintetikus anyagokkal szembeni 

elzárkózás égisze alatt olyan natúr összetevőket vetnek be gyártók, mint az ámbra (nem túl irodalmi 

megnevezéssel bálnahányadék), madárürülék (mégpedig a gésák kedvence a fülemüle guanó), 

kígyóméreg vagy éppen a placenta. A luxus jegyében újra és újra elővett gyöngy, kaviár, 24 karátos 

arany-, selyem-, vagy gyémántpor, mint adalékanyag. 

Bőrfiatalítás a kozmetikában 

A bőrápoló kozmetikumok egyik fő feladata a bőr idő előtti öregedésének megakadályozása, 

valamint a természetes öregedés késleltetése. A bőr rugalmasságának elvesztése a harmincas 

éveinkben kezdődik és ötven felett egyre gyorsabbá válik. Ehhez hozzájárul, hogy idővel csökken a 

kollagén és elasztin termelődése, valamint a bőr vízmegkötő képessége. A bőr öregedését többek 

között az UV sugárzás és a kémiai szennyezések hatására keletkező szabad gyökök károsító hatásai 

fokozzák. Ezek semlegesítése és így a bőr idő előtti öregedésének megelőzése, lassítása minden 

életkorban lehetséges. A bőr védelmében számos vitaminnak és egyéb anyagnak van jelentősége. 

 

Védelem belülről 

A bőrkarbantartást nem kizárólag külső ápolással érhetjük el, hanem belülről is ápolni, 

építeni kell vitamindús táplálkozással illetve vitaminok bevitelével. Egyes készítmények nem 

kívülről pótolják a hiányzó nedvességet és zsírokat, hanem arra serkentik a bőrt, hogy saját maga 

állítsa elő őket. Mások enzimekkel látják el a bőrt, amelyek ösztönzik a fiatalító sejtosztódást. 

A-vitamin 

Segíti a bőr nedvességtartalmának biztosítását, a sejtek megújulását és visszafordítja az idő előtti 

öregedés jeleit. 

C-vitamin 

Hatékony antioxidánsként elengedhetetlen a kollagén termelésben, fejleszti a bőr immunrendszerét, 

selymessé varázsolja a bőrt, eltünteti az apróbb bőrhibákat. 

E-vitamin 



5 

 

Megőrzi a bőr nedvességtartalmát, képes az antioxidáns-védelem folyamatos biztosítására. Puhábbá 

varázsolja a bőrt. A C és E vitaminnak szerepe van a napégés elleni védekezésben és a napégett 

sejtek gyógyulásában. 

Az RNS-ben gazdag élelmiszerek fogyasztása, ilyen például a szardínia, a lazac, a tonhal, a 

kagyló, a lencse vagy a bab, növeli a sejtek energiáját, aminek a sérült bőr helyreállításában és 

megújulásában van nélkülözhetetlen szerepe. Az antioxidánsokban gazdag ételek és más növényi 

hatóanyagok (gyümölcsök, zöldségek és zöldtea-polifenolok) pedig a sejteket ért szabadgyök-

támadással szemben nyújthatnak védelmet. 

Az öregedéssel együtt progresszíven csökken a szervezet azon képessége, hogy a bőr számára 

nélkülözhetetlen szabad zsírsavakat szintetizálja. Ennek pótlására a legfontosabbak az omega-3 

zsírsavak, amelyek a bőrt simábbá, lágyabbá és fényesebbé teszik, ezért javasolható az ilyen 

anyagokban gazdag halolajok, valamint a len- és a perillaolaj fogyasztása. 

Q10 (coenzym 10) 

Serkentik a sejtosztódást. Ez az enzim felelős a bőr megújulásáért. 

A szervezetben lévő mennyisége a kor előrehaladtával csökken. 

 

 

Flavonoidok 

Természetes növényi színezőanyagok, melyeknek hormonális hatása van. Intenzív antioxidáns (a 

szabad gyökök ellen nyújt védelmet) és ösztrogénszerű hatást is kifejt. Ellátja a bőrt nedvességgel, 

és a felső hámrétegben tartja azt. 

Liposzómák 

Itt olyan, speciális anyagból felépített, apró golyócskákról van szó, amelyek jól megférnek a bőr 

zsírrészecskéivel, és olyan kicsik, hogy mindenütt képesek bejutni. Más anyagok hordozóiként is 

használhatóak. Kiválóan alkalmasak a víz felső rétegekbe való szállítására, és a nedvesség 

eloszlatására. 

Sphingolipid 

Ez a sokéves kutatások eredményeképpen felfedezett anyag a szervezetben található lipidek (zsírok) 

előterméke. A bőr átalakítja, és bőrbarát lipidként értékesíti. A hiányzó zsírt így nem kívülről 



6 

 

juttatjuk be, hanem technikai trükk segítségével vesszük rá a bőrt, hogy saját maga állítson elő 

lipideket.  

Stimu-Tex 

Olyan linolsavak, amelyeket más anyagokkal (összetett vitaminokkal és zsírsavakkal) együtt 

árpamagból nyernek. Jól alkalmazható különösen száraz bőrre, amelyre a szokásos bőrápoló 

krémek már nem mutatkoznak elegendőnek, nyugtató és viszketéscsillapító hatású. 

B5 vitamin és Bisabolol 

Kombinációja kiváló bőrápoló és zsírszabályozó, elősegíti a hámképződést. 

Ceramidok 

Erősítik a bőr védekező funkcióját a környezetből származó kórokozókkal és káros anyagokkal 

szemben, javítják a bőr nedvességet megtartó képességét. 

Melatonin(alvási hormon)és a DHEA (dehidro-epiandroszteron) 

Antistressz hormon, egyaránt megtalálható a bőrben. A DHEA ösztrogénné alakul, ami serkenti a 

kollagén és hyaluronsav képződését. A bőrben szintetizálódó melatonin pedig azért fontos, mert 

alacsony koncentrációban a sejtek képződését segíti. 

Hyaluronsav 

 

 

 

Szöveteink egyik nélkülözhetetlen alkotóeleme, mint a kollagén, elasztin, illetve az aminosavak. 

Biztosítja az adott szerv (például bőr) rugalmasságát és feszességét. Mennyisége az újszülöttek 

kötőszövetében a legnagyobb, termelődése a 20-as életévekben csökkenni kezd. 40 éves korban 

pedig a felére csökken. Egyértelmű tehát, hogy az öregedés elleni harc egyik fő fegyvere a 

hyaluronsav szövetekben való megőrzése, illetve a visszajuttatása a szervezetbe. A hyaluronsavat 

öregedés gátló hatásának köszönhetően táplálék kiegészítőként fogyasztva évek óta használják, 

mivel a szervezetbe beépülve fejti ki bőrfiatalító hatását és mindenfajta maradvány visszahagyása 

nélkül szívódik fel a bőrből. 



7 

 

Resveratrol:Az utóbbi évek legnagyobb anti-ageing felfedezése, amely a vörösborban magas 

koncentrációban található antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatással bír. A vörös, bogyós 

gyümölcsök héjában, pl. a vörös szőlőben és így a belőle készített vörösborban is megtalálható a 

resveratrol, amely ígéretesen pályázik az "örök fiatalság elixírje" címre. A Harward Egyetem 

Nemzeti Öregedéskutató Intézetének és a Washington Egyetem szerint is az egyik legjelentősebb 

anti-ageing hatóanyag. A resveratrol gyulladás csökkentő hatását egy skót orvoscsoport kísérlettel 

igazolta, amelyet a Faseb folyóiratban hoztak nyilvánosságra. A resveratrol pontos 

hatásmechanizmusa ma még nem ismert, de a tudósok arra következtettek az eddigi eredményekből, 

hogy aktiválja a SIRT1 nevű fehérje gént, amely feltételezhetően a hosszú életet segíti elő. Az 

amerikai piacon megjelent első resveratrol pirulák hatékonysága még kérdéses, hisz a gyomor- 

bélrendszer savas környezete jelentősen károsítja a hatóanyagot. Ezért a leghatékonyabb, ha napi 

egy pohár vörösborral teszünk fiatalságunkért. 

Védelem kívülről 

A bőr szervezetünk első védelmi vonala, összeköt, de ugyanekkor el is határol a 

környezettől. Ellen kell állnia, minden külső környezeti hatásnak (hideg, meleg, szél, víz, 

napsugárzás). A mai kozmetikumoknak és kozmetikai kezeléseknek szinte alapkövetelménye, hogy 

ne csak hidratáljon, hanem védjen a káros hatásoktól és késleltesse a bőr öregedésének 

folyamatát.Az elmúlt évtizedekben számtalan újdonság látott napvilágot, de ezek mellett tegyünk 

említést a már jól bevált módszerekről, illetve hatóanyagokról is. 

 

Anti-ageing hatóanyagok 

Hidratáló olajok  

A száraz bőrnek különösen jót tesznek az olajok: hosszabb ideig hatnak, mint a víztartalmú krémek, 

védőréteget, vékony filmet alkotnak a bőr felületén, és megakadályozzák ezzel, hogy a bőr 

természetes nedvességéből túlságosan sok párologjon el. Helyreállítják a természetes 

„sorompófunkciót", hatásukra a bőr feszes és sima lesz. E tekintetben különösen aktív 

avokádóolaj, amely általában az egyik legértékesebb kozmetikai olaj. Finom molekulastruktúrája 

lehetővé teszi, hogy a szarurétegbe mélyen behatoljon és nedvességet kössön meg a sejtközökben. 

Gazdag linolsavban is, ez egy telítetlen zsírsav, melyet a szervezet nem tud maga képezni. 

Használatát megkönnyíti, hogy igen jól eloszlik és gyorsan felszívódik a bőrben. 

Ráncgyilkos olajok 
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A növényi olajok sok E-vitamint tartalmaznak, ezek a már meglévő ráncokat tompítják, az újak 

képződését késleltetik. A leghatékonyabb a búzacsira olaj és a szójaolaj, kedvező hatásukat 

elsősorban fürdő és masszázsolajként fejtik ki. Az olaj a zsírhiányon is segít. A bőr viszketését, 

pikkelyesedését, feszülését rendszerint a zsírhiány okozza, így a bőr repedezetté válik. Erre remek 

gyógyír például a mandula-, szezám-, dió- és sárgabarack olaj melyek visszaállítják rugalmasságát.  

Tisztító olajok 

A salak eltávolítására és a vérkeringés javítására leghatásosabb módszer a masszázs. Erre a célra a 

nehezen felszívódó olajok alkalmasak, melyek csak a csúszást segítik. Erre kiváló például az 

avokádó-, búzacsíra olaj illetve sárgarépa olaj. 

Hyaluronsav 

A kozmetikai ipar felfedezte ezt a szert magának öregedés ellen, ezért számtalan termékbe teszik 

bele, még akkor is, ha hatása külsőleg nem számottevő. A hyaluronsav csak akkor igazán hatásos, 

ha a szervezet maga építi fel a megfelelő tápanyagokból és a jó minőségű táplálékokból. Külsőleg 

alkalmazva csak a felhám vízháztartását tudjuk vele pozitív irányba befolyásolni, de a kötőszövetet 

már nem. Újabban a bőr szöveteibe fecskendezve várják tőle az életre szóló fiatalító hatást, de ez az 

eljárás még gyerekcipőben jár. A hyaluronsavas ráncfeltöltéssel, elsősorban az orr- ajak barázdát és 

száj körüli ráncokat lehet hatékonyan eltüntetni. Lényegesen bőr- és szervezet barátabb megoldás, 

mint a szilikon injekciók vagy az idegbénítás elvén működő botox. Napjainkban a hyaluronsavat 

Streptococcus B baktériumokból állítják elő. A természetes hyaluronsav 1 hónap alatt teljesen 

felszívódott, így a ránctalanítást meg kellett ismételni 2-3 hónap után. A tartósabb hatás érdekében a 

hyaluronsav kémiai szerkezetét átalakították, így akár 1,5-2 évre is kitolhatják a felszívódást. 

Kaviár kezelés 

Sissi királyné óta sem merült feledésbe ez a módszer. Az ételek között is luxus kategóriába tartozó 

anyag, hatékonyan veszi fel a harcot a bőr öregedésével és közben értékes tápanyagokkal látja el. 

Pótolja a hiányzó nedvességet, az arcbőr feszesebbé-, rugalmasabbá válik, könnyebben igazodik a 

szélsőséges időjáráshoz. A bőr anyagcseréje felgyorsul, halványodnak a finomabb ráncok. Mivel az 

arcbőr öregedése 30 éves korunk előtt elindul, érdemes előtte elkezdeni a kaviáros kezelést is. 

Kiválóan hat a vízhiányos arcbőrre, az apró ráncokra, a tápanyaghiányos bőrre, illetve nők és 

férfiak fáradt bőrére. 

Csiga regeneráló kezelés 

2010 trendje a pettyes éticsiga által kiválasztott hatóanyagokból készült regeneráló kivonattal 

történő arckezelés. Hatékony az anti-age, az akne, a halványítás, a hegek és az érzékeny bőr 
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kezelésében. A csiga protein kivonat jótékony hatásának köszönhetően, megújítja a bőrszöveteket, 

stimulálja a sejtosztódást, védelmet nyújt a baktériumok ellen, eltávolítja az elhalt bőrfelszíni 

sejtréteget. Képes fenntartani a bőr optimális nedvességtartalmának egyensúlyát. 

Csokoládékezelés 

A csokoládéban található vitaminok táplálják, puhítják a bőrt, oldott ásványi anyag tartalma révén 

pedigbőrpuhító, revitalizáló hatású. A kezdődő őszi-téli depressziós időszakban kitűnő 

hangulatjavító, szorongáscsökkentő hatású, felér egy valódi antistressz-kezeléssel. A csokiterápia 

kezelés leginkább a lélekre hat, mivel elősegíti az endorfin-termelést, és a szerotonin 

felszabadulását, amelyek a boldogság és a jókedv hormonjai. Már pusztán az illatától is jobb 

hangulatunk támad.  

Mivel igen gazdag különböző telítetlen zsírsavakban, fehérjékben, vitaminokban, foszforban, 

mangánban és káliumban, a bőr minőségét rendkívül látványosan javítja. A legújabb kutatások 

szerint a csokoládéban magasabb koncentrációban fordulnak elő az antioxidánsok, mint a 

vörösborban vagy a fekete, illetve zöld teában. Ennek köszönhetőengátolja a szervezet sejtjeinek 

károsodását, megvédi a bőrt a környezeti ártalmaktól, visszaadja annak az elvesztett nedvességét, 

késlelteti, lassítja az öregedés folyamatát. 

Gyémánt kezelés 

Sirutin-bázisú, öregedést gátló innovatív technológia segítségével a bőr hosszantartóan fiatal 

maradhat. Meghosszabbítja a keratinociták és fibrolasztok élethosszát, növeli a bőr ellenálló 

képességét a környezeti stressz hatásaival szemben, és védelmet nyújt a káros UV-sugarakkal és az 

oxidációval szemben. A kezelés javítja a bőr kondícióját, oxigénellátását, stimulálja a kollagén 

szintézist, aktiválja a bőr természetes regeneráló folyamatait. 

Gyöngy-kivonatos kezelés 

Az édesvízi gyöngyökből álló kivonat magas koncentrációban tartalmaz 

esszenciális aminosavakat, ásványi anyagokat és proteineket. Meggyorsítja a bőr természetes 

anyagcseréjét, és nyugtatja az érzékeny bőrt. A gyöngykivonat hatékony kiegészítője 

a selyemprotein és a természetes nyersanyagokból nyert aktív hidratáló összetevők, melyek 

csökkentik az arcráncokat, fokozzák a bőr rugalmasságát és a láthatóan javítják a bőrképet. 

Platicell- Platina és növényi őssejtkezelés 

A platina a világ legelőkelőbb féme, a nemesfémek királya. Elősegíti a sejtek közötti 

információáramlást, ez által nő a sejtek önmegújító képessége és az öregedés nyomait hihetetlen 

módon tünteti el. A kollagén szintézist serkenti. Új korszakot jelent az anti-ageing terápiák terén. 
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Aranykezelés 

Az arany kozmetikai terápiás eljárása lehetővé teszi a pozitív energiamezők és 

abelső fizikai folyamataink kedvező irányú befolyásolását, ami a bőrre 

nyugtató, baktériumölő és így gyulladásgátló hatást gyakorolhat és védelmet 

nyújthat a szabadgyökök ellen.A sejt revitalizációja és biokémiai folyamatainak 

javítása révén a bőr erősebbé,sugárzóbbá, élettel telivé válik.Az arckontúr javul, 

a bőr frissebb, puhább, fiatalosabb lesz. 

Gamma PGA 

Tízszer jobban hidratál, mint a hyaluronsav és sokkal rugalmasabb mint a kollagén, aminek az 

eredménye a látható javulás a bőr egészségében, tónusában. A gamma PGA formulának 

köszönhetően most először vált lehetővé a bőr mélyebb rétegeibe való bejuttatása az aranynak és 

ezzel kedvező hatásainak teljes kihasználása. Csökkenti a ráncokat, feszessé teszi a bőrt. Növeli a 

bőr nedvességmegtartó képességét, behatol a bőr legmélyebb rétegeibe is, közben tápanyagot és 

nedvességet szállít magával. Megköti a nedvességet, ezzel lágyabbá, rugalmasabbá teszi a bőrt. 

100%-osan természetes, nem tartalmaz tartósítókat és adalékanyagokat. 

Botox hatású ránctalanító kezelés 

A mimikai ráncokra hat. Ez a kezelés helyi izomlazulást eredményez, hasonlóan a botoxhoz, de 

nincs mellékhatása, teljesen természetes és biztonságos. A ráncok mélysége 40%-al, hosszúsága 

34%-al csökken egy hónapig tartó kezelés után. Megtartja a mély rétegekben lévő víz mennyiségét, 

csökkenti a bőr ingerlékenységét. Visszaállítja a hidrolipid réteget. Elősegíti a mérgező anyagok és 

folyadékok kiürülését. Stimulálja a bőr oxigénfelvételét és a sejtek aktivitását. Elősegíti a bőr 

regenerálódását.  

Ránctalanító kezelési eljárások 

Az előbbiekben említett hatóanyagok hatékonyságának növelésére, a bőr mélyebb rétegeibe való 

juttatására, számtalan modern eljárás, módszer létezik. Ezek mellet vannak olyan technikák, 

amelyek azonnali bőrfeszesítő hatást érnek el. 

Ultrahang 

Az ultrahang hullám több milliméter mélyen behatol a szövetekbe és hatását ott fejti ki.Elősegíti a 

hatóanyagok felszívódását, amit azzal ér el, hogy – mechanikai hatása révén – mintegy 

szétrázza,meglazítja a bőr felületén található szaruréteget (pontosabban a barriert).Az ultrahang 

hőhatása következtében az erek kitágulnak, a mechanikai és kémiai hatásokpedig fokozzák a 
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sejtmembrán áteresztő képességét. Az ultrahang hullámok mélyebb rétegekbenészlelhető hatása a 

zsírlebontás és a nyirokkeringés fokozódik. Az ultrahang serkentőleg hat a kollagén anyagcserére és 

a fibroblasztok működésére,a salakanyagok kiürülésére, a diffúziós folyamatokra is. 

Nanotechnológiás gőzölés 

Az eljárás révén a gőz mélyen behatol a bőrbe és magával viszi az oldott állapotban lévő Gamma-

PGA-t és az aranyat, mivel a nano gőz részecskéi hétszer kissebek, mint a vízcseppek. 

ELOS(Electro Optical Synergy) 

Az egyik legmodernebb lézeres technika, amely egyedülálló módon egyesíti a lézer és 

rádiófrekvencia hatásait. A rádiófrekvencia a bőr mélyebb rétegeit felmelegítve megsokszorozza a 

lézerterápiás hatást. A lézerfény azonnal összehúzza a kollagén rostokat, később pedig a kollagén 

szerkezet újraépül. A hatás azonnali lifting (bőrfeszesítés).  

Fotorejuvenáció 

Szintén a kollagén termelést ösztönzi. A szervezet természetes biológiai folyamatainak erősítésével 

fokozza a bőr rugalmasságát, újraépíti a kollagén állományát. 

Mikrodermabrázió 

A bőr felső rétegét eltávolítva, ösztönzi a bőr megújulását. A négyzetmilliméterenként 8-10 apró 

tűszúrás hatására biológiai aktivátorok termelődnek, a bőr hibajavító, regeneráló mechanizmusának 

bekapcsolásával megindul egy lassú természetes átalakulás, a kollagén termelés 300-400%-al 

fokozódik. Kúraszerűen alkalmazva a bőr megfiatalodik, a bőrhibák, pattanásos hegek, tág pórusok, 

májfoltok, ráncok látványosan halványulnak, illetve eltűnnek. 

Hideglézer 

Egyedülálló a magyar szépségiparban. Injekció nélkül juttatja a sejtek belsejébe a hyaluronsav 

molekulákat. Ezen kívül megújítja a sejthálót.  

Derma-Roller 

Hasonló hatást fejt ki, mint a lézeres arcfiatalítás. Az apró tűszúrások önmagukban is fokozzák a 

kollagénszintézist, de a kezelés hatékonyságát tovább lehet növelni, ha közben különféle összetételű 

mezoterápiás szereket (hyaluronsav, vitaminok, revitalizáló anyagok) kenünk a páciens bőrére, így 

az apró tűszúrások helyén hatóanyag is bejuttatható. A kezelést követően egyből javul a bőr állaga, 

a hosszú távú hatás azonban kb. két hónap múlva jelentkezik, amikor beindul a kollagén szintézis. 
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Összefoglalás 

A szépségideálok évről – évre változnak, de egy dolog mindig előtérbe helyeződik, ez pedig a bőr 

szépsége és fiatalsága, hiszen minden ember vágya szépnek lenni és szépnek maradni! Az öregedés 

folyamatát megfelelő életformával, táplálkozással, folyadékfogyasztással, táplálék kiegészítőkkel és 

kozmetikai hatóanyagokkal illetve eljárásokkal lelassíthatjuk, vagy akár vissza is fordíthatjuk. Tehát 

nem szükséges belenyugodnunk genetikai hajlamunkba. Mindezek ismeretében egy kozmetikus 

legye mindig naprakész. Szakmai ismereteit a kozmetikus oklevél megszerzése után is 

folyamatosan bővítse, hogy lépést tudjon tartani a kozmetikai ipar legújabb felfedezéseivel. A 

pályázat írása közben én is sok újdonsággal találkoztam és kíváncsian várom, hogy mit rejteget 

számunkra ezen a területen a jövő. 
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