
 

 

 

 

 

 

Hatékony bőrfiatalító gépi eljárások 
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„A zseniális Leonardo da Vinci halála előtt nem sokkal megfogalmazta azt a három kérdést, 

melyre nem tudott kielégítő választ adni:  

1. Miért kék az ég?  



2. Miért hasonlítanak az utódok az őseikre?  

3. Miért öregszünk és miért halunk meg?  

Az első két kérdésre a mai ismereteinkkel válaszolhatunk, a harmadikat ma sem tudjuk, csak 

kutatgatjuk és magyarázgatjuk mindenkori tudásunkkal, kétségtelenül csodálatos technikai 

vívmányaink segítségével" [Iván László, 2004] 

Az öregedés egy teljesen természetes folyamat, mely születésünk pillanatában kezdődik és egészen 

az életben töltött utolsó pillanatunkig tart. Az emberiség történetében néhány évvel ezelőttig senki 

sem foglalkozott vele, mivel egy természetes és visszafordíthatatlan folyamatnak tartották. Talán 

kezdjük magánál a kifejezésnél. Nagyon nehéz egyes idegen kifejezéseknek magyar megfelelőt 

találni. Bár az anti-aging kifejezés igen sokaknak világosan tükrözi a szó valós jelentését, mégis 

érdemes a fogalmat tisztázni. Az „anti" egy nemzetközileg megértett szavacska, mely a hozzá kötött 

szó ellenkezőjét jelenti, mint például antidohányos, antibiotikum. Az „aging" jelentése öregedés, 

idősödés vagy akár az idő múlása. És mit jelent maga a szóösszetétel? Az öregedés folyamatának 

lelassítására, esetleges visszafordítására vonatkozó tettek, cselekedetek összességét. Az anti-aging 

folyamat igen sok területen jelent meg, többek között egészségügyi irányzattá vált, illetve komoly 

szakfolyóiratok, kongresszusok témája is lett. De mit tehetünk a bőr öregedése ellen? Hogyan 

lassíthatjuk le ezt a folyamatot? Ma számtalan fiatalító módszer áll a szépülni vágyók 

rendelkezésére. A legdrámaibb változást ugyan a plasztikai sebészeti beavatkozások eredményezik, 

azonban a liftingek, szálbehúzásos vagy a feltöltő technikák nem foglalkoznak a bőrfelület 

minőségével, vagy a bőr mélyebb rétegeinek megújításával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogalmazásomban ugyan az arc fiatalításával foglalkozom részletesen, de fontosnak tartom, 

hogy a test fiatalításáról is szó essen. A cellulit női kozmetikai hiba, a köznép narancsbőrnek is 

hívja. Gyakori elváltozás, megjelenhet a combon, karon, hason, a bőraljában levő zsírszövet 

fokozott lerakódása miatt. Az egyenetlen zsírlerakódás oka a kötőszöveti rostok hálózatos lefutása. 

A cellulit kezeléséhez ma már nagyon hatékony gépek vannak,de azt ne felejtsük el, hogy egyik 



kezelés sem lesz teljesen hatásos, ha az ember nem mozog mellette rendszeresen és nem változtat az 

étrendjén. Említésképpen néhány gép: Alpha Led Oxi Spa, Thermage, LPG, Sorisa Impact, Sorisa 

Presor-03 Excellens, Pollogen Regen, Ultrashape ,SPM vákuummasszázs. Ma már az arc 

fiatalításához is nagyon sok gép közül választhatunk.  

Ultrahang: fonoterápia( hangterápia) csoportjába, direkt és indirekt elektrokozmetikai eljárások 

közé tartozik. 800-1000 kHz közötti tartományú.1880-ban fedezte fel a Curie házaspár, előállítása 

speciális(bárium-titanát) kristály segítségével történik, alapja a piezoelektromos hatás. Ultrahanggal 

történő kezelés ideje általában 10 perc. Arckezelésnél az intenzitás értéke  általában 0.2, 0.3 W/cm
2
. 

Az ultrahang a szövetalkotókat rezgésbe hozza; javítja az anyagcserét; növeli az oxigénfelvételt; 

gyorsabban távozik a CO2; vérbőségfokozó; felgyorsulnak a szervezet redoxi folyamatai, miközben 

előnyös pH változás következik be a szövetekben a pH 7.5 felé; fokozódik a sejtmembrán áteresztő 

képessége; zsírban oldott anyagok bevitelét teszi lehetővé; szonoforézis (apoláris anyagok ultrahang 

hatására bekövetkező felszívódása).  

Iontoforézis: azt az eljárást, amellyel egyenáram segítségével hatóanyagionokat juttatunk be a 

bőr mélyebb rétegeibe, iontoforézisnek nevezzük. Direkt elektrokozmetikai eljárások és a 

kisfrekvencián működő gépek közé soroljuk. Kisfrekvencián működő gépeknek az 1000Hz-nél 

kisebb frekvencián működő gépeket soroljuk. Galvánárammal/konstans egyenárammal működnek, 

ez alatt azt értjük, hogy irányuk, intenzitásuk, sebességük állandó. Galvánáram élettani hatásai az 

ionvándorlás, elektroforézis, elektroozmózis, tökéletesíti az anyagcserét, a belső égési folyamatokat, 

gázcserefokozó, növeli az oxigénfelvételt, gyorsabban távozik a CO2, fájdalomcsillapító, fokozódik 

a bőr és az alatta lévő szövetek hidratáltsága, helyi vérbőségfokozó, érzőidegek ingerküszöbe 

emelkedik, javítja az izomtónust. Az iontoforézishez tartozó elektródák lehetnek differensek és 

indifferensek. Megkülönböztetünk unipoláris bipoláris kezelési technikát.Unipoláris kezelésnél egy 

indifferens és egy differens elektróda van, bipoláris kezelésnél egy indifferens és kettő vagy több 

differens elektróda.Az iontoforézis a bőr hidratálására szolgál. Más hatóanyagiont tudunk bejuttatni 

pozitív póluson és mást negatív póluson. Pozitív alatt például Ca
2+

-okat, híg élesztő oldatot tudunk 



bejuttatni, negatív pólus alatt viszont például savmaradékionokat, gyümölcsleveket, ként, ichtyolt 

tudunk bejuttatni a bőrbe.  

 

Dermaroller: a kollagén felel bőrünk rugalmasságáért, ám az évek során a szervezetünkben 

található kollagén vízmegkötő képessége csökken, emiatt bőrünk elveszti rugalmasságát, és 

ráncosodni kezd. A dermaroller más néven kollagén indukciós terápia fokozza a bőr kollagén 

termelését, s az újabb kollagén magasabb vízmegkötő képessége révén az arc újra fiatalossá, üdévé 

válik. Ezt az eljárást egy német plasztikai sebész dolgozta ki. A gép használata során egy apró,de 

sűrű tűfelületű( 6-8 sorban 160-192 db apró tű) hengert görgetnek végig az arcon, s ezzel 0.5-2 mm-

es mélységű mikrosérüléseket okozva beindul a bőr természetes regenerációs folyamata. A dermis 

átalakul, a III. típusú kollagénből  (alacsony vízmegkötő képességű) I. típusú (hidratált)  

keletkezik.3-4 hónap után újraépül a rugalmas kollagénháló, feszessé válik az arcbőr, valamint 

összeszűkülnek a tágult pórusok, a besüppedt hegek kiemelkednek, és így az egész arc fiatalossá, 

üdévé válik. A hengerfejen eltérő hosszúságú mikrotűk találhatók, amelyek más-más bőrprobléma 

megoldására szolgálnak. 0.2-0.3 mm hosszúságú otthoni kezelésre alkalmas, amely fokozza az 

orvosi dermaroller hatékonyságát; 0.5 mm hosszú tűk a finom ráncok, a „dohányzó ráncok”, 

pigmentfoltok és a haj kezeléséhez alkalmasak. Az 1 mm hosszúságúak a közepesen mély ráncok és 

az aknés hegek eltávolítására szolgálnak; míg az 1.5-2 mm hosszú tűk a mély ráncok, striák, 



keloidos hegek, mély aknés kráterek megszüntetésére alkalmasak.    

 

 

Frakcionális lézeres bőrfiatalítás:  . Kozmetikai célokra 640-800 nm hullámhosszú úgy 

nevezett vöröslézert alkalmazunk. A lézerek lehetnek például Hélium- Neon, CO2, Hélium- 

Kadmium, Kripton Erbium- YAG lézerek. A frakcionális lézeres kezeléseknél a lézer a kezelendő 

területet nem egybefüggően, hanem apró pixelekhez hasonlóan fedi le, az azt körülvevő bőrfelület 

túlnyomó részét érintetlenül hagyva. A lézer kicsiny, oszlopszerű „lyukakat”, szöveti károsodásokat 

okoz a bőrön. Ezek a kis sérülések, mint apró sebek gyógyulásra ösztönzik a környező ép bőrt, új 

kollagén rostok képződnek. Az ablatív frakcionális CO2 lézeres bőrfiatalítás-a nem frakcionális 

lézeres eljárásokkal szemben- a bőr gyorsabb gyógyulását teszi lehetővé, mivel a kezelt szövetet 

körülvevő egészséges, kezeletlen szövet természetes kötésként funkcionál a gyógyulás során. 

 

Villanófényes bőrfiatalítás( IPL ): fotorejuvenációnál nincs sérülés, nincs látható nyom, 

nincs olyan erős fájdalom, melyet csillapítani kellene, ugyanakkor az irha sejtjei olyan erős ingert 

kapnak, hogy újra elkezdenek kollagén- és elasztikus rostokat termelni. Fokozatos, több lépésből 

álló, építő jellegű folyamat, mely szó szerint fénybesugárzással történő komplex bőrfiatalítást jelent. 

A fény nagy energia sűrűségű, lézer technológiával előállított villanófény ( inkoherens- nem lézer 

fény) , mely a másodperc néhány századrészéig felvillan,2-4 mm mélységbe a bőrbe hatol, ott az 

energiát leadja, az arra fogékony szövetekben elnyelődik. Hatása a szelektív fototermolózis, ami a 



fény útjába eső szövetekben lényegi változásokat hoz létre. A kezeléssorozat szemmel látható 

javulást eredményez: eltávolítja a kitágult hajszálereket, enyhíti a színbeli eltéréseket, stimulálja a 

bőr alatti kötőszövet rosthálózatát és eltűnteti a finom ráncokat. Alkalmazható arcon, nyakon, 

mellkason és kézfejen. Az eljárás körülbelül 15 perc, minden korcsoportban és bőrtípusnál hatásos. 

 

 

Revi Face: univerzális elektroterápiás készülék speciális elektródákkal ( ceruza, tüskés 

elektróda,arcmaszk). A készülékkel alkalmazható hatóanyag bevitel, elektrogimnasztika, 

ránckezelés egyaránt. A készülékben egyenáramú és váltakozó áramú áramforrás található 

szabályozott kimenettel. A váltakozó áram frekvenciája 1-100Hz között szabályozható. Magyar 

gyártmányú készülék. A rugalmasító kezelésekhez 10-20 Hz-et alkalmazunk, amely vibráló, gyors 

izom-összehúzódásokat eredményez.  

Ultratone Futura Pro: egyaránt alkalmazható testre és arca is. Arckezelései: sebészet nélküli 

arcemelés ( face lifting), bőrtónus fokozás és ráncfeltöltés. A kezelés ideje arcon 15 perc. A kezelés 

mindazok számára ajánlott akik hatékonyan, rövid idő alatt, nagy eredményességgel kívánnak 

javítani alakjukon, arcuk tónusán.  



 

 

 

  

 

 

 

A folyamatosan fejlődő világban egyre több bőrfiatalító gép kerül piacra, ezeknek nagy 

része nagyon hatékony. Habár a gépek újak, az elvük ugyanaz. Lehet galvánáram, lézer, 

interferencia, fotorejuvenáció, ultrahang, stb. A ma használatos gépek közül a számomra 

érdekeseket emeltem ki, de ezeken kívül sok hasznos gép van még, például: elektromos Face- 

Lifting, interferenciás készülék, ridulízis, Fotofacial RF, mezoterápia, BDR készülék 

(mikroperforáció). 

 

 

 

 

 

 

Irodalomjegyzék: 

 

Alpha Led Oxi Spa: www.alfamasszazs.hu 

Trio RF 3D autofocus: www.alfamasszazs.hu 

Cavi-Jet Elite: www.alfamasszazs.hu 

Thermage: www.szepsegbroker.hu 

LPG: www.lpgfogyasztoszalon.hu 

Sorisa Impact: www.kozmetikaigepberles.hu 

Sorisa presor: www.narancsbor.org 

http://www.alfamasszazs.hu/
http://www.alfamasszazs.hu/
http://www.alfamasszazs.hu/
http://www.szepsegbroker.hu/
http://www.lpgfogyasztoszalon.hu/
http://www.kozmetikaigepberles.hu/
http://www.narancsbor.org/


SPM: www.szepsegbroker.hu 

Pollogen Regen: www.tntslim.hu 

Ultrahang: Seres Jánosné: Elektrokozmetika 

Iontoforézis: Seres Jánosné: Elektrokozmetika; Bodor Ferencné: Kozmetikus szakmai ismeretek 

Dermaroller: www.szepsegbroker.hu 

Frakcionális lézeres bőrfiatalítás: www.szepsegbroker.hu 

Villanófényes bőrfiatalítás: www.szepsegbroker.hu 

Revi Face: Dr. Szolnoky Erzsébet: elektrokozmetika 

Ultratone Futura Pro: www.tntslim.hu 

 

 

 

 

 

Köszönetet mondok Simoncsics Jánosné tanárnőnek és Nagyné Czuczi Rita oktatómnak. 

http://www.szepsegbroker.hu/
http://www.tntslim.hu/
http://www.szepsegbroker.hu/
http://www.szepsegbroker.hu/
http://www.szepsegbroker.hu/
http://www.tntslim.hu/

