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GIGI QUADRO – 4 alapfunkció, számtalan kezelési lehetőség

1. DINAMIKUS PEELING
Szuperszónikus sebességgel áramló víz és levegő keve-

rékével, mint egy apró, hűs gőzborotva peelingezi le a 

bőrt. A többi  peeling módszerrel ellentétben kifejezetten 

kellemes érzés, hatása azonnali és látványos. Természe-

tes módon stimulálja a kezelt felületen a biokémiai és 

fiziológiai folyamatokat. Nincs bőrirritáció, egyenletes 

a koptatás. Tiszta, könnyen végezhető munka 100 %-ig 

természetes anyaggal. Rövidebb kezelési idő. A kezelés 

hatására nemcsak a bőr hatóanyag felszívódó képessé-

ge javul, de beindul a sejtregenerálódás és a víz hatá-

sának köszönhetően csökken a ráncok mélysége is. A 

kezelt felület azonnal üdébb, feszesebb és simább lesz, 

a száraz ráncok feltöltődnek. Eddig csak bőrgyógyászok 

alkalmazták, egyedülálló a kozmetikai iparban. Nagy 

előny, hogy a vékony érzékeny bőrökre is alkalmazha-

tó, ellentétben az eddig ismert drasztikusabb eljárások-

kal szemben! Egyszerre végezhetjük a peelingezést és 

a nyirokmasszázst. A peelingezés erősségét egyszerűen 

szabályozhatjuk egy egyszerű nyomás szabályzóval.  A 

készülékhez fiziológiás sóoldatot, desztillált vizet, intenzí-

vebb hámlasztás esetén glikolsavas oldatot használunk. 

SZÚRÁS-, VÁGÁSMENTES „MEDICAL–AESTHTETIC” KEZELÉSEK
SZEPTEMBERTŐL MÁR KAPHATÓ LESZ A GIGI LEGÚJABB INNOVÁCIÓJA,
A 4 ALAPFUNKCIÓS, EXKLUZÍV ARC- ÉS TESTKEZELŐGÉPE.

F U N K C I Ó K
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 – 4 alapfunkció, számtalan kezelési lehetőség

2. ELEKTROPORÁCIÓ
(tű nélküli mezo) + autopolár: Eredményesebb, mint az ion-
toforézis, hatékonyabb, mint az ultrahangos sonoforézis, 
és több mint a tűs mezoterápia, amelynél a hatóanyag 
bejutása biztosított ugyan, de a sejtszintű anyagfelvétel 
nem. Gyorsul a hámon, a faggyú- és a verejtékmirigyen 
keresztüli transzcelluláris és intercelluláris anyagvándorlás. 
Ráadásul nincsenek mellékhatások, nincs vérzés, nincs 
fájdalom, nincs gyógyulási idő. Két kezelőfej: golyós, ható-
anyag adagolós és klasszikus mezotoll illeszték.

600 %-kal több hatóanyag a szarurétegben
1200 %-kal jobb hatóanyag-penetráció a hámban
4000 %-kal több hatóanyag a bőralatti kötőszövetben

3. FACE-LIFTING ÉS IONTOFORÉZIS
1 db Y elektródával: Két kezelés egy időben maximum 
15 perc kezelési idővel. Nincs bonyolult mozdulatsor, kel-
lemetlen áram érzet. Mivel egy kezelőfejjel dolgozunk, az 
elektródák nem koccanhatnak össze. A hatóanyag bevitel 
és az izmok tornáztatása egy időben zajlik. Az arckontúrok 
megemelkednek, a vonások kisimulnak, a bőr feltöltődik.

4. SPRAY FUNKCIÓ
Hűsítően, páraszerűen porlasztott folyadékokkal hidratál-
hatjuk a bőrt vagy használhatjuk folyadék nélkül a bőr fel-
szárítására, hűsítésére, nyugtatására. 

Gépünkhöz minden igényt kielégítő kezeléseket és kifeje-
zetten a készülékhez kifejlesztett orvosi tisztaságú koncent-
rátumokat ajánlunk. A kezeléseket lehet esetszerűen, ko-
molyabb esztétikai problémák esetén pedig kúraszerűen 
is végezni. Az egyes funkciók az ajánlott kezelési soroktól 
eltérően más GIGI kezelésekbe is beilleszthetők.

ALAPKEZELÉS TÍPUSOK
Bőrnyugtató Anti-redness kezelés (érzékeny, irritált bőrre)
Plasztikai műtét utáni bőr rehabilitáció
Halványító kezelés pigmentfoltos bőrre
Feszesítő, anti-aging kezelés érett bőrre (mély ráncokra, 
nagyon laza kötőszövetre)
Hidratáló kezelés vízhiányos bőrre/mélyhámlasztás utáni 
rehabilitáció
Vitamin feltöltő, szabad gyök semlegesítő kezelés sápadt, 
vitalitást vesztett bőrre
Tápláló kezelés érett, zsírhiányos bőrre
Gyors szépítő kezelés 
Hajhagyma stimuláló kezelés
Hegeket csökkentő kezelés

MINDEN KEZELÉS ALAPVETŐ EREDMÉNYE:
A BŐR FIATALÍTÁSA, FESZESÍTÉSE, RÁNCTALANÍTÁSA. A KÜLÖNBÖZŐ 
TERMÉKEKKEL PLUSZ SZEMÉLYRE SZABOTT HATÁST VÁLHATUNK KI.

A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEMUTATÓJA:
2010. SZEPT. 18. szombat a GIGI Vezérképviseletén
(Budapest, XIII. ker. Dagály u. 11.).
Részvételi szándékát kérjük jelezze
a +36 1 350 0963-as telefonszámon,
vagy megyei képviseletén!
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TESTMASSZÁZS TANFOLYAM (1 NAPOS TANFOLYAM)
Időpontjai: 2010. szeptember 23. csütörtök 9-től 16 30-ig,  2010. szeptember 24. péntek 9-től 16 30-ig

Oktató: Nyitrai Judit

A tanfolyam menete: A masszázstanfolyam alapját a stria képezi, melyhez társítottam regeneráló, relaxáló, méregtelenítő masszázs-
mozdulatokat. Hatékony a cellulit, a stría kezelésében és a vegetatív idegrendszerre is indirekt módon hat harmo-
nizáló, nyugtató hatásánál fogva. A tanfolyam elvégzése után a nyirokmasszázst végző masszőr a hagyományos 
módszerekhez  viszonyítva kb. 5-szörös hatékonyságot érhet el.

Tanfolyam díja: 20 000 Ft  (A tanfolyam díja bármilyen GIGI termékre levásárolható!)            

2010 ŐSZI TANFOLYAMOK

DIAGNOSZTIKA
Időpontjai: 2010. október 10. vasárnap 10-től 14 óráig

Oktató: Linhart Rita

A tanfolyam menete: Elméleti oktatás képanyaggal prezentálva, majd gyakorlati diagnosztizálás és annak ellenőrzése
diagnosztikai készülékkel.

Tanfolyam díja: 5000 Ft + könyv            

Létszám: 20 fő

HALADÓ SMINK TANFOLYAM (1 NAPOS)
Időpontjai: 2010. október 30. szombat, 2010. október 31. vasárnap

Oktató: Csiba Katalin

A tanfolyam menete: Csiba Katalin sminkoktató és kozmetikus mester a 6 órás kurzus alkalmával feleleveníti a sminkelés alapvető
szabályait, elméleti és gyakorlati fortélyait. A haladó tanfolyam a kozmetikus alapszintű tudására épül, ezenfelül 
szóba kerül a tanácsadás és a termékajánlás is. A tanfolyamon résztvevők ajándékba kapnak egy speciális 
sminkkatalógust is!

Tanfolyam díja: 15 000 Ft            

Létszám: 12 fő

MARKETING IV. MARKETING AZ INTERNETEN KERESZTÜL
Időpontjai: 2010. november 8. (hétfő) 10-13 óráig 

Oktató: Filótás Zsuzsanna

A tanfolyam menete: A weboldal készítés alapvető szabályai és trükkjei kerülnek bemutatásra. Akik nem rendelkeznek még weboldal-
lal, azok számára ajánlunk egy rendkívül kedvező árú lehetőséget. Az alapszolgáltatás egy egy sémára épülő 
weboldal-keretrendszert tartalmaz, amely a későbbiekben kiegészíthető további modulokkal (kép- és/vagy vi-
deo galéria, hírlevél küldés, üzenetküldés, online időpont egyeztetés, stb…), illetve akár teljesen egyedileg testre 
szabható, mind a weboldal működésében, mind kinézetében. Azok, akik rendelkeznek már ilyen oldallal, meg-
tudhatják a tanfolyamon, mik a „legtrendibb” eszközök, a legütősebb szlogenek.

Tanfolyam díja: 5000 Ft           

MARKETING-PSZICHOLÓGIA SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS DIÓHÉJBAN (ELMÉLET ÉS GYAKORLAT)
Időpontjai: 2010. szeptember 27. (hétfő) 10-14 óráig 

Oktató: Filótás Zsuzsanna és Nyári Darinka

A tanfolyam menete: A tanfolyam célja a kozmetikus egészséges önértékelése és énképe, hiszen ez elengedhetetlen a pozitív gondol-
kodáshoz, a kitartó munkához, és embertársaink, például pácienseink elfogadásához, empatikus odafordulásá-
hoz. Kellőképpen megbecsüli Önmagát? Ismeri értékeit? Tudja kezelni erősségeit és gyengeségeit? Ha ezekre 
a kérdésekre szeretne választ kapni, ha szeretné elsajátítani hogyan hasznosítsa jó tulajdonságait, és hogyan 
csökkentse az előnytelenek hatását, szeretettel várjuk a tanfolyamon!

Tanfolyam díja: 8000 Ft           

Létszám: 16 fő

A tanfolyamokra való jelentkezés a tandíj személyesen történő befizetésével vagy postai feladásával válik véglegessé belföldi pos-
tautalványon szeptember 15-ig az alábbi címre:  GIGI Vezérképviselet Budapest, 1138. Dagály u. 11. Emellett minden jelentkezőnek 

telefonon regisztráltatnia kell magát (06-1-350-0963) ugyanezen időpontig adategyeztetés céljából!
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Napozás következmények nélkül
A napsugárzás okozta bőrkárosí-
tásról ki-ki maga meggyőződhet, 
ha a tartósan napfénynek kitett 
arc-, nyak-, kezek-, dekoltázs-
bőrét összehasonlítja a ruházat 
által többnyire fedett bőrrel. Rán-
cosabb, sötétebb- világosabb 
foltokkal, erekkel tarkított bőrt 
láthat a sima, kevésbé ráncos 
bőrhöz képest. A bőröregedés 
kiváltásában és korai jelentke-
zésében legfontosabb tényező 
az UV sugárzás. A bőr öregedé-
sének 80 %-áért a napsugárzás 
tehető felelőssé. A maradék 
20 % a természetes öregedés, 
genetikai adottságok és egyéb 
életmódbeli szokások számlájá-
ra írható. Ha nem alkalmazunk 
megfelelő fényvédelmet, ak-
kor a méregdrága ránc elleni 
kozmetikumokra költött pénz is 
puszta pazarlás. Azt, hogy meny-   
nyit képes elviselni bőrünk, függ 
az egyéni fényérzékenységtől 
és a nap intenzitásától. Annak 
alapján, hogy a bőr milyen mér-
tékben képes festéket (pigment-
tet) termelni, többféle bőrtípust 
különböztetünk meg

A VAGY 1-ES TÍPUS
Jellemzői: Világos bőr, szeplők, 
világos szemszín, vörös haj, so-
hasem barnul, mindig leég. Nap-
fényre adott reakció: erős leégé-
si hajlam, hiányzó pigmentáció. 
Napégésig eltelt idő védelem 
nélkül: kb.: 10 perc

B VAGY 2-ES TÍPUS
Jellemzői: Világos bőr és sze-
mek, szőke haj, néha lebarnul, 
gyakran leég. Napfényre adott 
reakció: leégésre hajlamos, 
gyenge pigmentáció. Napégé-
sig eltelt idő védelem nélkül: kb.: 
10-20 perc

C VAGY 3-AS TÍPUS
Jellemzői: Barna szemek, köze-
pesen barna bőr, sötét hajszín, 
mindig lebarnul, néha leég. 
Napfényre adott reakció: nem 
hajlamos leégésre, jó pigmen-

táció. Napégésig eltelt idő véde-
lem nélkül: kb.: 20-30 perc

D VAGY 4-ES TÍPUS
Jellemzői: Sötét alap bőrszín, sö-
tét haj, mindig és rendkívül gyor-
san lebarnul. Napfényre adott 
reakció: nem hajlamos leégésre, 
erős pigmentáció. Napégésig 
eltelt idő védelem nélkül: kb.: 60 
perc
A fényvédőt tartalmazó termé-
keken a fényvédő faktorszám 
azt a tényezőt fejezi ki, hogy 
mennyivel hosszabb idő alatt 
fejlődik ki a napégés azokon, 
akik napfényvédőt használnak.  
Ez persze csak akkor érvényes, 
ha kellő mennyiségű napkrémet 
visz fel a bőrére. (Ez a mennyiség 
átlagosan 35 ml egy alkalom-
mal). Nem ajánlott, hogy kihasz-
náljuk a fényvédelmet biztosító 
maximális idősávot ajánlatos 
egy 30%-os biztonsági sávot 
hagyni. Átlagosan az emberek 
az ajánlott mennyiségnek csak a 
töredékét kenik fel, így a doboz-
ra írt fényvédő hatásnak csupán 
30-40 %-ára számíthatnak.
Nem vízálló készítményeknél, für-
dés után természetesen azonnal 
újra kell kenni a szárazra törölt 
bőrt! Vízálló napkrémmel ez ak-
kor ajánlatos, ha 20 percnél to-
vább tartózkodtunk a vízben.
A dermatosis solaris, magyarul a 
leégés a napozást követően 2-6 
órán belül jelentkezik, maximu-
mát 24 óra múlva éri el, majd né-
hány nap múlva hámlás követi 

és 2-3 hónapos pigmentációval 
gyógyul. A leégés mértéke függ 
a bőrtípustól és a napfény erős-
ségétől, ezek alapján az egy-
szerű bőrpírtól, ödémától a hó-
lyagképződésig terjedhet, mely 
már óriás szeplőket, maradandó 
pigmentációt hagy maga után. 
Kiváltója az UVB sugárzás.
Az UVA sugarak kis mennyiség-
ben jótékony hatásúak, hiszen 
fokozzák a csontképződést és 
aktiválják immunrendszerünket, 
de a bőr idő előtti öregedését 
is „ők” okozzák (photo-ageing). 
Ezek a sugarak az irharétegig 
hatolnak, roncsolják a kollagén 
rostok szerkezetét, csökkentik 
a vízmegtartó-képességét, így 
nagymértékben hozzájárulnak 
a bőr idő előtti ráncosodásához, 
petyhüdtté válásához.  Az UVA 
sugarak tehetők felelőssé a na-
pallergia (apró, pirosas, viszkető, 
csomócskák a vállon, dekoltá-
zson, karon), a polimorf fényder-
matózis, a Mallorca-akne, vagy 
a pigmentfoltok, a teleangiectá-
siák , és a szenilis pigmentációk 
kialakulásáért, és nagyban hoz-
zájárulnak a bőr rákos elfajulá-
sához is.
A napvédők többféle módon 
hatnak: elnyelik, visszaverik vagy 
szétoszlatják a bőrünkre vetülő 
fényt. A fényvisszaverő (fizikai) 
napvédők kisméretű részecské-
ket tartalmaznak (pl. titánium-
dioxidot, cink-oxidot), melyek 
révén szétszórják, visszaverik a 
fényt, ezáltal széles tartomány-

ban védenek. Mivel nem tartal-
maznak kémiai hatóanyagot, 
kisebb az érzékenység veszélye. 
Különösen jól alkalmazhatók az 
érzékeny testtájakon, például or-
ron vagy fülön. Hátrányuk, hogy 
általában fehérre színezik a bőrt, 
kevésbé kellemes az alkalmazá-
suk. 
A kémiai fényvédők nem vissza-
verik, hanem elnyelik a fényt. A 
modern kémiai fényvédők ké-
pesek mind az UVA mind az UVB 
hullámhossz tartományába eső 
sugarak semlegesítésére. Elő-
nyük, hogy kellemesebb az al-
kalmazásuk, nem színezik a bőrt, 
de ilyen készítmények esetén 
valamivel gyakoribb az allergiás 
reakció. 
Általánosságban azt mondhat-
juk, hogy az UVB az azonnali 
reakciókért (napégés) felel, az 
UVA viszont a sokkal komolyabb 
következményekkel járó késlel-
tetett reakciókért (fényöregedés, 
napallergia, bőrrák).
Az utóbbi évekig a napozókészít-
mények csak az UVB sugarakat 
blokkolták, de egészségügyi 
szervezetek folyamatosan fi-
gyelmeztettek bennünket a nap 
káros hatásaira, és kutatások in-
dultak új fényvédő hatóanyagok 
kifejlesztésére.
A legújabb Európai Uniós szten-
der már előírja, hogy a napo-
zókészítményeknek nemcsak 
az UVB, hanem az UVA sugarak 
ellen is megfelelő fényvédelmet 
kell nyújtaniuk.
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Az új GIGI Sun 
Care 30 illetve 50 faktoros hidra-
táló készítményei megfelelnek 
ennek az új előírásnak és megfe-
lelő védelmet nyújtanak az UVA 
sugarak ellen is.
A GIGI Sun Care fényvédő hidra-
tálói három hatást kombinálnak:
Megfelelő védelmet biztosítanak 
az UVA és UVB sugarak ellen
Meggátolják a napfény okozta 
bőröregedést (photo-aging)
Megőrzik a bőr hidratáltságát, 
rugalmasságát és biztosítják a 
bőr funkcióinak tökéletes műkö-
dését.

HATÉKONY ÖSSZETÉTEL
Univul A Plus -  Innonatív,  bő-
röregedés gátló, UVA sugarakat 
semlegesítő, más fényvédő ha-
tóanyagokkal jól kombinálható, 
szabadgyök semlegesítő ható-
anyag.

* Otz 10 – PRO-TAURIN  - Erőteljes 
szabad gyök semlegesítő, oxida-
tív stressz és  UVA sugárzás blok-
koló hatóanyag, mely fokozza a 
bőr sejtjeinek megújulását is.

* TINOSORB M – Mikroszemcsés 
UVA/UVB sugarakat visszaverő 
rendkívül fotostabil fizikai fény-
védő.

* Titán-dioxid - Széles spektrumú 
UVA/UVB sugarak ellen is védel-

met nyújtó fizikai fény-
védőszer.
E-vitamin – Szabad 
gyök semlegesítő, bőr-
regeneráló, ránctalaní-
tó komponens.

* Hialuronsav – mély hid-
ratáló, vízmegkötő ható-
anyag.

* Alfa-Bisabolol – termé-
szetes kamilla kivonatból 
előállított gyulladást gátló 
és csökkentő hatóanyag. 

* Ma, amikor egyre több 
megbetegedésről hallunk 
a túlzott napozás vagy 
szoláriumozás miatt, sokan 
megijednek, és már ki sem 
mernek menni a szabadba, 
ha kisüt a nap.  Nagyon fon-
tos, hogy mint minden más-
ban, itt is legyen kulcsszó a 
mérsékletesség és persze, 

hogy tartsuk be az aranyszabá-
lyokat! ( Már sokszor olvashatat-
tok erről, de a téma fontossága 
és időszerűsége miatt most ismét 
közöljük.)

*************************

NAPOZÁSI
ARANYSZABÁLYOK

* Ne napozzon senki évente 50 
óránál többet, beleértve a szolá-
riumban töltött időt is!

* Bőrünket a megfelelő fényvé-
dőszerrel a napozás megkez-
dése előtt legalább 30 perccel 
kenjük be!

* 3 év alatti gyereket egyáltalán 
ne napoztassunk!

* A gyerekek számára magas 
fizikai fényvédő tartalmú napkré-
met vásároljunk, emellett kis sap-
kával, könnyű szellős ruházattal 
óvjuk bőrüket! Fürdőruhájukat 
mindig cseréljük szárazra!

* Délelőtt 11 és délután 3 óra 
között ne tartózkodjunk a tűző 
napon!

* Napozáskor fogyasszunk 
bőségesen folyadékot (vizet, 
gyümölcslevet 2-3 liter mennyi-
ségben), mert a szövetek hidra-
tálása és a vérkeringés egyen-

súlyához ez fontos!

* Napozáskor jó, ha kerüljük az 
alkohol tartalmú italok fogyasz-
tását!

* Napozás után a hidratáló- táp-
láló krémek használata taná-
csos, mivel a hámsejtek rugal-
masságát és védekezését ezek 
fokozzák.

* Vizes bőrrel nem ajánlott a na-
pozás, mert a vízcseppek apró 
nagyítóként működnek és fokoz-
zák a napégés veszélyét.

* Csak letisztított bőrrel napoz-
zunk! Strandolás előtt távolítsuk 
el a sminkünket, mossuk le bő-
rünkről a parfümöt, és az izzad-
ságátlót is, mielőtt felvinnénk a 
fényvédőterméket!

* Egyes gyógyszerek, elsősorban 
az antibiotikumok, pl. a tetrán-
származékok napfény hatására 
fényérzékenységet okozhatnak, 
fotoallergiás reakciót válthat-
nak ki a bőrön. Ezért, ha valaki 
ilyen szert szed, nem mehet sem 
napra, sem szoláriumba! Mindig 
alaposan át kell tanulmányozni 
az adott gyógyszerhez tartozó 
betegtájékoztatót!

* Fényvédő ételeket fogyasz-
szunk, melyek festék-, C-vitamin- 
és karotin tartalmuknál fogva 
fokozzák a napfénytűrést! Ilyen 
ételek a sárga-piros gyümölcsök, 
zöldségek.

* Kerüljük a fűszeres ételek fo-
gyasztását!

* A nap hatására gyakran elő-
jön a herpesz azok száján, arcán, 
akikben lappang a vírus. Az érin-
tetteknek ezért javasolt a szájra, 
illetve az egész arcfelületre ma-
gas faktorszámú védőkrémet 
használni, ami megakadályoz-
hatja a csúnya, kellemetlen és 
fájdalmas hólyagosodást!

* Mivel bizonyos növények ned-
vei is fényérzékennyé tehetik bő-
rünket, ezért soha ne feküdjünk 
közvetlenül a fűre!

* Terhesség esetén az addig 
megszokottnál erősebb fényvé-
delemről kell gondoskodnunk, 
hiszen az együttes hormon és 
napfényhatás nagyobb valószí-

nűséggel vezethet májfolt kiala-
kuláshoz!

* Napszemüveg, szalmakalap 
vagy sapka használata javasolt!
Nem csak napozás közben kell 
védekeznünk a káros sugarak 
ellen! Az autók ablak üvege az 
UVB sugárzás 70%-át átengedi, 
a tengervíz 1m-es mélységben 
még csak a sugarak 50%-át nye-
li el!

* A legkönnyebb leégni vá-
rosnézés, sétálás, bevásárlás, 
munkába menet közben, hiszen 
sokan ilyenkor egyáltalán nem 
látják el fényvédelemmel testü-
ket csak arcukat.

* Egyes textíliák a napsugárzás 
50%-át is átengedhetik. Ez a fel-
használt szálak fényáteresztő ké-
pességétől, a szövés sűrűségétől 
és az anyag színétől is függ. A sö-
tét színek nyelik el a legjobban a 
sugarakat. Nedvesen csökken a 
ruhadarabok védőhatása.

* Zsíros bőrűek ne használjanak 
olaj tartalmú napozószereket, 
mert ezek okozzák a Mallorca 
akne kialakulását! Száraz, zsírhi-
ányos bőrűeknek azonban csak 
ilyen termékeket ajánlunk.
2 hetente radírozzuk le egész tes-
tünket testpeeling és lufa szivacs 
segítségével!

* Minden napozás után használ-
junk nyugtató, hidratáló, tápláló 
hatású testápolót!  Hasonló krité-
riumnak megfelelően válasszunk 
ez esetben is, akár csak a napo-
zó termékeknél.

* A szolárium UVA sugarakat bo-
csát ki, nem készíti fel a bőrt az 
UVB sugarak támadására! 
Napozótermékek választásánál 
ne az ár határozza meg a dön-
tést, használjunk professzionális, 
jó minőségű, bőrünknek megfe-
lelő termékeket!

Aubéli Vanda
GIGI szakmai vezető
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DIAGNOSZTIZÁLÁS
Ronit Hadadival (Izraeli bemutató kozmetikus, vezető tréner, paramedical esthetic*) beszélge-
tek, aki 2009. szeptember óta negyedszer látogatott el hozzánk, hogy gazdagítsa a magyar 
kozmetikusok tudását, ötleteivel segítse a hétköznapi szalonmunkát.

*paramedical esthetic= Izraelben egy külön szakma, ami a kozmetikus és a bőrgyógyász között van, ha „ ma-
gyar fejjel” közelítjük meg a dolgot. Ez a szakember időnként átlépi a mi értelmezésünk szerint értett kozmeti-
kus határait, nagyok sokat foglalkozik a peeling különböző lehetőségeivel és a bőrmegújítás módszereivel.

2010. április 24-én és 25-én tartott nyílt hétvégénken az ide láto-
gató kozmetikusoknak ismét szerencséjük volt találkozni Ronittal. 
A konzultációk témája ezennel a diagnosztizálás volt.

Filótás Zsuzsanna: Ronita, nagyon örülök, hogy a diagnosztizá-
lás témát választottad, hiszen többek között ez különböztet meg 
minket, kozmetikusokat a nem professzionális termékek kínálati 
rendszerétől, hogy szakemberként tekinthetünk a bőrre.

Ronit Hadadi: Valóban. A diagnosztizálás egy evidens lépés a 
kozmetikában, mégis nagyon sokan kihagyják világszerte. Sok 

kozmetikus rutinból dolgozik, vagy az általunk kiajánlott egysíkú 
séma szerint kezeli a bőrt. Amikor kifejlesztünk egy-egy új termék-
családot, természetesen írunk hozzá egy „step by step” kezelési 
metódust, ami irányadó lehet a szakember számára.
De! A GIGI egyik legfontosabb és legfantasztikusabb előnye, 
hogy az egyes termékek és termékcsaládok keverhetők és vari-
álhatók! Sokszor egy-egy fő hatóanyag fontosabb, mint az, hogy 
milyen termékcsaládhoz tartozik az adott termék.
Mivel minden bőr más és más, és az adott bőr is folyamatosan 
változik (időjárás, stressz, öregedés, hormonok stb….. hatására), 
ezért szinte nem lehet két egyforma kezelést végezni.
Én imádom a GIGI termékeket, amióta találkoztam velük, csak 
ezt használom, és fantasztikus eredményeket érek el velük.

Filótás Zsuzsanna: Nemsokára lesz egy új peelingezési eljárásunk, 
a GIGI Quadro gép dinamikus peelingje, amiről szintén nagyon 
sok jót meséltél már nekem.

Ronit Hadadi: Igen, nekem nagy szerencsém van, mert a gép 
piacra kerülése előtt én tesztelhettem egy évig a rendszert, és 
hát fantasztikus eredményekről számolhatok be.
A dinamikus peeling eddig csak bőrgyógyászok alkalmazták, de 
végre most kozmetikában is megtalálható lesz ez az innovatív el-
járás. Nagyon könnyű használni, egyáltalán nem kellemetlen, és 
a legérzékenyebb bőrűeknél is alkalmazhatjuk, amit a drasztikus 
hámlasztásokról nem mondhatunk el. Szerintem a magyar koz-
metikusok is imádni fogják, mert rengeteg dologra nyújt megol-
dást ez a peeling, nem is beszélve a gép többi funkciójáról.

Filótás Zsuzsanna: Neked milyen konkrét tapasztalataid vannak 
a géppel kapcsolatban?

Ronit Hadadi: Hogy csak a dinamikus peelingről beszéljek: Lát-
ványos ránctalanítást lehet végezni akár 4-5 kezelés alatt, a stria 
csökkentő hatása is fantasztikus, hegeket lehet vele szinte eltün-
tetni és kitűnő halványító.
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De itt is természetesen első és legfontosabb a DIAGNOSZTIZÁLÁS. 
Ez mindennek az alapja. Ha nincs megfelelő diagnosztizálás, 
nincs megfelelő eredmény.
Érdemes időt szánni a kezelés elején az alapos vizsgálatra és 
utána egy célzott, személyre szabott kezelést végezni, így lesz 
mindenki teljesen elégedett.

Filótás Zsuzsanna: Mi a véleményed az otthoni ápolásról? Én fon-
tosnak tartom, hogy a mindennapokban is folytassuk a megfe-
lelő kezelést!

Ronit Hadadi: Természetesen ez is nagyon fontos. Egy tökéletes 
kezelés a következő lépésekből áll: 

- Alapos diagnosztizálás – az adott helyzetet írásban is érde-
mes rögzíteni!
- Egy személyre szabott kezelés a GIGI termékek kreatív kom-
binációjával
- Az eredmény megtekintése, közben tanácsadás és konkrét 
termék ajánlás az otthoni ápolásra vonatkozóan. Ezt ismét ér-
demes írásban rögzíteni!

Én a saját szalonomban úgy csinálom, hogy a páciensnek csak 
az első alkalommal kell nagyobb befektetést tenni a csomaggal 
kapcsolatban. Utána 3-4 havonta csak 1-1 terméket kell megven-
nie, hiszen a GIGI krémek gazdaságosak, otthon is kombinálha-
tók, variálhatók. Az a tapasztalatom, hogy ha valakinek fontos, 
hogy szép legyen a bőre, az áldoz arra, hogy professzionális, 
megfelelő termékeket használjon, függetlenül az anyagi helyze-
tétől. Magyarországon mi a helyzet ez ügyben?

Filótás Zsuzsanna: Nemrégiben néztem meg egy piackutatás 
statisztikát és sajnos megdöbbentő volt az eredmény. A koz-
metikumokra költött összeg csupán 1,5%-át hagyják az embe-
rek professzionális szalonokban, a többit hipermarketekben, 
drogériákban költik el. Ebből az a rossz hír, hogy azt a 98,5%-
ot hatékonyabb termékekre is költhetnék az emberek. A GIGI 

kozmetikusok egyre profibb módon ajánlják a lakossági ter-
mékeket és a tendencia növekvő, bár a növekedés igen las-
sú. Én mégis pozitív vagyok ebben a kérdésben és úgy érzem, 
egyre több kozmetikus tekinti munkája szerves részének az 
otthoni ápolással kapcsolatos tanácsadást, ajánlást, krémel-
adást. Végül, Te mit ajánlasz a magyar kozmetikusoknak?

Ronit Hadadi: Azt, hogy mindig alaposan diagnosztizáljanak, e 
téren ne szégyelljenek továbbképzésekre járni! Legyenek bátrak 
és nyitottak az újdonságok felé! Ne féljenek lakossági terméke-
ket ajánlani, mert akinek ajánljuk, azok 90%-ban meg is veszik 
azokat! Most pedig kezdjük el a konzultációt és a személyre sza-
bott kezeléseket! 

Filótás Zsuzsanna: Köszönöm a beszélgetést és a hasznos jó ta-
nácsokat!

Filótás Zsuzsanna
kereskedelmi és marketing igazgató
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Kedves Kolleganők!
Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik részt vettek áprilisi nyílt napjainkon! Na-
gyon eseménydús és tapasztalatban gazdag hétvégét tölthettünk együtt Ronit Hadadi a GIGI 
izraeli szakmai trénerének köszönhetően. Sokan kértétek, hogy a rajtatok végzett kezeléseket 
adjuk közre a Gráciában, ennek próbálok most eleget tenni. Remélem, hogy azok is, akik nem 
vettek részt rendezvényünkön, ki fogják próbálni ezeket a rendkívüli eredményeket produkáló 
kezelési sorokat!

Gyulladásra hajlamos, érzékeny, víz és zsírhiá-
nyos, laza kötőszövetű, érett bőr kezelése.

  Letisztítás Oxygen Prime tisztító géllel.
  PEELING: Oxygen Prime peeling + Kroton Isotonic Mist 1:1   

  arányban keverve.  Vizes kézzel lágyan masszírozzuk, majd  
  5 perc hatóidő után lemossuk.

  Glycopure Balancing moist + Collagen Extract 1:1 arányú   
  keverékét ecsettel felvisszük a bőrre. 5 perc hatóidő után   
  lágyan besimítjuk a keveréket. 

  Az ödémás, fáradt szemeket Eye Care line szemszérum és   
  szemmaszk keverékével átmasszírozzuk, nyirokmasszázs el  
  meket is felhasználva.

  Az egész arcra, nyakra, dekoltázsra SNC Beauty maszkot
  viszünk fel, melyet 10 perc hatóidő után besimítunk.

Befejezés Oxygen Prime szérum és hidratálókrém felvitelével fe-
jezzük be a kezelést.

Érintésre érzékeny, mérsékelten víz és zsírhiányos, 
tágult hajszálerekkel rendelkező, érett, pigmen-
tált bőr kezelése.

  Letisztítás Oxygen Prime tisztító géllel.
  PEELING: Retinol Forte Rejuvenation lotion-ból a glikolsav   

  tartalmúval (for oily skin) átitatott vattakoronggal áttöröljük  
  a bőrt.

  Glycopure AHA gél + Glycopure Balancing moist  1:1
  arányú keverékéhez 2 ml Collagen Extractot és 2 ml Kroton  
  Isotonic Mist-et adagolunk. A keverék hatóideje 10 perc,   
  mely alatt lágyan simítva masszírozhatjuk a bőrt. 

  Oxygen Prime Nyak és dekoltázskrémmel masszírozunk.
  Oxygen Prime Hidratáló maszkot viszünk fel az arc, nyak

   dekoltázs területére. Hatóideje (10 perc) után lágyan
  besimítjuk.

  Az állra hámsérülés miatt Kroton Isotonic Mistből és Propolisz
  púderből sűrű maszkot készítünk, amit 10 perc után lemosunk.

Befejezés Oxygen Prime szérum és hidratálókrém felvitelével fe-
jezzük be a kezelést.
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Felszíni vízhiányos, korpás szeborreás, normál tur-
gorú, régen tisztított, hormonális okokból fokozot-
tan veríjtékező bőr kezelése

  Letisztítás Glycopure szappannal.
  PEELING: SNC peeling 5 perces hatóidővel.
  Glycopure AHA gél + Kroton ampulla 2:1-hez keverékét

  visszük fel a bőrre, melyet 10 perces hatóidő után
  lemosunk.

  Táplálásként egymás után szérumokat simítunk be
  egyenként 2 pumpányi mennyiségben a bőrbe. Lótusz
  hialuronsavas szérum, C&A szérum, E-vitamin szérum,
  New Age szérum.

Befejezés C&A hidratálókrémmel

Enyhén korpás szeborreás, felszíni vízhiányos, 
egészséges színű, normál turgorú és feszeségű 
kismama kezelése. 

  Letisztítás C&A tisztítógéllel.
  PEELING: New Age peelinggel
  Masszázs Sea Weed hidratáló és Collagen extract

  keverékével.
  E-vitamin maszk felvitele, melyre Kroton Isotonic Misttel

  átitatott gézlapot helyezzünk és SNC dehidratált bőrre
  készült gumimaszkkal zárunk le.

Befejezés C&A szérum és hidratálókrém felvitelével fejezzük be 
a kezelést.

Korpás szeborreás, felszíni vízhiányos, fakó, sá-
padt, pigmentált, normál turgorú és feszeségű  
bőr kezelése.

  Letisztítás Glycopure szappannal.
  Lipacid treatment lotionnal átitatott vattakoronggal

  áttöröljük a bőrt.
  Glycopure AHA gél + Collagen Elastin extract 10 perces

  hatóidő után nedves kendővel átöröljük a bőrt.
  2 pumpányi C&A szérumot és 5 ml Sea Weed

  hidratálókrémet bemasszírozunk a bőrbe.
  Retinol Forte whitening peeling maszkot viszünk fel a

  bőrre, melyet 10 perc után letörlünk nedves kendővel.

Befejezés E-vitamin hidratálókrém zsíros bőrre.

Derma Clear nyugtató, sebgyógyulást-, regenerá-
lódást gyorsító, faggyúmüködést csökkentő keze-
lés, melyet Derma Clear tisztító kezelés után 1 hét-
tel végzünk. Elhanyagolt bőr esetén heti egyszer 
végezhető 4 héten keresztül kúraszerűen.

  Letisztítás Derma Clear szappannal, a terméket vízze
  felhígítva és habosítva.

  Derma Clear hámlasztó folyadékkal átitatott
  vattakoronggal áttöröljük a bőrt.

  Derma Clear vízbázisú hidratáló + 4 csepp Derma Clea
   fertőtlenítő csepp + 2 ml Kroton Isotonic Mist
  keverékével masszírozunk.

  Vékony rétegben Derma Clear gyógymaszkot viszünk fel
  a bőrre, melyet Kroton Isotonic Misttel átitatott gézlappal   
  befedünk és Derma Clear gumimaszkkal lezárunk.

Befejezés Derma Clear bőrmattító szérummal és bőrvédő hidra-
tálókrémmel.

Korpás szeborreás, felszíni vízhiányos, pigmentált, 
szoláriumozott bőr kezelése.

  Letisztítás C&A tisztítógél.
  Derma Clear hámlasztó folyadékkal átitatott gézlappal 

  áttöröljük a bőrt.
  Retinol Forte Rejuvenation lotionnal áttöröljük a bőrt,

  úgy hogy mind a zsíros, mind a száraz bőrre készült
  termékkel átitatjuk vattakorongunkat.

  C&A szérummal és krémmel masszírozunk.
  Az arca C&A maszkot a szemre Oxygen Prime extracttal   

  átitatott vattakorongot teszünk, majd az egészet Kroton
  Isotonic Misttel átitatott gézlappal fedjük be és C&A
  gumimaszkkal lezárjuk.

Befejezés C&A szérum és hidratálókrém felvitelével fejezzük be 
a kezelést.
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Felszíni vízhiányos, orr és áll területén szeborreás, 
területenként érzékeny, hormonális változások 
alatt álló bőr kezelése.

  Letisztítás Glycopure szappannal.
  Derma Clear hámlasztó folyadékkal átitatott

  vattakoronggal áttöröljük a bőrt, az érzékeny részeket
  kihagyjuk, ott Kroton Isotonic Mistes áttörlést alkalmazunk.

  Retinol Forte Rejuvenation lotionnal (száraz bőrre
  javasolttal) áttöröljük a bőrt.

  2 ml Collagen Elastin extraktot összekeverünk, 2 pumpányi  
  C&A - és, ugyanennyi Lótusz hialuronsavas szérummal, 2 ml  
  Glycopure Balancing moisttal és 4 csepp Derma Clear
  fertőtlenítő cseppel. Ezt a keveréket lágyan
  bemasszírozuk a bőrbe. 

  E-vitamin maszkot viszünk fel az arcra, melyet 10 perc
  hatóidő után nedves kendővel eltávolítunk.

Befejezés Oxygen Prime vagy New Age szérum és Oxygen Prime 
hidratálókrémmel fejezzük be a kezelést.

Felszíni vízhiányos, korpás szeborreás, pikkelye-
sen hámló bőr és fejbőr kezelése. 
A fenti tünetek valószínűsítik, hogy a szeborreát 
gomba okozza.

  Letisztítás Derma Clear szappan felhabosítva.
  SNC multipeelinggel átitatott gézlappal peelingezünk.

  Ezt a peelinget alkalmazzuk a hajas fejbőrön is, sávonként  
  átdörzsölve a területet. Végül meleg törülközőből turbánt 
  csavarunk a páciens fejére, ami a kezelés végéig rajta
  marad. (Az arcról 5 perc után lemossuk a peelinget,
  a hajas fejbőrön fent hagyjuk.)

  Sebocare krém, Lipacid hidratáló és Lipacid calming krém  
  keverékével masszírozzuk az arcot.

  Propolisz púder, Kroton Isotonic Mist és Sebocare krém
  keverékéből maszkot készítünk az arcra, melyet 10 perc
  hatóidő után nedves törlőkendővel eltávolítunk.

Befejezés Derma Clear bőrvédő hidratálókrémmel fejezzük be a 
kezelést.

Otthoni ápolás
Mindennapos használatra: Derma Clear szappan és Sebocare 
krém
Heti egyszer: Derma Clear Pads
Javasolt naponta hajat mosni valamilyen gombaölő sampon-
nal! (Head & Shouldres, Nizoral…)

Érett zsír- és vízhiányos bőr lifting kezelése.

   Letisztítás C&A tisztító zselével.
  Diónyi New Age feszesítő hab felvitele, amelyet száradás   

  után nedves törlőkendővel eltávolítunk.
  A szemkönyékére, az ajkakra valamint az ajkak alá és fölé  

  Oxygen Prime peelinget viszünk fel. Az ajkakat fóliával
  befedjük 2 percre.  A peelinget a feszesítő habbal
  együtt mosuk le.

  Retinol Forte Rejuvenation lotionnal (száraz bőrre
  javasolttal) átitatott vattakoronggal áttöröljük a bőrt
  (szemet, ajkakat kihagyjuk).

  Glycopure AHA gél és Glycopure Balancing moist
  keverékével 10 percig masszírozunk. (Amennyiben nagyon  
  csípi ez a keverék páciensünk bőrét, Kroton Isotonic mistet  
  permetezünk masszázs közben a bőrre.)

  New Age táplálókrémmel masszírozzuk az arcot, nyakat és  
  a dekoltázst. A szemeket Eye Care szemszérum és szemgél  
  keverékével masszírozzuk át. 

  New Age maszkot viszünk fel az arcra, nyakra, dekoltázsra.   
  A szem környékére Eye Care szemmaszkot használunk.
  10 perc után a maszkokat nedves kendővel eltávolítjuk.

Befejezés New Age szérum és hidratálókrém keverékével fejez-
zük be a kezelést.

Korpás szeborreás, felszíni vízhiányos erősen pig-
mentált bőr kezelése.

  Letisztítás C&A tisztító zselével.
  Derma Clear hámlasztó folyadékkal átitatott

  vattakoronggal áttöröljük a bőrt.
  Retinol Forte Rejuvenation lotionnal áttöröljük a bőrt, úgy,   

  hogy mind a zsíros, mind a száraz bőrre készült termékkel   
  átitatjuk vattakorongunkat.

  2 pumpányi C&A szérumot simítunk a bőrbe, majd C&A
  hidratálókrémmel átmasszírozzuk a bőrt.

  C&A maszkot viszünk fel az arcra.
  A szemre Oxygen Prime extrakttal átitatott vattakorongot,   

  az arcra Kroton Isotonic Misttel átitatott gézlapot helyezünk  
  fel, majd az egészet C&A gumimaszkkal fedjük le. A maszk  
  száradása után eltávolítjuk azt, a fent maradó
  poranyagokat nedves kendővel letöröljük.

Befejezés C&A szérummal és C&A hidratáló krémmel fejezzük be 
a kezelést.

Megjegyzés
Amennyiben páciensünk figyelmeztetésünk ellenére se szeretne 
felhagyni a szolárium használatával, javasoljuk neki az E-vitamin 
szérum és a Sun Care 50 faktoros fényvédőjének használatát arc-
bőrére a mesterséges fényfürdő előtt.

Aubéli Vanda szakmai vezető



Gyógyítsunk
Derma Clearrel!

Kedves Kolléganők!
Szeretném megköszönni mindanyiótoknak

a GIGI nyílt hétvégéjén tanúsított lelkes érdeklődést!
Nagyon hatékony és izgalmas kezelési me-
tódusokat láthattunk. Ronit Hadadi, a GIGI 
izraeli vezető trénerének volt szerencsém 
asszisztálni a két nap során.
Nagyon érdekes és eredményes kezelé-
seket talált ki személyre szabottan, spon-
tán az adott bőrtípus számára. Valójában 
mindannnyian ezt csináljuk a munkánk 
során. Viszont, miután Ő a kozmetika és a 
bőrgyógyászat határán dolgozik, nagyon 
sok érdekességre hívta fel a figyelmünket. 
Meglepetésünkre gyakran alkalmazta és 
építette be a Derma Clear termékcsalád 
termékeit, szinte minden bőrtípusnál. El-
mondta, hogy a termékcsalád szeborreás 
és aknés bőrre készült, de miután egyes 
termékei között a faggyútermelődés szabá-
lyozásán túl az antibakteriális, bőrmegújító 
és aktív tisztító hatás is érvényesül, ezért 
más bőrökre is kiválóan alkalmazhatjuk.
Hogyan is alkalmazta a különböző Derma  
Clear termékeket a gyakorlatban?
Felszíni vízhiányos, szeborreás bőrön, ahol 
a száj környéken, fültőben bőrgombát 
találtunk, tökéletes tisztító anyagnak bizo-
nyult a Derma Clear szappan. A sminket is 
tökéletesen oldotta, és irritációmentesen 
tisztította ki az eltömődött pórusokat. Ez a 
szappan bőrmegújító hatással bír, hiszen a 
2% -os szalicilsav aktívan dolgozik benne, 
és a bőr friss érzetű lesz, de nem húzódik.
Szoláriumot kedvelő kolléganőnk bőrénél, 
ahol kevés szeborreát találtunk és a bőr 
egyenletlenül pigmentálódott, Ronita el-
mondta, hogy a bőrmegújítást segíti elő és 
az egyenletesebb bőrszín eléréséhez hasz-
náljunk letisztítás után  peelingként Derma 
Clear hámlasztó folyadékot! A szalicilsav, a  
glikolsav és a benne lévő alkohol felgyor-
sítja a sejtek megújulását, de ezáltal meg-
erősíti a bőr textúráját.  Aki viszont ezt a pe-
elinget alkalmazza, nappalra fontos, hogy 
fényvédő készítményt használjon!
A Derma Clear mélytisztító korongot igaz 
nem alkalmaztuk a kezelések során, viszont 
Ronita fáradtnak találta a bőrömet a több 
na- pos munka után és azt javasolta, hogy 
próbáljam ki a glikolsavval, szalicilsavval, 

aloe géllel, allantoinnal, hamamelisz ki-
vonattal átitatott korongot. Aki ismeri  a 
bőrömet tudja, hogy érzékeny, vízhiányos, 
kissé erezett a két orcán. Az együtt töltött 
napok után egy héten egyszer áttöröltem 
az arcom, az áttörlés után kissé csípő érzést 
éreztem, majd kipirosodott, de a lemosás 
után tápláltam oxigénes termékekkel és 
nagyon üdének, könnyűnek érzem azóta is 
a bőrömet. Problémásabb bőröknél inten-
zívebb hatást kell elérni, így kúraszerűen 
javasolt a használata. A száj és szemkör-
nyéket természetesen kihagytam. Erősen 
száraz bőr esetén semmiképpen nem ja-
vasolt. Fényvédőt pedig minden esetben 
alkalmazzunk!
Az aknekezelő cseppeket speciálisan építet-
tük a regeneráló kezelésekbe. Mint tudjuk, 
erős fertőtlenítő és összehúzó hatása miatt 
cseppenként alkalmazzuk az aknék kitisztí-
tása után ez idáig kizárólag helyileg. Bőr-
megújító, frissítő hatás elérése érdekében 
két érzékeny, hajszálerezett bőrnél viszont 
masszírozásnál is alkalmaztuk: 2 cseppet 
Lótusz hyaluronsav szérummal, Balancing 
calm moisttal, másik esetben Kroton isoto-
nic moist permettel. A cseppekben lévő bi-
sabolol, kamilla kivonat, hamamelisz meg-
nyugtatja a bőrt, anti-ödémás hatással is 
bír, a vadgesztenye kivonat érösszehúzó 
hatású (mint tudjuk, hajszálerezett lábaknál 
is a vadgesztenye kivonatú készítmények 
igen hatékonyak). Ezért került „oldott for-
mában” a bőrre ez a gyógyhatású csepp.
Az aknekezelő zselét szintén nem építette be 
a kezelésekbe, hiszen kimondottan otthoni 
használatra javallott, helyi kezelésre szolgá-
ló gél. A benne lévő édesgyökér csökkenti 
az irritációt, az azelaic sav antibakteriális, 
a glycin anti-allergén, bőrnyugtató hatású. 
Ezért a pácienseknek mi is javasoljuk, hasz-
nálják az otthoni ápolásban!
Korpás szeborreás és olajos szeborreás bőr-
nél is ajánlotta Ronita a hűsítő gyógymaszk 
és alga maszk együttes használatát, hiszen 
a gyógymaszkban lévő kén fertőtlenít, a 
szalicilsav tisztít és csökkenti a faggyúter-
mést. A fűzfakéreg kivonatú, teafaolajos 

mentollal dúsított alga maszk pedig lezárja 
a bőrt és intenzívebbé teszi a gyógymaszk 
hatását. Ahol csillog a bőr a stressztől és/
vagy a szeborreától, smink alá is látványo-
san hatékony a bőrmattító szérum, de ne 
felejtsük el, Ronita senkit nem engedett el 
fényvédelem nélkül!
Így az UVA-UVB filtert tartalmazó, bőrvédő 
15-ös fényvédővel ellátott, természetes sa-
vakban gazdag hidratálóval koronázta 
meg a Derma Clear kezelést.
De volt olyan szépítő kezelés, ahol érzé-
keny, hajszálerezett bőrre Derma Clear hid-
ratálót tett, majd hideg és meleg lávakővel 
masszírozta, edzette  az érzékeny bőrterü-
letet (Értorna).
Érdekesnek találtam az ötletet, viszont 
most már értem, hogy miért alkalmazta. A 
gyógyhatás hidratáló összetevőiben a Se-
picontrol A5-ot, E-vitamint, és TiO2-ot talál-
juk meg. A Sepicontrol A5, 5 szinten fejti ki 
hatását. Az első az akne csökkentés a Pro-
pionbaktérium miatt, a második az 5-alfa-
reduktáz enzim aktivitását csökkenti, ami 
szintén az akne kialakulásáért felelős. 
Ebben az esetben viszont fontosabb a má-
sik 3 hatás: A szabad gyök semlegesítés, az 
elasztin rostok védelme és az, hogy csök-
kenti a bőrt irritáló és kipirosodást okozó 
enzimek felszabadulását.
A kép napos intenzív „Ronita Akadémia” 
után átgondolva, „leülepítve” a kezelési 
ötleteit értettem meg igazán a gondolat-
menetét.
Remélem még sok ilyen hasznos informáci-
óval lát el bennünket és örülök, hogy a Der-
ma Clear termékcsaládot, (melyet egyéb-
ként is kedveltem) sikerült még újabb 
megvilágításba helyezni és alkalmazni.

Üdvözlettel:  Nyitrai Judit kozmetikus mester,


