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Szépség

A nyár nem múlik el nyomtalanul

A hősugarak bőrünkben egészen a bőraljáig képesek lehatolni, bőrpírt és felszíni vízhiány okoznak, miközben az
ibolyántúli sugarak leginkább a hámban, bőrünk legfelső rétegében fejtik ki hatásukat. Különösen az UVB-sugarak károsak, mert fokozzák a szabadgyökök képződését, továbbá a
szaruképzést, ami kapcsán a bőr durva és cserzett lesz. Rákkeltők és korai öregedést idéznek elő. Az UVA-sugarak direkt
pigmentációt okoznak, amelyek ugyan a gyulladást nem, de
az öregedési folyamatokat nagymértékben serkentik.

dén nyáron nem volt hiány napfényből és forróságból, így aki tehette a bronzos bőr megszerzésén munkálkodott, ám a napozás számos kozmetikai hibát eredményez. Szeptemberre a csokibarna
szín egy megkopott, hámló, foltos, vízhiányos bőrré
változik, aki pedig szeretné levetkőzni, jól figyeljen.
Állandó szépségszakértőnk, Béli Mónika az alábbi
módszereket ajánlja:
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Hidrodermabrázió

A vakáción eltöltött szép napok tehát lenyomatot hagynak a bőrünkön vízhiány, pigment foltok és megvastagodott hámló bőr formájában. Az ősz kozmetikájának célja e
problémák orvoslása.

bőrmegújító
kezelések
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Mónika Agape

Íme a leghatékonyabb szalonkezelések, hogy „lecseréljük” bőrünket:
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Mélyre ható mechanikai peeling, amely alumínium kristályokkal, vagy gyémántfejes megoldással egyszeri vagy akár
kúraszerű alkalmazásával elősegíti az arc teljes felfrissülését,
hatására a bőr egyenletessége javul, a pigment foltok halványodnak, csökken a ráncok és hegek mélysége. Csak késő ősztől kora tavaszig alkalmazható, ám a nem megfelelő szakértelemmel végzett kezelés duzzanatokat, bőrpírt, irritációt, akár
bevérzéseket is okozhat.

Kozmetikai Szalon

Szöveg: Balassa-Szökrönyös Éva / Fotó: istock

A nyár okozta vízhiányos, megvastagodott bőr esetében elengedhetetlen a peeling. A felhalmozódott szaru eltávolítása
történhet felszíni hámlasztással, vagy mélyhámlasztással. Végezhetjük kémiai (savas) biológiai (enzimes) vagy fizikai, mechanikai módszerrel. Különböző dermabráziós készülékek is
rendelkezésünkre állnak e kozmetikai beavatkozásra. Miután
levetkőztük a legfelső hámréteget a különböző egyénre szabott
hatóanyagoknak már sokkal könnyebb dolguk lesz.

Mikrodermabrázió
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BŐRHALVÁNYÍTÁS

A Hidrodermabrázió egy olyan kozmetikai eszköz, amelyet a
szakemberek nagyra értékelnek. Alapfunkciója a vizes technikás bőrcsiszolás, amely az előző berendezéssel ellentétben, a
nyári hónapokban is alkalmazható, mivel a csiszolás mélysége
nem haladja meg a bazális réteget, így jóval gyengédebb, mint
a mikrodermabrázió. Működése során gázbuborék képződés
jön létre, melyek a bőrön levő folyadékkal érintkezve szétrobbannak. E porlasztás következtében az elhalt hámsejtek kön�nyedén leválnak a bőr felületéről és egy sima felületű, mélyen
hidratált bőrt eredményez a kezelés. Ez az ultrahangos spatula
biztonságosan alkalmazható minden fajta bőrtípusú vendégnél.
Legyen a bőr rosaceás, aknés, érzékeny, vagy érett. A mélyreható tisztítás mellett aktivizálódnak a sejtek anyagcseréje,
javul az oxigén ellátás, beindul a mikrocirkuláció, tonizál, revitalizál, kellemes mélyen hidratált érzetet biztosít arcbőrünknek. Az ultrahang hullámok pedig serkentik a kollagén és az
elasztin termelődését, ezáltal ránctalanító hatású is. Nagyon jó
eredményeket érhetünk el a tág pólusú bőrök kezelésében is,
mivel ez a fajta mélytisztítás csökkenti a pórusok méretét is.
Összegezve az ultrahangos spatula szép eredményeket ad, és
mindezt fájdalom nélkül.

TOPLISTAS

ELSÔ A CSISZOLÁS!

A dermabráziós módszerek - melyeket hívhatunk radírozásnak, koptatásnak, csiszolásnak, hámlasztásnak, peelingnek célja nemcsak a bőr felső elszarusodott részének eltávolítása,
hanem a sejtek újra termelődésének elősegítése, a hatóanyag
bevitel, illetve azok felszívódásának jobbá tétele. A hámlasztás
során eltávolodik a bőr legfelső rétege, mely gyakran elzárja a
pórusokat, gátolja a megfelelő bőrlégzést, és hátrányosan befolyásolja a bőr élettani feladatait. A kezelés után kapott bőrfelület üde és friss, a meglévő ráncok mélysége csökken, a bőrérzet
pedig feszesebb.
A kozmetika számára a pigment foltok halványítása okozza
a legnagyobb fejtörést, ugyanis ezek makacsul ragaszkodnak
tulajdonosához. Vannak azonban bizonyos típusú foltok (öregedési foltok, nap okozta foltok/szeplők, terhességi májfoltok), melyekkel a high tech termékek már képesek felvenni
a harcot. Főleg akkor, ha ezeket időben (a kialakulásuk után
mihamarabb) elkapjuk. Az ultramodern depigmentáló komplexumok erre vannak kiképezve. És hogy mivel érik mindezt
el? Egy speciális ázsiai fehérítő hatóanyaggal, mely a külső
hámréteg festékanyagának a melaninnak a képződését gátolja,
egyenletes homogén tónust és természetes ragyogást biztosítva
a bőrnek.
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MÉLYHIDRATÁLÁS

Hogy igazán jól érzethessük magunkat a bőrünkben, alaposan fel kell készülnünk az előttünk álló hűvös, szeles évszakra.
Ma már elképesztően értékes elixírek állnak rendelkezésünkre, hogy jól táplált és sugárzó legyen bőrünk. A kozmetikai szalonokban ampullákból kinyerhető szérumok gazdagon tartalmaznak ásványokat, nyomelemeket, enzimeket, vitaminokat,
melyek méregtelenítenek, fokozzák a szövetek megújulását és
alaposan feltöltik a bőrünket az utószezonban.

Ôszi bôrmegújító kezelések
Ajándék 20 perc LDM technológiás
ultrahanggal
• SKEYNDOR Radiance Renewi���������������������������������
ng program: Bôrmegújító, mélyhám�
lasztó  kezelés többféle enzimet tartalmazó  Mikrodermabráziós ke�
zelési program, mely ötvözi az enzimes és a glikolsavas hámlasztás
hatását a mechanikai peeling hatékonyságával - egy terméken belül.
• SKEYNDOR Urban White: Hatékony bôrhalványító kozmetikumok, 
melyek a melanin termelést   szabályozzák,  emellett hosszan tartó 
hidratálást és sejtregenerálást  biztosítanak. Egyaránt jó  eredményt 
garantálnak öregségi foltok,  napsugárzás okozta vagy terhességi
májfoltok esetén is.

Cím : Zalaegerszeg, Szívhegyi út 45.
Bejelentkezés: 06-30/97-94-125

www.monikaagape.hu
OTP  Szép kártyát elfogadunk.

• SKEYNDOR Derma peel  kozmetikai kezelése intenzív mélyhám�
lasztást jelent, mely  az orvosi-esztétikai szalonokban elvégzett pe�
elinghez hasonló eredményt ad.

