
Az alábbi kérdéseket tettük fel a szőrtelenítés terén járatos szakembereknek, forgalmazóknak.

1. Többféle epilációs szolgáltatása van vagy egy bizonyos konkrét módszerre specializálódott?

2. Mennyire tájékozottak a vendégek és mely módszerek iránt érdeklődnek a leginkább?

3. Melyik divatirányzat rajzolódik ki a szőrtelenítés terén?

4. Szüksége van arra, hogy ajánlatát reklámozza vagy egyszerűen rákérdeznek vendégei?

5. Ön szerint mik a jövőbeni kilátások ennél a szolgáltatási szektornál?

Körkérdés a következő témában: szőrtelenítés

Rózsáskilátásokajövőrenézve

A testszőrzet ideje lejárt, manapság

a sima, szőrtelenített bőr a divatos.

Ez a trend ma már csaknem minden egyes

testrészt érint: mindenekelőtt

persze a lábakat és hónaljakat,

valamint a genitáliák területét.

Néhány hazai szakembert kérdeztük meg

e „szőrbevágó” területen szerzett

tapasztalatairól.
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Bőrközelben Bőrápolás



Borbíró Gertrúd � Vegyész, közgazdász, a Pandhy™ cukor-
termékek és alkalmazások fejlesztője. A saját szabadalom-
mal védet kozmetikai termékek gyártásával és ezek hazai

és export piacokon való forgalmazásával foglakozó CosMed Kft. alapító tu-
lajdonosa és vezetője, a SweetEpil™ Referencia-Szalonhálózat tulajdonosa.

Bőrközelben Bőrápolás

Totalitárius-trend az uralkodó

1. Szalonunkban szôrtelenítô kezelésként ki-
zárólag a cukorpasztás depilációt kínáljuk.

2. A vendégkör egyre tájékozottabb, tudato-

san keresnek konkrét szolgáltatásokat, úgy

a szôrtelenítés, mint az egyéb szalonkezelések

esetében.

3.A szôrtelenítés terén a „totalitárius-trend”
dívik a hölgyeknél, és a férfi divat is ebbe

az irányba halad, ha lassabban is. Tehát a teljes

vagy a majdnem teljes szôrtelenség esztétikai

elvárása állandósulni látszik, aminek van is tör-

ténelmi elôzménye a keleti kultúrákban, ahol

a teljes csupaszság több ezer éve változatlan

követelmény.

4. A cukorpasztás szôrtelenítés referencia

szalonjaként ebben a vonatkozásban sajátsá-

gos a helyzetünk, minket jellemzôen a vendé-

gek éppen e szolgáltatásaink miatt keresnek fel.

5. Bár a különbözô divatok bizonyos perio-

dicitással ismétlôdnek az idôk folyamán,

a szôrtelenítésre gondolva az az érzésem, és re-

ményem is egyben, hogy nem térnek vissza

a ’70-es évek!

A legígéretesebb termékkategória

1. A Kalcsu Kati Szépségszalonban megtalálható a ha-

gyományos gyantázás és a villanófényes (IPL) szôrtelení-

tés, emellett az epiláció-depiláció legújabb irányzatait is

képviseljük, ami a cukorgyanta és az enzimalapú tartós

szôrtelenítô krém.

2. A villanófény (IPL) már általánosan ismert a vendé-

gek körében. A cukorgyanta és a tartós szôrtelenítô krém

nagyon felfutóban van, a tartós szôrtelenítô krém pedig

az egyik legígéretesebb termékkategória manapság!

3. Az ápoltság egyre inkább a szôrtelen testet is magá-

ban foglalja, s ez alól már a férfiak sem kivételek.

4. A reklámra mindig szükség van, akármennyire tuda-

tos is a vásárló! Ez persze a kozmetikán belüli szórólaptól

a komoly kampányig változhat.

5. A villanófény nagyon jó technológia, de már túl sok

kozmetikában elérhetô, ezért a piac felaprózódott, a gép

ára nehezen térül meg. A jövô az enzimalapú tartós szôr-

telenítô krémé, ami „olcsó” és bármilyen szôrre, bármikor

használható. Még kevésbé elterjedt, ezért most lehet vele

sok vendéget bevonzani!

�

Kalcsu Kati �Nemzetközi tréner, kozmetikus szakvizsgák elnöke. Az EpilaDerm
Szőrtelenítő Rendszer kizárólagos hazai forgalmazója. A Babor Cosmetics,
a Long – Time – Liner® sminktetoválás és a Reviderm® mikrodermabrázió ki-

zárólagos magyarországi képviselője és főtrénere.
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Bőrközelben Bőrápolás

Gyors, tartós, természetes

Az epiláció egy új korszakát éljük. A nagyon régi tûs epiláció, majd a külön-

bözô fényterápiás gépek után, a jelen véleményem szerint, a „gép nélküli”

epilációé.

Ebben az esetben egy 6-9 alkalmas kezelés sorozattal lehet elérni a kívánt

eredményt, a szôrtelen sima bôrt. Az egyszer elért eredmény kb. 2-5 évig

marad meg, ezt követôen a szôr kinövés aránya max. 20% lehet, de évi egy

ismételô kezeléssel, az egyszer elért eredményt meg lehet hosszabbítani.

A vendégek számára általában nem teljesen tiszta az epiláció és a depi-

láció esetleg a „végleges” szôrtelenítés fogalma. Tájékoztatásukban nagy

felelôssége van a teljes szépségiparnak, de leginkább a kozmetikusoknak,

mert ôk azok, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek a vendégekkel.

Tény az, hogy manapság a szépségiparban, így a szôrtelenítésben is, egy-

re inkább igény van a gyors, hosszan tartó eredményt nyújtó és minél ter-

mészetesebb eljárásokra. Ez a tendencia egyre inkább erôsödni fog.

Hatásos és megfelelő

A nôk évtizedek óta keresik a megfelelô és hatá-

sosabb módszert a felesleges szôrszálaik eltün-

tetésére.

A kozmetika ezen ága állandóan megújul és kö-

veti a modern technika által nyújtott lehetôsége-

ket.

Tizenhét éves kozmetikusi szakmai gyakorlatom

alatt számtalan depilációs és epilációs módszer-

rel ismerkedtem meg és alkalmaztam páciense-

imnél. A vendégeim körében a legkedveltebb és

egyben legkeresettebb szôrtelenítési módszer

ennek ellenére a gyantázás maradt.

Napjainkban már minden bôr- és szôrtípus gyan-

tázására kifejlesztették a megfelelô adalékanyag-

gal ellátott gyantát így alkalmazható érzékeny,

gyulladásra hajlamos bôr, valamint kifejezetten

erôs férfiszôrszál esetében is. A rendkívül gazdag

gyanta választékban mindig megtalálom a ven-

dég számára legmegfelelôbbet.

Magosányi Krisztina � Kozmetikus (Tama Cosmetics)

Néningerné Magyari Tünde � Az Epilfree Magyarország Kft. ügyvezető tulajdonosa, közgazdász. Ta-
nulmányai elvégzése óta, munka mellett a szépségiparban rejlő különlegességek foglalkoztatták. Két
éve indította saját vállalkozását ezen a területen, mellyel célja az újdonságok folyamatos nyújtása

a magyar trendkövető szakmabelieknek.


