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1 Intelligens, önszabályozó ultrahangkészülék
VitaSonik® • Világviszonylatban egyedülálló, intelligens, önszabályozó ult-
rahangkészülék. Német szabadalom alapján készült, 100 %-ban német gyárt-
mány, mely biztosítja az állandó 1 MHz-es frekvenciát, bármilyen bőr és ké-
szítmény alkalmazása mellett. Magas teljesítmény és hatásfok krémmel, szé-
rummal és zselével egyaránt. Elősegíti az értékes hatóanyagok bejutását a bőr
mélyebb rétegeibe. Javítja a kollagén rostok elasztikusságát, regenerálja
a bőrt, erősíti a kapilláris ereket. Kiválóan alkalmazható a ráncok feltöltésére
és a megereszkedett, petyhüdt arcbőr feszesítésére. Felhasználható a problé-
más, tisztátalan, vagy rozáceás bőrök kezelésekor is. Látványosan fokozza
a kezelések sikerét.
■ Info: Baalbek Stúdió, Tel.: 1 266 1856, 30 566 0806,
e-mail: baalbekstudio@gmail.com, www.baalbekstudio.hu

2 Bor-Terápia
A szőlő és a bor több mint 1000, a bőr számára számtalan értékes hatóanya-
got tartalmaz, amelyek eredményesen veszik fel a harcot a bőr öregedése el-
len. A már ismert Bor-Terápia Natural család további 4 termékkel bővült.
Az arcápolást a vendégek otthon is végezhetik a 2-féle otthoni krémmel, Ön
pedig tovább bővítheti profi szolgáltatásait a Bor-Terápiás testkezelésekkel,
pl. a Bor-Pell Off egész testes lehúzható gumipakolással, különleges élményt
és eredményt biztosítva a vendég számára. A termékeink természetes aktív
hatóanyagokat és növényi emulgeálószereket tartalmaznak, de nincs bennük
kőolajszármazék és mesterséges színezőanyag. Megvásárolhatók a Beauty
szakkiállításon.
■ Info: Afrodita Kozmetika; tel.: (06 1) 212 9339; e-mail: ;
www.afrodita-kozmetika.hu

3 Bőrfiatalító ultrahang gél
Lady Stella • Hyaluronsavval és olívaolajjal dúsított az Olíva Professional Bőr-
fiatalító Ultrahang gél, amely lehetővé teszi, hogy az ultrahang hullámok a
gélben lévő hatóanyagokkal együtt mélyen behatoljanak a szövetekbe és ott
kifejtsék hatásukat. A mediterrán olívaolaj aktív hatóanyag tartalma feszesí-
ti a bőrt és intenzíven hidratál. A hyaluronsav rugalmasít, biztosítja a kollagén
és elasztin rostok hidratációját, növeli a bőr vízfelvevő képességét, hidratált-
ságát. Nem tapad, nyugtató, ápoló és nedvesség megtartó hatású, nem irri-
tál. Aknés, seborrheás és érzékeny bőrre is alkalmazható. Újdonságok, akciók,
ajándékok és bemutatók a Beauty szakkiállításon, a Stella Standján!
■ Info: Stella Zrt.; tel.: (06 1) 470 5080,
e-mail: info@stellart.hu; www.stellart.hu

4 Édes és természetes szőrnövekedés gátló
Pandhy’s ™ • 2010 novemberében, az őszi Beauty-n mutatja be a
Pandhy’s ™ legújabb termékét. A Sweet Retard Mikró-emulzió professzio-
nális felhasználásra, míg a vaj a kezelés otthoni kiegészítésére készült. A
Pandhy’s ™ filozófiához hűen a gyártó a cukrot és természetes növényi ha-
tóanyagokat állítja most is hadrendbe, ezúttal a szőrnövekedés minimali-
zálására. Ennek köszönhetően a Sweet Retard készítmények nem kívánt
mellékhatások, és irritáció kockázata nélkül alkalmazhatók minden test-
tájon, szőr és bőrtípuson eredményesen.
■ Info: CosMed-Pandhy's™, Tel.: +36 23 560 041;
info@pandhys.hu
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5 Sugárzó bőrszín a tejeskávétól a csokoládéig
Pandhy’s™ • Kozmetikai szalonokban való forgalmazásra ajánlja a CosMed legújabb termékét
a SafeSun Önbarnítókat. Az önbarnítók hatóanyaga sem más, mint egy cukorvegyület, így nem
meglepő, hogy önbarnító testápolóval bővült a Pandhy’s™ termékskála. A selymes, gyorsan fel-
szívódó, olajmentes emulzió, amely összetételénél fogva ápolja és hidratálja is a bőrt, 3 külön-
böző erősségű változatban kerül forgalomba: testápoló az arc és a test bőrének mindennapi
ápolására, hidratáló és tápláló hatása mellett, rendszeres használatával foltmentes, egyenle-
tes, enyhe barnaság érhető el; egyenletes, sugárzó bőrszín a világostól a középbarna tónusig
és a közepestől a mély barna tónusig. Alkalmazása gyakoriságával intenzívebb barnaság érhe-
tő el.
■ Info: CosMed-Pandhy's™, Tel.: +36 2356 0041;
info@pandhys.hu, www.pandhys.com

6 Szépségvitaminos lipo-lifting
Jean d’Arcel • A vonzó külső a szép bőrnél kezdődik hitvallást szem előtt tartva a cég kifej-
lesztette vitaminos sorozatának 3. generációját, a „Ligne Vitaminée”-t, amely hatékony kom-
binációban tartalmazza a szépségvitaminokat. A vitaminok kontrollálják az új kollagénrostok,
a bőr támasztószöveteinek előállítását, semlegesítik a káros szabadgyököket, ezáltal fiatalos
megjelenést kölcsönözve a bőrnek. Ezzel párhuzamosan közömbösítik azt a folyamatot, mely
során a kötőszövetek fokozatosan rugalmatlanná válnak, megkeményednek. Ehhez a kom-
bucha fekete teás erjesztésével nyert hatóanyagát használják fel, amely többek között „lipo-
lifting” hatással is rendelkezik, így a bőrt teltebbé, feszesebbé varázsolja.
■ Info: Dr Derm Equipment Kft., Tel.: 06 70/428 3864, jda@drderm.net,
www.jeandarcel.hu

7 Eldobható, egyszer használatos termékek
Glamorous • Új, eldobható, egyszer használatos termékekkel bővült a cég termékpalettája: el-
dobható női/férfi bugyi és tanga, melltartó, eldobható és frottír papucs, fejkendő és kozmeti-
kai sapka, lepedő, gyantacsík és gyantatekercs.
■ Info: Glamorous Kft., Tel.: 06 30/526-4090, info@glamorous.hu,
www.glamorous.hu

8 Trendi színek
2010/2011-es őszi-téli sminktrend színei megtalálhatóak az új Karaja make-up asztali displayen.
Divatos szemhéjárnyalók a fekete, a vörösbor szín, a szürke és a barna árnyalatai, valamint a
lila, a tengerzöld és a skarlátvörös mind-mind megtalálhatók a palettán, a hozzájuk illő rúzsok,
valamint szájfények és színes, tartós szemhéjtusok a lila, türkizzöld, ezüst és a sötétbarna
bő választékával. Kiváló lehetőség kozmetikusoknak a szolgáltatásuk bővítéséhez a legújabb
trendi sminkek bemutatása, valamint a termékek forgalmazása vendégeik számára. A Karaja
make-up-ot, magas minőség fémjelzi, így szakemberként is bátran ajánlható a hétköznapi
sminkekhez, otthoni használatra.
■ Info: Karaja, Tel./Fax: +36 87 788 428, +36 30/227 7215;
e-mail: smink@karaja.hu; www.karaja.hu

9 Pezsgős bőrfeszesítő kezelés
Rosa Graf • Készítse fel a hidegebb napokra vendége bőrét a Rosa Graf új őszi-téli kezelésével,
amely során a pezsgő új életet ad, a napérlelte mango kivonata pedig felfrissíti és ragyogóvá
teszi az arcbőrt. A kezelés lépései: Letisztítás (Champagne-Mango Tisztító Zselé), tonizálás
(Champagne-Mango Arctonik), koncentrált hatóanyag (Champagne-Mango ampulla), maszk
(Champagne-Mango pakolás), masszázs és befejező ápolás (Champagne-Mango Massage és
Ápoló Krém). A kezelés után láthatóan javul a hidratáció és feszesebbé válnak az arc tónusai.
■ Info: Bms-Wellness Kft., Tel.: 36-1/329-4298, 329-4060,
www.bms-wellness.com

: Kavitációs ultrahang
CaviSmart • A kavitációs eszközök széles skáláján a Center Kft. egy olyan berendezéssel kép-
viselteti magát, amit egyedülálló ár-érték aránya miatt nem lehet figyelmen kívül hagyni. A Ca-
viSmart magába foglalja a kavitációs zsírbontó technológiát sík és fókuszált kezelőfejjel. A vá-
lasztható kavitációs módok és a pontosan állítható frekvencia biztosítják a kezelések precizi-
tását. A CaviSmart a bizonyíték arra, hogy a magas tudás nem feltétlenül párosul magas árral.
Mindenképpen legyen egy szék a közelben, amikor telefonon az ár felől érdeklődik!
■ Info: Center Kft. Tel.: (06 1) 343 3082, (06 1) 343 2975;
e-mail: center.iroda@vnet.hu; www.alakformalas.hu
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; Ékkövek, ápoló faktorral
Minden ünnepnek megvannak a maga csillogó sztárjai. Ezt tudják a Dr. Spiller szakemberei is, akik az el-
múlt 50 év alatt számos sztárterméket alkottak. Az 50. születésnapra pedig ünnepi termékcsaláddal lepik
meg a kozmetikus szakembereket. A termékek kulcsösszetevője a Cellebration® hatóanyag-komplex, amely
gyémántport, pezsgőt és kaviárt tartalmaz, s amelyekkel tejes az ünnep. A finom gyémántpor visszaadja
a bőr fiatalos tónusát és javítja annak mikrocirkulációját. Az értékes pezsgő energizálja a bőrt, csökkenti
annak irritációját és támogatja természetes működését. A kaviár kivonat pedig értékes ásványi anyagok-
kal látja el a bőrt és fokozza annak regenerációját.
■ Info: Alveola Kft.; tel.: (06-1) 251-2270; e-mail: alveola@alveola.hu; www.alveola.hu

< A méz és tej, mint természetes luxus hatóanyagok
Milk&Honey, azaz méz és tej: a szépségápolásban a méz és a tej már ősidők óta a luxuskezelések forrása-
ként ismert, amelyet csak a kiváltságosok engedhettek meg maguknak. Ismerje meg és próbálja ki az Af-
rodita új Natural termékeit Milk&Honey név alatt, a Beauty szakkiállításon! A méz & tej kombinációjával,
amelyek rendkívüli módon kényeztetik érzékszerveinket, saját vendégeinél is átlag feletti eredményeket és
megelégedettséget érhet el. Minden termék megkapta a „Salon exclusive Natural” márkajelzést, amely ta-
núsítja, hogy kizárólag természetes aktív hatóanyagokat és növényi emulgeálószereket tartalmaznak, de
nincs bennük paraffinolaj, vazelin, szilikon, parabén és mesterséges színezőanyag sem.
■ Info: Afrodita Kozmetika; tel.: (06 1) 212 9339; e-mail: ;
www.afrodita-kozmetika.hu

= Kaviáros lehúzható alginát maszk
Lady Stella • Az Olíva Professional Kaviár lehúzható alginát maszk kaviár-kivonat proteineket, esszenciá-
lis aminosavakat, vitaminokat (A-, E-, D-, B-komplex) ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmaz, ame-
lyek a sejtvédelmet, sejtmegújulást, a bőr hidratálását és megfelelő vízháztartását biztosítják. Az esszen-
ciális zsírsavaknak sejtosztódást gyorsító, regeneráló hatásuk van. Omega3 telítetlen zsírsav összetevője
erősíti a bőr védekező képességét. A maszk használata kiváló öregedés elleni, sejtmegújító, regeneráló, hid-
ratáló és ránctalanító hatást biztosít a kezelt bőrfelületen. Újdonságok, akciók, ajándékok és bemutatók a
Beauty szakkiállításon, a Stella Standján!
■ Info: Stella Zrt.; tel.: (06 1) 470 5080, e-mail: info@stellart.hu; www.stellart.hu
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