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Kombinált bőr TISZTÍTÁSA
Bőrünk határvonalat képez a külvilág és testünk között. Születésünktől egészen halálunkig

viseljük, nem akaszthatjuk be a szekrénybe, mint egy téli kabátot,
hogy szezonon kívül pihenjen, „kilógja magát”. 

bőrünkről van tehát szó,
ezért nem mindegy hogyan
védjük, ápoljuk.  
A cikkben egy kombinált

bőrű, középkorú vendég kombinált
kezelését ismertetem – aki nem vál-
lalta a fotózást, ezért a képeken egy

modellen mutatom be a kezelés leg-
fontosabb lépéseit. A vendég bőré-
nek állapota (az  orrán és környékén,
az állán fokozott, de korának megfe-
lelő a faggyútermelés, a szemek kö-
rül és az orcákon mélyrétegi vízhiá-
nyos a bőre; a szemkörnyéken és a

homlokon elmélyült ráncok találha-
tóak) indokolja, hogy a tisztító fázis
után egy kényeztető, tápláló, anti-
aging fázissal bővítsük ki az alap,
tisztító kezelést.

A
GYÖNYÖRŰ, GAZDAG ANYANYELVÜNKBEN CSUPÁN NÉGY BETŰ (KÉT-KÉT IGEKÖTŐ)
A KÜLÖNBSÉG, HOGY A BŐRT LETISZTÍTJUK VAGY KITISZTÍTJUK.

n Letisztítás: A bőrápolás alapja. Minden bőrtípusnál fontos,
hogy olyan letisztítót használjunk, ami az adott típus adottsá-
gainak megfelel. Ide tartozik még a bőr mélytisztítása, azaz a
peelingezés, amit otthon hetente legalább egyszer ajánlott
végezni, a szalonban természetesen minden kezelés előtt. 

n Kitisztítás: Szeborreás bőrtípusoknál a pórusokból a fe-
lesleges faggyú eltávolítása.

A letisztításhoz használt kozmetikumok típusa: arcolaj, arctej,
letisztító hab, gél, kétfázisú gél, lemosó kendő, ami lehet micellás
is, és az utóbbi időben nagy népszerűségnek örvendő micellás víz,
a sminkesek nagy kedvence. 
Ehhez alkalmazott hatóanyagcsoportok: detergensek, tenzidek,
növényi és fel nem szívódó olajok.

A peelingezésnél használt hatóanyagcsoportok: abrazív
anyagok, proteázok, savak.

STEP BY STEP

1. Az arc letisztítása 
A letisztításhoz kimondottan bőrbarát, növényi eredetű tenzid
keveréket, glikolátot, hamamelist tartalmazó gélt használok.
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2. Peeling 
A glükolsavból, almasavból, borsavból, citromsavból és élesztő
enzimekből álló peeling szelíden, de alaposan hámlasztja a bőrt.
Tartalmaz még nedvességpótló és simító hatású sorbitolt és védő
hatású cetyl-palmitátot. Hatóidő tíz perc.
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3. Felpuhítás
A felpuhításhoz hyaluronsavat, panthenolt, ureát,
gránátalmamag-, jojoba-, szezám-, napraforgóolajat, shevajat,
szkvalánt, C- és E-vitamint, tömjént és panthenolt tartalmazó
liposzómát, valamint ureát, panthenolt és allantoint tartalmazó
9,5 pH-jú felpuhító folyadékot alkalmazok, majd tíz percig
termomaszk alatt pihen a vendég.
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4. Fertőtlenítés, nyugtatás
A pórusok kitisztítása után antibakteriális, fertőtlenítő arctonikkal
áttörlöm a bőrt. A felpuhításnál használt liposzómát az egész
arca, egy faggyúszabályozást elősegítő hatóanyag komplexumot,
propoliszt, manukát, teafát, levendulát tartalmazó szérumot és
egy Aloe verát, varázsdiót, körömvirágolajat, sheavajat, ásványi
földet, panthenolt, E-vitamint, ureát, lecitint, hyaluronsavat
tartalmazó mélytisztító maszkot teszek a tisztított területre. 
Az arc többi részére nedvességpótló, revitalizáló gélmaszk kerül.
A maszkban található Ectoin erősíti a bőr regenerációs funkcióit,
sejtvédő, vízmegkötő hatású. Tartalmaz még hyaluronsavat, ureát,
panthenolt, édesgyökér- és indiai tömjén kivonatot.  A hatóidő
végére általában az összes anyag beszívódik, de ha mégsem, a
mélytisztító maszkot mindenképp lemosom, a gélmaszk
maradványait pedig finoman bemasszírozom.
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5. Tonizálás, regeneráló, lifting liposzóma (anti-aging és hidratáló koncentrátum
koktél), energetizáló, vitaminmaszk  
A hyaluronsav, panthenol, urea tartalmú tonik elősegíti az egyéb hatóanyagok
felszívódását.
A többrétegű liposzómákból, nanoszómákból és ceramidokból álló komplex, a szkvalán, a
seavaj, a természetes E-vitamin, a C-vitamin-palmitát pótolja a lipidhiányt, növeli a
hámréteg vízmegkötő képességét, gyulladáscsökkentő és gyógyító hatású, segít
megelőzni a pigmentfoltokat, véd a szabadgyökökkel szemben.
Az újfajta emulgeáló rendszer (DML=Derma-Membran-Lipidek), amely ugyanúgy épül fel,
mint a barrier réteg dupla lipidrétege, optimálisan védi a barrier réteget.
Anti-aging koncentrátum – A termékben található citromfűkivonat rozmaringsav
tartalma erősen antioxidáns hatású, az árpakivonat nyomelemei védik a bőr
immunrendszerét és javítják a védekező mechanizmusokat. Egy vízoldékony rutinderivát
csökkenti a szabadgyökök keletkezését és erősíti a sejtfalat. A mátrixpeptidek a
fibroblasztok kollagéntermelését aktiválják.
Hidratáló koncentrátum – A fekete zabkivonat hatóanyagai tartósan megkötik a
nedvességet, vitalizáló hatásúak. A lecitin telítetlen foszfolipidjei a barrier réteg
szerkezetét erősítik. Tartalmaz még hyaluronsavat és sorbitolt. 

Energetizáló vitaminmaszk – A krémmaszk Aloe verát, makadámia- és homoktövis-olajat, cetyl-palmitátot, sheavajat, pantenolt, C-,
E-, F-vitamint, ureát, lecitint és oligopeptideket tartalmaz.
Szemkörnyék ápolás – A jojobaolajat, szkvalánt, többféle peptidet, hyaluronsavat, E-vitamint tartalmazó szemránckrém tápláló,
hidratáló, feszesítő hatású.
Ajakápolás – A kezelés során nem szabad megfeledkeznünk az ajkak ápolásáról sem. Erre szkvalán, édes mandulaolaj, természetes E-
vitamin, többféle peptid, hyaluronsav tartalmú ajakápolót alkalmazok. 
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6. Flísz maszk 
A fenti hatóanyagbomba hatásainak erősítésére hyaluronsav,
zöldtea-, szőlő-, gránátalma-kivonatot, rózsafa, vanília és
levendula illóolajokat tartalmazó tonikban áztatott flísz maszkot
teszek fel tíz-tizenöt percre. A hatóidő alatt seavajat,
édesmandula-, körömvirágolajakat, cukorizomereket, citrom- és
bizabolol kivonatot, E-vitamint tartalmazó krémmel
megmasszírozom a kezeket, majd frottírkesztyűbe bújtatom őket.
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7. Arc-, nyak, dekoltázsmasszázs
A masszázst registril, peptidkomplexum, liposzóma, seavaj,
szkvalán tartalmú krémmel és hozzáadott természetes olajok
keverékével (jojoba-, édes mandula, napraforgó- és bogáncsolaj)
végzem. A keverék tartalmaz még édesnarancs illóolajat és E-
vitamint.
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8. Modelláló algamaszk 
A masszázs után modelláló maszk kerül a vendégre, mely az
alginát alap mellett áfonyakivonatot, C-vitamint és marokkói
kamillaolajat tartalmaz. A modelláló maszkok száradásuk során
egy gumiszerű, légmentes és hidratáló réteget képeznek, ezáltal
elősegítik a hatóanyagok felszívódását. Hatóidő húsz perc.

9. Zárókrém 
A kezelést egy sheavajat, cukor izomereket, ceramid III-
at, C-, E-vitamint és narancsolajat tartalmazó krémmel
zárom.
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Ezt a kombinált kezelést négy-hat hetente ajánlom, de az
arc mélyrétegi vízhiányos területei miatt, két tisztítás kö-
zött mindenképp javaslok egy hidratáló, tápláló, anti-
aging hatóanyagokat tartalmazó kényeztetést. 
A vendég otthon a megfelelő professzionális kozmetiku-
mokkal (és a megfelelő módon) naponta rendszeresen
ápolja a bőrét, odafigyel az életmódjára, étkezésére.

KÁRÉ ANDREA
kozmetikusmester, gyakorlati
oktató


