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HIGH-TECH
a KOZMETIKÁBAN
HIGH-TECH – Az elnevezés az angol „high technology”, magyarul csúcstechnológia kifejezés

rövidítéséből ered. Beletartozik az automatizáció, a géntechnológia, a nukleáris fizika,
a nanotechnológia és a biotechnológia. Lássuk, mindez mennyiben érinti a kozmetikát!

szépségápolás terén a nők
mindig is vágytak, vágynak
újdonságokra. Korábban a
természet adta a készítmé-

nyek alapanyagait, ma már (emel-
lett) laboratóriumban állítanak elő
sok alapanyagot, hatóanyagot. 
Ezekhez az anyagokhoz, hogy minél
mélyebbre lehessen a bőrbe juttatni,
korszerű szállítórendszerekre és/
vagy gépekre van szükség.
Nézzük meg, mit jelent a high-tech
fogalma a kozmetikában!

Új anyagok létrehozása
A kozmetikai vegyészek arra törek-
szenek, hogy valami újat, a réginél
hatékonyabbat alkossanak. 
� Erre az egyik módszer, amikor két
anyagból születik egy harmadik: ha
két anyagból kiemelünk egy-egy jó
tulajdonságot, ezeket általában ész-
terezéssel összevegyítjük, akkor
egy harmadik, sokkal hatékonyabb
anyag jön létre.
�A másik módszer, ha egy anyagból
kiveszünk egy jó tulajdonságot és
csak ezt alkalmazzuk a készter-
mékben, akkor ezt sokkal magasabb

koncentrációban tudjuk hasznosíta-
ni, mintha az eredeti anyag egészét
használtuk volna.
A formulák letisztultak, a textúrák
elsősorban gél állagúak, magas a ha-
tóanyag-tartalmuk, gyorsan felszí-
vódnak, kellemes érzés a bőrnek.
Ezeknél a készítményeknél fonto-
sabb a belső tartalom, mint a külső
dizájn.

Szállítórendszerek
A korszerű hatóanyagokhoz olyan
szállítórendszerekre van szükség,
amelyek a bőr mélyebb rétegeibe ké-
pesek ezeket szállítani. A liposzó-
mák, nioszómák, szfingoszómák,
termoszómák, oleoszómák, nano-
szómák, neuroszómák már régen
beépültek a kozmetikumokba és a
köztudatba is, de egy új rendszer, a
Qusome = Quick Liposome más-
képp működik, mivel a Qusome-ba
mi saját magunk egy kavarással ha-
tóanyagokat kapszulázhatunk. 

Lélegző polimerek
Ezek a bőrbarát műanyagok nem ir-
ritálnak, hatóanyagcsapdát, fedőré-

teget képeznek a bőrön, gátolva az
epidermális vízvesztést (TEWL).
Egyelőre hátrányuk, hogy kissé raga-
csos érzést hagynak a bőrön, ezért
inkább kabinkezelésben vagy éjsza-
kára ajánlott használni.

Anti-pollution elmélet
A 21. századi ember más bőrápolást
igényel, hiszen sokan élnek nagyvá-
rosokban, melynek levegője szeny-
nyezettebb, mint a vidéki települése-
ké.  A fogalom Ázsiából indult, hisz
köztudott, hogy az ázsiai nagyváro-
sok levegője szmogos. Ezt ellensú-
lyozandó született meg az ún. anti-
pollution bőrápolás. Ez a bőr alapos
letisztítására, a bőr elveszett, hi-
ányzó anyagainak visszapótlására
és a fényvédelemre helyezi a hang-
súlyt. A sok negatív hatás következ-
tében növekszik az allergia, ezért
a készítmények antiallergének és
nyugtatják az irritált bőrt.

Blue light – kék fény
elleni védelem
Otthon is és a munkahelyünkön is
elektronikus eszközök vesznek kö-
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rül bennünket, amelyek meglehető-
sen sok elektroszmogot bocsátanak
ki. A számítógép, az okostelefon, a
televízió képernyőjének kék fényű
villódzása nemcsak a szemnek árt,
hanem növeli a szabadgyököket a
bőrben. Egyes gyártók olyan termé-
kek előállítására törekszenek, ame-
lyek védik a bőr kék fényre érzé-
keny receptorait, és felveszik a har-
cot a szabadgyökök ellen, hogy az
epidermisz sokkal tónusosabb és
ránctalanabb legyen. Az ötlet jó, de
még kevés a tapasztalat a hatásossá-
gáról.

Mindennapi gépeink
A high-tech kozmetikumok a kor-
szerű szállítórendszereknek köszön-
hetően mélyen és hosszan tartó ha-
tással képesek a bőrbe jutni és ott
eredményeket elérni. Ennek a ven-
dég nagy hasznát veszi az otthoni
bőrápolásban, viszont amikor eljön
hozzánk a kozmetikába, azonnali
látványt és minél hosszabb távú ha-
tást szeretne. Ilyenkor kinyitjuk a
képzeletbeli varázsdobozunkat, és
elővesszük azokat a gépeket, ame-
lyekkel elérhetjük, hogy vendégünk
elégedetten távozzon. 
Nézzük, milyen gépek lehetnek se-
gítségünkre ebben!
� Arcdiagnosztizáló rendszerek
Bár a kozmetikusiskolában kötelező
elsajátítanunk a bőr diagnosztizálá-
sát, egyre több cég kínál arcdiag-
nosztizáló gépeket, amelyekkel mér-
hetjük a bőr hidratáltságát, faggyú-
tartalmát, egyenletességét, pigmen-
táltságát, pórusait, érzékenységét, a
ráncok mélységét. Hasznos lehet
felmérést végezni egy kúra elején és
befejezésekor, de akár az adott keze-
lés előtt is, hogy a kételkedő vendég
is lássa az elért eredményeket. Ha a
saját szemével látja, hogy a bőre mi-
lyen állapotban van, nagyobb lelke-
sedéssel ápolja otthon is, és tudjuk,
hogy kezeléseink eredményessé-
gét nagyban befolyásolja a vendég
együttműködése.

� Hidrodermabrázió
Ezzel a géppel bármilyen bőrtípust
előkészítünk a későbbi kezelések-
hez. Bár gyenge savakat használunk,
mégis egész évben könnyíti mun-
kánkat. Egy jól előkészített bőr fél si-
ker ahhoz, hogy a hatóanyagok sok-
kal mélyebben fejtsék ki hatásukat a
kezelés alatt és utána is.
� Hatóanyag-bevitelre használatos
gépek
→ Elektroporáció – Analitikai tiszta-
ságú hatóanyagokat juttathatunk
helyspecifikusan nemcsak a hámba,
hanem az irharétegbe is.  Szinte
minden, kozmetikában kezelhető
bőrproblémára hasznos segítség.
→ Hideg lézer – Nem azonos a koz-
metikában használt kis teljesítmé-
nyű diódalézerrel,  a bőr alsóbb réte-
geire hat, stimulálja a kollagén-
és elasztinrostok újraképződését,
emellett hálózatot alkot a hyaluron-
sav molekuláinak szerkezetében, ez-
zel késleltetve azok nyirokrendszer
általi leépítését. Ezért kizárólag mo-

lekuláris, hígítatlan hyaluron-nano-
gélt használjunk.
→ Oxigénterápia – Nagy nyomású,
tiszta oxigén (95–98%) segítségével
hatóanyagokat juttatunk a bőr fel-
színére, egészen a bazális sejtsorig.
Szinte minden bőrproblémát kezel-
hetünk vele. A kezelés hűt, nyugtat,
regenerál, fokozza a sejtek anyag-
cseréjét, javítja a vérkeringést, előse-
gíti a kollagénképződést, hatására
felerősödnek a szervezet öngyógyító
folyamatai.
→ Mezopen/dermapen, dermarol-
ler – A szúrt csatornákon keresztül a
bőr számára hasznos anyagokat jut-
tatunk helyspecifikusan a mélyebb
rétegekbe. Ha elektroporációval fe-
jezzük be a kezelést, sokkal komp-
lettebb a hatóanyag-bevitel.
� Nem szabad megfeledkezni két el-
járásról, ami nem direkt hatóanyag-
bejuttatás, hanem a bevitt anyagok
hatását erősíti:
→ Cryo-terápia – a bejuttatott ható-
anyag számára csapdát képez. A fel-
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melegített bőrt hűti, ezáltal zárja be
a hatóanyagot.
→ LED fényterápia – a fény hatására
felgyorsult anyagcsere miatt a sejtek
hatékonyabban veszik fel a tápanya-
gokat.

A bőr szerkezetén
javító gépek
� Rádiófrekvencia – A rádiófrekven-
ciás hullámok a bőr mélyebben fek-
vő rétegeit, az irhát és a bőralját is
képesek felmelegíteni, és ott kedve-
ző élettani hatásukat kifejteni, anél-
kül, hogy a bőr felszínén a hám túl-
melegedne, és égési sérüléseket
szenvedne. 
Az irha és a bőralja hőmérséklete a
kezelés során 50–60 ºC-ra melegszik
fel, a bőr felszíni hőmérséklete azon-
ban csak 40–43 ºC-os marad.
A ma használatos készülékeknél
pontosan beállítható és nyomon kö-
vethető minden érték, könnyen ke-
zelhetőek, nincs ellenelektróda, fáj-
dalom és az egész testen áthaladó
sugárzás.
� HIFU (High Intensity Micro-focu-
sed Ultrasound) Mikrofókuszált ult-
rahangos technológia – A kezelőfej
kiképzésének köszönhetően az ab-
ból kilépő hullámok egy meghatáro-
zott mélységben létrehozott fókusz-
pontban felerősítik egymás hatását.
Minél kisebb és pontszerűbb a fó-
kuszpont, annál hatékonyabb és biz-
tonságosabb a kezelés, hiszen elvá-
rás, hogy az energia a kívánt hatást
érje el a fókuszpontban, miközben a
bőr felszíne ne égjen meg és a kör-
nyező szövetek épek maradjanak.
A kezelőfejet az adott pontra illeszt-
jük és „lövünk”vele, majd pontról
pontra haladva végigvezetjük az ar-
con, az adott területhez igazítva a
kezelőfejek behatolási mélységét. A
gép kezeléséhez anatómiai és tech-
nológiai ismeret szükséges.
� Softlézer – A  LASER (Light Ampli-
fication by Stimulated Emission of
Radiation) gerjesztéssel előállított
fény, amely monokromatikus (egy-

színű), koherens (egy fázisban re-
zeg), meghatározott hullámhosszú-
ságú. Többféle lézer létezik, a kozme-
tikában a He-Ne és a diódalézert al-
kalmazzuk mind az anti-aging keze-
léseknél, mind a problémás
bőröknél.
Mivel növeli a sejtek ATP-szintjét, ja-
vul a bőr általános állapota, anyag-
cseréje, a proteinszintézis, a mikro-
cirkuláció, az enzimaktivitás, fájda-
lomcsillapító hatású. Gyulladásos
állapotoknál, a bőr öregedésekor oxi-
génhiány lép fel, a sejt közötti térben
savas pH alakul ki, a szükséges pH
7,5 helyett és a lézerrel a pH-t a lúgos
felé tolhatjuk.
� LED fényterápia – A fény csak ál-
landó hullámhosszon, célzottan a
sejtekhez eljutva tudja kifejteni ha-
tását. A mitokondriumban (a sejt
energiaközpontja) található enzimek
ATP (adenozin-5-trifoszfát – a sejten be-
lül az anyagcsere  folyamataiban kémiai
energiát szállít) termelését fokozza,
ezáltal gyorsul a sejtosztódás, a sejt-
anyagcsere, javul a bőr mikrocirkulá-
ciója, több hatóanyag jut el a bőrsej-
tekhez a kezelési idő alatt. Aktivá-
lódnak a fibroblasztok, a kollagén-
és elasztintermelődés erőteljesebbé
válik, amely elősegíti a bőr termé-
szetes rugalmasságának megőrzé-
sét. 
A fotorejuvenáló arcfiatalítás, az an-
ti-aging kezelések, az aknés és a
problémás bőr kezelésének egyik
legtermészetesebb módja. Célzott
bőrmélységben fejti ki aktív hatását.
A bőr üdévé, fiatalossá és rugalmas-
sá válik, a szerzett és a mimikai rán-
cok enyhülnek, az aknék, bőrproblé-
mák csökkennek, megszűnnek. 

Alakformálás,
életmódprogram
A modern kor embere számos hatás-
nak van kitéve, ami előbb-utóbb a
bőrén is meglátszik: helytelen táp-
lálkozás, felfokozott életmód, állan-
dó rohanás és teljesítménykényszer,
stressz, szennyezett levegő, elekt-

roszmog, nem megfelelő kozmetiku-
mok. Amióta sokan télen is napsüté-
ses vidékre utaznak, erősödött a
photo-aging, hiszen egész évben
napsugárzás éri a bőrt. Az egészség-
telen életmód, az utazások miatt
szükség van a test komplex regene-
rálására. Ehhez már speciális szalo-
nokat is igénybe vehetünk, ahol élet-
módtanácsokkal is ellátnak bennün-
ket a specialisták, és sok, hatékony
gép áll rendelkezésünkre.

High-tech a kabinban
A high-tech fogalma közvetve a koz-
metikai kezelőhelyiség belső terére
is vonatkozik. Az anyagok, a kezelé-
sek, a gépek is fontosak, de a helyi-
ség hangulatának is sugallnia a kell
a magas szintű szolgáltatást. A ka-
bin, a textíliák, a bútorok színe, a bú-
torok formája, a variálható fények,
hiszen a különböző kezelésekhez
más típusú fényre van szükség,
mind-mind ezt kell szolgálják. A be-
rendezésnek funkcionálisnak is
kell lennie a dizájn mellett, hiszen
arc- és testkezelések, komplett élet-
módprogramok is a fogalom részei.

Véleményem szerint fontos a haté-
kony anyagok és gépek használata a
kezelések során, de a legfontosabb
mi magunk vagyunk, hiszen szak-
mai tudásunkat, egyéniségünket
semmilyen anyag és gép nem tudja
pótolni.

KÁRÉ ANDREA
kozmetikusmester,
gyakorlati oktató


