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MEGHÍVÓ 
Szíves figyelmébe ajánljuk a 

„XXI. Század Haladó Kozmetikusainak Szemináriuma Határok Nélkül!” c. 
szakmai programot, 

melyet a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
(PMKIK) szervezésében kozmetikus mesterek közreműködésével rendezünk. 

 

Időpont: 2018. november 24., szombat  –  9.30 – 16.00-ig 

Helyszín: Magyar – Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központ,  

                    2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124. (a címre kattintva a térkép látható) 

                   (GPS koordináta: 47.446941, 18.895429) 

                   Parkolás: díjmentes, zárt parkoló 

A szemináriumon nem csak előadásokat hallgathat, biztosak vagyunk benne, hogy olyan 
tudással távozik, amit másnap már alkalmazhat saját kozmetikájában! Szeretnénk egy 
folyamatos együttműködést létrehozni a kozmetikusok között. A tapasztalatok 
megszerzése, egymás közötti megosztása, továbbadása nemcsak a jövő generációjának 
fontos.  Robbanásszerűen fejlődött és fejlődik a kozmetikus iparág és változtak meg 
vendégeik igénye. Az informatika világában nehéz eldönteni mi a valós és hiteles 
információ. A régi hagyományos kezelések átalakultak, változnak a trendek, a trendi 
kezelések, hatóanyagok. Kibővült igények miatt egy kozmetikusnak sokrétű tudással 
kell rendelkeznie vagy szakmán belül tovább szakosodni. A szép bőr egy team munkája: 
kozmetikus, bőrgyógyász plasztikai sebész. Egy döntés meghozatala, egy új termék 
bevezetése, új gép vásárlása hosszú utánajárás, tanulás eredménye. Minden új kezdés és 
fejlesztés anyagi befektetéssel jár. A jogi szabályok, változások útvesztőjében sokat 
segíthet az, aki a labirintust már végigjárta. Az előadó kozmetikus kollégák ebben 
szeretnének segíteni, és szeretnék, ha Ön is segítene részvételével! 

https://www.google.com/maps/place/PMKIK+-+Magyar-Szlov%C3%A1k+%C3%9Czleti+%C3%A9s+T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1si+K%C3%B6zpont/@47.4475826,18.8917574,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741e014f8d2f04b:0x2bb5db59af4afde!8m2!3d47.4475826!4d18.8939461
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Program:  

- 9.30-tól regisztráció 

- 10.00 – 10.50 Gáspár Ágnes: Mezokezelések a  korszerű hatóanyagok tükrében – 
szemléltető, gyakorlati  bemutatóval! 

- 11.00 – 12.00 Hódi Erika: Elektroporációs hatóanyag-bevitel a kozmetikai 
gyakorlatban és a mezoterápiás fogalmak tisztázása, hatóanyag-bejuttatás és 
bőrmegújító kezelések a kozmetikában – szemléltető, gyakorlati,  bemutatóval! 

- 12.00 – 13.00 Ebédszünet 

- 13.00 – 13.40 Pelsőcziné Bartos Andrea: … hogy szép legyen a tükör látványa! 

- 13.50 – 15.00 Gajdár Mónika: Tudományos és alternatív megfigyeléseken alapuló 
diagnosztikai módszerek a szalon munkában 
 

- 15.00 – 16.00 „Kérdezz – Felelek!” – Kollégák egymás között az előadásról 

 

A helyszínen átadásra kerülő mappák az előadások írásos összefoglalóját, jegyzetelésre 
alkalmas tömböt és tollat tartalmaznak. A program végén, a szemináriumon való részvételt 
igazoló, névre szóló oklevelek kerülnek átadásra. 

 

Részvételi díj: 15.000,- Ft (kb. 47 Euro), amely magában foglalja a reggeli vendéglátást és 
a svédasztalos ebédet. 

Regisztrálni erre a linkre kattintva tud. A regisztrációt követően az Ön által megadott e-
mail címre eljuttatjuk a számlát, mely tartalmazza a fizetés módját, feltételeit. 

Kérdés esetén dr. Kupcsokné Polyák Ágneshez fordulhat a polyak.agnes@pmkik.hu címen. 

A következőkben az előadók kicsit bővebben fejtik ki előadásukat: 

Gáspár Ágnes – „Mezokezelések a korszerű hatóanyagok tükrében” 

Ma már egy jól felszerelt, igényes kozmetikában a kozmetikai szolgáltatások között a 
mezoterápiás kezelés valamelyik formája elérhető. Legyen az tűs, vagy tűnélküli hatóanyag 
bejuttatás, rendkívül látványos és hosszú távú eredményességet garantáló kezelés a 
mezoterápia. A bejuttatás formáján kívül, a másik meghatározó tényező, maga a hatóanyag. 
A kozmetikai termékfejlesztés palettáján az egyik legdinamikusabban fejlődő vonal a 
mezoterápiás hatóanyagok piaca. Aki igazán szereti az újdonságokat, a korszerű és innovatív 
kozmetikumokat, az örömmel tanulja és alkalmazza a már megszokott mezohatóanyagok 
mellett a peptideket és a különböző kombinatív koktélokat egyaránt. 

 

 

 

http://w3.pmkik.hu/urlapok/2018/11/24/kozmetika
mailto:polyak.agnes@pmkik.hu
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Hódi Erika – „Elektroporációs hatóanyag-bevitel a kozmetikai gyakorlatban és a 
mezoterápiás fogalmak tisztázása, hatóanyag-bejuttatás és bőrmegújító kezelések a 
kozmetikában” 

Rövid történet az elektroporációról, a kozmetikai gyakorlatban használt hatóanyag-
bejuttatás az elektroporátorokkal. Hatásmechanizmus. Mezoterápia, mint fogalom. 
Esettanulmány képekben. Miért gyorsabb a hatóanyag-bejuttatás a porátorral? Milyen 
bőrmegújítási technikák léteznek? 

Pelsőcziné Bartos Andrea – „ ....,hogy szép legyen a tükör látványa!" 

Bőrünk irha rétegét regeneráló hatóanyagok. 
 ….és a Peptid Trend! 
Beszélgessünk a témáról! 
 

Gajdár Mónika – „Tudományos és Alternatív megfigyeléseken alapuló diagnosztikai 
módszerek a szalon munkában” 

A módszer segít az önismeretben, önmagunk ismeretével pedig megelőzhetők a 
betegségek. 

Az arcon nem csak a test működése hagy nyomot, hanem a lélek működése is. Életünk 
története, fejlődési szakaszai, árulkodó jelek arcunkon, egész testünkön, sőt, egészségi 
állapotunk változásaiban is nyomon követhetőek. A múlt örömteli eseményei, szomorú 
negatív hatásai belevésődve arcunkba, formálnak minket és vonásainkat. Az arcunk egyes 
területei így különböző szerveket és azok betegségeit is jelölik. 

Az így kiválasztott kezelések, terápiák, amelyek egymásra épülnek, figyelembe veszik az 
életvitelt és változó helyzeteket. 

A szemináriumon megtartott előadásomból megismerheted a módszer alapjait és 
megtanulhatod diagnosztizálni arcod főbb vonásait. 

 

Jöjjön el Ön is! Szeretettel várjuk! 

dr. Vincze Gábor 

PMKIK főtitkár 

 

 


