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BŐRSZÉPÍTŐ SHOT-ok
FELTÖLTŐ SZÉRUMOK A KOZMETIKÁBAN – A hialuront, oxigént, C-vitamint, B5-provitamint, 
peptideket és még sok más, értékes kozmetikai összetevőt „belövő” shot-ok alkalmazását 

látványosan meghálálja a bőr.

mikor ezek, a bőr számára 
értékes hatóanyagok újge-
nerációs, rendkívül haté-
kony, koncentrált formu-

lákban állnak a kozmetikus rendel-
kezésére, akkor az nagyban meg-
könnyíti a szépítő munkát. A 
különböző koncentrátumok erőtel-
jes hatásának köszönhetően a bőr 
kortól, állapottól, típustól függetle-
nül szinte azonnali átalakuláson 
megy keresztül – mintha „belőtték” 
volna a hatóanyagot. Nemzetközi 
elnevezésüket „shot” (=belövés) is 
ez a rendkívüli hatás inspirálta.  
 

A shot kis adag, erősen kon-
centrált hatóanyag, amelyet 
az aktuális bőrállapot kezelé-
sére, gyors hatás vagy azon-
nali eredmény elérése érdeké-
ben alkalmazunk.  

 
 
Nem csoda, ha előszeretettel hasz-
náljuk ezeket a „szépség cseppe-
ket”, hiszen általuk gyorsan tu-
dunk látványos eredményeket elér-
ni, magunk és vendégünk megelége-
dettségére. Ki ne szeretne egy 
szuper, gyors feltöltő kezelést akár 
egy ebédszünetben, amikor a 
„wow”-hatás biztosan nem marad 
el? A shot-ok erre kiválóan alkal-
masak. 
 
Sokoldalú shot-ok 
A feltöltő cseppek rendkívül haté-
kony kozmetikai összetevők elegyei. 
Amellett, hogy intenzíven vitalizál-
nak, aktívan fiatalítanak, mély és 
hosszan tartó hidratálást biztosíta-
nak a bőr számára. Az összetevők 
igyekeznek többek között megszün-
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tetni a nem kívánt pigmentfoltokat, 
kiegyenlítik a bőr tónusát, valamint 
vonzóvá, simává és selymes tapintá-
súvá varázsolják a bőrt. A könnyed 
és laza formulákba foglalt összete-
vők kiváló lehetőséget biztosítanak 
valamennyi bőrtípus ápolására. 
A shot-ok bármely kezelésbe jól be-
illeszthetőek, fokozva annak haté-
konyságát. Jól kombinálhatók a kü-
lönféle gépi kezelésekkel is. A bőr 
mélyébe jutva erőteljesen hidratál-
nak, regenerálnak. Az eredmény fo-
kozása érdekében kombinálhatjuk 
is őket akár kezelés közben, akár a 
befejező lépésben. Alkalmazhatjuk 
őket a problémás bőrfelületen helyi-
leg, például a szemkörnyék ráncaiba 
intenzívebben bedolgozva, de a meg-
ereszkedett nyak és dekoltázs bőrén 
is kifejtik erőteljes, koncentrált hatá-
sukat. 

 
Hidratálás és regenerálás – A 
legyengült tónussal rendelke-

ző, ráncosodó, sürgős nedvességpót-
lást igénylő, dehidratált bőrtípusok 

esetén egy intenzív, hialuronsavat 
és B5-vitamint tartalmazó, hidratáló 
booster alkalmazását javaslom. A B5-
provitamin nyugtató és regeneráló 
tulajdonságának köszönhetően, a 
hidratálás mellett, megnyugtatja az 
irritált bőrt, csökkenti érzékenységét 
és erősíti annak ellenálló képessé-
gét. 

 
Vitalizálás és bőrfiatalítás  – A 
bőr azonnali energiával való 

ellátásáról gondoskodhatunk egy 
tiszta oxigénnel dúsított shot vá-
lasztásával, ami intenzív regeneráló 
és bőrfiatalító hatással rendelkezik. 
Gyógyír minden bőrtípus számára, 
amely kezdi elveszíteni vitalitását, 
tónusmentessé válik, illetve amely 
igényli a megújulást. 
A serkentőleg ható, koncentrált 
OXY-formula elősegíti a kollagén 
megfelelő szintézisét, javítja a bőr 
szerkezetét, kisimítja a felületét és 
megemeli a fáradt, szürke, atrofiás 
bőr életenergiáját is. Az oxigénszállí-
tásról gondoskodó fiflow BB61 össze-

tevő a légköri oxigént megkötve javí-
tja a bőr oxigénellátását, a sejtek kö-
zötti anyagcserét.  

 
Bőrtónus kiegyenlítés – A hi-
perpigmentáció, a különböző 

pigmentfoltok kialakulása ellen ha-
tó, C-vitamintartalmú shot-tal gá-
tolhatjuk a melanint előállító enzim 
túlműködését, halványíthatjuk, fe-
hérítjük a bőrt. A C-vitamin védi a 
bőrt az UV-A és UV-B sugárzás okoz-
ta károsodásokkal szemben, és anti-
oxidáns védelmet nyújt a szabad 
gyökök romboló hatásai ellen. 

Kezelési eljárások 
 
 
Mezoterápia – tű nélküli  
 
 
Mezoterápia – tűs eljárások 
0.2 mm mélységig  
 
Rádiófrekvencia 
 
 
 
 
 
Ultrahang 
 
 
Mikorodermabrázió 

Hialuront és B5 vitamint 
tartalmazó shot 
 
Kezelés alatt vagy utá 
javasolt az alkalmazása. 
 
Kezelés alatt vagy után 
javasolt az alkalmazása. 
 
Kezelés alatt C-vitamin-
tartalmú shot szérummal 
egyidejűleg alkalmazva 
javasolt. 
 
 
A kezelés alatt alkalmazva 
javasolt. 
 
A kezelés után, 
C-vitamint tartalmazó shot 
szérummal  kombinálva 
javasolt az alkalmazása.  

Shot instant oxigénnel 
 
 
Kezelés alatt vagy után 
javasolt az alkalmazása. 
 
Kezelés alatt vagy után 
javasolt az alkalmazása. 
 
Kezelés alatt C-vitamin-
tartalmú shot szérummal 
egyidejűleg alkalmazva 
javasolt. 
 
 
A kezelés alatt alkalmazva 
javasolt. 
 
A kezelés után, 
C-vitamint tartalmazó shot 
szérummal  kombinálva 
alkalmazva javasolt. 

 C-vitamin tartalmú shot 
 
 
Kezelés után javasol 
 az alkalmazása. 
 
Kezelés után javasolt 
az alkalmazása. 
 
Kezelés alatt hialuront 
és B5-vitamint, vagy oxigént 
tartalmazó shot szérummal 
egyidejűleg alkalmazva 
javasolt. 
 
A kezelés után alkalmazva 
javasolt. 
 
Kezelés alatt hialuront és 
B5-vitamint, vagy oxigént 
tartalmazó shot szérummal 
egyidejűleg alkalmazva 
javasolt. 

Kezelési kombinációs lehetőségek 
A SHOT-ok nagyon jól alkalmazhatóak a különböző gépi kezelésekben is. Íme, néhány példa: 
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KOVÁCS ADRIENN 
Kozmetikus és közgazdász, 
az Afrodita Cosmetics oktató 
és bemutató kozmetikusa, 
szakmai vezetője.


