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Vendégeink voltak partnereink
– klubtalálkozó 2011. május 26.
A Business Woman Club soron következô
programjára május végén a Budavári Mátyás Étteremben került sor. A vendégeket a
házigazda Paulus Zsolt köszöntötte a történelmi helyszínen, amely ma már inkább
külföldiek által látogatott. A Budavári Mátyás étterem a Mátyás-templom és a Hilton szálloda szomszédságában található.
A magyar és a nemzetközi konyha specialitásai mellett salátakülönlegességekkel kínálják a ﬁnom ételek kedvelôit. Az étterem
saját cukrászkészítményeivel is kényezteti a
vendégeket. A borlapon pedig megtaláljuk a magyar borvidékek legzamatosabb
nedûit. E csodálatos, különleges környezetben, étteremkomplexumban az árak átlagosnak mondhatóak.

Dr. Karácsony Ferenc

Komáromy Balázs a Cefaly magyarországi
forgalmazója

számában bôvebben olvashatnak.) Az
elôadók Dr. karácsony Ferenc holisztikus orvos és Komáromy Balázs a Cefaly
forgalmazója bemutatót is tartott. A hallgatóság kérdéseibôl kitûnt nagyon soka-

Szervezetünknek sok tisztított vízre van
szüksége, de hogyan jutunk hozzá? –
tették fel a kérdést az Ozmózis Kft. szakemberei. Szigeti Bálint és Stamler Bálint a
kérdés megválaszolásában sem késlekedett. Egyszerû kísérlet segítségével mutatta meg, milyen szennyezett vizet is iszunk
valójában. A hallgatóság elszörnyülködött
az eredmény láttán. A cég a víz hatékony

A vendéglátónk Paulus Zsolt
Budavári Mátyás Étterem

A klubprogramon ezúttal fajsúlyosabb témák szerepeltek.
Nagy érdeklôdés kísérte A hatékony
stresszoldás, migrén és fejfájáskezelés
címmel bemutatott új készüléket a Cefaly-t.
(A Cefaly-ról lapunk májusi és júniusi lap-

kat érintô problémára látszik egyszerû
és könnyen elérhetô
megoldásnak a készülék. Jótékony hatása azonban nem
csak a fájdalom kezelésében érezhetô,
mindennapi életünkben egyszerûen életminôségünk javításában is sokat segíthet.
Stamler Bálint és Szigeti Bálint Ozmózis Kft.
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Bemutatjuk:
Kraupa Márta kozmetikus mester, természetgyógyász

Fodor Ágota BioTrend

dor Ágota a szép, esztétikus
és kényelmes tartós smink elérésének egyszerû módjait ismertette. Segítségükkel úgy
is szépek, ápoltak lehetünk,
ha a mindennapi rohanásban nem jut elegendô idônk
a szépítkezésre.
Mint minden alkalommal a
Business Woman Club vendégei most sem távoztak
üres kézzel. Szinte minden
résztvevônek jutott ajándék.

tisztásásának lehetôségére
háztartások és üzemek, üzletetek számára is forgalmaz
víztisztító berendezéseket. A
berendezések ára a piaci viszonyok között ma elérhetô
készülékek töredéke, ám sokkal költséghatékonyabb megoldást kínálnak a legtisztább
víz elérésében.
Permanent Make Up – üzletasszonyoknak címmel a
BioTrend Szépségcentrum tulajdonosai Farkas Ildikó és Fo-

Farkas Ildikó BioTrend

Következô programunkról névre szóló
meghívóval értesítjük
partnereinket.
Fotók:
P. Tóth Erzsébet

A Szép Heléna Kozmetikai Szalon
tulajdonosa, Kraupa Márta 1976-ban
szerzett kozmeti kus szakképesítést
Budapesten. 1978-83-ig Nürnbergben
dolgozott kozmetikusként. Itt ismerkedett meg az akupunktúrával és talpreflexológiával. Megtanulta Dr. Med.
Christine Schrammek gyógynövényes
mélyhámlasztásos (Green Peel® Herbal
Peeling) kezelését, mely minden kémiai és szintetikus
hámlasztóanyag nélkül kizárólag speciﬁkus hatású különleges gyógynövénykeverékkel kezeli a legsúlyosabb bôrproblémákat is nagy hatásfokkal. Nevéhez fûzôdik ennek
az eljárásnak a bevezetése Magyarországon és 1992 óta
látja el a Dr. Med. Christine Schrammek Kosmetik Gmbh &
Co Kg cég kizárólagos magyarországi képviseletét.
Azóta több mint 70 kozmetikust tanított meg erre a módszerre, manapság is szervez hétvégi tanfolyamokat,
ahol a kozmetikusok egy nap alatt elsajátíthatják az eljárást, melyrôl nemzetközi oklevelet kapnak. A nagy hatékonyságú eljárás alkalmazásával jelentôsen növelte szalonja üzleti sikereit. Közben mestervizsgát is tett.
1986-tól indította be ma is mûködô Szép Heléna Kozmetikai Szalont az Akácfa utcában, a Blaha Lujza térnél. 1989-ben az István Kórházban megismerkedett a
moxaterápia, köpölyözés, kínai belgyógyászat, valamint a fülakupunktúrás kezelési eljárásokkal. Foglalkozik a Köbler-féle új homeopátiával és bioindikátorral,
melynek segítségével például allergiás problémákra
tud segítséget nyújtani. Megtanulta a Mesolift-kezelést,
a Vitalaser-technikát, illetve több IPL tanfolyamon is részt
vett. Gyönyörû tartós sminkeket készít, felszívódó testfestményeket, különbözô helyi fogyasztó programokat
kínál azoknak, akik szeretnének túlsúlyuktól megszabadulni. 2007-tôl az UMO japán kozmetikai cég magyarországi képviseletét is ellátja, amely egyedülálló technikákat (gépek kozmetikumok) kínál a magyar kozmetikusok,
mûkörmösök és wellness szállók vendégeinek egyaránt.
A világszínvonalú eljárások közé például olyan arckezelés (Facial Spa System) tartozik, mely során 24 karátos,
színtiszta aranyat masszíroznak a bôrbe. Szintén világújdonságnak számít speciális kézápoló programjuk (Hand
Spa System), mely egy különleges berendezéssel kevesebb, mint egy óra alatt varázsolja újjá kezünket. Manapság is folyamatosan jár szakmai továbbképzésekre
és tanfolyamokra külföldön és Magyarországon. A Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán egészségügyi szakkozmetikus képesitést szerzett 2010-ben. Minden
tudásával a test és lélek harmóniáját, a külsô és belsô
szépséget szolgálja.
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