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2011. november 19-én sikeresen zárult az LCNC Kft. Lanèche Kongresszusa. A rendezvénynek
a budapesti „Versailles” Ház adott otthont, ahol igencsak kellemes és tartalmas napot tölthettek együtt a szervezôk állandó és új kozmetikus partnereikkel karöltve! Az idei ôsszel debütáló
termékcsaládokat (Lanèche, Henriëtte Faroche, Courtin) igen nagy érdeklôdés mellett ismertették kozmetikusok számottevô körében. A siker titka, hogy a bemutatott kezelések széles
skálájában minden korosztály érintett, így nem lehetett kihagyni az érdekes és látványos bemutatókat!
„Bôrfehérítés, az egyenletes bôrszín ragyogóvá tesz”
A cég vezetôje Császár Zsuzsanna nyitóbeszédét követôen Dr.
Nyirkos Péter bôrgyógyász-kozmetológus a pigmentképzési zavarok kialakulásáról, a hiperpigmentáció fajtáiról és azok orvosi kezelésérôl tartott elôadást. Császár Zsuzsanna kozmetikus
mester és kozmetikus szakoktató a bôr nem kívánatos foltjainak
kozmetikai kezelésérôl, a bôr halványításáról beszélt. Bemutatásra került a Henriëtte Faroche „fehérítô” termékcsaládja, mely
a legkorszerûbb hatóanyagokat tartalmazza. A Diacetyl Boldine
a hipofízis középsô lebenyének MSH hormon receptorait gátolja, a Medveszôlô levél pedig a Tirozináz enzim inhibitoraként
igazi depigmentációs hatást fejt ki. A kezelôkit mellett bemutatták a Halványító lifting szérumot, az anti-age halványító hidratáló krémet, fleece-maszkot és kézkrémet is.
„Az óceánból nyert gyöngyszem az öregedés ellen” –
kaviáros kezelés
Ezt követôen a Henriëtte Faroche öregedés elleni, azaz anti-age
kezelése kapott fôszerepet, a „Kaviáros Energizáló” kezelôcsalád.
Drávai-Babják Judit kozmetikus szakoktató elôadásában részletes ismertetést adott a kaviár és az innovatív GGP hatóanyagokról. A GGP visszaállítja a telomeráz enzim jelenlétét, ami a
sejtjeink tökéletes osztódásáért, ezáltal azok fiatalságáért felel.
Ha a DNS telomerák rövidülését megakadályozzuk (ill. visszapótoljuk a hiányzó részt), a sejtek élettartama elméletileg végtelenre nôhet, ezáltal megakadályozza a sejtek elöregedését. A
kaviáros kezelôkit gazdaságos, öt alkalomra elegendô anyagot
tartalmaz. Igazi energiabomba a fáradt, erejét vesztett bôrnek,
mely a stresszes idôszakban még érzékenyebb minden külsô és
belsô hatásra. Az elôadás után Lugosi Csilla kozmetikusmester
mutatta be a kezelés lépéseit, melyet a Lanèche cégnél tanfolyamon tanulható Derma Concept masszázzsal egészített ki. A
tartalmas, látványos bemutatókat gazdag ebéd követte, mely
kiváló alkalom volt az addig látott és hallott információk megbeszéléséhez, illetve tapasztalatcseréhez.
„Kulcs az egészséges, tiszta bôrhöz” – Glycopeeling
50% hámlasztás.
Következô téma a problémás bôr kezelése volt, melyhez két,
szintén érdekes elôadás tartozott. Elsôként a kozmetikai, pro-
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fesszionális hámlasztás szerepelt, mely rejtelmeibe Dr. Szirmák
Szilárdné fôiskolai szakoktató tanár adott betekintést. A tôle
megszokott módon, magas színvonalon, de rendkívül szemléletesen és érthetôen magyarázta el a savak tulajdonságait,
bôrre gyakorolt hatását. A kongresszus egyik legérdekesebb
elôadása az 50%-os glikolsavas, „Glycopeel” hámlasztó kezelés volt, mely gyors, látványos eredményt biztosít a kozmetikai
ránctalanításban.
„Courtin az akné kezelések mestere”
Az aknés bôr kezeléséhez újonnan megjelent „Courtin” teafaolajos akné kezelô csomag nyújt segítséget. Ez kifejezetten
az aknés, gyulladt bôrök kezeléséhez lett kifejlesztve, mellyel
jelentôsen javítható a bôr állapota. Kiváló kiegészítô, nyugtató,

hidratáló kezelést lehet nyújtani problémás bôrû vendégeknek,
akik Roacután kezelést kaptak a bôrgyógyásztól. Mindkét gyakorlati bemutató rövid és tartalmas kezelést foglalt magába.
„Vissza a természet ôsi erejéhez” – Növényi ôssejt terápiás kezelés
A Lanèche termékek kiemelkedô luxus kezelése, a „Phyto
Cellular” növényi ôssejtet tartalmazó sorozata. Ez a kiemelkedôen
felsôkategóriás kezelô szett jelentôsen megemeli a luxuskezelések minôségi és tartalmi szintjét is!
Dr. Nyirkos Péter az ôssejt kutatások gyógyászati eredményeirôl
beszélt részletesen, míg Császár Zsuzsanna a növényi omnipotens ôssejtek eredetét, tulajdonságait mutatta meg. Elmondta,
hogy azok a növények, amelyek képesek arra, hogy nagyon sajá-

tos körülmények között megéljenek, magukban az ôssejtjeikben
hordozzák azt a képességet, hogy ezt át is örökítsék. Minden
ôssejt, eredetétôl függetlenül (növényi, állati, emberi) tartalmaz
bizonyos epigenetikai faktorokat, melynek feladata az átörökítô
képesség, vagyis a sejtek önmegújító képessége. A svájci zöld
almából kivont ôssejtek nem alakulnak át bôrsejtekké, hanem a
PhytoCellTechTM feléleszti, támogatja az emberi ôssejteknek a
kor elôre haladtával ellustuló mûködését.
A program méltó zárásaként a Lanèche hagyományokhoz hûen
megajándékozta a legaktívabb partnereit ajándékcsomagokkal,
kifejezve köszönetét az eddig nyújtott sikeres munkáért és bizalomért! A nap végén számos szakmai élménnyel gazdagodva
hagytuk el a kongresszus színhelyét, mely igazán kellemes környezetben és hangulatban telt el.
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