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márkája a védjegye

A szépség iránti  
szenvedély a fodrász 

nagymamánál kezdődött,  
aki a kor legnagyobb  
sztárjait fésülte, majd  

a nemzetközi viszonylatban 
is elismerésnek örvendő 
kozmetikus édesanyánál 

folytatódott. E hagyományt 
Harangvölgyi Anna, 

a legkisebbik lány is követi.
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villámkérdés – villámválasz

HV Magiqskin home,  
175 000 Ft  
+ ajándék HV rituálé  
anti-aging csomag

HV HydroCare Cleanser, 50 ml
HV HydroCare serum, 50 ml
HV HydroCare 24H, 50 ml
HV sunCare Day Cream, 50 ml
(Csomagban 33 000 Ft)

Szerveztek képzéSeket iS?
Igen, speciális Harangvölgyi koz-
metikusképzéseket tartunk. Most 
pedig elindítjuk online tanfolya-
mainkat is, a lakosság és a szakma 
felé egyaránt.

Mire vagy a legbüSzkébb, aMit 
elértél az eddigi életed Során?
Az egész Harangvölgyi csapatra. Min-
dent a családommal és a kollégáimmal 
együtt csinálok, mindannyian elhiva-
tottak és vérbeli profik, ami óriási erő.

ki tartaSz példaképednek?
A szakmában édesanyámat, nagy-
mamámat és Bodor Ferencnét, aki  
a kozmetikusok képzésének alapkövét 
tette le. Szakmán kívül Szent-Györ-
gyi Albertet és Nicola Teslát.

Önálló elhatározás volt, hogy te is folytatod 
a családi utat?
Igen is, meg nem is! Gyerekkoromban édesanyám ren-
geteget dolgozott, ahogy a nagymamám is, aki még 79 
évesen bejárt a szalonba. Természetes volt, hogy én ott 
nőttem fel. Hároméves koromban már masszíroztam 
Básti Juli kezét, aki ma is a vendégeink között van. Belém 
ivódott a szépségszakma, a krémkeverés és szolgáltatás 
iránti szeretet. Közgazdaság szakon végeztem, de 19 éve-
sen át kellett vennem az egyik üzletet, amit aztán a saját 
szájízemre formáltam. Onnantól már egyértelmű volt, 
hogy a szépítés nemcsak az örökségem, hanem a külde-
tésem is. Mostanra anti-aging specialista és kozmetikus 
mester lettem.

A HArAngvölgyi jó Hírű márkAnév lett, és egy-
re népszerűbb A külföldiek körében is.
Valóban sok külföldi jár az anti-aging központjainkba, 
ahová azokat a vendégeket várjuk, akik nem akarnak 
drasztikus beavatkozást, inkább a természetes módsze-
reket kedvelik, ugyanakkor látványos eredményt szeret-
nének. Negyven országból érkeznek hozzánk szervezett 
csoportok. Van, aki olyan gyakran jön, hogy emiatt lakást 
vett Budapesten. Egy középkorú francia ex-topmodell 
mesélte, hogy egész életében rengeteg szépségszalon-
ban járt már a világ minden pontján, de olyanban, mint 
a Harangvölgyi, még sosem. Erre nagyon büszke vagyok.

hogyan tudod ÖtvÖzni a természetességet  
a professzionális technológiákkal?
A természetesség alatt olyan hatóanyagokat és techno-
lógiákat értek, melyek támogatják a bőrfunkciókat és 
segítik a bőrt a harmonikus működés helyreállításában. 
Bőr-rokon vagy bőrazonos hatóanyagokat használunk, 
amit kvantumtechnológiás géppel juttatunk a bőrbe.

mennyire fontos a kÖrnyezettudatosság?
Mi már a márkaépítéskor, vagyis 13 évvel ezelőtt azt  
a döntést hoztuk: nem lesz doboza a termékeinknek, bár 
prémium kategóriásak, de akkor sem. Az új csomago-
lásunk 100%-ban újrahasznosított anyagokból készül és  
a nyomtatott anyagainkat online-ra cseréltük. A szalon-
jainkban pedig évek óta öko tisztítószereket használunk. 
Vízforralókkal dolgozunk, így minimálisra csökkentet-
tük a vízfogyasztást. Minden termékünk hazai gyártású.

mi az a magiqskin?
Kvantumtechnológiás arckezelő készülék, amely számí-
tógéppel programozott, és specifikus hullámokkal műkö-
dik. Ötperces kezeléssel már látható liftinghatás érhető 
el. Semmilyen elkopó alkatrésszel nem rendelkezik, és 
nem kell hozzá sem áram, sem elem – vagyis örök éle-
tű. Mindig megbízható hatékonyságot és teljesítményt 
produkál, mind a szalonban használt professzionális, 
nagyobb teljesítményű, mind az otthoni változat. 

léteznek férfiak számára kifejlesztett keze-
lések és termékek?
Márkánk alapelve, hogy nem különböztet meg bőrtípust 
és nemet. A bőrfunkciókat támogatjuk és a bőrállapoto-
kat kezeljük. Úgy lesz mégis személyre szabott a szolgál-
tatás, hogy a kozmetikus a vendégnek egyénileg állítja 
össze a kezelést. Sok férfi vendégünk van, természete-
sen tudjuk, miket kell nekik ajánlani. Imádják például 
a HV szérumot, mert fontos számukra, hogy egy krém 
ne ragadjon, ne legyen illatos, márpedig a szérum azon-
nal felszívódik és friss lesz tőle a bőr, még borotválkozás 
után is. Kezeléseknél ugyanez az elv, a nők és a férfiak is 
a relaxációs kezeléseket szeretik a legjobban, és mi úgy 
tisztítunk, hogy közben aludhatnak, és nem kell gyakran 
járniuk hozzánk, mégis csökkenek a szarkalábak. l

ÖrÖkségből 
küldetés

 szépség  33

HV HydroCare Cleanser, 150 ml


