szépnek
Amitől

SZÉPSÉG

MAGYAR

Dr. Ernő László

ki áll mögöttük?

sikertermékek

Miért esküszik Madonna magyar kozmetikumokra? Hogyan őrizte meg
Gábor Zsazsa arca fiatalosságát? Miként lesz a falusi füvesasszonyok mellett
felcseperedő kislányból világhírű szakember? A hazai sztártermékek
megálmodóiról Sándor Heléna árul el érdekességeket.

Feller Adrienne

az illóolajok
nagyasszonya

N

incsenek véletlenek, a jelekre pedig figyelni kell.
Ezt bizonyítja Adrienne élete is, akinek szakmai
karrierje úgy kezdődött, hogy a fejére pottyant
egy aromaterápiáról szóló könyv. Ma ő a Panarom Aromaterapeuta Intézet vezetője, nemzetközi okleveles aromaterapeuta, fitoterapeuta, kineziológus, természetgyógyász és kozmetikus szaktanár.
Soha nem volt idegen számára ez a világ, hiszen, családjában generációról generációra öröklődött a gyógyfüvek ismerete és szeretete. Üknagyapja egy vakcina feltalálásáért
királyi elismerésként az Orvos előnevet kapta, dédnagyanyja ismerte a füvek minden titkát, nagyapjának olajütő
malma volt, édesanyja pedig gyógyított.
Adrienn segítői az illóolajok, melyek szerinte képesek az
ember lelkével együtt rezonálni, a belső szenvedést felszínre segíteni és feloldani. Az érintés pedig, melyet a munkája során alkalmaz, csak tovább támogatja az elengedési
és gyógyulási folyamatokat, ezáltal megőrizve és fokozva
a szépséget.
Amikor a cégét építeni kezdte, picit háttérbe szorult a magánélete. A lánya ezt csak nem rég bocsátotta meg neki.
Ekkor készítette el az ő nevét viselő, Madeleine termékcsaládot, majd lánya lett ezeknek a termékeknek az arca is.
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a presztízs
kozmetikumok
atyja

A

világhírű bőrgyógyász és kozmetológus saját fejlesztésű termékei a
legelőkelőbb kozmetikumok közé
tartoznak a mai napig, mint ahogy a vendégei is a felső tízezerből kerültek ki. Készítményeit alkalmazta többek között a windsori herceg és hercegnő, Greta Garbo, Audrey Hepburn és Jacqueline Kennedy
Onassis. Manapság pedig Val Kilmer, Madonna, Sting, Yoko
Ono vagy Diane Keaton jár például az intézeteibe szépségkezelésekre.
Hírnevét 1920-ban alapozta meg, amikor a Habsburg család
tagját, Stefánia hercegnőt kezelte. A hölgy aknés bőre annyira csúnya volt, hogy komoly pszichés problémákat is okozott
neki, de ez csak addig tartott, amíg a doktor nem segített
rajta. Ezután a híres színésznő, Gombaszögi Frida lövedék
okozta vágási sérüléseit gyógyította meg. Ez a kúra pedig
nemcsak Frida karrierjét mentette meg, hanem szerelmet is
generált: a színésznő testvérét, Irént ekkor ismerte meg László, és később a felesége, majd a társa lett a munkában.

érzem magam

Kémiai kísérletei során olyan készítményeket
alkotott, melyek elfedik a bőrhibákat, és helyre is állítják azokat. Ő gyártott először fényvédőt, ph kiegyensúlyozott krémet, víz alapú
készítményeket zsíros bőrre, férfi bőrápolási
termékeket, és összeállított egy tiniknek való
bőrápolási programot is. 1927-ben Budapesten
nyitotta meg első, Tudományos Kozmetológiai Intézetét, 1939-ben pedig Manhattanben is elkezdte a magánrendelést. Hozzá csak az juthatott be, aki minimum egy
ajánlással rendelkezett, és szigorúan megkövetelte az általa
előírt kezelés betartását. Sikerét az is igazolta, hogy jobbnál
jobb ajánlatokkal bombázták. Hollywoodi látogatása alkalmával a Warner Brothers felkérte a make-up részleg szakmai
vezetőjének, de ő visszautasította a lehetőséget, ugyanúgy,
mint Helena Rubinsteint, aki a vállalkozását szerette volna
felvásárolni. 1951-ben szigorú feltételek mellett elkezdték a
termékeit árusítani egy zárt hálózatban. Itt csak akkor vásárolhatott valaki, ha volt ajánlása, részt vett egy bőranalízisen
és egy konzultáción. 1954. februárjában a tagság létszámát
befagyasztották 25000-es létszámnál. Ma ezt a kört már kibővítették, és bárki használhatja a kozmetikumokat.

 N e d e c z k y n é n i

Ilcsi néni

llatosak, hatékonyak és még
finomak is! Így lehetne röviden jellemezni azokat a népszerű termékeket, amelyek Ilcsi
néni munkásságát dicsérik. Csak természetes alapanyagokból készülnek
a kozmetikumai, ezért lehet ezeket
akár megkóstolni is. Szalonjainak hálózata lefedi hazánkat.
A szakember gyerekként sok időt
töltött vidéki nagyszüleinél, ahol
lelkesen gyűjtötte a növényeket, és
mindig nagyon fülelt, amikor a füvesasszonyok és gyógyítók generációkon
átívelő tapasztalataikról meséltek.
Így indult a pályafutása. A világot bejárt, huszonhárom kozmetikai világkongresszusra meghívott családanya
1958-ban fektette le vállalkozásának
alapjait. Ilcsi néni hitt benne, hogy a
természetben minden bőrproblémára
van megoldás, és abban is, hogy mindenkinek jár a különböző kozmetikai
„bánatok” elleni, személyre szabott

A
segítség. Holisztikus tudással és remek
emberismerettel rendelkezett. Termékei elnevezései különleges humoráról
árulkodnak, mindenki mosolyog, ha
meghallja például a Fülcsi fülcseppet,
a Bagzó macska szemcseppet vagy az
Esemény előtti pakolást. Munkásságát
családja viszi tovább. Férje, Molnár
Ferenc is már gyerekként belekóstolt
a szépségiparba, ugyanis édesanyja
nem gulyást, hanem krémet főzött
a konyhában, és együtt jártak növényt
gyűjteni. A Molnár gyerekek szintén
ebbe a világba születtek, számukra is
természetes, hogy krémeket kevergetnek és szépítenek éjjel-nappal az egészségmegőrzés égisze alatt.

Harangvölgyi Anna

a bőrfiatalítás
ifjú mestere

Sz

alonok, saját fejlesztésű
termékek, hagyományok
és családi titkok a
szépségápolás és a bőrfiatalítás terén – ez a Harangvölgyi család munkássága dióhéjban. A fiatalság megőrzése, a szépségápolás tudományos megközelítése és a
természet csodáinak tisztelete áll a középpontban a több mint huszonöt éve
működő vállalkozásban. Történetük a fodrász nagymamánál kezdődött, aki a kor
legnagyobb sztárjait fésülte közel hatvan évig. Aztán a nemzetközi viszonylatban
is nagy elismerésnek örvendő kozmetikus édesanya vette át a stafétabotot, majd a
legkisebbik lány örökölte a szépségápolás mesterségét. Anna célja, hogy a bőrfiatalítás legkorszerűbb megoldásaival kényeztesse vendégeit. Az pedig, hogy kislánya
továbbviszi-e az örökséget, még a jövő kérdése.
Anna gyermekkora óta kutatja a harmonikus szépség receptjeit, és mára nemzetközi
konferenciákon saját fejlesztésű termékeivel képviseli a hazai kozmetikai ipar innovatív megoldásait. Elkötelezett híve a természet és a professzionális technológiák találkozásának, és az öregedési folyamatok természetes úton történő lelassítását hirdeti.
Állítja, csak a természet tisztelete révén érhetjük el a kortalan szépség harmóniáját.
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z idén 36. születésnapját ünneplő márka, a Helia-D története a magyar népmesékbe illő
gyökerekkel indult. Az alapítóról, Nedeczky néniről keveset tudunk. Szigethalmon élt tengerész férjével, akit néhány útjára elkísért. Egy ilyen út során
fedezhette fel, hogy a napraforgószár
milyen értékes, Amerikában ugyanis
évszázadok óta használták spirituális és
gyógyászati célokra az őslakosok.
Hazaérve otthoni kis „laboratóriumában” elkezdett kísérletezni a napraforgószár kivonattal, és kikeverte a „csodakrémét”. Hamarosan híre is ment
a kozmetikumának, és kígyózó sorok
álltak a portája előtt. Talán a történet
itt be is fejeződött volna, ha a rádió
nem szerez tudomást a felfedezésről,
és nem invitálja meg a nénit egy műsorba. Aztán a nyolcvanas évek elején a
tévénézők is megismerhették a kedves
hölgyet, aki napraforgószárból készített
krémje révén megőrizte arcbőre frissességét, simaságát. A Biogal Gyógyszergyár is érdemesnek tartotta a krémet
arra, hogy laboratóriumi vizsgálatnak
vesse alá. Az eredmény előtt a kutatók
is fejet hajtottak, így megkezdték egy
napraforgószár-kivonaton alapuló testápoló termékcsalád kifejlesztését.
A Helia-D névre keresztelt termék fekete csomagolást kapott, és rövid idő alatt
Magyarország legkeresettebb kozmetikumává vált, majd átlépte a határokat
is. Először a népes magyar emigráció
körében hódított, majd a világ számos
országában. Az amerikai piacon is keresett lett, miután a magyar származású
híresség, Gábor Zsazsa azt mondta egy
interjúban, hogy szép bőrét a Helia-Dnek köszönheti. A nyolcvanas évek közepére a termékcsalád tagjainak száma
meghaladta a harmincat, és éves szinten
több millió doboz krémet vettek a vásárlók. Nedeczky néni ezt a sikert már nem
érhette meg, mert a nyolcvanas évek elején elhunyt. A márka ma újra fénykorát
éli, több mint 100 termékkel található
meg a hazai és a külföldi piacon.

fotó: xxxxxxx
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a napraforgó
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a füvek, fák
titkának
őrzője

