
A z európai termálvízzel rendel-
kezô fürdôhelyeken kialakított
hotelek szolgáltatásai között

eredetileg szerepeltek olyan tengeri
hatóanyagokat alkalmazó kezelések
– a társadalmi elit igényeit kielégítve –
melyek gondoskodtak a vendégek rela-
xálásáról, gyógykezelésérôl és a pre-
ventív egészségmegôrzô testi-lelki fel-
töltôdésrôl.
Különféle masszázsok, szaunák, úszó-
medencék, edzôtermek, kozmetikai ke-
zelések részei a szolgáltatásoknak, sok
esetben igazán igényes körülmények
között, személyre szabottan és megfe-
lelô szakmai és orvosi háttérrel.

Gyógyító élmény

A spa-élmény a víz gyógyító erejét fel-
használva egyszerre hat a különbözô
érzékszervekre, amelyhez hozzátarto-

zik az érzés, illat, vizuális és hangél-
mény úgy, mint az egész harmonikus
összhangja.

Jellemzôje a különleges anyagok fel-
használása és a különféle gyógyteák fo-
gyasztása a bizonyos kezelések ideje
alatt, így biztosítva a testi-lelki pihe-
nést és feltöltôdést. 
A különféle teafélék fogyasztásával ak-
tívan befolyásolják az egészség megôr-

Spa manikûr és pedikûr

Élvezetes gyógymód
Az Európa-szerte méltán sikeres ôsi-modern spa-kezelések
a kéz- és lábápolás területén is sikerrel alkalmazhatók.
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zését, egészséges életmód kialakítását.
A fehér, zöld, sárga (oolong) vagy feke-
te tea fôzete tartalmaz olyan értékes ha-
tóanyagokat, amelyek fontos szerepet
töltenek be a rákbetegség, szív- és ér-
rendszeri panaszok, emésztési zavarok
megelôzésében.

Spa a szépségszalonokban

A spa mára már sokak számára hozzá-
férhetô élmény a kozmetikai és
egyéb kezelések révén. Szép-
ségszalonok építik be kezelési
terveikbe tetôtôl talpig a fiatal-

ság és az egészséges életmód, illetve
a szépség jegyében. 
Egyre gyakrabban találkozhatunk spa-
manikûr, illetve spa-pedikûr szolgálta-
tást kínáló szalonok hirdetéseivel. 
Lássuk, mit is takarnak ezek a kifejezé-
sek!

Spa-kezelés 

Mind a spa-manikûr, illetve spa-pedi-
kûr ...
� alapja az elôzetes bôrdiagnosztizá-
lás, hogy a kizáró okokat, ellenjavallt
körülményeket megállapítsuk. Csak
ritkán fordul elô, de különféle felhasz-
nált anyagokra az esetleges allergiás
reakció esélyét ki kell zárni (pl. illóola-
jok, aromák). 

� Ezután következhet a bôr és
köröm fertôtlenítése, elôké-
szítése, 
� peelingezése, egyrészt
megszabadítva az elhalt hám-
sejtektôl, másrészt fokozva
a felszívó képességét a ké-
sôbbi hatóanyagok számára.
Ehhez használhatunk frissítô
mentholos bôrradírt vagy fi-
nom, gyümölcsös aromájú
peelinget, amely még érté-
kes gyümölcssavakat és fla-
vonidokat is tartalmazhat.
� A bôr leöblítése (fürde-
tése) után 

� az áztatási fázisban a bôrtípusnak
megfelelô áztató só, olaj, gyógynövé-
nyek felhasználásával (pl. kamilla, ár-
mika, törpefenyô, levendula, lótuszvi-
rág, rózsaolaj). Fokozhatjuk a hatást
hidromasszázs áztató edények haszná-
latával, melyekben a bôr felpuhítása
gyorsabb és egyben kellemes élményt
nyújtanak a láb masszírozásával, egy
idôben a pezsgéssel. Gondosan ügyel-
jünk a víz hômérsékletének megválasz-
tására az egyéni igényekhez igazodva.
Ugyanilyen gondosan válasszuk meg
a megfelelô illataroma felhasználását.
Az áztató víz funkciója is nagyon fon-
tos, attól függôen, hogy milyen hatást
kívánunk elérni, pl. élénkítô, vérkerin-
gést serkentô (menta, kámfor, chloro-
phill, bergamott), nyugtató (levendula,
kamilla), gyulladáscsökkentô (köröm-
virág, teafaolaj), túlzott kiszáradást
megelôzô (törpefenyô olaj), vagy éppen
regeneráló (rozmaring, citromolaj, euka-
liptusz, Aloe vera) .
Az áztatási hômérséklet ajánlott hôfoka
35-37 fok, idôtartalma bôrtípustól és
bôrproblémától függôen 15-20 perc
a professzionális hatóanyagokkal, me-
lyeknek egy spa-kezelésnél tartósító-
szer- és színezô anyag-mentesnek aján-
latos lenniük.
Az áztatás befejeztével a következô lé-
pés a bôrtípusnak megfelelô kezelési
menet: Például egy francia manikûr
vagy francia pedikûr, de lehet kombi-
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Az alga-kivonatok gazdagok
nyomelemekben 
és ásványi anyagokban



nálni a klasszikus manikûr és pedikûr
lépéseit is az egészen újszerû gépi
kombinált kezelésekkel.
� Befejezésül pedig a bôr felszíni
emulziójának visszaállítása, ápolás, 
� a hatóanyagok bejuttatása, 
� kellemes masszírozás következhet.
Ennek során vérkeringés serkentésé-
vel – fokozva a bôr felszívó képessé-
gét – juttathatjuk a mélyebb rétegekbe
az ápoló, hidratáló, és egyéb anyagokat
(pl. panthenol, bisabol, kollagén), a kö-
röm számára nélkülözhetetlen keratin,
ill. egyéb, a köröm- és a bôr számára
fontos vitaminokat, A- és E-vitamint. 
Figyelem: a gombásodás betegségének
megelôzéseképpen fontos a köröm és
a bôr preventív kezelése is.

Ha a vendég díszítést is kér, kiegészít-
hetjük az összhatást az egyéniségéhez
illô lakkozással, festéssel, díszítéssel. 
Közben gyertyák gyújtásával, aroma-
terápiával, kellemes zenével, a fen-
tebb említett teák valamelyikével egé-
szítsük ki a manikûr-pedikûr kezelést.
Egy spa-kezelés minden lépésénél meg-
fontolt, tervszerû, fegyelmezett, szak-
szerû munkára van szükség a manikû-
rös-pedikûrös részérôl, hiszen a ven-
dég a víz gyógyító erejét ösztönösen
igényelve választ spa-kezelést a szol-
gáltatások sorából. 
Fontos a kezelések ideje alatt a nyu-
godt légkör, a csend nyugtató hatásá-

nak kihasználása. Egyre gyakoribb en-
nek biztosítása érdekében a kabin szol-
gáltatás, megôrizve a nyugodt körülmé-
nyeket, a kezelés intimitását,melyet
különösen a pedikûrözés ideje alatt fon-
tos szem elôtt tartanunk.

Egy kezelési példa

Egy gyümölcsös spa-manikûr lépései:
� Fertôtlenítô kézmosás
� Diagnosztizálás, vendég karton felvé-
tele
� A bôr elôkészítése: tisztítás
� A körmök formázása üveg reszelôvel
� A köröm és a szarupárkány, ill. a bôr
kíméletes puhítása pezsgô kézáztató-
ban (ôszibarackos aroma fürdôben )
� A bôr leöblítése
� A köröm szarupárkányának óvatos
letisztítása
� Ôszibarackos peeling, öblítés
� Kollagén tartalmú krémmel történô
masszírozás 
� A kéz meleg, ôszibarackos paraffinba
mártása, hatóidô kb. 15-20 perc
� A megdermedt paraffin eltávolítása
� A körmök zsírtalanítása
� A körmök fényének visszaadása
(ôszibarackmag-olajos polírozás)
A kellemes hatást ôszibarackos gyü-
mölcstea kínálásával, aroma terápiával,
gyertya gyújtásával, kellemes zenével
fokozhatjuk.
Kezelési idô kb. 35-45 perc
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Spa
A spa kifejezést két eredetre is visszavezethetjük:
� a thermálvizérôl híres belga kisváros (Spa) ne-

vébôl származik,
� avagy a latin Soles Per Aqua (jelenése: vízbôl

nyert egészség/szépség) kifejezésbôl származó
mozaikszó. 

Bakos Aranka ❘?????


