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Az IONTO-SPA Sensity soha nem látott kényelmet és 
rugalmasságot biztosít a vendégek számára. A wellness 
ágyaknál nem megszokott módon, itt lehetőség van a lábrész 
leengedésére, mint egy szék esetében, ezzel megkönnyítve a 
vendég kezdeti elhelyezkedését. A kartámasz funkciót is 
újragondoltuk. A variációs lehetőség egyaránt támogatja a 
stabilitást és a fekvés kényelmét masszázs esetén. A 
kozmetikusok és terapeuták munkavégzési ergonómiája is 
lényegesen jobb, mivel a vendéghez rugalmasan és egyénileg 
hozzáigazítható a magasság és a kezelési terület, a beállított 
adatok pedig tárolhatóak és visszakereshetőek.

IONTO-SPA Sensity Kezelőágy

K
EZ

EL
Ő

SZ
ÉK

EK

Cikkszám Ár
8301.761 40 000

8301.762 40 000

8299.749 149 000

8299.748

Termék

Frottírhuzat, fehér, 79 cm széles 

Frottírhuzat, fehér, 85 cm széles 

Ayurvéda huzat, 85 cm széles

Ayurvéda huzat, 79 cm széles 149 000

Technikai adatok
Feszültség 230V/50-60 Hz 
Teljesítmény 440 VA 
Hosszúság 205 cm
Szélesség 79 vagy 85 cm
Ülőrész-magasság      55 – 95 cm
Súly kb. 200 kg
Terhelhetőség             220 kg 

NETTÓ ÁR (Ft)MEGRENDELÉSI TÁBLÁZAT
Nr. 8175 IONTO-SPA Sensity B T T G K V Sz K 1 260 000

0 0

1 + 75 000

2 + 75 000

Standard bukolat

Wenge színű fa burkolat

Juhar színű fa burkolat 

Fehér színű fa burkolat 3 + 75 000

0 0

1 + 290 000

2 + 290 000

Tároló nélkül 

Wenge színű tárolóval

Juhar színű tárolóval

Fehér színű tárolóval
3 + 290 000

0 0Memória funkció nélkül

Memória funkcióval 1 + 100 000

0 0Görgő nélkül

Görgővel 1 + 75 000

0 0

1 + 100 000

2 + 100 000

Classic kárpit

Visco kárpit

Classic kárpit fűtéssel

Visco kárpit fűtéssel
3 + 190 000

0 0Színes világítás nélkül

Színes világítással 1 + 145 000

0 079cm-es fekvőfelülettel

85cm-es fekvőfelülettel 1 + 100 000

Fehér 0 0

Beton D1 + 25 000

Terre D2 + 25 000

Perlmutt D3 + 25 000

Szélesség

Kárpít színe

Burkolat

Tároló

Távírányitó

Görgő

Kárpit

Világítás
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IONTO-RELAX Classic Kezelőágy
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IONTO-RELAX Classic kezelőágy alkalmas kozmetikai- és testkezelé-
sekhez, masszázshoz, valamint wellness és spa kezelésekhez egyaránt. Az 
IONTO-RELAX Classic ágy egyszerű, kényelmes és könnyen kezelhető. 
A háttámla és a lábtartó magassága, az ülés dőlésszöge, a különböző 
pozíciók variációi elektromosan – távirányító segítségével – állíthatók. 
Külső burkolata a kabin stílusához megfelelően igényelhető,  fa 
burkolattal, juhar, sötét barna, illetve fehér színben, valamint alap 
felszereltségben fehér műanyag burkolattal. A fejrész, funkciójának 
megfelelően, választható osztott és osztatlan változatban is. Osztott 
változatban ajánljuk masszőröknek, mert kivágott arckivágással 
rendelkezik és a kartámaszok süllyeszthetőek. A kezelőágy szélessége két 
méretben választható 79 cm vagy 85 szélességgel. A 10 cm kárpit 
vastagság optimális kényelmet nyújt vendégeink számára. Ayurvedikus 
masszázshoz az ágyra ráhúzható egy speciális huzat, melyről nem folyik le 
az olaj.

Cikkszám Termék Ár

8301.64 Frottírhuzat, fehér, 1-részes, 79 cm széles 30 000

8301.74 Frottírhuzat, fehér, 5-részes, 79 cm széles 40 000

8301.640 Frottírhuzat, fehér, 1-részes, 85 cm széles 30 000

8301.76 Frottírhuzat, fehér, 5-részes, 85 cm széles 40 000
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NETTÓ ÁR (Ft)
Nr. 8159 IONTO-RELAX Classic B H K M Sz K T 935 000

7 + 270 000

9 + 295 000

5 + 320 000

3 0

8 + 95 000

0 + 70 000

Fehér, igazi fafurnér burkolat

Juhar, igazi fafurnér burkolat

Wenge, igazi fafurnér burkolat

Fehér, műanyag burkolat

Fehér, magasfényű, műanyag burkolat

Juhar hatású dekorfóliával ellátott műanyag burkolat 
Wenge hatású dekorfóliával ellátott műanyag burkolat 1 + 70 000

0 0Egybe háttámla 
Osztott háttámla 1 + 180 000

0 0

1 + 160 000

4 + 115 000

5 + 270 000

2 + 95 000

Wellness kárpit

Wellness kárpit, fűtéssel

Wellness kárpit, IONTO-VIBRA-VITAL funkcióval 
Wellness kárpit, IONTO-VIBRA-VITAL funkcióval és fűtéssel 
Fehér habos kárpit

Fehér habos kárpit, fűtéssel 3 + 250 000

0 04 motoros, memória nélkül 4 
motoros, memóriával 1 + 115 000

0 079cm-es fekvőfelülettel 
85cm-es fekvőfelülettel 1 + 95 000

Fehér 0

Beton D1 + 25 000

Terre D2 + 25 000

Perlmutt D3 + 25 000

0

FU + 70 000

Standard kézi távirányító

Ergonomikus lábkapcsoló, memória funkció nélkül (Nem rendelhető 

fűthető kárpittal!)

Multifunkcionális lábkapcsoló, memóriával FU + 95 000

Távirányító

MEGRENDELÉSI TÁBLÁZAT

Burkolat

Háttámla

Kárpit

Motor

Szélesség

Kárpít színe



IONTO-RELAX Soundmotion Kezelőágy
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Páratlan Wellness-élmény
Lazító zene hallgatás:

 csökkenti a szívfrekvenciát és a vérnyomást
 harmonizálja a lélegzetvételt
 csökkenti a stressz-hormonképet
 elősegíti az izmok ellazultságát
 csökkenti a nyugtalanságot, zavartságot
 növeli az ember fájdalomküszöbét, toleranciáját
 elősegíti a teljes ellazulást, a magabiztosságot, és a jó közérzetet

Élje át és szinte lebegjen, a teljes ellazulást biztosító lágy dallamokkal. 
Használja ezt a pozitív hatást a professzionális munkához.

Érzés:
 csengőmasszázs, mely az egész testen végigvezetődik
 növeli a vérkeringést
 gyors ellazulást biztosít a testnek és a fejnek
 kellemes kikapcsolódást biztosít az egész testnek, és aktivizálja az
energiafolyamatokat

 az emberek 95%-a, akik ezt a kellemes élményt tapasztalták,
szeretnék újra és újra megismételni ezt a nyugodt lazítást

IONTO-WELLNESS ÁGY 
Különleges, kényelmes kezelőágy a masszázs-, és a kozmetikai kezelé-
sek számára.

állítható a kezelőágy magassága, dőlésszöge, háttámlája
süllyeszthető kar alátétekkel, kivehető arcformával rendelkezik
beépített fűtőszállal is fokozható a kényelem
tökéletes puhaságú kárpit és még sok más…

ÚJ HANGSZÓRÓ-TECHNIKÁVAL ELLÁTOTT PÁRATLAN 
WELLNESS-ÉLMÉNY.

integrált hangszóró a fejrészen
speciális vibráció
programozható kezelés Mp3-, CD-lejátszó PC csatlakoztatásával

Technikai adatok
Feszültség 230V/50-60 Hz
Teljesítmény  440 VA
Hosszúság  196 cm
Szélesség  79 vagy 85 cm
Ülőrész-magasság  58 – 89 cm
Súly kb.  120 kg
Terhelhetőség  180 kg
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NETTÓ ÁR (Ft)
Nr. 8158 IONTO-RELAX Soundmotion B H K Sz K T 1 740 000

7 + 270 000

9 + 295 000

Fehér, faburkolat

Juhar, faburkolat 
Wenge, faburkolat 5 + 320 000

Háttámla Osztott háttámla 1 + 180 000

100 + 160 000Wellness kárpit, fűtéssel 
Fehér habos kárpit, fűtéssel 300 + 250 000

0 079cm-es fekvőfelülettel 
85cm-es fekvőfelülettel 1 + 95 000

Fehér 0

Beton D1 + 25 000

Terre D2 + 25 000

Perlmutt D3 + 25 000

Távirányító Multifunkcionális lábkapcsoló, memóriával FU + 95 000

Szélesség

Kárpít színe

MEGRENDELÉSI TÁBLÁZAT

Burkolat

Kárpit



IONTO-KOMFORT Xtension
A tökéletes kényelem

A piacon egyedülálló kozmetikai ágyat alkotott meg az Ionto-Comed, 
ami a cég termékpalettáján is luxus kezelőágynak bizonyul. 4 vagy 5 
motoros változatban készül, amelyek a szék egyes elemeinek 
különálló elektronikus mozgatását biztosítják. 53-98 cm-ig minden 
testmagas-sághoz maximálisan alkalmazkodik. 

Az ülőfelület 3 részből áll, mérete egyedileg változtatható, ezáltal a 
fekvőfelület 1,5 m és 2 m között szabályozható. A tökéletes 
vízszintes beállításnak és a mozgatható kartámasz mindkét oldali 
kárpitozásának köszönhetően kiváló testkezelésekhez is. 

Többféle felszereltséggel, kárpitozással, beépített fűtőszállal rendelhető.
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Cikkszám Termék Ár

8301.108 Frottírhuzat, fehér, 6-részes 5 motoros 
ágyhoz osztott lábrésszel

40 000

8301.107 Frottírhuzat, fehér, 5-részes 5 motoros 40 000

8301.106 Frottírhuzat, fehér, 6-részes 4 motoros 
ágyhoz osztott lábrésszel

40 000

8301.105 Frottírhuzat, fehér, 5-részes 4 motoros 40 000

Technikai adatok
Feszültség 230V/50-60 Hz
Teljesítmény 230 VA
Hosszúság: 174-213 cm
Szél. kartámasszal 82 cm
Ülőrész-magasság 53 – 98 cm
Súly kb. 85 kg
Terhelhetőség 170 kg
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NETTÓ ÁR (Ft)
Nr. 8460 IONTO-KOMFORT XTENSION 4M

Nr. 8460-2 IONTO-KOMFORT XTENSION 5M
960 000

1 225 000
0 04 motoros, memória nélkül (Csak XTENSION 4M-hez rendelhető!)

4 motoros, memóriával (Csak XTENSION 4M-hez rendelhető!) 1 + 115 000

0 0Egybe lábrésszel

Kihúzható lábrésszel 1 + 70 000

0 0

1000 + 160 000

2000 + 95 000

3000 + 250 000

1 4000 + 115 000

1 5000 + 270 000

4100 + 220 000

5100 + 385 000

6000 + 115 000

Classic kárpit 

Classic kárpit, fűtéssel 

Habos kárpit

Habos kárpit, fűtéssel

Habos, contour kárpit (Csak XTENSION 5M-hez rendelhető!)

Habos, contour kárpit, fűtéssel (Csak XTENSION 5M-hez rendelhető!)

Habos, counter kárpit, Vibra-Vital funkcióval (Csak XTENSION 5M-hez rendelhető!)

Habos, counter kárpit, Vibra-Vital funkcióval és fűtéssel (Csak XTENSION 5M-hez rendelhető!)

Classic kárpit, BI-colour

Classic kárpit, BI-colour, fűtéssel 7000 + 270 000

0Standard fehér

Standard színes vagy BI-Colour xxx + 25 000

0

FU
+ 70 000

Standard kézi távirányító

Ergonomikus lábkapcsoló, memória funkció nélkül (Csak XTENSION 4M-hez rendelhető, 

fűthető kárpit nékül!)

Multifunkciós lábkapcsoló FU + 95 000

MEGRENDELÉSI TÁBLÁZAT

Távirányító

M L K K T

Kárpit

Motor

Lábrész

Kárpit 



IONTO-KOMFORT Xdream
Megoldás minden kezeléshez
IONTO-KOMFORT XDREAM egy igazi teljes körű tehetség. Az ala-
csony beülési pozícióval és az elektromosan állítható magassággal kí-
nálja Önnek a legkülönbözőbb kezelési pozíciókat, vagyis az optimális 
munkafeltételeket a kozmetikus  számára.
Legyen kozmetikai kezelés, lábápolás, testkezelés vagy wellness keze-
lés, vendége egy kellemes, kényeztető pozícióban veheti igénybe a 
szolgáltatást.
Az elegáns fekvőfelület kétségtelenül nem csak a funkciók sokaságát 
kínálja, hanem megjelenésében is tökéletes. 
Karcsú, elegáns formatervezése miatt kis helyen is remekül elfér.

IONTO-KOMFORT XDREAM minden igényt kielégít, amit egy pro-
fesszionális és kényelmes kezelőágytól elvárhat az ember. 
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Cikkszám Termék Ár

8461 IONTO-KOMFORT Xdream kezelőszék 780 000

8461.5 IONTO-KOMFORT Xdream kezelőszék 
fűtőszállal

935 000

8533 IONTO-PODO Xdream lábápolószék 2M 825 000

8301.119 Frottírhuzat, fehér, 8-részes 40 000

Technikai adatok
Feszültség 230V/50-60 Hz
Teljesítmény 110 VA
Hosszúság: 174 – 213 cm
Szél. kartámasszal 78 cm
Ülőrész-magasság 53 – 98 cm
Súly kb. 85 kg
Terhelhetőség 170 kg

Xdream kiválóan alkalmas lábápolásra

A lábápoló szék az Xdream modellekből - az IONTO-PODO 
XDREAM - a kezelőágy minden előnyét birtokolja, az osztott és kihúz-
ható, valamint a magasra állítható lábtartóval együtt. Az ülésmagasság 
elektromos állíthatósága, valamint az ülő- és a hátrész szinkron állítása 
garantálja a tökéletes funkcionalitását ennek a széknek. 
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8301.118 Frottírhuzat, fehér, 5-részes 40 000

8534 IONTO-PODO Xdream lábápolószék 3M 920 000



Teljesen automata, négymotoros kezelőágy, mely távirányító 
segítségével minden kezelés típushoz tökéletesen beállítható. 
Nagy stabilitásának köszönhető, hogy vízszintes helyzetű terhelés 
során sem inog. Fejtámlája tökéletes masszázsokhoz, a kartámasz 
mozgatható (180 fokkal visszahajtható), valamint mindkét oldalán 
párnázott, szükség szerint pedig eltávolítható.

Igény szerint rendelhető biztonsági görgőkkel, mellyel könnyeddé 
vállik a kezelőágy mozgatása. Extraként válaszható beépített 
kárpit fűtéssel, mely 3 fokozatban szabályozható. 
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Technikai adatok
Feszültség

230V/50-60 HzTeljesítmény  
110 VA

Hosszúság  180 cm
Szél. kartámasszal    84 cm 
Ülőrész-magasság    56 – 83 cm
Súly kb. 85 kg
Terhelhetőség  170 kg
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NETTÓ ÁR (Ft)
Nr. 8190

MEGRENDELÉSI TÁBLÁZAT
IONTO-UNIVERSAL CLS F G K 1 035 000
Fűtés nélkül 0 0

Fűtéssel 1 + 150 000

0 0Görgő  nélkül

Görgővel 1 + 25 000

Fehér U16 0

Beton U01 + 25 000

Terre U13 + 25 000

Fűtés

Görgő

Kárpít színe

Cikkszám Termék Ár

8301.128 Frottírhuzat, fehér, 1-részes, 79 cm széles 40 000

8301.1281 Frottírhuzat, fehér, fejtámla 15 000

8301.1282 Frottírhuzat, fehér, kartámla  10 000

IONTO-UNIVERSAL CLS
Multifunkcionális - kitűnő ár/érték arány



IONTO-UNIVERSAL A1
A kis kompakt

Az UNIVERSAL A1 egy félautomata kezelőszék elektromosan 
állítható magassággal a különösen alacsony beülési pozíciótól, 51 cm-
től a masszázs pozícióig, 85 cm-ig. Elegáns design-nal és kevés 
helyigénnyel rendelkezik, ezáltal ideális kabinokba. A háttámla és a 
lábrész fokozatmentesen állítható az egyik lábpedállal, a másikkal 
pedig a kezelőszék dőlésszöge szabályozható. A kihúzható fej- és 
lábrész minden vendég magasságához individuálisan alkalmazkodik. 
A kartámaszok elhajthatóak, ez megkönnyíti a vendég 
elhelyezkedését és a kozmetikus hozzáférhetőségét masszírozásnál
 a lábrész külön is állítható vízszintes pozícióig.
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Cikkszám Termék Ár

8500 IONTO-UNIVERSAL A1 kezelőszék 575 000

8503 IONTO-UNIVERSAL AF1 lábápolószék 650 000

8301.69 Frottírhuzat, fehér, 5-részes

8302.50 Frottírhuzat, fehér, 2-részes, kartámaszra 6 500

Technikai adatok
Feszültség 230V/50-60 Hz
Teljesítmény  100 VA
Hosszúság  166-186 cm
Szél. kartámasszal  76 cm
Kartámasz kb. 1700 -ban elforgatható
Ülőrész-magasság  51 - 85 cm
Súly kb. kb. 60 kg
Terhelhetőség  150 kg

Lábápolószék AF1
félautomata pedikűrszék automata magasságállítóval (lábpedállal)
a vádlitartó dőlésszöge egyénileg szabályozható, egészen a vízszin-
tes állásig, a lábtartó kihúzható

Ezen kívül az AF1 lábápolószék tökéletesen alkalmas 
masszírozáshoz is, csakúgy, mint a többi Ionto-Comed szék.

a szék felemelhető max. 85 cm-es masszírozó magassághoz, majd
teljesen vízszintesre dönthető
masszírozás után a fejtámasz egyszerűen visszafordítható alaphely-
zetbe
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8301.69 Frottírhuzat, fehér, 5-részes 30 000

8301.84 FrFrottírhuzat, fottírhuzat, fehérehér, 4 részes 30 000



Az IONTO-WELNESS masszázságy egy valódi különlegesség.

A kényelmes fekvőfelületet tökéletes ellazulást biztosít a vendégeknek.  
Pszihoterápiai és a kozmetikai kezeléseket is egyaránt lehetővé tesz.

A WELLNESS MASSZÁZSÁGY abszolút stabil szerkezetű.

Külső burkolata a kabin stílusához megfelelően igényelhető juhar fa 
színben, sötétbarna (wenge) fa színben, valamint fehér burkolattal. 
A fejrész, funkciójának megfelelően, a masszázságyként mindig osztott, 
vagyis kivágott arckivágással és süllyeszthető kartámaszokkal 
rendelkezik. A kezelőágy szélessége két méretben választható 79 cm 
vagy 85 szélességgel. A 10 cm kárpit vastagság optimális kényelmet 
nyújt vendégeink számára. Az elektromos magasságállító segítségével 
az ágyat beállíthatja a kívánt pozícióba. Ayurvedikus 
masszázshoz az ágyra ráhúzható egy speciális huzat, melyről nem folyik 
le az olaj.

IONTO-RELAX CLASSIC Masszázságy
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Cikkszám Ár

8301.74 40 000

8301.76 40 000

Termék
Frottírhuzat, fehér, 5-részes, 79 cm széles 

Frottírhuzat, fehér, 5-részes, 85 cm széles 

Technikai adatok
Feszültség 230V/50-60 Hz
Teljesítmény 440 VA
Hosszúság 196 cm
Szélesség 79 vagy 85 cm
Ülőrész-magasság 58 – 89 cm
Súly kb. 120 kg
Terhelhetőség 180 kg
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NETTÓ ÁR (Ft)
Nr. 8161 IONTO-RELAX Massage B H K M Sz K T 755 000

7 + 290 000

9 + 310 000

5 + 335 000

3 0

8 + 100 000

0 + 70 000

Fehér, igazi fafurnér burkolat

Juhar, igazi fafurnér burkolat

Wenge, igazi fafurnér burkolat

Fehér, műanyag burkolat

Fehér, magasfényű, műanyag burkolat

Juhar hatású dekorfóliával ellátott műanyag burkolat 
Wenge hatású dekorfóliával ellátott műanyag burkolat 1 + 70 000

0 0Egybe háttámla 
Osztott háttámla 1 + 190 000

0 0

1 + 170 000

4 + 115 000

Wellness kárpit

Wellness kárpit, fűtéssel

Wellness kárpit, IONTO-VIBRA-VITAL funkcióval 
Wellness kárpit, IONTO-VIBRA-VITAL funkcióval és fűtéssel 5 + 290 000

Lábpedál Magasság állító lábkapcsoló 0 0

0 079cm-es fekvőfelülettel 
85cm-es fekvőfelülettel 1 + 100 000

Fehér 0

Beton D1 + 25 000

Terre D2 + 25 000

Perlmutt D3 + 25 000

Kárpít színe

MEGRENDELÉSI TÁBLÁZAT

Burkolat

Háttámla

Kárpit

Szélesség



IONTO-UP Masszázságy
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Az IONTO-UP egy stabil masszázságy, melyet kozmetikai és orvosi 
masszázsokra egyaránt használható. A magassága könnyen beállítható 
az elektromos lábpedálnak köszönhetően. A dönthető és állítható 
magasságú fejtámla, valamint a leereszthető karfák hozzájárulnak a 
tökéletes kezelési pozícióhoz. Igény szerint a kárpit az alábbi 
színekben  rendelhető:

Technikai adatok

Feszültség 230V/50-60 Hz
Teljesítmény  440 VA
Hosszúság  196 cm
Szélesség  76 vagy 85 cm
Ülőrész-magasság  58 – 89 cm
Súly kb.  120 kg
Terhelhetőség  180 kg
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Cikkszám Ár
8162 565 000

8162.XXX 20 000

Termék
IONTO-UP Masszázságy

IONTO-UP Masszázságy több színben



Kezelőszékek tartozékai
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Cikkszám Termék Ár

8501.01 Lábtartó-rollni, fehér 
hossz.: 40 cm, 15 cm

13 000

8501.02 Fejtámasz, félkör alakú
hossz.: 40 cm, 7,5 cm

13 000

8501.03 Fejtámasz, fehér
25 x 25 cm, mag.: 8 cm

13 000

9168.8 Flízhuzat minden típusú kezelőszékhez
110 x 225 cm, fehér, mosható

1 300

9173 Fekvőalátét
lemosható, kétrétegű, 50 cm széles, 50 cm hossz

8 000

9173.1 Fekvőalátét
papír, perforált, 60 cm széles, 100 cm hosszú

4 500

8404 Frottírtakaró
fehér, méret: 160 x 200 cm

16 500

00118_2011_ionto_katalogus03.indd   9 3/4/11   3:42 PM

8404.3 Frottírtakaró
fehér, méret: 160 x 100 cm

14 500

8129.8 Egyszer használatos flíz, masszázs alátét archoz 8 000

8299.30 Masszázs fejtámla, fehér műbőr borítású 140 000
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Összecsukható, hordazható masszázságy

Cikkszám Termék Ár
8134.1 Sötétkék kárpit, aluvázzal 45 000

8134.2 50 000Lila kárpit, favázzal, állítható magasság 

8353 IONTO-THERM Physio
termo-takaró, lemosható

515 000

8353.1 IONTO-THERM Comfort 
alátét ágyra

110 000

8353.21 IONTO-THERM Cover 
takaró ágyra

120 000
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Munkaszék FLEXI
A munkaszék lehetővé teszi a flexibilis oldalra mozgást. Görgő 
nélküli, 360 fokban kilengő, támla nélküli, nyerges ülőlapos 
munkaszék.  Hadat üzeni a rossz testtartásnak, derékfájásnak és 
fitten tartja az izmokat.

Munkaszék RODEO
Ergonomikus háttámlával rendelkező munkaszék, melynek állítható 
a magassága. Az öt darab műanyag görgő gyors és könnyed 
helyváltoztatást biztosít. A fehér műbőr kárpit légáteresztő és 
könnyen tisztítható.

Cikkszám Ár
8202.6 70 000

8202.XXX 80 000

7 500

8202.5 85 000

1268.XXX 105 000

15 000

Termék
Munkaszék FLEXI, fehér 

FLEXI, több színben 

Frottírhuzat, fehér, FLEXI-re 

Munkaszék RODEO, fehér

Munkaszék RODEO,  több színben 

Frottírhuzat, fehér, RODEO munkaszékre
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Munkaszék SYRIA
Görgős munkaszék 360 fokban forgatható háttámlával, mely 
kialakításának köszönhető, hogy óvja, védi a hátat és gerincet, 
valamint támaszt nyújt a karoknak. A minőségi fehér műbőr kárpit 
könnyen tisztítható es légáteresztő. A krómozott, fém 
csillaglábnak és a masszív konstrukciónak köszönhetően 
a munkaszék nagy teherbírással rendelkezik. 

00118_2011_ionto_katalogus03.indd   3 3/4/11   3:42 PM

Munkaszék ROCKY
Nagyobb mozgási szabadságot nyújtó támla nélküli munkaszék, 
melynek talpazata görgővel ellátott, ülési magassága hidraulikusan 
állítható. Ülési magasság 49 cm-től – 60cm- ig. Ülőrésze 40 cm.

Cikkszám Ár
1301 85 000

1301.XXX 105 000

7 500

1268 80 000

1268.XXX 100 000
15 000

Termék
Munkaszék SYRIA, fehér

SYRIA, több színben 

Frottírhuzat, féhér, SYRIA munkaszékre 

Munkaszék ROCKY,  fehér

Munkaszék ROCKY,  több színben 

Frottírhuzat, fehér, ROCKY munkaszékre



Munkaszék FIT

Kényelmes, minden testalkathoz, vagyis sokféleképpen állítható 
munkaszék. 

A szék szinkronmechanikával rendelkezik, ezáltal a háttámla 
hintafunkcióval növeli a kényelmet. Az ülőlap dőlésszöge és 
keménysége állítható, így nem teher többé a munka. A magas 
háttámla ergonomikus kialakítása, állítható magassága és 
dőlésszöveg jól megtámasztja a derekat és a hátat. A változatos 
beállítási mód lehetővé teszi, hogy Ön a legkényelmesebb 
üléspozíciót tudja beállítani.

Az öt darab műanyag görgő csendesen mozgatható.

Igény szerint a kárpit az alábbi színekben  rendelhető:

Technikai adatok 
Ülőlap méret szélesség 46 cm, mélység 44 cm
Ülőrész-magasság 52 – 65 cm
Súly kb. 11 kg

Cikkszám Ár

8202.4 115 000

8202.4XXX

8303.38

Termék
Munkaszék FIT, fehér 

Munkaszék FIT több színben 

Frottírhuzat, fehér, 2-részes 

Görgő szett, 5 db
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8202.405

135 000

15 000

17 000



Kombinálható munkaszékek

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

A.) Ülőlap nyerges vagy kerek 

B.) Háttámla banán-támla, rombusz-támla vagy támla nélkül

C.) Gázrugó standard – 45,5 – 58 cm között állítható magasság
hosszú – 53,5 – 72 cm között állítható magasság

D.) Talpazat műanyag – ø 64,5 cm, króm – ø 67 cm

E.) Görgő műanyag vagy króm

F.) Szín a kárpit színe lehet fehér, kék, szürke, zöld vagy sárga

Cikkszám Termék Ár

8303.10 Frottírhuzat, fehér, kerek ülőlapra 7 500

8303.11 Frottírhuzat, fehér, nyerges ülőlapra 7 500

8303.12 Frottírhuzat, fehér, rombusz háttámlára 7 500

8303.13 Frottírhuzat, fehér, banán háttámlára 7 500

Tökéletes összhang az Ön igénye szerint.

Állítsa össze saját igénye szerint a 
tökéletes munkaszéket!
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8303.14 Frottírhuzat, fehér, trapéz háttámlára 7 500

8303.15 Frottírhuzat, fehér, öblös ülőlapra 7 500

B H K Sz J
Kerek, 360 X X X X X alapár 46 000

Kerek alapár 35 000

Nyerges alapár 35 000

Öblös

Nr. 8002-XXXXXX

Nr. 8003-XXXXXX

Nr. 8004-XXXXXX

Nr. 8007-XXXXXX alapár 35 000

0 felár 0

1 felár 23 000

2 felár 23 000

Háttámla nélkül

Banán-támla

Rombusz-támla

Trapéz támla 3 felár 23 000

0 felár 6 000Standard, króm színben

Hosszú, króm színben 1 felár 9 000

Talpazatt 0 felár 6 000Műanyag, szürke színben

Króm 1 felár  10 500

0 felár 3 500Műanyag, 5 db

Króm, 5 db 1 felár 7 000

Fehér 0 felár 0

Egyéb felár 9 000

Ülőlap

Háttámla

Gázrugó

Görgők

Kárpít színe

MUNKASZÉKEK MEGRENDÉLIS TÁBLÁZATA NETTÓ ÁR (Ft)
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PEDO-KABINETT MINIPEDO-KABINETT MAXI

Cikkszám Termék Ár

8317.2 PRACTICA II 200 000

kombi-állvány 4 db különböző magasságú fiókkal
rögzíthető görgőkkel
előre kihúzható és oldalra kihajtható rakodó felülettel
2 db oldalsó tároló polccal
a műanyagbevonatú-felület könnyen tisztítható
mérete (m x sz x m): 91 x 57 x 42.5 cm

PRACTICA II
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Cikkszám Ár
8321

Termék
PEDO-KABINETT MINI UV fiók nélkül
világos szürke színben

275 000
Ár

8320 PEDO-KABINETT MAXI UV nélkül 495 000
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• Joe Colombo által tervezett, klasszikus elegáns design
• ideális hatóanyagállvány optimális rakodási lehetőséggel
• 5 db biztonsági görgő biztosítja a könnyed helyváltoztatást
• minden oldalán polcos + 2db kihajtható fiók
• fehér vagy ezüst műanyagból
• mérete (m x sz x m):  74 x 41 x 43 cm

IONTO-BOBBY III

Cikkszám Ár

8218

Termék 
IONTO-BOBBY III fehér 90 000

• kihúzható készüléktartó polccal és különböző méretű fiókokkal
rendelkező hatóanyagállvány
• 2 db nagyítós lámpa konzollal (jobb és baloldalon)
• kétoldali széles fogantyú az állvány mozgatásához vagy a törülközők
számára
• munkalapja márvány utánzatú, fertőtleníthető és vízálló
• 4 rögzíthető görgő, 1 darab belső elosztóval
• beépített UV sterilizálóval is rendelhető
• mérete: (m  x sz x m) 80x81x52 cm

8321.2 PEDO-KABINET MINI UV fiókkal
világos szürke színben

375 000
8320.1 PEDO-KABINETT MAXI UV nélkül

2 db kihúzható készüléktartóval
430 000

8320.6 PEDO-KABINETT MAXI UV fiókkal 530 000

8218.5 IONTO-BOBBY III ezüst 105 000

Cikkszám Termék

• kihúzható készüléktartó polccal és különböző méretű fiókokkal
rendelkező hatóanyagállvány
• 1 db nagyítós lámpa konzollal
• kétoldali széles fogantyú az állvány mozgatásához vagy a törülközők
számára
• munkalapja márvány utánzatú, fertőtleníthető és vízálló
• 4 rögzíthető görgő, 1 darab belső elosztóval
• beépített UV sterilizálóval is rendelhető
• mérete: (m  x sz x m) 80x43x52 cm
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IONTO-KABINETT D

IONTO-KABINETT AIONTO-WELLNESS KABINETT

IONTO-KABINETT B - C
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• elegáns, fehér, görgős készülék- és hatóanyagállvány 
• 3 db polccal, fiók nélkül
• rögzítési lehetőség vizesedényhez, nagyítós lámpához
• biztonsági, rögzíthető görgőkkel
• mérete (m x sz x m): 80 x 66.3 x 41.4 cm

• elegáns, görgős készülék- és hatóanyagállvány három polccal
• fiókkal vagy fiók nélkül
• rögzítési lehetőség nagyítós lámpához
• válaszható fehér, illetve wenge színben
• méret (m x sz x m): 80 x 66.3 x 41.4 cm

elegáns, fehér, görgős készülék- és hatóanyagállvány

3 db polccal, 2 fiókal
r ögzítési lehetőség vizesedényhez, nagyítós lámpához

• biztonsági, rögzíthető görgőkkel
mérete (m x sz x m): 102 x 44.3 x 41.4 cm

• elegáns, fehér, görgős készülék- és hatóanyagállvány
• IONTO-KABINET B: 3 db polccal, 1 fiókos
• IONTO-KABINET C: 3 db polccal, 2 fiókos
• rögzítési lehetőség vizesedényhez, nagyítós lámpához
• biztonsági, rögzíthető görgőkkel
• mérete (m x sz x m):  80 x 66.3 x 41.4 cm

Cikkszám Termék Ár

8322 IONTO-KABINETT A
mérete (m x sz x m):  80 x 66.3 x 41.4 cm

60 000

Cikkszám Termék Ár

8322.9 IONTO-WELLNESS Kabinett, wenge színben
3 polccal, fiók nélkül 

85 000

8322.91 Fiók, wenge színben 19 000

8322.5 IONTO-WELLNESS Kabinett, fehér színben
3 polccal, fiók nélkül 

70 000

8322.51 Fiók, fehér színben 19 000

Cikkszám Termék Ár

8322.004 IONTO-KABINETT B 1 fiókos
mérete (m x sz x m): 80 x 66.3 x 41.4 cm

85 000

8322.005 IONTO-KABINETT C 2 fiókos
mérete (m x sz x m): 80 x 66.3 x 41.4 cm

100 000

Cikkszám Termék Ár

8322.006 IONTO-KABINETT D 2 fiókos
mérete (m x sz x m): 102 x 44.3 x 41.4 cm

85 000
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8316.001 Vizes edénytartó gyűrű 12 000

8316.002 Vizes edény 2 500

8316.003 Tartó konzol 2 500

8406.6 Lámpa rögzítő konzol 17 500
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CUBUS Kozmetika & Spa
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1184

Termék

CUBUS KOSMETIK 600 
BASISMODELL 60x54x51 cm

260 000 Ft-tól1186

CUBUS KOSMETIK 400  
BASISMODELL 40x54x51 cm

190 000 Ft - tól

CUBUS SPA 
40-80 cm széles polc, nagyméretű tárolóhely egyéb

kabineszközöknek vagy fűthető mini szekrénynek. 
Opálszínű, ESG ragasztott-edzett biztonsági üveggel, mely könnyen 

tisztítható és erős felület.

Kiváló minőségű hikorifából készült valódi fafurnér.
H árom tágas, 40-80 cm széles, teljesen kihúzható, lágyan záródó fiók.
Praktikus kiegészítő fiókbetétek rendelhetők.
Puha, könnyen futó kerekek.  A két első kerék biztonsági zárral

rögzíthető. 

Több színben és mintázattal kapható.

CUBUS 
KOZMETIKA
Kérjen egyedi ajánlatot az Önnek megfelelő összeállításra!

A megfelelően berendezett kozmetikai kabin több szempontból is 
fontos szalonunk kialakításakor. A munkaterületünkre szánt 
polcrendszerek elsődleges célja hogy tökéletesen illeszkedjen 
igényeinkhez valamint a helység adottságaihoz. Ugyanakkor ezek 
azok a bútordarabok amelyeket vendégeink először megpillantanak 
és általuk véleményt alkotnak szalonunkról.

Az Ionto Comed ebből adódóan különböző rendszer variációkat 
ajánl fel a harmonikus és praktikus design elérésének érdekében.

Tároló rendszereink, nagyítós lámpáink, munkaszékeink egyaránt 
megfelelnek a professzionális használat kritériumainak.

Ergonómia, minőségi alapanyagok és tartósság ezek min 
meghatározó szempontok a kabin berendezések tervezésekor.
Emellett a legmagasabb higéniai követelményeknek is megfelelnek 
köszönhetően az antimikrobális felületeknek és a beépíthető UV 
sterilizátornak.
Magasabb minőségi szintet képviselő termékcsalád mely minden 
egyedi használati funkciónak megfelel legyen az emberi adottság, 
speciális munkakörnyezet valamint optimális térkihasználás.

1188

CUBUS SPA 400 
BASISMODELL 40x54x51 cm

175 000 Ft-tól1194

CUBUS KOSMETIK 800  
BASISMODELL 80x54x51 cm

480 000 Ft-tól

1196

CUBUS SPA 800 
BASISMODELL 80x54x51 cm

390 000 Ft-tól1198

CUBUS SPA 600  
BASISMODELL 60x54x51 cm

210 000 Ft-tól



Cikkszám Termék Ár

8206 Nagyítós lámpa STANDARD 80 000
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NAGYÍTÓS LÁMPA 
STANDARD
• hidegfényű nagyítós lámpa, fehér színben
• műanyag burkolattal
• 3,0 dioptriás lencsével, körizzóval
• rögzítő-konzol nélkül

Technikai adatok 
Feszültség 230V/50 Hz
Teljesítmény hidegfény 22 Watt
Nagyító erőssége 3,0 dioptria
Méretek: 
Teljes hossz kb. 132 cm
Nagyító átmérője 12.5 cm
Lámpa-fej átmérője 23.5 cm
Súly 
Nagyítós lámpa kb. 4,3 kg
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Cikkszám Termék Ár

8206.19 Nagyítós lámpa Basic 30 000

NAGYÍTÓS LÁMPA BASIC

• hidegfényű nagyítós lámpa
• műanyag burkolattal fehér színben
• válaszható kör izzóval vagy LED-es változatban
• 3,0 dioptriás lencsével, körizzóval

230V/50 Hz
6400K 22 Watt / 4200K 6,6 Watt LED
3,0 dioptria

kb. 82 cm
12 cm
16 cm

Technikai adatok 
Feszültség
Teljesítmény 
Nagyító erőssége 
Méretek: 
Teljes hossz 
Nagyító átmérője 
Lámpa-fej átmérője 
Súly 
Nagyítós lámpa kb. 4,5 kg

8206.20 Nagyítós lámpa Basic LED 35 000 8407.20 Izzó STANDARD nagyítós lámpához 6 500

8206.190 Izzó BASIC nagyítós lámpához  6 000



Cikkszám Termék Ár

8206.40 Nagyítós lámpa IQ LED 105 000

NAGYÍTÓS LÁMPA 
IQ LED
• hidegfényű nagyítós lámpa
• modern, ergonomikus design
• 4 fokozatban szabályozható fényerővel
• 3,0 dioptriás lencsével, LED izzóval

100-250V/50-60 Hz
hidegfény 12 Watt
3,0 dioptria

kb. 118 cm
17.5 cm
23 cm

Technikai adatok 
Feszültség
Teljesítmény 
Nagyító erőssége 
Méretek: 
Teljes hossz 
Nagyító átmérője 
Lámpa-fej átmérője 
Súly 
Nagyítós lámpa kb. 3,6 kg
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8206.401 5 dioptriás lencse 13 000

8206.402 3 dioptriás lencse 13 000

Cikkszám Termék Ár

8206.71 Nagyítós lámpa Circus, szürke színben 155 000

NAGYÍTÓS LÁMPA CIRCUS

Technikai adatok 
Feszültség 
Teljesítmény 
Nagyító erőssége 
Méretek: 
Teljes hossz 
Nagyító átmérője 
Lámpa-fej átmérője 
Súly 
Nagyítós lámpa 

230 Volt / 50 Hz 
hidegfény 24 Watt / 10 Watt (24 LED)
3,5 dioptria

kb. 145 cm
16.5 cm
27 cm

kb. 3,6 kg / 4,9 kg (LED)

8206.72 Nagyítós lámpa Circus LED, szürke színben 175 000

Cikkszám Termék Ár

8206.1 Fali konzol 17 000

8206.2 Asztali konzol 8 000

8406.2 Állvány, fehér, 5 lábú 55 000

8406.6 Rögzítő-konzol Kabinett hatóanyagállványhoz 17 500

8407 Izzó Standard nagyítós lámpához 6 500

8206.700 Izzó Circus nagyítós lámpához 15 500

• modern nagyítós lámpa futurisztikus dizájnban
• alumínium fejjel, fehér/szürke színben
• holttér mentes és vibrálás mentes
• extrém hosszú karral
• válaszható hídegfényű kör izzóval vagy LED-es változatban
• 3,0 dioptriás lencsével
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IONTO-COMED KEZELŐ RENDSZEREK
Funkcionalitás és design a tökéletes harmóniában
Egy egység, amelyet a modern technika, az optimális kezelhetőség/
használhatóság és a kitűnő design együttese alkot. Ez az egység magába 
foglalja mindazokat a készülékeket, melyek elengedhetetlenek a mai 
modern kozmetikában. 

A készülékek kezelése egyszerű, helyigényük kicsi. Teljes arc- és testke-
zelés elvégezhető a puhítástól az utolsó “ simításig”. 

Formatervezett, elektronikus, univerzális készülék-rendszer, mely hét 
készüléket tartalmaz :
egy gyógynövényes, ózonos gőzölőt (Ionto-Steam Concept), egy 
peelingezőt Ionto-Peel), egy vákuumos arc- és testkezelőt (Ionto-Vac-
Spray), egy hideg/meleg arcvasalót (Ionto-Ice&Heat), egy nyirokmasz-
százst (Ionto-Skin-Regulator), egy iontoforézist (Ionto-Galvano), egy 
viót.

A IONTO-COMED-rendszerek kis helyen biztosítják a legváltozato-
sabb arc és testkezelési programokat a kozmetikus számára.

Rendszereink az alábbi készülékeket tartalmazzák:

Ionto-Steam Concept:
Gyógynövényes/ ózonos gőzölő. A készülék lehetővé teszi a különbö-
ző gyógynövények, illóolajok alkalmazását a gőzöléshez. A gőz erőssé-
ge szabályozható, így nemcsak felpuhításhoz, hanem masszírozáshoz is 
kiválóan alkalmas.

Ionto-Peel: 
A különböző méretű és finomságú kefékkel, habkövekkel, szivacsokkal 
könnyen eltávolíthatjuk a bőr felső, elhalt rétegét. A készülék fordulat-
számát a kezelésnek megfelelően magunk szabályozhatjuk.

Ionto-Vac-Spray: 
Segíti vagy akár helyettesítheti a kézi tisztítást. A bőr felpuhítása és 
peelingezése után a üvegcsőben képződött vákuum segítségével eltá-
volíthatjuk a komedokat. Nagyobb üvegcsövekkel, szívóharangokkal 
pedig különböző arc és testmasszázsokat végezhetünk. A Vac-Spray 
készülék tartalmaz egy szóróflakont is, mely tonikok, gyógynövények 
finom permetezésére alkalmas.

Ionto-Ice&Heat: 
A hideg- és/vagy meleg arcvasaló a bőr vérellátottságát javítja, hatása 
azonnali.

Ionto-Skin-Regulator: 
Nyirokmasszázs készülék. Egy pulzáló elektrosztatikus mező segíti a 
klasszikus masszázst, kötőszövet- és nyirokmasszázst. A szakszerű 
masszázzsal látványos és gyors eredményt érhetünk el.

Ionto-Galvano: 
Az iontoforézis készüléket használhatjuk kézi- vagy arcmaszk-elektró-
dával. A páciens-védelemmel ellátott modulon beállíthatjuk a ható-
anyagnak megfelelő polaritást, intenzitást, kezelési időt.

Vió: 
A nagyfrekvenciás készüléket használhatjuk fertőtlenítésre, pólusösz-
szehúzásra, vérbőségfokozásra és különböző speciális kezelésekhez.
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IONTO-BEAUTY TOWER CONCEPT

Az IONTO-BEAUTY TOWER CONCEPT első pillantásra „csak” egy 
zárt doboznak tűnik, pedig ez egy univerzális arc- és testkezelő rend-
szer, amelyet a modern technika, az optimális kezelhetőség és a kitűnő 
design együttese alkot. 

Minden rendszerben megtalálható a legújabb fejlesztésű gyógynövé-
nyes és ózonos gőzölő: a Steam-Concept, mely 2 literes tartályával az 
egész napi munkához szükséges vízmennyiséget tárolja. Valamint sza-
bályozható gőzmennyiséggel rendelkezik.

Magába foglalja mindazokat a készülékeket, amelyek az Ön számára 
elengedhetetlenek. 
A saját igénye szerint állíthatja össze készülékrendszerét az alábbi funk-
ciókból: 

IONTO-PEEL: peelingező
IONTO-VAC-SPRAY: vákuumos arc-és testkezelő, permetező
IONTO-GALVANO: iontoforézis arcra és testre
IONTO-SKIN REGULATOR: mikromasszázs
IONTO-ICE&HEAT: hideg- és meleg arcvasaló
IONTO-HF: vió

Végül találunk benne hatóanyagok és tartozékok számára kialakított 
fiókot is. E kis helyigényű professzionális rendszer könnyed mozgatását 
görgők teszik lehetővé. A többfunkciós rendszer rendelhető fehér, ju-
har illetve wenge színű faburkolattal. A szekrényben egy lámpakonzol 
található. A kisméretű szalonokban, kabinokban a Beauty Tower 
Concept-tel valósítható meg a nagy csoda. 

Technikai adatok 
Üzemi feszültség 230 V/ 50-60 Hz
Teljesítmény IONTO-STEAM CONCEPT: 1300W

IONTO-PROFI 40VA
Szekrény, zárt 93 × 47 × 47 cm
Szekrény, nyitott 93 × 72 × 86 cm
Gőzkar hosszúsága 80 cm
Súly kb 49 kg

8837-111111 IONTO-BEAUTY TOWER CONCEPT 

TARTOZÉK SZETT tartalma:

8361

8361.001

8257.51

8362

8262

8356

8256

8228.000

8228.009

8273.001

Ár

1 880 000
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8838-11111101

Szivacstartó

Szivacs, 10 db

SilkySky kefe, 4.5 cm

Vac adapter

Szóróflakon

Vac üvegcső tisztításhoz

Vac üvegcső arcmasszázshoz

Skin kesztyű, 100 db

Skin tapadó elektróda, 4 db  

Vió üvegelektróda

2 030 000+ tűs Mezo

17 17

8242.3 Galvanic set

Cikkszám Termék
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Feszültség 230 V/ 50-60 Hz
Teljesítmény 1200 W
Méret szélesség 100 cm/ magasság 40 cm/ mélység 43 cm
Súly 26 kg

IONTO-HERB TOWER
Megbízható, klasszikus

Az IONTO-HERB TOWER teljesen elektronikus gyógynövényes 
gőzölő, túlhabosodásgátlóval, digitális vízszintkijelzővel és 
elektronikusan szabályozható gőzmennyiséggel. 
Kis alapterületet foglaló, biztonsági görgőkkel ellátott állvány.

• egy készülék-torony, mely bővíthető a Modular-készülékekkel
• kivehető rozsdamentes acél edénnyel
• kizárólag csapvízzel működtethető
• forgatható gőzkarral
• szabályozható gőzmennyiséggel, 9 fokozatban
• idő beállítási lehetőség, 5-30 perc között
• beépített lámpakonzollal és szemetesedénnyel

Technikai adatok 

Cikkszám Ár

8119.A  355 000

8119.001

Termék

IONTO-HERB TOWER szürke gyűrűvel 

Tartozékpolc kéziegységekhez 35 000

8119.002

IONTO-HERB TOWER- hez

Tartópolc 15 000

IONTO-HERB TOWER- hez

8111.001 2 800

8416 1 800

5000 7 000

34075 1 000

60371 140 000

Entkalker, speciális vízkőoldó, 500 ml 

Aromatartó

Szürke tető az aromatartóhoz

Filcgyűrű, 5 db
Rozsdamentes gőzedény
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8119.9A IONTO-HERB TOWER fehér gyűrűvel    355 000

60125 35 000

60343.1 30 000

Gőztető komplett, gőzkar nélkül

Gőzkar

32667 15 000Tető belső

Cikkszám ÁrAlkatrészek IONTO-HERB-hez

8316.001 Vizes edénytartó gyűrű 12 000

8316.002 Vizes edény 2 000

8316.003 Tartó konzol 2 000



A német cég egy forradalmian új technológiájú gőzölőt alkotott. A sza-
badalmaztatott, elektronikus túlhevülés védelemmel ellátott termék 
soha nem tapasztalt biztonságot nyújt a felhasználók számára. 2,5 lite-
res tartállyal rendelkezik, így az egész napi munkához szükséges víz-
mennyiséget tárolni tudja. Az Ionto-Steam Concept gyógynövényes, 
ún. aromagőzölésre, valamint ózonos gőzölésre is alkalmas. Szabályoz-
ható a gőz mennyisége és a gőzölési idő. Beépített lámpakonzol és  
80 cm hosszú gőzkar teszi ergonómikussá a készüléket. 

A legújabb verzió már peelingező egységgel is ellátott, szabályozható 
fordulatszámmal. Három féle színben kapható: fehér, juhar, wenge. 

Az IONTO-STEAM CONCEPT  alkalmas gyógynövényes, úgynevezett 
aromagőzölésre is. Az éterikus olajokkal ill. oxigénnel végzett gőzkezelé-
seket a kozmetikában és a lábápolásban egyaránt lehet alkalmazni. 
A gyógynövényes gőzölés, melyet aromás gőzölésnek is neveznek, 
rendkívül pozitív hatással van a bőrre. Egyrészt anyagcsere-serkentő, 
másrészt nyugtató hatású. A gőzölési folyamathoz maga a megfelelő 
növény, vagy annak éteres olaja használható fel.
Mindegyik növény- illetve éterikus olajfajta hatásának megfelelően ke-
rül alkalmazásra. Azonban mindegyiküknek van egy közös hatása gő-
zöléskor. A folyamat nyugtatóan hat a bőrre, és serkenti a bőr anyag-
csere-folyamatait.

Technikai adatok 
Feszültség 230V/50-60 Hz
Teljesítmény 1300 W
Biztosíték 2 x 6,3 AT
Védelmi osztály I
Méret szélesség 54,8 cm/ mag. 93,4 cm/ mélység 42 cm
Gőzkar hosszúsága 80 cm
Víztartály űrtartalma 2,5 l
Súly 30 kg
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A bőr érhálózata kitágul, így megtisztul a lerakódásoktól. 
Átmeneti melegség keletkezik a kezelt területen, a bőr 
ellazul, puhábbá válik. A vegetatív idegvégződésekre is 
érvényesül a nyugtató hatás, a véráramlás és az anyagcsere 
egyensúlyba kerül, ezáltal a bőr felvevőképessége jelentősen 
megnő. Mindehhez adódik hozzá a különböző 
gyógynövények, illetve éterikus olajok egyedi hatása.
Az IONTO-COMED a gyógynövényes (aromás) gőzöléshez 
nyolc különböző szárított, természetes gyógynövény-
készítményt, valamint különböző éteres olajok 
kiegyensúlyozott kombinációit kínálja.

IONTO-STEAM CONCEPT 
Szabadalmaztatott gőzölési technológia
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IONTO-HERB/ STEAM aromaterápia Ár

9538 Gyógynövény-szett, 8 x 50 g 9 500

9530 Kamilla, 50 g 1 500

9531 Menta, 50 g 1 500

9532 Rozmaring, 50 g 1 500

9535 Hárs, 50 g 1 500

9536 Citromfű, 50 g 1 500

9540 Éterikus olaj száraz bőrre 3 000

9541 Éterikus olaj zsíros bőrre 3 000

9542 Éterikus olaj kombinált bőrre 3 000

9543 Éterikus olaj normál bőrre 3 000

9544 Éterikus olaj szett, 4 db 10 500
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IONTO-STEAM CONCEPT  PEEL / BASIC 
Szabadalmaztatott gőzölési technológia

Cikkszám Termék Ár

8118 IONTO-STEAM BASIC fehér

8117

8117.8312 IONTO-STEAM CONCEPT PEEL
fehér színben

8117.001

8117.002

8817.004

8817.005

8817.006

8111.011

Modular készüléktartó polc 

Ice & Heat kéziegységtartó

Szóróflakon kéziegységtartó

Vac adapter tartó

Vió kéziegységtartó

Lámpakonzol

Britta vízszűrő betét, 1 db  2 500

IONTO-STEAM CONCEPT fehér

8117.003

Cikkszám Termék Ár

8118 IONTO-STEAM BASIC fehér

8117

8117.8312 IONTO-STEAM CONCEPT PEEL
fehér színben

8117.001

8117.002

8817.004

8817.005

8817.006

8111.011

Modular készüléktartó polc 

Ice & Heat kéziegységtartó

Szóróflakon kéziegységtartó

Vac adapter tartó

Vió kéziegységtartó

Lámpakonzol

Britta vízszűrő betét, 1 db  2 500

IONTO-STEAM CONCEPT fehér

8117.003

95 000

7 000

7 000

7 000

7 000

17 500

625 000

500 000

395 000
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IONTO-PEEL
Peelingező készülék

Az IONTO-PEEL frimátor készülék 20-tól 600 fordulat/percig 
terjedő fordulatszámra képes. Gombnyomásra három előre beállított 
forgási sebesség választható, illetve egy további gomb segítségével egy 
egyénileg beállított fordulatszám-beállítás is elmenthető és előhívható. 
A fordulatszám állandó marad, ha nyomást helyezünk a kéziegységre. 
Arc- és testkezelésekhez egyaránt alkalmas.

Technikai adatok
Feszültség 230V/50-60 Hz
Teljesítmény 13 VA
Méret szélesség 19 cm / mag. 7 cm / mélység 19 cm
Súly 1,5 kg
Fordulatszám 20-600 fordulat/perc

Cikkszám Ár

8826.8312 225 000

8457.51 5 500

8257.52 6 000

8357.53 6 000

8357.54 6 000

8360 4 000

8260 5 000

8361 5 000

8361.001 3 000

Termék

IONTO-PEEL

SilkySky kefe, Ø 2 cm 

BlueBay kefe, Ø 4,5 cm 

LovelyLavender kefe, Ø 4,5 cm

LavenderMelange, Ø 4,5 cm

SilkySky kefe, Ø 2 cm 

Csiszolókő, Ø 2 cm

Csiszolókő, Ø 4.5 cm 

Szivacstartó

Szivacs (10 db) 
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8358.51 5 500

8826.1 7 000Univerzális kéziegységtartó, plexi
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IONTO-VAC SPRAY
Vákuummasszírozó és tisztító, 
valamint permetező készülék
Arc és testkezelésekhez egyaránt alkalmas. Az IONTO-VAC SPRAY 
készülék maradandó károsodás nélkül segíti a bőr tisztítását. A bőr megfelelő 
előkészítésével a vákuumos eljárásnak köszönhetően akadálytalanul ürítjük ki 
a komedokat, nem roncsolódik a faggyúkivezető és a környező bőrfelület, 
hosszú távon megszűnnek a gyulladt területek, normalizálódik a 
faggyútermelődés, a tág pórusú bőr ezáltal zártabbá válik. Kézzel nehezen 
hozzáférhető területeken is jól alkalmazható (pl.: fül, orr, tarkó, nyak stb.). 
Nagyobb üvegcsövekkel, szívóharangokkal pedig különböző arc és 
testmasszázsokat végezhetünk. A Vac-Spray készülék tartalmaz egy 
szóróflakont is, mely tonikok, gyógynövények finom permetezésére alkalmas.

Technikai adatok 
Feszültség 230V/50-60 Hz
Teljesítmény 13 VA
Méret szélesség 19 cm / mag. 7 cm / mélység 19 cm
Súly 1,5 kg
Vákuum 0,5 – 2 bar

Cikkszám Ár

8826.8281 195 000

Termék

IONTO-ICE&HEAT 

A hideg és a meleg használata a kozmetikai kezelésekben régóta bevált 
módszer. A meleg alkalmazásával a megfelelő termék hatása nagy 
mértékben növelhető. Azonkívül a hidegnél és a melegnél egyaránt az 
anyagcsere serkentése érhető el, amivel a vérerek edzettsége érhető 
el. A hideg hatására az erek összehúzódnak, miközben a vérellátás ja-
vul. A rossz vérellátottságú bőrnél ajánlott a hideget és a meleget fel-
váltva alkalmazni, így erősen aktiválható a vérkeringés. 
Hideg: Irritált, feszült és piros bőrnél nyugtató hatású. Pórus és ér 
összehúzó. Lassítja az anyagcserét és feszíti a bőrt. 
Meleg: Anyagcsere és vérellátás serkentő. Növeli a bőr hatóanyag-
felvételét. 
Hideg-meleg: A felváltott hideg-meleg kezelés az IONTO ICE & HEAT 
kezelőrúdnál egyedi, mivel a kezelésnél szünet nélkül váltakozik. Ezáltal 
az anyagcserét serkeni, így a hatóanyagok gyorsabban és mélyebbre 
jutnak a bőrbe.

IONTO-ICE&HEAT
Hideg&meleg arcvasaló készülék

Technikai adatok 
Feszültség 230V/50-60 Hz
Teljesítmény 13 VA
Méret szélesség 19 cm / mag. 7 cm / mélység 19 cm
Súly 1,6 kg

Cikkszám Ár

8826.8513 195 000

8256

2 6008356

2 6008456

4 5008263

2 9008264

6 6008262

7 200

8366 25 000

Termék

IONTO-VAC SPRAY 

Üvegcső, nagy 

Üvegcső, kicsi 

Üvegcső, ovális 

Szívóharang, Ø 4.5 cm 

Szívóharang, Ø 2.5 cm 

Szóróflakon

Adapter

Vac- szett (7 részes)
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8362

2 600

8826.1 7 000Univerzális kéziegysegég tartó, plexi

8826.1 7 000Univerzális kéziegysegég tartó, plexi



IONTO-GALVANO
Iontoforézis-készülék arcra és testre
Az iontoforézis abból áll, hogy a hatóanyagokat a galvánáram és az 
elektródák segítségével polaritásuknak megfelelően a bőrbe 
kerülnek. Ionvándorlás történik. Három egymástól független 
folyamat történik egy iontoforézis alatt. Az iontoforézis alkalmazása 
az általános kozmetikai kezelés értékes kiegészítője. Tartomány-, 
intenzitás-, polaritás- és idő-kapcsoló segíti munkánkat. 

Az iontoforézis előnyei:
 hatóanyagok bevitele relatív magas koncentrációban a bőr   

mélyebb rétegeibe
 vérkeringés és sejtanyagcsere javítása

 a bőr hidratálása belülről, bőr vízállományának javítása

 a bőr könnyebb befogadó képessége hatóanyagokkal szemben

Technikai adatok
Feszültség 230V/50-60 Hz
Teljesítmény 13 VA
Méret szélesség 19 cm/ mag. 7 cm/ mélység 19 cm
Súly 1,3 kg

Technikai adatok 
Feszültség 230V/50-60 Hz
Teljesítmény 13 VA
Méret szélesség 19 cm/ mag. 7 cm/ mélység 19 cm
Súly 1,2 kg

Cikkszám Ár

8826.8120 170 000

15 000

22 500

45 000

8800.8257

Termék

IONTO-GALVANO 

Elektróda-kábel, 1 pár

Galvanic kéziegység, 1 darab

Galvanic szet

Cikkszám Ár

8826.8371 225 000

8273.001 8 900

8273.002 19 500

8273.003 10 500

8273.004 10 500

Termék

IONTO-HF MODUL 

Vió elektróda, normál 

Vió elektróda, görgős 

Vió elektróda, fésűs 

Vió elektróda, nyitott 

IONTO-HF MODUL VIÓ
Vió készülék
A VIO kezelés, más néven ózonkezelés baktériumölő és mély 
fertőtlenítő hatású kozmetikai kezelés. Kiválóan alkalmas a pattanásos 
bőr kezelésére, tág pórusú arcbőr, seborrhoeás bőr kezelésére. 
Ajánlott hajhullás esetén, korpás fejbőr esetén, striák esetén, és 
szarkalábak kezelésére. 
A berendezés egyszerű és kisméretű, azonban rendkívül hatásos. 
Használata általában a bőr tisztítása után ajánlott. A kezelés során a 
készülékben található nemes gáz, a készülék fej és a bőr közt 
létrejövő parányi kisülések reakciójából ózon keletkezik, ami ebben a 
mennyiségben jelentősen baktérium-, vírus- és gombaölő hatású, 
egyúttal gyulladáscsökkentő és összehúzza a pórusokat.
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8842.2

8842.3

8826.1 7 000Univerzális kéziegysegég tartó, plexi



IONTO-SKIN REGULATOR
Nyirokmasszázs-készülék tartozékokkal

Technikai adatok
Feszültség 230V/50-60 Hz
Teljesítmény 13 VA
Méret szélesség 19 cm/ mag. 7 cm/ mélység 19 cm
Súly 1,5 kg
Frekvencia 5-50 Hz

Nyirokmasszázs-készülék arc és testkezelésekhez egyaránt 
alkalmas. Mikropoceszor által vezérelt High-Tech-készülék egy 
egységet alkot a kozmetikus kezeivel. A kozmetikus kezei között 
egy erősen lüktető elektrosztatikus mező alakul ki, amely az 
alkalmazás során hatni kezd. Az elektrosztatikus erők pontosan 
adagolhatók és egy vibráló- és pumpáló effektust képeznek mélyen 
a kötőszövetben. 

Már rövid idő után érzi a vendég a kellemes, látható és nyugtató ha-
tást. A nyirokelvezetés felgyorsul, ezenkívül serkenti a vérkeringést. A 
feszült kötőszövetet ellazítja és ezáltal kisimítja a ráncokat. 

Mivel az úgynevezett cellulitnél a kötőszövet anyagcserezavaráról van 
szó,  az IONTO-SKIN REGULATOR kezelés elősegíti a salaktalanítást 
és az anyagcsere normalizálódását. Így nem csak arcmasszírozó keze-
léshez, hanem cellulit kezelésekhez is sikeresen alkalmazható.

Az IONTO-SKIN REGULATOR végzett kezelések alkalmasak az 
egészségi állapotunk megőrzésére, stabilizálására és javítására.

Cikkszám Ár

8826.8228 315 000

8228.000 2 500

8228.001 2 500

8228.002 2 500

8228.003 3 390

8228.009 1 000

8228.100 6 500

8228.101 15 000

50314.1 7 000

Termék
IONTO-SKIN REGULATOR 

Kesztyű, nagy (100 db) 

Kesztyű, kicsi (100 db) 

Kesztyű, közepes (100 db) 

Elektróda (30 db) 

Tappacs-elektróda (4 db) 

többször használatos

Frottir csuklószorító 1 pár

Skin-kábel tappancs-elektródához

(fehér) 

Skin-kábel kéziegységgel (fekete) 

Skin-kábel fekete, stiftes 

Cherry Blossom maszk

Green Tea maszk

Caviar Q10 maszk

Deep See maszk

Collagen maszk

Hyaluron maszk

Beetox Age Reverse maszk
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8228.011 2 500

9228.081

9228.081

9228.082

9228.083

9228.088
9228.089

9228.09

1 700

1 700

2 500

1 700

2 500

2 500

2 500
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IONTO-AQUASONIC
Hidrodermabráziós készülék
Az IONTO-AQUASONIC egy alacsonyfrekvenciás ultrahang-
készülék, amely alkalmazható a bőr tisztítására és revitalizálására, 
mélyhámlasztásra, illetve a kozmetikai termékek hatóanyagainak 
mélyebb rétegekbe történő bejuttatására. Az alacsonyfrekvenciás 
ultrahangot két speciális kéziegység közvetíti: a keskenyebb spatulával 
rendelkező kéziegység a kisebb területek 
(pl. arcrészek), a szélesebb  kéziegység pedig a nagyobb területek 
(pl. testtájak) kezelésére alkalmas. Kezelés közben az adott 
kéziegységet a bőrfelület mentén mozgatva juttatjuk az 
alacsonyfrekvenciás ultrahanghullámokat a bőrbe.

Az IONTO AQUASONIC alkalmazása sokrétű hatással jár:
gyengéden és nagy hatékonysággal távolítja el az elhalt bőrsejteket, 
bőrkeményedéseket és a szilikontartalmú szépségápolási termékek 
maradványait
• stimulálja a vérellátást és a nyirokkeringést
• serkenti az anyagcserét
• gyorsítja a szövetek regenerációját
• elősegíti a felszívódást és a hatóanyagok eloszlását, szállítását

Az IONTO AQUASONIC sokféle bőrállapot és indikáció esetén 
alkalmazható sikerrel:
• ráncok
• atrófiás bőr
• száraz bőr
• fakó, sápadt bőr
• bőrszennyeződések
• akné (bőrgyógyásszal történő egyeztetés után)
• elszarusodott bőr
• hegek
• öregedési foltok / pigmentfoltok
• petyhüdt szövet a test területein

Technikai adatok 
Feszültség 230V/50-60 Hz
Teljesítmény 10 VA
Frekvencia 28 kHz
Méret szélesség 19 cm/ mag. 7 cm/ mélység 19 cm
Súly 1,6 kg

ÁrCikkszám Termék

8815.8345 IONTO-AQUASONIC 490 000
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Az IONTO AQUASONIC készülékkel történő kezelések 
optimális hatásához javasolt a kezelés kombinálása az adott 
bőrproblémának megfelelő, speciális hatóanyagokkal. Az IONTO  
ajánlja a PROLINE CELLULOSE Maszkok használatát az IONTO 
által kifejlesztett, SYMBIOSIS koncepción alapuló termékcsaládból, 
kiemelkedő tulajdonságai miatt. A SONICrepair kezelési 
programhoz, bőrszennyeződések esetén javasoljuk a Green Tea 
PROLINE CELLULOSE Mask használatát, kiszáradt bőr kezelésére 
pedig a PROLINE CELULOSE Mask Hyaluron alkalmazását. Az 
érett bőr kezelésére szolgáló SONICrevital programhoz ideális 
választás a PROLINE CELULOSE Mask Q10 vagy BEETOX Age 
Reverse.
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IONTO-SONO Impression

Az IONTO-SONO Impression mikropocesszor által vezérelt 
készülék, mely  1 és 3 MHz frekvencián dolgozik. 

A IONTO-SONO Impression ultrahang készüléken egyénileg 
állítható 

 a kezelési idő
 a frekvencia
 a kezelési mód
 az intenzitás, ami lehetővé teszi minden bőrtípus optimális

értéken történő kezelést

Az ultrahang kitűnő hatással bírnak:
bőrkép javításánál
hatóanyag bevitelnél
cellulit kezeléseknél
regeneráló kezeléseknél
izomlazításnál
anyagcsere fokozó kezeléseknél alkalmazhatjuk az arcon és a testen 
egyaránt. 

Technikai adatok 
Feszültség 230V/50-60 Hz
Teljesítmény max. 3W/cm2
Frekvencia 1 MHz és 3 MHz
Méret szélesség 34 cm/ mag. 14 cm/ mélység 22,5 cm
Súly 3 kg

Cikkszám Ár

8421.1 900 000

8422.001 200 000

8422.005 200 000

8422.026 5 000

8422.010 5 490
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8422.025 3 700

Termék

IONTO-SONO Impression 

Ultrahangfej, 5 cm2 

Ultrahangfej, 2,5 cm2

Aloe Vera kontakt gél, 500 ml 

Neutral kontakt gél, 500 ml

Kontakt gél, 5 l

A készülék 21 - orvosok által - beprogramozott arc- és testkezelést 
tartalmaz, melyekkel megkönnyíthetjük munkánkat. A 4 
leggyakrabban használt program tárolható a memóriában, és onnan 
bármikor könnyen előhívható. 

A készülékhez két rozsdamentes acélból készült kezelőfej 
csatlakoztat-ható, egy 2.5 cm2 (arckezelésekhez) és egy 5 cm2 
felületű (testkezelésekhez). 

Az ultrahang felfedezése óta a kezeléseket széles körben alkalmazzák 
a gyógyászatban, s újabban használatuk új perspektívákat nyit a 
kozmetikában is. A mélyen történő mikromasszázzsal rövid idő alatt 
csodákat érhetünk el. A kezelés lényege a jól alkalmazott frekvencia 
és intenzitás.

Az ultrahangos kezelésnél szükség van egy közvetítőanyagra a bőr és  
a kéziegység feje között. Ez általában egy kontakt gél, amely aktív 
hatóanyagokat tartalmaz. A kezeléssel bevitt hatóanyagok hatóidejét  
a háromszorosára növelhetjük. Az ultrahang hatására az olajos, zsíros 
emulziók, vagy tiszta olajak, egyéb hatóanyagok pl.: vitaminok kiválóan 
bejuttathatók.



IONTO-SONO® effect

Mit jelent az LDM?

Az LDM – lokális (helyi) dinamikus mikromasszázs – olyan új kezelési 
módszer, mely minőségében különbözik a többi UH készüléktől.
Az LDM technológiával speciális ultrahanghullámok kerülnek alkalma-
zásra, melyek frekvenciái nagy sebességgel változnak. Ezáltal olyan ha-
tások jönnek létre, melyek hagyományos ultrahanggal nem érhetőek 
el. E technológiában az ultrahang frekvenciák nagy sebességgel (100 
és 1000 alkalom másodpercenként) váltakoznak. Ennek során a 
szövet-ben a nyomásfokozatok lüktető váltakozása jön létre, egyazon 
intenzi-tás mellett. Ez a szövet mikromasszázsának új módját 
eredményezi, ami a hagyományos ultrahang alkalmazásban nem 
létezik. Az ultra-hanghullámok által a szövetben váltakozó módon 
lép fel túlnyomás és alacsonynyomás.

Az ultrahang frekvenciát ugyanazon intenzitás mellett 1 MHz-ről  3 
MHz-re, vagy 3 MHz-ről 10 MHz-re módosítjuk, az abszolút nyo-
másértékek a szövetben ugyanazok maradnak. Minden 
mikromasszázs egység mérete eközben azonban 0,75 mm-ről 0,25 
mm-re (illetve 0,25 mm-ről 0,075 mm-re) csökken. Ez egyedülálló
lehetőséget kínál az ultrahang mikromasszázs- hatásainak dinamikus
modulálására.

Milyen előnyöket kínál a 10 MHz frekvencia alkalmazása?

A kozmetikában 1 Mhz és 3 MHz frekvenciájú ultrahanghullámot 
alkal-maznak, amelyek 3-5 cm ill. 1 cm mélységben hatolnak be a 
testbe, ami-nek köszönhetően túlnyomórészt nem a bőrben, hanem 
jelentősen mélyebben nyelődnek el. Az IONTO-SONO® effect 
ezen felül még 10 MHz frekvenciájú ultrahanghullámot is képes 
sugározni, amely kb. 0,3 cm-es behatolási mélységgel majdnem 
kizárólag a bőrben nyelődik el. Ez jelentős előnyt kínál kozmetikai és 
bőrgyógyászati alkalmazás esetén.

Melyek az  IONTO-SONO® effect felhasználási területei?

Az LDM technológia az erős mikromasszás hatásával plusz mechani-
kus erőket von be, melyek a molekulák közötti keresztkötéseket 
még erősebben rezegtetik a kollagén molekulákban, és azokat szét is 
szakít-hatják. Ebből adódik az erősebb feszesítő hatása az LDM 
technológiá-jának a hagyományos ultrahanghatáshoz képest. A 
technológia alkal-mazása 10 MHz frekvenciás kombinációval azt 
eredményezi, hogy ezek az erők sokkal inkább a bőrben 
koncentrálódnak. Az LDM technológia hatékony kezelési módszer a 
ráncok, aknék, hegek, foltok, striák, cellulit ellen, elősegíti a zsírleszívás 
elő- és utókeze-lését. Kúrakénti alkalmazása során a hatás nem 
marad el! Eredmény folyamatos, látványos és tartós! 

Két technológia egyben : 
• LDM (Lokális Dinamikus Mikromasszázs)
• Ultrahang 1, 3 és 10 MHz
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Mire fejt ki hatást az ultrahang a bőrben?

A nagyobb frekvenciájú ultrahang hullámok az LDM technológia 
segít-ségével felerősítve elősegítik a jobb vízeloszlást, valamint 
serkentik a kollagén és elasztin termelést. Ezen túlmenően 
megváltoztatják  a kötőszövetben a térhálós kötéseket.
Az LDM technológia sejtekre gyakorolt hatása:
• a sejtosztódás stimulációja
• a proteinszintézis elősegítése
• a membránszerkezetek módosítása funkcióinak és
áteresztőképességének megváltoztatása.

Ki alkalmas az IONTO-SONO® effect-tel történő kezelés-re?

Minden ember, akinél nem merülnek fel ellenjavallatok az ultrahang 
terápiával szemben, alkalmas az IONTO-SONO® effect-tel történő 
kezelésekre. Rákos megbetegedésben szenvedő vagy pacemakerrel 
rendelkező személyek egyáltalán nem vehetnek részt kezeléseken, 
kozmetikai alkalmazások esetén csak sérülésmentes bőr kezelhető.   
módszer minden korcsoport és bőrtípus esetében alkalmazható. 

Mi az IONTO-SONO® effect kezelések menete?

Az végzett kezelés teljes mértékben automatizált. A készülék 
folyamatosan információkat szolgáltat arra vonatkozóan, hogy mely 
helyeken milyen beállításokkal és milyen kezelőfejjel kell dolgozni. Az 
IONTO-SONO® effect rendszeres önellenőrzéseket végez a le-
hetséges hibák azonnali kiküszöbölésére. A készülékben és a 
kezelőfejekben található számos biztonsági berendezés gondoskodik 
róla, hogy a kezelések az Ön valamint kozmetikusa számára 
biztonságosak és sikeresek legyenek. Mivel a bőr receptorok nem 
tudják követni az ultrahanghullám erős és gyors rezgését, így a 
kezelés alatt legfeljebb langyos meleget érezhet.

Már egyszeri alkalommal is jó eredmények érhetők el?

10 MHz-es frekvencia alkalmazása esetén egyes eredmények (pl. 
bőrfeszesség fokozódása, ráncok enyhülése stb.) rögtön az első 
kezelést követően megfigyelhetőek. Ezért egyes IONTO-SONO® 
effect kezelések normál kozmetikai kezelési programba is 
beilleszthetőek. Hosszan fennmaradó hatások eléréséhez minden 
esetre rendszeres kezelésekre van szükség hetente 1-2 alkalommal 
4-6 héten át. Ezek a kezelések a bőr megjelenésének jelentős és
hosszú időn át fennmaradó javulását eredményezik, amely még
hónapokkal a kezelés időszakát követően is tovább javul.

Cikkszám Ár

8432.1 2 400 000

8422.026

3 700

8422.010 5 490

Termék

IONTO-SONO® effect

Aloe Vera kontakt gél, 500 ml 

Neutral kontakt gél, 500 ml

Kontakt gél, 5 l

5 000

Technikai adatok 
Feszültség 230V/50-60 Hz
Kéziegység 
3+10 MHz 1,2 cm
1+3 MHz 2,5 cm
1+3 MHz 5,0 cm
Intenzitás 
1+3 MHz 3,0 W/cm2 - ig
3+10 MHz 2,0 W/cm2 - ig
Frekvencia 1, 3, 10 MHz
Modus folyamatos
Pulzáló 1:2, 1:5, 1:10
LDM 1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms
Méret 17,2 x 42 x 27 cm
Súly 8 kg
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8422.025

8432.003    450 000Ultrahangfej, 5 cm2 

Léphetnek fel mellékhatások?

Az IONTO-SONO® effect - tel alkalmazott ultrahang hullámokat 
már több éve alkalmazza az orvostudomány és a kozmetika és ez 
alatt biz-tonságosnak bizonyultak. Az LDM – technológia még 
nagyobb bizton-ságot nyújt, mivel a gyors frekvenciaváltás kiküszöböli 
az álló ultrahang hullámok létrejöttét a testben.

Összefoglalás

Az  IONTO-SONO® effect három előnyt kínál a hagyományos ultra-
hang alkalmazással szemben.
1 Az ultrahang-frekvenciák gyors váltakozása a nyomásfokozatok
erős pulzálását okozza a szövetben, ami a mikromasszázs egy új módját 
idézi elő.
2 Az LDM technológia alkalmazása mindezen felül lehetőséget nyújt
ahhoz, hogy egyszerre hatást gyakoroljon különböző mélységek 
kezeléséhez.
3 Az LDM technológia lehetővé teszi a különböző frekvenciákon 
történő munkát egy kezelési programon belül

Néhány példa az IONTO-SONO® effect esztétikai célú 
alkalmazására:

• Bőrfiatalítás – a fibrociták elkülönítése, fibroblasztokká alakítása.
• Bőrfeszesítés – a kollagén-szerveződések javítása által a sejten kívüli
terek bővítése.
• Cellulit – a kötőszövet-szerkezetek javítása által a diffúziós folyama-
tok gyorsítása, az anyagcsere megfelelő fokozásával a zsírszövetekben.
• A kötőszövet stimulációja – a makrofágok úgynevezett fibroblaszt-
stimuláló képességének fokozása 3 MHz frekvenciájú ultrahanggal.
Egyidejűleg az 1 MHz-es frekvencia jobban képes sti-mulálni e faktor
hatását. Csak a két különböző frekvencia kombiná-ciója egy kezelésen
belül tudja mindkét folyamatot optimálisan irá-nyítani.
• Hegek, striák – a kollagénháló-szerkezet módosításával a mik- 
rokeringés és az anyagcsere javítása.
• Akne, akne utáni hegek kezelése.
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IONTO-SONO® Intense
Azonnali eredmény, hatékonyság, tartósság

10 MHz frekvencián működő ultrahangos készülék
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Az IONTO-SONO Intense egy nagyfrekvenciás ultrahangos készülék 
a közismerten kiváló „made in Germany” minőséggel. Kifejezetten 
kozmetikai alkalmazásra kifejlesztett ultrahangos programokkal 
működik. Amikor az ultrahangos kezelőfejet a bőrre merőlegesen 
használjuk, az ultrahang hullámok közvetlenül a mélyebb szövetekbe 
jutnak, és így direkt módon fejtik ki hatásukat a bőr különböző 
rétegeiben.

TECHNOLÓGIA

A frekvenciától, intenzitástól, időtől és a használat módjától függően 
az IONTO-SONO Intense készülék bármilyen típusú bőrprobléma 
kezelésére alkalmas. Az IONTO-SONO Intense egy magas 
frekvenciájú készülék,  mely három különböző frekvencián, azaz 
1 MHz, 3 MHz és 10 MHz-en tud működik, Attól függően, hogy 
milyen problémát akarunk orvosolni, a megfelelően kiválasztott 
frekvenciával.

A 10 MHz-en alkalmazott ultrahang speciálisan a bőr legfelső 
rétegeiben fejti ki hatását, és így szabályozni tudja a gyulladásos 
folyamatokat, javítja a bőr szerkezetét.  A bőr legfelső rétegét erős 
stimuláció éri a negatív nyomási fázisok során, a sejtek regenerálódása 
felgyorsul – melynek eredménye az azonnal látható átfogó bőrkép 
javulás!

KEZELŐPROGRAMOK

Testreszabott programok - A 30 felhasználóbarát programot 
különböző bőrtípusokra fejlesztették ki, mely testreszabott kezelési 
eljárásokat kínálnak. A kezelési programban megjelenik a kezelési 
tartomány és az irány, amelybe az ultrahang fejet állítani  kell. A 
megfelelő program könnyen és gyorsan aktiválható a bőrtípus  
megállapítását követően.

A kezelőprogramok a kis arcprogramoktól - mint például a száj és a 
szem területe -  a teljes arc- és testprogramokig terjednek, beleértve 
a cellulit kezelést és a testkontúr javítást is. Ezen túlmenően vannak 
olyan programok is, amelyek szépészeti beavatkozást megelőző 
előkezelésre, illetve műtét utáni esztétikai korrekciós eljárásokra 
vonatkoznak, amelyeket orvos-kozmetikai vizsgálatokkal teszteltek és 
fejlesztettek ki.

Ergonómia a könnyű kezelés érdekében - A megdönthető kijelző 
lehetővé teszi a készülék egyéni pozícióját és az optimális 
adatleolvasást különböző nézetekből. Ezért a test- és arckezelés 
tökéletesen kényelmes módon végezhető el.

Szakszerű és azonnali információ - Az ultrahangos készülék 
használatára vonatkozó információk és videók bármikor elérhetőek. 
Egy részletes kezelési útmutató és a gyakran ismételt kérdések is 
rendelkezésre állnak, melyek segítenek a kívánt információk azonnali  
megszerzésében. Érezze a lehető legmagasabb szintű biztonságban a 
vendégeit, tapasztalja meg az optimális kezelési kényelmet és 
szerezzen lelkes ügyfeleket!Cikkszám Termék Ár

8438 IONTO-SONO INTENSE 1 900 000
8422.003 550 000
8422.026 5 000

8422.010 5 490

8422.025 3 700

Ultrahangfej, 5 cm2 

Aloe Vera kontakt gél, 500 ml 
Neutral kontakt gél, 500 ml 

Kontakt gél, 5 l



IONTO-SKIN ABRASION COMFORT

A szépségiparban már hosszú ideje folyik a küzdelem a különböző 
bőrproblémák megszüntetésére és a bőröregedés folyamatának 
lassí-tására.
Ennek egyik leghatásosabb eszköze a mikrodermabrázió, mely a bőr 
felső, elhalt rétegének eltávolítását mikrokristályok segítségével teszi 
lehetővé. E kezelés után a sejtek önmegújító képessége felgyorsul,  
hatóanyag-felvétele javul, csökken a ráncok mélysége, 
elhalványodnak a foltok, hegek. 

Az Ionto-Skin-Abrasion Comfort arc- és testkezelő készülék egy 
steril vákuum kompresszor segítségével juttatja a bőrre a finom 
szemcséjű kristályokat, egyenletesen és teljesen fájdalommentesen 
lazítva fel  a mikroszkopikus méretű bőrrészecskéket. Az eljárás 
során a higiénia biztosított, mivel az elhasznált kristály és az 
eltávolított hámrészek egy külön tartályba kerülnek. A bőr e kezelés 
során nincs kitéve semmilyen – esetlegesen allergiát okozó – maró 
kémiai hatásnak. A problémás terület nagyságától és állapotától 
függően alkalmazható az eljárás, alkalmanként vagy kúraszerűen is 
alkalmazható az eljárás.

A kristály kétféle szemcseméretben kerül forgalomba, amely 
lehetővé teszi a bőr egyedi kezelését.  A kivehető friss-kristály tartály 
biztosítja a kristályok könnyed cseréjét.

Az innovatív készülék digitális kijelzőjén kiválasztható a megfelelő nyelv 
(magyar, angol vagy német), az 5 gyári elmentett program, a manuális 
kezelési lehetőség. 5 extra memória tárhelyre egyéni beállítások 
menthetők, melyek mindegyike felülírható.
A készülék bekapcsoláskor önellenőrző programot futtat le, mellyel 
kalibrálja önmagát. Hibaüzenetet ad a lehetséges hiba-okokról, öntisz-
tító funkciója dugulás-elhárítást végez.
A készülék használati idejéről a beépített üzemóra-számláló nyújt kor-
rekt tájékoztatást.

Technikai adatok
Feszültség : 230V/50-60 Hz
Teljesítmény : 100 W
Méret : szélesség 34,5 cm/ mag. 23,5 cm/ mélység 30,5 cm
Súly : 10 kg

SP
EC

IÁ
LI

S 
K

ÉS
Z

Ü
LÉ

K
EK



IONTO-SKIN ABRASION SONO

Technikai adatok
Feszültség : 230V/50-60 Hz

Méret : szélesség 34,5 cm/ mag. 23,5 cm/ mélység 40 cm
Súly : 14 kg
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Az IONTO-SKIN ABRASION SONO egy készülékben lehetővé teszi 
a táplálást és hidratálást ultrahang technológia segítségével.

A készülék 21 - orvosok által - beprogramozott arc- és testkezelést 
tartalmaz, melyekkel megkönnyíthetjük munkánkat. A 4 leggyakrabban 
használt program tárolható a memóriában, és onnan bármikor 
könnyen előhívható. 

A készülékhez két rozsdamentes acélból készült kezelőfej 
csatlakoztat-ható, egy 2.5 cm2 (arckezelésekhez) és egy 5 cm2 
felületű (testkezelésekhez). 

Az ultrahang felfedezése óta a kezeléseket széles körben alkalmazzák 
a gyógyászatban, s újabban használatuk új perspektívákat nyit a 
kozmetikában is. A mélyen történő mikromasszázzsal rövid idő alatt 
csodákat érhetünk el. A kezelés lényege a jól alkalmazott frekvencia és 
intenzitás.

Az ultrahangos kezelésnél szükség van egy közvetítőanyagra a bőr és  
a kéziegység feje között. Ez általában egy kontakt gél, amely aktív 
hatóanyagokat tartalmaz. A kezeléssel bevitt hatóanyagok hatóidejét  
a háromszorosára növelhetjük. Az ultrahang hatására az olajos, zsíros 
emulziók, vagy tiszta olajak, egyéb hatóanyagok pl.: vitaminok kiválóan 
bejuttathatók

Cikkszám Termék Ár

8440 IONTO-SKIN ABRASION SONO        2 040 000

8239.2 Kristály, micro, 1 kg 5 500

8239.11 Kristály, macro, 1 kg 5 500

3 000

2 500

15 000

10 000

8339.001 Szűrő

8339.003 Üvegfej

8339.005 Használt kristálytartó, üveg

8339.006 Friss kristálytartó, üveg

5 0008422.026 Aloe Vera kontakt gél, 500 ml 

8422.010 Kontakt gél, 5 l 5 490

8330 IONTO-SKIN ABRASION COMFORT 1 275 000

Cherry Blossom maszk

Green Tea maszk

Caviar Q10 maszk

Deep See maszk

Collagen maszk

Hyaluron maszk

Beetox Age Reverse maszk

9228.081

9228.081

9228.082

9228.083

9228.088
9228.089

9228.09

1 700

1 700

2 500

1 700

2 500

2 500

2 500

8400.3  200 000Ultrahang késziegység 5.0 cm2

Neutral kontakt gél, 500 ml 8422.025 3 700



Kozmetikai MESO

A szaruréteg a bőr természetes védőköpenye, és azért felel, hogy 
aktív sejtjeivel védje az alatta található bőrrétegeket. Azonban 
egyúttal számos aktív hatóanyag számára is megnehezíti, hogy teljes 
pozitív hatását kifejthesse ezekben a mélyebben fekvő 
bőrrétegekben. Az IONTO-MESO komfortrendszer lehetővé teszi 
a bőrgátként funkcionáló szarurétegen való finom áthatolást, hogy 
olyan hatóanyagokat juttathassunk a bőrbe, mint például a 
hyaluronsavat. A finoman párnázott MESO-Fej segítségével, melyen 
parányi műanyag tűhegyek találhatók, minden nyomás nélkül 
dolgozhat az arcbőrön. A stratum corneumban keletkező 
mikronyílások utat nyújtanak az aktív hatóanyagoknak, hogy a 
bőrgátat közvetlen és hatékony módon lépjék át, és hogy mélyebbre 
jussanak a bőrben. Az áthatolási mélység beállítása kényelmesen, 
közvetlenül az IONTO-MESO komfortrendszer kéziegységén 
lehetséges, mely egyénileg testre szabható intenzitást és így kellemes, 
fájdalommentes kezelést biztosít a nagyon érzékeny területeken, 
mint pl. a homlok.

Az új IONTO MESOlifttel a következő három kezelési módot 
alkalmazhatja különállóan, vagy egymással kombinálva: Kozmetikai 
Meso, Elektroporáció és Izomstimuláció. Ez az innovatív kezelési 
technológia a leghatékonyabb módon kínál Önnek egy különösen 
széles kezelési spektrumot. A Kozmetikai Meso funkció mellett, 
melyet minden MESO+ rendszer tartalmaz, az új IONTO-MESOlift 
révén Ön két további, magas hatékonyságú kezelési technológiát 
vehet igénybe, különállóan, vagy akár kombinált módon.

Az Elektroporáció, a Kozmetikai Meso-hoz hasonlóan, zsilip-elv 
szerint működik, többek közt sejtanyagcsere-serkentő hatással. 
Ugyanakkor ehhez nem szükséges a felső bőrréteg mechanikai úton 
történő megnyitása. A bejuttatandó hatóanyagot a kéziegység a 
bőrre viszi fel, majd finom elektromos impulzusok segítségével 
azonnal mélyen a bőrbe szállítja, ahol rögtön be is építi őket. Az így 
kiépített hosszútávú raktár a hatóanyagok lassú lebontásával több 
napig is elláthatja a bőrt a bejuttatott hatóanyagokkal. A Kozmetikai 
Meso-val történő együttes használat során így egy belülről kifelé ható 
folyamattal dolgozik a bőr öregedése ellen (lásd a hatást az alábbi 
táblázatban). A gyengéd és kellemes arcizom-stimuláció többek 
között lifting-hatást fejt ki az arcbőrön. Alkalmazzon statikus kezelést, 
kettő, három vagy négy öntapadós elektróda arcbőrre való 
felhelyezésével, és a kívánt program kiválasztásával. Alternatív 
lehetőségként nyújtson ügyfelének dinamikus kezelést a duplagolyós 
elektródával. Emellett két előre beállított program áll 
rendelkezésére:  A „Lift” program a kötőszöveti állomány 
petyhüdtségét csökkenti, és a meggyengült izmokat építi újjá. Az 
atrófiás bőr már egy kezelés után is rózsás és friss benyomást kelt, a 
ráncok és barázdák száma csökken. Az „Active” program a kezdődő 
bőröregedés ellen fejti ki hatását. Alkalmas táskás szemek, 
megereszkedett arcbőr kezelésére, vagy épp a sápadt, fakó bőr 
vérkeringésének serkentésére, a rózsás hatás elérése érdekében. Az 
„Active” program segítségével a gyenge kötőszövettel rendelkező, 
sőt, a nap károsította bőr esetében is pozitív változást idézhet elő.

IONTO-MESO komfortrendszerrel
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Cikkszám Ár

8815.8433 585 000

Termék
MESO SL
MESOsono

Az IONTO-MESO+ rendszerek a legkülönbözőbb ANTI-AGING 
felhasználási lehetőségek egyedülállóan széles palettáját kínálják, 
egyéni kezelési kombinációkkal. Az aktív hatóanyagok bőrbe való 
hatékony bejuttatásához használt IONTO PROFESSION CARE 
alapkezelést különböző kiegészítő-kezelésekkel kombinálhatja, az Ön 
egyedi igényeihez legjobban illeszkedő kombi-rendszert pedig a 
igényeknek megfelelően választhatja ki. Az Ön előnye: Mindegy, 
melyik kombirendszer mellet dönt, mindegyik funkciót különállóan, 
illetve kombinált módon is alkalmazhatja. Így egyszerre kínálhat 
ügyfelének területspecifikus kúrát, illetve átfogó kezelési 
koncepciókat. 

MESO SL
Technológia
Kozmetikai Meso 
Javallat
A hatóanyagok bőrbe történő bevitele a választott kezelés 
fokozásához.
Hatás
A hatóanyagok mélyebb bőrrétegekben történő felszívódása 
Funkció
Kozmetikai Meso: egy speciális MESO-párna, melyen apró műanyag 
tűhegyek találhatók, gyengéden áthatol a bőrgáton, és elősegíti a 
bevitt hatóanyagok felszívódását.

MESOsono
Technológia
• Kozmetikai Meso
• Ultrahang
Javallat
• Hatóanyagok bevitele a bőrbe
• Anti-Aging
• Lifting
Hatás
• A hatóanyagok mélyebb bőrrétegekbe való bejuttatása
• A hatóanyagok beépítése a mélyebb bőrrétegekbe
• Hatóanyagraktár kiépítése
• Lifting hatás
• A mikrodomborzat javítása
• Anyagcsere-serkentés
• A mikrokeringés javítása
• A sejtmembrán áteresztőképességének fokozása
• A bőrfeszesség (turgor) növelése
Funkció
• Kozmetikai Meso: egy speciális Meso-Párna, melyen apró
műanyag tűhegyek találhatók, gyengéden áthatol a bőrgáton, és
elősegíti a bevitt hatóanyagok felszívódását.
• Ultrahang: az ultrahanghullámok az ultrahangfejen keresztül
jutnak a bőrbe és a szövetbe. Könnyű, érthető kezelés 5 előre
beállított ultrahangprogramnak köszönhetően.

8434.2 1 150 000

Aloe Vera kontakt gél, 500 ml 

Neutral kontakt gél, 500 ml 

Kontakt gél, 5 l

8422.026

8422.010 5 490

5 000

8422.025 3 700

8433.1011 Mesotűpárna, 10 db 21 000



IONTO-LIFT RF 

Az RF-technológia – helyi fókuszú feszesítő hatásának köszönhetően – 
széleskörű alkalmazási lehetőségeket nyújt az arc és a test kezeléséhez, 
kortól, nemtől, bőrtípustól és bőrszíntől függetlenül.

A kollagén- és elasztinrost-hálózat újrastrukturálása 
kollagénszintézissel 
Az RF-energia segítségével megvalósítható a kollagénrostok célzott 
felmelegítése, mely a rostok összehúzódását eredményezi. Emellett a 
kezelés során aktiválódnak a fibroblasztok, és így a kollagéntermelés 
jelentősen fokozódik. Ezen hatások kombinációja érezhetően 
újraalakítja a kollagén- és elasztinrost-hálózatot. A bőr így azonnal 
láthatóan feszesebbé, stabilabbá válik. A fokozott kollagénprodukció 
révén pedig az azonnali eredmény mellett hosszú távon is a bőrkép 
látható és érezhető javulását érhetjük el.

A problémás területek feszesítése és a zsíreloszlási zavarok 
szabályozása
A kollagénszintézis serkentésén kívül az RFenergia a problémás 
területek feszesítéséhez és a test zsíreloszlási zavarainak 
szabályozásához használható a legjobb eredményekkel. Az RF-
energia pozitív hatással van a zsírsejtekre: az erős felmelegedés révén 
a sejtek anyagcseréje felélénkül, a zsírsejtek összezsugorodnak. A 
magas hőmérséklet a szövet mélyében fejti ki hatását, elősegítve a 
zsírsavak kiválasztását a zsírsejtekből. A zsírsavak, salakanyagok és 
mérgek a nyirokrendszeren keresztül szállítódnak el. A fent leírt 
kollagénszintézissel, a kollagén- és elasztinhálózat újrastrukturálásával 
összhangban mérhető térfogatcsökkenés, illetve a bőr 
domborzatának javulása tapasztalható.

Hosszú távú hatás azonnali eredménnyel
A megnövekedett feszesség és a bőrfelszín struktúrájának javulása 
azonnali, látható eredmények. Az anyagcsere-folyamatok élén külése 
a kezelés után még több napig is eltart, mely így hosszabb, folyamatos 
hatást biztosít.

Kezelési javaslat
A bőrfelszín hőmérséklet-emelkedése nagyjából 40 °C-t jelent, tehát 
a kezelés kellemes, kímélő és fájdalommentes, és 5-10 nap után 
megismételhető. Ajánlott egy 5-10 alkalmas, kúraszerű kezelés 
alkalmazása, a kezelendő bőrfelület állapotának és nagyságának 
megfelelően. A kezelések beépíthetőek a szokványos napirendbe, 
anélkül, hogy időkieséssel kellene számolni. Ajánlott továbbá a 
kezelés kombinálása más testkezelésekkel, például IONTO Skin 
Regulator nyirokmasszázzsal, IONTO Lift Effect elektrostimulációval, 
IONTO VAC/Spray vákuumkezeléssel vagy testtekercseléssel. Ezek a 
kezelések kiegészítik egymást, és jelentősen növelik az elérhető 
eredményeket.

Az IONTO-LIFT® RF segítségével kiváló eredmények érhetők el az 
arc, a nyak és a dekoltázs területén, illetve a felkar kezelésében, 
többek között az alábbi esetekben:
• arcformálás
• toka kezelése
• megereszkedett arcbőr kezelése
• petyhüdt felkar kezelése
• vérellátás fokozása.

Az IONTO-LIFT® RF hatékony lehetőséget nyújt a testkezelés
alábbi területein:
• cellulit-kezelés
• zsírödéma („lovaglónadrág”) kezelése
• csípő, has, hát kezelése, illetve:
• a petyhüdt bőrrészek kezelése terhesség,

diéta vagy zsírleszívás után.

Anti-Aging és Body Contour rádiófrekvencia segítségével
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ÁrCikkszám Termék

8431 IONTO-LIFT RF 1 900 000

8431.00 RF kontaktgél, 250 ml 3 200
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