A szalon és a kabin kialakítása

Harmonikus & igényes
Minden kozmetikus álma hogy saját szalonja lehessen. Ha már döntöttünk
a helyszínről, akkor jöhet álmaink megvalósítása, a kivitelezés…

h

a olyan szerencsés helyzetbe kerülünk, hogy kialakíthatjuk a saját üzletünket (és a berendezés szempontjából mindegy, hogy bérlemény vagy
tényleg saját), akkor figyelembe kell
vennünk az alábbiakat:
n a helyiség alaprajzát, méretét, felosztható-e a tér váró- és kezelőhelyiségre,
n hol található vagy kialakítható-e mosdó, mellékhelyiség, zuhanyzó – rendelkezésre áll-e meleg- és hidegvíz,
n hol és mennyi konnektor van,
n a helyiség hogyan szellőzik, vannak-e ablakai, hogyan fűthető, szükséges-e légkondicionálás,
n milyen szolgáltatásokat kínálunk majd, hány kezelőágyon kívánunk dolgozni?

A berendezés
Egy kozmetikai szalon berendezésekor fontos, hogy a
szalon maximálisan megfeleljen
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n a vendég és a kozmetikus kényelmének,
n a szolgáltatás funkciójának,
n a higiéniás feltételeknek,
n ergonómiai követelményeknek.
A berendezés minőségét nagyban meghatározza az erre a célra fordítható pénzkeret.

A kozmetikai kabin legfontosabb eleme(i) a
kezelőágy(ak).
Ha kínálatunk túlmutat a klasszikus kozmetikai szolgáltatásokon, tehát például wellness kezeléseket is
végzünk, akkor célszerűbb a mechanikus helyett egy
multifunkciós kezelőágyat vásárolni.
Az alapfelszerelés része ezen felül még egy munkaszék, egy nagyítós lámpa, egy gépállvány, szekrények, polcok a termékek és a különböző használati
eszközök tárolására.
A kozmetikai kabin egy olyan hely, ahol fontos, hogy a
vendég és a kozmetikus is jól érezze magát. Úgy kell
berendezni, hogy a professzionális kezeléseket
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minden nehézség nélkül lehessen végezni benne. Már
a környezetnek is azt kell sugároznia, hogy a kezelési
kínálat és a kabin harmonikus összhangban áll egymással. Különösen oda kell figyelni a belső dizájnra, a
színek, anyagok és fények harmóniájára.
A természetes anyagok vagy a meleg színű falak kellemes környezetet varázsolnak, és a fülkének modern, vagy akár klasszikus kinézetet kölcsönözhetnek.
Fontos a kiegészítők színe, mérete, mennyisége, elhelyezése, hiszen ezzel tehetjük otthonossá a teret.

Világítás
A napból származó természetes fény az ember számára biológiai szempontból a legelőnyösebb, ezért
amennyiben lehetséges, a kabinban is erre kell törekedni. Magas, széles ablakok alkalmazásával egyenletes, barátságos világítás hozható létre. A tisztítás szempontjából fontos, hogy az üvegfelületük jól elérhetőek
legyenek.
A gyakorlatban sajnos a természetes megvilágítás alkalmazása sok esetben nem megvalósítható – ebben
az esetben ezt mesterséges fénnyel pótolhatjuk, melynek előnye, hogy az ablak közelsége nélkül is az egész
munkaidő alatt egyenletes fényviszonyok közepette
dolgozhatunk. Nagyon sokféle izzó kapható, sok esetben a nappali fény és a mesterséges világítás alig különböztethető meg egymástól.

A szalon klímája
Az ember hőérzetének kialakulásához a levegő hőmérséklete, páratartalma, mozgása és a hősugárzása is
hozzájárul.
A nem megfelelő klímakörülmények elsősorban a vérkeringésre és az anyagcserére vannak rossz hatással.
Az ideális klíma nagymértékben szubjektív megítélés
kérdése, azonban jelentősen hozzájárulhat a hangulathoz, mely befolyásolja a vendég komfort érzetét, illetve a kozmetikus munkakedvét, teljesítményét. Tehát érdemes a vendég igényeit figyelembe venni, hogy
a számára legmegfelelőbb hőmérsékletet biztosíthassuk.
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Bármennyire is jó anyaggal dolgozunk, a kezelések hatékonyságát fokozza például a rádiófrekvencia vagy az
elektroporáció. És ne feledkezzünk meg a bőr felkészítéséről se a hatóanyagok befogadására, hiszen egy
mikrodermabrázió és egy hidroabrázió egyre inkább elengedhetetlen kelléke a kezeléseknek. Természetesen
az alapfelszerelésünket a vendégkör igényeinek
megfelelően kell bővíteni.

Termékek
A berendezés és felszerelés mellett nagyon fontos tényező, hogy a kozmetikus milyen anyaggal dolgozik.
Érdemes többféle termékcsaládot használni, amenynyiben erre lehetőség van, mert így szélesebb igényeket tudunk kielégíteni. És egy kozmetika hangulatához hozzátartozik a sok szép tégely, üveg látványa is.

Szalonetikett
A szalonetikett tartalmazza a bejelentkezéssel és lemondással kapcsolatos feltételeket, kitér a mobiltelefon használatára és a szalonban történő viselkedésre.
Természetesen meg lehet alkotni a saját házirendünket is – azért, ha el is olvassák a vendégeink, egyáltalán
nem biztos, hogy be is tartják. Sőt, előfordulhat, hogy
pont amiatt veszítünk el egy vendéget, mert úgy érzi,
egy szolgáltató ne korlátozza őt.
Nehéz kérdés, hogy mit tehetünk egy folyton késő vendéggel, vagy azzal, aki nem jelzi, hogy késik, vagy el
sem jön az időpontjára. Sok esetben utol sem tudjuk
érni őket, pedig tisztában vannak a házirendünkkel, de
nem foglalkoznak a kiesett bevételünkkel. Ha már így
történik, fölösleges bosszankodni, szánjunk inkább
magunkra egy kis időt, mert biztos vagyok benne, hogy
mindannyiunkra jellemző, hogy vendégeinket hűen
szolgáljuk, de önmagunkkal nem törődünk eleget.
Kozmetikusnak lenni nem csak egy szép hivatás, hanem üzleti vállalkozás is. Ezért is érdemes igényes
környezetet teremteni, mert a szép csomagolásra a
vendégek is szívesebben áldoznak. Az igazi harmónia
pedig akkor következik be, amikor a szép külső megfelelő belső tartalommal párosul.

Géppark
Az alapfelszereléshez tartozik egy gőzölő vagy termomaszk-készülék, ultrahang, VIO, gyanta- vagy cukorpasztamelegítő.
A vendégek napról napra, hétről, hétre egyre többre
vágynak, ezért a piacon újabb és újabb gépek jelennek
meg – nem árt folyamatosan fejleszteni.
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kozmetikus mester, gyakorlati oktató

BEAUTY FORUM | 2016/7-8

41

