A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
ILCSI / Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft.
Molnár Ferenc / tulajdonos, ügyvezető igazgató
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Zimmer Zsófia
Levelezési cím: 1021 Budapest, Üdülő út 37.
Telefonszám: 061- 200- 5603 (központi telefonszám)
E-mail cím: zsofia.zimmer@ilcsi.com

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
ILCSI Szépítő Füvek natúrkozmetikai termékek
ILCSI Beautyfying Herbs Natural Cosmetics Products
ILIKE Organic Skin Care Products
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
Egészség és életmód
3. A nemzeti értéket tartalmazó értéktár megnevezése
Magyar értéktár / Tájegységi
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

A cég története és értéke

100% Természet
Az Ilcsi alapértéke a magyar természet kincseinek megőrzése, védelme és népszerűsítése, valamint Molnár
Dánielné, Ilcsi néni 1958-2013 tartó szakmai munkássága, melyet fia Molnár Ferenc, aki 30 évig dolgozott
együtt Ilcsi nénivel hivatott folytatni. Ezeknek a kincseknek köszönheti az Ilcsi Szépítő Füvek a már több
mint 55 éve tartó sikerét.

Az Ilcsi Szépítő Füvek nagyon igényes, amikor a termékeiben felhasznált alapanyagokat kiválasztja, a hazai
zöldségekből, gyümölcsökből, gyógynövényekből és gyógyvizekből. Hiszünk abban, hogy a természetben
minden problémára létezik hatékony megoldás, ezért büszkék vagyunk arra, hogy Ilcsi néni segítségével és a
természet erejével megalkothattuk a különleges Ilcsi professzionális, minősített natúrkozmetikumokat, a
természet kozmetikumait. Termékeink készítésekor a legszigorúbb natúrkozmetikai előírásokat vesszük
figyelembe és kizárólag a legjobb minőségű bio alapanyagokat - friss gyógynövényeket, gyümölcsöket,
zöldségeket - használjuk. Több mint 100 féle növényt használunk termékeink előállításánál, melyek nagy
részét saját bioültetvényünkön termesztjük, a többit pedig vagy biogazdálkodásokból vásároljuk, vagy vadon
gyűjtjük be. Tiszteljük az élet minden formáját, ezért a termékeink kifejlesztése során nem végzünk
állatkísérleteket, és nem használunk állati eredetű anyagot, és kőolaj származékokat sem. Folyamatosan nő
azon termékeink száma, mely elnyerte a világ egyik legszigorúbb nemzetközi, német székhelyű, natúr
minősítő szervezet, a BDIH minősítését. Természetesen az összes termék gyártásánál a BDIH irányelveket
használjuk.

Az Ilcsi kozmetikumokat mindazoknak ajánljuk, akik a természetes, mellékhatásoktól mentes bőrápoló
megoldásokat részesítik előnyben.

Tradíció és modernitás
A tradíció és modernitás kettőssége jellemzi az Ilcsi Szépítő Füveket. Alapanyagaink begyűjtése,
előkészítése és feldolgozása a mai napig manuálisan történik, a termékek gyártása a kor elvárásainak
megfelelő, legkorszerűbb számítógépes vezérlésű keverőgépekkel történik.

ANNO 1958 – Több, mint 55 év tapasztalat
A cég története az ’50-es években kezdődött Ilcsi néni szakmai munkásságával. Fokozatosan születtek meg
a különböző növényi alapú kozmetikumai, és vált nem csak hazánkban, de külföldön is elismert
szakemberré. Számtalan nemzetközi konferencián képviselte a magyar kozmetikai tudás nagyszerűségét és
az Ilcsi termékeket.

1958- 1984-ig Molnár Dánielné Ilcsi néni házilagosan fejlesztette és készítette a kozmetikumokat, és a piaci
igényekre reagálva fiával, Molnár Ferenccel megalapította az Ilcsi Szépítő Füveket 1984-ben.

Munkásságáért számtalan elismerésben és kitüntetésben részesült, mely közül kiemelkedik az 1999-ben
kapott Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje. A kitüntetés indoklásában a hazai gyógynövények
nemzetközi szintű népszerűsítése és a sokaknak „örömet szerző” munkássága állt. Napjainkban is töretlen
lendülettel fejlődik a cég, kezdetben 28, ma közel 150 termék szerepel az Ilcsi választékában. Jelenleg a
világ több mint 40 országában használják az Ilcsi készítményeket és elektro kozmetikai gépeket, melyek
szintén hazai fejlesztésűek és gyártásúak, és ezeket felhasználva alkalmazzák az általunk kifejlesztett
kozmetikai kezeléseket. Mindenhol kuriózumnak számít a rendkívül nagy növényi bel tartalmú, a magyar
sajátosságokat egyedülállóan magába foglaló, magas hatóanyag-koncentrációjú Ilcsi professzionális
natúrkozmetikum, a természet kozmetikuma, mely számos díjat nyert el hazánkban és külföldön is.

Különösen nagy a megtiszteltetés és öröm az Ilcsi számára, és mindannyiunknak, mert a bizottság évente a
magyarországi több mint 150.000 darabos brands nyilvántartásból választja ki a díjazottakat és 15-nél
kevesebb azon márkák száma, melyek elnyerték 10-ből 10-szer eme rangos elismerést.” – mondta Molnár
Ferenc, az Ilcsi Szépítő Füvek tulajdonosa, ügyvezető igazgatója.

Ilcsi története évszámokban
1958: az ’50-es évek kozmetikusi ellátáshiánya és Ilcsi néni szakmai igényessége indította be a fantasztikus
pályát. A hosszú és nehéz kezdeti éveken Ilcsi nénit átsegítette a természet szeretete és négy idegen nyelv
ismerete, a külföldi szaklapok állandó olvasása, egyedülálló világkongresszusokra történő utazások,
valamint részvétel számos hazai és külföldi tanfolyamon, továbbképzésen. Fokozatosan születtek meg a
különböző növényi alapú kozmetikumai, amelyeket az alapanyaghiány és hatásosságuk miatt egyre több
kozmetikus vásárolta meg tőle.

1984-ben családi vállalkozás keretében megalakult (Ilcsi nénivel és fiával, Molnár Ferenccel) az Ilcsi
Szépítő Füvek.
1988: Ilcsi néni sokoldalú
elektorkozmetikai gépe

tapasztalatának eredményeként

elkészül

az első

saját fejlesztésű

1996: Megérkezik az első külföldi megrendelés Szlovákiából
1997: Az I. Ilcsi Nemzetközi Kongresszus megrendezése. Azóta minden évben tavasszal közel 1000
kozmetikus részvételével kerül megrendezésre az egyik legrangosabb kozmetikai rendezvény.
1999: augusztus 20-án Ilcsi nénit a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével tüntetik ki a
gyógynövények kozmetikai alkalmazásának elterjesztése és népszerűsítése érdekében végzett
tevékenységéért, valamint eredményes és sokaknak örömet szerző magánvállalkozói munkájáért.
2003: nagy léptékű műszaki fejlesztések: a világ egyik legkorszerűbb Dumek típusú számítógépes vezérlésű

keverőgépek, valamint töltő- és címkéző gépek munkába állítása. Melyhez hathatós segítséget kapott az Ilcsi
Szépítő Füvek a Széchenyi I. pályázati és támogatási rendszertől.
2004: Az Ilcsi márka elnyeri az első alkalommal meghirdetett Superbrands díjat (azóta folyamatosan,
minden évben a díjazottak között van, 9-ből 9 alkalommal).
2005: az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer (gyártásra és termékfejlesztésre) bevezetése
2006: Ilcsi néni megkapja a MOSZI (Magyar Országos Szakmai Ipartestület) életműdíját, az évtizedeken át
folytatott kiemelkedő szakmai munkájáért.
2008: Saját bioültetvény akkreditálása a Biokontroll Kht. által, jelenleg 13 hektáron. Molnár Ferenc, Ilcsi
néni fia veszi át teljes egészében a cég szakmai irányítását is.
2011: Új image és új csomagolás bevezetése a környezetvédelmi és környezet tudatos szempontokat
figyelembe véve.
2013: A legmodernebb natúrkozmetikai technológiák használatával bevezetésre kerül a Szőlő őssejtes
bőrmegújító termékcsalád, mely a professzionális piacon egyedülálló a világon. Háromból harmadszor is
elnyertük a MagyarBrands elismerést.
Ebben az évben került bevezetésre a GMP rendszer.
Szintén ebben az évben lett tagja Molnár Ferenc és az Ilcsi az Értékteremtők klubjának, mely a Magyar
Nemzeti Bank kezdeményezéséből alakult meg.
2014: Az Ilcsi Szépítő Füvek Kft. az idei évtől csatlakozott a világ egyik legismertebb és elismertebb,
kiemelkedően magas színvonalú ellenőrző és tanúsító szervezethez, a Hungária Öko Garancia Kft-hez
partnerként, mely a termékeink előállításához felhasznált ellenőrzött bio növények feldolgozását minősítik.

Indoklás a Hungarikumok Gyűjteményébe történő felvétel mellett
Az Ilcsi Szépítő Füvek egy nagy múlttal rendelkező magyar családi vállalkozás. Kezdetektől elsődleges volt
a cég életében a magyar értékek megőrzése és erősítése, ezért termékeit kizárólag Magyarországon gyártja,
az ehhez szükséges növényi alapanyagokat is magyarországi bioültetvényéről illetve magyar
biogazdálkodóktól és vadon gyűjtötten szerzi be. Az Ilcsi natúr kozmetikumok létrejöttében elsődleges
szerepe van az évezredek óta kialakult hazánkban termő zöldségeknek, gyümölcsöknek, gyógynövényeknek
- melyek már önmagukban is szinte hungarikumok, mert olyan a világon egyedülálló bel tartalmi értékekkel
rendelkeznek, melyekre alapozva hoztuk létre az Ilcsi natúr kozmetikai családot.

A termék és csomagolás fejlesztésénél is a hazai szellemi és gazdasági tőkét támogatja, mert a csomagolást
magyar tervező mérnökök álmodták meg, a gyártást pedig magyar kisvállalkozók végzik. A marketing
tevékenységéhez a reklámanyagokat kizárólag Magyarországon tervezteti és gyártatja.

Az Ilcsi büszke arra, hogy minőségi, elismert, magyar, professzionális natúrkozmetikumokat gyárt mind a
hazai, mind a nemzetközi piacokra.
Molnár Dánielné Ilcsi néni az utolsó polihisztorok egyike volt, mivel fejlesztései során behatóan
foglalkozott bőrgyógyászati, belgyógyászati, fogászati, kémiai, biofizikai és gyógynövény ismereti
kutatásokkal. Mindezeket folyamatosan ötvözte az évtizedek során szerzett szakmai tapasztalatával, mely
által egy olyan szellemi értéket hozott létre, ami nem csak Magyarországon, hanem az egész világon sokak
szerint egyedülálló. Mindezen értékek nélkül nem jöhetett volna létre az Ilcsi márka.

Elnyert díjak, elismerések
1999. augusztus 20-án Ilcsi nénit a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével tüntették ki a
gyógynövények kozmetikai alkalmazásának elterjesztése és népszerűsítése érdekében végzett
tevékenységéért, valamint eredményes és sokaknak örömet szerző magánvállalkozói munkájáért.
Magyarországon az egyetlen mesterkozmetikus, aki ilyen magas állami kitüntetést kapott.

2005. május 14-én, Molnár Dánielné, Ilcsi néni, a szépség és egészség megőrzéséért kifejtett több évtizedes
kimagasló munkájának, s a természetes kozmetikumok megalkotásának elismeréseként, a XV.
Természetgyógyászati Kongresszuson átvehette a Természetgyógyászatért díjat.
2006. február 5-én vehette át Ilcsi néni a MOSZI (Magyar Országos Szakmai Ipartestület) életműdíját,
az évtizedeken át folytatott kiemelkedő szakmai munkájáért.
Ilcsi néni 2007. november 11-én a Beauty Hair & Spa őszi kiállításon megkapta a Beauty Forum Szakmai
Díját a professzionális kozmetikusi szakma érdekében Magyarországon kifejtett tevékenységének
elismeréséért.
2007. Dubai év szalonja díj
2009. Dubai év szalonja díj
2011. Hungaropack – Magyar Csomagolási Verseny: az ebben az évben bevezetett, magyar tervezők által
megálmodott, csökkentett műanyagtartalmú csomagolásunk elnyeri a verseny egyik különdíját
2011. Joy Prix de Beauté Szépség Nagydíj
Szintén ebben az évben nyerte el a Közel Keleti régió kezelési versenyén a Middle East Spa Award 2011
díját.
2012. Magyar Termék Nagydíj: Csipkebogyó termékcsaládért. Ez a termékcsalád a 60-as évek elején lett
kifejlesztve Ilcsi néni által. A csipkebogyós termékcsalád megbízhatóságát és szakmai erejét is bizonyítja,
hogy a létrejöttét követően 50 évvel is méltó volt a Magyar Termék Nagydíjra.

Különdíj a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által Radetzky Jenő FMKIK elnökétől:
„ A magyar természet értékeinek felhasználásával létrehozott termékcsalád fejlesztése, a minőségi magyar
termék nemzetközi szintű népszerűsítése, a magyar értékek megőrzése érdekében kifejtett példaértékű
tevékenységének elismeréséül.”
Szintén ebben az évben adták át az Év Terméke díjat a fogyasztók döntése alapján, valamint a Joy Prix de
Beauté Szépség Nagydíjat.
Szintén ebben az évben kezdődött az Ilcsi (ILIKE) és a Green Partner együttműködés Amerikában.
2013. április 17-én adták át harmadszor a MagyarBrands elismeréseket, a budapesti Operettszínházban
megrendezett ünnepélyes díjátadón. A MagyarBrands program azon hazai márkákat díjazta, melyeket a
független szakértői bizottság hét szempont alapján történő értékelése alapján 2011-ben a legjobbnak ítélt.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a prominens listán ez alkalommal is, helyett kapott az Ilcsi, ahol az 50.
helyről a 35. helyre jött fel. Az elismerésért járó, a Hollóházi Porcelán által készített díjat Molnár Ferenc, az
Ilcsi Szépítő Füvek tulajdonosa és ügyvezető igazgatója vette át. „A MagyarBrands célja olyan magyar
vonatkozású márkák díjazása, amelyek a magyar vállalkozások méltó képviselő lehetnek hazánkban és
határaikon kívül is. A MagyarBrands márkához kapcsolt értékek – a megbízhatóság és a minőség - olyan
kézzelfogható előnyt jelenthetnek a magyar és a nemzetközi piacon, amelyek révén a termékek vonzereje és
elismertsége is növekszik a vásárolók szemében.”

Szintén ebben az évben Healing Lifestyles & Spas 2013 Szépség Nagydíj Győztese
2013. Magyar Termék Nagydíj: Szőlő őssejtes bőrmegújító termékcsaládért. Molnár Ferenc, az Ilcsi
Szépítő Füvek Kft. Tulajdonosa és ügyvezető igazgatója 2013. szeptember 4-én, a Parlament Felsőházi
Termében, ünnepélyes keretek között vehette át a Magyar Termék Nagydíjat a professzionális kozmetikai
piacon egyedülálló Szőlő őssejtes bőrmegújító termékcsaládért. A 16. alkalommal megrendezett Magyar
Termék Nagydíj olyan megkülönböztető cím, amely elismeri és díjazza azokat a hazai termékeket,
szolgáltatásokat és cégeket, akik különös hangsúlyt fektetnek a magas minőségű termékek előállítására.

2014-ben az Ilcsi negyedszer is kiérdemelte a legkiemelkedőbb magyar márkákat díjazó MagyarBrands
elismerést. A program célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a hazai termékekre. A magyar fogyasztók számára
egyre fontosabb, hogy az általuk megvásárolt árukkal hozzájáruljanak a hazai vállalatok és ezzel
Magyarország gazdaságának fejlődéséhez. A MagyarBrands hazai márkákat díjaz, melyek termékei,
szolgáltatásai a hazai és nemzetközi piacon olyan értékeket képviselnek, amelyek a vásárlók számára a
megbízhatóságot és a minőséget tanúsítják.

Szintén az idei évben 10. alkalommal is elnyertük a Superbrands címet. Az Ilcsi a Superbrands program
magyarországi indulása óta minden évben elnyerte ezt a kitüntetést, így az idei évben már tízedik
alkalommal viselhetjük büszkén a Superbrands címet. „Nagy örömmel tölt el minket a Superbrands
Bizottság döntése, mely alapján 2014-ben az Ilcsi 10-ből 10. alkalommal nyerte el a Superbrands Díjat!
Különösen nagy a megtiszteltetés és öröm az Ilcsi számára, és mindannyiunknak, mert a bizottság évente a

magyarországi több mint 150.000 darabos brands nyilvántartásból választja ki a díjazottakat és 15-nél
kevesebb azon márkák száma, melyek elnyerték 10-ből 10-szer eme rangos elismerést.” – mondta Molnár
Ferenc, az Ilcsi Szépítő Füvek tulajdonosa, ügyvezető igazgatója.

6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok,
multimédiás források)

Bibliográfia:

Szerző

Cím

Kiadó

Megjelenés
éve

A gyógynövények hatása és
használata

Dr. Zelenyák János

Dr. Rapaics Raymund

A magyar gyümölcs

Királyi Magyar
Természettudományi Társulat

Dr. Oláh Andor

A természet patikája

Kossuth kiadó

1987

Ferencsik István

A természetes életmód ételei

Biográf Kiadó

1991

Dr. Varró Aladár Béla

Arc-és testápolás
gyógynövényekkel

Székely nyomda és
könyvkiadó vállalat

Dr. Zelenyák János

Graun/Jung/Münker

Bogyósok, vadon termő
zöldségnövények,
gyógynövények

1908

1940

1938

Magyar Könyvklub

1996

Makay Béla

Fűvel fával gyógyítás
kézikönyve

Kötet Kiadó

1994

Dr. Bernáth Jenő

Gyógy és aromanövények

Mezőgazda Kiadó

2000

Dr.Rácz/Dr.Laza/Dr.Coiciu
E.Gyógy- és illó olajos növények

Ceres könyvkiadó

1972

Makay Béla

Gyógyítás fűvel fával

Tóth könyvkereskedés és
kiadó Kft

Dr. Pokorny László

Gyógyító füvek, fák

Mentor Kiadó

2000

Dr. Solymosi Péter

Gyógyító hatású növények

Fidak Bt.

1993

Biegelbauer Pál

Gyógyító Illatok, aromaterápia

Bioenergetic

1995

Michael Castleman

Gyógynövény enciklopédia

Esély Kiadó

1991

1990

Dr. Varró Aladár Béla

Gyógynövények gyógyhatásaiNövényi Gyógyszerek

Novák Rudolf és társa Tud.
(régi kiad)

Rácz Gábor

Gyógynövényismeret, a
fitoterápia alapjai

Sanitas Természetgyógy.
Alapítvány

Soltész Miklós

Gyümölcsfajtaismeret éshasználat

Mezőgazda Kiadó

1998

Dr. Bálint György

Gyümölcsöskert

Mezőgazdasági Kiadó

1972

dr Johannes Gottfried
Mayer

Kolostori gyógyászat

Magyar Könyvklub

2004

Márk Gergely

Magyar rózsák könyve

Mezőgazda

2004

M. Platen

Az új gyógymód 1. kötet

Schroeter H. L.

-

M. Platen

Az új gyógymód 2. kötet

Schroeter H. L.

-

Csepregi Pál-Zilai János

Szőlőfajta-ismeret és -használat

Mezőgazdasági Kiadó

1988

Mark Blumenthal

The Complete Medicinal
HERBAL

Key Porter Books

1993

Dr. Bernáth Jenő

Vadon termő és termesztett
gyógynövények

Mezőgazda Kiadó

1993

Honlap:

www.ilcsi.com

Facebook : www.facebook.com/ilcsibeautifyingherbshungary ( A magyarországi bio kozmetikai márkák
közül a közösségi oldalon a legtöbb követő )
Multimédiás források:
Youtube - Ilcsi csatorna (elérhető a honlapról is!)
7.A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.ilcsi.com

-

1992

MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja

Az Youtube közösségi videó megosztó portál Ilcsi csatornáján megtalálható az összes audiovizuálisdokumentáció cégünkről.

Nemzetközi jelenlét

Molnár Dánielnét, Ilcsi nénit szakmai hírneve hazánkon kívül is nagyon népszerűvé tette. Rendszeresen
hívták meg előadóként különböző kozmetikai kiállításra, konferenciára. A márka hírneve azóta is töretlenül
fejlődik mind hazai mind nemzetközi szinten. Az Ilcsi Szépítő Füvek számára mindig is elsődleges
szempont volt a hazai értékek erősítése, népszerűsítése.

1. ábra Ilcsi néni CIDESCO Firenzei Jubileum

2. ábra In Loving Memory - Ilcsi Molnár Cidesco megemlékezés

Külföldi kiállítások
Az Ilcsi Szépítő Füvek Kft első export megrendelése 1996-ban érkezett Szlovákiából. Ettől kezdve a cég
célul tűzte ki export piaca bővítését, melynek egyik alappillére volt a külföldi kiállításokon való rendszeres
részvétel.

Párizs Beyond Beauty Paris 2008

3. ábra Párizs Beyond Beauty Paris 2008

4. ábra Párizs Beyond Beauty Paris 2008

5. ábra Párizs Beyond Beauty Paris 2008

Hong Kong Cosmo Prof 2008

6. ábra Hong Kong Cosmo Prof 2008

7. ábra Hong Kong Cosmo Prof 2008

8. ábra Hong Kong Cosmo Prof 2008

9. ábra Hong Kong Cosmo Prof 2008

Las Vegas Cosmo Prof 2009

10. ábra Las Vegas Cosmo Prof 2009

11. ábra Las Vegas Cosmo Prof 2009

12. ábra Las Vegas Cosmo Prof 2009

Lengyel Beauty 2009

13. ábra Lengyel Beauty 2009

14. ábra Lengyel Beauty 2009

London 2009

15. ábra London 2009

16. ábra London 2009

Románia, Bukarest Beauty 2010

17. ábra Bukarest Beauty 2010 stand

18. ábra Bukarest Beauty 2010 stand

Svájc Beauty 2011

19. ábra Svájc Beauty 2011

20. ábra Svájc Beauty 2011

21. ábra Svájc Beauty 2011

Németországi Beauty 2012

22. ábra Német Beauty 2012 München

23. ábra Német Beauty 2012 München

24. ábra Német Beauty 2012 München

Ukrajna 2013

25. ábra Ukrajna 2013

Külföldi forgalmazóink

Az Ilcsi Szépítő Füvek büszke arra, hogy 1996 óta szép számmal bővítette külföldi partnerei sorát. Minden
partnerünk számára kiemelt fontosságú, hogy a magyar értékeket közvetítse a nagyvilág számára. A
következő oldalakon bemutatjuk néhány kiemelkedő partnerünk munkásságának gyümölcsét.

26. ábra Nemzetközi jelenlét

Ausztrália és Új-Zéland

27. ábra Ausztrális és Új-Zéland

Amerikai Egyesült Államok / Kanada

28. ábra USA/Kanada

Egyesült Arab Emírségek /Kuvait, Katar, Bahrein, Omán, Irán /

29. ábra Dubai Év kozmetikai szalonja és legjobb arc- és testkezelése díj

30. ábra DM Award Ceremony

31. ábra DM Award Ceremony

32. ábra DM Award Ceremony

33. ábra DM Award Ceremony

Hong Kong

34. ábra Hong Kong csoportkép 2006

35. ábra Hong Kong 2006

Svájc

36. ábra Svájc

Grammy Awards USA

37. ábra Grammy Awards Ilcsi az ajándékcsomagban

Emmy Awards USA

38. ábra Emmy Awards 2012- Ilcsi az ajándékcsomagban

39. ábra 64th Primetime Emmy’s awards

New York 2014

40. ábra New York Trade Show

Las Vegas The Spa & Wellness Show 2013

Long Beach Trade Show 2013

41. ábra Long Beach Trade Show 2013

Külföldi sajtómegjelenések

42. ábra Les Nouvelles Esthetiques magazin 2014 (USA)

43. ábra Dermascope magazin 2014 (USA)

44. ábra New Beauty magazin 2014 (USA)

45. ábra American Spa Magazin 2014 (USA)

46. ábra LNE Magazin 2013 (USA)

47. ábra American Spa magazin 2013 (USA)

48. ábra Skin Inc magazin 2013 (USA)

49. ábra Dermascope magazin 2013(USA)

50. ábra American Spa Magazin 2013 (USA)

51. ábra american spa magazin 2013 (USA)

52. ábra Dermascope Magazin 2013 (USA)

Körutak

Az Ilcsi Szépítő Füvek szakmai csapata minden évben többször ellátogat a környező országokba, ahol az
érdeklődő kozmetikusok számára tartanak szakmai továbbképzéseket, elméleti és gyakorlati előadások
segítségével. Az előadások alkalmával többször hangsúlyozzák a termékek 100% magyar eredetét, a magyar
zöldségek, gyümölcsök kiemelkedő szerepét termékeinkben.

XVII. Nemzetközi Ilcsi Kongresszus
A tavasz beköszönte már tizenhetedik éve jelent egyet a Nemzetközi Ilcsi Kongresszussal! Legnagyobb
örömünkre az idei évben is óriási érdeklődés övezte a rendezvényt, hiszen több mint 900 kozmetikus jött el,
hogy az elsők között értesüljön az év újdonságairól, megnézze szakmai bemutatókat és élvezze a meglepetés
programokat a MOM Kulturális központban.

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés g) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok

Mellékletben:
WWF támogatói levél
Magyarok a Piacon támogatói levél
Felelős Családi Vállalkozásokért Magyarországon Egyesület támogatói levél
Magyar Madártani Egyesület támogatói levél
Kft. támogatói levél
Kászonyi Andrásné kozmetikus mester szakmai támogató nyilatkozat
Priskinné Fekete Adrienn ezüstkoszorús kozmetikus mester szakmai támogató nyilatkozat
Jennifer Chung Taiwan Yuan Chi Spa Beauty Center tulajdonos szakmai támogató nyilatkozat
Lo Taiwan-i forgalmazó szakmai támogató nyilatkozat
Johanna E. J. Lack szakmai támogató nyilatkozat, Nagy-Britannia
Endo szakmai támogató nyilatkozat, Japán
Hiroko Okubo szakmai támogató nyilatkozat, Japán
Manami Hirayama szakmai támogató nyilatkozat, Japán
Norie Konishi szakmai támogató nyilatkozat, Japán
Yuki Nagao szakmai támogató nyilatkozat, Japán
Juliana Schintee szakmai támogató nyilatkozat, Románia

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

Támogatói nyilatkozatok
Belföld
WWF

Magyarok a Piacon Klub

Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Egyesület

Magyar Madártani Egyesület

Hair-Line Kft.

Kászonyi Andrásné kozmetikus mester szakmai támogató nyilatkozat

Priskinné Fekete Adrienn ezüstkoszorús kozmetikus mester szakmai támogató
nyilatkozat
Szakmai támogatói nyilatkozat
Meggyőződésem, hogy a sikerem a kozmetikus szakmában csak részben az én érdemem… Kellett és kell hozzá az a
kozmetikum, ami a munkámat segíti, és hitelessé tesz. És ez az Ilcsi. A mai nehéz helyzetben is sok vendégem van,
és a számuk nemhogy csökkenne, hanem hétről hétre több. És ez köszönhető annak, hogy szakmailag a lehető
legmagasabb szinten kezelem a vendégeimet, egy olyan termékcsaláddal, ami eredményessé teszi a munkámat.
És fontos, hogy a vendég „kezét nem engedem el” akkor, amikor hazamegy, hanem a kezelés otthoni folytatására
adni tudok olyan kozmetikumokat, amik rendben tartják a bőrét a következő kezelésig.
Azt szoktam mondani a vendégeknek, hogy nem azért dicsérem az Ilcsi termékeket, mert azzal dolgozom, hanem
azért dolgozom velük, mert dicséretre méltóan jók…
Most is ezt mondom: sok okom van rá, hogy jót mondjak a termékekről…
Az, hogy természetes anyagok, és csak olyan összetevő van bennük, amiket akár meg is ehetnénk kevés termékről
mondható el (sőt…). Igaz, hogy nem is „enni” készül, de –mint tudjuk- a bőrön keresztül minden felszívódik (kevésbé
vagy jobban), és nem mindegy, hogy mivel találkozik nap mint nap a szervezetünk. Ez igaz a vendég és a kozmetikus
szempontjából is. Nekem is fontos az, hogy amivel évtizedeken keresztül dolgozom, az én szervezetemre is jó
hatással legyen, és ne károsítson.
Egy kozmetikumtól azt várjuk, hogy azt tudja, amit „ígér”… Az Ilcsi nem csak ígéri, de „működik” is. Hatására a
kezelés végére szép lesz a bőr, akár fiatal (problémás bőrű), akár idősebb vendégről van szó. Az is fontos, hogy a
kezelést a bőr pillanatnyi állapotának megfelelően tudom összeállítani a termékek nagy száma és variálhatósága
miatt. Ugyanígy az otthonra adott krémeket, termékeket is a bőr állapotának megfelelően tudom keverni, variálni.
Szinte nincs olyan bőrprobléma, amire ne tudnék az Ilcsi palettájáról terméket ajánlani.
33 éve dolgozom a szakmában. Szinte a kezdetektől használom az Ilcsi termékeit. Sok olyan termék van, ami már
akkor is a termékpalettán volt, és még ma is dolgozunk vele. És, ami a legfontosabb, hogy nem is tudnám elképzelni,
hogy ezek nélkül sikeresen dolgozzak.
A holisztikus kozmetikai szemlélet napjainkban egyre elterjedtebb: a vendégnek nem csak az arcbőrét vizsgáljuk,
hanem az egész szervezet működését figyelembe véve diagnosztizálunk és kezelünk. Ezt a szemléletmódot Ilcsi néni
már a múlt évezredben használta, tanította nekünk. Igaz, nem neveztük holisztikus kozmetikának, de mindig arra
tanított, hogy alaposan nézzük meg a bőrt, kérdezzük ki a vendéget, és a látottak és elmondottak alapján használjuk
és ajánljuk a termékeket. Nagyon fontosnak tartotta a táplálkozás szerepét, a fogak állapotát, és az egész szervezet
jó működését ahhoz, hogy sikeresen tudjuk kezelni a vendégeinket. Megtanított minket „bőrül”.
Amit még fontosnak tartok megemlíteni az a folyamatos megújulás. A kozmetikai piac folyton változik, újabb és újabb
termékek, technológiák jelennek, meg igazodva a vendégek igényeihez (vagy éppen megelőzve azt). Az Ilcsi is
minden évben újít. A vendégeim is már jól tudják, hogy minden tavasszal valami újdonsággal állok elébük (az Ilcsinek
köszönhetően). A legújabb technológiával előállított modern termékek ugyanúgy megtalálhatók a palettán, mint a már
említett „régi” bevált anyagok.
Örülök, hogy már évtizedek óta „tagja” vagyok ennek a nagy családnak és remélem, hogy még sokáig működhetünk
együtt: az Ilcsi (cég) az Ilcsi termékek és én.

Békéscsaba, 2013. augusztus 14.

Priskinné Fekete Adrienn
ezüstkoszorús kozmetikus mester
az Ilcsi Szépítő Füvek kiemelt referenciakozmetikusa
oktatókozmetikus

Külföld

Akiko Endo szakmai támogató nyilatkozat, Japán

Hiroko Okubo szakmai támogató nyilatkozat, Japán

Manami Hiryama szakmai támogató nyilatkozat, Japán

Norie Konishi szakmai támogató nyilatkozat, Japán

Yuki Nagao szakmai támogató nyilatkozat, Japán

Jennifer Chung Taiwan Yuan Chi Spa Beauty Center tulajdonos szakmai támogató
nyilatkozat

Winnie Lo Taiwan-i forgalmazó szakmai támogató nyilatkozat

Johanna E. J. Lack szakmai támogató nyilatkozat, Nagy-Britannia

Juliana Schintee szakmai támogató nyilatkozat, Románia

