
Napjaink egyik vezetô trendje

a természetes anyagok hasz-

nálata.

Magyarország büszke lehet magára, hi-

szen elsôk között sikerült egy kutató cso-

portnak megalkotnia egy olyan termé-

szetes és hatásos anyagot, amely 2006-

ban, mint szabadalom Pierreanton

Európai innovációs díjat nyert, s a cu-

korpaszta széles körben elterjedt Euró-

pában.

Speciális technika
A cukorpaszta nem azonos az ún. cukor-

gyantával.

100%-ban természetes anyagokat – cu-

kor és víz – tartalmaz, nincs káros hatá-

sa, allergiás reakciókat sem vált ki. Akár

meg is lehet(ne) enni. Felhasználása so-

rán speciális szôreltávolítási technikákat

kell alkalmazni.

Szemben a különbözô cukor, és hagyo-

mányos gyantafélékkel a cukorpasztának

sajátságos technikája van: a szôr növe-

kedésével megegyezôen távolítja el

a szôrt, ezzel nem okoz sokkot a tüszô-

ben, így a gyulladás elkerülhetô. A be-

nôtt szálakat is kiválóan eltávolítja, és

rendszeres használatával kizárhatjuk

a szôrtüszôgyulladásokat azoknál, akik

erre hajlamosak.

Miután testhômérsékleten használjuk,

nem fokozza a vérbôséget, és így nem is

jelent veszélyt a visszerekre.

Cukorbetegeknél
is használható
A cukorpaszta langyos vízzel eltávolítha-

tó bármely felületrôl. Nem tapad a bôr

élô sejtjeihez – nem távolítja el a bôr fel-

sô rétegét, s nincs fertôzésveszély – ezért

biztonságosan használható ekcéma és

pszoriázis esetén is.

Abban az esetben, ha egy bizonyos terü-

letrôl nehezebben távolíthatóak el

a szôrszálak, cukorpasztával ugyanazt

a bôrfelületet többször is kezelhetjük,

anélkül, hogy irritálnánk a bôrt, vagy kárt

tennénk benne.

Ajánlott viszont cukorbetegek kezelések-

kor, hiszen a paszta nem meleg, és nem

sérti a bôrt.

Nagy elônye a cukorpasztás szôrtelení-

tésnek, szemben a gyantázás vagy más

depilációs módszerekkel, hogy tartó-

sabb. A visszanövô szôr vékonyabb, lá-

gyabb, és világosabb lesz.

Cukorpaszta
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A cukorpaszta
s természetes alapanyag
s vízzel könnyen eltávolítható
s nem tapad a bőrhöz
s hatását testhőmérsékleten fejti ki
s sosem szárad meg
s nem töri el a szőrszálakat
s hipoallergén
s magas cukor koncentrációjából adódóan an-

tibakteriális
s 1-3 mm-es szőrszálat is eltávolít
A kezelések során mi magunk is tudjuk szabá-
lyozni szükség szerint a cukorpaszta struktúrá-
ját. Szükség szerint lágyíthatjuk vagy keményít-
hetjük.

Kontraindikáció
s erősen kiemelkedő anyajegy
s visszértágulat
s phlebitis
s friss hámsérülés
s leégett bőr
s szemölcs
s zúzódások, sebek.
Nem ajánlott a szőrtelenítés, ha a vendég AHA-
kezelésen esett át a közelmúltban, vagy éppen
ilyen kezelés alatt áll. Ebben az esetben mini-
mum 5-6 hét elmúltával végezhető a szőrtelení-
tés.

Kardos Gabriella � Kozmetikus, sminkes, szakok-
tató-tanár. Kilenc éve dolgozik saját kozmetikájá-
ban.Több újságban megjelentek szakmai cikkei és

sminkes munkái.

Ősidőkóta igyekeznek

ahölgyekmegszabadulni

nemkívánatos

szőrszálaiktól.Akülönböző

szőrtelenítőeljárások

egyikeacukorpasztás

depiláció.
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