A mindenható Cukor
A PANDHY’S™ Depilációs Cukorkészítmények
közel 10 éve édesítik meg a professzionális szôrtelenítést úgy a kozmetikus, mint a vendég számára.
Az alapkoncepciót és a késôbbi fejlesztési irányokat
is elsôdlegesen a nôi bôr és szôr sajátossági, illetve a
hölgy vendégek igényei strukturálták.
A közelmúlt új fenoménja, a professzionális férfi depilációra való egyre nagyobb igény, izgalmas területeket
nyitott meg a számunkra is az innováció oldalán.
Bár a cukor a kezdetektôl fogva átütô sikert aratott a
férfi kliensek körében, számukra a cukor és a gyanta
közötti különbség ugyanis még jelentôsebb, mint a hölgyek esetében, a szôrzetük jellegébôl adódóan, és azok
a szakemberek, akik nem vonakodtak a férfi vendégek
kiszolgálásától, elégedett és végtelenül lojális vendégkört alakíthattak belôlük, mi a gyártói oldalon úgy láttuk, ez az új igénykör további fejlesztések elôtt nyitja
meg a kaput.
Nézzük, mit is tud ez a cukor?
A PANDHY’S™ szôrtelenítô cukorkészítményeket is a
tradicionális receptúrák ihlették, amik még Kleopátra
idejébôl maradtak ránk, illetve a muszlim kultúrák örökítettek tovább. Szemben ezek összetételével, mi
egy tisztán monoszaharidokból álló vizes
oldatot hoztunk létre. Ezáltal nyerhettünk egy olyan tökéletes anyagot,
amely garantáltan nem allergizál,
hiszen ugyanazt a glükózt tartalmazza, amit az emberi szervezet
maga is elôállít. Az anyag molekulaméretébôl fakadóan penetrálódik
a bôrbe, így a depiláció során a szôrszálnak nem csak a bôrfelszín feletti részét ragadja meg, ahogy a gyanta, és a tradicionális cukrok is,
hanem befolyik a tüszôbe, lubrikálva a szôrszálat, a tökéletes extrakció érdekében. Ugyanennek köszönhetô,
hogy a szôrszálak a növekedés irányában távolíthatóak
el, illetve, hogy az eljárás eredményessége szempontjából a szôrszál hosszúsága gyakorlatilag indifferens,
így például eltávolítja a bôralánôtt szálakat is.
A cukorpaszta nem hagy hátra a tüszôbe tört szálakat,
rendszeres használata mellett a bôralánövés, és a kapcsolódó gyulladások teljesen kiküszöbölhetôk, a már
korábban kialakult ilyen jellegı problémák pedig
orvosolhatók.
Óriási elônye a PANDHY’S™ cukorpasztának, hogy az
élô bôrsejtek nem tapadnak bele, így az eltávolítás során nem tesz kárt a felhámban. Sôt, éppen ellenkezôleg, gyengéd peelingként mıködik, hatékonyan

tisztítja a pórusokat, egészséges és szép bôrfelszínt
hagyva maga után.
A fentiek együttesen eredményezik, hogy a
PANDHY’S™ szôrtelenítô cukrokkal a szalon depiláció átlényegül egy kellemes testkezeléssé, amely minimálisra csökkenti az extrakcióval járó fájdalmat, és
amellett, hogy eltávolítja a nem kívánt szôrszálakat a
test bármely pontjáról, ápolja a bôrt, fizikai eszközökkel szabályozza a szôrnövekedést.
A PANDHY’S™ kézi szôrtelenítéshez kifejlesztett új
paszta, az UltraSoft, és a cukorzselé patronba töltött
újgenerációs változata, amely a szintén szabadalmazott
FlexEpil™, rugalmas szalag segítségével távolítja el a
szôrt, ugyancsak a növekedéssel megegyezô irányba,
már a férfi-szôrtelenítés igényeit szem elôtt tartva lett
kifejlesztve.
A nôinél jellemzôen lényegesen erôsebb, sırıbb férfi
testszôrzettel szemben sokkal hatékonyabb a lágy
paszta, illetve a lehúzó-csíkos, Sweet&Easy™ eljárás.
Újdonságainkkal amellett, hogy a férfi vendégek számára igyekszünk kellemesebbé tenni a depilációt, a
szakma számára is segítséget kívánunk nyújtani az alkalmazás megkönnyítésével, hogy megfelelô eszköz és
technika birtokában egyre több kozmetikus
nyithasson az új piaci igények kiszolgálása felé.
Az elégedett vendéghez és a hatékonysághoz természetesen nem
elég a jó anyag és eljárás, ahhoz
az alkalmazott technika és a mögöttes filozófia, mélyreható ismerete, valamint a kikezdhetetlen
gyakorlati tudás is elengedhetetlen.
Nekünk, mint gyártónak eminens érdekünk, úgy saját reputációnk, mint az anyagainkat és
technikáinkat világszerte alkalmazó kozmetikusok védelmében, hogy a PANDHY’S™ cukorkészítményeket
csak értô kezek használják, hogy a vendég valóban azt
kapja, amit a cukortól várhat, bármely „cukros-szalonba" vigye is az útja. Ennek érdekében dolgoztuk ki
oktatási és továbbképzési programunkat, amit számos
európai ország akkreditált, és szakmai díjakkal is elismert.
Reméljük, a kozmetikusok is partnerek lesznek
minôségbiztosítási programunknak, és nem inzultálásnak fogják tekinteni a továbbképzéséket, hanem belátják, hogy értük van és nem ellenük!
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