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A mindenhAtó mAgyAr cukor 
Nincs, aki ne hallott volna a cukrozásról. A nemrég még unikumnak számító cukorpaszta ma 

már megkerülhetetlen egy igényes kozmetikus számára. A kínálat is jelentôsen bôvült e téren, 

egyre több gyártó jelent meg a piacon.

A PANDHY’S™ cukor mégis tartja elsôségét, mind nagyobb piaci részesedésre tesz sz-

ert Európában, és azon kívül is. Egymás után hozza el a szakmai díjakat, tudományos elis-

meréseket. Már nagydoktori disszertációt is írtak róla egy német egyetemen!

Az édes siker titka elsôsorban a különleges, szabadalmazott receptúránkban rejlik!  A mai 

napig ez az egyetlen, kizárólag  monoszacharidokból és vízbôl álló készítmény. Ez teszi a 

PANDHY’S™ cukrot univerzáliává a kozmetikusok számára. Aki igazán érti, hogy mi is van a 

kezében, csodákat tud mûvelni vele, és messze nem csak a szôrtelenítés terén. 

A PANDHY’S™ cukor, mint depilációs anyag és eljárás került a köztudatba.  A cukorpasztás 

szôrtelenítés természetességével, gyengédségével és hatékonyságával, maga a tökéletes de-

piláció. Persze csak ha jól csinálják!  

A PANDHY’S™ cukorpasztát a tradicionális cukroktól, amelyeket cukor, víz és citromlé, vagy 

egyéb sav, keverékébôl fôznek, illetve a „hideg” eljárással készülô, jellemzôen fehérszínû, 

poliszacharidokból  álló készítményektôl, az különbözteti meg, hogy az legnagyobb 

részt  glükózt tartalmaz. Ugyanazt a glükózt, amit az emberi szervezete maga is 

elôállít, egy olyan molekula amit a szervezetünk sajátjaként felismer. Ezért és 

molekula mérete miatt válik lehetôvé az anyag tökéletes penetrációja. Nem 

tartalmaz semmilyen összetevôt, ami allergizálna, amelynek pórusössze-

húzó hatása lenne, vagy bármely más módon ellene dolgozna a PAND-

HY’S™ cukorpasztás depilációs eljárás alapelvének. A növekedési irány-

ban történô extrakciója a szôrnek, függetlenül annak hosszúságától, csak 

úgy lehetséges, ha a cukor akadálytalanul behatolhat a szôrtüszôbe, egy 

bizonyos mélységig, hogy tökéletesen lubrikálja a szôrszálat. 

A  cukor alkalmazásánál különösen nagyon fontos, hogy mindenki, aki dol-

gozik vele megismerje és megértse, hogy mit tart a kezében, és a különbözô 

technikák gyakorlati alkalmazásának is a mestere legyen. A megfelelô tudás a kulcs, 

a PANDHY’S™ anyagokkal dolgozó kozmetikusok sikerének a kulcsa. 

A PANDHY’S™ másik erôssége a minôségi oktatás. Több országban ismerték el szakmai 

nívódíjjal a képzési anyagokat. Minden cukor felhasználó számára nyitva áll a folyamatos, 

ingyenes konzultáció lehetôsége, a rendszeresen továbbképzések, work-shop-ok. Az a cél, 

hogy egyszer minden szalonban, legyen az a világon bárhol, a betévedô vendég egyformán 

magas színvonalon részesüljön a PANDHY’S™ kezelések bármelyikében, és azok akik ezzel 

a termékcsaláddal dolgoznak, értsék, érezzék és szeressék azt, mert csak így lelheti örömét 

benne úgy a kozmetikus, mint a vendége, így viszont nagyon!

A PANDHY’S™ a szalondepiláció terén, a kézi cukorpasztás technika mellett, egy alternatív 

lehúzó-csíkos változatot is kínál, Sweet&Easy néven. Itt is az unikális PANDHY’S™ cukoré a 

fôszerep. A szôr eltávolítása ugyancsak annak természetes növekedési irányában történik, a 

szintén szabadalmazott, termékdíjas, FlexEpil™ rugalmas szalag segítségével.  A Sweet&Easy 

eljárásnak már létezik a patronos változata is.

Ugyancsak az egyedülálló anyagi minôség teszi alkalmassá a PANDHY’S™ cukrot arra, hogy 

a szôrtelenítés mellett, számtalan más professzionális szalonkezelés eszköze is legyen. Az an-

yag akadálytalan, mély penetrációját  kihasználva arc és testkezelések egész sora végezhetô a 

cukorral. Varázslatos kezelések és hatóanyagok, kiegészítô termékek állnak rendelkezésre.

A PANDHY’S™ egy komplex rendszer, ma már nem egy kozmetikai szalon mûködik Eu-

rópában, amely kizárólag PANDHY’S™ termékekkel dolgozik, a PANDHY’S™ SweetTreat 

koncepció mentén.

Érdemes tehát megtanulni bánni a cukorral, 

mert értô kezekben valóban arannyá válik, mindenki örömére!
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