PANDHY’S™ SweetRetard –
újabb édesség a PANDHY’S™ palettán
Egymást érik a professzionális kozmetikai piacot lázba hozó trendek. Most a depiláció
terén a szôrnövekedés gátló szerek korát éljük. Mint a piac egyik meghatározó szereplôje, a CosMed is megadja a maga válaszát a problémára.
Az emberek mindhalálig és kérlelhetetlenül hisznek a végleges szôrtelenítés ígéretében.
Hiszik, hogy a néhányszor felvillanó fénynyaláb, vagy a párszor felkent nagyon drága és
nagyon különleges oldatok hatására fôszabályként egyszer és mindenkorra megszabadulnak a szôrzetüktôl.
A PANDHY’S™ filozófia szerint megalkotott SweetRetard termékcsalád nem célozza
és nem is ígéri a mindenki számára hatásos univerziálét, amitôl soha-többé-szôrszál. A
végleges szôrtelenítés illuzórikus marketingjét elhasználták már a lézer-berendezések,
késôbb az IPL készülékek gyártói. Ezzel operálnak a modern idôk kemikáliáit kínálók is.
Tudjuk és hisszük, hogy a PANDHY’S™ cukorpaszta és a hozzá kapcsolódó szôrtelenítô
eljárásnak köszönhetôen a kezünkben van a szôrnövekedés szabályozásának a legtökéletesebb eszköze, ami lévén fizikai hatások összessége, koncepciózusan alkalmazva,
mindenkinél mûködik. Tudjuk ugyanakkor, hogy ehhez az eredményhez elengedhetetlen
a technika tökéletes alkalmazása, a megfelelô gyakoriság és a kozmetikus és vendégének legmagasabb szintû kooperációjára. Mivel ezek sajnos nem mindig adottak; nem árt
némi segítség, ezért alkottuk meg a SweetRetard termékeket!
Az emberi szôr növekedésének tartamát, a szôr hosszúságát, sûrûségét, a szálak színét
és vastagságát, stb. több mint 1000 (!) ismert, a tudomány által leírt, tényezô befolyásolja.
Tudjuk azt is, hogy úgy becsülik, legalább másik 1000 tényezô van, amelyeket ma még
nem ismerünk. Amit tehát a PANDHY’S™ SweetRetard koncepció kínál és ígér az a
tudományosan is és tapasztalati úton is alátámasztható tartós és tökéletes szôrtelenítés.
A tökéletesség alatt a kezelt bôr egészségét és szépségét, valamint a szôrzet megjelenésének, struktúrájának kontrolját értjük. Ide tartozik a bôr és a szôrnövekedés rendellenességeinek a mellékhatások és kockázat nélküli, kiküszöbölése. A fizikai és kémiai
hatásokra épülô SweetRetard eljárással átlagosan 23-25%-os retardáció érhetô el,
kb. 3 hét alatt, valamint mindennemû gyulladás és benövés teljesen megszûntethetô.
Az eredmény a tökéletesen tiszta pórusok, hidratált bôr, jelentôs változás a szôr textúrájában, színében és sûrûségében.
PANDHY’S™ SweetRetard koncepció fizikai alapját a minôségileg és mennyiségileg is
értôen kivitelezett cukorpasztás depiláció adja. A kémiai „támogatást” nyújtják: az urea –
ami a fehérjelebontás egyik legfontosabb végterméke, szinte minden testnedvben megtalálható. A normál bôr szarurétegében is elôfordul körülbelül 8 µg/cm² mennyiségben.
Az urea a papilla sejtjeit, valamint a szôrgyökér germinatív sejtjeit elérve, a sejtanyagcsere
jelentôs lelassítása lévén, illetve a fehérjebontás útján retardálja a szôrnövekedést.
A másik aktív hatóanyag a szalicilsav – fûzfakéreg kivonat. Akné, psoriasis, bôrkeményedés, tyúkszem, keratosis pilaris és szemölcsök kezelésére is használják. Gyorsítja az
epidermis hámlását, így a faggyúmirigyek nem tömôdnek el, és gyorsabban képzôdik új
bôr, itt mi ez utóbbi hatását használjuk, a hatóanyag penetrációját is segíti, illetve másodlagosan jó eszköze a benövések kezelésének, megelôzésének is, intenzív a gyulladáscsökkentô hatása. Fontosak még a növényi peptidek, um. a varázsdió pórus összehúzó,
tonizáló hatása, az árnika érzéstelenítô, bôrnyugtató hatása, a mentol hûsítô, hámosító,
a szója pedig bôrlágyító, nyugtató hatása révén teszi teljessé az összhatást.
A SweetRetard termékek is, ahogy az összes többi PANDHY’S™ termék,
rendkívül kedvezô kondíciókkal állnak a magyar szakemberek rendelkezésére,
közvetlenül a gyártótól.
Oktatás, konzultáció és további információ:

CosMed-PANDHY’S™
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