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A kezelés kapcsán tudatosan kihasználjuk azt a
körülményt, hogy a cukor-depiláció során bizo-
nyítottan jelentôs számú mikrosérülést okozunk.
Ezek mélysége és nagysága a szôr fajtájától és az
eltávolításkori növekedési fázisától függ. Tehát a
sérülés sebgyógyításra kényszeríti a szervezetet,
amely során a ma oly népszerû Medical Needling
természetes folyamatai játszódnak le. Techni-
kánkat orvosi cukorkezelésnek (medical sugaring)
is nevezhetjük, mivel ez sem más, mint egy kol-
lagén indikációs terápia.
A PANDHY’S™ cukorterápia tökéletes eszköz a
kozmetikusok számára ahhoz, hogy költséges
technikai igény és a kozmetikusi kompetencia
átlépése nélkül, az invazív beavatkozás mini-
málisra csökkentésével aktiválják a szervezet ter-
mészetes fiziológiai képességeit, és a testazonos
kollagén képzôdését. Az eljárás stimulálja az im-
munrendszert és fokozza a szövetek mikrocir-
kulációját. Ezáltal a bôr összességében ismét ak-
tívabb lesz. Az egész testünket erôs szôr fedi, még
ha a velôhüvely és pigment nélküli, úgynevezett
vellusz szôrök finom pihéknek tûnnek is. Ezek
eltávolításával a bôrön mikrosérüléseket okozunk.
Olyan vendégek esetében, akiknek averziója van
a vellusz szôr eltávolításával kapcsolatban, illetve
férfi klienseknél a szôrtüszôk összekapcsolódása
miatt, a bôr mélyrétegeibe is akadálytalanul pe-
netrálódó PANDHY’S™ cukorral, amely tulajdon-
képpen egy glükóz oldat, egyéb technikákkal is
okozhatunk mikrosérüléseket a bôrön, amely
technikák során nem történik extrakció. A cukor-
kezelés után a bôrt megfelelôen kell ápolnunk és
védenünk, hogy hatékonyan támogathassuk a
szükséges regenerációs folyamatot, ilyenkor a bôr
jelentôs segítségre szorul. Pontosan kell ismer-
nünk a bôr öngyógyulási mechanizmusát, sza-
kaszait, és hogy mely fázist milyen módon kell
támogatnunk a tökéletes eredmény érdekében.

A PANDHY’S™ egy komplex rendszer, különleges
biotechnológiai eredetû, tiszta, aggálymentesen
felhasználható hatóanyagok, kiegészítô termékek
egész sora áll rendelkezésre a kabin kezeléshez
és az otthoni bôrápoláshoz. Magas szintû oktatási,
továbbképzési és konzultációs háttér segíti a
kozmetikusok szakmai munkáját.
Érdemes tehát megtanulni bánni a cukorral, mert
értô kezekben mindenhatóvá válik, mindenki
örömére!

A PANDHY’S™ termékfejlesztés irányát az a törekvés határozza meg, hogy
a mindenható cukor számára mind szélesebb körû professzionális alkalma-
zási lehetôséget nyisson meg. Az édes szenzációk sorában a legújabb a bôr-
regenerációs cukorterápia, amely cukorkezelés célja az új kollagén szintézis
elôsegítése és a bôraktivitás fokozása.
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