
Intim szőrtelenítés férfiaknak

Így lesz sima!

Sok kozmetikus kínál szőrtelenítést férfiaknak,

korlátozva ezt azonban olyan „ártatlan” területre, mint a

hát. A gátlásosság intim szőrtelenítés dolgában ugyanis

még érezhető – a vendégeknél is. Susanne Thölke azt

tanácsolja, hogy ezt a szolgáltatást bátran kínálja férfi

vendégeinek.
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Anôi vendégek többnyire köze-

lebb állnak az intim szôrtelení-

téshez, amin elsôsorban a biki-

ni terület szôrtelenítését kell érteni. A

férfi vendégeknél az a variáció kínálko-

zik, hogy a hát szôrtelenítését lassú és

pontos megbeszélés után a fenékre is

ki lehet terjeszteni. Így a nagyon szôrös

férfiak a kevésbé vonzó „alsónadrág”

stílust elkerülhetik. Ezt a hatást az el-

mosódó átmenet kialakításán keresztül

a szôrtelen és a szôrös terület közötti

ritkítás pluszban enyhíti. A vendég

csak azt érzi, hogy egy terület – mint

például a feneke – teljesen természete-

sen szôrtelenített, ezáltal kialakul

a szükséges bizalom, hogy esetleg az

intim területet is szôrteleníttesse.

Éppen a férfi vendégek azok, akik in-

kább haboznak, amikor az intim szôrte-

lenítés szóba kerül. Itt ugyanis már

több tényezô játszik szerepet: a férfi

vendégeknek meg kell mutatniuk intim

területüket egy nônek és rábízni – és

mindezt „magán életükön” kívül. Ehhez

jön a félelem a sérüléstôl és fájdalom-

tól, különösen az érzékeny herezacskók

területén. Ennél a szolgáltatásnál a

nyitott kommunikáció és a kompetens

tanácsadás ezért különösen fontos. El-

sôsorban el kell magyarázni a vendég-

nek, hogy nem ô az egyetlen férfi, aki

intimszôrtelenítés iránt érdeklôdik és

hogy ebben igazából nincs semmi kü-

lönleges vagy furcsa.

Az előkészítés
Mondjon el mindent a tanácsadó be-

szélgetéskor nyugodtan és magától ér-

tetôdôen az intimterület-témával kap-

csolatban. Sok vendégnek nagy köny-

nyebbség, ha egyszerûek és megfogha-

tóak a dolgok és egész egyszerûen a

nevükön vannak nevezve. A vendég min-

den kérdését maradéktalanul meg kell

válaszolni. Tisztázza, pontosan hogyan

is folyik majd a kezelés, így már az ele-

jén elkerülhetôk a félreértések és téve-

dések.

Ha a vendég eljön az idôpontra – ha ta-

nácsadás és anamnézis már elôtte meg-

történt – kísérje a kezelési helyiségbe és

egészen érthetôen mondja, hogy vetkôz-

zön le és a szôrteleníteni kívánt területet

a már elôre kikészítet termékkel (pl.

hab) készítse elô.

Azután hagyja ott a helyiséget azzal,

hogy néhány perc múlva újra visszatér,

hogy a kezelést megkezdje.

Amikor a kezelôbe 3-4 perc után újra be-

lép, legyen magabiztos és habozás nél-

kül az Önre váró vendéghez menjen. Te-

remtsen szemkontaktust és kérdezze

meg, hogy kezdheti-e. Ha félve vagy ha-

bozva menne oda a már levetkôzött ven-

dégéhez, akkor elbizonytalaníthatja ôt,

és a szituáció csak zavaros lesz. Legyen

minden zavartalan, hiszen Ön valójában

egy szolgáltatást kínál, aminél teljesen

normális, hogy nagyon magas mértékû

professzionalitást követel.

A kezelés
Mielôtt megkezdi a szôrtelenítést, feltét-

lenül húzzon kesztyût. Ez megôrzi a szük-

séges távolságot és egyúttal a higiéniai

szempontokat is. Röviden beszéljék át

a kívánt „stílust”, amelynek során a ven-

dég elképzelései után érdeklôdhet: hogy

a szôrzetet kompletten el kell-e távolíta-

ni vagy hagyjon esetleg kis szôrt, és ha

igen, akkor hol. Tipp: A nagyon szôrös

vendégeknél az erôs átmeneteket, pél-

dául extrém szôrös has és szôrtelen in-

timterület, ne tanácsolja és gondoskod-

jon a folyamatos átmenetrôl.

s Kezdje a szôrtelenítést a külsô nemi

szerv pereménél, itt a fájdalomérzet

többnyire nem túl nagy.

s Kérje vendégét, feszítse szét bôrét: egy

kéz a hasra, a másik a péniszre. Így min-

dig a szemközi oldalt tudja húzni és

nem lesznek „érintkezési pontok” a keze-

lési területen. Itt természetesen célszerû

a kozmetikus részérôl egyértelmû utasí-

tásokat adni. A vendég szívesen segít és

így eltereli valamivel a figyelmét is.

s Eközben egyik kézben ott a cukorpasz-

ta. A másik kézzel tartson kapcsolatot a

vendég csípôjével vagy fektesse a keze-

lôágy szélére.

s A szeméremcsont részén végezzen

elôkészítô munkálatokat a pénisz tövé-
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nek területén. A legtöbb vendégnél ez a

terület – amit gyakran nagyon sûrû szôr

borít – eléggé érzékeny a fájdalomra,

ezért Öntôl gördülékeny és koncentrált

munkát igényel. A legtöbb férfit ezen a

területen nagyon gyorsan lehet szôrtele-

níteni, ha a bôrt jól kifeszíti. Adjon to-

vábbra is egyértelmû utasításokat, vala-

mint mondja el mindig, mi lesz a követ-

kezô lépés.

s Ezután következik a herezacskó, ami

természetesen a vendég intenzív segí-

téségét igényli. Itt inkább kisebb szaka-

szokban haladjon. Sok vendég egészen

ösztönösen nézi, hol van még szôr, és

feszíti ezt a területet készségesen, hogy

a szôrt Ön el tudja onnan is távolítani.

s Ezután következik a gát területe, amit

szintén együtt kell kezelni. A vendégnek

a bôrt a has irányába kell szétfeszítenie

és a lábakat könnyedén behajlítani. Ez a

terület többnyire nagyon jól szôrtelenít-

hetô és általánosságban nem túl érzé-

keny a fájdalomra.

s Hogy az anális területet kell-e szôrte-

leníteni, az természetesen függ a szemé-

lyes igénytôl és a vendég érzéseitôl, va-

lamint a megmaradt szôrzettôl. Ha sze-

retnék a szôrtelenítését ennek a terület-

nek is, a vendég az oldalára kell, hogy

forduljon és a felsô fenékrészt könnye-

dén felfelé húznia. Így minden egyes

hely tökéletesen hozzáférhetô és a ven-

dég ennek ellenére kényelmes pozíció-

ban van. Ezután meg lehet cserélni az

oldalt. Tipp: A szôrtelenítést megnehe-

zíti ennek az oldalnak a nedvesedése,

ezt azonban púderral – amit egy kis tö-

rölközôvel prímán el lehet oszlatni –

egyszerûen elkerülhetjük.

s Ha a kezelésnek vége, kérdezze meg

vendégét, mindennel elégedett-e és ad-

jon neki egy készítményt az utókezelés-

re (például testápolót vagy krémet).

Mondja el, hogy az elôzôleg szôrtelení-

tett helyeket ezzel krémezze be és most

pedig nyugodtan, saját tempójában öl-

tözzön fel. Addig Ön odakint fog várni.

Árak és időpont intervallumok
Általánosságban az intim terület szôrte-

lenítéséért magasabb ár kérhetô, mint

példának okáért a hát szôrtelenítéséért.

Tipp: Ne kalkuláljon átalányárakkal, ha-

nem „tól-ig” adja meg. Tájékozódjon

az anyagköltségrôl, a szükséges idôrôl,

a munka ráfordítási költségeirôl és ma-

gáról a vendégrôl. Például milyen rend-

szeresen fog járni Önhöz? Magyarázza el

vendégének a különbözô szôrzetek nö-

vekedésének szakaszait, ennek jelenté-

sét a szôrtelenítés eredményével kap-

csolatosan, valamint a rendszeres idô-

pontok értelmét. Azaz, rendszerint kez-

detben minden 2-3 hetente kellene

jönnie, azután 3-4 hetente, a szôrzet nö-

vekedésétôl függôen. Fontos az is, hogy

a vendégnek elmagyarázza, hogy semmi

esetre se borotválja a szôrtelenített te-

rületet két kezelés közt. Ha mégis meg-

teszi, akkor azon a részen borosta nô,

ami az ô és az Ön kezelési sikerét jelen-

tôsen megnehezíti.
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Susanne Thölke � Diplomás kozmetikus és ter-
mészetgyógyász saját praxissal. Kozmetikai
szalonjában szőrtelenítésre, natúr kozmetikára

és különleges masszázsokra specializálódott (www.die-lo-
tusbluete-wendeburg.de).

A mindenható cukor, avagy a tökéletes
szőrtelenítés fizikája

Nézzünk a cukros depiláció filozófiájá-

nak mélyére! Ahhoz, hogy a cukrozás

mesterei lehessünk, minden részletében

meg kell értenünk annak gyakorlati és fi-

zikai hátterét. A tökéletes szôrtelenítés

alapeleme, hogy megôrzôdik a kezelt

bôr egészsége és szépsége – ehhez szük-

ség van a szôrzet megjelenésének, struk-

túrájának a kontroljára.

Tudjuk, hogy az emberi szôr növekedé-

sének tartamát, a szôr hosszúságát,

sûrûségét, a szálak színét és vastagsá-

gát, több mint 1000 (!) ismert, a tudo-

mány által leírt, tényezô befolyásolja.

Tudjuk azt is, ebben a tárgykörben leg-

alább másik 1000 tényezô, mechaniz-

mus és mûködés van, amelyeket ma

még nem ismerünk.

Részben ezek a tények vezettek arra

a meggyôzôdésre, hogy a fizikai hatások

oldaláról szerencsés megközelíteni

a problémát. Hiszen a fizikai hatásokra

mindenki, mindenkor egyformán és ki-

számíthatóan reagál, nem úgy a kémiai

hatásokra.

Ehhez szükségünk van egy olyan anyag-

ra, ami ezt a koncepciót kiszolgálja. Ez

a cukor.

„Fontos: a kezelés előtti alapos tanácsadás”

A cukorpaszta felhordása a szőrnövekedéssel
ellentétes irányba
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Borbíró Gertrud � A saját szabadalommal védett kozmetikai termékek gyártásával, ha-
zai és export piacokon történő forgalmazásával foglakozó CosMed Kft. alapító tulajdo-
nosa és vezetője, közgazdász, vegyész, a Pandhy’S™ cukortermékek és alkalmazások fej-

lesztője.

A cukorpasztának
a szőrnövekedéssel
megegyező
irányban történő
eltávolításának
mozdulatai.

Cukor és víz
Milyen cukor? Glükóz. Mi az a glükóz? Az emberi szervezet által is

jól ismert molekula, egy monoszacharid. Miért jó ez? Mert minden

vele szembeni allergiát teljesen kizárhatunk, s mert akadálytalanul

penetrálódik. Adott tehát egy molekula méretû anyag, ami a meg-

felelôen alkalmazott akár kézi, akár aplikátoros felhordással képes

arra, hogy a tüszôkbe befolyjon bizonyos mélységig. Mi is történik

a felhordás során? A cukor körbeveszi a szôrszálat, és az gyakorla-

tilag a cukorba ágyazva emelkedik ki a tüszôbôl az extrakció során.

Ez az egyetlen módja, hogy a szôrhosszúság indifferens legyen

a depiláció sikeressége szempontjából, olyan anyag kell, ami ob-

jektíve képes a penetrációra, és természetesen olyan jól kell tud-

nunk alkalmazni a technikát, hogy ez meg is történjen a felhordás

során!

Az emberi tüszôk száma átlagosan 100 000. Az életünk során nem

alakulnak újabb tüszôk, s a tüszôk élettartama véges. Egy-egy tü-

szô kb. 20 szôrszálat képes élete során növeszteni. Képzeljünk ma-

gunk elé egy anagén fázisú szôrszálat! Közvetlen kapcsolatban áll

mindennel, ami körülveszi, amibôl létrejön, ami kontrolálja a kép-

zôdését és a növekedését. Beláthatjuk, hogy az anagen fázisban

való ismételt szôrtelenítés fizikailag roncsolja, ezáltal károsítja

a tüszôt, azaz mesterségesen felgyorsítja a tüszô kimerülését. Van

olyan eszköz, amivel fizikailag károsíthatjuk a tüszôt, alkalmatlan-

ná téve azt új szôrszál növesztésére – anélkül, hogy a szervezet hor-

monális, biológiai és kémiai egyensúlyába beavatkoznánk!


