Promóciós hirdetés

Világújdonság
a Pandhy’s™ palettán
Az aktuális trendek közül a depiláció terén a szőrnövekedés-gátló
szerek korát éljük. Mint a piac egyik meghatározó szereplője,
a CosMed is megadja a maga válaszát a problémára.
Borbíró Gertrud, a cég alapítója, az alábbiakban bemutatja, hogy
a nemzetközi „SafeCosmetics” kampány – tudomásunk szerint –
egyetlen magyar tagjaként, a CosMed milyen koncepció mentén
lépett az inhibitorok piacára?

Borbíró Gertrud: „Meggyôzôdésem,
hogy a Pandhy’s™ cukorpaszta és a kapcsolódó szôrtelenítô eljárás a szôrnövekedés szabályozásának a legtökéletesebb eszköze, ami lévén fizikai hatások
összessége, átgondoltan alkalmazva,
mindenkinél mûködik. Az eredményhez
azonban elengedhetetlen a technika tökéletes alkalmazása, a megfelelô gyakoriság, a kozmetikus és vendégének kooperációja.
Mivel ezek nem mindig adottak; nem árt a
segítség, ezért alkottuk meg a SweetRetard
koncepciót, amely fizikai és kémiai hatások kombinációja.
Mivel a szôr növekedését és fizikai sajátosságait kb. 1000 ismert tényezô befolyásolja, és vélhetôen még másik 1000
ilyen tényezô van, amelyeket ma még
nem ismerünk, mi nem az univerzális
végleges szôrtelenítés már igencsak lejáratott ígéretével szólítjuk meg a szakmát.”

Tudja-e, hogy?
„Természetesen tökéleteset” – ez az, amit a Pandhy’s™
SweetRetard koncepció ígér! A tudományosan és tapasztalati úton is alátámasztható tartós és tökéletes szôrtelenítést,
ahol a tökéletesség a kezelt bôr egészségét és szépségét,
szôrzet megjelenésének, struktúrájának kontrolját jelenti.
A SweetRetard eljárás fizikai alapját a minôségileg és menynyiségileg is értôen kivitelezett cukorpasztás depiláció adja.
A kémiai alapot nyújtja az urea, amely a papilla, valamint a szôrgyökér germinatív sejtjeit elérve,
a sejtanyagcsere lelassítása, illetve a fehérjebontás útján retardálja a szôrnövekedést.
A másik aktív hatóanyag a fûzfakéreg kivonat, ami gyorsítja az epidermis hámlását,
így a faggyúmirigyek nem tömôdnek el, és
gyorsabban képzôdik új bôr, illetve jó eszköze a benövések kezelésének is. Fontosak
még a növényi peptidek; a varázsdió pórusösszehúzó, tonizáló, az árnika érzéstelenítô, bôrnyugtató, a mentol hûsítô, hámosító és
a szója bôrlágyító, nyugtató hatása.
Érdemes tehát megtanulni bánni a cukorral, mert értô kezekben valóban mindenhatóvá válik, mindenki örömére!
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