
Bőrfiatalítás Cukorral, avagy „medical-sugaring”
A PANDHY’S™ termékfejlesztés irányát az a törekvés határozza meg, hogy a mindenható cukor számára mind szélesebb 
körű professzionális alkalmazási lehetőséget nyisson meg.

A kezelés kapcsán tudatosan kihasználjuk azt a körülményt, hogy a cukor-depiláció során bizonyítottan jelentős számú 
mikrosérülést okozunk. Ezek mélysége, nagysága a szőr fajtájától és az eltávolításkori növekedési fázisától függ. Tehát a sérü-
lés sebgyógyításra kényszeríti a szervezetet, melynek során tulajdonképpen a ma oly népszerű Medical Needling természetes folyamatai  
játszódnak le.

Technikánkat orvosi cukorkezelésnek (medical sugaring) is nevezhetjük, mivel ez sem más, mint egy kollagén 
indikációs terápia.

A PANDHY’S™ cukorterápia egy tökéletes eszköz a kozmetikusok számára arra, hogy költséges techni-
kai igény és a kozmetikusi kompetencia átlépése nélkül, az invazív beavatkozás minimálisra csökkenté-
sével, aktiválják a szervezet természetes fiziológiai képességeit, és a testazonos kollagén képződését.

Az eljárás stimulálja az immunrendszert és fokozza a szövetek mikrocirkulációját. Ezáltal a bőr összes-
ségében ismét aktívabb lesz.

Az egész testünket erős szőr fedi, még ha a velőhüvely és pigment nélküli, úgynevezett vellusz szőrök finom pihék-
nek tűnnek is. Ezek eltávolításával a bőrön mikrosérüléseket okozunk.

Olyan vendégek esetében, akiknek averziója van a vellusz szőr eltávolításával kapcsolatban, illetve férfi kliensek-
nél a szőrtüszők összekapcsolódása miatt, a bőr mélyrétegeibe is akadálytalanul penetrálódó PANDHY’S™ 
cukorral, ami tulajdonképpen egy glükóz oldat, egyéb technikákkal is okozhatunk mikrosérüléseket a bőrön, 
amely technikák során nem történik extrakció.

A cukorkezelés után a bőrt megfelelően kell ápolnunk és védenünk, hogy hatékonyan támogathassuk 
a szükséges regenerációs folyamatot, ilyenkor a bőr jelentős segítségre szorul.

Pontosan kell ismernünk a bőr öngyógyulási mechanizmusát, annak szakaszait, és hogy mely fázist 
milyen módon kell támogatnunk a tökéletes eredmény érdekében.
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Bőrfiatalítás Cukorral  –  az édes szenzáció!
Hallotta már, Hogy új fejezet nyílt a „medical-sugaring” - azaz a bőrregenerációs cukorterápiában - 

amely cukorkezelés célja az új kollagénszintézis elősegítése és a bőraktivitás fokozása?

A PANDHY’S™ egy komplex rendszer, különleges biotechnológiai eredetű, tiszta, aggálymentesen felhasználható 
hatóanyagok, kiegészítő termékek egész sora áll rendelkezésre a kabinkezeléshez és az otthoni bőrápoláshoz.  

Magasszintű oktatási, továbbképzési és konzultációs háttér segíti a kozmetikusok szakmai munkáját. 

Érdemes tehát megtanulni bánni a cukorral, mert értő kezekben  
valóban mindenhatóvá válik, mindenki örömére!
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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 Gertrudot a cég alapítóját arról kérdeztük, 
hogy a CosMed, a nemzet közi „SafeCosmetics” 
kampány – tudomásunk szerint – egyetlen magyar 
tagja, milyen koncepció mentén lépett az inhibitorok 
piacára? 

„Meggyőződésem, hogy a PANDHY’S™ cukorpaszta és a kapcso
lódó szőrtelenítő eljárás a szőrnövekedés szabályo zásának a legtö
ké  letesebb eszköze, ami lévén fizikai hatá sok összessége, át
gon  doltan alkalmazva, mindenkinél működik. Az eredmény hez 
azon ban elengedhetetlen a tech nika tökéletes alkalmazása, a meg
felelő gyakoriság, a kozmetikus és vendégének kooperációjára.  
Mivel ezek nem mindig adottak; nem árt a segítség, ezért alkottuk 
meg a SweetRetard koncepciót, amely fizikai és kémiai hatások kom
binációja. Mivel a szőr növekedését és fizikai sajátos ságait kb. 1000 
ismert tényező befolyásolja, és vélhetően még másik 1000 ilyen té
nyező van, amelyeket ma még nem ismerünk, mi nem az univerziális 
végleges szőrtelenítés már igencsak lejáratott ígéretével szólítjuk meg 
a szakmát.” 

 

„Természetesen…Tökéleteset”, ez az amit a PANDHY’S™ SweetRetard koncepció 
ígér! A tudományosan és tapasz talati úton is alátámasztható tartós és tökéletes szőrte
lenítést, ahol a tökéletesség a kezelt bőr egészségét és szépségét, szőrzet 
megjelenésének, struktúrájának kont rolját jelenti. A SweetRetard eljá
rás fizikai alapját a minő ségileg és mennyiségileg is értően kivitele
zett cukorpasztás depiláció adja. A kémiai alapot nyújtja az urea, 
amely a papilla, valamint a szőrgyökér germinatív sejtjeit elérve, a 
sejtanyagcsere lelassítása, illetve a fehérjebontás útján re tardálja 
a szőrnövekedést. A másik aktív hatóanyag a fűzfakéreg kivonat, 
ami gyorsítja az epidermis hámlását, így a faggyúmirigyek nem 
tömődnek el, és gyorsabban képződik új bőr, illetve jó eszköze a 
benövések kezelésének is. Fon tosak még a növényi peptidek; a va
rázsdió pórus össze húzó, tonizáló, az árnika érzéstelenítő, bőrnyugta
tó, a men tol hűsítő, hámosító és a szója bőrlágyító, nyugtató hatása. 

Világújdonság a PANDHY’S™ palettán

Tudja-e, hogy?
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Érdemes tehát megtanulni bánni a cukorral, mert értő kezekben  
valóban mindenhatóvá válik, mindenki örömére!
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