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A PANDHY’S™ Sweet & Easy szőrtelenítési 
eljárás gyors, mint a gyanta, de gyengéd és 
bőrbarát, mint a PANDHY’S™ Szőrtelenítés 
Természetesen kézi depilációs technika, és 
ahhoz hasonlóan a növekedési irányban távolítja 
el a szőrt, akár az egészen rövidet is.

2. A spatula segítségével hordjuk fel a 
szőrtelenítendő felületre a 40-45 Cº-ra melegített 
PANDHY’S™ Sweet & Easy Cukorzselét a szőr 
növekedési irányával ellentétesen.

A Sweet & Easy Technikánál 
az a lényeg, hogy a cukrot 
bizonyos mélységbe bejuttassuk 
a tüszőbe, hogy a szőrszálakat 
körülölelhesse a növésirányban 
történő eltávolításhoz. Ezért a 
bőrfelszínre merőlegesen tartott 
spatula mögött csak fi noman 
görgetjük a zselét. Egészen 
vékony, fi lmszerű cukorréteg 
is elegendő a hatékony 
depilációhoz.
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1. A megtisztított, zsírtalanított bőrt vékony, egyenletes rétegben 
hintőporozzuk. Az előkészítéshez a PANDHY’S™ bőrtisztító folyadékot és 
hintőport használjuk.



 5. Az eltávolítás teljes, függetlenül a szőr textúrájától. 
Egyaránt hatékony az eljárás a vékony szálú és erős 
szőrzet esetén is. Ha helyesen alkalmazzuk a technikát, 
kizárható, hogy a szőrt a tüszőbe törjük.

6. A cukor természeténél fogva nem irritálja az élő bőrt, 
a kezelést követően vagy egyáltalán nem, vagy csak 
jelentéktelen mértékű bőrpír lép fel. A kezelés végén a 
bőr száraz és tiszta, így csak hidratálást igényel, amihez 
a PANDHY’S™ Testápolók közül használhatjuk a 
kraméria-kivonatot tartalmazót, vagy az új, almaecet 
tartalmú ACV Lotiont. 
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3. Rögzítsük a FlexEpil™ rugalmas szalag végét, a bőrre merőlegesen feszítsük 
ki azt, majd simítsuk bolyhos oldalával lefelé a felhordott cukorba, a szőrnövekedés 
irányával ellenkezően. 

 4. Ezután a feszesen tartott bőrről – azzal párhuzamosan – eltávolítjuk a FlexEpil™ 
szalagot. Fontos, hogy csak a kezdő lendületet kell megadni, magát az extrakciót 
bízzuk a lehúzó szalag rugalmas energiájára. Ne vigyünk tehát erőt az eltávolításba, 
csak lendítsük le a csíkot!

A Sweet & Easy Depilációs Technika a test teljes 
felületén alkalmazható hölgyek és urak esetében 
egyaránt. 
Hosszú szőr esetén – a gyorsaság, a gazdaságosság 
és a nagyobb hatékonyság érdekében – javasoljuk, 
hogy ollóval vagy szakállvágó géppel vágja rövidre az 
eltávolítandó szőrt.

A PANDHY’S™ termékeket forgalmazza: 
CosMed Kft. 
Tel: (23) 560 041, Fax: (23) 560 042
Web: www.fl exepil.com, www.pandhys.com
E-mail: info@pndhys.com
                                                       


