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Szenzáció: ÚJDONSÁG
A PROFESSZIONÁLIS SZŐRTELENÍTÉSBEN
PANDHY’S™ SUGAREASE SUCROMER DEPILATORY SUGAR FILM® – Ezen a nyáron, hosszú idő
után először, a CosMed Kft., a PANDHY’S™, a TrueDelight™ és a COSMIX™ kozmetikumok
gyártója, ismét egy, a cukordepilációhoz szorosan kötődő fejlesztéssel jelentkezik.

PROMÓCIÓS MEGJELENÉS

N

agy öröm és büszkeség ez a
számunkra, büszkék vagyunk, mert megint egy
fineszes és egyedülálló
dolog született, és mert ez az újdonság egy újabb cukortermék a
szőrtelenítési portfóliónkban.
Fontos állomás ez, hiszen a
PANDHY’S™ brandet a piac még ma
is főként a szőrtelenítéssel kapcsolja össze. Az elmúlt 20 év rengeteg
fejlesztése ellenére a CosMed-et
elsősorban „a cukros cég”-ként
jegyzik világszerte. Így különösen
fontos, hogy ezen a fronton ismét
legyen valami, ami ránk irányítja a
figyelmet, egy különleges újdonság, ami a PANDHY’S™ névhez
kötődik.
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Egyre szélesebb
és hígabb kínálat
Ma már rengeteg „cukros” cég van jelen a piacon. Nagyon sok jó, illetve
kevésbé jó vagy éppen rettenetes,
szőrtelenítő célú cukorkészítmény
kapható világszerte. Az egyre szélesebb kínálat megjelenésével párhuzamosan sajnos, esetenként devalválódik a „cukrozás” presztízse.

Felnőtt egy új generáció
Fontos körülmény az is, hogy
közben észrevétlenül felnőtt egy
olyan generáció, amelyik számára
nemhogy nem újdonság a cukordepiláció, hanem egyenesen ebbe
született bele. Az ő számukra ép-

penséggel a gyanták és a gyantázás
számít újszerűnek és frissnek.
Különösen jellemző ez azokban az
országokban, ahol a helyi oktatóknak és forgalmazóknak köszönhetően a cukorpaszta erősen dominálta/dominálja a professzionális szőrtelenítés piacát.
Azt is hiba lenne figyelmen kívül
hagyni, hogy a gyanták sem, és így
a gyantázás sem az, ami 25 éve volt.
Itt sem állt meg a fejlődés. Nagyszerű alapanyagokat adott a vegyipar a gyártóknak, és sok igazán
kiváló gyantatermék született, amelyekre ma már nem jellemző például
a korábban tapasztalható kellemetlen szag, vagy a szinte égetően
magas hőmérséklet, s ma már a
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kolofónium (a szőrtelenítő gyanta
egyik fő alkotóeleme) allergiások is
megtalálhatják a nekik megfelelőt a
kínálatban.
Ettől persze a gyantázással kapcsolatban nekem továbbra is sok szakmai averzióm van, de nem vitatom
el a fejlődést.

Szerepvállalás
és szakmai felelősség
Világszerte egyre nagyobb a szerepvállalásunk a szakképzés terén,
egyre több szakmai versenyt támogatunk,
kiváló
szakembereket
készítünk fel a szakmai megmérettetésekre, vizsgákra. Ebben a
minőségünkben is feladatunk,
hogy a szőrtelenítés terén is
többféle alkalmazási technikát
kínáljunk.
Itt volt az ideje, hogy a cukordepiláció terén is hozzunk valami újat.

Az alapgondolat az volt, hogy
ötvözzük a mindenható cukor
és a cukrozás gyengédségét és
hatékonyságát a gyantázás
egyszerűségével.

Így született meg a PANDHY’S™
SugarEase sucromer depilatory
sugar film®.

A SugarEase cukorfilm
Tökéletesen hipoallergén, nagyrészt
cukormolekulákból álló anyag, ami
képes penetrálódni.
– Rendkívül rugalmas, nem ragad
az élő bőrsejtekhez.
– Az egészen rövid szőrszállakkal
szemben is hatékony, függetlenül azok textúrájától – természetesen
a
növekedés
irányában távolítja el a szőrt.
– Gyors és nagyon gazdaságos
eljárás az anyagfelhasználás
tekintetében, illetve,
– mivel önmagában alkalmazható,
ún. stripless-technika, nincs
szükség külön anyagra vagy
eszközre a lehúzásához sem.
– A cukorfilm kellemes hőmérsékletű,
– szinte teljesen fájdalommentes
a vele végzett szőrtelenítés,
– nagyszerű a kezelés utáni
bőrérzet.
– Az anyaga nagyrészt cukorból áll,
ezért szükség esetén akár többször is visszamehetünk egy-egy
területre, anélkül, hogy ezzel bármilyen nemkívántos reakciót váltanánk ki a bőrön.
Használata egyszerű, nem
igényel külön képzést sem,
még a gyakorlatlan kezekben
is kiválóan működik.

SugarEase
cukorﬁlmmel a
szőrtelenítés gyengéd,
hatékony és egyszerű

Szinte semmilyen esélyt nem ad a
felhasználói hibáknak. Ennek is
köszönhető, hogy a sucromer cukorfilm®-mel elsősorban a gyantázó
szakembereket célozzuk meg.

Aranypigment és citromolaj
A SugarEase cukorfilm mindent tud,
ami ahhoz kell, hogy a cukorpaszták
és a cukorzselé mellett, harmadik
cukorféleségként helyet kapjon a
PANDHY’S™ kínálatába.
A fejlesztés egy hosszú, helyenként
nehéz, de nagyon izgalmas és szakmailag rendkívül érdekes munka
volt. Az anyag szabadalmaztatás
alatt áll, így erről egyelőre többet
nem árulok el. Érdekes lehet viszont
még, hogy az esztétikum és a további kellem érdekében aranypigmentekkel beszíneztük és citromfűolajjal illatosítottuk.
Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy egy kiváló terméket
kínálunk ez alkalommal is. Sok
tekintetben még minket is meglepett, hogy mi mindenre képes. Biztos vagyok benne, hogy a kozmetikusoknak és a vendégeiknek egyaránt
sok örömet okoz majd!

BORBÍRÓ GERTRUD
a CosMed Kft. tulajdonosa,
a termékek fejlesztője.
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