
Depilácia cukrovou pastou. 
Depilácia  cukrovou  pastou  je  jednou  z  najšetr-
nejších  metód  odstránenia  nežiaduceho  ochlpe-
nia.  Jej  unikátne  vlastnosti spočívajú  v  technike
aplikácie a v  samotnom zložení  pasty.  Obsahuje
len  prírodné  ingrediencie,  ktoré  sú  šetrne  k
pokožke i k životnému prostrediu.

Kto sa niekedy pokúšal odstrániť na tele nejaký chĺpok vie, že bežné metódy nepatria práve k tým
najpríjemnejším. Cukrová pasta zaručuje minimálnu bolestivosť aj minimálnu reakciu pokožky. 
Výhodou je, že s cukrovou pastou je možné chĺpky odstrániť už v dĺžke 2-3mm, čo nie je možné 
pri iných metódach. Nelepí sa na pokožku. Odstraňuje iba chĺpky a odumreté kožné bunky. Cukrová
pasta chĺpok obalí,  prenikne do vlasového folikulu  a zjemní  ho.  Tým sa  dá dosiahnuť  jemnosť a
celistvosť odstránenia. Je to viditeľne hygienickejší postup. 

Výhoda  pasty  a  techniky  spočíva  aj  v  tom,  že  ak  na  ošetrovanom mieste  zostali  nejaké  chĺpky,
môžeme sa na to miesto niekoľkokrát vrátiť. Pasta je vlažná a nie horúca. Nehrozí preto popálenie a
pokožka nie je  vystresovaná.  Tým, že chĺpky vytrhávame po smere rastu, je  bolestivosť skutočne
minimálna. Nedochádza k poškodeniu ústia vlasovej folikuly, odpadá taktiež jej zapálenie, čo ocení
veľa  klientok,  najmä  pri  odstraňovaní  nežiaducich  chĺpkov  v  oblasti slabín,  ale  i  nad  perou.
Neporovnateľne sa znižuje aj bolestivosť v podpazuší, kde je skutočne nutné, aby sa chĺpky pred ich
odstránením uvoľnili pastou.  Potom, čo sa budú depilovať niekoľkokrát po sebe sa bolestivosť i rast
úplne minimalizujú. Časté vytrhávanie, najmä v počiatku rastu chĺpku vedie k tomu, že sa rastové
centrum vyčerpá. 
Výsledkom je krásna a zamatovo jemná pokožka

Výhody depilácie cukrovou pastou NADIRAH

Výhoda č. 1. 
Cukrová pasta sa aplikuje na pokožku v telesnej teplote, nie horúca ako klasické depilačné vosky. 
Preto pokožka netrpí, nevzniknú chrastičky a začervenanie rýchlo pominie. 

Výhoda č. 2. 
Na pokožku sa nanáša v protismere rastu chĺpkov a strháva sa v smere rastu, čím chránime pokožku 
pred vytváraním nežiaducich "sopiek". 

Výhoda č. 3. 
Krásna pokožka, dokonalosť, jemná hebkosť a mäkkosť = cukrová pasta Nadirah. Pokiaľ svoju pokožku
pravidelne depilujete, ochlpenie je stále jemnejšie a vyrednutejšie. 




