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Cukrová epilační sada s esenciálním olejem ze šípků –
100% Natural Sugar Wax (200 g)

Údržba

Kelímek s cukrovou pastou uložte na suché a chladné místo, aby na něj
nedosáhly paprsky sluníčka a ruce vašich zvědavých dětí. Občas taky
zkontrolujte datum expirace a produkt spotřebujte do 12 měsíců po jeho
otevření. Prošlé kosmetické přípravky po čase ztrácí svou příjemnou vůni i
konzistenci a můžou taky způsobit alergickou reakci na kůži.

Design a tvar

Depilační cukrová pasta, zabalená v moderní krabičce s tématickými obrázky nohou, zaujme pozornost na první
pohled. Kelímek se šroubovacím víčkem a dvojitým dnem se dobře drží v ruce a usnadňuje manipulaci s ohřátou
hmotou. Cukrová pasta se na depilovanou kůži nanáší pomocí širší nebo užší dřevěné špachtle a v balení najdete
taky znovupoužitelné obdélníkové pásky z voskového papíru.

Barva

Tmavě hnědá barva evokuje cukrový sirup tvořící základní složení produktu.

Složení

Sutrose (cukr), water (voda), rosehip oil (esenciální olej z šípků).

Instrukční manuál

Tento produkt je bezpečné používat na všech částech těla. 

Před použitím si řádně přečtěte následující instrukce:

 

Příprava - Zahřátí veganské cukrové pasty. 

Mikrovlnná trouba 

Odstraňte víko z nádoby s pastou. 

Položte nádobu na talíř. 
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Umístěte nádobu do mikrovlnné trouby na nízký nebo střední výkon na 60 sekund ( platí pro mikrovlnnou
troubu o výkonu 650 wattů ). 

Buďte opatrní při vyjímání nádoby z mikrovlnné trouby. Držte talíř, ne nádobu s pastou. Hrozí popálení. 

Řádně promíchejte, pasta by měla mít konzistenci jako tekutý med. Teplota pasty by měla být teplá, nikoliv
horká. 

Pokud pasta není dostatečně teplá po vyjmutí, vložte do mikrovlnné trouby na dalších 10 sekund, případně
opakujte v 10 sekundových intervalech. 

Vodní lázeň 

Odstraňte víko z nádoby s pastou.

Umístěte nádobu do hrnce s vroucí vodou (nejprve hrnec však odstraňte ze zdroje tepla!).

Nechte pastu rozpustit do konzistence tekutého medu. 

Prosím, ujistěte se, že se žádná voda nedostane do kontaktu s cukrovou pastou! 

Upozornění: 

Vždy držte z dosahu dětí, hrozí popálení pastou. Pasta nesmí být horká, ale teplá. Dbejte zvýšené
opatrnosti při manipulaci.

Test snášenlivosti 

Vždy udělejte test snášenlivosti na části pokožky, kterou budete epilovat a vyčkejte několik hodin. Pokud neuvidíte
po několika hodinách známky podráždění pokožky či vyrážku, můžete produkt použít. 

TIPY K POUŽITÍ 

Použijte zásyp /pudr k pohlceni přebytečné vlhkosti na pokožce tam, kde budete epilovat pro dosažení
nejlepšího výsledku. Používejte na začátku každé epilace. 
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Vždy uhlazujte pásek přiložený na pastu ve směru růstu chloupků a strhávejte proti směru růstu chloupků . 

Strhněte pásek jedním rychlým pohybem. Čím pomaleji budete pásek strhávat, tím nepříjemnější epilace
bude. Něco jako strhávání náplasti. Strhněte jak rychle jen můžete, pro největší komfort. Rychlost je klíčem k
nejlepšímu výsledku. 

Při epilaci nohou začněte u kotníků a postupně se vypracovávejte nahoru. 

Pokud nanesete pastu špatně, vždy ji můžete smýt čistou vodou a začít znovu. 

Pro rychlejší zklidnění pokožky přiložte studený obklad nebo zklidňující esenciální olej.

Obecná doporučení 

Nepoužívejte na pokožku, která je podrážděná, nebo na místa spálená slunečným zářením. 

Nepoužívejte produkty na bázi alkoholu ve spojení s touto péčí. 

Může se objevit lehké podráždění pokožky, které je běžné. Proto žádný strach. 

Před ošetřením pokožky po epilaci jiným kosmetickým přípravkem vyčkejte alespoň 4 hodiny pro zabránění
nežádoucí reakce pokožky. 

Je vhodné vyhnout se přímému slunečnímu záření bezprostředně po epilaci pro epilovaná místa. 

Instrukce k aplikaci 

Očistěte pokožku od krémů či tělových olejů z místa, které budete epilovat. Ideálně pomoci šetrného
sprchového gelu. Řádně osušte.

 Zasypte pokožku pudrem pro odstranění přebytečné vlhkosti. 

Vyzkoušejte pastu na vnitřní stranu zápěstí, nebo hřbetu ruky pro test vhodné teploty pasty.

Pomocí hrany špachtle aplikujte tenkou vrstvu pasty ve směru růstu chloupků. 
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Okamžitě na pastu přiložte pásek a řádně, silně uhlaďte jemným tlakem ve směru růstu chloupků. 

Zanechte trochu místa na kraji pásku pro pohodlné uchopeni při strhávání. 

Jednou rukou držte pokožku napnutou. Odstranění pásku by mělo být v opačném směru proti směru růstu
chloupků ( viz obrázek ) 

 

 

Správně: Překlopte kraj proužku směrem zpět podél pokožky a strhněte stejným směrem rychlým trhnutím.
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Špatně: Nezvedejte proužek směrem nahoru od pokožky, jako na obrázku, takový pohyb je bolestivý.

 

Každý pásek může být použit 2-3 krát. 

Pokud je potřeba, můžete stejné místo epilovat vícekrát, aniž by jste poškodili pokožku.

Jako během každé jiné depilace, můžete i s naší pastou pociťovat mírný diskomfort. Pokožka může být po epilaci
začervenalá. Toto je však pouze dočasná reakce pokožky a je velmi nepravděpodobné, že se jedná o projev alergické
reakce.

Pro zklidnění použijte studený obklad.

Nohy – epilace nohou:

Na obrázku níže uvidíte správnou pozici v sedě pro epilaci nohou.

Naneste pastu v tenké vrstvě ve směru růstu chloupků.

Aplikujete vždy jen takové množství pasty, které odstraníte jedním proužkem.

Proužek pevně přimáčkněte a uhlaďte, následně odstraňte jedním rychlým pohybem proti směru růstu
chloupků.
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Vrchní ret – epilace obličejové části:

Nastřihejte pásky na požadovanou velikost a použijte menší špachtli. 

Otevřete pusu dokořán a pokožku nad vrchním rtem držte napnutou po celý proces nanášení pasty. 

Naneste tenkou vrstvu pasty od středu ke kraji, přimáčkněte pásek a strhněte rychlým pohybem v opačném
směru.

Oblast bikin – epilace oblasti bikin:

Pamatujte na citlivost tohoto okolí, proto doporučujeme pracovat po malých částech:

skrčenou nohu vytočte do strany (viz obrázek níže), jednou rukou napněte pokožku a druhou naneste tenkou
vrstvu pasty ve směru růstu chloupků. 
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Podpaží – epilace podpaží:

Pokrčenou ruku v lokti dejte za hlavu tak daleko, jak to jde pro co největší napnutí pokožky pod paží. 

Zjistěte směr růstu chloupků, může se lišit a je možné, že bude nutná aplikace ve dvou částech. 

Vrchní a spodní část podpaží epilujte odděleně. 

Je vhodné použít více pudru kvůli vyšší potivosti v této části těla.

Dokončení a následná péče:

Pasta která skončí mimo oblast těla, kde jste ji aplikovali, může být snadno umytá čistou vodou. 

Pásky i špachtle mohou být umyty v čisté vodě a znovu použity. 

Víčko vraťte na dózu s cukrovou pastou, ale až po vychladnutí pasty. Pevně uzavřete. 

Nádobu s pastou skladujte na chladném místě. Při dalším použití zkraťte čas zahřívání dle množství zbylé
pasty.
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Dovozce a výrobce

SUGAR COATED LIMITED

Unit 50, LeylandTradingEstate
Wellingborough
Northamptonshire
NN8 1RT, UK

www.sugarcoatedhairremoval.com
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