
Gyanta női  
Bajusz : 1050 ft (csak cuki) 
Szemoldok: csipesz/gyanta (csak cukorgyantával)1050  ft 

Arc:    1200 ft (csak cukorgyantával) 

Honi:   1600 ft(csak cukorgyantával) 

  hagyományos   cukorgyanta 
Alkar:   1800 ft    2500 
Teljes kar: 2200 ft   3100 ft 
Lab terdig:  2500 ft   3200 ft 
Comb:  2500 ft   3200 ft  
Teljes lab  3200 ft   3900 ft 
Derek   1800 ft   2500 ft 
Bikini   1600 ft (csak cukorgyantával) 
Reszleges intim 2900 ft(csak cukorgyantával) 
Teljes intim  3500 ft(csak cukorgyantával) 
Hascsik  550 ft(csak cukorgyantával) 
Popsi kulso  1200 ft   1900 ft 

Gyanta ferfi 
 Arc   1500 (csak cukorgyantával) 
Szemoldok  1050 (csak cukorgyantával) 
Honi   1900 (csak cukorgyantával) 

  hagyományos   cukorgyanta 
Alkar   2500    3200  
Teljes kar  3100    3800  
Terdig lab  3200    3900  
Comb  3200    3900  
Teljes lab  3900    4600  
Mellkas   2700    3400  
Mellkas+has  3200    3900  
Teljes hat +vallal 3500    4200  

Benővesek eseten +elektrokozmetikai eljárások, tisztítás 

Az ókori keleten a nők számára a szépség, fiatalság, tisztaság jelképe volt a sima, selymes szőrtelen 

bőr. Innen eredeztethető a cukorpaszta, mert ezek a nők a természetből vették eszközeiket. A 

cukorpasztával való szőrtelenítés egy olyan eljárás, mely a 21. században éli reneszánszát. Abszolút 

természetes összetevőkből áll, általában cukor, víz, méz illetve citromlé alkotja ezt a keveréket. A 

testen és az arcon lévő szőrzet eltávolítására egyaránt alkalmas. Ugyan a gyantázást nők fejlesztették 

ki régen, de ma már kortól és nemtől függetlenül bárki megtapasztalhatja selymes és sima bőr 

érzését a gyantázás után.  

Szőrtelenítés hogyan? 

 A borotva egy gyors és olcsó megoldás ami bárki otthonában elérhető, ezek az érvek szólnak 

mellette. Ugyanakkor a hatása sajnos maximum néhány nap lehet, de sokaknál már pár óra után 

jelentkezik a borosta. Valamint előfordulhat, hogy az ember megvágja vele magát. Még ha 

látszólagos sérülést nem is tapasztal, mikrokarcolásokat okozhat a bőr felületén, így  a bőr 

védtelenebbé válik a kórokozókkal szemben, ami később gyulladásos folyamatokat okozhat. Intim 

szőrtelenítésnél ez a veszély fokozottabban fenn áll, mert nehezebben megközelíthető helyeken még 

könnyebben megvághatjuk vele magunkat. 



 A szőrtelenítő krémek hatása is hasonló ideig tart mint a borotváé. Ezek a készítmények használata 

nem veszélytelen, ugyanis erős vegyszerek amik allergizálhatnak. Van akinél nem is  működik, mert 

erősebb vastagabb szállakkal nem tud hatékonyan elbánni a szőrtelenítő krém, a bőrt viszont 

ugyanúgy irritálhatja. Az lágyabb hajlatosabb testtájakon még erősebb lehet az irritáció, az intim 

területnél még annyira sem, mert a hüvelybe jutva beláthatatlan károkat tud okozni. 

 Az epilátor már tartóssággal kecsegtet, akár 2-3 hét simaságot is el lehet vele érni. De könnyen 

beszakíthatja a szőrszálakat, hiszen akkor tudjuk hatékonyan használni ezt az eszközt, ha 45 fokos 

szögben tartjuk, ami egy amúgy is nehezebben megközelíthető helyen mint például az intim,  még 

nehezebb. Az ilyen beszakadt szőrszálak, borostaként jelentkeznek az epilálás után. 

Amikor profi szakember szőrtelenít gyantával, effajta sérülésektől nem kell tartani.  

A hagyományos gyanta alapvető alkotóeleme a fenyőviasz, más néven kolofónium ami egyeseknél 

sajnos fokozott érzékenységet válthat ki. Ezt a fajta érzékenységet kiküszöbölhetjük a cukorgyantával, 

ami egész testen nagyon hatékonyan használható szőrtelenítéshez, de én kifejezetten a lágyabb, 

hajlatosabb területekre  való alkalmazását javaslom. A cukorgyantát testhőmérséklet közeli hőfokon 

is fel lehet vinni a bőrre, a hagyományos gyantát melegebben célszerűbb felvinni a szőrteleníteni 

kívánt bőrfelületre. A hagyományos gyanta, bőrradírként is funkcionál, mivel gyantázás közben a bőr 

felső elhalt hámsejtjeit is eltávolítjuk ekkor. A cukorgyantába a szőrön kívül semmi más nem tapad 

meg, így ez a fajta gyanta csak a szőrzetet távolítja el. A bőrön esetlegesen megtapadó 

cukorgyantát vízzel könnyen le lehet mosni, a hagyományos gyantát olaj segítségével is nehezen 

távolíthatjuk el.  A cukorpaszta használata 3-10 mm hosszú szőrre ajánlott(ha előtte borotválva volt 

a terület kb 10-14 napot kell várni), de nem minden esetben elegendő ez a hossz. A hagyományos 

gyanta esetében ajánlott a 10-15 mm hossz, így biztosan eltávolíthatóak a nem kívánt szőrszálak. A 

Mindkét gyanta esetében az eredmény 2-6 hétig tartós marad.  

Professzionális körülmények között is megjelenhet a szőrtüsző gyulladás, 

esetleges benőtt szőrszálak. Ezek tisztítására és kezelésére speciális 

elektrokozmetikai gépeket lehet segítségül hívni, és személyre szabott  otthoni 

ápolást állíthatok össze számodra. 

 

 


