Kosmetické přípravky EPIL BEAUTY pro jemnou depilaci a maximální péči
o pokožku jsou 100 % přírodní produkty a dosáhnete s nimi skvělých výsledků.
Naši společnost založili kosmetičtí profesionálové s dlouholetými zkušenostmi s depilací cukrovou
pastou. Během své praxe jsme vyzkoušeli mnoho různých profesionálních depilačních produktů,
ale s žádným jsme nebyli spokojeni natolik, abychom ho používali dlouhodobě. Proto jsme se
rozhodli vytvořit vlastní produkt s takovými vlastnostmi, aby se s ním snadno pracovalo a zároveň
aby byl 100 % přírodního původu, tedy vhodný i pro citlivou pokožku náchylnou k podráždění,
alergickým reakcím nebo ekzémům. Společně s technology jsme vyvinuli cukrovou pastu na bázi
přírodních ingrediencí bez umělých aditiv, parfemace, minerálních a silikonových olejů.
Cukrová pasta EPIL BEAUTY má unikátní složení, které brání růstu bakterií jak v pastě, kterou si
aplikujete na pokožce, tak ve zbylé pastě v kelímku. Je to dáno vysokou koncentrací cukru. Námi vyvinutá textura produktu usnadňuje aplikaci a díky tomu je vhodný jak pro profesionální salony, tak pro domácí
užití. Výsledkem je dokonale hladká a dobře vypadající pokožka. Produktová řada EPIL BEAUTY
zahrnuje několik typů depilačních cukrových past a výrobky pro péči o pleť před a po depilaci.
Produkty EPIL BEAUTY byly vytvořeny s péčí pro vaše zdraví a krásu

www.epil-beauty.com
e-mail: info@epil-beauty.com
tel.: +420 777 668 449
Active Beauty s.r.o. | Náchodská 116/208, 19000 Prague 9 | Czech Republic
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CUKROVÁ DEPILACE
CUKROVÁ DEPILACE
metoda vhodná pro celé tělo
Použití
Jak správně nahřát cukrovou pastu EPIL BEAUTY CLASSIC,
WITH HONEY, WITH TEA TREE OIL AND CHAMOMILE
● zahřejte pastu ve vodní lázni cca 10 minut
● nebo nechte v mikrovlnné troubě 10 sekund

ŠPIČKOVÝ PRODUKT PRO DEPILACI
PRO POUŽITÍ V SALONECH I DOMÁCÍ PÉČI

● nebo použijte ohřívač vosku a zahřejte na teplotu těla (spíše vlažná)
● textura po zahřátí by měla být podobná žvýkačce
Použití
Jak správně nahřát cukrovou pastu EPIL BEAUTY SOFT
● zahřejte pastu ve vodní lázni cca 10 minut
● nebo nechte v mikrovlnné troubě 10 sekund
● nebo použijte ohřívač vosku a zahřejte na teplotu těla (na dotek teplá, ale ne horká)
● textura po zahřátí by měla být podobná žvýkačce
Použití
Jak správně nahřát cukrovou pastu EPIL BEAUTY SUPER SOFT
● tento typ cukrové pasty nepotřebuje před použitím zahřát
Šipky na obrázcích ukazují směr aplikace pasty.
Pastu následně odstraňte v opačném směru.

www.epil-beauty.com
e-mail: info@epil-beauty.com
tel.: +420 777 668 449
Active Beauty s.r.o. | Náchodská 116/208, 19000 Prague 9 | Czech Republic
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DEPILACE OBLIČEJE
Doporučený druh cukrové pasty EPIL BEAUTY

EPIL BEAUTY CLASSIC
S MEDEM, S OLEJEM Z ČAJOVNÍKU A HEŘMÁNKEM
Doporučené množství pasty
Horní ret

Brada

Tváře

Depilace celého obličeje

10 g

20 g (dodatečně 10 g) 20 g (dodatečně 10 g) 20 g

Instrukce
Jak správně používat cukrovou pastu EPIL BEAUTY na depilaci obličeje
● Před procedurou důkladně odstraňte make-up a odmastěte obličej pomocí čistící pěny
EPIL BEAUTY, vydezinfikujte a osušte papírovým ubrouskem
● Vezměte si potřebné množství pasty
● Naneste cukrovou pastu na čistou a odmaštěnou pokožku proti růstu chloupků
(aplikujte minimálně tři vrstvy, celková vrstva bude přibližně 2 mm)
● Prudce odtrhněte ve směru růstu chloupků
● Opakujte proceduru, až dosáhnete kýženého výsledku
● Opláchněte kůži teplou vodou bez mýdla
● Pokud na pokožce zůstaly jednotlivé chloupky, lze je odstranit pinzetou

10

11

● Po proceduře naneste zklidňující a hydratační balzám s panthenolem EPIL BEAUTY

1

9

Praktické rady pro depilaci obličeje

3

● Při nanášení pasty lehce natahujte pokožku
● Aplikujte 3–5 tenkých vrstev v úzkých proužcích

2

12

4
8

6

● Při samotné depilaci jemně natahujte pokožku, depilace bude méně bolestivá
● Hned po depilaci silně zatlačte na depilovanou oblast, aby se zmírnila následná bolest

5

7

● Pokud se přebytečná pasta nalepila na pokožku, je možné ji odstranit pomocí nerozehřáté pasty
(přibližně 5 ml) nebo pomoci speciálního papíru pro depilaci
● Efekt hladké pokožky vydrží po dobu 3–6 týdnů
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DEPILACE KRKU
Doporučený druh cukrové pasty EPIL BEAUTY

EPIL BEAUTY CLASSIC
S MEDEM, S OLEJEM Z ČAJOVNÍKU A HEŘMÁNKEM
Doporučené množství pasty
Krk
40 g

Instrukce
Jak správně používat cukrovou pastu EPIL BEAUTY na depilaci krku
● Před procedurou důkladně vyčistěte a odmastěte pokožku pomocí čistící pěny
EPIL BEAUTY, vydezinfikujte a osušte papírovým ubrouskem
● Vezměte si potřebné množství pasty
● Naneste cukrovou pastu na čistou a odmaštěnou pokožku proti růstu chloupků
(aplikujte minimálně tři vrstvy, celková vrstva bude přibližně 2 mm)
● Prudce odtrhněte ve směru růstu chloupků
● Opakujte proceduru, až dosáhnete kýženého výsledku
● Opláchněte kůži teplou vodou bez mýdla
● Pokud na pokožce zůstaly jednotlivé chloupky, lze je odstranit pinzetou
● Po proceduře naneste zklidňující a hydratační balzám s panthenolem EPIL BEAUTY
Praktické rady pro depilaci krku
● Při depilaci krku doporučujeme, aby klient seděl se skloněnou hlavou dopředu
● Při nanášení pasty lehce natahujte pokožku

2
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● Při samotné depilaci jemně natahujte pokožku, depilace bude méně bolestivá
● Hned po depilaci silně zatlačte na depilovanou oblast, aby se zmírnila následná bolest
● Pokud se přebytečná pasta nalepila na pokožku, je možné ji odstranit pomocí nerozehřáté pasty
(přibližně 5 ml) nebo pomoci speciálního papíru pro depilaci
● Efekt hladké pokožky vydrží po dobu 3–6 týdnů
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DEPILACE PODPAŽÍ
Doporučený druh cukrové pasty EPIL BEAUTY

EPIL BEAUTY CLASSIC
S MEDEM, S OLEJEM Z ČAJOVNÍKU A HEŘMÁNKEM
Doporučené množství pasty
Obě podpaží
20 g

Instrukce
Jak správně používat cukrovou pastu EPIL BEAUTY na depilaci podpaží
● Před procedurou důkladně vyčistěte a odmastěte pokožku pomocí čistící pěny
EPIL BEAUTY, vydezinfikujte a osušte papírovým ubrouskem

1

● Vezměte si potřebné množství pasty
● Naneste cukrovou pastu na čistou a odmaštěnou pokožku proti růstu chloupků
(aplikujte minimálně tři vrstvy, celková vrstva bude přibližně 2 mm)
● Prudce odtrhněte ve směru růstu chloupků

2

● Opakujte proceduru, až dosáhnete kýženého výsledku
● Opláchněte kůži teplou vodou bez mýdla
● Pokud na pokožce zůstaly jednotlivé chloupky, lze je odstranit pinzetou
● Po proceduře naneste zklidňující a hydratační balzám s panthenolem EPIL BEAUTY
Praktické rady pro depilaci podpaží
● Pro depilaci podpaždí je možné použít pastu po depilaci obličeje a krku, která byla provedena těsně
před depilací podpaždí (nepoužívejte starší zbytky), tímto způsobem šetříme pastu
● V podpažních jamkách rostou chloupky často nepravidelně různými směry. Vždy myslete na to, abyste
odstraňovali pastu ve směru růstu chloupků
● Při nanášení a samotné depilaci jemně natahujte pokožku, depilace bude méně bolestivá
● Hned po depilaci silně zatlačte na depilovanou oblast, aby se zmírnila následná bolest
● Pokud se přebytečná pasta nalepila na pokožku, je možné ji odstranit pomocí nerozehřáté pasty
(přibližně 5 ml) nebo pomoci speciálního papíru pro depilaci
● Efekt hladké pokožky vydrží po dobu 3–6 týdnů
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DEPILACE HRUDNÍKU A BŘICHA
Doporučený druh cukrové pasty EPIL BEAUTY

EPIL BEAUTY CLASSIC, SOFT, SUPER SOFT
S MEDEM, S OLEJEM Z ČAJOVNÍKU A HEŘMÁNKEM

1

Doporučené množství pasty
Hrudník

Břicho

100 g

100 g
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Instrukce
Jak správně používat cukrovou pastu EPIL BEAUTY na depilaci
hrudníku a břicha
● Před procedurou důkladně odmastěte pokožku pomocí čistící pěny EPIL BEAUTY,
vydezinfikujte a osušte papírovým ubrouskem
● Vezměte si potřebné množství pasty
● Naneste cukrovou pastu na čistou a odmaštěnou pokožku proti růstu chloupků
(aplikujte minimálně tři vrstvy, celková vrstva bude přibližně 2 mm)
● Prudce odtrhněte ve směru růstu chloupků
● Opakujte proceduru, až dosáhnete kýženého výsledku
● Opláchněte kůži teplou vodou bez mýdla
● Pokud na pokožce zůstaly jednotlivé chloupky, lze je odstranit pinzetou
● Po proceduře naneste zklidňující a hydratační balzám s panthenolem EPIL BEAUTY
Praktické rady pro depilaci hrudníku a břicha
● V případě potřeby doporučujeme ochlupení na trupu zkrátit na 3–5 mm
● Pro depilaci prsou a břicha je možné použít pastu po depilaci jiných částí těla, která byla provedena těsně před
depilací trupu (nelze použít po brazilské depilaci a také nepoužívejte starší zbytky), tímto způsobem šetříme pastu
● Při nanášení a samotné depilaci jemně natahujte pokožku, depilace bude méně bolestivá
● Hned po depilaci silně zatlačte na depilovanou oblast, aby se zmírnila následná bolest
● Pokud se přebytečná pasta nalepila na pokožku, je možné ji odstranit pomocí nerozehřáté pasty
(přibližně 10 ml) nebo pomoci speciálního papíru pro depilaci
● Efekt hladké pokožky vydrží po dobu 3–6 týdnů
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DEPILACE ZAD
Doporučený druh cukrové pasty EPIL BEAUTY

EPIL BEAUTY CLASSIC, SOFT, SUPER SOFT
S MEDEM, S OLEJEM Z ČAJOVNÍKU A HEŘMÁNKEM
Doporučené množství pasty
Horní část zad

Dolní část zad

100 g

100 g

Instrukce
Jak správně používat cukrovou pastu EPIL BEAUTY na depilaci zad

1

5

9

4

8

3

7

2

6

● Před procedurou důkladně odmastěte pokožku pomocí čistící pěny EPIL BEAUTY,
vydezinfikujte a osušte papírovým ubrouskem
● Vezměte si potřebné množství pasty
● Naneste cukrovou pastu na čistou a odmaštěnou pokožku proti růstu chloupků
(aplikujte minimálně tři vrstvy, celková vrstva bude přibližně 2 mm)
● Prudce odtrhněte ve směru růstu chloupků
● Opakujte proceduru, až dosáhnete kýženého výsledku
● Opláchněte kůži teplou vodou bez mýdla
● Pokud na pokožce zůstaly jednotlivé chloupky, lze je odstranit pinzetou
● Po proceduře naneste zklidňující a hydratační balzám s panthenolem EPIL BEAUTY
Praktické rady pro depilaci zad
● V případě potřeby doporučujeme ochlupení na zádech zkrátit na 3–5 mm
● Pro depilaci zad je možné použít pastu po depilaci jiných částí těla, která byla provedena těsně před depilací
zad (nelze použít po brazilské depilaci a také nepoužívejte starší zbytky), tímto způsobem šetříme pastu
● Při nanášení a samotné depilaci jemně natahujte pokožku, depilace bude méně bolestivá
● Hned po depilaci silně zatlačte na depilovanou oblast, aby se zmírnila následná bolest
● Pokud se přebytečná pasta nalepila na pokožku, je možné ji odstranit pomocí nerozehřáté pasty
(přibližně 10 ml) nebo pomoci speciálního papíru pro depilaci
● Efekt hladké pokožky vydrží po dobu 3–6 týdnů
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DEPILACE HORNÍ ČÁSTÍ PAŽÍ A RAMEN
3

2
3

2

Doporučený druh cukrové pasty EPIL BEAUTY

EPIL BEAUTY CLASSIC, SOFT, SUPER SOFT
S MEDEM, S OLEJEM Z ČAJOVNÍKU A HEŘMÁNKEM
Doporučené množství pasty

1

Horní část paží a ramen
100 g

Instrukce
Jak správně používat cukrovou pastu EPIL BEAUTY na depilaci horní
části paží a ramen
● Před procedurou důkladně odmastěte pokožku pomocí čistící pěny EPIL BEAUTY,
vydezinfikujte a osušte papírovým ubrouskem
● Vezměte si potřebné množství pasty

3
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● Naneste cukrovou pastu na čistou a odmaštěnou pokožku proti růstu chloupků
(aplikujte minimálně tři vrstvy, celková vrstva bude přibližně 2 mm)
● Prudce odtrhněte ve směru růstu chloupků
● Opakujte proceduru, až dosáhnete kýženého výsledku
● Opláchněte kůži teplou vodou bez mýdla

4

5

● Pokud na pokožce zůstaly jednotlivé chloupky, lze je odstranit pinzetou
● Po proceduře naneste zklidňující a hydratační balzám s panthenolem EPIL BEAUTY
Praktické rady pro depilaci horní části paží a ramen
● V případě potřeby doporučujeme chloupky na horní části paží a ramenou zkrátit na 3–5 mm
● Pro depilaci horní části paží a ramenou je možné použít pastu po depilaci jiných částí těla, která byla provedena těsně před
depilací paží a ramenou (nelze použít po brazilské depilaci a také nepoužívejte starší zbytky), tímto způsobem šetříme pastu
● Při nanášení a samotné depilaci jemně natahujte pokožku, depilace bude méně bolestivá
● Hned po depilaci silně zatlačte na depilovanou oblast, aby se zmírnila následná bolest
● Pokud se přebytečná pasta nalepila na pokožku, je možné ji odstranit pomocí nerozehřáté pasty
(přibližně 10 ml) nebo pomoci speciálního papíru pro depilaci
● Efekt hladké pokožky vydrží po dobu 3–6 týdnů
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DEPILACE PŘEDLOKTÍ, RUKOU A PRSTŮ
Doporučený druh cukrové pasty EPIL BEAUTY

EPIL BEAUTY CLASSIC
S MEDEM, S OLEJEM Z ČAJOVNÍKU A HEŘMÁNKEM
Doporučené množství pasty
Předloktí, ruce a prsty

5

20–50 g

1
4

Instrukce
Jak správně používat cukrovou pastu EPIL BEAUTY na depilaci předloktí,
rukou a prstů
● Před procedurou důkladně odmastěte pokožku pomocí čistící pěny EPIL BEAUTY,
vydezinfikujte a osušte papírovým ubrouskem
● Vezměte si potřebné množství pasty
● Naneste cukrovou pastu na čistou a odmaštěnou pokožku proti růstu chloupků
(aplikujte minimálně tři vrstvy, celková vrstva bude přibližně 2 mm)
5

1

● Prudce odtrhněte ve směru růstu chloupků

2

●
Opakujte proceduru, až dosáhnete kýženého výsledku
4
● Opláchněte kůži teplou vodou bez mýdla
● Pokud na pokožce zůstaly jednotlivé chloupky, lze je odstranit pinzetou
● Po proceduře naneste zklidňující a hydratační balzám s panthenolem EPIL BEAUTY

2

5
1
3
4

Praktické rady pro depilaci předloktí, rukou a prstů
● Depilaci ruky provádějte při zatnuté pěsti
● Pastu odstraňujte směrem ke konečkům prstů (v opačném případě hrozí riziko vykloubení prstů)
● Pokud se přebytečná pasta nalepila na pokožku, je možné ji odstranit pomocí nerozehřáté pasty
(přibližně 10 ml) nebo pomoci speciálního papíru pro depilaci
● Efekt hladké pokožky vydrží po dobu 3–6 týdnů
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BRAZILSKÁ DEPILACE A DEPILACE TŘÍSEL
Doporučený druh cukrové pasty EPIL BEAUTY

EPIL BEAUTY CLASSIC
S MEDEM, S OLEJEM Z ČAJOVNÍKU A HEŘMÁNKEM
Doporučené množství pasty
Celá intimní zóna
50–100 g

Instrukce
Jak správně používat cukrovou pastu EPIL BEAUTY na brazilskou
depilaci a depilaci třísel
● Před procedurou důkladně odmastěte pokožku pomocí čistící pěny EPIL BEAUTY,
vydezinfikujte a osušte papírovým ubrouskem
● Vezměte si potřebné množství pasty
● Naneste cukrovou pastu na čistou a odmaštěnou pokožku proti růstu chloupků
● Aplikujte pastu v úzkých proužcích (2–3 cm širokých) v několika tenkých vrstvách
(celková vrstva bude přibližně 2 mm)
● Prudce odtrhněte ve směru růstu chloupků
● Opakujte proceduru, až dosáhnete kýženého výsledku
● Při depilaci vnitřní části hýždě je nutné položit klienta na bok a nadzvednout jedno stehno,
pak zopakujte proceduru z druhé strany
● Opláchněte kůži teplou vodou bez mýdla
● Pokud na pokožce zůstaly jednotlivé chloupky, lze je odstranit pinzetou
● Po proceduře naneste zklidňující a hydratační balzám s panthenolem EPIL BEAUTY
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Praktické rady pro brazilskou depilaci a depilaci třísel
● Pro brazilskou depilaci nelze použít pastu po depilaci jiných části těla
● Po brazilské depilaci nelze opětovně použít pastu na depilaci jiných části těla
● V případě potřeby doporučujeme ochlupení zkrátit na 3–5 mm
● Při nanášení pasty na oblast intimní zóny je nutné silně natahovat pokožku
● Při samotné depilaci intimní zóny je nutné maximálně natahovat pokožku
● Hned po depilaci silně zatlačte na depilovanou oblast, aby se zmírnila následná bolest
● Pokud se přebytečná pasta nalepila na pokožku, je možné ji odstranit pomocí nerozehřáté pasty
(přibližně 10 ml) nebo pomoci speciálního papíru pro depilaci
● Efekt hladké pokožky vydrží po dobu 3–6 týdnů
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DEPILACE LÝTEK A HOLENÍ VČETNĚ PRSTŮ NA NOHOU
Doporučený druh cukrové pasty EPIL BEAUTY

EPIL BEAUTY CLASSIC, SOFT, SUPER SOFT
S MEDEM, S OLEJEM Z ČAJOVNÍKU A HEŘMÁNKEM
Doporučené množství pasty
Obě nohy (lýtko a holeň) a prsty
50–100 g

Instrukce
Jak správně používat cukrovou pastu EPIL BEAUTY pro depilaci spodní
části nohou včetně prstů
● Před procedurou důkladně odmastěte pokožku pomocí čistící pěny EPIL BEAUTY,
vydezinfikujte a osušte papírovým ubrouskem

7

3

● Vezměte si potřebné množství pasty
● Naneste cukrovou pastu na čistou a odmaštěnou pokožku proti růstu chloupků
(aplikujte minimálně tři vrstvy, celková vrstva bude přibližně 2 mm)
● Prudce odtrhněte ve směru růstu chloupků
● Opakujte proceduru, až dosáhnete kýženého výsledku
● Opláchněte kůži teplou vodou bez mýdla
9

● Pokud na pokožce zůstaly jednotlivé chloupky, lze je odstranit pinzetou

10

● Po proceduře naneste zklidňující a hydratační balzám s panthenolem EPIL BEAUTY
Praktické rady pro depilaci spodní části nohou včetně prstů
● Depilace spodní části nohou vždy zahrnuje depilaci kolen
● Nejprve proveďte depilaci holeně, pak si klient lehne na břicho a proveďte depilaci lýtka
● Pro depilaci spodní části nohou je možné použít pastu po depilaci jiných částí těla, která byla provedena těsně před
depilací nohou (nelze použít po brazilské depilaci a také nepoužívejte starší zbytky), tímto způsobem šetříme pastu
● Hned po depilaci silně zatlačte na depilovanou oblast, aby se zmírnila následná bolest
● Pokud se přebytečná pasta nalepila na pokožku, je možné ji odstranit pomocí nerozehřáté pasty
(přibližně 10 ml) nebo pomoci speciálního papíru pro depilaci
● Efekt hladké pokožky vydrží po dobu 3–6 týdnů
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DEPILACE STEHEN
Doporučený druh cukrové pasty EPIL BEAUTY

EPIL BEAUTY CLASSIC, SOFT, SUPER SOFT
S MEDEM, S OLEJEM Z ČAJOVNÍKU A HEŘMÁNKEM
Doporučené množství pasty
Obě stehna a třísla
100–200 g

8

1
2

Instrukce
Jak správně používat cukrovou pastu EPIL BEAUTY pro depilaci stehen

3
4

● Před procedurou důkladně odmastěte pokožku pomocí čistící pěny EPIL BEAUTY,
vydezinfikujte a osušte papírovým ubrouskem

5
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● Vezměte si potřebné množství pasty
● Naneste cukrovou pastu na čistou a odmaštěnou pokožku proti růstu chloupků
(aplikujte minimálně tři vrstvy, celková vrstva bude přibližně 2 mm)

7

6

14 15

● Prudce odtrhněte ve směru růstu chloupků
● Opakujte proceduru, až dosáhnete kýženého výsledku
● Opláchněte kůži teplou vodou bez mýdla
● Pokud na pokožce zůstaly jednotlivé chloupky, lze je odstranit pinzetou
● Po proceduře naneste zklidňující a hydratační balzám s panthenolem EPIL BEAUTY
Praktické rady pro depilaci stehen
● Nejprve proveďte depilaci přední části stehen, pak si klient lehne na břicho a proveďte depilaci zadní části
● Depilace stehen vždycky zahrnuje depilaci kolen
● Pro depilaci stehen a třísel je možné použít pastu po depilaci jiných částí těla, která byla provedena těsně před
depilací nohou (nelze použít po brazilské depilaci a také nepoužívejte starší zbytky), tímto způsobem šetříme pastu
● Hned po depilaci silně zatlačte na depilovanou oblast, aby se zmírnila následná bolest
● Pokud se přebytečná pasta nalepila na pokožku, je možné ji odstranit pomocí nerozehřáté pasty
(přibližně 10 ml) nebo pomoci speciálního papíru pro depilaci
● Efekt hladké pokožky vydrží po dobu 3–6 týdnů
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DEPILAČNÍ CUKROVÁ PASTA EPIL BEAUTY ALOE VERA CLASSIC

DEPILAČNÍ CUKROVÁ PASTA EPIL BEAUTY S MEDEM

100 % přírodní produkt pro rychlou, bezbolestnou a jemnou depilaci s aloe vera. Zjemňuje pokožku
a minimalizuje riziko alergie a zánětu. Lze aplikovat na oblast obličeje, třísel, paží, podpaždí
a nohou. Produkt je vhodný pro citlivou pokožku.

100 % přírodní produkt pro depilaci s medem, který má na pokožku dvojí účinek. V případě výskytu
drobných oděrek nebo vyrážky med tyto ranky dezinfikuje a zamezí růstu bakterií. Med také pokožku
regeneruje, hydratuje a vyživuje. Produkt obsahuje nezbytné vitaminy A, C, B, D, K, E.

Depilační cukrovou pastu EPIL BEAUTY Aloe Vera classic

Depilační cukrová pasta

doporučujeme k aplikaci na místa s citlivou pokožkou, na kterých je zvýšená
tělesná teplota, např. podpaždí a intimní partie. Má výjimečně hustou
texturu a při aplikaci se příliš nerozmělní, proto je tento produkt vhodný pro
začátečníky. Je vhodná pro odstraňování pevných a odolných chloupků.

EPIL BEAUTY honey classic

DEPILAČNÍ CUKROVÁ PASTA EPIL BEAUTY ALOE VERA SOFT
100 % přírodní produkt pro rychlou, bezbolestnou a jemnou depilaci s aloe vera. Zjemňuje pokožku
a minimalizuje riziko alergie a zánětu. Lze aplikovat na oblast obličeje, třísel, paží, podpaždí
a nohou. Produkt je vhodný pro citlivou pokožku.
Depilační cukrová pasta EPIL BEAUTY Aloe Vera soft
je vhodná pro tu nejcitlivější pokožku. Její jemná textura pomáhá šetrně
odstranit nežádoucí chloupky i z větších částí těla. Lze aplikovat na oblast
obličeje, paží a nohou. Pokročilí uživatelé mohou použít i na citlivější
partie, jako je podpaždí nebo oblast bikin.

není vhodná pro uživatele s velmi citlivou pokožkou, protože obsahuje
další komponenty. Lze aplikovat na celé tělo včetně oblasti bikin.
DEPILAČNÍ CUKROVÁ PASTA EPIL BEAUTY S OLEJEM
Z ČAJOVNÍKU A HEŘMÁNKEM
100 % přírodní produkt pro depilaci s olejem z čajovníku, který je silné přírodní antiseptikum. Ničí
choroboplodné zárodky, urychluje hojení pokožky a pomáhá k prokrvení pokožky. Další složkou je
heřmánek, který má podobné antiseptické účinky a dále napomáhá k hojení a zklidnění pokožky.
Depilační cukrová pasta
EPIL BEAUTY Tea Tree and Chamomile Classic
není vhodná pro uživatele s velmi citlivou pokožkou, protože obsahuje
další komponenty. Lze aplikovat na celé tělo včetně oblasti bikin.

DEPILAČNÍ CUKROVÁ PASTA EPIL BEAUTY ALOE VERA SUPER SOFT
100 % přírodní produkt pro rychlou, bezbolestnou a jemnou depilaci s aloe vera. Zjemňuje pokožku
a minimalizuje riziko alergie a zánětu. Lze aplikovat na oblast obličeje, třísel, paží, podpaždí
a nohou. Produkt je vhodný pro citlivou pokožku.
Depilační cukrová pasta EPIL BEAUTY Aloe Vera super soft
má velmi měkkou texturu. Před aplikací není nutné ji zahřívat. Tento produkt
doporučujeme pokročilým uživatelům a uživatelům s tendencí k chladným
končetinám. Tato varianta cukrové pasty je vhodná pro chladnější období
roku či chladnější prostory. Lze ji aplikovat na celé tělo kromě míst s vyšší
tělesnou teplotou, jako jsou podpažní jamky či oblast bikin, kde by se
pasta rychle rozmělnila a nemohla by být provedena efektivní depilace.
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ČISTÍCÍ PĚNA

ZKLIDŇUJÍCÍ BALZÁM S PANTHENOLEM

Před samotnou depilací doporučujeme vyčistit pokožku touto jemnou pěnou. Díky své lehké textuře
dokáže proniknout hluboko do pórů a odstranit všechny nečistoty a kožní maz, aniž by vysoušela
pokožku. Pěna funguje také jako jemný peeling a má antibakteriální účinky. Po použití nezanechává
pocit suché pokožky, je v hodná i pro citlivou pokožku. Neobsahuje sodiumlaurylsulfát, parabeny,
barviva, emulgátory a je bez parfemace.

Tento zklidňující balzám je unikátní přírodní produkt, který brání podráždění pokožky po depilaci
a podporuje její regeneraci. Chladí, zklidňuje a zjemňuje pokožku. Balzám se snadno vstřebává
a nezanechává mastný pocit. Vhodný i pro citlivou pokožku. Neobsahuje parabeny, barviva
a umělou parfemaci.
Účinné složky

Účinné složky

Panthenol
je provitamín B5. Během přirozeného oxidačního procesu se tato
složka mění na vitamín B5 (kyselina pantotenová). Panthenol se do
pokožky snadno vstřebává, rychle a do hloubky hydratuje pokožku,
podporuje hojení, zlepšuje produkci keratinu, brání podráždění a tím
snižuje následné svědění.

Kyselina salicylová
je vynikající látka pro antibakteriální peeling. Jemně odstraňuje kožní
maz, nedráždí pokožku a napomáhá její obnově.
Panthenol
je provitamín B5. Během přirozeného oxidačního procesu se tato
složka mění na vitamín B5 (kyselina pantotenová). Panthenol se do
pokožky snadno vstřebává, rychle a do hloubky hydratuje pokožku,
podporuje hojení, zlepšuje produkci keratinu, brání podráždění a tím
snižuje následné svědění.

Olej z jadérek hroznového vína
je bohatý na antioxidanty, rychle se vstřebává do pokožky a chrání ji
proti škodlivým vlivům z okolního prostředí. Tento lehký olej vypíná pleť
a vyhlazuje vrásky. Neucpává póry a je tedy vhodný pro mastnou pleť.

Kokosový kaprylát
je změkčovadlo přírodního rostlinného původu, podobné kožnímu
mazu. Má jedinečnou pěnivost a snadno se vstřebává do pokožky.

Kokosový kaprylát
je změkčovadlo přírodního rostlinného původu, podobné kožnímu
mazu. Má jedinečnou pěnivost a snadno se vstřebává do pokožky.

Použití

Kyselina hyaluronová
vysoce hydratuje pleť. Jedná se o přirozeně se vyskytující
glykosaminoglykan (lineární polysacharid) o velké molekulové
hmotnosti, který podporuje přirozenou hydrataci pokožky. Jedna
molekula kyseliny hyaluronové je schopná na sebe navázat
a pojmout až 100 molekul vody. Kyselina hyaluronová posiluje
mezibuněčné spoje a pomáhá posilovat epidermis. Výsledkem je pak
pevná a hladká kůže.

Před depilací naneste malé množství pěny na mokrou pokožku. Masírujte krouživými pohyby
a poté smyjte vlažnou vodou.

Použití
Po depilaci naneste malé množství a lehce masírujte, dokud se balzám kompletně
nevstřebá do pokožky.
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ŠPIČKOVÝ PRODUKT PRO DEPILACI
PRO POUŽITÍ V SALONECH I DOMÁCÍ PÉČI

www.epil-beauty.com
e-mail: info@epil-beauty.com
tel.: +420 777 668 449
Active Beauty s.r.o. | Náchodská 116/208, 19000 Prague 9 | Czech Republic
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