ARTYKUŁ O DEPILACJI CIAŁA WOSKIEM
Współczesna moda na coraz śmielsze ubrania, mocno skąpe bluzeczki i spódniczki
odkrywające ciało doprowadziła do usuwania zbędnego owłosienia z poszczególnych części
ciała. Obecnie znanych jest wiele sposobów depilacji niechcianego owłosienia, można do tego
użyć maszynki do golenia, czy golarki elektrycznej. Jednak najskuteczniejszym sposobem na
rozwiązanie tego problemu, o którym opowiem w niniejszym artykule, jest depilacja woskiem.
Depilacja woskiem polega na usuwaniu włosków wraz z cebulkami, przy użyciu
rozgrzanego wosku. Podczas zabiegu nakłada się go na powierzchnię ciała zgodnie
z kierunkiem wzrostu włosów, po czym nakłada się na nie pasek materiału. Wosk przedostaje
się do mieszków włosowych i zastyga. Po jego zastygnięciu napina się skórę i jednym,
zdecydowanym ruchem odrywa się materiał w przeciwnym kierunku do wzrostu włosków
powodując usuwanie ich z powierzchni ciała wraz z cebulkami, co daje długotrwały efekt.
Mogą z niej skorzystać kobiety i mężczyźni, bez ograniczeń wiekowych. Zabieg ten doskonale
nadaje się do depilacji każdej części ciała, tj. twarzy, rąk, pach, torsu, nóg i bikini. Woskowanie
działa również jako peeling, gdyż podczas odrywania wosku usunięte zostają powierzchowne
warstwy naskórka, co potęguje efekt gładkiej skóry.
Najpopularniejszym rodzajem depilacji okolic bikini mimo swej bolesności jest
depilacja brazylijska. Jest to depilacja intymna, polegająca na całkowitym usunięciu owłosienia
z łona, pośladków, warg sromowych i okolic odbytu. Przy wykonywaniu tego rodzaju
zabiegów, idealnie sprawdza się wosk bezpaskowy, który przykleja się tylko do włosków,
minimalizując dyskomfort zabiegu. Depilację brazylijską najlepiej jest wykonać w gabinecie
kosmetycznym, ponieważ dostęp do niektórych miejsc ciała bez pomocy drugiej osoby jest
utrudniony. Ponadto niewłaściwie wykonana depilacja okolic intymnych może skutkować
wywołaniem podrażnień a nawet infekcji. Decydując się na wykonanie zabiegu przez
doświadczonego profesjonalistę, masz pewność, że zostanie on przeprowadzony szybko,
dokładnie i bezpiecznie. Osoby, które chcą skorzystać z depilacji brazylijskiej po raz pierwszy
powinny pamiętać, by przed rozpoczęciem zabiegu, poinformować o tym osobę wykonującą
zabieg. Po uzyskaniu tej informacji, kosmetolog podczas trwania zabiegu, użyje kosmetyków,
które delikatnie znieczulą depilowane miejsce, a po zakończonym zabiegu zastosuje preparaty
spowalniające odrastanie włosków.
Depilacja woskiem daje natychmiastowy i długotrwały efekt, skóra jest gładka i miła w
dotyku. Regularnie wykonywana depilacja woskiem osłabia cebulki, włoski są słabsze a ich
odrastanie trwa dłużej.
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