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M A A H A N T U O J A :

 EpilaDerm®

-karvanpoistomenetelmä 

Kestävän karvanpoiston  
uusi ulottuvuus

 EpilaDerm®

-sokerimassat ja 
entsyymiyhdistelmä 

Kestävän karvanpoiston  
uusi ulottuvuus

EpilaDerm® HomeCare Hair Growth Inhibitor

Ammattilaisen tekemien EpilaDerm® -entsyymikä-
sittelyjen vaikutusta voidaan tehostaa kotikäyttöön 
tarkoitetulla EpilaDerm® HomeCare Hair Growth 
Inhibitor -emulsiolla, joka sisältää karvankasvua 
vähentäviä erikoisentsyymejä. Emulsiota levitetään 
käsitellylle alueelle päivittäin viikon tai kahden ajan 
hoitolakäsittelyn jälkeen. Emulsion vesiliukoinen  
A-vitamiini uudistaa ihon rakennetta ja parantaa 
ihon kimmoisuutta ja ulkonäköä.

EpilaDerm® HomeCare Enzyme Peeling

Karvanpoistojen välillä ihoa tulisi kuoria EpilaDerm® 

HomeCare Enzyme Peeling -kuorinta-aineella 1-2 
kertaa viikossa. Kuorinta pehmentää ihoa ja poistaa 
kuolleet ihosolut karvatuppien suilta, jolloin sisään-
kasvaneiden karvojen määrä vähenee.

EpilaDerm®

-kotihoitotuotteet

V a l m i s t a j a  D a n l a b  l t d .

EpilaDerm®-tuotteet kehitetään ja valmistetaan 
moderneissa laboratorioissa hyvää valmistustapaa ja 
korkeimpia bioteknisiä laatuvaatimuksia noudattaen.



EpilaDerm®-sokerimassat ovat 
sokerista ja vedestä valmistettuja 
luonnontuotteita. Massat ovat hellä-
varaisia iholle, eikä niiden käyttämi-
seen tarvita liuskoja. 

Massat sopivat sekä naisille että miehille, 
ja niitä voidaan käyttää ihokarvojen poista-
miseen kaikkialla keholla - myös kasvoilla 
ja intiimialueella.

Kaksivaiheinen EpilaDerm® -entsyymiyh-
distelmä, joka tehostaa ja parantaa kar-
vanpoiston tuloksia ja saa ihon pysymään 
pitkään pehmeänä ja karvattomana!

•  Tekee karvanpoistosta kivuttomampaa 
• Harventaa, pehmentää ja ohentaa karvoja 
• Vähentää karvankasvua pitkäksi aikaa 
•  Voidaan käyttää ympäri vuoden, ei estä auringonottoa 
• Hellävarainen iholle – ei ikäviä sivuvaikutuksia 
• Yksinkertainen, turvallinen ja hygieeninen käyttää 
• Sopii koko keholle, myös kasvoille 
• Sopii erittäin hyvin intiimialueelle 
•  Voidaan käyttää kaikentyyppisille karvoille 
• Sopii sekä naisille että miehille 
• Voidaan yhdistää perinteiseen vahaukseen 
•  Parhaan tuloksen saamiseksi karvanpoisto kannattaa 

tehdä EpilaDerm®-sokeroinnilla

Karvankasvu vähenee yleensä näkyvästi 3-5 käsittelyn jäl-
keen. Käsittelyjen tulokset riippuvat asiakkaan aiemmista 
karvanpoistoista sekä geneettisistä taipumuksista, joten 
ne voivat vaihdella yksilöllisesti. 

Toivotun tuloksen saamiseksi tarvitaan tavallisesti 12-18 
onnistunutta käsittelyä; kasvoille 2-4 viikon välein ja muille 
kehonosille 4-6 viikon välein. Parhaan mahdollisen tulok-
sen saavuttamiseksi on tärkeää, että käsittelyt tehdään 
säännöllisin väliajoin. Tällä tavoin kasvuvaiheessa olevia 
karvoja ei jää käsittelemättä.

EpilaDerm®-entsyymiyhdistelmän käyttö on turvallista ja 
vaikuttaa ainoastaan karvatupen karvoja muodostaviin 
soluihin. Se ei vaikuta kehon muihin terveisiin soluihin eikä 
karvatuppia ympäröivään kudokseen.

 EpilaDerm®
-entsyymiyhdistelmä

 EpilaDerm®
-sokerimassat

Epiladerm®-sokerimassat
• 100% luonnontuote
• Ei katkenneita karvoja 
• Vähemmän sisäänkasvaneita karvoja
• Voidaan poistaa erittäin lyhyitä karvoja
• Käytetään kehonlämpöisenä
• Ei tartu ihoon ja on vesiliukoista
• Hellävarainen iholle
• Hygieeninen


