YENİ
TÜY AZALTICI LOSYON

LOSYON UYGULASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1

Losyonun içerisinde bulunan organik içeriklerden dolayı kendine özgü keskin bir kokusu vardır.

2

Losyon organik asit tuzları , doğal tuzların ve bitki özlerinden oluşan karışımından oluşmaktadır.

3

Tahriş olmuş bölgelere uygulanmamalıdır. uygulandığında yanma hissi olabilir.

4

Yanma hissi yaşandığında bölge derhal bol su ile yıkanmalıdır.

5

İstenmeyen tüyler kökünden alındığında ve doğru uygulama ile kesin sonuçlar alınır.

6

Losyon uygulama ortamı sıcak olmalıdır. Soğuk ortamda kıl gözenekleri kapanmakta olup losyonunun kıl
köküne ulaşması zorlaşmaktadır.

7

Daha başarılı sonuç almak için, kıl gözenek yapısı daha açık olacağından dolayı
regl döneminin sona ermesinden bir hafta sonrası tercih edilmelidir.

8

Ağda uygulamasından sonra 2-3 saat bekleyip, losyon yeterli miktarda
sürülerek parmak uçları yardımı ile yumuşak dairesel hareketlerle kıl köklerine
nüfuz etmesi sağlanmalıdır.
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İSTENMEYEN TÜYLERE

doğal tuzlar ve bitki özleri ile;
KIL KÖKÜNÜ KURUTUR

İSTENMEYEN TÜYLERİ AZALTIR
SAĞLIK�BAKANLIĞI�ONAYLIDIR
DERMOTOLOJİK�OLARAK�ONAYLIDIR
MİKROBİYOLOJİK�OLARAK�ONAYLIDIR
CİLT,�PH�İLE�UYUMLUDUR

Product Owner/Ürün Sahibi
OSKAR İLAÇ ECZACILIK KOZMETİK EĞT.HİZM.DAN.YAYINCILIK HİZM.VE TİC. A.Ş
Address: Başakşehir Mh. Tümsan 2. Kısım C blok K.2 N.68 Başakşehir - İstanbul / TURKEY Tel: 0212 485 9393
Manufacturer/Fason Üretici
SHB KOZMETİK DOĞAL ÜRÜNLER TEM. PAZ.İTHALAT VE İHRACAT SAN.LTD.ŞTİ.
Velibaba Mh. Mimar Sinan Cd. Velibaba San. Sitesi A-4 Blok N.19 Pendik-İstanbul/TURKEY
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Tüyler Alınırken
SAĞLIK�BAKANLIĞI�ONAYLIDIR

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

DERMOTOLOJİK�OLARAK�ONAYLIDIR
MİKROBİYOLOJİK�OLARAK�ONAYLIDIR
CİLT,�PH�İLE�UYUMLUDUR

KILA KÖKTEN ÇÖZÜM
Lazer kıl köküne gönderilen yüksek dozda ısı enerjisi verilerek kıl kökünü yakarak
kıl kökünü yok eder. Ancak komşu uyuyan kıl dokularını uyarıcı etkisinden dolayı
belli bir süre sonra tekrar kıl folikülü oluşur. Bu da birkaç yıl sonra
tekrar kıl oluşumuna neden olabilir.
Derma Glabris uygulaması ise istenmeyen
bölgelerdeki tüyleri kökünden almanız ve doğru
uygulama yapmanız halinde kesin sonuçlar almanız
için yeterlidir. Derma Glabris kıl köküne etki ederek
kıl kökünü yok eder. Losyonun ulaştığı bölgelerde
tekrar kıl oluşumu gözlenmez.

Losyon uygulamasında önce en önemli husus tüylerin kökünden
alınarak losyon uygulanacak bölgenin hazırlanmasıdır. Yanlış�
uygulamalar�kökünden�alınamayan�bölgelerde�doğru�
sonuçlar�almak�imkansızdır.
Tüyler alınırken iltihaplı�yaralar,�açık�yaralar,�kabuk�
bağlamış�yaralar�,�yanık�cilt,�kesikler,�tahriş�
olmuş�cilt,�aktif�akneli�(sivilceli)�cilt,
et�benleri,�egzama�ve�diğer�cilt�rahatsızlıkları�olan�cilt,�
güneş�yanığı�olmuş
ciltler�dikkat�etmeli ve uygun yöntemi seçmelidir.
Regl döneminde tüyler alınabilir fakat bu dönem ve öncesinde hormon dengesi gereği
daha hassas oldukları için işlem acılıdır ve cilt tahrişleri daha fazla olabilir. Üstelik bu
dönemde alınan tüyler 2-3 hafta içinde tekrar gözle görülür ölçüde uzar. Bu sebeple için
en�ideal�zaman,�regl�döneminden�sonraki�ilk�haftadır.
Peeling�ürünleri�kullanılması�kıl�dönmesi,
batıklar�ve�kısa�tüylerin�uçlarının�ortaya
çıkartmakta�başarılı�olduğu için düzenli
aralıklarda yapılması tavsiye edilir.
Losyon uygulamasına ağda�işleminden�2-3�saat�sonra�başlayabilirsiniz.
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