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Pirmą kartą Lietuvoje viešė-
jusi Kanados kompanijos „Ale-
xandria Professional“ preziden-
tė, įkūrėja ir plaukelių šalinimo 
cukraus pasta metodo kūrėja Li-
na Kennedy visą savaitę su ne-
nuilstama energija pasakojo ir 
demonstravo grožio specialis-
tėms savąjį metodą – Body Su-
garing™, 1991 m. sukėlusį tikrą 

revoliuciją grožio pramonėje. 
Pasak jos, tai švelnus, saugus 
ir efektyvus metodas, žinomas 
pasaulyje kaip pažangiausias ir 
pirmaujantis tarp kitų progre-
syvių panašią plaukelių šalini-
mo techniką siūlančių kompani-
jų pasaulyje.

Body Sugaring™ sistemos 
kūrėja ir metodininkė tai tvirtina 

Saldus plaukelių šalinimo būdas
turėdama 20 m. asmeninę dar-
bo patirtį, kurią šiuo metu dar ir 
rengiasi perteikti savo knygoje 
„Saldi revoliucija“.

Po seminaro, kurį kosmeto-
logėms surengė Estetikos cen-
tras „Kosmedija“, oficialus „Ale-
xandria Professional“ atstovas 
Lietuvoje, pakalbinome Liną 
Kennedy.

Kodėl nesirinktumėte plau-
kelių šalinimo siūlu, vašku ar 
lazeriu?

Plaukelių šalinimas siūlu – 
THREADING metodas – yra la-
bai unikalus, tačiau kai aš jį iš-
bandžiau, mano oda buvo la-
bai paraudusi, buvo nulūžusių 
plaukų. 

O vaškas nuo pat pradžių 
buvo kosmetologų mokyklose, 
tai yra depiliacijos bazė, pradžia. 
Labai daug žmonių nori palygin-
ti plaukelių šalinimą vašku ir cu-
krumi. Mano dukterys, pvz., ne-

sirenka depiliacijos vašku,nes jis 
prilimpa prie odos, todėl depi-
liuojant kartu su plaukeliais pa-
šalinamos ir gyvos odos ląste-
lės, plaukas ištraukiamas prieš 
jo augimo kryptį ir tai sukelia 
plaukelių įauginėjimą, be to bū-
na ir nulūžusių plaukų, dėl ko šie 
labai greitai atauga arba dar blo-
giau – pasikeičia jų augimo kryp-
tis ir jie įauga.

Mačiau iš tiesų labai gerų re-
zultatų, pasiektų naudojant laze-
rį, tačiau šis metodas taip pat 
turi trūkumų. Plaukelių šalinimas 
lazeriu sukelia odos pigmentaci-
ją. Be to, lazerio galimybės yra 
ribotos – jeigu oda ir plaukeliai 
šviesūs, ploni kaip pūkeliai, la-
zeris jų nepašalins. Jeigu oda 
labai tamsi, plaukai taip pat la-
bai tamsūs, lazeris irgi jų neį-
veiks. Kooperuojamės su laze-
riu dirbančiais specialistais, nes 
kai po lazerio procedūrų atauga 
ploni plaukeliai, kurių jau lazeriu 
nepavyksta sunaikinti, juos pui-
kiai galima pašalinti cukrumi. 
Prieš lazerio prodedūras atlieka-
me plaukelių šalinimą cukrumi. 
Plaukas ištraukiamas anageno 
fazėje – pačioje augimo pradžio-
je. Jis nutraukiamas nuo dermi-
nės papilės – maitinančio ka-
piliaro, tuomet pasikeičia plau-
ko pigmentas, kurį gali „paimti“ 
ir lazeris. Taip šalinti plaukelius 
daug efektyviau. 

Mačiau ir gerų, ir blogų vi-
sų depiliavimo būdų (taip pat ir 
depiliavimo cukrumi) rezultatų. 
Gerai parengti, įgudę specialis-
tai kliento nenuvils, o neįgudę šį 
darbą atliks nelabai gerai. Svar-
biausia, kas turi būti būdinga 
kiekvienam specialistui, – troški-
mas gerai atlikti savo darbą, rū-
pestis dėl kliento. 

Per vieną seminarą teko gir-
dėti, kad Prancūzijoje uždrausta 
depiliuoti nosies plaukelius. Ar 

Kanadoje yra ribojama depiliuo-
ti kurias nors kūno vietas?

Draudžiamų depiliuoti vie-
tų nėra, tačiau pritariu, kad tu-
rėtų būti uždrausta depiliuo-
ti šnerves su karštu vašku, ku-
ris ištraukia visus plaukelius. Juk 
nosies plaukeliai yra odos filtras. 
Su cukrumi šalinti plaukelius ga-
lima tik nosies prieigose. O vaš-
kas yra karštas, jis kietas, džio-
vina nosies gleivinę, net pažei-
džia kapiliarus, todėl jie pradeda 
kraujuoti.

Su cukrumi galima pašalin-
ti komedonus, padėti nuo jauna-
tvinių, uždegiminių spuogų ken-
čiantiems klientams, moterims, 
kurioms dėl hormonų sutrikimų 
auga barzda. 

Cukrus dezinfekuoja odą?

Body Sugaring™ – unikalus 
nepageidaujamų plaukelių šali-
nimas specialiai paruošta 100% 
natūralia cukraus pasta. Šis bū-
das yra gerokai švelnesnis ir 
mažiau skausmingas, apsaugo 
nuo plaukelių įaugimo, nesuke-
lia alergijos, tinka ypač jautriai 
odai, nekelia odos nudeginimo 
pavojaus.

Depiliavimas cukrumi es-
tetiškas ir saugus, patogus dėl 
naudojimo technikos – panaudo-
ji vieną gumulėlį ir išmeti. 

Jau 15 m. atlieku depiliaciją 
cukrumi sau ir plaukeliai nebe-
atauga. Anksčiau nepageidauja-

mus plaukelius skutausi kiekvie-
ną dieną. 

Seminare pamačiau šunelį, 
kuris iškentė depiliavimo cukru-
mi procedūrą. Ar teko ką nors 
panašaus atlikti iki šiol? 

Ne, tai buvo pirmas kartas, 
kai man teko atlikti depiliavi-
mo procedūrą gyvūnui. Bet aš 
žinau, kokia yra gyvūno odos, 
plauko struktūra, aš galiu jausti 
odą... Naudojant epiliatorių, šu-
niui skauda, depiliaciniai kremai 
degina odą, tačiau žmonės, ku-
rie augina šios veislės šunis, rū-
pinasi, kad jie neturėtų kailio, 
prižiūri tas kūno vietas, kuriose 
jie turi būti pliki. Šuo buvo nu-
skustas prieš dvi savaites, o de-
piliuoti pusę nugaros pavyko la-
bai gražiai. Padariau viską taip, 
kaip ir per kiekvieną procedūrą 
– patepiau antibakteriniu skys-
čiu, kad oda būtų minkšta, švel-
ni ir t. t. Žinau, kad po 6 mėn. jis 
turės labai mažai likusių plaukų 
– po depiliacijos cukrumi jų at-
augs labai nedaug. Palyginti su 
kitais, tai yra geriausias plaukų 
šalinimo būdas. Su epiliatoriumi 
nedaryčiau niekam, nei sau, nei 
dukroms...

Šią patirtį iš Vilniaus galėsi-
te aprašyti būsimoje knygoje?

Tam aš ir dirbu. Noriu ras-
ti sprendimą kiekvienai situaci-
jai. Turiu sprendimus įaugusiems 
plaukams, psoriazei, egzemai... 
Body Sugaring™ procedūra la-

„Alexandria Professional“ 
kompanijos prezidentė Lina 

Kennedy – moteris, 1991 m. 
sukėlusi tikrą revoliuciją grožio 

pramonėje ir sukūrusi naują 
plaukelių šalinimo metodą 

cukrumi – Body Sugaring™.

bai pagerina odos būklę. Tad į 
procedūrą gali ateiti ir neturėda-
mas plaukelių. 

Pati kuriate visų produktų 
formules?

Surandu problemų sprendi-
mus, stengdamasi pažinti ir at-
likdama praktinį darbą. Ben-
dradarbiauju su daugybe pačių 
geriausių specialistų. Visame 
pasaulyje yra žmonių, kurie man 
padeda. Kompanija didelė: daug 
mokytojų, trenerių, stengiamės 
bendradarbiauti su Kanados kos-
metologų mokyklomis, specialiai 
joms sukurtas saugus vaškavi-
mo šildytuvas, saugus cukraus 
aparatas „Kiss waxing“. 

Iš kur tiek daug žinote apie 
odą ir plaukus? 

Tai yra mano pačios tyrimai, 
mano pačios darbas. Jeigu tikite 
praeitais gyvenimais – aš tiesiog 
žinau. Turiu unikalią nuojautą. 

Tam skyriau 20 m., o 1995 
m. įkūriau savo bendrovę. 

Ar turite apdovanojimų už 
novatoriškas idėjas?

Nesistengiu to siekti, afišuo-
tis, tačiau esu vienintelė, kurią 

kviečia į laidą „Les Nouvelles 
dermoscop“, ten pasisakau apie 
Body Sugaring™ naujienas. 

Kiti cukraus pastos gamin-
tojai – konkurentai – kopijuoja, 
bet man tai geriausia reklama ir 
įvertinimas. 

Kokie įspūdžiai atvykus į to-
kią mažą šalį?

Vilnius labai gražus, švarus, 
esu nustebusi ir sužavėta, norė-
čiau, kad dabar būtų vasara... 
Kad ir maža šalis, man visada 

labai įdomu atvažiuoti, ypač, jei-
gu nors vienas klientas yra pa-
tenkintas... Merginos pamatė la-
bai daug, jos buvo patenkintos, 
mačiau tai ir man tai yra labai 
svarbu. 

P.S. „Alexandria Professio-
nal“– tai aplinkai nekenksminga, 
ekologijos principais besivado-
vaujanti kompanija, teikianti pa-
saulinio lygio sprendimus grožio 
ir sveikatingumo rinkoje. Jau 20 
m. Lina Kennedy yra pažangiau-
sia, pirmaujanti specialistė tarp 
kitų progresyvių panašias plau-
kelių šalinimo technikas siūlan-
čių kompanijų pasaulyje.  

Body sugaring – unika-
lus nepageidaujamų plauke-
lių šalinimas specialiai paruoš-
ta 100% natūralia cukraus 
pasta. Šis būdas yra gerokai 
švelnesnis ir mažiau skausmin-
gas, apsaugo nuo plaukelių įau-
gimo, nesukelia alergijos, tin-
ka ypač jautriai odai, jį taikant 
nekyla odos nudeginimo pavo-
jaus (plačiau apie tai internete:  
www.studioalexandriala.com)
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