
Kad plau ke lių ša li ni mas nuo 
kū no ne re tai bū na ne ma lo-
nus, pa liu dys dau ge lis mo te-
rų. Šią pro ce dū rą jau ga li ma 
at lik ti ne tik ne pa ti riant jo kių 
ne ma lo nių po jū čių ar skaus-
mo – po jos džiaug si tės ly gia 
iš puo se lė ta oda. Jums pa dės 
na tū ra laus cuk raus pas ta.

U
ni ka lų, dau giau nei prieš 
20 me tų at ras tą ne pa gei-
dau ja mų plau ke lių ša li ni-
mo bū dą ame ri kie tė Li na 
Ken ne dy, pa sau ly je va di-

na ma Cuk raus Ka ra lie ne (angl. Su gar 
Queen), iš to bu li no ap gal vo da ma kiek vie-
ną de ta lę.

„Ale xand ria Bo dy Su ga ring” – plau ke-
lių ša li ni mas šil ta na tū ra laus cuk raus 
pas ta.

Pro ce dū ros me tu, tai kant L.Ken ne dy 
su kur tą še šių eta pų tech no lo gi ją, plau kas 
ap gau bia mas cuk raus ma se ir išt rau kia-
mas. Ša li ni mo bū das pri me na ma sa žą 
cuk ru mi. Te pant cuk rų, jo pa ten ka ir į 
plau ko fo li ku lo žio tis, to dėl net trum piau-
sias plau kas leng vai išt rau kia mas.

Ko dėl cuk rus ge riau nei vaš kas?
Svar bu tai, kad plau kas išt rau kia mas 

jo augi mo kryp ti mi, o ne prieš ją, kaip da-
ro ma per vaš ko pro ce dū ras. Dėl to la bai 
su ma žė ja ti ki my bė plau ką nut rauk ti ar-
ba pak reip ti jo augi mo kryp tį, o vė liau 

varg ti dėl nuo lat įaugan čių plau kų.
Cuk rus, skir tin gai nei vaš kas, nie ka-

da ne nup lėš gy vų odos ląs te lių ir ne su-
dir gins odos.

Be to, cuk rus nie ka da ne bū na karš tas 
ir nė ra jo kio pa vo jaus nu de gin ti odą. To-
dėl šis bū das tin ka ir tiems, ku riuos var-
gi na iš sip lė tę ka pi lia rai.

Jei gu rei kia, cuk rų ga li ma leng vai nup-
lau ti. Jis ne pa lie ka rie ba luo tų dė mių ant 
dra bu žių.

„Ale xand ria Pro fes sio nal Bo dy Su ga-
ring” – dau giau nei ne pa gei dau ja mų plau-
ke lių ša li ni mas. Tai vi so kū no ir vei do odos 
gy dy mas, puo se lė ji mas, gra ži ni mas.

Per pro ce dū rą ne tik ša li na mi plau ke-
liai, bet ir at lie ka ma odos eks fo lia ci ja, de-
tok si ka ci ja, ji pa mai ti na ma, sud rė ki na-
ma, tam pa jau nes nė. Be to, už ker ta mas 
ke lias plau ke liams įaug ti, pig men ta ci jai, 
o svar biau sia – il gai niui efek ty viai su ma-
žė ja plau kuo tu mas, plau ke liai tam pa kur 
kas silp nes ni, re tes ni, švel nes ni.

Dėl uni ka lios me to di kos oda po pro ce-
dū ros būna pas te bi mai ma žiau su dir gu-
si, neat si ran da ti ni mo ir bė ri mo vei do sri-
ty je, o tai daž nai nu tin ka jaut riai odai po 
de pi lia vi mo vaš ku.
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Su „Ale xand ria Pro fes sio nal” cuk ru mi 
pa de da mi spe cia lis tų ga li te:
● At sik ra ty ti nuo lat var gi nan čių 
įaugan čių plau kų ir džiaug tis švel nia, 
ly gia oda.
● Jei ken čia te nuo žvy ne li nės, ga li te 
la bai pa ge rin ti odos būk lę ir iš vaiz dą 
(to kiu at ve ju nau do ja mas ir Veng ri jos 
gy dyk lų pur vas, ku ria me ypač gau su 
mi ne ra lų).
● Puo se lė ti odą tai kant leng vą 
eks fo lia ci ją (ne gy vų ląs te lių ša li ni mą) 
ir kū no kau kes, pri so ti nan čias odą 
rei ka lin gų me džia gų.
● Ša lin ti ne rei ka lin gus ausų, no sies, 
an ta kių sri ties plau kus.
● „Ale xand ria Pro fes sio nal” rū pi na si ir 
vy rais. Pa gei dau ja te paašt rin ti „tri jų 
die nų” barz dos, ūse lių li ni jas, su teik ti 
gra žes nę for mą an ta kiams, pa ša lin ti 
ne pa gei dau ja mus spran do, ausų, 
no sies plau kus? Su „Ale xand ria Bo dy 
Su ga ring” tai vi sai ne sun ku. 
● Daugiau  apie Alexandria Body 
Sugaring adresu: http://www.
alexandriaprofessional.com/
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