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Örömmel jelentjük be, hogy a Film Gyanta Fusion és az Elasztikus Gyanta Fusion gyantáink 
végre Magyarországon is kaphatók. 

MI TESZI EZT A GYANTÁT ENNYIRE EGYEDIVÉ? 
Egy olyan termékcsaládot fejlesztettünk ki, mely rendelkezik a fenyőgyantáknál tapasztalt rugalmassággal, 
ugyanakkor kevésbé vált ki allergiás reakciókat. A titkos formulánk a fenyőgyanták és a szintetikus alapú 
gyanták legpozitívabb tulajdonságait ötvözi. 

Az Elasztikus Gyanta Fusion egy több irányban alkalmazható gyanta, melyet erős, sötét szőr esetén a 
szőrrel ellentétes irányban kell felvinni, míg gyengébb, világos szőr esetén azonos irányban. A gyantát 
mindig a szőrszálakkal ellentétes irányban kell távolítani, hogy megelőzzük a benőtt szőrszálak kialakulását. 
Az Elasztikus Gyanta Fusion egy különleges neonsárga csillogó gyanta, mely fantasztikus alma és málna 
illattal kényezteti a vendégeket gyantázás közben.  

A Film Gyanta Fusion egy rugalmas, kevert fenyőgyanta, amely nem tartalmaz szintetikus méhviaszt. A 
gyantát a szőrrel megegyező irányban kell felvinni, és a szőrszálakkal ellentétes irányban kell eltávolítani. 
A Film Gyanta Fusion egy gyönyörű csillogó neon rózsaszín gyanta, mely fantasztikus alma és fahéj illattal 
kényezteti a vendégeket gyantázás közben.  

Forradalmi koncepció Melindától: Válasszon bármilyen Szín-és csillámkockát és készítsen olyan 
gyantát, mely megfelel kreatív hangulatának, személyiségének és stílusának.

A Folyékony Gyanta Fusion 800 ml-es konzerves kiszerelésben kapható, melyet a test kisebb és 
nehezebben elérhető területeinek gyantázásához ajánljuk: pl. ujjak, lábujjak és fenék. A görgős rendszerű 
gyanták használatát nem ajánljuk a hónaljra és a kisebb testfelületekre. A folyékony gyanta arcon való 
használatát nem ajánljuk. 

A Supernova Depil kezdőcsomagok február közepétől lesznek elérhetők és csodás Szín- és 
csillámkockákat adunk hozzájuk ajándékba. A szórakoztató élmény fokozása és a tetszés szerinti színhatás 
kialakítása érdekében bármikor emelheti mennyiségüket.

FEBRUÁRI AJÁNLAT (CSAK EU)
Vásároljon 12 prémium rózsaszín/kék 100ml-es patront, és még egyet kap AJÁNDÉKBA!
Vásároljon 12 Fusion Orange 100ml-es patront, és még egyet kap AJÁNDÉKBA!

RENDELÉS MENETE: 
A Supernova Depil shop a Helia-D Professional budai szalonjában található, termékvásárlásra hétfőnként 
van lehetőség. Cím: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 11/A. Honlapunkon, a www.supernovadepil.com 
címen.  

WORKSHOP MELINDÁVAL
Fantasztikus visszajelzéseket kaptunk a Melinda workshopjain részt vett kozmetikus kollégáktól. 
Foglaljon Ön is mielőbb időpontot, mert férőhelyeink korlátozottak!

• február 7. (Rendkívüli bemutató: Szív alakú gyantázás mesterfokon Valentin nap alkalmából)
• február 14.
• március 7.
• március 14.

Opció 1.: Termék workshop 10.00 - 12.00 azoknak a kozmetikusoknak, akik Supernova Depil by Helia-D 
gyantát szeretnének használni szalonjukban. Melinda bemutatja a testgyantázást. - 3.000 Ft 

Opció 2.: Masterclass workshop 13:00 - 17:00 a korrektív gyantázási technikákról, melyeket a résztvevők 
egymáson próbálnak ki.

Csatlakozzon WAXING AROUND THE WORLD Facebook csoportunkhoz! Ez egy angol nyelvű csoport, 
ahol folyamatosan hasznos tippeket és trükköket, valamint oktató videókat osztunk meg kozmetikusok 
számára. 

Különleges, szív alakú 
brazil gyantázás
bemutatása a 
február 7-ei
Mesterkurzuson. 
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