
 

MI A GYANTÁZÁS?
A gyantázás egy olyan szőrtelenítési forma, amely hatása hosszan tart, ugyanis a szőrszálakat a gyökerüktől 
távolítja el. Akkor működik a legjobban, ha helyesen visszük fel a gyantát, amely hozzátapad a szőrhöz és 
gyorsan távolítja el.

A GYANTÁZÁS ÁRTHAT IS A BŐRNEK!
Nem mindegy, hogy milyen típusú gyantát használunk a test egyes területein. 

Melinda szerint a folyékony gyanta arcon alkalmazva árthat a bőrnek. Gyakran egészségügyi okokból, vagy 
a vendég által használt kozmetikumok miatt irritált lehet ez a bőrfelület, amellyel a vendég talán nincs is 
tisztában. 

 

WORKSHOP TÍPUSOK:  
 
1. Supernova Depil by Helia-D termékbemutató és alapozó workshop – 180 perc
2. Mester workshop intim gyantázási ismeretekkel – 240 perc

 KI MELINDA?

 Melinda Hazafi-van der Walt a Supernova Depil by Helia-D márka megalkotója és résztulajdonosa. 

 No.1 gyantázómesterként és oktatóként dolgozott Dél-Afrikában, 25 éven keresztül.  Ő volt az 
 egyetlen professzionális Brazil gyanta oktató Dél-Afrikában, számtalan tanfolyamot tartott és 
 25 éven keresztül gyantázta vendégeit. A teljes Hollywood/Brazil gyanta mestere, mindössze 
 5 perces kezelési idővel.    

 A Melinda Gyantázó Szalon 5 csillagos értékelést kapott a Booksy-n, Melinda pedig kiváló minősítést. 

 YouTube-csatornán látható oktató videoit és bemutatóit, elsősorban Brazil gyanta témakörben több, 
 mint egymillióan látták. 

 Jelenleg Budapesten nyújt képzéseket, export partnerek együttműködésével.

 Webináriumokon keresztül oktatja a helyes technikát szalonok, forgalmazók, egyéb 
 partnerek számára. 

 Melinda kozmetikus szakemberek számára tart tréningeket, amelynek elsődleges témája a gyanta gyors  
 felvitele és eltávolítása. Lehetőség nyílik egy alapozó workshopon való részvételre, amely Supernova  
 Depil by Helia-D termékbemutatóból és gyakorlati alkalmazásból áll. A mester workshopon való  
 részvételt olyan szakembereknek ajánljuk, akik a hatékony gyantázási technikákat szeretnék elsajátítani,  
 annak érdekében, hogy lerövidítsék a kezelési időt és csökkentsék a gyantázással járó kellemetlenséget  
 vendégeik számára. Bemutatja, hogyan lehet a Brazil és Hollywood gyantázást mindössze pár percre  
 rövidíteni.



A WORKSHOP TEMATIKÁJA: KEZDŐK SZÁMÁRA, SUPERNOVA DEPIL BY HELIA-D
TERMÉKEKKEL

OPCIÓ 1: SUPERNOVA DEPIL BY HELIA-D TERMÉKBEMUTATÓ ÉS ALAPOZÓ WORKSHOP

A WORKSHOP A GYANTÁZÁS ALÁBBI LÉPÉSEIT TÁRGYALJA:

1. Konzultáció
2. A bőr előkészítése
3. A melegítő hőmérsékletének ellenőrzése
4. A bőr vizsgálata, a megfelelő gyantatípus kiválasztása az adott területre
5. A gyanta felvitele a helyes irányban (a gyanta típusától függően)
6. A gyanta eltávolítása a helyes irányban  (a gyanta típusától függően)
7. Gyantázás utáni ápolás
8. Kezelések időszükséglete
9. Otthoni ápolás & újra foglalás

Időtartam: 10:00 — 12.00

A résztvevők a workshop végén átvehetik a tréninganyagokat 
és az oklevelet. 

OPCIÓ 2: MESTER WORKSHOP INTIM (BRAZIL & HOLLYWOOD) GYANTÁZÁSI ISMERETEKKEL

A WORKSHOP RÖVID LEÍRÁSA:

A kozmetikusok a mester workshopon a teljes arc és test gyantázását sajátíthatják el, beleértve az intim 
gyantázást (Brazil & Hollywood) is. Az elméleti oktatás keretében, a Supernova by Helia-D termékek 
segítségével Melinda bemutatja, hogyan lehet csökkenteni a gyantázási időt, kiemelten fókuszálva az intim 
gyantázásra. Személyes tréning Melindával.

A WORKSHOP TEMATIKÁJA:

1. Szőrtelenítési módszerek
2. Testtartás és hatékony munkatempó
3. Szükséges felszerelés és előkészítés
4. Kezelések időszükséglete
5. A vendéggel való konzultáció követelményei
6. Higiénia és sterilizálás
7. Ellenjavallatok
8. A gyantázás előkészítése
9. A gyanták típusai
10. A felvitel és eltávolítás módszerei
11. Általános utóápolás
12. Benőtt szőrszálak kezelése
13. A megfelelő gyanta kiválasztása
14. Felvitel és eltávolítás helyes iránya
15. Gyakorlati tréning Melindával
16. Brazil stílus & gyantázás Hölgyeknek (Uraknak opcionális)
17. Utóápolás
18. Tanácsadás otthonra

Időtartam: 13:00 — 17:00

A résztvevők a workshop végén átvehetik a tréninganyagokat és az oklevelet. 
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