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SUPERNOVA DEPIL BY HELIA-DBEMUTATKOZNAK AZ ALKOTÓK

E G Y  Ú J 
C S I L L A G 

S Z Ü L E T É S E

A Supernova nem más, mint a 
galaxis legnagyobb robbanása és
egy új csillag születése.

A Supernova Depil by Helia-D termékeket 
Melinda Hazafi van der Walt gyantázó mester 
alkotta meg, ezzel az új koncepcióval átformálta a 
hagyományos gyantázást, és egyszerű, hatékony, 
ugyanakkor szórakoztató élménnyé tette.

HELIA-D & SUPERNOVA KFT. 

Helia-D dél-afrikai üzletágát 1990-ben alapították. Melinda Hazafi van 
der Walt, a Helia-D Dél-Afrika igazgatója 2020-ban helyezte át gyártási 
tevékenységét Dél-Afrikából Európába, Magyarországra.

Melinda a Supernova by Helia-D gyanták megalkotója, a márka 
disztribúciójának irányítója, továbbá a tréningek felelőse. 

Partnerével, Budaházy Péterrel, a Helia-D Kft. tulajdonosával és gyártójával 
egyesítette erőit Magyarországon. 

A gyártási folyamatok minden tekintetben megfelelnek az EU 
szabályozásának és előírásainak.

FŐ ÉRTÉKEINK
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SUPERNOVA DEPIL BY HELIA-DMELINDA 25 ÉVES GYANTÁZÁSI TAPASZTALATA

MELINDA 25 ÉVES GYANTÁZÁSI

A 
G YA N TÁ Z Á S 

M E S T E R E 
Á LTA L 

M E G A L K O T O T T 
M Á R K A

tapasztalattal rendelkezik. Dél-Afrikában a férfi és női intim- és teljes 
testgyantázás vezető szakmai oktatójaként tevékenykedett. A Melinda gyantázó 
szalon több mint 20 éven át üzemelt, Melindát pedig a leggyorsabb gyantázó 
mesterként tartották számon az iparágban. 

Egyedi arc-, test- és intim gyantázási technikáit tanulók és kozmetikusok ezreinek 
oktatta. Kozmetikus iskolákban, szépségszalonokban, franchise hálózatokban és 
dél-afrikai szakkiállításokon mutatta be kivételes módszereit. 

A 2005-ben kifejlesztett, jól ismert Melinda gyanta márka egy kevert fenyő 
gyanta alapú szőrtelenítő gyanta, amelyet az elragadó gyümölcsök, koktélok és 
féldrágakövek ihlettek. Melinda, a gyantázás mestere azonban új szintre kívánta 
emelni a gyantázást azzal, hogy a kozmetikusok számára kifejlesztette az egyedülálló, 
szintetikus alapú Supernova gyanta márkát, amely több évnyi kiterjedt kutatásra 
és tapasztalatra épít, és különbözik a többi gyantától. Ennek eredményeként a 
tudományos alapokon megalkotott Supernova márka rövid idő alatt robbanásszerű 
növekedésbe kezdett.

A Supernova Depil By Helia-D termékek a Melinda és a Supernova gyanta 
márkák egyesülését ünneplik, a fenyő gyanták és a szintetikus alapú gyanták 
legpozitívabb tulajdonságait kínálva a szakembereknek. 

Melinda egyedi gyantázási technikáit webináriumokon és videókon keresztül oktatja 
a weboldalon és a közösségi média platformokon, amelyek során speciális képzést 
nyújt, tippeket és trükköket mutat. 
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SUPERNOVA DEPIL BY HELIA-D

R U G A L M A S , 
E L A S Z  T I K U S 

G YA N TA

LEGYEN A GYANTÁZÁS EGYSZERŰ, SZÓRAKOZTATÓ ÉS HATÉKONY!

A TÖRÉS VAGY SZAKADÁS 
LEHETSÉGES OKAI 
ELTÁVOLÍTÁSKOR

1. A szobahőmérséklet nem alkalmas a gyantázáshoz, vagy 
2. A kozmetikus nagyon sokáig fennhagyja a gyantát, vagy 
3. A gyanta felvitelekor nagyon vékony széleket hagy,
  ami így gyorsabban szárad és nehezebb eltávolítani, mint a 
 gyanta többi részét.

Tudományosan alapokon kifejlesztett gyantacsalád, amely 
nemzetközi beszállítók legjobb minőségű összetevőit használja. 
Ennek eredményeként a gyanták ellenállnak az évszakok, hőmérsékletek 
változásának, állagukat megtartják, szemben a kizárólag természetes, 
fenyő gyantánál tapasztaltakkal. 

Alacsony hőmérsékletű gyanták, vékonyan kell felvinni, 
kevesebb gyanta is elegendő, hatékonyan távolítja el a szőrt, 
ezáltal lehetővé teszi a kozmetikusok számára, hogy több vendéget 
gyantázzanak rövidebb idő alatt. 

A készítményeket kezdők és profik számára fejlesztettük ki, és minden 
bőrtípus gyantázására alkalmasak, beleértve az érzékeny bőrt is, 
mivel gyengédek, puhák, könnyen használhatók és kevésbé okoznak 
kellemetlen érzést. Emellett a bőr megemelésével és a gyantázással 
kapcsolatos nehézségek, hibák kiküszöbölhetők, ha a kozmetikusok 
megtanulják Melinda technikáit. 

A kozmetikusok érezni fogják a különbséget, amikor ezekkel az egyedi, 
tiszta összetevőkből álló gyanta készítményekkel dolgoznak. 

A Premium és Fusion Elasztikus gyanták 
formulájában kiváló minőségű hatóanyagok 
találhatók, szintetikus méhviasz tartalmaznak és 
TÖBB IRÁNYBAN alkalmazhatók. A Premium és 
Fusion Film gyanták kiválóan alkalmasak érzékeny 
bőrre, mivel NEM tartalmaznak szintetikus méhviaszt. 
A felvitel és eltávolítás gyors és egyszerű, kevesebb 
gyanta használata is elegendő.

Gyantáink rugalmasak, gyengédek és simán vihetők fel a bőrre. 
Az eltávolítás hatékony és kisebb fájdalommal jár. A Premium 
gyantákat VÉKONYAN kell felvinni és szőrnövekedéstől függően 
néhány másodpercen belül hatékonyan eltávolíthatók. Emiatt 
a kozmetikusokok számára lerövidül a kezelési idő, amihez az 
is hozzájárul, hogy a gyanta nem törik és a szőrszálakat sem 
szakítja el. 

EGYSZERŰ

SZÓRAKOZTATÓ

HATÉKONY

FORRADALMASÍTJUK a gyantázást egy egyedülálló,  
MY WAX MY WAY® („Az én utam, az én gyantám”) koncepció 
révén, lehetővé téve a kozmetikusok számára a csillogást és 
ragyogást. A kozmetikusok élvezhetik, hogy személyre szabhatják 
a gyantákat azzal, hogy a Premium és Fusion gyantákhoz egyedi 
szín- és csillámkockákat adnak a gyantázás élvezetessé tétele 
érdekében.
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SUPERNOVA DEPIL BY HELIA-DGYANTÁZÁSI ELŐKÉSZÜLETEK

GYANTÁZÁSI ELŐKÉSZÜLETEK 

✔ Biztosítsa, hogy a helyiség hőmérséklete 20-25 °C legyen!
✔ A felvitel előtt győződjön meg arról, hogy a gyantamelegítőben
 lévő gyanta megfelelő hőmérsékletű! 
✔ Biztosítsa, hogy minden eszköz rendelkezésre álljon a gyantázáshoz!
✔ Konzultáljon vendégével és magyarázza el a kezeléseket!
✔ Ismertesse a gyantázás ellenjavallatait és adjon tanácsokat az 
 otthoni ápoláshoz!
✔ A gyantázáshoz mindig használjon eldobható kesztyűt!
✔ Használjon tiszta spatulát, mivel az újbóli felhasználás 
 nem higiénikus!

SUPERNOVA TERMÉKEK

Termék Oldal

Előkészítő & Tisztító Folyadék 10

Elasztikus Gyanta Premium 13

Elasztikus Gyanta Fusion 13

Film Gyanta Premium 15

Film Gyanta Fusion 17

Neon Sárga Színkocka 17

Kék Színkocka 17

Zöld Színkocka 17

Neon Rózsaszín Színkocka 17

Neon Narancs Színkocka 17

Arany Csillámkocka 17

Ezüst Csillámkocka 17

Rózsaszín Csillámkocka 17

Gyantapatron Premium Rózsaszín 19

Gyantapatron Premium Kék  19

Folyékony Gyanta Fusion Narancs 21

Gyantapatron Fusion Narancs 21

Blue Ice Gyantázás Utáni Gél 23

Bőrnyugtató Védőkrém 23

Termék Oldal

Gyantalehúzó Tekercs 100 m 24

Gyantalehúzó Csík 100 db 24

Gyantalehúzó Csík 200 db 24

Fa Spatula Arcra 100 db 24

Fa Spatula Testre 100 db 24

Üres Konzervdoboz Gyantához 25

Gyanta Gallérok 25

Kesztyűk 26

Javasolt kezelési idők kozmetikusok számára 27
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55-63°C

1-2-3 LÉPÉSA BŐR ELŐKÉSZÍTÉSE A GYANTÁZÁSHOZ

M
Ó

D
SZ

ER

A BŐR ELŐKÉSZÍTÉSE 
A GYANTÁZÁSHOZ

FELVITEL ÉS 
ELTÁVOLÍTÁS

GYANTÁZÁS UTÁNI 
ÁPOLÁS

A BŐR ELŐKÉSZÍTÉSE A GYANTÁZÁSHOZ

ELŐKÉSZÍTŐ & TISZTÍTÓ 
FOLYADÉK 250 ml

Előnyök:  Eltávolítja a zsírosodást, izzadságot, szennyeződéseket, sminket és 
krémeket

Egyik hatóanyaga a cink-oxid, amely hatékonyan tisztítja és nyugtatja a 
bőrt. A folyadék fehér nyomot hagy maga után, ez segít a kozmetikusnak a 
gyantázandó területek nyomon követésénél. Az allantoin simábbá teheti a bőrt 
a nedvességmegtartó képességének támogatásával és védelmet nyújthat az 
irritáció ellen.

Használat: Használat előtt alaposan rázza fel! 

Öntsön az Előkészítő & tisztító folyadékból egy vattakorongra, és alaposan 
tisztítsa meg a gyantázandó területet. Nedves bőr esetén használjon hintőport.

  Vonalkód: 5999861653003  
  Cikkszám: TWT01025010
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ELASZTIKUS GYANTA 
PREMIUM  1000ml 8X125 ml kockák 

• A Premium vonal fenyő gyanta-mentes és kifejezetten ajánlott  
 érzékeny bőrre.
• Alkossa meg saját stílusát a 3 darabos Szín- és csillámkocka 
 kínálatból!

Ez a fantasztikus, fenyő gyanta-mentes, tudományos alapokon 
megalkotott, elasztikus gyanta könnyen felvihető a test minden 
területére. Gyorsan szárad, nem szakad vagy törik eltávolításkor. 
Kiválóan távolítja el a szőrt. Használata minden bőrtípus számára 
ajánlott, különösen érzékeny bőrre. Sima és selymes érzetet kölcsönöz 
a bőrnek, nem hagy ragacsos nyomot.

  Vonalkód: 5999861653089 
  Cikkszám: TWT05100024
T05100024 

ELASZTIKUS GYANTA 
FUSION  1000ml 8X125 ml kockák

• A Fusion vonal kiváló minőségű kevert fenyő gyantát  
 tartalmaz, amely minden bőrtípus számára ajánlott, továbbá a 
 gyenge és erős szőrszálakat egyaránt eltávolítja
• Tervezze meg saját gyantáját a 3 darabos Szín- és csillámkocka 
 kínálat segítségével!

Selymes érzetű, rugalmas, kevert fenyő gyanta. Gyorsan szárad, nem szakad 
vagy törik  eltávolításkor. Használata minden bőrtípus számára ajánlott. Sima 
és selymes érzetet kölcsönöz a bőrnek, nem hagy ragacsos nyomot. Alkossa 
meg saját gyantáját a 3 darabos Szín- és csillámkocka kínálatból.
Figyelmeztetés: A fenyő gyanta allergiás reakciókat válthat ki, úgy 
mint bőrpír, bizsergés, kiütés.
Tipp: Javasolja vendégeinek, hogy szedjenek antihisztaminokat a 
gyantázás előtt és után. 

  Vonalkód: 5999861653164  
  Cikkszám: TWT09100024

FELVITEL ÉS ELTÁVOLÍTÁS – ELASZTIKUS GYANTA                                           

FELVITEL ÉS ELTÁVOLÍTÁS

ELASZTIKUS GYANTA

Az ELASZTIKUS GYANTA, más néven kemény vagy hagyományos 
gyanta leginkább az arc, bikinivonal és a hónalj gyantázására ajánlott. 
A kozmetikusok egy része nagyobb testfelületeken is alkalmazza, 
beleértve a hátat, mellkast, lábakat, karokat. Azonban a gyanta újra 
használása nem higiénikus, és a testen való használat a vendég számára 
többe kerülhet, mint a lehúzócsíkos, folyékony gyanta használata. 

ELŐNYÖK: 
•  Több irányban felvihető, rugalmas, erős, könnyű használni
•  Fantasztikus illattal kényeztetik a vendégeket gyantázás közben
• „Gyorsgyantázók” számára ideális, kevesebb is elég belőle,
  hatékonyan távolítja el a szőrt
 
AZ ELASZTIKUS GYANTA HASZNÁLATA: A Supernova Depil by 
Helia-D Elasztikus gyanta ALACSONY hőmérsékletű gyanta. 
Ezt a különleges, több irányban alkalmazható gyantát erős, sötét 
szőr esetén a szőrrel ellentétes irányban kell felvinni, míg gyengébb, 
világos szőr esetén azonos irányban. A gyantát MINDIG a szőr 
növekedési irányával ellentétes irányban, a testtel párhuzamosan, a 
bőr megemelése nélkül kell eltávolítani. 
JAVASOLT GYANTÁZÁSI TERÜLETEK: Arc, szemöldök, orr, fül, bajusz, 
áll, hónalj, kar, bikini & intim területek, mellkas, hát, teljes láb

1-2-3 LÉPÉS

55-63°C 52-60°C
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FILM GYANTA PREMIUM  
1000ml 8X125 ml kockák 

• A Premium vonal fenyő gyanta-mentes és kifejezetten ajánlott  
 érzékeny bőrre
• Alkossa meg saját stílusát a 3 darabos Szín- és csillámkocka 
 kínálatból!

Tudományos alapokon megalkotott, fenyő gyanta-mentes gyanta. Nem 
tartalmaz szintetikus méhviaszt, így érzékeny bőrre is ajánlott 
és a test bármely területén alkalmazható. Gyorsan szárad, nem 
szakad vagy törik eltávolításkor. 

Használata minden bőrtípus számára ajánlott, különösen érzékeny 
bőrre. Sima és selymes érzetet kölcsönöz a bőrnek, nem hagy ragacsos 
nyomot.

  Vonalkód: 5999861653102 
  Cikkszám: TWT06100024  

FILM GYANTA FUSION  
1000ml 8X125 ml kockák

• A Fusion vonal kiváló minőségű kevert fenyő gyantát 
 tartalmaz, és a gyenge és erős szőrszálakat egyaránt  
 eltávolítja
• Tervezze meg saját gyantáját a 3 darabos Szín- és csillámkocka 
 kínálat segítségével!

Rugalmas, kevert fenyő gyanta, amely nem tartalmaz szintetikus 
méhviaszt. Gyorsan szárad, nem szakad vagy törik eltávolításkor. 
Használata minden bőrtípus számára ajánlott. Sima és selymes érzetet 
kölcsönöz a bőrnek, nem hagy ragacsos nyomot.
Figyelmeztetés: A fenyőgyanta allergiás reakciókat válthat ki, úgy 
mint bőrpír, bizsergés, kiütés.
Tipp: Javasolja vendégeinek, hogy szedjenek antihisztaminokat a 
gyantázás előtt és után.

  Vonalkód: 5999861653188  
  Cikkszám: TWT10100024

 

FELVITEL ÉS ELTÁVOLÍTÁS – FILM GYANTA

FELVITEL ÉS ELTÁVOLÍTÁS

FILM GYANTA

A FILM GYANTA egy újfajta lehúzócsík nélküli gyanta, leginkább az 
arc, bikinivonal és a hónalj gyantázására ajánlott. A kozmetikusok egy 
része nagyobb testfelületeken is alkalmazza, beleértve a hátat, mellkast, 
lábakat, karokat. Azonban a gyanta újra használása nem higiénikus, 
és a testen való használat a vendég számára többe kerülhet, mint a 
lehúzócsíkos, folyékony gyanta használata. 

ELŐNYÖK: 
• Rugalmas, hatékony eltávolítás 
• Nem tartalmaz méhviaszt, így érzékeny bőrre is ajánlott
• Fantasztikus illat és színek
• „Gyorsgyantázók” számára ideális, kevesebb is elég belőle

A FILM GYANTA HASZNÁLATA: 
A Film gyanta ALACSONY hőmérsékletű gyanta, amelyet 
VÉKONYAN, a szőr növekedési irányával egyezően kell felvinni a 
bőrre, és a gyantát a szőr növekedési irányával ellentétes irányban, a 
testtel párhuzamosan, a bőr megemelése nélkül kell eltávolítani.

JAVASOLT GYANTÁZÁSI TERÜLETEK: Arc, szemöldök, orr, fül, bajusz, 
áll, hónalj, kar, bikini & intim területek, mellkas, hát, teljes láb

55-63°C 52-60°C

1-2-3 LÉPÉS
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Használat:  

Megjegyzés: Alkalmazza a gyantamelegítés standard előírásait.  
Javasoljuk, hogy tesztelje a gyanta hőmérsékletét, mielőtt vendégét kezeli.

1. Tegyen egy 125 ml-es Premium vagy Fusion kockát egy tiszta, üres 
 konzervbe vagy közvetlenül a gyantamelegítőkbe.

2. Válasszon ki egy 13 ml-es kockát a Supernova Depil by Helia-D 
 Szín- és csillámkocka kínálatából és adja hozzá a 125 ml-es 
 Premium vagy Fusion kockákhoz. Olvassza fel a kockákat 
 közepes-magas hőfokon 15 percig, keverje össze, és csökkentse a 
 hőmérsékletet a gyantázáshoz szükséges hőfokra. A melegítőben 
 lévő gyanta mennyiségétől függően további 125 ml-es 
 gyantakockákat adhat hozzá. 

3. Próbálja ki a gyantát a csuklóján, mielőtt kezelné vendégét.

4. 1000 ml gyantához egy darab 13 ml-es szín- és/vagy csillámkockát 
 ajánlott adni. A saját stílusú gyanta megalkotásához, a különféle szín- és  
 csillám árnyalatok eléréséhez használja útmutatóként a színkereket.  
 Ezután adjon hozzá további 125 ml-es Premium vagy Fusion kockákat,  
 amíg a gyantamelegítő meg nem telik. A színek aszerint változnak,  
 hogy Premium vagy Fusion kockát használ, illetve hogy milyen szín- és/ 
 vagy csillámkockát választ. Végül keverje össze a kockákat a tetszés  
 szerinti színhatás érdekében.

5. Az állandó gyantahőmérséklet fenntartásához a melegítő mindig legyen  
 teljesen megtöltve.

6. A legfontosabb, hogy valódi gyantázási élményben legyen része.  
 Válasszon olyan színeket, amelyek megfelelnek kreatív hangulatának,  
 személyiségének és stílusának. 

SZÍN- ÉS CSILLÁMKOCKÁK

FELVITEL ÉS 
ELTÁVOLÍTÁS

         SZÍN- ÉS CSILLÁMKOCKÁK
  

  ALKOSSON SAJÁT 
      STÍLUSÁHOZ   
   ILLŐ GYANTÁT A    
SUPERNOVA DEPIL
   BY HELIA-D 
TERMÉKEKKEL 

Itt az ideje, hogy a kozmetikusok kiválaszthassák a 
gyanta színét és olyan gyantát készíthessenek, amely illik 
stílusukhoz és személyiségükhöz.

A Supernova Depil by Helia-D márka négy egyedi 
elasztikus és film gyanta változatot kínál a különböző 
szőrzetekhez és bőrtípusokhoz.

Adja a gyantához az ízlése szerint kiválasztott Szín- 
vagy csillámkockát, és hozza létre kedvenc gyanta 
színkombinációját!

1-2-3 LÉPÉS

         SZÍN- ÉS CSILLÁMKOCKÁK

  

3x13ml

Sárga

Kék

Zöld

Rózsaszín

Narancs

Arany csillám

Ezüst csillám

Rózsaszín csillám

5999861653249 TWT133X1324 

5999861653263 TWT143X1324

5999861653287 TWT153X1324

5999861653300 TWT163X1324

5999861653324 TWT173X1324

5999861653348 TWT183X1324

5999861653362 TWT193X1324

5999861653386 TWT203X1324

Vonalkód Cikkszám
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FOLYÉKONY GYANTA PREMIUM

FELVITEL ÉS 
ELTÁVOLÍTÁS

FOLYÉKONY GYANTA PREMIUM  

GYANTAPATRON PREMIUM 
RÓZSASZÍN
100ml 

  Vonalkód: 5999861653126 
  Cikkszám: TWT07010024

GYANTAPATRON PREMIUM 
KÉK
100ml 

  Vonalkód: 5999861653140
  Cikkszám: TWT08010024

Fenyő gyanta-mentes, folyékony gyanta, amely 
két formában kapható. A rózsaszín és a kék 
gyantapatronokat vékonyan kell felvinni a bőrre 
és kifejezetten ajánlottak érzékeny bőr esetén. 
Nem hagynak ragacsos nyomot. 

Használat: Helyezze a patront a 
gyantamelegítőbe. Görgesse a 

szabályozott hőmérsékletű melegítőt a 
szőr növekedésével egyező irányba, 

és a szőr növekedésével ellentétes 
irányban távolítsa el gyantalehúzó 

csík segítségével. 

Javasolt gyantázási területek: Kar, láb, mellkas, hát 

18
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FOLYÉKONY GYANTA PREMIUM

         FOLYÉKONY GYANTA FUSION   

Javasolt gyantázási területek: 
Kar, láb, mellkas, hát 

GYANTAPATRON FUSION 
NARANCS
100ml  

Fenyőgyanta alapú folyékony gyanta titán-dioxiddal. Használata minden 
bőrtípus számára ajánlott, nem hagy ragacsos nyomot.

Használat: Helyezze a patront a gyantamelegítőbe. Görgesse a 
szabályozott hőmérsékletű melegítőt a szőr növekedésével egyező 
irányba, és a szőr növekedésével ellentétes irányban távolítsa el 
gyantalehúzó csík segítségével. 

  Vonalkód: 5999861653225
  Cikkszám: TWT12010024

FOLYÉKONY GYANTA 
FUSION NARANCS  800ml 

Használat:  A szőr növekedési irányával egyezően, VÉKONYAN kell 
felvinni a bőrre, és a szőr növekedési irányával ellentétes irányban, a 
testtel párhuzamosan, a bőr megemelése nélkül kell eltávolítani.

Figyelmeztetés: A fenyőgyanta allergiás reakciókat válthat ki, úgy 
mint bőrpír, bizsergés, kiütés. 

Tipp: Javasolja vendégeinek, hogy szedjenek antihisztaminokat a 
gyantázás előtt és után.

  Vonalkód: 5999861653201 
  Cikkszám: TWT11080024

supernovadepil.com20

FELVITEL ÉS 
ELTÁVOLÍTÁS

1-2-3 LÉPÉS
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BLUE ICE GYANTÁZÁS 
UTÁNI GÉL  250ml

Előnyök:  Alkoholtartalmának és egyéb hatóanyagainak köszönhetően 
hatékonyan nyugtatja és tisztítja a bőrt, segíthet a benőtt szőrszálak 
megelőzésében. Alkoholtartalma miatt a vendég bizsergető érzést 
tapasztalhat.

Használat: Gyantázás után alkalmazandó, kombinálható a Bőrnyugtató 
védőkrémmel.

  Vonalkód: 5999861653027
  Cikkszám: TWT02025010

BŐRNYUGTATÓ VÉDŐKRÉM   
250ml

Előnyök: Nyugtatja a bőrt és eltávolítja a gyantázási utáni esetleges 
ragadós maradványokat. A Bőrnyugtató védőkrém egy kellemes 
illatú, gyantázás utáni krém, amely aloe vera tartalmának köszönhetően 
védi a bőrt, hozzájárulhat a hidratáltság növeléséhez, javíthatja a bőr 
nedvességmegtartó képességét, simábbá teheti a bőrt. Az E-vitamin 
erős antioxidáns hatású, fokozhatja a hidratálást és erősítheti a bőr 
védekezőképességét.

Használat: A Bőrnyugtató védőkrém az arc és test gyantázását 
követően alkalmazandó, kombinálható a Blue Ice gyantázás utáni géllel.

  Vonalkód: 5999861653041
  Cikkszám: TWT03025010

A gyantázást követően a vendégek 
ragyogó, puha bőrre vágynak. Emellett 
alapkövetelmény, hogy az esetleges 
bőrreakciók és szőrbenövések esélyét 
minimalizáljuk, hogy a gyantázás 
maradandó élményt nyújtson. 

A gyantázás utáni ápoló termékeket 
azért alkottuk meg, hogy visszaállítsák a 
bőr megfelelő hidratáltságát és ápolják, 
megnyugtassák a bőrt.

1-2-3 LÉPÉS
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ÜRES KONZERVDOBOZ 
GYANTÁHOZ  800ml 

Használat: Helyezze a gyantamelegítőbe és használja a gyanta 
tárolására.

  Vonalkód: 5999861653447
  Cikkszám: TWK800SZETT 

GYANTA GALLÉROK 
20 db

A Supernova Gyanta gallérok használatával elkerülhető, hogy a gyanta 
a melegítőbe folyjon.

Használat: Helyezze a gallért a gyantakonzervre akár felülről, akár 
alulról felcsúsztatva a tetejére, amíg a helyére nem kerül. 

Használat után dobja el. A gallérok segítenek megelőzni a gyanta 
lecsöpögését a gyantamelegítő aljára, de nem helyettesítik a 
gyantamelegítők rendszeres tisztítását.

  Vonalkód: 5999861653461   
  Cikkszám: TWKGALLER20

GYANTA SPATULÁK TESTRE 
ARCRA  100 db

Használat: Vigye fel a gyantát a fa test spatula segítségével. 
Higiéniai okokból és a fertőzések elkerülése érdekében csak egyszer 
használjon egy spatulát. 

  Test Vonalkód: 5999861653423
  Cikkszám: TWKSPATTEST

  Arc Vonalkód: 5999861653409
  Cikkszám: TWKSPATARC

GYANTALEHÚZÓ CSÍKOK

Használat: A gyantalehúzó csíkokat a spatulával vagy hengeres 
gyantamelegítővel felvitt folyékony gyantához lehet használni. 
A gyantalehúzó csíkot a felvitt Supernova gyantára kell helyezni 
és tenyérrel erősen meg kell dörzsölni. Óvja a bőrt és a gyantát 
mindig a szőr növekedésével ellentétes irányban távolítsa el, a bőr 
megemelése nélkül.

Supernova Depil by Helia-D  Gyantalehúzó Tekercs 100 m 

  Vonalkód: 5999861653546
  Cikkszám: TWKTEKERCS  

Supernova Depil by Helia-D  Gyantalehúzó Csík 100 db

  Vonalkód: 5999861653560
  Cikkszám: TWKCSIK100  

Supernova Depil by Helia-D  Gyantalehúzó Csík 200 db 

  Vonalkód: 5999861653584
  Cikkszám: TWKCSIK200  

SUPERNOVA DEPIL BY HELIA-D

supernovadepil.com
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SUPERNOVA DEPIL BY HELIA-D

supernovadepil.com

 JAVASOLT KEZELÉSI IDŐK KOZMETIKUSOK SZÁMÁRA 

KEZELÉS TÍPUSA SUPERNOVA DEPIL BY HELIA-D GYANTA TÍPUS JAVASOLT IDŐ

Szemöldök Elasztikus / Film gyantával Premium / Fusion - Elasztikus / Film gyanta 10 perc

Orr / fül Premium / Fusion - Elasztikus / Film gyanta 10 perc

Száj környéke Premium / Fusion - Elasztikus / Film gyanta 5 perc

Áll Premium / Fusion - Elasztikus / Film gyanta 10 perc

Teljes arc Premium / Fusion - Elasztikus / Film gyanta 25 perc

Hónalj Elasztikus / Film gyantával és Folyékony 
gyantával 

Premium / Fusion - Hot / Film wax using Fusion Strip wax Orange 
800ml 10 perc

Felkar Folyékony gyantával Gyantapatron Premium Kék / Rózsaszín / Gyantapatron Fusion 
Narancs / Folyékony Gyanta Fusion Narancs 15 perc

Kar Elasztikus / Film gyantával Premium / Fusion - Elasztikus / Film gyanta 30 perc

Mellkas Folyékony gyantával Gyantapatron Premium Kék / Rózsaszín / Gyantapatron Fusion 
Narancs / Folyékony Gyanta Fusion Narancs 15 perc

Mellkas Elasztikus / Film gyantával Premium / Fusion - Elasztikus / Film gyanta 30 perc

Hát és váll Folyékony gyantával Gyantapatron Premium Kék / Rózsaszín / Gyantapatron Fusion 
Narancs / Folyékony Gyanta Fusion Narancs 15 perc

Hát és váll Elasztikus / Film gyantával Premium / Fusion - Elasztikus / Film gyanta 30 perc

Láb térd felett Folyékony gyantával Gyantapatron Premium Kék / Rózsaszín / Gyantapatron Fusion 
Narancs / Folyékony Gyanta Fusion Narancs 15 perc

Láb térd felett Elasztikus / Film gyantával Premium / Fusion - Elasztikus / Film gyanta 30 perc

Teljes láb Folyékony gyantával Gyantapatron Premium Kék / Rózsaszín / Gyantapatron Fusion 
Narancs / Folyékony Gyanta Fusion Narancs 30 perc

Teljes láb Elasztikus / Film gyantával Premium / Fusion - Elasztikus / Film gyanta 60 perc

Bikini vonal Gyantapatron Premium Kék / Rózsaszín / Gyantapatron Fusion 
Narancs / Folyékony Gyanta Fusion Narancs 10 perc

Brazil gyanta (Női) Gyantapatron Premium Kék / Rózsaszín / Gyantapatron Fusion 
Narancs / Folyékony Gyanta Fusion Narancs 15 perc

Brazil gyanta (Férfi) Gyantapatron Premium Kék / Rózsaszín / Gyantapatron Fusion 
Narancs / Folyékony Gyanta Fusion Narancs 25 perc

KESZTYŰK (S, M, L) 

Minden gyantázás során viseljen kesztyűt és használat után dobja ki. Válassza a kezéhez legjobban illő méretet. 
A vinil kesztyű használatával többek között egyszerűbb a gyanta felvitele és eltávolítása, kevésbé ragad.

Supernova Depil by Helia-D Kesztyű 1 pár (S)
 
  Vonalkód: 5999861653485
  Cikkszám: TWKKESZTYUS  

Supernova Depil by Helia-D Kesztyű 1 pár (L)
 
  Vonalkód: 5999861653522      
  Cikkszám: TWKKESZTYUL     

Supernova Depil by Helia-D Kesztyű 1 pár (M)
 
  Vonalkód: 5999861653508
  Cikkszám: TWKKESZTYUM 

GYANTÁZÁSI KIEGÉSZÍTŐK   
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