
EPILERING
Med den unikke Du’Lac-metode

Uønsket hårvækst generer mange mannester. Årsagerne kan være alt fra arvelige 
faktorer, medicin, graviditet eller hormonelle ubalancer. 

Jeg epilerer efter den unikke Du’Lac-metode.  
Johanna Lack har opfundet denne unikke metode til at fjerne uønsket hår i ansigtet og 
på kroppen uafhængig af farve og tykkelse, Johanna Lack har modtaget den største 
anerkendelse, at få Cidesco guldmedaljen for sit unikke arbejde med Du’Lac. I Dan-
mark har denne metode været benyttet i mere end 25 år. Jeg er derfor glad for nu at 
kunne tilbyde epilering med denne vidunderlige maskine.

Hvordan foregår epilering?
Uønsket hårvækst fjernes ved at kosmetologen fører en tynd nål ned i hårsækken, 
hvorefter der sættes strøm til hårsækken via nålen. Strømmen ødelægger hårsækken 
og skubber de fine kapillærer længere ned i huden. På den måde får håret ikke noget 
næring at leve af. Håret fjernes og huden desinficeres. 
Når du starter på dit epilerings forløb er det vigtigt, at du ikke piller i din hud og dit hår, 
for at undgå bakterier omkring håret. Det er også vigtigt, at du ikke hiver håret ud der-
hjemme, det det stimulerer hårsækken til at danne et eller flere nye hår. 

Hvilke hår kan fjernes?
Alle typer af hår kan fjernes med Du’Lac-maskinen. Både lyse og mørke, tynde og 
tykke. Behandlingen laves typisk i ansigtet, men kan med stor fordel også bruges til 
mave, lænd, armhuler, øjenbryn m.m.

Behandlingsforløb
Nogle kunder har hurtig voksende hårvækst, og har i starten af deres forløb behov for 
at blive behandlet 2 gange om ugen. Et typisk behandlings forløb er 1 gang om unge, 
i 2-4 måneder, dernæst hver 14. dag og derefter hver 3 uge. Dette forløb variere fra 
kunde til kunde, alt efter hvordan hårvæksten er. 
Håret vokser i forskellige faser og for at opnå det bedste resultat er det derfor vigtigt, at 
du følger mine anvisninger hvad angår intervaller. Dine hår vil blive finere og lysere for 
hver gang du bliver epileret og til sidst er de helt væk.
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Jeg anbefaler, at du booker tid til en hudananyse, i forbindelse med din første epilering. 
På denne måde kan jeg høre din historie og jeg kan vejlede dig i behandlingen og vi 
kan snakke om dit forløb.

Hjemmeplejen
for at opnå det bedste og hurtigste resultat er hjemmeplejen meget vigtig!
Til hjemmeplejen skal der bruges 2 produkter fra Susanne Melchiorsen. 

Hair Reducer
Hæmmer hårets vækst og har en rensende effekt på 
huden. Bruges morgen og aften på ren og tør hud i 14 
dage efter behandlingen.

Golden Magic
Opheler og blødgør huden. Nogle kunder oplever i 
starten af deres forløb at få små røde mærker på 
huden efter epilering. Dette er helt normalt og vil blive 
mindre med tiden. Golden Magic påføres på huden 
minimum 2 gang dagligt. 

Epilering er den bedste gave du kan give til dig selv. Du vil blive et gladere 
menneske og få større livskvalitet, da du ikke længere skal skjule dine hår. 

Ring og bestil tid på tlf. 2084 6565 
eller book online på hoscamilla.nu


