
TABELA STOSOWANIA (aktualizacja w 2020 r.)

Zalecana ilość dawek każdego z preparatów: Enzyme Complex oraz Accelerator

Górna warga ½ pompki

Brwi ½ pompki

Podbródek ½ – 1 pompki

Pachy 2 – 4 pompek

Przedramię 3 – 4 pompek

Łydki 8 – 10 pompek

Całe nogi 10 – 12 pompek

Klatka piersiowa (mężczyźni) 4 – 6 pompek

Ramiona (mężczyźni) 4 – 6 pompek

Plecy (mężczyźni) 6 – 10 pompek

Brzuch (mężczyźni) 4 – 6 pompek

Pośladki 2 – 4 pompek 

Klasyczne bikini 2 – 3 pompek

Bikini brazylijskie 4 – 6 pompek

W każdym dozowniku znajduje się około 90 pompek preparatu.  
Ilość pompek wskazana poniżej odnosi się do każdego preparatu z osobna.  
Na przykład: 1 pompka = 1 pompka Enzyme Complex + 1 pompka Accelerator

Dodatkowa informacja:
Aktywny kompleks enzymatyczny działa tylko na wydepilowane mieszki włosowe w fazie 
anagenowej (ponownego wzrostu). W związku z naturalnym, biologicznym cyklem  
wzrostu nie można osiągnąć/zagwarantować skóry w 100% wolnej od włosów.  
Dodatkowe zabiegi oraz pielęgnacja skóry po depilacji może/powinna być konieczna.  
Profesjonalna, głęboka depilacja jest warunkiem efektywności działania kuracji enzyma-
tycznej. Zaleca się również wykonywanie zabiegów stopniowo na mniejszych obszarach.

UWAGA:
1. Nie używać pudru przed depilacją woskiem lub pastą cukrową.
2. Nie używać preparatów z olejkiem do oczyszczania skóry po depilacji woskiem  

lub pastą cukrową.
3. W celu oczyszczenia skóry po depilacji woskiem lub pastą cukrową używać letniej 

wody. Pozostawić skórę lekko wilgotną przed aplikacją preparatu enzymatycznego.
4. Po depilacji woskiem lub pastą cukrową nałożyć preparat Enzyme Complex  

(Phase 1) na wydepilowaną i oczyszczoną wodą skórę i wmasować przez 1 minutę.
5. Następnie nałożyć preparat Accelerator (Phase 2) i wmasować przez 1 minutę.
6. W przypadku depilacji dużych powierzchni np. całych nóg – podzielić na obszary 

tzn. wydepilować jedną łydkę woskiem lub pastą cukrową, oczyścić letnią wodą  
i natychmiast wmasować preparaty enzymatyczne. Następnie wykonać zabieg na 
drugiej łydce.
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