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UMAWIANIA 



. 
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Jak powstała pasta cukrowa ELLA?

Emilia (brunetka): Wszystko zaczęło się od moich własnych poszukwań 

idealnej metody depilacji. Mam piękne i mocne włosy. Niestety, nie tylko 

na głowie... Mocne włosy na ciele były moim utrapieniem. Próbowałam 

wszystkiego. Skutki były czasem bardzo bolesne. Gdy po zabiegu 

woskowania owalu twarzy, doszło do zer-wania naskórka

i zapalenia mieszka włosowego, zaczęłam pytać inne 

kobiety o ich doświadczenia. Okazało się, że wszystkie 

cierpimy, a podrażniona, poparzona skóra, zapalenia, 

zerwany naskórek – to codzienność przy woskowaniu.

W tym samym czasie moja pochodząca z Turcji 

teściowa opowiedziała mi o naturalnej meto-

dzie depilacji, którą kobiety na Bliskim

 Wschodzie stosowały od tysięcy lat. 

Jej podstawą była pasta cukrowa przy-

gotowywana samodzielnie, według

 receptur przekazywanych z pokolenia 

na pokolenie. Postanowiłam stworzyć

 idealną pastę cukrową – dostosować 

tysiącletnią bliskowschodnią recepturę do 

europejskich standardów gabinetów kosmetycznych. 

Tak, aby każda kobieta mogła stosować tę naturalną,

skuteczną i bezpieczną metodę depilacji.

I tak powstała słodka paleta Past Cukrowych ELLA 

a Ella to również imię mojej córki.

JA TEZ
:)



UMAWIANIA 
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Jak funkcjonuje cukrowanie ELLA bez 
terminu = bez konieczności umawiania się? 

Cukrowanie bez terminu oznacza, e by   zabiegowi depilacji pa -

 cukrow  ELLA, nie trzeba  specjalnie wcz   Wystarczy 

 do naszego studio ELLA w godzinach jego otwar  To 

klient decyduje, jaki zabieg jest mu potrzebny i kiedy ma 

na niego -Klienci  wani w k  przyj

 w  regu  fair play  D  idei „cukrowania 

bez terminu” nie trzeba planow  zabiegu 
tygodniami wcz  Wystarczy decyzja, szybki 
rzut oka we ny kalendarz oraz odwiedziny

Po ko!

Z jakich usług można 
skorzystać w studio 
depilacji cukrem ELLA? 

Tylko i  z z zabiegów depilacji cukrowej 

 Nasze studio jest eksperckim 

studiem depilacji marki ELLA Profes -

sional lidera depilacji cukrowej na 

polskim rynku kosmetyczn  Jak 

wiadomo, im w  specjalizacja, 

tym k

Robimy to w my 
ekspertami!
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Czym się różni depilacja 
cukrowa od woskowania?

-

Na czym polega metoda nakładania 
pasty cukrowej „pod włos”? 

-
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  row  unosimy   pasta otula yg  

oraz wnika   ków owy  Taki pro  pow  bar zo 

pr  i   y  naw t ty  najkrótszy  ków 

wraz z korz Ryzyko  czy uryw    zo-

w

Jak długie powinny być włosy do 
zabiegu depilacji cukrowej?

Aby f  rowania by  ny  by y y g  

   we  co kró ze y ok 3-4  Przy y

  2  z   przy  r   op  g

by tap  pasty by  komfortowy  Mo w  ta oty y sz z g

rów y
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Jak długo mogę się cieszyć efektem 
gładkiej skóry cukrowej depilacji?

-

-

Czy moje włosy zmienią się pod 
wpływem depilacji cukrowej?

Czy cukrowanie ELLA jest bolesne?
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Czy to prawda, że włosy latem
rosną szybciej? 

-



Czy po cukrowaniu może 
wystąpić podrażnienie?

Zaraz po zabiegu w depilowanym obszarze może pojawić się 
podrażnienie w postaci małych, czerwonych punktów. 

Z reguły znikają one jednak w ciągu kilku godzin. Jest 
to normalna reakcja na usunięcie włosów wraz z ich 
cebulkami, które pozostawiają po sobie rozszerzone 

pory mieszka włosowego. Im częściej jest wykony -

wana depilacja cukrowa, tym delikatniejsze podraż -

nienie. Z czasem skóra staje się też bardziej gładka, 

połyskująca i po prostu piękniejsza. By zminimalizo -

wać ryzyko podrażenień po depilacji ELLA przygo -

towała Żel chłodząco-łagodzący z miętą oraz olej-
kiem z drzewa herbacianego, który jest naturalnym 

antyseptykiem. 

KOCHANA, CUKROWANIE 
TO MOJA ULUBIONA 
FORMA KONTAKTU ZE 
SŁODYCZAMI !
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Czy do tzw. pełnej depilacji nóg wliczone
są również okolice bikini?

Nie. Okolice bikini są osobną usługą



woskowania, pozostawiając mniej podrażnień. W miarę przyzwyczajania 
się, cukrowanie zacznie należeć do słodkich przyjemności. Aby zwiększyć 

jeszcze komfort zabiegu ELLA przygotowała płyn lawendowy przed depi-
lacją , który działa antyseptycznie oraz przeciwbólowo – lepiej się nie da!

Czy jest czas kiedy depilacja może 
być całkowicie bezbolesna? 
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Czy cukrowanie ELLA jest bolesne?

Ponieważ podczas cukrowania włosy usuwane są wraz z cebulkami zabieg 

nie jest w pełni bezbolesny, przynajmniej nie za pierwszym razem. Depilacja 

cukrem ELLA polega na nakładaniu  pasty „pod włos” a usuwaniu zgodnie 

z kierunkiem wzrostu włosa, stąd jest ona zdecydowanie delikatniejsza od 
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Można śmiało powiedzieć, że tak. Kobieca odporność na ból jest ściśle 

powiązana ze stężeniem estrogenów we krwi. Kiedy poziom estrogenów jest 

wysoki, uwalniane są bowiem endorfiny, które „zagłuszają” sygnały bólowe 

docierające do mózgu. Natomiast kiedy estrogenów jest mało, odczucia 

bólowe są znacznie silniejsze. Stężenie estrogenów we krwi jest różne w 

różnych fazach cyklu menstruacyjnego. Najmniej estrogenów jest podczas 

miesiączki oraz kilku dni poprzedzających miesiączkę. W tym czasie kobieta 

może  być najmniej odporna na ból. Jeśli więc zauważysz u Siebie taką 

zależnosć, warto byś odwiedzała nas w okresie okołoowulacyjnym, w tym 

czasie wysokie stężenie estrogenów jest naszym przeciwbólowym sprzymie-

rzeńcem. 

TO 
SLODKA

 PRZYJEMNOSC



Skąd biorą się wrastające 
włoski i jak mogę działać 
przeciwko nim?

-

-
-

-

-

Czy cukrowaniu mogą się poddać 
też kobiety w ciąży?

-
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Jeśli jednak problem wrastających włosków się już pojawił warto 

skorzystać z naturalnego olejku przeciw wrastającym włosom 

ELLA Home Care- olejek z drzewa herbacianego połączony w 

odpowiedniej proporcji z olejkiem migdałowym zabobiega wrasta

niu, redukuje miejscowe podrażnienie i zaczerwienie skóry. 

Stosowany miejscowo ma działanie także antyseptyczne a  dzięki 

specjalnie przygotowanej pipecie nakładany jest punktowo na 

miejsca z wrastającymi włoskami.
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Jeśli jednak problem wrastających włosków się 

już pojawił warto skorzystać z naturalnego 
olejku przeciw wrastającym włosom ELLA 
Home Care- olejek z drzewa herbacianego 

połączony w odpowiedniej proporcji z olejkiem 

migdałowym zabobiega wrastaniu, redukuje 

miejscowe podrażnienie i zaczerwienie skóry. 

Stosowany miejscowo ma działanie także 

antyseptyczne a  dzięki specjalnie przygotowa-

nej pipecie nakładany jest punktowo na 

miejsca z wrastającymi włoskami.

Dlaczego nigdy nie tracimy
wszystkich włosów w jednym 
momencie?  Dzięki czemu nie 
chodzimy łysi? 

Nasze włosy te na ciele i też na głowie stale 

odradzają się na nowo i znajdują się w różnych 

fazach. Są 3 fazy wzrostu włosa. Ponieważ każ-

dy włos znajduje się w innej z 3 faz, nigdy nie tracimy ich wszystkich w 
jednym momencie. To dobrze, że cykl włosowy przebiega niejednocześnie u 

każdego włosa na naszym ciele. Jeśli by tak było, bylibyśmy w pewnym 

momentach naszego życia całkowicie łysi a na naszym ciele nie byłoby ani 

jednego włoska. A tego z pewnością nie chcielibyśmy, przynajmniej jeśli 

chodzi o te jedyne włosy, które lubimy- na głowie  



Czy depilację cukrową można 
wykonywać w trakcie miesiączki?

-

-

Czy przy cukrowaniu będą przeszkadzały 
kolczyki czy inne ozdoby na ciele?

-

Z czego składa się pasta cukrowa 
ELLA Professional?

-
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Czym jest depilacja intymna?
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Pusta brazylijska plaża 
Gładka delikatna powierzchnia. Nie ma tam niczego. 

Dosłownie niczego. Nada! To całkowita depilacja intymna, 

tj. również z warg sromowych oraz wzgórka łonowego.

Sekrety Holywood  
Idealnie gładka powierzchnia z przodu i z tyłu. Enjoy the 

sun! Całkowita depilacja intymna wraz z tyłem między 

pośladkami.

Nocne sekrety Holywood  
Idealna gładkość wszędzie (również z tyłu). Fantazyjny 

wzorek przyciąga wzrok i dodaje blasku. Shine like 

a star! Całkowita depilacja intymna wraz z tyłem między 

pośladkami a na wzgórku łonowym pozostaje wzorek: 

pasek, trójkąt, serce, wzór tatuażu. 

Czy do zakresu depilacji intymnej 
należy również usunięcie owłosienia 
spomiędzy pośladków?

To zależy od zamówionego zabiegu , gdyż oferowana w naszym studio depi -

lacja intymna ma kilka słodkich wariantów. Zabieg depilacji okolicy między-

pośladkowej przebiega bardzo szybko i jest praktycznnie zupełnie bezbo-

lesny. Więcej przeczytasz o wariantach depilacji intymnej w odpowiedzi na 

pytanie, czym jest depilacja intymna. 
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Jak przebiega zabieg depilacji intymnej? 
Czy w trakcie jest się nagim?

W trakcie zarówno damskiej jak i męskiej depilacji okolic intymnych pozo-

staje się w jednorazowej bieliźnie, a Sugarystka nie dotyka bezpośrednio 

miejsc intymnych. Dzięki naszej autorskiej technice pasta cukrowa nakła -

dana jest za pomocą szpatułki a ściągana za pomocą paska bawełniane -

go. Przed zabiegiem depilacji intymnej należy skorzystać z bidetu. Nawet 

wstydliwi poczują komfort.

Na czym polega męska depilacja intymna? 

Depilacja intymna nie jest zarezerwowana tylko dla kobiet.  Męska depilacja 

intymna podobnie jak depilacja intymna damska to usunięcie włosów z oko -

lic intymnych. W trakcie zabiegu pozostaje się w jednorazowej bieliznie. Ze 

względu na charakter procedury, w każdym momencie istnieje możliwość 

zrobienia przerwy lub zaprzestania jej wykonywania. Dzięki 
naszej autorskiej technice pasta cukrowa nakładana jest 

za pomocą szpatułki a ściągana za pomocą paska ba -

wełnianego. Przed zabiegiem depilacji intymnej należy 

skorzystać z bidetu.  Warto też zabrać ze sobą czystą 
bieliznę by przebrać się w nią już po zabiegu. 

Jak mężczyzna powiniem 
przygotować się do depilacji? 
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Rekomendujemy mężczyznom zabranie ze sobą 

świeżej koszulki/koszuli, tak by móc ją  przebrać 

bezpośrednio po zabiegu. Podobnie warto zabrać 

ze sobą czystą bieliznę po zabiegu depilacji intym-

nej. W ten sposób dmuchamy na zimne i niedopusz-

czamy by drobnoustroje miały możliwość przedosta-

nia się do otwartych mieszków włosowych. 



Nasze włosy te na ciele i też na głowie stale 

odradzają się na nowo i znajdują się w różnych 

fazach. Są 3 fazy wzrostu włosa. Ponieważ każ-

dy włos znajduje się w innej z 3 faz, nigdy nie tracimy ich wszystkich w 
jednym momencie. To dobrze, że cykl włosowy przebiega niejednocześnie u 

każdego włosa na naszym ciele. Jeśli by tak było, bylibyśmy w pewnym 

momentach naszego życia całkowicie łysi a na naszym ciele nie byłoby ani 

jednego włoska. A tego z pewnością nie chcielibyśmy, przynajmniej jeśli 

chodzi o te jedyne włosy, które lubimy- na głowie  

Czy do tzw. pełnej 
depilacji nóg wliczone
są również okolice bikini?

Nie. Okolic

Kiedy nie mogę wykonać depilacji cukrowej?

C rowanie nie jest mo we, gdy skóra jest skaleczona lub pow  po-
dr Przew  rowania nad woskowaniem jest fakt,  jako delikat -

niejsze mo e ono z  wykonane nawet przy problemach z naczynkami 

skóry, zemach, aler   W takim  y jednak wy -

k r kórze. Konsultacja z  Sugary  

Na co powinno się 
zwrócić uwagę przed
depilacją cukrową?

24 g ny przed skóra, któ-

ra ma z  poddana zabie owi 

po  by  wy  na 
pr  nych. Dotyczy to rów -

 wizyty w  Niewskazane 

jest  stosowanie w  planowanej 
depilacji.
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Od jakiego wieku można 
poddać się depilacji cukrowej?

   

      

 

CZYLI MÓWISZ, ZE MIALAS

KONTAKT Z TAK DUZA ILOSCIA

CUKRU I NIC NIE PRZYTYLAS?

Kiedy nie mogę wykonać depilacji cukrowej?

Na co powinno się 
zwrócić uwagę przed
depilacją cukrową?

24 godziny przed depilacją skóra, któ-

ra ma zostać poddana zabiegowi nie 
powinna być wystawiona na działanie 
promieni słonecznych. Dotyczy to rów -

nież wizyty w solarium. Niewskazane 

jest też stosowanie w dniu planowanej 
depilacji.
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Od jakiego wieku można 
poddać się depilacji cukrowej?

   

      

 

W naszym studio depilujemy tylko osoby pełnoletnie. Na życzenie jednak 

wykonywana jest także depilacja cukrowa od 12 roku życia za pisemną zgodą 
lub w obecności rodzica

CZYLI MÓWISZ, ZE MIALAS

KONTAKT Z TAK DUZA ILOSCIA

CUKRU I NIC NIE PRZYTYLAS?

Cukrowanie nie jest możliwe, gdy skóra jest skaleczona lub poważnie 

podrażniona. Przewagą cukrowania nad woskowaniem jest fakt, iż jako 

delikatniejsze może ono zostać wykonane nawet przy problemach z        

   naczynkami skóry, egzemach,  alergiach,      

       żylakach. W takim wypadku należy jednak    

         wykonać próbę na skórze. 

Konsultacja z naszą Sugarystką na 
miejscu w studio jest niezastąpiona. 



Na co powinno się zwrócić 
uwagę po cukrowaniu?

Skóra po depilacji pozostaje przez dobę bardziej 

wrażliwa. Dopóki lekkie zaczerwienienia nie znikną, 

nie poleca się wystawiania jej na działanie promieni 

słonecznych, wizyty w solarium czy w saunie, pływa -

nia w chlorowanej lub słonej wodzie. 

 bez-

pośrednio po depilacji. Pielęgnację środkami, które 

zawierają chemiczne komponenty należy rozpocząć 

dopiero w 24 godziny po zabiegu. Zaraz po cukrowaniu 

nie należy stosować dezodorantów na bazie alkoholu. 

ELLA poleca natomiast żel łagodzący po depilacji 

z miętą do użytku domowego . 

Pomiędzy zabiegami cukrowania odradza się korzystania z golenia maszynką.

Czy mogę udać się na zabieg cukrowanie, 
jeżeli moje włosy mają tylko 2 mm długości?

Oczywiście, choć należy pamiętać, iż włosy rosną nierównomiernie, ponie -

waż znajdują się w różnych fazach wzrostu. Gdy pierwsze mają 2 mm, inne 

wciąż będą tkwiły jeszcze pod skórą. Wpłynie to na długość utrzymywania 

się efektu cukrowania.
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Czy mogę zrezygnować z depilacji 
w okresie zimowym?

Kiedy po depilacji mogę wykonać peeling?
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Zdecydowanie NIE! Należy pamiętać, że regularna depilacja cukrowa sprawia, 

iż włosy stają się cieńsze oraz rzadsze. Zaprzestanie wykonywania zabiegu 

wpłynie na ich kondycję. No i warto również w zimie iść gładko przez życie – 

podczas sportowych ćwiczeń, wizyty na basenie czy w saunie. Nie mówiąc o 

sypialnianych igraszkach, do których gładka i słodka gotowość to już połowa 

sukcesu. Zaprzestanie wykonywania zabiegu wpłynie na ich kondycję i jeśli w 

okresie zimowym sięgniemy ponownie za jednorazową maszynką to 
zniweczymy efekt letniego cukrowania. 

Delikatny peeling można wykonać już w 

trzy dni po cukrowaniu. Należy jednak 

pamiętać, że sama pasta cukrowa 

złuszczyła martwy naskórek. Wskaza-

ne jest peelingowanie skóry  regularnie, 

lecz nie codziennie. 

ELLA poleca naturalny, gruboziarnisty 
Peeling z serii ELLA Home Care z 

olejkiem arganowym, który działa 

dwufazowo jak peeling oraz balsam.



Jak mogę naturalnie pielęgnować skórę, 
by podtrzymywać efekt gładkiej
i zdrowej skóry?  

-
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Przede wszystkim stawiać na naturalność składników i korzystać tylko z tego, 

czym obdarzyła nas natura. ELLA poleca do codziennej pielęgnacji 100% 
naturalne bliskowchodnie mydło. Mydło to uchodzi za matkę wszystkich 

mydeł, gdyż znane było już za czasów Fenicjan. Jego skład oparty jest na 

tradycyjnej 4000-letniej recepturze, która do jego produkcji wykorzystuje 

niealergenne składniki roślinne: olej laurowy i oliwę z oliwek. ELLOV’e mydło 

to przede wszystkim naturalny antybiotyk. Jest niezastąpione w walce z 

wszelkimi problemami skórnymi jak np. łojotok, trądzik, zaczerwienienia, 
wypryski. Posiada działanie nawilżające, antybakteryjne, przeciwzapalne, 

ochronne i łagodzące, a nawet regenerujące. Poza tym dzięki neutralnemu pH 
– w przeciwieństwie do mydeł drogeryjnych – nie wysusza  skóry. 

LOVE
ELLOV’E
MYDLO



PRZEWAGA DEPILACJI CUKROWEJ ELLA
Nad innymi metodami depilacji 
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bazuje na tajemnej, rodzinnej  bliskowschodniej recepturze
jest w 100% naturalna
nie podrażnia skóry
nie łamie i nie urywa włosków
nie stwarza ryzyka poparzeń
jest bezpieczna dla alergików oraz osób z wrażliwą skórą i chorobami skóry
nadaje się do stosowania przy skórze
naczyniowej i żylakach
można ją stosować w ciąży-
możliwe jest wielokrotne nakładanie w to samo miejsce
nie zawiera parabenów, formaldehydu i sztucznych barwników
nie jest testowana na zwierzętach

 


 


 



 



 












IEĆ STUDIO DEPILACJI CUKREM 
J E D Y N A  W  P O L S C E  S I E Ć  
S T U D I O  D E P I L A C J I  C U K R E M  

61-828 Poznań 
tel. 61 424 10 59 

ELLA studio depilacji cukrem Warszawa
ul. Adama Naruszewicza 30/u1, 
02-627 Warszawa  (wejście przy stacji metro Wierzbno lub alei Niepodleglości)
tel. 22 513 35 77


