
Smooooth legs



Представя

Нова уникална система за премахване на 

нежеланото окосмяване

Smooooth legs



Премахването на нежеланото oкосмяване 
се практикува от векове в почти всички 

общества и култури.

В изобразителното изкуство жените са 
изобразявани без окосмяване и с дълги 

коси – идеалът за женственост през 
Ренесанса.   

История на епилацията

http://www.greenmaster.me


Начините са били различни на 
различните места и епохи, но 
най-често се е прибягвало до 

бръсненето. 

История на епилацията

Причините също са били различни: медицински 
(предпазване от инсектициди и възпаления), социални, 

религиозни и дори като форма на наказание.



Кожата се състои от три пласта –
епидермис (най-външен), дерма и 

хиподермис.

Космите са част от дермата.

Те са структурни образования на 
кожата, които имат епителен 

произход  (покривен, повърхностен).

.

Цикъл на растеж на косъма



Всеки косъм на нашето тяло минава 
през три цикъла на растеж:

Анаген – фаза на растеж

Катаген - фаза на деградация 

Телоген – фаза на покой

.

Цикъл на растеж на косъма



Времето, необходимо за 
завършване на пълния цикъл на 

растеж на косъма  зависи от 
човека и областта от тялото, но 

обикновено е 18 -24 месеца.

Цикъл на растеж на косъма



Цикъл на растеж на косъма

По време на втората фаза косъмът 
пада и тогава настъпва третата фаза,

през която косменият фоликул 
(прилича на торбичка) се готви да 
създаде ново стъбло, от което да 

имаме и ново косъмче. 



Цикъл на растеж на косъма

Това означава, че по законите на 
нормалната човешка физиология 

трайно обезкосмяване няма.

Дори да премахнем текущите 
косъмчета, фоликулът ще 

произведе нови на тяхно място.

Единственият вариант за вечно 
обезкосмяване е да се премахнат 

самите фоликули.  



Модерни времена

Днес гладката кожа е символ 
на красота, лична хигиена 

и ни прави по-желани.

От друга страна се спори, че 
трябва да сме верни на 

природата и да приемем 
естествения си вид.

А какво ще изберете вие – решете сами.



Методи за обезкосмяване

Предимства: 

Бързо, лесно и безболезнено.

Недостатъци: 

Бързо порастват следващите косми –

възможно е да са по-плътни. Опасност от

порязване, инфекция и подкожен растеж.

Кожата се изсушава.   

Бръснене



Методи за обезкосмяване

Предимства: 

Бързо, лесно и безболезнено.

Недостатъци: 

Бързо порастват следващите косми.  
Опасност от тежки кожни реакции. 

Кожата се изсушава.   

Крем депилатор



Методи за обезкосмяване

Предимства: 

По-дълготрайно.

Недостатъци: 

Болезнено, вероятност от 
усложнения  от рода на 

подкожни косми, фоликулити 
или леки кожни възпаления и 

пъпчици.   

Епилатор или пинсети



Методи за обезкосмяване

Предимства: 

По-дълготрайно.

Недостатъци: 

Болезнено, вероятност от 
усложнения  от рода на 

подкожни косми, фоликулити 
или леки кожни възпаления и 

пъпчици.   

Кола маска



Методи за обезкосмяване

Предимства: 

По-дълготрайно.

Недостатъци: 

Само в козметични салони. 
Неприятно усещане, 

вероятност за белези.   

Електроепилация



Методи за обезкосмяване

Предимства: 

Най-дълготрайни и безболезнени.

Недостатъци: 

Основно в козметични салони. 

Скъпи методи и е необходимо

многократно въздействие за траен

ефект от 2-5 години. 

Лазер, ултразвук и фотоепилация



Методи за обезкосмяване

Както видяхте, съвременните методи за 
обезкосмяване са многобройни.

Всеки от тях има своите предимства и 
недостатъци.

Изборът на определен начин на 
обезкосмяване зависи от вашата кожа, 

вашите изисквания и възможности. 



Smooooth legs

Smooooth legs 

е нова уникална система за 
премахване на нежеланото 

окосмяване.

Тайната е в суперфините кристали, 
които бързо и нежно премахват 

нежеланото окосмяване.



Smooooth legs

Ако искате да сложите:

• край на третирането с вредни за кожата кремове;

• край на притеснението от малките косъмчета, 

оставащи след епилация;

• край на досадното и болезнено скубане;

• край на бръсненето;  



Smooooth legs

Ако искате да получите:

• лесно, безопасно и безболезнено премахване на 
нежеланото окосмване;

• ексфолиране и премахване на мъртвата кожа;

Изберете:

Smooooth legs

http://www.greenmaster.me


Smooooth legs

Един комплект съдържа:

малка подложка,

голяма подложка,

4 броя сменяеми малки работни 
повърхности,

4 броя сменяеми големи работни 
повърхности,

удобна опаковка за пътуване.



Smooooth legs

Може да се използва върху 
следните области:

крака

лице

ръце

мишници

бикини



Преди употреба

Препоръки  за кожата:

да е суха, без крем или друга козметика; 

в областта на третиране да не е възпалена 
или наранена;

косъмчетата да са поне 2-3 мм.

Препоръки за продукта:

сменяемата работна повърхност да се 
залепи плътно към съответната 

подложка.



Как да използвате Smooooth legs

Препоръчително е кожата в областта 
на третиране да е опъната.

За постигане на максимално добър 
резултат почиствайте всяка област 

с кръгови движения,

като редувате посоката им –

по часовниковата стрелка и обратно. 

Когато усетите, че работещата повърхност е станала много гладка 
и вече не почиства косъмчетата – време е да я смените.



Как да използвате Smooooth legs

Внимание:

Кръговите движения върху кожата 
трябва да са плътни, но не с 

прекалено голям натиск, за да не 
протъркате кожата. 

Първите 1-2 пъти, когато използвате Smooooth legs, ще 
трябва да сменяте по-често работните повърхности, тъй 

като ще има повече натрупана кожа за ексфолиране.



Как да използвате Smooooth legs

Лице:

Пробвайте първо на малка зона на врата, 
ако след 24 часа кожата е спокойна, 

продължете.

За зоните над устните и брадичката –
използвайте малката подложка и 

третирайте внимателно.

Малките работни повърхности може да използвате и за 
други части на тялото, където са останали малки 

косъмчета или мястото е трудно за обработка.  



Как да използвате Smooooth legs

Ръце и крака: 

Използвайте 

голямата 

подложка.

Не забравяйте да опънете кожата, без да я разтягате.

При наличие на разширени вени използвайте внимателно 
малката подложка или третирайте около тях .



Как да използвате Smooooth legs

Подмишници и бикини линия: 

Подсушете добре кожата 

преди третиране. 

Използвайте 

голямата 

подложка.

Внимавайте да не натискате прекалено силно. 

Ако косъмчетата са много къси или не можете да опънете 
добре кожата, използвайте малката подложка.  



След употреба

Препоръки за кожата:

Кожата е ексфолирана и гладка. Не е необходимо миене 
или използване на козметика.

Ако все пак някъде сте натиснали по-силно и усещате 
дискомфорт, намажете с нежен крем или унгвент.

Не използвайте продукти, 

които съдържат алкохол.    

Препоръки за продукта:

Изхвърлете изхабените сменяеми повърхности, а 
подложките почистете с вода.



Smooooth legs въпроси 

Бързината на изтриване на ултрафините кристали зависи от:

плътността, броя и дължината на третираните косми,

честотата на ексфолиране на кожата на третирания участък,

методът за премахване на нежеланото окосмяване, който е 
използван преди Smooooth legs.

Колко често се сменя 

работната повърхност?



Smooooth legs въпроси 

При всеки е различно, 

но е по-бавно от бръсненето и депилацията.

С всяко следващо третиране става  все по-бавно.

Колко бързо порастват 
косъмчетата?



Защо да изберете Smooooth legs? 

Защото премахването на нежеланото

окосмяване  със Smooooth legs e:

бързо и лесно,

безболезнено.

Може да се прави навсякъде и по всяко време –
пред телевизора, докато говорите по телефона, 

докато пътувате в колата (ако не шофирате!).  



Защо да изберете Smooooth legs? 

Защото при премахването на нежеланото

окосмяване  със Smooooth legs:

кожата се ексфолира,

тялото се масажира,

не трябва да се почиства третирания участък,

всеки сам може да извърши епилацията.



Защо да изберете Smooooth legs? 

Ако искате да премахвате нежеланото окосмяване 
от вашето тяло по този начин, 

независимо къде и кога, 

Smooooth legs е за Вас!

Думата “smooth” на английски означава 
гладко, спокойно, безпроблемно.  

http://www.greenmaster.me


Smooooth legs


