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Itáliában meghalt Arezzói 
Guido zenetudós, aki megvál-
toztatta a hangjegyírást.

24 éves korában meghalt 
Mária magyar királynő, aki he-
lyett az uralmat anyja, Erzsé-
bet királyné gyakorolta.

Meghalt a korai reneszánsz 
festészet fő képviselője, 
Sandro Botticelli.

Nikolaus Kopernikusz len-
gyel csillagász megjelentette 
könyvét, mely szerint a Nap 
körül keringenek a bolygók.

Moszkvában meggyilkolták az 
ál-Dimitrijt, akit orosz cárrá 
koronáztak.

Megszületett Irinyi János, a 
robbanásmentes gyufa felta-
lálója.

Megszületett Erik Satie 
francia zeneszerző és 
zongorista.

Megszületett Horace Elgin 
Dodge, a fiatalabbik autógyár-
tó és milliomos Dodge-fivér.

Megszületett Jean Gabin fran-
cia filmszínész (Mire megvirrad, 
Nyomorultak, A nagy ábránd).

Megszületett Dsida Jenő er-
délyi író, költő.

Megszületett Elek Ilona olim-
piai és világbajnok tőrvívó.

Gömbös Gyula miniszter el nök 
elhatárolta a kormány poli-
tikáját a nemzet szocialista 
mozgalmaktól.

Megszületett Dennis Hopper 
amerikai színész, rendező 
(Apokalipszis most).

Megszületett Vitézy László 
producer, forgatókönyvíró, 
filmrendező.

Megszületett Fényes Csilla 
német bárónő, a Máltai szere-
tetszolgálat alapítója.

Megszületett Kóbor János 
Kossuth-díjas énekes, zene-
szerző és gitáros, az Omega 
együttes volt tagja.

Megszületett Fodor Ákos köl-
tő, műfordító, a magyar haiku 
egyik mestere.

Megszületett Csalog Gábor 
Liszt Ferenc-díjas (2003) zon-
goraművész, egyetemi tanár.

Megszületett Enya ír énekes-
nő, zeneszerző.

Meghalt Kubala László lab-
darúgó, aki játszott a magyar, 
a csehszlovák és a spanyol 
válogatottban is.

Meghalt Donna Summer öt-
szörös Grammy-díjas ameri-
kai énekesnő, színésznő.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Borotválás, csipeszelés, gyan-
tázás vagy a szőrtelenítő kré-
mek alkalmazása során egy 

cél lebeg a előttünk: minél simább 
bőrfelületet kapni minél hosszabb 
ideig. Szász Enikő biokozmetikus 
úgy véli, erről többet kellene be-
szélni, nemcsak a fiatalok, ha-
nem a szülők körében is, mert ők 
tudják átadni a helyes informáci-
ót. „Nagyon rosszak a szokásaink. 
A fiatal generáció leggyorsabban a 
borotvához nyúl. Ezzel több gond is 
van, először is az, hogy másfél nap 
alatt visszanő a szőr. A rendsze-
res borotválás nyomán megvas-
tagszik a hámréteg, a bőr csúnya 
lesz. Ugyanakkor nagy a fertő-
zésveszély, főleg, ha ugyanazt a 
borotvakapát többször is használ-
ják, mer a már használt borotvát 
ha letesszük, meglephetik a bak-
tériumok. Tehát, ha kibontottuk, 
használtuk, el kell dobni. Ki lehet 
számolni, hogy egy évben mennyit 
költünk borotvakapára, szép ösz-
szeg fog kijönni”– mutat rá a szak-
ember. Hangsúlyozza, hogy ez nem 
megoldja a „problémát”, hanem 
még serkenti is a szőr növekedését. 
Viszonyt fájdalommentes és gyors, 
talán ezért szeretik a legtöbben. A 
szőrtelenítő krémek alkalmazá-
sa is fájdalommentes, de leégeti a 
szőrt és két nap múlva ugyanúgy 

vissza van nőve. Nem megfelelő 
használata esetén pedig még égé-
si sebeket is okozhat.

Évente tizenkétszer

A gyantázás nem fájdalommen-
tes ugyan, de ha megfelelő körül-
mények között végzik, kevésbé van 
kitéve a bőr a fertőzésnek és ké-
sőbb nő vissza a szőrzet is. Ugyan-
akkor pénztárcabarát – egy évben 
tizenkétszer kell alkalmazni. „Ha 
világos szőrzete van valakinek, ha 
sötét, egy évben tizenkettőnél nem 
kell többször gyantáztatni. Most 
már többféle gyanta van, a pat-
ronos gyantával végezzük a láb-
gyantázást és hónalj gyantázást, 
a másik a spatulás, ennél papírt 
vagy vásznat használunk a leté-
péshez, ez utóbbi kevésbé okoz 
fájdalmat. Én vax gyantát haszná-
lok leginkább, az intim részekre az 
ajánlott leginkább. Az intim testré-
szek gyantáztatása nagyon diva-
tos, a kozmetikában rendszeresen 
igényelt szolgáltatássá vált” – tud-
juk meg a kulisszatitkokat a szak-
embertől.

A kereskedelemben kapható 
gyantacsíkokról Szász Enikő el-
mondta, ezt is megfelelően kell 
használni, betartva az elő- és utó-
kezeléseket. „Ezek mind olyan 

kínálkozó lehetőségek, amelyek 
szembejönnek velünk és azt gon-
doljuk, hogy jó megoldás. Inkább 
azt ajánlom, keressünk egy olyan 
szakembert, akihez elmegyünk 
egy évben tizenkét alkalommal 
teljes gyantázásra, ami azt jelen-
ti, hogy hónaljat, lábat és a fazont 
szőrteleníttetjük. Ez a legjobb el-
járás, mert kopik a szőr, nincs 
fertőzésveszély, hiszen előtte is 
fertőtlenítünk és utána is haszná-
lunk egy olyan gélt, ami tipikusan 
gyantázás után ajánlott. Sokan 
használnak kékszeszt a kozmeti-
kában, viszont felhívnám a figyel-
met, hogy az a rossz tulajdonsága, 
hogy a bőrre rákerülve roncsol. 
Lehet kapni géleket, amelyekben 
fertőtlenítő is van, utána hámvé-
dést is biztosít és garantált, hogy 
puhítja a bőrt és nem lesz semmi-
lyen problémánk.”

Ritkul a szőrzet

Mivel nyáron nagy a hőleadása 
a bőrnek, ajánlott reggel vagy es-
te gyantáztatni és előtte nem jó zu-
hanyozni, mert a víz puhítja a bőrt. 
Az utókezelés is fontos: gyantázta-
tás után nem szabad napoztatni a 
felületet, illetve, ha lehet, huszon-
négy, de legalább néhány óráig ne 
menjünk vízbe. „Ha valaki elkezd 
gyantáztatni, nem biztos, hogy az 
első időszakban nem kell jöjjön 
három hét múlva, de egy idő után 
el fog jutni oda, hogy csak havon-
ta kell jönnie, mert ritkul a szőr. 
Olyan is van, akinek egy évben 
csupán háromszor, négyszer kell 
szőrtelenítsünk.”

Amennyiben epilálógépet hasz-
nálunk, akkor is tartósabb sima 
bőrfelületet kapunk, mivel az kitépi 
a szőr gyökerét is. „Mivel a mátrix-

sejtek úgy dolgoznak, hogy ha kité-
pik a szőrt, akkor is újra fog nőni, 
véglegesíteni ez sem tudja szőrte-
len állapotunkat. Gép használata 
után körülbelül két hét a vissza-
növési idő. Nem fájdalommentes, 
mindenképp, aki géppel epilál, fi-
gyeljen arra, hogy a hámvédelem 
legyen megoldva, valamilyen nyug-
tató gélt utána mindenképp hasz-
náljon. Rögtön utána ez esetben 
sem szabad vízbe menni, vagy ki-
tenni erős napsütésnek a bőrfelü-
letet” – tanácsolja a kozmetikus.

A végleges sem végleges

A szakembertől megtudtuk, az 
úgynevezett végleges szőrtelenítés 
sem végleges, csak tartós. „Nagyon 
jó minőségű kell legyen, és ha nem 
csinál valaki jó minőségűt, akkor 
nem lesz hatásos. Ezt nem szabad 
nyári hónapokban igénybe ven-
ni. De amíg a mátrixsejteknek az 
a dolguk, hogy újratermelődjenek, 
dolgozni fognak. A szőrnek egyéb-
ként is egy védő funkciója van, nem 
lenne szabad maximálisan szőr-
teleníteni. Például a nyolcvanas 
években Madonna még „szőrösen” 
járt, a szőrtelenítés a kilencvenes 
évektől jött be divatba. Nem tu-
dom, meddig fog tartani, de van-
nak próbálkozások, hogy felhívják 
arra a figyelmet, hogy nem kell tel-
jesen leszedni a szőrt”– magyaráz-
ta Szász Enikő. Hozzátette, sajnos 
már az ötödikes, hatodikos lányok 
is kezdték szőrteleníteni magukat 
és ez nem jó, mert ez folyamato-
san serkenti a szőr növekedését és 
vastagodását. Ugyanakkor az elő- 
vagy utókezelésekre sem szokták 
legtöbb helyen felhívni a figyelmet, 
pedig nagyon fontos lenne.

PÉTER BEÁTA

Sok szőrtelenítési mód közül válogathatunk, egyik sem végleges

Sima bőrfelület, de hogyan?

Szász Enikő szerint a szőrtelenítés egyik leghatásosabb módja a gyantázás

A nyár közeledtével lekerülnek a női lábakról a haris-

nyák, előkerülnek a pántos blúzok, ruhák, beköszönt a 

strandszezon és a nők – és igen, adott esetben a férfiak 

is – jobban odafigyelnek arra, hogy a bőrük különböző 

felületeit szőrtelenítsék. Hogy melyik a legjobb mód-

szere a depilálásnak, arról szakembert kérdeztünk.
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