
Frizuri pe Venus
Cu toate ca este considerat un subiect intim, si marea majoritate a cosmeticienelor din Sibiu refuza sa
vorbeasca despre el, epilarea inghinala si pubiana, exista si se practica. "E rusinos sa vorbesti despre
asta", spun unele femei sau "mi-e rusine sa apelez la ajutorul unei cosmeticiene", marturisesc altele. Pe
forumurile de pe Internet sunt sute de intrebari referitoare la epilarea parului pubian, in urma carora poti
ajunge la o singura concluzie: trecand peste prejudecati, subiectul intereseaza. In egala masura, femeile
dar si barbatii si-ar dori afle mai multe despre epilarea inghinala, sa cunoasca metodele si modelele de
aranjare a parului pubian, fara a fi insa judecati gresit. "E parte din meseria noastra si un lucru care tine de
educatia fiecarui individ. De ce sa nu vorbim despre asta?", declara Adela, cosmeticiana cu experienta de
22 de ani in domeniu, angajata a salonului de infrumusetare Essenza. 
  
  Tinerele prefera Brazilia
  In saloanele cosmetice, epilatul brazilian inseamna indepartarea totala a parulului pubian. Potrivit
cosmeticienelor din Sibiu, este si cel mai cautat model de la ora actuala. Epilarea totala este considerata
de sibience, cea mai igienica si o adevara provocatoare de senzatii tari. "Ni se cere foarte mult epilarea
totala, in special tinerele doresc acest lucru", declara Andreea, stilist al salonului Hair Style. "Cele mai
multe dintre sibiencele care prefera modelul brazilian marturisesc ca, de fapt, aceasta este o cerere a
partenerilor lor de viata", povesteste cosmeticiana Adela. Sunt si voci care spun ca epilarea totala nu este
de fapt atat de igienica, pentru ca lipsa parului pubian poate favoriza aparitia bacteriilor sau duce la
iritatii ale pielii. 
  
  Mustata lui Hitler
  Numele lui Hitler a ajuns sa desemneze acelasi model de epilare, inspirat de mustata purtata de dictator.
Modelul Hitler consta in epilarea parului lasand o singura dunga subtire - pe muntele lui Venus. "Este
cerut de catre doamne si domnisoare si nu este chiar extrem", declara Andreea."Mi se pare mai adecvat si
mai serios decat modelul brazilian", afirma Adela.
  
  In voia naturii
  Cel din urma model apreciat de sibience este cel denumit "sauvage naturale" si consta in epilarea
parului pe linia bikinilor, fara a interveni insa in forma acestuia. "Atata timp cat parul este ingrijit si tuns
frumos, nu vad nici un motiv pentru care trebuie sa te epilezi foarte mult. Depinde totusi de preferintele
fiecaruia", declara Adela. Specialistii spun ca de baza in epilarea inghinala este mai intai igiena si apoi
imaginatia. 
  
  Bucurestencele sunt mai pretentioase
  Oferta saloanelor cosmetice din Bucuresti este mult mai variata decat cea din Sibiu. Aici, cosmeticienele
se inarmeaza cu sabloane pentru epilarea inghinala a clientelor lor. Se aleg modele de triunghiuri, dungi,
lacrimi sau deja faimosul iepuras Playboy. Bucurestencele nu se dau in laturi nici de la vopsitul podoabei
pubiene, culorile preferate fiind cele mai neobisnuite de genul mov sau albastru, dar sunt multe cliente
care cer si blond. In Sibiu, se spune ca doar stripteuzele au motive pentru a-si face modele in parul pubian
si, oricum, chiar daca ar fi cereri, cabinetele cosmetice nu dispun de sabloanele necesare acestor
"schimbari de look".
  
  Epilatul dulce
  Epilatul cu zahar pentru indepartarea parului din zona bikinilor, este similar celui cu ceara, desi zaharul
se foloseste la o temperatura mai scazuta. Pentru ca are tendinta de a se lipi de par si nu de piele, creaza
mai putin discomfort. Zaharul cald este aplicat pe piele si apoi indepartat cu ajutorul unor fasii de
material. Specialistii sustin ca pentru aceasta metoda de epilat trebuie foarte multa rabdare si dexteritate. 
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  Metode pentru calmarea iritatiilor
  Picatele mici si rosii apar de multe ori imediat dupa epilare. Pentru a le evita, se dizolva doua aspirine si
putina glicerina intr-un sfert de cana de apa distilata. Aplicarea unei creme cu efect astringent poate ajuta.
Pentru a scapa de petele rosii aparute dupa epilarea cu ceara, se aplica pe piele comprese reci; se foloseste
doar apa si eventual o crema care se absoarbe usor. Nici o crema nu o sa faca minuni in aceasta privinta.
Petele se pot masca folosind pudra. 
  
  Tehnica bate ceara
  Metodele "traditionale" de indepartare a parului - cu ceara, folosind lama sau crema epilatoare vor
ramane in curand doar in amintirea cosmeticienelor cu experienta. Epilarea definitiva sau pe termen lung
cu laserul, pare a castiga din ce in ce mai mult teren, chiar si pe piata din Romania. Lumina foarte
puternica a acestuia actioneaza prin transferul de energie catre radacina parului. Energia se transforma in
caldura iar rezultatul este o distrugere a radacinii; in concluzie, firul de par nu mai poate creste. Tehnica
se numeste fotoepliare si pentru zona inghinala, respectiv pubiana, un astfel de tratament poate costa intre
320 si 600 de lei RON, in functie de suprafata expusa.
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