
 

 

Aparat për Depilim, Italwax 

Është i lakuar, gjë që lejon rrokjen më të mirë me një dorë dhe përdorim më të rehatshëm. 

Ka një dritare për të kontrolluar nivelin e dyllit dhe treguesin e fuqisë.  

Është me rrymë dhe vie së bashku me kabllo. 

Disa informacione rreth depilimit me dyll 

 

Edhe pse është pak e dhimbshme, depilim Isshtë një nga metodat e preferuara të 

heqjes së qimeve dhe një nga metodat më efektive dhe më afatgjata. Ekzistojnë dy 

lloje teknikash me depilim dhe kjo ndryshon në varësi të faktit nëse është dylli i 

nxehtë apo dylli i ftohtë apo i ngrohtë. 

 



Depilim i nxehtë 

Heqja e qimeve me dylli i nxehtë Methodshtë metoda e depilimit që praktikohet 

zakonisht në parukeri ose në shtëpinë tuaj, depilimi i nxehtë është më efektiv sesa 

kur përdorim dyll të ftohtë. Por kjo mund të bëjë që lëkura të skuqet, ta irritojë atë 

dhe madje mund të ndiheni pak më të lënduar nga temperatura e lartë e dyllit. 

Depilim i ngrohtë 

Në vend të kësaj, depilim me dylli i ngrohtë, lejon një heqje flokësh rrënjë, pa lënë 

lëkurën të skuqur dhe rekomandohet për gratë me probleme të qarkullimit të gjakut. 

Kërkon ngrohje minimale, madje mund të bëhet në mikrovalë dhe pasi është i 

tretshëm në ujë, është e lehtë të hiqni mbetjet. 

Vija e ngrohtë 

Një mënyrë tjetër për të kryer heqjen e flokëve mund të zgjidhni shirita dylli të 

gatshëm pasi ato nuk kanë nevojë të nxehen. Thjesht duhet t’i fërkoni mes duarve, t’i 

vendosni fort në lëkurë dhe t’i hiqni me një lëvizje të shpejtë. 

Në përgjithësi, pavarësisht nëse përdorni dyllë të ftohtë, të ngrohtë apo të nxehtë, 

kjo metodë është mjaft e dhimbshme pasi nxjerr flokët nga rrënjët, por është 

gjithashtu afatgjatë pasi do të duhen dy ose tre javë për tu rritur. 

Këshilla për t'u ndjekur para depilimit 

 

Pavarësisht nëse përdorni dylli të nxehtë apo të ftohtë, dëshironi të siguroheni që 

flokët janë të paktën 1/8 inç të gjatë, në mënyrë që të ngjyhen nga dylli. Ju 



gjithashtu duhet të siguroheni që lëkura juaj është e pastër dhe plotësisht e thatë 

për të marrë rezultatet më të mira nga depilimi juaj. 

Gjithashtu, duhet të siguroheni që dylli të mos jetë shumë i nxehtë, pasi mund të 

shkaktojë djegie të lëkurës. Konsistenca e dylli duhet të jetë e ngjashme me atë të 

mjaltit. Nëse nuk e keni bërë më parë, është e rëndësishme që ta bëni në një 

parukeri ose qendër bukurie të specializuar, pasi që në fillim do të jetë e vështirë ta 

bëni, mund të jetë e pakëndshme dhe do të jetë më e lehtë për një profesionist, me 

më shumë përvojë , për të bërë atë. Kështu që ju mund të mësoni në këtë përvojë të 

parë depilimi dhe herën tjetër do të ndiheni shumë më të sigurt që të jeni në gjendje 

ta bëni vetë në shtëpi. 

Këshilla ndërsa jeni duke depiluar (nëse e bëni vetë)  

Nëse kjo është hera e parë që do të depiloheni, ju këshilloj të bëni një test me një 

pjesë të vogël të trupit për të kontrolluar reaksionet alergjike. Ju gjithashtu duhet të 

siguroheni që të aplikoni dylli në të njëjtin drejtim me të cilin rriten flokët. 

Kur hiqni shiritin me dyll duhet të siguroheni që ta hiqni atë kundër drejtimit të 

flokëve dhe paralel me trupin dhe jo lart.. Dhe me një tërheqje të shpejtë dhe të saktë, 

në atë mënyrë do të dëmtojë më pak. Mundohuni gjithashtu të shtypni me dorën tuaj 

ose të prekni zonën ku keni hequr dyllin, kjo do të ndihmojë për të qetësuar lëkurën. 

Këshilla për t'u ndjekur pas depilimit 

Përdorimi i një locion ose vendosja e vajit në lëkurën tuaj është gjithashtu e mirë dhe 

do t'ju ndihmojë ta hidratoni atë. Shumë njerëz skuqen ose kruhen menjëherë pas 

depilimit. Zgjidhja e këtij problemi mund të jetë aplikimi i një pakete akulli. 

Ju duhet të shmangni ekspozimin e zonës së rruar në diell për të paktën 24 orë. 

Gjithashtu sigurohuni që të shmangni depilimin para dhe gjatë ciklit tuaj menstrual, 

pasi lëkura juaj është shumë më e ndjeshme se normale gjatë asaj periudhe. Ju 

gjithashtu duhet të shmangni depilimin e lëkurës së nxirë, pasi ajo tenton të 

zhvishet. 

Siç mund ta shihni, depilimi nuk duhet të jetë i vështirë ose shumë i komplikuar, ajo 

që është e rëndësishme është se është një formë depilimi që ju bën të ndiheni rehat 

dhe që ju pëlqejnë rezultatet. Gjëja kryesore për një grua kur bëhet fjalë për heqjen e 

qimeve është që ajo të ndihet mirë me metodën e përdorur. 



 


