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UDHËZIME PËRDORIMI 
 
 
 
 
Para përdorimit të parë, ju rekomandojmë të bëni një test alergjie duke provuar strishat me dyll 
vetëm në një zonë të vogël të lëkurës, duke ndjekur instruksionet. Nëse brenda 24 orëve nuk 
shikohet asnjë reaksion, vazhdoni procedurën e depilimit. Ju lutemi, kini parasysh që një skuqje 
e lehtë e lëkurës për disa orë pas depilimit, është normale. 

1. Lëkura duhet të jetë e pastër dhe e thatë. Në rast se ajo është e njomë, pudrosni pak zonën 
që do të depiloni me pudër talk. 

2. Merrni një strishë me dyll dhe nxeheni duke e fërkuar midis pëllëmbëve për pak minuta. 
3. Duke nisur nga cepat, ndani ngadalë strishat nga njëra-tjetra. Gjysmën lëreni mënjanë për 

ta përdorur më vonë. 
4. Njërën nga strishat vendoseni në lëkurë dhe fërkojeni lehtë në të njëjtin drejtim me qimet.  
5. Me njërën dorë mbani lëkurën të tendosur, ndërsa me dorën tjetër, shpejt dhe me 

vendosmëri tërhiqeni strishën në drejtimin e kundërt të qimeve, duke e mbajtur afër me 
lëkurën sa më shumë të jetë e mundur. Asnjëherë mos e largoni ose ngrini nga trupi. 

6. E njëjta strishë mund të përdoret disa herë. Në rast ripërdorimi, paloseni në dysh dhe 
fërkojeni midis pëllëmbëve, më pas çpaloseni dhe përsëritni hapat e mësipërm. 

7. Pas depilimit, përdorni një pecetë të posaçme për të hequr copëzat e mbetura të dyllit dhe 
për të hidratuar lëkurën. Mos përdorni alkool apo sapun për të hequr mbetjet e dyllit. 

 
Këshilla: 

• Mos e përdorni menjëherë pas një banje të ngrohtë, kur ka të ngjarë që lëkura të jetë më e 
ndjeshme. 

• Evitoni kontaktin me sytë. Në rast të një kontakti me sytë, shpëlajeni menjëherë me ujë 
dhe kërkoni këshillën e mjekut tuaj. 

• Mos e gëlltisni. Në rast se e gëlltisni, konsultohuni menjëherë me mjekun dhe tregojini 
atij pjesën e jashtme të kutisë. 

• Pas depilimit, mos bëni dush apo banjo dielli për të paktën 24 orë. Pas depilimit të 
sqetullave, mos përdorni deodorant apo antidjersë për të paktën 24 orë. 

• Mbajeni larg nga fëmijët. 
 

 

 

 

 


