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Depilacja okolicy intymnej jest bardzo kusząca dla wielu kobiet. Z jednej 
strony kobiety bardzo chciałyby się pozbyć niechcianych włosków, jednak 
z drugiej strony strach przed bólem lub także wstyd i skrępowanie 
najczęściej powodują, że rezygnują one z wizyty w gabinecie kosmetycznym, 
godząc się na domowe sposoby usuwania niechcianego owłosienia. 
Nastawienie jednak coraz szybciej się zmienia i coraz więcej kobiet korzysta 
z zabiegów depilacji intymnej właśnie w gabinetach kosmetycznych. 

Sztuka  
depilacji intymnej

„Nic, co kobiece,  
nie jest kosmetyczce obce”
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wiedza
depilacja intymna



K obiety w różnym wieku decydują się 

na różne głębokości wydepilowane-

go bikini, a ostatnio także na fryzu-

ry intymne i wzorki. Najczęstsza motywa-

cja do usunięcia wszystkich włosków z oko-

licy intymnej to uczucie komfortu i wygody, 

jak również względy higieniczne. Preferencje 

partnera to także ważny motyw w wyborze 

tej depilacji. Depilacja intymna także w Pol-

sce staje się standardowym zabiegiem już 

w prawie każdym gabinecie kosmetycznym. 

Nie jest już tematem tabu zarówno z per-

spektywy klientki, jak i kosmetyczki.

profesjonalizm  
w twoim gabinecie
Poczta pantoflowa górą! Jak zawsze naj-

lepszą rekomendacją są polecenia od sta-

łych klientek. Panie zadowolone z efektów 

depilacji pochwalą się swoim koleżankom, 

a te z kolei z ciekawością wybiorą się na za-

bieg. Bywają jednak klientki, które nie ma-

ją kogo się zapytać i same poszukują od-

powiedniego gabinetu, aby wybrać się na 

pierwszą intymną depilację. Musimy pamię-

tać, że klientki dzięki dostępności internetu 

bardzo dokładnie potrafią prześledzić nasze 

doświadczenie zawodowe. Często sprawą 

priorytetową jest dla nich właśnie to, kto 

wykona zabieg depilacji bikini. 

Aby profesjonalnie przyjąć i wykonać za-

bieg, musisz przede wszystkim być napraw-

dę specjalistką w depilacji, w tym oczywiście 

również okolicy bikini. Ciało ludzkie, w tym 

strefa intymna, nie może być dla Ciebie stre-

fą tabu, lecz naturalną częścią ciała kobiety. 

Klientka wyczuje twoją nienaturalność, fałsz 

czy skrępowanie, jeżeli sama nie będziesz 

przekonana do zabiegu depilacji intymnej. 

To Twoje nastawienie, empatia jest decydu-

jąca i przekonująca. Badane klientki zdradzi-

ły, że umówienie się na pierwszy zabieg de-

pilacji intymnej porównywalne jest do stre-

su podczas badania ginekologicznego. 

Dlatego podczas pierwszej wizyty, już 

w pierwszych sekundach znajomości musisz 

pokazać, że jesteś profesjonalistką, dla której 

ciało ludzkie nie jest żadnym tabu. Pamiętaj, 

że pierwsze wrażenie zrobisz tylko raz! Na-

wet jeśli zabieg będzie trochę bolesny, jeśli 

klientka zwyczajnie cię polubi i zdobędziesz 

jej zaufanie, na pewno wróci i będzie konty-

nuować depilację właśnie u Ciebie. O bólu 

szybko się zapomina, o nieprzyjemnych sy-

tuacjach lub krępującej rozmowie – niestety 

nie. Pamiętaj także, że klientki nigdy nie za-

dają dziwnych pytań, to Ty jesteś ekspert-

ką, podziel się swoją wiedzą i doświadcze-

niem, a zyskasz stałą i zadowoloną klientkę. 

Kolejną bardzo ważną rzeczą jest czy-

stość i higiena w gabinecie zabiegowym. 

Wykonując zabieg, zawsze powinnaś uży-

wać jednorazowych rękawiczek, przed 

zabiegiem należy zdezynfekować skórę 

w miejscu depilacji, a tuż po zabiegu oczy-

ścić i złagodzić odpowiednim preparatem. 

Przed zabiegiem powinnaś dać klientce jed-

norazową bieliznę, nawet jeśli jest to pełna 

depilacja brazylijska.

jak zrobić to jedyne  
pierwsze dobre wrażenie?
Na początku wizyty przedstaw się i podaj 

rękę. Zaproś klientkę do gabinetu, dopiero 

tam będziecie mogły spokojnie porozma-

wiać. Pamiętaj o uśmiechu i pozytywnym 

nastawieniu. Klientka musi poczuć, że dla 

Ciebie to „normalny” zabieg. Ważne! – nigdy 

nie podpytuj klientki o zabieg w recepcji lub 

przy innych klientach i personelu! 

W gabinecie, w którym wykonasz zabieg, 

nie mogą znajdować się dodatkowe oso-

by, podczas zabiegu również nikt nie po-

winien wchodzić. Na ten czas można za-

mknąć drzwi lub zabieg wykonać za do-

datkowym parawanem.

Gdy klientka jest pierwszy raz, należy za-

łożyć kartę klienta. Przeprowadź krótki wy-

wiad, koniecznie zapytaj, jak wcześniej usu-

wała owłosienie, jaką metodą, jak reagowała 

skóra, czy pojawiały się jakieś podrażnie-

nia i kiedy ustępowały. Zapytaj o ciążę! Sa-

ma ciąża nie jest przeciwwskazaniem, na-

tomiast trzeba wiedzieć o tym, gdyż nie 

w każdej pozycji można ciężarną klientkę 

ułożyć. Również skórę ciężarnej inaczej na-

ciągamy, nie uciskając przy tym podbrzusza. 

Rozmowę prowadź spokojnie i wyjaśniaj 

cierpliwie wszystko, o co pyta klientka. 

Zanim zaczniesz zabieg, wytłumacz 

klientce krok po kroku, jak będzie przebie-

gał. Bardzo często klientki nie mają o tym 

wiedza
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prezentacje

Następnie daj klientce jednorazo-

we majteczki, nawet jeśli jest to całko-

wita depilacja. Klientka, mając świa-

domość, że choć trochę jest przy-

słonięta, lepiej to zniesie. A Ty jako 

profesjonalistka z pewnością sobie 

z nimi poradzisz.

Na czas, gdy klientka się rozbiera, 

najlepiej wyjść z gabinetu lub zaprosić 

ją za parawan, aby swobodnie mogła 

się przygotować. Podobnie po zabiegu, 

gdy oczyścimy skórę i nałożymy pre-

parat łagodzący, należy podziękować 

klientce i powiedzieć, że może się już 

ubrać. Wtedy również dobrze jest zo-

stawić klientkę samą. 

Pamiętaj, aby podczas zabiegu ni-

gdy w żaden sposób nie komento-

wać rodzaju owłosienia u klientki. 

Nie należy krytykować ani uciszać, je-

śli klientka krzyknie. To bardzo częste 

podczas depilacji bikini. Nie obgaduj 

innych klientek! Pomyśli, że tak samo 

powiesz o niej. Zawsze używaj jedno-

razowych rękawiczek. Niestety nadal 

spotykam kosmetyczki, które wyko-

nują depilację bez rękawiczek. Jest to 

absolutnie niedozwolone!

Na koniec nie zapomnij powiedzieć 

o tym, jak prawidłowo pielęgnować 

skórę po depilacji, oraz umówić ko-

lejny termin wizyty.

Aby zabieg był naprawdę szybki, 

skuteczny i mniej bolesny, wybierz 

lepiej naturalną pastę cukrową ani-

żeli tradycyjny wosk. 

depilacja intymna – różne 
metody mechaniczne usuwania 
owłosienia w gabinecie 
kosmetycznym

Kobiety bardzo często, zanim wybio-

rą się na pierwszą profesjonalną de-

pilację do gabinetu kosmetycznego, 

próbują same w domu pozbyć się nie-

chcianych włosków. Depilacja okoli-

cy intymnej jest o tyle trudna, że nie 

zawsze możemy wygodnie sięgnąć 

i dokładnie usunąć wszystkie włoski. 

Dlatego też depilacja należy do naj-

dlaczego nie mam fotela ginekolo-

gicznego, bo myślała, że tak właśnie 

wykonuje się depilację intymną. 

pojęcia, przerażone wyobrażają sobie 

straszne, groteskowe pozycje i sytu-

acje. Mnie kiedyś klientka zapytała, 

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx
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częściej wykonywanych zabiegów 

w gabinetach kosmetycznych. Do naj-

bardziej popularnych dziś mechanicz-

nych metod usuwania owłosienia na-

leżą wosk i pasta cukrowa.

•	Depilacja	intymna	woskiem. Tra-

dycyjny wosk należy bardzo mocno 

podgrzać, co przy skórach wrażli-

wych może skończyć się lekkim 

poparzeniem bądź zerwaniem na-

skórka. Bywają kobiety, które mają 

bardzo cienką lub nawet lekko od-

parzoną skórę w okolicy pachwiny, 

wtedy zabiegu woskiem nie po-

winnyśmy wykonywać. Ryzykow-

ne jest również nakładanie gorą-

cego wosku na wewnętrzne strony 

warg sromowych, na błony śluzo-

we, gdyż tutaj również możemy ze-

rwać naskórek. Jak wiemy, tradycyj-

ny wosk ciężko jest zmyć ze skó-

ry, kosmetyczki bardzo często mają 

z tym duży problem. Pozostawie-

nie więc klientki z nieprzyjemnym 

efektem lepkości i klejenia się skóry 

na bikini spowoduje duży dyskom-

fort, klientka może już nie wrócić.

•	Depilacja	 intymna	 pastą	 cu-
krową.	Pasta cukrowa to w 100% 

naturalny produkt, o temperaturze 

ok. 30 st. C, więc prawie o tempe-

raturze naszej skóry. Pasta cukro-

wa nie parzy i nigdy nie zrywa na-

skórka. Bezpiecznie możemy wyko-

nać zabieg nawet na najgłębszych 

częściach bikini. Dodatkowym plu-

sem jest technika zrywania pasty. 

Pastę cukrową zawsze usuwamy 

z kierunkiem wzrostu włosa, czy-

li jakby wysuwamy je z mieszków 

włosowych (a nie wyrywamy pod 

włos, jak w przypadku wosków). 

Zabieg jest zdecydowanie mniej 

bolesny niż depilacja woskiem. 

Również skuteczność jest wyższa, 

gdyż pasta wyrwie także krótsze 

włoski. Z tego klientka na pewno 

bardzo się ucieszy, wiemy bowiem, 

że zapuszczanie się do depilacji 

jest zmorą każdej kobiety. Klientki 

podczas zabiegu czują się bardziej 

komfortowo, ponieważ kosmetycz-

ka stoi od strony tułowia klientki, 

a nie odwrotnie, jak przy wosko-

waniu. Pełną depilację całej oko-

licy intymnej można wykonać w 5 

minut! Skóra pozostaje zawsze su-

cha i czysta, bez podrażnień.

Rodzaje depilacji intymnej 
Dziś panuje całkowita dowolność w de-

pilacji intymnej. Kształty, kolory, a nawet 

doczepianie fantazyjnych warkoczyków 

pojawia się coraz częściej w ofercie salo-

nów piękności. Każdy wprowadza wła-

sne pomysły oraz nazewnictwo. Wyja-

śnię zatem, jak odróżnić poszczególne 

głębokości depilacji bikini:

•	Bikini klasyczne – to depilacja naj-

szybsza i najczęściej w ogóle bezbo-

lesna. Usuwane są włoski tylko z oko-

licy pachwiny, do linii majteczek.

•	Bikini francuskie – to już głębsza 

depilacja, wyrywane są włoski z ze-

wnętrznej strony warg sromowych, 

a z przodu pozostaje wąski paseczek.

•	Bikini brazylijskie – to całkowita 

depilacja, usuwane są włoski z ca-

łej okolicy intymnej z przodu, tj, 

również z warg sromowych oraz 

wzgórka łonowego.

•	Bikini hollywoodzkie – to bikini 

brazylijskie oraz depilacja całej tyl-

nej części okolicy intymnej, między 

pośladkami. Czyli depilujemy całą 

okolicę intymną z przodu i tyłu.

•	Wzorki – nad wzgórkiem łono-

wym możemy pozostawić dowol-

ny wzorek, a całą pozostałą okoli-

cę wydepilować. Przy długich wło-

skach zalecane jest przycięcie ich 

we wzorku do ok. 2–3 mm, aby 

wzorek ładnie wyglądał. Przykła-

dowe wzorki: serduszko, wykrzyk-

nik, strzałka, znak wysokiego na-

pięcia, paragraf, kwiatek, gwiazd-

ka, korona, inicjały. 

Największą popularnością cieszy się 

bikini brazylijskie, które po raz pierw-

szy pojawiło się na plaży Copacabana 

w Rio (Brazylia). Moda na coraz bar-

dziej skąpe stroje kąpielowe, odsłania-

jące coraz więcej skóry, zmusiła Brazy-

lijki do pełnej depilacji obszaru bikini. 

Moda na pełne bikini szybko dotarła 

wraz z siedmioma siostrami z Brazylii 

(tzw. J. Sistars) do Nowego Jorku, gdzie 

siostry założyły na Manhattanie pierw-

szy salon piękności oferujący klient-

kom pełną depilację bikini. 

Marzena Kujawa 
prawdziwa ekspertka  

i entuzjastka cukrowania. 
Z powodzeniem obala 

wszelkie mity na temat pasty 
cukrowej i zaraża pasją  

do cukrowania już od ponad  
6 lat. dyplomowana kosmetyczka 
z ponad 8-letnim doświadczeniem 

w organizacji i prowadzeniu 
szkoleń kosmetycznych. 


