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Velkommen

Huden er vores største og vigtigeste organ til beskyttelse mod ydre 
påvirkninger. Derfor er det vigtigt, at du beskytter og plejer den. 
Pandhy´s™ produkter er anderledes på en unik måde. 

100 % natur produkter. 

Sukker er mest kendt for sin negative indflydelse på overvægt og huller i tænderne. Men sukkeret 
er et berigende naturmateriale – og et vidunderligt skønhedsprodukt. 

Ved du, hvad vores primære energikilde er? Glucose! 
Dette vidunderlige molekyle er også grundlaget for produkterne i PANDHY'S ™ -serien. 

Med sine sukkerbaserede produkter bringer PANDHY'S ™ - en unik og alsidig sammensætning ind i 
arsenalet af krops- og ansigtspleje. 

• Det er naturligt forekommende i kroppen, det er helt hypoallergent og kan ikke
forårsage irritation

• Takket være sin beroligende effekt, kan den påføres sart og irriteret hud
• Forynger, regenererer og fugter intensivt huden
• Kan bruges på såret eller inflammeret hud
• Hæmmer pigmentering og tillader huden at stråle igen
• Har fremragende indtrængning og kan transportere andre virkestoffer dybere ned i huden.
.... Og det er kun de mest vigtige. 

Formlerne er så rene og så naturlige, at du kan skabe målrettede og effektive løsninger ved at 
kombinere produkterne. Lad dig inspirere af din kosmetolog og mærk sødmen komme snigende, 
når PANDHY'S ™ forskønner og plejer din hud med sikre ingredienser, bæredygtige stoffer og rene 
naturmaterialer.  



Afrensning: 

Afrensning af huden er vigtig. Det er også vigtig at respektere hudens barriere og pH værdi. Derfor 
tilbyder PANDHY'S ™ milde og naturlige renseprodukter. 

 Pandhy´s™ Micellar water – Makeup remover 

Olie fri makeup remover. Kan bruges til øjen omgivelserne og hele ansigtet. En mild og skånsom øjenmakeup 
fjerner. Indeholder blandt andet aloe vera juice, som virker fugtgivende på grund af at den er glykose 
(sukker) baseret, hvilket gør den ideel til at fjerne makeup og øjenmakeup - hurtigt, blidt og effektivt. Det er 
ikke nødvendigt at skylle efter med vand. 

Kan ikke bruges til vandfast mascara

Pandhy's SigmaLine BodyWash Foam 

En hudvenlig body wash i skumform uden tensider, som er fri for kunstige farvestoffer og parfumer.  
Den renser huden blidt og er så tæt på hudens egen PH værdi som muligt. Det betyder, at den efterlader 
huden gennemfugtet, blød og fuld af næring. Det rensende stof, sukkerpeptider, gør at den kan bruges på 
hele kroppen, også intimt, og stadig bibeholder den hudens naturlige olielag. 

Tip: Er perfekt som barberskum. Benytter man Pandhy’s Sparoma bade - og massage salt hjemme, er den 
ideel at blande op med Sigmaline, da man får et 2i1 produkt til hele kroppen, også intim  områderne. Derved 
har man en rens og en peeling på en gang, som kan spare en masse tid. 

  Pandhy's Purifying & Calming Cleanser 

Denne antibakterielle cleanser, renser og forbereder huden før sugaring, fjerner skidt, snavs og makeup fra 
huden. Bruges altid før påføring af sukker, for at opnå et ideelt resultat. Den indeholder urea og kamille, 
som begge besidder anti-inflammatoriske egenskaber og er celle regenererende, dette gør, at den har en 
beroligende effekt på huden og mindsker rødme efter sukkerbehandling. Får desuden sukkerpastaen til at 
gribe bedre fat. 

Tip: Rens både med og mod hårets groretning, før behandlingen, for at opnå et optimalt resultat. 



 Pandhy’s PreDePeel Powder 

Den perfekte forberedelse af huden med indgroede hår. 

En enzymrig, cremet skummende pulver til rensning, affedtning og løsning af de døde hudceller, især før 
sugaring. Dette pulver letter hårfjerning på en fedtet hud og ved indgroede hår. Ekstrakter fra papaya og 
ananas samt papain enzymer, giver en intens exfoliering og affedtende peeling af de døde hudceller. Det 
særlige ved dette produkt er den nøje udvalgte cocktail af aktive ingredienser. Denne enzym peeling har 
ingen astringerende effekt, men efterlader huden renset i dybden,  åbner porerne – er derfor perfekt som 
før produkt til sugaring.     

    Pandhy's Drying Powder 

En helt ren, forfinet højkvalitets mineral pudder, som bruges til at absorbere fugten fra hudens overflade 
inden sugaring. Pudderen er fri for parfume, kemikalier, olie, aluminium og er ikke allergifremkaldende eller 
tilstoppende for huden, da den er baseret udelukkende på mineraler.  

Tip: Påfør pudderen i et fint og jævnt lag på huden, efter huden er blevet renset med Purifying & Calming 
Cleanser. Vær altid opmærksom på, at huden er tør inden pudderen påføres, for at undgå klumper. Man må 
gerne bruge pudderen undervejs i sine behandlinger, hvis kunden bliver varm og svedig.  
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Fugt: 

Pandhy's Flower Waters giver din hud fugt og pleje, der indkapsles af din efterfølgende pleje. Hver Flower 
Water er nænsomt damp destilleret, så alle de vigtige og gavnlige virkestoffer kan udnyttes på huden.  
Brug din Flower Water som skintonic inden crème og som opfriskende face mist i løbet af dagen der både 
opkvikker makeup og giver en dejlig fornemmelse på huden. Brug den også som kropsmist, der giver en 
skøn  naturlig duft i stedet for parfume. 
Pandhy’s Flower Waters er uundværlige til at aktivere hyaluronsyren i din Pandhy’s Multi Mol Hya Gel. 

    Pandhy's Rose Water 

Rosenvand fra Bulgarske roser, som er blevet damp destillerede, og derved behøver den ingen  
konservering. Den er god til at opretholde PH-balancen i huden, og er derfor perfekt som tonic, 
samtidig virker den utrolig fugtgivende og antiseptisk. 

Tip: Er god til at køle huden ned, og er der for velegnet som en mist til acne eller solskoldninger. 
Den kan også anvendes som en mist til at friske huden op, fx ovenpå makeup eller hvis man ofte 
opholder sig i et tørt indeklima. 

   Pandhy's Peppermint Water 

Pebermynte-vand er en opfriskende kropsspray, der kan bruges til at køle og lindre ved mærker efter 
friktion, solforbrændinger og som skintonic - også til problemhud. Virker dejligt kølende efter sugaring og 
fjerner evt. rester fra sukkeret. Er desuden en alletiders mundskyl. 

Tip: Fantastisk face mist til tasken, der forfrisker huden i løbet af dagen. 



  Pandhy's Chamomille Water 

Kamilleblomstervand anbefales især til følsom, reaktiv hud. Det er beroligende, gavnligt for eksem, akne og 
solforbrændt hud. Kan bruges som aftershave og til ansigt, krop og hår. 

Tip: Fantastisk tonic til blond hår, da det ud over sine mange gavnlige virkninger forhindrer håret i at blive 
gul og kan lysne tonen lidt. Virker meget beroligende på huden. 

   Pandhy's Lavendel Water 

Denne alsidige urt,  kendt for sine egenskaber som den traditionelle balsam til krop og sjæl,  er et af de mest 
anvendte remedier i skønhedspleje i tusindvis af år. Sprayen beroliger huden, øger cellestofskiftet og 
balancerer talgproduktionen. Lavendel har fremragende fugtivende egenskaber og beskytter huden mod 
udtørring, lindrer smerte ved solforbrænding samt inflammation og rødme fra akne. 

TIP: Hav altid en flaske PANDHY’S™ Flower water med dig. Hvis du bliver træt, kan du spraye 
blomstervandet på ansigt og decollté og du vil føle dig fornyet og forfrisket. 

Pandhy’s Hammamelis Water 

Troldhassel vand er kendt for at forbedre  mikrocirkulationen, lindre  følsom og irriteret hud. Virker også 
astringerende, rensende og forfriskende, og er uundværlig til kombinerede og fedtede hudtyper. Fjerner 
overskydende talg og balancerer talgproduktionen, reducerer udbrud og forfiner porerne.  

TIP: Idéel til tasken, hvis du har fedtet hud med udbrud. På den måde kan du pleje og beskytte din hud hele 
dagen og dermed effektiviserer din hudpleje indsats. 



Pleje:

Hydrating Lotions nærer, fugter, beskytter og behandler din hud med god samvittighed. 
Formuleringerne er naturlige og skånsomme for kroppens sundhed ligesåvel som miljøet. 
Ingredienserne balancerer din egen huds funktioner, så du oplever en sund og stærk hud med 
en smuk udstråling, præcis som du ønsker. Alle pleje produkterne kan bruges til både krop og 
ansigt. 

 Pandhy's ACV Cure Lotion 

En intens lotion, som virker kølende, beroligende og let fugtgivende for huden. Indeholder helt 
naturligt æbleeddikesyre, som besidder høje antiseptiske og anti-inflammatoriske egenskaber. 
Særlig velegnet til indgroede hår, men også acne og rødme. En lotion som kan bruges både til 
ansigt og krop. 

Tip: Er ideel at bruge efter sukker eller ellipse behandling og til hjemmebrug, da den på sigt 
hjælper til at hårene fjernes lettere fra huden og giver en pænere hudoverflade. 

 Pandhy's Rathany Calming & Hydrating Lotion 

En let absorberende lotion, der kan bruges af alle, men især god til en følsom eller sart hud, da den 
har beroligende og beskyttende egenskaber, pga. dens indehold af ekstrakt fra Karmeria Triandra 
blomsten, som er kendt for sin milde, men meget anti-inflammatoriske effekt. Lotionen hjælper 
med at få porerne i huden til at trække sig hurtigere sammen efter hårfjerning. 

Tip: Særlig velegnet som aftersun, eller til dem der ikke bryder sig om en fedtet hudoverflade, men 
stadig ønsker at tilføre fugt til huden. Kan også bruges til sart ansigtshud. 

 Pandhy's ACV Forte

ACV Forte er virkelig det ultimative helende middel til problematisk hud; akne, psoriasis, eksem, 
indgroede hår og sår.
Med hele 20% æblecider eddike, en kraftfuldt ingrediens som hjælper hudens heling på mange måder. 
Dels fremmes blodcirkulationen i din hud, så den repareres bedre. Dels balancerers også 
hudoverfladens pH-balance (mindre irritation), mens naturlige æblesyrer fjerner døde, tørre og 
tilstoppende hudceller. Resultatet er mindre rødme, betændelse og irritation.

Kokosolie reparerer og forsegler hudbarrierens ydre bakterie-forsvar. Æblecidereddike heler, renser og 
balancerer en inflammeret hud. Tea Trea virker antiinflammatorisk og mindsker rødme og udbrud.
Litsea Cubeba oil er enormt antiseptisk, dræber bakterier, sammentrækker porerne og
heler huden og udbrud. Mentholer køler og virker antibakteriel.



 Pandhy's Lyli Skin Softner Creme 

En let creme, som indeholder stjerneanis og Lactic Acid (mælkesyre), der øger hudens 
blodgennemstrømning, og er udviklet til at udføre en meget let peeling i det øverste tørre hudlag. 
Derved kan cremen forbedre hudens udseende og struktur, da cellefornyelsen aktiveres. 

Tip: Ideel til en hud, der trænger til bedre regenerering. fx. til den tørre og trætte hud i 
ansigtet, eller til hænder og fødder samt til neglebånd, små sår og rifter. Kan bruges både 
morgen og aften. 

   Pandhy's Hydrobase Creme 

En let, men intensiv fugtighedscreme til ansigtet, som absorberes hurtigt. Perfekt som dagcreme til 
en hud, som ikke har de store problemer. Den erfri for kunstige farvestoffer og dufte, og derudover 
genopbygger den fugtniveauet i huden, samt virker beroligende da den blandt andet indeholder 
urea, shea butter og avocado olie. 

Tip: Den er særlig velegnet til dem, som ikke bryder sig om fede cremer, da den ikke fedter på 
huden og dufter neutralt. Den er også velegnet som en primer, da den er hurtigtørrende og 
derved sidder makeuppen pænt og holder bedre. Perfekt underlag til eks. Pandhy’s mineral make-
up 



Intensiv pleje: 

 Pandhy’s Multi Mol Hya Gel 

Den nye, ferskenvands-baserede PANDHY'S ™ Multi Mol Hya Gel indeholder en blanding af fire typer 
hyaluronsyrer – 
lige fra "meget lav" til "mellem-molekylær"-vægt til "høj". Målrettet til de forskellige lag af huden.  
Natrium hyaluronat er salt af hyaluronsyre, det kan binde mere end 1000 gange sin egen vægt i vand. Det er 
et mindre molekyle, med en mere 'biotilgængelig' struktur, så det bedre kan trænge ind i huden. De 3 
forskellige molekylvægte arbejder i forskellige lag I huden, lige fra de øverste lag til de dybere niveauer I 
huden  og hjæpler også  med transporten af andre virkestoffer.  

TIP: Påføres ren og tør hud ved at duppe blidt med fingerspidserne og derefter påføre din foretrukne crème. 
Hyaluronsyre effekten vedligeholdes I løbet af dagen ved at spraye med f.eks. Rose eller Lavendel Water. 

Pandhy's Miraculum essentielle Oil 

Et unikt mix af 100% rene og naturlige essentielle olier, som virker beroligende. Jojobaolie som 
virker cellebeskyttende pga. dens høje indhold af E vitamin, tea tree olie, der virker anti-
inflammatorisk, anti- septisk, køler og mindsker rødme og hævelser i huden efter hårfjerning. Den 
er velegnet til en sart og tør hud, især hvis man regelmæssigt får fjernet hår, da den også 
forbygger mod indgroede  hår. 

Tip: Et "must have" produkt til efterbehandling, som kan bruges på hele kroppen, også intime 
områder. Kan bruges efter alle slags hårfjerning fx sugaring, ellipse hårfjerning, nåle-epilering og 
derudover  hudforyngende behandlinger med laser. Er man ekstra tør anbefaler vi, at tilføje et par 
dråber i en almindelige body lotion for at optimere den. Ved acne kommes jævnligt en dråbe på 
området som skal behandles, indtil huden er i balance. (evt. hver 2. time). 



   Pandhy’s Skin Renew Remedy Oil 

Vi anbefaler primært Skin Renew Remedy Oil blanding til cellulite behandlinger både på klinik og i 
hjemmet. Alle ingredienserne i denne olie er velkendt og anerkendt som "cellulite dræbere". Citrus 
olie øger cellemetabolisme og blodcirkulation. Fennikel er katalysator for afgiftning. Cypres olie 
regulerer talgproduktion og styrker bindevævet. Appelsin oile stimulerer lymfecirkulation og 
hæmmer væskeophobninger i vævet.  

TIP: Prøv Skin Renewing express body care – Forsigtigt men grundigt eksfolieres huden med 1:1 
blanding af PANDHY’S™ Sparoma Salt og PANDHY’S™ SigmaLine Washing Foam. Efterfølgende 
masseres behandlingsområdet med SkinRenew Remedy. 

Pandhys S.O.S series - Juvenails oil blend 

Den perfekte anti-age olie, som indeholder bl.a. arganolie, vindruekerneolie og 
granatæblekerneolie, der stimulerer hudens optimale funktioner. Den øger bl.a. hudens 
fugtniveau, og sørger for, at de renegerende, opstrammende og anti-oxiderende egenskaber 
fungerer. 

Tip: Brug den alene som serum under en creme eller bland den i din Massage sugar for at 
optimere effekten. 

Pandhys S.O.S series - Fresh foot oil blend 

En plejende olie til fødderne, der øger blodcirkulationen og virker afslappende på musklerne og 
forbygger dannelsen af hård hud. Indeholder mynte og eukalyptus olie, som begge har anti-
bakterielle og anti- inflammatoriske egenskaber. 

Tip: Ved regelmæssig brug, i fodbad eller blandet med fodcreme og/eller Massage sugar, 
opretholder man en sund fod hygiejne. 



Pandhys S.O.S series - Purity oil blend 

Helende olie til acne og problematisk hud, hvis base er en uovertruffen oliekombination af sort 
spidskommen, som virker antiseptisk, og hamp, som er rig på linolsyre og flerumættet fedtsyre. 
Derudover indeholder den også blå kamille og tea tree olie, som pga. af deres anti-bakterielle effekt 
og evnen til at dræbe vira og smittekim, er god til at hele huden, og modvirke acne. 

Tip: Brug den alene som serum under en creme eller bland den i din Massage sugar for at 
optimere effekten. 

 Pandhys S.O.S series - Nutrissima oil blend 

Intensiv næring til en træt hud. Oliens høje indhold af E-vitamin, mineraler og andre essentielle 
vitaminer fremmer cellernes regenererende funktion og blodcirkulationen i huden. Den indeholder 
bl.a. avocado som er rig på mineraler og naturlige fedtsyre, og sammen med arganolie og 
vindruekerneolie forbedre den hudens teint. 

Tip: Brug den alene som serum under en creme eller bland den i din Massage sugar for at 
optimere effekten. 

  Pandhy's Sparoma Bade - og Massage salt 

Helt ren mineralsalt fra Pannon havet. Salten er blandet med rene højkvalitets olier som fx. jojoba olie, 
der virker blødgørende og nærende på huden. Den har til formål at peele huden, for at fjerne de døde  
hudceller og dermed give et sundere og jævnere udseende, derudover forbygger salten mod tør hud og 
indgroet hår. 

Tip: Kan med fordel bruges på hele kroppen efter hårfjerning, også intime områder, 1-3 gang om ugen alt 
efter behov. Bland den gerne med Sigmaline Body wash for et optimalt resultat. Kan bruges i karbad, 
fodbad og håndbad for at detoxe,  blødgøre og nære  huden. 



Pandhy's Georgikon Wellness - og Healing Mud 

En naturlig tørvemose mudder fra bjergene i Ungarn. Georgikon heeling mud har verdens højeste  
koncentration af sporelementer. Den er ikke forbehandlet og derved er alle vitaminer og mineraler 
blevet bevaret i mudderet, derfor er den også blevet medicinsk certificeret. Den besidder særlige 
 fugtighedsbevarende egenskaber, og styrker blodcirkulationen i huden, samt forbedrer hudens 
regenererende funktion. 

Tip: Den er velegnet til at bruge som maske på både krop og ansigt, enten alene eller opblandet med en 
creme og/eller olie fra Pandhy's, for at tilpasse den helt nøjagtige hudtype. Kan bruges både kold 
 og varm 

 Pandhy's Massage Sugar 

En maske og et massage produkt, der består af vand og glukose (sukker) der bruges enten som maske eller  
til naturlig mesoterapi massage til både krop og ansigt. Når sukkeren anvendes som vacummassage får 
den alle ingredienserne dybere ned i huden. Den medvirker til at stimulere blodcirkulationen og styrke 
bindevævet pga. glukosens penetreringsevne, som laver små kanaler ned i  huden. 

Tip: Brug en S.O.S oil Blend sammen med Massage sugar, for at optimere effekten af sukkeren. F.eks.  som 
en maske på hænder, fødder og ansigt. Bruges gerne 1-2 gange om ugen, for bedste resultat. 
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