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G 100% natuurlijke ingrediënten

Wateroplosbaar

Kleeft niet aan levende huidcellen

Suiker is resistent tegen bacteriën

Minimum aan ongemak, irritatie en roodheid

Gezond, haarloos resultaat

Verwijdert het haar op een veilige 

manier van de follikel 

Voorkomt ingroeiende haren

Veilig voor een gevoelige huid

        Huid voelt zacht, schoon en comfortabel aan

Bevat chemische bestanddelen

Klevende resten zijn moeilijk om te verwijderen

Kleeft aan levende huidcellen

Bacteriën kiemen en groeien in de harsverwarmers

Zeer pijnlijk en traumatiserend voor de huid

Beschadigt de huidcellen op lange termijn

Haartjes worden afgebroken en dat kan resulteren 

in vervormingen van de follikel

Kan ingroeiende haren veroorzaken

Niet geschikt voor elk huidtype

Huid voelt ruw, geïrriteerd en oncomfortabel aan

ROYX PRO biedt een uitgebreid gamma suikerpasta’s aan voor professioneel gebruik. Suikerontharing is 

een opkomende trend. Door deze behandeling in jouw instituut aan te bieden, toon je jezelf als 

trendsetter, kan je nieuwe klanten aantrekken die op zoek zijn naar een gezond alternatief voor harsen 

en zal je je zo onderscheiden van andere schoonheidsinstituten. Bovendien geniet je bij suiker-

behandelingen van een hoog rendement. Wij verkopen enkel aan schoonheidsspecialisten en geven jou 

de nodige trainingen en commerciële ondersteuning. Op die manier willen wij het kwalitatieve resultaat 

van ontharingen met onze suikerpasta’s garanderen in elk instituut dat met onze producten werkt.  

ROYX PRO heeft 9 suikerpasta’s die worden ingedeeld van hard naar zacht. 

Suikerpasta is echter een natuurlijk product en bijgevolg temperatuurgevoelig. De 

consistentie van de pasta verandert naargelang de kamertemperatuur, de warmte 

van de handen en de warmte van het lichaamsdeel dat onthaard wordt. Bovendien 

wordt de hardheid ook nog beïnvloed door het aantal dode huidcellen en het al dan 

niet gebruiken van het poeder.
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LEVEL 1 - BASIS
De level 1 training richt zich naar beginners die nog nooit 

met suiker gewerkt hebben. Om een goede begeleiding 

te garanderen werken we in een kleine groep. Je leert de 

basistechnieken aan zodat je thuis aan de slag kan. Na deze 

dag kan je volledige benen en armen, oksels, bikini naast slip en 

gelaat suikeren. De cursus duurt ongeveer 6 uur, waarvan

1,5 uur theorie. Voor het praktijkgedeelte dient iedereen zelf 

een model mee te brengen. Je gaat direct met jouw model 

aan de slag zodat je voluit kan trainen onder begeleiding van 

onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten. Uiteraard is 

het na deze dag belangrijk om thuis verder te oefenen tot je 

voldoende getraind bent om de level 2 training te volgen. Deze 

level 1 training is onderdeel van het ROYX PRO startpakket.

LEVEL 2 - BRAZILIAN & GEVOELIGE ZONES + PERFECTIETRAINING
De level 2 training richt zich naar schoonheidsspecialisten die de basis 

van het suikeren al onder de knie hebben (level 1) of die reeds elders 

ervaring opdeden met suikerontharing. We focussen op de gevoelige 

zones zoals gelaat en oksels. Ook de brazilian wax, full wax en bilnaad 

worden volledig toegelicht. De level 2 training duurt 3 uur en bestaat 

vooral uit praktijk. Je gaat direct zelf aan de slag met het model dat 

je meebrengt. Zo kan je de tijd om te trainen onder onze professionele 

begeleiding optimaal benutten. Tijdens de training finetunen we jouw 

techniek en bekijken we ook het tempo van ontharen, een echte 

perfectietraining dus! Tijdens deze sessie kan je ook alle verschillende 

ROYX PRO suikerpasta’s testen en ontdekken welke suiker het best bij jou 

past. De prijs van deze training is 169 euro per persoon (excl. btw). Om 

een goede begeleiding te garanderen werken we in een kleine groep. 

Praktische informatie zoals data, locatie en dagindeling vind je op onze website WWW.ROYXPRO.NL

De werkwijze van ontharen met suiker is anders dan die van harsen. Dankzij onze opleidingen geraak je 

vertrouwd met de producten en de behandelingsmethode. Alle trainingen worden gegeven door onze 

eigen gediplomeerde ROYX PRO schoonheidsspecialisten. We geven graag onze kennis en knowhow 

door aan jullie. Doordat wij zelf dagelijks suikeren in ons eigen schoonheidsinstituut kennen wij alle 

tips & tricks! Suikerontharing heeft dus echt geen geheimen meer voor ons. We besteden tijdens onze 

trainingen ook aandacht aan het commerciële aspect: we geven jullie interessante verkooptips mee, 

informeren jullie over het gebruik van social media ter promotie,...
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3 ROYX PRO suikerpasta’s 
(White Pearl, Regular Light, White Soft+)

1 ROYX PRO Pre Sugaring Gel (500ml)

1 ROYX PRO Pre Sugaring Lotion (500ml)

1 ROYX PRO Sugaring Powder (200g)

1 ROYX PRO Body Balm 10% ureum (500ml, cabine) 

1 ROYX PRO Body Balm 10% ureum (200ml, verkoop) 

1 SWEET SOS crème (200ml)

2 ROYX PRO heaters

Houten spatels (100 stuks)

1 doos standaard handschoenen (100 stuks)

Wipes

Trainingssessie level 1 (basis) incl. handboek

100 promotiefolders

Pakketprijs: 580 euro (excl. btw)

Het ROYX PRO startpakket omvat:
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Interesse om in jouw schoonheidssalon met de ROYX PRO 

ontharingsproducten te werken? Neem dan vrijblijvend 

contact op voor meer informatie.

   Tanya Savchenko
   Van Leeuwenhoeklaan 4
   2713 RB Zoetermeer
   T (+31) 0651533668
   info@royxpro.nl | www.royxpro.nl
   KVK 61668273


