15 GOUDEN REGELS
Voor professionele haarverwijdering
Hanteer deze gouden regels voor een professionele haarverwijdering met Wax. Aan de hand van de
onderstaande punten kom je stap voor stap tot een professionele haarverwijdering en zul je merken
dat de behandeling succesvol verloopt.

1) Hanteer de gebruiksaanwijzing bij het verwarmen van de wax
Blik wax of wax parels
•
•
•
•
•
•

Plaats het blik hars in de juiste harsverwarmer
Heb je een universele verwarmer, dan beschik je over een ruime keuze qua wax.
Verwijder de kunststof deksel en met metalen deksel van het blik.
Het kunststof deksel bewaar je om het blik opnieuw af te kunnen sluiten.
Plaats een papieren beschermring om het blik , om het morsen van wax tussen blik
en verwarmer te voorkomen.
Gebruik je wax parels, giet deze dan nooit rechtstreeks in de verwarmer, maar
gebruik hiervoor een inzetpand of leeg blik. Zo voorkom je kortsluiting.

Wax refill of wax patroon
•
•

Plaats het een refill met wax in de juiste harsverwarmer.
Heb je een universele verwarmer, dan heb je een ruime keuze qua wax refills.

2) Plaats de stekker in het stopcontact en verwarm de hars tot deze vloeiend is
•
•
•
•
•
•

Wil je snel aan de slag zet dan de harsverwarmer op de hoogste stand en spatel de
wax in het blik regelmatig door zodat deze in zijn geheel wordt verwarmd.
Check de gebruiksaanwijzing van de wax voor de juiste temperatuurinstelling.
Is de omgeving koud, dan kan de instelling van de harsverwarmer soms hoger zijn
omdat dit van invloed is op het verwarmen van de wax.
Is de wax licht stroperig (als honing) draai dan naar de voorgeschreven temperatuur.
Heb je een verwarmer met kijkvenster, dan kun je zien of de wax vloeiend is.
Voor Sugarwax in refills gebruik je een harsverwarmer met regelbare temperatuurinstelling. Sugarwax heeft een lager smeltpunt en verwarm je op een lagere
temperatuur dan de andere harsen.

3) Het reinigen van de huid voor de wax behandeling
• Reinig de huid met een pre wax lotion of emulsie, hierdoor kan de wax beter hechten
aan de ongewenste haartjes.
• Alcohol is een alternatief, dat echter minder zacht is voor de huid.
• Dep de huid droog met een tissue.

4) Breng poeder
aan op de huid
• Gebruik lavendelpoeder om de huid te voorzien van een laagje, dat maakt het waxen
minder pijnlijk doordat de wax dan niet aan de huid kan hechten, breng een gering
hoeveelheid aan en verspreid deze over het huiddeel dat haarvrij gaat worden.
• Alternatief is talkpoeder, echter deze is minder goed voor de huid.
5) Breng de wax, op de juiste temperatuur, aan op de huid
• Check altijd de temperatuur van de wax aan de binnenzijde van je pols
• Gebruik je een wax refill ? Rol deze dan eerst enkele malen uit op een harsstrip
totdat je een gelijkmatige strook wax hebt. Dan kun je deze op de huid gaan
aanbrengen dat haarvrij gaat worden.
6) Test bij een eerste haarverwijdering de wax voor gebruik op de huid
• Breng wat wax aan op binnenkant arm om de gevoeligheid van de huid te testen.
• Is men gewend aan het waxen, dan kan de klant aangeven of deze een gevoelige of
allergisch reagerende huid heeft.
• De waxen verschillen qua samenstelling een wax voor een zeer gevoelige huid kun je
ook gebruiken voor een normaal huidtype, maar niet andersom.
7) Breng de wax aan op de huid met ongewenste haargroei
• Rol of spatel deze altijd in de richting van de haargroei
8) Breng de harsstrip tegendraads aan op de Strip wax
• Doe dit direct na het aanbrengen van de wax laag en wrijf deze stevig aan zodat de
wax goed kan hechten aan de strip.
9) Verwijder de harsstrip met stripwax en de ongewenste haargroei
• Doe dit tegen de haargroeirichting in en met een snelle beweging vlak langs de huid.
10) Laat de wax niet te lang op de huid liggen
• De wax wordt dan te hard om te verwijderen en dat is te pijnlijk
11) De harsstrip neemt de wax en ongewenste haren mee
• De haartjes zijn met wortel en al definitief verwijderd en groeien niet meer terug.
12) Gebruik hars niet vaker dan éénmaal per behandeling op de gevoelige huiddelen
• Herhaling kan huidirritatie en huiduitslag veroorzaken op de gevoelige huiddelen
zoals gezicht, oksels en bikinizone.
13) Verwijder eventueel nog zichtbare haartjes met een pincet
14) Gebruik een nabehandelingsolie en /of emulsie
• Het reinigt de huid en sluit de poriën na de behandeling en kan verkoelend en
verzachtend werken.
15) Adviseer om een zonbeschermend product met SPF factor te gebruiken na de behandeling.

